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Μέτρα τώρα
Για να μη γίνουμε έτσι…



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 577

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
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Θλιβερός ο 
απολογισμός 
της πρόσφατης 
πυρκαγιάς και 
επιτακτική 
η ανάγκη 
δράσης

«Μεγάλες και νωπές οι πληγές από τη μεγάλη σε 
έκταση πυρκαγιά που εκδηλώθηκε  πρόσφατα στο 
νησί. Μια μεγάλη περιβαλλοντική και πολιτιστική κα-
ταστροφή, με απώλειες χιλιάδων καμένων στρεμμά-
των χαμηλής βλάστησης, ελαιοδέντρων, καταστροφή 
μελισσιών ενώ μετά από τιτάνιες προσπάθειες απο-
φεύχθηκαν  καταστροφές σπιτιών.  

Τα αίτια της πυρκαγιάς δεν έχουν ακόμα ανακοινω-
θεί όμως αυτό που προκαλεί ανησυχία είναι τόσο η 
έλλειψη σχεδιασμού, η ανεπαρκής  αντιμετώπιση όσο 
και η απουσία πολιτικής πρόληψης τέτοιων καταστρο-
φικών φαινομένων που δείχνουν ότι οι διαβεβαιώσεις 
περί ετοιμότητας δε συνάδουν με το καταστροφικό 
αποτέλεσμα. Τα αποκαΐδια και οι στάχτες στο νησί 
αλλά και πανελλαδικά, όπως φάνηκε μετά το μπαράζ 
πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα, 
διαψεύδουν με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τις κυ-
βερνητικές εξαγγελίες περί ριζικής αναδιάρθρωσης 

όσο αφορά την πολιτι-
κή προστασία για την 
ετοιμότητα  αντιμετώ-
πισης φυσικών κατα-
στροφών. 

Η κατώτερη των 
αναγκών χρηματοδό-
τηση των απαραίτη-
των έργων πρόληψης 
και αντιμετώπισης 
όπως και η υποστε-
λέχωση των Πυρο-
σβεστικών Υπηρεσιών 
λειτουργούν σαν προ-
σάναμμα όπως δεί-
χνουν μερικά από τα 
στοιχεία που είδαν το 

φως της δημοσιότητας, αφού:
• Από τα 17,7 εκατ. που ζητούσαν για φέτος πα-

νελλαδικά τα Δασαρχεία για έργα στοιχειώδους αντι-
πυρικής θωράκισης η κυβέρνηση πίστωσε μόλις 1,7 
εκατ. Ευρώ!

• Ο μέσος όρος φυσικής ηλικίας του υποστελεχωμέ-
νου πυροσβεστικού προσωπικού  είναι 45-50 έτη με 
ότι αυτό σημαίνει αφού επιχειρούν κάτω από ακραία 
επικίνδυνες συνθήκες, έχουν συνεχείς μετακινήσεις 
σε όλη την επικράτεια  κλπ

• Το 80% των οχημάτων ξεπερνά τη δεκαετία ενώ 
κάποια παραμένουν ενεργά ακόμα και τρεις δεκαετίες

• Ενώ βλέπουμε να υποχρηματοδοτείται η συντήρη-
ση των επίγειων μέσων, οι  δαπάνες για τη μίσθωση 
εναερίων εκτοξεύονται από τα 17 εκατ. Στα 40,80 
εκατομμύρια ευρώ ενώ σύμφωνα με ειδικούς επι-
στήμονες και σχετικές έρευνες τα αεροπορικά μέσα 
λειτουργούν επικουρικά και μπορούν να είναι αποτε-
λεσματικά μόνο με την από κοινού δράση με άρτια 
επανδρωμένες, εξοπλισμένες και αριθμητικά επίγειες 

δυνάμεις.  
Όλα αυτά είναι αποτελέσματα μιας πολιτικής που 

όλα τα αξιολογεί στεγνά έχοντας  μοναδικό κριτήριο 
το κόστος-κέρδος. Ας μη ξεχνάμε ότι αυτή η πολιτική 
προτάσσει το  οικονομικό συμφέρον επιχειρηματικών 
ομίλων που σπέρνουν άναρχα ανεμογεννήτριες, όπως 
και στα Κυκλαδονήσια, καταστρέφοντας ολόκληρα 
οικοσυστήματα, μετατρέποντας βουνά σε «κρανίου 
τόπο» αγνοώντας ή καταστέλλοντας κάθε λαϊκή αντί-
δραση.

Οι γυναίκες της Ομάδας Γυναικών Πάρου-Αντιπά-
ρου (ΟΓΕ) ανησυχούμε και προβληματιζόμαστε όπως 
και το σύνολο της παριανής κοινωνίας. Πιστεύουμε 
ότι άμεσα χρειάζεται να δράσουμε, να γίνει υπόθε-
ση όλων μας, κάθε συλλόγου, κάθε σωματείου, κάθε 
μαζικού φορέα η απαίτηση και η διεκδίκηση τόσο για 
την ενιαία  διαχείριση μέτρων πρόληψης και αντιμε-
τώπισης τέτοιων φαινομένων όσο και του σχεδια-
σμού της αποκατάστασης του τοπίου. Παράλληλα να 
απαιτήσουμε λήψη μέτρων ώστε να αποτραπεί ακόμα 
και η σκέψη για κάθε είδους επιχειρηματικής εκμε-
τάλλευσης των καμένων περιοχών όπως και άμεσα 
μέτρα προστασίας  των πληττόμενων περιοχών από 
πλημμύρες, από επερχόμενες βροχοπτώσεις. Σε αυτό 
το πλαίσιο η Ομάδα Γυναικών Πάρου συμμετείχε στην 
πρώτη σύσκεψη που διοργανώθηκε στις Λεύκες με 
πρωτοβουλία του Προοδευτικού Συλλόγου Λευκια-
νών Αθήνας  και του συλλόγου ΥΡΙΑ με συμμετοχή 
αρκετών  συλλόγων. Καταθέσαμε  τους προβληματι-
σμούς και τις ανησυχίες μας ενώ δηλώσαμε τη διά-
θεση μας να συμμετάσχουμε σε κάθε συντονισμένη 
κοινή δράση που έχει στόχο τη διεκδίκηση  λήψης 
κάθε απαραίτητου μέτρου, πρόληψης και διαχείρισης, 
έτσι ώστε να αποφευχθούν άλλες τέτοιες τεράστιες 
καταστροφές στο νησί μας.

Ομάδα Γυναικών Πάρου (Ο.Γ.Ε.)»

Τοπικές ειδήσεις

Στα ύψη τα 
καύσιμα στην 
Πάρο

Ένα θέμα που απασχολεί πολύ κόσμο στο νησί, είναι 
η συνεχής αύξηση των τιμών της βενζίνης, στα πρατή-
ρια υγρών καυσίμων.

Πέρυσι, παρατηρήθηκε μια μείωση των τιμών σε όλα 
τα προϊόντα της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, 
όπου σημαντικό ρόλο διεθνώς είχε η εμφάνιση της 
πανδημίας και το «lockdown». Φέτος, έχει εκτιναχθεί 
η τιμή της στα ύψη.

Συγκεκριμένα, παίρνοντας τη βενζίνη των 95 οκτανί-
ων ως δείκτη σύγκρισης, καθώς χρησιμοποιείται από 
τον περισσότερο κόσμο, θα γίνει μια σύγκριση των 
τιμών από τις εταιρίες που δραστηριοποιούνται στο 
νησί, μέσω διάφορων franchise, με τις ίδιες   εταιρίες 
σε άλλες περιοχές. Στη BP η υψηλότερη τιμή για την 
αμόλυβδη των 95 οκτανίων θα εντοπιστεί στο 1,880 
το λίτρο, στην AEGEAN στο 1,839 στην ΕΚΟ στο 
1,899, στην AVIN φτάνει στο 1,890, στη SHELL 
1,865, στην ARGO έχει υψηλότερη τιμή πώλησης το 
1,850 και η ΕΛΙΝ φτάνει στο 1,875.

Την ίδια ώρα όμως στην Αθήνα, η βενζίνη κυμαί-
νεται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα, με την τιμή της 
αμόλυβδης των 95 οκτανίων, να είναι χαμηλότερη 
περίπου κατά 0,20-0,30 λεπτά το λίτρο.  Η BP 
το έχει στο 1,572, η AEGEAN, στο 1,559, η ΕΚΟ στο 
1,559, η ΑVIN στο 1,577, η SHELL στο 1,618, η ARGO 
στο 1,649 και η ΕΛΙΝ στο 1,589

Ωστόσο φθηνότερη βενζίνη θα μπορέσει να 

βρει κάποιος και σε πιο απομακρυσμένη περι-
οχή από την Πάρο και την Αθήνα, τη Ρόδο. Στο 
νησί της Δωδεκανήσου η βενζίνη είναι περίπου, 0,10 
λεπτά το λίτρο φθηνότερη από την Πάρο. Συγκεκριμέ-
να στο αντίστοιχο κατάστημα της BP είναι στο 1,765, 
στην AEGEAN στο 1,748, στην ΕΚΟ στο 1,756, στην 
AVIN στο 1,739, στη SHELL στο 1,748, στο ΑRGO στο 
1,800 και στην ΕΛΙΝ στο 1,758.

Πολλές φορές χρησιμοποιείτε από πολλούς το επι-
χείρημα ότι στην Πάρο ακόμα και στα υγρά καύσιμα 
οι τιμές είναι ακριβότερες, λόγω της απόστασης των 
ναυτικών μιλίων που κάνει το εμπορικό καράβι για να 
φέρει το φορτίο από την Αθήνα. Όμως με τις τιμές 
από τη Ρόδο και άλλα νησιά των Δωδεκανήσων, που 
είναι πολύ πιο απομακρυσμένα από την Αθήνα σε σχέ-
ση με την Πάρο, δεν αποδεικνύεται αυτό το γεγονός. 
Με αποτέλεσμα να δημιουργείται το ερώτημα τι είναι 
τελικά αυτό που αυξάνει τις τιμές των καυσίμων στο 
νησί μας, σε σχέση με άλλες περιοχές;

Τέλος, να αναφερθεί, ότι η πηγή για την εύρεση 
των στοιχείων είναι από το Παρατηρητήριο Τι-
μών Υγρών Καυσίμων, του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας, και οι τιμές είναι από την ημέ-
ρα που έκλεινε η ύλη της εφημερίδας.

Συνεχή 
δημοσιεύματα 
της ρώσικης 
πρεσβείας

Αλλεπάλληλα δημοσιεύματα έχουμε τις τελευταίες 
ημέρες από τη ρώσικη πρεσβεία στην Αθήνα, για το 
αφιέρωμα της εφημερίδας μας στη Ρωσική εκστρατεία 
στο Αρχιπέλαγος κατά τη διάρκεια του ρωσοτουρκικού 
πολέμου (1768-1774).

