
Να σημάνει συναγερμός
Θα έχουμε συλλοίμωξη;
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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 589

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
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Απόψεις - Ειδήσεις

Ο ρόλος του 
«λαγού» στην 
πολιτική!

Σε κρίσιμες αθλητικές, αλλά και πολιτικές «κούρ-
σες» παρατηρείται το «φαινόμενο του λαγού». Πο-
λιτικές και αθλητικές προσωπικότητες, που αναλαμ-
βάνουν, καίριους ρόλους για την επίτευξη «ξένων» 
επιδιώξεων.

Στην πολιτική, οι «πολιτικοί λαγοί», βγαίνουν πά-
ντα μπροστά, με πρόγραμμα και κατόπιν συμφωνίας, 
έχουν βαθιά συνειδητοποιήσει το ρόλο τους, γνω-
ρίζουν ότι βρίσκονται σε διατεταγμένη υπηρεσία, 
αλλά λίγο πριν το φίνις, την «κάνουν» με ψιλά πηδη-
ματάκια ή και μεγάλα άλματα, όπως ένας λαγός, που 
προσπαθεί να ξεφύγει από το όπλο του κυνηγού η 
τα φώτα που τον τυφλώνουν!

Ο «πολιτικός λαγός», δεν χρησιμοποιείται μόνο 
σε κρίσιμες περιόδους «κούρσας» εκλογής αρχηγού 
κόμματος, όπου μπορεί να χρησιμοποιήσει ακόμη 
και ανήθικες πρακτικές, για τη εξουδετέρωση εσω-
κομματικών αντιπάλων αλλά και σε δολοφονίες 
χαρακτήρων όταν χρειαστεί. Κάνει προεκλογική 
καμπάνια, σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα. Δεκανίκι 
στον δεύτερο γύρο. Είναι πολύ αναγκαία η ύπαρξη 
του «πολιτικού λαγού», για την επιβίωση και μακρο-
ημέρευση και ενός κόμματος εξουσίας αλλά και της 
αντιπολίτευσης.

Ένας «πολιτικός λαγός», σχεδόν πάντα «φυτρώνει 
εκεί που τον σπέρνουν», ιδιαίτερα από ένα κυβερ-
νών κόμμα, για να διαφωνήσει έντονα και με θόρυ-
βο, για κάποια κυβερνητική απόφαση ή νομοσχέδιο, 

που πρόκειται να κατατεθεί, και με τη σκληρή κριτική 
του να δείχνει ότι αναγκάζει το κυβερνών κόμμα, να 
διορθώσει τις ατέλειες του, μετρώντας παράλληλα 
και τις αντιδράσεις της κοινής γνώμης. Κι όλα αυτά, 
χάριν του «πολιτικού λαγού», που έβγαλε το πρό-
βλημα και στη συνέχεια αποσύρθηκε στο λαγούμι 
του, στη φωλιά του. Και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Κι 
αν κάποια στιγμή θεωρηθούν, οι «πολιτικοί λαγοί», 
ως γραφικοί φωνακλάδες, αντιρρησίες κυβερνητι-
κών επιλογών και νομοσχεδίων, δείχνουν κατανόη-
ση περιμένοντας την επιβράβευση από τον αρχηγό 
της παράταξης για το ρόλο τους ως πετυχημένοι 
«πολιτικοί λαγοί». Άλλωστε περιμένουν και τα «πε-
τραχήλια», τη νόμιμη αμοιβή, κάποιο αξίωμα.

Σε πολιτικές «κούρσες», με πλήθος υποψηφίων, 
για την ανάδειξη αρχηγού κόμματος, υπάρχουν πολ-
λές πιθανότητες να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι 
του ενός «πολιτικοί λαγοί», φυσικά μετά από τις 
συμφωνίες που έχουν γίνει για την επόμενη μέρα. 
Ο «πολιτικός λαγός» θα δουλέψει με τον συμφωνη-
θέντα τρόπο, περιορίζοντας τον αριθμό των ψήφων 
στα αντίπαλα στρατόπεδα, βοηθώντας παράλληλα 
και ψυχολογικά, τον εντολέα του. Φυσικά τίποτα δεν 
αποκλείει, ο «πολιτικός λαγός» να ξεστρατίσει και να 
αποφασίσει να τερματίσει και να κερδίσει και την 
«κούρσα»!

Το δύσκολο για να χρησιμοποιηθεί ένα πολιτικός 
ως «λαγός», είναι ότι πρέπει να τον εμπιστεύονται. 
Να είναι αξιόπιστος, δοκιμασμένος κάποια άλλη 
στιγμή, στον ίδιο ρόλο και να «μιλάει» προσεκτικά, 
ώστε να μην «καρφωθεί» σε κάποια συζήτηση με 
δημοσιογράφους.

Ζούμε σε έναν πρωτόγνωρο πολιτικό αστερισμό. 
Οι περισσότεροι πολιτικοί μας χαρακτηρίζονται ως 
ψυχροί επαγγελματίες της πολιτικής, με μοναδικό 
κίνητρο τις πλούσιες παροχές της θέσης. Οι πολίτες 
και το κοινωνικό συμφέρον έρχονται σε δεύτερη 
θέση. ενώ σημασία και πρωτεύοντα ρόλο παίζει το 
συμφέρον της ηγεσίας που μεταφράζεται και ως 
ατομικό συμφέρον.

Αποτέλεσμα, οι «λαγοί» να είναι περισσότεροι από 
τους κυνηγούς και τα «πετραχήλια» να περιμένουν 
να απονεμηθούν στους πιο αποτελεσματικούς «λα-
γούς»!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Προσλήψεις 
αναπληρωτών

Τη δυνατότητα πρόσληψης αναπληρωτών στα σχο-
λεία για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν λόγω 
κορωνοϊού προβλέπει τροπολογία του υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων που κατατέθηκε στο νο-
μοσχέδιο του υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών 
για την εκπαίδευση και εξέταση των υποψήφιων οδη-
γών. Το νομοσχέδιο αυτό εισάγεται, προς συζήτηση και 
ψήφιση, στην ολομέλεια της Βουλής, αυτή την εβδο-
μάδα.

Ειδικότερα: Διευρύνονται οι περιπτώσεις πρόσλη-
ψης προσωρινών αναπληρωτών, πλήρους ή μειωμέ-
νου ωραρίου, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου τρίμηνης διάρκειας και με δυνατότητα 
ανανέωσης, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών 
στη δημόσια πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαί-

δευση και παρέχεται η δυνατότητα πρόσληψης, κατά 
παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και μόνο κατά 
το διδακτικό έτος 2021-2022, και στην περίπτωση 
που: α) μαθητές/τριες αδυνατούν για λόγο συναφή με 
τη μετάδοση και διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 
να παρακολουθήσουν διά ζώσης την εκπαιδευτική δια-
δικασία και εντάσσονται στη σύγχρονη εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση και β) μόνιμοι εκπαιδευτικοί ή προσωρινοί 
αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 
της δημόσιας εκπαίδευσης αδυνατούν να παρέχουν ή 
δεν παρέχουν διδακτικό ή υποστηρικτικό έργο για λό-
γους που συνδέονται με τον κορωνοϊό είναι συναφείς 
με αυτόν.

Επίσης, με Κ.Υ.Α. καθορίζεται ο αριθμός των προς 
πρόσληψη αναπληρωτών, ενώ η κατανομή αυτού ανά 
κλάδο, ειδικότητα και βαθμίδα εκπαίδευσης πραγμα-
τοποιείται, με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, ενώ 
εξειδικεύονται τα πιστοποιητικά ή οι βεβαιώσεις που 
υποχρεούνται να προσκομίζουν οι μόνιμοι ή προσωρι-
νοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί καθώς 
και τα μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. 

Covid-19: 
Αύξηση άγχους 
– κατάθλιψης!

Τα περιστατικά κατάθλιψης και άγχους αυξήθηκαν 
παγκοσμίως λόγω της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα 
με μια μελέτη που δημοσίευσε το ιατρικό περιοδικό 
«The Lancet».

Η μελέτη είναι η πρώτη που εκτιμά τις παγκόσμιες 
επιπτώσεις της πανδημίας σε μείζονες καταθλιπτικές 
διαταραχές και αγχώδεις διαταραχές, αναφέροντας 
τις αναλυτικά κατά ηλικία, φύλο και τοποθεσία σε 
204 χώρες και περιοχές το 2020. Τα αποτελέσματα 
της μελέτης δείχνουν ότι το 2020, οι περιπτώσεις 
μείζονος καταθλιπτικής διαταραχής και αγ-
χώδους διαταραχής αυξήθηκαν κατά 28% και 
26% αντίστοιχα.

Σύμφωνα με τη μελέτη οι γυναίκες επηρεάστηκαν 
περισσότερο από τους άνδρες και οι νεότεροι επίσης 
περισσότερο από τις μεγαλύτερες ηλιακές ομάδες. «Η 
πανδημία Covid-19 έχει επιδεινώσει πολλές υπάρ-
χουσες ανισότητες και κοινωνικούς καθοριστικούς 
παράγοντες της ψυχικής ασθένειας. Δυστυχώς, για 
πολλούς λόγους, οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να επη-
ρεαστούν περισσότερο από τις κοινωνικές και οικο-
νομικές συνέπειες αυτής της πανδημίας», ανέφερε η 
Αλίζε Φεράρι, που συνυπογράφει τη μελέτη. Η ίδια στη 
συνέχεια υποστηρίζει: «Το κλείσιμο σχολείων και οι 
ευρύτεροι περιορισμοί που περιόρισαν τη δυνατότητα 
των νέων να μάθουν και να αλληλεπιδρούν με τους 
συνομηλίκους τους, σε συνδυασμό με τον αυξημένο 
κίνδυνο ανεργίας, συνέβαλαν επίσης στην περαιτέρω 
επιβάρυνση της ψυχικής υγείας των νέων».

Επίσης, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι οι 
χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την πανδημία 
το 2020 κατέγραψαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον επι-
πολασμό διαταραχών.

Τέλος, οι συγγραφείς αναγνωρίζουν, ωστόσο, ότι η 
μελέτη τους ήταν περιορισμένη από την έλλειψη αξι-
όπιστων δεδομένων για τις επιπτώσεις της πανδημίας 
στην ψυχική υγεία σε πολλά μέρη του κόσμου, ιδιαίτε-
ρα σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

Νέα ΔΕΕΠ 
Κυκλάδων

Από τη ΔΕΕΠ (Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περι-
φέρειας) Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και μετά τα 
επίσημα αποτελέσματα των εκλογών που πραγματο-
ποιήθηκαν, από τη Γραμματεία Οργανωτικού, ανακοι-
νώθηκε η νέα ΔΕΕΠ στον Νομό μας.

Πρόεδρος: Χρήστος Καφτηράνης
Μέλη ΔΕΕΠ κατά αλ-

φαβητική σειρά: Βαλσα-
μάκη Ειρήνη, Καρτάνου 
Θεοδώρα, Κουντούρης 
Γεράσιμος, Κουσαθανάς 
Αντώνιος, Λεγάκη Μαρία, 
Μανδηλαράς Αντώνιος, 
Πελοποννήσιος Μιλτιά-

δης, Χαλκιά Ανθή, Χαλκιάς Ευάγγελος.
Η συγκρότηση σε σώμα θα πραγματοποιηθεί στην 

πρώτη συνεδρίαση της νέας ΔΕΕΠ το ερχόμενο Σαβ-
βατοκύριακο στη Σύρο.
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Έκθεση 
τοπικών 
προϊόντων

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο πολιτικής 
της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, 
πρόκειται να συμμετέχει στην Έκθεση Τουριστικών Ει-
δών - Δώρων -Λαϊκής Τέχνης - Μόδας και Αξεσουάρ, 
η οποία θα πραγματοποιηθεί 5-7 Φεβρουαρίου 2022 
στο ξενοδοχείο «Anti Imperial» στη Ρόδο, 5-7 Φε-
βρουαρίου 2022. 

Η Περιφέρεια θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο την 
αποτελεσματική προβολή και προώθηση των τοπικών 
προϊόντων της και τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, 
παρέχει τη δυνατότητα διεύρυνσης του εμπορικού και 
οικονομικού κλάδου των παραγωγών της, δίνοντας 
τους την ευκαιρία να διεισδύσουν στον χώρο των του-
ριστικών καταστημάτων, τα οποία στεγάζονται εντός 
και πέριξ μεγάλων και πολυτελών ξενοδοχείων ανά 
την Ελλάδα. 

Καλούνται όσοι παραγωγοί μεταποιούν ή/και τυ-
ποποιούν τοπικά αγροτικά προϊόντα της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου χρησιμοποιώντας τοπικές πρώτες ύλες 
και επίσης έχουν δυνατότητα παραγωγής, τυποποίη-
σης, παρουσίασης και διάθεσης των προϊόντων τους 
σε μικρές συσκευασίες (συσκευασία δώρου) και επιθυ-
μούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που πρόκειται 
να μισθώσει η Π.Ν.ΑΙ. να το δηλώσουν έως την Τρίτη 
2 Νοεμβρίου 2021 στην σχετική φόρμα που υπάρ-
χει στην ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr/Arthro.
aspx?a=13114 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας στη φυσική έκθεση, 
θα εξαρτηθεί από την πορεία της πανδημίας και από 

τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Επίσης, η Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που θα 
προκύψουν βάσει των εξελίξεων της πανδημίας του 
Covid-19 και προκειμένου να συμβάλει στη στήριξη 
του τομέα της υγείας, διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης 
της συμμετοχής της στην εν λόγω έκθεση και σε κάθε 
περίπτωση το δικαίωμα μη συμμετοχής.

Η επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων και 
ελέγχου των δηλωθέντων στοιχείων, ώστε να πλη-
ρούνται οι προϋποθέσεις και οι απαιτούμενες προδι-
αγραφές της συμμετοχής. Με ποινή αποκλεισμού συμ-
μετοχής θα απορριφθούν, μετά από έλεγχο, όσοι δεν 
πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης και όσοι δεν 
μεταποιούν και τυποποιούν πρωτογενή τοπικά προϊό-
ντα. Επίσης, με ποινή αποκλεισμού θα απορρίπτονται 
από επόμενες εκθέσεις, όσοι δηλώσουν στην παρούσα 
φάση συμμετοχή στην έκθεση και στη συνέχεια ακυ-
ρώσουν, ή δεν αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά που 
θα ζητηθούν μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής 
των αιτήσεων.

Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2241360567 κ. 
Τάνια Ρούσσου-Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και 
Προώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερει-
ακή Ενότητα Δωδεκανήσου και 2281082380 κ. Ντίνα 
Βλάχου-Προϊσταμένη Τμήματος Προβολής και Προ-
ώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή 
Ενότητα Κυκλάδων.

ΣΒΑΚ
Στις 21/10/21 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συ-

ζήτηση (μέσω τηλεδιάσκεψης) για το ΣΒΑΚ (Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας) Παροικιάς.

Η συζήτηση έγινε με αφορμή την αντίδραση συλ-
λόγων για τη διχοτόμηση της πλατείας στον Άγιο Νι-
κόλαο, ώστε να υπάρχει εκεί στάση του ΚΤΕΛ, ενώ 
θυμίζουμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν συγκε-
ντρωθεί 1300 υπογραφές.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβουλί-
ου, Παναγιώτη Πετρόπουλο δεν είναι δυνατόν να 
γίνει τμηματική αναίρεση του ΣΒΑΚ, αλλά μόνο απόρ-
ριψη του όλου σχεδίου, αλλά σε τέτοια περίπτωση θα 
χαθούν τα 50.000 ευρώ που έχουν δοθεί για τη μελέτη. 
Ο πρόεδρος του συλλόγου φίλων παραδοσιακού οικι-
σμού Παροικιάς, Πέτρος Αυλήτης, υποστήριξε ότι το 
«κόψιμο» της πλατείας του Αγ. Νικολάου έγινε ακολου-
θώντας τη σχεδίαση του Master Plan στο σημείο, παρά 
τις αντιδράσεις από την αρχή και επαναλαμβανόμενες 
συνέχεια, Η πρόεδρος της Ένωσης ξενοδόχων Πάρου 
– Αντιπάρου, Μ. Αμπατζή, είπε ότι τεχνικά όπως και 
σε κάθε ανάλογο έργο, μπορούν να γίνουν αλλαγές, 
κάτι άλλωστε που είχε αφήσει ανοιχτό ως ενδεχόμενο 
και ο μελετητής στη συνεδρίαση προηγούμενου δημο-
τικού συμβουλίου.

