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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 568

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

Τηλεφωνικές 
απάτες!

Με αφορμή περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης 
ηλικιωμένων από επιτήδειους με το πρόσχημα της 
πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, η Γενική Περιφε-
ρειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου 
υπενθυμίζει συμβουλευτικά τους πολίτες:

• να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν σας τηλε-
φωνούν άγνωστοι και προσπαθούν να σας πείσουν να 
τους δώσετε χρήματα, με το πρόσχημα ότι συγγενικό 
σας πρόσωπο έχει προκαλέσει τροχαίο ατύχημα,

• σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα να επιδιώκετε οι 
ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το συγγενικό σας 
πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται, 

• η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και 
κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε 
να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι,

• για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε 
σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού 
κλπ),

• σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι 
δεν πρόκειται να δώσετε χρήματα,

• να ενημερώνετε τα οικεία σας πρόσω-
πα (του στενού και ευρύτερου συγγενικού, 
φιλικού και κοινωνικού περιβάλλοντος) 
και ιδιαιτέρως τα ηλικιωμένα άτομα και να 
τους συμβουλεύετε προκειμένου να μην 
εξαπατηθούν από επιτήδειους,

• προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χα-
ρακτηριστικά των δραστών, εάν έλθουν σε 
επαφή μαζί σας, καθώς και των οχημάτων 
με τα οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορί-
ας, μάρκα οχήματος, χρώμα κλπ), για να 
βοηθήσετε το έργο των διωκτικών Αρχών,

•να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τη-
λεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους 
πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση 
ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νο-
σοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Επισημαίνεται ότι οι δράστες χρησιμοποιούν συνή-
θως μεθοδολογίες, που περιγράφονται ως εξής: 

Απάτη με το πρόσχημα πρόκλησης τροχαίου 
ατυχήματος

• Έχοντας προφανώς αντλήσει πληροφορίες για την 
οικογενειακή κατάσταση των υποψήφιων θυμάτων, 
πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές τηλεφωνικές κλήσεις 
σε αυτούς, προσποιούμενοι άλλοτε νοσοκομειακούς 
γιατρούς και άλλοτε δικηγόρους ή αστυνομικούς, υπο-
στηρίζοντας ψευδώς ότι στενό συγγενικό τους πρό-
σωπο (συνήθως τέκνο τους) έχει προκαλέσει με υπαιτι-
ότητά του τροχαίο ατύχημα, με συνέπεια τον θανάσιμο 
ή βαρύτατο τραυματισμό συνήθως ανήλικου παιδιού. 

• Επιπλέον ισχυρίζονται ότι για να αποφευχθεί η φυ-
λάκιση του συγγενικού τους προσώπου και να απε-
μπλακεί από τις επικείμενες ποινικές συνέπειες, απαι-
τείται η καταβολή σημαντικών χρηματικών ποσών, το 
ύψος των οποίων διαφοροποιείται σε κάθε περίπτωση, 
ανάλογα με τη δεκτικότητα και την ευπιστία των θυ-
μάτων. 

• Για να γίνουν πιο πειστικοί, άλλοι συνεργάτες τους 
παρεμβάλλονται στην τηλεφωνική επικοινωνία και 
προσποιούνται το συγγενικό τους πρόσωπο, εκλιπα-
ρώντας για βοήθεια και ασκώντας αφόρητη ψυχολο-
γική πίεση στα θύματα. 

• Στη συνέχεια και εφόσον τα θύματα έχουν πεισθεί, 

είτε εμφανίζονται στην οικία τους για την παραλαβή 
των χρημάτων, είτε δίνουν ραντεβού σε προκαθορι-
σμένο από τους δράστες τόπο και χρόνο, πλησίον της 
οικίας. 

Απάτη με τη μέθοδο νοσηλείας συγγενικού 
προσώπου

• Επιλέγουν συνήθως ηλικιωμένους και πληροφο-
ρούνται με οποιονδήποτε τρόπο τα στοιχεία ταυτότη-
τας τόσο των ιδίων, όσο και προσφιλών συγγενικών 
τους προσώπων, συνήθως των παιδιών τους. 

• Ακολούθως, επικοινωνούν τηλεφωνικώς μαζί τους 
κυρίως τις νυχτερινές ώρες (συνήθως μετά τα μεσάνυ-
χτα) και εκμεταλλευόμενοι την αναστάτωση που προ-
καλείται, τους αναγγέλλουν ότι ένας στενός συγγενής 
τους (π.χ. γιος, κόρη, γαμπρός ή νύφη) εισήχθη εσπευ-
σμένα σε κάποιο νοσοκομείο, λόγω τροχαίου ατυχή-
ματος ή κάποιου άλλου εκτάκτου λόγου και απαιτούν 
χρήματα για να γίνει άμεσα κάποια ιατρική πράξη, συ-
νήθως χειρουργική επέμβαση. 

• Οι δράστες ζητούν από τους ηλικιωμένους να μετα-
βούν αμέσως σε συγκεκριμένο σημείο (που νωρίτερα 
οι ίδιοι έχουν επιλέξει ως κατάλληλο, συνήθως κοντά 
στο σπίτι τους), όπου τους «αναμένει» άνθρωπος του 
νοσοκομείου π.χ. ένας νοσηλευτής ή υπάλληλος του 
ΕΚΑΒ, για να παραλάβει τα χρήματα και να τα παρα-
δώσει το ταχύτερο δυνατό στους γιατρούς. 

• Οι ηλικιωμένοι χρησιμοποιούν συνήθως την ίδια τη-
λεφωνική συσκευή στην οποία δέχθηκαν την κλήση για 
να καλέσουν στο κινητό τηλέφωνο το συγγενικό τους 
πρόσωπο, που «δήθεν» νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατά-
σταση. Όμως, μέσα στη σύγχυση τους δεν αντιλαμ-
βάνονται ότι η «γραμμή» είναι ακόμη ανοιχτή με τους 
δράστες, οι οποίοι δεν τερμάτισαν την προηγούμενη 
κλήση. Οι δράστες προσποιούνται ότι απαντούν στην 
κλήση των θυμάτων και «επιβεβαιώνουν» την άσχημη 
είδηση, παριστάνοντας για παράδειγμα κάποιον τραυ-
ματιοφορέα που κρατάει το κινητό του νοσηλευόμε-
νου. 

Τέλος, η Αστυνομία καλεί τους πολίτες, τους φορείς 
και τις κοινωνικές δομές να ενημερώνουν τους ηλικι-
ωμένους ώστε να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικοί και σε 
κάθε περίπτωση, ακόμη και απόπειρας, να απευθύνο-
νται αμέσως στον τριψήφιο τηλεφωνικό αριθμό «100».

Εξάρθρωση εγκληματικής συμμορίας
Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας 

Ρόδου, βραχίονας εγκληματικής οργάνωσης που δρα-
στηριοποιούνταν συστηματικά στις τηλεφωνικές απά-
τες σε βάρος ανυποψίαστων ηλικιωμένων πολιτών.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν το Σάββατο (15 Μα-
ΐου 2021) το βράδυ στη Ρόδο, μια αλλοδαπή και ένας 
ημεδαπός κατηγορούμενοι για τα –κακουργηματικού 
χαρακτήρα- αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματι-
κή οργάνωση που διέπραττε απάτες κατά συναυτουρ-
γία, κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα, αποκομίζοντας 
μεγάλα χρηματικά ποσά. Παράλληλα, ταυτοποιήθηκαν 
τα πλήρη στοιχεία ακόμη μιας αλλοδαπής, συνεργού 
των συλληφθέντων.

Όπως διακριβώθηκε, η εγκληματική οργάνωση είχε 
ιεραρχική δομή στο πρότυπο πυραμίδας, με διακριτούς 
ρόλους μεταξύ των μελών. Στη Ρόδο, δραστηριοποι-
ούνταν τα περιφερειακά μέλη, με κύρια αποστολή την 
επιτήρηση των θυμάτων, την είσπραξη – συλλογή των 
χρηματικών ποσών και την παράδοση αυτών στον αρ-
χηγό της εγκληματικής οργάνωσης.

Ως προς τη μέθοδο απάτης που χρησιμοποιούσαν, ο 
αρχηγός της οργάνωσης, με έδρα το εξω-
τερικό, αρχικά προέβαινε σε πληθώρα τη-
λεφωνημάτων σε ανυποψίαστους ηλικιω-
μένους πολίτες, με το πρόσχημα εμπλοκής 
συγγενικού τους προσώπου σε τροχαίο 
ατύχημα. Ακολούθως, με τη βοήθεια συ-
νεργών που προσποιούνταν τα συγγενικά 
πρόσωπα, τους έπειθε να παραδώσουν 
χρήματα ή κοσμήματα για την αποφυγή 
σύλληψης και καταλογισμού ποινικών ευ-
θυνών σε βάρος των συγγενών τους.

Από την εμπεριστατωμένη αστυνομική 
έρευνα που διεξήχθη βασιζόμενη σε σχε-
τικές καταγγελίες, μεθοδική συγκέντρωση 
προανακριτικού υλικού, ενδελεχή ανάλυ-
ση στοιχείων και συσχετισμό συναφών 
υποθέσεων, εξιχνιάστηκαν -9- τετελεσμέ-
νες απάτες και -37- απόπειρες, τις όποιες 
διέπραξαν το διάστημα από 20 Ιουνίου 
2020 έως προχθές Σάββατο, 15 Μαΐου 
2021.

Η εξάρθρωση του βραχίονα στη Ρόδο 
επετεύχθη στο πλαίσιο άμεσης διερεύνησης τριών 
πρόσφατων περιστατικών που καταγγέλθηκαν στην 
Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου, αστυνομικοί της 
οποίας κατάφεραν -αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα 
δεδομένα- να εντοπίσουν τους συλληφθέντες.

Υπολογίζεται ότι, οι κατηγορούμενοι από τις απάτες 
που διέπραξαν αποκόμισαν παράνομο περιουσιακό 
όφελος 131.735 ευρώ, ενώ το προσδοκώμενο όφε-
λος από τις απόπειρες υπερβαίνει τις 537.000 ευρώ.

Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν και κα-
τασχέθηκαν:

• 11.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 4.000 ευρώ, 
προερχόμενα από τις τρεις πρόσφατες απάτες,

• Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσαν οι δράστες,
• 350 ευρώ και
• 2 κινητά τηλέφωνα.
Τα κατασχεθέντα χρήματα και κοσμήματα, που προ-

έρχονταν από τις απάτες, αποδόθηκαν στους δικαιού-
χους. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην εισαγγελία 
Πρωτοδικών Ρόδου, τους ασκήθηκε ποινική δίωξη, 
κρατούνται και παραπέμφθηκαν σε κύρια ανάκριση.

Ο τερματισμός της δράσης του κυκλώματος είναι 
απότοκος της προσπάθειας που καταβάλλεται από 
τις Υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Νοτίου Αιγαίου για την εξιχνίαση κάθε πε-
ρίπτωσης εξαπάτησης πολιτών ιδίως όταν αυτές αφο-
ρούν πρόσωπα τρίτης ηλικίας.
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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

Αιμοδοσία
Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου, «Μαρία Ναυπλιώτη», προ-

σκαλεί όλα τα μέλη του στην εαρινή αιμοδοσία, που θα πραγματοποιηθεί από το 
συνεργείο αιμοληψίας του νοσοκομείου παίδων, «Αγία Σοφία».

Για την αποφυγή συνωστισμού και χωρίς να μειωθεί καθόλου το επίπεδο των 
κανόνων υγιεινής και μέτρων ασφαλείας, το πρόγραμμα αιμοληψίας έγινε πιο ευ-
έλικτο, διευρύνοντας τις ημέρες και τα σημεία αιμοληψίας, ενώ για τη διεξαγωγή 
της αιμοδοσίας θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εθελοντών 
αιμοδοτών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
25 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη, 17:00 έως 21:30 στην αίθουσα «Καλουδά» στην 

Αντίπαρο.
25 Μαΐου 2021, ημέρα Τρίτη, 17:00 έως 21:30 στην αίθουσα του πολιτιστικού 

συλλόγου, στην Αγκαιριά.
26 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη, 9:00 έως 13:30 και 18:00 έως 21:30 στην αί-

θουσα πολλαπλών χρήσεων δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου - Μάρπησσας (κλειστό). 
27 Μαΐου 2021, ημέρα Πέμπτη, 9:00 έως 13:30 και 18:00 έως 21:30 στο πνευ-

ματικό κέντρο του ιερού ναού Παντάνασσας», στη Νάουσα.
28 Μαΐου 2021, ημέρα Παρασκευή, 9:00 έως 13:30 και 18:00 έως 21:30 στην 

αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» στην Παροικιά.
29 Μαΐου 2021, ημέρα Σάββατο, 9:00 έως 13:30 και 18:00 έως 21:30 στην 

αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» στην Παροικιά.
30 Μαΐου 2021, ημέρα Κυριακή, 9:00 έως 13:30 και 18:00 έως 21:30 στην 

αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» στην Παροικιά.
Συμβουλές για εμβολιασθέντες

Ο σύλλογος αιμοδοτών Πάρου Αντιπάρου ενημερώνει ότι σύμφωνα με το Εθνικό 
Κέντρο Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ), οι αποδέκτες των εμβολίων Pfizer, Johnson&Johnson, 
Moderna και Astra Zeneca μπορούν να αιμοδοτήσουν εφόσον αισθάνονται καλά, 
μετά από 2-3 εικοσιτετράωρα. 

