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Γιώργος Νικηφορίδης
«Θα καταφέρουμε να κάνουμε τον 

συνεταιρισμό κερδοφόρο»



ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
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 

| ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: 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» | ∆ΡΥΟΣ: 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 77ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ. Φύλλου 590

Τιµή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-∆ιευθυντής: 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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Γεωθερμικός 
σταθμός στο 
ηφαίστειο 
Σαντορίνης

Από τις 25 έως τις 31 Οκτωβρίου του 2021 κλιμάκιο 
της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών 
Ερευνών, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Μελέτης και 
Παρακολούθησης Ηφαιστείου Σαντορίνης (ΙΜΠΗΣ) 
και επιστήμονες από το πανεπιστήμιο Φλωρεντίας και 
το Ιταλικό Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, πραγματοποίησε 
στη Σαντορίνη τις παρακάτω ερευνητικές εργασίες:

1. Εγκατάσταση ενός νέου σταθμού παρακολού-
θησης, συνεχούς καταγραφής και τηλεμετάδοσης σε 
πραγματικό χρόνο της θερμοκρασίας των ατμίδων και 
του εδάφους στην κορυφή της Νέας Καμένης. Ο σταθ-
μός παρακολούθησης που εγκαταστάθηκε καταγράφει 
και μεταδίδει τη μέγιστη θερμοκρασία των ατμίδων 
της Νέας Καμένης, καθώς και τη θερμοκρασία τριών 
σημείων, κατά μήκος μίας τομής μήκους 30 μέτρων 
σε ανατολική κατεύθυνση από την ατμίδα βάσης, με 
στόχο την ανίχνευση πιθανών μεταβολών στη θερμική 
κατάσταση του χώρου.

2. Δειγματοληψία των θερμών ρευστών που εκλύ-
ονται από τις ατμίδες και μετρήσεις των φυσικο-χημι-

κών παραμέτρων τους. Η δειγματοληψία των ρευστών 
που εκλύονται από τις ατμίδες πραγματοποιήθηκε σε 
τέσσερα σημεία. Πρόκειται για τη σταθερή περιοδική 
δειγματοληψία που πραγματοποιείται τουλάχιστον μία 
φορά το έτος. Για το προηγούμενο έτος (2020) δεν 
κατέστη όμως δυνατή η δειγματοληψία, λόγω των πε-
ριοριστικών μέτρων μετακίνησης λόγω της πανδημίας 
COVID-19. Τα δείγματα που συλλέγονται αναλύονται 
στη συνέχεια στα εργαστήρια της Ιταλίας και οι τιμές 
συγκρίνονται με αυτές των προηγούμενων ετών, ώστε 
να διαπιστωθεί αν βρίσκονται στο φάσμα διακύμανσης 
των τιμών κατάστασης ηρεμίας του ηφαιστείου.

3. Μετρήσεις της έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα 
από το έδαφος τόσο από την περιοχή των ατμίδων και 
θερμών εδαφών στην κορυφή της Νέας Καμένης, όσο 
και από τις περιοχές της Θήρας που διέρχονται οι ενερ-
γές ηφαιστειο-τεκτονικές γραμμές του Κολούμπου και 
της Καμένης. Οι μετρήσεις της έκλυσης διοξειδίου του 
άνθρακα από το έδαφος, πραγματοποιούνται επίσης 
σε ετήσια τουλάχιστον βάση και σε ένα προκαθορι-
σμένο δίκτυο σημείων μέτρησης, με στόχο επίσης την 
εκτίμηση της κατάστασης ηρεμίας του ηφαιστείου.

4. Αποτύπωση με κάμερα υπέρυθρων ακτινών της 
θερμικής κατάστασης του όλου χώρου της κορυφής 
της Νέας Καμένης. Η αποτύπωση αυτή επαναλαμβά-
νεται επίσης ανά έτος και έχει τον ίδιο στόχο με τις 
προηγούμενες εργασίες. Οι τιμές που προέκυψαν από 
όλες τις μετρήσεις κυμαίνονται στο φάσμα των τιμών 
κατάστασης ηρεμίας του ηφαιστείου.
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∆ασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ
Τεχνικός Σύµβουλος

ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Αντιρρήσεις, Αιτήµατα διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων,
Εκθέσεις πραγµατογνωµοσύνης,

Παράσταση στις επιτροπές ως τεχνικοί σύµβουλοι

∆/νση: Αριστοτέλους 79-81, Πλ. Βικτωρίας, 10434 Αθήνα
Τηλ.: 2108231510, 2108231340, Fax: 2108231937

Κινητό: 6944694743 - Email: dasogea@otenet.gr

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Ήμαρτον! 
Μάλλον 
φταίμε εμείς!

Η εφημερίδα μας παρουσίασε ένα ρεπορτάζ στις 
15/10/2021 σχετικά με τη μη ύπαρξη προστατευτικών 
κολονακίων. Πρόκειται για το γεφυράκι στην περιοχή 
των Μαρμάρων προς τον Πρόδρομο.

Σε εκείνο το ρεπορτάζ ζητούσαμε να υπάρ-
ξει ενέργεια από τους αρμόδιους φορείς 
(τοπική κοινότητα, δήμος, περιφέρεια), 
για να αποκατασταθεί το πρόβλημα.

Αντί αυτού «εισπράξαμε» χαρτομάνι, στο 
οποίο όλοι αποποιούνται τις ευθύνες.

Οι «διαμαρτυρόμενοι»

Από τον πρόεδρο της δημοτικής 
κοινότητας Αρχιλόχου, Ευστράτιο 
Χριστόφορο, λάβαμε την παρακάτω 
επιστολή:

«Αξιότιμοι κύριοι,
Την 15η Οκτωβρίου 2021, στην υπ’ 

αρ. 586 έντυπη έκδοση της εφημερί-
δας «Φωνή της Πάρου» σελ.5, δημοσι-
εύσατε άρθρο με τίτλο «Ορατός κίνδυ-
νος στα Μάρμαρα», όπου αναφέρεστε 
στην επικινδυνότητα και τους κινδύνους 
που διατρέχει η ασφάλεια των διερχόμε-
νων οδηγών λόγω της κατάστασης που 
βρίσκεται σήμερα το γεφυράκι στην περιοχή 
των Μαρμάρων προς Πρόδρομο. Παράλλη-
λα δε, επιρρίπτεται λανθασμένα ευθύνες στην 
τοπική κοινότητα Αρχιλόχου και τον Δήμο για τις 
ενέργειες που όφειλαν να έχουν γίνει.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, σε περίπτωση 
που δεν το γνωρίζετε ήδη, ότι αρμόδια υπηρεσία για 
τη συντήρηση και αποκατάσταση των ζημιών στο γε-
φυράκι καθώς και την τοποθέτηση των σπασμένων 
κολονακίων είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Επαρχείου 
Πάρου.

Στις παραπάνω υπηρεσίες ήδη από την 17η Μαΐου 
2021, αποστείλαμε το υπ’ αρ. πρωτ. 37/17-05-2021 
έγγραφο, το οποίο για τυπικούς λόγους κοινοποιήσα-
με και στον Δήμο Πάρου και, στο οποίο κάναμε ειδική 
αναφορά στο γεγονός ότι εκκρεμεί για μεγάλο χρο-
νικό διάστημα η αντικατάσταση των σπασμένων κο-
λονακίων στο γεφυράκι. Έκτοτε δε, ουδέποτε λάβαμε 

απάντηση ή έγινε οποιαδήποτε προσπάθεια αποκατά-
στασης των ζημιών.

Κατόπιν τούτου παρακαλούμε όπως προβείτε σε 
αποκατάσταση της αλήθειας με οποιονδήποτε τρόπο 
εσείς κρίνετε δόκιμο (…)».

Απάντηση 
στον κ. Χριστόφορο

κε πρόεδρε,
Σας προκαλούμε να μας βρείτε έστω και μία λέξη 

μέσα στο κείμενό μας στην οποία επιρρίπτουμε ευθύ-
νες στην τοπική σας κοινότητα ή τον δήμο. Διαβάστε 
παρακαλούμε και πάλι το κείμενο. Εμείς ζητήσαμε να 
γίνει ενέργεια από τους φορείς. Δηλαδή, πράξη, κί-
νηση, λειτουργία που τείνει να μεταβάλει μια 

κατάσταση, να προκαλέσει ένα αποτέλεσμα, 
σύμφωνα με το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής .

Οι «τυπικοί»

Από τον προϊστάμενο του τμήματος Τεχνικών Έρ-
γων της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου, στάλθηκε 
επιστολή στην Κοινότητα Αρχιλόχου, που απαντάει για 
τη σήμανση του επαρχιακού οδικού δικτύου. Μεταξύ 
άλλων σημειώνεται:

«[…] οι οριοδείκτες (κολονάκια) δεν προστατεύουν 
και δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια των οχημάτων. 

Στο συγκεκριμένο σημείο έχουν αντικατασταθεί 
αρκετές φορές και καταστρέφονται σε σύντομο 

χρονικό διάστημα από τη διέλευση βαρέων 
οχημάτων. Κατόπιν τούτου επιλέχτηκε να 

μην τοποθετηθούν εκ νέου (…).
Σε όλο το οδικό δίκτυο έχει γίνει δια-

γράμμιση οριογραμμών που βοηθούν 
στην κυκλοφορία των οχημάτων τις 
βραδινές ώρες, Επιπλέον, στο συγκε-
κριμένο σημείο υπάρχουν πινακίδες 
αναγγελίας κινδύνου (στένωση δρό-
μου).

Όσον αφορά τα στηθαία ασφάλει-
ας σύμφωνα με τις Οδηγίες Μελε-
τών Οδικών Έργων για τα Συστήματα 
Αναχαίτισης Οχημάτων, αυτά πρέπει 
να έχουν ένα δεδομένο ελάχιστο μή-

κος 80 μέτρων ώστε να είναι αποτελε-
σματικά. Στη συγκεκριμένη περίπτωση 

αυτό δεν είναι εφικτό με τις δεδομένες 
συνθήκες. Επιπλέον, η θέση δεν πληροί 

τα κριτήρια για να καταταχθεί σε κατηγο-
ρία ως επικίνδυνη (ύψος πρανούς μικρότερο 

από τα 3 μέτρα). Τέλος, το εν λόγω σημείο 
βρίσκεται εντός οικισμού και κατοικημένης πε-

ριοχής με όριο ταχύτητας τα 30 χλμ. (…)».

Συμπέρασμα: 

Η επικινδυνότητα του συγκεκριμένου σημεί-
ου, βρίσκεται μόνο στη φαντασία της εφημερί-
δας μας. Το δημοσίευμά μας έγινε για να «θίξει» τους 
υπευθύνους που δεν ενεργούν. 

Ακόμα, όλα τα οχήματα στον συγκεκριμένο δρόμο 
πηγαίνουν με ταχύτητα ποδηλάτου και αφού ο δρόμος 
δεν πληροί τις Οδηγίες Μελετών Οδικών Έργων για τα 
Συστήματα Αναχαίτισης Οχημάτων, όλα είναι μία χαρά! 
ΕΜΕΙΣ είμαστε το πρόβλημα! Και το πρόβλημα εί-
ναι ότι τα «μαρτυράμε» δημόσια!

Δημήτρης Μ. Μπελέγρης
Αρχισυντάκτης Φ.τΠ.



 | 5www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ

3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

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

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ

+30 22840 21212 -  expo@kritikoswood.gr

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

Τα φύλλα που μιλάνε
Η δημοτική βιβλιοθήκη 

Πάρου, «Γ. Γκίκας», διορ-
γανώνει στις 17 και 19 
Νοεμβρίου, 2021, από τις 
6 έως τις 8 το απόγευμα, 
μία εκδήλωση για παιδιά, 
με τίτλο: «Βιβλίο: Τα φύλλα 
που μιλάνε».

Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί από το παιδι-
κό μουσείο «Exploration». 
Φέτος, το φθινόπωρο, το 
«Exploration» ταξιδεύει σε 
όλη την Ελλάδα, με αφορ-
μή το εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα.

Στην παραπάνω εκδή-
λωση, παιδιά, γονείς και 
εκπαιδευτικοί θα έχουν την 
ευκαιρία να εξερευνήσουν 
την ιστορία του βιβλίου στη 
βιβλιοθήκη του νησιού μας. Από την εποχή των βραχογραφιών έως τα σημερινά 
ψηφιακά eBooks, το βιβλίο εξακολουθεί να είναι το πιο σημαντικό μέσο επικοινω-
νίας. Αφηγείται ιστορίες ανθρώπων από το παρελθόν, καταγράφει επιστημονικές 
ανακαλύψεις, κουβαλά στη ράχη του την ιστορία και τον πολιτισμό, διαδίδει ιδέες και 
όνειρα. Τι είναι, τελικά, το βιβλίο; Τι ιστορίες συναντάμε μέσα σε αυτό; Πώς μπορεί 
ένα βιβλίο να αλλάξει τον κόσμο; 

Το «Exploration», με αφορμή τη νέα μουσειοσκευή, προσκαλεί τους επισκέπτες του 
να ανακαλύψουν την αξία και τη σημασία του βιβλίου ως αντικείμενο στο πέρασμα 
των αιώνων. Με οδηγό την ίδια την ιστορία, εξερευνούν τον ρόλο του βιβλίου σε 
κάθε χρονική περίοδο και πώς επηρέασε τα γεγονότα. Από την ανακάλυψη του αλ-
φάβητου και του χαρτιού, την εξέλιξη της εικονογράφησης κατά τον Μεσαίωνα, το 
Διαφωτισμό και την επανάσταση της τυπογραφίας.

Νέα έκκληση από τον 
δήμο Πάρου

Νέα έκκληση για εμβολιασμούς και τήρηση των υγειονομικών μέτρων έκανε ο 
δήμος Πάρου, με ανακοίνωσή του.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Οι αριθμοί που ανακοινώθηκαν από τον ΕΟΔΥ σχετικά με την πορεία του κο-

ρωνοϊού, επιβεβαιώνουν αυτό που η ιατρική κοινότητα έχει κάνει σαφές με κάθε 
τρόπο: Η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Αντίθετα, έχουμε επίσημα εισέλθει στο 
τέταρτο κύμα, το οποίο θα πλήξει ιδιαίτερα το ανεμβολίαστο κομμάτι της κοινωνίας 
μας. Όλα αυτά χωρίς ακόμη να έχουμε εισέλθει στον χειμώνα και τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που τον συνοδεύουν, και οι οποίες δυνητικά μπορεί να επιφέρουν μια 
έξαρση του φαινομένου.

Στην Πάρο, παρότι το ποσοστό των εμβολιασμένων είναι ιδιαίτερα υψηλό, υπήρξε 
την προηγούμενη εβδομάδα αυξητική τάση στα ενεργά κρούσματα. 

Το μήνυμα που μεταφέρουμε για άλλη μια φορά είναι σαφές:
Εμβολιαζόμαστε και τηρούμε απαρέγκλιτα τους υγειονομικούς κανόνες 

και τα πρωτόκολλα που θεσπίζει η πολιτεία. 
Είναι ανάγκη να αναλογιστούμε όλοι τις ευθύνες μας έναντι των δικών μας και 

της κοινωνίας και να πάρουμε την υγεία στα χέρια μας. Απευθύνουμε έκκληση προς 
όλους τους συνδημότες μας οι οποίοι δεν έχουν εμβολιαστεί μέχρι τώρα, να σπεύ-
σουν στα εμβολιαστικά κέντρα και να κάνουν το εμβόλιο. Ταυτόχρονα καλούμε τους 
επαγγελματίες του νησιού να κάνουν τους απαραίτητους ελέγχους και να τηρούν 
τα προβλεπόμενα μέτρα. 

