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Ο κώδων 
έκρουσε…

Μία δημοτική αρχή είκοσι πέντε χρόνια πριν αποφάσισε τη 
δημιουργία μεγάλου αεροδρομίου στο νησί. Απέφυγε μάλιστα 
αριστοτεχνικά και τον σκόπελο του συμβουλίου της επικρατείας 
που θα έβαζε οριστική ταφόπλακα στο έργο. Η συντριπτική πλει-
οψηφία ήμασταν υπέρ …

Επόμενη δημοτική αρχή εξασφάλισε τα απαιτούμενα κονδύλια 
για τις απαλλοτριώσεις των εκτάσεων και την δημιουργία του 
αεροδιαδρόμου καθώς και ευρωπαϊκό πρόγραμμα για τα κτίρια. 
Η συντριπτική πλειοψηφία συνεχίζαμε να είμαστε υπέρ…

Η τελευταία δημοτική αρχή σιγοντάρισε και η πολιτική αερο-
πορία αποδέχτηκε την προσφορά της AEGEAN για να κατασκευ-
αστούν με τις ελάχιστες προϋποθέσεις τα κτίρια και να λειτουργήσει. Η συντριπτική 
πλειοψηφία πάλι συνεχίζαμε να είμαστε υπέρ…

Τελευταία το υπουργείο δημοπράτησε τα «μεγάλα κτίρια», την επέκταση του αε-
ροδιαδρόμου και λοιπά. Η συντριπτική πλειοψηφία συνεχίζουμε να είμαστε υπέρ…

Η «ανάπτυξη» ήρθε, απ’ ό,τι φάνηκε στα τρία «γεμάτα» χρόνια λειτουργίας του 
«ατελούς αεροδρομίου». Θα συνεχιστεί με μεγαλύτερη ένταση με την ύφεση της 
πανδημίας και ακόμη με ισχυρότερη ορμή με την ολοκλήρωση των έργων. Η AEGEAN 
η BLUE STAR και άλλοι προβάλουν την Πάρο (ουσιαστικά αυτοί είναι η τουριστική 
πολιτική), φυσικά επιδιώκοντας το κέρδος. Αυτός άλλωστε είναι και ο σκοπός τους… 
Προς το παρόν αυτή η σχέση είναι win-win , κερδίζουμε και οι δύο.

Τα πρώτα όμως ανησυχητικά σημάδια έχουν φανεί στον ορίζοντα. Ορισμένοι υπο-

στηρίζουν ότι φάνηκαν εδώ και χρόνια… Περιβάλλον, σκουπίδια, 
κυκλοφοριακό, δόμηση, δημόσιοι χώροι, νερό, αποχέτευση κλπ, 
όλα πλησιάζουν στο κόκκινο αν δεν έχουν ήδη μπει μέσα στο 
κόκκινο… Και φυσικά οι τομείς της υγείας (πάνω απ’ όλα) και 
της ασφάλειας που είναι στο όριο της κατάρρευσης κυρίως τους 
θερινούς μήνες. Η δημοτική αρχή δεν προετοιμάζει την επόμε-
νη μέρα και αυτό είναι άκρως ανησυχητικό. Δεν έχει μάθει να 
διεκδικεί και να σχεδιάζει το μέλλον. Αρκετοί πολίτες, σύλλογοι 
και φορείς κρούουν καθημερινά τον κώδωνα του κινδύνου. Η 
δημοτική αρχή όμως… δεν άκουσε ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.

Για να μη μακρηγορούμε… Είμαστε στη φάση νέων περιφερει-
ακών χωροταξικών πλαισίων που θα εξειδικευθούν με τα τοπικά 
πολεοδομικά σχέδια. Στο νότιο Αιγαίο ήδη ξεκίνησαν. Προσοχή 
λοιπόν από τον δήμο Πάρου και το πολεοδομικό γραφείο. Σχε-
διασμός και διεκδίκηση αλλαγών για την προστασία του περιβάλ-
λοντος του νησιού. Προετοιμασία δημοψηφισμάτων με ξεκάθα-

ρα ερωτήματα και εκτεταμένο διάλογο για να συναποφασίσουμε την πορεία μας τα 
επόμενα χρόνια. Να ξεκαθαρίσουμε (με τα κουκιά πλέον) σε ποια σημεία είμαστε 
υπέρ και σε ποια πρέπει να μπει φρένο… Το καλό παράδειγμα, η πυξίδα υπάρχει, 
το Πάρκο… Χρόνια τώρα ακολουθείται μία σωστή προσέγγιση ανάπτυξης με ταυ-
τόχρονη προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος από την δημοτική επιχείρηση 
ΠΑΡΚΟ ΠΑΡΟΥ ΑΕ στη χερσόνησο του Αϊ Γιάννη του Δέτη. Επίσης, κάποια στιγμή 
από την «προεκλογική πίεση» ανατέθηκε η εκπόνηση μελέτης για τον τουρισμό και 
τα όρια αντοχής της Πάρου. Παραδόθηκε, πληρώθηκε αλλά… αγνοείται η τύχη της. 
Αναφέρθηκε σε ερώτηση μας ότι κάποια στιγμή θα παρουσιαστεί…

Αναμένομεν… Όπως πάντα άλλωστε…
Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Η «αξιοκρατία» 
ως φερετζές του 
ανθρωποφάγου 
ανταγωνισμού…

«Η αξιοκρατία για εμένα είναι στάση ζωής!» δήλωσε 
ενώπιον κομματικών στελεχών o πρωθυπουργός και 
πρόεδρος της Ν.Δ. Κ. Μητσοτάκης, γόνος δυναστείας 
επαγγελματιών πολιτικών υπαλλήλων του καθεστώ-
τος, με πλήθος συγγενών και ημετέρων στην πολιτική…

 Δεν υπάρχει σήμερα δημόσιος λόγος και λογύδριο 
που να μη θίγει το θέμα. Η «αξιοκρατία» εκλαμβάνεται 
ως κάτι θετικό, ως ηθική αρχή: «ο καθ’ ένας πρέπει να 
συμμορφώνεται με την θέση και τον ρόλο του στην 
κοινωνία γιατί κατέχει αυτό που αξίζει». Είτε: «ο καθ’ 
ένας πρέπει να κατέχει στην κοινωνία τη θέση και τον 
ρόλο που του αξίζει». Η πρώτη διατύπωση προτρέπει 
τον άνθρωπο απλώς να συμβιβαστεί μοιρολατρικά με 
την θέση και τον ρόλο του. Η δεύτερη -δεοντολογι-
κά επιτακτική- προβάλλει και ως αξίωση δικαιοσύνης, 
μιας και υπαινίσσεται ότι κάποιοι ενδέχεται να κατέ-
χουν θέσεις και ρόλους «που δεν τους αξίζουν». Έτσι 
ξεκινά μια ολόκληρη συζήτηση περί «γνήσιας», «άδο-
λης», «μη πελατειακής» κ.λπ. αξιοκρατίας. 

Όλη αυτή η «δημόσια συζήτηση» αδιαφορεί παντε-
λώς για την ουσία του προβλήματος: για ποιους λόγους 
υπάρχουν στην κοινωνία ανισότητες και ανταγωνιστικά 
συμφέροντα, γιατί υπάρχουν σχέσεις εκμετάλλευσης 
και καταπίεσης, γιατί υπάρχει άνιση πρόσβαση σε αγα-
θά και υπηρεσίες, γιατί οι επιθυμίες των ολίγων που 
παρασιτούν ικανοποιούνται εις βάρος ζωτικών ανα-
γκών των πολλών που μοχθούν στο μεροκάματο, γιατί 
κάποιοι και οι γόνοι τους κατέχουν ιεραρχικά ανώτερες 

θέσεις και προνόμια ενώ άλλοι είναι μια ζωή καταδι-
κασμένοι στη μιζέρια; Ο αγώνας των ανθρώπων για 
αξιοπρέπεια και πολιτισμό, για ισότητα και ελευθερία 
αποκτά νόημα μόνον όταν συνδέεται με αυτά τα αμεί-
λικτα ερωτήματα. 

Τουναντίον, όλη η περί «αξιοκρατίας» συζήτηση 
καταντά μια φλυαρία εξαιρετικά βολική για το καθε-
στώς της ανισότητας/ανελευθερίας, που αφήνει στο 
απυρόβλητο τα παραπάνω ερωτήματα με μια ταχυ-
δακτυλουργική απάτη. Μεταθέτει παρελκυστικά/απο-
προσανατολιστικά το όλο πρόβλημα, ανάγοντάς το σε 
διαδικαστικό: στην πιο «αντικειμενική» αποτίμηση, στην 
«καλύτερη» αξιολόγηση, στον «σωστό» καθορισμό της 
«τιμής» που πρεσβεύει το κάθε άτομο, η κάθε κοινωνι-
κή ομάδα και τάξη στο παζάρι των αξιών, στην αγορά 
«αξίων» και «αναξίων»... 

Αυτό σημαίνει παραίτηση από την καταπολέμηση 
της ανισότητας και της ανελευθερίας, συμβιβασμό με 
τους όρους εδραίωσης της αδιαμφισβήτητης πλέον 
ανισότητας και ανελευθερίας. Οι διεκδικήσεις υπο-
βαθμίζονται στην τυπική αρχή των «ίσων ευκαιριών 
ή δυνατοτήτων» για την πραγμάτωση του ανταγωνι-
σμού ως βασικής αρχής ενός κυρίαρχου τρόπου ζωής 
που αναδεικνύει, δομεί, εγκαθιδρύει και επικυρώνει 
ιεραρχικά συστήματα κοινωνικών ελίτ. Επειδή τα κρι-
τήρια της αξιολόγησης είναι ασαφή και διάχυτα και οι 
δοκιμασίες αλλεπάλληλες, το άτομο ενστερνίζεται το 
κόστος και τη μόνιμη απειλή της αποτυχίας ως προσω-
πική ενοχή, βρίσκεται σε μόνιμη ανασφάλεια, γίνεται 
εύκολο θύμα εξουσιαστικής χειραγώγησης. 

Με αυτό το τέχνασμα γίνεται υποκατάσταση της 
συλλογικής επιδίωξης για ισότητα και ελευθερία από 
το ατομικό κυνήγι της «επιτυχίας», από την «οικονο-
μική ελευθερία», που ανάγεται σε δυνατότητα πλού-
του και επιδεικτικής κατανάλωσης. Η περί ελευθερίας 
αντίληψη γίνεται πλήρως διαδικαστική: ανάγεται στη 
«δυνατότητα επιλογής σκοπών». Η επιλογή αυτή - 
κατά τα αξιοκρατικά ιδεολογήματα –δεν έχει να κάνει 
με πραγματικές αντικειμενικές δυνατότητες εργασίας, 
βιοπορισμού και ανάπτυξης για διάφορες τάξεις και 
κατηγορίες ανθρώπων, αλλά εναπόκειται αποκλειστικά 
στην διακριτική ευχέρεια του ατόμου, θεωρείται ζήτη-
μα της «ελεύθερης βούλησής» του. 

Η «ισότητα ευκαιριών» ταυτίζεται συνήθως με την 
«ισότητα αφετηριακών συνθηκών». Κάθε αναφορά 
στην κοινωνική δικαιοσύνη επικεντρώνεται στους δι-
αδικαστικούς κανόνες διεξαγωγής του κοινωνικού 
ανταγωνισμού και όχι στην εκμεταλλευτική του ουσία 
και στα αποτελέσματά του.

Το ιδεολόγημα των «ίσων ευκαιριών», ως από μηχα-
νής θεός της «αξιοκρατίας», απλώς καθαγιάζει τον αν-
θρωποφάγο ανταγωνισμό, γίνεται υποκατάστατο κάθε 
αιτήματος κοινωνικής δικαιοσύνης…

Δημήτρης Πατέλης 
Αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας 

στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Απόψεις

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 571

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μ. Μπελέγρης

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

Κοσμήματα & Ρούχα

Εκπτωτικό
κουπόνι

Διαμαρτυρία για 
τον Περιφερειακό 
Παροικιάς

Η Ο.Μ. (Οργάνωση Μελών), ΣΥΡΙΖΑ Πάρου 
Αντιπάρου, υπό τον τίτλο: «Όποιος δε θέλει να 
ζυμώσει…», για την κατάσταση της περιφερεια-
κής οδού Παροικιάς, δημοσιοποίησε το παρα-
κάτω δελτίο Τύπου:

«Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί με τον περιφερειακό της Παροικιάς. 
Η Δημοτική Αρχή σχεδιάζει το κυκλοφοριακό μέλλον της Παροικιάς και μάλιστα σε 
λάθος κατεύθυνση, αφού προτίθεται να κόψει και να καταστρέψει πλατείες, χωρίς 
να έχει κάνει τίποτε απολύτως για να περιορίσει την απαράδεκτη κατάσταση που 
επικρατεί καθημερινά στον περιφερειακό της Παροικιάς. 

Προφανώς υπολογίζοντας το πολιτικό κόστος, παρά τα αντιθέτως λεγόμενα του 
Δημάρχου, άφησε την κατάσταση να ξεφύγει με καταπατήσεις κοινόχρηστων χώ-
ρων που έχουν μετατραπεί: 

• σε αυθαίρετες θέσεις πάρκινγκ
• σε χώρους έκθεσης εμπορευμάτων και
• σε παράνομη στάθμευση καθόλο το μήκος του περιφερειακού.
Το πρόβλημα γίνεται οξύτερο με τα φορτηγά και τις νταλίκες επιχειρήσεων που 

σε ώρες αιχμής προκαλούν κυκλοφοριακό έμφραγμα. Και όλα αυτά, σε συνδυασμό 
με την ανυπαρξία πεζοδρομίων και τα ελάχιστα μη οργανωμένα πάρκινγκ, συνθέ-
τουν μια άθλια τριτοκοσμική εικόνα της Πάρου και ιδιαίτερα της Παροικιάς.