Σε περίπτωση που μετά τον εμβολιασμό παρουσιάσουν ήπιες αντιδράσεις μπορούν 
να προσφέρουν αίμα 7 ημέρες μετά την πάροδο των συμπτωμάτων. Στο μεσοδιά-
στημα θα πρέπει να έχει επουλωθεί πλήρως και το σημείο της έγχυσης του εμβολίου. 
Ωστόσο, η πανδημία έχει περιορίσει δραστικά την εθελοντική αιμοδοσία, με συνέπεια 
να μένουν ακάλυπτοι όσοι χρειάζονται αίμα. Σε κάθε περίπτωση, κάνουμε ακόμα 
μια φορά έκκληση για αίμα, διότι οι ελλείψεις που αντιμετωπίζονται είναι μεγάλες.

Μισθοί 
ξενοδοχοϋπαλλήλων

Ελάχιστους μισθούς από 792 έως 863 ευρώ υποχρεούνται πλέον να καταβάλλουν 
όλα τα ξενοδοχεία της χώρας στους ξενοδοχοϋπαλλήλους, τη φετινή σεζόν, μετά την 
πρόσφατη απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας, να κηρύξει υποχρεωτι-
κή την κλαδική σύμβαση των ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Οι μισθοί διαμορφώνονται ως εξής:
Κατηγορία Α’ Ισχύει για ρεσεψιονίστ, μετρ, θυρωρό Α’, μπουφετζή Α’, προϊστάμε-

νο υπνοδωματίων, μάγειρα Α’, τεχνίτη ζαχαροπλάστη. Βασικός μισθός 863,83 ευρώ, 
που μπορεί να φτάσει έως και 1.404,16 ευρώ για έγγαμο, με προϋπηρεσία 35 ετών, 
επίδομα ανώτερης εκπαίδευσης και ανθυγιεινό επίδομα. Για έγγαμο, με προϋπηρεσία 
25 ετών και επίδομα ανώτερης εκπαίδευσης ο μισθός διαμορφώνεται στα 1.247,78 
ευρώ.

Κατηγορία Β’ Ισχύει για βοηθούς υποδοχής, προϊσταμένους πλυντηρίου - λινο-
θήκης, σερβιτόρο τραπεζαρίας, σαλονιού ή ορόφων - θαλαμηπόλο, μπάρμαν, μά-
γειρα Β’, τηλεφωνητή. Βασικός μισθός 845,61 ευρώ, που μπορεί να φτάσει έως 
και 1.379,57 ευρώ για έγγαμο, με προϋπηρεσία 35 ετών, επίδομα ανώτερης εκπαί-
δευσης και ανθυγιεινό επίδομα. Για έγγαμο, με προϋπηρεσία 25 ετών και επίδομα 
ανώτερης εκπαίδευσης ο μισθός διαμορφώνεται στα 1.225,01 ευρώ.

Κατηγορία Γ’ Ισχύει για βοηθούς σερβιτόρου, θυρωρούς υπηρεσίας, βοηθούς 
μπουφέ - εστιατορίου - μπαρ, γκρουμ, μάγειρα Γ’, καμαριέρη - καμαριέρα, βοηθό ζα-
χαροπλάστη. Βασικός μισθός 828,87 ευρώ, που μπορεί να φτάσει έως και 1.356,98 
ευρώ για έγγαμο, με προϋπηρεσία 35 ετών, επίδομα ανώτερης εκπαίδευσης και 
ανθυγιεινό επίδομα. Για έγγαμο, με προϋπηρεσία 25 ετών και επίδομα ανώτερης 
εκπαίδευσης ο μισθός διαμορφώνεται στα 1.204,09 ευρώ.

Κατηγορία Δ’ Ισχύει για λαντζέρηδες, πλύντριες, σιδερώτριες, καθαρίστριες κοι-
νόχρηστων χώρων. Βασικός μισθός 792,08 ευρώ, που μπορεί να φτάσει έως και 
1.267,7 ευρώ για έγγαμο, με προϋπηρεσία 35 ετών, επίδομα ανώτερης εκπαίδευσης 
και ανθυγιεινό επίδομα. Για έγγαμο, με προϋπηρεσία 25 ετών και επίδομα ανώτερης 
εκπαίδευσης, ο μισθός διαμορφώνεται στα 1.158,1 ευρώ. 
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Ένα χωριό 
χάνεται κάθε 
χρόνο από 
πνιγμούς!

Με αφορμή την εθνική ημέρα πρόληψης πνιγμών και 
θαλασσίων ατυχημάτων, το υπουργείο Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής πολιτικής διοργάνωσε ειδική εκδήλωση 
για να παρουσιάσει τις δράσεις που υλοποιήθηκαν τον 
τελευταίο χρόνο.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε η ετήσια 
έκθεση του Παρατηρητηρίου Ατυχημάτων στο υδάτινο 
περιβάλλον.

Η έκθεση που παρουσιάστηκε, περιλαμβάνει στοιχεία 
και στατιστικές σχετικά με τα θανάσιμα ατυχήματα και 
τους τραυματισμούς που συμβαίνουν στη θάλασσα και 
τα εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια, κολυμβητικές 
δεξαμενές) τα έτη 2017-2020. Η έκθεση του Παρατη-
ρητηρίου έχει ήδη αποτελέσει αφορμή για νομοθετικές 
ρυθμίσεις και ενημερωτικές πρωτοβουλίες που ανα-
μένεται να συμβάλλουν στην μείωση των ανθρώπινων 
απωλειών στην χώρα μας.

Κύρια στοιχεία της έκθεσης

Πάνω από 300 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή 

τους στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας μας συμμε-
τέχοντας σε δραστηριότητες αναψυχής (κολύμβηση, 
υδάτινα σπορ, υδάτινη αναψυχή), με τους περισσότε-
ρους θανάτους να οφείλονται σε πνιγμό, αμέσως μετά 
σε παθολογικά αίτια και σε ατυχήματα, όπως και σε 
μη προσδιορισμένα αίτια. Τα περισσότερα θύματα εί-
ναι άνδρες, ελληνικής υπηκοότητας, άνω των 60 ετών, 
ενώ οι πιο πολλοί θάνατοι συμβαίνουν σε μη φυλασ-
σόμενες από ναυαγοσώστη παραλίες.

Την τελευταία τετραετία (2017-2020) κατά μέσο 
όρο 349 άνθρωποι χάνουν κάθε χρόνο τη ζωή 
τους στο υδάτινο περιβάλλον της χώρας μας,
ενώ σύμφωνα με τον μέσο όρο της τελευταίας τριε-
τίας (2007-2019), το 77% των θανάτων οφείλονται 
σε πνιγμό, το 10% σε παθολογικά αίτια, το 1% σε θα-
νάσιμα ατυχήματα και το 12% σε μη προσδιορισμένα 
ακόμα αίτια (ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ιατροδι-
καστική έκθεση).

Ειδικότερα, το 2020, 259 άνθρωποι έχασαν τη ζωή 
τους και καταγράφηκε για πρώτη φορά μια σημαντική 

μείωση του συνολικού αριθμού των θανάσιμων ατυχη-
μάτων, γεγονός που οφείλεται στην πανδημία και στην 
πολύ μεγάλη μείωση των ξένων επισκεπτών. Το 2019 
οι θάνατοι ανήλθαν σε 377, το 2018 σε 396 και το 
2017 σε 329. Το 70% (181) των θυμάτων ήταν άνδρες 
και το υπόλοιπο 30% (78) γυναίκες. Το 80% (208) των 
θανάτων αυτών αφορούσε άτομα ελληνικής υπηκοό-
τητας, το 18% αλλοδαπούς και 2% είναι αγνώστου 
εθνικότητας. Τα 203 ήταν άτομα άνω των 60 ετών 
(79%), 43 άτομα ηλικίας από 18-59 ετών, 4 παιδιά 
ηλικίας 13-17, ένα παιδί ηλικίας 0-6 και 4 αγνώστου 
ηλικίας. Ετησίως καταγράφονται κατά μέσο όρο τρία 
θανάσιμα ατυχήματα σε θαλάσσια σπορ.

Την περίοδο 2017-2020 σημειώθηκαν συνολικά 12 
θάνατοι, εκ των οποίων οι 10 αφορούσαν άνδρες και 
οι 2 γυναίκες. Την ίδια χρονική περίοδο κατά μέσο όρο 
σημειώνονται 9 θάνατοι με τη συμμετοχή ταχυπλόου, 
όπου το 89% (8) των θυμάτων είναι άνδρες και το 
υπόλοιπο 11% γυναίκες. Επίσης, κάθε χρόνο τραυμα-
τίζονται 23 άτομα συμμετέχοντας σε δραστηριότητες 
με ταχύπλοο.

Σύμφωνα με την έκθεση, τα περισσότερα θανά-
σιμα ατυχήματα (18%) συμβαίνουν το χρονι-
κό διάστημα μεταξύ 11.00-12.00, ενώ μεγάλο 
ποσοστό θανάτων, 12%, καταγράφεται μεταξύ 
8-10 το πρωί, και αυτό γιατί τις πρωινές ώρες πη-
γαίνουν για κολύμπι οι άνθρωποι της 3ης ηλικίας (που 
αποτελούν το 79% των θυμάτων συνολικά). Αξίζει να 
τονιστεί πως η ναυαγοσωστική κάλυψη των παραλιών 
ξεκινάει από τις 10.30 (μέχρι τις 17.30).
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Σχολικές ειδήσεις
- Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Λευκών Κώστου, με αφορμή το ατύ-

χημα έξω από το σχολείο, την Τετάρτη 12/5, ευτυχώς χωρίς κανέναν τραυματισμό, 
επισημαίνει στους οδηγούς να οδηγούν προσεκτικά.

Ακόμα, οι γονείς προσκαλούν τους οδηγούς να αφήνουν και να αφήνετε τα οχή-
ματά τους στο πάρκινγκ, κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών από το 
σχολείο. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος των γονέων-κηδεμόνων: 
«(…) το συμβάν έγινε ένα τέταρτο πριν την αποχώρηση και των τελευταίων μαθητών 
του σχολείου αφήνοντας μόνο υλικές ζημιές. Θεωρούμε ότι το κλείσιμο του δρόμου 
κατά την προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών θα πρέπει να ξανασυζητηθεί 
από τους αρμόδιους για να μπορέσουν να αποφευχθούν μελλοντικά παρόμοια γε-
γονότα».

- Η διεύθυνση του δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας, με 
αφορμή κρούσμα σε τάξη του σχολείου σε ανακοίνωσή της σημειώνει:

«Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι λόγω επιβεβαιωμένου 
θετικού κρούσματος στο σχολείο μας σε μαθητή, το τμήμα Ε1 και μόνο αυτό, θα 
παραμείνει κλειστό για 14 ημέρες κάνοντας το ωρολόγιο πρόγραμμά του κανονικά 
με τηλεκπαίδευση. Τα υπόλοιπα τμήματα θα λειτουργήσουν κανονικά και δεν υπάρ-
χει λόγος για δημιουργία πανικού καθώς έχουν προβλεφθεί και έχουν υλοποιηθεί 
όλες οι οδηγίες και οι κανονισμοί σύμφωνα με το πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Είναι 
ήδη ενημερωμένες όλες οι αρμόδιες αρχές και κατά την αυριανή προσέλευση των 
μαθητών/τριων θα έχει ήδη απολυμανθεί όλο το σχολικό κτίριο.

Παρακαλούμε πολύ επισημάνετε στα παιδιά σας την τήρηση των κανόνων υγιει-
νής και μην ξεχάσετε να διεξάγετε το self-test για την αυριανή μέρα το οποίο από 
δω και στο εξής θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα προ Δευτέρας. Το αποτέλεσμά 
του παρακαλώ πολύ να αναφέρεται στη σχολική κάρτα που πρέπει να έχουν αύριο 
τα παιδιά μαζί τους σε έντυπη μορφή κατά την είσοδό τους στο σχολείο (…)».

Περί υπευθυνότητας
Η υπευθυνότητα και η ευσυνειδησία είναι κάτι που μαθαίνετε από μικρή ηλικία, 

μέσα από την παιδεία που αποκτά ο κάθε άνθρωπος από την οικογένεια του, και το 
σχολείο. Δε γίνεται να το αποκτήσει ξαφνικά.

Όπως θα δείτε στην παραπάνω φωτογραφία, κάποιος συμπατριώτης μας, ντόπιος 
ή μη, ενώ έκανε, πιθανόν το ψάρεμα του (πίσω μέρος του Λογαρά προς την παρα-
λία της Πούντας), όταν τελείωσε, αποφάσισε, να μην πετάξει σε κάποιον κάδο τα 
σκουπίδια του, αλλά να τα παρατήσει στο συγκεκριμένο σημείο. Αδιαφορώντας, για 
το αν μολύνει το περιβάλλον, ή κάνει δυσφήμηση του τόπου σε άλλους ανθρώπους 
που ενδέχεται να περάσουν από εκείνο το σημείο.

