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Αντιπυρική προστασία
Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου, 

δημοσιοποιήθηκε δελτίο Τύπου σχετικά μα την αντι-
πυρική προστασία των νησιών μας και των ευθυνών 
που υπάρχουν.

Το δελτίο Τύπου στις 25/8/21 έχει ως εξής:
«Την «κλιματική αλλαγή» κατέδειξε ως κύρια αιτία 

των καταστροφών από τις πρόσφατες πυρκαγιές στη 
Ρόδο ο Χωρικός Αντιπεριφερειάρχης κ. Χρ. Ευστρατί-
ου σε χθεσινές δηλώσεις του, ενώ δεν υπήρχε καμία 
αναφορά στις πολιτικές ευθύνες για την παντελή έλ-
λειψη μέτρων πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας 
του νησιού.

Εδώ και 40 χρόνια καταγράφονται οι καταστρο-
φικές συνέπειες με χιλιάδες καμένα στρέμματα δά-
σους, καλλιεργειών και πολύτιμου φυσικού πλούτου 
στη Ρόδο, αλλά δεν αποτέλεσαν αιτία για να παρθούν 
μέτρα αντιπυρικής προστασίας από καμιά κυβέρνηση 
και κρατικό μηχανισμό.

Για τις εκάστοτε κυβερνήσεις οι αιτίες διαφέρουν και 
προσαρμόζονται ανάλογα την εποχή. Από την «τρύπα 
του Όζοντος» φτάσαμε στην «κλιματική αλλαγή» και 
την «κλιματική κρίση». Κοινός παρονομαστής η αξιο-
ποίησή τους σαν «πυροσβεστικά» για να δικαιολογη-
θούν οι διαχρονικές εγκληματικές πολιτικές ευθύνες, 
που αφήνουν απροστάτευτα τα δάση, τη ζωή και την 
περιουσία του λαού.

Δεν αφήνουν όμως χωρίς προστασία τα επιχειρη-
ματικά συμφέροντα που ξεσαλώνουν αυτή τη περίοδο 
στο όνομα της «πράσινης ανάπτυξης». Αντιπεριβαλλο-
ντικοί νόμοι, Χωροταξικά, επιδοτήσεις και χρηματο-
δοτήσεις, με ή χωρίς «αναδόχους» στα δάση και στο 
περιβάλλον, γιγαντώνουν τις εστίες κινδύνου πυρκα-
γιών και πλημμυρών. Οι προτεραιότητες καθρεφτίζο-
νται και στις χρηματοδοτήσεις.

Για το έτος 2021 εγκρίθηκαν στις Δασικές Υπηρεσί-
ες όλης της χώρας 1,7 εκατ. ευρώ για έργα αντιπυρι-
κής θωράκισης, αντί του αιτούμενου ποσού των 17,7
εκατ. ευρώ. Από τη Δασική Υπηρεσία Δωδεκανήσου 
ενώ ζητήθηκαν 4.675.000 ευρώ για έργα πυροπρο-
στασίας, δόθηκαν μόλις 41.000 ευρώ για συντήρη-
ση οδικού δικτύου και άλλα 24.000 από το ΕΣΠΑ, τα 
οποία δεν μπορούν λόγω των διαδικασιών να χρησι-
μοποιήσουν. Η Δασική Υπηρεσία Κυκλάδων δεν δια-
θέτει ούτε έναν δασεργάτη, και η σοβαρή υποστελέ-
χωση της υπηρεσίας καθιστά αδύνατη την εκτέλεση 
οποιουδήποτε σχεδιασμού αντιπυρικής προστασίας 
στα νησιά.

Αν αυτά τα στοιχεία δεν αποκαλύπτουν ένα συνεχές, 
προδιαγεγραμμένο έγκλημα κατά της προστασίας του 
φυσικού πλούτου, γιατί δεν αναφέρονται και ως αι-
τίες των πυρκαγιών στις δηλώσεις των υπευθύνων; 
Την ίδια ώρα όμως το ελληνικό κράτος πληρώνει 300 
εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να στηρίξει την 

ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Αφγανιστάν με τη 
συμμετοχή της χώρας!

Παρά τις εξαγγελίες και τις υποσχέσεις, κανένα ου-
σιαστικό μέτρο δε φαίνεται ότι υπάρχει στο σχεδιασμό 
του κράτους, που αντιγράφει και η Περιφέρεια για την 
υλοποίηση έργων αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής 
θωράκισης. Οι καθαρισμοί ρεμάτων που ήταν στην 
αρμοδιότητα των δήμων και μεταφέρθηκε στη περι-
φέρεια δεν μπορούν από μόνοι τους να αποτρέψουν 
τα πλημμυρικά φαινόμενα. Η διαφήμισή τους ξανά και 
ξανά σε δελτία και πρωτοσέλιδα δεν μπορεί να κρύψει 
την ίδια την πραγματικότητα: Ότι είναι επιτακτική ανά-
γκη να πραγματοποιηθούν αντιπλημμυρικά έργα 
για κάθε περιοχή, κάθε νησί. Να υλοποιηθούν οι 
υπάρχουσες μελέτες και να γίνουν νέες σε κάθε πε-
ριοχή που υπάρχουν κίνδυνοι πλημμυρών, ιδιαίτερα 
στις καμένες περιοχές. Να αποζημιωθούν οι πληγέ-
ντες στο 100% της περιουσίας τους χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις.

Οι εξελίξεις με τις ανυπολόγιστες καταστροφές στο 
νησί όπως και στην υπόλοιπη χώρα από τις πυρκαγιές 
δεν προκαλούν μόνο αγανάκτηση. Επιβεβαιώνουν και 
προς τα πού πρέπει να στραφεί η λαϊκή οργάνωση και 
κινητοποίηση, για να μη μετράμε κάθε χρόνο τέτοιες 
μεγάλες απώλειες από πυρκαγιές ή πλημμύρες».

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο 
«Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market 
Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού 
Μαργαρίτα, Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο 
Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης 

Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ:
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ∆ΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ:
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ. Φύλλου 581

Τιµή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-∆ιευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μ. Μπελέγρης

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

Νότιο Αιγαίο

Δικαίωμα για ελεύθερες και 
ανοιχτές παραλίες

Φρένο προσπαθούν να βάλουν οι κάτοικοι των νη-
σιών στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με επιχει-
ρηματικές δραστηριότητες, που «πνίγουν» τις παραλίες. 

Την ίδια ώρα που τα επιχειρηματικά συμφέροντα εί-
ναι στον «αφρό», απλώνοντας την ασυδοσία τους μέ-
χρι το κύμα, το δικαίωμα για «παραλίες ανοιχτές στο 
λαό» βρίσκεται υπό διωγμό.

Με νόμους και διατάγματα όλων των κυβερνήσεων, 
έχει δοθεί το ελεύθερο σε επενδυτές στον τουρισμό 
να βάζουν στο χέρι κάθε σπιθαμή ελεύθερης παραλίας.

Σ’ αυτό το «ευνοϊκό» περιβάλλον, στήθηκαν αυθαί-
ρετες κατασκευές, όχι μόνο στη Γλύστρα της Ρόδου 
και στο Καλό Λιβάδι της Μυκόνου, αλλά και σε πολλές 
άλλες παραλίες των νησιών μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Μυκόνου αποφάσισε 
ομόφωνα «να αναλάβει ο Δήμος με δικά του μέσα 
την αποκατάσταση του κοινόχρηστου χώρου και την 
απόδοση του στο κοινό» εάν δεν το έκανε η ίδια η 
επιχείρηση. Η εταιρεία δεν συμμορφώθηκε και ο Δή-
μος προχώρησε στην κατεδάφιση των αυθαιρέτων, ο 
οποίος μηνύθηκε στη συνέχεια από την εταιρεία.

Καταγγέλλουμε αυτή την ενέργεια της ξενοδοχεια-
κής επιχείρησης και στηρίζουμε τις δίκαιες απαιτήσεις 
του Μυκονιάτικου λαού, που εκφράστηκαν και μέσα 
από την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβου-
λίου.

 Να σταματήσει κάθε δίωξη στο δήμαρχο Μυκόνου 
και τους δημοτικούς συμβούλους, που εφάρμοσαν τη 
συγκεκριμένη απόφαση.

Να σταματήσει η κοροϊδία περί «αρμοδιοτήτων» για 
Γλύστρα και Καλό Λιβάδι και η ασυλία που δίνει η κυ-
βερνητική τροπολογία σε επιχειρηματικά συμφέροντα 
με την αναστολή της κατεδάφισης των αυθαίρετων 
κατασκευών.

Απαιτούμε ελεύθερες και ανοιχτές παραλίες για όλο 
το λαό.

Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου
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Όλα τριγύρω 
αλλάζουνε κι 
όλα τα ίδια 
μένουν…

Ακολούθησε, μη πειστικά σχέδια στη διαχείριση 
της πανδημίας, στις πρόσφατες φωτιές που κόστι-
σαν πάνω από ένα εκατομμύριο καμένα στρέμμα-
τα,με αντιφατικό λόγο και μη συνεκτικό, της ηγεσίας 
και των προβεβλημένων στελεχών της και τώρα 
περιμένει τις νέες δημοσκοπήσεις για να δει πως 
θα κινηθεί. 

Ο κύκλος φθοράς αναμενόμενος για την κυβέρ-
νηση, και ίσως να έχουν βελτιωθεί τα ποσοστά της 
μείζονος αντιπολίτευσης ή να έχουν φθαρεί, και των 
δύο, ακόμη περισσότερο! Τα υπόλοιπα κόμματα της 
αντιπολίτευσης, τα οποία περιμένουν να κερδίσουν 

κάτι περισσότερο από δημοσκοπικά «ψίχουλα» και 
σίγουρα δυσαρέσκεια από τον δικομματισμό, που 
όμως δεν μετασχηματίζεται σε μετατόπιση ψήφου 
αυτόματα. Το ποσοστό της αδιευκρίνιστης ψήφου, 
δεν ξέρω-δεν απαντώ, αναμένεται να εκτιναχθεί 
σε ύψη. Αυτό είναι το πλέον σίγουρο. Αυτά για τις 
δημοσκοπήσεις και για τα ευρήματα τα οποία θα 
μεταφραστούν ανάλογα είτε ως πληρωμένα είτε 
ως μερικώς αποκρυπτόμενα. Άλλωστε οι εκλογές, 
ακόμα και οι πρόωρες, δεν κρίνονται ούτε από τις 
δημοσκοπήσεις ούτε στις κάλπες. Κρίνονται πολύ 
νωρίτερα, είτε από τα γεγονότα της τελευταίας στιγ-
μής είτε από τα ιερατεία της Ευρώπης. 

Προς το παρόν, μετά τις φονικές πυρκαγιές που 
μονοπώλησαν το ενδιαφέρον των πολιτών, υπάρχει 
μια άπνοια πολιτικών γεγονότων και το βιολί των 
ΜΜΕ παίζει το πολιτικό κονσέρτο του ανασχηματι-
σμού, λίγο πριν τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και 
απλά ανακατεύουν την τράπουλα της ονοματολο-
γίας. Για κυβέρνηση και αντιπολίτευση τα αγκάθια 
πολλά. Ο κόσμος ζητά την κανονικότητα και την επι-
στροφή στην καθημερινότητά του, ενώ η προσφυγή 
σε σενάριο αιφνίδιας κάλπης, δυνητικά απίθανης για 
τους οπαδούς της κοινής λογικής, να υπάρχει στα 
χαρτιά της κυβέρνησης.

Η μείζων αντιπολίτευση, λοξοκοιτάει, άλλοτε αρι-
στερά και άλλοτε προς το κέντρο, εγκλωβισμένη σε 
εσωστρέφεια και στην αδυναμία της να υπηρετήσει 
την επαναστατική της θεωρία, με ανατρεπτικές ιδέες 
και δράσεις, σε όσους καταπιέζονται από την καπι-

ταλιστική εκμετάλλευση και εξουσία. Όπως έκανε 
στην εποχή των μνημονίων.

Τα υπόλοιπα κόμματα, μακριά από τα ποσοστά του 
δικομματισμού, μέχρι στιγμής προσπαθούν να ταυ-
τίσουν την κακή διαχείριση των πυρκαγιών και τα 
λάθη της πανδημίας, με την κυβέρνηση και προσω-
πικά με τον πρωθυπουργό, ψελλίζοντας κατά και-
ρούς πρωτοβουλίες και ανέφικτες προτάσεις, απλά 
για να κερδίσουν κάποιες ομάδες ψηφοφόρων. Χαϊ-
δεύουν αυτιά σε ένα είδος «θολού» ανοίγματος στην 
κοινωνία. Γνωρίζουν τις δύσκολες καταστάσεις που 
βιώνουν οι πολίτες, και υπόσχονται εύκολες λύσεις 
ακόμα και σε θέματα υγείας. Προτείνουν τον εμβο-
λιασμό για covid-19, ενώ παράλληλα κλείνουν το 
μάτι, στους αρνητές των εμβολίων και στηρίζουν τον 
αγώνα των μη εμβολιασμένων υγειονομικών που 
μπαίνουν σε αναστολή σε λίγες ημέρες.

Η ανεύθυνη στάση του συνόλου της αντιπολίτευ-
σης, στα ζέοντα προβλήματα της κοινωνίας και οι 
μη αξιόπιστες εναλλακτικές προτάσεις τους, ίσως 
βραχυχρόνια να «φουσκώσουν» με λίγες μονάδες τα 
δημοκοπικά πανιά τους, αλλά θα οδηγήσουν μακρο-
χρόνια τα κόμματά τους, στην «ξέρα». Το θέμα είναι 
να μη ναυαγήσει και η χώρα «εξ αντανακλάσεως!».

«Όλα τριγύρω αλλάζουνε, κι όλα τα ίδια μένουν» 
τραγούδησε ο Νίκος Παπάζογλου. Πανδημία, φω-
τιές, καταστροφές, μα πάνω από όλα, το κόμμα και 
οι καρέκλες! Και μετά αναρωτιούνται για τους λό-
γους της μεγάλης αποχής, από τις κάλπες!

