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1ο νηπιαγωγείο Παροικιάς

Προς οριστική 
διακοπή;

Σοβαρό θέμα έχει προκύψει με το 1ο νηπιαγωγείο 
Παροικιάς, όπου η αναπληρώτρια νηπιαγωγός του 
2ου τμήματος, πήρε μετάθεση για το 2ο νηπιαγωγείο 
Παροικιάς, καθώς έπρεπε να καλύψει συνάδελφο, η 
οποία βγήκε σε άδεια λόγω εγκυμοσύνης.

Από το 1ο νηπιαγωγείο έγινε αίτημα στον προϊστά-
μενο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να καλυφθεί το 
κενό, διότι έχει διακοπεί το ολοήμερο τμήμα του σχο-
λείου, το οποίο εξυπηρετεί γονείς 13 παιδιών. Ωστόσο, 
η απάντηση που έλαβε δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντι-
κή, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμο προσωπικό γι’ αυτή 
την περίοδο.

Στη συνέχεια έστειλαν επιστολή στον προϊστάμενο, 
οι γονείς που έχουν τα παιδιά στο ολοήμερο τμήμα, εκ-
φράζοντας την δυσαρέσκεια και τη διαμαρτυρία τους, 
για το συγκεκριμένο γεγονός.

Αναλυτικά η επιστολή
«Επιστολή διαμαρτυρίας Γονέων για την επαναλει-

τουργία του Ολοήμερου του 1ου Νηπιαγωγείου Πα-
ροικιάς Πάρου

Με το άνοιγμα των σχολείων στις 10/5/21το 1ο 
νηπιαγωγείο Παροικιάς βρέθηκε αναπάντεχα να αντι-
μετωπίζει προβλήματα λειτουργίας χωρίς το ίδιο να 
ευθύνεται.

Συγκεκριμένα, η αναπληρώτρια νηπιαγωγός του 
2ου τμήματος του 1ου νηπιαγωγείου Παροικίας Πά-
ρου, με απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης Κυκλάδων στις 6/5/21, τοποθετείται στο 
2ο νηπιαγωγείο Παροικιάς από τις 10/5/21.

Εκφράζουμε έντονα την διαμαρτυρία μας και τη δυ-
σαρέσκεια μας διότι η απόφαση αυτή είχε ως αποτέ-
λεσμα την διακοπή λειτουργίας του ολοήμερου τμή-
ματος του σχολείου μας, στο οποίο φοιτούν 13 νήπια/
προνήπια, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα στους 
γονείς που εργάζονται με ωράριο από8.00πμ. έως 
στις 16:00μμ. και δεν είναι σε θέση να φεύγουν από 
την εργασία τους και να φροντίζουν τα παιδιά τους. 
Έπειτα από ενημέρωση του προβλήματος μας στον 
διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων 
και στη διευθύντρια Περιφερικής Εκπαίδευσης Ν. Αι-
γαίου, αναμένουμε άμεσα τις δικές τους ενέργειες». 

Τι απαντά ο προϊστάμενος
Η εφημερίδα επικοινώνησε με τον προϊστάμενο 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, Χρή-
στο Καφτηράνη. 

Ο κ. Καφτηράνης μας τόνισε ότι είναι πολύ δύσκολο 
να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε στο 1ο νηπι-
αγωγείο, ειδικά από τη στιγμή που θα λειτουργήσουν 
για ακόμα για ένα μήνα, μέχρι τις 25 Ιουνίου. 

Επίσης, μας επισήμανε, ότι η κίνηση αυτή έπρεπε να 
γίνει, καθώς το υπάρχον σύστημα δίνει προτεραιότητα, 
στα πρωινά τμήματα όταν υπάρξει κάποιο κενό και όχι 
στα ολοήμερα. 

Τέλος, τόνισε, ότι μόνος τρόπος να βρεθεί αντικατα-
στάτης για το ολοήμερο τμήμα του 1ου νηπιαγωγείου, 
είναι να επιστρέψει κάποιος νηπιαγωγός από άδεια, 
αλλά να είναι από την Πάρο και όχι από άλλο νησί.

Τοπικές ειδήσεις

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 569

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μ. Μπελέγρης

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

Περιβάλλον
Ολοκληρώθηκαν και κατατέθηκαν από τον δήμο Πά-

ρου οι οριστικές μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης 
δύο περιβαλλοντικών έργων υποδομής για την Πάρο. 
Πρόκειται για την κατασκευή της Β’ φάσης και αναβάθ-
μιση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Στραγγισμάτων 
(ΕΕΣ) του ΧΥΤ ΠΑΡΟΥ, και μονάδα κομποστοποίησης 
Πάρου.

Τα ανωτέρω διαβιβάστηκαν από τον δήμο στον 
αρμόδια Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ο 
οποίος και αναμένεται να υποβάλει την πρόταση για 
την χρηματοδότησή τους από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αει-
φόρος Ανάπτυξη» (γνωστό και ως ΥΜΕΠΕΡΑΑ).

Τα συγκεκριμένα έργα αποτελούν αναπόσπαστο 
τμήμα για τα απορρίμματα, μαζί με το Σταθμό Μετα-
φόρτωσης Απορριμμάτων Νάουσας και την επικείμε-
νη λειτουργία των πράσινων σημείων σε Παροικιά και 
Νάουσα. 

Στα εκτιμώμενα οφέλη συγκαταλέγονται: 
α. η ανάκτηση υλικών που μπορούν επαναχρησιμο-

ποιηθούν ή να ανακυκλωθούν
β. η εξοικονόμηση πρώτων υλών 
γ. η παραγωγή κομπόστ υψηλής ποιότητας
δ. η μείωση του απορριμμάτων που προορίζονται 

προς υγειονομική ταφή και ως εκ τούτου η αύξηση 
της διάρκειας ζωής του ΧΥΤΑ.

Υποβάθμιση 
μνημόσυνου 
Στέλλα

Για ακόμα μία φορά η επιμνημόσυνη δέηση για τον 
εθνομάρτυρα Νικόλαο Στέλλα υποβαθμίστηκε, και η 
όλη τελετή δείχνει να φθίνει με τα χρόνια.

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου 
στις 24/5/2021 ο δημοτικός σύμβουλος της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου, Ν. Τσιγώνιας, έθεσε το ερώτημα, 
ενώ ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Κ. Ροκονίδας, 
είπε ότι η εκδήλωση μνήμης υποβαθμίζεται συνειδη-
τά. Ακόμα, ο κ. Ροκονίδας είπε ότι και στο πρόγραμμα 
της εκδήλωσης που εξέδωσε η κοινότητα Μάρπησσας 
ανέφερε μόνο για το μνημόσυνο στην εκκλησία και 
τίποτα για την τελετή στο άγαλμα του ήρωα. Ακόμα, 
πρόσθεσε ότι έγινε επιλεκτική κατάθεση στεφανιών 
και ουσιαστικά τον τελετάρχη τον έκανε ο κ. Κωβαίος, 
ο οποίος ήταν και ο ομιλητής.

Απαντώντας ο κ. Κωβαίος υποστήριξε ότι εκείνος 
έδωσε την εντολή να είναι το τελετουργικό λιτό λόγω 
κορωνοϊού, ενώ στην εκκλησία μπορούσαν σύμφωνα 
με τα πρωτόκολλα να μπουν έως είκοσι άτομα. Ακό-
μα είπε ότι κατατέθηκαν τέσσερα στεφάνια και λόγω 
της συγκίνησης που ένιωσε στον χώρο της εκδήλωσης 
αποφάσισε να πει δύο λόγια.

Τέλος, από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δόθη-
κε στη δημοσιότητα η παρακάτω ανακοίνωση για την 

επέτειο μνήμης για τον Ν. Στέλλα.
«Η έμπρακτη κατάθεση της παριανής λαϊκής ψυχής 

στον αγώνα κατά των κατακτητών. Το αγροτόπαιδο 
που σφράγισε με την ίδια του τη ζωή την αντιστασι-
ακή παρουσία των παριανών ενάντια στη γερμανική 
κατοχή.

Σύμβολο θάρρους, αυταπάρνησης, αντιστασιακής 
δράσης, πίστης σε πανανθρώπινα ιδανικά και αξίες 
όπως αυτά της εθνικής ανεξαρτησίας και κυριαρχίας.

Ο Νικόλας Στέλλας είναι φάρος ελπίδας για τον 
τόπο μας:

- Για να θυμούνται οι παλιότεροι ότι ο τόπος που 
παρέλαβαν είναι ποτισμένος με αίμα.

- Για να διδάσκονται οι νεότεροι ότι χωρίς αγώνα, 
οργάνωση, ιδανικά, αυταπάρνηση και θυσίες, χωρίς 
ανατροπές τα όνειρα δεν δικαιώνονται.

Ο Νικόλας Στέλλας είναι ένας από τους χιλιάδες 
ανώνυμους και επώνυμους λαϊκούς αγωνιστές που 
διάλεξαν το δρόμο της αντίστασης σε πόλεις και χω-
ριά σε αντίθεση με τους βολεμένους και τους συμ-
βιβασμένους που έγιναν υποχείρια των κατακτητών.

Βέβαια οι μεταπολεμικές εξελίξεις στη χώρα μας 
με την αγγλο-αμερικάνικη επέμβαση «βάφτισαν» τους 
αγωνιστές «προδότες» που γέμιζαν τα ξερονήσια και 
τροφοδοτούσαν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και 
τους δοσίλογους «παρεξηγημένους πατριώτες». 

Σήμερα 77 χρόνια μετά ο Νικόλας Στέλλας και 
όλη η γενιά της Εθνικής Αντίστασης θυμίζει το 
δικό μας χρέος.

Αντίσταση και ανατροπή για να δικαιωθούν οι 
θυσίες τους, για να βρεθεί ο λαός μας στο προ-
σκήνιο της εξουσίας, αφεντικό στο τόπο του».
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Εντοπισμός έκτασης
Οργάνωση υποβολής φακέλου

Έκθεση φωτοερμηνείας
Έκθεση πραγματογνωμοσύνης

Υποβολή αντιρρήσεων
Εκπροσώπηση ενώπιον επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων

Τεχνική υποστήριξη
Δασικές-Περιβαλλοντικές-Φυτοτεχνικές μελέτες

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Πρόδηλα σφάλματα, Επιτροπές

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

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

κτηματολογίου

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

Δίκτυο ύδρευσης Αγ. 
Γεωργίου Αντιπάρου

Με απόφαση της διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων προκηρύσσεται ανοιχτός 

διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού 

Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Α φάση)», προϋπολογισμού 915.000 ευρώ.

Το έργο που αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του οικισμού Αγίου 

Γεωργίου στην Αντίπαρο, μελετήθηκε από τον δήμο Αντιπάρου, με απόφαση του Πε-

ριφερειάρχη εντάχθηκε για τη χρηματοδότησή του στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» και δημοπρατείται από την Περιφέρεια, στο 

πλαίσιο της υποστηρικτικής λειτουργίας της προς τους νησιωτικούς δήμους που δε 

διαθέτουν τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση μεγάλων έργων υποδομής. 

Το έργο αφορά στην κατασκευή νέου υπογείου δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευ-

σης, συνολικού μήκους περίπου 6,5 χλμ, το οποίο θα ξεκινά από την δεξαμενή του 

οικισμού, 1000 κμ που θα κατασκευαστεί και καλύπτει περιοχές όπου έχει αναπτυ-

χθεί σημαντική δόμηση. Ειδικότερα, περιλαμβάνει τη δεξαμενή αποθήκευσης ύδατος 

του οικισμού, τις αντλίες και τους καταθλιπτικούς αγωγούς από τις γεωτρήσεις 

προς τη δεξαμενή, τον κύριο τροφοδοτικό αγωγό προς τις διάφορες γεωγραφικές 

ενότητες και τις πιεζομετρικές ζώνες του δικτύου, τις δικλείδες ρύθμισης της πίεσης, 

καθώς και τους αγωγούς του δικτύου, κατά μήκος των δρόμων που έχει σημειωθεί 

οικιστική ανάπτυξη. 