Είναι προς το συμφέρον όλων μας να παραμείνουν οι κοινωνίες μας ανοιχτές και 
να αποφύγουμε ένα lockdown, το οποίο θα πλήξει την κοινωνική μας ζωή και τις 
τοπικές οικονομίες. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να επιτελούμε τα καθήκοντά μας, έτσι 
ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε όλες τις κοινωνικές δραστη-
ριότητες με ασφάλεια».
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Αύξηση 
πολιτών για 
εμβολιασμό 
«Πρωτιά» 
των μεγάλων 
και των πιο 
μορφωμένων

Κάτι αρχίζει και κινείται ώστε να εμβολιαστούν πε-
ρισσότεροι πολίτες ενάντια στον ιό του κορωνοϊού. 
σύμφωνα με την έρευνα της «διαΝΕΟσις, σε συνερ-
γασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων «Metron 
Analysis» που καταγράφει τις στάσεις και τις από-
ψεις των Ελλήνων για τους εμβολιασμούς και τις 
συνέπειες του κορωνοϊού στις ζωές μας, στο 
διάστημα 5-14 Οκτωβρίου. 

Σύμφωνα με τον διευθυντή της «δια-
ΝΕΟσις», Θοδωρή Γεωργακόπου-
λο, ποσοστό 77% του δείγματος της 
έρευνας (που περιλαμβάνει μόνο πο-
λίτες ηλικίας άνω των 17 που μιλούν 
ελληνικά) δηλώνουν ότι έχουν κά-
νει έστω και μία δόση του εμβολίου 
(από 39% τον Μάιο του 2021) ενώ 
το 75% είναι πλήρως εμβολια-
σμένοι. Ακόμα, ποσοστό 81% των 
εμβολιασμένων δηλώνουν ότι θα 
κάνουν και την επαναληπτική δόση 
του εμβολίου. Επίσης, το ποσοστό των 
πρόθυμων να κάνουν την επαναληπτική 
δόση είναι πολύ υψηλό σε όλες τις ηλικια-
κές κατηγορίες (77%). 

Τι γίνεται στην Πάρο
Αύξηση των εμβολιασμών υπάρχει και στο Κέντρο 

Υγείας του νησιού μας. Από τους 20 περίπου εμβολι-
ασμούς που «είχαμε πέσει» προ δύο εβδομάδων περί-
που, ανεβήκαμε στους 60 περίπου την εβδομάδα (1-6 
Νοεμβρίου).

Ακόμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει ο 
ΕΟΔΥ στην Περιφερειακή Ενότητα Πάρου που περι-
λαμβάνει τα νησιά Πάρο και Αντίπαρο, έως τις 6 Νο-
εμβρίου 2021 είχαν εμβολιαστεί ολοκληρωμένα (1η-
2η δόση) 14.829 πολίτες. Τρίτη δόση –τη λεγόμενη 
αναμνηστική- έχουν κάνει ήδη 569 συμπολίτες μας.

Σημειώνουμε, ότι και από τα στοιχεία του ΕΟΔΥ επι-
βεβαιώνεται η αύξηση εμβολιασμών στο Κέντρο Υγεί-
ας Πάρου.

Εμβόλιο –παιδιά
Σε ό,τι αφορά τη στάση των Ελλήνων ως προς τον 

εμβολιασμό των παιδιών τον Μάιο του 2021, ποσο-
στό 58,1% των Ελλήνων γονέων δήλωναν πως δεν θα 
εμβολίαζαν τα παιδιά τους. Σήμερα, όμως, 6 στους 
10 γονείς παιδιών ηλικίας άνω των 12 ετών 
δηλώνουν ότι τα παιδιά τους είτε έχουν ήδη 
εμβολιαστεί (38%) είτε ότι πρόκειται να εμβολια-
στούν (20%). 

Αύξηση εμβολιασμών ανάλογα με ηλικία 
και μορφωτικό επίπεδο

Σύμφωνα πάντα με την έρευνα προκύπτει ότι το πο-
σοστό των εμβολιασμένων αυξάνεται ανάλογα με την 
ηλικία και με το μορφωτικό επίπεδο, ενώ χαμηλότερα 
του 65% ποσοστά εμβολιασμού εμφανίζουν μόνο οι 

αγρότες, οι άνεργοι, όσοι δηλώνουν επάγγελμα «οι-
κιακά» και όσοι ζουν σε περιοχές με λιγότερους από 
2000 κατοίκους. Από εκείνου που έχουν εμβολιαστεί, 
το 58% δηλώνουν ότι το αποφάσισαν μόνοι/
ες, ενώ ένας στους 4 δηλώνουν πως παρακινήθηκαν 
από το γιατρό τους. Εξάλλου, ένας στους 4 εμβολι-
ασμένους δηλώνουν πως στην αρχή είχαν αποφασί-
σει να μην εμβολιαστούν, αλλά στη συνέχεια άλλαξαν 
γνώμη. Αντίστοιχα στους ανεμβολίαστους (που είναι 
το 23% του συνόλου), ίδιο ποσοστό (58%) δηλώνουν 
πως μόνοι ή μόνες αποφάσισαν να μην εμβολιαστούν. 
Από αυτό το 23% των ανεμβολίαστων, πάντως, περί-
που οι μισοί δηλώνουν ότι εξαρχής είχαν αποφασίσει 
να μην εμβολιαστούν, ενώ οι άλλοι μισοί ότι σκόπευαν 
να εμβολιαστούν, και άλλαξαν γνώμη. Περισσότεροι 
από τους μισούς ανεμβολίαστους δηλώνουν σήμερα 
ότι δεν θα εμβολιαστούν («μάλλον όχι» και «σίγουρα 
όχι»). Πρόκειται για το 15% του συνολικού δείγματος. 
Όταν, δε, ρωτήθηκαν αν θα εμβολιαστούν εφόσον ο 
εμβολιασμός γίνει υποχρεωτικός για όλους, το 41% 
των ανεμβολίαστων (ένα ποσοστό που αντιστοιχεί σε 
περίπου 800.000 πολίτες) δήλωσαν πως όχι.

Υποχρεωτικότητα – δικαιώματα
Αναφορικά με την υποχρεωτικότητα και τα δικαιώ-

ματα εμβολιασμένων / ανεμβολίαστων στην κοινωνία, 
η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών είναι υπέρ 
της υποχρεωτικότητας για κάποιες ομάδες του 
πληθυσμού. 

Επτά στους 10 πολίτες πιστεύουν ότι ο εμβο-
λιασμός πρέπει να είναι υποχρεωτικός για τους 
εκπαιδευτικούς, άλλοι 7 στους 10 πιστεύουν το ίδιο 
και για τους ένστολους, ενώ 3 στους 4 πιστεύουν ότι 
πρέπει να είναι υποχρεωτικός για τους υγειονομικούς. 
Ωστόσο, μόνο λίγο περισσότεροι από τους μισούς -στο 
συνολικό δείγμα- πιστεύουν ότι ο εμβολιασμός πρέπει 
να είναι υποχρεωτικός για όλους τους πολίτες. Επτά 
στους 10 εμβολιασμένους πιστεύουν ότι οι ανεμβολί-
αστοι συμπολίτες τους «δεν είναι καλά πληροφορημέ-
νοι» και ότι «υπάρχουν επιτήδειοι που συνειδητά τους 
παραπλανούν». 6 στους 10 υποστηρίζουν ότι «η συμπε-
ριφορά τους είναι αντικοινωνική» και 4 στους 10 ότι 
«είναι επικίνδυνοι και τους αποφεύγουν». Ταυτόχρονα, 
όμως, 7 στους 10 εμβολιασμένους πιστεύουν ότι το 
να μην εμβολιαστούν οι ανεμβολίαστοι «είναι δικαίωμά 
τους». Σημειώνεται ότι οι μισοί Έλληνες πιστεύουν ότι 
κάθε πολίτης έχει δικαίωμα να ζητά υπηρεσίες μόνο 
από εμβολιασμένους -οι άλλοι μισοί διαφωνούν.

Καθημερινότητα
Την ίδια ώρα μια μορφή κανονικής καθημερινότητας 

εξελίσσεται πλέον, σε ορισμένες πτυχές της κοινωνικής 

και οικονομικής δραστηριότητας. 
Σύμφωνα με την έρευνα, το 83% των εργαζομένων 

δουλεύουν, πια, κανονικά στο χώρο εργασίας τους και 
μόνο το 10% εργάζονται πλέον με τηλεργασία. Σημει-
ώνεται ότι τον Απρίλιο του 2020 μόνο ένας στους 4 
Έλληνες εργαζόταν κανονικά στο χώρο εργασίας του 
- άλλος ένας στους 4 εργαζόταν με τηλεργασία και 
οι υπόλοιποι βρίσκονταν σε κάποια μορφή αναστολής 
εργασίας ή άδειας.

Από τα επιμέρους ευρήματα προκύπτει ότι οι Έλλη-
νες πολίτες είναι μοιρασμένοι σε δυο κατηγορίες: οι μι-
σοί πιστεύουν ότι η χώρα μας πηγαίνει προς τη σωστή 
κατεύθυνση, ενώ οι υπόλοιποι πιστεύουν το αντίθετο. 
Ωστόσο, δεν είναι το ίδιο μοιρασμένες όλες οι υποομά-
δες του πληθυσμού. Ένας σημαντικός παράγοντας που 
διαφοροποιεί το αποτέλεσμα είναι η ηλικία: οι πολίτες 
ηλικίας άνω των 65 που πιστεύουν ότι πάμε προς τη 
σωστή κατεύθυνση είναι υπερδιπλάσιοι από τους συ-
νομηλίκους τους που πιστεύουν το αντίθετο. Στις ηλικί-
ες 17-39, όμως, τα ποσοστά είναι ακριβώς ανάποδα. Η 
στάση των νεότερων είναι γενικά πιο απαισιό-
δοξη για σχεδόν όλα τα θέματα της πανδημίας, 
κάτι που επιβεβαιώνεται και από άλλες έρευνες και για 
άλλα θέματα, και αξίζει περαιτέρω διερεύνησης. Αξίζει 
επίσης να αναφέρουμε ότι οι μισοί εμβολιασμένοι πο-

λίτες πιστεύουν ότι πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση, 
ενώ 7 στους 10 ανεμβολίαστους πιστεύουν 

ότι πηγαίνουμε προς την λάθος.

Τι ισχυρίζονται οι ανεμβολίαστοι
Ποσοστό 13,5% των εμβολιασμένων 

πιστεύουν ότι είναι «μια απλή ασθένεια» - 
αλλά το αντίστοιχο ποσοστό στους ανεμ-
βολίαστους είναι 51,2%. 

Σύμφωνα με την έρευνα, η στάση τους 
έχει προέλθει από τη διάψευση των 
προσδοκιών που είχαν στα πρώτα στάδια 
της πανδημίας, για μια γρήγορη επάνοδο 
στην κανονικότητα. Στην αρχή της κρίσης, 

τον Απρίλιο του 2020, η πλειοψηφία των 
Ελλήνων πίστευαν ότι θα έχουμε επανέλθει 

σε μια «φυσιολογική καθημερινότητα» μέχρι το 
Σεπτέμβριο του 2020. Πλέον οι μισοί Έλληνες 

(47%) θεωρούν ότι θα επανέλθουμε σε μια 
«φυσιολογική καθημερινότητα» μετά από το 
2022.

Ποσοστό 65% των Ελλήνων θεωρούν «πολύ» ή «αρ-
κετά πιθανό» νέες μεταλλάξεις να οδηγήσουν σε νέα 
επιβάρυνση της πανδημίας στο μέλλον. Προς το παρόν, 
περίπου 2 στους 3 Έλληνες θεωρούν «όχι και τόσο 
πιθανό» ή «καθόλου πιθανό» να οδηγηθούμε ξανά σε 
σε lockdown (ωστόσο, σχεδόν οι μισοί ανεμβολίαστοι 
πολίτες θεωρούν, αντίθετα, ότι θα οδηγηθούμε). Ταυ-
τόχρονα, όμως, 2 στους 3 Έλληνες πιστεύουν ότι 
«τα χειρότερα έχουν περάσει», και μόνο ένας 
στους 4 θεωρούν ότι «έρχονται δυσκολότερες 
ημέρες». Τα αποτελέσματα σε αυτή την ερώτηση είναι 
πάνω-κάτω παρόμοια ανεξαρτήτως ηλικίας και σχε-
δόν ίδια για εμβολιασμένους και μη.

Τέλος, στην έρευνα προστέθηκαν και μια σειρά από 
ερωτήσεις για την ψυχική και τη σωματική υγεία των 
Ελλήνων σε αυτή την περίοδο -σε σύγκριση μάλιστα 
με αντίστοιχα στοιχεία από την προ-πανδημίας περίο-
δο. Μεταξύ άλλων, σήμερα ένας στους 4 Έλληνες/ίδες 
δηλώνουν πως τους τελευταίους 12 μήνες αντιμετώ-
πισαν αγχώδεις διαταραχές (κρίσεις πανικού, άγχος) 
και ένας στους 10 ότι είχαν κατάθλιψη. Ένας στους 5 
ότι είχαν διαταραχές στον ύπνο τους και επίσης ένας 
στους 5 ότι αισθάνθηκαν μελαγχολία, κατάθλιψη ή 
απελπισία -ένα ποσοστό σχεδόν διπλάσιο από αυτό 
που εμφανίστηκε σε αντίστοιχη έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ 
από το 2019. Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 17-24 
που δηλώνουν πως αισθάνθηκαν μελαγχολία, κατάθλι-
ψη ή απελπισία τον τελευταίο χρόνο φτάνει το 44%.

ΠΗΓΕΣ: ΕΟΔΥ, εφημερίδα «Το Έθνος», 
τηλεοπτικός σταθμός «OPEN», «διαΝΕΟσις», 

«Metron Analysis»
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«Βασίλη, κάτσε 
φρόνιμα, 
να γένεις 
νοικοκύρης»;…

Η μάνα στο γνωστό κλέφτικο τραγούδι, προσπαθεί 
να συνετίσει το γιο της, να τον αποτρέψει από τον δρό-
μο της εξέγερσης, της κλεφτουριάς, της επανάστασης 
για το δίκιο και τη λευτεριά, κατά του τότε ξένου και 
ντόπιου δυνάστη. Η μάνα εδώ, προτάσσει την φωνή 
της «σύνεσης», της «νοικοκυροσύνης», το πρότυπο της 
ατομικής βολής του ιδιώτη που θέλει να πλουτίσει: 

«για ν’ αποχτήσεις πρόβατα, ζευγάρια κι αγελάδες,
χωριά κι αμπελοχώραφα, κοπέλια να δουλεύουν».
Μπορεί να έχουν τροποποιηθεί κάπως τα αγαθά που 

δηλώνουν την ευμάρεια της ατομικής βολής και του 
πλούτου, μπορεί τη θέση των ζώων, των κτημάτων και 
των τσιφλικιών να έχουν πάρει π.χ. η καριέρα, τα με-
τρητά, οι τίτλοι ιδιοκτησίας, ο επιδεικτικός πλούτος, τα 
ακίνητα, τα αυτοκίνητα κ.λπ., αλλά η ουσία της προτρο-
πής αυτής παραμένει απαράλλακτη από γενιά σε γενιά. 