πολιτικό
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Άποψη
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(Δευτέρα - Παρασκευή 10:30 - 12:00 & 19:30 - 21:00)

-Σύγχρονη εκπαιδευτική μεθοδολογία
-Ολιγομελή τμήματα
-Υψηλά ποσοστά επιτυχίας
-Δωρεάν νηπιακά τμήματα
-Τμήματα ενηλίκων & ταχύρρυθμα προγράμματα
- Ειδικές τιμές για αδέλφια, δεύτερη ξένη γλώσσα,
   εφάπαξ εξόφληση διδάκτρων, «bring a friend»

Success-Κέντρο Ξένων Γλωσσών

από το 1995

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΝΕΡΟΥ
ΑΔΕΙΕΣ & ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ & ΠΗΓΑΔΙΩΝ

τηλ. 6972 213513, 2108070124

ΕΜΠΕΙΡΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ

ΓΕΩΤΡΗΣΗ Ή ΠΗΓΑΔΙ

αναλαμβάνουμε υπεύθυνα να εντοπίσουμε
τη θέση και το βάθος που βρίσκεται το νερό

προκειμένου να κατασκευάσετε

καθώς και αναλαμβάνουμε
τη διαδικασία αδειοδότησής τους

Το θέμα της εβδομάδας

Οδηγία 
ΕΛ.ΑΣ. για το 
παστούρωμα

Η πρακτική του παστουρώματος (δέσιμο των οικόσι-
των ζώων), φαίνεται ότι σιγά – σιγά παίρνει ένα τέλος.

Σε επιστολή της πανελλήνιας ομοσπονδίας φιλό-
ζωων προς τον αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ., Στρατηγό, Μιχά-
λη Καραμαλάκη και κοινοποίηση στην εισαγγελία του 
Αρείου Πάγου, δόθηκε ως απάντηση οι εντολές κυρίως 
προς τις Αστυνομικές Διευθύνσεις (μεταξύ αυτών και 
των Κυκλάδων). Στην επιστολή των φιλόζωων επισυ-
νάφτηκε εκτός από τη σχετική εγκύκλιο του 
ΥΠΑΑΤ και η γνωμοδότηση των καθ’ ύλη αρ-
μοδίων καθηγητών της Κτηνιατρικής Σχολής 
του Α.Π.Θ Κ. 

Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ.
Ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. Στυλιανός Βαρδια-

μπάσης, εκ μέρους του υπουργείου Προστα-
σίας του Πολίτη, έγραψε στην επιστολή του 
προς την πανελλήνια φιλοζωική ομοσπονδία.

«Σε συνέχεια της υπ’ αριθ. 1615/21 από 
15/08/2021 επιστολής σας, θα θέλαμε να 
σας ενημερώσουμε ότι, με μέριμνα της Διεύ-
θυνσής μας εκδόθηκε διαταγή προς όλες 
τις αρμόδιες υφιστάμενες Υπηρεσίες, 
με κύριο στόχο την προστασία των πα-
ραγωγικών ζώων και ιπποειδών, μέσω 
της εντατικοποίησης των αστυνομικών 
ελέγχων και της απαρέγκλιτης εφαρμο-
γής της ισχύουσας νομοθεσίας.

Προς τούτο, έγινε μνεία των προγενέστε-
ρων διαταγών μας για τη γενικότερη εφαρ-
μογή της ισχύουσας νομοθεσίας περί ζώων, 
καθώς και της υπ’ αριθ 1837/108300 από 
02/08/2018 Εγκύκλιου Οδηγίας του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
(προστασία των ιπποειδών εργασίας). Επιπρόσθετα, 
δόθηκαν κατευθυντήριες εντολές – οδηγίες για 
την ευαισθητοποίηση του προσωπικού επί περι-
στατικών και καταγγελιών κακοποίησης ζώων,
ούτως ώστε η Ελληνική Αστυνομία να συνδράμει 
έμπρακτα και αποτελεσματικά στην εξάλειψη της εν 
λόγω κακοποιητικής συμπεριφοράς και στη βελτίωση 
των συνθηκών διαβίωσης και ευζωίας των εν θέματι 
ζώων.

Τέλος, αξίζει να τονισθεί ότι, στο πλαίσιο διαμόρ-
φωσης πλήρους εικόνας επί του υπόψη ζητήματος, 
οι περιφερειακές Υπηρεσίες θα υποβάλλουν περί τα 
τέλη Σεπτέμβρη στο παρ’ ημίν Αρχηγείο αναφορά 
αποτελεσμάτων (έλεγχοι/παραβάσεις) για περιστα-

τικά κακοποίησης ιπποειδών – παραγωγικών ζώων, 
κατά το χρονικό διάστημα από 01/06/2021 έως και 
19/09/2021».

Το παστούρωμα στις Κυκλάδες
Το παστούρωμα είναι μια πρακτική που συνηθίζεται 

εδώ και δεκάδες χρόνια κατά κύριο λόγο στις Κυκλά-
δες.

Το παστούρωμα ή μπαστούρωμα ή περδούκλωμα ή 
περδούκλι, είναι το δέσιμο των ποδιών του ζώου μετα-
ξύ τους, συνήθως ένα μπροστινό και ένα πίσω της ίδιας 
πλευράς ή τα πόδια ανά δύο δεμένα (διπλή παστού-
ρα). Ακόμα πιο βάρβαρη πρακτική είναι το δέσιμο των 
ποδιών του ζώου με το κεφάλι, κάτι που συνηθίζουν 
σε βοοειδή. Το παστούρωμα αποτελεί βαρύτατη μορ-
φή κακοποίησης. Πολλές φορές τα ζώα δεν μπορούν 

καν να περπατήσουν και πέφτουν ή σπάνε τα πόδια 
τους στην προσπάθεια να πηδήξουν ή να τρέξουν. Τα 
εξαρθρώματα και τα κατάγματα είναι ιδιαίτερα συχνά, 
όπως και οι τενοντίτιδες, οι βαθιές πληγές στο σημείο 
της παστούρας και οι ακρωτηριασμοί.

Το παράλογο/απάνθρωπο αυτό φαινόμενο θεωρεί-
ται μια συνηθισμένη πρακτική για να μην πηδήξουν 
τα ζώα τις ατελείς ή ανύπαρκτες περιφράξεις, να μην 
απομακρυνθούν από το σημείο βοσκής ή να παχύνουν 
λόγω του περιορισμού των κινήσεων. Ουσιαστικά τα 
ζώα υπόκεινται σ’ όλη την ζωή τους σ’ ένα αδιάκοπο 
μαρτύριο για την ευκολία ουσιαστικά του ιδιο-
κτήτη τους, που δεν επιθυμεί να κάνει σωστή 
περίφραξη ή να επιτηρεί τα ζώα του ως οφεί-
λει.

Από την άλλη είναι φανερό ότι υπάρχει και μία κακή 
νοοτροπία από ορισμένους φιλόζωους οι οποίοι λόγω 
άγνοιας δεν κατανοούν ορισμένες πρακτικές φύλαξης 
οικόσιτων ζώων, όπως π.χ. του «αποκλεισμού» τους σε 
περιφραγμένους χώρους. Τα παραδείγματα παραλογι-
σμού είναι πολλά.

Τέλος, υπάρχουν και οι υποστηρικτές του παστουρώ-
ματος όπως ο καθηγητής του ΕΚΠΑ Μάνος Στεφανί-
δης, ο οποίος τάσσεται υπέρ του παστουρώματος και 
επιτίθεται σε φιλόζωους. Ο κ. Στεφανίδης που είναι 
κατά της στείρωσης των ζώων υποστηρίζει ότι «το 
παστούρωμα αποτελεί μια πανάρχαια συνήθεια που 
στοχεύει στον περιορισμό της κίνησης των ζώων, κυρι-
ότερα των αιγών, ώστε να μην καταστρέφουν ολοκλη-
ρωτικά τη χλωρίδα στην ακτίνα δράσης τους και ώστε 
να μπορούν τα ίδια, μακροπρόθεσμα, να επιβιώνουν».

Στην Πάρο
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη πρό-

οδος στην Πάρο για να αντιμετωπιστεί αυτό 
το φαινόμενο. Ακόμα, η τοπική διεύθυνση της 
αστυνομίας επεμβαίνει άμεσα σε κάθε καταγ-
γελία των φιλόζωων, ενώ το φετινό καλοκαίρι 
έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις κτηνοτρόφων 
γι’ αυτό το θέμα.

Επίσης, δεκάδες είναι τα βίντεο –κυρίως 
τουριστών- που αναπαράγονται από τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο, για το πα-
στούρωμα ζώων στο νησί μας.

Σημειώνουμε ότι από τις αρχές του 2018 ο 
δήμος Πάρου, αντιλαμβανόμενος τη δυσφή-
μιση που γίνεται για το νησί μας, έχει δημο-
σιεύσει εγκύκλιο όπου μεταξύ άλλων τονίζει 
στους ιδιοκτήτες ζώων για το παστούρωμα 
ότι:

«Απαγορεύεται το παστούρωμα στα παρα-
γωγικά ζώα (π.χ. μοσχάρια, αγελάδες, πρό-
βατα, κατσίκια). Αυτά, πρέπει να ζουν και να 
βόσκουν σε περιφραγμένους χώρους ή υπό 
επιτήρηση, ενώ οι ιδιοκτήτες τους οφείλουν 
να τους εξασφαλίζουν ασφαλή και υγιή δια-
βίωση, προστατεύοντάς τα από το κρύο και 

τη ζέστη και διαθέτοντάς τους πάντα καθαρό νερό 
και τροφή.

Σημειώνεται επίσης, ότι με την παρέμβαση της 
Αστυνομίας, κάτοικοι της Πάρου που παραπέμφθηκαν 
στον Εισαγγελέα Σύρου με την κατηγορία της κακο-
ποίησης ζώων, υπέστησαν τις από τον Νόμο προβλε-
πόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις (φυλάκιση 
και χρηματικά πρόστιμα».

Σημειώνουμε ακόμη ότι η κακοποίηση, βασανισμός, 
κακή ή βάναυση μεταχείριση ζώου και οποιαδήποτε 
πράξη βίας κατ’ αυτού, ή πώληση, εμπορία και πα-
ρουσίαση-διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε 
οπτικοακουστικού υλικού ή φωτογραφικού στα οποία 
απεικονίζεται πράξη βίας εναντίον ζώου 30.000 ευρώ 
για κάθε ζώο και κάθε περιστατικό ξεχωριστά.
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Σύμφωνα με τον υπουργό Επικρατείας, Άκης Σκέρ-
τσο, «οι γονείς, που έχουν παιδιά στα σχολεία και δεν 
τα έχουν ακόμη εμβολιάσει, έχουν ακόμη χρόνο, να 
τα εμβολιάσουν». Την ίδια στιγμή τα κρούσματα του 
κορωνοϊού κάνουν θραύση στις μικρές ηλικίες, ενώ η 
κυβέρνηση υποστηρίζει ότι φέτος τα σχολεία θα λει-
τουργήσουν κανονικά και δε θα κλείσουν. Ακόμη, φέ-
τος, όπως δηλώνουν οι υπεύθυνοι, δε θα δούμε να 
κλείνει μια τάξη για ένα κρούσμα κορωνοϊού, όμως 
ακόμα δεν έχει γίνει ξεκάθαρο πόσα κρούσματα θα 
απαιτηθούν για να συμβεί κάτι τέτοιο. Σε ό,τι αφορά 
τους εκπαιδευτικούς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, 
είναι εμβολιασμένοι σε ποσοστό 80%. Όσα μέλη της 
σχολικής κοινότητας δεν εμβολιαστούν, ή δεν μπορούν 
να εμβολιαστούν (παιδιά κάτω από 12 ετών), θα είναι 
υποχρεωμένοι να κάνουν αυτοδιαγνωστικούς ελέγ-
χους. 

Χειρότερα από πέρσι;
Μία μεγάλη αλήθεια είναι ότι μαθησιακά οι δύο προ-

ηγούμενες σχολικές χρονιές είχαν ελλείψεις, λόγω του 
παρατεταμένου κλεισίματος των σχολείων που επέλε-
ξε η κυβέρνηση.

Παρόλα αυτά και ενώ έχουν περάσει δύο χρόνια από 
τα «κουτσά» μαθήματα στα σχολεία, η κυβέρνηση είναι 
ολοφάνερο ότι δεν είναι ικανή να βρει λύση στο πρό-
βλημα των μαθημάτων, καθώς τα πάντα μπαίνουν 
κάτω από τη λογική του κόστους. Έτσι, ούτε πα-
ραπάνω αίθουσες, ούτε περισσότεροι εκπαιδευτικοί. 
Στοιβαγμένοι όλοι στις ίδιες αίθουσες παρά του ότι η 
μετάλλαξη «Δέλτα» δείχνει ότι προσβάλλονται 
μαζικότερα και ταχύτερα οι νεότερες ηλικίες.
Η Ελληνική Παιδιατρική Εταιρεία έχει δώσει στοιχεία, 
σύμφωνα με τα οποία μόνο μέσα σε μια βδομάδα του 
καλοκαιριού νόσησαν 2.500 παιδιά, ενώ συνολικά στα 
τρία προηγούμενα κύματα της πανδημίας είχαν νοσή-
σει 3.000. 

Η «καραμέλα»
Ο όρος που εφεύρε η κυβέρνηση περί της ατομικής 

ευθύνης είναι διότι κωφεύει στα αιτήματα των εκπαι-
δευτικών, των συλλόγων γονέων κλπ.