Καλούμε τη Δημοτική Αρχή να ασχοληθεί με την καθημερινότητα, την οποία έχει 
εγκαταλείψει εδώ και χρόνια και με τα σοβαρά προβλήματα του περιφερειακού, 
μέρος των οποίων επιλύονται χωρίς την εφαρμογή ΣΒΑΚ, που ίσως να αποτελεί 
και άλλοθι, για να μπορεί να δικαιολογήσει την αδράνειά της». 

λιβάδια, παροικιά | 697 6699950

ανοιχτά
καθηµερινά

από το µεσηµέρι

Αντιπυρική Περίοδος 
2021

Η Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
ενημερώνει ότι η Αντιπυρική Περίοδος διαρκεί έως και 31/10/2021.

Για τον παραπάνω λόγο πρέπει να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να απο-
φεύγουμε οποιαδήποτε ενέργεια ή εργασία στο ύπαιθρο που είναι δυνατόν να προ-
καλέσει πυρκαγιά από αμέλεια.

Οι οδηγίες για την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιών:
- Δεν πραγματοποιούμε υπαίθριες θερμές εργασίες, που ενδέχεται να προκαλέ-

σουν πυρκαγιά (οξυγονοκολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου εργαλείου, που εκτοξεύει 
σπινθήρες).

- Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές (barbeque) κατά τους θερινούς μήνες εντός 
των δασών, ούτε σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά.

- Αποφεύγουμε το κάπνισμα των μελισσών και δεν εγκαταλείπουμε τα αναμμένα 
υπολείμματα καύσης στην ύπαιθρο, διότι ενδέχεται να αναζωπυρωθούν και να προ-
καλέσουν πυρκαγιά.

- Σε καμία περίπτωση, δεν καίμε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάμια και σκουπίδια στην 
ύπαιθρο.

- Δεν πετάμε ποτέ αναμμένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παράθυρο του αυτοκινή-
του, ούτε όταν βρισκόμαστε στο δάσος.

- Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξής τους, 
ούτε γυάλινα μπουκάλια, διότι ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, 
μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας.

- Δε χρησιμοποιούμε βεγγαλικά και πυροτεχνήματα, σε περιοχές που βρίσκονται 
σε μικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις.

- Δε σταθμεύουμε ποτέ το όχημά μας σε σημεία που υπάρχουν ξερά χόρτα. Ο κατα-
λύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερθερμασμένος για αρκετό χρονικό διάστημα, 
μετά το σβήσιμο της μηχανής, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς.

- Έχουμε υπόψη μας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από τις εξατμίσεις όλων 
των τύπων οχημάτων μπορούν να δημιουργήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά.

- Πάντα συμμορφωνόμαστε με τις απαγορευτικές πινακίδες πρόσβασης στο δά-
σος, σε περιόδους υψηλού κινδύνου.
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Στα εγκαίνια του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ Πάρου, που πραγματο-
ποιήθηκαν, στις 1 Ιουνίου, η περιφερειακή διευθύντρια, 
Μαρκέλλα Παραμυθιώτη, έθεσε μια ωραία πρό-
κληση για τον δήμαρχο, Μάρκο Κωβαίο και το δημοτι-
κό συμβουλίου Πάρου. Την εύρεση κατάλληλου κτιρί-
ου για τη δημιουργία του ειδικού δημοτικού σχολείου, 
έτσι, ώστε, τα παιδιά να έχουν από την πρώτη σχολική 
ηλικία την κατάλληλη βοήθεια και προσοχή που θα 
απαιτείται. Ταυτόχρονα, να μπορεί να υπάρχει η σωστή 
συνέχεια και σύνδεση με το ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.

Κατά το χαιρετισμό της, η κα Παραμυθιώτου, ανάφε-
ρε για το συγκεκριμένο θέμα: «[…] Στην Πάρο σήμερα, 
τα εγκαίνια του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ είναι μια μέρα πολύ ση-
μαντική(…). Κύριε δήμαρχε, μετά την ίδρυση του 
ειδικού σχολείου, υπάρχει ένας επόμενος στό-
χος. Ο στόχος αυτός είναι η ίδρυση ενός ειδικού 
δημοτικού σχολείου. Όπου θα πρέπει να συνεργα-
στούμε οι υπηρεσίες της εκπαίδευσης και εσείς, ώστε 
να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος. Εμείς προσπαθού-
με να έχουμε τις προϋποθέσει και τις γνωματεύσεις. 
Γιατί πρέπει να υπάρχει συνέχεια και σύνδεση με το 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ. Λ και να στηριχτούν τα παιδιά από την 
πρώτη σχολική ηλικία».

Νωρίτερα τον δικό του χαιρετισμό για τα εγκαίνια 
του σχολείου, έκανε ο κ. Φραγκίσκος Κεφάλας, διευ-
θυντής του ενιαίου ειδικού επαγγελματικού γυμνάσιου 
λυκείου Πάρου, ο οποίος δήλωσε: 

«Η φετινή σχολική χρονιά που ολοκληρώνεται σε 
λίγες μέρες με τις ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορ-
φώθηκαν λόγω της πανδημίας, ήταν ιδιαίτερα απαιτη-
τικοί για την εκπαιδευτική κοινότητα και για ολόκληρη 
την κοινωνία. 

Για το εκπαιδευτικό σύστημα του νησιού ωστόσο, θα 
καταγραφεί και ως μια χρονιά που επιτεύχθηκε ένας 
σημαντικός στόχος. Η λειτουργία του πρώτου ειδικού 
σχολείου αγωγής που σήμερα εγκαινιάζουμε. Όλοι 
διαφορετικοί, όλοι ίσοι, είναι το σύνθημα του 
σχολείου μας. Όλοι διαφορετικοί από τη φύση μας 
και από τη στιγμή που γεννιόμαστε. Όλοι ίσοι σε ένα 
δημοκρατικό σχολείο και σε μια δημοκρατική κοινω-
νία. Η υλοποίηση όμως αυτής της φράσης είναι ένα 
δύσκολο επίτευγμα. Πόσο μάλλον για τις περιπτώσεις 

των παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.
Η συνεκπαίδευση, η εκπαίδευση δηλαδή όλων των 

παιδιών, στο ίδιο σχολικό πλαίσιο, αποτελεί ένα ζη-
τούμενο αναγνωρισμένο από την πολιτεία. Όμως οι 
παρούσες συνθήκες στα σχολεία ειδικής αγωγής, κα-
θιστούν τη συνεκπαίδευση δύσκολα εφαρμόσιμη. Το 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ είναι ένα σχολικό πλαίσιο, που εστιάζει 
στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού, έχοντας έναν 
πολύ σημαντικό στόχο. Να καλλιεργήσει και να ανα-
πτύξει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των μαθητών 
προετοιμάζοντάς τους να ενταχθούν στην κοινωνία, 
καταλαμβάνοντας τις θέσεις που δικαιωματικά τους 
ανήκουν. Για είναι εφικτή όμως η ένταξή τους πρέ-
πει όλοι εμείς, οι υπεύθυνοι, για τη λειτουργία του 
σχολείου, οφείλουμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο 
ανοιχτό. Έναν οργανισμό που θα αλληλοεπιδρά με την 
υπόλοιπη εκπαιδευτική κοινότητα, αλλά και την τοπική 
κοινωνία. Έναν οργανισμό που θα διδάσκεται, αλλά 
και θα διδάσκει.

Ένα βασικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό του πο-
λιτιστικού επιπέδου μια κοινωνίας, είναι η βοήθεια 
και η στήριξη που παρέχει σε όλους που την έχουν 
περισσότερη ανάγκη. Η παρουσία όλων σας σήμερα 
εδώ, αλλά και η συλλογική προσπάθεια, τόσο για τη 
δημιουργία του σχολείου, όσο και για την λειτουργία 
του, δείχνει ότι παρά τις μεγάλες αλλαγές, που έχουν 
συμβεί τόσο σε τοπικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, 
η κοινωνία μας έχει βαθιά ριζωμένες αξίες. Αξίες που 
θα πρέπει να διατηρήσουμε και να αναπτύξουμε για 
να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις διαρκώς αυ-
ξανόμενες προκλήσεις. Μόνο τότε θα είμαστε σε θέση 
να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές, μια κοινωνία 
για την οποία θα είμαστε περήφανοι.

Από τις 17 Σεπτέμβρη, ημέρα που μετά από 30 
χρόνια, ξαναχτύπησε, το κουδούνι στο κτίριο αυτό, 
το πρώην δημοτικό σχολείο Καμαρών, η βοήθεια που 
είχαμε ήταν σημαντική σε όλα επίπεδα. Το υπουρ-
γείο Παιδείας, μέσω της περιφερειακής διεύθυνσης 
νοτίου αιγαίου και της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης Κυκλάδων, προχώρησε στη στελέχω-
ση του σχολείου μας. Ο δήμος σε όλα τα επίπεδα. Ο 
δήμαρχος, οι αντιδήμαρχοι, ο πρόεδρος της σχολι-

κής επιτροπής, οι υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι, ήταν 
πάντα δίπλα μας, βοηθώντας να διαμορφώσουμε τις 
συνθήκες, ώστε να προσαρμοστεί το κτίριο στις ανά-
γκες του. Στην προσπάθειά μας να εξοπλιστούμε όσο 
το δυνατόν γρηγορότερα, βοήθησε σημαντικά η δη-
μοτική κοινότητα Πάρου, που σε συνεργασία με την 
ΚΔΕΠΑΠ, διέθεσε ένα σημαντικό πόσο για τεχνολογι-
κό εξοπλισμό, ενώ και απλοί πολίτες προσφέρθηκαν 
να βοηθήσουν όσο μπορούσε ο καθένας. 

Αναζητήσαμε χορηγίες και με τη βοήθεια,του ιδρύ-
ματος Αθανασίου και Μαρίνας Μαρτίνου, εξοπλίσαμε 
ένα μικρό αλλά πλήρες εργαστήριο φυσικών επιστη-
μών. 

Κρίνουμε σημαντικό να αναφερθούμε σε δύο αν-
θρώπους που στην αρχή της σχολικής χρονιάς, είχαν 
καταλυτικό ρόλο στην έναρξη της λειτουργίας του 
σχολείου. Τον προϊστάμενο του τμήματος εκπαιδευ-
τικών θεμάτων, κ. Ζερβό, που ανέλαβε όλες τις απα-
ραίτητες ενέργειες, από την πλευρά της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης και στον διευθυντή του γυμνασίου 
Πάρου, κ. Δρόσο, που ανέλαβε στην αρχή τον ρόλο 
του διευθυντή, παρ’ όλο που έχει στην ευθύνη του, το 
μεγαλύτερο και το πιο απαιτητικό σχολείο του νησιού. 

Σας ευχαριστούμε όλους για την τιμή που μας κά-
νατε να βρίσκεστε στα σημερινά εγκαίνια, καθώς, για 
τη συνεργασία και την πολύτιμή συνεισφοράς σας στη 
λειτουργία του σχολείου μας. Ωστόσο, σήμερα, δε βά-
ζουμε τελεία. Χρειάζονται πολλά ακόμα να γίνουν τα 
επόμενα χρόνια. Είμαστε όμως πλέον σίγουροι, ότι με 
τη συνδρομή όλων, θα καταφέρουμε να δημιουργή-
σουμε μια σχολική μονάδα, σημείο αναφοράς, στην 
εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού. Κλείνοντας θα 
ήθελα να ευχαριστήσω τους μαθητές και τους εκπαι-
δευτικούς μας για την καλή διάθεση και τη συνεργα-
σία. Καταφέραμε να περάσουμε και να ολοκληρώσου-
με ευχάριστα και εποικοδομητικά τη φετινή σχολική 
χρονιά».

Να θυμίσουμε, στα εγκαίνια βρέθηκαν μεταξύ πολ-
λών άλλων, ο Μητροπολίτης Παροναξίας, Καλλίνικος, 
η υφυπουργός παιδείας και θρησκευμάτων, Ζέτα Μα-
κρή, ο έπαρχος, Κώστας Μπιζάς, ο δήμαρχος, Μάρκος 
Κωβαίος, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πά-
ρου, Κώστας Ροκονίδας και φορείς της εκπαίδευσης.

Επόμενος στόχος το ειδικό 
δημοτικό σχολείο
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Η επίσκεψη 
Σκρέκα και ο 
πολιτικαντισμός 

Την Πάρο επισκέφθηκε στις 4 Ιουνίου ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, όπου 
συναντήθηκε με τον δήμαρχο Πάρου.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου που διένειμε ο δήμος 
Πάρου (καθώς ουδείς δημοσιογράφος ήταν στη 
συνάντηση) «[…] σχετικά με το θέμα των σχεδια-
ζόμενων αιολικών πάρκων στην Πάρο, ο δήμαρχος, 
αφού διαβεβαίωσε ότι η παριανή κοινωνία δεν είναι 
κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ξεκαθάρι-
σε ότι αυτές πρέπει να υλοποιούνται με τρόπο που 
δεν θα προσβάλει τα ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά. 
Ενώ στη συνέχεια εξήγησε τους λόγους που οι ανε-
μογεννήτριες δεν πρέπει να εγκατασταθούν στο νησί, 
καθώς αλλοιώνουν το περιβάλλον, την οικονομία και 
τη φυσιογνωμία της Πάρου. 