Η πρεσβεία μετά το δημοσίευμά της στο twitter (με 
χιλιάδες ακολούθους εντός και εκτός Ελλάδος), έγρα-
ψε στη σελίδα της στο facebook:

«Η Ρωσία έπαιξε σημαντικό ρόλο στη μακροχρό-
νια προετοιμασία της απελευθέρωσης της Ελλάδας. 
Η ρωσική κοινωνία από παλιά είχε ενδιαφέρον προς 
τον ελληνικό λαό, με τον οποίο την συνδέει ο κοινός 
πολιτισμός, η ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία και οι 
κοινές αξίες. Η ιδέα της απελευθέρωσης της ομόθρη-
σκης Ελλάδας ενέπνευσε πολλές γενιές Ρώσων».
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Ως πότε θα 
θεωρείται 
«κανονικότητα» 
η κτηνωδία 
κατά της 
γυναίκας; 

Όταν άλλο ένα αρσενικό δίποδο κτήνος αποδίδει 
τον αποτρόπαιο φόνο της «κοπέλας του» στην «κα-
κιά ώρα», στη «φάση που χάλασε» κλπ, ένα πράγμα 
δηλώνει με κραυγαλέο τρόπο: θεωρεί την δολοφονία 
που διέπραξε ως απλή «κλιμάκωση» ή/και «ατυχή» κα-
τάληξη ενός «φυσικού φαινομένου», μιας αυτονόητης 
«κανονικότητας»! Η «κανονικότητα» αυτή ξεκινά από 
την άθλια κτητική-πατριαρχική ψευδαίσθηση «ανω-
τερότητας του αρσενικού». Για τον φορέα αυτής της 
ψευδαίσθησης, δεν έχει την παραμικρή σημασία το 
αποδεδειγμένο επιστημονικά ανυπόστατο αυτής της 
ψευδαίσθησης/προκατάληψης.  

Το αρσενικό δίποδο κτήνος που εμφορείται από 
αυτή την ψευδαίσθηση, θεωρεί αυτονόητα ορισμένα 
πράγματα: 1. την κτητική - εργαλειακή σχέση προς τη 
γυναίκα, 2. το ότι έχει κάθε «δικαίωμα», να δηλώνει/

επιβάλλει την κυριαρχία του επί της γυναίκας, να της 
υψώνει τη φωνή, να την ταπεινώνει, να καταπατά την 
προσωπικότητα και την αξιοπρέπειά της, 3. να «σηκώ-
νει χέρι», να απειλεί ή/και να ασκεί φυσική/σωματική 
βία στη γυναίκα. Όταν ισχύουν τα παραπάνω αυτονόη-
τα ως «κανονικότητα» γιατί αυτό το «κανονικό» κτήνος 
να μη φτάσει στο φόνο, να μη την σπρώξει π.χ. στον 
γκρεμό; 

Όσο υπάρχει μια ανοχή και αναπαραγωγή αυτής της 
κτηνώδους «κανονικότητας» από την οικογένεια, την 
«κοινή γνώμη», την «παιδεία», τα όργανα καταστολής 
του κράτους (ωμή βία των οποίων ειδικά προς τις γυ-
ναίκες έχει και συμβολικό «διαπαιδαγωγικό» ρόλο), 
από θρησκευτικές προκαταλήψεις που θεωρούν την 
γυναίκα «κατώτερο μιαρό ον», αλλά και από την κοινω-
νία συνολικά, αρχής γενομένης από τις «ήπιες» εκδοχές 
της, η εγκληματική κλιμάκωση/κατάληξη επέρχεται ως 
στατιστικά αναμενόμενη έκβαση αυτής της «κανονικό-
τητας». Η δε «ανεκτική» σε αυτή την διάχυτη κτηνωδία 
κοινωνία απέχει μακράν του να συνιστά αυθεντικά αν-
θρώπινη κοινωνία/πολιτισμό… 

Μετά από κάθε αποτρόπαιο έγκλημα κατά γυναικών, 
πλημμυρίζει το διαδίκτυο και από εκείνη την καθεστω-
τική αθλιότητα -δηθενιά και «ψαγμενιά»- που προβάλ-
λει επίσης ως αυτονόητα κάποια αγοραία ανιστορικά 
νεοφιλελεύθερα μεταμοντέρνα ιδεολογήματα. Βάσει 
των τελευταίων, επιχειρείται συλλήβδην ενοχοποίηση 
του ανδρικού φύλου, προς άγραν γλυκανάλατης συ-
μπάθειας και δημοφιλίας. Έτσι, κάποιοι επιχειρούν να 
μας πείσουν ότι δήθεν η ίδια η ιδιότητα του άνδρα είναι 
κάτι το εγκληματικό και μιαρό, σε βαθμό που μόνο ενο-

χικά οφείλει να προσλαμβάνεται και μόνη «λύτρωση» 
από αυτό το έγκλημα/μίασμα είναι η άρνηση του ίδιου 
του φύλου, ως δήθεν «όρος εξανθρωπισμού αυτού 
του αποστήματος που λέγεται άνδρας»! 

Μάλιστα, η εν λόγω «εγγενής» ενοχή -βάσει αυ-
τών των ανορθολογικών παρελκυστικών δογμάτων- 
«οφείλεται» συλλήβδην στην ίδια τη φύση-βιολογία, 
ή/και αμιγώς στην σκόπιμη κοινωνική/συμβολική κα-
τασκευή ταυτότητας του άνδρα! Όπως σε κάθε δόγμα, 
η επιστημονική αλήθεια, η ίδια η λογική/ορθολογική 
συγκρότηση είναι το τελευταίο πράγμα που ενδιαφέρει 
τον ιδεοληπτικά δογματικό... 

Ενημερωτικά: το φύλο δεν είναι θέμα γούστου, επι-
λογής, συμβολικής/κοινωνικής κατασκευής κ.ο.κ., ταυ-
τόσημο με εγκληματολογική κατηγορία. Το ίδιο ισχύει 
και για την πατριαρχία, η οποία είναι ένα φαινόμενο 
που κλιμακώνεται ιστορικά, ως ιδιότυπη διάθλαση των 
εκμεταλλευτικών/καταπιεστικών σχέσεων και μέσω 
των θέσεων και ρόλων των φύλων. Ως εκ τούτου, η 
πατριαρχία των πρώιμων εκμεταλλευτικών/δουλοκτη-
τικών κοινωνιών διαφέρει από αυτήν της φεουδαρ-
χίας. Ακόμα πιο πολύ διαφέρει η κεφαλαιοκρατική 
πατριαρχία, που είναι διαποτισμένη από την κυριαρχία 
των εμπορευματικών και χρηματικών σχέσεων, του κα-
ταναλωτισμού, της εργαλειακής σχέσης προς τον άν-
θρωπο ως «λεία», ως στοιχείο αίγλης και επιδεικτικής 
κατανάλωσης κ.λπ.

∆ημήτρης Πατέλης
Αναπλ. καθηγητής Φιλοσοφίας

Πολυτεχνείου Κρήτης

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη
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Η ραγδαία εξάπλωση του νέου κύματος της πανδη-
μίας στο νησί μας αμέσως μετά το Πάσχα που άρχισε η 
ανεξέλεγκτη προσέλευση επισκεπτών στην Πάρο, κα-
ταδεικνύει τις βαριές ευθύνες της κυβέρνησης για την 
έλλειψη μέτρων πρόληψης και προστασίας καθώς και 
των καθυστερήσεων στους εμβολιασμούς.

 Η μετάλλαξη Δέλτα του ιού, που εμφανίστηκε και 
στο νησί μας, δεν αφήνει κανέναν αδιάφορο και όλοι 
σκέπτονται με τρόμο αν πολλαπλασιαστούν τα κρού-
σματα τι θα γίνει.

Η ατομική ευθύνη που υποστηρίζει η κυβέρ-
νηση είναι ουσιαστικά για να κρυφτούν οι ευ-
θύνες της. Από πού να ξεκινήσει κανείς και πού να 
τελειώσει με τις ευθύνες που υπάρχουν. Μόλις προ 
ημερών το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής «κατάλαβε» ότι έλεγχοι στα λιμάνια δε γίνονται 
και «επιστράτευσε» το λιμενικό σώμα να τις κάνει. Όλο 
το προηγούμενο διάστημα «πίστευε» ότι ναυτικοί των 
οικονομικών υπηρεσιών των πλοίων που είναι αρμό-
διοι να ελέγχουν τα εισιτήρια, θα μπορούσαν συγχρό-
νως, και, να ελέγχουν τους επιβάτες, για το αν έχουν 
τα προαπαιτούμενα για να ταξιδέψουν. Την ίδια ανε-
ξέλεγκτη εικόνα έχουμε και στο αεροδρόμιο και μάλι-
στα όταν καθημερινά προσγειώνονται πολλά ιδιωτικά 
αεροσκάφη.

Η ελλιπής αστυνόμευση σε χώρους που συγκε-
ντρώνονται πολίτες για διασκέδαση ή σε καταστή-
ματα με μουσική, οδήγησαν στο να έχουμε δεκάδες 
κρούσματα κορωνοϊού, κυρίως νέων ατόμων στο 
νησί μας. Από την άλλη, τα rapid test του ΕΟ∆Υ, 
τα οποία τελικά είναι πολύ χρήσιμα, δε δουλεύουν με 
τον σωστό και ασφαλή σχεδιασμό στην Πάρο. Έτσι, το 
εντεταλμένο συνεργείο γι’ αυτή τη δουλειά στο νησί 
μας έχει στρατοπεδεύσει εδώ και μήνες αποκλειστικά 
στη Νάουσα. Στην είσοδο του νησιού (Παροικιά), με 
τους χιλιάδες επιβάτες πλοίων σε καθημερινή βάση, 
το συνεργείο του ΕΟΔΥ έχει να εμφανιστεί από το 
Πάσχα! Τα ίδια και χειρότερα είχαμε και στην υπόθε-
ση των ξενοδοχείων αναφοράς. Δέκα δωμάτια 
με δυνατότητα φιλοξενίας 15 ατόμων είχε κλείσει το 
υπουργείο Τουρισμού. Έπρεπε να γίνουν όσα έγιναν 
με τους έξι νεαρούς την προηγούμενη εβδομάδα, για 
να αποφασίσει το υπουργείο ότι πρέπει να κλείσει με-
γαλύτερο ξενοδοχείο αναφοράς. Και δεν έφτανε αυτό, 
αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση συκοφαντήθηκε 
ένα ολόκληρο νησί, επειδή τάχα ήταν «υπεύθυνο» για-
τί δεν βρισκόταν κατάλυμα για καραντίνα των νεαρών. 
Ακούσαμε από τον κρατικό δίαυλο της τηλεόρασης να 
κατηγορεί όλο το νησί –έως και την εκκλησία-, ενώ 
συγχρόνως τα κρατικά «παπαγαλάκια» δεν έκαναν κα-
μία αναφορά στις ευθύνες του κράτους γι’ αυτό, και τις 
ελλείψεις της κυβερνητικής μηχανής.

