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Εκπαίδευση

Στα «βάσανα» 
οι μαθητές

Στα θρανία επέστρεψαν τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρί-
ου, οι μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, με τον καθιερωμένο αγιασμό. 

Μαθητές και εκπαιδευτικοί προσήλθαν στα σχολεία 
με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή βεβαίωση παρελθού-
σας νόσησης (τελευταίου εξαμήνου) ή δήλωση αρνη-
τικού αυτοδιαγνωστικού (self) τεστ για τους μαθητές, 
ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού 
τεστ για τους εκπαιδευτικούς.

Τέλος, στο 1ο δημοτικό σχολείο Πα-
ροικιάς, βρέθηκε ένστολο προσωπικό 
της ελληνικής αστυνομίας, όπου μοί-
ρασαν ενημερωτικά φυλλάδια για την 
ασφαλή προσέλευση στο σχολείο.

Στα «βάσανα» και οι γονείς…
Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου 

έγιναν γνωστά τα παρακάτω προβλή-
ματα για τα σχολεία του νησιού μας. Η 
ανακοίνωση του συνδυασμού της αντι-
πολίτευσης έχει ως εξής:

«Με πρωτοβουλία μας την Παρα-
σκευή 10/9/21 πραγματοποιήθηκε συ-
νάντηση με εκπροσώπους της Ένωσης 
Γονέων και Κηδεμόνων δήμου Πάρου, 
της ΕΛΜΕ Πάρου- Αντιπάρου και του 
συλλόγου Π.Ε. Πάρου- Αντιπάρου «Π. 
Καλλιέρος». Από μέρους της Λαϊκής 
Συσπείρωσης μετείχαν ο επικεφαλής 
της Κ. Ροκονίδας και οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι Φ. Κεφάλας και Α. Παυλάκη. 
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα 
προβλήματα στα σχολεία (…).

• Σε μερικά σχολεία του νησιού μας 
υπάρχει πρόβλημα με την καθαριότητα 
αφού το προσωπικό ή τα ωράρια του 
δεν επαρκούν για τις απαιτούμενες 
εργασίες. Η Δημοτική Αρχή δεν ήταν 
σε επαφή με τις διευθύνσεις των σχολείων ώστε να 
συνεργαστεί για να καλυφθούν οι ανάγκες με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο.

• Μέχρι στιγμής απουσιάζει από τα σχολεία α’ θμιας 
και β’ θμιας εκπαίδευσης προσωπικό ειδικοτήτων (ξε-
νόγλωσσοι, γυμναστές κλπ), όπως επίσης σε μεγάλο 
βαθμό εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής για τα τμήματα 
ένταξης και για την παράλληλη στήριξη με ευθύνη του 
υπουργείου Παιδείας που δεν καλύπτει τις ανάγκες. 
Πρόβλημα επίσης υπάρχει με τις δυο ειδικότητες του 
ΕΠΑΛ που δεν έχουν εγκριθεί και επτά μαθητές είναι 
κάτω από το δίλημμα της μετακόμισης από το νησί ή 
της αλλαγής ειδικότητας.

• Διαπιστώθηκε για μια ακόμα φορά το τεράστιο 
πρόβλημα με τη διαμονή των εκπαιδευτικών που έρ-
χονται στο νησί, λόγω έλλειψης ακινήτων για μόνιμη 
κατοικία αλλά και υψηλών ενοικίων για μισθωτούς 
που πλήττονται από την ακρίβεια, τη στέρηση των 
εργασιακών τους δικαιωμάτων και την ανασφάλεια.

• Επισημάνθηκαν τα πιεστικά προβλήματα που 
υπάρχουν από την έλλειψη σχολικής στέγης σήμερα 
αλλά και προοπτικά σε συνδυασμό με την αύξηση του 
μαθητικού πληθυσμού. Η δημοτική Αρχή έχει τεράστι-
ες ευθύνες για την αδράνεια της εδώ και χρόνια στο 

ζήτημα αυτό.
• Η λειτουργία των σχολείων με τον κορωνοϊό και 

τις μεταλλάξεις του με δεδομένη την πεισματική άρ-
νηση της κυβέρνησης να πάρει μέτρα αραίωσης των 
μαθητικών πληθυσμών και σε συνδυασμό με την 
κατάσταση στο χώρο της υγείας δημιουργεί μεγάλα 
ερωτηματικά για το τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον.

- Ζητήσαμε από τους φορείς των εκπαιδευτικών 
την συνεργασία και από την Ένωση Γονέων και κηδε-
μόνων να κατανοήσουν οι γονείς ότι για να προχωρή-
σουν λύσεις στα προβλήματα χρειάζεται αποφασιστι-
κή διεκδίκηση από μέρους τους και η συνεργασία με 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στην εκπαιδευτική 
συνεργασία.

- Αναδείχθηκε για μια ακόμα φορά η αναγκαιότητα 
ύπαρξης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, που η 
δημοτική Αρχή αρνείται πεισματικά από την αρχή της 
δημοτικής θητείας, θεωρώντας ότι δεν χρειάζεται.

- Προέκυψε η ανάγκη διεκδίκησης της ίδρυσης ει-
δικού Δημοτικού Σχολείου.

Εκφράσαμε τη στήριξη μας στο σύνολο των αιτημά-
των και δεσμευτήκαμε να προωθήσουμε τις απαραί-
τητες λύσεις στα αρμόδια δημοτικά όργανα για όσα 
από τα παραπάνω είναι αρμοδιότητας του δήμου και 
να πιέσουμε όπως και στο παρελθόν για τα υπόλοιπα».

Απάντηση του δήμου
Από τον δήμο Πάρου δόθηκε στη δημοσιότητα 

ανακοίνωση για τα ζητήματα που έχουν ανακύψει στα 
σχολεία.

«[…] Σε πρακτικό επίπεδο, η δημοτική Αρχή προέβη 
σε εργασίες συντήρησης και βελτίωσης των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, ενώ σε επίπεδο καθαριότητας και 
απολύμανσης, όλες οι σχολικές μονάδες παραδόθηκαν 
σε πλήρη λειτουργική ετοιμότητα.

- Επίσης, στα σχολεία τοποθετήθηκαν οι εργαζόμε-
νοι στην καθαριότητα, οι οποίοι θα πραγματοποιούν 
συνεχείς καθαρισμούς κατά τη διάρκεια της ημερήσιας 

λειτουργίας τους, ώστε η απολύμανση και η υγιεινή 
των χώρων των σχολείων να είναι η βέλτιστη δυνατή. 
Συγκεκριμένα, η περσινή χρονιά ξεκίνησε με προσωπι-
κό καθαριότητας 25 άτομα. Φέτος, προκηρύχθηκαν 29 
θέσεις από τις οποίες οι 27 έχουν ήδη καλυφθεί, ενώ 
για τις υπόλοιπες 2 συνεχίζεται η διαδικασία καθώς 
μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει ενδιαφέρον (…)

- Τα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των μαθητών 
απέναντι στον κορωνοϊό έχουν ληφθεί όπως και τα 
προηγούμενα χρόνια σύμφωνα με τις οδηγίες των καθ’ 
ύλην αρμόδιων Υπηρεσιών (…).

Ακόμη, θα θέλαμε να δώσουμε διευκρινίσεις και 
όσον αφορά τα παρακάτω:

ΕΠΑΛ Πάρου
Έχουμε ήδη κινήσει όλες τις σχετικές 

διαδικασίες απαιτώντας το νόμιμο και 
αυτονόητο δικαίωμα των 7 μαθητών 
να σπουδάσουν στο ΕΠΑΛ Πάρου. Για 
τον λόγο αυτό, με (…) έγγραφο μας από 
8.9.2021 που στείλαμε στο υπουργείο 
Παιδείας, έχουμε ζητήσει να προβούν 
στις απαιτούμενες ενέργειες για την 
άμεση επίλυση του θέματος με γνώ-
μονα το κοινωνικό όφελος, τις ανάγκες 
εξειδικευμένων τεχνιτών στην τοπική 
κοινωνία, την εξασφάλιση ίδιων δυνα-
τοτήτων των παιδιών στην εκπαίδευση 
και στην αγορά εργασίας, τις ιδιαίτερες 
συνθήκες που επικρατούν λόγω της νη-
σιωτικότητας (…).

Γυμνάσιο Παροικιάς 
Ο δήμος Πάρου αιτήθηκε και έλαβε 

όπως προβλέπεται από την κείμενη νο-
μοθεσία, 6 νέες πλήρως λειτουργικές 
ειδικές προκατασκευασμένες αίθουσες 
διδασκαλίας που αντικατέστησαν τις 3 
υπάρχουσες, οι οποίες εξυπηρετούν τη 
δεδομένη στιγμή με τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο τις σχετικές ανάγκες που 
υπάρχουν. Από εκεί και πέρα, αναφο-
ρικά με τη μελέτη για το νέο Γυμνάσιο 
Πάρου, παρόλο που έχουμε λάβει όλες 
τις σχετικές εγκρίσεις από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες ακόμα περιμένουμε από την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να ορίσει 

αρμόδιο εκπρόσωπο (…).
2ο Δημοτικό Παροικιάς
Προκειμένου να προχωρήσει το έργο, προτείναμε η 

χρηματοδότηση της μελέτης «Επέκταση 2ου Δημοτι-
κού Σχολείου Παροικιάς» να συμπεριληφθεί στο πρό-
γραμμα Αντώνης Τρίτσης, και είμαστε εν αναμονή των 
επόμενων βημάτων.

Η δημοτική Αρχή και οι υπάλληλοι των υπηρεσιών 
μας καταβάλλουν αγώνα δρόμου κάθε χρόνο για να 
μπορέσουμε να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες των 
σχολικών μας μονάδων, εξασφαλίζοντας χρηματο-
δοτήσεις, πραγματοποιώντας παρεμβάσεις και προ-
σπαθώντας να εξασφαλίσουμε τις συνθήκες για μια 
απρόσκοπτη εκπαιδευτική διαδικασία, με τα καλύτερα 
δυνατά αποτελέσματα. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσου-
με την αγαστή συνεργασία μας με τους Διευθυντές 
Α’Βαθμιας και Β’βάθμιας Εκπαίδευσης, τις Δημοτικές 
Σχολικές Επιτροπές (…).

Διάφορα άλλα που διακινούνται εσχάτως από ορ-
γανωμένες μειοψηφίες για το μείζον θέμα της εκπαί-
δευσης στο νησί μας, ανήκουν στη σφαίρα της παρα-
πολιτικής, των μικροπολιτικών σκοπιμοτήτων και της 
ιδεοληψίας, αποτελούν ευχολόγια και όχι λύσεις και 
προτάσεις στο επίπεδο της πραγματικής ζωής».



 | 3www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις

«Οι άθλοι της 
δημοτικής Αρχής»

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δημοσιοποιή-
θηκε στις 7/9/2021 δελτίο Τύπου, σχετικά μα προβλή-
ματα που έχουν παρουσιαστεί στη Νάουσα. Το δελτίο 
Τύπου έχει ως εξής:

«Την προηγούμενη βδομάδα αντιπροσωπεία της Λα-
ϊκής Συσπείρωσης αποτελούμενη από τον επικεφαλής 
της Κ. Ροκονίδα και τους κοινοτικούς συμβούλους 
του χωριού επισκέφθηκε το λιμάνι της Νάουσας, με 
αφορμή τη διακοπή της υδροδότησης των ψαράδων 
για πάνω από δέκα ημέρες. Η υδροδότηση αποκατα-
στάθηκε την επόμενη ημέρα. Τα υπόλοιπα προβλήματα 

όμως του χωριού παραμένουν:
- Η έλλειψη δημοτικών χώρων στάθμευσης δημιούργησε απαράδεκτες καταστά-

σεις το φετινό καλοκαίρι. Είναι βέβαια απορίας άξιο πως αδειοδοτήθηκαν και με τι 
πλάτες οι ιδιωτικοί χώροι, ενώ δεν μπορούσαν στο παρελθόν. Ακόμα περιμένουμε 
απαντήσεις από τη Δημοτική Αρχή.

- Ο 40μέτρος μόλος παρατημένος με σπασμένα pillars και πυροσβεστικές φω-
λιές, με καπάκια φρεατίων να λείπουν ή να έχουν «λιώσει» από τη φθορά. Μάρμαρα 
και πλάκες να λείπουν, σωστές παγίδες για όσους περπατούν στην περιοχή.

- Διαλυμένες πυροσβεστικές φωλιές με ό,τι αυτό σημαίνει σε περίπτωση ανάγκης.
- Οι κάδοι που είναι για τους ψαράδες, μέσα στη βρώμα με τις πλάκες λερωμένες 

από τα λάδια που σουρώνουν.
- Παρά τις δεκάδες χιλιάδες ευρώ που δίνονται για την καθαριότητα των οικι-

σμών, το χωριό βιώνει πρωτόγνωρες καταστάσεις
Αυτά και άλλα πολλά αποτελούν την καθημερινότητα της Νάουσας. Οι ευθύνες 

της Δημοτικής Αρχής και του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου για την κατάσταση 
αυτή είναι τεράστιες.

Οι Ναουσαίες και οι Ναουσαίοι οργανωμένα πρέπει να εκφράσουν την 
αντίδραση τους στη καθημερινή απαξίωση του χωριού και την υποβάθμιση 
της καθημερινότητας στη Νάουσα».