Καμία πρόοδος δεν έγινε για την αξιοποίηση επιπλέ-
ον χώρων και την αραίωση των μαθητών. Άλλωστε 
είναι χαρακτηριστικό το παράδειγμα με τα κοντέινερ 
που στήθηκαν και στην Πάρο, με ορισμένους να πανη-
γυρίζουν γι’ αυτό…

Επίσης, καμία κίνηση δεν έγινε στο θέμα για περισ-
σότερους εκπαιδευτικούς, ώστε να γίνει αραίωση των 
μαθητών στις τάξεις. Οι 11000 μόνιμοι διορισμοί που 
έγιναν δεν προσθέτουν κάτι, αφού πέρυσι δούλεψαν 
52.000 αναπληρωτές στην εκπαίδευση, ενώ άλλοι 
8.000 εκπαιδευτικοί συνταξιοδοτήθηκαν. Άρα όχι μόνο 
δεν έγιναν ουσιαστικές προσλήψεις εκπαιδευτικών, 
αλλά περιμένουμε κενά εκπαιδευτικών.

Τέλος, στο θέμα της καθαριότητας στα σχολεία δεν 
είχαμε καμία πρόοδο μετά την άρνηση του υπουργείου 
να προσλάβει και να μονιμοποιήσει όλο το αναγκαίο 
προσωπικό. 

Τα ζητήματα στην Πάρο
Η νέα σχολική χρονιά είναι σίγουρο ότι θα βρεθεί 

φέτος στο νησί μας στις πρώτες θέσεις του ενδιαφέ-

ροντος των πολιτών, λόγω όλων των θεμάτων που 
γράψαμε πιο πάνω.

Το ξεκίνημα άλλωστε προμηνύει για κάτι τέτοιο, 
αφού με το «καλημέρα» είχαμε αντιδράσεις από τον 
σύλλογο εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου Αντιπά-
ρου, «Π. Καλλιέρος», για τη σύγκλιση της δημοτι-
κής επιτροπής παιδείας.

Οι εκπαιδευτικοί στην ανακοίνωσή τους σημειώνουν:
«Μετά από μια δύσκολη χρονική χρονιά, μια καινούρ-

για ξεκινάει με εκπαιδευτικούς και γονείς να αναρω-
τιούνται αν τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
τα σχολεία μας θα βρουν επιτέλους λύση.

Ο δήμος Πάρου παρέλειψε να συναντηθεί με τα δι-
οικητικά συμβούλια των συλλόγων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την Ένωση Γονέων 
για να συζητήσουν και να βρουν από κοινού λύσεις 
στα ζητήματα των σχολείων το νησιού. Παρέλειψε 
επίσης να ενημερώσει διευθυντές/ντριες και προϊστά-
μενες Ν/γείων για τις αλλαγές και τα προβλήματα που 
θα προκύψουν εν μέσω πανδημίας από τις περικοπές 
ωρών εργασίας των σχολικών καθαριστριών. Αντιθέ-
τως παρατηρήθηκε το παράδοξο, οι καθαρίστριες που 
προσελήφθησαν να ενημερώνουν οι ίδιες τους διευ-
θυντές/τριες και τις προϊστάμενες. Τέλος, με λύπη μας 
πληροφορηθήκαμε ότι αν και στο νησί μας βρέθηκε 
ο διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κυκλάδων, 
κ. Καφτηράνης, για να συζητήσει τα προβλήματα των 
σχολείων, δυστυχώς καμία επίσημη ενημέρωση ή κά-
λεσμα δεν έγινε προς το σύλλογό μας ή τους συλλό-
γους γονέων του νησιού.

Έχουμε επανειλημμένως αιτηθεί πριν την επίσημη 
έναρξη των μαθημάτων, να γίνεται μία συνάντηση με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που αφορούν στην 

εκπαίδευση του νησιού, για να επιλύονται εγκαίρως οι 
όποιες δυσκολίες για το καλό της εκπαιδευτικής κοι-
νότητας. 

Καλούμε το δήμο Πάρου να φροντίσει για τη σύγκλη-
ση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας με τη συμμετοχή 
της σχολικής επιτροπής και όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων, ώστε να ενημερωθούμε για τις ενέργειες 
της σχολικής επιτροπής προς επίλυση ζητημάτων που 
αφορούν στα σχολεία μας, και την από κοινού λήψη 
αποφάσεων για το μέλλον της εκπαίδευσης».

Οι εμβολιασμοί
Για το θέμα των εμβολιασμών ο σύλλογος εκπαι-

δευτικών Π.Ε. Πάρου Αντιπάρου, «Π. Καλλιέ-
ρος», με αιχμηρή του ανακοίνωση υποστηρίζει:

«Με τις ανακοινώσεις του υπουργού Υγείας επιβε-
βαιώθηκαν όλα όσα ακούγαμε τον τελευταίο καιρό 
από κυβερνητικούς κύκλους και πληροφορούμασταν 
από τα Μ.Μ.Ε. περί μιας σειράς μέτρων που πρόκειται 
να παρθούν σε σχέση με τους ανεμβολίαστους συμπο-
λίτες μας και κατ’ επέκταση και τους συναδέλφους/
συναδέλφισσές μας εκπαιδευτικούς.

Η κυβέρνηση ακολουθώντας την γνωστή, πεπατη-
μένη και αποτυχημένη οδό της “ατομικής ευθύνης” 
πετά για ακόμα μία φορά το μπαλάκι στους πολίτες 
διακηρύσσοντας ότι αυτοί είναι η αποκλειστική αιτία 
και λύση του ζητήματος της πανδημίας. Να υπενθυ-
μίσουμε ότι η όποια θεσμοθέτηση περί υποχρεωτικό-
τητας του εμβολιασμού ή καταναγκασμού σε αυτόν, 
έρχεται σε αντίθεση και με το Ψήφισμα 2361 (2021) 
της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του Συμβουλίου της 
Ευρώπης το οποίο μεταξύ άλλων καλεί τα κράτη μέλη 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση να:

«7.3.1 Διασφαλίζει ότι οι πολίτες ενημερώνονται ότι 
ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός και ότι κανείς 
δεν πιέζεται πολιτικά, κοινωνικά ή με άλλο τρόπο να 
εμβολιαστεί, εάν δεν το επιθυμεί.

7.3.2 Διασφαλίζει ότι κανείς δεν υφίσταται διακρί-
σεις για το ότι δεν έχει εμβολιαστεί, λόγω πιθανών κιν-
δύνων για την υγεία ή επειδή δεν θέλει να εμβολιαστεί.

7.5.2 χρησιμοποιεί πιστοποιητικά εμβολιασμού μόνο 
για τον καθορισμένο σκοπό παρακολούθησης της απο-
τελεσματικότητας του εμβολίου, των πιθανών παρε-
νεργειών και των ανεπιθύμητων ενεργειών».

Παίρνουμε ξεκάθαρη θέση υπέρ της αναγκαι-
ότητας του καθολικού εμβολιασμού ως ένα 
ακόμη μέσο για να ξεπεράσουμε την πανδημία. 
Έχουμε ταξική και κοινωνική ευθύνη να συμμετέχουμε 
με ενεργό τρόπο στη συλλογική αυτοπροστασία από 
τον ιό που πλήττει όλους μας, και δεν περιμένουμε 

Ανοίγουν τα σχολεία
Στο άγνωστο με βάρκα την 
ελπίδα…
Στις 13 Σεπτεμβρίου ανοίγουν τα σχολεία της χώρας, δίχως όμως κανείς έως 
σήμερα να γνωρίζει ακριβώς τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύσουν, 
αλλά να υπάρχουν φήμες για το τι περίπου θα ισχύσει (έως την ώρα που 
έκλεισε η ύλη της εφημερίδας μας).

φωτό αρχείου
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κανένα κράτος – αφεντικό να μας υποχρεώσει ή να 
μας αποτρέψει από το κοινωνικό μας καθήκον, ούτε 
δεχόμαστε να μας κουνάει το δάχτυλο όταν το ίδιο έχει 
αποποιηθεί όλες τις ευθύνες του.

Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί καμπάνιες, “δωράκια” για-
τί ο στόχος της είναι η επιβολή και όχι ο διάλογος και η 
πειθώ, όπως αποδεικνύεται εντέλει σε όλους τους το-
μείς. Επαναφέρει διαρκώς το ζήτημα του «υποχρεωτι-
κού εμβολιασμού» για να πιέσει αλλά και να καταδείξει 
όσους δεν εμβολιάζονται ως μοναδικούς υπαίτιους για 
τη συνεχιζόμενη πανδημία και να αποτινάξει από πάνω 
της τις ευθύνες.

Ο καταναγκασμός σε εμβολιασμό αντιβαίνει στα 
ανθρώπινα δικαιώματα, παραβιάζει τα συνταγματικά 
δικαιώματα και καταπατά τα εργασιακά δικαιώματα 
των πολιτών. Θίγει τη βασική αρχή της αυτοδιάθεσης 
του ατόμου και της απαραίτητης συναίνεσης του λήπτη 
υπηρεσιών υγείας ύστερα από ενημέρωση. Η όποια 
νομοθέτηση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού 
ή ο έμμεσος καταναγκασμός πολιτών, αποτελεί μια 
αντιδημοκρατική εκτροπή που ανοίγει το δρόμο και σε 
άλλους εκβιασμούς με διαφορετικό περιεχόμενο από 
τον εμβολιασμό. 

Καλούμε την κυβέρνηση:
- Να παρέχει δωρεάν αυτοδιαγνωστικά τεστ σε 

εβδομαδιαία βάση σε όλη την εκπαιδευτική και μαθη-
τική κοινότητα.

- Να πάρει σοβαρά και άμεσα μέτρα για το ασφαλές 
άνοιγμα των σχολείων.

- Να πραγματοποιήσει άμεση ενίσχυση-αναβάθμιση 
του δημόσιου συστήματος υγείας

- Να παρέχει σε όλους και όλες ελεύθερη, ασφαλή 
και υψηλού επιπέδου πρόσβαση σε περίθαλψη, θερα-
πεία και εμβόλια.

Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΟ-
ΧΡΕΩΣΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΟΧΙ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΕΚ-
ΒΙΑΣΜΟΣ».

Η νέα σχολική χρονιά
Ο εκπαιδευτικός και δημοτικός σύμβουλος 

Πάρου, Φραγκίσκος Κεφάλας, σημειώνει για τη 
νέα σχολική χρονιά στο νησί μας:

«Η νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σε λίγες μέρες 
είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την εκπαιδευτική διαδικασία. 
Οι συνθήκες που δημιουργήθηκαν από την πανδημία 
έφεραν ουσιαστικά τους μαθητές και τους εκπαιδευ-
τικούς εκτός σχολικού πλαισίου για δύο σχεδόν χρό-
νια. Η τηλεκπαίδευση παρά τις φιλότιμες προσπάθει-
ες των εκπαιδευτικών δεν λειτούργησε, κυρίως γιατί 
δεν μπορεί σε καμία περίπτωση στις μικρές ηλικίες να 
υποκαταστήσει την πραγματική διδασκαλία στην τάξη. 
Ελπίζουμε όλοι φέτος να μην χρειαστεί να κλείσουν τα 
σχολεία ώστε επανέλθουν σε μια κανονικότητα.

Προτού ξεκινήσω να γράψω αυτό το άρθρο για τα 

εκπαιδευτικά πράγματα στο νησί μας, αναζήτησα ένα 
άρθρο που είχα δημοσιεύσει στη «Φωνή της Πάρου» 
δύο χρόνια πριν. Προβληματίστηκα ιδιαίτερα γιατί είδα 
ότι ουσιαστικά τα σοβαρά προβλήματα παραμένουν 
και διογκώνονται.

Η νέα σχολική χρονιά με τη συνδρομή των υπηρε-
σιών του δήμου και της σχολικής επιτροπής βρίσκει 
τα σχολεία σε καλό επίπεδο στον τομέα της υλικο-
τεχνικής υποδομής. Ωστόσο, η Παροικιά στην οποία 
συγκεντρώνεται και το μεγαλύτερο μέρος των μαθη-
τών εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα 
στον τομέα της σχολικής στέγης, με το σύνολο σχεδόν 
των σχολικών κτιρίων να μην μπορεί να καλύψει στον 
αριθμό των μαθητών με βάση τις σύγχρονες εκπαι-
δευτικές ανάγκες. Έγιναν κάποιες σημαντικές παρεμ-
βάσεις βελτίωσης των κτιρίων αλλά στην κατεύθυνση 
της δημιουργίας νέων αιθουσών και σχολείων το μόνο 
που επιτεύχθηκε ήταν η τοποθέτηση 6 νέων αιθουσών 
προκάτ στο Γυμνάσιο Πάρου που αντικατέστησαν τις 
τρεις υπάρχουσες. Η μελέτη του κτιρίου για το 2ο Γυ-
μνάσιο δεν προχωρά αφού μετά από ένα ολόκληρο 
χρόνο δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η μεταβίβαση του 
οικοπέδου από την Περιφέρεια στον δήμο. Το 2ο δη-
μοτικό εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τεράστια στεγα-
στικά προβλήματα, ενώ τα τέσσερα νηπιαγωγεία, λει-
τουργούν σε νοικιασμένα κτίρια που καλύπτουν μόνο 
το ελάχιστο των προδιαγραφών.

Η αναφορά μου σε 2ο Γυμνάσιο και όχι σε νέο κτίριο 
για το υπάρχον Γυμνάσιο δεν είναι τυχαία. Η μεταφο-
ρά ολόκληρου του σχολείου σε εκείνη την περιοχή της 
πόλης ίσως να μην είναι η καλύτερη επιλογή γιατί θα 
προκαλέσει σημαντικά προβλήματα κατά την προσέ-
λευση και αποχώρηση των μαθητών. Πέρα από αυτό 
η φετινή τουριστική περίοδος έδειξε ότι τα επόμενα 
χρόνια, σε συνδυασμό και με την επικείμενη ολοκλή-
ρωση του αεροδρομίου, θα πρέπει να περιμένουμε μια 
σημαντική αύξηση των επισκεπτών αλλά και των μό-
νιμων κατοίκων. Η αύξηση του μαθητικού δυναμικού, 
είναι πιθανό να οδηγήσει στην αύξηση του δυναμικού 
του σχολείου πάνω από τους 400 μαθητές οπότε θα 
πρέπει να δημιουργηθεί έτσι και αλλιώς 2ο Γυμνάσιο. 