Το νησί μας δεν είναι αυτό που έχει ευθύνες αν συμ-
βεί κάτι. Τεράστιες είναι οι ευθύνες της κυβερνη-
τικής πολιτικής που έχουν οδηγήσει τα πράγ-
ματα στη σημερινή κατάσταση. Ακόμα κι αυτοί οι 
τοπικοί φορείς που δε θέλουν να σπάσουν αυγά με την 
κυβέρνηση και δεν ασκούν καμία κριτική σ’ αυτή την 
αδιέξοδο πολιτική.

Η εμμονή της κυβέρνησης στην ατομική ευθύνη που, 
από τις παλινωδίες που επέδειξε και τον εφησυχα-
σμό που καλλιέργησε, άφησε χώρο να αναπτύσσονται 
ανορθολογικές και αντιεπιστημονικές απόψεις που ενί-

σχυσαν το φόβο και την ανησυχία των κατοίκων στα 
νησιά μας σχετικά με τα εμβόλια.

Έκκληση Κωβαίου για εμβολιασμό
Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. 

Κωβαίος, υπό τον τίτλο: «Τα 
εμβόλια σώζουν ζωές», δήλω-
σε στη Φ.τΠ.

«Από την έναρξη της πανδη-
μίας, θέσαμε ως το μεγαλύτε-
ρο στοίχημα την ασφάλεια της 
ανθρώπινης ζωής. Για τον λόγο 
αυτό, η δημοτική μας αρχή και 
οι υγειονομικές υπηρεσίες του 

δήμου εφάρμοσαν πιστά τις οδηγίες της πολιτείας, 
του υπουργείου Υγείας και της Πολιτικής Προστασίας.

Εξάλλου, στο πλαίσιο του εθνικού εμβολιαστικού 
προγράμματος για όλη τη χώρα, ο δήμος Πάρου πρω-
τοστάτησε και επεδίωξε να υπάρξει σχετική ρύθμιση 
ώστε το πρόγραμμα να επεκταθεί σε όλα τα νησιά, 
κάτι που τελικά συνέβη, με την έναρξη του προγράμ-
ματος «Γαλάζια Ελευθερία», το οποίο προβλέπει τον 
καθολικό και πλήρη εμβολιασμό των μονίμων κατοί-
κων των νησιών όλης της χώρας. Αυτό έγινε επειδή 
θέλαμε πρώτα να διασφαλίσουμε την υγεία όλου του 
πληθυσμού μας καθώς και όλων των επισκεπτών μας, 
ώστε η Πάρος να είναι πράγματι θωρακισμένη στο με-
γαλύτερο βαθμό και τελικά ένας αξιόπιστος και κατά 
το δυνατόν ένας ασφαλής covid-free προορισμός για 
όλο το καλοκαίρι, το ταχύτερο δυνατό, στο ίδιο πλαί-
σιο άλλωστε, εμείς πρώτοι προκρίναμε την ιδέα των 
κινητών συνεργείων εμβολιασμών. Για να το πετύχου-
με όμως αυτό πρέπει να εμβολιαστεί η συντριπτική 
πλειοψηφία του πληθυσμού των ενηλίκων ώστε να 
χτιστεί το απαραίτητο τείχος ανοσίας.

Μέχρι σήμερα (20/7/2021), σύμφωνα με τα επίση-
μα στατιστικά δεδομένα από το Κέντρο Υγείας Πάρου, 
στο νησί μας έχουν γίνει συνολικά 17.268 εμβολι-
ασμοί, και συγκεκριμένα 11.346 άτομα έχουν κάνει 
την 1η δόση, ενώ 10.598 άτομα είναι πλήρως εμβο-
λιασμένοι. Επί του γενικού ποσοστού του πληθυσμού, 
αυτό σημαίνει ότι το 76%  έχουν κάνει την 1η δόση 
και το 71% είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Με βάση τα παραπάνω, καταφέραμε η Πάρος να 
βρίσκεται ψηλά στις θέσεις των νησιών αλλά και της 
χώρας, όσον αφορά τα ποσοστά του εμβολιασμού 
στον ντόπιο πληθυσμό. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσο-
στό παραμένει ανεμβολίαστο ακόμα, ενώ ταυτόχρονα 
ο κίνδυνος διασποράς της νόσου Covid-19 και των 
μεταλλάξεων της παραμένει ακόμα ενεργός, θέτοντας 
σε κίνδυνο την υγεία όλων μας.

Τώρα, στην πιο κρίσιμη στροφή, στα μέσα του φε-
τινού καλοκαιριού, πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτό 
που ξεκινήσαμε. Ο δήμος Πάρου απευθύνει έκκληση 
στους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί ακόμα, να 
σπεύσουν να δηλωθούν στις σχετικές λίστες του Κ.Υ. 
Πάρου, με εξαίρεση εκείνους για τους οποίους απαγο-
ρεύεται ο εμβολιασμός για καθαρά ιατρικούς λόγους. 
Παράλληλα, καλούμε και τους αλλοδαπούς μόνιμους 
κατοίκους του νησιού που δεν έχουν ΑΜΚΑ, να εκμε-
ταλλευτούν τη δυνατότητα που τους προσφέρεται και 
να εκδώσουν προσωρινό ΑΜΚΑ για να μπορέσουν να 
εμβολιαστούν.

Είναι πράξη ευθύνης, για να προστατεύσουμε τους 
εαυτούς μας και τους ανθρώπους μας, και να επα-
νέλθει η καθημερινότητά στους φυσιολογικούς της 
ρυθμούς. 

Αγνοήστε πάση θυσία τις εύκολες εξηγήσεις, τις θε-
ωρίες συνωμοσίας, τους αρνητές της επιστήμης. Δεν 
είναι αστείο. Είναι εγκληματικά επικίνδυνο. Εμπιστευ-
όμαστε τους επιστήμονες και τους ειδικούς, καθώς 
είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην ασφάλεια και την 
αλήθεια.

Ο εμβολιασμός σώζει ζωές. Αυτή είναι η υπεύθυνη 
στάση σήμερα. Οι παριανοί έχουμε δείξει ότι μπορού-
με να τα καταφέρνουμε ακόμα και στις πιο δύσκολες 
συνθήκες. Μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε και 
τώρα. Για να πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Γιατί η ευ-
θύνη εκτός από ατομική είναι και συλλογική απέναντι 
στο κοινωνικό σύνολο και μας αφορά όλους. Εμβολι-
αζόμαστε γιατί νοιαζόμαστε».

Κυβερνητικές ευθύνες
Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, υπό τον τίτλο: 

«∆εν είναι μικρή η Πάρος, αλλά τεράστιες οι 
κυβερνητικές ευθύνες…», δημοσιοποιήθηκε στις 
19/7 το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«- Άνοιξαν τον τουρισμό πριν 
από δυο μήνες, χωρίς προϋποθέ-
σεις,

- Ακολούθησαν την πολιτική των 
ανύπαρκτων ελέγχων στα λιμάνια 
και τα αεροδρόμια σε αντίθεση με 
τις ανακοινώσεις τους,

- Δεν πήραν ουσιαστικά μέτρα 
πρόληψης και προστασίας για κατοίκους, εργαζόμε-
νους και επαγγελματίες στα νησιά,

- Καθυστέρησαν ανεπίτρεπτα τους εμβολιασμούς, 
εγκλωβισμένοι στα οικονομικά και γεωπολιτικά συμ-
φέροντα, εδώ και επτά μήνες,

- Καλλιέργησαν εδώ και καιρό τον εφησυχασμό και 
την τακτική θεοποίησης της ατομικής ευθύνης,

- Με τις παλινωδίες τους ευνόησαν την ανάπτυξη 
αντιεπιστημονικών απόψεων, τον φόβο, τον τρόμο και 
τη συνωμοσιολογία σχετικά με τα εμβόλια.

Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, τα παπαγαλάκια στη 
σφιχταγκαλιασμένη με την κυβερνητική προπαγάνδα 
ΕΡΤ, να έχουν το θράσος να ρίχνουν το «ανάθεμα» 
στους παριανούς γιατί κατά το σενάριο τους «…μικρή 
αποδείχθηκε η Πάρος για τα έξι 18χρονα…». Αλήθεια:

Πρώτο θέμα

Μέτρα τώρα
Για να μη γίνουμε έτσι…
Από τις 12 Μαρτίου, η «Φωνή της Πάρου», με συνεχή πρωτοσέλιδα και 
δημοσιεύματα ζητάει τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση στο νησί μας της 
πανδημίας και ζητάει από φορείς του νησιού να κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, 
προκειμένου να μην ξαναζήσουμε τις οικονομικές συνέπειες της περσινής 
χρονιάς και το lock down του Αυγούστου.
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- Η τοπική κοινωνία έχει την ευθύνη της καταγρα-
φής των κρουσμάτων covid ή οι αρμόδιοι κρατικοί 
φορείς;

- Οι παριανοί πολίτες πρέπει γνωρίζουν αν οι covid 
υποδομές του Κέντρου Υγείας που φτιάχτηκαν με χρή-
ματα τους και το ξενοδοχείο υποδοχής κρουσμάτων 
είναι γεμάτο ή πολιτική προστασία του κ. Χαρδαλιά;

- Ποιοι αγνοούν τις αποφάσεις του δημοτικού συμ-
βουλίου εδώ και 18 μήνες που πάρθηκαν με πρωτο-
βουλία μας, για ουσιαστικά μέτρα ελέγχου, πρόληψης 
και προστασίας;

Έκαναν τα πρωτόκολλα «λάστιχο», έβαλαν στο «παι-
χνίδι» τα selst est και εξακολουθούν να κουνάνε προ-
κλητικά το δάκτυλο.

Σήμερα, στο νησί μας εργαζόμενοι, επαγγελματίες 
και κάτοικοι δεν αντέχουν την επιβολή αναποτελε-
σματικών μέτρων, που θα οδηγήσουν σε οικονομικό 
αδιέξοδο.

Χρειάζεται ο παριανός λαός να διεκδικήσει με 
αποφασιστικό τρόπο ουσιαστικά μέτρα και όχι 
να επιβληθούν αναποτελεσματικά μέτρα τύπου 
«Μύκονος», που στοχεύουν στην κάλυψη των 
κυβερνητικών ευθυνών.