Η αγοραία θυμοσοφία του συρμού επιδίδεται και 
σήμερα σε αντίστοιχες «υψιπετείς» προτροπές, τύπου: 
«κάτσε στ’ αυγά σου» (προφανής εξιδανίκευση των 
πουλερικών και της τόλμης της …κλώσας), «εσύ θα 
βγάλεις το φίδι απ’ την τρύπα» (δηλ. άσε να το 
βγάλει κάποιος άλλος και αυτόν «μαύρο φίδι που τον 
έφαγε»), «εσύ θα βγάλεις τα κάστανα απ’ τη φωτιά» 

(δηλ. «τρώγε μόνο απ’ τα έτοιμα-σερβιρισμένα») κ.λπ. 
Σε αυτή τη «βάση» εδραιώνεται η αντίληψη που 
βλέπει τα πράγματα στατικά και αμετάβλητα, 
διαχρονικά απαράλλακτα, καθ’ ότι «έτσι ήταν, 
έτσι είναι και έτσι θα είναι πάντα», όσο και αν 
η σαπίλα καλύπτει τα πάντα και ξεχειλίζει από 
παντού. Η αγοραία «σοφία» της πιάτσας, κορυφώνε-
ται με την μόνιμη επωδό του αγνωστικισμού 
του καφενέ: «μη την ψάχνεις ρε φίλε!».

Έτσι διαμορφώθηκε η άρχου-
σα τάξη στη χώρα και σκάρω-
σε σαν τα μούτρα της τη δική 
της «κανονικότητα», την 
κυρίαρχη τάξη πραγμάτων. 
Από τον κοτζαμπάση-τσιφλικά 
και τον κατσαπλιά υποτακτικό 
του Σουλτάνου και του Πασά, 
στον «καθώς πρέπει» επιχειρη-
ματία-παράγοντα του «εθνικού 
κορμού» που βλέπει τη χώρα και 
το λαό ως λεία και κυριαρχεί με 
τις πλάτες των Δυτικών «συμμάχων-
προστατών». Από τον συνεργάτη του κα-
τακτητή «εθνικόφρονα» γερμανοτσολιά, τον 
λαδέμπορα-μαυραγορίτη, στο εκδυτικισμένο γιουσου-
φάκι του Ευρωατλαντισμού, ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ.

Ο «επιτυχημένος» αυτής της «κανονικότητας» 
είναι ο επιτήδειος, ο αδίστακτος ατσίδας της 
αρπαχτής, αυτός που κατά περίσταση γλείφει, 
έρπει ή/και πατάει επί πτωμάτων. Ο τύπος με τις 
«κατάλληλες διασυνδέσεις», έτοιμος για κάθε 
πλεκτάνη, δολοπλοκία και απάτη, ένα ον για το 
οποίο το έχειν υποσκελίζει και υποκαθιστά το εί-
ναι του, η «οικονομική επιφάνεια» - την παντελή 

απουσία βάθους και έρματος.
Κατ’ εικόνα και καθ’ ομοίωσιν αυτής της σήψης και 

ο ξενέρωτος «εορτασμός» των 200 χρόνων απ’ τη 
μεγάλη εθνικοαπελευθερωτική και κοινωνική επανά-
σταση του 1921: το μόνο που έχει να επιδείξει είναι η 
απίστευτη μιζέρια και η βαρεμάρα, μιας και αποσκοπεί 
στη συγκάλυψη και στη λήθη του ζωντανού πνεύματος 

της επανάστασης.
Τα παραμορφωμένα και μουμιοποιημέ-
να απ’ τις επεμβάσεις γηραιά μούτρα 

με την απόκοσμα φτιασιδωμένη 
ακαμψία τους, ταιριάζουν απόλυτα 
σ’ αυτή τη σήψη. Αλήθεια, τέτοια 
πρότυπα θέλουμε για τα παιδιά 
και τα εγγόνια μας;

Ωστόσο, ποτέ και πουθενά 
δεν χάραξαν δρόμους στην 
ιστορία οι πρωτεργάτες και 
οι υποτακτικοί της σήψης. 

Μόνο που ο άνθρωπος δεν ζει 
χωρίς προοπτική. Και η προο-

πτική απαιτεί πνεύμα ανυπότα-
κτο, θέλει αγώνα λαϊκό!

Το λέει ο κλέφτης στο τραγούδι του: 
«Μάνα μου εγώ δεν κάθομαι
να γίνω νοικοκύρης…
και να ’μαι σκλάβος των Τουρκών,
κοπέλι στους γερόντους.
Φέρε μου τ’ αλαφρό σπαθί
και το βαρύ τουφέκι…
και να σου ρίξω κλέφτικα,
να σμίξω τους συντρόφους…».

Δημήτρης Πατέλης
Καθηγητής φιλοσοφίας Πολυτεχνείου Κρήτης

Απόψεις
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Στη συνέντευξή του ο κ. Νικηφορίδης, ο οποίος εκ-
προσωπεί τον ιδιώτη επενδυτή του Αγροτικού Συνε-
ταιρισμού, κάνει λόγο για το πώς μπορεί το εγχείρη-
μα να είναι κερδοφόρο αλλά και πώς θα μπορέσει ο 
πρωτογενής τομέας του νησιού μας –και όχι μόνο- να 
συμβάλει στην προστιθέμενη αξία στην τουριστική οι-
κονομία της Πάρου.

Ένα δυνατό brand όπως είναι η Πάρος.
 κε Νικηφορίδη, η είσοδος ιδιώτη επενδυτή 

σε σχήμα αγροτικού συνεταιρισμού γίνεται για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τι είναι αυτό που 
προκάλεσε αυτή την απόφαση του Ομίλου που 
εκπροσωπείτε;

Γ.Ν.: «Είναι γεγονός ότι τέτοιου είδους εγχείρημα 
γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η απουσία κά-
ποιου προηγούμενου παραδείγματος δυσκόλεψε ση-
μαντικά την αξιολόγηση ενός ήδη περίπλοκου project, 
όπου μεταξύ άλλων είχαμε να αντιμετωπίσουμε και τις 
σφιχτές προθεσμίες του επενδυτικού προγράμματος 
4,5 εκατομμυρίων ευρώ.

Καταλυτικό παράγοντα εξομάλυνσης του πρώ-
του επιπέδου δυσκολιών αποτέλεσε ο πρόεδρος κ. 

Τσιγώνιας και η ομάδα του, οι οποίοι με την επιμονή 
τους και τον ενθουσιασμό τους μας παρακίνησαν να 
προχωρήσουμε βαθύτερα στην αξιολόγηση του συ-
γκεκριμένου συνεταιριστικού εγχειρήματος.

Αναντίρρητα η «επένδυση» σε ένα συνεταιρισμό 
δημιουργεί αυτομάτως αρνητικούς συνειρμούς γιατί 
η συνεταιριστική ιστορία στη χώρα μας επιβεβαιώνει 
ότι το συνεταιριστικό μοντέλο δεν έχει καταφέρει να 
ευδοκιμήσει. Λίγες είναι οι περιπτώσεις όπου ένας 
Συνεταιρισμός λειτουργεί κερδοφόρα και δημιουργεί 
υπεραξία στους συνεταιριστές - μετόχους. Αυτό απο-
τέλεσε για εμάς τη βασική πρόκληση και αναλάβαμε το 
επιχειρηματικό ρίσκο της συμμετοχής: Πώς θα καταφέ-
ρουμε να κάνουμε έναν συνεταιρισμό κερδοφόρο, να 
λειτουργεί με καθαρά επιχειρηματικά σύγχρονα κριτή-
ρια και να καταφέρει να επιστρέψει στους μετόχους/
συνεταιριστές αξία είτε ποσοτική είτε ποιοτική.

Στην απόφασή μας αυτή σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι 
παρακάτω τέσσερις βασικές παράμετροι: 

α) Η δυναμική και η ποιότητα που είδαμε στο αμπε-
λο-οινικό κομμάτι που τροφοδότησε το όραμα διείσ-
δυσης στις διεθνείς αγορές. Οι αγορές (κυρίως οι δι-
εθνείς) επιβραβεύουν ακριβώς αυτό που θέλουμε να 
επιτύχουμε, δηλαδή παραγωγή κρασιού από ιδιαίτερα 

αμπελοτόπια (terroirs) και από ενδημικές ποικιλίες με 
ένα δυνατό brand από πίσω όπως είναι η Πάρος.

β) να δώσουμε μεγαλύτερη ένταση στην παρουσία 
της Πάρου στον τυροκομικό χάρτη της χώρας με έμ-
φαση σε πιο ιδιαίτερα προϊόντα, όπως το Σουρωτό, 

γ) στη φιλοδοξία μας να συμβάλουμε στη δημιουρ-
γία ενός ισχυρού γαστρονομικού αποτυπώματος του 
νησιού μέσω της ανασυγκρότησης και ενδυνάμωσης 
του αγροτο-κτηνοτροφικού τομέα και επίσης,

δ) η αειφορία που επιτυγχάνεται μέσω της κυκλικής 
διαχείρισης των αποβλήτων από τις τρεις κατεργασί-
ες (οινική, τυροκομική, ελαιουργική). Το τελευταίο θα 
δώσει περαιτέρω αξία στα προϊόντα μας γιατί είναι 
σημαντικό για εμάς να είμαστε φορείς του παγκόσμι-
ου κινήματος που θέλει το περιβαλλοντικό αποτύπωμα 
της οποιασδήποτε δραστηριότητας να είναι όσο γίνε-
ται μικρότερο». 

Να συμπορευθούν όλες οι δυνάμεις του 
νησιού

 Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου πιστεύε-
τε ότι μπορεί να λειτουργήσει ενισχυτικά, στην 
τάση των τελευταίων χρόνων με το να στρέ-
φονται όλο και πιο πολλοί νέοι άνθρωποι στο 
πρωτογενή τομέα παραγωγής;

Γ.Ν.: «Σίγουρα ο ΑΣΠ σκοπεύει να αποτελέσει πόλο 
ενίσχυσης του πρωτογενή τομέα. Χωρίς τους κτηνο-
τρόφους και αμπελοπαραγωγούς δε θα είναι μπορέ-
σουμε να υλοποιήσουμε τα σχέδιά μας. Για το λόγο 
αυτό έχουμε στο πλάνο μας επιμορφωτικά σεμινάρια 
και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις που θα συμβάλουν 
περαιτέρω στην βελτίωση της Α’ ύλης. 

Μέσω της επιμορφωτικής διαδικασίας πιστεύω ότι 
θα προσελκύσουμε νέους αγρότες που θα έχουν την 
ισχυρή επιθυμία να υιοθετήσουν σύγχρονες μεθόδους 
παραγωγής. Θα είναι πολύ σημαντικό εάν καταφέρει 
ο ΑΣΠ να προσελκύσει νέους αγρότες που θα έχουν 
επιλέξει αυτό το επάγγελμα ως συνειδητή απόφαση 
ζωής και όχι λύση ανάγκης».

Πρώτο θέμα

Γιώργος Νικηφορίδης 
«Θα καταφέρουμε να κάνουμε 
τον συνεταιρισμό κερδοφόρο»
Ο νέος Γενικός Διευθυντής του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου, 
Γιώργος Νικηφορίδης, ανοίγει για πρώτη φορά τα χαρτιά του και σε συνέντευξη 
στην εφημερίδα μας, παρουσιάζει τις σκέψεις του σε αγρότες και κτηνοτρόφους 
του νησιού μας, αλλά και σε ολόκληρη την παριανή κοινωνία.
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Επί της ουσίας ο αγροτικός κόσμος της Πά-
ρου τι θετικό πρέπει να περιμένει από την είσο-
δο σας στη μετοχική σύνθεση του Α.Σ.;

Γ.Ν.: «Συνεργαζόμαστε με πολύ αξιόλογους συμ-
βούλους τόσο στον παραγωγικό / αγροεφοδιαστι-
κό, όσο και στον κατασκευαστικό τομέα. Με τη δική 
τους συνδρομή, το σύγχρονο τρόπο διοίκησης και τη 
στόχευση και φιλοδοξία μας πιστεύουμε ότι θα δημι-
ουργήσουμε μια κυψέλη υγιούς επιχειρηματικότητας, 
συνεχούς βελτίωσης και περαιτέρω ανάδειξης του 
αγροτικού πλούτου της Πάρου. 

Πιο συγκεκριμένα, εάν ένας αμπελουργός χρησιμο-
ποιεί τις τεκμηριωμένες μεθόδους καλλιέργειας που 
θα του προταθούν από την ομάδα των ειδικών, θα έχει 
ως συνέπεια τη βελτίωση της ποιότητας και της ποσό-
τητας. Αντίστοιχα, εάν ένας κτηνοτρόφος ακολουθεί τα 
σύγχρονα σιτηρέσια με τις τροφές που θα επιλέγονται 
και θα πωλούνται από τον ΑΣ τότε και αυτός με τη 
σειρά του θα επιτύχει αύξηση του παραγόμενου γά-
λακτος. Και τα δύο παραδείγματα οδηγούν σε αύξηση 
του εισοδήματος του αγροτικού κόσμου. Η ποιότητα 
της Α’ ύλης σε συνδυασμό με τη σύγχρονη παραγωγική 
διαδικασία οδηγεί αυτόματα σε καλύτερα τελικά προ-
ϊόντα, τα οποία θα βρίσκουν πιο εύκολα τη θέση τους 
στο ράφι των καταναλωτών.

Για να συμβούν όλα αυτά και για να αποτελέσει ο 
ΑΣ έναν οικονομικά αυτοδύναμο φάρο ανάπτυξης εί-
ναι απαραίτητο να συμπράξουν ή να συμπορευθούνε 
μαζί μας όλες οι δυνάμεις του νησιού. Από τη δημοτική 
αρχή και τους επιχειρηματίες της εστίασης / φιλοξενίας 
έως τους κατοίκους του νησιού καθώς και τους εργα-
ζόμενους, και τους παραγωγούς. Θα ήθελα να τονίσω 
ότι δεν επιζητούμε τη στήριξη από τους τοπικούς φο-
ρείς αποκλειστικά στο όνομα της εντοπιότητας αλλά 
και τη στήριξή τους σε μια πρωτότυπη και φιλόδοξη 
προσπάθεια που έχει το όραμα περαιτέρω ανάδειξης 
του ονόματος της Πάρου και σε άλλους τομείς, εκτός 

του τουριστικού.  Όπως ανέφερα και παραπάνω είναι 
ένα περίπλοκο project που απαιτεί σύνθεση δυνάμεων 
για να επιτύχει και να αποτελέσει μια άριστη πρακτική 
και το έναυσμα παρόμοιων εγχειρημάτων στο μέλλον 
σε άλλα μέρη της Ελλάδας».

Αναβαθμίζουμε...
 Ποιες βελτιώσεις έχετε προγραμματίσει τόσο 

στον μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στις 
κτηριακές εγκαταστάσεις;

Γ.Ν.: «Ήδη έχουμε ολοκληρώσει την αναβάθμιση 
του ελαιοτριβείου. Με στοχευμένες παρεμβάσεις 
και στηριζόμενοι στην εργασία που ήδη είχε προηγηθεί 
από τη Διοίκηση του ΑΣ, πετύχαμε τη δημιουργία μίας 
σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας που πληροί όλες 
τις συνθήκες υγιεινής και στοχεύει στη ποιότητα και 
διαφάνεια. 