Το έργο είναι ενταγμένο στον Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής 

συνοχής» του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Συλλήψεις για βία
Από τη διεύθυνση αστυνομίας Κυκλάδων, για τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν 

στις 24/5/2021 στο Α.Τ. Πάρου, δημοσιεύτηκε το παρακάτω δελτίο Τύπου:
«Την 24/05/2021 το βράδυ συνελήφθησαν στην Πάρο, από αστυνομικούς του 

Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, δύο ημεδαποί ηλικίας 25 και 33 ετών γιατί στο 
πλαίσιο προσαγωγής τους προς διερεύνηση καταγγελίας και βεβαίωσης σε βάρος 
τους παράβασης, ασκήσανε βία κατά των αστυνομικών απειλώντας, εξυβρίζοντας 
και διαταράσσοντας την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας. 

Για εμπλοκή στις πράξεις κατά των αστυνομικών αναζητείται ακόμη ένας 37χρο-
νος ημεδαπός».

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

Εγκαίνια ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ 
Πάρου

Την 1η Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Πάρου (Ενιαίο 
Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο Πάρου).

Η πρόσκληση έχει ως εξής:
«To σχολικό έτος 2020-21 ήταν ιδιαίτερα απαιτητικό τόσο για την εκπαιδευτι-

κή κοινότητα, όσο και για ολόκληρη την κοινωνία. Ωστόσο, είναι η χρονιά, κατά 
την οποία το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) Πάρου 
ξεκίνησε τη λειτουργία του, καλύπτοντας ένα σημαντικό κενό στο εκπαιδευτικό 
σύστημα του νησιού. 

Ευελπιστώντας ότι η κοινωνία επανέρχεται σιγά-σιγά στην κανονικότητα και θε-
ωρώντας σημαντικό να σηματοδοτηθεί η λειτουργία του σχολείου μας ως ένα γε-
γονός πολύ μεγάλης σημασίας για την κοινωνία της Πάρου, σας προσκαλούμε στα 
εγκαίνια του σχολείου μας που θα πραγματοποιηθούν την Τρίτη 1η Ιουνίου στις 
11.30 π.μ. στον αύλειο χώρο του σχολείου μας στις Καμάρες Πάρου. 

Στη διάρκεια της τελετής θα τηρηθούν όλα τα μέτρα που προβλέπονται από το 
υγειονομικά πρωτόκολλα για την μείωση της διασποράς του COVID-19».
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Τρομερό και 
παριανό…

Φαντάζει λίγο τρελό, αλλά είναι αληθινό και απο-
δεικνύει ότι ορισμένοι συμπολίτες μας μπροστά στο 
κέρδος και πιθανά την πώληση ενός παραπάνω καφέ 
στο μαγαζί τους, δεν υπολογίζουν τίποτα!

Τελευταίος εχθρός που ανακάλυψαν ορισμένοι στη 
Νάουσα, είναι τα χελιδόνια! Γιατί τα χελιδόνια θα ρω-
τήσετε. Δείτε λοιπόν τι καταγγέλλει συμπολίτης μας: 
«Απόψε διαπίστωσα ότι στα πάνω βόλτα, μεταξύ Ευαγ-
γελισμού και Αϊ Γιάννη Θεολόγου, οι καταστηματάρχες 
έχουν χώσει χαρτιά και πλαστικά στα δοκάρια 
για να εμποδίσουν τα χελιδόνια, που κάθε χρόνο 
εδώ και αμέτρητους αιώνες κάνουν φωλιά! Τι κακό 
τους έκαναν τα χελιδόνια; Η Νάουσα σαν χωριό έχει 
ήδη χάσει τους κατοίκους στον παλιό οικισμό, τώρα 
«κάποιοι» θέλουν να μην υπάρχουν και χελιδόνια…».

Για την ιστορία να σημειώσουμε ότι τα χελιδόνια, 
που οι έλληνες έχουμε συνδυάσει με τον ερχομό της 
άνοιξης, διανύουν περίπου 10.000 χλμ για να έρθουν. 
Ξεκινούν από τη νότια Σαχάρα για να φτάσουν εδώ την 
άνοιξη. Το ίδιο μεγάλο ταξίδι κάνουν και το φθινόπω-
ρο, όταν φεύγουν από την Ελλάδα. Συνολικά μπορεί να 
ταξιδέψουν περίπου 20.000 χλμ για να έρθουν εδώ και 
να επιστρέψουν στην Αφρική!

Φτιάχνουν τη φωλιά τους από λάσπη. Χρειάζονται 
700-1500 σβόλους για την κάθε φωλιά και το «χτίσι-
μο» μπορεί να κρατήσει έως 15 ημέρες! Ο πληθυσμός 
τους μειώνεται συνεχώς λόγω έλλειψης τροφής και 
χώρων επώασης. Άλλος μεγάλος τους εχθρός είναι 
οι καταιγίδες και οι δυνατοί άνεμοι, αφού τρέφονται 
αποκλειστικά με έντομα. Ένα χελιδόνι με μια μπουκιά 
μπορεί να φάει 50 κουνούπια και μύγες! Φανταστείτε 
λοιπόν πόσα έντομα τρώει μια οικογένεια χελιδονιών 
σε μία ημέρα και στη συνέχεια όσοι φράζουν τις φω-
λιές των χελιδονιών να σκεφτούν τι θα γίνει στη συνέ-
χεια χωρίς χελιδόνια!

Απαγόρευση 
κυκλοφορίας 
οχημάτων

Με ανακοίνωσή του ο αντιδήμαρχος Πάρου, Πάνος 
Κεμπάμπης, ενημερώνει τους οδηγούς για τις απαγο-
ρεύσεις που υπάρχουν για τη διέλευση οχημάτων σε 
περιοχές της Παροικιάς, σε εφαρμογή της 118/2011- 
όπως τροποποιήθηκε- με τη 169/2017 απόφαση του 
δημοτικού συμβουλίου.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται:
«1) Απαγορεύεται η κυκλοφορία παντός τροχοφό-

ρου στον παραλιακό δρόμο Παροικίας από την αφε-
τηρία ΚΤΕΛ έως το Μπουνταράκι από τις 19:00-07:00 
από 26/5-05/10.

2) Απαγορεύεται η είσοδος παντός τροχοφόρου όλο 
το 24ωρο στην πλατεία Μ. Μαυρογένους από 26/05-
05/10.

3) Τα οχήματα για την τροφοδοσία των καταστημά-
των εντός οικισμού και πλατειών στην Παροικιά θα 
μπορούν να εισέλθουν κατά τις ώρες 06:00-09:00π.μ. 
και 14:00-18:00μ.μ.

 Όσοι είναι ήδη εφοδιασμένοι με κάρτα εισόδου θα 
πρέπει να προσέλθουν στον δήμο για να γίνει ρύθμισή 
της».

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

Χρήστος Παντελαίος & Σια Ο.Ε.

εργαλεία βαφής & χρώµατα

εργαλεία παντός τύπου

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ
ΕΠΙ ΤΟΥ ∆ΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

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

Κιν: 6977699213, 6944694743 - E-mail: dasogea@otenet.gr
Website: www.dasogea.gr - Facebook.com/dasogea.gr

∆ασολόγος Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ Τεχνικός Σύµβουλος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

εμπόριο κουφωμάτων 
κατασκευή και σχεδίαση επίπλων κουζίνας

κατασκευή και τοποθέτηση πέργκολας
κατασκευή και τοποθέτηση ξύλινης οροφής

ξυλουργικές εργασίες
T. 6970 041 755

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

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

Τριπολιτσιώτης Λορέντζος
Τ: +30 694 8008804 | Ε: buguard.20@gmail.com
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Η Τέχνη 
λυτρώνει και δεν 
χαλιναγωγείται....

Ένα σημαντικό θέμα που έχει προκύψει εδώ και πε-
ρίπου ένα χρόνο και αφορά την εκπαίδευση, είναι η 
απόφαση του υπουργείου Παιδείας να καταργήσει τα 
μαθήματα των τεχνών και των κοινωνικών επιστήμων 
από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και συγκεκριμένα 
από τα λύκεια.

Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών εικαστικών τε-
χνών είναι έντονες, ζητώντας από την υπουργό Παι-
δείας, Νίκη Κεραμέως, να αποσύρει το νομοσχέδιο, 
καθώς, δε δίνει ίσα δικαιώματα στη μόρφωση όλων 
εκείνων των μαθητών που προσανατολίζονται σε σχε-
τικές με την τέχνη σπουδές (σχολές Καλών Τεχνών, 
σχολές Γραφιστικής, Διακόσμησης, Αρχιτεκτονικής, 
Πολυμέσων και γενικότερα όλων των τεχνών). Για 
παράδειγμα, το γραμμικό και ελεύθερο σχέδιο, είναι 
μαθήματα πανελλαδικά, ωστόσο, δε θα διδάσκονται 
πλέον στα σχολεία και θα μπορούν να τα παρακολου-
θήσουν, μόνο όσοι έχουν την ευκολία να πηγαίνουν σε 
φροντιστήρια.

Για την ιστορία, το Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών 
Ελλάδας (ΕΕΤΕ), πραγματοποίησε συγκεντρώσεις έξω 
από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ενώ έχει κάνει και 
προσφυγή στο Σ.τΕ. κατά της απόφασης. Αξίζει βέβαια 
να αναφερθεί ότι δεν έμειναν μόνο εκεί, αλλά έγιναν 
και κινητοποιήσεις πανελλαδικά. Επίσης, έγιναν τη-
λε-συνεντεύξεις από φορείς των Ανώτατων Σχολών 
Καλών Τεχνών, από μαθητές και πολλούς άλλους, οι 
οποίοι μιλούν για την αναγκαιότητα της τέχνης.

Όσον αφορά την Πάρο, οι εκπαιδευτικοί Εικαστικών 
Μαθημάτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, δίνουν τον 
δικό τους αγώνα, για να προστατεύσουν τα μαθήματα 
τους, έχοντας ενημερώσει τόσο τους συλλόγους γονέ-
ων και κηδεμόνων Πάρου, όσο και το συνδικαλιστικό 
τους όργανο (ΕΛΜΕ Πάρου). Μάλιστα, ο πρώτος έχει 
στείλει ήδη επιστολή προς το υπουργείο να ανακα-
λέσει την απόφαση, διότι υπάρχουν τουλάχιστον 40 
παιδιά που παρακολουθούν μαθήματα των τεχνών. 
Ενώ απαρατήρητο δεν περνάει και το πανό που έχουν 
φτιάξει και κρεμάσει έξω από το λύκειο της Παροικιάς, 
περνώντας μέσα από αυτό το δικό τους μήνυμα.

Τέλος, οι καθηγητές εικαστικών τεχνών των δύο 
σχολειών, έκαναν μια κοινή δήλωση μέσω της εφη-
μερίδας μας.

«Ο Εξοβελισμός των Τεχνών και των Κοινωνικών 
Επιστημών από την Δημόσια Εκπαίδευση του Λυκείου 

αποτελεί ύβρη, είναι αντιπαιδαγωγική και αντισυνταγ-
ματική, αφού δεν παρέχονται έτσι ίσες ευκαιρίες για 
την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η κατάργηση της Τέχνης από το Λύκειο, στερεί από 
τους μαθητές την δυνατότητα της ολόπλευρης ανά-
πτυξης και συγκρότησης της προσωπικότητας τους, 
που επιτυγχάνεται με την μελέτη της οπτικής αντίλη-
ψης και την καλλιέργεια της φαντασίας.

Τα παιδιά μέσω της φαντασίας, βιώνουν την ελευ-
θερία και την δημιουργικότητα του νου, και έτσι μπο-
ρούν να προσαρμοστούν καλύτερα στην πραγματι-
κότητα! Ο δημιουργικός νους τροφοδοτεί όλες τις 
επιστήμες.

Η Τέχνη είναι ψυχικό καταφύγιο,βάση της Αισθητι-
κής αντίληψης, της κριτικής σκέψης, και του Πολιτι-
σμού. Η Τέχνη λυτρώνει και δεν χαλιναγωγείται...

ΤΟ 2021 ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ;».

Τοπικές ειδήσεις
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Αλλαγές στα 
πρωτόκολλα

Ευελιξία και λειτουργικότητα χαρακτηρίζουν τα επικαιροποιημένα υγειονομικά 
πρωτόκολλα των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων που ισχύουν ήδη την τρέχουσα του-
ριστική χρονιά.

Σε δημόσιες δηλώσεις της η πρόεδρος του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και 
Προβλέψεων, Κωνσταντίνα Σβήνου, τόνισε ότι πλέον βρέθηκε η λύση για το σοβαρό 
θέμα του μπουφέ που πέρυσι δημιούργησε πολλά προβλήματα στην εύρυθμη λει-
τουργία τους.