Τέλος, για το θέμα της στάσης του ΚΤΕΛ –αν γίνει 
η διχοτόμηση της πλατείας- υπεύθυνη είναι η Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου, ενώ η αρχαιολογία όπως ειπώ-
θηκε δεν έχει δώσει άδεια γι’ αυτό.

Τέλος, ο κ. Π. Πετρόπουλος δεσμεύτηκε να ενημερώ-
σει αν έχει δοθεί εντολή στον μελετητή για εναλλακτι-
κές προτάσεις ή αν έχει ήδη προτείνει λύσεις.
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Αποφασιστικό 
βήμα για τη 
συμμετοχή των 
γυναικών στο 
κίνημα, στην 
κοινωνική 
δράση

«Με πυξίδα τις σύγχρονες ανάγκες μας δυναμώνου-
με τον αγώνα για ισοτιμία και χειραφέτηση ενάντια 
στους εκμεταλλευτές του μόχθου μας», όπως ήταν το 
σύνθημα του Συνεδρίου, πάνω από 700 αντιπρό-
σωποι (μεταξύ αυτών και οι αντιπρόσωποι της 
Ομάδας Γυναικών Πάρου Αντιπάρου), εκλεγ-
μένες από 145 Συλλόγους και Ομάδες, σε όλη 
τη χώρα συζήτησαν για τη δράση τους το προηγού-
μενο διάστημα, τα βήματα που έκαναν, τους στόχους 
που θέτουν για τη συνέχεια. 

Βασικά σημεία στα οποία επικεντρώθηκαν οι εργα-
σίες, όπως αναφέρει και η ανακοίνωση της ΟΓΕ ήταν: 

«τα συμπεράσματα από τον απολογισμό της δράσης 
και των πρωτοβουλιών των Συλλόγων και των Ομά-
δων, τα βήματα που έγιναν στη συμμετοχή γυναικών 
στη συλλογική πάλη για τις σύγχρονες ανάγκες τους, 
για τη διεκδίκηση ισότιμων δικαιωμάτων σε όλες τις 
πλευρές της ζωής, ενάντια στις κοινωνικές και πολιτι-
κές δυνάμεις που ευθύνονται για τη γυναικεία ανισο-
τιμία, κυβερνήσεις και ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, 
όπως η ΕΕ και το ΝΑΤΟ.

Βασικός στόχος που θέτει το Συνέδριο είναι η άνο-
δος της συμμετοχής των γυναικών στο ριζοσπαστικό 
γυναικείο κίνημα, στα εργατικά σωματεία, στις Ενώ-
σεις των αυτοαπασχολούμενων, τους Αγροτικούς 
Συλλόγους, τους Φοιτητικούς Συλλόγους. Στην ημε-
ρήσια διάταξη βρέθηκε η ανάγκη πραγματοποίησης 
ενός αποφασιστικού βήματος στην κατεύθυνση της 
οργάνωσης των γυναικών στο κίνημα, της συμμετο-
χής των μητέρων στην κοινωνική δράση.

Στην κατεύθυνση αυτή, οι Σύλλογοι και οι Ομάδες 
Γυναικών ανεβάζουν τον πήχη των απαιτήσεων από 
τη λειτουργία και δράση τους, με σκοπό να αποτε-
λέσουν το ζωντανό κύτταρο οργάνωσης και δράσης 
των γυναικών, αλλά και να ευαισθητοποιήσουν γύρω 
από τον αγώνα για την ισοτιμία και τα ζητήματα των 
γυναικών άλλους φορείς του κινήματος».

Από τη συζήτηση που ξεδιπλώθηκε, όπως προσθέ-
τει, δεν θα μπορούσε να λείψει το ζήτημα των περι-
στατικών βίας, σεξουαλικής κακοποίησης, ακόμα και 
δολοφονιών γυναικών. «Η ΟΓΕ αντιπαλεύει την αντί-
ληψη ότι αποτελούν φαινόμενα της «πατριαρχίας» και 

του σεξισμού και ότι αρκεί μόνο να αλλάξει το νομικό 
πλαίσιο για να αντιμετωπιστούν.

Όπως αναδείχθηκε, η ατομική προστασία, η καταγ-
γελία της βίας δεν μπορεί να συνιστά ένα ξεχωριστό 
κίνημα, μπορούν και πρέπει να αποτελούν στοιχεία της 
πάλης του ριζοσπαστικού γυναικείου κινήματος, του 
εργατικού και λαϊκού κινήματος», τονίζει η ανακοίνω-
ση και προσθέτει πως η ΟΓΕ «ανοίγει μέτωπο στην 
αποπροσανατολιστική προσέγγιση που προβάλλεται 
μέσα από το κίνημα «me too» στην Ελλάδα και πα-
γκόσμια, που αξιοποιείται για την ενσωμάτωση των 
γυναικών στα συμφέροντα επιχειρηματικών ομίλων, 
όπως έγινε από τη «Google» και την «Amazon» στις 
ΗΠΑ».

Επίσης, οι εργασίες του Συνεδρίου «ανέδειξαν την 
ανάγκη να δοθεί συνέχεια πιο δυναμικά στην αντι-
παράθεση με ανορθολογικές θεωρίες που απευθύ-
νονται κυρίως στις νέες γυναίκες περί «κοινωνικής 
κατασκευής του φύλου», περί «αυτοδιάθεσης» του 
σώματος, καταγγέλλοντας κάθε προσπάθεια νομι-
μοποίησης της πορνείας, της πιο απεχθούς μορφής 
εμπορευματοποίησης και εκμετάλλευσης του γυναι-
κείου σώματος και της σεξουαλικότητας του ανθρώ-
που στο όνομα του «αυτοπροσδιορισμού» και μάλιστα 
με τον όρο «σεξεργάτριες»», αναφέρει η Ομοσπονδία. 

Ε.Κ.
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Άλμα του 
πληθωρισμού

Συνεχώς και αυξάνεται η ανησυχία σε χιλιάδες νοι-
κοκυριά στην Ελλάδα για τον καλπασμό της ακρίβειας, 
η οποία δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε μεσαία 
και χαμηλά εισοδήματα. Συγκεκριμένα, με 3% έτρεξε ο 
πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Οκτώβριο, με τα νοικο-
κυριά σε όλη την Ελλάδα να βιώνουν μεγάλη ανησυχία

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η άνοδος στο κόστος πα-
ραγωγής των εγχώριων βιομηχανιών οφείλεται στην 
αύξηση του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγο-
ράς κατά 28,9% και στην αύξηση του δείκτη τιμών πα-
ραγωγού εγχώριας αγοράς κατά 17,3%. Στην αύξηση 
του δείκτη τιμών παραγωγού εξωτερικής αγοράς κατά 
28,9% έπαιξε ρόλο η άνοδος κατά 120% στην άντλη-
ση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου και η αύξη-
ση 84,6% στην παραγωγή οπτάνθρακα και προϊόντων 
διύλισης πετρελαίου. Κατά 25,9% έγινε πιο ακριβή η 
κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού και 22,6% η 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού 
και κλιματισμού.

Αυξήσεις προϊόντων έως 30%
Αντιμέτωποι με μεγαλύτερες ανατιμήσεις σε αρκετά 

προϊόντα αναμένεται να βρεθούν το επόμενο χρονικό 
διάστημα οι καταναλωτές, καθώς στενεύουν τα περι-
θώρια για τις επιχειρήσεις για απορρόφηση των αυξή-
σεων του κόστους παραγωγής και λειτουργίας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα του Βιοτεχνικού Επι-
μελητηρίου Αθήνας (ΒΕΑ), το 68% των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων εκτιμούν πως οι διεθνείς αυξήσεις θα 

επηρεάσουν πολύ και πάρα πολύ το κόστος παραγω-
γής, καθώς όσο περισσότερο εξαρτημένες είναι οι επι-
χειρήσεις από το ενεργειακό κόστος τόσο μεγαλύτερες 
επιπτώσεις αναμένουν από τις διεθνείς αυξήσεις.

Ως εκ τούτου, σχεδόν οι μισές επιχειρήσεις 
εκτιμούν πως οι τιμές των προϊόντων και υπη-
ρεσιών τους θα αυξηθούν γύρω στο 10% εξαι-
τίας των ανατιμήσεων στην ενέργεια, ενώ ένα 
15% εκτιμά πως η αύξηση θα ξεπεράσει ακόμη 
και το 30%.

Τα προϊόντα που έχουν πάρει «φωτιά»
Ήδη, από τις αρχές του έτους έχουν ανακοινωθεί στα 

σούπερ μάρκετ τιμοκατάλογοι με αυξήσεις τιμών σε 
σειρά προϊόντων, πολλά εκ των οποίων πρόκειται για 
βασικά είδη διατροφής.

Η λίστα με τις αυξήσεις στο ράφι:
Στο ηλιέλαιο η τιμή έχει αυξηθεί κατά 30%
Στο κοτόπουλο οι ανατιμήσεις φτάνουν το 8%
Στα ζυμαρικά έχουν γίνει ανατιμήσεις σε δύο κύματα, 

οι οποίες συνολικά είναι 13%

Στα τυριά οι τιμές έχουν αυξηθεί έως 15%
Στα γαλακτοκομικά έως 5%
Στα αναψυκτικά οι ανατιμήσεις είναι της τάξης του 

10%
Στη ζάχαρη 5%
Στα όσπρια 5%.

Οι εργαζόμενοι
Η ΓΣΕΕ και το Ινστιτούτο Εργασίας έδωσαν στη δη-

μοσιότητα τα αποτελέσματα θεματικής έρευνας κοινής 
γνώμης, αναφορικά με την εξέλιξη των αμοιβών, την 
ασφάλεια της θέσης εργασίας τους και τον χρόνο ερ-
γασίας.

Στην παρούσα έρευνα καταγράφονται οι απόψεις 
των εργαζομένων σχετικά με το μέγεθος της επιβά-
ρυνσής τους από τις αυξήσεις στις τιμές της ενέργει-
ας και των βασικών ειδών διατροφής καθώς και τους 
τρόπους αντιμετώπισης για την προστασία του βιοτι-
κού επιπέδου τους. Συγκεκριμένα:

- Το 82% των εργαζομένων, δηλώνει ότι η μηνιαία 
επιβάρυνση του νοικοκυριού τους από τις αυξήσεις 
στις τιμές της ενέργειας και των βασικών ειδών δια-
τροφής αναμένεται να είναι «μεγάλη» και το 14% να 
την εκτιμά ως «Μικρή».

- Τα παραπάνω ποσοστά διαφοροποιούνται όταν 
συγκριθούν με το ύψος του εισοδήματός τους. Οι 
εργαζόμενοι που δηλώνουν μηνιαία αμοιβή έως 500 
ευρώ δηλώνουν κατά 100% ότι αναμένουν πολύ με-
γάλη επιβάρυνσή τους.

- Ως το αποτελεσματικότερο μέσο για την προστα-
σία του βιοτικού τους επιπέδου από τις ανατιμήσεις, το 
48% επιλέγει την αύξηση του μισθού και του κατώτα-
του μισθού, το 43% την μείωση των ειδικών φόρων 
και φόρων κατανάλωσης ενώ μόλις το 3% επιλέγει τη 
λύση των επιδομάτων.
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Α. Καπαρός: 
«Η μόνη επιλογή 
μας είναι…τώρα 
να πετύχουμε» 

Οι εξελίξεις στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου και 
η ομόφωνη απόφαση της γενικής συνέλευσης για την 
είσοδο ιδιώτη επενδυτή, σχολιάστηκαν θετικά από 
τους αγρότες του νησιού μας.

Η «Φωνή της Πάρου», συνομίλησε με τον –ίσως- 
παλαιότερο συνεταιριστή στην Πάρο, τον κ. Αντώνη 
Γεωργίου Καπαρό.

Ο κ. Καπαρός είναι πλέον 86 ετών (γεννημένος το 
1935). Μετέχει στο Συνεταιριστικό κίνημα από το 
1956! Μετείχε στα διοικητικά συμβούλια της Ένωσης 
Αγροτικών Συνεταιρισμών για 20 χρόνια, ενώ άλλα 
τόσα χρόνια ήταν αντιπρόσωπος συνεταιρισμών του 
νησιού μας.

Ως παραγωγός σταφυλιών έφθασε παλαιότερα να 
παράγει 30-35 τόνους! Πλέον, μετά τη φυλλοξήρα που 
έπεσε, στράφηκε και σε άλλες καλλιέργειες. Η φυλ-
λοξήρα όπως μας είπε «είναι η μόνη ασθένεια που 
δέχομαι για το αμπέλι». Όπως συμπλήρωσε σε λίγα 
χρόνια δε θα υπάρχουν παλιά αμπέλια, αφού δε βοη-
θάει το κλίμα της Πάρου. Στα νέα που φυτεύονται, τα 
Αμερικάνικα, αυτά έχουν μικρή διάρκεια ζωής και δεν 
είναι όπως τα παλιά τα δικά μας.

Οι μνήμες του
Ο κ. Καπαρός στην ερώτησή μας τι θυμάται όλα αυτά 

τα χρόνια από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό και ποια 
ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μας είπε:

«Το σημαντικότερο γεγονός ήταν η αγορά του οι-
νοποιείου/κτιρίου στο Βίντζι από την Ελληνική Εται-
ρεία Οίνων και Οινοποτών. Ήταν πολύ μεγάλο γεγο-
νός εκείνη η αγορά από την τότε Ένωση Γεωργικών 
Συνεταιρισμών. Ήταν ένα τεράστιο βήμα για την 
αμπελουργία τότε, που μετρούσε 50.000 τόνους 
παραγωγής! Είχαμε τότε στο νησί τρία μεγάλα οινο-

ποιεία και πολλά άλλα μικρότερα (Λάζαρη, Αιγινίτη, 
Αλιπράντη κλπ). 

Η κατάσταση δυστυχώς δεν εξελίχθηκε καλά για 
τα αμπέλια αφού τα περισσότερα μετατράπηκαν 
-στη συνέχεια- σε ξενοδοχεία… Έτσι, φτάσαμε στο 
σημερινό επίπεδο -που είναι γνωστό πια- με ελάχι-
στες ποσότητες σταφυλιών σε σύγκριση με τότε. 

Σε ό,τι αφορά τις Λεύκες να σημειώσουμε 
ότι ήταν μία οινοπαραγωγική περι-
οχή και τα αμπέλια ξεκινούσαν 
από τον Χοιρόλακα και έφτα-
ναν μέχρι την Αγκαιριά. Όλη 
η περιοχή αυτή  ήταν αμπέλια. 
Που και που έβλεπες κάποιες 
ελιές».

Οι «μπόρες» για τους 
συνεταιριστές

«Οι «μπόρες» που περάσα-
με ήταν μεγάλες, ιδιαίτερα για 
τους μικρούς Συνεταιρισμούς. 
Υπήρχε ένας Σαντοριναίος, στο 
υπουργείο, τότε, που μας έβαλε και 
κάναμε όλοι ανεξαιρέτως οι Συνεταιρι-
σμοί αποθήκες. Λίγοι όμως Συνεταιρισμοί 
μπόρεσαν να επιβιώσουν, όπως η Νάουσα και 
το Τσιπίδο. Οι άλλοι δεν μπόρεσαν να καλύψουν τα 
χρέη των τραπεζών και πουλήθηκαν από τότε. 