Την Παρασκευή ζητήσαμε από τον δήμαρχο τη σύ-
γκληση της Επιτροπής Διαχείρισης Κρίσης, την οποία 
συγκάλεσε, έστω καθυστερημένα, για την Τετάρτη 
20/7. Η δημοτική Αρχή από μέρους της πρέπει να 
ξεπεράσει το «άγχος» να δίνει στην κυβέρνηση διαπι-
στευτήρια «νομιμοφροσύνης» και να απολογείται γι’ 
αυτή. Πρέπει να σταθεί στο πλάι όλων εκείνων που 
κινδυνεύουν να βρεθούν μπροστά σε μια και πάλι χα-
μένη σεζόν και να διεκδικήσει μαζί τους:

- Την πλήρη στελέχωση του Κέντρου Υγείας 
του νησιού μας με το απαραίτητο ιατρικό και νο-
σηλευτικό προσωπικό.

- Την έλευση στη Πάρο των απαιτούμενων συ-
νεργείων του ΕΟ∆Υ για τακτικούς, επαναλαμ-
βανόμενους ελέγχους στη Παροικιά, τη Νάουσα 
και σε όλα τα χωριά. Είναι απαράδεκτο να μην 
υπάρχει συνεργείο στη πρωτεύουσα του νησιού 
και ο χρόνος αναμονής για rapidtest στη Νάου-
σα να φτάνει στις 2 ώρες!

- Την εφαρμογή ουσιαστικών και αυστηρών 
ελέγχων σε λιμάνια, αεροδρόμια, καταφύγια 
τουριστικών σκαφών.

- Παρουσία ελεγκτικών μηχανισμών και έλεγ-
χο τήρησης των μέτρων σε επιχειρήσεις συγ-

χρωτισμού.
- Την ουσιαστική ενημέρωση του πληθυσμού 

σχετικά με τα εμβόλια και την ιατρική παρακο-
λούθηση των εμβολιασμένων.

- Τον έγκαιρο και καθολικό εμβολιασμό κατοί-
κων και εργαζόμενων με εμβόλια που κρίνονται 
ασφαλή και αποτελεσματικά με βάση τα επιστη-
μονικά δεδομένα.

- Την εξασφάλιση επαρκών χώρων φιλοξενίας 
κρουσμάτων με κυβερνητική ευθύνη με διασφά-
λιση συνθηκών αξιοπρεπούς διαβίωσης και της 
απαραίτητης ιατρικής περίθαλψης.

Καλούμε τον παριανό λαό να καταδικάσει τις 
κυβερνητικές επιλογές και να επιδείξει υπευθυ-
νότητα στη καθημερινότητα και την επαγγελμα-
τική του δραστηριότητα, μπροστά στη κρίση που 
αντιμετωπίζουμε.

Μικρή δεν είναι η Πάρος, που έχει αποδείξει πολλές 
φορές στο παρελθόν τη μεγάλη της ψυχή. Τεράστι-
ες είναι οι ευθύνες της κυβερνητικής πολιτικής 
που έχουν οδηγήσει τα πράγματα στη σημερινή 
κατάσταση».

Μητρόπολη Παροναξίας
Για τα όσα προσβλητι-

κά σχόλια έγιναν από την 
ΕΡΤ σε βάρος του νησιού 
μας, από τη Μητρόπο-
λη Παροναξίας δόθη-
κε στη δημοσιότητα το 
παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Η Ιερά Μητρόπολη 
Παροναξίας εξ αφορμής 
της προβολής στο με-

σημβρινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ (12) της 18ης Ιου-
λίου 2021 του γεγονότος της μεγάλης ταλαιπωρίας 
έξι 18χρονων παιδιών στην Πάρο που βγήκαν θετικοί 
στον κορωνοϊό και δεν μπορούσαν να βρουν κατάλυ-
μα στο νησί για να απομονωθούν, συνοδευόμενου από 
σχολιασμό τόσο από την κεντρική εκφωνήτρια του 
δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ με την φράση «χωρίς να 
υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας από πουθενά ακόμη 
και από την Εκκλησία» όσο και από την ανταποκρίτρια 
με τη φράση «ούτε στα ξενοδοχεία του νησιού ούτε 
στα δωμάτια ούτε πουθενά, ακόμη ούτε η Εκκλησία 
είχε την δυνατότητα όπως είπαν όλοι να δώσουν ένα 
δωμάτιο και τέσσερα κρεβάτια…» θα θέλαμε να σας 

ενημερώσουμε τα εξής:
α) Ουδέποτε κάποιος απευθύνθηκε ή ενημέρωσε 

τον Μητροπολίτη Παροναξίας περί των γεγονότων 
και του προβλήματος που είχε δημιουργηθεί στην 
Πάρο ώστε να αναζητηθεί και να εξευρεθεί χώρος 
φιλοξενίας των παιδιών.

β) Αναγνωρίζουμε σαφώς τη συμβολή της ΕΡΤ 
για το γεγονός ότι δεν προέβαλε μόνο το περιστα-
τικό ως είδηση αλλά αναζήτησε μέσω της Πολιτικής 
Προστασίας λύση στο πρόβλημα που τελικά δόθηκε. 
Θεωρούμε όμως ιδιαίτερα αντιδεοντολογικό και απο-
γοητευτικό (αν όχι απαράδεκτο) ένα μέσο ενημέρω-
σης, μάλιστα κρατικό, τόσο αβασάνιστα να μεταδίδει 
ειδήσεις-σχόλια όπως στην προκειμένη περίπτωση 
περί μη ευαισθητοποιήσεως της τοπικής Εκκλησίας 
για την εξεύρεση λύσεως στο συγκεκριμένο σοβαρό 
ατυχές γεγονός, χωρίς να έχει επικοινωνήσει με τον 
υπεύθυνό της, Μητροπολίτη Παροναξίας, (ο οποίος 
πάντοτε ανταποκρίνεται πρόθυμα σε ανάλογες περι-
πτώσεις) για να διαπιστωθεί εάν ο ίδιος έχει ενημε-
ρωθεί σχετικώς.

γ) Είναι γνωστό στην τοπική κοινωνία αλλά και 
ευρύτερα ότι από ιδρύσεως και λειτουργίας του Εκ-
κλησιαστικού Γηροκομείου Πάρου «Παναγία η Εκατο-
νταπυλιανή» (2006) φιλοξενούνται κατ’ έτος δεκάδες 
συμπολιτών μας που ως έκτακτο προσωπικό (ιδίως το 
καλοκαίρι) εξυπηρετούν το Κέντρο Υγείας, το ΕΚΑΒ, 
την Πυροσβεστική Υπηρεσία, το Λιμενικό, την Αστυ-
νομία κλπ. (Με εξαίρεση ασφαλώς το διάστημα από 
την εκδήλωση της πανδημίας, οπότε απαγορεύονται 
αυστηρώς και οι απλές επισκέψεις). Όποια έκτακτα 
προβλήματα και ιδίως τέτοιου τύπου έρχονται σε 
γνώση μας πάντοτε προσπαθούμε να εξεύρομε δέου-
σες λύσεις κατά το μέτρο του δυνατού. 

δ) Τέλος ως προς τη φράση της ανταποκρίτριας 
«ήταν πολύ μικρό νησί τελικά η Πάρος για να δώσει 
λύση και φιλοξενία, να περιθάλψει και να φροντίσει 
τέσσερα παιδιά που είχαν τον ιό» θα θέλαμε να τονί-
σαμε ότι ασφαλώς το νησί της Πάρου γεωγραφικά 
ή πληθυσμιακά δεν είναι από τα μεγαλύτερα, αλλά 
σε αντίθεση με τον προσβλητικό υπαινιγμό της ως 
άνω δημοσιογράφου είναι πολύ μεγάλο σε ιστορία, 
σε προσωπικότητες, σε μνημεία, σε προσφορά θυ-
σιαστικής αγάπης, φιλοξενίας και συντρεχτικότητας 
που περίτρανα απέδειξε την φοβερή εκείνη νύχτα της 
26ης Σεπτεμβρίου του 2000 κατά το τραγικό ναυάγιο 
του Σαμίνα (…)».
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Οργανισμός 
Εσωτερικής 
Υπηρεσίας 
δήμου Πάρου

Σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου 
που πραγματοποιήθηκε στις 14/7/21, το κεντρικό θέμα 
ήταν η ψήφιση του νέου τροποποιημένου Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του δήμου. 

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας είναι ουσια-
στικά το οργανόγραμμα λειτουργίας του δήμου. Δηλα-
δή, σ’ αυτόν προβλέπονται ποιες είναι οι διευθύνσεις, 
τα τμήματα και ο αναγκαίος αριθμός των υπαλλήλων 
για την εύρυθμη λειτουργία με βάση τις πραγματικές 
ανάγκες του δήμου. Η τροποποίηση του υπάρχοντος 
οργανισμού ήταν εδώ και πολλά χρόνια απαραίτητη 
αφού έχουν προστεθεί πολλές νέες αρμοδιότητες στις 
υπηρεσίες αλλά και οι ανάγκες έχουν πολλαπλασια-
στεί. Η συζητήσεις έχουν ξεκινήσει από το 2017 με 
παρέμβαση τότε της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας έπρεπε να 
ψηφιστεί, έτσι ώστε, να μπορούν με τα νέα δεδομένα 
και με τις σύγχρονες ανάγκες να λειτουργούν και να 
διοικούνται σωστά οι υπηρεσίες και οι διευθύνσεις του 
δήμου και ο κάθε υπάλληλος να βρίσκεται στον τομέα 
και διεύθυνση που ειδικεύεται. Κατά τη συζήτηση του 
θέματος η πλειοψηφία του δήμου δε συγκέντρωνε 
τους απαιτούμενους 14 συμβούλους με θετική ψήφο 
επί του θέματος έτσι ώστε να ψηφιστεί, η εισήγηση του 
αντιδημάρχου, Θανάση Σάμιου

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κώ-
στας Ροκονίδας, εκτιμώντας ότι η δημοτική αρχή παρ’ 
όλο που έφερε με καθυστέρηση ένα τόσο σημαντικό 
θέμα προς ψήφιση, δεν είχε ολοκληρωμένη προετοι-
μασία για να το παρουσιάσει. Δεν είχε συμπεριλάβει 
στην εισήγηση όλες τις προτάσεις που κατατέθηκαν 
στις συζητήσεις και την προετοιμασία του θέματος έτσι 
ώστε το δημοτικό συμβούλιο να μπορεί ολοκληρωμέ-
να να έχει άποψη και να ψηφήσει σωστά. Με έντονες 
αντιπαραθέσεις και  λογομαχίες, που δεν τιμούν το δη-
μοτικό συμβούλιο, το αδιέξοδο ήταν δεδομένο. Μπρο-
στά στο αδιέξοδο και στον κίνδυνο να μην υπάρξει 
απόφαση από το δημοτικό συμβούλιο ο κ. Ροκονίδας 
απαίτησε τη δέσμευση του συμβουλίου, να επανέλθει 
τον Σεπτέμβριο εκ νέου το συγκεκριμένο θέμα, τροπο-
ποιημένο και ολοκληρωμένο. Με την παρέμβαση αυτή 
του κ. Ροκονίδα το νέο οργανόγραμμα ψηφίστηκε ομό-
φωνα από το δημοτικό συμβούλιο.