Σχετικά με το οινοποιείο, θα προχωρήσουμε σε μία 
ολική αναδόμηση η οποία θα είναι για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα σχεδιασμένη από οινολόγο και θα εν-
σωματώνει ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει στη διαδικασία 
οινοποίησης. Μια διαδικασία που θα είναι προσανατο-
λισμένη στο να ικανοποιήσει τις σύγχρονες αλλά και 
μελλοντικές ανάγκες της αγοράς. 

Αναφορικά με το τυροκομείο, προχωράμε επίσης 
στην πλήρη αναβάθμιση του εξοπλισμού σε απόλυτη 
σύνδεση με τις τελευταίες εξελίξεις της τεχνολογίας 
στοχεύοντας στην αύξηση της αποδοτικότητας και ποι-
ότητας.

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις θα αναβαθμιστούν 
και θα εκσυγχρονιστούν με τρόπο τέτοιο που θα εξυ-
πηρετούν τις ανάγκες παραγωγής ενώ θα αποτελέ-
σουν και πόλο έλξης επισκεπτών, στους οποίους θα 
προσφέρουμε την εμπειρία γνωριμίας με την παρα-
γωγική διαδικασία, των προϊόντων μας καθώς και της 
ιστορίας του Συνεταιρισμού. Με αυτό τον τρόπο θα 

συμβάλλουμε στην πληρότητα του τουριστικού προϊ-
όντος της Πάρου».

Να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη όλων 
των Παριανών

Οι βελτιώσεις που προαναφέρατε, οι οποίες 
έχουν ήδη ξεκινήσει και προφανώς θα ανα-
βαθμίσουν και τα παραγόμενα προϊόντα, είναι 
το «εισιτήριο» για το άνοιγμα στις αγορές;

Γ.Ν.: «Αναμφισβήτητα αποτελεί εισιτήριο. Οι αγο-
ρές θέλουν προϊόντα σταθερής και υψηλής ποιότητας. 
Αυτό δεν επιτυγχάνεται μόνο από τις προαναφερθεί-
σες βελτιώσεις αλλά είναι πολυπαραγοντικό. Μεγάλη 
βαρύτητα έχουν η πρώτη ύλη και η παραγωγική δι-
αδικασία. Επίσης, είναι σημαντικό να ακολουθούνται 
οι κανόνες που θα τίθενται. Θεωρώ ότι μπορούμε να 
πετύχουμε την κατάλληλη σύνθεση των παραπάνω 
παραγόντων που θα μας οδηγήσει με επιτυχία και σε 
αγορές εκτός του νησιού».

 
Σε ποιες αγορές στοχεύετε;
Γ.Ν.: «Πρωταρχικά θέλουμε να κερδίσουμε την εμπι-

στοσύνη όλων των Παριανών. Θα πρέπει τα προϊόντα 
του ΑΣ να γίνουν αναπόσπαστο μέρος της διατροφι-
κής τους ρουτίνας. Πιο μακροσκοπικά και ειδικά για 
το κρασί εννοείται ότι στοχεύουμε, πέρα της ελληνι-
κής αγοράς και σε όλες τις αναπτυγμένες αγορές της 
Ευρώπης, κάτι το οποίο θα είναι βέβαια αποτέλεσμα 
μακρόχρονης διαδικασίας και προσπάθειας. Θεωρού-
με ότι θα πληρούμε όλα τα κριτήρια, και προς αυτήν 
την κατεύθυνση εργαζόμαστε, για να χτίσει το κρασί 
μας με σταθερά βήματα τη διεθνή παρουσία που του 
αντιστοιχεί. Όσον αφορά το τυροκομικό, θα είμαστε 
ιδιαιτέρως ευτυχείς εάν τα προϊόντα μας, εκτός της 
παριανής αγοράς και με δεδομένο τους ποσοτικούς 
περιορισμούς,  βρεθούνε σε επιλεγμένα σημεία στην 
Ελλάδα και κερδίσουν την εμπιστοσύνη των κατανα-
λωτών».

Ιστορία ενός αιώνα
Η πρόσφατη Γ.Σ. αποφάσισε να δημιουργηθεί 

χώρος μουσειακής παρουσίασης της 100χρο-
νης ιστορίας του αγροτικού συνεταιριστικού 
κινήματος στην Πάρο και την ψηφιοποίηση 
όλου του αρχειακού υλικού. Αυτό θα ενισχύσει 
τη νέα επικοινωνιακή εικόνα του Α.Σ. και τον 
δικό σας σχεδιασμό;

Γ.Ν.: «Η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο πωλή-
σεις. Είναι και κουλτούρα, είναι και ιστορία. Η ταυτό-
τητα του συνεταιρισμού είναι κρίσιμη από κάθε άποψη 
και δεν νοείται συμμετοχή επενδυτή σε έναν φορέα με 
τόση ιστορία χωρίς να επιδιώκει την συντήρηση και 
την ανάδειξη της.

Το συνεταιριστικό κίνημα στην Πάρο έχει μία μεγά-
λη ιστορία ενός αιώνα! Ο Αγροτικός συνεταιρισμός 
Πάρου είναι συνέχεια 11 γεωργικών συνεταιρισμών 
και της «Ε.Α.Σ. Πάρου. Το αρχείο που διατίθεται, κατα-
γράφει την ιστορική και οικονομική ιστορία του τόπου 
από τον 20ο αιώνα καθώς και το πέρασμά του στον 
σύγχρονο 21ο αιώνα.

Το προϊόν ορίζεται από την ιστορία του. Όταν έχεις 
το προνόμιο να έχεις όχι μόνο ένα ποιοτικά άρ-
τιο προϊόν αλλά και μια ιστορία 100 χρόνων 
είσαι πολύ καλύτερα εξοπλισμένος για να το-
ποθετηθείς στην αγορά.

Είναι αναγκαίο λοιπόν και υποχρέωσή μας να ενη-
μερώσουμε τις νέες γενιές για το τι γινόταν στο πα-
ρελθόν στην κτηνοτροφία και τη γεωργία αυτού του 
τόπου. Στο χώρο αυτόν θα δημιουργηθεί μουσειακό 
εκθετήριο του τρόπου και των μέσων που οι πρόγονοι 
μας δούλεψαν στον αγροτο-κτηνοτροφικό τομέα τον 
προηγούμενο αιώνα.  

Ο επισκέψιμος χώρος που θα δημιουργηθεί στον 
Άγιο Γεώργιο –στις εγκαταστάσεις μας- θα γίνει όχι 
μόνο ένας πόλος έλξης, αλλά θα παρουσιάσει και την 
ιστορία μας στον αγροτο-κτηνοτροφικό κλάδο».
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Γιατί τα 
παθήματα 
δε γίνονται 
μαθήματα...

Η αύξηση των κρουσμάτων και των θανάτων από 
τον covid-19 στη χώρα μας προκαλεί ανησυχία και 
προβληματισμό, ενώ, όπως αποδεικνύεται, οι μέχρι 
τώρα πολιτικές διαχείρισης της πανδημίας μάλλον 
αναποτελεσματικές μπορούν να θεωρηθούν, καθώς 
τα παθήματα δε γίνονται μαθήματα. 

H πανδημία άρχισε να εμφανίζεται στη χώρα μας 
τον Μάρτιο του 2020 και για 1,5 περίπου χρόνο, 
ταλανίζει την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Το 
lockdown, οι μάσκες, τα γάντια, η ιχνηλάτηση και 
οι στενές επαφές είναι οι λέξεις και οι πρακτικές, 
που έχουν μπει για τα καλά στην καθημερινότητά 
μας. Την ίδια ώρα οι περισσότεροι από εμάς έχου-
με μετατραπεί σε επιστήμονες, που προσπαθούν να 
ερμηνεύσουν τις διάφορες παραμέτρους της παν-
δημίας αλλά και των εμβολιασμών, χωρίς, όμως, να 
μπορούμε να κατανοήσουμε το πραγματικό νόημα 
όλων όσων συμβαίνουν και μας απασχολούν. 

Φυσικά, μόνο αρνητική μπορεί να θεωρηθεί και 
η σύγκρουση ανάμεσα σε εμβολιαζόμενους και αρ-
νητές του εμβολίου, σε άτομα που αποδέχονται την 

ύπαρξη της πανδημίας και σε αρνητές της. Ποτέ άλ-
λοτε τις τελευταίες δεκαετίες η ελληνική κοινωνία 
δεν είχε βιώσει τέτοια σύγκρουση, η οποία δημι-
ουργεί ποικίλα προβλήματα στη διαχείριση αυτής 
της πανδημίας και στην εφαρμογή από την πολιτεία 
αποτελεσματικών πολιτικών. Ακόμη και οι τόσοι νε-
κροί και οι διασωληνωμένοι και ο υψηλός αριθμός 
κρουσμάτων δεν μπορούν να κάμψουν τις όποιες 
αμφιβολίες και αντιρρήσεις προβάλλονται, προκα-
λώντας με τον τρόπο αυτό αναμφισβήτητα έντονο 
προβληματισμό. 

Στο πλαίσιο αυτής της κοινωνικής αλλά και επι-
στημονικής σύγκρουσης από την προηγούμενη 
εβδομάδα άρχισε η εφαρμογή σκληρών μέτρων 
ως μέσο ουσιαστικά πίεσης προς τους ανεμβολία-
στους, προκειμένου να προχωρήσουν στον άμεσο 
εμβολιασμό τους. Κανένα μέτρο φυσικά δεν μπορεί 
να κριθεί πριν την εφαρμογή του και πριν βέβαια 
περάσει κάποιο χρονικό διάστημα. Όμως, βλέποντας 
τις εντατικές να γεμίζουν και πάλι και τους διασωλη-
νωμένους να αυξάνονται το σίγουρο είναι ότι μόνο 
θλίψη και απορίες προκαλεί η κρατική αδυναμία να 
στηρίξει το εθνικό μας σύστημα υγείας και να υπο-
στηρίξει τους γιατρούς μας, που παλεύουν με νύχια 
και με δόντια κατά του covid-19, παρά τις εξαγγελί-
ες για στήριξη τους. 

Η ουσία δεν είναι να πεισθούν απλά οι αρνητές 
του εμβολιασμού. Η ουσία είναι οι κρατικές πολι-
τικές να αποτρέψουν την αδυναμία των ΜΕΘ να 
φιλοξενήσουν διασωληνωμένους. Να αποτρέψουν 
το ενδεχόμενο οι γιατροί να επιλέγουν ποιοι θα δι-
ασωληνωθούν. Να υποστηριχτούν με κάθε τρόπο οι 
επαγγελματίες υγείας και να ενισχυθούν οι κρατικές 
δομές υγείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η παρο-
χή αποτελεσματικών υγειονομικών υπηρεσιών κατά 
της πανδημίας. Και βέβαια να κατανοήσουμε ότι για 
να βγούμε νικητές από τη μάχη με την πανδημία δεν 
αρκούν απλά κάποια μέτρα αλλά αντίθετα το εν-
διαφέρον πρέπει να εστιαστεί στην υλοποίηση των 
κρατικών εξαγγελιών για τη στήριξη του εθνικού 
μας συστήματος υγείας.

Κοινωνίας 
«Παιδεύματα»

γράφει η
ΜΑΡΙΑ Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΟΥ

Φιλόλογος - ∆ηµοσιογράφος

Πολύ πιο 
μπροστά οι 
μαθητές του 
ΓΕΛ Πάρου

Έχω αρχίσει και ζηλεύω την πιτσιρικαρία. «Με 
φτιάχνει πολύ». Γουστάρω τρελά να γυρίζουν την 
πλάτη σε κάθε έναν «που θέλει να τους βάλει 
μυαλό!». Μου αρέσει η αναίδειά τους στον κα-
θωσπρεπισμό. 

Πριν πολλά χρόνια καθόμουν με έναν φίλο 
σε καφέ της Παροικιάς, Ο φίλος είχε ένα κατά-
στημα εκεί. Κάποια στιγμή ήρθε η κόρη του για 
να βοηθήσει. Της έβαλε τις φωνές -με άγαρμπο 
τρόπο- γιατί είχε αργήσει, ενώ δεν είχε πιάσει με 
κοκαλάκι τα μαλλιά της όπως της έλεγε αφού 
εξυπηρετούσε πελάτες. Η αντίδραση της κόρης 
του ήταν να πιάσει τα μαλλιά της πρόχειρα βάζο-
ντας τα με περίτεχνο τρόπο από πίσω, μέσα στην 
μπλούζα της. Γελάσαμε αρκετά με τον φίλο και 
την αντίδραση της νεαρής τότε κοπέλας. 

Στη συνέχεια –με τον συγχωρεμένο πλέον φίλο- 
πήγαμε για ποτό σ’ ένα μαγαζί και «κατασκηνώ-
σαμε» εκεί έως τις 4 τα ξημερώματα. Γυρνώντας 
είδαμε το αδύνατον! Το κοριτσάκι εκείνο των 17 
ετών, που είχε μείνει μόνη της στο μαγαζί να σερ-
βίρει νταγλαράδες, όχι μόνο δεν είπε λέξη ενώ ο 
μπαμπάς της με τον φίλο του την παράτησαν για 
να τα πιουν αλλού, αλλά προσπαθούσε να κλείσει 
και τις θεόρατες ξύλινες ομπρέλες, που ήταν το 
διπλάσιο βάρος από αυτήν! Αυτά, για το πώς ένας 
έφηβος/η βλέπει τα πράγματα, παρά του τρόπου 
που θέλουν να τον νουθετήσουν οι μεγάλοι. Για 
τη συγκεκριμένη κοπέλα τα πράγματα δεν πήγαν 
όπως φαίνονταν τότε και η συνέχεια ήταν γεμάτη 
με μεγάλα οικονομικά προβλήματα και τον θάνα-
το του πατέρα της. Η κοπέλα στη συνέχεια, που 
όλοι νομίζαμε, ότι όλη της η ζωή ήταν ανέμελη 
και μεταξύ επισκέψεων σε καταστήματα μόδας, 
πήρε τη ζωή στα χέρια της και ισορρόπησε όχι 
μόνο την οικονομική κατάσταση που είχε έρθει η 
οικογένειά της, αλλά και πολλά άλλα.

Επίσης, στην αρχή του μνημονίου της χώρας, 
θυμάμαι μία εικόνα στο δημοτικό συμβούλιο Πά-
ρου. Τότε, στην αρχή του μνημονίου, που ορισμέ-
νοι ήθελαν να το εφαρμόσουν με διάφορους τρό-
πους και στα δημοτικά δρώμενα επηρεασμένοι 
ίσως από το «μαζί τα φάγαμε» του Πάγκαλου. Στη 
συνεδρίαση εκείνη και μεταξύ πόσα επιδόματα 
θα κόψουμε από τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ 
για να ευθυγραμμιστούμε με τις προσταγές του 
ΔΝΤ… έκανε «ντου» μία ομάδα μαθητών. Πήρε 
τον λόγο και είπαν ότι δεν τους νοιάζει ο τσα-
κωμός των μεγάλων, αλλά υπάρχουν φαινόμενα 
με υποσιτισμό συμμαθητών τους και έπρεπε να 
βρεθεί λύση (ναι υπήρχαν και τέτοια φαινόμενα 
στην «προηγμένη» οικονομικά Πάρο, για όποιον 
θυμάται).