Μπουφές
Ειδικότερα, από φέτος οι πελάτες των ξενοδοχείων θα μπορούν να σερ-

βίρονται μόνοι τους στο μπουφέ και όχι με τη βοήθεια του προσωπικού του 
ξενοδοχείου, όπως γινόταν πέρυσι που δημιουργούσε προβλήματα καθυστερήσεων 
στη διάρκεια της εξυπηρέτησης των πελατών. 

Έτσι τα ξενοδοχεία που διαθέτουν μπουφέ, υποχρεούνται με τα επικαιροποιημέ-
να υγειονομικά πρωτόκολλα να παρέχουν απολυμαντικό χεριών στην είσοδο του 
μπουφέ, αλλά και ταυτόχρονος έλεγχος ότι αυτό γίνεται από τους πελάτες. Την ίδια 
στιγμή, υποχρεωτική είναι η τοποθέτηση διαχωριστικού προστατευτικού στα φαγητά 
κλπ, ενώ θα υπάρχει και η δυνατότητα οι πελάτες να προμηθεύονται γάντια μιας 
χρήσης προκειμένου να πιάσουν τη λαβίδα κλπ. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται 
η λειτουργία του χώρου τραπεζαρίας για άλλες δραστηριότητες, εκτός αυτής της 
εστίασης.

Υπνοδωμάτια
Στα επικαιροποιημένα υγειονομικά πρωτόκολλα τονίζεται μεταξύ άλλων ότι στα 

υπνοδωμάτια – κοιτώνες, η δυναμικότητά τους περιορίζεται στο 50% και τηρείται 
υποχρεωτικά απόσταση 1,5μ μεταξύ των κλινών. 

Μάλιστα, κατά την είσοδο των πελατών θα πραγματοποιείται θερμομέτρηση και 
θα συμπληρώνεται ερωτηματολόγιο υγείας. Να σημειωθεί ότι τα μέσα ατομικής 
προστασίας του προσωπικού, η μάσκα (απλή χειρουργική ή πάνινη/υφασμάτινη), τα 
γάντια μιας χρήσης είναι πλέον στην καθημερινότητα τους. Ειδικά για το προσωπικό 
της υπηρεσίας υποδοχής, μπορεί να γίνεται χρήση προσωπείου/ασπίδας προσώπου, 
όπως τονίζεται.

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

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

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

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

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

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Σεμινάρια υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι το πρώτο δεκαπενθήμερο 
του Ιουνίου θα πραγματοποιηθούν δύο τμήματα εκπαίδευσης σε θέματα Υγιεινής και 
Ασφάλειας Τροφίμων, εξ’ αποστάσεως βάσει των όρων και των προϋποθέσεων που 
θέτει ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων Ε.Φ.Ε.Τ. στις 3 και 4 Ιουνίου ώρες 
9.00-14.00 και 11 και 12 Ιουνίου ώρες 16.00-21.00.

Λόγω των περιοριστικών μέτρων τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν εξ αποστά-
σεως μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του επιμελητηρίου Κυκλάδων δίνοντας τη 
δυνατότητα σε κάθε ενδιαφερόμενο από όπου κι αν βρίσκεται να πάρει μέρος και να 
καλύψει την ανάγκη της υποχρεωτικής επιμόρφωσης άμεσα εν όψει της νέας σεζόν.

Ποιους αφορά
Η εκπαίδευση αφορά επιχειρηματίες και προσωπικό που παράγουν, επεξεργάζο-

νται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν ή εμπορεύονται τρόφιμα/ποτά σε επιχει-
ρήσεις όπως: καταλύματα με πρωινό, καφέ, μπαρ, εστιατόρια, κυλικεία, παντοπωλεία, 
σούπερ μάρκετ, μανάβικα, ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, τυροκομεία, οινοποιεία, ελαι-
οτριβεία κ.ά.

Εξαιρείται όποιος διαθέτει έγκυρο τίτλο σπουδών ή πιστοποιητικό κατάρτισης, 
από το οποίο να προκύπτει ότι είναι επαρκώς καταρτισμένος σε θέματα υγιεινής και 
ασφάλειας τροφίμων.

Κόστος Συμμετοχής / Παροχές
100 ευρώ το άτομο (συμπεριλαμβάνεται το χρηματικό τέλος υπέρ του Ε.Φ.Ε.Τ).
Σε κάθε συμμετέχοντα παρέχεται δωρεάν έντυπο εκπαιδευτικό υλικό και βεβαίωση 

παρακολούθησης έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία με τη γραπτή αξιολόγηση, η 
οποία διεξάγεται σε μεταγενέστερο χρόνο από τον Ε.Φ.Ε.Τ.

Το πιστοποιητικό ισχύει επ’ αόριστον. Όσοι έλαβαν το πιστοποιητικό μέχρι το 2007 
είναι απαραίτητο να επαναλάβουν την εκπαίδευση, γιατί τότε η ισχύς του ήταν 5ετής.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γρα-
φείο της Πάρου (τηλ. 22840 23031).



 | 7www.fonitisparou.gr

Η κλιματική 
κρίση πλήττει 
τα ψάρια!

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί ήδη σοβαρές επιπτώ-
σεις στις θάλασσες του πλανήτη, αυξάνοντας τη θερ-
μοκρασία των νερών και πλήττοντας σοβαρά πολλά 
είδη ψαριών.

Παράλληλα, καθώς τα θαλάσσια οικοσυστήματα με-
ταβάλλονται, επηρεάζεται σημαντικά και η αλιεία που 
εξαρτάται από αυτά, η οποία χρειάζεται να προσαρ-
μοστεί στις νέες συνθήκες για να παραμείνει βιώσιμη.

Από τον 19ο αιώνα, οι θάλασσες έχουν απορρο-
φήσει περίπου το 28% του διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) που παράγεται από ανθρώπινη δραστηριότητα 
και περισσότερο από το 90% της επιπλέον θερμότητας 
που αυτή προκαλεί. Μάλιστα, μέχρι τα τέλη του αιώνα 
που διανύουμε, η οξύτητα της θάλασσας θα αυξάνει με 

δεκαπλάσιο ρυθμό από κάθε άλλο προηγούμενο φαι-
νόμενο οξύνισης που έχει σημειωθεί τα τελευταία 55 
εκατομμύρια χρόνια. Τα χαμηλότερα επίπεδα οξυγό-
νου επηρεάζουν την επιβίωση, την αναπαραγωγή και 
την ανάπτυξη των θαλάσσιων ειδών.

Εκτός αυτού, εξαιτίας της υπερθέρμανσης, πολλά 
είδη ψαριών απομακρύνονται από τις ακτές, και μετα-
ναστεύουν σε βαθύτερα νερά ή ακόμη και προς τους 
πόλους, για να βρουν κατάλληλες θερμοκρασίες. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι η κλιματική αλλαγή ωθεί τα υδρόβια 
ζώα στη μετανάστευση με 10πλάσια ταχύτητα από 
ό,τι τα χερσαία ζώα. Τα ακραία φαινόμενα -και συ-
γκεκριμένα οι καύσωνες της θάλασσας- θα έχουν όλο 
και μεγαλύτερη ένταση, διάρκεια και συχνότητα, όπως 
προβλέπει η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή 
του Κλίματος (IPCC). Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 
ακόμα και στο «πιο καλό σενάριο», που η αύξηση της 
θερμοκρασίας θα περιοριστεί στον 1,5°C, πολλά είδη 
ψαριών κινδυνεύουν να χάσουν τους οικότοπους τους 
και την τροφή τους. Αυτό δεν είναι καταστροφικό μόνο 
για τις θάλασσές μας, αλλά και για τους παράκτιους 
ψαράδες, από τους οποίους προέρχεται η μισή αλιευ-
τική παραγωγή.

Πρόσφατη μελέτη εκτιμά ότι η βιομάζα των ψα-
ριών σε ορισμένες τροπικές περιοχές αναμένεται να 
μειωθεί κατά 30% με 40% ως το 2100. Η μελέτη δι-
εξήχθη από το WWF, το Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυ-
μα Agrocampus Ouest στη Γαλλία, το πανεπιστήμιο 
British Columbia στον Καναδά, το Ίδρυμα Κάρολος 
Δαρβίνος στα Γκαλαπάγκος και το Εθνικό Ινστιτούτο 
Αλιείας στον Ισημερινό. 

Σύμφωνα με την έρευνα, η κλιματική κρίση πλήττει 
σοβαρά την πλειοψηφία των ειδών που αλιεύουν οι μι-
κροί παράκτιοι αλιείς, συμπεριλαμβανομένων ορισμέ-
νων από τα πιο εμπορικά ψάρια όπως οι σαρδέλες, 
ο γαύρος και ο τόνος, ενώ τις επόμενες δεκαετίες ο 
πληθυσμός πολλών ειδών ψαριών αναμένεται να μει-

ωθεί εξαιτίας της αύξησης της θερμοκρασίας σε μη 
ανεκτά επίπεδα.

H Μεσόγειος
Η Μεσόγειος, τείνει να μετατραπεί σε ένα «καζάνι 

που βράζει». Συγκαταλέγεται στις περιοχές που πλήτ-
τονται σοβαρά από τις κρίσεις της κλιματικής αλλα-
γής και της βιοποικιλότητας. Πρόκειται για την πιο 
υπεραλιευμένη θάλασσα παγκοσμίως, με ρα-
γδαία απώλεια βιοποικιλότητας, ενώ θερμαί-
νεται 20% ταχύτερα συγκριτικά με τις υπόλοι-
πες περιοχές του πλανήτη.

Οπότε, όσο οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης εντεί-
νονται, αναμένονται και εδώ μεταναστεύσεις ειδών σε 
περιοχές με ευνοϊκότερες συνθήκες, αλλαγές στα φυ-
σιολογικά χαρακτηριστικά των ψαριών στην προσπά-
θεια να προσαρμοστούν στις υψηλές θερμοκρασίες, 
αλλά και εντεινόμενη εισβολή ξενικών ειδών όπως οι 
αγριόσαλπες και το λεοντόψαρο. Επαναλαμβάνεται 
δε ότι ο γαύρος και η σαρδέλα, από τα πλέον 
εμπορικά ψάρια στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο, 
επηρεάζονται σοβαρά από το κλίμα. Οι αρνητικές αυ-
τές εξελίξεις απειλούν ευθέως και τον βιοπορισμό των 
παράκτιων ψαράδων, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το 
80% του Μεσογειακού στόλου και καλύπτουν περί-
που 134.300 θέσεις εργασίας. Οι ψαράδες βλέπουν 
το εισόδημά τους να συρρικνώνεται λόγω της μείω-
σης του πληθυσμού των ψαριών, ενώ ανησυχούν για 
την ασφάλειά τους καθώς ταξιδεύουν συχνότερα πιο 
μακριά για την ψαριά τους και υπό ακραία καιρικά φαι-
νόμενα.

Τέλος, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η βιώσιμη αλιεία 
παγκοσμίως, σε συνδυασμό με την εξάλειψη της βιο-
μηχανικής αλιείας, θα μπορούσε να αυξήσει τη βιομάζα 
των ψαριών κατά 60%, με την προϋπόθεση ότι η υπερ-
θέρμανση του πλανήτη θα τεθεί υπό έλεγχο.

Οικολογία

KOTSONIS INSULATION
ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕ Ι Σ

Στεγάσιμων Χώρων

Σ Τ Ε ΓΑΝΟΠΟ ΙΗΣΕ Ι Σ

Δωμάτων, Υπόγειων Χώρων,

Χώρων Φύτευσης

Δεξαμενών (πισίνες, πόσιμου,

ομβρίων, λυμμάτων)

Στεγανοποίηση Δεξαμενής

Υπερχείλισης & Μηχανοστασίου

Στεγανοποίηση
υπόγειων τοιχίων

KOTSONIS INSULATION O.E.

Φίλωνος 91, 185 35

Πειραιάς

Τ: +30 210 4115132 

Ε: info@kotsonisinsula�on.gr

www.kotsonisinsula�on.gr

Θερμοϋγρομόνωση
Δώματος

Στεγανοποίηση
Χώρων Φύτευσης

Στεγανοποίηση
Κολυμβητικής Δεξαμενής

Στεγανοποίηση
Σκάλας
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185.000 εργάτες κέρδισαν το 8ωρο και του-
λάχιστον 200.000 εργάτες μείωσαν τον χρόνο 
εργασίας τους από τις 12 στις 10 και 9 ώρες. 
Σε πολλές περιοχές αναγνωρίστηκε η ημιαρ-
γία του Σαββάτου, ενώ σε αρκετές βιομηχανίες 
σταμάτησαν την Κυριακάτικη εργασία.