Οι αλλαγές που θα συζητηθούν μετά την ομόφωνη 
απόφαση του δημοτικού συμβουλίου τον Σεπτέμβριο, 
αφορούν συγκεκριμένα:

- Την μετακίνηση του τμήματος Προμηθειών  από 
την τεχνική Υπηρεσία, στην Οικονομική και γενικώς η 
μεταφορά τμημάτων από τη μία διεύθυνση σε άλλη 
ανάλογα με τις ανάγκες.

- Να προσδιοριστεί ο τρόπος επιλογής προϊσταμέ-
νων Π.Ε. ή Τ.Ε. σε κάθε πρόταση για διεύθυνση που 
υπάρχει στο νέο οργανόγραμμα. Ωστόσο, θα υπάρχει 
ενιαίο κριτήριο για όλους. Για επιμέρους κριτήρια θα 
υπάρχουν περαιτέρω αξιολογήσεις, όπως οι μοριοδό-
τηση κ.α., για να επιλέγεται ο κατάλληλος προϊστάμε-
νος.

- Την κατάργηση νομικών προσώπων και τη δημι-
ουργία ή μη νέων διευθύνσεων.

- Αποδοχή αιτήματος, των μηχανικών να μην υπάρ-
χουν προϊστάμενοι Τ.Ε. σε οικονομικές και διοικητικές 
υπηρεσίες.

Τι ισχύει για 
την επιβίβαση 
στα πλοία

Από την Παρασκευή, 16 Ιουλίου, 2021, η επιβίβα-
ση των επιβατών στα πλοία καθώς και στα θαλάσσια 
ταξί και τις λάντζες από τα νησιά προς τα λιμάνια της 
ηπειρωτικής Ελλάδας επιτρέπεται εφόσον οι επιβάτες 
πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών 
τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδει-
κνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή 

- Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηρια-
κό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR 
που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού 

ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 
εβδομήντα 72 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα 
ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταί-
ων 48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδί-
ου. Η αρνητική διάγνωση του εργαστηριακού ελέγχου 
με τη μέθοδο PCR και του ελέγχου ταχείας ανίχνευσης 
αντιγόνου rapid test αποδεικνύονται με την επίδειξη 
σχετικής βεβαίωσης, ή 

- Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 
30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν, ή 
εναλλακτικά, προσκομίζουν βεβαίωση αρνητικού αυ-
τοδιαγνωστικού Ελέγχου (self-test) που έχει διενερ-
γηθεί έως και 24 ώρες πριν την προγραμματισμένη 
ώρα ταξιδίου.

 Τέλος, για την αποφυγή καθυστερήσεων, παρακα-
λούνται οι επιβάτες να προσέρχονται στα λιμάνια για 
την επιβίβασή τους τουλάχιστον μιάμιση ώρα πριν την 
προγραμματισμένη ώρα απόπλου.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Τρεις λαλούν 
και δυο 
χορεύουν…

Η σοφή παροιμία, που ολοκληρωμένη έχει ως 
εξής: «τρεις λαλούν και δυο χορεύουν κι άλλοι 
τρεις τους αγναντεύουν», σημαίνει πλήρης αδυνα-
μία συντονισμού, σύγχυση, ο καθένας το δικό του. 
Η παροιμία ταιριάζει «γάντι» με τα όσα συμβαίνουν 
τελευταία στο νησί μας. Πού να ’ρχίσεις και πού να 
τελειώσεις.

Την περασμένη εβδομάδα οι βουλευτές Κυκλά-
δων της ΝΔ έκαναν διαγωνισμό για το ποιος θα 
πρωτο-δημοσιεύσει δελτίο Τύπου για τη στελέ-
χωση του αστυνομικού τμήματος Πάρου και πό-
σες ενέργειες είχαν κάνει οι ίδιοι. Η κ. Μονογυιού 
μάλιστα «φρόντισε» να γράψουν οι Κυκλαδίτικες 
ηλεκτρονικές σελίδες ότι «Ύστερα από παρέμβαση 
της Κατερίνας Μονογυιού ενισχύεται το Α.Τ. Πά-
ρου». Μάλιστα… 

Από την άλλη όμως, η τοπική οργάνωση της ΝΔ 
σε Πάρο και Αντίπαρο, σε σχετική και εκείνη ανα-
κοίνωσή της γράφει: «Σύμφωνα με την ενημέρω-
ση που έλαβε από τον Διοικητή του Α.Τ. Πάρου κ. 
Κ. Μποζίκη, η Πρόεδρος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Νέας Δη-
μοκρατίας, κατά την επίσκεψή της, σήμερα Σάβ-
βατο 17 Ιουλίου στο Αστυνομικό Τμήμα Πάρου, 
το Α.Τ. Πάρου, μετά από απόφαση του Υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη κ. Μ. Χρυσοχοϊδη ενισχύ-
εται εκτάκτως –για μικρό χρονικό διάστημα- με 
επιπλέον δύναμη που ανέρχεται στους 6-7 Αστυ-
νομικούς». Εδώ τώρα μπερδευτήκαμε λίγο, αφού 
η τοπική οργάνωση ισχυρίζεται ότι με απόφαση 
Χρυσοχοΐδη έρχονται οι αστυνομικοί και αυτοί τε-
λικά θα είναι 6-7 άτομα και όχι όπως είπε η κ. Μο-
νογυιού «[…] εντός των επόμενων ημερών το Α.Τ. 
θα είναι σημαντικά ενισχυμένο». Ή κάποιοι δεν 
γνωρίζουν αριθμητική ή δεν έχουν κατανοήσει το 
πρόβλημα της Πάρου και τις ανάγκες της σε αστυ-
νομική δύναμη, ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες.

Πάμε παρακάτω τώρα. Έως και την Κυριακή το 
βράδυ (βρέθηκε λύση τη Δευτέρα, με μεσολάβηση 
του κ. Κωβαίου), δεν γνωρίζαμε που θα φιλοξενη-
θούν οι 6-7 αστυνομικοί. Εκτός αν πιστεύουν ορι-
σμένοι ότι με τους μισθούς πείνας που λαμβάνουν 
είναι σε οικονομική θέση να νοικιάσουν σπίτι τον 
Αύγουστο μήνα στην Πάρο. Την ίδια στιγμή, το λε-
γόμενο «Σπίτι της Λογοτεχνίας», στις Λεύκες (δεν 
πιστεύω να το ξεχάσατε), φιλοξενεί σχεδόν όλους 
τους μήνες του χρόνου συγγραφείς και μεταφρα-
στές, οι οποίοι βοηθούν λέει την Πάρο, αφού κά-
νουν αναφορά στα βιβλία για το πού π.χ. μεταφρά-
στηκαν αυτά. Ξανά μάλιστα. Για να σας πω τώρα 
τη «μαύρη» μου αλήθεια, επειδή έχω γνωρίζει κά-
ποιους που διέμειναν στο «Σπίτι της Λογοτεχνίας», 
δε θα υποστήριζα ακριβώς τα παραπάνω, για να 
μην το γράψω αλλιώς. Άλλωστε μία ερώτηση σε 
μέλη του τοπικού συμβουλίου Λευκών ή σε πο-
λίτες του χωριού θα σας λύσουν την απορία ως 
απόρροια εκείνων που έχουν δει τα μάτια τους…

Άφησα το καλύτερο για το τέλος. Ξέρετε γιατί 
δε βάφονται οι διαβάσεις πεζών στους δρόμους; 
Γιατί έχουμε πάρει χρώματα β’ διαλογής που δεν 
αντέχουν στην άσφαλτο… Ξανά-ξανά, μάλιστα!
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Το τραγούδι
της κυρα 
Δομνίτσας

Μάρθα Μαυροειδή, Μάρω Βασιλειάδου, Μαρία Μαγκανάρη
Πρωταγωνιστεί η Σύρμω Κεκέ 
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης

DOMNA’S SONG
by Martha Mavroidi / Maro Vasiliadou / Maria Magkanari
with Syrmo Keke

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚH ΣΚΗΝH
ΕΘΝΙΚHΣ ΛΥΡΙΚHΣ ΣΚΗΝHΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΣ

XOΡΗΓΟΣ
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ/
presale

ΝAΟΥΣΑ:
ΤΑΝΤΑΝΗΣ
Τ. 22840 51261

ΠΑΡΟΙΚΙA:
Βιβλιοπωλείο
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
Τ. 22840 22906

Βιβλιοπωλείο
Αναγέννηση
Τ. 22840 22247

έπιπλο | φωτιστικό | διακόσµηση | δώρο

ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
MUSIC THEATRE

VIEW THE PROGRAM 
SCANNING

THE QR CODE

29.07.2021
21:00

θέατρο Πάρκου 
Άι Γιάννη Δέτη
Archilochus Theatre

 Ai Yannis Detis

ΚΡΑΤΑΜΕΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣΤΗΡΟΥΜΕΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ
ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ
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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

ΑΓ. ΒΛΑΣΣΗΣ, ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥ, 
πωλείται οικόπεδο έκτασης 1,4 
στρεµµάτων. Περιέχει παλαιά οικία 
και απέχει από τον κεντρικό δρόµο 
Αρχιλόχου-Νάουσας 50 µέτρα. Πλη-
ροφορίες τηλ. 6973 641 678

∆ΡΥΟΣ, πωλείται οικόπεδο 1 στρέµ-
µα, εντός σχεδίου, χτίζει 400 τ.µ. 
Νερό – Τηλέφωνο, θέα θάλασσα. Τηλ. 
210 996 6989,  6934 630 647

ΝΑΟΥΣΑ ΥΣΤΕΡΝΙ (ΑΣΤΕΡΑΣ), πω-
λείται κτήµα 4.360 τ.µ. Υπάρχει κτίσµα 
117 τ.µ., που χρίζει αναπαλαίωσης. 
Τηλ. 6932 175 085

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΒΙΛΑ ζητείται για ενοικίαση από 
Σεπτέµβριο µέχρι Ιούνιο, τουλάχιστον 
200 τ.µ., µε θέα τη  θάλασσα. ∆υνα-

τότητα για προπληρωµή. Επικοινωνία 
στο 697 169 7066 ή στο mail kai.
kleinschmidt@me.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 
διανοµών στην Πάρο. Απαραίτητα: 
Απολυτήριο Λυκείου, ∆ίπλωµα 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

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

ΤΑΜΙΑΣ και ΠΩΛΗΤΗΣ, έµπειροι 
ζητούνται από την Αγροτεχνική Α.Ε. 
Μισθός υψηλός και bonus. Βιογραφι-
κά στο agrotexniki@yahoo.gr

Ο∆ΗΓΟΣ, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας 
για φορτηγό αλυσιδάκι, ζητείται από 
εταιρία ενοικιάσεων κάδων – ανακύ-
κλωσης. Πληροφορίες στα τηλ.: 6980 
512 445 – 6932 460 190

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

ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ, ζητείται για 
µόνιµη απασχόληση για τεχνική 
εταιρεία στη Νάουσα Πάρου.Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 22840 55273 , 
6937086797. 