Ας πάμε στην Ένωση. Κάπου στο 1964-65 η Ένωση 
έκανε τυροκομείο στο συγκρότημα στο Βίντζι. Δού-
λεψε 1-2 χρόνια. Δεν ευδοκίμησε και έκλεισε. Μετά 
αποφασίσαμε να κάνουμε το συγκρότημα στον 
Άγιο Γεώργιο, που ήταν ολέθριο λάθος. Δημι-
ουργήσαμε εγκαταστάσεις για να παράγουμε  5000 
τόνους κρασί. Τα έλεγα από τότε. Πρόεδρος ήταν ο 
Στέλιος Τριβυζάς και διευθυντής ο Αναστ. Κυλάκος. 
Και στους δύο είπα: Τι πάτε να κάνετε; 5000 τόνοι; Δε 
βλέπετε τα αμπέλια που σήμερα γίνονται ξενοδοχεία; 
Είναι ένα βήμα, που δε θα μπορέσει ποτέ η Ένωση να 
το κάνει. Δεν εισακούστηκα όμως.

Μετά μπήκα και στο διοικητικό συμβούλιο αλλά 
πότε; Όταν είχαν ξοδευτεί ήδη 450 εκ. δραχμές. 
Σημειώστε ότι η αρχική μελέτη του μηχανικού 
Μαρινόπουλου, έλεγε για 110 εκ. δραχμές με 
ολοκληρωμένο το έργο. Ξέρεις πόσο έφτασε; 

Έφτασε 1 δις 200 εκ. δραχμές. Το 1980 όλα 
αυτά. Εκεί έγιναν τα τρομακτικά λάθη. 

Συνταξιοδοτήθηκε ο Κυλάκος και ανέλαβε ο Σκαν-
δάλης, ο οποίος ολοκλήρωσε το έργο (κατά τον τρόπο 
που ολοκληρώθηκε βέβαια…). Εκεί μπήκα και στο συμ-
βούλιο.  Τους είπα ότι αυτά τα προκατασκευασμένα 
κτήρια δε μου αρέσουν και τόσο. Ως απάντηση πήρα 

ότι αυτά είναι ηλεγμένα, 50 φορές καλύτερα 
και εγκεκριμένα. Το πόσο ήταν καλύτερα 

φαίνεται σήμερα! Η τραγωδία λοι-
πόν ξεκινάει από εκεί».

Το χρέος, οι απαιτήσεις
 «Με εκείνο το τεράστιο χρέ-

ος, το οποίο δεν επιστράφηκε 
ποτέ, εκτός από 40 εκ. δραχ-
μές που πληρώθηκαν από τον 
Κυλάκο, που ήταν πρόεδρος 
πλέον αφού είχε παραιτηθεί 

από διευθυντής. Εν συνεχεία 
παραιτήθηκε και ο Σκανδάλης, 

και ανέλαβε ο Κρητικός. Αυτά 
λοιπόν τα χρέη έγιναν βρόγχος 

για την Ένωση. Μεγάλος βρόγχος.
Οι τόκοι έτρεχαν. Σε κάποια φάση το 

κράτος χάρισε περίπου τα 700 εκ. δραχμές, 
αλλά το χρέος με τους τόκους είχε φτάσει κά-
που στα 2 δισεκατομμύρια δραχμές. Το χρέος όλο 
ανέβαινε με τόκους και ανατοκισμούς. Αποφασίσαμε 
λοιπόν να φύγει ο βραχνάς. Έτσι πήραμε απόφαση να 
εκποιήσουμε ακίνητα, υπό την απειλή των κατασχέσε-
ων από τα δικαστήρια. Πηγαίναμε συνέχεια σε δίκες. 
Αμέτρητα δικαστήρια. Το χρέος όμως εξακολουθούσε 
να υπάρχει. Πήγαμε στην Αθήνα στην Αγροτική Τρά-
πεζα. Είπαμε να τους δώσουμε το ακίνητο της Μα-
ντώς. Συμφωνήσαμε για 2 εκ. ευρώ (είχε αλλάξει 
πια το νόμισμα). Μας είπαν «βάλτε και κάτι άλλο για 
να κλείσουμε την υπόθεση». Κάπου εκεί όμως άλλα-
ξε ο Νόμος για τους Συνεταιρισμούς, επί Σκανδαλί-
δη υπουργού και απαγορεύτηκαν οι αγοραπωλησίες. 
Συζητήσεις επί συζητήσεων, ενώ η Αγροτική Τράπεζα 
αγοράστηκε από την Τράπεζα Πειραιώς και εμείς πή-
γαμε στο «κακό» κομμάτι της Αγροτικής Τράπεζας που 
έμεινε. Το χρέος είχε φτάσει πλέον τα 11,5 εκ. 
ευρώ! Με διαπραγματεύσεις πέσαμε στα 2,6 εκ. 
ευρώ. Πήγαμε στην εκποίηση των ακινήτων και έτσι 
ξεμπλέξαμε…».

Το σήμερα
 «Η μόνη διέξοδος είναι αυτή που αποφασίσα-

με στη γενική μας συνέλευση. Δηλαδή, η είσο-
δος του ιδιώτη επενδυτή. Να βοηθήσει οικονομικά 
και εμπορικά. 

Αυτά που είπε ο εκπρόσωπος των επενδυτών ήταν 
σωστά. Αλλά πρέπει και εμείς οι παραγωγοί να δου-
λεύουμε σωστά, γιατί στο παρελθόν είχαν γίνει πολλά. 
Μερικές φορές ο συνεταιρισμός λειτουργούσε σαν 
χαβούζα. Έφερναν προϊόντα που ήταν για πέταγμα 
στον Συνεταιρισμό και τα πουλούσαν… Κάποιοι δεν 
είχαν τη συναίσθηση να καταλάβουν ότι το χαλασμέ-
νο π.χ. γάλα που πουλούσαν έφερνε καταστροφή στα 
τυριά που στην συνέχεια παράγαμε. 

Θα πρέπει να προσέξουμε λοιπόν και να υπάρχει 
πολύ αυστηρά ποιοτικά κριτήρια  στην παραλαβή των 
προϊόντων. Ακόμα και σε αυτά που αγοράζει η Ένωση 
π.χ. το λίπασμα, για το οποίο έχω ακούσει παράπονα.  
Αυτά πρέπει να προσεχτούν για να έχουμε ευοίωνο 
μέλλον, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει 
σωτηρία».

Στην ερώτησή μας για το τι λένε οι υπόλοιποι Συνε-
ταιριστές για την εξέλιξη με την είσοδο ιδιώτη επεν-
δυτή στο σχήμα, ο κ. Καπαρός μας απάντησε: «Λένε 
ακριβώς αυτά που σας είπα και εγώ. Έχουν την ίδια 
άποψη για το πως πρέπει να βαδίσει η Ένωση πλέ-
ον. Δεν έχουμε άλλη επιλογή σήμερα από το να 
δουλέψουμε όλοι μαζί και να πετύχουμε τους 
υψηλούς στόχους που συζητήσαμε στην πρό-
σφατη συνέλευση μας».



 | 7www.fonitisparou.gr

Εκπτώσεις
Ξεκίνησαν από τη Δευτέρα, 1η Νοεμβρίου, οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις, 

οι οποίες θα διαρκέσουν έως τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου. Ακόμα, την Κυριακή, 7 
Νοεμβρίου, τα εμπορικά καταστήματα θα επιτρέπεται να είναι ανοιχτά.

Οι ενδιάμεσες φθινοπωρινές εκπτώσεις είναι ουσιαστικά το πρώτο τεστ για το λια-
νεμπόριο ενόψει της περι-
όδου των Χριστουγέννων, 
ενώ μεταξύ αυτών θα 
παρεμβληθεί η περίφη-
μη Black Friday, η οποία 
φέτος είναι στις 26 Νο-
εμβρίου. Αν και φέτος το 
ενδεχόμενο επιβολής ενός 
νέου lockdown και μά-
λιστα γενικευμένου του-
λάχιστον για το επόμενο 
διάστημα δεν είναι πιθανό 
σενάριο, όπως πέρυσι, και 
τα περιοριστικά μέτρα για 

τις αγορές είναι πλέον αρκετά πιο ελαστικά, οι λιανέμποροι έχουν δύο σημαντικούς 
λόγους να ανησυχούν για το πώς θα κινηθεί η αγορά το επόμενο διάστημα, έως και 
την εορταστική περίοδο.

Καταρχάς, το ενδεχόμενο οι καταναλωτές να είναι πιο συγκρατημένοι στις αγορές 
τους, λόγω των μεγάλων ανατιμήσεων και δεύτερο, το ενδεχόμενο σε κάποιες κα-
τηγορίες προϊόντων να υπάρξουν ελλείψεις. Ήδη μεγάλες αλυσίδες λιανικής έχουν 
προειδοποιήσει για ελλείψεις σε κάποια προϊόντα, που είναι διαρκή καταναλωτικά 
αγαθά και όχι τρόφιμα.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τα μέτρα για τον περιορισμό του κορωνοϊού, αυτό που ισχύει 
στο λιανεμπόριο είναι το εξής: υποχρεωτική μάσκα για προσωπικό, ενώ ο μέγιστος 
αριθμός πελατών που επιτρέπεται να βρίσκονται ταυτόχρονα στο κατάστημα καθο-
ρίζεται από τον κανόνα 1 άτομο ανά 2 τ.μ. 

Δορυφορικό ίντερνετ
Ανοίγει ο δρόμος για τη λειτουργία του δορυφορικού ίντερνετ ευρείας χρήσης 

στην Ελλάδα, με Κοινή Υπουργική Απόφαση που συνυπέγραψαν ο υφυπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, Θοδωρής Λιβάνιος και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Νίκος Ταγαράς.

Η αδειοδότηση θεσπίζει 
νέο κανονιστικό πλαίσιο 
για την τοποθέτηση των 
τυποποιημένων κεραιών 
που πληρούν συγκεκρι-
μένες τεχνικές προδια-
γραφές ασφαλείας. Οι 
κεραίες θα χρησιμοποι-
ούνται από τις εταιρείες 
προκειμένου να παρέ-
χουν στους καταναλωτές 
υπηρεσίες ίντερνετ μέσω 
δορυφόρου, εξασφαλί-
ζοντας σταθερή σύνδεση 
σε υψηλές ταχύτητες και 
χαμηλό χρόνο απόκρισης.

Με την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ, τα συστήματα της Starlink του Ελον Μασκ, 
θα μπορούν να ξεκινήσουν να παρέχουν τις αναβαθμισμένες υπηρεσίες τους, δη-
λαδή δορυφορικό ίντερνετ στην Ελλάδα. Το σύστημα της SpaceX αποτελείται από 
χιλιάδες μικρούς δορυφόρους σε χαμηλή τροχιά, σε συνδυασμό με πομποδέκτες 
εδάφους (επίγειους σταθμούς) οι οποίοι υπόσχονται internet σε υψηλές ταχύτητες 
σε κάθε σημείο της επικράτειας.

Σημειώνουμε ότι, στην ιστοσελίδα της Starlink, ο κάθε ενδιαφερόμενος αγοραστής 
μπορεί να προπαραγγείλει την υπηρεσία, που θα στοιχίζει 99 ευρώ μηνιαίως 
συν το εφάπαξ κόστος αγοράς του εξοπλισμού (δορυφορικό πιάτο και 
«αποκωδικοποιητής»), που ανέρχεται στα 499 ευρώ, αλλά και το κόστος 
αποστολής που είναι 61 ευρώ. 

Τέλος, το πότε ακριβώς θα είναι διαθέσιμο για πλήρη χρήση στην Ελλάδα το δο-
ρυφορικό ίντερνετ της Starlink δεν έχει γίνει γνωστό.

Ειδήσεις
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Η μεγάλη ανησυχία όμως των ειδικών επιστημόνων 
είναι η εμφάνιση της γρίπης που σε συνδυασμό 
με τον κορωνοϊό, θα λειτουργήσει επιβαρυντικά για 
τη δημόσια υγεία. Η συλλοίμωξη κορωνοϊού και γρίπης 
θεωρείται δεδομένη αφού υπάρχει μεγάλη κινητικότη-
τα πλέον στη ζωή μας, καθώς έχουν ανοίξει όλες οι 
κοινωνικές και οικονομικές δραστηριότητες, γεγονός 
που συνδυάζεται με το χαμηλό ποσοστό εμβολιασμού.

Όσο θα πηγαίνουμε προς τον χειμώνα, θα κάνει 
την εμφάνισή της η γρίπη. Ήδη ξεκίνησαν τα πρώτα 
κρούσματα γρίπης στις γειτονικές χώρες. Φέ-
τος, θα είναι αλλιώς. Δε θα είναι όπως πέρυσι, που δεν 
είχαμε ιώσεις από γρίπη. Γιατί πέρσι ίσχυε το lockdown, 
δεν κυκλοφορούσαμε καθόλου, ενώ είχαν εμβολιαστεί 
και πάρα πολλοί. Πέρσι στην Ελλάδα -αλλά και σε όλη 
την Ευρώπη- σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία η γρί-
πη είχε εξαφανιστεί κατά 99%!

«Έχουμε», αναφέρουν οι λοιμωξιολόγοι, «πολλούς 
ασυμπτωματικούς που διασπείρουν σε ανεμβολία-
στους τον ιό και ο κύκλος αυτοτροφοδοτείται».

Σε αυτή την φάση, υπογραμμίζουν: «Το μόνο όπλο 
μας είναι να αυξηθεί η εμβολιαστική κάλυψη. Ο εμ-
βολιασμένος έχει αντισώματα, δε σημαίνει όμως ότι 
δεν μπορεί να νοσήσει πολύ πιο ελαφριά βέβαια και 
βεβαίως εκκρίνει πολύ μικρότερο ιικό φορτίο από τον 
ανεμβολίαστο».

«Όποια μέτρα σκεφτόμαστε πρέπει να είναι βιώσιμα 
και σε βάθος χρόνου. Το μόνο βιώσιμο μέτρο είναι ο 
εμβολιασμός. Ακόμα και μέτρα κοινωνικής αποστα-
σιοποίησης να χρειαστεί να παρθούν θα είναι μόνο 
σε ακραίες συνθήκες και σε περιοχές με χαμηλά πο-
σοστά εμβολιασμού», υπογράμμισε ο κ. Μαγιορκί-
νης, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να ληφθούν 
αποφάσεις, μέσα στην εβδομάδα, για να αυξηθεί η 
αποτελεσματικότητα των μέτρων. Ενδεχομένως ήδη 
να έχουν αναγγελθεί τα μέτρα, τώρα που διαβάζετε 
αυτές τις γραμμές. 

Η κατάσταση στην Πάρο
Η πρόσφατη ανακοίνωση του Κέντρου Υγείας Πάρου 

έχει σημάνει συναγερμό στην κοινωνία του νησιού μας, 
αφού με το «δικό» τους τρόπο δείχνουν την σοβαρότη-
τα του προβλήματος. Την ίδια στιγμή, στην Κοινότητα 
Αρχιλόχου, οι μαθητές δεν έκαναν παρέλαση λόγω της 
ύπαρξης κρουσμάτων στα σχολεία τους, ενώ σ’ όλα 

τα σχολεία έχουν εμφανιστεί μεμονωμένα κρούσματα. 
Επίσης, σε γυναικείο ησυχαστήριο του νησιού, με βά-
σει τις πληροφορίες μας, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. 
Ακόμα και τα στοιχεία από το ΕΟΔΥ καταγράφουν το 
μέγεθος του προβλήματος σε σχέση με την διασπορά 
του ιού στην Πάρο.

Το τελευταίο επταήμερο (24/10 – 30/10) τα βεβαι-
ωμένα κρούσματα από τον ΕΟΔΥ είναι:

- στην Πάρο 80
- στη Σύρο 6
- στη Μύκονο 9
- στη Νάξο 10 και
- στη Σαντορίνη 19
Με δεδομένο τη δύσκολη κατάσταση που επιγραμ-

ματικά αναφέραμε και αφορά όλη την Πάρο, εύλογα 
ερωτήματα δημιουργεί η μόνιμη παρουσία του κλιμα-
κίου του ΕΟΔΥ που διενεργεί διαγνωστικούς ελέγχους 
COVID-19, μόνο στη Νάουσα.