Η αύξηση του μαθητικού δυναμικού όμως είναι σί-
γουρο ότι θα προκαλέσει σημαντικά προβλήματα και 
στη λειτουργία των σχολικών μονάδων της Νάουσας. 
Το νέο κτίριο του δημοτικού σχολείου πλέον αποδει-
κνύεται μικρό αφού όλοι σχεδόν οι βοηθητικοί χώροι 
έχουν μετατραπεί σε αίθουσες διδασκαλίας, ενώ και το 
κτίριο του Γυμνασίου τα επόμενα χρόνια θα αποδειχθεί 
μικρό για τα παιδιά που θα τελειώνουν το δημοτικό. 
Χρειάζεται άμεσα προγραμματισμός για να μπουν οι 
βάσεις (αγορά οικοπέδου ή αξιοποίηση των ήδη υπαρ-
χόντων) για τη δημιουργία ενός νέου κτιρίου στο οποίο 
θα μπορέσει να μεταστεγαστεί το Γυμνάσιο, ώστε να 
αξιοποιηθεί το υπάρχον κτίριο από το γειτνιάζον δη-
μοτικό σχολείο.

Το ζήτημα της στέγασης τόσο σε προσφορά αλλά και 
σε κόστος, δημιουργεί σημαντικά προβλήματα στους 
εκπαιδευτικούς. Ήδη στους μόνιμους εκπαιδευτικούς 
του νησιού μας αρχίζει να αναπτύσσεται μια τάση 
φυγής αφού η εύρεση στέγης για όλο το χρόνο, σε 
τιμές που να αντιστοιχούν στους μισθούς είναι πλέον 
πολύ δύσκολη υπόθεση. Την φετινή χρονιά υπάρχουν 
αρκετοί νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί στο νησί και είναι 
απαραίτητο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να 
μείνουν όσο το δυνατό περισσότερο στο νησί και όχι 
να φύγουν με την πρώτη ευκαιρία. Απαιτούνται παρεμ-
βάσεις τόσο σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο όσο και σε 
τοπικό, οι οποίες θα ενισχύουν τους εκπαιδευτικούς δι-
αφορετικά σε μερικά χρόνια τα σχολεία θα υποφέρουν 
από έλλειψη μόνιμου προσωπικού. 

Θα ήταν παράληψη εκ μέρος μου να μην αναφερ-
θώ στη δημιουργία του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματι-
κού Γυμνασίου - Λυκείου που φέτος θα λειτουργήσει 
για 2η χρονιά. Με την βοήθεια του δήμου και της την 
αποδοχή της τοπικής κοινωνίας το σχολείο βρίσκεται 
σε πολύ καλό δρόμο. Έχοντας ωστόσο τη δέσμευση 
της Περιφερειακής διευθύντριας ότι αν βρεθεί κτί-
ριο θα δημιουργηθεί και ειδικό δημοτικό σχολείο ο 
δήμος μας πρέπει να κινητοποιηθεί γιατί οι ανάγκες 
υπάρχουν και πρέπει να καλυφθούν. Κτίρια υπάρχουν, 
ίσως χρειάζονται βελτιώσεις αλλά αν υπάρχει πολιτική 
βούληση τότε, όπως φάνηκε και στην περίπτωση του 
ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ, όλα μπορούν να γίνουν. 

Κλείνοντας θα αναφερθώ στο ζήτημα της ελάχιστης 
βάσης εισαγωγής για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. 
Δυστυχώς στη χώρα μας κυριαρχεί η αντίληψη ότι 
σκοπός του σχολείου αλλά και του κάθε μαθητή ξεχω-
ριστά είναι η εισαγωγή στο πανεπιστήμιο. Τα κόμματα 
εξουσίας από τη δεκαετία του ’80 και μετά προσπαθώ-
ντας να ικανοποιήσουν τις πελατειακές τους σχέσεις, 
δημιούργησαν πολλές στρεβλώσεις στο σύστημα της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Στην 
προσπάθεια λοιπόν να περιορίσουν τις επιπτώσεις που 
έχουν προκύψει από τις δικές τους επιλογές, μεταφέ-
ρουν την ευθύνη στους ίδιους τους μαθητές με την 
εισαγωγή της ελάχιστης βάσης πρόσβασης. Οι χαμη-
λές επιδόσεις όμως είναι και αποτέλεσμα των θεμάτων 
των εξετάσεων, που δεν έχουν καμία σχέση με τη δι-
δακτική πραγματικότητα του δημόσιου σχολείου. Πώς 
μπορεί να απαιτείται από το εκπαιδευτικό σύστημα οι 
μαθητές να είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε θέματα 
τέτοιου βαθμού δυσκολίας ενώ το σχολείο δεν τους 
έχει προετοιμάσει για αυτά; Πολύ μεγαλύτερο πρό-
βλημα από την ελάχιστη βάση εισαγωγής προκύπτει 
από το γεγονός ότι θεωρώντας την πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση απλά σαν το μέσο για την 
εισαγωγή στην τριτοβάθμια, όλη η προσοχή δίνεται στο 
σύστημα πρόσβασης σε αυτήν και δε δίνουμε την απαι-
τούμενη σημασία στους στόχους και το περιεχόμενο 
που θα πρέπει να έχουν αυτές οι κατώτερες βαθμί-
δες. Περιεχόμενο που πρέπει να καλλιεργεί δεξιότητες 
που θα είναι χρήσιμες στη ζωή όλων των παιδιών, είτε 
μπορέσουν να φτάσουν μέχρι το πανεπιστήμιο είτε όχι. 
Άλλωστε όσο καλό και να είναι γνωστικά ένα εκπαι-
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δευτικό σύστημα, τι είδους επιστήμονες θα δημιουργεί 
αν οι μαθητές δεν έχουν αναπτύξει τις δεξιότητες που 
χρειάζονται για να είναι λειτουργικοί σε μια δημοκρα-
τική κοινωνία, αν το μόνο για το οποίο προετοιμάζονται 
είναι να αποστηθίζουν κείμενα και τυποποιημένες με-
θόδους επίλυσης ασκήσεων;

Καλή σχολική χρονιά με τα σχολεία ανοιχτά, με υγεία 
και πρόοδο στους μαθητές και στις οικογένειες τους».

Στο ίδιο έργο θεατές
Η πρόεδρος εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου-Αντι-

πάρου, «Π. Καλλιέρος», Μαριαλένα Παναγά-
κη, σημειώνει για τα προβλήματα της εκπαίδευσης στο 
νησί μας:

«Για τρίτη σχολική χρονιά η εκπαιδευτική κοινότητα 
παρακολουθεί την πανδημία του κορωνοϊού να δια-
ταράσσει την κανονικότητα και την ομαλή λειτουργία 
των σχολείων. 

Δυστυχώς διαπιστώνεται ότι και την φετινή χρονιά 
στο χώρο της εκπαίδευσης παρακολουθούμε ακριβώς 
το ίδιο έργο με πέρσι. 

Η νέα σχολική χρονιά, την στιγμή που η επιστημονι-
κή κοινότητα παρακολουθεί ανήσυχη την εξέλιξη της 
πορείας του ιού, ξεκινά με τα ίδια περίπου μέτρα που 
μας οδήγησαν σε παρατεταμένο σχολικό lockdown 
και κράτησαν τους μαθητές μακριά από τις σχολικές 
τάξεις, 

- χωρίς καμία πρόβλεψη για μείωση των μα-
θητών στα τμήματα (αραίωση μαθητών για τήρηση 
των απαιτούμενων αποστάσεων), 

- χωρίς καμία πρόβλεψη για τήρηση μέτρων στα 
ολοήμερα τμήματα όπου συγχρωτίζονται μαθητές 
όλων των ηλικιών και τάξεων του σχολείου και 
τρώνε στις ίδιες αίθουσες που κάνουν μάθημα, 

- με μείωση των ωρών καθαριότητας, με προ-
σωπικό καθαριότητας κυρίως μειωμένου ωραρίου, 
που θα καθαρίζει για 3 ή 4 ώρες μετά τη λήξη των 
μαθημάτων και, όχι κατά τη διάρκεια αυτών, με αποτέ-
λεσμα να μη γίνονται οι απαιτούμενες απολυμάνσεις, 
και συνθήκες σίγουρα χειρότερες από πέρυσι.

- με δραστική περικοπή στις παράλληλες στη-
ρίξεις.

- με αίθουσες προκάτ να αποτελούν τη λύση 
στην έλλειψη στέγης. 

Οι συνθήκες στα σχολεία της Πάρου δε διαφέρουν.
- Οι Διευθυντές/τριες και οι προϊστάμενες των Ν/

γείων ενημερώθηκαν από τις καθαρίστριες για τις πε-
ρικοπές στις ώρες καθαριότητας. 

- Δε δόθηκε σαφής απάντηση για την αύξηση των 
ωρών καθαριότητας, ώστε να μην υπάρξουν συνέπειες 
στην υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών.

- Δεν υπήρξε καμία διάθεση για συνάντηση με την 
εκπαιδευτική κοινότητα για την αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων των σχολείων.

- Δεν υπήρξε ενημέρωση για την επίσκεψη του κ. 
Καφτηράνη, Διευθυντή Π.Ε. Κυκλάδων, στην Πάρο, 
αλλά και για την συνάντησή του με τον Δήμαρχο Πά-
ρου στην οποία συζήτησαν τα ζητήματα που αφορούν 
στα σχολεία.

- Δεν καλύφθηκαν αρκετοί από τους μαθητές/τριες 
με εγκεκριμένη γνωμάτευση από τα ΚΕΣΥ για παράλ-
ληλη στήριξη.

Αναμένουμε από το υπουργείο Παιδείας και Θρη-
σκευμάτων να φροντίσει έστω και την τελευταία στιγ-
μή, να αντιμετωπίσει σοβαρά την πανδημία για να πα-

ραμείνουν ανοιχτά τα σχολεία.
Αναμένουμε από το Δήμο Πάρου την σύγκληση, ή 

καλύτερα την συγκρότηση σε πρώτη φάση, της Δη-
μοτικής Επιτροπής Παιδείας και τον διάλογο με την 
εκπαιδευτική κοινότητα , προκειμένου να δοθούν λύ-
σεις αλλά πρωταρχικά να εξασφαλιστεί η υγειονομική 
ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών».

Μουσική αγωγή
Η πιανίστα / μαέστρος χορωδιών και διευθύ-

ντρια του ωδείου «Μυθωδία», Μαρουλία Κο-
ντού, σημειώνει:

««Πώς επιδρά η μουσική αγωγή στη γνωστι-
κή και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού»

Η μουσική είναι έμφυτη σε κάθε άνθρωπο και απο-
τελεί αναπόσπαστο μέρος της ζωής του. Τα παιδιά από 
μόνα τους χαίρονται να δημιουργούν ήχους με ηχο-
γόνα αντικείμενα (όπως κατσαρόλες κλπ), να δοκιμά-
ζουν τις φωνητικές τους επιδόσεις, συχνά σε υψηλές 
συχνότητες και να δημιουργούν δικές τους μελωδίες. 
Η μουσική αγωγή είναι ένα μέσο επικοινωνίας για το 
παιδί. Μέσα από αυτό μαθαίνει να εκφράζεται, να συ-
νεργάζεται και να δημιουργεί. Ταυτόχρονα, το παιδί 
εξελίσσεται τόσο νοητικά όσο και συναισθηματικά. 

Σύμφωνα με ψυχολογικές και θεραπευτικές μελέ-
τες, η μουσική συμβάλει στην καλλιέργεια δεξιοτήτων 
για τη λύση αποφάσεων και τη λύση προβλημάτων 
καθώς μπορεί να προκαλέσει φυσιολογικές αλλαγές 
στον εγκέφαλο. Επιδρά επίσης στην βελτίωση των 
χωροταξικών δεξιοτήτων των παιδιών, ενώ μπορεί να 
έχει θετική επίδραση στο βαθμό νοημοσύνης τους και 
να επηρεάσει θετικά την ανάπτυξη αναγνωστικών και 
άλλων δεξιοτήτων όπως είναι η απόδοση του παιδιού 
στα μαθηματικά. Σημαντική είναι η επίδραση της μου-
σικής αγωγής στο νευρικό σύστημα του παιδιού και 
κατ επέκταση στον ψυχισμό του, καθώς αποτελεί μέσο 
χαλάρωσης και ψυχαγωγίας προσφέροντας συγχρό-
νως διεξόδους δημιουργικής έκφρασης.

«Ποια είναι η αξία της δημιουργικότητας για 
τη μουσικοκινητική αγωγή»

Η δημιουργικότητα αποτελεί βασικό συστατικό και 
ζητούμενο όχι μόνο της μουσικοκινητικής αγωγής αλλά 
και κάθε σύγχρονου αναλυτικού προγράμματος σε πα-
γκόσμιο επίπεδο. Βασικά χαρακτηριστικά της δημιουρ-
γικότητας αποτελούν η φαντασία και η πρωτοτυπία, 
ενώ μορφές έκφρασης της αποτελούν ο αυτοσχεδια-
σμός και η σύνθεση. Η αξία της μουσικής δημιουργι-
κότητας για τη μουσικοκινητική αγωγή έγκειται αρχικά 
στο γεγονός ότι συμβάλει στην ανάπτυξη της φαντασί-
ας του παιδιού μέσα από πρωτότυπες δραστηριότητες 
που έχουν συγκεκριμένο στόχο και αξία. Τα οφέλη για 
τα παιδιά είναι πολλά και σημαντικά σε όλες τις βαθμί-
δες της εκπαίδευσης. Το παιδί καλλιεργείται μέσα από 
τη δημιουργική ενασχόληση με τα μουσικά όργανα, τη 
δημιουργική μουσική κίνηση και την καλλιέργεια του 
τραγουδιστικού και προφορικού λόγου. Ταυτόχρονα, 
κατανοεί μέσα από βιωματικές διαδικασίες, βασικές 
έννοιες της μουσικής όπως είναι ο ρυθμός, η μελωδία, 
η ένταση κ.α. Επίσης, αποκτά νέο τρόπο επικοινωνίας, 
μαθαίνει να συνεργάζεται και να λειτουργεί συλλογικά, 
κοινωνικοποιείται και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ένα νέο 
τρόπο ψυχαγωγίας. Όλα αυτά συμβάλλουν στην ισορ-
ροπημένη συναισθηματική του ανάπτυξη καθώς και 
στην αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που μπορεί 
να παρουσιαστούν στην εφηβική ηλικία. Η δημιουργική 
έκφραση μπορεί να αποτελέσει μέσο εξωτερίκευσης 
εντάσεων που μπορεί να αντιμετωπίσει ο έφηβος κα-
θώς ταυτόχρονα ενισχύει την αυτοπεποίθηση του.