Σήμερα 135 χρόνια από την κατάκτηση του 8ωρου 
από τους εργάτες της Αμερικής και 100 χρόνια από 
την καθιέρωση διά νόμου στην Ελλάδα του 8ωρου,η 
κυβέρνηση ετοιμάζεται να νομοθετήσει και να φέρει τα 
πάνω κάτω στα εργασιακά δικαιώματα και την συνδι-
καλιστική δράση, παρουσιάζοντας τις «ανατροπές του 
αιώνα» ως «πρόοδο».

Βασικό στοιχείο των ρυθμίσεων που τις ονομάζει «δι-
ευθέτηση» του χρόνου εργασίας είναι ότι οι επιπλέον 
ώρες εργασίας δεν αμείβονται, αλλά ανταλλάσσονται 
με μειωμένες ώρες η ρεπό. Η «διευθέτηση» αυξάνει 
τον απλήρωτο χρόνο της εργασίας προς όφελος του 
εργοδότη. Στην Ελλάδα ο βασικός νόμος της «διευ-
θέτησης» είναι ο νόμος 3986/2011 της κυβέρνησης 
ΠΑΣΟΚ που διατήρησε και επέκτεινε η κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και φυσικά η ΝΔ τον τροποποιεί σε ακόμα 
χειρότερή κατεύθυνση.

Το νομοσχέδιο αυτό βάζει κυριολεκτικά «μπουρλό-
το» στη ζωή εκατομμυρίων εργαζομένων. Το πόσο 
δουλεύουν, πόσο αμείβονται και πόσο ξεκουράζονται 
θα καθορίζεται από την ατομική συμφωνία κάθε μεμο-
νωμένου εργαζόμενου με την εργοδοσία.

Με στόχο να ενημερώσουμε ολοκληρωμένα και 
υπεύθυνα τους αναγνώστες μας, θα παρουσιάσουμε 
τις βασικές πλευρές του νομοσχεδίου και θα προσπα-

θήσουμε να δείξουμε ποια είναι η αλήθειά και να φανεί 
η απατηλή προσπάθεια να μας πείσουν με ωραιοποιη-
μένα ψέματα ότι αυτή είναι η πρόοδος του 21ου αιώνα.

Δουλεύουμε για να ζούμε και όχι ζούμε για 
να δουλεύουμε

  Είναι προς το συμφέρον των εργαζομένων η 
«διευθέτηση» του χρόνου εργασίας;

Η αλήθεια είναι ότι το μέτρο δεν ικανοποι-
εί τους εργαζόμενους αλλά τις επιχειρήσεις,  
ώστε να μπορούν να απασχολούν τους εργαζό-
μενους όποτε, όσο και όταν τους έχουν ανάγκη.  
Το ξεχαρβάλωμα του σταθερού ημερήσιου χρόνου 
εργασίας σημαίνει και ξεχαρβάλωμα της ζωής των 
εργαζομένων και των οικογενειών τους, εκτός από 
τη μεγάλη επιβάρυνση και φθορά στην υγεία τους. Η 
«διευθέτηση» δεν αφορά μια μέρα αλλά τον συνολικό 
ετήσιο χρόνο εργασίας. Οι εργαζόμενοι που δουλεύ-
ουν 10ωρο χάνουν το δικαίωμα στον ελεύθερο χρό-
νο, απορρυθμίζεται η οικογενειακή και κοινωνικά τους 
ζωή. Ο εργαζόμενος μετατρέπεται σ’ ένα «ομιλούν ερ-
γαλείο», που ζει για να δουλεύει και όχι το αντίθετο, 
αφού σπαταλά 10 -12 ώρες καθημερινά στη δουλειά 
και στις μετακινήσεις από και προς το χώρο εργασίας 
του, μ’ ελάχιστο ελεύθερο χρόνο για ανάπαυση, πόσο 
μάλλον για ψυχαγωγία, κοινωνική και συνδικαλιστική 
δραστηριότητα.

Η κυβέρνηση όμως νομοθετεί την 4μερη ερ-
γάσιμη εβδομάδα. Αυτό δεν είναι υπέρ του ερ-
γαζομένου;

Η αλήθεια είναι ότι για να δουλέψει κάποιος ερ-
γαζόμενος 4μερο για κάποια περίοδο μέσα στον 
χρόνο, θα πρέπει την περίοδο που θα ισχύει το 
10ωρο να ξεθεώνεται δουλεύοντας 50 ώρες το 
πενθήμερο ή 60 ώρες το εξαήμερο την εβδομάδα. 
Αφού η κυβέρνηση αποφάσισε να «πουλήσει τρέλα», 
για τι δεν καθιερώνει τριήμερη εργασία με 14 ώρες 
δουλειά την ημέρα;

Η αλλαγή στο χρόνο εργασίας θα γίνει με 
«εθελοντική» συμφωνία του εργαζομένου;

Η αλήθεια είναι ότι οι αναφορές στη δήθεν εθε-
λοντική επιλογή της 10ωρης εργασίας αποτελούν 
«ανέκδοτο». Το διευθυντικό δικαίωμα έχει λάβει τα 
χαρακτηριστικά των εκβιασμών, των απειλών και της 
απόλυσης. Σε συνθήκες πλέον που ο εργαζόμενος ατο-
μικά θα προσπαθεί να βρει το δίκιο του ή να αρνηθεί 
τις εργοδοτικές αξιώσεις, η κάθε αναφορά σε εθελο-
ντική συναίνεση του εργαζομένου αποτελεί πρόκληση 
και γεννά οργή.

Με την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας δεν θα 
αποκαλύπτει την πραγματική υπερωριακή απα-
σχόληση;

Η αλήθεια είναι ότι η κοροϊδία πάει σύννεφο. Αν 
όντως η λύση στην «μαύρη» εργασία ήταν η ψηφιακή 
κάρτα, τι τους εμπόδιζε μέχρι σήμερα να την εφαρ-
μόσουν για την αδήλωτη εργασία χωρίς φυσικά να 
καταργείται το 8ωρο; Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν την 
απάντηση. Σήμερα το 8ωρο και το 5μερο παραβιάζο-
νται. Γι’ αυτό λοιπόν και η κυβέρνηση το καταργεί, για 
να μπορούν νόμιμα πλέον οι εργοδότες να παρεμβαί-
νουν στο ωράριο και τους όρους εργασίας

Ο νέος συνδικαλιστικός νόμος στοχεύει στην 
«εξυγίανση» του συνδικαλιστικού κινήματος;

Πρώτο θέμα

Πρόοδος δεν είναι  
να γίνουμε σκλάβοι  
τον 21ο αιώνα
Στη απεργία της Πρωτομαγιάς του 1886 στις ΗΠΑ, 500.000 εργάτες παράτησαν 
τη δουλειά τους και κατέβηκαν στους δρόμους διεκδικώντας τη μείωση των 
ωρών εργασίας. Η απεργία πνίγηκε στο αίμα, αλλά είχε αποτέλεσμα.
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Η αλήθεια είναι ότι τα συνδικάτα έχουν καταστατικά 
και λογοδοτούν στα μέλη τους και όχι στην κυβέρνηση 
και την εργοδοσία. Δεν έχει κανένα ρόλο η κυβέρνηση 
να παρεμβαίνει και να καθορίζει την εσωτερική τους 
λειτουργία. Την κυβέρνηση δεν την νοιάζει η «εξυ-
γίανση» των συνδικάτων. Άλλωστε, τα κυβερνητικά 
κόμματα χρόνια τώρα στηρίζουν τις διάφορες συνδι-
καλιστικές «μαφίες» και τους «ανθρώπους» της μεγα-
λοεργοδοσίας σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ. Αντιθέτως υψώνει 
νέα εμπόδια στη συνδικαλιστική δράση. Η εφαρμογή 
της εξ αποστάσεως ψηφοφορία (ηλεκτρονικά) για την 
πραγματοποίηση απεργίας, η οποία θα συνδυάζεται με 
την υποχρεωτική συμμετοχή του 50%+1 των οικονο-
μικά ενεργών μελών του πρωτοβάθμιου συνδικάτου 
(μέτρο που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ), έχει στόχο να γί-
νουν οι χώροι δουλειάς «νεκροταφεία» και η φυσική 
παρουσία στα σωματεία και τις συνελεύσεις παρελθόν. 
Οι διατάξεις του νομοσχεδίου στερούν από τα συνδι-
κάτα την ελευθερία και δημοκρατική λειτουργία. Υπο-
χρεώνονται να παραδώσουν στο υπουργείο Εργασίας 
τα μητρώα των μελών τους, ως προϋπόθεση για την 
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Το μέτρο 
αυτό συνιστά ανοιχτή παρεμπόδιση της οργάνωσης 
των εργαζόμενων, όταν μάλιστα απολύονται καθημε-
ρινά εργαζόμενοι για τη συνδικαλιστική τους δράση.

Το προσωπικό ασφαλείας δεν θα διασφαλίζει 
την ελάχιστη εγγυημένη λειτουργία τους και δεν 
θα προστατεύει τα δικαιώματα των πολιτών;

Η αλήθεια είναι ότι αυτή η υποχρέωση των ερ-
γαζομένων πρέπει να εκπληρώνεται πέρα και από το 
«προσωπικό ασφαλείας» που έτσι και αλλιώς υπάρχει 

και σήμερα. Επομένως, η υποχρέωση για εργασία τη 
μέρα της απεργίας αντικειμενικά καταλαμβάνει ένα 
πολύ μεγάλο μέρος του προσωπικού. Η κυβέρνηση 
προωθεί τη μετατροπή της απεργίας σε μια συμβο-
λική πράξη, ζηλεύοντας προφανώς εκείνες τις χώρες, 
όπου ο «απεργός» δουλεύει φορώντας… ένα περιβρα-
χιόνιο. Στόχος είναι να απονευρώσει την απεργία το 
πιο σημαντικά «όπλο» που έχει ο εργαζόμενος στον 
αγώνα του. Θα παρέχεται η δυνατότητα στον εργο-
δότη να διεκδικήσει αποζημίωση από τους απεργούς 
και τα συνδικάτα σε περίπτωση που μια κινητοποίηση 
κριθεί «παράνομη» ή «καταχρηστική» ή και τα δύο. Με 
δεδομένο ότι ήδη 9 στις 10 απεργίες κρίνονται «παρά-
νομες» ή και «καταχρηστικές» από τα δικαστήρια, αυτό 
σημαίνει οικονομική εξόντωση των συνδικάτων και μια 
«δαμόκλειο σπάθη» που θα επικρέμαται μόνιμα πάνω 
από τα κεφάλια των απεργών.

Είναι ώρα ευθύνης και μάχης.

Μπροστά σε αυτό που έρχεται τι πρέπει να γί-
νει;

Τα ταξικά συνδικάτα σ’ όλη την χώρα απευθύνουν 
κάλεσμα μαζικού ξεσηκωμού σε κάθε εργάτη και 
εργάτρια στους άνεργους, στους νέους και τις νέες, 
στους βιοπαλαιστές αυτοαπασχολούμενους και επαγ-
γελματίες της πόλης και της υπαίθρου. Το «πολεμικό 
ανακοινωθέν» της κυβέρνησης απέναντι στους εργα-
ζόμενους απορρίπτεται. 

Οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν περισσότερο, 
θα πληρώνονται λιγότερο, θα εξαφανίζεται ο 
ποιοτικός ελεύθερος χρόνος, θα γίνονται όμη-
ροι της μεγαλοεργοδοσίας, θα έρχονται αντι-

μέτωποι με 
νέα εμπόδια για να διεκ-
δικήσουν συλλογικά και οργανωμένα κα-
λύτερους όρους δουλειάς και ζωής.