Δικαίωση των αιτημάτων των μαθητών
Βασικό αίτημα των μαθητικών κινητοποιήσεων τις 

προηγούμενες ημέρες με την στήριξη των γονιών και 
των εκπαιδευτικών ήταν η αποτροπή της εφαρμογής 
σύμπτυξης των τμημάτων. Διεκδίκησαν την προστασία 
της υγεία τους. Τα επιδημιολογικά στοιχεία αλλά και η 
αυξητική πορεία των κρουσμάτων δικαιώνει την από-
φασή τους να αγωνιστούν για να αποφύγουν τη «σαρ-
δελοποίηση» τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται σ’ αυτές 
τις συνθήκες.

Η αποφασιστικότητα τους, η κοινή παρουσία των 
γονιών και των εκπαιδευτικών είχαν σαν αποτέλεσμα 
να αποτραπεί αυτό το αντιεκπαιδευτικό μέτρο της κυ-
βέρνησης.

Επίσης, άξιο προσοχής είναι το γεγονός ότι έχουμε 
μεμονωμένα κρούσματα μεταξύ των μαθητών, παρά 
την πολύ μεγάλη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις, 
γεγονός που απαντά με τον καλύτερο τρόπο σ’ όσους 
κινδυνολογούν και στοχοποιούν τις μαζικές διαμαρτυ-
ρίες. Η υπευθυνότητα των παιδιών με την τήρηση με 
μεγάλη προσοχή στα ατομικά μέτρα προστασίας, είναι 
η καλύτερη απάντηση.

Το Κέντρο Υγείας Πάρου
Στις 25/10 η διοίκηση του Κ.Υ. εξέδωσε την παρα-

κάτω ανακοίνωση: 
«Λόγω παρατηρούμενου αυξανόμενου αριθμού 

κρουσμάτων SARS-COV2 στην περιοχή ευθύνης μας, 
με απόφαση της διοίκησης του ΚΥ Πάρου και για το 
χρονικό διάστημα των επόμενων 10 ημερών, στο ΚΥ 
Πάρου θα αντιμετωπίζονται μόνο τα επείγοντα πε-
ριστατικά, ενώ οι επισκέψεις στα ΠΙ αναστέλλονται. 
Η συνοδεία ασθενών μέσα στο ΚΥ δεν επιτρέπεται. Ο 
εμβολιασμός για τον κορωνοϊό και η συνταγογράφη-
ση από τηλεφώνου συνεχίζονται κανονικά χωρίς να 
κλείνονται νέα ραντεβού για τις επόμενες 10 ημέρες. 
Οι ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κό-
στους θα προσέρχονται για παραλαβή αποκλειστικά 
κάθε Τρίτη και Παρασκευή από 11:00-13:00».

Η δημοσίευση της ανακοίνωσης αυτής αφ’ ενός δεί-
χνει τη σοβαρότητα του προβλήματος με την αύξηση 
της διασποράς του κορωνοϊού στην Πάρο, παράλληλα 
όμως δημιούργησε σύγχυση και ανησυχία στους κα-
τοίκους του νησιού.

Ερωτήματα όπως: «Είναι δυνατόν να κλείνει η μο-
ναδική δημόσια μονάδα υγείας στο νησί; Τι θα κάνουν 
όσοι χρειαστούν ιατρική συνδρομή αυτό το διάστη-
μα; Ποιος θα καλύψει το κόστος που θα κληθούν να 
πληρώσουν οι πολίτες στους ιδιώτες υγειονομικούς;», 
ακούγονται στις συναντήσεις των κατοίκων του νησιού 
μας.

Για ένα τόσο σοβαρό θέμα η διοίκηση του Κ.Υ. θα 
έπρεπε να είναι πολύ επεξηγηματική και σαφής για το 
τι έχει συμβεί και όχι να περιορίζετε στο να ανακοινώ-
νει το κλείσιμό του. 

Θα πρέπει να απαντήσει και να εξηγήσει πως είναι 
δυνατόν τα βεβαιωμένα κρούσματα στον χώρο μιας 
υγειονομικής μονάδας, να είναι διψήφιος αριθμός. Με 
ποια μέτρα ασφαλείας λειτουργεί αυτή η υγειονομική 
μονάδα; Σε αντίστοιχη περίπτωση, οι κεντρικές νοσο-
κομειακές μονάδες που δέχονται σε καθημερινή βάση 
εκατοντάδες άτομα που νοσούν θα έπρεπε να είχαν 
«χάσει» όλο το προσωπικό τους!

Τι γίνεται και ποιο είναι το πρόβλημα τελικά με την 
άυλη συνταγογράφηση, και ποιος θα ενημερώσει τους 
ενδιαφερόμενους;

Ποιος, εάν όχι η διοίκηση του Κ.Υ. θα ενημερώσει με 
την αρμόζουσα υπευθυνότητα που απαιτείται και να 

Να σημάνει συναγερμός 
Θα έχουμε συλλοίμωξη;
Είμαστε σε σημείο συναγερμού για την αύξηση της διασποράς του κορωνοϊού 
πανελλαδικά, δηλώνουν ο ένας μετά τον άλλο οι επιδημιολόγοι.

Την ώρα που έκλεινε η ύλη της εφημερίδας μας από το Κ.Υ. Πάρου δημοσιοποιήθηκε η 
παρακάτω ανακοίνωση:

«Λόγω του πλήρους ελέγχου της κατάστασης στο ΚΥ Πάρου, οι επισκέψεις στα ΠΙ θα 
συνεχίσουν στο εξής κανονικά. Νέα ραντεβού συνταγογράφησης στο ΚΥ θα κλείνονται από 
αύριο Πέμπτη 4/11/2021 στο γνωστό τηλέφωνο (2284360081). 

Οι ασθενείς που λαμβάνουν φάρμακα υψηλού κόστους παρακαλούμε να συνεχίσουν να 
προσέρχονται για παραλαβή κάθε Τρίτη και Παρασκευή από 11:00-13:00 για την ταχύτερη 
εξυπηρέτησή τους.

Οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού θα πρέπει να γνωρίζουν ότι το ΚΥ Πάρου είναι 
αυτή τη στιγμή, ο ασφαλέστερος χώρος του νησιού μας, καθώς οι εργαζόμενοι ελέγχονται 
με τεστ διαρκώς και εξονυχιστικά, ενώ τα μέτρα προστασίας τηρούνται απαρέγκλιτα. Η δι-
οίκηση του ΚΥ (η οποία βρίσκεται σε στενή επικοινωνία με 2η ΔΥΠΕ) γνωρίζοντας σε βάθος 
τα επιστημονικά δεδομένα δεν θα διστάσει να πάρει ξανά στο μέλλον οποιαδήποτε απόφαση 
χρειαστεί για να διαφυλάξει την δημόσια υγεία αλλά και την ασφαλή λειτουργία του ΚΥ».
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απαντήσει στα ερωτήματα που έχουν δημιουργεί. Η 
σωστή αντικειμενικά ενημέρωση δεν προσβλέπει μόνο 
απλά στον εφησυχασμό, γιατί έτσι δημιουργείται αγα-
νάκτηση και ανασφάλεια για τα θέματα της δημόσιας 
υγείας στον πληθυσμό του νησιού.

Για το θέμα αυτό η «Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου» 
δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Μετά την κυβερνητική προσπάθεια για σύμπτυξη 
τμημάτων στα σχολεία πανελλαδικά, όπως και στα 
δικά μας, και τη μεγάλη σημερινή κινητοποίηση μαθη-
τών, γονιών και εκπαιδευτικών με τη συμπαράσταση 
των φορέων του νησιού, ήρθαν τα νέα «μαντάτα» 

Για δέκα ημέρες το Κέντρο Υγείας λόγω κρουσμά-
των στο χώρο του, θα δέχεται μόνο επείγοντα πε-
ριστατικά και αναστέλλεται έλλειψης προσωπικού.

Αυτό λοιπόν που λέει ο κυβερνητικός σχεδι-
ασμός είναι ότι για μη επείγοντα περιστατικά 
το δημόσιο σύστημα υγείας κατεβάζει ρολά για 
δέκα ημέρες!

Η κρατική αναλγησία που μετράει την παιδεία 
και την υγεία σαν κόστος σε όλο της το μεγα-
λείο!

Εδώ και τώρα, να αναπληρώσουν το προσω-
πικό του K.Y. που νοσεί ή να προχωρήσουν σε 
επίταξη προσωπικού από τον ιδιωτικό τομέα».

Επίσης, για το ίδιο θέμα με τίτλο «Πανδημίας συνέ-
χεια…» ανακοίνωση δημοσιοποίησε και η Ο.Μ. Πά-
ρου Αντιπάρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανακοίνωση έχει 
ως εξής:

«Δεν βρισκόμαστε στον περασμένο Αύγουστο με 
τους δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες μας, ούτε στον Αύ-
γουστο του 2020 που η κυβέρνηση των αρίστων του 
κ. Μητσοτάκη επέβαλε στο νησί lockdown.

Διανύουμε το μήνα Νοέμβριο με το μόνιμο πληθυ-
σμό του νησιού να μη ξεπερνά τους 15.000 κατοίκους 
με τα κρούσματα του covid-19 να ξεπερνούν σε αριθ-
μό αυτά που είχαμε τους μήνες της κοσμοσυρροής.

Και όχι μόνο αυτό, αλλά είδαμε και το πρωτοφανές, 

το Κέντρο Υγείας του νησιού να παραμένει κλειστό, 
επειδή μολύνθηκε από το ιό μεγάλο μέρος του προ-
σωπικού.

Καλούμε την κυβέρνηση να ασχοληθεί επιτέλους 
στην πράξη και όχι στα λόγια με την πρωτοβάθμια πε-
ρίθαλψη των νησιών μας και να αποσπάσει γιατρούς 
στο Κέντρο Υγείας της Πάρου τουλάχιστον για όσο 
διάστημα έχουμε έξαρση της πανδημίας.

Καλούμε επίσης τον ΕΟΔΥ να στείλει κλιμάκιο στην 
Πάρο, για να οργανώσει την άμυνα του νησιού απένα-
ντι σε ένα ιό που δεν κάνει διακρίσεις σε εμβολιασμέ-
νους και μη, σε ηλικιωμένους, νέους και παιδιά, και σε 
σχολεία ή μοναστήρια του νησιού.

Τέλος οφείλουμε όλοι μας να είμαστε προσεκτι-
κοί και να τηρούμε τα μέτρα προστασίας με μάσκες, 
αποστάσεις και με υποχρεωτική καραντίνα για όσους 
νοσούν».

Παρέμβαση για το ίδιο θέμα, αλλά και έκκληση για 
τον εμβολιασμό των συμπολιτών μας, έκανε και ο 
έπαρχος της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, 
Κ. Μπιζάς. Ο κ. Μπιζάς, στην ανακοίνωσή του ση-
μειώνει:

«Η Πάρος την προηγούμενη εβδομάδα παρουσίασε 
μια σημαντική αύξηση των ενεργών κρουσμάτων σε 
ποσοστό της τάξεως του 256%. Από 23 ενεργά κρού-
σματα την εβδομάδα 18.10.21-24.1021, ανεβήκαμε 
στα 82 ενεργά κρούσματα την εβδομάδα 25.10.21-
31.10.21.

Τα παραπάνω νούμερα δεν τα αναφέρω για να προ-
καλέσω τρόμο ή αναστάτωση. Πιστεύω ότι με την κα-
τάλληλη ιατρική περίθαλψη οι νοσούντες συμπολίτες 
μας θα γίνουν σύντομα καλά.

Η Πάρος άλλωστε με επίσημο πληθυσμό 14.000 
(απογραφή 2011) και με προφανή αύξηση που θα πα-
ρουσιαστεί στην απογραφή του 2021, έχει σύμφωνα 
με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, σύνο-
λο ολοκληρωμένων εμβολιασμών 14.751. Το ποσο-
στό των εμβολιασμένων στο νησί μας είναι ιδιαίτερα 

υψηλό οπότε θεωρώ ότι οι περισσότεροι κάτοικοι εί-
ναι σχετικά προστατευμένοι.

Σε κάθε περίπτωση όμως η παραπάνω αύξηση των 
ενεργών κρουσμάτων covid19, θα πρέπει να μας κά-
νει όλους περισσότερο προσεκτικούς και υπεύθυνους 
απέναντι στους συμπατριώτες μας, ιδιαίτερα στους 
ηλικιωμένους και σε όσους δεν έχουν εμβολιαστεί για 
ιατρικούς λόγους.

Η πολιτεία οφείλει να ενημερώνει διαρκώς με κα-
μπάνιες για τη σημασία της εμβολιαστικής κάλυψης 
του πληθυσμού ενώ συγχρόνως οφείλει να παρέχει 
νοσοκομειακή περίθαλψη σε όσους το έχουν ανάγκη.

Αντιλαμβανόμαστε επίσης ότι η αύξηση των ενερ-
γών κρουσμάτων θα δημιουργήσει τεράστια πίεση 
στα νοσοκομεία της χώρας μας κάτι που θα οδηγήσει 
την πολιτεία στην επιβολή μέτρων στις πιο επιβαρυ-
μένες περιοχές. 

Για τους παραπάνω λόγους συστήνω στους συμπα-
τριώτες μας να συνεχίσουν με περισσότερη υπευθυ-
νότητα να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας, να 
συμβουλεύονται την ιατρική κοινότητα και να εμβολι-
αστούν εφόσον δεν συντρέχουν ιατρικοί λόγοι».

Υπάρχει διέξοδος;
Με βάση την εικόνα που διαμορφώνεται από τα 

επίσημα στοιχεία και τις ανακοινώσεις, είμαστε σε κα-
τάσταση συναγερμού για την αύξηση της διασποράς 
του κορωνοϊού, όχι μόνο στο νησί, αλλά και σ’ όλη την 
επικράτεια.

Είναι πλέον προφανές ότι ΤΩΡΑ πρέπει να κινη-
τοποιηθούν οι αρμόδιοι σε τοπικό επίπεδο (έπαρχος, 
δημοτικό συμβούλιο και διοίκηση Κ.Υ.) και επιτέλους 
να απαιτήσουν από την κυβέρνηση την ολοκληρωμένη 
στελέχωση του Κ.Υ. για την προστασία της δημόσιας 
υγείας στην Πάρο και τη στήριξη με άμεσα μέτρα της 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Η δυναμική κινητοποίηση της εκπαιδευτική κοινότη-
τας και το πολύ θετικό αποτέλεσμα με την αποτροπή 
της σύμπτυξης των τμημάτων μας δείχνουν τον δρόμο.

Τίποτα δε χαρίζεται, όλα κατακτώνται, γι’ αυτό:
 • Άμεσα πρέπει να ζητήσουμε την ενίσχυση με το απα-

ραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για το Κ.Υ. 
και να αναπληρωθεί για όσο διάστημα θα χρειαστεί 
το προσωπικό που νοσεί έτσι ώστε να λειτουργήσουν 
όλες οι δομές υγείας χωρίς περιορισμούς.
 • Είναι ανάγκη να ενταθεί το πρόγραμμα απολυμάν-

σεων τόσο στο Κ.Υ. όσο και στα σχολεία για να περιο-
ρίσουμε τον κίνδυνο μετάδοσης του ιού.
 • Το κλιμάκιο του ΕΟΔΥ που διενεργεί διαγνωστικούς 

ελέγχους COVID-19 να «ξεκολλήσει» από το σημείο 
που καθημερινά διενεργεί τα test και να δημοσιοποι-
ήσει το πρόγραμμα της παρουσίας του σ’ όλα τα χω-
ριά, και να υπάρξει ενημέρωση και προτροπή από τον 
δήμο προς τους κατοίκους για να κάνουν συχνά έλεγ-
χους, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα οι ασυμπτωματικοί 
ασθενείς. 
 • Το δημοτικό συμβούλιο θα πρέπει άμεσα να απο-

φασίσει για μια ενημερωτική επικοινωνιακή καμπάνια 
ώστε να βοηθήσει, όλους όσοι δεν έχουν ακόμα απο-
φασίσει να εμβολιαστούν, για να πάρουν την απόφαση 
έτσι ώστε να δημιουργήσουμε το τείχος ανοσίας.
 • Είναι επίσης ανάγκη να επιμείνουμε στην αυστηρή 

τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας και να ξεφύ-
γουμε από το κλίμα χαλάρωσης που έχει δημιουργη-
θεί από τα αντικρουόμενα μέτρα που ανακοινώνονται 
κάθε φορά.