Στη συνέχεια, επέστησε την προσοχή του υφυπουρ-
γού σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα για την Πάρο, 
ζητώντας την ιδιαίτερη μέριμνα του για την επίλυση 
τους. Αρχικά, για την άμεση ανάγκη εκπόνησης Το-
πικού Πολεοδομικού Σχεδίου, που θα επικαιροποιή-
σει και θα εμπλουτίσει το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο, το οποίο κρίθηκε νόμιμο από το Συμβούλιο 
Επικρατείας, αφού είχε περάσει μία οκταετία λόγων 
προσφυγών των πολιτών, καθώς και η αναγκαιότητα 
εκπόνησης της Πολεοδομικής Μελέτης του οικισμού 
της Παροικιάς για την επίλυση των χρόνιων προβλη-

μάτων της πόλης. 
Το δεύτερο ζήτημα αφορούσε τη χρηματοδότηση 

του έργου μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Λευ-
κών-Κώστου στον Βιολογικό της Μάρπησσας και της 
επέκτασης-αναβάθμισης του, από το Ταμείο Ανάκαμ-
ψης καθώς λόγω του ορίου στα διαθέσιμα ποσά που 
έχουν εφαρμοστεί στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρί-
τσης», μειώνονται κατά πολύ οι δυνατότητες χρημα-
τοδότησης σημαντικών έργων υποδομής για το νησί 
(…)».

Αποδελτίωση

Οι κυβερνητικοί εκπρόσωπου με την έλευση του κα-
λοκαιριού επισκέπτονται την Πάρο όλο και πιο συχνά 
(κάτι φυσιολογικό… που γίνεται εδώ και χρόνια).

Στο δελτίο Τύπου –αν αποκόψει κανείς το παραπάνω 
κείμενο που δημοσιεύουμε- θα διαπιστώσει ούτε λίγο 
ούτε πολύ- ότι όλα είναι αγγελικά πλασμένα. Αν στη 
συνέχεια διαβάσουμε στο ίδιο δελτίο Τύπου τα όσα 
μετέφερε ο κ. Σκρέκας, θα διαπιστώσουμε (με bold 
γράμματα οι δικές μας επισημάνεις) ότι: «ο υφυπουρ-

γός (…) μετέφερε την επίσημη στάση της κυβέρνησης 
για τα ζητήματα που τέθηκαν υπόψιν του. Συγκεκριμέ-
να, για τις ανεμογεννήτριες είπε ότι πρόθεση της 
κυβέρνησης είναι η απανθρακοποίηση της Ελ-
ληνικής Οικονομίας και η βιώσιμη ανάπτυξη, με 
ισόρροπο όμως τρόπο που δεν θα επηρεάζει αρνητικά 
την ιδιαίτερη φυσιογνωμία, τις ανθρωπογενείς δρα-
στηριότητες και την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, 
δεσμευόμενος ταυτόχρονα να επανεξετάσει το 
θέμα».

Η στάση των κυβερνήσεων δεν έχει αλλάξει σε ό,τι 
αφορά την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών στο 
νησί μας, καθότι φοβούνται το πολιτικό κόστος. Οι κυ-
βερνήσεις έχουν γεμίσει όλες τις ραχούλες της χώρας 
μας και δε φοβούνται τίποτα προκειμένου να εξυπη-
ρετήσουν τα επενδυτικά συμφέροντα. Ανεμογεννήτρι-
ες έχουν μπει σε περιοχές «νατούρα», σε ιδιαίτερου 
φυσικού κάλλους και ακόμα σε αρχαιολογικούς χώ-
ρους. Η δήλωση Σκρέκα είναι γενικόλογη και 
άκρως πολιτικάντικη. Όσο για το θα «επανεξετάσει 
το θέμα», μόνο θυμηδία προκαλεί η δήλωση.

Ακόμα, όταν συζητάς τόσο σημαντικά θέματα για 
το νησί μας, δεν μπορείς απλά στο τέλος να βγάζεις 
ένα δελτίο Τύπου, από τη στιγμή που στη συνάντηση 
δεν ήταν κανείς άλλος. Πόσο μάλλον όταν συζητάς 
για το νούμερο ένα αυτή τη στιγμή πρόβλημα (ανεμο-
γεννήτριες) στο νησί. Όπως κατανοεί ο αναγνώστης 
μόνο τυχαίος δεν είναι ο αποκλεισμός των ΜΜΕ του 
νησιού μας από τη συνάντηση. Βλέπετε οι δημοσιογρά-
φοι έχουν την κακή συνήθεια να κάνουν ερωτήσεις. Κι 
αυτό ενοχλεί τη σημερινή κυβέρνηση που έχει μάθει οι 
ειδήσεις να παρουσιάζονται όπως θέλει εκείνη από τα 
«δικά» της μέσα…

Τοπικές ειδήσεις
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Μονοπάτια 
χωρίς 
πιστοποίηση

Η Πάρος είναι ένα νησί το οποίο τουριστικά ανα-
πτύσσεται διαρκώς προσφέροντας πολλούς και δια-
φορετικούς τρόπους τουρισμού, για τους επισκέπτες.

Ένας από αυτούς που θέλει να προωθήσει ο δήμος. 
είναι η πεζοπορία, μέσα από τα όμορφα μονοπάτια της 
Πάρου, καθώς τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότε-

ροι τουρίστες, που έρχονται στο νησί μας, αναζητούν 
και ασκούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ωστόσο, 
ενώ σε όλες τις τουριστικές εκθέσεις, που συμμετέ-
χει, η τουριστική επιτροπή της Πάρου, παρουσιάζει τη 
δυνατότητα της πεζοπορίας στο νησί μας, δυστυχώς 
μέχρι στιγμής δεν έχει πιστοποιηθεί κανένα από τα τέσ-
σερα μονοπάτια που είναι διαθέσιμα.

Για να πιστοποιηθούν τα μονοπάτια χρειάζονται κά-
ποιες προϋποθέσεις. Οι βασικές ωστόσο, είναι δύο. 
Πρώτον, πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμα, δηλα-
δή, να είναι καθαρισμένα απ’ οτιδήποτε αντικείμενο ή 
βλάστηση υπάρχει πάνω στο δρόμο του μονοπατιού. 
Δεύτερο, να έχει την κατάλληλη σήμανση, έτσι ώστε 
ο περπατητής, να ξέρει που κατευθύνεται, αλλά και αν 
πηγαίνει εκεί που θέλει.

Ακόμα στο μονοπάτι ν.4 (Παροικιά - Μαράθι - Πρό-
δρομος), ούτε σήμανση υπάρχει προς τα που να πάει, ο 
πεζοπόρος, ούτε είναι καθαρισμένο για να περπατήσει 
εύκολα.

Οι κινήσεις τις περιφέρειας και η 
ολιγωρία του δήμου

Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει καλύψει τη χρημα-
τοδότηση, αλλά μέχρι στιγμής το ζήτημα καθυστερεί να 
ξεκινήσει από την ολιγωρία των υπηρεσιών του δήμου.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η περιφέρεια έχει ζητήσει, 
την απόσπαση, συγκεκριμένου υπαλλήλου, για ένα 
πολύ μικρό συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, από τον 
δήμο, ο οποίος έχει άρτιες γνώσεις στα συγκεκριμένα 
θέματα, ώστε να είναι υπεύθυνος όλων των ενεργειών 
που θα γίνουν για τη σήμανση και τον καθαρισμό των 
τεσσάρων μονοπατιών. Μέχρι στιγμής όμως, ο δήμος, 
έχει αρνηθεί να κάνει δεκτό το αίτημα της περιφέρειας, 
καθώς, όπως δηλώνουν, τον χρειάζονται στον πόστο 
του.

Χαμένος στη βλάστηση ο περίπατος

Δύο μονοπάτια χωρίς σήμανση
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Παντού ενοικιαζόμενα
Ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί έντονα 

πολλούς επιβάτες του αεροδρομίου Πά-
ρου, που έρχονται ή πηγαίνουν στο αερο-
δρόμιο, κάθε καλοκαίρι, είναι η έλλειψη 
χώρου στάθμευσης. Οι χώροι εκεί έχουν 
καταληφθεί από τα πολλά ενοικιαζόμενα 
οχήματα που φέρνουν οι εταιρίες ενοι-
κιάσεων και παρκάρουν τα αυτοκίνητα 
τους.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες 
πηγές, στον χώρο στάθμευσης του αε-
ροδρομίου δικαιούνται μόνο δύο 
συγκεκριμένες εταιρίες ενοικιάσε-
ων αυτοκίνητων να σταθμεύουν 
τα οχήματα τους, καθώς πληρώνουν 
αντίστοιχο αντίτιμο στην Υ.Π.Α. (Υπηρε-
σία Πολιτικής Αεροπορίας). Ο αριθμός 

που δικαιούνται είναι 5 αμάξια η κάθε εταιρία στον δικό τους οριοθετημένο χώρο.
Ωστόσο, αν επισκεφθεί κανείς τον χώρο πάρκινγκ του αεροδρομίου, θα διαπι-

στώσει ότι υπάρχουν και άλλες εταιρίες, οι οποίες έχουν πάρει θάρρος, από τον 
μηδενικό έλεγχο που γίνεται και αφήνουν τα οχήματα τους εκεί. Πολλές φορές είναι 
σταθμευμένα εκεί για πολλές μέρες, στερώντας από ταξιδιώτες, αλλά και τους ερ-
γαζομένους των υπηρεσιών του αεροδρομίου μια θέση πάρκινγκ για να παρκάρουν 
τα αμάξια τους.

Επίσης, άλλο ένα φαινόμενο που παρατηρείται είναι ότι τα βανάκια που μεταφέ-
ρουν τουρίστες από και προς το αεροδρόμιο, σταματάνε όπου τους είναι πιο εύκολο, 
αδιαφορώντας αν εμποδίζουν. Ακόμα και μπροστά στην πύλη όπου διέρχεται συχνά 
το ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β.

Η κατάσταση στον μικρό χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου έχει ξεφύγει, καθώς 
δεν υπάρχει κάποιος να βάλει μια τάξη.

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

Τοπικές ειδήσεις

Τα σπίτι του Καπνά
Το σπίτι του προπάπ-

που της, που εμφανίζεται 
στην φωτογραφία της 
Άσπας Ραγκούση, το αγό-
ρασε το 1920 ο Πέτρος 
Ραγκούσης με το προ-
σωνύμιο Καπνάς, από τη 
Γαλλική Εταιρία Μαρμά-
ρων, που είχε πτωχεύσει. 
Στο σπίτι αυτό έμενε ο 
ίδιος με την οικογένειά 
του, τα πέντε αγόρια του 
και την ανιψιά της συζύ-
γου Καλυψώς, την Ειρή-
νη Μαυραγκά.

Ήταν ένα μέρος της 
περιουσίας που είχε απο-
κτήσει με τα εισοδήματά 
του από την καλλιέργεια και την εμπορία καπνού.

Αυτή την περιουσία αποφάσισε πριν από το 1930 να διαμοιράσει, με διαθήκη, στα 
παιδιά του. Και πράγματι έδωσε ένα θαυμάσιο κτήμα στον Παρασπόρο, στον πρω-
τότοκό του τον Ιάκωβο, ένα άλλο στον Κριό, για τον δεύτερο γιο του, τον Μιχάλη, 
ένα τρίτο στον Έλητα, για τον γιο του, τον Αντώνη, ένα τέταρτο για τον γιο του, τον 
Βενιζέλο (τον Ζέλο), στα Λιβάδια, το σπίτι της εικόνας στον γιο του το Γιώργο και ένα 
μέρος από την ιδιοκτησία του στα Θολάκια, σαν προίκα στην Ειρήνη.

Κάποιος από τους γιους του όμως θεώρησε ότι το σπίτι αυτό ήταν πολύ μεγάλης 
αξίας και απείλησε τον πατέρα του ότι θα προσφύγει στα δικαστήρια και «θα ρίξει 
τη διαθήκη».

Η απειλή πείσμωσε τον γέρο Πέτρο και τον έκανε, για να μειώσει την αξία του, 
να πουλήσει τον άνω όροφο στον έμπορο Φραγκούλη, που είχε το κατάστημά του 
απέναντι από το εστιατόριο του Κυριαζάνου στην αγορά της Παροικιάς.

Γιώργος Καπαρός
Ιστοσελίδα: «Η ιστορία της Πάρου»
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Την περσινή περίοδο, οι εκδηλώσεις, που είχαν ξε-
κινήσει λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, διακό-
πηκαν απότομα μετά τις 14 Αυγούστου, όταν η Πάρος 
έγινε «κόκκινη» και ουσιαστικά η απόφαση Χαρδαλιά. 
έκλεισε και την τουριστική περίοδο για την οικονομία 
του νησιού μας.

Ο καθηγητής στο τμήμα χημείας του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ανδρέας Ανδρεό-
πουλος, με μεγάλη πείρα σε παρόμοια θέματα ανά-
πτυξης σε περιβαλλοντικά πάρκα, είναι επικεφαλής της 
διοίκησης του Πάρκου Πάρου ΑΕ. Στη συνέντευξη που 
μας παραχώρησε μας μιλάει για θέματα που πάρκου, 
καθώς και για το αφιερωματικό έτος ιστορίας 
Ελλάδας-Ρωσίας στο πλαίσιο εορτασμού των 
200 χρόνων από την ελληνική επανάσταση 
του 1821.