Είναι ώρα ευθύνης. Ευθύνης απέναντι σε όσα δι-
καιώματα και κατακτήσεις κερδήθηκαν με σκληρούς, 
ταξικούς αγώνες εδώ και πάνω από έναν αιώνα. Γιατί 
σήμερα όλο και περισσότερο γίνεται φανερό ότι οι τε-
ράστιες δυνατότητες της επιστήμης, της τεχνολογίας 
και της ίδιας της παραγωγής μπορούν να εξασφα-
λίσουν μια καλύτερη ζωή, με πραγματικά, σύγχρονα 
δικαιώματα για τους παραγωγούς του πλούτου, τον 
εργαζόμενο λαό. Αντί γι’ αυτό, ο χρόνος γυρίζει προς 
τα πίσω για τα εργατικά- λαϊκά δικαιώματα, για να 
πάνε μπροστά τα κέρδη και τα προνόμια των μεγάλων 
ομίλων.

Είναι ώρα μάχης. Μάχης, γιατί δεν θα δεχτεί κανέ-
νας να ζήσει ως σκλάβος στον 21ο αιώνα. Για να μην 
περάσει το αντεργατικό έκτρωμα, για να ξηλωθεί όλο 
το αντεργατικό οπλοστάσιο των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ 
– ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ.

Κανένας μόνος του – Καμία μόνη της

Η δύναμη κάθε εργαζόμενου είναι 
στην οργάνωση και τον συλλογικό αγώ-
να. Κανένας μόνος του – καμία μόνη της. 
Η οργάνωση στα σωματεία, η συμμετοχή στις μαζικές, 
συλλογικές διαδικασίες τους, η συμμετοχή στους συλ-
λόγους είναι τα όπλα των εργαζομένων και της νεο-
λαίας.. Απέναντι στο πόλεμο, που κήρυξε η κυβέρνηση, 
η ΕΕ και το κεφάλαιο στην εργατική τάξη, δεν υπάρχει 
δεύτερη σκέψη. Όλοι στη μάχη για να ανατραπεί το 
αντεργατικό τερατούργημα, να καταργηθούν όλοι οι 
αντεργατικοί νόμοι, να διεκδικήσουμε πραγματικά σύγ-
χρονα δικαιώματα, σταθερό ημερήσιο εργάσιμο χρόνο, 
7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο,δικαίωμα στην ξεκούραση, 
δικαίωμα στην διασκέδαση, περισσότερη ζωή.

Νικόλαος Ραγκούσης Λαουτάρης

μέτωποι με 
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συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Περί Πάρκου
Είμαι από εκείνους που δεν έχουν πειστεί από 

κανέναν για το τι είναι σωστό στην περίπτωση του 
πάρκου του Αγίου Νικολάου του Θαλασσίτη στην 
Παροικιά.

Σ’ αυτό που έχω πειστεί είναι ότι η συγκεκριμένη 
πλατεία είναι μία ανεκμετάλλευτη περίπτωση για 
την Παροικιά. Είναι ένας χώρος που δεν επισκέπτε-
ται κανείς, ενώ το καλοκαίρι προκαλεί την αισθητι-
κή μας, αφού η μισή σχεδόν πλατεία μετατρέπεται 
σε χώρο στάθμευσης μηχανών. Δίχως υπερβολή 
τη συγκεκριμένη πλατεία την επισκεπτόμαστε τις 
εθνικές επετείους για την κατάθεση στεφάνων 
(ουσιαστικά οι μαθητές και η τοπική εξουσία) και 
στην κάτω πλευρά προς τη θάλασσα για την αγορά 
των ντόπιων παραγωγών ή για το άναμμα κεριού 
στην εκκλησία, η οποία ειρήσθω εν παρόδω, πρό-
κειται πραγματικά για ένα κομψοτέχνημα. Όλη η 
υπόλοιπη πλατεία είναι ανεκμετάλλευτη. Ούτε για 
να κόψεις δρόμο δε τη χρησιμοποιείς, αφού δεν 
μπορεί να το προσφέρει αυτό (είσοδος από γω-
νία και έξοδος στη μέση, απέναντι από το Κέντρο 
Υγείας). Στα 22 χρόνια που βρίσκομαι μόνιμα στην 
Πάρο, δύο φορές όλες και όλες πήγα εκεί. Μία 
φορά σε συγκέντρωση των «αγανακτισμένων» και 
άλλη μία φορά σε εκδήλωση για την προτομή του 
Αρχίλοχου, έργο του κ. Βαρριά. Αφήνω στην άκρη 
ότι κατά καιρούς εκεί στοιβάζονται τα καρότσια 
των οδοκαθαριστών.

Επί της ουσίας όμως για την περίπτωση του 
πάρκου και τα όσα προβλέπει γι’ αυτό το ΣΒΑΚ, 
έχω την εξής εντύπωση. Οι μελετητές είναι στη 
σωστή κατεύθυνση και ελπίζω ότι αν κάποτε 
υλοποιηθεί αυτή η μελέτη θα είναι μία πραγματική 
ανάσα για την πολύπαθη Παροικιά. Από την άλλη 
όμως δεν μπορώ να καταλάβω την επιμονή της 
πλειοψηφίας του δήμου Πάρου για το θέμα. Θυμί-
ζω δε, ότι οι 1300-1400 περίπου υπογραφές που 
μαζεύτηκαν και αντιτίθενται στη λεγόμενη διχοτό-
μηση της πλατείας, μόνο λίγες δεν είναι. Μην ξε-
χνούμε ότι έχουμε μία απόφαση οριακή (μία ψήφο 
διαφορά). Συγγνώμη, αλλά αν είναι να γίνουμε 
στην Παροικιά από δυο χωριά χωριάτες για μία 
επέμβαση στην πλατεία, τότε κάτι δεν έχουμε κα-
ταλάβει όλοι μας. Έχω δε την πεποίθηση ότι αυτή η 
ιστορία με την πλατεία μπορεί να έχει πολύ άσχημα 
επακόλουθα όταν έρθει η στιγμή εκείνη για να γί-
νει η επέμβαση και εμφανιστεί στο συγκεκριμένο 
χώρο η μπουλντόζα. 

Η αντιπολίτευση είναι γνωστό –και το έχει εκ-
φράσει διά της ψήφου της αυτό- έχει θετική άπο-
ψη για τη μελέτη και γενικά τάσσεται υπέρ της 
υλοποίησης του προγράμματος. Εγώ, αυτό που 
καταλαβαίνω είναι, ότι, η κεφαλή της πλειοψηφίας 
έχει στυλώσει τα πόδια της και δε δέχεται συζή-
τηση για το θέμα. Έστω και την ύστατη στιγμή ο 
κ. Κωβαίος θα πρέπει να ξαναδεί το θέμα με την 
πλατεία. Κέρδος για όλους θα είναι. 

Αρχοντικό 
Βάλληνδα

Ίσως το πιο εντυπωσιακό λόγω ύψους και χρώματος 
στην Παροικιά, ήταν το «Αρχοντικό Βάλληνδα».

Ο Στυλιανός Νικολάου Βάλληνδας, από την Κύθνο, 
εγκαταστάθηκε στην Πάρο το 1870 και παντρεύτηκε 
την θυγατέρα του Φρίτσου (Φραγκίσκου) Λ. Κονδύλη, 
Φοινικώ. Υπήρξε έγκριτος νομομαθείς και εξασκούσε 
τη δικηγορία. Διατέλεσε βουλευτής Κέας και το 1892 
βουλευτής Πάρου, Πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμ-
βουλίου Κυκλάδων και πρόεδρος του Δικηγορικού 
Συλλόγου Σύρου. Το κτίσμα αυτό ήταν παλαιότερο, 
όμως μετά τον γάμο τους ο Βάλληνδας το έφτιαξε σ’ 
αυτό το στιλ που βλέπουμε σήμερα.

Στις προεκλογικές κινήσεις, οι ψηφοφόροι ήταν ευ-
καιρία να γλεντήσουν εις βάρος της τσέπης του υπο-
ψηφίου βουλευτή. Στην παλιά αγορά, δίπλα στο κου-
ρείο του Μαύρη, γλεντούσαν και έπιναν. Ήταν τότε κάτι 
σαν μπιστρό. Ήταν ένας ψαράς και φορούσε καπέλο 
τον παριανό αμάνιτα. Είναι ένα καπέλο περίπου σαν 
του γαλλικού ναυτικού και πάνω του έχει μια φούντα 
φτιαγμένο με παριανά μαλλιά. Το τύμπανο γύρω-γύρω 
έχει χρώματα μπλε, κίτρινα κ.α. και το φορούσαν αυτό 
οι χωρικοί όταν έβαζαν και τη βράκα. Άλλοι που είχαν 
βγάλει τη βράκα φορούσαν μόνο το καπέλο. Ο ψα-
ράς, ο Σταβογιώργης (Γιώργης Τσαντάνης), φορούσε 
μόνο το καπέλο και τον είχαν πάντα οι παρέες διότι 
έβγαζε ποιήματα εκείνη τη στιγμή. Όταν ήταν υποψή-
φιος ο Βάλληνδας και περνούσε με τη δυτικότατα του, 
το μπαστούνι του και το σκληρό καπέλο (αυτή ήταν η 
ενδυμασία των αρχόντων της Πάρου της εποχής εκεί-
νης), έλεγαν με μια τσαμπούνα και ένα τυμπάκι, αρχικά 
ο Σταβογιώργης και μετά οι άλλοι: «μπι μπι μπι φωνά-
ξετε να μαζευτούν οι γάλοι κι ο Στελιανός ο Βάλλην-
δας τα μάτια του θα βγάλει…». Ο Βάλληνδας περνούσε 
κατά σύμπτωση εκείνη τη στιγμή, σταματάει, βάζει το 
πόδι του απάνω στο σκαλοπάτι και απαντά: «…το μπι 
μπι μπι φωνάξετε να μαζευτούν οι γάλοι, ο Βάλληνδας 
είναι ευγενής, κανένα δεν προσβάλει».

Όταν πέθανε τον ενταφίασαν εντός του ναού της 
Αγίας Τριάδας στην τρίτη μαρμάρινη κρήνη του Μαυ-
ρογένη στην Παροικιά. Το σπίτι αυτό στη συνέχεια πε-
ριήλθε στα εγγόνια τους Στυλιανό και Φοινικώ Βάλ-
ληνδα και μετά στην οικογένεια Γράβαρη.

∆ημήτρης Ντόλκας
Σελίδα: Η ιστορία της Πάρου

Απαιτείται 
άμεση 
παρέμβαση

Γνωστή εταιρία κινητής τηλεφωνίας κινείται ανεξέ-
λεγκτα και μάλιστα πολλές φορές παραπλανώντας, 
όπως καταγγέλθηκε στο δημοτικό συμβούλιο, τον 
δήμο. Αυτό το συμπέρασμα βγήκε από το δημοτικό 
συμβούλιο που έγινε στις 24 Μαΐου.

Η εταιρία κινητής τηλεφωνίας μαζί με τα συνεργεία 
που έχει επιλέξει, έχουν σκάψει όλη την Πάρο δημι-
ουργώντας πολλά προβλήματα σε όλο το οδικό δίκτυο 
του νησιού (βλ.: και σελίδα 13). Τα συνεργεία χωρίς 
να τηρούν τις συμβατικές υποχρεώσεις τους, συνεχώς 
σκάβουν σε νέα σημεία, χωρίς να έχουν καλύψει με 
πίσσα τα ήδη ανοιγμένα. Ενώ όσα έχουν καλύψει με 
πίσσα, έχουν ήδη χαλάσει και ξανανοίγουν. Γεγονός 
που δεν έχει περάσει απαρατήρητο, από το σύνολο 
των δημοτικών συμβούλων. 

Την αρχή έκανε ο δημοτικός σύμβουλος της δημο-
τικής πλειοψηφίας, Γιώργος Τριπολιτσιώτης (Πο-
λύστροφος), όποιος ανέφερε: «Θα ήθελα αν μπορεί 
να μου πει κάποιος τι γίνεται με το «μπάχαλο» που επι-
κρατεί στους δρόμους, όπου έχουν σκάψει χαντάκια 
για τις οπτικές ίνες και τα αφήνουνε ανοιχτά. Η Ξιφά-
ρα έχει πάνω από ένα μήνα που δεν έχει πέσει πίσσα 
και προχωράνε σε άλλα χαντάκια. Δηλαδή, προχω-
ρούν και δεν ολοκληρώνουν τη διαδικασία. Κάνουν 
τη μισή δουλειά και φεύγουν».