Όλα δείχνουν ότι θα έχουμε συλλοίμωξη, δη-
λαδή παρουσία και των δύο ιώσεων (του κορω-
νοϊού και της γρίπης), όπλα μας είναι να αυξηθεί 
η εμβολιαστική κάλυψη, και με ευλάβεια να 
τηρούμε τα μέτρα προστασίας. 

Πρωτίστως όμως πρέπει να ενισχυθεί το Κ.Υ. 
για να έχουμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 
με βάση τις σύγχρονες ανάγκες του πληθυ-
σμού. 

Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Πρώτο θέμα
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Ό,τι δε μας 
σκοτώνει 
μας κάνει πιο 
δυνατούς

Ο θάνατος της Φώφης Γεννηματά συγκλόνισε το 
πανελλήνιο και σκόρπισε θλίψη και προβληματισμό, 
κυρίως, σε όλους αυτούς, που δίνουν τη δική τους 
μάχη καθημερινά, για να αντιμετωπίσουν τον καρ-
κίνο. 

Η Φώφη Γεννηματά βγήκε νικήτρια από τις πρώ-
τες μάχες, αποδεικνύοντας την παλικαριά της, τον 
δυναμισμό της, τη γενναιότητά της αλλά και το θάρ-
ρος της να κοιτά στα μάτια τον καρκίνο και να τον 
αποκαλεί με το όνομά του, χωρίς να κρύβεται πίσω 
από τις λέξεις και αποτελώντας με τη στάση της 
παράδειγμα για πολλές γυναίκες. Όμως, ο αγώνας 
της ήταν άνισος, γιατί τελικά το να μάχεσαι με τον 
καρκίνο ισοδυναμεί με μία μεγάλη μάχη, χωρίς να 
ξέρεις πού θα σε οδηγήσει, ακόμη και αν για αυτά 
τα άτομα δεν υπάρχει μάχη που δεν κερδίζεται και 

εμπόδιο, που δεν ξεπερνιέται.
Η μάχη της Φώφης Γεννηματά με τον καρκίνο 

του μαστού ήρθε να φέρει τις τελευταίες μέρες στο 
προσκήνιο το ζήτημα του καρκίνου του μαστού και 
τα αρνητικά συναισθήματα και τον φόβο που βιώ-
νουν όλες οι γυναίκες που δίνουν τη δική τους μάχη 
με τον καρκίνο. Κατά τη διάρκεια αυτής της μάχης 
δεν είναι λίγες οι στιγμές, που νιώθουν ότι τρέχουν 
σε αγώνα ζωής και ότι σκοντάφτουν, ενώ όλοι οι 
άλλοι συνεχίζουν. Δεν τα παρατούν, όμως, και συ-
νεχίζουν την προσπάθειά τους, για να σηκωθούν 
και να βγουν νικήτριες, μετά από χημειοθεραπείες, 
δυσάρεστα συναισθήματα, φόβο, ερωτηματικά και 
αγωνίες αλλά και μοναξιά, ακόμη και αν έχουν δίπλα 
τους ανθρώπους. 

Όχι μόνο η Φώφη αλλά και αρκετές άλλες γυ-
ναίκες με τη στάση ζωής και την παλικαριά τους 
έδειξαν και δείχνουν ότι η αγωνία και ο κατακλυ-
σμός των αρνητικών συνθημάτων δεν πρέπει να 
μετατραπούν σε απόγνωση. Γιατί ο συγκεκριμένος 
φόβος μπορεί να μετατραπεί και σε σύμμαχο των 
γυναικών αλλά και σε κινητήρια δύναμη, για να φρο-
ντίσουν την υγεία τους, μέσα από την πρόληψη, η 
οποία αποτελεί το πιο σημαντικό όπλο τους στην 
αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού και στην 
προσπάθειά τους να προφυλάξουν την υγεία τους, 
να θωρακίσουν τον εαυτό τους, να διεκδικήσουν τη 
ζωή τους. Ο καρκίνος του μαστού αποτελεί για αυ-
τές τις γυναίκες ένας μεγάλο μάθημα ζωής και μία 
ευκαιρία, για να δουν και τη ζωή τους από την άλλη 
πλευρά, αλλάζοντας τρόπο ζωής. Αυτές οι γυναίκες 
αποδεικνύουν ότι μετά τη μάχη αυτή μπορούν να 
είναι ο εαυτός τους, χωρίς να είναι αυτό που ήθε-
λαν οι άλλοι και τα πρέπει, καθώς μόνο αν είμαστε 
καλά εμείς μπορούν να είναι καλά και οι άλλοι γύρω 
μας και φυσικά αποδεικνύοντας ότι το ποτήρι πάντα 
πρέπει να το βλέπουμε γεμάτο…!

Κοινωνίας 
«Παιδεύματα»

γράφει η
ΜΑΡΙΑ Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΟΥ

Φιλόλογος - ∆ηµοσιογράφος

Τα πάντα 
μισά…

Την περασμένη Κυριακή, που οι μετεωρολόγοι 
είχαν «προβλέψει» τυφώνες και κατακλυσμούς, 
τελικά δεν έγινε (ευτυχώς) τίποτα. Οι μόνοι που 
χάσαμε τον μπούσουλα είμαστε εμείς στην Πα-
ροικιά!

Η όλη μας ατυχία ήταν ότι τελικά έπεσαν κά-
ποιες ψιχάλες για περίπου ένα εικοσάλεπτο. Όμως 
αυτές ήταν αρκετές για να φέρουν αναστάτωση 
στον δρόμο προς τους Αγίους Αναργύρους, κα-
θώς το ρέμα της περιοχής δεν μπορούσε να έχει 
κανονική ροή, αφού αυτό εμποδιζόταν από μπάζα 
που είχαν συσσωρευτεί από εργασίες σε παρα-
κείμενη μάντρα. Το ωραίο είναι ότι σύμφωνα με 
δήλωση του κ. Κ. Ροκονίδα, πριν τρεις μήνες είχε 
γίνει καταγγελία κατοίκων της περιοχής και είχαν 
ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς… Τα υπόλοιπα τα 
αφήνω στη φαντασία σας για να έχει και σασπένς 
το άρθρο! 

Ακόμα, στη «Φωνή της Πάρου», σήμερα, δη-
μοσιεύεται μία συνέντευξη του έφορου στίβου 
του ΑΟΠ, Παναγιώτη Ιορδάνη, οι οποίος μετα-
ξύ άλλων στηλιτεύει και τις εγκαταστάσεις του 
κλασικού αθλητισμού που υπάρχουν στο κατ’ ευ-
φημισμό Δημοτικό «Στάδιο» Πάρου. Για να μην 
τα πολυλογούμε και σ’ αυτό το θέμα το «Στά-
διο» είναι στην καλύτερη μία καλή παιδική χαρά. 
Ούτε κανονικούς διαδρόμους πέριξ του γηπέδου 
διαθέτει, ούτε καν 6 ή 8 κουλουάρ. Τι σημαίνει 
αυτό; Πολύ απλά δεν μπορείς να διοργανώσεις 
εκεί καμία επίσημη εκδήλωση του στίβου. Απλά 
εμείς, μέσα στη μεγαλομανία μας το ονομάσαμε 
«Στάδιο», χωρίς καν να γνωρίζουμε τι σημαίνει 
αυτό. Τα ίδια και με τους αγωνιστικούς ποδο-
σφαιρικούς χώρους. Ούτε ένα γήπεδο ποδοσφαί-
ρου δεν υπάρχει στην Πάρο που να πληροί τους 
όρους για πανελλήνιο πρωτάθλημα. Στην καλύ-
τερη μέχρι αγώνες τρίτης κατηγορίας μπορούν να 
γίνουν. Μη συζητήσω καν για τους λεγόμενους 
προβολείς. «Κλεφτοφάναρα» θυμίζουν, που σε 
καμία περίπτωση δεν επιτρέπουν τη διεξαγωγή 
ποδοσφαιρικών αγώνων το βράδυ, πλην εκείνους 
των τοπικών κατηγοριών. Να πάμε μήπως στο 
κλειστό γυμναστήριο της Μάρπησσας; Τα ίδια 
και εκεί. Μόνο αγώνες τοπικών πρωταθλημάτων 
μπορούν να γίνουν. Όλα μισά στο νησί μας.

Ήδη «ακούω» στα αυτιά μου τα σχόλια ειδημό-
νων, που θα μουρμουρίζουν: «Μα τι θέλει αυτός; 
Να κάνουμε Ολυμπιακά Στάδια;» Όχι! Δεν απαιτώ 
να έχει η Πάρος Ολυμπιακό Στάδιο, αλλά απαιτώ 
–τουλάχιστον- να έχει ένα γήπεδο με προδιαγρα-
φές για να αθλούνται κανονικά τα παιδιά στον 
κλασικό αθλητισμό, όπως στη Μήλο, την Άνδρο, 
τη Νάξο κλπ. Δεν απαιτώ Εθνική Οδό προς τους 
Αγίους Αναργύρους, αλλά απαιτώ όταν οι Αρχές 
δέχονται καταγγελίες να ενεργούν όπως πρέπει 
και όχι με μία ψιχάλα να θέλουν οι διαβάτες βάρ-
κα για να περάσουν απέναντι.

Να γράψω και το πιο ωραίο. Δεν απαιτώ αερο-
δρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» στην Πάρο, αλλά απαιτώ 
οι επιβάτες των αναχωρήσεων να έχουν έναν 
αξιοπρεπή χώρο να μπαίνουν μέσα και να μην 
κάθονται στο λιοπύρι έξω! Όλα μισά όμως…

Απόψεις

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

1. Η πραγματικότητα
Είναι πια κοινή η παραδοχή ότι η αδικία σε αυτό τον 

πλανήτη έχει επικρατήσει και οι ανισότητες μεταξύ των 
ανθρώπων και των κοινωνιών διευρύνονται με ταχύ-
τατους ρυθμούς. Η σημαντικότερη ίσως αιτία, το κυνή-
γι του πλούτου των εθνών και της υπερεκμετάλλευ-
σης των φυσικών πόρων με στόχο το κέρδος, 
από κράτη, εταιρείες και μεμονωμένα άτομα.

Πολλοί, οπαδοί του οικονομικού φιλε-
λευθερισμού ή νεοφιλελευθερισμού κυ-
ρίως, ως προς το κέρδος, θα ισχυριζόταν 
ότι αυτό είναι υγιές και αποτελεί την κινη-
τήριο δύναμη της εξελικτικής πορείας της 
ανθρωπότητας. Χωρίς τον συγκεκριμένο 
στόχο δεν θα ανέπτυσσε το κάθε άτομο και 
οι ομάδες, τις ικανότητες που βρίσκονται σε 
λήθαργο εντός τους. Επίσης, με τη διαρκή επα-
νεπένδυση των πλεονασμάτων, υπάρχει μια αέναη κί-
νηση, που συνεχώς δημιουργεί και δίνει δουλειά σε 
όλους. Αυτά λέει μία πολιτική θεωρία και μια συγκεκρι-
μένη λογική. Έλα όμως που, όπως έχει επανειλημμένες 
φορές επιβεβαιωθεί, στην πράξη άλλα συμβαίνουν.

Όταν έχει, κατέχει και επαυξάνει τον πλούτο, οποια-
δήποτε οικονομική οντότητα, δύσκολα διαχέει προς 
τα κατώτερα και μεσαία στρώματα ένα τμήμα αυτού. 
Τις περισσότερες φορές τον συσσωρεύει ή τον τοπο-
θετεί σε χρηματοοικονομικά προϊόντα, επιδιώκοντας 
να αποφύγει οιαδήποτε φορολογική επιβάρυνση. Και 
φυσικά ούτε λόγος για ουσιαστική στήριξη ενός κοι-
νωνικού κράτους.

Πρόσφατο τρανταχτό παράδειγμα που επιβεβαιώ-
νει τα ανωτέρω είναι η άρνηση των φαρμακευτικών 
εταιρειών να μεταβιβάσουν την παραγωγή των εμ-
βολίων και σε άλλες παραγωγικές μονάδες. Εν μέσω 

μιας πανδημίας το μόνο που τους απασχολεί είναι το 
κέρδος. Το δηλώνουν άλλωστε ότι «η δημοσιοποίηση 
της πατέντας θα σήμαινε πρακτικά ότι δεν υπάρχει κί-
νητρο για επενδύσεις». Τη στιγμή μάλιστα που έλαβαν 
δισεκατομμύρια από τους λαούς όλου του κόσμου 
προκαταβολικά και χρησιμοποίησαν τη γνώση των 
δημοσίων ιδρυμάτων. Άλλωστε το είχε πει ξεκάθαρα 

η Θάτσερ: «Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα που να λέ-
γεται κοινωνία. Υπάρχουν μόνο μεμονωμένα 

άτομα και οι οικογένειές τους». Εννοούσε 
φυσικά τις μεγάλες οικογένειες των συμ-
φερόντων.

Δηλαδή, με απλά λόγια, όποιος έχει τη 
«δύναμη» να επιβιώσει έχει καλώς. Οι 
υπόλοιποι στον Καιάδα. Και επίσης κα-

μιά κυβέρνηση της συγκεκριμένης πολιτι-
κής θεώρησης δεν έχει τη διάθεση να τους 

«στεναχωρήσει». Αντίθετα, νομοθετικά τους 
υποστηρίζει μειώνοντας συνεχώς τη φορολογία. Και 

φυσικά κάνοντας τα στραβά μάτια στους «φορολο-
γικούς παραδείσους». Στο «κυνήγι του πλούτου» όλα 
επιτρέπονται. Το να γίνεις αδίστακτος και απάνθρωπος 
είναι ένα μόνο βήμα. Και η εκμετάλλευση ολόκληρων 
κοινωνιών άλλο ένα. 

Έτσι, φτάσαμε στη σημερινή κατάσταση με την ανε-
ξέλεγκτη δύναμη ορισμένων. Υπάρχουν επιχειρηματίες 
ή εταιρείες, που μεμονωμένα ο καθένας έχει περισσό-
τερο πλούτο, από κράτη με πληθυσμό αρκετών εκα-
τομμυρίων. Ο βραβευμένος με Νόμπελ Ειρήνης, οικο-
νομολόγος, Μουχάμαντ Γιουνούς, μιλά για έναν κόσμο 
όπου περίπου το 1% του πληθυσμού κατέχει το 99% 
του πλούτου, για ένα κόσμο όπου η δημοκρατία αλ-
λοιώνεται από την οικονομική κυριαρχία.