κε καθηγητή, 
ένα από τα μεγάλα «θύματα» της πανδημί-

ας, ήταν τελικά και ο χώρος του πολιτισμού. 
Το Πάρκο Πάρου, προγραμμάτισε πέρσι εκδη-
λώσεις, αλλά τελικά από τα μέσα Αυγούστου 
αναγκάστηκε να αναβάλει τις πιο σημαντικές 
εξ αυτών. Τι έγινε την περσινή χρονιά και πώς 
θα την κρίνετε από τη δική σας σκοπιά;

Α.Α.: «Το Πάρκο Πάρου έχει καταγράψει μια πολύ 
θετική παράδοση στη διοργάνωση και διεξαγωγή πο-
λιτιστικών εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου, κάτι που 
αποτελεί εξάλλου και έναν από τους βασικούς κατα-
στατικούς μας στόχους. Επομένως, ήταν φυσικό να 
δραστηριοποιηθούμε και για το προηγούμενο καλο-
καίρι, ετοιμάζοντας ένα μεστό πρόγραμμα για το θερι-
νό φεστιβάλ, μετά από επιμελημένες συνεννοήσεις και 
επικοινωνίες. Όμως, πριν καν να ξεκινήσουμε, ήρθε το 

αναπάντεχο πρόβλημα της πανδημίας που προκάλεσε 
αμηχανία σε όλη τη χώρα, αλλά και ευρύτερα. Τη στιγ-
μή εκείνη αντιμετωπίσαμε το μεγάλο δίλημμα: Να ακο-
λουθήσουμε τον ασφαλή δρόμο ακυρώνοντας όλο το 
πρόγραμμα ή να αναλάβουμε το ρίσκο και να προχω-
ρήσουμε στην υλοποίησή του. Σε αυτή την κρίσιμη κα-
μπή, αποφασίσαμε να συνεχίσουμε δίνοντας έμφαση 
στη σχολαστική τήρηση των υγειονομικών κανόνων 
και των μέτρων ασφαλείας. Με την απόφαση αυτή 
δείξαμε ότι είμαστε από τους λίγους που τόλμησαν και 
πράγματι κάναμε ωραίες παραστάσεις, συναυλίες, θέ-
ατρο, κινηματογράφο, χορό κλπ, με μεγάλη συμμετοχή 
στα όρια του επιτρεπτού και με υψηλή ποιότητα. Ήρθε 
όμως η απότομη (και ίσως αδικαιολόγητη) απαγόρευ-
ση των μαζικών εκδηλώσεων από τις 15 Αυγούστου 
και μετά και έτσι, το πρόγραμμά μας έμεινε αναγκα-
στικά ανεκπλήρωτο, ματαιώνοντας πολύ σημαντικές 
παραστάσεις μέχρι το τέλος του μήνα. Κάνοντας τώρα 
έναν απολογισμό, πιστεύουμε ότι δικαιώθηκε η επιλο-
γή μας και μπορέσαμε με ασφάλεια να εκπέμψουμε 
ένα μήνυμα αισιοδοξίας στον Παριανό λαό, αλλά και 
να δηλώσουμε το «παρών», προβάλλοντας την τέχνη 
και τον πολιτισμό».

Η φετινή χρονιά
Φέτος, ξεκινάμε με περισσότερη αισιοδοξία 

ενάντια στην αντιμετώπιση της πανδημίας του 
κορωνοϊού, τόσο στη χώρα μας, όσο και στο 
νησί μας. Το Πάρκο συμβαδίζει μ’ αυτή την αι-
σιοδοξία και τι σκέφτεστε να κάνετε από πλευ-
ράς εκδηλώσεων;

Α.Α.: «Φέτος, πράγματι, ξεκινάμε με άλλους όρους. 
Υπάρχουν ακόμη δυσκολίες, ίσως και απρόβλεπτες 

εξελίξεις, αλλά έχουμε εξοπλιστεί με πείρα από το πε-
ρασμένο καλοκαίρι και, κυρίως, πατάμε στο στέρεο 
έδαφος της θετικής παράδοσης που προανέφερα. 
Βασικό συστατικό του σχεδιασμού μας για το φετι-
νό φεστιβάλ, ήταν η μεγάλη έμφαση στους τοπικούς 
καλλιτέχνες, κάτι που μας απαλλάσσει από την ανά-
γκη μετακινήσεων και άλλων αβέβαιων καταστάσεων. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι, παρά την έξαρση της παν-
δημίας κατά το προηγούμενο διάστημα, είχαμε πολ-
λές και σοβαρές προτάσεις συνεργασίας. Αυτό, νο-
μίζω πως δείχνει την εμπιστοσύνη των καλλιτεχνών 
και των άλλων παραγόντων προς το Πάρκο Πάρου, 
καθώς και την πεποίθησή τους ότι είμαστε σε θέση, 
ακόμη και σε δύσκολες συνθήκες, να φέρουμε σε πέ-
ρας μια επιτυχημένη διοργάνωση. Το πρόγραμμα του 
φεστιβάλ είναι στη φάση της οριστικοποίησής του και 
προφανώς αυτή η πρόθυμη προσέλευση μας γεμίζει 
αισιοδοξία, ενώ ταυτόχρονα μας οξύνει το αίσθημα 
ευθύνης, ώστε να δώσουμε και φέτος κάτι όμορφο, 
ποιοτικό και φιλικό στον κόσμο της Πάρου».

Πότε υπολογίζετε ότι θα έχουμε ένα ολοκλη-
ρωμένο πρόγραμμα για τις φετινές εκδηλώσεις 
κι αν μπορείτε να μας πείτε κάποιες από αυ-
τές που ήδη θεωρούνται «φιξαρισμένες» από 
πλευράς ημερομηνιών.

Α.Α.: «Το φετινό πρόγραμμα του φεστιβάλ θα ανα-
κοινωθεί εντός των επόμενων ημερών. Από τις εκδη-
λώσεις που έχουν οριστικοποιηθεί θα μπορούσα να 
αναφέρω τη συναυλία “Opera under the Stars 2021”, 
που έχει ήδη καθιερωθεί θεματικά στο φεστιβάλ μας, 
με επιτυχημένη παρουσία για τέσσερις συνεχόμενες 
χρονιές, με την καλλιτεχνική διευθύντρια του ωδείου 
«Μυθωδία», Μαρουλία Κοντού. Επίσης, στο πλαίσιο 

Εκδηλώσεις 
στο Πάρκο Πάρου
Ξεκινάμε με αισιοδοξία!
Οι εκδηλώσεις στο Πάρκο Πάρου είναι ένα από τα κορυφαία πολιτιστικά 
γεγονότα στο νησί μας και δίνουν το στίγμα της κουλτούρας για μία ήπια 
τουριστική ανάπτυξη. Ανδρέας Ανδρεόπουλος
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των εκδηλώσεων για το Έτος Ιστορίας Ελλάδας-Ρω-
σίας, που τις έχουμε εντάξει στο φεστιβάλ, προβλέπε-
ται να παρουσιαστεί μια παραγωγή της Εναλλακτικής 
Σκηνής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, από το Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος», με τίτλο: Το 
τραγούδι της Δομνίτσας, έργο εμπνευσμένο από τα 
χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης».

Αφιερωματικό έτος ιστορίας Ελλάδας-
Ρωσίας

Φέτος, στο πλαίσιο εορτασμού των 200 
χρόνων από την ελληνική επανάσταση του 
1821και του αφιερωματικού έτους ιστορίας 
Ελλάδας-Ρωσίας, πρόκειται να αναδειχθεί και 
ο πρωταγωνιστικός ρόλος της Πάρου στη Ρώ-
σικη εκστρατεία στο Αρχιπέλαγος, την περίοδο 
1768-1774. Εκτός φυσικά της εθνικής μνήμης 
που πρέπει να έχουμε όλοι για το γεγονός, θα 
είναι και ένα μεγάλο όφελος του νησιού μας 
για τη συνεργασία των δύο χωρών καθώς και 
οφέλη που θα προκύψουν για την τοπική του-
ριστική οικονομία. Πού βρισκόμαστε σήμερα 
από άποψης ετοιμότητας και τι θα κάνει το 
Πάρκο για τις εκδηλώσεις που προγραμματί-
ζονται.

Α.Α.: «Αποτελεί, όντως, μια πολύ σημαντική συγκυ-
ρία το γεγονός ότι, συμπίπτοντας με την 200η επέτειο 
της εθνικής μας παλιγγενεσίας, το 2021 ανακηρύχθη-
κε Έτος Ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας, ώστε να αναδει-
χθούν οι δεσμοί που μας ενώνουν, να ανανεωθεί η 
επαφή ανάμεσα στις κοινωνίες μας και να διευρυν-
θούν οι σχέσεις μας σε πολλά πεδία αξιοποιώντας τη 
μακρόχρονη παράδοση της φιλίας μας.

Κεντρικός στόχος είναι η αναφορά στις βάσεις της 
πολιτιστικής και πνευματικής μας κληρονομιάς, που 
τεκμηριώνουν την ιδιαίτερη θέση που έχει η χώρα μας 
και ειδικότερα η Πάρος, στην συνείδηση του ρωσικού 
λαού. Η Πάρος, με την προστατευμένη χερσόνησο του 
Αϊ Γιάννη Δέτη, πρόσφερε ιστορικά ένα ξεχωριστό κα-

ταφύγιο για το στόλο του Ορλώφ το 1770, ώστε να 
γίνει μια μοναδική ναυτική βάση και, με τη βοήθεια 
των κατοίκων των ελληνικών νησιών, ο ρωσικός στό-
λος σημείωσε μια σημαντική νίκη κατά του τουρκικού 
ναυτικού στη ναυμαχία του Τσεσμέ. Ως αποτέλεσμα, 
υπάρχουν σε πολλά σημεία της ρωσικής επικράτειας 
μνημεία για απονομή τιμής στην Πάρο και τους κατοί-
κους της. Το Πάρκο ανταποκρίθηκε αμέσως στο κά-
λεσμα και σε συνεργασία με τον δήμο συγκροτήθηκε 
Οργανωτική Επιτροπή με πρόεδρο την κα Ελισάβετ 
Παπαζώη. Αξιοποιώντας την εμπειρία από την επιτυ-
χημένη διοργάνωση των σχετικών εκδηλώσεων το 
2016, προχωρούμε σήμερα σε ένα προγραμματισμό 
που, εκτός από την κεντρική εκδήλωση, περιλαμβάνει 
καλλιτεχνικές παραστάσεις και θα προχωρήσει μέχρι 
το καλοκαίρι του 2022, οπότε λήγει επίσημα το Έτος 
Ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας».

Σχέση με τοπικές Αρχές
Ποιά είναι η σχέση του Πάρκου Πάρο με τον 

δήμο Πάρου; Έχετε καλή συνεργασία και βοή-
θεια από τον δήμο; 

Α.Α.: «Η Πάρκο Πάρου Δημοτική Α.Ε. είναι μια 
μονομετοχική ανώνυμη εταιρία του δήμου και, κατά 
συνέπεια, είμαστε «σαρξ εκ σαρκός». Ουσιαστικά 
μας επιβλέπει και μας ελέγχει το δημοτικό συμβού-
λιο, που είναι και ο μοναδικός μέτοχος της εταιρίας 
και το οποίο μας έχει ορίσει στη διοίκησή της. Κάθε 
χρόνο, παρουσιάζουμε τον απολογισμό μας στην τα-
κτική γενική συνέλευση, ενώ άλλα σοβαρά θέματα, 
όπως η αναμόρφωση του καταστατικού, συζητιούνται 
σε έκτακτες συνεδριάσεις. Πέρα όμως από το τυπικό 
μέρος, υπάρχει μια άριστη συνεργασία με τον δήμο 
Πάρου, ο οποίος μας διαθέτει το διοικητικό του μηχα-
νισμό για να υποβοηθά αρκετές από τις λειτουργίες 
μας παρέχοντας, για παράδειγμα, νομική υποστήριξη, 
κάλυψη στις τηλεδιασκέψεις, αναρτήσεις εγγράφων 
στη Διαύγεια, διοικητική υποστήριξη σε διαγωνιστικές 
διαδικασίες κλπ».

Θα θέλαμε να σας κάνουμε μία προσωπική 
ερώτηση. Έχετε αναλάβει εδώ και δύο χρόνια 
ουσιαστικά τη διοίκηση της «Πάρκου Πάρου 
Δημοτική Α.Ε.». Τι περιμένατε στην αρχή, τι 
βρήκατε και πώς βλέπετε τη συνέχεια; Το ρω-
τούμε λόγω της εμπειρίας σας στη διαχείριση 
οικολογικών πάρκων, τη θητεία σας ως γενι-
κού γραμματέα του ΥΠΕΚΑ, του μέλους Δ.Σ. 
του Τεχνολογικού και Πολιτιστικού Πάρκου 
Λαυρίου κλπ.

Α.Α.: «Το Πάρκο Πάρου το γνώριζα και το θαύμα-
ζα ως επισκέπτης. Η εμπειρία μου από άλλα τεχνο-
λογικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά πάρκα (όπως 
Πάρκο Λαυρίου, Πάρκο Τρίτση, Φορείς Διαχείρισης 
Προστατευόμενων Περιοχών) υπήρξε διαφορετική 
από την πραγματικότητα στο δικό μας Πάρκο. Εδώ, 
το κύριο χαρακτηριστικό είναι η βαθιά αγάπη εκείνων 
που ασχολούνται μαζί του. Άνθρωποι που έχουν «ζυ-
μωθεί» με το περιβάλλον στη χερσόνησο του Αϊ-Γιάν-
νη Δέτη, που είναι αφιερωμένοι στην ιδέα του Πάρ-
κου, που προσφέρουν με προθυμία και ανιδιοτέλεια, 
που το θεωρούν ένα κομμάτι της ζωής τους. Αυτό το 
όραμα είναι το σπουδαιότερο εργαλείο και, νομίζω, 
ότι αξιοποιήθηκε στο έπακρο μέχρι σήμερα, ώστε να 
γίνουν θεαματικές παρεμβάσεις στο χώρο, παρά τις 
εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις που ήταν φυσικό 
να αντιμετωπισθούν στα πρώτα του βήματα. Νομίζω, 
λοιπόν ότι για τη συνέχεια, πρέπει να στηριχτούμε σε 
αυτό ακριβώς το στοιχείο, δηλαδή το εξαίρετο αν-
θρώπινο δυναμικό που έχουμε την τύχη να διαθέτου-
με. Πολλή σημαντική, ακόμη, θα είναι η σύμπραξη με 
φορείς και συλλόγους που δραστηριοποιούνται στο 
Πάρκο, καθώς επίσης και η αρμονική μας συνεργα-
σία με την εταιρία που διαχειρίζεται το αναψυκτήριο, 
ώστε να περιφρουρηθούν οι καταστατικοί μας στόχοι 
και να ευοδωθούν οι επιδιώξεις μας για μια ήπια και 
ορθολογική ανάπτυξη στο Πάρκο».
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Απογραφή 
γεωργίας - 
κτηνοτροφίας 

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η απογραφή γεωργίας - 
κτηνοτροφίας 2021, η οποία διενεργείται από τις 22 
Μαρτίου 2021, σε όλη τη χώρα, από την Ελληνική Στα-
τιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). 

Η απογραφή πρόκειται να ολοκληρωθεί στις 22 Ιου-
νίου 2021 και αποσκοπεί στη συγκέντρωση πληροφο-
ριών για το είδος των καλλιεργούμενων εκτάσεων και 
των εκτρεφόμενων ζώων και πτηνών, τις τεχνικές καλ-
λιέργειας, τον σταυλισμό των ζώων και την απασχόλη-
ση σε κάθε γεωργική ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση. 
Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της απογραφής 
είναι εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά 
για την παραγωγή συγκεντρωτικών στατιστικών στοι-
χείων, χρήσιμων για τη χάραξη αγροτικής, οικονομικής 
και κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα και την Ευρω-
παϊκή Ένωση.

Ηλεκτρονική αυτοαπογραφή

Οι κάτοχοι, εκπρόσωποι ή διαχειριστές εκμεταλλεύ-
σεων, η παραγωγή των οποίων προορίζεται για πώλη-
ση, καλούνται να συμπληρώσουν το ηλεκτρονικό ερω-
τηματολόγιο της απογραφής, το οποίο είναι διαθέσιμο 
σε ειδική διαδικτυακή εφαρμογή στην Ψηφιακή Πύλη 
Gov.gr. 

Η συμμετοχή των απογραφόμενων στο έργο της ΕΛ-
ΣΤΑΤ και ιδίως η μέχρι σήμερα ανταπόκρισή τους στη 
διαδικασία της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής κρίνεται 
εξαιρετικά ικανοποιητική, εφόσον φαίνεται ότι έχει επι-
τευχθεί σημαντικός βαθμός κάλυψης.

Επικοινωνία με τον απογραφέα

Οι καταρτισμένοι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ βοηθούν 
τους απογραφόμενους παρέχοντας τυχόν απαραίτη-
τες διευκρινίσεις ή κατευθύνσεις για την υποβολή των 

απαντήσεων στο ερωτηματολόγιο. 
Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή 

η συλλογή των δεδομένων μέσω της διαδικτυακής 
εφαρμογής πραγματοποιούν τηλεφωνικά ή διά ζώσης 
συνεντεύξεις με τους κατόχους των εκμεταλλεύσε-
ων. Οι απογραφόμενοι ενημερώνονται σχετικώς με 
μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή και 
τηλεφωνικά από τον απογραφέα της περιοχής τους, 
τα στοιχεία του οποίου μπορούν να επιβεβαιώσουν 
μέσω του τηλεφωνικού κέντρου 210-3001515. 
Οι απογραφείς της ΕΛΣΤΑΤ φέρουν ειδική ταυτότητα 
με το σήμα και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και το ονομα-
τεπώνυμό τους και προγραμματίζουν συναντήσεις με 
τους απογραφόμενους σε κατάλληλους χώρους ανά 
δήμο ή κατ’ εξαίρεση στην οικία των απογραφόμενων 
για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, λαμβάνο-
ντας πάντοτε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας 
της δημόσιας υγείας.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της διαδικασίας της 
απογραφής γεωργίας - κτηνοτροφίας 2021, οι ενδι-
αφερόμενοι μπορούν να καλούν στο τηλεφωνικό Κέ-
ντρο: 210-3001515 ή να απευθύνονται στο e-mail: 
apografi _georgias@statistics.gr

Αλλαγές στο 
«Εξοικονομώ 
-Αυτονομώ»

Εγκρίθηκε η υπαγωγή 13.696 νέων αιτήσεων στο 
πρόγραμμα προϋπολογισμού 370,48 εκατ. ευρώ, οι 
οποίες προστίθενται στις 12.579 αιτήσεις με συνολικό 
επιλέξιμο προϋπολογισμό άνω των 308,8 εκατ. ευρώ, 
που έχουν προηγηθεί για το πρόγραμμα «εξοικονο-
μώ-αυτονομώ». Σύντομα αναμένεται να προχωρήσει 
η υπαγωγή και των υπόλοιπων αιτήσεων που έχουν 
υποβληθεί στο πρόγραμμα.

Ακόμα, εντός των επόμενων ημερών θα πραγματο-
ποιηθεί η σύνταξη του προσχεδίου του οδηγού εφαρ-
μογής, για το νέο «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» και ήδη 
έχουν αποφασιστεί οι πρώτες σημαντικές αλλαγές 
από το προηγούμενο πρόγραμμα. Το νέο πρόγραμμα 
θα ανοίξει στο τρίμηνο Σεπτεμβρίου - Νοεμβρίου για 
την υποδοχή των αιτήσεων, θα έχει προϋπολογισμό 1 
δισ. και θα είναι δομημένο έτσι ώστε να απευθύνεται 
σε διπλάσια νοικοκυριά.

Οι 7 αλλαγές
- Τα υψηλότερα ποσοστά ενίσχυσης θα φτά-

νουν μέχρι το 60% με 65%, και όχι έως το 90%, 
όπως το προηγούμενο πρόγραμμα

- Ο στόχος για την υπαγωγή κατοικιών στον νέο κύ-
κλο του «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» είναι να ανέλθει 
στις 50.000 από 25.000 με 36.000 κατοικίες, στα 
προηγούμενα προγράμματα.

- Δικαιούχοι θα είναι μόνο οι ιδιοκτήτες κα-
τοικιών που μένουν σε αυτές. Είτε είναι διαμερίσματα 
είτε είναι μονοκατοικίες.

- Ο προϋπολογισμός του «Εξοικονομώ - Αυτονομώ» 
δε θα κατανεμηθεί ανά περιφέρεια, αλλά ανά 
περιφερειακή ενότητα (νομός).

- Αλλάζουν τα κριτήρια. Προτεραιότητα στο νέο 
πρόγραμμα θα έχουν τα νοικοκυριά με χαμηλά εισο-
δήματα, τα κτίρια μεγάλης ηλικίας, ενώ καθιερώνεται 
κι ένα μοντέλο που θα χωρίζει τη χώρα σε ζώνες 
ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες.

- Κριτήριο για τη διανομή των μεγαλύτερων ενι-
σχύσεων θα είναι και ο νέος βαθμός ενεργειακής από-
δοσης που θα καταγράφει το κτίριο μετά τις παρεμ-
βάσεις.

- Ο συνδυασμός των προαναφερόμενων κριτηρίων 
θα ξεκλειδώνει τόσο τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 
ενίσχυσης για την ενεργειακή αναβάθμιση των 
κατοικιών όσο και το ύψος της επιδότησης.

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Τα συγγνώμη των 
«μακεδονομάχων»

Οι κολοτούμπες της αστικής δεξιάς ξεπερνούν 
την άλλοτε ρουμάνα Ολυμπιονίκη, Νάντια Κομανέ-
τσι. Τελευταία κολοτούμπα είναι η περίπτωση της 
φαρμακευτικής κάνναβης. Φυσικά, για τα θαυμα-
τουργικά αποτελέσματα της φαρμακευτικής κάν-
ναβης υπάρχουν χιλιάδες μελέτες ιατρών.

Θα αναφερθώ όμως σε δύο πρόσωπα. Τον 
υπουργό, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη-
Σπυρίδων Γεωργιάδη και τον κ. Νίκο Καρανίκα, άλ-
λοτε σύμβουλο του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα. 

Ο πρώτος, (Γεωργιάδης), «ανεβαίνει» αρκετά 
στην εκτίμησή μας, αφού παραδέχθηκε από το 
βήμα της Βουλής, ότι το κόμμα του έκανε λάθος 
το 2018, όταν περίπου κήρυξε πογκρόμ κατά του 
ΣΥΡΙΖΑ και του Καρανίκα, που είχαν πάρει κάποιες 
πρωτοβουλίες για τη χρήση-καλλιέργεια της φαρ-
μακευτικής κάνναβης. Ο δεύτερος, (Καρανίκας), 
υπήρξε σύμβουλος ειδικού σκοπού επί ΣΥΡΙΖΑ, 
με ευθύνη να δρομολογηθεί ένα φιλόδοξο σχέδιο 
επενδύσεων στη φαρμακευτική κάνναβη. Ο Καρα-
νίκας, λοιδορήθηκε από τον αστικό Τύπο της δε-
ξιάς όσο κανείς την περίοδο εκείνη. Το «έγκλημα» 
του ήταν ότι δεν προερχόταν από πλούσιο τζάκι 
και δεν ακολουθούσε τον συνηθισμένο δρόμο που 
ακολουθούν συνήθως τα στελέχη της ΝΔ. Δηλαδή, 
σπουδές, διορισμούς σε ΔΣ ΔΕΚΟ, επαγγελματικά 
στελέχη στη συνέχεια, κλπ. Ο Καρανίκας είχε κάνει 
το «έγκλημα» μετά το πτυχίο του εκπαιδευτικού, 
να εργαστεί για να βγάλει τα προς το ζειν, ως σερ-
βιτόρος! Έτσι, έγινε περίγελος από τον Τύπο της 
δεξιάς, που τον απεικόνιζαν πίσω από ένα μπαρ 
να σερβίρει ποτά…

Ας δούμε όμως και το νομοσχέδιο. Εκτός των 
οικονομικών οφελών που θα υπάρχουν στη χώρα 
από τη φαρμακευτική κάνναβη, θα υπάρχει και 
απλοποίηση των διαδικασιών για τους επενδυτές 
που σκοπεύουν να επενδύσουν στον τομέα αυτό. 
Για την κυκλοφορία στην Ελλάδα των παραπάνω 
προϊόντων παραμένει σε ισχύ το υφιστάμενο νο-
μοθετικό πλαίσιο που προβλέπει την έκδοση ειδι-
κής έγκρισης κυκλοφορίας από τον Εθνικό Οργα-
νισμό Φαρμάκων, πριν τη διάθεσή του σε ασθενείς. 
Κύρια τα σκευάσματα απευθύνονται σε ασθενείς 
με σκλήρυνση κατά πλάκας, επιληψία και εκείνων 
που υποφέρουν από τον νευροπαθητικό έως και 
τον καρκινικό πόνο.

Για την ιστορία να αναφέρουμε ακόμα, ότι η 
υπόθεση με την καλλιέργεια κάνναβης στην Ελ-
λάδα, ξεκινάει το 1906 με το νομοσχέδιο «περί 
φορολογίας της Ινδικής καννάβεως και περί τε-
λωνειακών μέτρων κατά την εξαγωγήν αυτής εις 
την αλλοδαπήν». Σύμφωνα δε με την εφημερίδα 
«Ημερησία» στις 8/6/1906 υπήρχαν στην ελληνική 
επικράτεια καθόλα νόμιμες φυτείες ινδικής κάννα-
βης, 30-35.000 στρέμματα! Ακόμα, το 1906, από 
τα ελληνικά τελωνεία πέρασαν 13,5 τόνοι χασίς 
με προορισμό την Ιταλία, τη Γαλλία, την Αγγλία, 
τη Μάλτα και την Αυστροουγγαρία (Στατιστικόν 
Γραφείον Υπ. Οικονομικών, «Στατιστική του ειδι-
κού εμπορίου της Ελλάδος μετά του Εξωτερικού», 
Αθήναι 1908, σ. 288).

Τέλος, η χρήση (νόμιμα) της φαρμακευτικής κάν-
ναβης πλέον, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και 
έστω και αργά η ΝΔ κατανόησε την αναγκαιότητά 
της. 
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Απαλλάσσονται 
από το τέλος 
επιτηδεύματος 
αλιείς και 
αγρότες

Ποσά από 400 έως 1.000 ευρώ γλιτώνουν φέτος 14 
κατηγορίες φορολογούμενων οι οποίοι απαλλάσσο-
νται σύμφωνα με τις αποφάσεις του υπουργείου Οικο-
νομικών από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος. 

Οι εξαιρέσεις από το τέλος επιτηδεύματος έχουν 
διευρυνθεί και πλέον απαλλάσσονται από το τέλος 
αγρότες και αλιείς. Οι 14 ειδικές κατηγορίες επαγγελ-
ματιών που απαλλάσσονται φέτος από το τέλος επιτη-
δεύματος, είναι οι εξής:

1. Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με 
πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 
100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς 
τόπους.

2. Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική 
άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν 
παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.

3. Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχεί-
ρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν ανα-
πηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

4. Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφό-
σον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδό-
τησής τους. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη 

φορολογική νομοθεσία το 65ο έτος της ηλικίας.
5. Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος για τους 

οποίους έχουν παρέλθει τα πρώτα 5 έτη από 
την ημερομηνία τήρησης βιβλίων και ένταξής 
τους στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ.

6. Οι αλιείς παράκτιας αλιείας, που εκμεταλ-
λεύονται, είτε ατομικά είχε με τη μορφή συ-
μπλοιοκτησίας ή κοινωνίας αστικού δικαίου, 
αλιευτικά σκάφη μέχρι δώδεκα (12) μέτρων,
μεταξύ καθέτων.

7. Οι αγρότες κανονικού καθεστώτος - πα-
ραγωγοί, οι οποίοι διαθέτουν τα προϊόντα τους σε 
λαϊκές αγορές με Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας 
(Κ.Α.Δ.) 47.81.10.01 “Λιανικό εμπόριο τροφίμων, πο-
τών και καπνού, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους 
πάγκους και αγορές” και 47.89.10.01 “Λιανικό εμπόριο 
άλλων ειδών, παραγωγού-πωλητή, σε υπαίθριους πά-
γκους και αγορές”.

8. Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
9. Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων.
10. Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρι-

σμών. 
11. Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.
12. Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.
13. Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονο-

μίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχεί-
ρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

14. Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, 
που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια.

Τέλος, οι υπόλοιποι φορολογούμενοι, εφόσον η 
έδρα τους βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε 
πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοί-
κους, καλούνται να πληρώσουν φέτος στην εφορία 
ποσό που ανέρχεται σε 400 ευρώ, ενώ 800 ευρώ ετη-
σίως θα πληρώσουν τα νομικά πρόσωπα που ασκούν 
εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε του-
ριστικούς τόπους.

Εκλογές στον 
Α.Ο.Π.

Στις 27 Ιουνίου, θα 

κληθούν τα μέλη του 

Α.Ο. Πάρου, να ψηφί-

σουν για το νέο διοικη-

τικό συμβούλιο, που θα 

διευθύνει το σωματείο της Παροικιάς για τα επόμενα 

δύο χρόνια. 

Η εκλογική διαδικασία, θα ξεκινήσει στις 18:30 και 

θα ολοκληρωθεί στις 21:30, ενώ τα μέλη θα πρέπει 

να παρευρεθούν στο δημοτικό στάδιο Πάρου, από τις 

17:30, ώστε να πληρωθούν οι ετήσιες συνδρομές.

Ωστόσο, πριν την εκλογική διαδικασία, στις 27 Ιου-

νίου, θα έχει προηγηθεί η εκλογή του προέδρου της 

γενικής συνέλευσης και της εφορευτικής επιτροπής, 

στις 20 Ιουνίου. Φυσικά εκείνη την ημέρα θα γίνει και 

η έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής για τα πεπραγ-

μένα του διοικητικού συμβουλίου που πρόκειται να 

αποχωρήσει.
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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

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 «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» 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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 

ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 

Επικοινωνίας 6981 746 231

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

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 

διανοµών στην Πάρο. Απαραίτητα: 

Απολυτήριο Λυκείου, ∆ίπλωµα Ο-

δήγησης Γ’ Κατηγορίας, Ηλικία έως 

40 ετών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 

Βιογραφικά στο Fax: 22840 – 41563 

και στο email: arhicom1@otenet.gr. 

Επικοινωνία στα τηλ. 22840 – 41252, 

41764

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται 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

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

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για το 

παντοπωλείο Arsenis στη Νάουσα, 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το 

λογιστήριο της χονδρικής πώλησης 

στη Νάουσα και ΠΩΛΗΤΗΣ για το 

κατάστηµα της Παροικιάς. Βιογραφικά 

στο email ktimaarseni@gmail.com

Ο∆ΗΓΟΣ, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας 

για φορτηγό αλυσιδάκι και ΥΠΑΛ-

ΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ζητούνται από 

εταιρία ενοικιάσεων κάδων – ανακύ-

κλωσης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 

6980 512 445 – 6932 460 190

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ

(ΠΑΡΟΣ), ζητείται για 12µηνη απασχό-

ληση µε έµφαση στους καλοκαιρινούς 

µήνες. Προσφέρονται µισθός και 

ασφάλιση. Βιογραφικά στο emilia.

sfetsidou@gmail.com ή 6944 440 

096.

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται, από 

τα πρατήρια της AVIN για την στελέ-

χωσή τους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 

6974463322.

ΨΗΣΤΗΣ, για βραδινή βάρδια και 

ΜΑΓΕΙΡΑΣ Α’, ζητούνται για το 

εστιατόριο Άρωµα στην Παροικιά. Τηλ. 

6937 275 675 και 22840 21985

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, 

ζητείται από το Autovision ΚΤΕΟ 

ΠΑΡΟΥ, για όλο το χρόνο. Αποστολή 

βιογραφικών: kteoparou@autovision.

gr

To ξενοδοχείο SUMMER SENSES 

αναζητά τις παρακάτω ειδικότητες: 

1) ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α & Β, 2) ΣΕΡΒΙΤΟ-

ΡΟΥΣ, 3) ΡΕΣΕΨΙΟΝ. Aποστολή 

βιογραφικών email: manager@

summersenses.gr & hr@

tresorhospitality.gr

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ FORD CAPRI 

MK2, πωλείται µοντέλο του 1974, 

αντίκα γνήσια, πιστοποιηµένη, χωρίς 

σκουριά, πλήρως αντικατάσταση µε 

γνήσια ανταλλακτικά, λίγα χιλιόµετρα, 

τιµή λογική. Τηλ. Επικοινωνίας 6983 

605 007

ΒΑΡΚΑ ΞΥΛΙΝΗ πωλείται, µήκους 

4,20 µέτρων, µε µηχανή πετρελαίου, 

8,5 HP, τύπος Lombardini αερόψυκτη, 

µιζοδυναµό. Τιµή: 1.500 ευρώ Τηλ. για 

πληροφορίες: 6936 952 347

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»

Αναγγελία Γάμου
Ο Βασίλης Κουρτίδης του Νικολάου και της Ελ-

πίδας το γένος Κουρτίδη, που γεννήθηκε στη Αθήνα 
και κατοικεί στην Πάρο και η Τζανιδάκη Γεωργία
του Μάρκου και της Σοφίας το γένος Τζανιδάκη, που 
γεννήθηκε στην Κρήτη και κατοικεί στην Πάρο, θα πα-
ντρευτούν στην Πάρο.

Downsizing

Πρέπει πραγματικά σήμερα να ζω σε ένα τόσο 

μεγάλο σπίτι που χρειάζεται τόση δουλειά, τόσο 

προσωπικό, τόσο μεγάλα έξοδα συντήρησης;

Μπορεί να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που 

ταιριάζουν καλύτερα στον τωρινό τρόπο ζωής μου, 

που μου δίνουν την ευκαιρία να πραγματοποιήσω 

τα τωρινά μου όνειρα, να με κάνουν σήμερα ευτυ-

χισμένο...

Downsizing = Λιγότερες υποχρεώσεις = Περισ-

σότερη ελευθερία!

Μπορώ να σας προτείνω μία λύση, μία ανταλλα-

γή. Έχω ένα μικρό, όμορφο, πλήρως εξοπλισμένο 

σπίτι και το ανταλλάσσω με ένα μεγαλύτερο XL 

σπίτι το οποίο θα κάλυπτε τις παρούσες ανάγκες 

της ζωής μου.

Η χρηματική διαφορά που θα προκύψει θα σας 

καταβληθεί από εμένα.

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

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€
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Αρχαία 
λατομεία

Στις 8/6/2021 στο δημαρχείο Πάρου, πραγματοποι-
ήθηκε συνάντηση μεταξύ του δημάρχου, Μ. Κωβαίου 
και της Δρ. Tommasina Pianese, ερευνήτριας στο 
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας της Ιταλίας και το Ινστιτού-
το Μελετών για τη Μεσόγειο, η οποία επισκέπτεται το 
νησί στο πλαίσιο της συμμετοχής μας στο πρόγραμμα 
COSTActionCA18110 - Underground Built Heritage 
ως καταλύτης για την αξιοποίηση από την κοινότητα» 
(Underground4Value), για τη διεξαγωγή επιστημονικής 
έρευνας για τα αρχαία λατομεία μαρμάρου.

Το πρόγραμμα αφορά την αξιοποίηση της υπόγειας 
πολιτιστικής κληρονομιάς ως πολύτιμου πόρου που 
χρειάζεται να διαφυλαχθεί και να αξιοποιηθεί με βιώ-
σιμο τρόπο, προωθώντας τις προοπτικές που προσφέ-
ρει στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών.

Τις επόμενες ημέρες, στις εργασίες θα συμμετέχει και 
ο πρόεδρος του ActionUnderground4Value και επικε-
φαλής του προγράμματος, Δρ. Giuseppe Pace. Οι επι-
στήμονες από το εξωτερικό θα συλλέξουν δεδομένα 
σχετικά με τα αρχαία λατομεία της Πάρου μέσα από 
προσωπικές συνεντεύξεις και ομαδικές συζητήσεις, 
στις οποίες θα συμμετάσχουν τα μέλη της δημοτικής 
συντονιστικής επιτροπής για τα αρχαία λατομεία Πά-
ρου, καθώς και άλλοι ενδιαφερόμενοι. Στους εμπλε-
κόμενους οι επιστήμονες θα μεταφέρουν ιδέες για την 
υιοθέτηση συνεργατικών προσεγγίσεων και εμπλοκής 
της κοινότητας, ώστε οι ιδέες αυτές να μετουσιωθούν 
σε κοινή δράση για την προστασία και την ανάδειξη 
των αρχαίων λατομείων μαρμάρου. 

Παραεμπόριο 
στην Παροικιά

Την Παρασκευή 4 Ιουνίου, μετά από το κάλεσμα του 
δημάρχου Πάρου, Μ. Κωβαίου και παρουσία του αντι-
δημάρχου, Π. Κεμπάμπη, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη 
στο δημαρχείο Πάρου, για την αντιμετώπιση του πα-
ραεμπορίου και της παράνομης κατάληψης δημόσιων 
χώρων. 

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αποφασίστηκε η 
σύσταση Κοινής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των 
φαινομένων παρανομίας, υπό τον συντονισμό του κ. 
Κεμπάμπη και εκπροσώπους του ΑΤ Πάρου, του Λιμε-
ναρχείου Πάρου, της ΔΟΥ και του ΙΚΑ Πάρου, καθώς 
και των επαγγελματικών φορέων και συλλόγων του 
νησιού. 

Τέλος, ορίστηκαν νέοι στόχοι και σημεία που χρή-
ζουν περαιτέρω παρέμβασης, κυρίως στην πόλη της 
Παροικιάς.

Τιμές στη 
βραχυχρόνια 
μίσθωση

Σύμφωνα με έρευνα του πανελλαδικού κτηματο-
μεσιτικού δικτύου E-RealEstates, μπορεί ως σήμερα 
ο τουρισμός να μην έχει ακόμα την τιμητική του στα 
νησιά μας, αλλά λόγω των υγειονομικών συνθηκών 

οι όποιοι επισκέπτες τους επιλέγουν κυρίως αυτοτελή 
διαμερίσματα ή και κατοικίες για τη διαμονή τους.

Πάντα σύμφωνα με την ίδια έρευνα στις Κυκλάδες η 
Σαντορίνη, Μύκονος και η Πάρος διαθέτουν τα περισ-
σότερα ακίνητα προς μίσθωση, καθώς διαθέτουν αντί-
στοιχα 2.184, 2.046 και 1.640 ακίνητα εγγεγραμμένα 
σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Σε ότ,ι αφορά την τιμολογιακή πολιτική στην Πάρο, 
ο Μ.Ο. τιμών στην Παροικιά για διαμονή πέντε ημερών 
σε διαμέρισμα 45 τ.μ. είναι 348 ευρώ, ενώ στη Νάουσα 
για διαμονή πέντε ημερών σε διαμέρισμα 55 τ.μ. είναι 
493 ευρώ. Όλες οι προαναφερόμενες τιμές αφορούν 
προ-κρατήσεις. 

Σύνδεση 
Πάρου με 
Κρήτη

Από το Σάββατο, 12 Ιουνίου, το High Speed 
Catamaran «SANTORINI PALACE», θα ξεκινήσει τα 
δρομολόγιά του συνδέοντας την Κρήτη με τις Κυκλά-
δες, με αναχώρηση από το λιμάνι του Πειραιά.

Το πλοίο θα αναχωρεί κάθε Τρίτη και Παρασκευή, 
από το Ηράκλειο Κρήτης στις 9 το πρωί και θα βρίσκε-
ται στην Πάρο στις 13.35. Στη συνέχεια μέσω Μυκό-
νου και Σύρου θα κατευθύνεται στον Πειραιά. Ακόμα, 
κάθε Δευτέρα και Πέμπτη, θα αναχωρεί από το λιμάνι 
της Παροικιάς στις 13.50 και θα φτάνει στο Ηράκλειο 
Κρήτης στις 18.50 μέσω Νάξου και Σαντορίνης. 