Η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου ενημερώνει

Ενημερωτικό δελτίο εξέδωσε, η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, για τη συνεδρίαση στο 
τελευταίο δημοτικό συμβούλιο. Αναλυτικά το δελτίο Τύπου:

«Στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταξύ των άλλων:
1. Θέσαμε ψήφισμα για τον Μίκη Θεοδωράκη το οποίο ψηφίστηκε ομόφωνα.
2. Θέσαμε ψήφισμα για το ΕΠΑΛ ζητώντας να εγκριθούν από το Υπουργείο οι 

ολιγομελείς ειδικότητες που δεν έχουν εγκριθεί και οδηγούνται σε αδιέξοδο επτά 
μαθητές. Ψηφίστηκε και αυτό ομόφωνα.

3. Ζητήσαμε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου να εξηγήσει τις προ-
θέσεις του σχετικά με το αίτημα συλλόγων της Παροικιάς για το θέμα της δια-
μόρφωσης της πλατείας του Αγ. Νικολάου στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ, ο οποίος 
δεσμεύτηκε για συνάντηση μαζί τους μέχρι το τέλος του Σεπτέμβρη. Ζητήσαμε 
ακόμα να πληροφορηθούμε :

- Για την νομιμότητα της εγκατάστασης εργοταξίου αποθήκευσης ασφάλ-
του στο Μαράθι και των εγκατεστημένων δραστηριοτήτων στη περιοχή των 
Αγ. Αποστόλων,

- Για τις ενέργειες της ∆ημοτικής αρχής για έργα αντιπλημμυρικής προ-
στασίας στις πληγείσες από τις πρόσφατες πυρκαγιές περιοχές,

- Για την τροποποίηση της θέσης του ∆ήμου σχετικά με τις άδειες ιδιωτικών 
χώρων στάθμευσης στη Νάουσα,

- Για την αυθαίρετη κατασκευή ράμπας στις Λεύκες σε κλιμακοστάσιο κοι-
νόχρηστου χώρου,

- Για την απαράδεκτη κατάσταση του 40μέτρου μώλου της Νάουσας που 
πέρα από την εικόνα της εγκατάλειψης, εγκυμονεί κινδύνους για την σωματική 
ακεραιότητα των διερχόμενων.

Για όλα τα παραπάνω ζητήματα εκκρεμούν οι απαντήσεις, αφού με απαίτηση δη-
μάρχου, ο οποίος επικαλείται τον δημοτικό κώδικα, θέλει οι ερωτήσεις να υποβάλ-
λονται γραπτά, θεωρώντας στις περισσότερες των περιπτώσεων ότι έτσι «κερδίζει» 
χρόνο. Το θέμα βέβαια είναι η περιφρόνηση του παριανού λαού και του 
∆ημοτικού Συμβουλίου, αφού μέχρι τώρα, ποτέ δεν έρχονται οι σχετικές 
απαντήσεις!».

ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ασολόγος – Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ

Τεχνικός Σύµβουλος
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● Συµβουλευτικές υπηρεσίες
● Υποβολή αντίρρησης / Αίτηµα ∆ιόρθωσης Πρόδηλου Σφάλµατος

● Έκθεση Πραγµατογνωµοσύνης
(Φωτοερµηνεία – Αυτοψία)

● Παράσταση στην ΕΠ.Ε.Α (Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων) 
ως Τεχνικός Σύµβουλος

∆ιεύθυνση:  Αριστοτέλους 79-81, Πλ. Βικτωρίας, 10434 Αθήνα
Τηλέφωνα:  2108231510, 2108231340   κινητό: 6944694743
Fax:  2108231937
e-mail:  dasogea@otenet.gr
Website:  www.dasogea.gr, Facebook.com/dasogea.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Στο Ωδείο Μυθωδία λειτουργούν τµήµατα: 
● Κλασσικής µουσικής

(πιάνο, κιθάρα, βιολί, φλάουτο, φωνητική)
● Υποχρεωτικά και Ανώτερα θεωρητικά µαθήµατα

● Προετοιµασία για εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. Μουσικών σπουδών
● Μοντέρνας µουσικής

(κρουστά, κιθάρα, µπάσο, τραγούδι, ακορντεόν)
● Χορωδία παιδική, εφηβική & ενηλίκων

● Μουσικοκινητική αγωγή

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 
1 Σεπτεµβρίου 2021, 

καθηµερινά 16:30-20:30

Έναρξη µαθηµάτων: 
Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου 2021 

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαρουλία ΚοντούΚαλλιτεχνική διεύθυνση: Μαρουλία Κοντού
Κακάπετρα Παροικία Πάρου - Τ: 22840 23202 - www.mythodia.grΚακάπετρα Παροικία Πάρου - Τ: 22840 23202 - www.mythodia.grΚακάπετρα Παροικία Πάρου - Τ: 22840 23202 - www.mythodia.grΚακάπετρα Παροικία Πάρου - Τ: 22840 23202 - www.mythodia.grΚακάπετρα Παροικία Πάρου - Τ: 22840 23202 - www.mythodia.grΚακάπετρα Παροικία Πάρου - Τ: 22840 23202 - www.mythodia.grΚακάπετρα Παροικία Πάρου - Τ: 22840 23202 - www.mythodia.grΚακάπετρα Παροικία Πάρου - Τ: 22840 23202 - www.mythodia.grΚακάπετρα Παροικία Πάρου - Τ: 22840 23202 - www.mythodia.grΚακάπετρα Παροικία Πάρου - Τ: 22840 23202 - www.mythodia.gr

Ωδείο Μυθωδία
Αναγνωρισµένο από το κράτος

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
∆υνατότητα εγγραφών όλο το 

χρόνο, για νέους µαθητές.
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Παταγώδης 
η αποτυχία 
του 20-ετούς 
πολέμου!

Τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001, σημα-
τοδότησαν ένα νέο στάδιο των διεθνών σχέσεων, είτε 
ήταν μια γιγάντια προβοκάτσια (τα στοιχεία όλο και πιο 
πολύ συνηγορούν υπέρ αυτής της εκδοχής), είτε όντως 
τρομοκρατικές ενέργειες, κατά τρόπο αντίστοιχο με 
αυτόν που ο Χίτλερ αξιοποίησε την προβοκάτσια του 
εμπρησμού του Ράιχσταγκ για να ενοχοποιήσει τους 
κομμουνιστές και να επιτεθεί στην ΕΣΣΔ. 

Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, οι ισχυρότερες τότε δυ-
νάμεις του κεφαλαίου εξέθρεψαν και ενίσχυσαν το τέ-
ρας του ναζισμού-φασισμού για να το στρέψουν κατά 
της Σοβιετικής Ένωσης, αλλά αυτό στράφηκε και ενα-
ντίον τους. Ακόμα και αν ισχύει το διάτρητο επίσημο 
αφήγημα, οι ΗΠΑ το 2001 έγιναν θύμα του παντίοις 
τρόποις δημιουργημένου από τις μυστικές υπηρεσίες 
και τη συνολική τους πολιτική τέρατος του ισλαμοφα-
σισμού, το οποίο εξέθρεψαν για την καταπολέμηση 
του κομμουνισμού και της σοβιετικής διείσδυσης στο 
Αφγανιστάν και ευρύτερα στον ισλαμικό και αραβικό 
χώρο. 

Η μοναδική και αδιαμφισβήτητη τότε υπερδύναμη, 
έσυρε εκβιαστικά τους συμμάχους της σε «παγκόσμιο 
πόλεμο κατά της τρομοκρατίας». Οι ΗΠΑ εισέβαλλαν 
για να εδραιωθούν στην καρδιά της Ευρασίας με στό-
χο τον περαιτέρω διαμελισμό/ καθυπόταξη της επι-
κράτειας της τ. ΕΣΣΔ, της ευρύτερης περιοχής, του 
λεγόμενου «μουσουλμανικού κόσμου», αλλά και την 
υπονόμευση κάθε εναλλακτικού συνασπισμού μεταξύ 
των εκεί αναδυόμενων ανυπότακτων δυνάμεων.

Η κατάκτηση του Αφγανιστάν και του Ιράκ σηματο-

δότησε την έναρξη ευρείας κλίμακας επιχειρήσεων του 
Τρίτου Παγκόσμιου Πόλεμου (μετά την αμαχητί λήξη 
του «Ψυχρού Πόλεμου»), που ξεκίνησε σαν «προληπτι-
κός» πόλεμος των χωρών του «Πρώτου κόσμου», του 
λεγόμενου «χρυσού δισεκατομμυρίου», εναντίον του 
λεγόμενου «Τρίτου κόσμου» συνολικά, σε συνθήκες εν 
πολλοίς άρδην «τριτοκοσμοποίησης» του «Δεύτερου 
κόσμου». Πόλεμος δηλωτικός μεν της τότε συγκυρι-
ακής ισχύος των επιτιθέμενων, αλλά και της ανασφά-
λειας, της αδυναμίας τους εν όψει των απειλητικών 
γι’ αυτούς εξελίξεων στον παγκόσμιο συσχετισμό δυ-
νάμεων.

Έκτοτε μεσολάβησε πληθώρα εισβολών, επεμβάσε-
ων, «υβριδικών πολέμων» (δι’ αντιπροσώπων), πρα-
ξικοπημάτων, επιχειρήσεων αλλαγής καθεστώτος σε 
σειρά χωρών (με «πολύχρωμες επαναστάσεις» και 
«ανοίξεις»), δημιουργίας και ενεργοποίησης «τόξων 
αποσταθεροποίησης» σε στρατηγικής γεωπολιτικής 
σημασίας περιοχές (προς ενεργοποίηση «ελεγχόμε-
νου» ή/και ανεξέλεγκτου χάους), οικονομικών πολέ-
μων, κυβερνητικών πολέμων, επιβολής καθεστώτων 
νεοαποικιακής εξάρτησης (π.χ. «αποικιών χρέους») 
κ.λπ. Η συνεχιζόμενη παγκόσμια δομική κρίση που ξέ-
σπασε το 2007-2008 συνδυάζεται με τις επιπτώσεις 
της παγκόσμιας πανδημίας του κορωνοϊού και την 
άκρως αναποτελεσματική αντιμετώπισή της απ’ τις 
δυνάμεις του Ευρωατλαντικού άξονα. 

Ωστόσο, απέτυχε παταγωδώς το αρχικό σχέδιο, 
παρά τις εκατόμβες αίματος και τα εκατομμύρια των 
προσφύγων! Η αποτυχία ανατροπής των κυβερνήσε-
ων της Συρίας, του Ιράν, της Λευκορωσίας, του Χονγκ 
Κονγκ, της Βενεζουέλας, της Κούβας κ.λπ., η ηρωική 
αντίσταση του λαού της Υεμένης, η εξευτελιστική εκκέ-
νωση του Αφγανιστάν και κυρίως η ηρωική αντίσταση 
των εναπομεινασών χωρών του πρώιμου σοσιαλισμού 
και η αλματώδης ανάπτυξη της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας, καταδεικνύουν πανηγυρικά την ήττα του υπό 
τις ΗΠΑ άξονα στα 20 χρόνια αυτού του εν εξελίξει πο-
λέμου. Οι αγωνιζόμενοι λαοί θα έχουν τον τελικό λόγο.

Δημήτρης Πατέλης
Αν. καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Νέα μέτρα στις 
μετακινήσεις

Από τις 13 Σεπτεμβρίου 2021, η επιβίβαση ενήλικων 
επιβατών και ανηλίκων ηλικίας 12 ετών και άνω στα 
πλοία, από/προς τα νησιά και μεταξύ αυτών, επιτρέπε-
ται εφόσον οι επιβάτες:

- Έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον δεκατεσσά-
ρων ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 
και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού, ή 

- Έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί είτε σε εργαστηρια-
κό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη μέθοδο PCR 
που έχει διενεργηθεί με τη λήψη στοματοφαρυγγικού 
ή ρινοφαρυγγικού επιχρίσματος εντός των τελευταίων 
εβδομήντα δύο ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα 
ταξιδίου είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου 
κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός των τελευταί-
ων σαράντα οκτώ ωρών πριν την προγραμματισμένη 
ώρα ταξιδίου, ή 

- Επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης που εκδίδεται 
30 ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του διαρκεί έως 180 ημέρες μετά από αυτόν.

Οι διαγνωστικοί έλεγχοι με την μέθοδο PCR και 
ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 
(rapid test) για τους ανεμβολίαστους επιβάτες πραγ-
ματοποιούνται σε ιδιωτικά διαγνωστικά εργα-
στήρια ή σε ιδιωτικές κλινικές ή σε φαρμακεία 
με δική τους δαπάνη και αποδεικνύεται με υποχρε-
ωτική επίδειξη βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης έγ-
χαρτα ή ηλεκτρονικά.

Οι ανήλικοι επιβάτες από 5 έως και 11 ετών δύνα-
νται να μετακινούνται και με διενέργεια αυτοδιαγνω-
στικού ελέγχου (self-test) που πραγματοποιείται έως 
24 ώρες πριν την προγραμματισμένη ώρα ταξιδίου 
(δωρεάν διάθεση). Η δήλωση self-test εκδίδεται μέσω 
της ιστοσελίδας gov.gr.

Τέλος, το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος-Ελλη-
νικής Ακτοφυλακής θα πραγματοποιεί επισταμένους 
ελέγχους για την τήρηση των μέτρων.

Υπόθεση πλ. 
Αγ. Νικολάου

Οι ενστάσεις πολλών πολιτών για τη διαμόρφωση 
της πλατείας Αγίου Νικολάου Παροικιάς, στο πλαίσιο 
του ΣΒΑΚ, δεν έχουν συζητηθεί σε επίσημο επίπεδο 
παρότι έχουν περάσει τρεις μήνες από την κατάθεση 
1400 υπογραφών.