Η αξία της δημιουργικότητας έχει περιγραφεί μέσα 
από πολλές παιδαγωγικές θεωρίες. Η στροφή προς μία 
πιο παιδοκεντρικής προσέγγιση επηρέασε πολλές παι-
δαγωγικές μεθόδους που αναπτύχθηκαν στην Ευρώπη 
το πρώτο μισό του 20ου αιώνα όπως είναι η μέθοδος 
του Γερμανού Carl Orff, του Ελβετού Εmile Dalcroze 
και του Ούγγρου Zoltan Kodaly. 

«Η διαδικασία της μάθησης σε σχέση με τη 
μουσική ανάπτυξη των παιδιών»

Τα πρώτα χρόνια των παιδιών είναι περίοδος ανά-
πτυξης των μουσικών ικανοτήτων. Τα αρνητικά ή θετι-
κά ερεθίσματα του περιβάλλοντος επηρεάζουν άμεσα 
τα παιδιά. Ήδη από τον πρώτο χρόνο τα παιδιά πει-

ραματίζονται με στοιχεία της μουσικής όπως είναι ο 
ρυθμός και η διάρκεια ενώ ταυτόχρονα έχουν μουσική 
αντίληψη, δηλαδή μπορούν να ξεχωρίσουν το τονικό 
ύψος, ικανότητα απαραίτητη και για την κατάκτηση της 
γλώσσας.

Ειδικά τα πρώτα χρόνια των παιδιών η ανάπτυξη 
της γλώσσας και της μουσικής, ακολουθούν μια πα-
ράλληλη πορεία. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η έρευνα 
της Γιουγκοσλάβας μουσικοπαιδαγωγού, Μπάτσικ, η 
οποία αναφέρει ότι τα αυτοσχέδια τραγούδια που τα 
παιδιά τραγουδούν όταν παίζουν περιλαμβάνουν πε-
ρίπλοκους ρυθμούς. «Τα παιδιά δεν ανέχονται τους 
ομοιόμορφους ρυθμούς στα στιχάκια τους», αναφέρει. 

«Ο ρόλος των γονέων σε σχέση με τη δημι-
ουργική ανάπτυξη των παιδιών»

Ο ρόλος των γονέων είναι σημαντικός όσον αφορά 
την ανάπτυξη της μουσικής ευαισθησίας και δημιουρ-
γικότητας των παιδιών. Όταν η συμμετοχή των γονέων 
βασίζεται στην κατανόηση και στη συνεργασία με το 
παιδί, επιτυγχάνεται η ανάπτυξη εσωτερικών κινήτρων 
και επομένως το παιδί οδηγείται σε καλύτερα μαθη-
σιακά αποτελέσματα. Ιδιαίτερα στα πρώτα χρόνια της 
ζωής, τα παιδιά χρειάζονται ένα ασφαλές και ελεύθε-
ρο περιβάλλον που θα διευκολύνει τη μουσική τους έκ-
φραση. Συγκεκριμένες αντιδράσεις των γονέων, όπως 
οι διορθώσεις και η αυστηρή κριτική, αποτελούν αρ-
νητικούς παράγοντες για την ανάπτυξη του ελεύθερου 
μουσικού παιχνιδιού και επομένως για την ανάπτυξη 
των οποιωνδήποτε δημιουργικών προσπαθειών».

Δεν πετσοκόβουν, «απεγκλωβίζουν» 
πελατεία…

Ο αναπληρωτής καθηγητής φιλοσοφίας του 
πολυτεχνείου Κρήτης, Δημήτρης Πατέλης, σχο-
λιάζοντας τις εξελίξεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
σημειώνει:

«Οι νέοι μας δεν εγκλωβίζονται πλέον στα πανεπι-
στήμια» έσπευσε να δηλώσει η υπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Ν. Κεραμέως, μετά την ανακοίνωση 
των βάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Για ποιον «απεγκλωβισμό» πανηγυρίζει η κα υπουρ-
γός; Εφέτος, ενώ οι υποψήφιοι/-ες ήταν 103.000, από 
τις 79.000 προβλεπόμενες θέσεις εισακτέων στα ΑΕΙ, 
θέση βρήκαν 63.000, συνεπώς, 16.000 θέσεις έμειναν 
κενές, ενώ δεκάδες τμήματα -χωρίς φοιτητές/-ήτριες! 
Με την θέσπιση της Ελάχιστης Βάση Εισαγωγής40.000 
υποψήφιοι (τα 2/5 του συνόλου) των υποψηφίων, 
έμειναν εκτός. 

Κατά το κυβερνητικό αφήγημα περί «αριστείας», 
«καλά έπαθαν και κόπηκαν κάποιοι που συγκέντρωσαν 
μέσο όρο βαθμολογίας 1, 2, ή 3»! Ωστόσο, στην πράξη 
κόπηκαν παιδιά με αρκετά υψηλές βαθμολογίες, όπως 
π.χ. στην σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπι-
στημίου της Θράκης, όπου, με διαθέσιμες 108 θέσεις 
δεν πέρασε κανείς. Εκτός έμειναν υποψήφιοι με μέσο 
όρο βαθμολογίας 14, μιας και δεν έπιασαν τη βάση στο 
μάθημα του Σχεδίου, το οποίο μάλιστα δεν διδάσκεται 
στο σχολείο, αλλά σε ιδιωτικά μαθήματα/σχολές! Πα-
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ρόμοια είναι η εικόνα που παρουσιάζουν πολλές σχο-
λές και τμήματα, με ελάχιστους επιτυχόντες.

Οι επιλογές για όσους/-ες αποκλείονται είναι σαφείς: 
1. για την πλειονότητά τους, η άμεση διαθεσιμότητα 
στη στρατιά των «απασχολήσιμων» (ημιαπασχολού-
μενων με όρους ακραίας επισφάλειας, ανασφάλιστης 
εργασίας, ανέργων κ.λπ. στην ημεδαπή ή αλλοδαπή), 
2. βίαιη εξώθηση μεγάλου μέρους τους στις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις παροχής μεταλυκειακής κατάρτισης αμ-
φιβόλου ποιότητας/επιπέδου, με αντίστοιχη αφαίμαξη 
των οικογενειών τους (δεδομένου ότι με 8.000 μόρια 
δεν δύνασαι να εισαχθείς σε ΑΕΙ, αλλά με 8.000 ευρώ 
και βάλε μπαίνεις σε «κολλέγιο»).

Ωστόσο, θεωρείται αυτονόητη η εισαγωγή των γό-
νων της (κατά βάση κρατικοδίαιτης και ακόρεστα λη-
στρικής) οικονομικοπολιτικής ελίτ/πλουτοκρατίας σε 
διακεκριμένα πανεπιστήμια της Εσπερίας… Γινόμαστε 
μάρτυρες ενός κυνικού σχεδίου αποκλεισμού παιδιών 
οικογενειών χαμηλού εισοδήματος και «μορφωτικού 
κεφαλαίου» (μισθωτών, αγροτών, ανέργων, αυτοαπα-
σχολούμενων και μικρομεσαίων) από τα ΑΕΙ, με πα-
ράλληλη βίαιη αύξηση πελατείας των ιδιωτικών επι-
χειρήσεων παραπαιδείας και συνέχεια της παράδοσης 

ελιτίστικης πρόσβασης σε προβεβλημένα πανεπιστή-
μια-εκτροφεία αυριανών ανωτάτων στελεχών κρατι-
κών και διακρατικών δομών και επιχειρήσεων… 

Άλλωστε, οι εκπρόσωποι της καθ’ ημάς οικονομικο-
πολιτικής ολιγαρχίας, έχουν μια συμπλεγματική έφεση 
να ακκίζονται με ύφος Μαντάμ Σουσού (με αντίστοιχη 
ηθική και αισθητική) και σε αυτό το πεδίο, υπογραμμί-
ζοντας πόσο εκ γενετής και απ’ τα γεννοφάσκια τους 
«άριστοι» είναι, με προδιαγεγραμμένο μέλλον, σε αντι-
διαστολή με την «άχρηστη πλέμπα» των πολλών και 
πτωχών!... Μισούν και υπονομεύουν συστηματικά τον 
«απλό λαό» και ό,τι απέμεινε από το Ελληνικό Δημόσιο 
Πανεπιστήμιο, πασχίζοντας να το υπονομεύσουν/κατα-
στρέψουν με ζέση γενίτσαρων!

Το υπογράμμισε εκ νέου προκλητικά ο των «αρί-
στων» άναξ, μεταβών στις Η.Π.Α. «για να εγκαταστή-
σει την κόρη του (Δάφνη Μητσοτάκη), που ξεκινά τις 
σπουδές της στο Πανεπιστήμιο» (Yale, με δίδακτρα 
που ξεπερνούν τα 300.000 δολάρια)… Άλλωστε ο κ. 
Μητσοτάκης εξ ιδίων έκρινε: «Ήταν συνειδητή επιλο-
γή… να φύγω… Δεν πίστευα ότι εύκολα θα μπορούσα 
να διακριθώ στην Ελλάδα… Πέρασα τα 4 χρόνια στην 
Αμερική, αποφοίτησα αριστούχος από το Χάρβαρντ». 
Σε όσους τον μέμφονται ότι μπήκε με μέσο, απαντά: 
«σημασία δεν έχει πώς μπαίνει κανείς, αλλά πως βγαί-
νει»!… Άλλοτε είχε πει με περισσή κυνικότητα: «Τι πάει 
να πει όλοι στο Πανεπιστήμιο… Δεν είμαστε όλοι ίδιοι… 
δεν είμαστε όλοι ίσοι… Και δεν πρόκειται να γίνουμε 
ποτέ»…».

Τα καλά νέα

Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, σχετι-
κά με τους επιτυχόντες των πανελλήνιων εξετάσεων 
έστειλε το δικό του μήνυμα:

«Με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων 
των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων, εκφράζω τα 
πιο θερμά και ειλικρινή μου συγχαρητήρια σε όλες τις 
επιτυχούσες και όλους τους επιτυχόντες του δήμου 
μας καθώς και όλης της Ελλάδας που διαγωνίστηκαν 

και πέτυχαν την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκ-
παίδευση. Καλές σπουδές και καλή σταδιοδρομία στη 
μετέπειτα επαγγελματική σας πορεία!

Σε μια χρονιά με δύσκολες υγειονομικές, εκπαιδευτι-
κές αλλά και κοινωνικές συνθήκες η επιτυχία σας αυτή 
έχει πρόσθετη αξία.

Πολλά συγχαρητήρια αξίζουν επίσης στους γονείς 
και τους εκπαιδευτικούς των μαθητών, που στάθηκαν 
δίπλα τους καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της πολύχρονης 
και κοπιαστικής προσπάθειας.

Τέλος, απευθύνομαι στους μαθητές που δεν εκπλή-
ρωσαν φέτος τις προσδοκίες τους, λέγοντας τους να 
μην χάνουν την πίστη στον εαυτό τους. Να θυμάστε 
ότι η ζωή σας δεν κρίνεται από τις επιδόσεις των πα-
νελλαδικών. Οι ευκαιρίες δεν σταματούν εδώ. Θα εί-
ναι πολλές, αρκεί να συνεχίσετε να προσπαθείτε και 
να τολμάτε, με πείσμα, επιμονή και αποφασιστικότητα. 
Καλή πρόοδο σε όλες και όλους!».

Πρώτο θέμα

2ο Γυμνάσιο Παροικιάς

Εν αναμονή εξελίξεων για τον προσδιορισμό 
της ημερομηνίας για την υπογραφής της συμβο-
λαιογραφικής πράξης από το περιφερειάρχη 
Γ. Χατζημάρκο και τον δήμαρχο Πάρου Μ. 
Κωβαίο.

Σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Οι-
κονομικής Επιτροπής από τις 30-07-20211 προ-
βλέπονται τα ακόλουθα:

1. Αποδέχεται τη δωρεά του ακινήτου ιδιοκτη-
σίας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προς το Δήμο 
Πάρου για τη στέγαση του 2ου Γυμνασίου Παροι-
κίας Πάρου σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 203/2013 
(ΑΔΑ:ΒΙ6Μ7ΛΞ-ΤΩΡ) αποφάσεως του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που αφορά 
το εν λόγω ακίνητο.

2. Ορίζει τη συμβολαιογράφο Πάρου κ Τσά-
ση Ευρυδίκη για τη σύνταξη συμβολαιογραφι-
κής πράξης δωρεάν παραχώρησης του οικο-
πέδου σε εκτέλεση της υπ’ αριθμό 203/2013 
(ΑΔΑ:ΒΙ6Μ7ΛΞ-ΤΩΡ) αποφάσεως του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που αφορά 
τη μμεταβίβαση ακινήτου ιδιοκτησίας Περιφέρει-
ας Νοτίου Αιγαίου προς το Δήμο Πάρου για τη 
στέγαση του 2ου Γυμνασίου Παροικίας Πάρου.

3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο Πάρου για την 
υπογραφή της συμβολαιογραφικής πράξης και 
των περαιτέρω ενεργειών.φωτό αρχείου



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

KOTSONIS INSULATION
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Θερμοϋγρομόνωση Δώματος

Στεγανοποίηση Δεξαμενής Υπερχείλισης 

& Μηχανοστασίου

Στεγανοποίηση Κολυμβητικής Δεξαμενής

Στεγανοποίηση Χώρων Φύτευσης

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
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

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

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

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

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

ΝΑΟΥΣΑ ΚΕΝΤΡΟ, ενοικιάζεται 
αυτόνοµο µονόχωρο στούντιο 30 τ.µ., 
επιπλωµένο, µε µπαλκόνι και 2 τουα-
λέτες. ∆ιατίθεται από 15/9/2021 έως 
και 15/6/22. Τιµή για ενοίκιο, ρεύµα, 
νερό, 500 ευρώ/µήνα. ∆υνατότητα 
διαµονής και 2 ατόµων µε τιµή 700 

ευρώ/µήνα. ∆ιαθέτει A/C, ηλιακό 200 
λίτρα, ψυγειάκι και µικρό φουρνάκι. 
Τηλ. 6942 798 728

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται να αναλάβει 
καθήκοντα συντηρητή σε πισίνες, 
πλήρης απασχόληση µε µισθό και 

ασφάλεια. Τηλ. επικοινωνίας: 6942 
826 399 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από ξενοδοχείο 
στην Παροικιά Τηλ. επικοινωνίας 6947 
023 004  

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

ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ζητείται για 
µόνιµη απασχόληση σε τεχνική εται-
ρεία στη Νάουσα Πάρου. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 22840 55273, 6937 
086 797.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για απογευ-
µατινή εργασία, στο παντοπωλείο 
Arsenis στην Παροικιά. Αποστολή βι-
ογραφικών στο email: ktimaarseni@
gmail.com

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

Ψήφος εμπιστοσύνης
Ψήφο εμπιστοσύνης στο «ελληνικό καλοκαίρι» και την Ελλάδα έδωσαν φέτος 

ξένοι και Έλληνες επισκέπτες, πλημμυρίζοντας τους τουριστικούς προορισμούς της 
χώρας στο δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, με πληρότητες σε καταλύματα που σε πολλές 
περιπτώσεις ξεπέρασαν και το 85%.

Τα πρόσφατα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδας για τον μήνα Ιούνιο, κατα-
γράφουν άνοδο κατά 317,1% στις αφίξεις τουριστών, καθώς ξεπέρασαν το 1 εκατ., 
με τις πρώτες θέσεις να έχουν οι Γερμανοί (237.000) και οι Γάλλοι (85.000). Στο 
μεταξύ, οι τουριστικές εισπράξεις, πάντα σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η 
Τράπεζα της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2021, αυξήθηκαν κατά 51% σε σύ-
γκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2020 και διαμορφώθηκαν στα 1,1 δισ. ευρώ.

Στο πλαίσιο αυτό, φορείς της τουριστικής βιομηχανίας, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
κάνουν λόγο για μια «ανάσα» οικονομική και μεταφέρουν το στοίχημα για την εφετινή 
περίοδο στο δίμηνο του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου και ότι αυτό θα εξελιχθεί σε αφί-
ξεις. Για το λόγο αυτό, ζητούν την ασφαλή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων 
από όλους, προκειμένου η Ελλάδα να συνεχίζει να μαγνητίζει τους επισκέπτες της.

Ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αλέξανδρος Βασιλικός, 
παρουσιάζοντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την εξέλιξη στα Βασικά Ξενοδοχειακά Μεγέθη, ανά 
μήνα, τόνισε ότι τον Ιούνιο η μέση πληρότητα των ξενοδοχείων, στο σύνολο των 
ξενοδοχείων, ανήλθε σε 30,4%, τον Ιούλιο έφτασε το 58,4% και τον Αύγουστο, το 
διάστημα 1-15, προσέγγισε το 80%, φτάνοντας το 78,4%. Σε ό,τι αφορά τη μέση τιμή 
διάθεσης ανά δωμάτιο, τα στοιχεία του ΞΕΕ κάνουν λόγο για 89 ευρώ τον Ιούνιο, 
107 ευρώ τον Ιούλιο και 116 ευρώ την εξεταζόμενη περίοδο του Αυγούστου. 

Downsizing
Ψάχνουμε για ένα μεγαλύτερο σπίτι στην Πάρο από ιδιώτη, καθώς θα θέ-

λαμε να δεχόμαστε συχνότερα οικογενειακές επισκέψεις και το σπίτι μας στην 
Αγκαιριά με μόλις 100 τ.μ. κατοικήσιμου χώρου δεν προσφέρει αρκετό χώρο 
για αυτό.

Το νέο σπίτι θα πρέπει να έχει περίπου 200 τ.μ. κατοικήσιμου χώρου και 
επίσης να έχει όμορφη θέα στη θάλασσα.

Ως ομάδα-στόχο θα θέλαμε να απευθυνθούμε ιδιαίτερα σε Έλληνες και αλ-
λοδαπούς ιδιοκτήτες ακινήτων που θα ήθελαν να κάνουν μείωση του κατοι-
κήσιμου επειδή, για παράδειγμα, τα παιδιά έχουν εν τω μεταξύ μετακομίσει 
και έφυγαν από το σπίτι ή για άλλους λόγους είναι επιθυμητή η μείωση του 
κατοικήσιμου χώρου. Θα μπορούσαμε να κάνουμε ανταλλαγή σπιτιών και να 
πληρώσουμε τη διαφορά στον ιδιοκτήτη του μεγαλύτερου σπιτιού.

Εναλλακτικά, μπορούμε επίσης να αγοράσουμε το μεγαλύτερο σπίτι ΧΩΡΙΣ 
να δώσουμε το σπίτι μας ως πληρωμή ή να συμφωνήσουμε ένα ετήσιο ενοίκιο 
για το μεγαλύτερο σπίτι.

Ως τελευταία επιλογή, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να συμφωνήσουμε σε 
ένα 10μηνο μίσθωμα και να διαθέσουμε το μεγαλύτερο σπίτι στον ιδιοκτήτη 
τον Ιούλιο και τον Αύγουστο για δική του χρήση ή για ενοικίαση σε κάποιον 
άλλο. Γι’ αυτό το διάστημα θα εκκενώναμε το μεγαλύτερο σπίτι και θα μέναμε 
στο σπίτι μας στην Αγκαιριά.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να δημιουργήσουμε άμεση προσωπική 
επαφή με τους ιδιοκτήτες. Σε περίπτωση ανταλλαγής κατοικίας μέσω μεσίτη, 
συνήθως προκύπτουν 4 x προμήθειες (2 x για τον εκάστοτε πωλητή και 2 x για 
τον εκάστοτε αγοραστή). Θα θέλαμε να αποφύγουμε αυτά τα περιττά, υψηλά 
πρόσθετα έξοδα, ώστε να βρεθεί η οικονομικά βέλτιστη λύση και για τις δύο 
πλευρές και ως εκ τούτου, επιδιώκουμε την επαφή αποκλειστικά με ιδιώτες.

Bea & Kai Kleinschmidt
kai.kleinschmidt@me.com
Tel. +30 697 169 7066

Αγγελίες

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

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

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Επιτροπές
Πρόδηλα σφάλματα

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

naskaalexandra@gmail.com698-3460988

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Συµβουλές & Ιδέες
Μυστικά & Εµπειρίες
∆ιαπιστώσεις & Αλήθειες
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

333+1
Tips

Σκέψου πολιτικά,
εκφράσου έξυπνα

NK Media Group, Συγγρού 206, Καλλιθέα 17672
Τ.: 210 9568 066, 210 9580 876 • Κ.: 6932 266 217
E.: grammateia@nkmediagroup.gr • Thanasis.papamichail@yahoo.gr

Τα 333+1 tips, της πολιτικής 
επικοινωνίας είναι αποτέλεσµα, της 
πολυετούς ενασχόλησης και εµπει-
ρίας του συγγραφέα, στα πολιτικά 
δρώµενα της Αυτοδιοίκησης και του 
Κοινοβουλίου.
Τα 333+1 tips, είναι πηγή έµπνευ-
σης,στις καθηµερινές «ριπές» πολι-
τικής επικοινωνίας, του σύγχρονου 
πολιτικού.
Στην εποχή της ταχύτητας των εξε-
λίξεων και του ∆ιαδικτύου, είναι 
προτάσεις συµπυκνωµένου πολιτι-
κού λόγου, είναι µικρά «διαµαντά-
κια» που θα πρωταγωνιστήσουν 
στην επικαιρότητα και θα χαρίσουν 
γρήγορη και ανέξοδη αναγνωσιµό-
τητα αλλά και αυθεντικότητα, σύγ-
χρονης εικόνας πολιτικού.
Τα 333+1 tips, είναι εξαιρετι-
κή µαγιά και σπόρος,  για οµιλί-
ες, συνεντεύξεις και δηλώσεις, 
που θα αφήσουν το προσωπικό 
σας στίγµα, θα «παίξουν» δυνατά 
στα ΜΜΕ και θα γράψουν «ιστο-
ρία». Για να µην είναι τα επικοι-
νωνιακά σας πυρά «άσφαιρα»! 
Σε pocket size (τσέπης), για να τα 
έχετε πάντα µαζί σας!

  
Για περισσότερες πληροφορίες 
και παραγγελίες του Οδηγού 
«Ευ Πολιτεύεσθαι», για ένα 
πλούτο πολιτικών φράσεων, 
στη µοναδική τιµή 
15 ευρώ + έξοδα αποστολής.

kataxorisi128x80.indd   1 8/25/21   1:02:31 PM

Αθλητικά

Νέα του ΑΟΠ
Την έναρξη των εγγραφών σε όλα τα τμήματα, κα-

θώς τους υπευθύνους και τους προπονητές, ανακοί-
νωσε ο ΑΟ Πάρου, που ξεκινά την αθλητική χρονιά.

Η ανακοίνωση:
«Τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα της Γε-

νικής Γραμματείας Αθλητισμού ο Α.Ο. Πάρου είναι έτοι-
μος για την έναρξη της τρέχουσας αθλητικής χρονιάς.

Πληροφορίες για εγγραφές και έναρξη προπονήσε-
ων ανά άθλημα, στην ακόλουθη λίστα:

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ: ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
6977607171, ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
6972744728. Με προπονητές τους Τριανταφυλλάκο 
Δημήτριο και Τριανταφυλλίδη Ευστάθιο.

ΜΠΑΣΚΕΤ: ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 
6947669425, ΣΑΡΡΉΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 693853278. Με 
προπονητές τους Καζακίδη Θεόδωρο, Ζαμπακόλα 
Γεώργιο και Βαγιόπουλο Χρήστο.

ΣΤΙΒΟΣ: ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 6974711553. 
Με προπονητές τους Τσουκνίδα Μαρία και Μπαρ-
μπαρήγο Προκόπιο.

ΒΟΛΕΪ: ΒΙΔΑΛΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 6938024474. Με 
προπονήτρια τη Λακταρίδου Μαρία».

Συγχαρητήρια ΑΟΠ
Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι προπονητές του 

Αθλητικού Ομίλου Πάρου, εκφράζουν τα θερμά τους 
συγχαρητήρια στους μαθητές του σωματείου, που 
παρά τις πρωτόγνωρες και αντίξοες συνθήκες, κατόρ-
θωσαν να ξεπεράσουν κάθε εμπόδιο καταφέρνοντας 
τον στόχο τους. 

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση: «Ευ-
χόμαστε από καρδιάς καλή σταδιοδρομία και κάθε 
επιτυχία στη συνέχεια. Το μέλλον είναι μπροστά σας. 

Κατακτήστε το! 
Στα παιδιά που δεν είχαν επιτυχή αποτελέσματα, 

θυμίζουμε πως η ζωή είναι μπροστά, γεμάτη πόρτες 
έτοιμες να ανοίξουν. Σας ευχαριστούμε που υπήρξατε 
μέλη της οικογένειας του Α.Ο.Π. και για τη στήριξή 
σας!».

Ψηφιακό Μητρώο της ΓΓΑ
Η διοίκηση του ΑΟΠ ανακοίνωσε πως έλαβε την Ει-

δική Αθλητική Αναγνώριση και στα αθλήματα του πο-
δοσφαίρου και της κολύμβησης. Η καλαθοσφαίριση, το 
βόλεϊ και ο στίβος την έχουν λάβει ήδη από τις αρχές 
του έτους. Το σωματείο είναι εγγεγραμμένο στο Ψηφι-
ακό Μητρώο Αθλητικών Σωματείων της Γ.Γ.Α. 

Η ολοκλήρωση της απόκτησης Ειδικής Αθλητικής 
Αναγνώρισης για όλα τα αθλήματα του σωματείου 
είναι αποτέλεσμα της άρτιας συνεργασίας και συλλο-
γικής διαχείρισης που το διέπει.

Πρωτάθλημα – 
κύπελλο ΕΠΣΚ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία για τις ομάδες που δή-
λωσαν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλά-
δων, καθώς και στο κύπελλο.

Συγκεκριμένα, από τη Σύρο δήλωσαν συμμετοχή ο 
Πάγος, η Άνω Σύρος και η Ελλάς. Από την Τήνο ο ΠΑΣ 
Τήνου, από τη Μύκονο η δεύτερη ομάδα του ομώνυ-
μου νησιού και από την Άνδρο, ύστερα από χρόνια, ο 
Ανδριακός. 

Από τη Νάξο θα μετέχει ο Πανναξιακός, το Φιλώτι 
και ο ΠΑΣ Νάξου, από τη Θήρα ο Πανθηραϊκός, ο Καρ-
τεράδος και ο Πύργος. Από την Ίο η ομώνυμη ομάδα, 
από την Κύθνο ο ΑΠΣ Κύθνου, από τη Σέριφο ο ΑΟ 
Σερίφου, ενώ από τη Μήλο ο Παμμηλιακός. Τέλος, 
από την Πάρο η ΑΕ Πάρου.

Η ΑΕ Πάρου θα μετέχει πιθανά στον δεύτερο Όμιλο 
μαζί με τις ομάδες από τη Μήλο, Σέριφο, Κύθνο, ενώ 
λόγω ότι αυτός ο Όμιλος έχει λίγες ομάδες για την 
πρώτη φάση του πρωταθλήματος ίσως να μετέχει και 
μία ομάδα από τη Νάξο ή τη Σαντορίνη.

Τέλος, οι ομάδες που δήλωσαν συμμετοχή στο κύ-
πελλο Κυκλάδων είναι ο Πάγος, η Άνω Σύρος, η Ελλάς, 
ο ΠΑΣ Τήνου, η ΑΕ Μυκόνου Β’, ο Ανδριακός, η ΑΕ 
Πάρου, ο Παμμηλιακός, ο Πανσιφναϊκός, ο ΑΠΣ Κύ-
θνου, ο Πανναξιακός, το Φιλώτι, ο ΠΑΣ Νάξου, η Ίος, 
ο Πανθηραϊκός, ο Καρτεράδος και ο Πύργος.
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Στο Δεσποτικό 
ο Τομ!

Ο διάσημος ηθοποιός, Τομ Χάνκς, που περνάει ένα 
μήνα τουλάχιστον τον χρόνο στην Αντίπαρο, φαίνεται 
ότι έβαλε πλώρη να μάθει καλά τον τόπο μας.

Ο Τομ, επισκέφθηκε το Δεσποτικό, μαζί με την ελλη-
νικής καταγωγής σύζυγό του, Ρίτα Γουίλσον, (αμφότε-
ροι είναι πλέον έλληνες πολίτες) και παρακολούθησαν 
από κοντά τις θερινές εργασίες ανασκαφών.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Καθημερινή», το ενδι-
αφέρον του κέντρισαν τέσσερις δεξαμενές που εντο-
πίστηκαν στον χώρο, ενώ εντυπωσιάστηκε με την τα-
χύτητα των αναστηλωτικών εργασιών. 

Σημειώνουμε ότι ο Χανκς είχε βοηθήσει επί δύο 
εβδομάδες στις ανασκαφές του Δεσποτικού το 2006, 
όταν πριν τα γυρίσματα της ταινίας «Κώδικας Ντα Βί-
ντσι», ήθελε να βιώσει την εμπειρία της ανασκαφής και 
τα συναισθήματα του αρχαιολόγου που ερευνά.

Ειδήσεις

Αναδάσωση
Με επιστολή του ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος 

Κωβαίος, προς τη διεύθυνση δασών Κυκλάδων, την 
Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, τους προέδρους των 
κοινοτήτων του νησιού και το πυροσβεστικό κλιμάκιο 
Πάρου, θέτει θέμα για την αναδάσωση και τη δεντρο-
φύτευση στο νησί.

Στην επιστολή του γράφει: «Μετά το πέρας τoυ καλο-
καιριού και παύση της κρίσιμης αντιπυρικής περιόδου 
και ενόψει της χειμερινής σεζόν, ο δήμος Πάρου στο 
πλαίσιο της πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων 
που προέρχονται από την εκδήλωση πλημμυρικών 
φαινομένων, κρίνει αναγκαίο να αποκαταστήσουμε 
κάποιες περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιά στο 
παρελθόν και κάποιες περιοχές που χρήζουν δεντρο-
φύτευσης για την πρόληψη των φαινομένων αυτών.

Παρακαλούμε μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου να ενη-
μερώσετε (με χάρτη ή με το κτηματολόγιο ή με το 
google maps) το τμήμα της Πολιτικής Προστασίας, 
ποιες περιοχές χρήζουν μελέτης για δεντροφύτευση 
και αποκατάσταση από πυρκαγιά στο πλαίσιο της λή-
ψης μέτρων πρόληψης της διάβρωσης των περιοχών 
αυτών».

Ακόμα 
περιμένουμε…

Υπό τον τίτλο: «Μετά από ένα 
χρόνο αναμένουμε ενημέρωση…» 
και «Νόμος και Τάξη», η Λαϊκή 
Συσπείρωση Πάρου, υπενθυμί-
ζει στην κοινή γνώμη του νησιού 
μας ανεκπλήρωτες υποσχέσεις που 
δόθηκαν από επίσημα κυβερνητικά 
χείλη.

Στην πρώτη ανακοίνωση για το «Σαμίνα» η αντιπολί-
τευση του δήμου Πάρου σχολιάζει:

«Στις 5/820 ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής 
Πολιτικής κ. Πλακιωτάκης, ευρισκόμενος στην Πάρο, 
δήλωσε τα εξής: «…Δρομολογούμε τις διαδικασίες 
που προβλέπει ο Ν.2881 για την ανέλκυση του ναυα-
γίου του ΣΑΜΙΝΑ».

Σήμερα, ένα χρόνο μετά, και με αφορμή την επι-
κείμενη αυριανή έλευση του υπουργού στο νησί μας, 
οφείλει να μας ενημερώσει σχετικά».

Σε ό,τι αφορά τις υποσχέσεις του υπουργού Προ-
στασίας του Πολίτη, η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου ανα-
φέρει:

«Τέσσερις μήνες πέρασαν από τότε που επι-
σκέφθηκε την Πάρο ο υπουργός Προστασίας 
του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδης. Από τότε που τοπι-
κοί και κυβερνητικοί παράγοντες, από δήμαρχο 
και τον περιφερειάρχη μέχρι την ΔΗΜ.Τ.Ο του 
κυβερνώντος κόμματος και τους βουλευτές της ΝΔ, 
διεκδικούσαν την πρωτοβουλία της επίσκεψης του 
Υπουργού. 

Σήμερα όλοι αυτοί μετά την «υλοποίηση» της υπό-
σχεσης Χρυσοχοΐδη, έχουν καταπιεί τη γλώσσα τους. 
Αντί να ενισχυθούν οι μηχανισμοί ελέγχου και προ-
στασίας της δημόσιας υγείας, αντί να δοθούν ανάσες 
στο κυκλοφοριακό, αντί να προστατευτούν οι δημόσι-
οι χώροι από την καταπάτηση και την αυθαιρεσία, βρι-
σκόμαστε αντιμέτωποι με μια βιομηχανία προστίμων 
και αφαίρεσης διπλωμάτων οδηγώντας σε αδιέξοδο 
επαγγελματίες και επισκέπτες σε απόγνωση.

Άλλο το ζήτημα της προστασίας της ανθρώπινης 
ζωής και ο έλεγχος της παραβατικότητας και άλλο το 
δόγμα «νόμος και τάξη». Οι φορείς του νησιού μας, 
πρέπει να εναντιωθούν στην κατάσταση αυτή.

Ο «λανθάνων προσανατολισμός» της ενίσχυ-
σης του ΑΤ Πάρου, δεν είναι «αστοχία», αλλά 
προφανώς συνειδητή επιλογή της ηγεσίας του 
υπουργείου και επομένως η «ηχηρή» διαμαρ-
τυρία της δημοτικής Αρχής και όχι η αβρότητα 
είναι ο τρόπος επικοινωνίας με τον υπουργό».

Πρόσκληση 
για 
απογραφείς

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ), καλεί τους 
ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο 
μητρώο απογραφέων της Απογραφής Πληθυσμού-
Κατοικιών, για απασχόληση κατά το χρονικό διάστη-
μα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλουν τη 
σχετική ηλεκτρονική δήλωση μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου 
2021. 

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για ένταξη στο μητρώο 
απογραφέων έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα, τα οποία 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυκείου ή 
εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας 18 έως 67 ετών (έτη 
γέννησης από 1954-2003). Οι υποψήφιοι μπορεί να 
είναι ιδιώτες, ή υπάλληλοι της Κεντρικής Διοίκησης, 
ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δη-
μόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Εξαιρούνται οι 
υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των Σωμάτων Ασφαλείας, 
καθώς και όσοι θα υπηρετούν τη στρατιωτική τους 
θητεία κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου – Δεκεμ-
βρίου 2021. 

Η απογραφή πληθυσμού-κατοικιών θα διενεργηθεί 
με μικτό σύστημα, που προβλέπει τόσο την ηλεκτρο-
νική αυτοαπογραφή των νοικοκυριών μέσω ειδικής 
διαδικτυακής εφαρμογής, όσο και τη συμπλήρωση 
έντυπων ερωτηματολογίων από τους απογραφείς, 
μέσω τηλεφώνου ή με προσωπική συνέντευξη με κά-
ποιο μέλος του νοικοκυριού, όπου δεν είναι δυνατή η 
αυτοαπογραφή, λαμβανομένων όλων των προβλεπό-
μενων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας που 
θα ισχύουν. Στη συνέχεια, τα στοιχεία των ερωτημα-
τολογίων θα καταχωρηθούν από τους απογραφείς σε 
ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή. 

Οι αιτήσεις για την εγγραφή στο μητρώο απογρα-
φέων, οι οποίες θα είναι ταυτόχρονα και υπεύθυνες 
δηλώσεις για όσα δηλώνονται από τους υποψήφιους, 
θα πρέπει να υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους 
μόνον ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και 
συγκεκριμένα στον σύνδεσμο: https://www.statistics.
gr/2021-census-pop-hous-enum-1 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι υποψήφιοι απογρα-
φείς μπορούν να απευθύνονται, κατά προτίμηση, στο 
e-mail: apografeis-pk@statistics.gr

Λειτουργία 
ιατρείων

Από το Κ.Υ. Πάρου δόθηκε στη δημοσιότητα το πρό-
γραμμα λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων του 
νησιού μας για τον Σεπτέμβριο του 2021.
Νάουσα: 7/9, 8/9, 14/9, 17/9, 20/9, 24/9, 28/9, 30/9.
Μάρπησσα: 8/9, 10/9, 17/9, 21/9, 23/9, 29/9, 30/9.
Κώστος: 15/9 από τις 08:30 έως τις 11.
Λεύκες: 15/9 από τις 11.30 έως τις 14.00.
Αγκαιριά: 10/9, 23/9, 28/9.
Μάρμαρα: 16/9 από τις 08:30 έως τις 11.
Πρόδρομος: 16/9 από τις 11.30 έως τις 14.00.

Σημειώνουμε ότι στα ιατρεία που δεν αναγράφονται 
οι ώρες λειτουργίας τους, αυτά θα υποδέχονται το κοι-
νό από τις 8.30 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Επίσης, 
σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης (π.χ. συνοδείας ια-
τρού σε διακομιδή), το παρόν πρόγραμμα αναγκαστικά 
θα τροποποιείται και ο υπεύθυνος ιατρός θα ειδοποιεί 
την εκάστοτε κοινότητα ώστε να μην ταλαιπωρούνται 
οι ασφαλισμένοι.

Τέλος, οι αναγραφόμενες ημερομηνίες που γράφο-
νται στην εφημερίδα μας για τον μήνα Σεπτέμβριο είναι 
αυτές που δημοσιεύουμε από την ημέρα που κυκλοφο-
ρεί η εφημερίδα μας κάθε εβδομάδα και δεν αναφέ-
ρουμε ημερομηνίες προγενέστερων ημερών λειτουρ-
γίας των περιφερειακών ιατρείων.

Προσέλευση 
ασθενών και 
συνταγογράφηση

Σύμφωνα με τις τρέχουσες υπουργικές εγκυκλίους, 
οι πολίτες σε μονάδες της περιοχής μας προσέρχονται 
για μη επείγοντα ιατρικά προβλήματα σε όλες τις μο-
νάδες υγείας Πάρου και Αντιπάρου, αποκλειστικά με 
ραντεβού. Εξαίρεση αποτελούν οι επείγουσες κατα-
στάσεις υγείας οι οποίες αντιμετωπίζονται άμεσα. 

Αυτό αφορά ιδιαίτερα την συνταγογράφη-
ση φαρμάκων ή μη επειγουσών εξετάσεων. Τα 
ραντεβού κλείνονται καθημερινά στο 22843-
60081, ενώ υπάρχει η δυνατότητα σε ασθενείς οι 
οποίοι λαμβάνουν αποδεδειγμένα χρόνια αγωγή από 
τον ιατρό τους, μετά από εξακρίβωση των στοιχεί-
ων τους και της ανάλογης γνωμάτευσης τους ιατρού 
τους, να λαμβάνουν συνταγές άυλα (χωρίς ο ασθενής 
να χρειάζεται να προσέλθει αυτοπροσώπως στις μο-
νάδες υγείας).

Ασθενείς οι οποίοι παρακολουθούνται για χρόνια 
νοσήματα (π.χ. σάκχαρο, υπέρταση κλπ) από ιδιώτες 
ιατρούς (εντός ή εκτός Πάρου, συμβεβλημένους με τον 
ΕΟΠΥΥ ή μη), οφείλουν να λαμβάνουν εξάμηνη 
συνταγή από τους ίδιους. Οι τελευταίοι μπορούν 
ομοίως να συντάσσουν εξάμηνες άυλες συνταγές (εξ 
αποστάσεως) ή άυλες γνωματεύσεις εξετάσεων για 
τους ασθενείς που γνωρίζουν και παρακολουθούν. Εί-
ναι γνωστό σε όλους ότι το Κ.Υ. Πάρου και οι εργαζό-
μενοι αυτού εργάζονται αυτή την εποχή στο όριο των 
σωματικών και ψυχικών δυνατοτήτων τους, ενώ έχουν 
συγχρόνως επιφορτιστεί με τη διάγνωση, αντιμετώπι-
ση αλλά και αρχική νοσηλεία ασθενών με κορωνοϊό, 
όπως και με τη λειτουργία του εμβολιαστικού κέντρου 
με δύο βάρδιες ημερησίως. 

Για όλους αυτούς τους λόγους, σε σχετική ανακοί-
νωση από το Κ.Υ. Πάρου τονίζει ότι «επιζητούμε την 
συνεργασία όλων, ώστε η δύσκολη αυτή περίοδος 
(λόγω τουριστικής κίνησης) να ολοκληρωθεί χωρίς 
ιδιαίτερες δυσλειτουργίες ή προβλήματα».
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Μια 
προσωπική 
εμπειρία με το 
Κέντρο Υγείας

Η Πάρος το 2020 αναδείχθηκε το καλύτερο νησί 
της Ευρώπης από το γνωστό ταξιδιωτικό περιοδικό 
«Travel+Leisure», ενώ για το 2021 το ανάδειξε, ως 
τον δεύτερο καλύτερο προορισμό παγκοσμίως.

Σημαντικές διακρίσεις που δεν μπορεί να παραβλέ-
ψει κανένας. Ωστόσο, στον δήμο πάρα πολλά χρόνια, 
όλοι επικεντρώνονται στο πώς θα προσελκύσουν πε-
ρισσότερο κόσμο (και καλά κάνουν), παραμελώντας 
να βελτιωθούν βασικές υποδομές πάνω στο νησί, με 
κύρια και σημαντικότερη την υγεία.

Πολλά χρόνια τώρα πέρα από τις κινητοποιήσεις 
που είχαν γίνει στο παρελθόν από τους παριανούς πο-
λίτες, με σκοπό, να φτιαχτεί ή έστω να βελτιωθεί η 
κατάσταση στην μοναδική δημόσια δομή υγείας που 
υπάρχει, το Κέντρο Υγείας Πάρου, δεν έχει γίνει καμιά 
απολύτως άλλη ενέργεια. Με αποτέλεσμα να γίνεται 
«έρμαιο» των λανθασμένων επιλογών του εκάστοτε 
υπουργού υγείας. Έτσι παραμένουν και διογκώνονται 
τα προβλήματα υποστελέχωσης, με ελλείψεις σοβα-
ρών ειδικοτήτων από το ιατρικό προσωπικό.

Η φετινή τουριστική σεζόν έχει πάει πάρα πολύ καλά 
με τις αφίξεις για το μήνα Ιούλιο να έχουν ξεπερά-
σει τις 20.000, μόνο από το αεροδρόμιο και την ίδια 
στιγμή στο Κ.Υ. Πάρου, δεν υπάρχει επαρκές ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό. Διαχρονικά το υπουργείο 
υγείας και η ΔΥΠΕ Πειραιώς και νήσων με τη λογική 
της περιστολής του κόστους λειτουργίας του κράτους, 
έχουν περιορίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Κ.Υ. 
κάτω και από αυτές της προηγούμενης 20ετίας!

Από προσωπική μου εμπειρία που βίωσα με δικό μου 
άνθρωπο που χρειάστηκε να νοσηλευτεί και τελικά να 
διακομιστεί με πλοίο της γραμμής για τη Σύρο, η εικό-
να του νοσοκομείου, είναι άθλια παρά τις φιλότιμες 
προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσω-

πικού. Σε αντίθεση, βέβαια με όσα είχε δηλώσει πριν 
ένα μήνα, στη «Φωνή της Πάρου», ο πρώην υπουργός 
υγείας, Ανδρέας Ξανθός, «Το Κέντρο Υγείας Πάρου εί-
ναι σ’ ένα αξιοπρεπές επίπεδο, σε ότι έχει να κάνει με 
το θέμα των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό». Αλλά 
είχε επισημάνει βέβαια τις ελλείψεις σε μη ιατρικό προ-
σωπικό.

Όπως προαναφέρθηκε, δεν επαρκούν οι νοσηλευ-
τές, και αναγκαστικά το φορείο το μεταφέραμε εμείς οι 
συγγενείς του ασθενούς, από τα επείγοντα στο ακτινο-
λογικό και το αντίστροφο. Επίσης, πριν κάποια χρόνια 
υπήρχε μικροβιολογικό εργαστήριο στο Κ.Υ. Το οποίο 
πλέον δεν υπάρχει και αν κάποιος πρέπει να κάνει μια 
εξέταση πρέπει να πάει σε ιδιωτική κλινική, με την 
οποία συνεργάζεται το κέντρο υγείας και φυσικά όχι 
δωρεάν. Το ίδιο συνέβη και στη δική μου περίπτωση, 
όπου χρειάστηκε πέρα από τις μικροβιολογικές εξε-
τάσεις να γίνει και αξονική εξέταση, όπου φυσικά και 
αυτή πληρώθηκε από τον ασθενή. Επιπρόσθετα, το φι-
αλίδιο με το αίμα, έπρεπε να το μεταφέρουμε εμείς στο 
ιδιωτικό μικροβιολογικό εργαστήρι, με την επισήμανση 
να μη το κουνάμε πολύ, διότι δεν θα έβγαιναν σωστές 
οι εξετάσεις με αποτέλεσμα να γινόταν ξανά από την 
αρχή όλη η διαδικασία.

Δυστυχώς, το Κέντρο Υγείας, μετατρέπεται σ’ ένα 
«self service» νοσοκομείο, παρά τις φιλότιμες προσπά-
θειες των γιατρών που υπάρχουν και προσπαθούν να 
κάνουν όσο το δυνατόν καλύτερα τη δουλειά τους με 
τα λιγοστά εφόδια που διαθέτουν. Δεν αντιλέγει κα-
νείς, ότι ο τουρισμός και η διαφήμιση της Πάρου στο 
εξωτερικό είναι από τα πρώτα μελήματα της εκάστοτε 
δημοτικής αρχής και εκάστοτε δημάρχου, καθώς εί-
ναι ο βασικός παράγοντας της οικονομίας του νησιού. 
Ωστόσο, πρέπει όλοι στον δήμο, να ασχοληθούν πιο 
ενεργά με το θέμα του Κέντρου Υγείας και να διεκ-
δικήσουν από την κεντρική κυβέρνηση, να γίνει πιο 
λειτουργικό, με όλα τα μηχανήματα που χρειάζονται 
οι γιατροί, με περισσότερους μόνιμους γιατρούς αλλά 
και νοσηλευτές.

Διότι αν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε το κα-
λύτερο νησί της Ευρώπης πρέπει να έχουμε και την 
αντίστοιχη δομή δημόσιας πρωτοβάθμιας υγείας.

Γιώργος Κοντός

Η «Οδύσσεια» 
στις Κυκλάδες

Η κ. Κυριακή Τριπολιτσιώτη, κάτοικος Ικαρίας, 
έστειλε στην εφημερίδα μας μία επιστολή, για την 
«οδύσσεια» που είχε προκειμένου να επισκεφθεί το 
νησί μας.

Η επιστολή της κ. Τριπολιτσιώτη, έχει ως εξής:
«Φέτος στις λίγες μέρες που είχα για ανάπαυλα, 

θέλησα από την Ικαρία να επισκεφτώ τις μικρές Κυ-
κλάδες. Στο μέσα του Ιούνη ενημερώθηκα από τα 
πρακτορεία της Ικαρίας ότι μπορώ να ταξιδέψω με το 
BLUE STAR Μύκονος, Κυριακή απόγευμα, να φτάσω 
στη Σύρο 8:30 το βράδυ και στις 9:30 να ταξιδέψω 
με το BLUE STAR NAXOS για τις μικρές Κυκλάδες.

Στα μέσα Ιουλίου όταν πήγα να βγάλω το εισιτήριο 
μου, το δρομολόγιο που εκτελούσε το BLUE STAR 
NAXOS από τη Σύρο για τις Μικρές Κυκλάδες εμφανι-
ζότανε στο πρόγραμμα που είχανε στους υπολογιστές 
τους τα πρακτορεία, αλλά δεν άνοιγε να βγάλουμε 

εισιτήρια. Ενημερώθηκα από φίλους κατοίκους των 
νησιών ότι το δρομολόγιο αυτό καταργήθηκε. Κάθισα 
λοιπόν στο internet και άρχισα να ψάχνω. Διαπίστω-
σα ότι όποιος θέλει να μετακινηθεί προς Πάρο και 
Νάξο υπάρχει ανταπόκριση μέσω Μυκόνου. Για όλα 
τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια και την Κρήτη πρέπει να 
διανυκτερεύσει σε κάποιο νησί ή να πάει στον Πειραιά 
να διανυκτερεύσει και να φύγει για τον προορισμό της 
επιλογής του την επόμενη μέρα. Κόστος μετακίνησης 
μίας διαδρομής σίγουρα 100 ευρώ. Το ίδιο συμβαί-
νει και κατά την επιστροφή. Μετακινούνται φοιτητές 
– σπουδαστές, εργαζόμενοι, στρατιώτες, άνθρωποι 
που έχουνε καταγωγή από αυτούς τους νησιωτικούς 
προορισμούς, επισκέπτες καθώς και εμπορεύματα.

- Να υπάρχει σύνδεση των νησιών του Βορειοανα-
τολικού Αιγαίου με την Πάρο και τη Νάξο απευθείας. 

- Να εξασφαλιστεί η ανταπόκριση για τα υπόλοιπα 
νησιά μέσα στην ίδια μέρα.

- Να μειωθούν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων.
- Ειδικές οικονομικές τιμές για άνεργους, φοιτητές 

– σπουδαστές, πολυμελείς οικογένειες, ΑΜΕΑ όλων 
των κατηγοριών και όχι μόνο με ποσοστό 80% και 
άνω, καθώς και οι συνοδοί τους».

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Υποβάθμιση
Τις εορταστικές ημέρες στην Παναγία Εκατοντα-

πυλιανή και των εκδηλώσεων του 15Αύγουστου 
ήμουν σε διακοπές εκτός του νησιού.

Την ημέρα της Θεομητορικής εορτής ευρισκό-
μενος πολλά χιλιόμετρα μακριά από την Ελλάδα, 
κάθισα μπροστά από την τηλεόραση και μέσω του 
δορυφορικού προγράμματος της ΕΡΤ προσπά-
θησα να παρακολουθήσω τις εκδηλώσεις στην 
Εκατονταπυλιανή. Έκπληκτος διαπίστωσα ότι δεν 
υπήρχε ούτε μία πρόταση στα δελτία ειδήσεων 
της κρατικής τηλεόρασης για τον εορτασμό στην 
Πάρο. Σημειώνω ότι αυτό δεν είναι η πρώτη φορά 
που συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. 

Επιστρέφοντας στο νησί διάβασα μία ανακοίνω-
ση της Οργάνωσης μελών του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντι-
πάρου, που μεταξύ άλλων γράφει: «[…] Η κυβέρ-
νηση υποβάθμισε τη εορτή της Εκατονταπυλιανής 
αφού για πρώτη φορά δεν την εκπροσώπησε 
υπουργός εν ενεργεία (…). Για πρώτη φορά 
δεν εκπροσωπήθηκε το Πολεμικό Ναυτικό 
με πλοίο, όταν είναι γνωστός ο σεβασμός των 
ναυτικών μας στην Εκατονταπυλιανή. Δύο φορές 
μετέφερε την εικόνα της Εκατονταπυλιανής, στη 
Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά.

Αλλά το εξοργιστικό όλων ήταν η παντε-
λής απουσία της κρατικής τηλεόρασης. Όσον 
αφορά το δήμο, τα τσαντίρια που επέτρεψε να 
στηθούν σε απόσταση αναπνοής από το συγκρό-
τημα της Εκατονταπυλιανής, δείχνουν την αισθη-
τική και την ποιότητα που χαρακτηρίζει τη δημο-
τική πλειοψηφία (…)».

Το θέμα της υποβάθμισης της θρησκευτικής 
εκδήλωσης στην Πάρο, που είναι ίσως η μεγαλύ-
τερη προβολή του νησιού μας, αρχίζει πλέον και 
προβληματίζει. Γιατί, αν και έγινε και πέρσι, τότε 
υπήρχαν ίσως κάποιες δικαιολογίες, αφού εκείνη 
την περίοδο το νησί μας ήταν στο «κόκκινο» λόγω 
του κορωνοϊού.

Όλα τα παραπάνω μόνο τυχαία δε φαίνεται να 
είναι και έχουν σχέση με τους συσχετισμούς που 
έχουν αλλάξει στο πολιτικό επίπεδο της χώρας. 
Δηλαδή, η ΝΔ είναι φανερό πως δεν είναι σε μήνα 
του μέλιτος με τους πολίτες της χώρας. Λόγω των 
κακών χειρισμών την περίοδο του κορωνοϊού και 
ελέω των φετινών πυρκαγιών ειδικά των περιοχών 
που έχουν υποστεί ζημιές, οι πολίτες αποφάσισαν 
να θέσουν τέρμα στην περίοδο χάριτος, που ήταν 
πάντως ασυνήθιστα μεγάλη… Αυτά τα θέματα είναι 
σαφές ότι τα έχει αντιληφθεί –αρκετά πιο νωρίς 
απ’ όλους- το κυβερνητικό επιτελείο. Έτσι, έχοντας 
στο πλευρό του τη συντριπτική πλειοψηφία των 
ΜΜΕ κάνει σπέκουλα ακόμα και με τις θρησκευ-
τικές εκδηλώσεις. Δεν είναι κρυφό άλλωστε ότι 
η παρουσίασης της λειτουργίας από την Παναγία 
Σουμελά απευθύνεται σε μεγαλύτερο κοινό (Πό-
ντιοι), άρα και περισσότερους ψηφοφόρους. Αυ-
τός είναι και ο λόγος που η ΝΔ δεν είχε κανένα 
επίσημο εκπρόσωπο της στην Πάρο ή έστω και 
την παρουσία ναυτικού αγήματος (8000 άνθρωποι 
ψηφίζουμε άλλωστε πάνω-κάτω στο νησί).

Τέλος κι αυτό είναι ολοφάνερο σε τοπικό επί-
πεδο, η κυβέρνηση παίρνει πλέον αποστάσεις και 
από τη φιλική της τοπική αυτοδιοίκηση. Ο λόγος 
για την ώρα άγνωστος (;) ή έρχεται ανατροπή και 
σ’ αυτόν τον τομέα;



Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ!
Μια πραγµατική ουτοπία στο νησί της Πάρου. Επαναπροσδιορίστε την 
πολυτέλεια σε µια ολιστική και βιώσιµη  εµπειρία όπως ποτέ άλλοτε. 
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