(Συνεχίζεται…).
Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Προς μία νέα σοσιαλδημοκρατία
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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)

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται πρώην 
εστιατόριο, 133 τ.µ. µε σπίτι και 80 
τ.µ. βεράντα µπροστά στη θάλασσα. 
Χρήζει εργασιών ανακαίνισης. Τιµή 
για όλο το χρόνο 15.000€. Τηλ. 6972 
088 190, 6931 541 776

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, κάτω από το 
Κάστρο, ενοικιάζεται δωµάτιο για 
όλο το χρόνο µε µπάνιο και µικρή 
κουζίνα. Τηλ. για πληροφορίες: 6945 
069 970

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 2ο ΧΛΜ. προς 
αεροδρόµιο, πλησίον βενζινάδικου 
Shell, ενοικιάζεται χώρος 65 τ.µ. για 
επαγγελµατική χρήση. Τιµή ενοικίου 
650€. Για πληροφορίες καλέστε στο 
τηλ. 6948 236 401

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα 25 τ.µ. για όλο τον χρόνο. Τηλ. 
επικοινωνίας 22840 51815

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ηλικίας έως 40 ετών, 
ζητείται για µόνιµη απασχόληση σε 
καφετέρια στην Αντίπαρο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6979 479 567

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για πλήρης 
απασχόληση όλο το χρόνο σε Μίνι 
Μάρκετ στην Παροικιά. Τηλ. Επικοι-
νωνίας: 22840 23721

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
(Receptionist), ζητείται για το 
ξενοδοχείο Golden Beach στην 
Πάρο, για ετήσια απασχόλη-
ση µε ευελιξία στο ωράριο. 
Αρµοδιότητες: ∆ιαχείριση κρατήσεων, 
εξυπηρέτηση πελατών, άριστη 
γνώση οργάνωσης και λειτουργίας 
της υποδοχής. Πολύ καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Απαιτούµενα προσόντα: 
Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, οµαδικό 
πνεύµα, επαγγελµατική εµφάνιση, 
επιθυµητή εµπειρία στα ξενοδοχει-
ακά προγράµµατα, υπευθυνότητα, 
συνεργασία, προσαρµοστικότητα, 
ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης. 
Αποστολή βιογραφικών στο ioanna@
goldenbeach.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 
ζητείται από επιχείρηση ενοικιαζο-
µένων διαµερισµάτων στη Νάουσα 
Πάρου, για το καλοκαίρι του 2022. 
Προϋπηρεσία επιθυµητή. Επικοινωνία 
στο 22840 51211.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ζητείται 
σε σούπερ µάρκετ στη Μάρπησσα, 
για πλήρη απασχόληση όλο το 
χρόνο. Αρµοδιότητες: Καταχώρηση 
παραστατικών, επικοινωνία µε προ-
µηθευτές, διεκπεραίωση πληρωµών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή 
γνώση του MS Offi  ce (Word, Excel). 
Τυχόν προϋπηρεσία σε συναφή θέση 
θα συνεκτιµηθεί θετικά. Αποστολή 
βιογραφικών στο broth.acc@gmail.
com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το κατάστη-
µα Arsenis στην Παροικιά µε εµπειρία 
στην παρασκευή καφέ. Επικοινωνία 
στο email: ktimaarseni@gmail.com 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ και ΠΩΛΗΤΗΣ/
ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητούνται για εργασία 
σε Σούπερ Μάρκετ στην Αντίπαρο. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6936 778 770 

ΠΩΛΗΤΕΣ αναζητούνται από 

εταιρεία παροχής ενέργειας µε έδρα 
τη Μάρπησσα Πάρου. Προσφέρονται 
σταθερές αποδοχές και bonus. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 22840 45999

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΕΣΙΤΕΣ
Η εταιρεία Κtimatoemporiki real 
estate που εξειδικεύεται στο 
τοµέα, marketing-προβολή και προ-
ώθηση ακίνητης περιουσίας, µε το 
µεγαλύτερο ξένο πελατολόγιο, ζητά 
άµεσα συνεργάτες για τη διαχείριση 
ακινήτων εντός Κυκλάδων. Αναζη-
τούµε άτοµα για τις υποδείξεις και 
αναθέσεις ακινήτων (αγοροπωλησίες, 
ενοικιάσεις, εκτιµήσεις), για όλες τις 
περιοχές των Κυκλάδων. Απαραίτητα 
προσόντα: Αρίστη γνώση αγγλικών, 
όρεξη για δουλειά, επικοινωνιακός 
χαρακτήρας. Αποστολή βιογραφικού 
στο Email: info@ktimatoemporiki.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για µερική 
απασχόληση για καθαρισµό σπιτιού 
στο ∆ρυό της Πάρου. Απασχόληση 
για 5 µήνες, από 10/6 έως 10/10. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
κάποιων αγγλικών, (να µπορεί να 
συνεννοηθεί) και η µετακίνηση µε 
δικό της όχηµα. Εργασία καθηµερινά 
τις πρωινές ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 
6946 124 397 Ερµιόνη.

Ζητούνται Α) ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙ-
ΟΓΡΑΦΟΥ µε εµπειρία στην σύνταξη 
συµβολαίων και Β) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
για εργασία σε δικηγορικό γραφείο 
στην Πάρο. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών ή Γαλλικών, οργάνωση και 
προσοχή στη λεπτοµέρεια. Αποστολή 
βιογραφικών στο koutourousiou@
dkr-law.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ζητείται από την Αγροτεχνική Α.Ε. 
Βιογραφικά στο email agrotexniki@
yahoo.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ-
ΜΟΣ ενδιαφέρεται για απασχόληση 
µικρού παιδιού ηλικίας 18 µηνών 
(περίπου) και άνω. Τηλ. Επικοινωνίας: 
6934 017 077

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Επιτροπές
Πρόδηλα σφάλματα

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

naskaalexandra@gmail.com698-3460988

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»

Αγγελίες

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€

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ». Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6977 248 885 ή στο 
e-mail: nikos@typoparos.gr

ΚΑΡΚΙΝΟΣ: Nα 
σταματήσουμε να τον 
βλέπουμε ως ταμπού 

Παρόλο που ο καρκίνος τα τελευταία χρόνια είναι μία από τις πιο συχνές ασθένειες, 
ακόμα και μέχρι σήμερα, είναι η μόνη που αποφεύγεται να αναφέρεται με το όνομα 
της.

Περιγραφές όπως «επάρατη νόσος» ή «ανίατη ασθένεια» φανερώνουν το φόβο 
και διαιωνίζουν τις προκαταλήψεις πολλών δεκαετιών. Αναγγελίες κλισέ του στυλ 
«πάλεψε με την επάρατο και νικήθηκε» όχι μόνο εξισώνουν τον καρκίνο με τον θά-
νατο, αλλά μηδενίζουν και την επιβίωση χιλιάδων άλλων συνανθρώπων μας. Ένα 
από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει τόσο ο ασθενής όσο 
και ο στενός οικογενειακός περίγυρος είναι το στίγμα, τα στερεότυπα και οι προκα-
ταλήψεις που σχετίζονται με τον καρκίνο. 

Αρκετές φορές συνάνθρωποι μας που έχουν νοσήσει ή νοσούν από καρκίνο προ-
σπαθούν να το κρατήσουν μυστικό και να κουβαλήσουν μόνοι τους το βαρύ φορτίο 
της ασθένειάς τους, μόνο και μόνο για να μην έρθουν αντιμέτωποι με την αρνητική 
στάση ή τον οίκτο του κοινωνικού τους περίγυρου. Το γεγονός αυτό από μόνο του, 
δυσχεραίνει τη ψυχολογία τους και κατ’ επέκταση την προσπάθειά τους να αντιμε-
τωπίσουν την ασθένεια.

Ας αναρωτηθούμε όμως, πώς θα μπορέσουν όλοι αυτοί να αντιμετωπίσουν και να 
διαχειριστούν μια τέτοια κατάσταση, αφού σε όλη τους τη ζωή έχουν γαλουχηθεί 
με την άποψη ότι καρκίνος ίσον θάνατος; Πώς θα ενδιαφερθούμε για την πρόληψη 
του καρκίνου, από την στιγμή που φοβόμαστε ακόμη και να προφέρουμε τη λέξη;

Για να αντιμετωπίσουμε την καρκινοφοβία που επικρατεί είναι απαραίτητο να συμ-
βάλλουμε όλοι μας. Πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τον καρκίνο ως ταμπού 
και να τον κοιτάξουμε κατάματα.

Ο καρκίνος δεν κατέχει πλέον τον τίτλο της «επάρατης νόσου». Έπαψε να είναι ο 
αόρατος και άχρονος εχθρός. Η Ιατρική Επιστήμη εξελίσσεται ραγδαία. Κάθε φορά 
η λύση ενός αινίγματος την οδηγεί στη λύση του επόμενου. Κάθε μέρα μπαίνει ένας 
νέος κρίκος στην αλυσίδα της επιστημονικής γνώσης ενάντια στον καρκίνο.

Τα τελευταία 30-40 χρόνια η θνησιμότητα μειώνεται κατά περίπου 1% τον χρόνο 
στις ανεπτυγμένες χώρες. Ενώ παλιότερα χάναμε τον έναν στους δύο ασθενείς, 
σήμερα γίνονται καλά περισσότεροι από δύο στους τρεις. Παντού έχουμε μικρή ή 
μεγάλη πρόοδο.

Πάνω απ’ όλα, όμως, πρέπει να μας γίνει συνείδηση η αξία της πρόληψης. 
Η υγεία μας είναι ένα παζλ. Κάποια κομμάτια, εκτός από την κληρονομική προδιά-
θεση, είναι στα χέρια μας και πρέπει να τα αξιοποιούμε. Αλλαγή του τρόπου ζωής 
μας, τακτική ιατρική παρακολούθηση και διενέργεια των απαραίτητων εξετάσεων, 
ανά διαστήματα, είναι που πρέπει να μπουν στην κουλτούρα μας και η πρόληψη 
να γίνει στάση ζωής!

Ο τομέας της πρόληψης πρέπει να ενισχύεται και από την ανάγκη σωστής ενη-
μέρωσης, απαλλαγμένης από αγκυλώσεις του παρελθόντος, αμηχανίας και φόβου.

Και να μην ξεχνάμε ότι ο καρκίνος είναι μια ασθένεια που αν διαγνωσθεί έγκαιρα 
μπορεί να θεραπευθεί. Χάρη στην πρόοδο της επιστήμης νικιέται. Οι περισσότεροι 
καρκινοπαθείς ζουν πλέον πολλά και καλά χρόνια.

Σωτήρης Χουλιάρας
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Πανωλεθρία 
των «αρίστων» 
και στον 
πόλεμο κατά 
του κορωνοϊού

Αλήθεια, πως πορεύεται ο πόλεμος κατά της πανδη-
μίας του κορωνοϊού στη χώρα μας;

Βάσει των διαθέσιμων στοιχείων, η Ελλάδα, σε 
έναν πληθυσμό περίπου 10.190.000 κατοίκων, 
έχει 742 χιλ. κρούσματα, ενώ οι νεκροί ξεπερ-
νούν ήδη τις 16.000!

Συνιστά άραγε αυτός ο αριθμός απώλεια πολέμου; 
Για να υπάρχει κάποιο ιστορικό μέτρο σύγκρισης, ανα-
φέρω ότι κατά τον πόλεμο του 1940 - 1941 
(ελληνοϊταλικό και ελληνογερμανικό) η χώρα 
μας (με πληθυσμό τότε 7.344.860 κατοίκους) 
είχε στα πεδία των μαχών 15.000 νεκρούς και 
αγνοούμενους, ενώ κατά τους Βαλκανικούς 
Πολέμους 8.000 νεκρούς. Σε όλο τον κόσμο, ση-
μειώθηκαν 247 εκ. κρούσματα, και 5 εκ. θάνατοι, επί 
πληθυσμού 7,8 δις.

Βάσει των στοιχείων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Ελέγχου Νοσημάτων, η χώρα μας είναι «πρωτα-
θλήτρια» στην κατάταξη βάσει του μακάβριου 
δείκτη των θανάτων ανά εκατομμύριο κατοί-
κων: Πρώτη είναι η Βουλγαρία, με 92,07 θανά-
τους και ακολουθεί η Ελλάδα με 46,83. 

Μήπως οι ισχυρότερες κεφαλαιοκρατικές χώρες 
έχουν την καλύτερη διαχείριση της πανδημίας; Στην 
κορυφή της λίστας των νεκρών είναι οι ΗΠΑ, 
με 45,9 εκ. κρούσματα και 746 χιλ. νεκρούς επί 
πληθυσμού 329,5 εκ. κατοίκων.

Ωστόσο, η Λ.Δ. Κίνας έχει 97.229 κρούσματα 
και 4.636 νεκρούς, επί πληθυσμού περ. 1,5 δις. 
Δηλαδή, μια χώρα με πληθυσμό περίπου 140 
φορές μεγαλύτερο του ελληνικού, έχει 11.364 
λιγότερους νεκρούς απ’ την Ελλάδα και μόνο 
λόγω της σοσιαλιστικής επιστημονικής σχεδι-
οποίησης!

Σήμερα, από την πανδημία COVID-19, στην Ελλάδα 
έχουμε καθημερινά σχεδόν εξαπλάσιες απώλειες και 
τετραπλάσιους διασωληνωμένους σε σύγκριση με τις 
αντίστοιχες ημερομηνίες προ ενός έτους, τότε που δεν 
υπήρχαν καν τα εμβόλια. Την ίδια στιγμή αυξάνεται 
τραγικά ο αριθμός των ανθρώπων που πεθαίνουν και 
από την παραμέληση της λοιπής νοσηρότητας (λόγω 
των υπόλοιπων παθήσεων).

Οι νοσοκομειακοί γιατροί από το 2020 ανέδειξαν την 

επιτακτική ανάγκη πρόσληψης με έλεγχο των τυπικών 
προσόντων όλων των ειδικευμένων γιατρών που είχαν 
κάνει αίτηση για θέση μόνιμου επιμελητή στο ΕΣΥ (που 
ήταν τότε λιγότεροι από 4000, ενώ οι κενές οργανικές 
θέσεις ήταν πάνω από 5500) και μονιμοποίησης του 
επικουρικού υγειονομικού προσωπικού. Παρά το γεγο-
νός ότι ο πρωθυπουργός δεσμεύτηκε προσωπικά επ’ 
αυτού, απεμπόλησε με θράσος αυτή τη δέσμευση. Έτσι, 
εξαναγκάζονται γιατροί άσχετων ειδικοτήτων (ακόμα 
και ειδικευόμενοι ψυχιατρικής, οφθαλμολογίας, μαιευ-
τικής κ.λπ.) να περιθάλπουν ασθενείς COVID19.

Η κυβέρνηση έχοντας αποσαθρώσει συστηματικά 
την πρωτοβάθμια υγεία θέλει επιπλέον να την ιδιωτι-
κοποιήσει πλήρως σύμφωνα με τα όσα σχετικά δήλω-
σε ο ίδιος ο πρωθυπουργός κατά την επίσημη ομιλία 
του στην ΔΕΘ. Άλλωστε όλους αυτούς τους 19 μήνες 
η κυβέρνηση απάλλαξε σκανδαλωδώς τα μεγάλα ιδι-
ωτικά θεραπευτήρια από την νοσηλεία ασθενών της 
επιδημίας και τα τροφοδότησε αφειδώς και ποικιλο-
τρόπως με δημόσιο χρήμα.

Μετά το πανηγυρικό άνοιγμα του τουρισμού πρα-
κτικά ακυρώθηκαν τα μέτρα ιχνηλάτησης στις πύλες 
εισόδου της χώρας («κατόπιν πιέσεων ξένων αεροπο-
ρικών εταιρειών» και τουριστικού κεφαλαίου), η κ. Κε-
ραμέως αύξησε αντί να μειώσει τον αριθμό μαθητών 
ανά σχολική αίθουσα εν μέσω πανδημίας, ενώ παρα-
μένουν ανύπαρκτοι οι έλεγχοι σε χώρους εργασίας και 
στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των αστικών κέντρων. 
Εκ των πραγμάτων απεδείχθη ότι πόροι υπάρχουν 
μόνο για τον κατασταλτικό μηχανισμό του κα-
θεστώτος, όχι για παιδεία και υγεία!

Με τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης και των πα-
ρατρεχάμενων εντεταλμένων επιστημόνων σε ρόλο 
τελάληδων και εκ των υστέρων απολογητών προει-
λημμένων κυβερνητικών αποφάσεων, οι «άριστοι» του 
«επιτελικού κράτους» απέτυχαν παταγωδώς και στο 
μέτωπο της εμβολιαστικής εκστρατείας, ευνοώντας 
τελικά κάθε μορφής ανορθολογισμό, σκοταδισμό και 
παραλογισμό, ανοίγοντας πεδίο δράσης για τυχάρπα-
στους και δόλιους κομπογιαννίτες…

Δημήτρης Πατέλης 
Αν. καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Νυχτερινό 
ρεύμα

Ξεκίνησε από 2η Νοεμβρίου το χειμερινό ωράριο της 
ΔΕΗ για το νυχτερινό ρεύμα, που θα βρίσκεται σε ισχύ 
μέχρι τις 30 Απριλίου 2022.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΔΔΗΕ το ωράριο 
για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο 
της Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με 
αυτήν νησιών διαμορφώνεται ως εξής: 02:00-08:00 
και 15:00-17:00.