Στις 8/9 κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου Πάρου, η αντιπολίτευση (Λαϊκή Συσπείρωση), 
έθεσε το παρακάτω ερώτημα προς τη δημοτική Αρχή:

«Στις 10/6/21 με αρ. πρ. 10153 έχει κατατεθεί αί-
τημα συλλόγων και πάνω από 1.400 υπογραφές κα-
τοίκων της Παροικιάς για επαναφορά στο δημοτικό 
συμβούλιο του θέματος της διαμόρφωσης της πλα-
τείας του Αγ. Νικολάου στο πλαίσιο του ΣΒΑΚ. Μέ-
χρι στιγμής δεν έχει υπάρξει καμιά ενημέρωση των 
ενδιαφερομένων από τον πρόεδρο του ΔΣ για τις 
προθέσεις του, παρότι έχουν περάσει τρείς μήνες. Θα 
θέλαμε να γνωρίζουμε τις προθέσεις του προέδρου 
και της δημοτικής Αρχής για το θέμα αυτό».

Η απάντηση

Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Πά-
ρου, Π. Πετρόπουλος, έδωσε την παρακάτω απά-
ντηση στην ερώτηση:

«Κυρίες και κύριοι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρω-
σης, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι για το συγκεκρι-

μένο ζήτημα, παρότι το έχω απαντήσει προφορικώς, 
δεν είχα ορίσει ακριβώς το χρόνο πραγματοποίησης 
μιας σειράς δράσεων που βρίσκονται στις προθέσεις 
μου. 

Εξαρχής λοιπόν είχα δηλώσει ότι υπάρχει πρόθεση, 
σε πρώτη φάση, να υπάρξει μια συνάντηση με κά-
ποιους εκπροσώπους εκ των διαφωνούντων, να τους 
εκθέσω τα γεγονότα και τις επιλογές με τις οποίες 
μπορούμε να πορευτούμε και να περιμένω εκ νέου 
ποια θα είναι η όποια απόφαση των διαφωνούντων 
η οποία θα ερχόταν στοιχειοθετημένη και ώριμη στο 
δημοτικό συμβούλιο. Επειδή όμως 1400 υπογραφές 
δε θεωρώ ότι μπορούν να εκπροσωπηθούν από 2-3 
άτομα αφ’ ενός και αφ’ εταίρου μες το καλοκαίρι 
καθίσταται δύσκολη η οργάνωση μιας τέτοιας συ-
νάντησης, σας δηλώνω ότι πρόθεση μας είναι μέχρι 
τέλος Σεπτεμβρίου να έχει πραγματοποιηθεί μια πρώ-
τη συνάντηση με όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη 
(εκπρόσωποι φορέων και μεμονωμένοι) και ιδανικά 
με δυνατότητα τουλάχιστον παρακολούθησης και 
από τους υπόλοιπους, ώστε να μπορεί κάθε άνθρω-
πος που υπογράφει για κάτι τόσο σημαντικό να είναι 
πλήρως ενημερωμένος. Δεδομένη να θεωρείται και η 
πρόσκληση της Λαϊκής Συσπείρωσης στη συνάντηση. 

Πρέπει να διευκρινιστεί όμως, ότι δεν πρόκειται για 
άλλη μια συνάντηση κατάθεσης απόψεων, όπως έγι-
νε στις διαβουλεύσεις, αλλά ανάλυσης των επιλογών 
που υπάρχουν για το πώς μπορεί να προχωρήσει το 
δημοτικό συμβούλιο και ποιες είναι οι επιλογές των 
ανθρώπων που διαφωνούν όπου διαφωνούν, αλλά 
και συνολικά του δημοτικού συμβουλίου».

Ευχαριστήρια 
επιστολή προς 
ΑΤ Πάρου

Η οικογένειά μου και εγώ νιώθουμε την ανάγκη να 
ευχαριστήσουμε δημόσια τα παιδιά της Αστυνομίας 
Πάρου, ιδιαιτέρως τον αρχιφύλακα κ. Θεόδωρο Κο-
ντοθεοδώρου, ο οποίος καθότι βρισκόμενος εκτός 
υπηρεσίας και διερχόμενος τυχαία από τον χώρο του 
ξενοδοχείου μας «Δούκισσα» στην Παροικία, έγινε αυ-
τόπτης μάρτυρας, αντιλαμβανόμενος την κλοπή. Έπρα-
ξε το καθήκον του παρακολουθώντας και συλλαμβά-
νοντας τον κλέφτη, τον ακινητοποίησε και πάλεψε μαζί 
του γενναία θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο τη σωματική 
του ακεραιότητα.

Σε καιρούς που η ασφάλεια και η περιουσία των πο-
λιτών βρίσκονται εκτεθειμένες σε άπειρους κινδύνους, 
τα παιδιά της Αστυνομίας αναπτερώνουν το ηθικό μας.

Συγχαρητήρια θερμά στον Διοικητή της Πάρου και σε 
όλα τα παιδιά του ΑΤ Πάρου, ιδιαιτέρως στον κ. Θεό-
δωρο Κοντοθεοδώρου για την αυταπάρνηση, γενναι-
ότητα, υπευθυνότητα και ανθρωπιά του. Επίσης στους 
κυρίους Ζουμή Κωνσταντίνο και Καραγκούνη Χρήστο 
– Υπαρχιφύλακες αλλά και στην ομάδα τροχαίας ΟΕ-
ΠΤΑ κυρίους Αθανασόπουλο Νικόλαο, Τάτση Γρηγόριο, 
Γεωργοκίτσο Χρήστο εποχούμενης περιπολίας για την 
άμεση συνδρομή τους. Επίσης θα θέλαμε να ευχαρι-
στήσουμε την Ανθυπαστυνόμο κα. Ιτσοδέλη Γαρυφαλ-
λιά που συνέβαλε με υπευθυνότητα και ευγένεια στην 
διεκπεραίωση της διαδικασίας.

Με βαθύτατη εκτίμηση και ευγνωμοσύνη
Φεβρωνία Κυριαζάνου-Κανακάρη

Θεόδωρος Κανακάρης
Δούκισσα & Λίλα Κανακάρη
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Προβλήματα 
στο ΕΠΑΛ 
Πάρου

Για μία ακόμα χρονιά υπάρχουν προβλήματα στο 
ΕΠΑΛ Πάρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΜΕ 
Πάρου Αντιπάρου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Ξεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά, βρισκόμαστε 

δυστυχώς θεατές στο ίδιο έργο. Συγκεκριμένα, την 
1/9/2021 το υπουργείο Παιδείας δημοσιοποίησε 
απόφαση (06084/Y2) μη έγκρισης της ειδικότητας 
Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών του 
τομέα Μηχανολογίας του ΕΠΑ.Λ. Πάρου, στην οποία 
είχαν εγγραφεί τρεις μαθητές και της ειδικότητας 
Τεχνικού Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημά-
των, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών 
του τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτομα-
τισμού στην οποία είχαν εγγραφεί τέσσερις μαθητές.

Οι συγκεκριμένοι μαθητές παραμένουν μετέωροι 
ενώ η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει, αφού σύμ-
φωνα με την παραπάνω απόφαση, αν θέλουν να σπου-
δάσουν αυτό που έχουν επιλέξει θα πρέπει να κάνουν 
εγγραφή σε άλλη σχολική μονάδα. Να θυμίσουμε στο 
υπουργείο ότι η Πάρος είναι νησί και η μετακίνηση σε 
άλλη σχολική μονάδα δεν είναι δυνατή. Έτσι για άλλη 
μια φορά αγνοείται η νησιωτικότητα και εγκαταλείπο-
νται οι νησιώτες στην τύχη τους. Βέβαια η απόφαση 
αυτή ακολουθεί την γενική πολιτική της κυβέρνησης 
που είναι η συρρίκνωση του δημόσιου σχολείου και η 
μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Υπενθυμίζουμε πως:
1. Το κατώτερο όριο μαθητών στην Γ’ τάξη του 

ΕΠΑΛ είναι οι οκτώ μαθητές. Όταν υπάρχουν λιγό-
τερες εγγραφές, το τμήμα θα πρέπει να εγκριθεί ως 
ολιγομελές.

2. Επίσης, στα εγκεκριμένα τμήματα ειδικότητας 
Οχημάτων και Ψυκτικών του τομέα Μηχανολόγων 
στο ΕΠΑΛ Πάρου, υπάρχει ανώτατο όριο μαθητικού 
δυναμικού που αντιστοιχεί σε 9 και 6 μαθητές αντί-
στοιχα. Σε αυτές τις ειδικότητες έχουν ήδη γραφτεί 
ισόποσοι μαθητές, κάτι που καθιστά απαγορευτική 
οποιαδήποτε σκέψη “μεταφοράς” των τριών μαθητών 
της ειδικότητας Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και 
Κατασκευών στις όμορες ειδικότητες του τομέα. Οι 
εν λόγω μαθητές έχουν σκοπό να προχωρήσουν στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω των πανελλαδικών 
εξετάσεων, έχοντας μάλιστα αυξημένες πιθανότητες 
επιτυχίες.

Θεωρούμε, πως η ακατανόητη απόφαση του υπουρ-
γείου Παιδείας αποτελεί βάρβαρη παραβίαση της νη-
σιωτικότητας και του δικαιώματος των μαθητών στην 
μάθηση. Με τα τωρινά δεδομένα, η μόνη διέξοδος των 
επτά μαθητών μας είναι να εγκαταλείψουν το σπίτι 
τους και το νησί τους, και να εγκατασταθούν σε άλλο 
μέρος της Ελλάδας, όπου λειτουργεί η ειδικότητα την 
οποία επέλεξαν. 

Αντιλαμβανόμαστε όλοι, τι σημαίνει αυτό για τη συ-
νοχή και τον προϋπολογισμό των οικογενειών τους.

Η ΕΛΜΕ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ καλεί το υπουργείο 

Παιδείας να αναλογιστεί τις συνέπειες της απόφασής 
του και να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό στην 
άρση της αδικίας και στην έγκριση των τμημάτων».

Η Λαϊκή Συσπείρωση
Για το θέμα η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου σημειώνει 

σε ανακοίνωσή της:
«Ξεκινώντας τη νέα σχολική χρονιά, βρισκόμαστε 

δυστυχώς θεατές στο ίδιο επαναλαμβανόμενο έργο. 
Με απόφασή του το υπουργείο Παιδείας δεν εγκρί-
νει συνολικά στις Κυκλάδες 11 ολιγομελή τμήματα 
ειδικοτήτων του ΕΠΑΛ ανάμεσα στα οποία 2 τμήματα 
στη Πάρο. Ειδικότερα την ειδικότητα Μηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων και Κατασκευών του τομέα Μηχανο-
λογίας του ΕΠΑ.Λ. Πάρου, στην οποία είχαν εγγραφεί 
τρεις μαθητές και την ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρονι-
κών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, 
Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών του τομέα Ηλεκτρολο-
γίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού στην οποία εί-
χαν εγγραφεί τέσσερις μαθητές.

Οι συγκεκριμένοι μαθητές παραμένουν μετέω-
ροι ενώ η σχολική χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει, αφού 
σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, αν θέλουν 
να σπουδάσουν αυτό που έχουν επιλέξει θα πρέπει 
να κάνουν εγγραφή σε άλλη σχολική μονάδα, 
δηλαδή να μετακομίσουν σε άλλο νησί ή στην 
ηπειρωτική Ελλάδα!

Για μια ακόμα φορά αγνοείται η περίφημη νησιω-
τικότητα και εγκαταλείπονται οι νησιώτες στην τύχη 
τους,σαν αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής που 
στοχεύει στη συρρίκνωση του δημόσιου σχολείου και 
τη μείωση του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Απαιτούμε, άμεσα το υπουργείο να αντιμετω-
πίσει το πρόβλημα. Να μπορούν όλοι οι μαθητές 
των ΕΠΑΛ των νησιών μας χωρίς όρους και πε-
ριορισμούς να φοιτούν στις ειδικότητες και τους 
τομείς που επιθυμούν».
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Στις 8-10 Σεπτεμβρίου βρέθηκε στην Πάρο η Animal 
Action Hellas - Δράση για τα Ζώα (παραμένοντας 
γνωστή ως GAWF – Greek Animal Welfare Fund στην 
Αγγλία). Το GAWF ιδρύθηκε το 1959 και από τότε προ-
σφέρει βοήθεια σε αδέσποτα ζώα, ζώα εργασίας, ζώα 
συντροφιάς αλλά και σε όποιο ζώο έχει ανάγκη. Πι-
στεύει στην εύρεση βιώσιμων λύσεων για τα προβλή-
ματα ευζωίας και τα όσα έχουν πετύχει μέχρι σήμερα 
το αποδεικνύουν.

Το Πρόγραμμα Φροντίδας 
Στόχος του προγράμματος ιπποειδών είναι η βελτί-

ωση της ζωής των ιπποειδών εργασίας (κυρίως γαϊ-
δούρια και μουλάρια) σε όλη την Ελλάδα, το οποίο 
επιτυγχάνεται μέσα από το ετήσιο πρόγραμμα επισκέ-
ψεων πεδίου. 