Τα ίδια ερωτήματα, σχετικά με την προχειρότητα που 
λειτουργεί η συγκεκριμένη εταιρία και τα συνεργεία, 
είχαν ο επικεφαλής και ο δημοτικός σύμβουλος της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κώστας Ροκονίδας
και Χαρίλαος Γιουρτζίδης αντίστοιχα. Ο πρώτος, 
πρόσθεσε: «Να συμπληρώσω για την ιστορία με τα 
χαντάκια, ότι υπάρχουν κάποια, που ήδη έχουν απο-
κατασταθεί, αλλά παρουσιάζουν προβλήματα. Δηλα-
δή είναι προβληματική η αποκατάσταση τους. Η κα-
τάσταση αυτή έχει ένα κάνει τόσο με το επαρχιακό 
οδικό δίκτυο, όσο και με το δημοτικό. Για παράδειγμα, 
προβληματικό είναι το χαντάκι που έχουν ανοίξει από 
τον Βουτάκο προς την Μακριά Μύτη, το οποίο πα-
ρουσιάζει προβλήματα όπως αυτά που αναφέραμε». Ο 
δεύτερος, επισήμανε: «Θα ήθελα να ρωτήσω -αν έχει 
πέσει στην αντίληψη σας- ότι οι ελάχιστοι εργάτες του 
συνεργείου τα περισσότερα μπάζα που φορτώνουν τα 
αφήνουν στα ρείθρα των δρόμων που είναι για την 
απορροή των ομβρίων υδάτων».

Εμβολιασμός
Από τη διοίκηση του Κ.Υ. Πάρου δόθηκε στη δημοσι-

ότητα ανακοίνωση σχετικά με τους εμβολιασμούς στο 
νησί μας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Παρακαλούνται οι πολίτες που προσέρχονται για 

εμβολιασμό, προκειμένου να εξυπηρετηθούν ταχύτε-
ρα, να έχουν σε κάθε περίπτωση μαζί τους έγγραφο 
πιστοποίησης της ταυτότητάς τους και να γνωρίζουν 
τον ΑΜΚΑ τους αλλά και το νούμερο του εμβο-
λιαστικού κέντρου στο οποίο θα εμβολιαστούν 
(εμβολιαστικό κέντρο 1 ή εμβολιαστικό κέντρο 2). 

Τα προηγούμενα υπάρχουν διαθέσιμα αλλά μπορούν 
και να εκτυπωθούν κατά τη διαδικασία κλεισίματος του 
ραντεβού τους».
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Ήταν άραγε η προσγείωση του αεροσκάφους 
που εκτελούσε πτήση Αθήνα-Βίλνιους στο Μινσκ 
23.5.2021προϊόν εξαναγκασμού, μέρος αριστοτεχνι-
κής επιχείρησης των μυστικών υπηρεσιών της Λευκο-
ρωσίας; Υπήρχε περιθώριο άλλων χειρισμών, δεδομέ-
νης της πληροφορίας περί βόμβας στο αεροσκάφος; 
Σε κάθε περίπτωση, οι αρχές της Λευκορωσίας, μετά 
τον έλεγχο, προέβησαν σε ποινική δίωξη για ψευδή 
πληροφορία περί βόμβας. 

Άσχετα με αυτές τις λεπτομέρειες, στο επίκεντρο της 
επικαιρότητας παραμένει η περιπετειώδης κράτηση 
του καταζητούμενου ναζί «αντικαθεστωτικού», εκ των 
επιτελών του πραξικοπήματος -εκλεκτού ΗΠΑ-ΕΕ-ΝΑ-
ΤΟ- Ρομάν Προτασέβιτς από τις αρχές της Λευκορωσί-
ας. Η προάσπιση του εν λόγω φερέλπιδος νεα-
νία -στον απόηχο αποκάλυψης προετοιμασίας 
ενόπλου πραξικοπήματος, σχεδίων δολοφονί-
ας του προέδρου Λουκασένκο και άλλων- ανα-
γορεύεται σε μείζον ζήτημα «ελευθερίας του 
λόγου και της δημοσιογραφίας», από ανθρώ-
πους και θεσμούς, οι οποίοι αποκαλούν ευθαρ-
σώς «δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα» 
την γενοκτονία κατά του παλαιστινιακού λαού 
και τον προ ημερών βομβαρδισμό στη λωρίδα 
της Γάζας γραφείων 33 ΜΜΕ με τραυματίες 
170 δημοσιογράφους!

Είναι οι ίδιοι που θεώρησαν το 2013 «κανονικό-
τητα» την αναγκαστική προσγείωση του προ-

εδρικού αεροσκάφους της Βολιβίας και τον 
πρόεδρο Μοράλες σε κατάσταση ομηρίας, όταν 
οι αρχές των χωρών της ΕΕ αρνήθηκαν την διέλευσή 
του από τον εναέριο χώρο τους, εικάζοντας ότι συνεπι-
βάτης του ήταν ο καταζητούμενος από τις ΗΠΑ Έ. Σνό-
ουντεν. Οι ίδιοι θεωρούν με περισσή υποκρισία 
και κυνισμό «κανονικότητα» τις διώξεις κατά 
του ερευνητή-δημοσιογράφου, ιδρυτή των 
WikiLeaks Τζ. Ασάνζ, τα ποικίλα Γκουαντανά-
μο, τις δολοφονίες «στόχων» με μη επανδρω-
μένα αεροσκάφη κ.λπ.

Είναι εντυπωσιακή η ευθυγράμμιση όλων των κα-
θεστωτικών δυνάμεων και ΜΜΕ με το χονδροειδές 
Ευρωατλαντικό αφήγημα περί «κρατικής αεροπειρα-
τείας» εκ μέρους της «τελευταίας δικτατορίας στην 
Ευρώπη», περί «αδίστακτου δικτάτορα, οργάνου του 
Πούτιν», περί ανάγκης «εκδημοκρατισμού» Λευκορω-
σία και «επιβολής σκληρών κυρώσεων» από τη συλ-
λογική Δύση... Αφήγημα το οποίο μηρυκάζουν δημοσι-
ογραφίσκοι και «αναλυτές» με θέρμη ευθέως ανάλογη 
της άγνοιάς τους... 

Μετά το φιάσκο στήριξης του πραξικοπηματία της 
Βενεζουέλας Χουάν Γκουαιντό, η ελληνική κυβέρνηση 
προσκαλεί και προβάλλει τώρα τον Προτάσεβιτς, ως 
μέλος της αντιπροσωπείας της «ηγέτιδος της Λευκο-
ρωσικής Αντιπολίτευσης» Σ. Τιχανόφσκαγια... 

Ωμή επιδίωξη του Ευρωατλαντικού άξονα 
είναι η επιβολή στη χώρα μιας υπάκουης να-

ζιστικών διαθέσεων χούντας, αντίστοιχης με 
αυτήν που εγκατέστησαν στο Κίεβο το 2014. 

Το πραξικόπημα που μεθοδεύουν στη Λευ-
κορωσία συνιστά πράξη αποπεράτωσης της 
αντεπανάστασης στην ΕΣΣ∆ και επεισόδιο του 
εν εξελίξει Γ’ Παγκοσμίου Ιμπεριαλιστικού Πο-
λέμου. Μείζον διακύβευμα για τον Ευρωατλαντικό 
άξονα μέσω ωμών επεμβάσεων και πραξικοπημάτων 
είναι ένα: η οριστική διάλυση και των τελευταίων επιβι-
ώσεων-καταλοίπων της ΕΣΣΔκαι η απομόνωση-περι-
κύκλωση Ρωσίας-Κίνας, σε μιαν απέλπιδα προσπάθεια 
των δυνάμεων που χάνουν οριστικά και αμετάκλητα 
την παγκόσμια κυριαρχία-πρωτοκαθεδρία να μαται-
ώσουν ή τουλάχιστον να καθυστερήσουν τον κατα-
ποντισμό τους, ακόμα και με κόστος ένα παγκόσμιο 
ολοκαύτωμα. 

Όλα αυτά συνιστούν πράξεις πολέμου, στον οποίο η 
«κυβέρνηση των αρίστων» εμπλέκει τυχοδιωκτικά την 
χώρα και τον λαό.

∆ημήτρης Πατέλης
Αν. καθηγητής φιλοσοφίας

Πολυτεχνείου Κρήτης

Άποψη

Λόγια για «αεροπειρατείες»: 
προκάλυμμα για χούντες και 
πολέμους…
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΚΡΙΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κοντά στην παρα-
λία Μαρτσέλο, ενοικιάζεται κατοικία 
πλήρως επιπλωμένη 80 τ.μ., με 2 Υ/Δ, 
2 w.c., A/C, βεράντες. Κατά προτίμηση 
επαγγελματίες τουρισμού. Τηλ. 6944 
415 044

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΚΟΜΜΩΤΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ με προ-
ϋπηρεσία ζητείται από κομμωτήριο 
στην Παροικιά, κατά προτίμηση με 
εξειδίκευση στο αντρικό – barber και 
στο χτένισμα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 24827 και ώρες καταστημά-
των. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από εταιρεία διανομών στην Πάρο. 
Απαιτούμενα προσόντα: Ηλικία έως 
35 ετών, απόφοιτος Λυκείου, γνώση 
αγγλικής γλώσσας, λογιστικής και 
Η/Υ, δυναμική προσωπικότητα, ευγε-
νική συμπεριφορά. Βιογραφικά στο 
Fax: 22840 – 41563 και στο e-mail: 
arhicom1@otenet.gr. Επικοινωνία 
στα τηλ. 22840 – 41252, 41764 

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

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

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, από 
λογιστικό γραφείο. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com

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

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

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

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

ΚΟΠΕΛΑ με προϋπηρεσία για 
υπάλληλος υποδοχής, ζητείται από 

ξενοδοχείο 5* στην Πάρο για την 
σεζόν 2021. Τηλ. Επικοινωνίας 22840 
51977. E -mail στο astir@otenet.gr 
και astirlogist@gmail.com

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

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από την Τεχνι-
κή Εταιρεία Morphό, για το γραφείο 
της Νάουσας στην Πάρο. Παρακαλώ 
πολύ όπως στείλετε το βιογραφικό 
σας στο hr@morpho.gr

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

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ζητείται 
για εργασία σε κατάστημα επίπλων 
στην Παροικιά. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 22989

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται από ξενοδοχείο 
5* για την καλοκαιρινή σεζόν, για τα 
πόστα κουζίνας, λάντζα και καμαριέ-
ρα, για πλήρη απασχόληση, ευχάριστο 
περιβάλλον, ελκυστικό πακέτο 
αποδοχών, διαθέτουμε διαμονή και 
διατροφή. Πληροφορίες στο τηλ. 6937 
124 770

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζητείται για βίλα στο 
νησί της Αντιπάρου. Απαραίτητα 
προσόντα, αγγλικά και προϋπηρεσία. 
Τηλ. Επικοινωνίας στο 6988 583 574, 
e-mail gm@thinkaboutgreece.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται από 
τουριστικό γραφείο στην Παροικιά. 
Απαραίτητα αγγλικά και Η/Υ. Τηλ. 
επικοινωνίας 6943 217 763, e-mail 
info@traveltoparos.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
(Κατά το άρθρο 1 § 6 ν. 1178/1981, όπως ισχύει)

Την 10.03.2020 εκδόθηκε η υπ’ αριθμό 40/2020 απόφαση του Εφετείου Αιγαίου, 
η οποία μας κοινοποιήθηκε την 17.05.2021.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε επί αγωγής του Γεωργίου Αθ. Τζανίδη εναντίον της 
εταιρείας «Ν. Ραγκούσης & Σια Ο.Ε.», του Νικολάου Ι. Ραγκούση, της Μαρίας Δουλ-
γέρη, της Αλεξάνδρας Βενιέρη και του Δημητρίου Αγ. Μερεμέτη και αφορά δημοσί-
ευμα της εφημερίδας μας στο φύλλο της 20.05.2011. 

Με την παραπάνω αγωγή του ο Γεώργιος Τζανίδης ζητούσε να του καταβληθεί το 
ποσό των € 60.000, το οποίο αργότερα περιόρισε στο ποσό των € 28.955. 

Με την παραπάνω απόφαση επιδικάσθηκε στον Γεώργιο Αθ. Τζανίδη το ποσό των 
€ 7.000 με το νόμιμο τόκο, με το σκεπτικό ότι από το δημοσίευμα της εφημερίδας 
μας προέκυψε σκοπός εξύβρισής του.