Προ ημερών το 15μελές του ΓΕΛ Πάρου, βγήκε 
και με επιστολή του προς την υπουργό Παιδείας, 
κατήγγειλε τις ελλείψεις του σχολείου. Πιο είναι 
το ωραίο εδώ; Στο συγκεκριμένο σχολείο οι γο-
νείς και κηδεμόνες ήταν άφαντοι!

Απόψεις - Τοπικές ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ομίχλη στην 
Πάρο

Ένα σπάνιο, αλλά φυσικό φαινόμενο, είχαμε την 
περασμένη Παρασκευή στο νησί μας, αλλά ιδιαίτερα 
στην Παροικιά, Είναι χαρακτηριστικό ότι η ομίχλη που 
σκέπασε τη δυτική κατά κύριο λόγο πλευρά της Πάρου, 
χαρακτηρίζεται ως ομίχλη fog και έχει ορατότητα 
0-1 χιλιόμετρα.

Η εμφάνισή της ξεκίνησε το πρωί της Παρασκευής 
και εντάθηκε τις πρώτες μεσημεριανές και απογευμα-
τινές ώρες, ενώ η ατμόσφαιρα καθάρισε πλήρως το 
πρωινό του Σαββάτου. Σημειώνουμε ακόμα, ότι η πυ-
κνότητα της ομίχλης ήταν τέτοια που τις μεσημεριανές 
ώρες που κατέφθασαν δύο πλοία συγχρόνως για τον 
λιμένα της Παροικιάς, λήφθηκαν ειδικά μέτρα από το 
λιμεναρχείο και δεν επιτράπηκε η ταυτόχρονη είσοδός 
τους στο λιμάνι, Έτσι, το ένα πλοίο (δεύτερο), έμεινε 
αρόδο, έως ξεφορτώσει το πρώτο και βγει έξω στο 
πέλαγος. 

Ομίχλη: Το σύννεφο της Γης!
Η ομίχλη είναι ένα σύννεφο πολύ κοντά στο 

έδαφος! Δηλαδή, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τα 
σύννεφα που βλέπουμε στον ουρανό, αλλά σε πολύ 
χαμηλό ύψος.

Η ομίχλη αποτελείται από μικροσκοπικά σωματίδια 
νερού τα οποία στην ουσία αιωρούνται στον αέρα, 
όπως και τα σύννεφα. Είναι μάλιστα τόσο μικροσκο-
πικά τα σωματίδια του νερού, που πνέουν σαν φτερό. 
Δεν κάθονται στο έδαφος εξαιτίας των πολύ ανεπαί-
σθητων ρευμάτων αέρος (που πολλές φορές δεν γίνο-
νται αντιληπτά από τους ανθρώπους) και αιωρούνται 

όλα μαζί προς διάφορες κατευθύνσεις.
Η μόνη διαφορά μεταξύ ομίχλης και σύννεφου, είναι 

η υψομετρική διαφορά, αφού ένα σύννεφο βρίσκεται 
πολύ κοντά στο έδαφος. Ακόμα, στα σύννεφα τα σω-
ματίδια είναι συνήθως παγωμένα (λόγω υψομέτρου), 
ενώ της ομίχλης συνήθως δεν είναι. Στην ομίχλη, λόγω 
της μεγάλης συγκέντρωσης αυτών των σωματιδίων, 
έχουμε έλλειψη ορατότητας. Όταν βρισκόμαστε μέσα 
στην ομίχλη έχουμε περιορισμένη ορατότητα και όταν 
τη βλέπουμε από μακριά, φαίνεται σαν ημιδιαφανές 
σύννεφο. Είναι κάτι ανάλογο με τον καπνό, με τη δια-
φορά ότι εδώ έχουμε μικροσκοπικά σωματίδια νερού 
που αιωρούνται στον αέρα.

Ακόμα, στις περισσότερες περιπτώσεις η ομίχλη δη-
μιουργείται όταν σχετικά ζεστός αέρας περνάει από 
κρύο έδαφος. Τότε αυτό το κρύο έδαφος ψύχει τον 
αέρα και «υγροποιείται». Έτσι, δημιουργούνται τα μι-
κροσκοπικά σωματίδια νερού που αιωρούνται. 

Τέλος, όλα τα παραπάνω μπορούμε να τα κα-
τανοήσουμε τέλεια, όταν ανοίγουμε μία κατά-
ψυξη! Εκεί, βλέπουμε μέσα σε δευτερόλεπτα, κάτι σαν 
«ατμό». Αυτό ακριβώς συμβαίνει! Μπαίνει ζεστότερος 
αέρας από αυτόν που υπάρχει μέσα στην κατάψυξη, 
ακουμπάει στις παγωμένες επιφάνειές της και δημι-
ουργείται η ομίχλη!





12 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

Ευχαριστήριο
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις εγκάρδιες ευχαριστίες μας και την ευγνωμοσύνη μας 

προς τους ιατρούς, το νοσηλευτικό προσωπικό και τους υπαλλήλους του νοσοκομείου 
Ερυθρός Σταυρός για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που έκαναν και βοήθησαν την οσ. 
Γερόντισσα Αρσενία, ηγούμενη της Ι.Μ. Χριστού Δάσους Πάρου - Αγίου Αρσενίου. Να 
τους έχει όλους ο Κύριος καλά με τις Πρεσβείες της Παναγίας μας του Αγίου μας Αρσενίου! 
Με εκτίμηση Θεοφανώ μοναχή

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, 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

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 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΕΣΙΤΕΣ
Η εταιρεία Κtimatoemporiki real 
estate που εξειδικεύεται στο 
τοµέα, marketing-προβολή και 
προώθηση 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

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ άµεσα θέσεις 
εργασίας call center agents ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. Αφορά: Προώθηση 
υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας για 
λογαριασµό κορυφαίου παρόχου ρεύ-
µατος. Πλήρη ή µερική απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: Ευχέρεια 
λόγου. Βασικές γνώσεις υπολογιστή.
Ελληνική γλώσσα (γραπτός και 
προφορικός λόγος). Παρέχουµε: 
Υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ. 
Σταθερό µισθό (όχι BONUS). ∆ώρα, 
άδειες, επιδόµατα (βάση νόµου). 
Συνεχή εκπαίδευση. Ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ. επικοινωνίας 22840 45999 και 
6971 770 390

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται καµαριέρα για 
7µηνη εργασία (Απρίλιο - Οκτώβρη 
2022) σε µονάδα ενοικιαζοµένων 
δωµατίων στην Παροικιά. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6986 072 614

ΠΩΛΗΤΗΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΧΟΝ-
∆ΡΙΚΗΣ ζητείται από εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στον τοµέα των 
τροφίµων, για τη στελέχωση του 
τµήµατος πωλήσεων. Πληροφορί-
ες, βιογραφικά στο email: info@
parosfood.gr και στο τηλ: 22840 
53040

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

Η πολιτική πραγματικότητα 
σε χρόνο τηλεοπτικής 
είδησης!

Ο σκηνοθέτης λαός, θα δώσει την απάντηση στην ανάγκη ύπαρξης πολλών 
υποψήφιων αρχηγών, σε ένα κόμμα με ψηφοφόρους των οποίων ο αριθμός 
που θα προσέλθει στην κάλπη, είναι άγνωστος. «All chiefs no Indian», λένε στην 
Αμερική, όταν υπάρχουν πολλά αφεντικά και λίγοι έως καθόλου εργάτες.

Και ενώ στις υποψηφιότητες ισχύει η ρήση «Αυξάνεσθε και Πληθύνεσθε», 
για τον αριθμό των πολιτών που θα κληθούν να τους ψηφίσουν, υπάρχει «Σιγή 
ιχθύος». Πανσπερμία υποψηφίων λόγω της υψηλής θέσης του προέδρου ή 
αποφυγής εκλογής αρχηγού, από τον πρώτο γύρο ή μήπως και δημιουργία 
αναχώματος, ισχυρής πιθανότητας εκλογής «ανεπιθύμητου», από τους περισ-
σότερους «βαρόνους», συγκεκριμένου υποψήφιου. Όπερ έδει δείξε.

Η καραμέλα της εξεταστικής και πάλι, αυτή τη φορά για μέγα σκάνδαλο, 
που δείχνει χειραγώγηση της κοινής γνώμης από τα ΜΜΕ και «πειραγμένες» 
τις δημοσκοπήσεις. Όλοι την ψήφισαν ακόμη και η κυβέρνηση, με μια προσθή-
κη. Να ξεκινήσει από την εποχή που κυβέρνησε η αξιωματική αντιπολίτευση, η 
οποία δεν ενδιαφέρεται τόσο για το αποτέλεσμα του πορίσματος της εξεταστι-
κής, όσο γιατί θεωρεί ότι έδωσε το «έναυσμα» προοδευτικής κυβέρνησης αύριο. 
Τα άλλα κόμματα συμφώνησαν απλά για να θυμίσουν στους ψηφοφόρους τους 
ότι υπάρχουν και ότι κάτι κάνουν για να βρίσκονται στην επικαιρότητα. Το τελικό 
αποτέλεσμα της εξεταστικής θα είναι αυτό που είναι πάντα. Τι είχες Γιάννη, τι 
είχα πάντα. Κάθε κόμμα και το πόρισμά του. Βαρετά και ανούσια πράγματα, για 
να γεμίζουν οι σελίδες των εντύπων και ο τηλεοπτικός χρόνος.

5.000 ο απόλυτος αριθμός, που άλλους «εκλέγει» και άλλους «προβλη-
ματίζει». Στηρίζω- ψηφίζω τον Χ υποψήφιο, και με την προϋπόθεση, να υπο-
γράψουν πέντε χιλιάδες μέλη ή φίλοι του κόμματος, για να γίνει αποδεκτή η 
υποψηφιότητά του διεκδικητή του αξιώματος του προέδρου στις εσωκομμα-
τικές εκλογές. Οι επίδοξοι μνηστήρες, τρέχουν ολημερίς σε κάθε γωνιά της 
χώρας, αλωνίζουν παραδοσιακά και ιντερνετικά καφενεία, υπόσχονται «λαγούς 
με πετραχήλια».

Από την άλλη, συναγερμός έχει σημάνει στους ειδικούς της υγείας, καθώς τα 
ημερήσια ραντεβού για εμβολιασμούς, έχουν πέσει κάτω από τα πέντε χιλιάδες. 
Ο χειμώνας προ των πυλών, η γρίπη καραδοκεί με σύμμαχο τον κορωνοϊό και 
το τείχος της ανοσίας, μας κουνάει μαντήλι.

Όσον αφορά για την αύξηση των εμβολιασμών, οι ειδικοί ποντάρουν σε εξορ-
μήσεις με κινητές μονάδες έξω από εκκλησίες, απομακρυσμένα χωριά, λαϊκές 
αγορές και όπου υπάρχει ανεμβολίαστος. Τα αποτελέσματα θα φανούν στην 
«νεκροψία»!

Δημοσκοπικά, τα εκλογικά ποσοστά, παραμένουν «παγιωμένα». Ο ένας 
υπερέχει σταθερά, ο άλλος έχει σταθεροποιήσει τα ποσοστά του σε χαμηλότερο 
όμως σημείο σε σχέση με το εκλογικό του ποσοστό που πήρε στις τελευταίες 
εκλογές. Τα εθνικά θέματα και οι συμφωνίες με τις Μεγάλες Δυνάμεις, συ-
γκρατούν τα ποσοστά του πρώτου κόμματος, από την συνεχώς εντεινόμενη 
δυσαρέσκεια του κόσμου, από την ακρίβεια και τις πληγές που άφησαν πίσω 
τους οι φωτιές και οι πλημμύρες.

Το αφήγημα μιας νέας οραματικής προοπτικής διακυβέρνησης της χώρας, 
ένα νέο αφήγημα, ένα πολιτικό μήνυμα, κώδικας αναγνώρισης, ακόμη η αίσθη-
ση της συνέπειας μεταξύ λόγων και έργων και η αξιοπιστία εφαρμογής, κατά 
γράμμα, αν εκλεγεί, είναι τα κλειδιά που πρέπει να αναζητήσει η αξιωματική 
αντιπολίτευση, για να ξεκλειδώσει νέους και παλιούς ψηφοφόρους της, αν 
θέλει να επανέλθει στην εξουσία.

πολιτικό
αποτύπωμα
του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου



 | 13www.fonitisparou.gr

Παρέμβαση 
μαθητών για 
τις ελλείψεις

Το δεκαπενταμελές μαθητικό συμβούλιο του 
γενικού λυκείου Πάρου, έστειλε στις 5 Νοεμβρίου 
2021, επιστολή διαμαρτυρίας στην υπουργό Παιδείας, 
Ν. Κεραμέως, για τις ελλείψεις που παρουσιάζονται 
στο σχολείο τους.

Την παρακάτω επιστολή διαμαρτυρίας των μαθητών 
του ΓΕΛ Πάρου, έστειλε με τη σειρά του στο υπουρ-
γείο Παιδείας και ο δήμαρχος Μ. Κωβαίος, στις 
4/11/2021. Ο δήμαρχος ζητάει από την υπουργό να 
δει με κατανόηση το αίτημα της άμεσης κάλυψης των 
κενών των εκπαιδευτικών ωρών, καθιστώντας την μία 
από τις βασικές προτεραιότητες του υπουργείου Παι-
δείας.

Υπό τον τίτλο: «Κάλυψη κενών σε εκπαιδευτι-
κούς στο ΓΕΛ Πάρου», οι μαθητές γράφουν:

«Κυρία υπουργέ,
Σας αποστέλλουμε αυτήν την επιστολή με σκοπό να 

εκφράσουμε τη δυσαρέσκειά μας για την κατάστα-
ση που επικρατεί στα σχολεία της χώρας μας. Θεω-
ρούμε τουλάχιστον απαράδεκτο, ενώ έχουν περάσει 
δύο μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, να 
εξακολουθούν να υπάρχουν ελλείψεις σε καθηγητές. 
Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για δωρεάν και ισότιμη 
παιδεία όταν σε πολλά σχολεία μας δεν έχουν πλη-
ρωθεί ακόμη τα κενά σε καθηγητές, με αποτέλεσμα 
κάποιοι μαθητές να στερούνται τη μάθηση την οποία 
δικαιούνται.

Συγκεκριμένα στο σχολείο μας, το Γενικό Λύκειο 
Πάρου υπάρχουν ελλείψεις στα ακόλουθα: 23 ώρες 
Φιλολογικών μαθημάτων, 6 ώρες Φυσικής και 2 ώρες 
Γερμανικών. Θέλουμε να επισημάνουμε ότι τόσο τα 
Φιλολογικά όσο και το μάθημα της Φυσικής είναι 
εξεταζόμενα μαθήματα, ένα εκ των οποίων είναι και 
το πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της Νεοελλη-
νικής Έκθεσης και Λογοτεχνίας στην Γ Λυκείου. Ως 
εκ τούτου, στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθη-
τές του σχολείου μας καλούνται να ανταποκριθούν 
στις ενδοσχολικές και Πανελλήνιες εξετάσεις, δίχως 
όμως να έχουν καλυφθεί οι απαραίτητες διδακτικές 
ώρες, γεγονός που δημιουργεί τεράστιες ανισότητες 
μεταξύ των μαθητών αυτών και των μαθητών των 
υπολοίπων σχολείων της χώρας. Δεν είναι δυνατόν 
οι μαθητές των νησιών να αντιμετωπίζονται ως μαθη-
τές δεύτερης κατηγορίας, έχουμε και εμείς δικαίωμα 
στη μάθηση και την παιδεία όπως όλοι οι υπόλοιποι 
μαθητές.