Συγκεντρώνουν τις προσπάθειες σε αγροτικές ή 
απομονωμένες περιοχές όπου οι ιδιοκτήτες των ζώων 
έχουν από λίγη έως καθόλου πρόσβαση σε εκπαιδευ-
μένους επαγγελματίες. Οι παραδοσιακές πρακτικές 
που είναι ακόμα ευρέως διαδεδομένες είναι αναποτε-
λεσματικές ή επιζήμιες. Με επικεφαλής την κ. Ελίζα 
Γκέσκου, όπου είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε 
μαζί της και την ομάδα της, τον κ. Άλκη Γκέσκο (τε-

χνικός δοντιών ιπποειδών), και τον κ. Τάσο Σκύλ-
λα. (πεταλωτής). Για κάποιες μέρες όλον τον χρόνο 
αφήνουν την έδρα τους για να επισκέπτονται την νη-
σιωτική και ηπειρωτική Ελλάδα, για να εξετάσουν και 
να φροντίσουν όλα τα ιπποειδή (γαϊδούρια, μουλάρια, 
άλογα και πόνυ. Συγκεκριμένα, παρέχουν κτηνιατρική, 
πεταλωτική (εξονυχισμό) αλλά και οδοντιατρική φρο-
ντίδα.

Παράλληλα με την κτηνιατρική φροντίδα, στο διά-
λογο που είχαμε με την κ. Γκέσκου, μας επισήμανε, ότι 
γίνεται εκτενής ενημέρωση στους κτηνοτρόφους για 
το παστούρωμα και τα προβλήματα που δημιουργεί 
στα ζώα. Όπως για παράδειγμα: 

να τραυματιστεί το δέρμα από το σχοινί, να δημιουρ-
γηθεί φλεγμονή και οστεόφυτα κάτω από το σημείο 
τριβής, οι μύες και οι αρθρώσεις δεν κινούνται φυσι-
ολογικά, (καταπονούνται, ατροφούν), μπορεί να τραυ-
ματιστούν οι τένοντες, να στραμπουλήξει ή να εξαρ-
θρώσει το πόδι του, να σπάσει το πόδι ή την λεκάνη 
του, να χάσει την οπλή του από νέκρωση και να σπάσει 
ακόμα τον τράχηλο του (αν είναι πουλάρι)

Όσον αφορά για τον ηλεκτρικό φράκτη που προτεί-
νεται ως εναλλακτικός τρόπος αντί του παστουρώμα-
τος, τόνισε ότι δεν κάνει ζημιά στα ζώα, δεν έχει 
απαγορευτικό κόστος και μπορεί να χρησιμοποι-

ηθεί σε όλα τα ζώα, ακόμα και στα πρόβατα και στις 
κατσίκες όπου υπάρχει η μεγαλύτερη δυσκολία. 

Στην Πάρο

Τις μέρες που παρέμειναν στην Πάρο, με προσωπική 
επικοινωνία της ομάδας αλλά και με συνεννόηση με 
τον κ. Τσιγώνια, ενημερώθηκαν περίπου 30ιδιοκτήτες 
ιπποειδών και εξετάστηκαν και φροντίστηκαν περίπου 
60 ιπποειδή. 

Η ομάδα διαπίστωσε ότι οι ιδιοκτήτες ιπποειδών με 
τους οποίους ήρθαν σε επαφή στο νησί, φροντίζουν σε 
ικανοποιητικό επίπεδο τα ζώα που έχουν και ότι είναι 
σε γενικές γραμμές. Τέλος, είναι θετικοί να χρησιμοποι-
ήσουν τον ηλεκτρικό φράχτη αντί του παρωχημένου 
και βάναυσου τρόπου του παστουρώματος, εφόσον 
υπάρξει κρατική μέριμνα και οικονομική ενίσχυση.

Φιλοζωία

Animal Action 
Hellas



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
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Η έρευνα φέρουσας ικανότητας για την Πάρο πραγ-
ματοποιήθηκε, για λογαριασμό του δήμου Πάρου με 
σκοπό, τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη του νησιού. Η 
έρευνα διεξήχθη από τον Ιούλιο ως το Σεπτέμ-
βριο του 2019 με επισκέψεις σε φορείς και διανο-
μή ερευνητικών επιστολών. Ο σχεδιασμός, βασίστηκε 
στη συστημική προσέγγιση για τον προορισμό, η οποία 
βασίζεται στην καταγραφή ποιοτικών και ποσοτικών 
χαρακτηριστικών.

Οι δείκτες που επιλέχτηκαν είναι βασισμένοι σε δι-
εθνή βιβλιογραφία. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά προέ-
κυψαν, από συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν σε 
φορείς που σχετίζονται με τον τουρισμό και υπεδείχθη-
σαν, από τη δημοτική Αρχή και από τον Δρ. Δημήτρη 
Προκοπίου, μέσω της εμπειρίας του. Τα ποσοτικά 
χαρακτηριστικά συγκεντρωθήκαν και από τους αρμό-
διους φορείς.

Η στατιστική μελέτη είναι περιγραφική. Τα απο-
τελέσματα της έρευνας είναι, οι Δείκτες Φέρουσας 
Ικανότητας. Εκπονώντας τα ευρήματα της παρούσας 
έρευνας, με την κατάλληλη μελέτη και επεξεργασία 
οι Δείκτες Φέρουσας Ικανότητας διαμορφώνουν τις 
αναπτυξιακές προτάσεις, που πρέπει να επεξεργαστεί 
το δημοτικό συμβούλιο και να χαράξει την τουριστική 
πολιτική και τους στόχους. 

Βιώσιμη ανάπτυξη
Το 1992 έγινε στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας 

η διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την ανάπτυ-
ξη και το περιβάλλον. Εκεί αναγνωρίστηκαν τα κύρια 
παγκόσμια προβλήματα, τα οποία συντελούν στην 
υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Η διάσκεψη ψήφισε 
την Agenda 21 για την Αειφόρο ή Βιώσιμη Ανάπτυξη 
(sustainable development), η οποία αποτελεί τη νέα 
φιλοσοφία για την παγκόσμια ανάπτυξη. Η οικονομική 
άνοδος δε θα πρέπει, να έχει δυσμενείς επιπτώσεις 
στο περιβάλλον. 

Η Agenda 21 περιέχει τέσσερα μέρη τα οποία την 
περιγράφουν, αντίστοιχα: 

1) Την κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη
2) Τη διατήρηση και διαχείριση των φυσικών πόρων 

για την ανάπτυξη
3) Τον ρόλο των διαφόρων φορέων στην βιώσιμη 

ανάπτυξη και 
4) Τους τρόπους εφαρμογής της βιώσιμης ανάπτυ-

ξης.
Το περιβάλλον, φυσικό, πολιτιστικό δομημένο, όπως 

τονίστηκε αποτελεί, ουσιαστικό στοιχείο του τουρι-
σμού, αφού συνδέεται άμεσα με τη διαμόρφωση των 
ποιοτικών προδιαγραφών και επομένως με την αντα-
γωνιστικότητα του. Με την έννοια αυτή, η σχέση τουρι-
σμού και περιβάλλοντος πρέπει, να βρίσκεται σε ισορ-
ροπία ώστε και η τουριστική ανάπτυξη να προχωρά και 
το περιβάλλον να διατηρείται και να προστατεύεται, 
όχι μόνο για τις ανάγκες του παρόντος αλλά και του 
μέλλοντος.

Η χάραξη πολιτικής είναι μια δύσκολη απόφαση που 
ο κάθε αιρετός πρέπει, να εξετάσει πολλά δεδομένα 
και καταστάσεις για να αποφασίσει για τον τουρισμό. 
Και η πρόοδος σε ένα τόπο, εξασφαλίζει τη μακρο-
ημέρευση των αιρετών. Στην πολιτική υπάρχει και η 
υπάρχουσα φήμη αλλά και η υστεροφημία.

Στους ελληνικούς προορισμούς που ζουν από τον 
τουρισμό, έχουν όλοι γνώμη και όπως συνήθως, όλοι 
γνωρίζουν τα πάντα. Μόνο αν μιλάμε βάσει στοιχείων, 

μελετών περιπτώσεων, χαρακτηριστικών ζήτησης και 
προσφοράς μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική. Επίσης, 
πρωταρχικά, οι μόνιμοι κάτοικοι σε ένα τόπο έχουν την 
πρώτη γνώμη. Δεδομένου ότι, ο τουρισμός έχει με-
τατρέψει την καθημερινότητα τους σε μεγάλο βαθμό. 
Η τουριστική πολιτική είναι, οι επιλογές του κράτους 
αλλά και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την τουριστική 
δραστηριότητα.

Ο τουρισμός δεν είναι βιομηχανία ή βαριά βιομηχα-
νία. Η ερμηνεία αυτή βασίζεται σε λάθος προσέγγιση. 
Ο τουρισμός είναι, ο συνδυασμός των παραγωγικών 
συντελεστών, για τον λόγο αυτό θεωρείται, από τους 
μεγαλύτερους κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας.

Φέρουσα Ικανότητα στον τουρισμό
 Η Φέρουσα Ικανότητα στον Τουρισμό αποτελεί, 

χρήσιμο εργαλείο για τη χάραξη αναπτυξιακής πολι-
τικής, για την προστασία του περιβάλλοντος και για 
τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και είναι απαραίτητη 
προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προορισμών και 
τη διατήρηση της τουριστικής ζήτησης για τον προ-
ορισμό. Το ζήτημα της φέρουσας ικανότητας στον 
τουρισμό, απασχολεί πολλούς επιστήμονες στη διεθνή 
βιβλιογραφία. 

Φέρουσα Ικανότητα είναι, ο αριθμός των ειδών ή η 
μονάδα ενός είδους που μπορούν να συντηρηθούν επ’ 
άπειρον από ένα οικοσύστημα χωρίς την υποβάθμιση 
του. Υπό τη συστημική της έννοια, η φέρουσα ικανότη-
τα ορισμένου συστήματος ή υποσυστήματος είναι αυτή 
διατηρεί την ισορροπία του μείζονος συστήματος. Εί-
ναι, η πεπερασμένη χωρητικότητα και αντοχή των υπο-
συστημάτων όσο και των ανθρωπογενών συστημάτων. 

Την Αρχή της Φερούσης Ικανότητος που θέσπισε 
ρητώς η Διακήρυξης της Στοκχόλμης και δέχονται 
εμμέσως και οι κείμενες διατάξεις που αναφέρονται 
αορίστως στη βιολογική ισορροπία που αναγνώρισε 
το Πέμπτο Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
ως εφαρμοστέα κατά την ίδρυση οικισμών, ραγδαίως 
εξαπλωμένων εις βάρος της υπαίθρου εξ αιτίας της 
αχαλίνωτης κερδοσκοπίας της γης και απουσίας χωρο-
ταξικών σχεδίων. Το δικαστήριο διέγνωσε ορθώς ότι 
η αλόγιστη οικιστική ανάπτυξη αποτελεί την 
κυριότερη απειλή του περιβάλλοντος.

Με το ευρύτερο λοιπόν περιεχόμενο της η Αρχή της 
Φερούσης Ικανότητος λέγει ότι, η κατασκευή και δια-
χείριση των ανθρωπογενών συστημάτων, δεν πρέπει 
να παραβιάζει την φέρουσα ικανότητα αυτών των 
ιδίων και των οικοσυστημάτων- χερσαίων –υδάτινων- 
θαλασσίων που επηρεάζονται από αυτά, διότι όλα τα 
ανθρωπογενή συστήματα κατασκευάζονται μεν και 
εξελίσσονται αναλώμασι των οικοσυστημάτων αλλά 
συναποτελούν με αυτά μείζονα ενιαία συστήματα ενός 
του μεγασυστήματος της γαίας.

Με την εκτίμηση Φέρουσας Ικανότητας στον του-
ρισμό μπορούμε να αξιολογήσουμε την υπάρχουσα 
κατάσταση του περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με την 
ανάπτυξη τουριστική και μη. Ολοκληρωμένες περι-
βαλλοντικές υποδομές όπως τα περιβαλλοντικά πάρ-
κα σχετίζονται με τη φέρουσα ικανότητα. Η φέρουσα 
ικανότητα έχει ιστορία στα θέματα περιβαλλοντικών 
πόρων αλλά και τουριστικών περιοχών θέλγητρων.

Οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι και οι περιορισμοί 
της φέρουσας ικανότητας οδηγούν κυβερνήσεις και 
οργανισμούς να λειτουργούν δίκτυα εμπλεκομένων 
φορέων με σκοπό τη συνεργασία για την διαχείριση 

και την προστασία του περιβάλλοντος.
Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

ανθρωπότητα είναι αποτέλεσμα της σχέσης μεταξύ 
ανθρώπου και φύσης και του τρόπου με τον οποίο ο 
άνθρωπος αντιμετώπισε και διαχειρίστηκε, επί αιώνες, 
το φυσικό περιβάλλον σαν ένα ελεύθερο και ανεξά-
ντλητο αγαθό. Μετά τη βιομηχανική επανάσταση, που 
συνδυάστηκε με την συνεχή αύξηση του πληθυσμού 
των πόλεων, η επιβάρυνση τού περιβάλλοντος παρου-
σίασε δραματική επιδείνωση. Τα αποτελέσματα ήταν 
πολύ σοβαρά για την ποιότητα της ζωής των ανθρώ-
πων. Η υποβάθμιση του αστικού, φυσικού και κοινωνι-
κού περιβάλλοντος εντάθηκε δραματικά στη διάρκεια 
του περασμένου αιώνα. Ωστόσο, η συνειδητοποίηση 
της διάστασης των προβλημάτων που προκαλεί η αν-
θρώπινη δραστηριότητα στον πλανήτη και η ανάγκη 
να ληφθούν μέτρα για την προστασία του περιβάλλο-
ντος, πριν η κατάσταση γίνει μη αναστρέψιμη, άρχισε 
να απασχολεί σοβαρά την παγκόσμια κοινότητα μό-
λις περί το τελευταίο τέταρτο του 20ου αιώνα, με τη 
Διακήρυξη της Στοκχόλμης το 1972 (United Nations, 
1972). Η διαπίστωση της έκτασης του προβλήματος 
φαίνεται καθαρά στον λόγο της πρωθυπουργού της 
Ινδίας Indira Gandhi στην εν λόγω διάσκεψη:

Η μόλυνση του περιβάλλοντος δεν είναι τεχνικό πρό-
βλημα. Το λάθος δε βρίσκεται στην επιστήμη ή στην τε-
χνολογία αλλά στις αξίες του σύγχρονου κόσμου που 
αγνοεί τις ανάγκες των άλλων και αδιαφορεί για τις 
μακροπρόθεσμες προοπτικές (Gandhi, 1972).