Ο σκοπός εξύβρισης και το εν γένει εξυβριστικό περιεχόμενο του δημοσιεύματος, 
όπως κρίνει το Δικαστήριο, εκτίθεται στο ακόλουθο απόσπασμα της παραπάνω από-
φασης (από τη σελίδα 29 αυτής), το οποίο παραθέτουμε αυτολεξεί: «… αποδείχθηκε 
κατά την κρίση του Δικαστηρίου, σκοπός εξύβρισης του εφεσιβλήτου (ενάγοντος), 
ήτοι πρόθεση της τέταρτης των εκκαλούντων να μειώσει την τιμή και την υπόλη-
ψη του τελευταίου και να θέσει υπό αμφισβήτηση την κοινωνική υπόστασή του, 
δεδομένου ότι τα όσα αναφέρονται στο επίμαχο δημοσίευμα αφορούν κυρίως στο 
πρόσωπο του εφεσιβλήτου, δημιουργώντας την εικόνα ενός γιατρού που δρα αντι-
επαγγελματικά και ενάντια στις στοιχειώδεις ηθικές αξίες και όχι στα κακώς κείμενα 
του εθνικού συστήματος υγείας και των ελλείψεών του, στις οποίες (ελλείψεις) 
εξάλλου μόνο ακροθιγώς και σε κάθε περίπτωση δευτερευόντως γίνεται αναφορά. 
Ειδικότερα, η τέταρτη των εκκαλούντων με εμφανή ειρωνική διάθεση παρουσιάζει 
τον εφεσίβλητο να προσέρχεται τυχαία στο χώρο της εκκλησίας – κάτι που σε 
κάθε περίπτωση δεν θα ήταν μεμπτό – ενώ στην πραγματικότητα αυτός προσήλθε 
γνωρίζοντας από τον Ιωάννη Βιτζηλαίο τι είχε συμβεί, υπονοεί αυθαίρετα ο αυτός 
υιοθετεί τη φράση «τόλμησε να πάθει έμφραγμα ένας αλήτης τουρίστας», απομο-
νώνει τις επίμαχες φράσεις του, που λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών υπό τις 
οποίες ειπώθηκαν, δεν είχαν την αποδιδόμενη από την τέταρτη των εκκαλούντων 
απαξία, και τέλος, διανθίζει το επίμαχο δημοσίευμα με αυθαίρετα και προσβλητικά 
σχόλια όπως “… Δεν έχω να χάσω τίποτα. Ίσως μόνο τη ζωή μου αν τύχει και πέσω 
στα χέρια του «έμπειρου» γιατρού”, παραγνωρίζοντας την προσφορά του εφεσι-
βλήτου στο Κ.Υ. και συνακόλουθα στο νησί τη Πάρου, ενώ όφειλε και μπορούσε 
να σχολιάσει μεν τις ελλείψεις και τη δυσλειτουργία του συστήματος υγείας χωρίς 
ωστόσο να τις αποδώσει στον εφεσίβλητο, που ούτως ή άλλως δεν μπορούσαν να 
αποδοθούν ως εκ της φύσεώς του, και πολύ περισσότερο χωρίς να τον παρουσιά-
σει ως αδιάφορο και επικίνδυνο για την ανθρώπινη ζωή ιατρό».

Ολόκληρο το κείμενο της παραπάνω απόφασης είναι στη διάθεση όποιου ενδια-
φέρεται.

Η εφημερίδα και οι καθ’ ων η παραπάνω απόφαση επιφυλάσσονται κάθε δικαι-
ώματός τους.

Αγγελίες

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

Στη μνήμη του Γεράσιμου 
Χαμηλοθώρη που «έφυγε» 

στις 07/05/21
«Έφυγες τόσο απότομα,

 όμορφη συντροφιά μου,
 με άφησες ολομόναχη,
 και πήγες μακριά μου.

 Έφυγες μάτια μου όμορφα,
 καλέ μου νοικοκύρη,

 δεν θα σου πω ποτέ ξανά,
 πάμε στο πανηγύρι».

Η αγαπημένη σου σύζυγος



Η προχειρότητα στο «κόκκινο»
Εδώ και κάποιους μήνες, εταιρία κινητής τηλεφωνίας έχει λάβει αδειοδότηση 

να περάσει στο νησί τις δικές γραμμές, για γρήγορες συνδέσεις στο διαδίκτυο. 
Ωστόσο, στις φωτογραφίες που θα δείτε, οι εργασίες που γίνονται στους τα-

λαιπωρημένους από τις εκσκαφές δρόμους της Πάρου, γίνονται με μεγάλη προ-
χειρότητα. 

Συγκεκριμένα, οι σημάνσεις που έχουν μπει βρίσκονται σε λανθασμένα σημεία 
του οδοστρώματος, καθιστώντας επικίνδυνα για τα διερχόμενα οχήματα. Δεν 
υπάρχει πουθενά φωτεινή σηματοδότηση για το βράδυ, ενώ τα χαντάκια τα κα-
λύπτουν με κώνους (οι οποίοι δεν είναι ποτέ στη θέση τους), μέχρι να βάλουν 
πίσσα και να κλείσουν το σκαμμένο μέρος του δρόμου. 

Τέλος, τα χώματα και τα μπάζα τα αφήνουν στην άκρη του δρόμου χωρίς να 
τα μαζέψουν.
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Aegean 
Cuisine

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε ότι το δί-
κτυο «Aegean Cuisine» (πρεσβευτής της κυκλαδικής 
γαστρονομίας), αποτελείται πλέον από 189 επιχειρή-
σεις εστίασης σε 23 νησιά των Κυκλάδων, αφού προ-
στέθηκαν άλλα 44 νέα μέλη του δικτύου. 

Η πρωτοβουλία της «Aegean Cuisine», αποτελεί ένα 
σημαντικό εργαλείο για την αξιοποίηση της ιδιαίτερα 
πλούσιας αιγαιοπελαγίτικης οινο-γαστρονομίας, προς 
όφελος της ανάδειξης και προβολής των τοπικά πα-
ραγόμενων προϊόντων, αλλά και της δημιουργίας και 
προώθησης του θεματικού τουρισμού των νησιών 
μας. Πρόκειται για ένα πρότυπο δίκτυο τοπικών με-
λών-επιχειρήσεων που προσφέρουν στους επισκέπτες 
μια αυθεντική «γεύση» των Κυκλάδων και του Αιγαί-
ου πελάγους μέσα από γαστρονομικές εμπειρίες και 
την αξιοποίηση του πλούτου των τοπικών προϊόντων. 
Παράλληλα, στο δίκτυο συμμετέχουν έπειτα από τρεις 
κύκλους αξιολόγησης 81 παραγωγοί με 387 προϊόντα, 
που προτείνονται ως «Aegean Cuisine Recommended» 
και συμβάλλουν στη σύνδεση της γαστρονομίας με 
την πρωτογενή παραγωγή. Ακόμα, βρίσκεται σε δια-
δικασία επανασχεδιασμού και προσαρμογής στις νέες 
συνθήκες που έχει δημιουργήσει η πανδημία. Δηλα-
δή, το πρόγραμμα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού 
προβολής και προώθησης των προϊόντων των τοπικών 

επιχειρήσεων και παραγωγών καθώς και την είσοδό 
τους σε νέες αγορές.

Οι επιχειρήσεις που μετέχουν στο δίκτυο από την 
Αντίπαρο και την Πάρο είναι:

Αντίπαρος: Kalokeri, Ανάργυρος.
Πάρος: Kima Restaurant, Margarita, Markakis, 

Mediterraneo Paros, The Green Project, Αγνάντιο, 
Αλυκή, Αποστόλης, Αραντό, Γεμένι, Γλυκό Λεμόνι, Ελαι-
ώνας Restaurant, Τράτα, Κάπαρη, Κλαρίνος, Μάριο, 
Ξυλαράς, Τσιτσάνης, Γλυφά, Μαράθι, Μορτάρι, Μου-
ράγιο, Μπαλκόνι του Άκη, Τακίμι, Χάλαρης.

Απόψεις - Ειδήσεις

Τι θα λέγατε 
για ένα 
ντιμπέιτ;

Μια τηλεμαχία, ένα debate, μια τηλεοπτική ανα-
μέτρηση μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, που στις 
τελευταίες εθνικές εκλογές στερηθήκαμε.

Μια αντιπαράθεση, direct των αρχηγών των πο-
λιτικών μας κομμάτων, πρόσωπο με πρόσωπο, χω-
ρίς έτοιμες δηλώσεις γραμμένες από συμβούλους ή 
σκηνοθετημένες συνεντεύξεις για τα ζέοντα θέματα 
της καθημερινότητας των πολιτών. Μια αντιπαρά-
θεση επί ίσοις όροις, μικρών και μεγάλων κομμά-
των, που κοσμούν το κοινοβούλιο, με αποτέλεσμα 
ο τηλεθεατής - ψηφοφόρος να ακούσει από πρώτο 
χέρι τις λύσεις που προτείνει ο κάθε αρχηγός, για 
προβλήματα οικονομίας, εθνικά και κοινωνικά.

Φυσικά, ένα ντιμπέιτ χωρίς προκαθορισμένες και 
«στημένες» ερωτήσεις, που στην πράξη είναι πραγ-
ματικοί μονόλογοι λόγω δέσμευσης χρόνου και αδυ-
ναμίας συζήτησης και με απουσία από το πάνελ των 
εχόντων την ευθύνη των ερωτήσεων,μικρού αριθ-
μού εκπρόσωπων της κοινής γνώμης, πέραν των δη-
μοσιογράφων. Αποτέλεσμα, να κερδίζουν οι αρχηγοί 
τις εντυπώσεις μόνο με έξυπνες ατάκες, επικλήσεις 
στο συναίσθημα των τηλεθεατών, και με δεξιότητες 
στη ρητορική τέχνη και στην λογομαχία. Απουσία ου-
σίας, σε θέσεις και προτάσεις. Η εικόνα κερδίζει τους 
τηλεθεατές!

Η πλειονότητα των τηλεθεατών ενδιαφέρεται 
πρώτιστα για το ντύσιμο, το χτένισμα, το χρώμα 

της γραβάτας και τα πιθανά να γίνουν σαρδάμ, για 
να σχολιαστούν στη συνέχεια στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Μετά το τέλος του ντιμπέιτ, δίνεται βα-
ρύνουσα σημασία στα αποτελέσματα των δημοσκο-
πήσεων που βγάζουν τον νικητή της τηλεμαχίας, όχι 
για αυτά που είπε αλλά για τον τρόπο που τα είπε. 
Ψάχνουμε για ρήτορες, λαϊκιστές ή για ηγέτες της 
επόμενης μέρας;

Πολλές φορές κάποια ντιμπέιτ, εξαντλούνται στο 
χθες, σε επιθέσεις προσωπικές, σε «κονταροχτυπή-
ματα» κάτω από τη μέση, προσφέροντας ένα θέαμα 
κατώτερο των προσδοκιών, δείχνοντας ακόμη και 
ασέβεια στους τηλεθεατές που τους παρακολουθούν, 
με τη χρήση ακόμη και πεζοδρομιακών εκφράσεων. 
Η απουσία του λεγόμενου πολιτικού πολιτισμού, εμ-
φανής. Φανταστείτε πόσο ποιο χαμηλά μπορεί να 
πέσει το επίπεδο του πολιτικού μας συστήματος, σε 
απευθείας τηλεσύνδεση με την κοινή γνώμη, όταν 
ακούμε και διαβάζουμε κάποια λεκτικά «παρατρά-
γουδα» ακόμη και εντός του ναού της δημοκρατίας. 
Στον πόλεμο, το πρώτο θύμα είναι η αλήθεια, σε 
ένα ντιμπέιτ, το πρώτο θύμα είναι η ευπρέπεια και η 
ειλικρίνεια. Ίσως γιατί από την έκβαση ενός ντιμπέ-
ιτ, κρίνεται πολλές φορές η έκβαση του εκλογικού 
αποτελέσματος.

Φυσικά, αν τα καθ’ ημάς πολιτικά ντιμπέιτ, συνε-
χίσουν να γίνονται με τη μορφή που γνωρίζουμε, 
με επιφανειακή ανάλυση των σοβαρών προβλημά-
των, τις ανούσιες πολιτικές ατάκες και τα ασφυκτι-
κά χρονικά περιθώρια, τότε καλό θα είναι αντί να 
θεσμοθετηθεί, ένα τουλάχιστον πριν τις εκλογές, να 
καταργηθούν. Δεν προσφέρουν τίποτα οι «ομιλού-
σες κεφαλές». Καλύτερα να αντικατασταθούν από 
ριάλιτι χιουμοριστικών αγώνων. Περισσότερη τηλε-
θέαση θα έχει.