Καταλήγοντας, θέλουμε να τονίσουμε ότι ζητάμε 
από το υπουργείο τα αυτονόητα, την πλήρωση των 
κενών σε καθηγητές στο σχολείο μας. Ζητάμε επαρκή 
δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους τους μαθητές, 
χωρίς ανισότητες. Απαιτούμε ένα σχολείο λειτουργικό 
δίχως ελλείψεις.

Παρακαλούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας για την 
επίλυση του θέματος».

Απόψεις - Τοπικές Ειδήσεις

2. Η σοσιαλδημοκρατία
Λένε ότι στο επίκεντρο όλων είναι το συμφέρον, 

μια πλατύτερη έννοια, που όμως σήμερα έχει έννοια 
ατομική, ενώ θα έπρεπε να αναφέρεται στο σύνολο 
και μάλιστα όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά όλων των 
πλασμάτων του πλανήτη με πολιτικές προστασίας του 
περιβάλλοντος.

Προσπαθούν μάλιστα να επιτύχουν μια νο-
μιμοποίηση της πραγματικότητας χρησιμο-
ποιώντας (και αμείβοντας πλουσιοπάροχα) 
διανοούμενους, πολιτικούς, δημοσιογρά-
φους και διάφορους άλλους διαμορφω-
τές της κοινής γνώμης.

Έτσι, προσπαθούν να πείσουν τους πά-
ντες ότι αυτή η πραγματικότητα δεν μπο-
ρεί παρά να είναι λογική και ότι φυσικά 
δεν έχει κανένα νόημα να αγωνιστεί κάποιος 
για να την αλλάξει, αλλά αντιθέτως οφείλουν 
όλοι να την υπερασπιστούν. Όποιος δηλαδή δεν 
αποδέχεται τη συγκεκριμένη αντίληψη των πραγμά-
των, αυτόματα τίθεται εκτός πραγματικότητας. Εδώ 
επεμβαίνει η ΠΟΛΙΤΙΚΗ, εδώ επεμβαίνει η σοσιαλδη-
μοκρατία που όπως και άλλες πολιτικές θεωρήσεις 
και ιδεολογίες αρνούνται να αποδεχθούν την δήθεν 
αξιωματική πορεία του κοινωνικού Δαρβινισμού, τον 
σύγχρονο Καιάδα. 

Στόχος πρωταρχικός της σοσιαλδημοκρατίας η δη-
μιουργία ισχυρότατου κοινωνικού κράτους, με τις δη-
μόσιες υπηρεσίες του, στους βασικότερους τομείς, να 
χτίζουν δίχτυ προστασίας για τις ευάλωτες ομάδες και 
τους αδύναμους. Με το αναδιανεμητικό σύστημα επι-
τρέπει στον καθένα να γίνει πλούσιος και να αναπτύξει 
τις δυνάμεις του, άρα να έχει κίνητρο, όχι όμως να 
γίνει «πολύ πλούσιος», πληρώνοντας φόρους σε μια 
κλίμακα που είναι μηδενική για τα χαμηλά εισοδήμα-
τα και μπορεί να φτάσει έως και περισσότερο από τα 
μισά στα τεράστια εισοδήματα. Έτσι, τροφοδοτούνται 
δωρεάν και με ικανοποιητικό τρόπο οι πολιτικές της 
υγείας, της παιδείας, της ασφάλειας, της παροχής των 
βασικών αγαθών και άλλα, όπως επίσης διασφαλίζε-
ται και ο ελεύθερος χρόνος που είναι απαραίτητος για 
την ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου. Και σε 
όλους τους υπόλοιπους τομείς της ελεύθερης οικο-
νομίας υπάρχουν οι ανεξάρτητες αρχές που διασφα-
λίζουν την τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού 
προς όφελος όλων. Εφαρμόστηκαν για τριάντα περί-
που χρόνια στα Σκανδιναβικά κράτη και κυρίως στην 

Σουηδία. Τα τελευταία τριάντα χρόνια έχουν υποχω-
ρήσει, σχεδόν εξαφανιστεί, και έχει επικρατήσει ένας 
άκρατος νεοφιλελευθερισμός.

Μία αιτία (ίσως η πιο σημαντική) βέβαια είναι η κα-
τάρρευση του αντίπαλου πόλου, που κρατούσε μια 
ισορροπία, που χαρακτηριζόταν από αρκετούς και ως 
«ισορροπία του τρόμου» λόγω των εκατέρωθεν εξο-
πλιστικών προγραμμάτων των δύο συμφώνων. Όχι ότι 

δεν συμβαίνει και τώρα με περισσότερες οικο-
νομικές και ιμπεριαλιστικές δυνάμεις. Όμως, 

αμέσως, μετά επικράτησε η λεγόμενη νέα 
τάξη πραγμάτων, με το «κεφάλαιο» να 
έχει αποθρασυνθεί και ο κόσμος μας με-
τατρέπεται, με γρήγορους ρυθμούς για 
κάποιους, με αργότερους για ορισμένους 
άλλους, σε ένα κόσμο «εκμετάλλευσης» 

του αδυνάτου από τον ισχυρότερο. Αυτή 
η πορεία θα οδηγήσει αρχικά στην πλήρη 

επικράτηση της αγέλης των ισχυρών και με-
τέπειτα στην επανάσταση των εξαθλιωμένων 

που με μαθηματική ακρίβεια σε άδηλο (αλλά σίγουρα 
αρκετά μεγάλο) χρονικό διάστημα από τώρα δεν θα 
έχουν τίποτα να χάσουν. Γιατί όμως να αφήσουμε να 
εξελιχθούν τα πράγματα έτσι, γιατί με την τεχνολο-
γική επανάσταση του σήμερα και του αύριο να μην 
επανατοποθετήσουμε την πολιτική, την πραγματική 
πολιτική, στην πρώτη και αδιαφιλονίκητη θέση; Γιατί 
να αφήνουμε τα λόμπυ των μεγάλων συμφερόντων να 
κυβερνούν; Γιατί να επιτρέψουμε η συντριπτική πλειο-
ψηφία να υποφέρει για εκατό , διακόσια ή και περισ-
σότερα χρόνια; Γιατί να δοκιμάσουμε τις αντοχές του 
περιβάλλοντος και της Γής κινδυνεύοντας από μια πλή-
ρη καταστροφή; Και όλα αυτά για μια μετεπαναστατι-
κή κοινωνία που κανείς δεν μπορεί να υπολογίσει με 
βεβαιότητα (γνωρίζοντας την φύση και τις αδυναμίες 
των ανθρώπων) ότι θα είναι μια κοινωνία ελευθερίας, 
ισότητας και δικαίου.

Προς μια νέα Σοσιαλδημοκρατία λοιπόν , ένα ειρη-
νικό ενδιάμεσο σταθμό στην πορεία προς την «τέλεια 
κοινωνία», που φυσικά δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ. 
Ο Μάρκος Αυρήλιος έλεγε: «Μην ελπίζεις στην πλα-
τωνική πολιτεία. Να ’σαι ευχαριστημένος με την πα-
ραμικρή πρόοδο, και μη τη θεωρείς μικρή υπόθεση».

Αυτό σημαίνει ότι η προσπάθεια του ανθρώπου , «το 
ταξίδι προς την ιδανική πολιτεία» θα συνεχίζεται επ’ 
άπειρον.

(Συνεχίζεται…)
Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Προς μία νέα σοσιαλδημοκρατία

Νέο ΔΣ 
στη ΔΕΕΠ 
Κυκλάδων

Συγκροτήθηκε σε σώμα η ΔΕΕΠ Κυκλάδων (πρώην 
ΝΟΔΕ και πλέον Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περι-
φέρειας), της Νέας Δημοκρατίας.
Η νέα ΔΕΕΠ Κυκλάδων αποτελείται από τους παρακάτω:

Πρόεδρος: Χρήστος Καφτηράνης
Αντιπρόεδρος Α’: Ευάγγελος Χαλκιάς
Αντιπρόεδρος Β’: Μανδηλαράς Αντώνιος
Γραμματέας: Μιλτιάδης Πελοποννήσιος
Ταμίας και Υπεύθυνη εκλογικής ετοιμότητας: 

Ανθή Χαλκιά
Υπεύθυνη Τομέα οικογενειακής πολιτικής και 

ισότητας των φύλων: Βαλσαμάκη Ειρήνη
Υπεύθυνη Τομέα εργαζομένων ιδιωτικού και 

δημόσιου τομέα: Καρτάνου Θεοδώρα
Υπεύθυνος Τομέα στρατηγικού σχεδιασμού 

και επικοινωνίας: Κουντούρης Γεράσιμος
Υπεύθυνος Τομέα Τοπικής Αυτοδιοίκησης: 

Κουσαθανάς Αντώνιος
Υπεύθυνη Τομέα παραγωγικών και επιστημο-

νικών φορέων: Λεγάκη Μαρία 

Θετικός και ο 
Οκτώβριος

Συν έγραψε και ο Οκτώβριος 2021 στην επιβατι-
κή κίνηση μέσω του λιμένος Παροικιάς, καθώς είχαμε 
25.475 επιβάτες από άλλους λιμένες, έναντι 16.974 
τον Οκτώβριο του 2020.

Ο παραπάνω αριθμός επιβατών είναι ο δεύτερος με-
γαλύτερος από το 2015 και πιο ψηλά βρίσκεται μόνο 
ο Οκτώβριος του 2019 με 30.230 επιβάτες. Σημειώ-
νουμε ακόμα, ότι ο φετινός Οκτώβριος είχε τους πε-
ρισσότερους κατάπλους των τελευταίων ετών, αφού 
έφτασαν αυτοί τους 274. Επίσης, τον φετινό Οκτώ-
βριο εκτός των 25.475 επιβατών, κατήλθαν στο νησί 
μας 2.755 αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, 792 φορτηγά, 
468 δίκυκλα, 5 πούλμαν και 8 τροχόσπιτα. Οι περισ-
σότεροι αποβιβασθέντες ήταν από τον λιμένα Πειραι-
ώς (11.967) και ακολούθησαν εκείνοι από τον λιμένα 
Νάξου (4.552) Θήρας (3.177), Μυκόνου (2.344) και 
Σύρου (1.076).

Η ημέρα με τους περισσότερους επιβάτες στην Πάρο 
ήταν την 1η Οκτωβρίου, με 1130 αποβιβασθέντες.

Τέλος, τον Οκτώβριο 2021 πραγματοποιήθηκαν 24 
κατάπλοι φορτηγών και 9 κατάπλοι δεξαμενοπλοίων, 
ενώ τρία κρουαζιερόπλοια αποβίβασαν 269 επιβάτες 
στο λιμάνι μας.
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Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Σύρου, ανήκει 
στις υποστηρικτικές δομές (Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξε-
νώνες Φιλοξενίας, Τηλεφωνική Γραμμή SOS) του

πανελλαδικού Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Δη-
μογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας 
των Φύλων του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων. 

Στην εφημερίδα μας παραχωρήθηκε συνέντευξη 
των στελεχών του Συμβουλευτικού Κέντρου: Ανθή 
Ανδροβιτσανέα, (ψυχολόγος), Πόπη Μαγουλά 
(κοινωνική λειτουργός), με αφορμή την «Παγκόσμια 
Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών».

Τι ακριβώς είναι το Συμβουλευτικό Κέντρο 
Γυναικών Σύρου και σε πού απευθύνονται οι 
δομές του.

Α.Α.: «Το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου, ανήκει στις 
64 υποστηρικτικές δομές (44 Συμβουλευτικά Κέντρα, 
19 Ξενώνες Φιλοξενίας, Τηλεφωνική Γραμμή SOS 
15900), του πανελλαδικού Δικτύου της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 
και Ισότητας των Φύλων, οι οποίες στοχεύουν στην 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των 
γυναικών. 

Το Συμβουλευτικό Κέντρο εδρεύει στην Ερμούπο-
λη, ως έδρα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από το 
2013, ενώ εντάσσεται και χρηματοδοτείται από το 
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2014-2020, υπό τη διοίκηση και 
την επιστημονική εποπτεία του Κέντρου Ερευνών για 
Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). Δέχεται ενήλικες γυναίκες 
που υφίστανται ή έχουν υποστεί οποιοδήποτε είδος ή 
μορφή βίας, καθώς επίσης και γυναίκες θύματα πολ-
λαπλών διακρίσεων, όπως για παράδειγμα άνεργες, 
μονογονείς, ΑμεΑ, μετανάστριες, πρόσφυγες κ.ά. 

Με λίγα λόγια, το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου 
συνιστά υπηρεσία πρώτης γραμμής, η οποία κα-
λύπτει την ανάγκη παροχής άμεσης συμβουλευτικής 
στήριξης προς τις γυναίκες επιζήσασες βίας και πολ-
λαπλών διακρίσεων, ενώ παράλληλα, υλοποιεί δρά-
σεις πρόληψης και ευαισθητοποίησης στην κοινότητα, 
με σκοπό την ανάδειξη του φαινομένου της έμφυλης 
βίας και των συνεπειών του».

Τι ουσιαστική βοήθεια μπορεί να προσφέρει;
Π.Μ.: «Το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου παρέχει 

σταθερά, από το 2013, εξατομικευμένη ψυχολογική, 
κοινωνική, εργασιακή και νομική στήριξη, καθώς και 
πληροφόρηση για θέματα βίας κατά των γυναικών και 
ισότητας των φύλων, υπηρεσίες οι οποίες παρέχο-
νται δωρεάν. Στο Συμβουλευτικό Κέντρο απασχο-
λούνται τέσσερις σύμβουλοι: σύμβουλος υποδοχής, 
κοινωνική λειτουργός, ψυχολόγος και νομικός. 

Επιπλέον, το Συμβουλευτικό Κέντρο συνεργάζεται 
με φορείς και υπηρεσίες και αναλαμβάνει, σε περί-
πτωση που κριθεί αναγκαίο, τη συνοδεία ή/και την πα-
ραπομπή των γυναικών σε ξενώνες φιλοξενίας, αστυ-
νομικές και εισαγγελικές αρχές, δομές υγείας, φορείς 
αρμόδιους για προνοιακά ή άλλα επιδόματα, φορείς 
απασχόλησης, φορείς προστασίας και υποστήριξης 
παιδιών κ.ο.κ. Οι παραπάνω υπηρεσίες καλύπτονται 
από το απόρρητο της συμβουλευτικής διαδικασί-
ας και είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες της κάθε 
εξυπηρετούμενης γυναίκας».

Τα κρούσματα βίας στις Κυκλάδες
Υπάρχουν κρούσματα βίας κατά των γυναι-

κών στις Κυκλάδες, τη στιγμή μάλιστα που στη 

χώρα μας τον τελευταίο χρόνο έχουν δει το 
φως της δημοσιότητας αποδεδειγμένα παρό-
μοια φαινόμενα. Ακόμα, που μπορεί να οφεί-
λονται οι (έχουμε την εντύπωση), πολλαπλές 
δολοφονίες κατά γυναικών τον τελευταίο 
χρόνο.