Δυστυχώς έχουμε τη συνήθεια να απαιτούμε, από τον δήμο και τον κάθε δήμο, να 
μας καθαρίζει, να μας προσφέρει υπηρεσίες και όταν δεν το κάνει του επιρρίπτουμε 
ευθύνες και ορθώς το κάνουμε. Αλλά σε κάποια αυτονόητα πράγματα δεν είναι 
υπεύθυνος ο δήμος. Υπάρχει η ατομική ευθύνη, που δυστυχώς στην εποχή μας, 
όταν αφορά τον εαυτό μας πάει περίπατο...
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«Πανδημία 
απώλειας» 
στον παιδικό 
ψυχισμό

Η έννοια της απώλειας και η διεργασία του πένθους 
είναι μια εμπειρία που αφορά όλους μας και ο καθέ-
νας από εμάς καλείται να την αντιμετωπίζει σε μια ή 
περισσότερες φάσεις της αναπτυξιακής πορείας του. 

Ωστόσο, τον τελευταίο ένα χρόνο η πανδημία του 
COVID-19 την οποία ζούμε, αποτελεί μια πρωτόγνωρη 
συνθήκη για την παγκόσμια κοινότητα και οι προβλέ-
ψεις για τις επιπτώσεις της είναι πολλές. Η πιο σημα-
ντική επίπτωση της πανδημίας του COVID-19 είναι ο 
αυξημένος αριθμός θανάτων, μέχρι πρότινος κυρίως 
ηλικιωμένων ανθρώπων αλλά πια και νεότερων. Τα 
άτομα αυτά είναι αγαπημένοι συγγενείς και φίλοι και 
η απώλεια τους οδηγεί σε πένθος τόσο ατομικό, όσο 
και συλλογικό. 

Καλούμαστε να αναθεωρήσουμε κάποιες από τις 
θεμελιώδεις πεποιθήσεις μας, όπως για παράδειγμα, 
ότι ο κόσμος μας είναι ασφαλής, ότι έχουμε έλεγχο 
στη ζωή μας και ότι μπορούμε να προστατεύουμε τους 
δικούς μας ανθρώπους από οτιδήποτε θα μπορούσε 
να τους βλάψει.

Πως όμως αντιλαμβάνονται και βιώνουν τα παιδιά 
την απώλεια, ιδίως το τελευταίο διάστημα που είναι 
εκτεθειμένα σ’ αυτή με ποικίλους τρόπους; Ακόμα και 
αν δεν έχουν βιώσει στο στενό περιβάλλον τους την 
απώλεια κάποιου αγαπημένου προσώπου ή την ασθέ-
νεια, βιώνουν συλλογικά την απώλεια της κανονικότη-

τας τους, που χαρακτήριζε τη ζωή τους μέχρι σήμερα 
και θεωρούνταν δεδομένη. Με την έννοια κανονικότη-
τα, αναφέρομαι στον προστατευτικό ιστό του σχολεί-
ου, όπως λειτουργούσε διά ζώσης, στις εξωσχολικές 
δραστηριότητες, στην ομαλή κοινωνικοποίηση τους 
με τους συνομηλίκους τους, στις διά ζώσης επαφές 
με αγαπημένα συγγενικά πρόσωπα, όπως παππούδες, 
γιαγιάδες. Όλα τα παραπάνω εκλείπουν για τα παιδιά 
και κατ’ επέκταση για τους γονείς, οδηγώντας και σε 
μια απώλεια της σταθερότητας και του πλαισίου μέσα 
στο οποίο λειτουργούσαν οι οικογένειες μέχρι πρότι-
νος.

Τα παιδιά, λοιπόν, εκφράζουν την απώλεια «τμηματι-
κά». Προκειμένου ο ψυχισμός τους να αντέξει τα επώ-
δυνα συναισθήματα μιας απώλειας έχει ανάγκη από 
σημαντικά «διαλείμματα» κανονικότητας, σε αντίθεση 
με τους ενήλικες, που αναμένεται να επεξεργάζονται 
τις επώδυνες σκέψεις – συναισθήματα με έναν περισ-
σότερο συνεχή και σταθερό τρόπο. Για παράδειγμα, 
ένα παιδί μπορεί να συμμετέχει σε μια κηδεία αγαπη-
μένου του προσώπου και να είναι πολύ θλιμμένο και το 
ίδιο απόγευμα να παίζει στο σπίτι ενός φίλου του και 
να χαίρεται το ίδιο έντονα. Επίσης, τα παιδιά εκφρά-
ζουν τα συναισθήματα που συνοδεύουν την απώλεια, 

το πένθος τους έμμεσα και συμβολικά. Το παιχνίδι, οι 
ζωγραφιές, οι ιστορίες που αφηγούνται ενέχουν συχνά 
στοιχεία της συναισθηματικής κατάστασης στην οποία 
βρίσκονται και του στοιχείου που μπορεί να επεξερ-
γάζονται. Είναι πιθανό ένα παιδί να μην είναι σε θέση 
να συζητήσει πτυχές της απώλειας, αλλά να μεταφέ-
ρει αυθόρμητα αυτά που το απασχολούν με συμβο-
λικό-μεταμφιεσμένο τρόπο. Δεν αναζητούν συνειδητά 
υποστήριξη. Ένα παιδί που θρηνεί, ιδιαίτερα όσο μι-
κρότερο είναι, είναι συχνά μπερδεμένο σε σχέση με 
το τι του συμβαίνει. Συχνά δε συνειδητοποιεί καν ποια 
ακριβώς συνθήκη το δυσκολεύει και έτσι η πιθανότη-
τα να ζητήσει ανοιχτά βοήθεια είναι τις περισσότερες 
φορές μικρή. Είναι σημαντικό τα πρόσωπα φροντίδας 
των παιδιών να είναι σε θέση να τα υποστηρίξουν, να 
λειτουργήσουν ως «κράτημα» με τον κατάλληλο τρόπο 
και να τα βοηθήσουν να διαχειριστούν τις πτυχές της 
απώλειας που τα δυσκολεύουν.

Στα μικρά παιδιά, μετά από την απώλεια του ενός 
σημαντικού προσώπου, μπορεί να παρατηρήσουμε 
επιστροφή σε συμπεριφορές που αντιστοιχούν σε 
προηγούμενα στάδια της αναπτυξιακής πορείας και 
σε πιο πρώιμες μορφές σχέσης με άλλα πρόσωπα. Για 
παράδειγμα, μπορεί να παρατηρηθούν η προσκόλλη-
ση σε κάποιο πρόσωπο φροντίδας, τάση κυριαρχίας, 
τάση για καβγά, απληστία, εξαρτητική συμπεριφορά 
και δραστηριότητες όπως το πιπίλισμα ή το λίκνισμα. 
Ως προς τις επιθετικές τάσεις, παρατηρούμε ανεπιτή-
δευτες, ωμές μορφές τους, όπως είναι το δάγκωμα, το 
φτύσιμο και το ξύλο. Παρόμοιες εκδηλώσεις παρατη-
ρούμε και μετά από σημαντικές τραυματικές εμπειρίες 
και άρα μπορούμε να πούμε πως η απώλεια ενός ση-
μαντικού προσώπου βιώνεται και λειτουργεί ως τραύ-
μα για τα μικρά παιδιά.

(Συνεχίζεται…)
Τσίγκου Χριστίνα  

Κλινική Ψυχολόγος MSc - Κινητή Μονάδα 
Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

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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Ηλεκτρική 
ενέργεια από 
τα μελτέμια 

 Στα μελτέμια του Αιγαίου στρέφεται το επενδυτικό 
ενδιαφέρον για νέα έργα ΑΠΕ, καθώς ωριμάζει η τε-
χνολογία των πλωτών ανεμογεννητριών που μπορούν 
να εγκατασταθούν σε θέσεις με μεγάλα βάθη όπως 
είναι οι ελληνικές θάλασσες.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Η Καθημερινή», 
«[…] την ανάπτυξη υπεράκτιων και πλωτών αιολικών 
πάρκων στηρίζει εξάλλου η Ε.Ε. τη γρήγορη μετάβαση 
στην οικονομία των μηδενικών ρύπων και, σύμφωνα 
με τη στρατηγική για τις θαλάσσιες ανανεώσιμες πη-
γές που έχει ανακοινώσει, προβλέπεται αύξηση της 
θαλάσσιας αιολικής ισχύος στην Ευρώπη σε 60 GW 
έως το 2030 και 300 GW έως το 2050. Συνολικά το 
2020 η Ευρώπη εγκατέστησε 2,9 GW νέων θαλάσ-

σιων αιολικών πάρκων (κυρίως σταθερού πυθμένα), 
αυξάνοντας σε 25 GW τη συνολική ισχύ τους. Επίσης, 
μέσα στο 2020 ελήφθη η τελική επενδυτική απόφαση 
και οριστικοποιήθηκε η χρηματοδότηση 7,1 GW νέων 
θαλάσσιων αιολικών πάρκων που αντιστοιχούν σε 
επενδύσεις 26,3 δισ. ευρώ τα επόμενα έτη».

Έτσι, η χώρα, σύμφωνα με το παραπάνω δημοσίευμα 
προετοιμάζεται για τη δεύτερη απόπειρα ανοίγματος 
της αγοράς των υπεράκτιων αιολικών πάρκων. Η πρώ-
τη είχε γίνει την περίοδο 2010-2012 με το μοντέλο 
μιας προκαταρκτικής χωροθέτησης θαλάσσιων αιολι-
κών πάρκων σε 12 περιοχές για έργα συνολικής ισχύος 
1.200 MW. Μελέτη της Navigant για την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή υπολογίζει το διαθέσιμο θαλάσσιο δυνα-
μικό για πλωτά αιολικά στη χώρα μας στα 263 GW. 
Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, το σταθμισμένο κόστος 
ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά στο Αιγαίο θα είναι 
76 ευρώ/MWh το 2030 και θα μειωθεί στα 46 ευρώ/
MWh το 2050.

Εν αναμονή του θεσμικού πλαισίου που καταρτίζει 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με στόχο 
να είναι έτοιμο μέσα στον Ιούνιο, εγχώριοι και ξένοι 
ενεργειακοί όμιλοι παίρνουν θέσεις μάχης και αρχίζουν 
να ξεδιπλώνουν σιγά-σιγά τα σχέδιά τους. 

Στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, εγχώριοι 
ενεργειακοί όμιλοι άνοιξαν τα χαρτιά τους ανακοινώ-
νοντας σχέδια για πλωτά αιολικά πάρκα και συνερ-
γασίες που βρίσκονται στα σκαριά με μεγάλες ξένες 
εταιρείες που κατέχουν την απαραίτητη τεχνογνωσία. 

Τέλος, με τα νερά του Αιγαίου «φλερτάρουν» και με-
γάλες ξένες εταιρείες του κλάδου των ΑΠΕ, οι οποίες 
στο βάθος της στρατηγικής τους, όπως και οι ελληνι-
κές, βλέπουν ένα συνδυασμό ανάπτυξης υπεράκτιων 
αιολικών και παραγωγής υδρογόνου.

Ειδήσεις

KOTSONIS INSULATION
ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕ Ι Σ

Στεγάσιμων Χώρων

Σ Τ Ε ΓΑΝΟΠΟ ΙΗΣΕ Ι Σ

Δωμάτων, Υπόγειων Χώρων,

Χώρων Φύτευσης

Δεξαμενών (πισίνες, πόσιμου,

ομβρίων, λυμμάτων)

Στεγανοποίηση Δεξαμενής

Υπερχείλισης & Μηχανοστασίου

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

Θερμοϋγρομόνωση
Δώματος

Στεγανοποίηση
Χώρων Φύτευσης

Στεγανοποίηση
Κολυμβητικής Δεξαμενής

Στεγανοποίηση
Σκάλας

«Γαλάζιες 
σημαίες»

Ανακοινώθηκαν από την Ελληνική Εταιρία Προστασί-
ας της Φύσης (ΕΕΠΦ), Εθνικό Χειριστή του Διεθνούς 
Προγράμματος «Γαλάζια Σημαία» στη χώρα μας, οι 
βραβεύσεις ακτών, μαρινών και τουριστικών σκαφών. 

Με 545 βραβευμένες ακτές, 16 μαρίνες και 6 τουρι-
στικά σκάφη, η Ελλάδα κατέχει την 2η θέση παγκοσμί-
ως ανάμεσα σε 49 χώρες.

Στην Πάρο «γαλάζια σημαία» πήραν οι παραλίες σε 
Λιβάδια, Λογαρά, Μάρπησσα-Χρυσή Ακτή, Πούντα και 
Τσερδάκια.