Από τη διαπίστωση ωστόσο των προβλημάτων μέχρι 
τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την αντιμετώπι-
σή τους, ο δρόμος είναι ακόμα μακρύς, όπως δείχνουν 
οι πρόσφατες παλινωδίες της Αμερικανικής πολιτικής 
ηγεσίας σχετικά με την τήρηση των δεσμεύσεων της 
συμφωνίας των Παρισίων του 2016 για το κλίμα. Πα-
ρόλα αυτά τις τελευταίες δεκαετίες η άποψη ότι πρέ-
πει να υπάρξει μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη 
και το περιβάλλον είναι πια κυρίαρχη στην παγκόσμια 
κοινότητα, και εκφράστηκε και συνεχίζει να εκφράζε-
ται μέσα από την προώθηση πολιτικών που προωθούν 
τη λεγόμενη αειφόρο ανάπτυξη (sustainable growth). 
Η έννοια της φέρουσας ικανότητας είναι συστατικό 
στοιχείο αυτής της αντίληψης και, για το λόγο αυτό, 
η σωστή επιστημονική της αξιολόγηση, αποτελεί απα-
ραίτητο στοιχείο για την επιτυχία μιας περιβαλλοντικής 
πολιτικής. 

Η φέρουσα ικανότητα στον 
τουρισμό της Πάρου
Η «Φωνή της Πάρου» θα παρουσιάσει (σε συνέχειες), την έρευνα που έγινε για 
λογαριασμό του δήμου Πάρου, σχετικά με τη φέρουσα ικανότητα στον τουρισμό 
από το νησί μας.
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H έννοια της φέρουσας ικανότητας 
Η έννοια της φέρουσας ικανότητας υπήρχε εδώ και 

εκατοντάδες χρόνια, με αρχική εφαρμογή στη μηχανι-
κή και σχετιζόταν με την ικανότητά των κατασκευών 
(π.χ. κτήρια, γέφυρες) να αντέξουν ένα συγκεκριμένο 
φορτίο. 

Από τις αρχές του 20ου αιώνα η συζήτηση για τη 
φέρουσα ικανότητα επεκτάθηκε και στο περιβάλλον. 
Σε πρώτη φάση η έννοια της φέρουσας ικανότητας 
χρησιμοποιήθηκε στον κλάδο της βιολογίας για να 
αποσαφηνίσει την σχέση που υπάρχει ανάμεσα στον 
περιβάλλοντα χώρο και τους ζωντανούς οργανισμούς. 
Η έννοια της φέρουσας ικανότητας στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, για παράδειγμα, αφορούσε 
κυρίως στην προσπάθεια να καθοριστεί ο μέγιστος 
αριθμός των ζώων που μπορεί να αντέξει ένα οικοσύ-
στημα. Αφορούσε την ικανότητα αφομοίωσης και επα-
νάκαμψης του περιβάλλοντος και την διατήρηση της 
βιοποικιλότητας. Στον τουρισμό η φέρουσα ικανότητα 
συσχετίζεται με τη δυνατότητα ενός προορισμού να 
δεχθεί επισκέπτες. Στον χώρο της αναψυχής, η έννοια 
της φέρουσας ικανότητας έχει μελετηθεί πάρα πολύ. 
Την δεκαετία του 1930 χιλιάδες άτομα στις Ηνωμένες 
Πολιτείες άρχισαν να συρρέουν στα προστατευόμενα 
πάρκα. Τότε διαπιστώθηκε ότι ο ανεξέλεγκτος αριθμός 
επισκεπτών δημιούργησε μια σειρά περιβαλλοντικά 
προβλήματα στους προορισμούς. Οι πρώτες αναφο-
ρές στην έννοια είχαν γίνει από τον βιολόγο, Lowell 
Sumner, το 1936, ο οποίος, μελετώντας τα εθνικά 
πάρκα των ΗΠΑ, διαπίστωσε ότι τα πάρκα δεν μπο-
ρούν να υποδεχτούν απεριόριστο αριθμό επισκεπτών 
και ότι η χρήση των φυσικών οικοσυστημάτων πρέ-
πει να διατηρείται μέσα σε ορισμένα όρια που τα επι-
τρέπει η φέρουσα ικανότητα των συστημάτων αυτών 
(Sumner, 1983). 

Στις αρχές τις δεκαετίας του 1960 η προσοχή των 
ερευνητών επικεντρώθηκε στους κοινωνικούς παρά-
γοντες της φέρουσας ικανότητας. Έγινε γενικά απο-
δεκτό πως τα αυξανόμενα επίπεδα χρήσης άλλαζαν 
την φύση της εμπειρίας αναψυχής, που παρείχε μια 
συγκεκριμένη περιοχή, σε τέτοιο βαθμό που να διαφέ-
ρει εντελώς από αυτήν που αρχικά προσέλκυσε τους 
επισκέπτες. Στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 οι 

έρευνες για τη φέρουσα ικανότητα αναφέρονταν στην 
σχέση ανάμεσα στα επίπεδα χρήσης και την ικανοποί-
ηση των επισκεπτών, μελετώντας παράλληλα τις οικο-
λογικές και κοινωνικές παραμέτρους της. 

Από αυτή την άποψη πιο λειτουργική μοιάζει να εί-
ναι η προσέγγιση του Chamberlain (1997), που ορίζει 
τη φέρουσα ικανότητα στον τουρισμό ως «το επίπε-
δο της ανθρώπινης δραστηριότητας που μια περιοχή 
μπορεί να φιλοξενήσει, χωρίς να αλλοιωθεί η μορφή 
της περιοχής, να επηρεαστούν αρνητικά οι κάτοικοι ή 
να μειωθεί η ποιότητα της εμπειρίας των επισκεπτών». 
Επίσης και οι Middleton & Hawkins (1998) ορίζουν, ως 
φέρουσα ικανότητα «τον βαθμό ανοχής μιας περιοχής 
ή ενός κτηρίου απέναντι στην τουριστική δραστηριότη-
τα και το όριο πέρα από το οποίο μια περιοχή μπορεί 
να επηρεαστεί αρνητικά από τον τουρισμό» Coccosis 
& Mexa (2004). Στον τουρισμό, με απλά λόγια, η 
φέρουσα ικανότητα είναι ο μέγιστος δυνατός 
αριθμός ατόμων που μπορεί να φιλοξενήσει 
ταυτοχρόνως ένας τουριστικός προορισμός, 
χωρίς να προκαλείται καταστροφή του φυσι-
κού, οικονομικού, κοινωνικού περιβάλλοντος, 
και χωρίς μια, μη αποδεκτή, μείωση στην ποιότητα 
της ικανοποίησης των επισκεπτών (United Nations 
Environmental Programme, 1997). 

Τα κοινωνικά θέματα, οι τεχνικές μάνατζμεντ, οι πε-
ριβαλλοντικοί παράγοντες και οι προσδοκίες των του-
ριστών (παράγοντες που αλλάζουν στον χρόνο) επη-
ρεάζουν την μέτρηση της φέρουσας ικανότητας. Για 
τον λόγο αυτό οι Wearing & Neil (1999), θεωρούν ότι 
είναι ιδιαίτερα δύσκολο η μέτρηση της φέρουσας ικα-
νότητας να καταλήξει σε ένα κοινά αποδεκτό δείκτη, σε 
ένα αριθμό δηλαδή, που να μπορεί να συγκεράσει και 
να εκφράσει όλες αυτές τις σύνθετες παραμέτρους.

Σύμφωνα με τους Wearing & Neil (1999), η τουρι-
στική φέρουσα ικανότητα μιας περιοχής εξαρτάται από 
την φέρουσα ικανότητα τριών επιμέρους κατηγοριών: 

Βιοφυσική (οικολογική) φέρουσα ικανότητα (που 
αφορά στο φυσικό περιβάλλον).

Κοινωνικό – πολιτιστική φέρουσα ικανότητα (που 
αφορά στις επιπτώσεις πάνω στον πληθυσμό της πε-
ριοχής υποδοχής). 

Φέρουσα ικανότητα των υποδομών (που αφορά 
στην εμπειρία των τουριστών).

Έξι τύποι φέρουσας ικανότητας που 
σχετίζονται με τον τουρισμό

Η ανάλυση της φέρουσας ικανότητας στον τουρισμό 
σε επιμέρους-κατηγορίες γίνεται ακόμα πιο διεξοδική 
από τον Swarbrooke (1999) που παραθέτει έξι τύπους 
φέρουσας ικανότητας που σχετίζονται με τον τουρι-
σμό:

- Φυσική φέρουσα ικανότητα. 
- Περιβαλλοντική φέρουσα ικανότητα.
- Οικονομική φέρουσα ικανότητα.
- Κοινωνικό-πολιτισμική φέρουσα ικανότητα.
- Φέρουσα ικανότητα υποδομών.
- Αντιληπτική φέρουσα ικανότητα (αναφέρεται στην 

ποιότητα της τουριστικής εμπειρίας). 
Η βέλτιστη φέρουσα ικανότητα (ή βέλτιστη χρησιμο-

ποίηση των τουριστικών περιοχών) πρέπει να εξακρι-
βωθεί προκειμένου ο τουρισμός να είναι βιώσιμος και 
τα κέρδη να είναι τα μέγιστα σε μακροχρόνια περίο-
δο. Η αύξηση των κερδών μπορεί μεν να συναρτάται 
σε μεγάλο βαθμό από την αύξηση του αριθμού των 
τουριστών, ωστόσο, εάν ο τουρισμός σε μια περιοχή 
ξεπεράσει την φέρουσα ικανότητά της, μπορεί να έχει 
αρνητικές οικολογικές, αισθητικές και κοινωνικές επι-
πτώσεις, με αποτέλεσμα η ελκυστικότητα της τουριστι-
κής περιοχής να μειωθεί. Είναι με δυο λόγια δυνατόν 
ο τουρισμός να καταστρέψει τον τουρισμό. Η γνώση 
της φέρουσας ικανότητας μιας περιοχής υποδοχής επι-
τρέπει, μέσα από ένα σωστό ανθρώπινο μάνατζμεντ, 
να μετριάσει τις αρνητικές επιπτώσεις του τουρισμού, 
μοιράζοντας τον τουρισμό στον χρόνο και στον χώρο ή 

συγκεντρώνοντάς τον σε περιοχές με μεγάλη φέρουσα 
ικανότητα. 

Μέτρηση Φέρουσας Ικανότητας 
Εν προκειμένω, η μέτρηση της φέρουσας ικανότητας 

μιας τουριστικής περιοχής θα πρέπει να λάβει υπόψη 
μια σειρά από παράγοντες:

Ι. Φυσικοί παράγοντες: Υπερβολική κατανάλωση 
πρώτων υλών.

II. Οικολογικοί-Περιβαλλοντικοί παράγοντες: Υπο-
βάθμιση φυσικών πηγών (περιβαλλοντικό κόστος) π.χ. 
διάβρωση, ή αλλαγές στην ποιότητα του νερού. 

III. Αισθητικοί / Αντιληπτικοί / Ψυχολογικοί παράγο-
ντες: Υποβάθμιση της εμπειρίας αναψυχής των επισκε-
πτών λόγω συνωστισμού ή υποβάθμισης του περιβάλ-
λοντος 

IV. Κοινωνικοί παράγοντες: Εχθρική αντιμετώπιση 
από την τοπική κοινότητα 

Η φέρουσα ικανότητα μπορεί να αναλυθεί περαιτέ-
ρω ώστε να διευκολυνθεί η ανάπτυξη και επεξεργασία 
στρατηγικών οδηγιών και δράσεων (United Nations 
Environment Programme [UNEP], 2007): 

- Επιθεώρηση και επεξεργασία των χρήσεων γης και 
των παράκτιων περιοχών τουριστικής ανάπτυξης και 
ανάπτυξης υποδομών. 

- Εισαγωγή χρήσιμων στρατηγικών σχεδιασμού σχε-
τικών με τον τουρισμό.

- Ανάπτυξη οδηγιών για τη μεθοδολογία εκτίμησης 
της φέρουσας ικανότητας στον τουρισμό. 

Συμπέρασμα 
Η φέρουσα ικανότητα στον τουρισμό αποτελεί χρή-

σιμο εργαλείο για τη χάραξη αναπτυξιακής πολιτικής, 
που θα συνδυάζει την προστασία του περιβάλλοντος 
με την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Είναι χρήσιμη 
τόσο για την αξιολόγηση του κάθε προορισμού όσο 
και για τη διατήρηση της τουριστικής ζήτησης για τον 
συγκεκριμένο προορισμό.