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ/ΤΕΣ, ζητούνται για το 
παντοπωλείο Arsenis στη Νάουσα και 
ΑΤΟΜΟ για το τµήµα του καφέ για το 
κατάστηµα της Παροικιάς. Βιογραφικά 
στο email: ktimaarseni@gmail.com

ΚΥΡΙΑ ή ΚΟΠΕΛΑ, ζητείται για 
εργασία στη κουζίνα, από τις 18:00 
έως 00:00 µ.µ. στο εστιατόριο «Ανε-
µόµυλος» στην Αγκαιριά. Τηλ. Επικ. 
6972 373 514

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ζητούνται µέχρι 45 
ετών για µόνιµη 8ωρη απασχόληση 
στο κατάστηµα Play ΟΠΑΠ Πάρου 
στην πλατεία Μ. Μαυρογένους. 
Τηλ. Επικ. 6989 990 040 Βάσω 
Αλεξοπούλου

ΑΤΟΜΑ, ζητούνται, για τη στελέχωση 
σούπερ µάρκετ στη Μάρπησσα της 
Πάρου για όλες τις θέσεις (Ταµεία, 
Κρεοπωλείο, Μανάβικο, Κουπ, 
Ανεφοδιασµό),για εποχική ή πλήρη α-
πασχόληση όλο τον χρόνο. Αποστολή 
βιογραφικών στο broth531@outlook.
com. Τηλ. Επικοινωνίας:6943 279 227

ΑΤΟΜΑ, ζητούνται, για όλες τις 
θέσεις (Ταµεία-Μαναβική-Τυριά–
Αλλαντικά) σε σούπερ µάρκετ στην 
Παροικιά, για πλήρη απασχόληση όλο 
τον χρόνο. Αποστολή βιογραφικών 
στοbroth581@otenet.gr.

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ 
και (∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ για απογευµατινές 
ώρες), ζητούνται από ψητοπωλείο 
στην Παροικιά. Τηλ. Επικοιν. 6986 
941 220

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, για εξυπηρέτηση 
πελατών, ζητείται, µε απαραίτητη 
καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό 
και προφορικό λόγο, γνώσεις ηλε-
κτρονικού υπολογιστή, για συνεργείο 
σκαφών στην Αλυκή. Βιογραφικά στο 
info@sharkmarine.gr

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φροντίδα 
ηλικιωµένου στην Αγκαιριά Πάρου, 
κατά προτίµηση εσωτερική. Τηλ. για 
πληροφορίες: 697 8830 973

To ξενοδοχείο SUMMER SENSES 
αναζητά άτοµα για τις παρακάτω 
ειδικότητες: 1. ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α & Β 2. 
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ 3. ΡΕΣΕΨΙΟΝ. 4.ΛΑ-
ΝΤΖΕΡΗΣ.Aποστολή βιογραφικών 
email:manager@summersenses.gr 
& hr@tresorhospitality.gr 

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΒΑΡΚΑ 5 µέτρων πωλείται, διαθέτει 
µηχανή mercury 25 µε µίζα, συµπερι-
λαµβάνεται και το τρέιλερ. Τιµή 1.300 
ευρώ. Τηλ. Επικοιν. 6947 851 351.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ  Hyundai Accent, 
πωλείται, µοντέλο του 1998, 1.300 
κ.ε., 12V, δεν έχει πολλά χιλιόµετρα. 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Τηλ.  
22840 42158

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Π.)

που εδρεύει στην Παροικία Πάρου, 84400 Πάρος, ΤΗΛ. 22840 - 25300.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την 
κάλυψη εποχικών αναγκών , των κατηγοριών Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σύμφω-
να με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. 
Ειδικότερα:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ/ ΘΕΣΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κατηγορία ∆ευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης ∆.Ε.
α/α  Ειδικότητα Θέσεις Κατηγορία
1. ∆Ε Τεχνίτες Υδραυλικοί 3 ∆Ε
2. ∆Ε Βοηθοί Υδραυλικών 2 ∆Ε
3. ∆Ε Ηλεκτροτεχνίτες 2 ∆Ε 
4. ∆Ε Οδηγός επαγγελματικών οχημάτων Γ’ Κατηγορίας 1 ∆Ε

Κατηγορία Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης Υ.Ε.
α/α  Ειδικότητα Θέσεις Κατηγορία    
1. ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 3 ΥΕ
2. ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης 3 ΥΕ 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η  31η Ιουλίου 2021 και ημερομηνία λήξης υποβολής 
των αιτήσεων η  09η  Αυγούστου 2021.

Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με τη μηχανογραφημένη αίτησή τους (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ  2ΔΕ/ΥΕ), που μπορούν να 

αναζητήσουν στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.(www.asep.gr), υποβάλλουν και δικαιολογητικά-αποδεικτικά στοιχεία 
όπως αναφέρονται στην ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021

(1551/12-05-2021). Η ανακοίνωση είναι αναρτημένη στην έδρα της Δ.Ε.Υ.Α.Π., καθώς και τα γραφεία του 
Δήμου Πάρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν πληροφορίες από τα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. (τηλ. 22840-25300). Οι 
αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται στην:

Δ.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ  84400 ΠΑΡΟΣ

Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου (info@deya-parou.gr ή vfragouli@deya-parou.gr ).

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Πούλιος Γεώργιος

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»

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Επιτροπές
Πρόδηλα σφάλματα

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

naskaalexandra@gmail.com698-3460988

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

Πρέπει πραγματικά σήμερα να ζω σε ένα τόσο 
μεγάλο σπίτι που χρειάζεται τόση δουλειά, τόσο 
προσωπικό, τόσο μεγάλα έξοδα συντήρησης;

Μπορεί να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που 
ταιριάζουν καλύτερα στον τωρινό τρόπο ζωής 
μου, που μου δίνουν την ευκαιρία να πραγμα-
τοποιήσω τα τωρινά μου όνειρα, να με κάνουν 
σήμερα ευτυχισμένο...

Downsizing = Λιγότερες υποχρεώσεις = Περισ-
σότερη ελευθερία!

Μπορώ να σας προτείνω μία λύση, μία ανταλ-
λαγή. Έχω ένα μικρό, όμορφο, πλήρως εξοπλι-
σμένο σπίτι και το ανταλλάσσω με ένα μεγαλύ-
τερο XL σπίτι το οποίο θα κάλυπτε τις παρούσες 
ανάγκες της ζωής μου.

Η χρηματική διαφορά που θα προκύψει θα σας 
καταβληθεί από εμένα.

kai.kleinschmidt@me.com 
Τηλ.: 6971 697 066



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
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Σημαντικοί 
πληθυσμοί 
κητωδών στο 
Αιγαίο

Η διεθνής περιβαλλοντική σημασία του Αιγαίου για 
τους πληθυσμούς των κητωδών, επιβεβαιώνεται από 
το γεγονός ότι μόνο μέσα σε 24 ώρες η ερευνητική 
ομάδα του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» κατέγραψε 
στην περιοχή Φυσητήρες, Ζιφιούς και πληθυσμούς 
από τέσσερα είδη δελφινιών. Οι καταγραφές έγιναν 
στο πλαίσιο της διαρκούς αποστολής και παρουσίας 
του Ινστιτούτου στο ΒΑ και κεντρικό Αιγαίο, με παράλ-
ληλη πλεύση των σκαφών «Ναυτίλος» και «Πηνελόπη».

- Ο Φυσητήρας (sperm whale) που αποτελεί το με-
γαλύτερο οδοντοκήτος που συναντάται στη Μεσόγειο, 
χρησιμοποιεί τα νερά του ΒΑ Αιγαίου ως κύριο μέρος 
της μεταναστευτικής του πορείας.

- Ο Ζιφιός (Cuvier’s beaked whale) είναι ένα από 
τα λιγότερο μελετημένα είδη κητωδών παγκοσμίως, 
ζει σε ολιγομελείς ομάδες που καταγράφουμε σε μό-
νιμους πληθυσμούς στις ίδιες περιοχές εδώ και 21 
χρόνια.

- Το ζωνοδέλφινο είναι το πλέον πολυπληθές είδος 
στα νερά του ΒΑ Αιγαίου, όμως και το είδος που συ-
ναντάται στους περισσότερους εκβρασμούς στις ακτές 
τα τελευταία χρόνια.

- Το κοινό δελφίνι και το ρινοδέλφινο (φωτογραφία) 
ζουν επίσης σε μόνιμους πληθυσμούς στην περιοχή, 
ενώ το σταχτοδέλφινο μεταναστεύει σε ολιγομελείς 

ομάδες στις ίδιες πορείες με τους Φυσητήρες.
Παρόλο που δεν προστατεύονται, στις ελληνικές θά-

λασσες επιβιώνουν κάποιοι από τους σημαντικότερους 
πληθυσμούς θαλάσσιων θηλαστικών που έχουν απο-
μείνει στη Μεσόγειο. Αν και καταγράφονται στο 
Αιγαίο εδώ και σχεδόν 2500 χρόνια, με την 
πρώτη αναφορά να έχει γίνει από την εποχή 
του Αριστοτέλη, η παρουσία τους εδώ εσφαλμένα 
συνεχίζει να θεωρείται από κάποιους ως περιστασιακή.