Προβλήματα 
Παροικιάς

Το Συντονιστικό Συλλόγων της Παροικιάς, στο οποίο 
μετέχουν οι σύλλογοι: Ένωση Ξενοδόχων Πάρου-Αντι-
πάρου, Παραδοσιακού Οικισμού, Καφεστιάτορων Πά-
ρου, Γυναικών «Αρηίς» και «Αρχίλοχος», είχε συνάντηση 
με τον γενικό γραμματέα του δήμου Πάρου, κ. Λεμονή.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν οι προτάσεις ανα-
βάθμισης της Παροικιάς και ακόμα αναφέρθηκαν όλα 
τα χρόνια προβλήματα. Παράλληλα οι εκπρόσωποι 
του συντονιστικού παρουσίασαν αναλυτικά προτάσεις 
επίλυσής τους. Οι προτάσεις κατηγοριοποιήθηκαν σε 
άμεσες ενόψει και τις νέας τουριστικής σεζόν και αυτές 
που μπορούν να υλοποιηθούν αργότερα. 
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Σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξε-
νοδόχων, στη συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδο-
χείων η πληρότητα κινήθηκε κατά μέσο όρο μόλις στο 
15%, ενώ σε κανένα ξενοδοχείο στη χώρα η πληρότη-
τα δεν ξεπέρασε το 40%-50%, ποσοστό που εντοπί-
στηκε σε ελάχιστες επιχειρήσεις.

Στην Πάρο
Στο νησί μας η πληρότητα των ξενοδοχείων κινείται 

λίγο πιο κάτω από τον μέσο όρο της χώρας, αφού τα 
ξενοδοχεία που παρουσιάζουν μία κάποια πληρότητα 
αυτή τη στιγμή είναι εκείνα των αστικών πόλεων και 
για την ακρίβεια είναι αυτά που δίνουν το 15% στην 
πληρότητα πανελλαδικά.

Σύμφωνα με παράγοντες του τουρισμού στην Πάρο 
και ο Ιούνιος θα έχει χαμηλή πληρότητα στα 
ξενοδοχεία του νησιού, ειδικά τις πρώτες 20 ημέρες 
του μηνός.

Οι κρατήσεις σύμφωνα με την πρόεδρο της ένωσης 
ξενοδόχων Πάρου Αντιπάρου, Μάνια Αμπατζή, 
ξεκινούν να έχουν ενδιαφέρον από τα μέσα Ιουνίου και 
περιμένουν να υπάρχει καλή εικόνα Ιούλιο και Αύγου-
στο. Ακόμα, σύμφωνα με την κ. Αμπατζή οι τιμές είναι 
κατά βάση στο περσινό επίπεδο, ενώ η πρώτη εικό-
να που υπάρχει μέσω κρατήσεων είναι ενθαρρυντική, 
αφού δείχνει προς ώρας πληρότητα 60%. Όπως είπε 
σε δημόσιες δηλώσεις της «[…] Ο Ιούνιος αναμένεται 
υποτονικός, καθώς δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως 
η πολιτική κάθε χώρας, ενώ δε θα έχει ολοκληρωθεί 
και ο εμβολιασμός μεγάλων ομάδων του πληθυσμού. 
Στο νησί, πάντως, ανοίγουν συγκριτικά περισσότερα 
ξενοδοχεία, αφού οι μονάδες της Πάρου είναι μικρό-
τερες, με λιγότερα λειτουργικά έξοδα και πιο εύκολα 
διαχειρίσιμες».

Η πρόεδρος των ξενοδόχων των νησιών μας είναι 
αισιόδοξη, αλλά αυτή η αισιοδοξία συνοδεύεται από 
επιφυλακτικότητα, καθώς, όπως εξηγεί, όλες οι κρα-
τήσεις έχουν πολιτική ακυρώσεων μέχρι και μία μέρα 
πριν την άφιξη. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπτωση επι-
δείνωσης της επιδημιολογικής κατάστασης θα υπάρ-
ξει μαζικό κύμα ακυρώσεων. Σημειώνουμε ακόμα, ότι 
οι ξενοδόχοι της Πάρου παρακολουθούν τις εξελίξεις 
που υπάρχουν με τα πρωτόκολλα, που η κύρια δια-
φορά που υπάρχει σε σχέση με πέρσι είναι το σέρβις 
στον μπουφέ. 

Τέλος, σύμφωνα με την κ. Αμπατζή, ο στόχος είναι 
στην Πάρο να «πιάσουμε» το 60% των εισπρά-
ξεων του 2019.

Ποιοι θα έρθουν
Είναι φανερό ότι όχι μόνο το νησί μας, αλλά ολό-

κληρη η χώρα βασίζεται φέτος στους μεμονωμένους 
ταξιδιώτες, ενώ τα προβλήματα που υπάρχουν με τους 
βρετανούς τουρίστες είναι σημαντικά. Σημειώνουμε ότι 
τέτοια εποχή υπήρχαν βρετανοί τουρίστες στην Πάρο, 
κυρίως μέσω προγραμμάτων παροχών του Αγγλικού 
υπουργείου Απασχόλησης. Άγγλοι τουρίστες, που κυ-
ριολεκτικά την ημέρα που έφευγαν, έμεναν δίχως ούτε 
ένα ευρώ, πάνω τους! Χαλούσαν όσα χρήματα είχαν 
μαζί τους.

Η τοποθέτηση της Ελλάδας στην «πορτοκαλί» ζώνη 
για το Ηνωμένο Βασίλειο έχει φέρει ακυρώσεις στις 
κρατήσεις τον τουριστών. Αρχικά υπήρχε μια κινητι-
κότητα και ένα υψηλό ενδιαφέρον των Βρετανών να 
επισκεφτούν το νησί και τη χώρα μας, αλλά αυτό έχει 
παγώσει και έχουμε ακυρώσεις, ενώ για γκρουπ ούτε 
κουβέντα!

Ο τουρισμός προς την Πάρο ξένων μεμονωμένων 
–πάντα- ταξιδιωτών, θα στηριχτεί ουσιαστικά σε ευ-
ρωπαίους πολίτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 
Άλλωστε προς τους μεμονωμένους τουρίστες κινού-
νται και οι πράκτορες σε όλη την Ελλάδα.

Από την άλλη, η ξεναγός, Χριστίνα Φωκιανού, 
που ανήκει στο διοικητικό συμβούλιο της ένωσης ξε-
νοδόχων Πάρου Αντιπάρου, και γνωρίζει αρκετά καλά 
τα της κρουαζιέρας, μας είπε ότι υπάρχουν ενδείξεις 
για 10 προσεγγίσεις μεγάλων κρουαζιερόπλοιων στην 
Πάρο, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει επιβεβαίωση γι’ 
αυτές. Πάντως, σύμφωνα με την κ. Φωκιανού, αν όλα 
εξελιχθούν καλά, τότε θα έχουμε για πρώτη φορά στο 
νησί μας προσέγγιση κρουαζιερόπλοιου δυναμικότη-
τας 5.000 ατόμων περίπου (3.500 επιβάτες), καθώς 

Πρώτο θέμα

Ξενοδόχοι: 
Προσεχώς αισιοδοξία!
Μόλις ένα στα πέντε ξενοδοχεία σε ολόκληρη τη χώρα, με τα περισσότερα από 
αυτά να είναι μικρομεσαίας δυναμικότητας, άνοιξε με την επίσημη έναρξη της 
τουριστικής περιόδου, το Σάββατο 15 Μαΐου, με τις πληρότητες, ωστόσο, να 
κινούνται σε πολύ χαμηλά επίπεδα και ελάχιστες περιοχές να παρουσιάζουν μία 
σχετικά για τα δεδομένα της εποχής ικανοποιητική κίνηση.
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και άλλων πλοίων με χωρητικότητες 1000 επιβατών. 

Η νεολαία!

Η Πάρος έτσι κι αλλιώς, θα στηριχθεί και πάλι στον 
εσωτερικό τουρισμό και ιδιαίτερα στη νεολαία των 
αστικών κέντρων, με ιδιαίτερη έμφαση σ’ αυτούς των 
δήμων των Αθηνών και του Πειραιώς. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ 
20 Ιουλίου με 30 Ιουλίου, έχουν γίνει πάρα πολλές 
κρατήσεις νέων ανθρώπων και ειδικά σε ξενο-
δοχειακές μονάδες της Παροικιάς. Όπως μας είπαν 
άνθρωποι του τουρισμού από την Παροικιά, «αυτό το 
χρονικό διάστημα 20-30 Ιουλίου 2021 γίνεται χαμός 
από νεολαία».

Εδώ, σ’ αυτό το σημείο, γεννιούνται βέβαια κάποιοι 
προβληματισμοί, που έχουν να κάνουν με την ίδια περ-
σινή περίοδο και τα όσα ακολούθησαν με το «κοκκί-
νισμα» του νησιού. Οι νεολαίοι που έρχονται σχεδόν 
πάντα την ίδια χρονική περίοδο, είναι παιδιά που έχουν 
τελειώσει τις εξετάσεις στις σχολές τους και αυτό που 
επιζητούν –ιδιαίτερα φέτος- είναι οι διακοπές τους να 
συνοδεύονται από έντονη βραδινή ζωή. Έτσι, λόγω 
των περιστάσεων και των Μέτρων που ανεξαρτήτως 
του εμβολιασμού θα υφίστανται (τουλάχιστον πολλά 
εξ αυτών), τι θα γίνει με τον συγχρωτισμό κλπ. Άλλω-
στε, άνθρωποι από την εστίαση ζητούν ήδη –καταρ-
χάς- την επιστροφή στην κανονικότητα με τη μουσική. 
Όλα αυτά –που είναι λογικά έτσι κι αλλιώς- γεννούν 
όπως γράψαμε και παραπάνω προβληματισμούς, πόσο 
μάλλον όταν μέσα σε δύο εβδομάδες μετά το Πάσχα 
η Πάρος είχε τόσα κρούσματα, όσο όλα κατά την πε-
ρίοδο από τον Οκτώβριο έως τη Μεγάλη Εβδομάδα…

Παρά ταύτα, υπάρχει αισιοδοξία για τη φετινή χρονιά, 
το brand name της Πάρου από μόνο του έχει βαρύτητα 
στον τουρισμό και η ελπίδα του εμβολιασμού γεννά 
προσδοκίες. Η Πάρος, δεν μπορεί, εκ των πραγμάτων, 

να έχει οικονομικά άλλη μία χαμένη χρονιά.

Στην υπόλοιπη χώρα
Στην ενημερωτική ιστοσελίδα zougla.gr ο πρόε-

δρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Γρη-
γόρης Τάσιος, σχετικά με την κίνηση των ξενοδοχεί-
ων δήλωσε: 

«Το έχω πει εδώ και αρκετό και καιρό ότι οι πληρό-
τητες θα κινούνται γύρω στο 15% και δυστυχώς δι-
καιώθηκα. Αυτή θα είναι η εικόνα που θα παρουσιάζει 
ο κλάδος ολόκληρο το Μάιο. Τον Ιούνιο θα είναι λίγο 
καλύτερη η κατάσταση, αλλά δε θα έχουμε σημαντι-
κές διαφοροποιήσεις». Κατά τον ίδιο, το πρώτο Σαβ-
βατοκύριακο που άνοιξε ο τουρισμός ελάχιστες περι-
οχές της χώρας σημείωσαν μια σχετικά ικανοποιητική 
κίνηση για τα δεδομένα της εποχής. Σε αυτές συγκατα-
λέγονται τα Δωδεκάνησα και καθώς και η Σάμος. Στον 
αντίποδα, η Κρήτη, η οποία αποτελεί παραδοσιακά το 
σημαντικότερο τουριστικό προορισμό για τη χώρα, η 
τουριστική κίνηση δεν επιβεβαίωσε τις προσδοκίες.

Ακόμα, ο κ. Τάσιος είπε: «Αυτήν τη στιγμή δεν έχουμε 
καθόλου κρατήσεις. Πιστεύω ότι η αγορά της δυτι-
κής και της κεντρικής Ευρώπης θα προγραμματί-
σει τις διακοπές στην Ελλάδα από το Σεπτέμβριο 
και μετά. Αυτό διότι θα επικρατήσει η συλλογιστική 
πόσο ασφαλής θα είναι η χώρα και πόσο έχουν προ-
χωρήσει τα προγράμματα εμβολιασμών. Σε κάθε πε-
ρίπτωση θα μπορούμε να βγάλουμε ασφαλέστερα συ-
μπεράσματα από το δεύτερο 15ήμερο του Ιουνίου και 
μετά. Οι όποιες κρατήσεις έχουμε ως επί το πλείστον 
αφορούν το Σεπτέμβριο, ο οποίος αναμένεται να είναι 
ο καλύτερος μήνας της φετινής τουριστικής πε-
ριόδου, πολύ καλύτερος και από τον Αύγουστο».

Στη Μύκονο, καταρχάς, το μεγάλο παράπονο είναι 
ότι χάνουν Άγγλους και Ισραηλινούς τουρίστες. Όπως 
είπε χαρακτηριστικά ξενοδόχος της Μυκόνου «από τις 
100 κρατήσεις που είχα ακυρώθηκαν οι 94 από τα δύο 
αυτά κράτη».