Η οικονομική θέση για τη διαδρομή Πάρου – Ηρα-
κλείου ανέρχεται στα 65 ευρώ, η Premium Economy 
στα 70 ευρώ και η VIP με τραπέζι, στα 80 ευρώ.
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Γύρισαν την 
πλάτη στους 
«μικρούς»

Η κυβέρνηση, για μία ακόμη φορά, επέλεξε να γυρί-
σει την πλάτη στις επιχειρήσεις που διαθέτουν μικρά 
τουριστικά καταλύματα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι ιδιοκτήτες μικρών καταλυμά-
των κατηγορούν την κυβέρνηση πως «μοιράζει χρή-
ματα επιλεκτικά», κάνοντας λόγο για «τουριστικές 
επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων». Όπως υπογραμμίζουν, 
η κυβέρνηση «αποκλείει για άλλη μια φορά μεγάλη με-
ρίδα πληττόμενων και υπερχρεωμένων επιχειρήσεων 
του κλάδου των μικρών τουριστικών καταλυμάτων, 
αφού βασική προϋπόθεση για την ένταξή τους 
σε αυτό αποτελεί το κριτήριο της απασχόλησης 
προσωπικού». Όπως σημειώνει ο ΣΕΤΚΕ (Συνομο-
σπονδία Επιχειρηματικών Τουριστικών Καταλυμάτων 
Ελλάδας), αφήνει εκτός του προγράμματος τα μικρά 
τουριστικά καταλύματα, αφού στην πλειοψηφία τους 
πρόκειται για μικρές, οικογενειακές επιχειρήσεις των 7 
με 10 δωματίων, κατά μέσο όρο.

Οι αντιδράσεις στην Πάρο
Ο έπαρχος της Π.Ε. Πάρου, Κώστας Μπιζάς, 

έστειλε επιστολή για το θέμα στους βουλευτές του νο-
μού Κυκλάδων, στην οποία γράφει:

«Αξιότιμοι κ. βουλευτές,
Γνωρίζετε ότι ο τουρισμός αποτελεί τη βαριά βιομη-

χανία της πατρίδας μας και ιδιαίτερα για τα νησιά μας 
είναι ο μοναδικός πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης 
και ότι η πανδημία του covid-19 έχει επηρεάσει το 
σύνολο των μικρών τουριστικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στα νησιά μας.

Η κυβέρνηση έως τώρα έχει συνδράμει τις επιχει-
ρήσεις και τους εργαζόμενους με τις επιστρεπτέες 
προκαταβολές, τις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού, τις 
αναστολές συμβάσεων, την κάλυψη των ασφαλιστι-
κών εισφορών, τη μείωση του ελάχιστου αριθμού για 
την κατοχύρωση του ταμείου ανεργίας κ.α. όμως σε 
καμία περίπτωση δεν είναι ικανά τα παραπάνω να 
αντικαταστήσουν τις σημαντικές απώλειες των επι-
χειρήσεων από την δραματική μείωση του τουρισμού 
στη χώρα μας με ποσοστό πτώσης περίπου 80%. Και 
ενώ οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις τουριστικών 
καταλυμάτων ανέμεναν τα δύο προγράμματα (1. των 
παγίων δαπανών και 2. της επιδότησης για την παρο-
χή κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη λειτουργικών 
δαπανών) που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση, δυστυ-
χώς μετά τη γνωστοποίηση των κριτηρίων υπαγωγής 
γίνεται αντιληπτό ότι οι περισσότερες μικρές - οικο-

γενειακές επιχειρήσεις θα τεθούν εκτός επιδότησης.
Για τους παραπάνω λόγους παρακαλώ να εξετάσε-

τε τη επιστολή της ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ «ΚΥΚΛΟΣ» και να 
ασκήσετε την όποια παρέμβαση κρίνεται αναγκαία

προκειμένου να ενισχυθούν οι μικρές οικογενειακές 
επιχειρήσεις που λειτουργούν στα νησιά μας».

Αναφορά στη Βουλή
Από την επιστολή Κ. Μπιζά, αντέδρασε ο βουλευτής 

ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκος Συρμαλένιος, που κατέθεσε 
αναφορά, με θέμα την υπαγωγή των τουριστικών επι-
χειρήσεων στο μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επιδότη-
σης για την παροχή κεφαλαίου κίνησης για την κάλυψη 
λειτουργικών δαπανών κατά τους πρώτους μήνες επα-
νεκκίνησης της λειτουργίας τους.

Όπως σημειώνει ο κ. Συρμαλένιος: «[…] υπάρχουν 
δύο κριτήρια που θέτουν αυτόματα «εκτός επιδότη-
σης», την πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων του-
ριστικών καταλυμάτων». 

Η διαμαρτυρία των καταλυμάτων
Η Πανελλήνια Ομοσπονδίας Τουριστικών 

Καταλυμάτων «ΚΥΚΛΟΣ» με τίτλο: «Επιδοτήσεις 
μόνο για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του τουρισμού», 
με επιστολή της προς τα υπουργεία Ανάπτυξης και 
Τουρισμού, σημειώνει:

«Αξιότιμοι κύριοι υπουργοί,
Επειδή στη σύσκεψη της 1/6/2021 με θέμα το μέ-

τρο του μη επιστρεπτέου κεφαλαίου κίνησης στις του-
ριστικές επιχειρήσεις, δεν υπήρχε εκπροσώπηση του 
κλάδου των μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων 

(καθότι δεν κληθήκαμε), παίρνουμε το θάρρος να σας 
εκφράσουμε εγγράφως τις αντιρρήσεις μας:

Τα κριτήρια για την υπαγωγή των τουριστικών επι-
χειρήσεων στο μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή επι-
δότησης για την παροχή κεφαλαίου κίνησης για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών κατά τους πρώτους 
μήνες επανεκκίνησης της λειτουργίας τους -που είναι 
τα ίδια με αυτά των παγίων δαπανών- έχουν δύο κρι-
τήρια που θέτουν αυτόματα «εκτός επιδότησης», τη 
πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων Τουριστικών 
καταλυμάτων:

- όσες δραστηριοποιούνται ενεργά και επί της ουσί-
ας (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) ως 
τουριστικές επιχειρήσεις παροχής φιλοξενίας

- όσες απασχολούσαν τουλάχιστον έναν (1) εργαζό-
μενο πλήρους απασχόλησης ή δύο (2) εργαζόμενους 
μερικής απασχόλησης, με σχέση εξαρτημένης εργα-
σίας, κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η 
Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021,

Τα περισσότερα μικρά τουριστικά καταλύματα (ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια):

- είναι παραρτήματα (άρα δεν είναι ο κύριος ΚΑΔ),
- με περιορισμένο τζίρο (άρα δεν είναι ο ΚΑΔ με 

μεγαλύτερα έσοδα)
- είναι συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις χωρίς 

υπαλλήλους, αφού εκεί βρίσκουν απασχόληση τα 
μέλη της οικογένειας

Με τη θέσπιση λοιπόν αυτών των κριτηρίων, όλα 
τα χρήματα για την «Επιδότηση παγίων δαπανών» και 
το «Μη επιστρεπτέο κεφάλαιο κίνησης», θα πάνε στις 
μεγάλες επιχειρήσεις και τα μικρά καταλύματα δεν θα 
πάρουν τίποτα!».

Κρατήσεις
Οι αποφάσεις στη Μ. Βρετανία είναι αυτές που 

προσγειώνουν τη χώρα μας για τις προσδοκίες που 
τρέφει για τη φετινή τουριστική χρονιά. Όλοι περιμέ-
νουν πλέον την 28η Ιουνίου, όπου θα υπάρχει νέα ανα-
θεώρηση από τους βρετανούς.

Η αλήθεια είναι ότι πριν την απόφαση των βρετανών 
υπήρχε σχεδόν η βεβαιότητα ότι κάποια ελληνικά νη-
σιά (Κως, Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Μύκονος, Σαντορίνη, 
Κέρκυρα, Λέσβος, Ρόδος) θα βρίσκονταν στην πράσι-
νη λίστα. Κάτι που δεν έγινε τελικά και έτσι, ειδικά το 
νότιο Αιγαίο, που παραδοσιακά δούλευε από τα τέλη 
του Μαΐου με βρετανούς τουρίστες, βρέθηκε σε δεινή 
θέση. Σημειώνουμε ότι αν κάποιος βρετανός θελήσει 
να ταξιδέψει στην Ελλάδα, θα πρέπει στη συνέχεια να 
μείνει 10 ημέρες καραντίνα όταν επιστρέψει στη χώρα 
του, ενώ αντιμετωπίζει και πρόστιμα έως 1.750 λιρών, 
σε περίπτωση που δεν έχει κάνει τρία μοριακά τεστ, ένα 
πριν φύγει και δύο αφότου επιστρέψει από το ταξίδι.

Ακόμα, στον κατάλογο με τις αρνητικές ειδήσεις για 

την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, προστέθηκε και η από-
φαση της Ολλανδίας, που από κίτρινα χαρακτήρισε 
πορτοκαλί τα νησιά της Περιφέρειας μας. Στα αρνητικά 
είναι και η ακύρωση από την TUI UK που ακύρωσε 
όλα τα πακέτα της στα νησιά, τουλάχιστον ως το τέλος 
αυτής της εβδομάδας, εξαιτίας των επιδημιολογικών 
δεδομένων.

Τέλος, δίχως κάτι ιδιαίτερο παραμένουν τα νέα από 
τη Ρωσία, αφού οι πτήσεις με τη χώρα μας είναι πλέον 
μόνο πέντε, αν και αναμένεται να προστεθούν άλλες 
τέσσερις, που και πάλι όμως δε θα προσθέσουν τίποτα 
ουσιαστικό για την ώρα.

Τα καλά νέα
Σύμφωνα με τα ταξιδιωτικά sites υπάρχει αχτίδα 

φωτός από τη Γερμανία. Βέβαια, οι ειδήσεις περί 
τουριστικών «ρευμάτων» και προορισμών είναι συνή-
θως αποτέλεσμα οικονομικής συναλλαγής μεταξύ των 
ενδιαφερομένων, όπως και οι λίστες με τους top προ-
ορισμούς ή τα top νησιά κλπ.

Παρά ταύτα, οι ταξιδιωτικοί πράκτορες ισχυρίζονται 

ότι υπάρχει κινητικότητα από τους γερμανούς για δια-
κοπές στην Ελλάδα, κυρίως για το δίμηνο Αυγούστου-
Σεπτεμβρίου. Για τους γερμανούς, η Ελλάδα, είναι ο 
νούμερο 2 προορισμός, μετά την Ισπανία, με τους πα-
ράγοντες της αγοράς να εκτιμούν ότι περίπου 2 εκ. 
γερμανοί τουρίστες θα ταξιδέψουν φέτος στη χώρα 
μας. Ο αριθμός των γερμανών τουριστών –αν επιβε-
βαιωθεί- αντιστοιχεί στο 45% των επιπέδων του 2019. 
Το 45% του 2019 ρίχνει βέβαια τον πήχη που είχαμε 
βάλει και ήταν το 55% της προπέρσινης περιόδου.

Σε ό,τι αφορά τη Γαλλία η εικόνα που έχουμε είναι 
ότι μπορεί να έλθουν περίπου 800.000 επισκέπτες, δη-
λαδή, οι μισοί περίπου του 2019.

Η έκπληξη
Η μεγάλη έκπληξη για τη χώρα μας ακούει στο όνο-

μα των Ηνωμένων Πολιτειών! Κι αυτό διότι κατα-
γράφονται κρατήσεις από αεροπορικές εταιρείες των 
ΗΠΑ, όπως οι Delta Airlines, American Airlines και 
United Airlines. Το 2019 οι αμερικάνοι που ήλθαν στη 
χώρα μας ήταν 1,17 εκ.

Τουρισμός
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Κρίσεις 
πανικού

Τα τελευταία χρόνια οι κρίσεις πανικού αποτελούν 
ένα ιδιαίτερα συχνό φαινόμενο και απασχολούν ολοέ-
να και μεγαλύτερο μέρος του γενικού πληθυσμού. 

Η κρίση πανικού αφορά σε ένα αιφνίδιο επεισό-
διο φόβου και άγχους που συνοδεύεται από έντονες 
σωματικές εκδηλώσεις. Ο φόβος αυτός δεν απορρέ-
ει αναγκαστικά από κάποιον πραγματικό κίνδυνο ή 
προφανή αιτιολογικό παράγοντα. Αρκετοί άνθρωποι 
βιώνουν έστω μία φορά στη ζωή τους κρίση πανικού. 
Σε μία συνήθη κρίση πανικού η προσβολή του άγχους 
τυπικά κορυφώνεται εντός δεκαλέπτου και συνήθως 
λύεται το πολύ σε μισή ώρα, με χαρακτηριστικό ένα 
φάσμα συμπτωμάτων όπως τα παρακάτω: Τρόμος, 
αυξημένη εφίδρωση, πόνος στο στήθος, ταχυκαρδία, 
δύσπνοια, αίσθημα πνιγμού, φόβο ότι θα χάσετε τον 
έλεγχο ή φόβο επερχόμενης τρέλας, ναυτία, κράμπες, 
αποπραγματοποίηση (αίσθημα απώλειας οικειότητας 
με το περιβάλλον του ή ο κόσμος μπορεί να μοιάζει 
αλλοιωμένος και μη πραγματικός) ή αποπροσωποποί-
ηση (αίσθημα απώλειας οικειότητας με τον ίδιο του τον 
εαυτό, σωματικό ή ψυχικό), ζάλη, μουδιάσματα ή μυρ-
μηγκιάσματα στα χέρια, αίσθημα αδυναμίας και τάση 
λιποθυμίας, κλάμα με λυγμούς.