Το νυχτερινό τιμολόγιο είναι διπλής χρέωσης. Οι κα-
ταναλώσεις που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια 
του 24ώρου χρεώνονται με διαφορετικές τιμές, την 
τιμή του Οικιακού Τιμολογίου Γ1 στις ώρες χρέωσης 
«Ημέρας» και με μειωμένη τιμή «Νύχτας» στις ώρες 
μειωμένης χρέωσης. Το συνεχές ωράριο (23:00 έως 

07:00 όλο το έτος) δεν εφαρμόζεται πλέον σε νέους 
καταναλωτές και εξακολουθεί να ισχύει μόνο στους 
καταναλωτές οι οποίοι το έχουν ήδη. Οι καταναλωτές 
που έχουν το συνεχές ωράριο μπορούν να το αλλάξουν 
και να λάβουν το τμηματικό, εφόσον το επιθυμούν, δεν 
μπορούν, όμως, να επανέλθουν στο συνεχές ωράριο.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε το Οικιακό Τιμολό-
γιο με Χρονοχρέωση, απαιτείται να επισκεφτείτε το αρ-
μόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου 
του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας μαζί σας ένα λογαριασμό ρεύ-
ματος, την αστυνομική σας ταυτότητα και αποδεικτικό 
του ΑΦΜ σας, ώστε να:

- Υποβάλετε σχετική αίτηση
- Καταβάλετε 34 ευρώ πλέον ΦΠΑ, που αποτελεί τη 

συμμετοχή σας στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται 
ο ΔΕΔΔΗΕ.

- Να επισκεφτείτε οποιοδήποτε κατάστημα ΔΕΔΔΗΕ 
έχοντας μαζί σας την αστυνομική σας ταυτότητα και 
αποδεικτικό του ΑΦΜ σας, ώστε να υπογράψετε νέα 
Σύμβαση Προμήθειας στο όνομά σας.

Για τις 
αυξήσεις 
«φωτιά» στο 
ηλεκτρικό 
ρεύμα

Η Λαϊκή Συσπείρωση 
Νοτίου Αιγαίου, δημοσι-
οποίησε δελτίο Τύπου στις 
29/10/2021 σχετικά με τις 
αυξήσεις στους λογαρια-
σμούς ρεύματος. Η ανακοί-
νωση έχει ως εξής:

«Ολοένα και περισσότε-
ρους απειλεί η ενεργειακή φτώχεια, με το νέο κύμα 
ακρίβειας στο ηλεκτρικό ρεύμα, που ήρθε για να μεί-
νει. Σε «χτυπά» κυριολεκτικά το ρεύμα, πιάνοντας το 
λογαριασμό με τις νέες ανατιμήσεις, που φτάνουν ανά 
περιπτώσεις μέχρι και 170%.

Αυτό είναι στην πραγματικότητα το αποτέλεσμα της 
πράσινης ανάπτυξης, που προωθείται σε όλη την Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και «τρέχει» ολοταχώς να διασφαλίσει 
στους ενεργειακούς ομίλους τεράστια κέρδη με δισε-
κατομμύρια χρηματοδοτήσεων για επενδύσεις από το 
Ταμείο Ανάκαμψης, φορτώνοντας τα νοικοκυριά με 
πράσινα χαράτσια σε λογαριασμούς του ρεύματος. 
Αυτό είναι το αποτέλεσμα των νόμων της απελευθε-
ρωμένης αγοράς Ενέργειας ΕΕ και κυβερνήσεων, που 
κάνει το ρεύμα απλησίαστο.

Το ένα ηλεκτροσόκ διαδέχεται το άλλο. Μετά το 
ΕΤΜΕΑΡ, το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αε-
ρίων Ρύπων, που προορίζεται -όπως λένε- για την 
«αποζημίωση» των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εφηύραν άλλο 
ένα χαράτσι: Τη «Ρήτρα Αναπροσαρμογής», επι-
καλούμενοι τις διακυμάνσεις του κόστους προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας. Για να φανούν ότι δείχνουν και 
κατανόηση στις δυσκολίες του φτωχού και του πά-
μπτωχου λαού, βάλανε στο ξεκάρφωμα και μια επιδό-
τηση 9 ευρώ!!! το μήνα. 

Αυτή είναι στη πράξη η «πράσινη μετάβαση» που επι-
βάλλει την απολιγνιτοποίηση της χώρας, εισαγωγή πα-
νάκριβου εισαγόμενου φυσικού αερίου και προώθηση 
της μονοκαλλιέργειας των ανανεώσιμων, με εργαλείο 
το εμπόριο ρύπων.

Κυβέρνηση, περιφέρεια, δήμοι και εταιρείες συστρα-
τεύθηκαν για να καταπιούν οι νησιώτες το παραμύθι 
των «πράσινων νησιών», καλλιεργώντας προσδοκίες 
για πολλαπλά οφέλη, ενώ στην πραγματικότητα στη-
ρίζουν τις επενδύσεις ενεργειακών και άλλων ομίλων 
στα νησιά, ως διαφημιστική καμπάνια και κράχτη για 
την πράσινη ανάπτυξη.

Όσες φιέστες και να οργανώσουν, οι λογαριασμοί 
του ρεύματος, η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση του περι-
βάλλοντος και τα πανάκριβα πράσινα εμπορεύματα θα 
διαψεύδουν τις κάλπικες υποσχέσεις τους. Ήδη μαζί 
με τις ανατιμήσεις στο ρεύμα αυξήθηκαν οι τιμές και 
στο σύνολο των αγαθών που είναι αναγκαία για την 
επιβίωση μιας οικογένειας.

Για τους νησιώτες, ειδικά τώρα το χειμώνα που θα 
περιμένουν μήνες για να δουν το επόμενο εισόδημα, 
είναι ανάγκη σήμερα να εξασφαλιστεί με ευθύνη του 
κράτους φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα και πετρέλαιο θέρ-
μανσης, χωρίς καμία διακοπή ρεύματος, καμία αύξηση 
στα τιμολόγια στη λαϊκή κατανάλωση, επαναφορά των 
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.

Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στις υπηρεσίες παροχής ηλε-
κτρικού ρεύματος, ύδρευσης και τηλεπικοινωνιών και 
οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης στα καύσιμα».

Απόψεις - Ειδήσεις
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Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου είναι μία πραγματική 
κυψέλη αθλητισμού στο νησί μας και εκτός όλων των 
άλλων καλλιεργεί και τον τμήμα στίβου.

Για ό,τι έχει πετύχει ο ΑΟΠ έως τώρα, αλλά και 
τις δυσκολίες που υπάρχουν μίλησε στη «Φωνή της 
Πάρου». Ο έφορος κλασικού αθλητισμού στην 
ομάδα, Παναγιώτης Ιορδάνης.

Πότε ξεκίνησε ο Α.Ο. Πάρου τη δραστηριότη-
τά του με το τμήμα στίβου;

Π.Ι.: «Το τμήμα στίβου ξεκίνησε δειλά-δειλά τον Νο-
έμβριο του 2014, με τη βοήθεια της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλά-
δων, που διοργάνωσε αναπτυξιακούς αγώνες στίβου 
στο νησί μας. Τότε δημιουργήθηκε το πρώτο τμήμα 10-
15 παιδιών από σχολεία της Πάρου και στη συνέχεια, 
τον Μάρτιο του 2015, το τμήμα στίβου εντάχθηκε στα 
μητρώα του ΣΕΓΑΣ».

Πόσα παιδιά έχουν περάσει από τον στίβο, 
πόσα δραστηριοποιούνται αυτή τη χρονική 
στιγμή στον σύλλογο και πόσους προπονητές 
διαθέτει ο Όμιλος; 

Π.Ι.: «Από το τμήμα στίβου του συλλόγου μας έχουν 
περάσει όλα αυτά τα χρόνια εκατοντάδες παιδιά και 
είναι αξιοσημείωτο ότι από την πρώτη χρονιά είχαμε 
διακρίσεις σε διασυλλογικά πρωταθλήματα και στη 
συνέχεια σε Αιγαιοπελαγίτικους αγώνες και πανελλή-
νια πρωταθλήματα, με 4η και 5η θέση!

Αυτή τη στιγμή σε όλα τα τμήματα μας, Μίνι, Κ12 
(κάτω των 12 ετών), Κ14, Κ16, Κ18 τα παιδιά είναι 
γύρω στα 100 και αυξάνονται κάθε χρόνο με γεω-
μετρική πρόοδο. Θα ήταν ακόμα περισσότερα αν δεν 
είχε προκύψει το πρόβλημα με την πανδημία που μας 
ταλαιπώρησε τα τελευταία 2 χρόνια με την αναστολή 
λειτουργίας όλων των αθλητικών ερασιτεχνικών σω-
ματείων για αρκετούς μήνες. Είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να διαθέτουμε δύο ειδικευμένους προπονητές 
στον κλασικό αθλητισμό. Την Μαρία Τσουκνίδα, από-
φοιτο ΤΕΦΑΑ, με ειδικότητα στίβου, η οποία υπήρξε 
και η ίδια αθλήτρια και πανελληνιονίκης. Ήταν η ορα-
ματίστρια και στυλοβάτης όλα αυτά τα χρόνια στο να 
εκτοξευθεί ο στίβος στο νησί και να φτάσει στο σημείο 
που βρίσκεται σήμερα. Ο Προκόπης Μπαρμπαρήγος 
υπήρξε και αυτός αθλητής υψηλού επιπέδου, και σή-
μερα είναι προπονητής στίβου Α’ κατηγορίας με πολ-
λές σπουδές και διακρίσεις στο ενεργητικό του (πρω-
τάθλημα Αγγλίας ως προπονητής του University of 
Birmingham, μέλος για την εργομετρική αξιολόγηση 
αθλητών Εθνικών ομάδων στο Κέντρο Υψηλού Αθλη-
τισμού “Sports Excellence”)».

 Στο πρόσφατο διασυλλογικό πρωτάθλημα 
που συμμετείχε ο ΑΟ Πάρου, οι μικροί αθλη-
τές επέστρεψαν με αρκετά μετάλλια. Μετά από 
περίπου 1,5 χρόνο χωρίς αγώνες, πώς φάνηκε 
στα παιδιά η επιστροφή τους στην αγωνιστική 
δράση;

Π.Ι.: «Η απουσία μας από την αγωνιστική δράση δεν 
είναι 1,5 χρόνος, καθώς οι αθλητές μας και οι αθλή-
τριες μας πήραν μέρος τέλος Ιουνίου του 2020 στο 
Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κυκλάδων Κ18 Ανδρών-
Γυναικών επιστρέφοντας με 16 μετάλλια και ατομικά 
ρεκόρ, καθώς και πρόκριση σε 2 τελικούς πανελληνίου 
πρωταθλήματος στην Κ18 και στην Κ20 το καλοκαίρι 
του 2020. Επίσης. τον Οκτώβριο του 2020 για 6η συ-
νεχόμενη χρονιά πήραμε μέρος στα «Δήλεια» όπου οι 
αθλητές και οι αθλήτριες μας κατέκτησαν 9 χρυσά, 6 
ασημένια, και 7 χάλκινα μετάλλια. Τον Μάιο που μας 

πέρασε επιστρέψαμε με ενθουσιασμό στις προπονή-
σεις και έπειτα στην αγωνιστική δράση στις 12 Ιουνίου 
με τη συμμετοχή στο Διασυλλογικό Πρωτάθλημα Κ16, 
με εξαιρετικές εμφανίσεις των αθλητών μας, που περί-
μεναν με λαχτάρα να βρεθούν ξανά σε αγώνες. Να το-
νίσουμε εδώ για όλους όσοι δεν γνωρίζουν. ότι εκτός 
από τα 7 μετάλλια δύο αθλήτριες μας εξασφάλισαν 
την συμμετοχή τους στους τελικούς του Πανελληνίου 
Πρωταθλήματος Κ16.

Η πανδημία

Ως έφορος του στίβου, πόσο έχει επηρεά-
σει η πανδημία το συγκεκριμένο τμήμα και σε 
ποιους τομείς;

Π.Ι.: «Όπως ανέφερα και προηγουμένως το μεγαλύ-
τερο πρόβλημα ήταν η αναστολή λειτουρ-
γίας των αθλητικών ερασιτεχνικών 
σωματείων. Όταν δεν μπορούν 
να πραγματοποιηθούν αγώ-
νες και έχουν απαγορευτεί 
στην ουσία οι προπονή-
σεις τότε δημιουργείται 
αυτομάτως σοβαρό 
πρόβλημα στη σω-
στή προετοιμασία και 
εξέλιξη των αθλητών 
αλλά και στο κομμάτι 
που έχει να κάνει με 
την ψυχολογία τους. 
Φέτος, ευελπιστούμε 
να είναι μια χρονιά με 
λιγότερες δυσκολίες».

Τα προβλήματα

Σχετικά με τις εγκατα-
στάσεις στην Παροικιά, είναι 
αρκετές, έτσι ώστε να δουλέψουν 
καλύτερα οι νεαροί αθλητές και να βελ-
τιωθούν ακόμα περισσότερο.

Π.Ι.: «Οι εγκαταστάσεις του στίβου είναι σε κακή 
κατάσταση για ένα νησί όπως η Πάρος, με τη δυναμική 
που έχει τα τελευταία χρόνια. Το ταρτάν είναι σχεδόν 
κατεστραμμένο και κακής ποιότητας και σε πολλά ση-
μεία έχει σκιστεί».

Σχετικά πρόσφατα, έγινε αντικατάσταση του 
πλαστικού χλοοτάπητα του γηπέδου. Στο κου-
λουάρ, τα τελευταία 17 χρόνια, έχει γίνει κά-
ποια ανανέωση; Αντιμετωπίζει άλλα προβλή-
ματα σε υλικό το τμήμα στίβου;

Π.Ι.: «Δυστυχώς δεν έχει γίνει καμία ανανέωση ή 
βελτίωση. Το μόνο που έγινε πριν από 5 χρόνια -μετά 
από αίτημα του τμήματος στίβου- ήταν να περαστεί 
ξανά η διαγράμμιση των κουλουάρ από την τεχνική 
υπηρεσία του δήμου. Χρειάζεται οπωσδήποτε εμπλου-
τισμός του ταρτάν και ειδική μελέτη για να γίνουν ομα-
λές οι στροφές. Το στάδιο διαθέτει ένα μικρό σχολικό 
προπονητικό στρώμα ύψους για το οποίο μερίμνησε 
το τμήμα στίβου με έξοδά του να το συντηρήσει, για 
να μην καταστραφεί ολοσχερώς. Σε καμία όμως περί-
πτωση δεν επαρκεί για προπόνηση υψηλού επιπέδου. 

Υπάρχει κάποια προοπτική να αναβαθμιστεί 
το κουλουάρ σε τουλάχιστον έξι σειρές ώστε 
να φιλοξενήσει κάποια μεγαλύτερη διοργάνω-
ση και να μπορέσουν να δουν οι παριανοί γο-
νείς τις δυνατότητες των παιδιών τους;

Π.Ι.: «Έχουν γίνει συζητήσεις και έχουμε αναφέ-
ρει το πρόβλημα αλλά προς το παρόν, απ’ όσο γνω-
ρίζουμε, δεν υπάρχει προοπτική για αναβάθμιση του 
ταρτάν και των κουλουάρ (διαδρομών). Θα πρέπει να 
γίνει τεχνική μελέτη γιατί οι στροφές είναι κλειστές για 
μια μεγάλη διοργάνωση. Με την παρούσα κατάσταση 
μπορεί μόνο να φιλοξενήσει Αναπτυξιακούς Αγώνες 
και αγώνες Κ14 και μάλιστα με πολλές δυσκολίες και 
περιορισμούς, καθώς από την Κ16 και πάνω υπάρχει η 
πρόκριση για πανελλήνια πρωταθλήματα μέσω επιδό-
σεων που αποτελούν όρια πρόκρισης. Απαιτούνται πε-
ρισσότεροι διάδρομοι, σωστές στροφές, μεγάλο στρώ-
μα και βαλβίδες στο μήκος και το τριπλούν. Για ακόμα 
μεγαλύτερους αγώνες μιλάμε πια για ένα νέο στάδιο 
που να πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του στίβου».