Στη Σαντορίνη, ο πράκτορας, Δημήτρης Θεοδώ-
ρου, αποκαλύπτει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν 
κρατήσεις και πως ακόμα και η Σαντορίνη, που είναι 
από τους δημοφιλέστερους προορισμούς, βρίσκεται σε 
χειρότερη κατάσταση απ’ ό,τι πέρυσι. Σύμφωνα με τον 
ίδιο, «τα ξενοδοχεία που θα ανοίξουν θα είναι με μια 
πληρότητα 3-5% και αυτό θα αλλάξει ή θα ανεβοκα-
τεβαίνει. Κάποιες μέρες θα είναι και 0%. Από πέρυσι 
που ήμασταν όλοι σε καραντίνα και μ’ όλα αυτά τα 
προβλήματα δεν έγιναν ούτε προκρατήσεις. Όλα θα 
γίνουν τελευταία στιγμή».

Στη Ρόδο, ξεκίνησε η σεζόν με λιγότερες κρατήσεις 
απ’ ότι αναμένονταν. Οι περισσότεροι ξενοδόχοι απο-
φεύγουν προς το παρόν να ανοίξουν. Όπως λέει ο πρό-
εδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Ρόδου, Μανώλης Μαρ-
κόπουλος, στις 15 Μαΐου επαναλειτούργησαν μόνο 15 
από τα 650 ξενοδοχεία του νησιού. Ακόμα, οι πρώτες 
αφίξεις που αναμένονταν από το Ισραήλ, όπου μεγά-
λο ποσοστό του πληθυσμού έχει εμβολιαστεί, αίφνης 
ακυρώθηκαν λόγω των δραματικών γεγονότων που 
εκτυλίσσονται στη χώρα.

Τέλος, στη γειτονική μας Νάξο, η σεζόν δεν ξεκίνησε 
καλά, όπου μόνο το 30% των καταλυμάτων άνοιξε.

Τι έγινε με τους Εγγλέζους
 Οι κινήσεις του Χάρη Θεοχάρη στη βρετανική πρω-

τεύουσα δεν έφθασαν για να ανατρέψουν το αρνητικό 
σκηνικό για την Ελλάδα και τις αποφάσεις του Λονδί-
νου ως προς τη μη covid-free χώρα μας.

Η Ελλάδα μένει για την ώρα έξω από τον χορό, λόγω 
του ότι βρίσκεται στην απαγορευτική πορτοκαλί ζώνη. 
Αυτό σημαίνει πως κάθε Βρετανός που επισκέπτεται 
την Ελλάδα, θα πρέπει κατά την επιστροφή του στη 
Βρετανία, να μπει σε καραντίνα. Η απόφαση αυτή ήταν 
καταδικαστική ουσιαστικά για τη χώρα μας. Η μεγάλη 
κερδισμένη είναι η Πορτογαλία, αφού οι αεροπορικές 
εταιρείες πλέον προσπαθούν να εξασφαλίσουν περισ-
σότερες πτήσεις τσάρτερ για να ικανοποιήσουν την 
ολοένα αυξανόμενη ζήτηση αεροπορικών εισιτηρίων 
προς την Πορτογαλία, από Βρετανούς πολίτες. 

Τέλος, αναμένονται με αρκετή ανησυχία οι αποφά-
σεις Ολλανδών και σκανδιναβικών χωρών, σε ό,τι αφο-
ρά τα ταξίδια προς τη χώρα μας. 
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Εποχή 
μάταιων 
επιδόσεων

Ανήκω σε μία πολύ μικρή πλειοψηφία –ίσως και 
κάτω του 1%- όπως αυτή εκείνων που δεν έχουν 
στο σπίτι τους τηλεόραση! 

Η μόνη σχέση που έχω με την τηλεόραση είναι 
ότι βλέπω κάθε εβδομάδα ένα σήριαλ της ΕΡΤ 
και συγκεκριμένα «τα καλύτερά μας χρόνια». Το 
σήριαλ το παρακολουθώ μέσω της πλατφόρμας 
«ΕΡΤflix», από το διαδίκτυο. Ομοίως βλέπω κάθε 
εβδομάδα περίπου 5-6 ταινίες, και αυτές μέσω του 
υπολογιστή μου. Η τηλεόραση βγήκε συνειδητά 
από τη ζωή μου εδώ και περίπου 20 χρόνια. Τη 
θεωρώ λιγάκι σαν τις ταινίες και τα σήριαλ που 
αραδιάζει με το κιλό η «Netflix», δηλαδή, προϊόντα 
δεύτερης κατηγορίας (δεν μπορώ να το γράψω 
πιο ευγενικά). Το μόνο πράγμα που με γοητεύει 
στην τηλεόραση είναι οι αγώνες ποδοσφαίρου και 
βόλεϊ (όλοι έχουμε τα κουσούρια μας). Ξέρω απ’ 
έξω και ανακατωτά όλες τις μεταγραφές του βόλεϊ 
σε γυναίκες και άνδρες και την ποιότητα της κάθε 
ομάδας. Έχω γίνει εξπέρ!

Την περασμένη εβδομάδα, που επιτέλους μπο-
ρέσαμε να βγούμε έξω και να καθίσουμε στα καφέ 
παρακολουθούσα μία ομάδα από νεαρούς και νε-
αρές. Ενώ, είχαμε να βγούμε επίσημα έξω εδώ και 
τόσους μήνες, παρακολουθούσα την παρέα που 
είχε στοχοπροσήλωση στα κινητά της τηλέφωνα 
και στις αναρτήσεις με τους καημούς της κάθε μίας 
και του κάθε ένα στο facebook. Ούτε «καμάκι» 
έκαναν τα αγοράκια στα κοριτσάκια ή το αντίθετο. 
Ούτε φλερτ, ούτε κουβέντα, ούτε τίποτα! Τι στο 
καλό βγήκαν έξω, δεν μπόρεσαν να καταλάβω…

Σε κάποια στιγμή η σιωπή έσπασε. Μία κοπελί-
τσα είπε: «Σήμερα, ο Τζέιμς Καφεντζής, θα γυρίσει 
στη Ρόδο!». Αυτό ήταν! Η συζήτηση «άναψε» και η 
παρέα εξυμνούσε τον Καφεντζή! Κατανόησα αμέ-
σως ότι μιλούσαν για κάποιο τηλεοπτικό πρόσω-
πο. Περισσότερα δεν μπόρεσα να καταλάβω και 
όταν γύρισα σπίτι άνοιξα τον υπολογιστή μου (δε 
χρησιμοποιώ ποτέ ίντερνετ στον δρόμο), για να 
μάθω ποιος ήταν επιτέλους ο Καφεντζής. 

Έψαξα λοιπόν να τον βρω. Και τι ανακαλύ-
πτω λέτε; Ήταν ένας παίκτης ριάλιτι παιχνιδιού 
(Survivor). Έμεινε λένε νηστικός για μέρες και την 
περασμένη εβδομάδα επέστρεψε στην πατρίδα 
του, τη Ρόδο. Κατά την επιστροφή του, του έγινε 
υποδοχή λαϊκού ήρωα στην πλατεία του χωριού 
από εκατοντάδες ανθρώπους, για να μην πω όπως 
είδα τις φωτογραφίες, από χιλιάδες ανθρώπους! 
Είδα και βίντεο από τις εκδηλώσεις υποδοχής του 
και άκουσα δακρυσμένους νέους να λένε πόσο 
τίμησε τις Καλυθιές και το Φαληράκι, και πόσο 
εντυπωσίασε που βγήκε πέντε φορές πρώτος στην 
ομάδα των μπλε του τηλεπαιχνιδιού.

Αυτό που μου ήρθε αμέσως στο μυαλό, ήταν 
ο συγγραφέας - ποιητής, Δημήτρης Αλεξίου, που 
τη δεκαετία του ’90 γυρνούσε στους δρόμους και 
έγραφε στους τοίχους: «Εποχή μάταιων επιδόσε-
ων». Τελικά, πόσο διαχρονικός ήταν…

Όταν η σφαγή 
βαφτίζεται 
«δικαίωμα 
στην 
αυτοάμυνα»…

Το «παλαιστινιακό πρόβλημα» συνδέεται με το ανα-
φαίρετο δικαίωμα του αραβικού λαού της Παλαιστίνης 
για αυτοδιάθεση, για ίδρυση δικού του ανεξάρτητου 
κράτους. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο αυτός ο 
μαρτυρικός λαός εμποδίζεται να ασκήσει αυτό το θε-
μελιώδες δικαίωμα; Η συστηματική επεκτατική αποι-
κιοκρατική πολιτική πολεμικής-κατακτητικής βίας εκ 
μέρους της σιωνιστικής ηγεσίας του Ισραήλ, με την 
πλήρη στήριξη των ΗΠΑ της ΕΕ και σύσσωμου του 
Ευρωατλαντικού άξονα.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, 29.11.1947 ψήφισε 
απόφαση που προέβλεπε αποχώρηση των αγγλι-
κών στρατευμάτων και δημιουργία δυο ανεξάρ-
τητων κρατών, ενός Αραβικού στο 42% και ενός 
Εβραϊκού στο 58% της έκτασης της Παλαιστίνης. 
Ιερουσαλήμ και Βηθλεέμ με τους Ιερούς Τόπους, θα 
μετατρέπονταν σε ανεξάρτητη διοικητική μονάδα 
με ειδικό διεθνές καθεστώς υπό διοίκηση του ΟΗΕ.

Η απόφαση αυτή παραβιάστηκε κατάφορα με τη 
μονομερή διακήρυξη της ίδρυσης εβραϊκού κράτους 
14.5.1948 και τη βίαιη αποτροπή της ίδρυσης αραβι-
κού κράτους. Την επομένη της ίδρυσης, 15.5.1948, 
εξαπολύεται από το νεοπαγές πάνοπλο σιωνι-
στικό μόρφωμα επίθεση κατά Αιγύπτου, Ιορ-
δανίας, Συρίας, Λιβάνου και Ιράκ, ως αποτέ-
λεσμα της οποίας, το μεγαλύτερο μέρος της 
προοριζόμενης από τον ΟΗΕ για το αραβικό 
παλαιστινιακό κράτος έκτασης να κατακτηθεί 
από το Ισραήλ (συμπεριλαμβανομένου μέρους 
της Ιερουσαλήμ), με παράλληλη μαζική τακτι-
κή εθνοκάθαρσης, εκτοπισμού απ’ τις εστίες 
και τρομοκρατίας. Η Ιορδανία κατέλαβε τη Δυτική 
όχθη του Ιορδάνη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολι-
κής Ιερουσαλήμ και η Αίγυπτος τη Λωρίδα της Γάζας. 
Κατά την νέα επίθεση του Ισραήλ τον Ιούνιο του 1967, 
το Ισραήλ κατακτά την Δυτική όχθη, τη Γάζα, τη χερ-
σόνησο του Σινά και τα συριακά υψώματα του Γκολάν. 

Η Ολομέλεια του ΟΗΕ αναγνώρισε την Οργάνωση 
για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO) ως μο-
ναδικό νόμιμο εκπρόσωπο του παλαιστινιακού λαού με 
καθεστώς παρατηρητή του ΟΗΕ (1974).

Από το 1948 η ηγεσία του Ισραήλ, εν ονόματι του 
«Μεγάλου Ισραήλ» και του «περιούσιου λαού του 
θεού», αγνοώντας τις αποφάσεις του ΟΗΕ, ασκεί συ-
στηματική γενοκτονία και εποικισμό στις εστίες του 
παλαιστινιακού λαού, αλλάζοντας βάναυσα το φυσι-
κό τοπίο, την δημογραφική σύνθεση και τη διοίκηση 
των κατεχόμενων εδαφών. Η ιδεολογία και πρακτική 
του Ισραήλ είναι ο σιωνισμός. «Ο Σιωνισμός είναι 
μια μορφή ρατσισμού και ρατσιστικών δια-
κρίσεων» -απόφαση 3379 της Γ.Σ. του ΟΗΕ, 
10.11.1975, υπέρ της οποίας ψήφισαν 72 χώρες, 35 
κατά (με επικεφαλής τις ΗΠΑ και την τότε ΕΟΚ) και 32 
αποχές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα).

Το 1987 ξεσπά εξέγερση στα κατεχόμενα και τον 
Νοέμβριο του 1988 το Εθνικό συμβούλιο της Παλαι-
στίνης διακηρύσσει την ίδρυση Παλαιστινιακού κρά-
τους. Το 2017 ο αριθμός των Παλαιστίνιων προσφύ-
γων ανήλθε σε 7.699.544 άτομα. Πάνω από 600.000 
Ισραηλινοί έποικοι ζουν σε παράνομους οικισμούς, στη 
Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ σε οικι-
σμούς και κτήματα που βρίσκονται σε λόφους, για 
την άρδευση των οποίων υπεραντλούν ύδατα από τα 
πεδινά, επιτείνοντας την απερήμωση των εδαφών και 
την εξαθλίωση των παλαιστινίων, 3 εκατομμύρια των 
οποίων ζουν στα κατεχόμενα. 