...Συνεχίζεται 

Ο ερευνητής
Ο επικεφαλής της έρευνας, Δρ. Δημήτρης 

Προκοπίου, είναι οικονομολόγος με εξειδίκευση 
στον τουρισμό και διδακτορικό στη Διαχείριση Πα-
ράκτιου Περιβάλλοντος και τουρισμός με εφαρμο-
γή στην Φέρουσα Ικανότητα στον τουρισμό.

Διατέλεσε δυο χρόνια υποδιευθυντής στον ορ-
γανισμό Τουρισμού Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
Σάμου, ένα χρόνο ως σύμβουλος τουρισμού και 
τουριστικής προβολής στον δήμο Ικαρίας, και ένα 
χρόνο στον δήμο Πόρου Τριμηνίας. Διδάσκει του-
ρισμό σε δημόσια ΙΕΚ του υπουργείου Παιδείας 
και Τουρισμού, και σε ιδιωτικά. Είναι επιστημονικός 
συνεργάτης του Wessex Institute of Technology, 
του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πρώτο θέμα
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

«Ρηνάκι – 
Ρηνάκι»

Όλοι οι ηλικιωμένοι Ικαριώτες έχουν να σου πουν 
μία ιστορία για την περίοδο που το νησί τους ήταν 
τόπος εξορίας.

Λόγω του ότι η συγχωρεμένη η μάνα μου γεννή-
θηκε εκεί, όπου όλο της το σόι ζει ακόμα και σήμερα 
στη Νικαριά, έχω ακούσει δεκάδες ιστορίες με τους 
εξόριστους. Για έναν περίεργο λόγο οι κυβερνήσεις 
του κέντρου και της δεξιάς έστειλαν εξορία εκεί 
τους πιο μορφωμένους αριστερούς. Έτσι, οι φιλή-
συχοι κάτοικοι του νησιού είδαν για πρώτη τους 
φορά γιατρούς, αρχιτέκτονες, καλλιτέχνες, διανο-
ούμενους κλπ. Η μάνα μου το τι παραστάσεις αρχαί-
ας τραγωδίας είχε δει σ’ ένα αλώνι κοντά στο σπίτι 
της δε λέγεται. Και με ηθοποιούς του βεληνεκούς 
ενός Κατράκη κλπ. Άσε πια που έως και οι παπάδες 
της Ικαρίας έπιναν νερό στο όνομα των εξόριστων. 
Βλέπετε οι εξόριστοι ζωγράφοι έσπευσαν να αγιο-
γραφήσουν τις εκκλησίες και οι πολιτικοί μηχανικοί 
να τις αναστηλώσουν! «Τι κακοί άνθρωποι και αντί-
χριστοι. Ο Θεός τους έστειλε!» έλεγαν. Και να τα 
πεσκέσια και να τα κεράσματα.

Η μάνα μου λοιπόν είχε ένα κόλλημα με τον Μίκη 
Θεοδωράκη. «Ένας παλλήκαρος μέχρι εκεί πάνω» 
έλεγε. Σε σημείο τέτοιο δε, που αναρωτιόμαστε 
όλοι μας αν είχε συμβεί και τίποτα άλλο… με τον 
«παλλήκαρο μέχρι εκεί πάνω!». Έτσι λοιπόν στο τρα-
πέζι του φαγητού είχαμε ομηρικές μάχες, αφού ο 
πατέρας μου ήταν φανατικός «Καραμανλικός» και 
δε δεχόταν τίποτα άλλο. Ήταν τέτοια η πίστη του 
για τον Καραμανλή, που επειδή βρέθηκε κάποτε σ’ 
ένα τραπέζωμα μαζί του τη δεκαετία του ’50, πα-
ρατήρησε ότι μαζί με το φαγητό ο Καραμανλής ήπιε 
ένα ουίσκι. Έτσι, ο κυρ-Μιχάλης έπινε ένα ουίσκι στο 
φαγητό!

Για να «αντιμετωπίσει» τη μητέρα μου στις συζη-
τήσεις για τον Θεοδωράκη, άρχισε να αμφισβητεί 
τις ιστορίες. Μέχρι που και τα υπόλοιπα μέλη της 
οικογενείας αρχίσαμε να πιστεύουμε το ίδιο! Δη-
λαδή, ότι όλες οι ιστορίες ήταν μυθοπλασία. Έλα 
όμως που…

Μία μέρα το 1993 είχα πάει με τη μητέρα μου 
να ψωνίσουμε πέριξ της πλ. Αμερικής που μέναμε. 
Κάπου στη γωνία της Αγ. Μελετίου, βλέπουμε τον 
Θεοδωράκη μαζί με μία κουστωδία που τον ακο-
λουθούσε. Ήταν η πρώτη και τελευταία φορά που 
τον είδα και εγώ. Αίφνης, ο Μίκης, μέσα στον κόσμο, 
αρχίζει να φωνάζει: «Ρηνάκι, Ρηνάκι!» και τρέχοντας 
παίρνει στην αγκαλιά του τη κυρά-Ρήνη, και τη ση-
κώνει ψηλά. Να τα φιλιά, να τα κανακέματα, να τα 
δάκρυα. Έμεινα «άγαλμα». Η μάνα μου τελικά έλεγε 
αλήθεια, για τα χρόνια στην Ικαρία και τον Μίκη.

Το μεσημέρι στο τραπέζι έπεσε μουγγαμάρα από 
τον πατέρα μου, που τελικά έγινε «κηδεία», όταν η 
μάνα μου του είπε: «Πάντως δε θυμάμαι ποτέ να σε 
πήρε τηλέφωνο ο Καραμανλής και να σου είπε τι 
ουίσκι να πίνεις!».

Βυζαντινή 
μουσική

Το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, 
έχει ιδρύσει από το 1995 σχολή εκκλησιαστικής - βυ-
ζαντινής μουσικής.

Η φοίτηση στη σχολή είναι δωρεάν. Ο κύκλος σπου-
δών είναι επταετής, όσοι δε αποφοιτούν από τη σχολή 
θα λαμβάνουν αναγνωρισμένο πτυχίο εκκλησιαστικής 
βυζαντινής μουσικής από το υπουργείο Πολιτισμού. Η 
σχολή λειτουργεί στους κατάλληλα διαμορφωμένους 
χώρους του Ιερού Προσκυνήματος υπό την διεύθυνση 
του μουσικοδιδασκάλου π. Εμμανουήλ Φωκιανού.

Αγιασμός και απονομή πτυχίων στους αποφοιτήσα-
ντες σπουδαστές: Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 

Έναρξη μαθημάτων: Δευτέρα 27 Σεπτεμβρίου 
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2284021203 και 

6945 191 005 (π. Εμμανουήλ).

Υποβάθμιση 
εορτασμού

Υπό τον τίτλο: «Ο Ευαγγελισμός, η Θαυματουργός 
Εικών και η υποβάθμιση», ο κ. Γεώργιος Δαμ. Παυ-
λάκης, μας έστειλε επιστολή, σχετική με το άρθρο του 
αρχισυντάκτη μας προ δύο εβδομάδων για την υπο-
βάθμιση του 15Αύγουστου στην Πάρο.

Η επιστολή του κ. Παυλάκη, έχει ως εξής:
«Είναι γνωστό ότι η εικόνα της Μεγαλόχαρης στην 

Τήνο είναι ο Ευαγγελισμός. Στις 25 Μαρτίου όμως 
δεν ακούγεται σχεδόν τίποτε. Το θέμα είναι λοιπόν, ότι 
φθάσαμε να γίνεται μεγάλο πανηγύρι το Δεκαπενταύ-
γουστο και μάλιστα με μεγάλη επισημότητα και κυβερ-
νητική εκπροσώπηση. Η Πάρος με έναν υπέρλαμπρο 
ναό, θαυμαστό μνημείο αρχιτεκτονικής αφιερωμένο 
στην Κοίμηση της Παναγίας, αγνοείται συστηματικά, 
τόσο από τα ΜΜΕ όσο και από την επίσημη πολιτεία, 
πλην ελαχίστων εξαιρέσεων.

Θαυματουργός εικών τι σημαίνει; Ότι η Παναγία επι-
λέγει πού θα κάνει θαύματα; Και οι άλλες θαυματουρ-
γοί εικόνες διαφόρων Αγίων ανά την Ελλάδα και εκεί 
οι Άγιοι επιλέγουν πού θα κάνουν θαύματα; Μάλιστα 
πολλές από αυτές βρίσκονται σε μοναστήρια, ξεθά-

φτηκαν μετά από όνειρο που είδαν κυρίως συγγενείς 
των ηγουμένων. Η κοσμοσυρροή όπως στην Τήνο έτσι 
και σε αυτά τα άλλα μέρη είναι τεράστια. Έτσι η ρήση 
«Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν, εν 
πνεύματι και αληθεία δεί προσκυνείν», πάει περίπα-
το. Θυμίζω το θαύμα με την κόκκινη γραβάτα κατά το 
οποίο ο εκ γενετής τυφλός νεαρός βρήκε το φως του, 
αλλά γνώριζε τα χρώματα. Μάλλον δεν δασκάλεψαν 
καλά τη μητέρα του. Θυμίζω ακόμη τη διαμάχη του 
Μητροπολίτη Σύρου με τη Διοίκηση του Ιδρύματος 
της Μεγαλόχαρης για τα οικονομικά.

ΜΗΠΩΣ «Είναι πολλά τα λεφτά Άρη;».

Αποχαιρετισμός στον 
Γιώργο Ραγκούση 
του Στάθη και της 
Κυριακώς

Ξημερώματα Σαββάτου, 4 Σεπτέμβρη 2021 έφυγε ο 
αγαπημένος μας πατέρας Γιώργος Ραγκούσης.

Άφησε την τελευταία του πνοή στο Μαρούσι, σε κεί-
νη την πρώτη κάμαρη που με τόσους κόπους κατάφερε 
να φτιάξει με την αγαπημένη του, επί 65 χρόνια σύ-
ντροφό του, Μαρουσώ.

Η μέχρι χθες παρουσία του, στην πολυτάραχη ζωή 
μας, όμοια με το γλυκό κρασί που έμαθε να φτιάχνει 
από τον πατέρα του τον Στάθη:
• Καθαρή, όπως το μάρμαρο που για χρόνια πελεκού-

σε στα νταμάρια του Διονύσου.
• Πολύτιμη, σαν κάθε αξία που δεν σου επιτρέπεται να 

αμφισβητήσεις, απλά σε σένα ανήκει η επιλογή αν θα 
την έχεις οδηγό στη ζωή σου.
Με περισσή υπομονή και καρτερικότητα υπέμεινε 

όλα τα δεινά της ζωής. 
Και έτσι έφυγε ήσυχος, γαλήνιος.
Η παριανή γη, ο ήλιος που ανέτειλε στο χωριό του 

στις Λεύκες, η Αγία Τριάδα, παρέμειναν μέχρι τέλους οι 
μοναδικές αναφορές του.

Με οδηγό το Λευκιανό φως πορεύτηκε στη ζωή του, 
μέχρι που έφτασε στη δική του δύση.

Καλό ταξίδι πατέρα. Καλό Παράδεισο να έχεις.
Μαρούσι, 11 Σεπτεμβρίου 2021

Σταυρούλα, σύζυγος Στάθη Ραγκούση
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Διοικητική Υπάλληλος (ADM0121)
Από τεχνική εταιρεία με πολυετή παρουσία και έδρα στην Πάρο, η οποία ειδικεύ-

εται στη μελέτη και κατασκευή πολυτελών κατοικιών, ζητείται υπεύθυνη γραμματει-
ακής υποστήριξης και διεκπεραιώσεων για πλήρη απασχόληση.

Απαραίτητη:
• η οργανωτικότητα,
• η γνώση βασικών εργαλείων διαχείρισης και οργάνωσης γραφείων (Outlook, 

Gmail, Word/Excel),
• η λήψη πρωτοβουλιών, 
• η ομαδική δουλειά και συνεργατικότητα, 
• η κατανόηση απλών λογιστικών εννοιών, 
• η πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορι-

κώς), 
• η ευγενής και επικοινωνιακή προσωπικότητα,
• η κατοχή μεταφορικού μέσου.

Επιθυμητή: 
• η όρεξη για εξέλιξη και εδραίωση των σχέσεων με εταιρείες συνεργατών, τις δη-

μόσιες υπηρεσίες καθώς και τους πελάτες της εταιρείας.
• η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, με προτίμηση στα Γαλλικά.
• η γνώση προγράμματος μισθοδοσίας Οικοδομοτεχνικών έργων.