Η μελέτη των πληθυσμών των θαλάσσιων θηλαστι-
κών απαιτεί πολύ υπομονή και επιμονή, αλλά και όσο 
το δυνατόν συνεχή παρουσία στο ανοιχτό πέλαγος επί 
μήνες και χρόνια. Αν και η καταγραφή 6 διαφορετι-
κών ειδών θαλάσσιων θηλαστικών σε μία ημέρα είναι 
σπάνια, η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου «Αρχιπέ-
λαγος» καταφέρνει έπειτα από 24 χρόνια να γίνεται 
ολοένα και πιο αποτελεσματική. Σε αυτό έχει συμβάλ-
λει αφενός η συνεχής παρουσία του Ινστιτούτου στο 
πεδίο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, γεγονός που 
έχει οδηγήσει στην κατανόηση της συμπεριφοράς των 
πληθυσμών και των ωκεανογραφικών χαρακτηριστι-
κών της περιοχής, και αφετέρου η χρήση σύγχρονων 
ερευνητικών εργαλείων.

Ο κύριος στόχος του Ινστιτούτου παραμένει να 
συμβάλλει στην κάλυψη των κενών γνώσης και στην 
θέσπιση και εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων που 
θα διασφαλίσουν την επιβίωση αυτών των σπάνιων 
ειδών.

Ας μην ξεχνάμε ότι τα περισσότερα από αυτά τα είδη 
εμφανίζουν ανησυχητική μείωση πληθυσμών στο με-
γαλύτερο μέρος της Μεσογείου, επομένως εδώ στην 
Ελλάδα μας αναλογεί μεγάλο μερίδιο ευθύνης για την 
επιβίωσή τους. Είναι λοιπόν κοινή υποχρέωση όλων 
μας να συμβάλλουμε έμπρακτα στην προστασία τους, 
πριν να είναι αργά.

Επιστολή 
διαμαρτυρίας 
για τα ΕΛΤΑ

Ο κ. Γιάννης Βλαχάκης, πρώην προϊστάμενος του 
καταστήματος των ΕΛΤΑ Πάρου, δημοσιοποίησε επι-
στολή που έστειλε στη διοίκηση των Ελληνικών Ταχυ-
δρομείων, σχετικά με την απαράδεκτη κατάσταση που 
επικρατεί στο νησί μας σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτηση 
του κοινού και τις υπηρεσίες που προσφέρει ο εν λόγω 
Οργανισμός.

Η επιστολή του κ. Βλαχάκη έχει ως εξής:
«Είστε επιεικώς απαράδεκτοι με τις αποφάσεις που 

λάβατε για την παροχή Καθολικής Ταχυδρομικής εξυ-
πηρέτησης στο νησί της Πάρου. Αφήσατε ένα ολό-
κληρο νησί με 15.000 μόνιμο πληθυσμό (απογραφή 
2011, όχι τωρινή!), που διαμορφώνεται σε πλέον των 
20.000 από τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμε-
νους στο διάστημα Μαρτίου-Οκτωβρίου, που κατα-
κλύζεται κάθε χρόνο από χιλιάδες τουρίστες, με πε-
ρισσότερες από 7000 επιχειρήσεις, με τους αστικούς 
τομείς της Παροικίας των 6000 κατοίκων και της Νά-
ουσας των 3000 κατοίκων, με δύο μόνο ταχυδρο-
μικούς διανομείς.

Ποιος ιθύνων νους, με ποια στοιχεία, με ποιες τα-
χυδρομικές γνώσεις περί διανομής σε αστικές, ημι-
αστικές, αγροτικές περιοχές της νησιωτικής χώρας, 
μπόρεσε και πήρε αυτές τις αποφάσεις (απαράδεκτα 
σχέδια διανομής) όταν μόνο οι τέσσερις εταιρείες 
COURIER που δραστηριοποιούνται στο νησί έχουν 
τουλάχιστον 3-4 διανομείς η κάθε μία. Κι αν υπο-
θέσει κανείς ότι εσείς δεν έχετε τις γνώσεις, όλες 
αυτές οι «στρατιές» συμβούλων σας, στους οποίους 
σκορπάτε το χρήμα του Οργανισμού(ας είναι καλά η 
Διαύγεια!), δε σας «τραβούν το αυτάκι» να σας συνε-
τίσουν; Σας αφήνουν να πάτε κατευθείαν στα βράχια; 
Οι Ν.2668/98 και 4053/2012 περί παροχής ταχυδρο-
μικής εξυπηρέτησης σας λένε κάτι;

Μάθετε λοιπόν ότι η κοινωνία του νησιού «βράζει» 
στην κυριολεξία με την κατάσταση που επικρατεί. Οι 
πελάτες ψάχνουν αντικείμενα, χάνουν προθεσμίες, 
βρίσκονται αντιμέτωποι με τον νόμο και τις συνέπειές 
του. Ποτέ άλλοτε δεν είχε απαξιωθεί το Ταχυδρομείο 
στην Πάρο. Ποτέ άλλοτε η εικόνα του ήταν μη ελεγ-
χόμενη. Θεωρείτε τους εαυτούς σας υπεράνω όλων, 
παντογνώστες, έχοντας απολέσει την επαφή και την 
επικοινωνία με τους εργαζόμενους και την κοινωνία. 
Μόνο που, η Ταχυδρομική Υπηρεσία της χώρας, με 
ιστορία 190 χρόνων, πάνω σε αυτή την επαφή με την 
κοινωνία στηρίχτηκε και προόδευσε. Ντροπή σας να 
την ξεφτιλίζετε και να την απαξιώνετε κατ’ αυτό τον 
τρόπο. 

Λυπάμαι ειλικρινά, γιατί από το 1979 που συνδέθηκα 
με τη μεγάλη οικογένεια των ΕΛΤΑ, είναι πρώτη φορά 
που ντρέπομαι για την κατάστασή τους. Μεθοδευμένο 
σχέδιο; ανικανότητα των στελεχών της; ποιος μπορεί 
να πει με βεβαιότητα… Σε κάθε περίπτωση ΕΠΙΚΙΝ-
ΔΥΝΟΙ!».

Και πάλι με 
φιλάθλους

Τα γήπεδα σε όλη την Ελλάδα άνοιξαν και πάλι τις 
θύρες τους για του εμβολιασμένους φιλάθλους έπειτα 
από 17 μήνες χωρίς κόσμο.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση για τα «έκτακτα μέ-
τρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο 
περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο 
σύνολο της Επικράτειας» προβλέπει μεταξύ άλλων, τα 
εξής:

Από τις 19 Ιουλίου 2021 επιτρέπεται η παρουσία θε-
ατών σε αγώνες ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, 
σε ανοικτές και κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις.

Σε ό,τι αφορά τις αθλητικές εγκαταστάσεις στην 
Πάρο, για το δημοτικό στάδιο Πάρου και το γήπεδο 
Μαρμάρων (ανοικτές εγκαταστάσεις χωρίς ηλεκτρο-
νικό σύστημα εισιτηρίων), προβλέπεται πληρότητα 
έως 60% της χωρητικότητάς του και για το κλειστό 
γυμναστήριο στη Μάρπησσα (κλειστές εγκαταστάσεις 
χωρίς ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων), προβλέπεται 
πληρότητα έως 60% της χωρητικότητάς του.

Διαγωνισμός 
για νέους σεφ

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου θα δώσει και πάλι το 
παρόν στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό μαγειρικής για νέ-
ους σεφ, ηλικίας από 18 έως 26 ετών. 

Ο διαγωνισμός (προκριματικοί) θα διεξαχθεί σε πέ-
ντε νησιά και τους διαγωνιζόμενους θα κρίνει τριμελής 
επιτροπή αποτελούμενη από σεφ της Λέσχης Αρχιμα-
γείρων Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, ενώ στην τελική 
δοκιμασία η επιτροπή θα είναι πενταμελής και με την 
παρουσία της πρέσβη της γαστρονομίας, Αργυρώς 
Μπαρμπαρίγου. Τα νησιά στα οποία θα διεξαχθούν οι 
προκριματικοί διαγωνισμοί για την ανάδειξη του καλυ-
τέρου νεαρού σεφ, θα είναι η Ρόδος, η Σύρος, η Μύκο-
νος, η Πάρος και η Κως όπου εκεί θα πραγματοποιηθεί 
και η τελική διαδικασία επιλογής με τη συμμετοχή των 
πέντε σεφ που κέρδισαν την πρωτιά στο νησί διαγω-
νισμού τους. 

Καλούνται όσοι σεφ ενδιαφέρονται από όλα τα νη-
σιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οι οποίοι είναι 
ηλικίας 18-26 ετών και είναι σπουδαστές σχολών μα-
γειρικής ή έχουν αποφοιτήσει από σχολή μαγειρικής 
το τελευταίο έτος, να δηλώσουν τη συμμετοχή τους, 
έως την Τετάρτη 18 Αυγούστου στον σύνδεσμο της 
Περιφέρειας (pnai.gov.gr).  

Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6932255885 κ. Νίκος 
Χριστοφόρου - Πρόεδρος Λέσχης Αρχιμαγείρων Δω-
δεκανήσου και Κυκλάδων και 2241360567 κ. Τάνια 
Ρούσσου -Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προ-
ώθησης Αγροτικών Προϊόντων Δωδεκανήσου.
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Έντονη 
αντίδραση της 
ΕΟΔ 

Με βαρύτατους χαρακτηρισμούς και υπό τον τίτλο: 
«Ψέματα και απειλές της δημοτικής Αρχής», η ΕΟΔ Κυ-
κλάδων που εδρεύει στη Νάουσα, έσωσε στη δημοσι-
ότητα δελτίο Τύπου με το οποίο διαμαρτύρεται για τα 
όσα ακούστηκαν στη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου στις 14/7/2021.

Συγκεκριμένα, στη συνεδρίαση ο επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης, Κώστας Ροκονίδας, έκανε ερώτηση 
σχετικά με μη ικανοποιημένα αιτήματα της ΕΟΔ Κυ-
κλάδων, προς το λιμενικό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου 
και τον δήμο Πάρου, από το 2017. Για την απάντηση 
που δόθηκε η ΕΟΔ Κυκλάδων στην ανακοίνωσή της 
ισχυρίζεται:

«[…] Για όσους δε γνωρίζουν, η ΕΟΔ Κυκλάδων 
ιδρύθηκε και δραστηριοποιείται στις Κυκλάδες από 
το 2003, με έδρα τη Νάουσα Πάρου. Είναι ενταγμένη 
στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, με Αρ. 
Μητρώου 27/2003 και στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Πο-
λιτικής Προστασίας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την 
Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων. Όλα αυτά τα χρόνια 
συνεργάστηκε με την αστυνομία, το λιμεναρχείο, την 
πυροσβεστική, το κέντρο Υγείας, με φορείς και συλ-
λόγους στην Πάρο, την Αντίπαρο, τη Νάξο και αλλού. 
Οι συνεχείς εκπαιδεύσεις των μελών της αφορούν 
έρευνα και διάσωση σε στεριά και θάλασσα, αντιμε-
τώπιση πυρκαγιών, πρώτες βοήθειες, τηλεπικοινωνί-
ες. Οι 516 διακομιδές ασθενών και τραυματιών, από 
11/6/2012 έως 14/7/2021, είναι επίσης μέρος της 
δράσης των μελών της ομάδας. Τα 688 δελτία Τύπου 
είναι στη διάθεση όποιου επιθυμεί να επιβεβαιώσει τα 
λεγόμενά μας.