Μετά την κεφαλαιοκρατική παλινόρθωση στην ΕΣΣΔ 
και στις ευρωπαϊκές χώρες του πρώιμου σοσιαλισμού, 
υποχώρησαν και τα συνδεόμενα με την προοπτική του 
σοσιαλισμού εθνικοαπελευθερωτικά και αντιαποικιο-
κρατικά κινήματα στον κόσμο και στην Παλαιστίνη. Εξ 
ου και η άνοδος του πολιτικού ισλάμ (τύπου Χαμάς, 
με την αρωγή των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ). 

Όταν κάποιος (όπως η ελληνική κυβέρνηση, 
ευθυγραμμιζόμενη πλήρως με τον Ευρωατλα-
ντικό άξονα) βαφτίζει «δικαίωμα στην αυτο-
άμυνα» τη σφαγή-γενοκτονία που ασκεί ένα 
κράτος-τρομοκράτης κατά ενός πρακτικά άο-
πλου και εξαθλιωμένου λαού, είναι συνεργός 
σε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας! 

Δημήτριος Πατέλης
Αν. καθηγητής Φιλοσοφίας 

Πολυτεχνείου Κρήτης
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«Anuga 2021»
Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου πρόκειται να συμμετέχει 

στη διεθνή έκθεση τροφίμων και ποτών «Anuga», που 
θα πραγματοποιηθεί 9-13 Οκτωβρίου 2021 στο εκθε-
σιακό κέντρο Koelnmesse της Κολωνίας, στη Γερμανία.

Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυπο-
ποιούν αποκλειστικά πιστοποιημένα ΠΟΠ/ΠΓΕ/ΕΠΙΠ/ 
βιολογικά ή με έγκριση H.A.C.C.P. ή ISO αγροτικά προ-
ϊόντα (τρόφιμα και ποτά) και επιθυμούν να έχουν πα-
ρουσία στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η 
Π.Ν.ΑΙ., να το δηλώσουν το αργότερο έως την Τετάρτη 
2 Ιουνίου 2021 στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην 
ιστοσελίδα της.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καλύψουν με δικά 
τους έξοδα την εγγραφή τους στην έκθεση, τη μετα-
φορά των προϊόντων τους, τα εισιτήρια και τη δια-
μονή τους, καθώς και την ηλεκτρική παροχή για την 
24ωρη λειτουργία ψυγείων ή άλλου επαγγελματικού 
εξοπλισμού που ενδεχομένως θα χρειαστούν. Λόγω 
των περιορισμένων θέσεων, η επιλογή των εκθετών 
θα γίνει βάση κριτηρίων και ελέγχου των δηλωθέντων 
στοιχείων. 

Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες στον αριθμό 
τηλεφώνου 2281082380 την κ. Κωνσταντίνα Βλάχου 
(προϊσταμένη τμήματος Προβολής και Προώθησης 
Αγροτικών Προϊόντων για την περιφερειακή ενότητα 
Κυκλάδων).

Βόσκηση
Την κατάρτιση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκη-

σης στο Νότιο Αιγαίου αναλαμβάνει η Περιφέρεια, 

ύστερα από την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης 

μεταξύ του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και του 

περιφερειάρχη. Η σύμβαση για την υλοποίηση του έρ-

γου «Εκπόνηση Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης της 

Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», είναι προϋπολογισμού 

2.365.478 ευρώ και αφορά έκταση 4.239.156,92 

στρεμμάτων στις Περιφερειακές Ενότητες Ρόδου, Κω, 

Καρπάθου, Καλύμνου, Σύρου, Άνδρου, Θήρας, Κέας, 

Μήλου, Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και Τήνου. 

Αντικείμενο της σύμβασης που υπεγράφη είναι η 

μεταβίβαση της αρμοδιότητας για την ωρίμανση, δη-

μοπράτηση και διεξαγωγή των διαγωνιστικών διαδι-

κασιών για την επιλογή αναδόχου του έργου από τον 

Κύριο του Έργου (ΥΠΑΑΤ), στον Φορέα Ωρίμανσης και 

Δημοπράτησης του Έργου (Περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-

ου). Οι πόροι χρηματοδότησης του έργου προέρχονται 

από την είσπραξη των τελών βόσκησης της (κάθε) Πε-

ριφέρειας και από πόρους του Ταμείου Γεωργίας και 

Κτηνοτροφίας. Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από 

την ημερομηνία υπογραφής της και θα πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί έως τις 31.12.2021.

Σκοπός της σύμβασης είναι η σύνταξη μελετών δια-

χείρισης των βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες θα έχουν ως 

επιδίωξη την αειφορική αξιοποίησή τους, προς όφε-

λος της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της 

προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Στόχος είναι 

η πλήρης και αντικειμενική απογραφή της φυσιογνω-

μίας, του καθεστώτος χρήσης και του παραγωγικού 

δυναμικού των βοσκήσιμων γαιών στην Περιφέρεια 

Ν. Αιγαίου, με σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμένου 

να γίνει ο χωρικός προσδιορισμός, να είναι γνωστή 

η ακριβής επιφάνειά τους, η αξιόπιστη εκτίμηση της 

βοσκοΐκανότητάς τους, η λιβαδική κατάσταση και να 

καταστεί δυνατή η διαίρεσή τους σε λιβαδικές μονά-

δες, οι οποίες θα κατανεμηθούν στη συνέχεια στους 

κτηνοτρόφους, ούτως ώστε να εξατομικευτεί η χρήση 

τους. Επιπλέον, καθορίζονται τα έργα υποδομής και οι 

βελτιώσεις βλάστησης που θεωρούνται απαραίτητες 

για την ανάπτυξη των βοσκήσιμων γαιών και την αύ-

ξηση της βοσκοϊκανότητάς τους. Το Δ.Σ.Β. ολοκληρώ-

νεται με τον υπολογισμό του κόστους ανάπτυξης και 

την οργάνωση της διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών 

και του ζωικού κεφαλαίου.

Ειδήσεις
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

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

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΚΡΙΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κοντά στην παρα-
λία Μαρτσέλο, ενοικιάζεται κατοικία 
πλήρως επιπλωμένη για τη σεζόν, 
με 2 Υ/Δ, 2 w.c., A/C, βεράντες. Κατά 
προτίμηση επαγγελματίες τουρισμού. 
Τηλ. 6944 415 044

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΣΠΙΤΙ αναζητείται τουλάχιστον 150 
τ.μ. με πανοραμική θέα στον κόλπο 
της Παροικιάς. Ανταλλάσσεται με 
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 «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» 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 επο-
χιακή ή μόνιμη απασχόληση, για τις 
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κα-
τηγορίας, 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 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 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
∆ΥΝΑΜΙΚΟ, ανάμεσα στους μήνες 
Ιούνιο με Σεπτέμβριο. ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ 
με διάθεση εργασίας, ευγενικούς, 
επικοινωνιακούς. Θέση στην 
εξυπηρέτηση για κρατήσεις- εκδό-
σεις, 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

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται στην Αντίπαρο. 
Απαιτούμενα προσόντα: Προϋπηρε-
σία τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική 
κουζίνα, άριστη γνώση και εφαρμογή 
πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίμων, ευχάριστος-
θετικός χαρακτήρας, απόφοιτος 
σχολής μαγειρικής. Παρέχονται: 
4μηνη απασχόληση, (Ιούνιος-Σε-
πτέμβριος), απολαβές αναλόγως 
προσόντων, διαμονή-διατροφή, 
ευχάριστο περιβάλλον εργασίας. 
Βιογραφικά: vilabro@gmail.com, Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6946 00 00 36

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 
διανομών στην Πάρο. Απαραίτητα: 
Απολυτήριο Λυκείου, Δίπλωμα Ο-
δήγησης Γ’ Κατηγορίας, Ηλικία έως 
40 ετών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
Βιογραφικά στο Fax: 22840 – 41563 
και στο email: arhicom1@otenet.gr. 
Επικοινωνία στα τηλ. 22840 – 41252, 
41764

ΚΥΡΙΑ ζητείται, ευγενική, υπομονε-
τική, με εμπειρία, για να εργαστεί ως 
εσωτερική στις Λεύκες, για φροντίδα 
ηλικιωμένης, με έντονα κινητικά 
προβλήματα. Συστάσεις απαραίτητες. 
Πληροφορίες στο τηλ. 694 599 6800

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από την Τεχνι-

κή Εταιρεία Morphό, για το γραφείο 
της Νάουσας στην Πάρο. Παρακαλώ 
πολύ όπως στείλετε το βιογραφικό 
σας στο hr@morpho.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία 
σε Μίνι Μάρκετ. Τηλ. επικοινωνίας: 
22840 23721

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται, για όλα τα 
πόστα από ξενοδοχείο στην Παροικιά. 
Για πληροφορίες στο τηλ. 6947 023 
004

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ και 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ζητείται, με όρεξη για 

δουλειά και γνώσεις υπολογιστών. 
Εργασία 6ημέρη, 8ώρη, από Ιούνιο 
μέχρι Οκτώβριο. Επικοινωνία στο 
6948 668 120, αυστηρά από τις 17:00 
το απόγευμα και έπειτα

∆ΙΑΦΟΡΑ

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

«Ποιητικά 
Ενθυμήματα»

Εκδόθηκε και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «ΑΘΗΝΑ 
2021». το βιβλίο που έγραψε, ο πρώην πρόεδρος του 
συλλόγου Λευκιανών της Αθήνας, Γεώργιος Ι. Δρόσος, 
με τίτλο «Ποιητικά Ενθυμήματα».

Το βιβλίο κυκλοφορεί δωρεάν, μέσω των παριανών 
συλλόγων στα μέλη τους και όχι μόνο. Επιθυμία του 
συγγραφέα είναι οι αναγνώστες, προαιρετικά, εάν επι-
θυμούν να συμβάλλουν στις ανάγκες της Αγίας Τριά-
δας Λευκών, μέσω των συλλόγων ή του εκκλησιαστι-
κού συμβουλίου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 τουΝ.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-

2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρω-

τή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμόν 441/2017 Απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου 
4. Την από 17-05-2021 αίτηση του κ. Νικόλαου Μο-

στράτου
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοι-

χεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλή-
ρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων 
κοινόχρηστων χώρων σε περιοχή τμήματος του οικι-
σμού Λευκών Τ.Κ. Λευκών Δήμου Πάρου, για 
την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, όπως ορί-
ζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-
03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδια-
σμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος, 
Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 
60147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης  
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας 

Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου
Ιωάννης Ραγκούσης 
Πολιτικός Μηχανικός

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 
Ο Σαρρής Νικόλας-Τζεφ του Νικολάου και της Υβόννης το γένος Μαρσέλ, που 

γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Ντίκα Ευαγγελία-Χρυσού-
λα του Ηλία και της Μαργαρίτας το γένος Κοτοβού, που γεννήθηκε στην Αθήνα και 
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 23/9/2021 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικόλαου 
στον Κάμπο της Πάρου.

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»
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Ψάρεμα – 
σκάφη

Χωρίς περιορισμούς μπορούν να κινούνται οι ερα-
σιτέχνες ψαράδες, καθώς με το νέο ΦΕΚ επιτρέπεται 
η μετακίνηση για ψάρεμα εντός ή εκτός νομού. Παρά 
ταύτα, ισχύει η απαγόρευση του Μαΐου σε ό,τι αφορά 
το ψαροτούφεκο και το παραγάδι.

Ακόμα, για τα Μέτρα στα ιδιωτικά/επαγγελματικά 
πλοία αναψυχής και στα επαγγελματικά ημερόπλοια, 
ισχύουν τα εξής:

1. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη των ιδιωτικών και 
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής, ανεξαρτήτως ση-
μαίας, πλην κρουαζιερόπλοιων, διασφαλίζεται: α) Η 
διενέργεια ταξιδίου: αα) για πλοία μεταφορικής ικα-
νότητας έως και δώδεκα επιβατών, με το σύνολο αυ-
τών, αβ) για πλοία με επιτρεπόμενο συνολικό αριθμό 
επιβατών άνω των δώδεκα, για τα οποία η κάθε φορά 
υπερβαίνουσα τους δώδεκα επιβάτες μεταφορική ικα-
νότητα μειώνεται στο ήμισυ και προστίθεται σε αυτή 
των δώδεκα επιβατών. Εφόσον από την εν λόγω μεί-
ωση δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, αυτός στρογ-
γυλοποιείται στον αμέσως επόμενο και αγ) για πλοία 
με αριθμό καμπίνων άνω των δέκα και έως δεκαπέντε, 
για τα οποία μία εξ αυτών διατηρείται υποχρεωτικά 
κενή, ενώ σε περίπτωση πλοίων που διαθέτουν άνω 

των δεκαπέντε διατηρούνται υποχρεωτικά κενές δύο 

εξ αυτών. β) Η τήρηση ελάχιστης απόστασης 1,5 μέ-

τρου μεταξύ των επιβαινόντων.

2. Με μέριμνα του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και 

των πλοιάρχων επαγγελματικών τουριστικών ημερό-

πλοιων διασφαλίζεται η διενέργεια ταξιδιού με κατ’ 

ανώτατο όριο το 80% του επιτρεπόμενου συνολικού 

αριθμού επιβατών αυτών.