Δρομικό κίνημα

Υπάρχουν ερασιτέχνες δρομείς στην 
Πάρο; Γνωρίζετε ποια είναι η δρά-

ση τους;
Π.Ι.: «Υπάρχουν ερασιτέχνες 
δρομείς στην Πάρο με τους 

περισσότερους να έχουν 
ενεργή δράση, και θα 

ήθελα να αναφέρω 
δύο ονόματα που εί-
ναι παράδειγμα για 
εμάς τους νεότερους. 
Του Τάκη Αποστο-
λόπουλου και του 
Ανδρέα Ραγκούση. 
Είναι πάντα δίπλα 

μας και στηρίζουν την 
προσπάθεια μας, αλλά 

είναι και οι άνθρωποι 
που βγαίνουν μπροστά και 

ηγούνται των προσπαθειών 
σε κάθε δρομικό γεγονός που 

λαμβάνει χώρο στο νησί μας, όπως 
στους δύο υπερμαραθωνίους που 

έχουν διεξαχθεί με απόλυτη επιτυχία το 2017 
και το 2019. Όπως να σας θυμίσω ότι αθλητές του 
Α.Ο. Πάρου ήταν ενεργοί και στήριζαν με μεγάλη συμ-
μετοχή τους τοπικούς αγώνες υγείας. Το τμήμα στίβου 
συνυπάρχει αρμονικά και σε κλίμα αλληλοσεβασμού 
όλα αυτά τα χρόνια με τους δρομείς και το κοινό, πα-
ράλληλα με τις δικές μας προπονήσεις».

Έχει βοηθήσει ο ΑΟΠ να εξελιχθεί το δρομικό 
κίνημα στο νησί;

Π.Ι.: «Θεωρώ πως σε μεγάλο βαθμό έχει βοηθή-
σει. Είναι διαφορετικό να βλέπεις ένα άδειο στάδιο 
και διαφορετικό ένα γεμάτο και αυτό από μόνο του 
είναι κίνητρο για όλους μας. Έπειτα από αιτήματα ετών 
τον Οκτώβριο του 2019 δημιουργήσαμε τμήμα ενη-
λίκων ώστε να προπονούνται υπό την καθοδήγηση 
εξειδικευμένων προπονητών. Κάποιοι εξ αυτών είναι 
ερασιτέχνες δρομείς και κάποιοι άλλοι ξεκίνησαν να 
γυμνάζονται κοντά μας, και από κοινού αποφασίσαμε 
να λάβουν μέρος σε αγώνες σημειώνοντας διακρίσεις.

Στόχοι για το μέλλον;
Π.Ι.: «Στόχος μας είναι να γυμνάζονται κοντά μας τα 

παιδιά που είτε επιθυμούν να ασχοληθούν με τον κλα-
σικό αθλητισμό, είτε να ασκηθούν ολόπλευρα. Στόχος 
της Ακαδημίας μας είναι ο υγιής αθλητισμός και τα παι-
διά να αντλούν χαρά και εμπειρίες μέσα από αυτό που 
κάνουν. Δίνουμε τη δυνατότητα σε όσα παιδιά επιθυ-
μούν να εξελιχθούν και να διακριθούν σε εθνικό επίπε-
δο, και ακόμα ψηλότερα στα αγωνίσματα του στίβου».

Κλασικός Αθλητισμός

Κλασικός αθλητισμός
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«Έκοψε 
ταρίφα» 
… αλλά δεν 
είναι αυτό το 
ζητούμενο!

Η Αθλητική Ένωση Πάρου, για έναν ακόμα αγώνα 
πρωταθλήματος, πήρε τη νίκη από τον Πανσιφναϊκό 
και μάλιστα με το συνηθισμένο της σκορ (4-0), αλλά 
δεν είναι αυτό το ζητούμενο για την ομάδα μας.

Από την αρχή του πρωταθλήματος, όλοι όσοι ασχο-
λούνται με το τοπικό ποδόσφαιρο, είδαν ξεκάθαρα 
ότι η διαφορά δυναμικότητας στον Β’ Όμιλο της ΕΠΣ 
Κυκλάδων, μεταξύ της ΑΕ Πάρου και των υπολοίπων 
ομάδων, είναι μεγάλη. Η ΑΕ Πάρου από την αρχή ήταν 
το ξεκάθαρο φαβορί για την πρώτη θέση του Ομίλου. 
Η πρώτη θέση φυσικά στην πρώτη φάση του πρωτα-
θλήματος είναι πολύ σημαντική, γιατί μπορεί οι δύο 
πρώτες ομάδες κάθε Ομίλου να προκρίνονται για τον 
Όμιλο των 6 και την άνοδο στην Γ’ Εθνική κατηγορία, 
αλλά ο πρώτος θα ξεκινήσει με χάντικαπ συν δύο βαθ-
μούς, ενώ οι δεύτερες ομάδες θα ξεκινήσουν με μηδέν 
βαθμούς. Άρα, η πρώτη θέση στον Β’ Όμιλο, για την 
παριανή ομάδα, πρέπει να είναι πρωταρχικός στόχος, 
κάτι που φαίνεται ότι θα επιτευχθεί (αν θεωρούμε στο 
ποδόσφαιρο ότι βάσει της δυναμικότητας των ομάδων 
μπορούμε να προβλέψουμε και τις θέσεις στη βαθμο-
λογία…).

Από την άλλη, είναι ξεκάθαρο σε όλους ότι η ομάδα 
μας δεν έκανε σωστή προετοιμασία και αυτό όχι γιατί 
οι παίκτες είχαν «χαλαρώσει» στο ξεκίνημα της νέας 
χρονιάς, αλλά διότι λόγω εργασιών το καλοκαίρι, δεν 
μπορούσαν να δίνουν το παρών στις προπονήσεις, συν 
φυσικά ότι δεν είχαν φιλικούς αγώνες στα πόδια τους. 
Ακόμα, η αλλαγή προπονητή και τα όσα προηγήθηκαν 
έφεραν πολλά πράγματα πίσω.

Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΠ μαζί με τους αγώνες πρω-
ταθλήματος και κυπέλου αυτή την εποχή, κάνει ουσι-
αστικά και την προετοιμασία της! Η ομάδα διαθέτει 
ένα αρκετά αξιόλογο υλικό, αλλά δε βρίσκονται όλοι οι 
ποδοσφαιριστές της στο ίδιο επίπεδο προετοιμασίας. 
Κάτι βέβαια που αναμένεται σε μικρό χρονικό διάστη-
μα, αν και εφόσον όλα πάνε κατ’ ευχή, και δεν έχουμε 
άλλα απρόοπτα.

Σε ό,τι αφορά τους άλλους δύο Ομίλους και τους 
πιθανούς ανταγωνιστές στον Όμιλο των 6 ομάδων που 
θα διεκδικήσουν την άνοδο, τα πράγματα για την ώρα 
δεν έχουν ξεδιαλύνει. Δηλαδή, στον Γ’ Όμιλο, που όλοι 
θεωρούσαμε στην αρχή ότι ο Πανναξιακός θα έκανε 
τη διαφορά, αυτό για την ώρα δεν έχει επιβεβαιωθεί. 
Ίσως βέβαια και η ομάδα του γειτονικού μας νησιού να 
αντιμετωπίζει παρόμοια ζητήματα όπως εμείς ή ίσως 
οι παίκτες της δεν έχουν προς ώρας «ομογενοποιηθεί» 
σαν σύνολο. Βέβαια, κι αυτό πρέπει να το ομολογή-
σουμε, και ο Καρτεράδος που θα διεκδικήσει μία από 
τις δύο πρώτες θέσεις του Γ’ Ομίλου, δεν είναι ομάδα 
που κάποιος πρέπει να παραβλέψει.

Για τον Α’ Όμιλο, τα πράγματα είναι ακόμα πιο μπερ-
δεμένα. Οι δύο Συριανές ομάδες (Ελλάς και Άνω Σύ-

ρος), μπορεί να δείχνουν ικανές, αλλά σίγουρα δεν 
υπάρχει κάποιος που μπορεί να τις χρίσει φαβορί, λόγω 
δυναμικότητας εντός των αγωνιστικών γραμμών. Τε-
λικά, όλες οι ομάδες που θα διεκδικήσουν την άνοδο, 
φαίνεται ότι έχουν τα ίδια προβλήματα με εμάς και 
κανένας τους δεν έχει τη φόρμα που επιθυμεί, λόγω 
ελλιπούς προετοιμασίας.

Στα αγωνιστικά τώρα της περασμένης αγωνιστικής 
-όπως γράψαμε και στην αρχή- η νίκη της ΑΕΠ ήταν 
εύκολη. Χαρακτηριστικό είναι ότι ο τερματοφύλακας 
των ηττημένων (Ποργιώτης), ήταν από τους διακριθέ-
ντες της ομάδας της Σίφνου.

Η ΑΕΠ «κατασκήνωσε» με το ξεκίνημα του αγώνα 
μέσα στην περιοχή των φιλοξενουμένων και άλλοτε ο 
Ποργιώτης ή τα δοκάρια (σουτ Παντελαίου), δεν της 
επέτρεψαν το γρήγορο γκολ. Τη λύση για την ομά-
δα μας έδωσε ο Αριανούτσος με σουτ στο 27ο λεπτό 
και με κεφαλιά στο 33ο λεπτό, έπειτα από σέντρα του 
πολύ καλού για έναν ακόμα αγώνα, Παντελαίου. Λίγο 
πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου ο Παπαδόπουλος 
έγραψε το 3-0. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε και πάλι 
με υπεροχή της ΑΕΠ και στο 60ο λεπτό είχαμε το 4-0 
με αυτογκόλ του Φράγκου. Ένα δοκάρι ακόμα είχε η 
ΑΕΠ στο τελευταίο λεπτό του αγώνα, με τον Βιτζηλαίο.

Οι συνθέσεις
ΑΕ Πάρου: Δ. Ρούσσος, Γ. Ρούσσος, Παπαδόπου-

λος (Μανωλακούδης), Μουράι, Καμπάσης (Κοτσιοβός 
– Μοστράτος), Γαβαλάς (Κιοσέ), Εσάι, Αριανούτσος 
(Βιτζηλαίος), Σ. Κρητικός (Ραμπαβίλας), Παντελαίος, Δ. 
Κρητικός (Γιουρτζίδης)

Πανσιφναϊκός: Ποργιώτης, Ζαμπέλης, Χ. Ατσόνι-
ος, Τσέλιος, Αρμάντο (Γιάχο), Α. Τρούλλος (Κάγιο), Α. 
Ατσόνιος (Α. Τρούλλος), Ζάρος, Φ. Ατσόνιος (Χουζού-
ρης), Βόικα, Φράγκος (Μαλίκι).

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
Α’ Όμ.
Άνω Μερά Β’ – ΠΑΣ Τήνου 1-2
Άνω Σύρος – Πάγος 6-2
Ελλάς Σύρου – ΠΑΣ Τήνου 5-0
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά Β’* 6
2. Άνω Σύρος 6
3. Ελλάς Σύρου 6
-------------------------------
4. Ανδριακός 3
5. ΠΑΣ Τήνου 3
6. Πάγος 0
* Οι Β’ ομάδες δεν μπορούν να ανέλθουν κατηγορία
Επόμενη αγωνιστική
Ελλάς Σύρου – Άνω Μερά Β’
ΠΑΣ Τήνου – Άνω Σύρος
Β’ Όμ.
ΑΕ Πάρου – Πανσιφναϊκός 4-0
Φιλώτι – Κύθνος 4-1
Παμμηλιακός – Σέριφος αν.
Βαθμολογία
1. ΑΕ Πάρου 9
2. Σέριφος 3
--------------------------
3. Φιλώτι 3
4. Παμμηλιακός 2
5. Κύθνος 1
6. Πανσιφναϊκός 1
Επόμενη αγωνιστική

Πανσιφναϊκός – Φιλώτι
Παμμηλιακός – ΑΕ Πάρου
Κύθνος - Σέριφος
Γ’ Όμ.
Πύργος – Πανθηραϊκός 3-0
Καρτεράδος – Ίος 4-0
Βαθμολογία
1. Καρτεράδος 7
2. Πύργος 4
--------------------------
3. Πανναξιακός 4
4. ΠΑΣ Νάξου 1
5. ΑΣ Σαντορίνης Β’ 0
Επόμενη αγωνιστική
Ίος – Πύργος
ΠΑΣ Νάξου – Πανναξιακός
ΑΣ Σαντορίνης Β’ - Καρτεράδος
Κ-18 (Α’ Όμ.)
Αίας Σύρου – ΑΟ Πάρου 2-2
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 3
2. ΑΟ Πάρου 1
3. Αίας Σύρου 1
Κ-18 (Β’ Όμ.)
Νηρέας – ΠΑΣ Νάξου 1-4
Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου 6
2. Πανθηραϊκός 3
3. ΑΣ Σαντορίνης 0
4. Νηρέας 0
Κ-16 (Β’ Όμ.)
Φιλώτι – Κύθνος 0-6
Βαθμολογία
1. ΑΠΣ Κύθνου 6
2. Παμμηλιακός 3
3. Σίφνος 3
4. Φιλώτι 3
5. Νηρέας 0
Κ-14 (Β’ Όμ.)
Νηρέας - Παμμηλιακός 0-4 
Βαθμολογία
1. ΑΟ Πάρου 3
2. Παμμηλιακός 3
3. Φιλώτι 0
4. Νηρέας 0
5. Πανσιφναϊκός 0
Κ-14 (Γ’ Όμ.)
Ίος – Πανθηραϊκός 0-5
Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου 3
2. Πανθηραϊκός 3
3. Ίος 3
4. Μαρπησσαϊκός 3
5. Πανναξιακός 0

Μπάσκετ
Δύο αγώνες έδωσε ο Πλοηγός Αντιπάρου για το 

πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων.
Οι παίδες του Πλοηγού κέρδισαν με σκορ 41-52 την 

ΑΕ Σαντορίνης, αγωνιζόμενος με τους: Μιζεκιάρι 2, Αν. 
Τριαντάφυλλο 8, Απόκοτο, Γ. Μπιζά 15, Αγ. Τριαντά-
φυλλο 1, Ζαχαρή, Κωνσταντόπουλο, Λασκαρίδη 11, Π. 

Μπιζά 6 και Αθανασίου 9.
Για το εφηβικό πρωτάθλημα ο Πλοηγός ηττήθηκε 

από την ΑΕ Σαντορίνης, με 
89-59. Η ομάδα της Αντιπάρου αγωνίστηκε με τους: 

Αν. Τριαντάφυλλο, Αθ. Φαρούπο 35 (4), Ευ. Αθανασίου, 
Γ. Μπιζάς 6, Αγ. Τριαντάφυλλο, Φ. Αθανασίου, Σκιαδά, 
Βισκούλι 11, Λασκαρίδη, Π. Μπιζά 2 και Μπισμπιρούλα 
5.

Η ομάδα του νησιού της Αριάδνης επικράτησε με 
σκορ 55-57 του ΑΟ Πάρου σε ένα πολύ όμορφο παι-

χνίδι που διεξήχθη το βράδυ της Κυριακής 31 Οκτω-
βρίου στο κλειστό της Μάρπησσας.

Την ήττα με σκορ 55-57 γνώρισε η ομάδα κορα-
σίδων του ΑΟ Πάρου στο κλειστό γυμναστήριο της 
Μάρπησσας, από τον ΑΠΣ Νάξου «Τα Φανάρια», για 
το πρωτάθλημα της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Ο ΑΟΠ αγωνίστηκε με τις: Νικ. Καραντάκη, Ρούσ-
σου, Αποστολοπούλου 3, Βιώνη 35 (1), Περράκη, Β. 
Καραντάκη 2, Κοττίκα 4, Συριανού, Οικονόμου και Πε-
τροπούλου 11.

Αθλητικά