Οι αιτίες
Όπως μπορεί κανείς να υποθέσει, από τα παραπάνω 

συμπτώματα, το άτομο που θα βιώσει μια κρίση πανι-
κού τις περισσότερες φορές θα οδηγηθεί σε επίσκεψη 
σε κάποιο νοσοκομείο ή κέντρο υγείας, όπου ο ιατρός, 
συνήθως παθολόγος ή καρδιολόγος, θα ελέγξει αν οι 
κρίσεις οφείλονται σε κάποιο παθολογικό αίτιο, όπως 
η θυρεοειδοπάθεια ή κάποια καρδιαγγειακή νόσος. 
Αφού γίνει ο απαραίτητος ιατρικός κλινικός και εργα-
στηριακός έλεγχος, ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα 
οι κρίσεις πανικού να οφείλονται σε κάποια υποκείμενη 

σωματική κατάσταση ή νόσο, τότε ο ειδικός θα ενημε-
ρώσει τον προσερχόμενο ότι η αιτία των θορυβωδών 
συμπτωμάτων του είναι το συσσωρευμένο άγχος ή 
κάποιο οξύ ψυχοπιεστικό γεγονός που μπορεί να προ-
ηγήθηκε και στη συνέχεια θα παραπέμψει σε κάποιον 
επαγγελματία ειδικό ψυχικής υγείας. 

Έτσι, οι βασικές θεραπευτικές επιλογές είναι πρωτί-
στως η ψυχοθεραπεία και κατά περίπτωση συνεπικου-
ρικά η φαρμακοθεραπεία (αντικαταθλιπτικά φάρμακα 
και εφόσον κριθεί αναγκαίο, βραχυπρόθεσμη χρήση 
αγχολυτικών σκευασμάτων).Ο ειδικός μπορεί να προ-
τείνει είτε τη μία μορφή θεραπείας είτε συνδυαστικά 
και τις δύο. Είναι σημαντικό να απευθυνθεί κανείς σε 
κάποιον ειδικό και να μην λάβει αυτοβούλως οποια-
δήποτε φαρμακευτική αγωγή χωρίς την προηγούμενη 
σύμφωνη γνώμη και καθοδήγηση του ψυχιάτρου.

Η κρίση πανικού μπορεί να είναι ένας θο-
ρυβώδης τρόπος να έρχονται στην επιφάνεια 
λιγότερο ή περισσότερο ασυνείδητα προβλή-
ματα τα οποία ζητούν απάντηση.
Δύο επιλογές

Παρά το τρομακτικό βίωμα που επισύρει μια κρίση 
πανικού, η ίδια δεν είναι απειλητική για τη ζωή. Ωστό-
σο, η επιμονή των συμπτωμάτων μπορεί να διαταράξει 
την καθημερινότητα του ατόμου, το οποίο συχνά τα-
λαιπωρείται από την σκέψη και τον φόβο μήπως του 
ξανασυμβεί με σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο στην 
ποιότητα της ζωής του. Οι κρίσεις πανικού συνήθως 
συνοδεύουν ή ακολουθούν στρεσογόνες περιόδους 
της ζωής του ατόμου (π.χ. διαζύγιο, απώλεια αγαπη-
μένου προσώπου ή εργασίας) ή σημαντικές αλλαγές 
στη ζωή του ακόμα και ευχάριστες (π.χ. γάμος, γέννηση 
ενός παιδιού, ανάληψη νέας επαγγελματικής θέσης). 
Το άτομο αποσταθεροποιείται απότομα και με πολύ 
δραματικό τρόπο ενώ επιθυμεί έντονα να επιστρέψει 
στην προηγούμενη κατάσταση στην οποία βρισκόταν. 
Ωστόσο, οι κρίσεις πανικού, οι οποίες προέρχονται από 
τον ίδιο τον ψυχισμό, «χρησιμοποιούν» το σώμα του 
ατόμου για να αναγκάσουν την επαφή με σημαντικά 
θέματα που είτε εκκρεμούν είτε βρίσκονται σε «λάθος» 

τροχιά. Το άτομο έχει να αναρωτηθεί ως προς δυο κα-
τευθύνσεις. Η μία είναι η σχέση με τον εαυτό και η 
άλλη είναι η σχέση με τους άλλους. Συγκεκριμένα, το 
άτομο καλείται να επαναπροσδιορίσει τους στόχους 
και τις επιθυμίες του και να αναλάβει την προσωπική 
ευθύνη για την ζωή του. Ο κάθε άνθρωπος είναι ο ίδιος 
υπεύθυνος να επιλέξει τις αξίες και το προσωπικό του 
νόημα και αντιστοίχως τις καταφάσεις και τις αρνήσεις 
του. Την ίδια στιγμή κανένας άνθρωπος, όσο και να 
προσπαθήσει, δε λειτουργεί εκτός κάποιου πλαισίου 
αναφοράς, είτε αυτό είναι η πατρική του οικογένεια 
προέλευσης, είτε η δική του οικογένεια, είτε το εργα-
σιακό του περιβάλλον είτε το ευρύτερο κοινωνικό και 
πολιτισμικό σύστημα αναφοράς. Το παραπάνω ση-
μαίνει πως είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, συνεχώς 
μετέχουμε στα διάφορα δυναμικά που διατρέχουν τις 
αλληλεπιδράσεις μας.

Με άλλα λόγια, η κρίση πανικού θα μπορούσε να 
κατανοηθεί σαν το αποτέλεσμα μιας εσωτερικής σύ-
γκρουσης. Από την μία υπάρχει η προσωπική μας, λι-
γότερο ή περισσότερο συνειδητή, επιθυμία να ζήσουμε 
αυτά που θέλουμε και από την άλλη υπάρχει η προσω-
πική μας, λιγότερο ή περισσότερο συνειδητή, αίσθηση 
ευθύνης για το αποτέλεσμα της επιθυμίας μας πάνω 
στη ζωή μας και πάνω στις ζωές των άλλων με τους 
οποίους σχετιζόμαστε. 

Επομένως η ψυχοθεραπεία μπορεί να προσφέρει σε 
κάποιον, πέρα από την ανακούφιση των έντονων και 
πραγματικά δυσάρεστων συμπτωμάτων των κρίσεων 
πανικού, την ευκαιρία να κατανοήσει τις βαθύτερες 
ανάγκες και επιθυμίες του καθώς και να διευκολύνει 
την δημιουργία των προϋποθέσεων για να τις πραγμα-
τώσει μέσα στο περιβάλλον του, με το οποίο βρίσκεται 
πάντα σε αλληλεπίδραση. Οι κρίσεις πανικού μπορούν 
να γίνουν, λοιπόν, μια αφορμή για να ζήσει κανείς μια 
ζωή γεμάτη, με όρους προσωπικού νοήματος, συμπε-
ριλαμβάνοντας τις σημαντικές σχέσεις της ζωής του.

Κωνσταντίνος Μακρής 
Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής MSc 
Κλιμάκιο Πάρου, Κινητή Μονάδα 

Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

Απόψεις - Ειδήσεις

Επιτέλους, 
θεατρική 
παράσταση

Η πρώτη πολιτιστική εκδήλωση που αφορά τον 
χώρο του θεάτρου, πραγματοποιήθηκε το διήμερο 5 
και 6 Ιουνίου, ύστερα από έναν ολόκληρο χρόνο, που η 
πανδημία έχει απαγορεύσει κάθε δραστηριότητα στον 
χώρο των τεχνών.

Ο λόγος, για τον «Καθρέφτη», όπου σκηνοθέτησε, η 
παριανή επαγγελματίας ηθοποιός, και δημιουργός του 
«Μικρού Θεάτρου», Ελένη Σταυράκη. Μια παράστα-
ση που περιλάμβανε τρεις μονολόγους, την «Εβραία» 
(Τρόμος και Αθλιότητα του Τρίτου Ράιχ), του Μπέρτολντ 
Μπρεχτ, στην οποία και πρωταγωνιστεί. «Η ψεύτρα» 
(Μονόπρακτα) του Ζαν Κοκτώ, όπου πρωταγωνιστεί, 
η Μοσχούλα Κοντοσταύλου. Τέλος, την «Ανθρώπινη 
Φωνή» (Μονόπρακτα) , όπου πρωταγωνιστεί, η Χρύσα 
Σιλιτζίρη.

Οι παραστάσεις πραγματοποιήθηκαν στον χώρο της 
αυλής του μουσείου του Αγίου Ιωάννη του Δέτη και 
θα συνεχιστούν το επόμενο Σαββατοκύριακο 12 και 
13 Ιουνίου στις 21:00.

Political tips
Είναι γνωστό ότι η πολιτική δεν είναι μόνο θέαμα, 

εμφάνιση, γλώσσα του σώματος, κινήσεις των χε-
ριών, φιλικοί χαιρετισμοί, «ζεστές» χειραψίες, αλλά 
και πολιτικό λόγος, μια αλυσίδα από έξυπνες και 
δομημένες φράσεις, που ξαφνιάζουν για την πρω-
τοτυπία και εντυπωσιάζουν με την ευρηματικότητα 
του πολιτικού λόγου. Πάντα σύμφωνα με την επικαι-
ρότητα των προβλημάτων της κοινωνίας.

Και δεν μιλάμε για τις γνωστές σε όλους μας πολι-
τικές ατάκες, που άλλοτε μετατρέπουν τον πολιτικό 
λόγο, σε στείρα ρητορική οξύτητα, άλλοτε προκα-
λούν γέλωτα, παραπληροφορούν και τις περισσότε-
ρες φορές ψεύδονται ασύστολα.

Μιλάμε για μια νέα κατηγορία πολιτικών φράσε-
ων, που λειτουργούν ως εξαιρετική μαγιά στη δι-
αμόρφωση ενός πολιτικού λόγου, δίνοντας όγκο, 
βαρύτητα και περιεχόμενο. με στόχο να κερδίσουν 
τη μάχη των πολιτικών εντυπώσεων. Είναι τα tips 
της πολιτικής επικοινωνίας, μια κατηγορία από μόνη 
της, στην επικοινωνία. Οι πολιτικοί που έχουν φάει 
με το «κουτάλι» την πολιτική, γνωρίζουν πολύ καλά 
την αξίας της «μαγιάς», στον πολιτικό τους λόγο, που 
προκαλείται από τη χρήση των political tips, στην 
επικοινωνία τους με τους πολίτες. Μια επικοινωνία, 
με έξυπνες φράσεις, σύντομες και με συμπυκνωμένο 

πολιτικό λόγο.
Τα political tips, δεν μοιάζουν με τις ατάκες στην 

πολιτική. Δε χλευάζουν, δεν παραπληροφορούν, 
δεν χυδαιολογούν, αλλά πιστώνουν μόνο με θετικό 
πρόσημο τον δημιουργό, πολιτικό. Και το κυριότερο 
διαμορφώνουν κλίμα στην κοινή γνώμη, γιατί «ντύ-
νουν» θετικά όλο τον πολιτικό λόγο και λειτουργούν 
πολλές φορές και ως κεντρικό αφήγημα. Η πολιτική 
χρειάζεται σοβαρότητα και τα political tips, με τη 
μαγεία της «μαγιάς», που τα διακρίνει, κρατάνε ψηλά 
το επίπεδο της πολιτικής και κάνουν πράξη τον λε-
γόμενο πολιτικό πολιτισμό.

Δικαιολογημένα αποκαλούνται «μικρά διαμαντά-
κια» της πολιτικής επικοινωνίας, καθορίζοντας τη 
βάση κάθε πολιτικής ομιλίας, συνέντευξης, δήλω-
σης, αφήνοντας παράλληλα το προσωπικό στίγμα, 
σφραγίδα κάθε πολιτικού και «παίζουν» πρωταγω-
νιστικό ρόλο στην επιλογή από τα ΜΜΕ, που θα τα 
παρουσιάσουν. Κυριολεκτικά, «γράφουν» ιστορία 
στην πολιτική καριέρα και πολλές φορές είναι το χα-
ρακτηριστικό «αποτύπωμα» της υστεροφημίας του 
πολιτικού. Τα political tips δεν είναι γενικές και προ-
σεγγίσεις, κλισέ, ενός πολιτικού λόγου. Είναι εύκολο 
για ένα πολιτικό πρόσωπο να πετάει «ατάκες» σε 
θέματα επικαιρότητας, είναι όμως δύσκολο να «πα-
τάει» πάνω στο στέρεο και σταθερό έδαφος ενός 
political tip, που θα τον βοηθήσει να πρωτοπορεί , 
να οδηγεί, να εμπνέει. Η πολιτική των political tips, 
εξελίσσεται σε πολιτική πράξη και γίνεται αντικείμε-
νο θετικών σχολίων από τους πολίτες.

Τα tips της πολιτικής επικοινωνίας, αναδεικνύουν 
τη νέα γενιά των σύγχρονων πολιτικών στο «Ευ Πο-
λιτεύεσθαι», ζητούμενο, στην εποχή μας, από τους 
πολίτες. Η νέα γραμμή στη σύγχρονη εποχή της πο-
λιτικής, στην μετά «ατάκας εποχή», είναι τα tips, η 
«μαγιά» στην πολιτική επικοινωνία κάθε πολιτικού. 
Αναζητείστε τα!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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