3. Οι επιβάτες, οι πλοίαρχοι/κυβερνήτες, τα μέλη του 

πληρώματος καθώς και κάθε άλλος υπεύθυνος υπο-

χρεούνται, κατά την επιβίβαση, τη διάρκεια του ταξι-

διού, την αποβίβαση καθώς και την παραμονή σε λιμά-

νια κλπ να συμμορφώνονται προς τα μέτρα πρόληψης.

Haniotis Georgios
InParos RentAcar | Paroikia Paros Island

Land phone: +30 22840 22888 | Fax:  +30 22840 22288
WhatsApp: +30 6947 9000 80

Site: www.inparos.gr | Email: info@inparos.gr

Brand new cars. 
Delivery all over Paros and Antiparos. 

Open all the year round.

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Άνοιγμα 
τουριστικής 
σεζόν

Με μήνυμά της η δημοτική Αρχή στην ελληνική και 
αγγλική γλώσσα κήρυξε εκ μέρους της και επίσημα 
την έναρξη της τουριστικής περιόδου σημειώνοντας 
ότι εντός του Ιουνίου στο πλαίσιο του προγράμματος 
ο πληθυσμός του νησιού θα έχει εμβολιαστεί.

Ακόμα, ο δήμος Πάρου με δελτίο Τύπου ενημέρωσε 
ότι το νησί μας (μαζί με τη Σαντορίνη), παρουσιάστη-
κε σε αφιέρωμα της ιταλικής τηλεόρασης (RAI), μέσω 
προωθητικής ενέργειας από το γραφείο του ΕΟΤ.

Τέλος, στο πλαίσιο του «Virtual Greek Alternative 
Tourism and Gastronomy Workshop», ο δήμος Πάρου 
προσέγγισε τις αγορές της Γερμανίας και της Γαλλίας, 
προβάλλοντας τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και 
δίνοντας έμφαση στη γαστρονομία της. 

Περιφερειακά 
ιατρεία

Από το Κ.Υ. Πάρου ανακοινώθηκε στις 18 Μαΐου 
2021, ότι λόγω της λειτουργίας του 2ου εμβολιαστι-
κού κέντρου, τα περιφερειακά ιατρεία δε θα λειτουρ-
γήσουν από τις 17/5/21 μέχρι νεωτέρας.
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Το τένις τα τελευταία χρόνια εδώ στην Ελλάδα, έχει 
μεγάλη άνοδο, χάρη στη διαφήμιση από τις επιτυχίες 
του Στέφανου Τσιτσιπά και της Μαρίας Σάκκαρη.

Τον τελευταίο μήνα ξεκίνησε να λειτουργεί στην Αγία 
Ειρήνη, η ακαδημία τένις του Enrique Fernandez. O κ. 
Fernandez είναι ισπανός προπονητής τένις, με πλού-
σιο βιογραφικό, στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, με 
αποκορύφωμα, το tour που έκανε ως προπονητής 
του Daniel Munoz de la Nava (Νο 68 παγκοσμίως), 
συμμετέχοντας σε «Grand Slam» και άλλες μεγάλες 
διοργανώσεις. Επίσης, έχει διατελέσει προπονητής της 
ελληνικής εθνικής ομάδας στις κατηγορίες 16 και 14 
ετών.

 Η «Φωνή της Πάρου» συνομίλησε με τον Ίβηρα τε-
χνικό, ο οποίος μίλησε για τους στόχους του, σχετικά 
με την ανάπτυξη του τένις στην Πάρο.

Πότε δημιουργήσατε τη σχολή στην Πάρο και 
ποιος είναι ο στόχος που έχετε;

«Την πρώτη σχολή την ξεκίνησα, το 2013, στο Πι-
κέρμι, μετά το tour που έκανα με τον Munoz de la 
Nava. Με την ακαδημία καταφέραμε να φτιάξουμε 
καλό όνομα στην αγορά, κυρίως για τις αξίες που 
έχουμε και τη δουλειά που κάνουμε. Πριν δύο χρό-
νια αποφάσισα να κάνω επέκταση στο Χαλάνδρι και 
πέρυσι κάναμε μια ακόμη σχολή στο ΟΑΚΑ. Φέτος, 
ήρθαμε στην Πάρο και για την ακρίβεια έχουμε τρεις 
εβδομάδες λειτουργίας. Στον χώρο έχουμε κάνει πλή-
ρη ανακαίνιση, τοποθετώντας «GreenSet» για τάπητα, 
τοποθετήσαμε φωτισμό led για το βράδυ κ.α.

Ο στόχος είναι ο κόσμος να γνωρίσει το άθλημα 
καλύτερα και να μάθει πόσο κόπο χρειάζεται για να 
φτάσει κάποιος σε υψηλό επίπεδο. Επίσης, να το ευ-
χαριστιέται και να μπορέσει να καταλάβει, ότι το τέ-
νις μπορεί να προσφέρει ωραία πράγματα στα παιδιά 
του και φυσικά να τα εξελίξει. Προσφέρουμε όλες 
τις υπηρεσίες που χρειάζεται ένας αρχάριος, παιδί ή 
ενήλικας, για να μπορέσει να δουλέψει σωστά στην 
προπόνηση».

Ποιο ήταν το κίνητρο για να έρθετε να φτιά-
ξετε την ακαδημία στην Πάρο;

«Έψαχνα ένα μέρος που να έχει σχέση με τον τουρι-
σμό. Με σκοπό να κάνω καλοκαιρινά προγράμματα και 
με ανθρώπους από το εξωτερικό. Δηλαδή, να έρθουν 
ομάδες από άλλες χώρες εδώ για προετοιμασία, σε 
συνδυασμό με τις διακοπές. Επίσης, ήταν και ένα προ-
σωπικό στοίχημα, να καταφέρω, σ’ ένα νησί, που δεν 
έχει κάποιον αθλητή που ν’ αγωνίζεται σε πανελλήνιο 
επίπεδο, να τον αναδείξω». 

Η Πάρος
Πόσο διαδεδομένο το τένις στην Πάρο;
«Όπως, προανέφερα, είναι λίγο καιρός που λειτουρ-

γούμε. Είναι κάτι που θα μπορέσω να απαντήσω στην 
πορεία, καθώς από τον Σεπτέμβριο που θα λειτουρ-
γούμε σε κανονικούς ρυθμούς θα έχω πιο ασφαλή 
συμπεράσματα. Ωστόσο, αυτό που είδα, είναι πως ο 

κόσμος δείχνει μεγάλο ενδιαφέρον για το άθλημα και 
είναι πολύ σημαντικό αυτό».

Πιστεύετε ότι ένας σημαντικός λόγος που 
έχει αυξηθεί ενδιαφέρον για το τένις, όχι μόνο 
στην Πάρο, αλλά γενικά στην Ελλάδα, οφεί-
λεται και στις επιτυχίες των Τσιτσιπά και Σάκ-
καρη;

«Εννοείται. Όταν πρωτοήρθα στην Ελλάδα και 
έβγαινα με φίλους, με ρώταγαν με τι ασχολούμουν 
και έλεγα ότι είμαι προπονητής τένις. Εκτός από τους 
τρεις μεγάλους τενίστες, Ναδάλ, Φέντερερ και Τζό-
κοβιτς, δεν ήξεραν πολλά πράγματα για το άθλημα. 
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια που η τηλεόραση δείχνει 
πολλούς περισσότερους αγώνες και σε συνδυασμό με 
την άνοδο και τις επιτυχίες που έχουν, οι Τσιτσιπάς και 
Σάκκαρη, έδωσε παραπάνω κίνητρο στον κόσμο, μια 
ελπίδα ότι και εμείς μπορούμε να το καταφέρουμε. 
Βέβαια, αυτό χρειάζεται και την σωστή καθοδήγηση. 
Στην ακαδημία δίνω και άλλο δρόμο στους αθλητές 
να πετύχουν. Συγκεκριμένα δίνουμε υποτροφίες να 
συνεχίσουν το τένις στην Αμερική. Μέχρι στιγμής, από 
τις ακαδημίες έχουμε δώσει υποτροφία σε 10 παιδιά».

Η κατάλληλη ηλικία
Ποια είναι η καταλληλότερη ηλικία για ένα 

παιδί να ξεκινήσει την ενασχόληση του με το 
τένις; 

«Ένα παιδί μπορεί να αρχίσει να παίζει τένις από την 
ηλικία των 4 ετών. Είναι ένα σπορ, το οποίο ή σε κερ-
δίζει ή δεν σου αρέσει καθόλου. Θέλει υπομονή, γιατί 
είναι ένα τεχνικό άθλημα και κάνεις πολλές φορές το 
ίδιο πράγμα μέχρι να το μάθεις. Όταν, όμως αρχίζει το 
παιδί και το συνηθίζει, αρχίζει να του αρέσει αρκετά. 
Ένα σπορ που σου γυμνάζει όλο το σώμα και το καθι-
στά αρκετά αθλητικό».

Πόσα τμήματα υπάρχουν στο τένις;
«Υπάρχει το mini tennis που αφορά παιδιά που είναι 

κάτω των 10 ετών και χωρίζεται σε κατηγορίες, κόκκι-
νο, πορτοκαλί και πράσινο, οι οποίες έχουν να κάνουν 
με συγκεκριμένο μπαλάκι, μικρότερες ρακέτες για να 
διευκολύνει την εκμάθηση.

Επίσης, υπάρχουν τα προ αγωνιστικά τμήματα, το 
ψυχαγωγικό τένις, το τμήμα εφήβων και τα μαθήματα 
ενηλίκων για αρχάριους και προχωρημένους. Το αρ-
νητικό, είναι πως δεν γίνονται αγώνες για το ψυχαγω-
γικό τένις. Δυστυχώς δεν υπάρχουν πολλά τουρνουά 
στην Ελλάδα. Και είναι κάτι σημαντικό για τους αθλη-

τές, καθώς έτσι δεν έχουν κίνητρο για να προπονη-
θούν και να γίνουν καλύτεροι. Γι’ αυτό τον λόγο και η 
ακαδημία κάνει εσωτερικά τουρνουά, βάζοντας πολλά 
παιδιά από διάφορα τμήματα να παίζουν μεταξύ τους 
και να γίνονται πιο κοινωνικά».

Είναι εύκολο να γίνει ένα τουρνουά εδώ στις 
Κυκλάδες;

«Έχω ήδη μιλήσει με άλλα νησιά όπως τη Σύρο, τη 
Μύκονο, τη Σαντορίνη και τη Νάξο, για να ετοιμά-
σουμε ένα τουρνουά για ενήλικες και παιδιά. Ακόμα 
θέλουμε να κάνουμε και διάφορα camp πηγαίνοντας 
σε άλλα νησιά για αγώνες ή να γίνονται σε εμάς. Όλα 
αυτά είναι σε εξέλιξη».

Έχει επηρεάσει η πανδημία το τένις;
«Ήταν μια δύσκολη εποχή. Ήμασταν από τα τυχερά 

αθλήματα, διότι μπορούσαμε να συνεχίσουμε τις προ-
πονήσεις, αλλά με πολλούς περιορισμούς. Δηλαδή, ή 
με τον προπονητή και ένα άτομο, ή 4 παίκτες χωρίς 
τον προπονητή, ή δύο παίκτες και τον προπονητή». 

Θα προτείνατε σε νέο παιδί που έχει ξεχω-
ρίσει να προχωρήσει να γίνει επαγγελματίας.

«Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον που του αρέσει και 
έχει δυνατότητες να μη το κάνει. Θα έλεγα να το προ-
σπαθήσει. Όταν κάνεις κάτι που αγαπάς και το θέλεις 
πολύ, πάντα βρίσκεις τον δρόμο και το πετυχαίνεις».

Κάτι που θα θέλατε να προσθέσετε και δεν 
σας ρωτήσαμε;

«Θέλω να προσθέσω, ότι τον λίγο καιρό που βρί-
σκομαι εδώ στην Πάρο, ο κόσμος έχει αγκαλιάσει την 
προσπάθεια που κάνουμε. Αισθάνομαι καλά εδώ στο 
νησί και το νιώθω σαν το δεύτερο μου σπίτι. Μακάρι, 
να καταφέρω, να περάσω την σωστή νοοτροπία και 
σιγά- σιγά να χτίσουμε το τένις εδώ στην Πάρο».

Γιώργος Κοντός

Ε. Fernandez: Να χτίσουμε το 
τένις στην Πάρο
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Αρχοντικό 
Ιωάννου Δ. 
Αργυρόπουλου

Το αρχοντικό αυτό χτίστηκε σύγχρονα περίπου με το 
διπλανό του Νικολάου Κρίσπη, από τον Ιωάννη Δημη-
τρίου Αργυρόπουλο το 1885.

Ο Ιωάννης Δημητρίου Αργυρόπουλος ήταν πατέρας 
αρκετών Αργυροπουλέων και ήταν παππούς του λογο-
τέχνη Γιάγκου Αργυρόπουλου ο οποίος έφερε το όνο-
μα του παππού του Ιωάννη. Εν συνεχεία, περί τις αρχές 
του 20ου αιώνα, το αγόρασε ο Θεμιστοκλής Ολύμπιος, 
δια ονόματος του υιού του Κωστή Ολυμπίου.