Θεωρούμε ότι, σε μια εθελοντική ομάδα, με αυτή 
την προσφορά στον τόπο, δεν αξίζουν… 

- ούτε η στάση του δημάρχου, Μάρκου Κωβαίου, 
- ούτε το ψέμα του προέδρου του λιμενικού Ταμεί-

ου Πάρου-Αντιπάρου, Σταύρου Καραχάλιου, ότι έχουν 
ικανοποιηθεί τα αιτήματά μας,

- ούτε η έμμεση, πλην σαφής, απειλή του αντιδη-
μάρχου, Βατίστα Ρούσσου, ότι «…σε λίγο δε θ’ ανάβει 
ούτε η λάμπα…», αναφερόμενος στην παραχώρηση 
(από το 2005) στην ΕΟΔ, του χώρου που χρησιμο-
ποιεί ως γραφείο, στη Νάουσα. 

Κλείνοντας, αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την, με 
Αρ. Πρ. 34052 / 5-5-2021, απόφαση του Αν. Υπουρ-
γού κ. Στ. Πέτσα (παρ. 4…στ): «…4. Με τα ανωτέρω 
ποσά οι Δήμοι μπορούν να χρηματοδοτήσουν ενέρ-
γειες όπως: …στ) ενίσχυση εθελοντικών δράσεων σε 
επίπεδο ΟΤΑ Α’ βαθμού…».

Είναι, επιεικώς, ντροπή, αιρετοί να συμπερι-
φέρονται απαξιωτικά, σε μια εθελοντική ομάδα, 
την οποία, όμως, δε διστάζουν να καλέσουν, 
όταν χρειάζονται τη βοήθεια της».

Η «Κιβωτός» 
σε Πάρο και 
Αντίπαρο

Το διάστημα 27 Ιουνίου μέχρι 5 Ιουλίου, φιλοξενή-
θηκε και φέτος, για έκτη συνεχή χρονιά, από τις Νεα-
νικές Συντροφιές Παναγίας Εκατονταπυλιανής και με 
την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κ. 
Καλλινίκου, μία ομάδα 34 παιδιών μαζί με τους συνο-
δούς - παιδαγωγούς τους, από την «Κιβωτό του Κό-
σμου», σε Πάρο και Αντίπαρο.

Μία δράση η οποία ξεκίνησε το 2016 και μέχρι και 
σήμερα έχουν φιλοξενηθεί περισσότερα από 250 παι-
διά, σε οχτώ διαφορετικές περιόδους φιλοξενίας. Δύο 
νησιά έγιναν ένα, όλα τα σπίτια άνοιξαν και δύο πλοι-
άρια αγάπης ένωσαν τη ρώτα τους για ένα ταξίδι πλάι 
πλάι στη θάλασσα της αγάπης, όπως άλλωστε πάρα 
πολύ όμορφα θα μπορούσε να αποδώσει καλλιτεχνικά 
το κομψοτέχνημα-δώρο ενός αγαπημένου μας φίλου 
από την  Αλυκή.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος λέει πως «Πλούσι-
ος εστί ούχ ό πολλά κεκτημένος, αλλ’ ό πολλά διδούς». 
Δηλαδή, πλούσιος είναι, όχι αυτός που έχει αποκτή-
σει πολλά, αλλά όποιος δίνει πολλά. Και στη δική μας 
περίπτωση αυτή η διδαχή του Αγίου αντικατοπτρίζει 
πλήρως την προσφορά όλων εσάς που στηρίζετε αυτή 
τη δράση αγάπης. Άνθρωποι γεμάτοι από αισθήματα 
αγάπης που από την πρώτη στιγμή αγκαλιάσατε αυτή 
τη δράση, χωρίς να επιδιώκετε την προβολή μέσα από 
αυτή, αλλά ως άλλοι καλοί Σαμαρείτες, απλώσατε το 
χέρι σας και βαδίσαμε όλοι μαζί αυτό το πανέμορφο 
μονοπάτι του δικού μας παραμυθιού. 

Για εμάς δεν υπάρχουν ανώνυμοι συμπολίτες μας, 
είναι όλοι επώνυμοι, οι οποίοι όμως θέλουν να κρα-
τήσουν την ανωνυμία τους. Και έτσι κάνουν πράξη με 
τον τρόπο αυτό το ορθό νόημα της αγάπης και της 
προσφοράς. Άνθρωποι που βοήθησαν με κάθε τρόπο. 

Ξενοδοχείο, γραφεία, σύλλογοι, μέσα μεταφοράς και 
επικοινωνίας, και επιχειρήσεις. Από την αγορά ακόμα 
και μίας μόνο πασχαλινής λαμπάδας, με τις οποίες 
όμως εξασφαλίσαμε τα εισιτήρια των πλοίων, μέχρι 
και τη φιλοξενία, τη μεταφορά, τα δώρα, τη ψυχαγωγία  
και τη σίτιση των παιδιών.

Για άλλη μία φορά, ζήσαμε τόσο όμορφες και ξέ-
γνοιαστες στιγμές μαζί με τους μικρούς ήρωες της 
ζωής μας. Και κάνοντας πράξη όλα τα παραπάνω, φέ-
τος δε θα αναφέρουμε ονομαστικά κανέναν από όλες 
και όλους εκείνους που βοήθησαν. Ξέρουν εκείνοι και 
πάνω απ’ όλα ξέρουν τα ίδια τα παιδιά. Εκείνα για τα 
οποία ετοιμάστηκαν όλα αυτά, εκείνα που το μεγαλύ-
τερό τους ευχαριστώ το ανταπέδωσαν με ένα τραγού-
δι, με μία αγκαλιά, αλλά περισσότερο απ’ όλα με το 
πιο όμορφο δώρο του κόσμου, με το χαμόγελό τους!

Σε όλες και όλους εσάς λοιπόν, υποκλινόμαστε στην 
αγάπη σας και ευχόμαστε η Παναγία μας η Εκατοντα-
πυλιανή, να σας το ανταποδίδει εκατονταπλάσια. Να 
είμαστε καλά και του χρόνου να ζήσουμε ακόμα πιο 
όμορφες στιγμές. Άλλωστε η υπόσχεσή μας παραμένει 
πάντα ζωντανή... «θα βρεθούμε ξανά!».

π. Στυλιανός Μπιζάς

Πεδίον δόξης 
λαμπρό

Μία από τις πηγές χρηματοδότησης (η κύρια θα λέ-
γαμε), των δήμων είναι οι λεγόμενοι Κ.Α.Π. (Κεντρικοί 
Αυτοτελείς Πόροι).

Αυτοί κατανέμονται, λαμβάνοντας υπόψη της η κε-
ντρική διοίκηση, πολλές και διάφορες παραμέτρους. 
Ελάχιστο κόστος λειτουργίας του δήμου, πληθυσμός, 
έκταση, τοπικά διαμερίσματα κλπ. Το ελάχιστο κόστος 
λειτουργίας περιλαμβάνει τις δαπάνες που συνδέονται 
με την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, με τις οποίες 
παρέχεται σε κάθε τοπικό πληθυσμό ένα βασικό - ενι-
αίο επίπεδο υπηρεσιών.

Με αυτό τον τρόπο οι κάτοικοι σε όλη την χώρα, 
ανεξάρτητα από τον δήμο στον οποίο κατοικούν, απο-
λαμβάνουν ένα κοινό επίπεδο υπηρεσιών, με βάση τη 
νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία της πρωτοβάθμι-
ας τοπικής αυτοδιοίκησης. Σημαντική παράμετρος θα 

έπρεπε να είναι και η λεγόμενη «ενθάρρυνση παραγω-
γής τοπικών δημοσίων αγαθών» (Τ.Δ.Α). Συνεχώς οι 
εκάστοτε κυβερνήσεις παροτρύνουν (υποκριτικά από 
ό,τι αποδεικνύεται) την τοπική αυτοδιοίκηση στην πα-
ραγωγή τοπικών δημόσιων αγαθών. Τα σπουδαιότερα 
βέβαια δημόσια αγαθά παγκοσμίως, άρα και σε τοπικό 
επίπεδο, είναι η υγεία και η παιδεία.

Λόγοι που έχουν να κάνουν με τη νησιωτικότη-
τα αλλά και με την τουριστική διάσταση της Πάρου, 
από την μία μεριά λόγω γεωγραφικών συνθηκών και 
από την άλλη λόγω αυξημένου κόστους διαβίωσης, 
δυσχεραίνουν την επιλογή του νησιού μας, από τους 
ενδιαφερομένους δημοσίους λειτουργούς (γιατρούς, 
καθηγητές, δασκάλους κα). Ακόμη και όταν γίνει, είναι 
δυσβάστακτη οικονομικά. Εδώ εμφανίζονται οι όροι 
«συμπληρωματικότητας και αποκατάστασης» που επι-
τρέπουν στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
με αιτιολογημένες αποφάσεις τους να διεκδικήσουν 
επιπλέον χρηματοδοτήσεις από τους Κ.Α.Π. με ειδικές 
χρηματοδοτήσεις στους τομείς της υγείας και της παι-
δείας. Το αποτέλεσμα βέβαια… αβέβαιο. Μάλιστα το 
νόημα αυτών των χρηματοδοτήσεων είναι οι παροχές 
υγείας και παιδείας να είναι εφάμιλλες των αστικών 
κέντρων.

Στη χειρότερη περίπτωση πρέπει να ξεπερνάμε αυτό 
που έχει καθοριστεί ως «ελάχιστο επίπεδο προσφερο-
μένων υπηρεσιών». Εδώ υπολειπόμαστε στον τομέα 
της υγείας κατά πολύ, στην παιδεία ίσως λιγότερο. 
Πάντως και οι δύο τομείς χρήζουν σημαντικής «ενί-
σχυσης».  

Είναι γνωστές οι ανάγκες του Κέντρου Υγείας (με 
πρώτη προτεραιότητα τη μονάδα αιμοκάθαρσης και το 
προσωπικό για τη λειτουργία της), όσο και η επιδότηση 
ενοικίου στις κατηγορίες που νομοθετικά επιτρέπεται. 
Ιδού λοιπόν «πεδίο διεκδίκησης λαμπρό».

Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Απόψεις - Τοπικές Ειδήσεις



Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ!
Μια πραγµατική ουτοπία στο νησί της Πάρου. Επαναπροσδιορίστε την 
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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