Εάν σας ενδιαφέρει η εργασία σε ένα αναπτυσσόμενο περιβάλλον, στείλτε το βιο-
γραφικό σας στο email: constructions2021@gmail.com με θέμα: ADM0121.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN

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

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΑΡΟΣ, ενοικιάζονται 
δωµάτια µε το µήνα, χωρίς κουζίνα, 
επιπλωµένα µε Α/C, ψυγείο, τηλεόρα-

ση και Wi/Fi. Τηλ.: 6985 842 240

ΚΡΙΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κοντά στην παρα-
λία Μαρτσέλο, ενοικιάζεται κατοικία 
70τ.µ., πλήρως επιπλωµένη, 1 Υ/∆, 1 
µπάνιο, κουζίνα, καθιστικό, µε ηλιακό 
και A/C, από 20/9 – 15/6/2022. Τηλ. 
6944 415 044

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

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 

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το ανθοπω-
λείο Ντίνα στην Παροικιά. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 697 207 7052

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από την 
εταιρεία ΛΟΥΚΑΣ Ι. ΣΤΑΘΕΡΟΣ & ΣΙΑ 
ΕΕ µε έδρα στην Πάρο, ηλικίας έως 
35 ετών, για την κάλυψη θέσης του 
τµήµατος πωλήσεων και εξυπηρέτη-
σης πελατών για µόνιµη απασχόληση. 
Προσόντα: Απαραίτητη γνώση αγγλι-
κών, απαραίτητη γνώση Η/Υ, ευγένεια 
& ικανότητα οµαδικής συνεργασίας, 
προϋπηρεσία σε ανάλογη εταιρεία 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη, δίπλωµα 
οδήγησης. Αυστηρά µόνο αποστολή 
βιογραφικών στο Ls@stathero.
gr ή µέσω fax στο 211-8009014. 
Το ωράριο του καταστήµατος είναι: 
∆ευτέρα έως Σάββατο 07:00 – 15:00. 
Τηλέφωνο: 22840 23796 & 21197

ΤΑΜΙΑΣ ζητείται από την Αγροτεχνική 
Α.Ε. Μισθός 900€ και ασφάλεια. Βιο-
γραφικά στο agrotexniki@yahoo.gr

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

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται άµεσα, µε 
πολύ καλή γνώση AUTOCAD και 
κατασκευαστική αντίληψη, για µερική 
απασχόληση και αντικείµενο την 
διαµόρφωση µηχανολογικών σχεδί-
ων. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε στο 22840 23333 ή 
στο armodios_vovos@yahoo.gr

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ζητούνται στο χώρο 
του ξύλου. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 
412 711, Εφαρµογές, Νίκος και 
Αντώνης Κρητικός

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ KUBOTA B1502 πω-
λείται σε καλή κατάσταση µε 5 χρόνια 
εγγύηση και ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ KUBOTA 
B1402 µε επιπλέον 4 λάστιχα καινού-
ρια και ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA ASTRA 
DREAM 100 κυβικά, µε 36.000 χλµ. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6976 336 421

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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Αγροτικός 
Συνεταιρισμός:
«Περιβόλι» 
ελπίδας!

Ο Αγροτικός Συνεται-
ρισμός Πάρου ενέκρινε 
την είσοδο ιδιώτη επεν-
δυτή στο σχήμα του, 
υλοποιώντας την από-
φαση της γενικής συ-
νέλευσης των αγροτών 
που είχε προηγηθεί. 

Συγκριμένα, στη συνεδρίαση του διοικητικού συμ-
βουλίου έγινε γνωστό ότι κατατέθηκε αίτηση εισόδου 
(μετά την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την είσοδο 
ιδιώτη επενδυτή που δημοσίευσε ο Α.Σ. Πάρου), από 
την εταιρεία «ΠΕΡΙΒΟΛΙ PROPERTIES ΜΟΝΟ-
ΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.».

Η παραπάνω εταιρεία ανήκει στον όμιλο συμφερό-
ντων της «TETHYS» με την οποία ο Συνεταιρισμός 
ήταν εδώ και πολύ καιρό σε διαπραγματεύσεις για 
την καλλίτερη επιτυχία του εγχειρήματος του εκσυγ-
χρονισμού και της υγιούς λειτουργίας του στο μέλλον. 
Η επιστολή συμμετοχής στον συνεταιρισμό της εται-
ρείας αυτής στις 16/6/2021 αποτέλεσε τη βάση για 
την εισήγηση του προέδρου (Ν. Τσιγώνιας), στην 

συνέλευση, που αποφάσισε την τροποποίηση του κα-
ταστατικού, επέτρεψε την είσοδο ιδιώτη επενδυτή με 
ποσοστό 35% και αποφάσισε την έκδοση της πρό-
σκλησης ενδιαφέροντος. 

Σημειώνουμε ακόμα, ότι υπήρξε ενδιαφέρον κι από 
άλλους υποψήφιους επενδυτές, το οποίο όμως δεν 
ολοκληρώθηκε ποτέ σαν επίσημη προσφορά. 

Το πρωτόγνωρο εγχείρημα, της συμμετοχής 
ιδιώτη επενδυτή σε αγροτικό συνεταιρισμό, 
για τα ελληνικά συνεταιριστικά δεδομένα έχει 
πολλές δυσκολίες και απαιτείται σοβαρή προσπάθεια 
για την υλοποίησή του αλλά όλοι προσδοκούν σε ελ-
πιδοφόρες αναπτυξιακές προοπτικές για την προβολή 

και εμπορική αξιοποίηση των προϊόντων της Παριανής 
γης.

 Η επιτυχής υλοποίηση του εγχειρήματος θα κριθεί 
από τον συγχρονισμό του βηματισμού των συνεταιρι-
στών και του επενδυτή ώστε να υλοποιήσουν το επεν-
δυτικό πρόγραμμα για τον εκσυγχρονισμό του Συνεται-
ρισμού που ανέρχεται στα 4.436.494,87 ευρώ, με 75% 
επιδότηση από Ευρωπαϊκά κονδύλια.

Στόχος του προγράμματος εκτός από τον εκσυγχρο-
νισμό των μονάδων παραγωγής και των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, είναι η βελτίωση, και η δημιουργία 
προϊόντων που θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες 
απαιτήσεις της αγοράς.

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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 «Έφυγε» από 
τη ζωή ο π. 
Χρυσόστομος 

Την Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου, έφυγε από τη ζωή, μετά 
από πολυήμερη νοσηλεία στη ΜΕΘ του «Ευαγγελι-
σμού», λόγω κορωνοϊού, ο ηγούμενος της Ι.Μ. Ζωο-
δόχου Πηγής Λογγοβάρδας, Γέροντας Χρυσόστομος 
Πήχος

Ο μακαριστός Γέροντας Χρυσόστομος, υπήρξε πνευ-
ματικό τέκνο του μακαριστού Μητροπολίτη Φλωρίνης, 
Αυγουστίνου Καντιώτη, ο οποίος και τον χειροτόνησε.

Αποχαιρετισμός της Μητρόπολης
Από τη Μητρόπολη Παροναξίας δημοσιεύτηκε η 

παρακάτω ανακοίνωση για τον θάνατο του π. Χρυσο-
στόμου

«Ἐν θλίψει βαθείᾳ ἀνακοινοῦται ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μη-
τροπόλεως Παροναξίας ἡ πρός Κύριον ἐκδημία, τό 
ἑσπέρας τῆς Πέμπτης 9ης Σεπτεμβρίου 2021, τοῦ 
μακαριστοῦ ἤδη Ἀρχιμανδρίτου π. Χρυσοστόμου Πή-
χου, ἐπί εἰκοσαετίαν διατελέσαντος Καθηγουμένου 
τῆς Ἱερᾶς καί Σεβασμίας Μονῆς Ζωοδόχου Πηγῆς 
Λογγοβάρδας Πάρου. 

Ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία θα ψαλῇ τό Σάββατον 11ην 
Σεπτεμβρίου ἐ.ἔ. καί ὥραν 12.30 μ.μ. ἐν τῷ Ἱερῷ Προ-
σκυνηματικῷ Ναῷ Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς Πά-
ρου. Θά ἀκολουθήσῃ ἡ ταφή εἰς τό Κοιμητήριον τῆς 
Ἱερᾶς Μονῆς. 

Εἴθε ὁ Κύριος νά ἀναπαύῃ τήν ψυχήν αὐτοῦ ἐν σκη-
ναῖς δικαίων καί ἁγίων καί νά χαρίζῃ τήν ἐξ Ὕψους 
παρηγορίαν Του εἰς τήν ἀπορφανισθεῖσαν Ἀδελφότη-
τα τῆς παλαιφάτου Ἱερᾶς Μονῆς καί τά πολλά πνευ-
ματικά του τέκνα».

∆ήμος Πάρου
Για το παραπάνω θέμα από τον δήμο Πάρου είχαμε 

την παρακάτω ανακοίνωση:
«Ο Κυριεύων της ζωής και Δεσπόζων του θανάτου 

Κύριός μας, κάλεσε χθες, στη χώρα των ζώντων, τον 
Ιερομόναχο και Ηγούμενο της Ιεράς Μονής Λογγο-

βάρδας Πάρου π. Χρυσόστομο Πήχο.
Ο Γέροντας υπήρξε ένας ταπεινός εργάτης της εκ-

κλησίας, κήρυκας του μοναχισμού, του Ευαγγελίου 
και των πατερικών κειμένων.

Μετ› αισθημάτων απεριορίστου συγκινήσεως και 
χαρμολύπης, ο Δήμος Πάρου και ο Δήμαρχος προ-
σωπικά εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια τους και 
την ειλικρινή συμμετοχή τους εις την χαρμολύπην της 
Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας, της Τοπικής Εκκλησίας 
μας, του νησιού μας και των πνευματικών τέκνων, για 
την προς Κύριον εκδημίαν, του πολυσεβάστου Ιερομο-
νάχου π. Χρυσοστόμου Πήχου.

Του μακαριστού Ιερομονάχου και πατέρα μας π. 
Χρυσοστόμου, αιωνία η μνήμη!».

Τοπικές ειδήσεις

Πρώτος 
έλληνας ο 
Άλκης Βωβός

Με επιτυχία διοργανώθηκε το Παγκόσμιο Πρωτά-
θλημα Ιστιοσανίδας IFCA WIND SURF SLALOM, το 
οποίο πραγματοποιήθηκε στην Πούντα. Το πρωτά-
θλημα διήρκεσε πέντε ημέρες και συγκεκριμένα 1-5 
Σεπτεμβρίου.

Στην επίσημη σελίδα της, η Παγκόσμια Ομοσπονδία 
Ιστιοσανίδας, κάνει αναφορά, για την άψογη διοργά-
νωση που έγινε στο νησί μας, η οποία άφησε το δικό 
της αποτύπωμα, καθώς όλο και περισσότεροι λάτρεις 
του σπορ συνδυάζουν το αγαπημένο τους άθλημα με 
την Πάρο.

Νικητής της διοργάνωσης στην κατηγορία των αν-
δρών αναδείχθηκε ο Κροάτης, Ενρίκο Μαρότι και στις 
γυναίκες η Τζένα Γκίμπσον. Σε ό,τι αφορά, τις ελλη-
νικές συμμετοχές, συμμετείχαν 23 αθλητές, από τους 
οποίους πρώτος βγήκε ο Άλκης Βωβός, ενώ στην 
παγκόσμια κατάταξη βγήκε 17ος. Επίσης, συμμετείχε 
και αθλήτρια από τον Ν.Ο. Πάρου, η Βενετία Θεο-
χαρίδου, στην πρώτη της εμφάνιση σε παγκόσμιο 
πρωτάθλημα ιστιοσανίδας.

Ψήφισμα 
για τον Μ. 
Θεοδωράκη

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου ενέκρινε ομόφωνα 
ψήφισμα στις 8 Σεπτεμβρίου, μετά από αίτημα της Λα-
ϊκής Συσπείρωσης Πάρου, για τον θάνατο του Μίκη 
Θεοδωράκη. Το ψήφισμα έχει ως εξής:

«Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου εκφράζει τη βαθιά 
θλίψη του για το θάνατο του μεγάλου μουσικοσυν-
θέτη Μ. Θεοδωράκη. Μαζί με όλη την Ελλάδα και 
τον κόσμο αποχαιρετάμε το μεγάλο δημιουργό που 
εμπνεύστηκε από τους αγώνες του λαού στο διάβα 
της ζωής του. Ορμητικός, πολυδύναμος, πολυδιάστα-
τος πάλεψε μαζί με το λαό για το λαό. Όπως ο ίδιος 
έλεγε «Αν δεν είχα βιώσει αυτά που βίωσα, δεν θα 
είχα γράψει αυτή τη μουσική».

Παρών σε όλη τη μεγάλη πορεία του λαού μας 
στον 20ο αιώνα. Αγωνίστηκε για κοινωνική δικαιο-
σύνη, υπερασπίστηκε την ελευθερία και την ειρή-
νη ενώ με το έργο του άγγιξε τη καρδιά των λαών 
όλου του κόσμου, δίνοντας το σάλπισμα της πάλης 
για να σηκωθούν οι άνθρωποι λίγο ψηλότερα… για 
να κατακτήσουν ότι πιο υψηλό και όμορφο. Με ιερή 
αφοσίωση καλλιέργησε μια τέχνη που ανυψώνει το 
λαό. Ήταν ο πρώτος που έβαλε στο στόμα των απλών 
ανθρώπων λόγια μεγάλων ποιητών. Το πάντρεμα της 
λαϊκής με τη συμφωνική μουσική στο έργο του Μίκη 
Θεοδωράκη κάνει τον ίδιο και το έργο του μοναδική 
περίπτωση στο χώρο της διεθνούς μουσικής καθώς 
κινείται συνεχώς ανάμεσα σε αυτούς τους δύο κό-
σμους προσπαθώντας να τους συνενώσει σε έναν και 
μοναδικό. Η γενιά παριανών του «Αρχιλόχου» που με-
τείχαν στη παρουσίαση του «Άξιον Εστί» το 1983 στη 
Σύρο, ως μέλη της χορωδίας του, ως διεύθυνση της 
και ως συνοδοί είχαν την τύχη να ακούσουν από το 
στόμα του μεγάλου Μίκη, ότι δόξασαν το έργο του με 
την ερμηνεία τους.

Ο Μίκης Θεοδωράκης με τη μουσική του θα συνε-
χίσει να εμπνέει, και να διαπαιδαγωγεί, θα είναι πάντα 
παρών στους κοινωνικούς αγώνες με τη μουσική του, 
θα βρίσκεται στα χείλη των ανθρώπων που παλεύουν 
για ένα καλύτερο αύριο».

Σημειώνουμε ακόμα, ότι το δημοτικό συμβούλιο τή-
ρησε ενός λεπτού σιγή, ενώ στις 9/9/21 οι σημαίες του 
δήμου και των επιχειρήσεών του κυμάτισαν μεσίστιες. 
Τέλος, μετά από πρόταση του κ. Η. Κουντρομιχάλη, το 
δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να δοθεί το όνομά του 
σε κεντρική οδό της Παροικιάς.

Φωτό: Αχιλλέας Καρατζάς
Η τελευταία φωτογραφία του π. 
Χρυσοστόµου, λίγα εικοσιτετράωρα 
πριν ασθενήσει 

Συμβάντα
- Στις 10/9/202 συνελήφθησαν στην Πάρο, από 

αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, δύο 
ημεδαποί ηλικίας 24 και 26 ετών οι οποίοι αφαίρεσαν 
από επιχείρηση φιάλες ποτών αξίας 4.200 ευρώ. Τα 
αφαιρεθέντα βρέθηκαν και αποδόθηκαν.

-Στις 10/9/2021 ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή 
Πάρου, ότι ιστιοφόρο σκάφος με όνομα «ΦΙΣ ΕΝ 
ΤΣΙΠΣ’» Ν.Π.12161 βρισκόταν σε δυσχερή θέση λόγω 
απώλειας της προπέλας του, με έξι επιβαίνοντες, στη 
θαλάσσια περιοχή έξωθεν λιμένα Πάρου. Στην περιοχή 
έσπευσε ένα αλιευτικό σκάφος, το οποίο ρυμούλκη-
σε με ασφάλεια το ιστιοφόρο στον λιμένα Παροικιάς 
Πάρου. Η οικεία Λιμενική Αρχή που διενήργησε την 
προανάκριση απαγόρευσε τον απόπλου του σκάφους
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Ειρ. Φρέρης: 
«Επιδιώκουμε 
την περαιτέρω 
ανάπτυξη των 
υποδομών»

Σε λιγότερο από ένα μήνα θα ξεκινήσει το πρωτά-
θλημα της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων, αλλά κι αυτά των τμημά-
των υποδομών. Η «Φωνή της Πάρου» ήρθε σε επι-
κοινωνία με τον πρόεδρο της ένωσης, Ειρηναίο 
Φρέρη, ο οποίος τοποθετήθηκε για τη νέα σεζόν, τους 
στόχους, τα προβλήματα που μαστίζουν το κυκλαδίτικο 
ποδόσφαιρο, αλλά έκανε αναφορά και στον κ. Κούγια 
που αναφέρθηκε στο όνομα του.

Επιτέλους μετά από δύο χρόνια θα έχουμε 
πρωτάθλημα. Τι πιστεύεται ότι θα γίνει τη φε-
τινή χρονιά;

«Η ελπίδα και η πίστη μας είναι να ξεκινήσουν όλα τα 
πρωταθλήματα, από τις ακαδημίες μέχρι το αντρικό και 
να ολοκληρωθούν κανονικά. Βέβαια σε μεγάλο βαθμό 
εξαρτώνται από άλλους παράγοντες που δεν μπορούν 
να ελεγχθούν, όπως η πορεία της πανδημίας. Αλλά πι-
στεύουμε ότι όλα θα ολοκληρωθούν φέτος».

Οι εμβολισμοί
Τι ιδιαιτερότητες θα έχεις φέτος το πρωτά-

θλημα ως προς το υγειονομικό κομμάτι; Τα 
rapid test θα τα καλύπτουν οι ομάδες ή θα 
βοηθήσει οικονομικά και η ένωση; 

«Οι οδηγίες που έχουν σταλθεί προς τις ενώσεις από 
την ομοσπονδία και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
είναι αυστηρές και πολύ δαπανηρές για τα σωματεία 
μας. Από εκεί και μετά γίνεται μεγάλη προσπάθεια για 
τα πρωταθλήματα υποδομών να ισχύσει το ίδιο καθε-
στώς, που θα ισχύσει με τα σχολεία. Δηλαδή, δύο rapid 
test την εβδομάδα, χωρίς επιπλέον χρέωση. Σχετικά 
με τις αντρικές κατηγορίες, ισχύει ότι γενικά και στον 
υπόλοιπη Ελλάδα. Αν είσαι εμβολιασμένος ή έχεις πρό-
σφατα νοσήσει, δεν κάνεις rapid test, αν είσαι εμβο-
λιασμένος, πρέπει να πληρώσεις και να κάνεις τα δυο 
test την εβδομάδα.

Η ένωση έχει κάνει προσπάθεια με διάφορα εργα-
στήρια, ώστε να πετύχουμε κάποια καλύτερη τιμή, διότι 
δεν γίνεται ο κάθε γονιός και ποδοσφαιριστής να πλη-
ρώνει κάθε εβδομάδα το test, καθώς είναι δαπανηρό»

Υπάρχουν παίκτες που αρνούνται να εμβολι-
αστούν. Ως προς αυτούς θα υπάρχουν κυρώ-
σεις;

«H ένωση δεν υπάρχει για να μοιράζει ποινές και κυ-
ρώσεις. Όταν υπάρχει μια γενική κρατική οδηγία και δε 
θα τους επιτρέπει την είσοδο στα γήπεδα εμείς πρέπει 
να τηρήσουμε τη νομοθεσία. Είμαστε εδώ και όλοι μαζί 
και πιστεύω ότι προσπαθούμε για το καλύτερο και θα 
βρούμε μια λύση και για αυτό το θέμα».

Τα προβλήματα
Το πρωτάθλημα των Κυκλάδων, ένα από τα 

προβλήματα που έχει, είναι η δυσκολία των 
ομάδων να μετακινηθούν (οικονομικά και και-
ρικά φαινόμενα). Πώς σκοπεύετε να το αντι-
μετώπισε αυτό για να βοηθήσετε τους συλλό-
γους. Ή είναι ένα θέμα δύσκολο στη διαχείρισή 
του. 

«Έχει ξεπεραστεί αυτό θέμα. Πλέον ο καταρτισμός 
των ομίλων γίνεται βάσει των δρομολογίων των πλοί-

ων που υπάρχουν το χειμώνα. Σε οποίον και αν πεις 
αυτό που συμβαίνει στο πρωτάθλημα των Κυκλάδων 
δε θα το πιστεύει. Διότι έχουμε στην ένωση 100 σω-
ματεία και είναι επιτυχία που έχουμε καταφέρει να συ-
νεννοούμαστε και να γίνονται τα παιχνίδια. Οφείλουμε 
βέβαια και ένα ευχαριστώ στις ακτοπλοϊκές εταιρίες, 
οι οποίες μας εξυπηρετούν και εκτός προγράμματος.

Σχετικά με την οικονομική επιβάρυνση τα τελευταία 
χρόνια έχουμε συνάψει συμφωνίες με ακτοπλοϊκές 
εταιρίες που προσφέρουν γενναίες εκπτώσεις. Γι’ αυτό 
και άλλωστε έχουμε ονομάσει τα πρωταθλήματα με 
χορηγό. Ευελπιστούμε να μη μειωθούν φέτος τα δρο-
μολόγια και αν μείνουν κάποια ενδοκυκλαδικά θα είναι 
ακόμα καλύτερη η όλη κατάσταση».

Οι ομάδες αντιμετωπίζουν προβλήματα και 
με τις πληρωμές των διαιτητών; Ή δεν ισχύει 
τέτοιο θέμα.

«Όχι αυτό δεν ισχύει. Οι τιμές είναι πολύ μειωμένες, 
καθώς το κάθε νησί έχει δικούς τους διαιτητές. Πολύ 
λίγα νησιά έχουν μείνει χωρίς δικούς τους διαιτητές. 
Ότι επιβάρυνση υπάρχει έχει να κάνει με τις μετακι-
νήσεις των διαιτητών, καθώς και την διαμονή τους. 
Ωστόσο, και εδώ έχουν γίνει προσπάθειες να μειωθεί 
πολύ το κόστος μετακινήσεις και διαμονής τους. Σημα-
ντικό είναι να βγουν ακόμη περισσότεροι διαιτητές, με 
αποτέλεσμα να μειωθεί ακόμα περισσότερο το κόστος 
τους».

Τα γήπεδα – τα φαβορί
Τι ισχύει για ερασιτεχνικά πρωταθλήματα 

σχετικά με το κόσμο. Θα επιστρέψει ο κόσμος 
στα γήπεδα;

«Έχουν σταλθεί οδηγίες και γίνονται έλεγχοι στις ει-
σόδους των γηπέδων από τους υπεύθυνους που θα 
βρίσκονται εκεί. Ελέγχουν τα πιστοποιητικά εμβολια-
σμού, νόσησης και των rapid test, τόσο των αθλητών, 
όσο και του κόσμου. Φέτος, λοιπόν, όπως και στις 
επαγγελματικές κατηγορίες υπάρχει κόσμος, έτσι και 
στα δικά μας γήπεδα θα μπορεί να εισέλθει ο φίλα-
θλος».

Αν και είναι νωρίς ακόμα. Βλέποντας τις κι-
νήσεις των ομάδων έως τώρα, έχετε ξεχωρίσει 
κάποια ομάδα που να έχει τον πρώτο λόγο για 
το πρωτάθλημα;

«Μπορεί να μην έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα ακό-
μα, αλλά βλέπεις από τον προγραμματισμό και τις με-
ταγραφικές κινήσεις που έχουν γίνει, να έχουν ξεχωρί-
σει κάποιες ομάδες.

Ο Πανναξιακός, ο οποίος είναι μια ομάδα που ανήκει 

στη Γ’ Εθνική. Ο Ελλάς Σύρου που έχει μια καλή ομάδα 
και επιδιώκει την άνοδο στην επόμενη κατηγορία. Η 
ομάδα της Σαντορίνης, και τελευταία αφήνω την ομά-
δα της Πάρου. Όπου με την ένωση που πραγματοποί-
ησε, θα έχει ένα δυνατό σύνολο. Αυτές τις τέσσερις 
ομάδες βλέπω να ξεχωρίζουν -τουλάχιστον μέχρι να 
τις δούμε στον αγωνιστικό χώρο- να διεκδικήσουν την 
είσοδο στα μπαράζ της Γ’ εθνικής. Διότι το σύστημα 
άλλαξε και πάλι και δεν θα πάρει την άνοδο απευθείας 
ο πρωταθλητής.

Υπόθεση Κούγια
Μετά την ισοπαλία την Ελλάδας με το Κόσ-

σοβο ο κ. Κούγιας (πρόεδρος της ΑΕ Λάρισα), 
αναφέρθηκε σε κάποια ονόματα μεταξύ αυτών 
και το δικό σας. Θα θέλατε να μας πείτε τι έχει 
συμβεί;

«Ο κ. Κούγιας επειδή τυγχάνω να τον γνωρίζω και 
προσωπικά, καθώς ερχόταν στη Σύρο για να νομικές 
υποθέσεις πελατών του, θέλοντας να «βγάλει» από 
πάνω του την στεναχώρια για τον υποβιβασμό της 
ομάδας του, μια ιστορικής ομάδας όπως είναι η Λά-
ρισα, ενέπλεξε το όνομα μου και πράγματα, όπου δεν 
έπρεπε πει. 

Εγώ δε θέλω να δώσω συνέχεια. Το παίρνω πλέον 
στην πλάκα γιατί είναι και ένας άνθρωπος του ποδο-
σφαίρου όπου έχει βάλει πολλά χρήματα στις ομάδες 
που έχει αναλάβει. Βρίσκομαι στην επιτροπή ιδιότητας 
ποδοσφαιριστών από το 2015. Μια δικαστική επιτρο-
πή θα λέγαμε, όπου ελέγχει δελτία παικτών, τις πλα-
στογραφίες και διάφορα δικαιολογητικά. Προέκυψε 
ένα πρόβλημα τον Ιανουάριο με όφειλες προς τη λίγκα 
και την Ομοσπονδία, δεν πλήρωσε και ακυρώθηκαν τα 
δελτία».

Θα θέλατε να προσθέσετε κάτι που δεν σας 
ρωτήσαμε;

«Οι στόχοι μας είναι από την πρώτη στιγμή είναι η 
άθληση και η διαπαιδαγώγηση των αθλητών. Από εκεί 
και ύστερα, όταν υπάρχουν οι βλέψεις, τα χρήματα, 
και καλές εγκαταστάσεις, ευελπιστούμε να δούμε τις 
ομάδες μας να προχωρούν στις παραπάνω κατηγορίες.

Επίσης, επιδιώκουμε και στην περαιτέρω ανάπτυξη 
των τμημάτων υποδομών, όπου ήταν και πρωταρχικός 
στόχος. Πιστεύω σε μεγάλο βαθμό το πετύχαμε. Διότι 
πλέον έχουμε φτάσει τα 100 σωματεία, από τα με 12-
14 τμήματα που υπήρχαν το 2015. Διότι είναι καλό 
στις ομάδες που πρωταγωνιστούν να βλέπουμε ντόπια 
παιδιά και όχι μόνο να αναλώνονται σε μεταγραφές».

Γιώργος Κοντός

Η συνέντευξη της εβδομάδας