Ο Κωστής Θ. Ολύμπιος ήταν διευθυντής στα κατα-
στήματα του Ράλλη, στη Βομβάη της Ινδίας. Αφού συ-
νταξιοδοτήθηκε γύρισε στην Πάρο με την γυναίκα του, 
την κ. Πιπίτσα, μια ξεχωριστή αρχόντισσα και τα δυο 
παιδιά τους τα οποία είχαν γεννηθεί στη Βομβάη, τη 
Μαίρη, μετέπειτα γυναίκα του Μιχαήλ Κρίσπη και την 
Καίτη, μετέπειτα σύζυγος του Νάσου (Αθανασίου) Αν-
δρόνικου όπου έκαμαν ένα παιδί, τον Δημήτρη Ανδρό-
νικο. Ο Ολύμπιος είχε επίσης αγοράσει το πυργόσπιτο 
«των Κονδύλιδων» στο Καλάμι, μαζί με όλη την έκτασή 
του, άνω των 100 στρεμμάτων. Το αρχοντικό αυτό στη 
συνέχεια περιήλθε στην κόρη του Κωστή Θ. Ολύμπιου, 
Καίτη Ανδρόνικου.

Η Καίτη κληρονόμησε επίσης το πυργόσπιτο στο Κα-
λάμι και ένα κτίριο μαζί με την αδερφή της Μαίρη, στην 
οδό Εμμ. Μπενάκη και Νικηταρά στην Αθήνα, όπου εκεί 
η Καίτη έκανε καταστήματα με στοά, και την ονόμασε 
«ΣΤΟΑ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΥ».

Ο Νάσος Ανδρόνικος ο οποίος ήταν πρώτος μηχα-

νικός στα καράβια, πέθανε νωρίς και έμεινε μόνη της 
η Καίτη, με τον γιο της Δημήτρη. Η Καίτη, ήταν ένας 
πολύ ευγενικός και μαλακός τύπος, όπως και η μητέρα 
της. Μιλούσε καλύτερα την αγγλική γλώσσα από τα 
ελληνικά. Όταν ο Δημήτρης έφτασε τα 18 του, σκέ-
φτηκε να πάει στην Ιταλία να σπουδάσει. Εκεί έμπλεξε 
με τέσσερις συμμαθητές/φίλους, και του είπαν: «βρε 
συ, έχεις του κόσμου την περιουσία στην Πάρο και θα 
καθίσουμε εδώ να γίνουμε πολιτικοί μηχανικοί; Δεν 
πάμε να τα αξιοποιήσουμε;». Έρχονται στην Πάρο και 
άρχισαν να παίρνουν δάνεια. Δάνεια βέβαια εις βάρος 
του Δημήτριου Ανδρόνικου, διότι οι άλλοι δεν είχαν 
τίποτα, και μέσα σε ενάμιση, δυο χρόνια το αρχοντικό 
το πήραν οι δανειοδότες. Στη συνέχεια, από το 1966 
ανήκει στον σημερινό του ιδιοκτήτη, Brett Taylor, ο 
οποίος έχει τα τελευταία χρόνια σχολή καλών τεχνών.

Το Καλάμι περιήλθε στη Μαίρη και δεν πουλήθηκε. 
Ο Δημήτριος Αθ. Ανδρόνικος πέθανε από κατάθλιψη 
και καταπίεση.

Πηγές: διάφορες προφορικές μαρτυρίες
Δημήτρης Ντόλκας 

Σελίδα «Η ιστορία της Πάρου»

Απόψεις - Ειδήσεις

Ερασιτεχνικός 
αθλητισμός

Από τις 10/5/2021 ξεκίνησαν προπονήσεις όσες κα-
τηγορίες και αθλήματα ομαδικά ή ατομικά έχουν διορ-
γανώσεις από τον Μάιο έως και τον Σεπτέμβριο του 
2021, συμπεριλαμβανομένων των ηλικιακών κατηγο-
ριών (παίδων-εφήβων-νέων) που έχουν μοριοδοτού-
μενα για τα ΑΕΙ πρωταθλήματα.

Ακόμα, από 15/5/2021 ξεκίνησαν οι αγώνες στα 
αθλήματα που ανήκουν στο χαμηλό και χαμηλο-μεσαίο 
επίπεδο επικινδυνότητας.

Από 17/5 ξεκίνησαν οι αθλητικές ακαδημίες με ατο-
μικές προπονήσεις σε μικρά, σταθερά γκρουπ έως 10 
ατόμων για τρεις εβδομάδες. Από 1/6/2021 θα ξε-
κινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν στο 
μεσαίο επίπεδο επικινδυνότητας. Από 1/6/2021 θα 
ξεκινήσουν οι προπονήσεις για τα ατομικά αθλήματα 
χαμηλής επικινδυνότητας σε γκρουπ των 6 (αντί για 
γκρουπ των 2 που είναι μέχρι τώρα), και από 7/6/2021 
θα ξεκινήσουν οι αγώνες στα αθλήματα που ανήκουν 
στο υψηλό επίπεδο επικινδυνότητας.

Για τα ιδιωτικά γυμναστήρια τα μέλη της υποεπι-
τροπής αθλητισμού θα μελετήσουν το υγειονομικό 
πρωτόκολλο που έχει κατατεθεί στην ΓΓΑ για παρα-
τηρήσεις, προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες 
επανέναρξης τους π.χ. στην αρχή πιλοτικά μόνο με 
εμβολιασμένους πολίτες και να γίνει εισήγηση στην 
Επιτροπή. Όλα τα παραπάνω με χρήση self-test στις 
προπονήσεις, που θα γίνονται μια φορά την εβδομάδα, 
παρουσία του γιατρού ή του υπεύθυνου COVID-19 της 
ομάδας ο οποίος βεβαιώνει τη διεξαγωγή τους.

Τέλος, για τα αθλήματα υψηλού ρίσκου η χρήση self 
test θα γίνεται δύο φορές την εβδομάδα εφόσον προ-
πονούνται σε κλειστό χώρο. Για τους αγώνες είναι υπο-

χρεωτικός ο έλεγχος για τους συμμετέχοντες με rapid 
test 24 ωρών ή PCR τεστ 48 ωρών από διαπιστευμένα 
εργαστήρια. Οι αγώνες θα διεξάγονται χωρίς θεατές 
και με βάση τα επικαιροποιημένα υγειονομικά αγωνι-
στικά πρωτόκολλα που καταθέτουν οι ομοσπονδίες.

Ξεκινούν οι προπονήσεις στην Πάρο
Από τη στιγμή που άναψε το «πράσινο φως», η κυ-

βέρνηση, για να ξεκινήσουν οι προπονήσεις και τα 
πρωταθλήματα στα ερασιτεχνικά σωματεία, στην 
Πάρο όλοι οι αθλητικοί σύλλογοι και τα τμήματα τους 
ετοιμάζονται να ξεκινήσουν.

Την αρχή έκανε ο ΑΟΠ, ο οποίος με ανακοίνωση του 
ενημέρωσε ότι τη Δευτέρα 17 Μαΐου, ξεκίνησαν προ-
πονήσεις σε όλα τα τμήματα αθλημάτων που διατηρεί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Με μεγάλη μας χαρά ανακοινώνουμε την επανέ-

ναρξη των προπονήσεων των αθλημάτων του συλ-
λόγου μας τη Δευτέρα 17 Μαΐου, έπειτα από σχετική 
ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Το 
πρόγραμμα προπονήσεων θα ανακοινωθεί άμεσα για 
κάθε άθλημα. Η επανέναρξη θα γίνει τηρώντας όλα 
τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Η υγεία και η προστα-
σία όλων μας, αποτελεί χρέος μας. Ανυπομονούμε να 
γεμίσουν τα γήπεδά μας ξανά με παιδικές φωνές!)».

Επίσης, τη Δευτέρα ξεκίνησαν, προπονήσεις, οι 
ακαδημίες των τμημάτων ποδοσφαίρου του Νηρέα. 
Ωστόσο, το ίδιο δεν ισχύει και για το τμήμα ακαδημιών 
βόλεϊ του συλλόγου, καθώς το άθλημα ανήκει στον 
υψηλό βαθμό επικινδυνότητας και δεν έχει αποφασι-
στεί ακόμα ποτέ θα ξεκινήσει.

Αντίθετα για τα τμήματα ακαδημιών μπάσκετ και 
ποδοσφαίρου, του Μαρπησαϊκού, οι υπεύθυνοι πε-
ρίμεναν να συνεδριάσουν (όταν έκλεινε η ύλη της εφη-
μερίδας δεν είχε γίνει κάποιο συμβούλιο) μέσα στην 
εβδομάδα. Με θέμα, αν θα ξεκινήσουν προπονήσεις 
και αν κατέβουν στα πρωταθλήματα, που είναι μέσα 
στον Ιούνιο.

Κυριακή 
του άπιστου 
Θωμά!

Την προ-περασμένη Κυριακή γιορτάσαμε τον 
άπιστο Θωμά. Η εκκλησία μας μνημονεύει την εμ-
φάνιση του Ιησού Χριστού, ενώπιον του Αποστό-
λου Θωμά, ο οποίος είχε αμφιβολίες ότι υπήρξε 
η Ανάσταση του Θεανθρώπου και ήθελε για να 
πειστεί να αγγίξει τις πληγές, από τα καρφιά της 
σταύρωσης.

Την Κυριακή του Θωμά, ολοκληρώθηκαν οι 
γιορτές του Πάσχα. Αυτά έγιναν τότε και μάλιστα 
από έναν μαθητή του Ιησού Χριστού. Σήμερα, σε 
περίοδο οικονομικής κρίσης, επιδημίας, και φυ-
σικών καταστροφών, οι σκεπτικιστές ανορθολο-
γικών αντιλήψεων, συνωμοσιολόγοι και άπιστοι, 
αφθονούν.

Σε χώρες, και ιδιαίτερα στην Ευρώπη, όπου το 
μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού θεωρείται 
μορφωμένο, η αμφισβήτηση της ίδιας της ύπαρξης 
του ιού της πανδημίας, με διαδηλώσεις και ευφά-
νταστες συμπεριφορές, είναι καθημερινό θέμα στις 
ειδήσεις όλων των μέσων, αδιαφορώντας για την 
ατομική και συλλογική ευθύνη της ζωής των ίδιων 
και άλλων.

Κατασκευάζουν τερατώδης συνωμοσίες, για την 
προέλευση του ιού και τη σκοπιμότητα της ύπαρ-
ξης του, από διεθνή σκοτεινά κέντρα, που επιβου-
λεύονται τον πλανήτη, βάζοντας στο περιθώριο τις 
επιστημονικές ερμηνείες, αναλύσεις πρωτοκλασά-
των καθηγητών υγείας.

Δυστυχώς, στην πρώτη φάση της πανδημίας, 
τροφοδότης συνωμοσιών και των εμμονών υπήρ-
ξε κι ένα μικρό μέρος της εκκλησίας, με τη Θεία 
Κοινωνία και τον συγχρωτισμό στις εκκλησίες. 
Ακόμη και υπουργούς είδαμε να παραβιάζουν τους 
κανόνες υγειονομικής προστασίας, αδιαφορώντας 
για τις όποιες συνέπειες.

Η πανδημία εκτός από τις άμεσες συνέπειες στην 
οικονομία, στην υγεία των πολιτών και στις δια-
προσωπικές σχέσεις των ανθρώπων, δημιούργη-
σε και ένα νέο κοινό μέτωπο από τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, που αμφισβητούν τις ενέργειες 
της κυβέρνησης στην αντιμετώπιση της πανδημίας, 
υπονομεύοντας τις προσπάθειες, με διαδηλώσεις, 
καταλήψεις σχολείων, συνεχείς αντεγκλήσεις και 
με πολιτικό ανορθολογισμό χάριν αντιπολιτευτι-
κών ωφελειών.

Καθημερινά η κοινωνία βρίσκεται μπροστά σε 
έναν πετροπόλεμο που στόχο έχει την αποκόμιση 
πολιτικών ωφελημάτων Ούτε λόγος για σύμπνοια.

Με την έλευση των εμβολίων και τον μεγάλο 
αριθμό των πολιτών που πρόκειται να εμβολια-
στούν, χτίζεται το τείχος της ανοσίας, προσδο-
κώντας να μπει ένας φραγμός, ένα τέλος στην 
αβεβαιότητα που βρήκε πρόσφορο έδαφος και σε 
κάθε είδος συνωμοσιολογίας, που μας ταλαιπωρεί 
περισσότερο από ένα χρόνο.

Ας ευχηθούμε, μαζί με το μερικό άνοιγμα της 
εστίασης και του τουρισμού, να ξεκινήσει η θερα-
πεία της οικονομίας και της ψυχικής υγείας μας. 
Και δυστυχώς για την αποκατάσταση της ψυχικής 
υγείας, δε έχουν εφευρεθεί εμβόλια. Όσο για την 
κατηγορία των αρνητών και των άπιστων, κάτι 
άλλο θα βρουν να εκτονωθούν!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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έχει ξεκινήσει!
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