Να ελπίσουμε ότι κάποτε θα αλλάξουν τα πράγ-
ματα και να θεσμοθετηθούν νέοι κανόνες για ένα 
ντιμπέιτ, προσφέροντας ουσιαστική αναμέτρηση 
μεταξύ των εχόντων την ευθύνη της κυβέρνησης 
και αντιπολίτευσης της χώρας. Πρώτιστα όμως θα 
πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία των πολιτικών προ-
σώπων, που συμμετέχουν. Αυτό είναι το μεγαλύτερο 
διακύβευμα της επόμενης μέρας στα ντιμπέιτ.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγουO Καθρέφτης

5-6 & 12-13
Ιουνίου
9:00 μ.μ.

Αγ. Ιωάννης Δέτης,
Κολυμπήθρες

Αυλή μουσείου

Η Εβραία - Μπέρτολντ Μπρεχτ 
Ελένη Σταυράκη

Η Ψεύτρα - Ζαν Κοκτώ 
Μοσχούλα Κοντοσταύλου

Η Ανθρώπινη Φωνή - Ζαν Κοκτώ 
Χρύσα Σιλιτζίρη

Σκηνοθεσία: Ελένη Σταυράκη

Προπώληση εισιτηρίων:  
βιβλιοπωλείο «Αναγέννηση» 

Παροικιά

βιβλιοπωλείο «Παρά πέντε» 
Νάουσα

Με την ευγενική χορηγία:
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Το μπάσκετ στις Κυκλάδες αναμένεται να ξεκινήσει, 
αν φυσικά το επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες, 
στις αρχές Ιουνίου, σε όλες τις ηλικιακές κατηγορίες 
εκτός το αντρικό πρωτάθλημα. 

Οι περισσότερες ομάδες ξεκίνησαν τις προπονήσεις 
στις 17 Μαΐου, όπως είχε ορίσει η, Γ.Γ.Α. Ανάμεσα σε 
αυτές είναι και ο Α.Ο. Πάρου. Για αυτή την περίεργη 
αγωνιστική σεζόν που αναμένεται να ξεκινήσει, μας 
μίλησε, ο Θοδωρής Καζακίδης. Είναι ο προπονητής 
μπάσκετ του Α.Ο.Π. στις κατηγορίες των παμπαίδων, 
παίδων, στο εφηβικό και το ανδρικό. Έχει υπάρξει παί-
κτης του Μαρπησσαϊκού, ενώ έχει αγωνιστεί και στην 
Γ’ Εθνική.

Τι ισχύει
Ποιοι είναι γενικοί κανόνες που ισχύουν για 

τις προπονήσεις;
Θ.Κ.: «O βασικός κανόνας είναι, ότι τα παιδιά πρέ-

πει να έχουν κάνει self test, και να φέρουν τα αποτε-
λέσματα, είτε είναι αρνητικά, ή θετικά. Υπάρχει λίστα 
στην ομάδα με τα ονόματα των παικτών και τα ση-
μειώνει μέλος της διοίκησης, ο οποίος πρέπει να βρί-
σκεται σε κάθε προπόνηση. Στο συγκεκριμένο κομμάτι 
έχει βοηθήσει αρκετά η διοίκηση, η οποία, βοηθάει 
και στις θερμομετρήσεις. Μια διαφοροποίηση είναι 
ότι στην πρώτη προκήρυξη που είχε εκδοθεί, έπρεπε 
να γίνονται προπονήσεις με 10-12 άτομα, τώρα αυτό 
άλλαξε και πλέον γίνονται κανονικά».

Πού γίνονται οι προπονήσεις της ομάδας 
αυτή την περίοδο;

Θ.Κ.: «Οι προπονήσεις μας γίνονται στο ΕΠΑΛ. Εί-
χαμε την δυνατότητα να προπονηθούμε στο κλειστό 
γυμναστήριο της Μάρπησσας, αλλά υπήρχε κρούσμα 
κορωνοϊού στο σχολείο, οπότε δεν γινόταν να γίνουν 
οι προπονήσεις σε αυτό τον χώρο. Ωστόσο, θα ήθε-
λα να προσθέσω, ότι η κατάσταση του αγωνιστικού 
χώρου στο ΕΠΑΛ, είναι πάρα πολύ κακή. Το γήπεδο, 
«γλιστράει» και είναι πολύ επικίνδυνο να προκύψει 
κάποιος τραυματισμός στα παιδιά, ιδιαίτερα στα με-
γαλύτερα, τα οποία έχουν πιο γερά πατήματα».

Με την σχολική περίοδο να έχει επιμηκυνθεί, 
είναι εύκολο οι παίκτες να συμμετέχουν στις 
προπονήσεις;

Θ.Κ.: «Μαζεύονται τα παιδιά. Μόνο αυτά τις 3ης 
λυκείου δεν πολυέρχονται, αλλά είναι λογικό, καθώς 
έχουν τις εξετάσεις τους. Τα υπόλοιπα έρχονται και 
μπορώ να πω, ότι το αναζητούσαν, όπως φυσικά και 
οι γονείς τους, καθώς, πλέον δεν είναι κλεισμένα στο 

σπίτι και διψάνε ν’ αγωνιστούν».

Θα ακολουθήσετε διαφορετικό πρόγραμμα 
προπόνησης για τα παιδιά αυτή την περίοδο;

Θ.Κ.: «Στην αρχή θα δώσουμε έμφαση στη φυσική 
κατάσταση και στην ενδυνάμωση τους. Στο επόμενο 
διάστημα, θα κάνουμε πιο τεχνικά προγράμματα».

Το πλάνο
Ποιο είναι το πλάνο της ομάδας για το κα-

λοκαίρι;
Θ.Κ.: «Έχω σαν προπονητικό πλάνο, να κάνω προ-

πόνηση στα παιδιά όλο το καλοκαίρι. Χάσαμε ένα 
ολόκληρο χρόνο χωρίς αγώνες και προπονήσεις. Αν 
πάμε το Σεπτέμβριο ξαφνικά να παίξουμε αγώνα, θα 
υπάρχουν προβλήματα όπως οι τραυματισμοί. Οπότε 
το πλάνο και με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης 
είναι να γίνουν προπονήσεις το καλοκαίρι, για να εί-
μαστε έτοιμοι τη νέα σεζόν».

Ποιο είναι πλάνο της Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων για το 
πρωτάθλημα; Πότε θα ξεκινήσει, θα τελειώσει 
και πόσο εύκολο είναι να γίνει;

Θ.Κ.: «Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα πότε και αν θα 
ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Λένε ότι θα αρχίσει στις 
7 Ιουνίου. Θα είναι δύσκολα για τα παιδιά να μπουν 
σε ρυθμό. Διότι θεωρώ ένας παίκτης μέχρι 18 ετών 
θέλει τουλάχιστον τρεις με τέσσερις εβδομάδες για να 
προετοιμαστεί, έτσι ώστε, να μη του προκύψει κάποιο 
πρόβλημα τραυματισμού. Σαν γενική εικόνα όμως 
θα δούμε τι θα γίνει, διότι βλέπω στη Νάξο βρήκαν 
κρούσμα κορωνοϊού σε σχολείο, στην Τήνο, βρήκαν 
κρούσμα στην ομάδα, όλα είναι στον αέρα. 

Σχετικά με το πότε θα τελειώσει, αν τελικά ξεκινήσει 
τον Ιούνιο, πιστεύω τον Αύγουστο θα γίνει το φάϊναλ 
- φορ. Αν και θα είναι πολύ δύσκολο για όλους εκεί-
νη την περίοδο, προπονητές, παράγοντες κλπ, καθώς, 
όσοι είμαστε από νησιά θα «τρέχουμε» και με άλλες 
επαγγελματικές υποχρεώσεις. Όσον αφορά, το τρό-
πο διεξαγωγής, θα γίνουν όλοι αγώνες κανονικά. Όχι 
όπως πέρυσι, που λόγω των συνθηκών έγινε μόνο 
το φάϊναλ- φορ. Τέλος, ένας λόγος που δεν έχει ξε-
καθαριστεί για αν ξεκινήσει το πρωτάθλημα είναι οι 
μετακινήσεις. Χωρίς έσοδα είναι δύσκολο να πάει μια 
ομάδα σε άλλο νησί».

Το πρωτάθλημα
Ποια είναι η γνώμη σας για τη δομή των 

πρωταθλημάτων μπάσκετ στις Κυκλάδες;

Θ.Κ.: «Για εμένα το πρωτάθλημα Κυκλάδων είναι το 
χειρότερο. Επειδή, έχουμε τους πιο λίγους αγώνες απ’ 
όλα τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα. Για να καταλάβε-
τε, τα παιδιά, στο παιδικό και εφηβικό πρωτάθλημα, 
θα παίξουν το πολύ δέκα αγώνες. Την ίδια στιγμή παι-
διά στο αντίστοιχο πρωτάθλημα της Αθήνας ή και της 
Κομοτηνής που ήμουνα, θα παίξουν 30 αγώνες. Αυτός 
είναι και ένας βασικός λόγος που δεν μπορούμε να 
βγάλουμε παίκτες για να μπορέσουν να αγωνιστούν 
σε υψηλότερη κατηγορία. Γιατί δεν υπάρχουν πολλά 
παιχνίδια! Χωρίς πολλούς αγώνες υπάρχει έλλειψη 
ανταγωνισμού και εμπειριών για τους παίκτες».

Ποια είναι η γνώμη σας για το κλειστό γυ-
μναστήριο στο Ζευλάκι;

Θ.Κ.: «Είναι θέμα που αφορά τον Α.Ο. Πάρου και 
γενικά το νησί. Έπρεπε να υπήρχε άλλο ένα κλειστό. 
Αυτό στο Ζευλάκι. Είναι ταλαιπωρία για τα παιδιά, με 
το φορτωμένο πρόγραμμα που έχουν με μαθήματα 
κ.α., να σπαταλάνε αρκετή ώρα στο πήγαινε-έλα στη 
Μάρπησσα, για να προπονηθούν. 

Μακάρι, να γίνει σύντομα, διότι αυτοί που βγαίνουν 
«χαμένοι», δυστυχώς, όπως και τις περισσότερες φο-
ρές είναι οι νεαροί αθλητές και όσοι είναι γύρω από 
αυτούς. Όπως οι γονείς, προπονητές παράγοντες, που 
δεν έχουν ένα σωστό μέρος να προπονηθούν πολλές 
φορές την εβδομάδα και να βελτιωθούν, καθώς δεν 
έχω γήπεδο κοντά τους».

Ο στόχος
Ποιος είναι ο στόχος για το μέλλον;
Θ.Κ.: «Στόχος είναι να μάθουμε τα παιδιά μπάσκετ. 

Αν υπάρχει ένα παιδί που έχει ταλέντο να προσπαθή-
σουμε να το προωθήσουμε, μιλώντας στους γονείς 
και αν υπάρχει δυνατότητα να φύγει για ένα καλύτερο 
πρωτάθλημα ώστε να βελτιωθεί και να παίξει σε υψη-
λότερες κατηγορίες. Και ένας βασικός στόχος είναι να 
περάσουμε στα νέα παιδιά την έννοια του αθλητισμού 
μέσα τους, έτσι ώστε να μην μπλέξουν με άλλα «άσχη-
μα» πράγματα».

Ποιος είναι ο δικός σου προσωπικός στόχος;
Θ.Κ.: «Στόχος μου είναι να πάρουμε ένα πρωτά-

θλημα. Να περάσουμε για τρίτη φορά στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα, να παίξουμε στα μπαράζ στην Αθήνα και 
ξαναζήσουμε αυτή την υπέροχη εμπειρία με τα παιδιά. 
Καθώς, δύο σερί φορές έχουμε φτάσει στην πηγή και 
δεν έχουμε πιει νερό και μάλιστα στην έδρα μας. Την 
πρώτη φορά χάσαμε από την Τήνο και δεύτερη φορά 
από τη Νάξο, μάλιστα μ’ ένα πόντο στα τελευταία δευ-
τερόλεπτα. Φέτος θέλω να το πετύχουμε».

Γιώργος Κοντός

Αθλητισμός

Θ. Καζακίδης: 
«Nα περάσουμε την έννοια  
του αθλητισμού στα παιδιά»