Α.Α.: «Πράγματι, η βία κατά των γυναικών, αποτελεί 
ένα κοινωνικό φαινόμενο που το τελευταίο διάστημα 
έχει απασχολήσει αρκετά τον δημόσιο λόγο στη χώρα 
μας, με πλήθος καταγγελιών και αναφορών σεξουα-
λικής βίας και ανθρωποκτονιών γυναικών να έχουν 
δει το φως της δημοσιότητας. Σε τοπικό και περιφε-
ρειακό επίπεδο, δηλαδή στην περιοχή των Κυκλάδων, 
στο Συμβουλευτικό Κέντρο έχουν απευθυνθεί πάνω 
από 740 γυναίκες, οι οποίες στηρίχθηκαν, ενδυνα-
μώθηκαν και είδαν να συμβαίνουν αλλαγές στη ζωή 
τους, τις οποίες όχι μόνο επιθυμούσαν αλλά και είχαν 
ανάγκη. 

Όσον αφορά στις πολλαπλές ανθρω-
ποκτονίες γυναικών τον τελευταίο 
χρόνο, είναι το αποτέλεσμα συ-
μπεριφορών που ορίζονται 
από την πατριαρχική δομή 
της κοινωνίας, η οποία 
ενισχύει συγκεκριμένες 
στάσεις που πηγάζουν 
κυρίως από παραδο-
σιακές αντιλήψεις και 
αντιμετωπίζουν τις 
γυναίκες ως υποδε-
έστερες των ανδρών 
κάνοντας τες να αι-
σθάνονται ενοχές 
για όσα βιώνουν και 
φόβο να σπάσουν τη 
σιωπή τους».

Από τα νησιά μας 
Πάρο και Αντίπαρο, 
έχετε περιστατικά και 
πώς μπορεί κάποια γυναί-
κα να απευθυνθεί σε εσάς. 
Ακόμα, υπάρχει συνεργασία με 
άλλους φορείς από την Πάρο και 
την Αντίπαρο, όπως π.χ. συλλόγους γυ-
ναικών.

Π.Μ.: «Όσον αφορά στη συνεργασία με φορείς 
των νησιών Πάρου και Αντιπάρου, αξίζει να σημειω-
θεί ότι υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία με δομές 
όπως το Κέντρο Κοινότητας δήμου Πάρου αλλά και με 
όλους τους συλλόγους γυναικών. Μάλιστα τον Ιανου-
άριο του 2019, έπειτα από πρόσκληση των συλλόγων 
γυναικών Πάρου και Αντιπάρου, πραγματοποιήθηκε 
ομιλία του νομικού συμβούλου μας τσε συνάντηση 
των συλλόγων με τίτλο: «Σπάσε τον κύκλο της βίας».

Γενικότερα, το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου εξυ-
πηρετεί γυναίκες από όλα τα νησιά των Κυκλάδων, 
επομένως και από την Πάρο και την Αντίπαρο. Σε πε-
ριφερειακό επίπεδο, το Κέντρο πραγματοποιεί συχνές 
δικτυώσεις και συνεργάζεται με φορείς, οι οποίοι πολ-
λές φορές, παρέχουν την πληροφόρηση στη γυναίκα, 
σχετικά με τις υπηρεσίες του και την παραπέμπουν σε 
αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, είναι σημαντικό να γίνει 
κατανοητό ότι η γυναίκα επικοινωνεί με το Κέντρο αυ-
τοβούλως, χωρίς πίεση και μοιράζεται όσα και όποτε 
θέλει με τα στελέχη.

Κάθε γυναίκα που επιθυμεί να λάβει οποιαδήποτε 
πληροφόρηση και στήριξη από το Συμβουλευτικό 

Κέντρο Γυναικών Σύρου μπορεί να επικοινωνήσει 
καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή (8πμ 
– 4μμ), είτε αυτοπροσώπως στην οδό Φολεγάνδρου 
2, στην Ερμούπολη, είτε τηλεφωνικά στην τηλεφωνι-
κή γραμμή: 22810-76496, είτε αποστέλλοντας email 
στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: ermoupoli@
isotita.gr».

Η «Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας 
κατά των Γυναικών», στις 25 Νοεμβρίου, τι 
ακριβώς είναι και τι μπορεί να προσφέρει, 
εκτός μία ημέρα μνήμης εναντίον της βίας που 
δέχονται οι γυναίκες.

Α.Α.: «Η 25η Νοεμβρίου ανακηρύχτηκε, με απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στις 17 Δεκεμβρίου 
1999, ως «Διεθνής Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας 
κατά των Γυναικών», για να αναδείξει ένα σημαντικό 
πρόβλημα με παγκόσμια διάσταση. Η βία κατά των γυ-
ναικών αποτελεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων και συνιστά εκδήλωση των ιστορικά άνι-
σων σχέσεων μεταξύ των γυναικών και των ανδρών, 

οι οποίες έχουν οδηγήσει μέσα στα χρόνια 
σε πλήθος εμποδίων και διακρίσεων 

κατά των γυναικών. Στόχος της 
συγκεκριμένης ημέρας είναι 

η ευαισθητοποίηση όλων 
των ανθρώπων για αυτό 

το μείζον πρόβλημα που 
συναντάται, σε όλες τις 
περιοχές του κόσμου 
και θύματα του μπορεί 
να είναι κάθε γυναίκα 
από κάθε εκπαιδευ-
τικό, εργασιακό, κοι-
νωνικό ή οικονομικό 
επίπεδο. Η συγκεκρι-
μένη ημέρα, λοιπόν, 
είναι εδώ κάθε χρό-

νο για να μας υπεν-
θυμίζει την επιτακτική 

ανάγκη καταπολέμησης 
του φαινομένου της βίας 

κατά των γυναικών και για 
να ενθαρρύνει κάθε γυναίκα 

που βιώνει οποιαδήποτε μορφή 
και είδος βίας να βρει τη δύναμη να 

αναζητήσει βοήθεια και να αναγνωρίσει 
ότι δεν είναι μόνη».

Τι θα θέλατε να συμπληρώσετε και δε σας 
έχουμε ρωτήσει;

Π.Μ.: «Για εμάς είναι σημαντικό να ειπωθεί ότι όλοι 
και όλες μαζί οφείλουμε να επιδείξουμε «μηδενική 
ανοχή» στο φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών, 
καθώς και στις διακριτικές συμπεριφορές. Οφείλουμε 
να μιλάμε ανοιχτά ενάντια στην κακοποίηση, να μην 
ψάχνουμε για ελαφρυντικά, να μη δικαιολογούμε βίαι-
ες συμπεριφορές και να μη στοχοποιούμε τα θύματα. 

Είναι σημαντικό, τέλος, να γίνει αντιληπτό από τις 
γυναίκες θύματα βίας ότι υπάρχουν πολλές άλλες 
γυναίκες, σε όλους τους τόπους και χώρους, που 
ζουν σε παρόμοιες συνθήκες. Για όλες τις γυναίκες 
που ζουν σε καθεστώς βίας ή/και διακρίσεων, υπάρ-
χουν πανελλαδικά δομές στήριξης που στοχεύουν και 
ελπίζουν στην προσωπική, κοινωνική και εργασιακή 
ενδυνάμωσή τους. Εξάλλου, τίποτα δεν περιγράφει 
καλύτερα τη στήριξη που μπορούν να έχουν οι γυναί-
κες θύματα βίας από το σύνθημα της Γενικής Γραμ-
ματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής 
και Ισότητας των Φύλων, «Δεν είσαι η μόνη. Δεν 
είσαι μόνη!».

Η συνέντευξη της εβδομάδας

Δεν είσαι μόνη, δεν είσαι η μόνη!
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Λευκή 
ισοπαλία για 
την ΑΕ Πάρου

Ισοπαλία χωρίς τέρματα για την ΑΕ Πάρου, καθώς 
την Κυριακή το απόγευμα, η ομάδα μας ήρθε ισόπαλη 
0-0 στη Μήλο, με τον τοπικό Παμμηλιακό.

Η ΑΕ Πάρου είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων 
στον αγωνιστικό χώρο, έχασε αρκετές ευκαιρίες, είχε 
δοκάρι με τον Σ. Κρητικό, αλλά παρόλα αυτά ο αγώ-
νας τελείωσε χωρίς τέρματα. Η ομάδα του νησιού μας 
πάντως για τέταρτο συνεχή αγώνα κράτησε ανέπαφη 
την εστία της, ενώ στα αξιοσημείωτα –σ’ έναν αγώνα 
που θα ξεχαστεί γρήγορα- ήταν η πρώτη συμμετοχή 
του έμπειρου Γιαννούλη τη φετινή σεζόν. 

Οι πρωταγωνιστές
Παμμηλιακός: Β. Μαυρογιάννης, Βήχος, Ζούλιας, 

Κυρίτσης, Μάνι, Α. Μαυρογιάννης, Ατανάσοφ (Βελε-
τάς), Α.Π. Μαυρογιάννης (Σφίγγας), Παπαδημητρίου 
(Δρίλης), Λικάι, Σιντιμπέ (Φρατζεσκάκης)

ΑΕ Πάρου: Δ. Ρούσσος, Γ. Ρούσσος (Μοστράτος), 
Παπαδόπουλος, Μουράι (Γιαννούλης), Καμπάσης, Γα-
βαλάς (Γιουρτζίδης), Βιτζηλαίος, Παντελαίος, Εσάι 
(Ζουμής), Γιουρτζίδης, Κρητικός (Αρκουλής)

Διαιτητής: Γ.Θ. Μαθιουδάκης, με βοηθούς τους κ.κ. 
Γ.Α. Μαθιουδάκη και Κουλακιώτη.

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ ΕΠΣΚ
1ος Όμ.
Ελλάς Σύρου – Άνω Μερά Β’ 7-0
Τήνος – Άνω Σύρος 1-2
Βαθμολογία
1. Ελλάς Σύρου 9
2. Άνω Σύρος 9
-------------------------------
3. Άνω Μερά Β’ 6
4. Ανδριακός 6
5. Τήνος 3
6. Πάγος 0
Επόμενη αγωνιστική
ΠΑΣ Τήνου – Πάγος
Άνω Σύρος – Ελλάς Σύρου
Ανδριακός – Άνω Μερά Β’
Σημ.: Ανδριακός και Ελλάς Σύρου, έχουν έναν αγώ-

να λιγότερο.
Β’ Όμ.
Πανσιφναϊκός – Φιλώτι 0-2
Παμμηλιακός – ΑΕ Πάρου 0-0
ΑΠΣ Κύθνου – Σέριφος 7-3
Βαθμολογία
1. ΑΕ Πάρου 9
2. Φιλώτι 6
-------------------------------
3. Κύθνος 4
4. Σέριφος 3
5. Παμμηλιακός 3
6. Πανσιφναϊκός 1
Επόμενη αγωνιστική
ΑΠΣ Κύθνου – Πανσιφναϊκός
Φιλώτι – ΑΟ Σερίφου
Γ’ Όμ.
Ίος – Πύργος 0-5
ΠΑΣ Νάξου – Πανναξιακός 1-5
Σαντορίνη 2020 Β’ – Καρτεράδος 4-2
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 7
2. Πύργος 7
-------------------------------
3. Καρτεράδος  7
4. Πανθηραϊκός 3 
4. Σαντορίνη 2020 Β’ 3
5. ΠΑΣ Νάξου 1
6. Ίος 0
Επόμενη αγωνιστική

Καρτεράδος – Πύργος
Πανθηραϊκός – ΠΑΣ Νάξου
Κ-16 (2ος Όμ.)
Φιλώτι – Παμμηλιακός 1-2
Βαθμολογία
1. Κύθνος 6
2. Παμμηλιακός 6
3. Πανσιφναϊκός 3
4. Φιλώτι 3
5. Νηρέας 0
Κ-16 (3ος Όμ.)
ΑΟΠ – Πανναξιακός 2-0 (διακ.)
Βαθμολογία
1. ΑΟΠ 6
2. ΠΑΣ Νάξου 3
3. Πανναξιακός 0
4. Σαντορίνη 2020 0
5. Πανθηραϊκός 0
Κ-14 (2ος Όμ.)
Φιλώτι – Νηρέας 2-3
Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 3
2. Νηρέας 3
3. ΑΟ Πάρου 3
4. Φιλώτι 0
5. Πανσιφναϊκός 0
Κ-12 Β’ Όμ.
ΑΟ Πάρου – Μαρπησσαϊκός 1-1
Βαθμολογία
1. ΑΟ Πάρου 5
2. Μαρπησσαϊκός 4
3. Παμμηλιακός 4
4. Νηρέας 0
5. Φιλώτι 0
Κύπελλο
Καθηλώνει τις ποδοσφαιρικές Κυκλάδες ο αγώνας 

για την προημιτελική φάση του κυπέλλου της ΕΠΣΚ, 
καθώς Πανναξιακός και ΑΕ Πάρου συγκρούονται αυτή 
την Κυριακή, στο στάδιο της Νάξου, για μία θέση στα 
ημιτελικά του κυπέλλου.

Για τους άλλους τρεις αγώνες για την προημιτελικά 
φάση του κυπέλλου Κυκλάδων, δεν έχουν ακόμα ανα-
κοινωθεί οι ημερομηνίες. Οι αγώνες είναι: 

Ανδριακός – Ελλάς Σύρου
ΑΕ Μυκόνου Β’ – Άνω Σύρος
ΠΑΣ Νάξου – Πύργος.

Γ’ Εθνική κατηγορία ανδρών
Σαντορίνη 2020 – Χαραυγιακός 2-0
Άνω Μερά – Ερμιονίδα 2-1
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 9
2. Φοίνικας Ν. Επιδαύρου 6
3. Παναρκαδικός 6
4. Ηλιούπολη 6
5. ΑΣ Σαντορίνης 2020 4
6. Ερμιονίδα 4
7. Χαραυγιακός 2
8. Άρης Σκάλας 2
9. Αγ. Ιερόθεος 1
10. Φωστήρ 1
11. Ερμμής Μελιγούς 0

Τοπίο στην ομίχλη!
Την περασμένη Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου, διεξήχθη 

ένας ποδοσφαιρικός αγώνας, που δεν έμελλε να ολο-
κληρωθεί κανονικά. Ήταν για τον τρίτο Όμιλο της Κ-16 
μεταξύ ΑΟ Πάρου και Πανναξιακού.

Η παριανή ομάδα προηγήθηκε 2-0 στο πρώτο ημί-
χρονο με γκολ των Δαφερέρα και Αλιφιέρη, αλλά το 
δεύτερο ημίχρονο δεν ξεκίνησε ποτέ! Ο διαιτητής του 
αγώνα, Γιάννης Κουζούμης, με τους βοηθούς του κ.κ. 
Βακόνδιο και Ρούσσο, αποφάσισαν ότι δεν ήταν δυνα-
τόν να συνεχιστεί η αναμέτρηση καθώς όλη η Παροι-
κιά, είχε σκεπαστεί από μία πρωτόγνωρη ομίχλη στο 
νησί μας. Για την τύχη του αγώνα ή τη συνέχιση του Β’ 
σαρανταπεντάλεπτου θα αποφασίσει η αρμόδια επι-
τροπή της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Νέο ΔΣ στον ΑΟ Πάρου
Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο 

του Αθλητικού Ομίλου Πάρου, έπειτα από την εκλογική 
διαδικασία στις 30/10/2021.

Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Νικόλαος Σαρρής
Αντιπρόεδρος: Αντώνης Λάμπρου
Γενικός γραμματέας: Νίκος Μονδρέας
Ειδ. Γραμματέας: Αικατερίνη Καννά
Ταμίας: Μιχαήλ Αραβαντινός
Έφοροι ποδοσφαίρου: Κώστας Τσαντάνης, Φλώρα 

Μπαρμπαρή
Έφορος μπάσκετ: Αικατερίνη Καννά
Έφορος βόλεϊ: Γεώργιος Αρκουλής
Έφοροι στίβου: Παναγιώτης Ιορδάνης, Νίκος 

Μονδρέας, Μαρία Ανδαβόγλου
Έφορος κολύμβησης: Αγλαΐα Παρασκευά.
Ακόμα, με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ ορίστηκαν οι 

επιλαχόντες σύμβουλοι στις παρακάτω θέσεις:
Αναπληρώτρια γραμματέας: Νάντια Μουζακίτη
Β’ έφορος μπάσκετ: Musaku Irma.
Για τις εκλογές του ΑΟ Πάρου, ο κ. Τάκης Αποστο-

λόπουλος, έγραψε:
«Την Κυριακή 31 Οκτώβρη διεξήχθησαν οι εκλο-

γές για το νέο ΔΣ του ΑΟ ΠΑΡΟΥ. Ψήφισαν μόνο 59 
μέλη! Προσωπικά θεωρώ απαράδεκτο τον αριθμό των 
ψηφισάντων μελών, αν αναλογιστεί κανείς ότι 16 εξ 
αυτών ήταν υποψήφιοι. 

Αποτελεί απαξίωση στο πρόσωπο της παλιάς δι-
οίκησης αλλά και της νεοεκλεγείσας, σε ανθρώπους 
που προσφέρουν χρόνο, κόπο και χρήμα προκειμένου 
να λειτουργεί ο σύλλογος προς όφελος της νεολαίας 
μας! Είναι ντροπή για τους ίδιους τους γονείς, των 
300 και πλέον παιδιών που αθλούνται καθημερινά, 
σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ και στίβο να μη συμ-
μετέχουν στις αρχαιρεσίες του συλλόγου, απαξιώνο-
ντας και την προσπάθεια των ίδιων τους των παιδιών! 
Αποτελεί δε γεγονός αδιαμφισβήτητο ότι ο ΑΟΠ έχει 
ξεφύγει από τα παριανά δεδομένα, όντας πλέον σύλ-
λογος πρότυπο για πολλούς συλλόγους και ίσως ο 
κορυφαίος στις Κυκλάδες.

Μια πρωτοπόρα αθλητική κυψέλη με σπουδαίους 
προπονητές- εκπαιδευτικούς και μέλη των εκάστοτε 
ΔΣ εξαιρετικών ανθρώπων και φίλων του αθλητι-
σμού!

Δεν έχω παρά να ευχηθώ στο νέο ΔΣ καλή δύνα-
μη και ευόδωση των στόχων τους, προς όφελος του 
αθλητισμού και της νεολαίας μας, στους δε γονείς να 
είναι κοντά στο σύλλογο και στα παιδιά τους ενισχύ-
οντας τις πρωτοβουλίες και δραστηριότητες του ΑΟ 
Πάρου!».

Αθλητικά
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Από την αρχή της πανδημίας έχουν περάσει 20 μή-
νες. Παρά τις όποιες εκτιμήσεις,για την αποτελεσματι-
κότητα των εμβολίων, τα επικοινωνιακά «τερτίπια» της 
κυβέρνησης για τον δρόμο προς την «ελευθερία», ζού-
με ημέρες πρωτόγνωρης έξαρσης την περίοδο αυτή. 
Πάνω από 16.000 συνάνθρωποί μας έχουν χάσει τη 
ζωή τους. Το δημόσιο σύστημα Υγείας έχει «φρακά-
ρει» για μια ακόμα φορά. Τα νοσοκομεία γίνονται μιας 
νόσου, άνθρωποι που έπρεπε να βρίσκονται σε ΜΕΘ 
νοσηλεύονται σε απλούς θαλάμους και σε ράντζα. 
Επιπλέον, φέτος, λόγω διαφορετικών συνθηκών, θα 
έχουμε και τη παρουσία του ιού της γρίπης.

 Την ίδια ώρα το αγαθό της Υγείας γίνεται όλο και πιο 
κερδοφόρο εμπόρευμα στα χέρια των μεγάλων ιδιωτι-
κών μονάδων, που θησαυρίζουν εκμεταλλευόμενες τη 
γύμνια του δημόσιου συστήματος.

 Όχι εμείς, αλλά η γιατρός και αναπληρώτρια υπουρ-
γός Υγείας, Μίνα Γκάγκα είπε: «Αν αυξη-
θούν κι άλλο τα κρούσματα, οι νο-
σηλείες και οι διασωληνωμένοι 
στις ΜΕΘ, σε λίγο θα πρέπει 
να διαλέξουμε αν θα νο-
σηλευτεί ασθενής με κο-
ρωνοϊό ή ασθενής με 
εγκεφαλικό». Αν αυτό 
δεν αποτελεί ομολο-
γία αποτυχίας και δι-
άψευσης των κυβερ-
νητικών δηλώσεων 
για το ότι «το ΕΣΥ εί-
ναι θωρακισμένο», 
τότε τι είναι;

Αν έχουν δημιουργη-
θεί 1300 ΜΕΘ, όπως δια-
τείνεται ο υπουργός Υγείας, 
γιατί μπαίνει θέμα διαλογής 
όταν οι νοσηλευόμενοι σε ΜΕΘ 
είναι κάτω από 500;

Πρόσφατα είδαμε και στο νησί μας, περιστα-
τικά που έχρηζαν νοσηλείας και αντί να μεταφέρονται 
στο περιφερειακό νοσοκομείο Σύρου ή στην Αθήνα να 
βρίσκονται στην άλλη άκρη του Αιγαίου (Χίος!). Σε πε-
ρίοδο έξαρσης των κρουσμάτων είδαμε και το δημό-
σιο σύστημα στη Πάρο, το Κέντρο Υγείας, να αναστέλ-
λει για δέκα ημέρες την πλήρη λειτουργία του λόγω 
κρουσμάτων στο χώρο του, όπως και τη λειτουργία 
των Περιφερειακών Ιατρείων. Έγκαιρα καταγγείλαμε 
την κρατική αναλγησία που μετράει σαν κόστος την 
υγεία και δεν παίρνει μέτρα για πραγματική στήριξη 
του δημόσιου συστήματος υγείας, όπως και για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας.

Με αφορμή την έξαρση των κρουσμάτων σε όλη τη 
χώρα αλλά και τοπικά, υπήρξαν παρεμβάσεις παρα-
γόντων της πολιτικής ζωής του τόπου μας, με παρό-
τρυνση στο ανεμβολίαστο τμήμα του πληθυσμού για 
να εμβολιαστεί.

Μέχρι εδώ τίποτα το μεμπτό, ίσα-ίσα. Την ίδια πα-

ρότρυνση κάνουμε και εμείς, θεωρώντας ότι 
το εμβόλιο κατά του covid-19 αποτελεί κατά-
κτηση της επιστήμης που η ανθρωπότητα πρέ-
πει να έχει πρόσβαση σε αυτό, που δεν έχει, 
και να το αξιοποιήσει με δεδομένο ότι αποτε-
λεί αυτή τη στιγμή το μοναδικό όπλο κατά του 
κορωνοϊού.

Από κει και πέρα όμως καμία αναφορά από όσους 
έσπευσαν να στηρίξουν την κυβερνητική πολιτική για 
την κατάσταση της δημόσιας υγείας στο νησί μας, που 
ήταν υποβαθμισμένη προ της πανδημίας, άρα πολύ πε-
ρισσότερο μετά και εν μέσω αυτής. Κανένας προβλη-
ματισμός για την εμφάνιση άνω των 10 κρουσμάτων 
στο ΚΥ. (Αλήθεια τι θα συνέβαινε αν στα μεγάλα νοση-
λευτικά ιδρύματα της χώρας υπήρξε αυτή η αναλογία 
κρουσμάτων στο προσωπικό τους;).

Την ίδια στιγμή καμιά κριτική από κανέναν για την 
πολιτική ανακύκλωσης «δοκιμασμένων» 

μέτρων που μας έχουν οδηγήσει στα 
σημερινά αποτελέσματα, για την 

πολιτική που θεοποιεί την 
ατομική ευθύνη των πο-

λιτών και μετακυλύει το 
κόστος της πρόληψης 
στο λαό.

Είναι αντιφατικό να 
λες ότι κόπτεσαι για 
την υγεία του λαού 
και την ίδια ώρα να 
αποδέχεσαι αμαχητί 
ή να περιορίζεις την 

διεκδίκηση σε επιστο-
λική διαμαρτυρία, να 

αποδέχεσαι την έλλειψη 
υγειονομικού προσωπικού, 

τη κατάσταση της δημόσιας 
υγείας, τη κατάσταση στα Μέσα 

Μεταφοράς και στα σχολεία, τον κυ-
βερνητικό σχεδιασμό για το «νέο ΕΣΥ» που 

προβλέπει συγχωνεύσεις και παραπέρα εμπορευματο-
ποίηση. Δεν μπορείς να αγνοείς την αναγκαιότητα ορ-
γάνωσης μιας σοβαρής ενημερωτικής εκστρατείας κι 
ενός εμβολιαστικού προγράμματος, στηριγμένου στο 
δημόσιο σύστημα Υγείας, που θα περιλαμβάνει ανα-
λυτική ενημέρωση, προληπτικό έλεγχο, αλλά και ια-
τρική παρακολούθηση των εμβολιασμένων και να 
αδιαφορείς για το «τάισμα» με εκατομμύρια των συ-
στημικών μέσων ενημέρωσης. Δεν πρέπει να προκα-
λείς σύγχυση καλλιεργώντας τον εφησυχασμό επει-
δή στην Περιφερειακή μας Ενότητα έχουμε περίπου 
14.800 ολοκληρωμένους εμβολιασμούς, όταν ξέρεις 
ότι τα απογραφικά στοιχεία του πληθυσμού το 2011 
δεν έχουν σχέση με το σήμερα.  Όταν ξέρεις ότι σε 
αυτόν τον αριθμό περιλαμβάνεται και η Αντίπαρος με 
περίπου 2000 εμβολιασμένους. Ακόμα σε αυτόν τον 
αριθμό εμβολιασμένων περιλαμβάνονται εκατοντάδες 
άνθρωποι, εργαζόμενοι ή επισκέπτες των νησιών μας, 

που δεν μπορούν φυσικά να προσμετρηθούν στο μό-
νιμο πληθυσμό.

Από την άλλη, σήμερα, χρειάζονται μέτρα που 
να πείθουν και όχι να εκβιάζουν.

Δεν μπορεί να αξιοποιείται από την κυβέρνηση ο εμ-
βολιασμός για να καλλιεργεί κλίμα διχασμού και εκφο-
βισμού, κοινωνικού αυτοματισμού για την αποτίναξη 
των ευθυνών από τις πλάτες της και την ίδια ώρα να 
προχωρά παραπέρα η εμπορευματοποίηση της Υγείας.

Τα γεγονότα δείχνουν ότι αν συνεχιστεί η ίδια πολιτι-
κή το τέταρτο κύμα που διανύουμε θα είναι πιο φονικό 
από τα προηγούμενα, και είναι «στημένοι στο τοίχο» η 
κυβερνητική πολιτική και οι απολογητές της, όταν μίλα-
γαν για «το τέλος του τούνελ», για «το τελευταίο μίλι», 
που δεν είναι καθόλου φαιδρά αλλά τραγικά λεγόμενα.

Έχουν άδικα χαθεί λόγω έλλειψης μέτρων πολλές 
ανθρώπινες ζωές. Για να μη χαθούν κι άλλες χρειά-
ζεται εδώ και τώρα να παρθούν όλα εκείνα τα ανα-
γκαία μέτρα, για τα οποία από την πρώτη στιγμή φω-
νάζουν οι υγειονομικοί, οι επιστήμονες, τα σωματεία, 
οι μαζικοί φορείς. Χρειάζεται και εμείς στο τόπο 
μας να ορθώσουμε ανάστημα, μακριά από την 
«πολιτική οσφυοκαμψία» ορισμένων, την τα-
κτική της «προσφοράς» στη κυβερνητική πολι-
τική και τη λογική του «να τα έχουμε καλά με 
τους από πάνω». Ο παριανός λαός και οι φο-
ρείς του πρέπει να απαιτήσουν:
 • Καθολικό πρόγραμμα δημόσιου δωρεάν εμ-

βολιασμού με όλα τα αποτελεσματικά και ασφαλή 
εμβόλια. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων φαρμά-
κων. Δωρεάν πλήρης προληπτικός ιατρικός έλεγχος 
πριν από τον εμβολιασμό.
 • Δωρεάν επαναλαμβανόμενα προληπτικά 

τεστ για τον κορωνοϊό σε όλους χωρίς εξαίρεση. 
Το συνεργείο του ΕΟΔΥ να πραγματοποιεί ελέγχους 
βάσει προγράμματος σε όλα τα χωριά.
 •  Συστηματικά προληπτικά μέτρα αντιμετώπι-

σης του συγχρωτισμού σε σχολεία, Μέσα Μα-
ζικής Μεταφοράς, τόπους δουλειάς. 
 • Αύξηση των δαπανών για την Υγεία.
 • Προσλήψεις μόνιμου υγειονομικού προσω-

πικού στο ΚΥ
 • Ένταξη των ιδιωτών ιατρών και άλλων υγει-

ονομικών σε ενιαίο κρατικό σχεδιασμό για τη 
δωρεάν περίθαλψη στα ιατρεία τους ή με επισκέ-
ψεις κατ’ οίκον.
 • Επίταξη, των μεγάλων νοσοκομειακών μο-

νάδων του ιδιωτικού τομέα, των διαγνωστι-
κών κέντρων και των κέντρων αποκατάστα-
σης.

Σήμερα, το αίτημά μας για τη δημόσια υγεία στην 
Πάρο και την Αντίπαρο δεν μπορεί να είναι και κάτι λι-
γότερο από τη δόμηση μιας νέας μονάδας Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως και αν αυτή 
λέγεται, Κέντρο Υγείας ή μικρό Νοσοκομείο, που να 
ανταποκρίνεται στα σημερινά πληθυσμιακά, επιδημιο-
λογικά και γεωγραφικά δεδομένα των νησιών μας.

Εμείς δεσμευόμαστε ότι άμεσα θα το φέρου-
με θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Καλούμε τον 
παριανό λαό μέσα από τους φορείς του, όπως 
στο παρελθόν, έτσι και τώρα να στηρίξει τις 
προσπάθειες αυτές και να γίνει πρωταγωνι-
στής για αυτά που δικαιούται ο ίδιος και τα 
παιδιά του. 

Απόψεις

Οι σύγχρονες ανάγκες μας να 
καθορίσουν τις διεκδικήσεις μας
του Κ. Ροκονίδα, επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου


