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

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

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

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

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

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

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

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ. Φύλλου 584

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μ. Μπελέγρης

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

Ειδήσεις

Οι γονείς για 
τα σχολεία

Η ένωση συλλόγου γονέων και κηδεμόνων 
δήμου Πάρου, για το άνοιγμα των σχολείων στο νησί 
μας, δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Σεπτέμβριος 2021… μια νέα σχολική χρονιά παίρ-
νει την σκυτάλη από την προηγούμενη, όμως τα προ-
βλήματα παραμένουν άλυτα ενώ τα σχολεία ανοίγουν 
με τα ίδια περσινά μέτρα! 

Είναι μια χρονιά που φαίνεται ότι θα πρωταγωνι-
στήσουν τα tests, ο αριθμός κρουσμάτων και οι συ-
ζητήσεις γύρω από τους εμβολιασμούς των μαθητών. 
Οι συζητήσεις για το 4ο κύμα πανδημίας, που θα 
αφορούν στους μαθητές, έχει ξεκινήσει από το κα-
λοκαίρι. Ως Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Πάρου, 
είχαμε εισηγηθεί στο δήμο μέτρα πρόληψης ώστε να 
αποφευχθεί η διάδοση του ιού στο νησί μας. Συγκε-
κριμένα είχαμε αναφέρει τη φράση: οι τουρίστες θα 
έρθουν, ο κορωνοϊός θα μείνει… Όντως τα κρούσμα-
τα το καλοκαίρι παρουσίασαν αυξητική τάση, όμως 
τώρα, δείχνουν να έχουν ηρεμήσει προς το παρόν τα 
πράγματα. 

Δεν εφησυχάζουμε όμως!
Το Δ.Σ. της ένωσης γονέων κάνοντας μια καταγρα-

φή στις ελλείψεις των σχολείων, σύμφωνα με την 
ενημέρωση που είχαμε από τους συλλόγους – μέλη, 
έχει να παραθέσει τα παρακάτω: 

α. Ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό. 
Η περσινή χρονιά τελείωσε με βασικές ελλείψεις 

σε εκπαιδευτικούς οι οποίες ενισχύθηκαν μετά την 
εκ αποστάσεως εκπαίδευση. Κάποιοι δε γύρισαν στη 
θέση τους και παιδιά έχασαν την δυνατότητα του ολο-
ήμερου προγράμματος ή τον εκπαιδευτικό που είχαν 
από την αρχή της χρονιάς. Δεν υπήρξε κανένα σχέδιο 
κάλυψης των κενών θέσεων. 

Φέτος η χρονιά φαίνεται να είναι καλύτερη. Έγιναν 
αρκετοί διορισμοί στο νησί μας και απ ότι φαίνεται 
δε θα έχουμε ελλείψεις και κενά. Υπάρχουν ελάχιστες 
εξαιρέσεις διότι κάποιοι εκπαιδευτικοί αιτήθηκαν από-
σπαση τελευταία στιγμή. Ελπίζουμε να καλυφθούν 
άμεσα όπως επίσης και οι ελλείψεις σε εκπαιδευτι-
κούς ειδικής αγωγής.

β. Ελλείψεις στα σχολεία
Στην αρχή του μήνα παρουσιάστηκε πρόβλημα με 

την πρόσληψη εργαζομένων καθαριότητας στα σχο-
λεία, λόγω 3ωρης εργασίας. Ο δήμαρχος μας διαβε-
βαίωσε ότι θα λυθεί έπειτα από συνάντηση που έλαβε 
χώρα στο δημαρχείο αρχές του μήνα. Επίσης, ενημε-
ρωθήκαμε από την τεχνική υπηρεσία για τις προτεραι-
ότητες που έδωσε ώστε να επιλυθούν κτηριακά προ-
βλήματα μέσα στο καλοκαίρι, τα οποία θα μας σταλεί 
ενημερωτικό email. Ένα τεράστιο πρόβλημα που προ-
έκυψε την τελευταία στιγμή, είναι ο αριθμός των self 
tests. Είναι προφανές ότι όλοι οι γονείς 
δεν μπόρεσαν να προμηθευτούν 
λόγω έλλειψης στα φαρμακεία. 
Υπάρχουν πολλά παραδείγματα 
αναξιοπιστίας των συγκεκριμέ-
νων tests, όμως οι κανόνες 
είναι ξεκάθαροι… μέχρι να 
αλλάξουν πάλι. Και αναρω-
τιόμαστε: Τι test θα κάνουν 
οι μαθητές; Θα επιβαρυνθεί 
πάλι η οικογένεια με έξοδα; 

Αναφορικά με την πανδη-
μία θα θέλαμε να θυμίσουμε τη 
θέση του φορέα μας όσον αφορά 
τα tests τόσο για τους μαθητές όσο 
και για τους εκπαιδευτικούς. 

Τα tests θα πρέπει να αφορούν όλους όσοι 
βρίσκονται στο χώρο του σχολείου, εμβολιασμένους 
και ανεμβολίαστους. Είναι γνωστό πλέον, ότι όλοι 
μπορούν να μεταδώσουν. Υπάρχει ακόμα η σύγ-
χυση στις επιστημονικές κοινότητες, αν μετά τη 
χορήγηση εμβολίου, θα νοσήσει κάποιος ελα-
φριά ή βαριά και φυσικά αν εμποδίζει τη διά-
δοση της μετάλλαξης Δ. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί 
επιστήμονες. Γι’ αυτό προτείνουμε αξιόπιστα tests τα 
οποία θα πρέπει να χορηγούνται δωρεάν τόσο σε μα-
θητές όσο και σε εκπαιδευτικούς. Είναι απαράδεκτο 
να πληρώνουν δυο rapid test το μήνα οι ανεμβολία-
στοι εκπαιδευτικοί.

Τέλος, είμαστε αντίθετοι με την υποχρεωτι-
κότητα του εμβολιασμού και τον απαράδεκτο 
διαχωρισμό των πολιτών σε εμβολιασμένους 
και μη. Στηρίζουμε την θέση των εκπαιδευτικών οι 
οποίοι αναφέρουν σε ανακοίνωση τους ότι σύμφωνα 

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 ενημερώνο-
νται ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός 
και ότι κανείς δεν πιέζεται πολιτικά, κοινωνικά 
ή με άλλο τρόπο να εμβολιαστεί, εάν δεν το επι-
θυμεί.

7.3.2 Διασφαλίζει ότι κανείς δεν υφίσταται δι-
ακρίσεις για το ότι δεν έχει εμβολιαστεί, λόγω 

πιθανών κινδύνων για την υγεία ή επειδή 
δεν θέλει να εμβολιαστεί.

7.5.2 Χρησιμοποιεί πιστο-
ποιητικά εμβολιασμού μόνο 

για τον καθορισμένο σκο-
πό παρακολούθησης της 
αποτελεσματικότητας του 
εμβολίου, των πιθανών 
παρενεργειών και των 
ανεπιθύμητων ενεργειών.

Και βέβαια να θυμηθούμε 
την ανακοίνωση του πρώην 

υπουργού υγείας κ. Κικίλια τον 
Νοέμβριο του 2020: «Είμαι πε-

πεισμένος ότι η συντριπτική πλει-
οψηφία των συμπολιτών μας και θα 

καταλάβει και θα ενημερωθεί σωστά και θα 
εμβολιαστεί και αυτοί οι λίγοι οι οποίοι δεν θέλουν να 
το κάνουν... Πρέπει να σας πω ότι το Σύνταγμά μας δη-
λώνει ρητά ότι δεν είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός 
στη χώρα. Είναι όμως ευθύνη μιας οργανωμένης πο-
λιτείας και όλων των ηγετών της, σε όλα τα επίπεδα, 
να παροτρύνουν τον κόσμο και να τον ενημερώσουν 
σωστά έτσι ώστε να εμβολιαστεί».

Ας ενημερωθεί ο καθένας σωστά από τον γιατρό 
του και ας πράξει σύμφωνα με τις οδηγίες του.

Πέρα από όλα τα παραπάνω νομίζουμε ότι πρέπει να 
βάλουμε σε προτεραιότητα την ψυχολογία των παι-
διών μέσα σε αυτές τις συνθήκες και την φροντίδα 
της ανεμελιάς της παιδικής ηλικίας τους. Όλα έχουν 
αλλάξει, στο παιχνίδι, στην έκφραση, στον αυθορμη-
τισμό… 

Ας είναι η φετινή σχολική χρονιά λιγότερο 
απρόσωπη και με περισσότερα χαμόγελα…».
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Ανησυχίες για την παιδεία
Με θέμα «σύγχρονο σχολείο για όλα τα παιδιά ή σχολείο για λίγους και εκλεκτούς» 

διοργάνωσε συζήτηση η Ομάδα Γυναικών Πάρου (μέλος της ΟΓΕ) στις 20/9.
Η προσκεκλημένη ομιλήτρια Στέλλα Βαλαβάνη (μέλος του ΔΣ της Ανωτάτης Συ-

νομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας) ανέδειξε πλευρές του νόμου που ψηφί-
στηκε πρόσφατα και εντείνει ουσιαστικά την ανισοτιμία στο δικαίωμα της μόρφωσης, 
χειραγωγεί τους εκπαιδευτικούς και μετατρέπει τη σχολική στέγη σε επενδυτικό 
τοπίο. Μέσα από τις τοποθετήσεις αλλά και το γόνιμο διάλογο που αναπτύχθηκε 
εκφράστηκαν προβληματισμοί, ανησυχίες για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στο 
χώρο της παιδείας αλλά και η αναγκαιότητα για κοινό διεκδικητικό βηματισμό γο-
νιών-εκπαιδευτικών-μαθητών για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία μας, αλλά και 
να δημιουργηθεί ανάχωμα στην ισοπέδωση των μορφωτικών δικαιωμάτων των 
παιδιών μας. 

ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ασολόγος – Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ

Τεχνικός Σύµβουλος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
● Εντοπισµός γεωτεµαχίου/ Έλεγχος χαρακτηρισµού γεωτεµαχίου

● 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
● Παραδοσιακή µουσική

(Λαούτο, Μπουζούκι, Σαντούρι, Τουµπερλέκι, Παραδοσιακό βιολί) 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 
1 Σεπτεµβρίου 2021, 

καθηµερινά 16:30-20:30
Έναρξη µαθηµάτων: 

Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου 2021 

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαρουλία Κοντού
Κακάπετρα 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.

παιδιών μας. 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Απάντηση σε 
δημοσίευμά 
μας

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παριανών 
Συλλόγων, Νίκος Μαλατέστας, έστειλε επιστολή 
– απάντηση για άρθρο του αρχισυντάκτη της εφημερί-
δας μας, Δημήτρη Μπελέγρη, στις 10/9/2021.

Η επιστολή του κ. Μαλατέστα, έχει ως εξής:
«Στο φύλλο της Φωνής της Πάρου της 10ης Σε-

πτεμβρίου φιλοξενείται δημοσίευμα του κ. ΔΜΜ με 
τον ιδιαίτερα «κόσμιο» τίτλο «Άκου παριανέ τουρί-
στα». Στο δημοσίευμα αυτό κατηγορούνται εν ολίγοις 
οι Παριανοί της Αθήνας και του εξωτερικού, αν όχι 
όλοι τουλάχιστον μια μερίδα αυτών, ότι αντιστρατεύ-
ονται την οικονομική πρόοδο και την ανάπτυξη στην 
Πάρο και ότι επιθυμούν να είναι «νεκροταφείο» και να 
παραμείνει όπως ήταν στο μακρινό παρελθόν. Ίσως 
δεν είναι τυχαίο ότι τον τελευταίο καιρό εμφανίζονται 
ανάλογα δημοσιεύματα είτε στα τοπικά μέσα ενημέ-
ρωσης, είτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά 
με έντονα διχαστική ρητορική, που στοχοποιούν όσους 
τολμούν να εκφράσουν διαφορετική άποψη σε σχέση 
με το μοντέλο της τουριστικής ανάπτυξης στο νησί. 
Επειδή οι αναφορές αυτές είναι παραπλανητικές, θα 
πρέπει ως Παριανοί της Αθήνας (και του εξωτερικού) 
να ξεκαθαρίσουμε με τη συντομία που επιτρέπει ο 
δημοσιογραφικός χώρος προς κάθε κατεύθυνση πώς 
ακριβώς έχουν τα πράγματα.

1. Κατ’ αρχάς δεν υπάρχει ούτε ένας Παριανός της 
Αθήνας που να έχει την αφέλεια να πιστεύει ότι η Πά-
ρος μπορεί να γίνει όπως ήταν στο μακρινό παρελθόν, 
ανεξάρτητα από τη νοσταλγία που υπάρχει στους πε-
ρισσότερους, ακόμα και από τους μόνιμους κατοίκους 
του νησιού, για την εποχή εκείνη. Άλλο όμως η νο-
σταλγία και άλλο η επίγνωση ότι τα πράγματα έχουν 
αλλάξει χωρίς επιστροφή. Ξεκινάμε όλοι από την ίδια 
αφετηρία, ότι ο τουρισμός είναι μακράν ο κύριος οικο-
νομικός πυλώνας της ανάπτυξης στο νησί. 

2. Οι Παριανοί της Αθήνας δεν επιδιώκουμε την επι-

στροφή στο παρελθόν. Στη μεγάλη μας όμως πλειοψη-
φία, έχοντας ισχυρότατο συναισθηματικό δεσμό αλλά 
και έντονο ενδιαφέρον για την Πάρο, πολλοί μάλιστα 
από εμάς ψηφίζοντας εκεί, επιθυμούμε να συνεχίσει 
να αναπτύσσεται με ένα τρόπο που θα της επιτρέψει 
να παραμείνει ένας αναγνωρίσιμος προορισμός, με 
τα χαρακτηριστικά εκείνα που την κατέστησαν τόσο 
αγαπητή σε όλο τον κόσμο και την εμπειρία του τα-
ξιδιού σε αυτήν εντελώς ξεχωριστή, συχνά μαγική. Η 
εξάλειψη των χαρακτηριστικών αυτών, αποτέλεσμα 
μιας κυοφορούμενης ανεξέλεγκτης ανάπτυξης, είναι 
πραγματικός κίνδυνος.

3. Πέραν από την αξία της αυτή καθαυτή, η διατή-
ρηση των χαρακτηριστικών και των ιδιαιτεροτήτων 
της είναι όρος οικονομικής επιβίωσης μακροπρόθε-
σμα, σε μια τουριστική αγορά που, τουλάχιστον για 
το ανώτερο εισοδηματικά τμήμα της που μας ενδι-
αφέρει, φαίνεται να δίνει μεγάλη σημασία στις αξίες 
της αυθεντικότητας και της εμπειρίας. Επομένως οι 
απόψεις μας ευθυγραμμίζονται με το στόχο για μια 
ανάπτυξη που δίνει έμφαση στην ποιότητα και όχι τον 
αριθμό των αφίξεων, καθώς μόνον με την ποιότητα θα 
διασφαλίσουμε μακροχρόνια και βιώσιμη τουριστική 
ανάπτυξη στην Πάρο.

4. Και βέβαια οι απόψεις μας ευθυγραμμίζονται με 
όσα πρεσβεύουν οι υπεύθυνοι της τουριστικής πολι-
τικής τόσο στην Ελλάδα (ο ίδιος ο Πρωθυπουργός 
μίλησε πρόσφατα πάλι για το θέμα αυτό), όσο και στον 
ανεπτυγμένο κόσμο για τα προβλήματα που φέρνει ο 
λεγόμενος υπερτουρισμός και για την ανάγκη να υι-
οθετήσουμε μια αειφορική πολιτική, μια πολιτική που 
θα σέβεται τα χαρακτηριστικά του κάθε προορισμού 
και θα είναι, όπως λέγεται, συμπεριληπτική, θα επι-
διώκει δηλαδή το όφελος της ανάπτυξης αυτής να 
διαχέεται σε όλη την κοινωνία και να μη δημιουργεί 
παρίες, όπως είδαμε πρόσφατα σε άλλο δημοφιλή 
προορισμό.

Οι Παριανοί της Αθήνας και του εξωτερικού έχουν 
διαχρονικά προσφέρει πάρα πολλά στο νησί από το 
οποίο κατάγονται ή κατέστησαν αγαπημένο προορι-
σμό τους. Αντί να τους κατηγορούμε θα ήταν πολύ 
περισσότερο επωφελές να κάνουμε ένα πραγματικό 
διάλογο για το πού θέλουμε να πάει η Πάρος και με 
ποιο τρόπο θα το επιτύχουμε».

Νέο όχημα 
στον δήμο 
Πάρου

Ο δήμος Πάρου παρέλαβε ένα νέο υδροφόρο όχημα 
για λογαριασμό του.

Το όχημα είναι πολλαπλών χρήσεων που εκτός της 
δυνατότητας μεταφοράς νερού και ποτίσματος, φέρει 
ποικίλα συστήματα ψεκασμού, άντλησης ή μετάγγισης 
και πυρόσβεσης.

Το όχημα θα χρησιμοποιηθεί από την υπηρεσία κα-
θαριότητας αλλά και την Πολιτική Προστασία στην 
αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς μπορεί να χρησιμο-
ποιείται στη μεταφορά και τον ανεφοδιασμό με νερό 
των πυροσβεστικών οχημάτων, αλλά και στη ρίψη νε-
ρού για τις ανάγκες πυρόσβεσης.

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ο «μπούσουλας» 
της Κούλουρης

Όταν ήμουν μικρός η μητέρα μου με πήγαινε για 
μπάνιο στα Σελήνια της Σαλαμίνας. Για εμένα ήταν 
μία μαγεία, αφού παίρναμε το καραβάκι από το λι-
μάνι του Πειραιά. Καθόμουν μπροστά καμαρωτός 
– καμαρωτός και έβλεπα όλο το λιμάνι που διέσχι-
ζε το πλοίο και τα καράβια που ήταν αρόδου στον 
Αργοσαρωνικό, μέχρι να φτάσουμε στα Σελήνια.

Τα Σελήνια, ήταν ένα μικρό παραθαλάσσιο χω-
ριουδάκι (αρχή δεκαετίας ’70). Θυμάμαι ακόμα, 
ότι ήταν ο παραθεριστικός προορισμός όλων των 
ντόπιων της Σαλαμίνας, αλλά και των Πειραιωτών. 
Εκεί και συγκεκριμένα στον μόλο του Αγίου Νικο-
λάου, πρωτο-έριξα βουτιές στη θάλασσα. Ακόμα, 
δε θα ξεχάσω ότι στα Σελήνια είχε ένα μαγαζάκι, 
όπου η μητέρα μου με πήγαινε μετά το μπάνιο και 
έτρωγα πεϊνερλί. Πιστεύω, έως και σήμερα, ότι 
ήταν το πιο νόστιμο πεϊνερλί που έχω φάει, αλλά 
αυτό μάλλον θα οφείλεται στη θύμηση της παιδι-
κής ανέμελης ηλικίας.

Η Σαλαμίνα (Κούλουρη), ήταν τότε το «όνειρο» 
όλου του Πειραιά, προκειμένου να αποκτήσει ένα 
εξοχικό σπίτι. Θυμάμαι ακόμα, τις αμέτρητες δια-
φημίσεις σε «πειρατικούς» σταθμούς του ραδιο-
φώνου, που έλεγαν «οικόπεδα με δόσεις στη Σα-
λαμίνα». Επίσης θυμάμαι όταν η οικογένεια ενός 
συμμαθητή μου αγόρασε ένα οικόπεδο στα Σελή-
νια και έβαλε ένα λυόμενο σπίτι. Ο συμμαθητής μου 
έγινε αμέσως «ξεχωριστός» στο δημοτικό σχολείο 
της Παλιάς Κοκκινιάς, αφού ήταν ο μοναδικός που 
είχε τέτοιο πλεονέκτημα! Κάπου εκεί, στα τέλη της 
δεκαετίας του ’70, σχεδόν όλη η Β’ Πειραιά (εκτός 
από εμάς…), απέκτησε από ένα οικόπεδο στη Σα-
λαμίνα! Σήμερα, η μαγευτική κάποτε Σαλαμίνα, με 
τις δαντελωτές ακτές, έχει εκτοξεύσει τον πληθυ-
σμό της σε 50.000 μόνιμους κατοίκους τον χειμώ-
να και 280.000 το καλοκαίρι (σε μία έκταση 95 τ. 
χλμ.). Είναι το νησί με τη μεγαλύτερη πυκνότητα 
μόνιμου πληθυσμού στη Ελλάδα. Ακόμα, το λιμάνι 
της Σαλαμίνας, αποτελεί σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Eurostat για την επιβατική κίνηση, το δεύτερο 
λιμάνι στην Ευρώπη σε κίνηση, αφού διακινεί πε-
ρίπου 13 εκ. επιβάτες όλον τον χρόνο!

Προ δύο ετών ευρισκόμενος στην καλοκαιρινή 
μου άδεια πήρα το καραβάκι από τον Πειραιά και 
πήγα στη Σαλαμίνα για βόλτα. Δεν το πίστευα! 
Έφθασα στα Παλούκια κι από εκεί -μέσα σε κυ-
κλοφοριακή κίνηση που θύμιζε οδό Πατησίων το 
μεσημέρι- έφθασα στα Σελήνια. Η πλήρης απογο-
ήτευση. Το παραλιακό χωριουδάκι είχε μεταβληθεί 
σε μία άσχημη αστική γειτονιά, και είχε παρακαλώ 
7(!) στάσεις μέσα στο χωριό, για να το διανύσεις, 
που μόνο χωριό δεν είναι πλέον. Αφού κατέβηκα 
κάπου στον μόλο του Αγ. Νικολάου, πήρα ένα ταξί 
και έφυγα. Δεν άντεξα τόση ασχήμια και τσαπα-
τσουλιά!

Όπως μου είπε ένας γνωστός «Η Σαλαμίνα πρέ-
πει να αποτελεί μπούσουλα για την κακή οικιστική 
ανάπτυξη ενός τόπου, τις δεκαετίες ’70-’80». Τα 
υπόλοιπα είναι ιστορία κι όποιος κατάλαβε, κατά-
λαβε!
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Αθλητικές 
ειδήσεις - 
κληρώσεις

Το πρόγραμμα των αγώνων στα πρωταθλήματα των 
ανδρών, γυναικών, κορασίδων, εφήβων και παίδων, 
ανακοίνωσε η ΕΣΚ Κυκλάδων, ενόψει της νέας αγω-
νιστικής σεζόν, με τον ΑΟΠ να δηλώνει συμμετοχή σε 
πέντε διοργανώσεις, τον Πλοηγό Αντιπά-
ρου σε δύο και τον Μαρπησσαϊκό σε μία.

Η κλήρωση
Να σημειωθεί το πρόγραμμα αφορά, 

μόνο την πρώτη φάση των πρωταθλημά-
των.

Πρωτάθλημα ανδρών
1η και 6η αγωνιστική Ρεπό: ΑΟ Πάρου
2η και 7 αγωνιστική: ΑΕ Σαντορίνης - ΑΟ 

Πάρου
3η και 8η αγωνιστική: ΑΟ Πάρου – ΑΟ 

Άρης Σύρου
4η και 9 αγωνιστική: ΑΟ Ερμούπολης – 

ΑΟ Πάρου
5η και 10η αγωνιστική: ΑΟ Πάρου – 

Πανναξιακός Α.Ο.Κ.
Πρωτάθλημα γυναικών
1η και 6η αγωνιστική: ΑΠΑΣ Φανάρια – ΑΜΕΣ Μαρ-

πησαϊκός / ΑΟ Πάρου – ΑΟ Άνδρου
2η και 7η αγωνιστική: Πανναξιακός Α.Ο.Κ. - ΑΟ Πά-

ρου / ΑΜΕΣ Μαρπησαϊκός – ΤΑΚ Περιστεριώνας
3η και 8η αγωνιστική: ΑΟ Πάρου – ΤΑΚ Περιστεριώ-

νας / ΑΜΕΣ Μαρπησαϊκός – ΑΟ Άνδρου
4η και 9η αγωνιστική: ΑΟ Πάρου – ΑΜΕΣ Μαρπη-

σαϊκός
5η και 10 αγωνιστική: ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός – Παν-

ναξιακός Α.Ο.Κ. / ΑΟ Πάρου – ΑΠΑΣ Φανάρια
Πρωτάθλημα κορασίδων Β’ Όμιλος
1η και 4η αγωνιστική: ΑΟ Πάρου – ΑΕ Σαντορίνης
2η και 5η αγωνιστική: Πανναξιακός Α.Ο.Κ. - ΑΟ Πά-

ρου
3η και 6η αγωνιστική: ΑΟ Πάρου – ΑΠΑΣ Φανάρια
Πρωτάθλημα εφήβων Β’ Όμιλος
1η και 4η αγωνιστική: ΑΟ Πάρου – ΑΕ Σαντορίνης
2η και 5η αγωνιστική: ΑΠΑΣ Φανάρια – ΑΟ Πάρου
3η και 6η αγωνιστική: Πλοηγός Αντιπάρου – ΑΟ Πά-

ρου

Πρωτάθλημα παίδων Β’ Όμιλος
1η και 6η αγωνιστική: ΑΟ Πάρου – Πλοηγός Αντι-

πάρου
2η και 7η αγωνιστικής: Ρεπό ΑΟ Πάρου
3η και 8η αγωνιστική: Πανναξιακός Α.Ο.Κ. - ΑΟ Πά-

ρου
4η και 9η αγωνιστική: ΑΟ Πάρου – ΑΕ Σαντορίνης

5η και 10η αγωνιστική: ΑΠΑΣ Φανάρια – ΑΟ Πάρου

Κληρώσεις ποδοσφαίρου
Στις 24 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση 

των πρωταθλημάτων και κυπέλου της ΕΠΣ Κυκλάδων.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: 
«Η Ε.Π.Σ. Κυκλάδων ανακοινώνει ότι οι κληρώσεις 

του Κυπέλλου Κυκλάδων «HELLENIC SEAWAYS», Α’ 
Κατηγορίας «BLUE STAR FERRIES», K-18 «SEAJETS», 
K-16 «BIOCLEAN», K-14 «MOLTEN» & K-12 
«AVANCE CAR RENTAL» περιόδου 2021-2022, θα 
γίνουν την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 
21:30 στο φιλόξενο νησί της Μήλου και συγκεκριμέ-

να στο Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Μήλου 
(Milos Conference Center). Ευχαριστούμε 
εκ των προτέρων τον ΔΗΜΟ ΜΗΛΟΥ και 
το σωματείο μας ΑΣ ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ για 
την ΑΡΙΣΤΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ».

Μαρπησαϊκός
Ανακοίνωση εξέδωσε ο ΑΜΕΣ Μαρπη-

σαϊκός, ο οποίος ενημερώνει για τις υπο-
ψηφιότητες στο νέο διοικητικό συμβούλιο 
για τις εκλογές που θα πραγματοποιηθούν 
στις 3 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «Όσοι 
επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για 
το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή ενό-
ψει των εκλογών του συλλόγου μας που 
θα διεξαχθούν στις 3/10/2021 παρακα-

λούνται να δηλώσουν την υποψηφιότητα τους μέχρι 
την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου 2021 στους παρακάτω 
υπεύθυνους: Άγουρος Άγγελος – 6972308716, Τρι-
βυζά Βασίλη – 6948230373 και Τσαντουλή Κατερίνα 
- 6974876205

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία 
έχουν όλα τα μέλη του σωματείου που είναι ταμεια-
κώς τακτοποιημένα».

Αθλητικά

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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∆ιαμαρτυρία 
εργαζομένων

Ο ΣΕΟΤΑΠΑ (Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ 
Πάρου-Αντιπάρου), δημοσιοποίησε δελτίο Τύπου, 
σχετικά με αθέτηση συμφωνίας με το δήμαρχο του 
νησιού μας και τον γενικό γραμματέα.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Δυστυχώς για άλλη μια φορά η αφερεγγυότητα 

του Δημάρχου και του γενικού ξεπέρασε τα όρια. 
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή για να αντι-

ληφθείτε περί τίνος πρόκειται. Το ΔΣ μας το 2019 
σε συζήτηση με το Δήμαρχο ζήτησε κάποιες επιπλέ-
ον συνδικαλιστικές διευκολύνσεις οι οποίες προβλέ-
πονται από το νόμο. Η βασική διευκόλυνση, μεταξύ 
άλλων, που ζητήσαμε ήταν να μας δοθεί μία μέρα το 
χρόνο κατά την οποία οι υπηρεσίες του Δήμου θα πα-
ρέμεναν κλειστές προκειμένου να πραγματοποιούμε 
την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου 
και να μπορούν οι εργαζόμενοι απρόσκοπτα να πα-
ρευρεθούν. Ο Δήμαρχος απέρριψε τα περισσότερα 
από τα αιτήματά μας αλλά αποδέχτηκε να μας δίνει 
τη μία μέρα το χρόνο για την Τακτική Γενική Συνέ-
λευση του Συλλόγου μας. Παράλληλα ζήτησε να 
ετοιμάσουμε μνημόνιο συμφωνίας για να επικυρώ-
σουμε τα συμφωνημένα. Εμείς προχωρήσαμε άμεσα 
στη σύνταξη του μνημονίου το οποίο το υπογράψαμε 
και το δώσαμε στο Δήμαρχο για δική του υπογραφή. 
Ακόμα περιμένουμε την υπογραφή του. Με αυτή την 
εκκρεμότητα, λοιπόν, εξαγγείλαμε Συνέλευση για τις 
19/4/2019, με βάση τα συμφωνημένα, την οποία ο 
Δήμαρχος αποδέχτηκε. 

Μεσολάβησαν οι απαγορεύσεις λόγω covid-19 και 
φτάνουμε στο σήμερα. Στις 12/9/2021 το ΔΣ μας καλεί 
σε Συνέλευση τους εργαζόμενους για τις 22/9/2021 
με βάση τα συμφωνημένα που σας αναφέραμε. Ο Δή-
μαρχος παρουσία των Αντιδημάρχων κ.κ. Κεμπάμπη 
και Σάμιου είπε στον Πρόεδρο του Συλλόγου μετά 
από συζήτηση ότι «εγώ δεν έχω αντίρρηση αλλά να 
πάρετε και την έγκριση του Γενικού». Στη συνέχεια ο 
Γενικός σε συνάντηση που είχε με τον Πρόεδρο του 
Συλλόγου είπε ότι «εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να 
γίνει η Συνέλευση αρκεί να ελεγχθούν οι παρουσίες 
των εργαζομένων». Ο Πρόεδρος του επισήμανε ότι 
ειδικότερα για την υπηρεσία καθαριότητας μπορεί να 

βάλει προσωπικό ασφαλείας ώστε να μαζευτούν τα 
κεντρικά σημεία του νησιού. Η συζήτηση αυτή έγινε 
την Πέμπτη 16/9/2021 και ο Γενικός μας διαβεβαίωσε 
ότι συμφωνεί να γίνει η Συνέλευση όπως ζητήσαμε 
και αν κάποιος από τους προϊσταμένους χρειάζεται 
κάποια διευκρίνιση να απευθύνεται σ’ αυτόν. 

Στη συνέχεια συντάσσει έγγραφο με πρωτόκολλο 
ημερομηνίας 17/9/2021 το οποίο μας το στέλνει μέσω 
του Γραφείου Δημάρχου τη Δευτέρα 20/9/2021, δη-
λαδή 2 μέρες πριν τη Συνέλευση, στο οποίο αναφέρει 
τα ακόλουθα:

«…θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι οι Υπηρεσί-
ες και οι Δομές του Δήμου Πάρου εξυπηρετούν κα-
θημερινά ένα μεγάλο αριθμό δημοτών, κατοίκων και 
επιχειρηματιών που δραστηριοποιούνται στο νησί, φι-
λοξενούν ένα σημαντικό αριθμό παιδιών και βρεφών, 
φροντίζουν για την υγιεινή και καθαριότητα των δη-
μοτικών κτιρίων και του αστικού περιβάλλοντος κ.α. 
Για το λόγο αυτό, δεν δύναται να παραμείνουν κλει-
στές την παραπάνω εργάσιμη ημερομηνία… προκειμέ-
νου να διευκολύνουμε τη δια ζώσης παρακολούθηση 

όσων μελών σας επιθυμούν, ενημερώνουμε ότι θα 
μπορούν οι συμμετέχοντες σε αυτή να αποχωρήσουν 
από την εργασία τους στις 13:00 μ.μ. Για τον σκοπό 
αυτό, θα τους χορηγηθεί ολιγόωρη υπογεγραμμένη 
άδεια από τον υπεύθυνο Αντιδήμαρχο Προσωπικού, 
στον οποίο με το πέρας της συνέλευσης θα πρέπει 
να προσκομίσετε το αρχείο με τις ώρες άφιξης και 
αναχώρησης των υπαλλήλων σε αυτήν και τις υπο-
γραφές τους…». 

Αυτή, συνάδελφοι, είναι η επίσημη αντιμετώπιση 
του Δημάρχου και του Γενικού απέναντι στο ΔΣ μας. 
Άλλα λένε μπροστά μας δια ζώσης και άλλα στα χαρ-
τιά. 

Εμείς επιμένουμε για το δίκαιο των αιτημάτων μας 
και καλούμε όλους τους εργαζόμενους του Συλλόγου 
να προβούν σε πεντάωρη στάση εργασίας (08:00 - 
13:00) για να στηρίξουν έμπρακτα το Σύλλογο και να 
ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους παρευρισκόμε-
νοι στην Τακτική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την 
Τετάρτη 22/9/2021 στην αίθουσα του Νηρέα στη 
Νάουσα».

Απόψεις

Η τουριστική περίοδος του 2021 βαδίζει προς το τέ-
λος της. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του λιμεναρ-
χείου Πάρου κατά τον Αύγουστο 2021 στο λιμάνι, απο-
βιβάστηκαν 136.127επιβάτες, έναντι 166.901 το 2019 
και 154.517 το 2018. Επίσης, κατήλθαν 14.283 οχή-
ματα έναντι 16.258 το 2019. Κατά τον ίδιο μήνα του 
2021, πραγματοποιήθηκαν 359 πτήσεις και αφίχθηκαν 
21.958 άτομα, ενώ αναχώρησαν 24.482. Ακόμη, πραγ-
ματοποιήθηκαν 134 πτήσεις από ιδιωτικά αεροσκάφη 
με 303 αφιχθέντες επιβάτες και 341 αναχωρήσεις.

Μετρώντας με αριθμούς, η τουριστική περίοδος του 
2021 εν μέσω covid, πήγε πολύ καλά όπως άλλωστε 
και σε επίπεδο Περιφέρειας. Οι άνθρωποι έχοντας βι-
ώσει σχεδόν δύο χρόνια καραντίνας λόγω της πανδη-
μίας, απέδειξαν ότι οι διακοπές είναι κάτι το αναγκαίο 
για την σωματική ευεξία και την ψυχική ισορροπία και 
ότι το νησί μας και το Νότιο Αιγαίο συνεχίζει να είναι 
προσφιλείς προορισμοί.

- Η τουριστική ταυτότητα του νησιού κτίζεται επί σει-
ρά ετών και προβάλλεται κατάλληλα.

- Η εξαγγελία της επέκτασης του αεροδιαδρόμου και 
των εγκαταστάσεων του αεροδρομίου, θα δώσει τη 

δυνατότητα μεγαλύτερης επισκεψιμότητας ακόμα και 
με απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό.

- Το μέλλον του νησιού προδιαγράφεται καλό.
Ως μόνιμος κάτοικος αλλά και ως άνθρωπος που 

εργάστηκε επί 9 χρόνια για τη δημιουργία της τουρι-
στικής ταυτότητας και της προβολής του νησιού, με 
ανησυχούν κάποια θέματα τα οποία ήθελα να μοιρα-
στώ μαζί σας.

1. Άραγε ποια είναι η φέρουσα ικανότητα του νησιού 
σε υποδομές;

2. Ποια η ισόρροπη αναλογία του αριθμού των μονί-
μων κατοίκων και των επισκεπτών;

3. Ποια η φέρουσα δυνατότητα αντοχής του περι-
βάλλοντος, σε σχέση με την οικιστικής ανάπτυξη και 
την περαιτέρω αύξηση της επισκεψιμότητας;

4. Ποια η φέρουσα ικανότητα των εγκαταστάσεων 
του ΧΥΤΑ, των αποθεμάτων των υδροφορέων, των δι-
κτύων διανομής; Οι υπάρχοντες ΒΙΟΚΑ καλύπτουν όλο 
το νησί απ’ άκρου εις άκρον;

5. Μπορεί το νησί να αντέξει περαιτέρω αύξηση των 
επισκεπτών κατά τους μήνες της αιχμής;

6. Μήπως το νησί έχει φτάσει στο στάδιο του υπερ- 

τουρισμού, ένα στάδιο κομβικό, για την αναγκαιότητα 
επαναχάραξης της τουριστικής πολιτικής του;

Το νησί της Πάρου έχει χαρακτηριστεί ως ιδιαιτέρου, 
φυσικού κάλλους και προστατεύεται. Η εικόνα που πα-
ρουσίαζε το νησί την περίοδο αιχμής δεν ήταν η καλύ-
τερη. Ατελείωτες ουρές αναμονής στον Περιφερειακό 
της Παροικιάς αλλά και σε όλους τους οικισμούς και το 
επαρχιακό δίκτυο. Ο συνωστισμός στο λιμάνι κατά την 
άφιξη-αναχώρηση των επισκεπτών, δυσκόλευε τις λι-
μενικές αρχές αλλά και τους επιβάτες. Η δυσκολία στην 
εξεύρεση θέσεων παρκαρίσματος σε όλους τους οικι-
σμούς, οι ουρές αναμονής σε εστιατόρια, καφέ, super 
market, οργανωμένες παραλίες, είναι μερικά από τα 
προβλήματα που επιζητούν τη λύση τους άμεσα.

Όλα αυτά αναδεικνύουν την ανάγκη επαναπροσδι-
ορισμού της τουριστικής πολιτικής, από τους έχοντες 
την ευθύνη, στον πρώτο και δεύτερο Βαθμό της το-
πικής αυτοδιοίκησης. Υφίσταται ανάγκη επιμήκυνσης 
της τουριστικής περιόδου, μέσα από την ανάπτυξη των 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού. Ο θρησκευτικός, ο 
περιπατητικός, ο αθλητικός, ο πολιτιστικός, είναι μορ-
φές που μπορούν να ενισχύσουν το τουριστικό προϊόν 
και να επεκτείνουν την τουριστική περίοδο.

Θεωρείται σκόπιμη η εκπόνηση μιας μελέτης, η οποία 
θα μελετήσει τα προβλήματα και θα προτείνει τη λύση 
αυτών μέσα από τη χάραξη μιας νέας τουριστικής πο-
λιτικής, που θα σέβεται το νησί και θα εξασφαλίζει την 
αειφορία του.

Επαναπροσδιορισμός της 
τουριστικής πολιτικής
της Μαρία Τριβυζά
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Η μελέτη είχε ως επικεφαλής τον ∆ρ. ∆ημήτρη Προκοπίου, οικονομολόγο με 
εξειδίκευση στον τουρισμό και διδακτορικό στη Διαχείριση Παράκτιου Περιβάλλο-
ντος και τουρισμός με εφαρμογή στην Φέρουσα Ικανότητα στον τουρισμό.

Τουρισμός στην Πάρο
Η Πάρος είναι, ένας από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς που 

πρωταγωνιστούν στην περιοχή των Κυκλάδων και στην Ελλάδα, μαζί με την Μύκονο 
και την Σαντορίνη, με υψηλό δείκτη επισκεψιμότητας κατά τους θερινούς μήνες. Η 
τουριστική της ανάπτυξη γίνεται αντιληπτή από τις αρχές της δεκαετίας του ΄60 και 
κορυφώνεται στις αρχές της δεκαετίας 1990.

Σήμερα η Πάρος, κατέχει σημαντικό μερίδιο αγοράς στην χώρα, σε επίπεδο του-
ριστικών δραστηριοτήτων και τουριστικών επενδύσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες, 
συμπληρωματικές επιχειρήσεις, υπηρεσιών και τεχνογνωσίας.

Προσφορά
Το νέο αεροδρόμιο άνοιξε στις 25 Ιουλίου 2016 και διαθέτει διάδρομο 1.400 μέ-

τρων, τρεις θέσεις στάθμευσης για αεροσκάφη μέσου μεγέθους (Q400) και θέσεις 
στάθμευσης μικρών αεροσκαφών γενικής αεροπορίας και έναν σταθμό πυρόσβεσης. 
Ο ένας τερματικός σταθμός επιβατών καλύπτει σχεδόν 600 m2. Τρεις ελληνικές 
αεροπορικές εταιρείες (Aegean - OA, ASTRA και SKY Express) καλύπτουν τα δρο-
μολόγια προς την Πάρο από τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και 
από το 2018 πτήσεις Τσεχική αεροπορική εταιρία charter στην Πάρο το καλοκαίρι 
με μεσαίο αεροσκάφος. Παλαιότερα η Tyrolean Airways πραγματοποιούσε πτήσεις 
προς την Πάρο συνδέοντας την με την Αυστρία. 

Οι τουρίστες μπορούν να φτάσουν στην Πάρο με πλοίο από τα δύο κύρια λιμάνια 
της Αττικής, τον Πειραιά και τη Ραφήνα καθώς και από τα λιμάνια των Δωδεκανή-
σων, το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τη Θήρα και τα περισσότερα από τα άλλα νησιά 
του Αιγαίου. 

Επίσης, η Πάρος από το 2018 συνδέεται με το Ηράκλειο Κρήτης. Το κύριο λιμάνι 
του νησιού βρίσκεται στην Παροικιά. Περίπου 40 πλοία φτάνουν και αναχωρούν από 
την Παροικιά σε μια συνήθη καλοκαιρινή μέρα. Το φράγμα προς το βορρά προστα-
τεύει τον κόλπο από τις αντίξοες καιρικές συνθήκες και μόνο οι ισχυροί άνεμοι από 
τη δύση δημιουργούν μερικές φορές προβλήματα ελλιμενισμού για το λιμάνι. 

Η μαρίνα της Παροικίας διαθέτει, εγκαταστάσεις για μικρά και μεγάλα ταχύπλοα 
σκάφη, ιστιοφόρα, γιοτ, ψαροκάικα. Τα κρουαζιερόπλοια κινούνται επίσης, στο λιμάνι 
το καλοκαίρι. Υπάρχουν άλλα τρία λιμάνια, η Νάουσα, το Πίσω Λιβάδι και η Πούντα. 
Η Νάουσα, το δεύτερο λιμάνι του νησιού, διαθέτει μια εκτεταμένη οργανωμένη μα-
ρίνα, με αγκυροβόλιο για όλα τα είδη πλοίων και εξαιρετικές υπηρεσίες φιλοξενίας. 
Μπορεί να φιλοξενήσει σκάφη με μέγιστο βύθισμα 3 μέτρων. Η τουριστική ανάπτυξη 
της Πάρου ήταν συγκυριακή, εμπειρική και βιωματική-βιοποριστική τηρουμένων των 
αναλογιών της ακμής του τουρισμού. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’60, το νησί 
αναπτύχθηκε ως καλοκαιρινός τουριστικός προορισμός και όλα τα χρόνια ένα διά-
σημο θέρετρο διακοπών στα νησιά των Κυκλάδων. Από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμ-
βριο σημειώνεται αύξηση του αριθμού των διανυκτερεύσεων, καθώς οι επισκέψεις 
συνδυάζονται με τις καλοκαιρινές διακοπές και τις μέγιστες ώρες κυκλοφορίας στον 
τουρισμό τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.

Πίνακας 3: Στοιχεία καταλυμάτων (β)

Έτος
Αστέρια

Σύνολο
5* 4* 3* 2* 1*

1973 Κλίνες 280

1977 Κλίνες 104

1987 Κλίνες 631

2007 Κλίνες 1081

2010

Μονάδες 2 14 20 87 23 146

Δωμάτια 96 714 656 1.825 331 3.622

Κλίνες 180 1.331 1.229 3.491 662 6.893

2018

Μονάδες 4 19 37 64 21 145

Δωμάτια 211 848 1.074 1.263 297 3.693

Κλίνες 411 1.603 2.109 2.430 595 7.148
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Η τουριστική ανάπτυξη της γίνεται πλέον αντιληπτό ότι δε σχεδιάστηκε και ήταν 
αυτοσχέδια και συγκυριακή τηρουμένων των αναλογιών της ακμής του τουρισμού. 
Σύμφωνα και με τον παραπάνω Πίνακα. Αλλά και με αυτούς που ακολουθούν, κανέ-
νας ελληνικός προορισμός δεν σχεδιάσθηκε. 

Πίνακας: Ενοικιαζόμενα ∆ωμάτια στην Πάρο

Έτος
Κλειδιά

Σύνολο
4Κ 3Κ 2Κ 1Κ

2018

Μονάδες 84 192 517 117 910

Δωμάτια 607 1.573 3.371 662 6.213

Κλίνες 1.549 3.869 7.920 1.509 14.847
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

Πίνακας 5: Συνολικές Κλίνες στην Πάρο
Σύνολο κλινών Κλίνες σε καταλύματα Κλίνες σε οικίες χωρίς σήμα Σύνολο

2010 18467

2017 18937

2017 21995 7000 28995
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ και επιτόπια έρευνα

Το δυναμικό καταλυμάτων της Πάρου έχει μεγαλώσει εξαιτίας των ενοικιαζομέ-
νων κατοικιών. 

Ζήτηση
Η Πάρος παρουσιάζει υψηλή εσωτερική εναέρια κυκλοφορία. Σύμφωνα με τον 

πίνακα, από την ημέρα λειτουργίας του νέου αεροδρομίου (Ιούλιος 2016), ο αριθμός 
των επιβατών αυξήθηκε δραματικά. 

Πίνακας: Αφίξεις αεροδρομίου Πάρου

Έτος
Επιβάτες

Αφίξεις

2018 92.734

2019 104.570

2020 46.685
Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Η φέρουσα ικανότητα 
στον τουρισμό της 
Πάρου (β’ μέρος)

Η «Φωνή της Πάρου» επιχειρώντας να φέρει στο φως 
της δημοσιότητας την αλήθεια και την αντοχή του νησιού 
μας στην τουριστική εισροή χιλιάδων ατόμων στην Πάρο, 
παρουσιάζει σήμερα τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από 
τον δήμο Πάρου, γι’ αυτόν τον σκοπό.

φωτό: ∆ρ. ∆ημήτρης Προκοπίου
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Η πρόκληση για τα επόμενα χρόνια είναι να αυξηθεί η χρήση του αεροδρομίου ως 
είσοδος για την άφιξη επιπλέον τουριστών στο νησί. Δεδομένου ότι τα μεγαλύτερα 
αεροσκάφη θα έχουν πρόσβαση στο αεροδρόμιο, αυτό θα επιτρέψει την επέκταση 
της τουριστικής περιόδου. Ο οργανωμένος τουρισμός με πτήσεις charter είναι εξα-
σφάλιση για την Πάρο με σίγουρη ζήτηση που έχεις προσανατολισμό τις οικογένειες. 

Το λιμάνι παραμένει η κύρια είσοδος του νησιού, με αύξηση περίπου 30% από το 
2013 μέχρι σήμερα. Όμως το λιμάνι δεν επαρκεί. Στη συνέχεια σε άλλο κεφάλαιο 
θα αναλυθεί το θέμα αυτό.

Πίνακας: Αφίξεις και αναχωρήσεις στο λιμάνι της Πάρου

Έτος Αφίξεις

2018 924.105

2019 903.087

2020 389.025
Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ

S.W.O.T Ανάλυση
Έχουμε διανύσει 50 χρόνια και πλέον, από τότε που αναπτύχθηκε η S.W.O.TAnalysis 

(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats). Θεωρείτε ακόμα και σήμερα 
σημαντικό «εργαλείο» για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων και όχι μόνο. Ο 
«πατέρας» της SWOTAnalysis φέρεται να είναι, ο Albert Humphrey, καθηγητής τη 
δεκαετία του ’60 και ’70 στο Stanford University.

Η ανάλυση S.W.O.T εξετάζει τα Ισχυρά (Strengths) και Αδύναμα σημεία 
(Weaknesses) μιας επιχείρησης ή οργανισμού, τις Ευκαιρίες (Opportunities) και Απει-
λές (Threats) από το περιβάλλον που δραστηριοποιείται. Χρησιμοποιείτε από πολ-
λές επιχειρήσεις ή οργανισμούς. Προκειμένου, να αξιολογήσουν την κατάσταση που 
βρίσκονται σήμερα με σκοπό να πάρουν αποφάσεις και να διαμορφώσουν έτσι τη 
μελλοντική στρατηγική τους.

Η Ανάλυση S.W.O.T χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στην ανάλυση του:
Εσωτερικού Περιβάλλοντος της επιχείρησης ή του φορέα-οργανισμού τουρισμού 

που είναι, τα Δυνατά (Strengths) και Αδύναμα (Weaknesses) σημεία, και 
Στην ανάλυση του εξωτερικού-ανταγωνιστικού περιβάλλοντος της επιχείρησης 

ή του φορέα-οργανισμού τουρισμού που είναι οι Ευκαιρίες (Opportunities) και οι 
Απειλές (Threats).

Αναφορικά με τα μακροοικονομικά, μικροοικονομικά δεδομένα και τη γεωγραφική 
θέση της Πάρου είναι δυνατόν να έχει το ανταγωνιστικό συγκριτικό πλεονέκτημα 
στην περιφέρεια των Κυκλάδων, αν και εφόσον στοχευμένα διακρίνει και δραστη-
ριοποιηθεί στα:

4.1.1 Ισχυρά-∆υνατά Σημεία (Strengths)
- Γεωγραφικό Πλεονέκτημα που βρίσκεται στο Κέντρο των Κυκλάδων
- Το μοναδικό περιβάλλον που χαρακτηρίζει την Πάρο. 
- Η φιλοξενία των κάτοικων της που κάνει τις διακοπές μοναδική εμπειρία. 
- Η διαχρονική μουσική νησιώτικη παράδοση και τα πανηγύρια της που εμπλουτί-

ζουν μορφές διασκέδασης
- Τα γευστικά παραδοσιακά προϊόντα της και την πλούσια γαστρονομία της. 
- Το υψηλό συνεπή επίπεδο υπηρεσιών και όχι το εφήμερο (βλ. θεωρία «αρπα-

χτής»)
- Τις παραλίες της με το αυθεντικό αιγαιοπελαγίτικο τοπίο
- Τις παραλίες που προσφέρονται για θαλάσσια σπορ 
4.1.2 Ανίσχυρα-Αδύναμα Σημεία της (Weaknesses)
- Το κυκλοφοριακό που συγκεντρώνεται στον περιφερειακό της Παροικιάς αλλά 

θα έχει και αντίκτυπο και στην Αλυκή-Αγκαιριά (Βλ. αεροδρόμιο και ολοκλήρωση 
λιμανιού) αλλά και στη Νάουσα από και προς αεροδρόμιο). 

- Το λιμάνι της Παροικιάς που είναι πλέον ανεπαρκές. 
- Η κάλυψη όλου του νησιού από κέντρα επεξεργασίας λυμάτων με κορεσμό 

του μήνες αιχμής και έλλειψη αποχετευτικού συστήματος (που όμως βαίνει προς 
επίλυση)

- Μη ολοκληρωμένη αποτελεσματική διαχείριση, αποκομιδή των απορριμμάτων 
και επάρκεια των Χώρων Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

- Τα συχνά ατυχήματα στον δρόμο της Νάουσας Παροικιάς - Βελτίωση περιφε-
ρειακού οδικού δικτύου

- Πλημμελή ανάπτυξη, συγκοινωνιακού δικτύου (για τον μέσο κάτοικο και επι-
σκέπτη) από/προς αεροδρόμιο-Αλυκή-Παροικιά (ένεκα επικείμενης ολοκλήρωσης 
αλιευτικού και τουριστικού λιμένα) και σε πιθανά λιμάνια αποσυμφόρησης της κυ-
κλοφοριακής αιχμής

- Έλλειψη επαρκούς νοσοκομειακής περίθαλψης και στελέχωσης ιατρικού προ-
σωπικού

- Παρουσιάζονται καταστάσεις αυθαιρεσίας σε δημόσια αγαθά και δη κατάχρηση 
των παραλιών, πεζοδρομίων με τραπεζοκαθίσματα, ομπρέλες, ξαπλώστρες κλπ από 
διακεκριμένους και εφήμερους επιχειρηματίες….

4.1.3 Ευκαιρίες (Opportunities)
- Η συνειδησιακή, συνεχή και αέναη αξιοποίηση της ιστορίας και του περιβάλλο-

ντος της για την προβολή της αλλά και ανάδειξης του
- Η ανάπτυξη του νέου αεροδρομίου που θα κάνει εφικτή της σύνδεση της Πάρου 

συστηματικά με το εξωτερικό. 
- Η ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
- Λελογισμένες συγκεκριμένες επενδύσεις φιλικές και ισόρροπες με το υπάρχον 

Περιβάλλον
- Ο θαλάσσιος τουρισμός και λιμενική λελογισμένη υποδομή με περιβαλλοντικά 

και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια δημιουργεί άνοδο του εντόπιου βιοτικού επιπέδου.
- Η ανάπτυξη θρησκευτικού και αρχαιολογικού τουρισμού
4.1.4 Απειλές (Threats)
- Ο κίνδυνος η Πάρος να δομηθεί όπως η Μύκονος και να γίνει νησί –πόλη.
- Η μαζικοποίηση του τουρισμού, θα αλλοιώσει το παραδοσιακό δομημένο περι-

βάλλον της. 
- Ο κίνδυνος ηχορύπανσης, κυκλοφοριακού, αποδομεί σταδιακά τον κοινωνικό 

ιστό και την ισορροπία της καθημερινότητας
- Οι λεγόμενες επενδύσεις των εναλλακτικών μορφών ενέργειας βλ. ανεμογεν-

νήτριες, επιβαρύνουν το φυσικό περιβάλλον και από τουριστικό θέλγητρο το εθνικό 
τουριστικό κεφάλαιο, αποδομείται και γίνεται δυνητικά η καταστροφή του τουριστι-
κού προορισμού. Εξαντλώντας, τη λογική της αειφόρου ανάπτυξης, στηρίζοντας το 
εφήμερο κέρδος κάποιων εφήμερων επενδυτών… με ημερομηνία λήξεως!

Τέλος, ένεκα της επικαιρότητας, η φέρουσα ικανότητα απειλείται σε μείζων κοι-
νωνικό, επιχειρηματικό βαθμό. Αν και εφόσον υποχρεωθεί η Πάρος (κυβερνητική 
βούληση) στην προώθηση και ύπαρξη δομών φιλοξενίας προσφύγων κλπ. 

Μέγιστος εποχικός πληθυσμός 
Η Πάρος συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό επισκεπτών Το ζήτημα διαπίστωσης του 

πραγματικού πληθυσμού είναι περίπλοκο και διάφοροι αναφέρονται σε αριθμούς οι 
οποίοι συχνά είναι υπερβολικοί. Ακολουθεί ανάλυση για τον υπολογισμό του πραγ-
ματικού πληθυσμού. Τον Ιούλιο του 2019 στο λιμάνι της Πάρου έφθασαν 152.000 
περίπου τουρίστες και στο αεροδρόμιο 19000. Η Αντίπαρος επίσημα έχει 2400 κλί-
νες, και αν προσθέσουμε οικήματα συνολικά διαθέτει 3000. Άρα περίπου συγκε-
ντρώνει τον Ιούλιο συνολικά 12000 επισκέπτες με την υπόθεση ότι οι τουρίστες 
διαμένουν μια βδομάδα. Οι 12.000 επισκέπτες πρέπει να αφαιρεθούν από τους 
171.000 τουρίστες της Πάρου (2019). Συνολικά λοιπόν η Πάρος δέχθηκε 159.000 
τουρίστες τον Ιούλιο. Οι αφίξεις τον ίδιο μήνα φέτος είναι λίγο μικρότερες από το 
2019. Αν υποθέσουμε ότι οι τουρίστες αυτοί διαμένουν από επτά μέρες και για την 
Πάρο τότε σε καθημερινή βάση εκτός από τις 30.000 κλίνες το νησί φιλοξενεί επι-
πλέον 10.000 επισκέπτες. Οι μόνιμοι κάτοικοι είναι 13.700, για τους εργαζόμενους 
στο νησί κατά την απογραφή είναι ενταγμένοι και αυτοί.

Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία ένα ξενοδοχείο 100 κλινών χρειάζεται 25 υπάλ-
ληλους, συνεπώς για τις 7.000 ξενοδοχειακές κλίνες της Πάρου απαιτούνται 750 
άτομα, για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια που είναι 13000 κλίνες χρειάζονται 800 καμα-
ριέρες. Με λίγα λόγια στην Πάρο υπάρχουν 1.500 υπάλληλοι σε καταλύματα. 

Συνοπτικά λοιπόν ο μέγιστος πληθυσμός της Πάρου είναι σε καθημερινή βάση είναι 
55.000 άτομα. Αν προσθέσουμε και τους εποχικά εργαζόμενους εκτός καταλυμάτων 
αλλά και όσους έχουν εξοχικό στην Πάρο, το νησί φιλοξενεί καθημερινά 60.000 άτο-
μα. Ο αριθμός αυτός είναι εκτίμηση και για ένα νησί σαν την Πάρο είναι τεράστιος. 

(συνεχίζεται…)

Πρώτο θέμα

φωτό: ∆ρ. ∆ημήτρης Προκοπίου
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∆ρομολόγια

Ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια της δημοτικής συ-
γκοινωνίας στην Παροικιά. 

Συγκεκριμένα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021 τα 
δρομολόγια έχουν ως εξής: 7.40 (Κακάπετρα) ή 7.30 
και 8.00 τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, 
8.45, 9.30, 10.00, 10.45, 11.30, 12.00, 12.45, 13.35, 
14.00, 14.20 (Κακάπετρα), 15.30, 16.15 (Κακάπετρα), 
17.00, 17.45, 18.30 (Κακάπετρα), 19.00.

Τα δρομολόγια από 1η Οκτωβρίου 2021 έχουν 
ως εξής: : 7.40 (Κακάπετρα) ή 7.30 και 8.00 τις ημέ-
ρες που δε λειτουργούν τα σχολεία,, 8.45, 9.30, 10.00, 
10.45, 11.30, 12.00, 12.45, 13.35, 14.00, 14.20 (Κακά-
πετρα), 15.30, 16.15 (Κακάπετρα), 17.00, 17.45, 18.30 
(Κακάπετρα), 19.15, 20.00, 20.45, 21.30.

Τοπικές ειδήσεις

Συνέδριο 
γυναικών σε 
Πάρο Αντίπαρο

Το 12ο πανκυκλαδικό συνέδριο της Ομοσπονδίας 
Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων ετοιμάζεται να σαλ-
πάρει για Πάρο-Αντίπαρο! Μετά από διάλειμμα ενός 
χρόνου λόγω της πανδημίας, το ετήσιο συνέδριο επι-
στρέφει φέτος και θα πραγματοποιηθεί στα νησιά της 
Πάρου και της Αντιπάρου από την Παρασκευή 8 
έως την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021. Θα υλο-
ποιηθεί σε συνεργασία με συλλόγους γυναικών της 
Περιφερειακής Ενότητας Πάρου-Αντιπάρου.

Το συνέδριο αποτελεί ένα θεσμό για την Περιφε-
ρειακή Ενότητα Κυκλάδων, καθώς υλοποιείται τα 13 
τελευταία χρόνια σε διαφορετικά νησιά των Κυκλάδων 
με εκπροσώπους 16 συλλόγων γυναικών από 13 Κυ-
κλαδονήσια. Για τη φετινή χρονιά επιλέχθηκε το θέμα 
της πολιτιστικής κληρονομιάς με έμφυλη διάσταση. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας 
γυναικών «[…] Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι 
στοιχείο της ταυτότητάς μας, ζώσα και βιωμένη σχέση 
με τον τόπο και τους προγόνους μας και το συνέδριο 
θα επιχειρήσει να φωτίσει ζητήματα όπως η προστα-
σία της από τις διάφορες προκλήσεις και κινδύνους 
και η συμβολή των πολιτών και των συλλόγων στην 
διάσωση και ανάδειξή της».

Η Ο.Συ.Γυ. Κυκλάδων ιδρύθηκε το 2013 και συμμε-
τέχουν σε αυτή 16 σύλλογοι γυναικών από 13 νησιά 
(Αμοργός, Άνδρος, Αντίπαρος Κέα, Κύθνος, Μήλος, 
Μύκονος, Πάρος, Σέριφος, Σίφνος, Σύρος, Τήνος και 
Φολέγανδρος) και σκοπό της έχει τον συντονισμό 
της δραστηριότητας των Συλλόγων Γυναικών των 

Κυκλάδων και την κοινή εκπροσώπησή τους για την 
επίτευξη των επιδιώξεών τους. Οι συνδιοργανωτές 
σύλλογοι γυναικών Πάρου (Μάρπησσας, Νάουσας, 
Πάρου Αρηίς) και Αντιπάρου είναι πολύ ενεργοί τα 
τελευταία χρόνια με ποικίλες δράσεις και δραστηρι-
ότητες φιλανθρωπικές, αναβίωσης ηθών και εθίμων, 
κοινωνικές, ψυχαγωγικές, τουριστικές, ταξιδιωτικές 
κ.α. Με πολλές εκδηλώσεις στο βιογραφικό τους και 
με τη στήριξη από τους δήμους Πάρου και Αντιπάρου 
έχουν αποκτήσει την τεχνογνωσία και την εμπειρία για 
το βήμα παραπάνω προσθέτοντας στο πλούσιο ενερ-
γητικό τους ένα πανκυκλαδικό συνέδριο! Αναμένεται 
επίσης το συνέδριο να στηριχθεί όπως κάθε χρόνο από 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, τη Γενική Γραμματεία 
Νησιωτικής Πολιτικής, το ΚΕΘΙ και το Γ.Γ.Δ.Ο.Π.Ι.Φ. 

Ενδεικτικά οι διοργανωτές έσωσαν στη δημοσιότητα 
ένα μέρος από το πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα του 
συνεδρίου:

- Απόδοση τιμής στην αρχαιολόγο, Φωτεινή Ζαφει-
ροπούλου. για τη συνολική προσφορά της στη διά-
σωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς στις 
Κυκλάδες και στην κ. Μαρουσώ Φαρούπου για την 
προσφορά της στη διάσωση της λαϊκής παράδοσης 
της Αντιπάρου.

- Παρουσίαση της Europeanna (Ευρωπαϊκή Ψη-
φιακή Βιβλιοθήκη Πολιτιστικής Κληρονομιάς). Η 
e-βιβλιοθήκη, διαθέσιμη και στα ελληνικά, προσφέρει 
πρόσβαση σε 10 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα βιβλία 
και άλλα έργα της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονο-
μιάς.

- Επίσκεψη και ξενάγηση στις αρχαιολογικές ανα-
σκαφές στο Δεσποτικό.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί το 
πλήρες πρόγραμμα του 12ου πανκυκλαδικού συνεδρί-
ου, ενώ την Κυριακή 10 Οκτωβρίου, θα διεξαχθούν 
οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του νέου διοικητικού 
συμβουλίου.

Haniotis Georgios
InParos RentAcar | Paroikia Paros Island

Land phone: +30 22840 22888 | Fax:  +30 22840 22288
WhatsApp: +30 6947 9000 80

Site: www.inparos.gr | Email: info@inparos.gr

Brand new cars. 
Delivery all over Paros and Antiparos. 

Open all the year round.
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KOTSONIS INSULATION
Θερμοϋγρομόνωση Δομικών Στοιχείων
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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

Άποψη

Είναι δεδομένη η παταγώδης αποτυχία, του υπό τις 
ΗΠΑ Ευρωατλαντικού άξονα κατά την 20-ετή φάση 
του Γ’ Παγκοσμίου Πολέμου, που την αποκαλούσαν 
«πόλεμο κατά της τρομοκρατίας». 

Η εξευτελιστική πανωλεθρία της «επιχείρησης εκ-
κένωσης» του Αφγανιστάν απ’ τα στρατεύματα κατο-
χής και κάποιους συνεργάτες τους, επισφράγισε την 
ραγδαία μετατόπιση παγκόσμιας ισχύος, αλλά και την 
προφανή αποδρομή του ιμπεριαλιστικού πόλου/άξονα 
υπό τις ΗΠΑ. Σημαδιακή ήταν και η κυνική ομολογία για 
το «αποχαιρετιστήριο» έγκλημα κατά αμάχων από την 
Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση των ΗΠΑ. Η επίθεση 
των ΗΠΑ ως αντίποινα στο μακελειό στο αεροδρόμιο 
της Καμπούλ προκάλεσε τον «τραγικό θάνατο (...) έως 
και 10 πολιτών, συμπεριλαμβανομένων έως και επτά 
παιδιών». Επίθεση που έλαβε χώρα παρά το γεγονός 
ότι «είναι απίθανο το όχημα και εκείνοι που πέθαναν 
να σχετίζονταν με το ISIS-Khorasan ή να ήταν άμεση 
απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις»! 

Για να διασκεδάσει τις εντυπώσεις από την ταπει-
νωτική ήττα, η Αμερικανική διοίκηση προέβη στο πυ-
ροτέχνημα της νέας «ενισχυμένης εταιρικής σχέσης 
ασφάλειας» AUKUS, μεταξύ ΗΠΑ-Βρετανίας-Αυστρα-
λίας, με φρούδες ελπίδες για πολεμική ανάσχεση της 
ανερχόμενης ισχύος της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κί-
νας και για διεκδίκηση κυριαρχίας στην περιοχή του 
Ινδο-Ειρηνικού. Πυροτέχνημα που συνοδεύεται από 
την απόφαση για εξοπλισμό της Αυστραλίας με πυ-
ρηνοκίνητα υποβρύχια και τη συνακόλουθη ακύρωση 
συμφωνίας~56 δισ. δολαρίων για αγορά γαλλικών ντί-

ζελ υποβρυχίων. 
Η πισώπλατη σύναψη της αγγλοσαξονικής κοπής 

συμμαχίας και η αιφνίδια ανακοίνωσή της έφερε στην 
επιφάνεια ανάγλυφα τις συγκρούσεις συμφερόντων 
και τις αντιθέσεις στο εσωτερικό του Ευρωατλα-
ντικού άξονα. Ακολούθησε η ανάκληση των Γάλλων 
πρέσβεων (2021.9.17) από Ουάσιγκτον και Καμπέρα 
και ανταλλαγή σκληρών δηλώσεων (για «ψέματα», 
«διπλοπροσωπία», «σοβαρή διάρρηξη εμπιστοσύνης» 
και «περιφρόνηση») εξ αφορμής της «υφαρπαγής» της 
Ωκεάνειας πολύφερνης νύμφης μετά της εξοπλιστικής 
της προίκας…

Εν τω μεταξύ, οι εν Ελλάδι υποτακτικοί του άξονα 
βαθαίνουν τη μετατροπή της χώρας σε όργανο του 
επιτιθέμενου άξονα, άρα σε στόχο, σπεύδοντας: 1. να 
συνάψουν (14 Οκτ.) νέα 5-ετή Συμφωνία για τις Αμε-
ρικανο-ΝΑΤΟϊκές Βάσεις (MDCA) στον 3ο γύρο του 
«Στρατηγικού Διαλόγου» μεταξύ των κυβερνήσεων 
Ελλάδας και ΗΠΑ (ξεκίνησε το 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ), με 
εκμηδένιση κάθε κυριαρχίας και μετατροπή της χώ-
ρας σε απέραντη βάση-ορμητήριο. 2. να στείλουν την 
«Ελληνική Δύναμη Σαουδικής Αραβίας» (Πυροβολαρ-
χία Κατευθυνόμενων Βλημάτων «Patriot» και κλιμάκιο 
άνω των 80 στελεχών της Πολεμικής Αεροπορίας), στο 
πλαίσιο της IAMD-πυραυλικής «ασπίδα» του ΝΑΤΟ στη 
Μ. Ανατολή, με κύριο στόχο το Ιράν (η εμβέλεια απα-
ντητικών πληγμάτων των πυραύλων του οποίου καλύ-
πτει με ευκολία την Ελλάδα). 3. να φιλοξενήσουν στην 
Αθήνα (17-18.9.2021) το συνέδριο της Στρατιωτικής 
Επιτροπής του ΝΑΤΟ που εκπονεί-εγκρίνει το σύνολο 

της ολέθριας επιθετικής στρατηγικής του ΝΑΤΟ για 
την επόμενη δεκαετία, με κύριο στόχο Κίνα και Ρωσία.

Επίκειται (24.9.2021) η πρώτη Σύνοδος Κορυφής 
του εταίρου αντι-Λ.Δ. Κίνας σχήματος QUAD (ΗΠΑ, Ιν-
δία, Ιαπωνία, Αυστραλία) στον Λευκό Οίκο. Οι ως άνω 
χονδροειδείς κινήσεις καταδεικνύουν την σαφή στρα-
τιωτικοπολιτική και διπλωματική παρακμή και ανικα-
νότητα της ηγεσίας του επιτιθέμενου Ευρωατλαντικού 
άξονα -και ιδιαίτερα των ΗΠΑ- ως αποτέλεσμα των 
οποίων υπονομεύεται η όποια συνοχή του και ενισχύ-
ονται φυγόκεντρες τάσεις. 

Το γεγονός ότι όλα αυτά θυμίζουν μάλλον κοντό-
φθαλμες σπασμωδικές κινήσεις ιδιοτελών ληστοσυμ-
μοριτών παρά συντεταγμένη διορατική στρατηγική 
συμμαχία, ουδόλως μειώνει τον κίνδυνο ολικής εξό-
ντωσης της ανθρωπότητας που ελλοχεύει. Επιπλέον: 
εκ των πραγμάτων συμβάλλουν στην περαιτέρω στρα-
τηγική συσπείρωση του άλλου πόλου με επικεφαλής 
Κίνα-Ρωσία και τη συμμετοχή Ιράν, Συμφωνίας της 
Σαγκάης και άλλων χωρών… 

∆ημήτρης Πατέλης
Αν. καθηγητής Φιλοσοφίας

Πολυτεχνείου Κρήτης

Σπασμωδικές κινήσεις 
επικίνδυνων ληστοσυμμοριτών!
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∆ιοικητική 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

ΝΑΟΥΣΑ ΥΣΤΕΡΝΙ (ΑΣΤΕΡΑΣ), πω-
λείται κτήµα 4.360 τ.µ. Υπάρχει κτίσµα 
117 τ.µ., που χρίζει αναπαλαίωσης. 
Τηλ. 6932 175 085

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN

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

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

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

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 23344 ή 
στο armodios_vovos@yahoo.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για την στελέ-
χωση Σούπερ Μάρκετ στη Μάρπησσα, 
για µόνιµη απασχόληση όλο το χρόνο. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε στο τηλ. 6943 279 227 
ή στο broth531@outlook.com

ΤΑΜΙΕΣ ζητούνται για Σούπερ Μάρκετ 
στη Μάρπησσα, για µόνιµη απασχό-
ληση όλο το χρόνο. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε στο 
τηλ. 6943 279 227 ή στο broth531@
outlook.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για 
εργασία στο κατάστηµα Express 
Μarket στον Περιφερειακό Παροικίας, 
σε όλα τα πόστα, ράφια, αποθήκη, 
ταµείο, µανάβικο, πάγκο κοπής. 
Μόνιµη απασχόληση. Απαραίτητη 
εµπειρία, παρέχονται καλές αποδοχές 
και ασφάλιση. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: cv_expressmarketparos@
hotmail.com, τηλ. 698 4453 993

∆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

Long term rental 
excluding high 
season

Ψάχνουμε για ένα μεγαλύτερο σπίτι στην Πάρο για ενοικίαση όλο το χρόνο 
από ιδιώτη, καθώς θα θέλαμε να δεχόμαστε συχνότερα οικογενειακές επισκέ-
ψεις 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.

Υπό ορισμένες συνθήκες, μπορούμε επίσης να φανταστούμε ότι θα συμφω-
νήσουμε μόνο σε ένα 10μηνο μίσθωμα και θα 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. 

Εναλλακτικά, θα μπορούσαμε επίσης να αγοράσουμε ένα ακίνητο ή να προ-
σφέρουμε ανταλλαγή κατοικιών με πρόσθετη πληρωμή. Ως ομάδα-στόχο για 
την επιλογή της ανταλλαγής κατοικιών, θα θέλαμε να απευθυνθούμε κυρίως 
σε Έλληνες και αλλοδαπούς ιδιοκτήτες ακινήτων που θα ήθελαν να κάνουν 
σμίκρυνση κατοικήσιμου χώρου επειδή, για παράδειγμα, τα παιδιά έχουν με-
τακομίσει στο μεταξύ και έφυγαν από το σπίτι ή επιδιώκεται η μείωση του 
κατοικήσιμου χώρου για άλλους λόγους.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς να δημιουργήσουμε άμεση προσωπική 
επαφή με τους ιδιοκτήτες. Στην περίπτωση ενοικίασης κατοικίας, απλής αγοράς 
κατοικίας ή ανταλλαγής κατοικίας μέσω μεσίτη, συνήθως προκύπτουν προ-
μήθειες και για τις δύο πλευρές. Θα θέλαμε να αποφύγουμε αυτά τα περιττά 
πρόσθετα έξοδα, ώστε να βρεθεί η οικονομικά βέλτιστη λύση 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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Φεστιβάλ 
Πάρκου Πάρου

Το φεστιβάλ του πάρκου έχει καταξιωθεί από τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες με σημεία αναφοράς 
την ποιότητα και τον σεβασμό στον θεατή. 

Οι δράσεις του φεστιβάλ είχαν ποικιλομορφία ώστε 
να καλύπτεται ένα μεγάλο εύρος των ενδιαφερόντων 
και προτιμήσεων των επισκεπτών και κάλυψε αξιοπρε-
πώς τις ανάγκες που προέκυψαν μετά από μια χρονιά 
αποχής από τις κοινωνικές εκδηλώσεις στο νησί. 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα των φετινών 14 παρα-
στάσεων συμπεριλάμβανε θέατρο, μουσικές συναυλί-
ες, κινηματογραφικές προβολές, εκθέσεις, παρουσίαση 
βιβλίου. Με τις επιλογές μας προσπαθούμε να δώσου-
με στους ντόπιους καλλιτέχνες τη δυνατότητα να εμ-
φανιστούν στον πανέμορφο αυτό χώρο του θεάτρου 
«Αρχίλοχος» και του μουσείου. Τα αναγκαία μέτρα για 
την προστασία των επισκεπτών από τον κορωνοϊό τη-
ρήθηκαν με συνέπεια και επικράτησε ένα περιβάλλον 
ασφαλές σε κάθε εκδήλωση, χάρη στην βοήθεια των 
πολλών εθελοντών. Επίσης, οι τιμές των εισιτηρίων 
ήταν πολύ λογικές κατόπιν σχετικής απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου. Την Κυριακή 26/9, σε συνέ-
χεια των δράσεων του καλοκαιριού, μια μεγάλη γιορτή 
αθλητισμού και πολιτισμού θα λάβει χώρα στο Πάρκο 
Πάρου σε συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό όμιλο ΝΑΙ-
ΑΣ.

Άλλη μια χρονιά έκλεισε με επιτυχία και με την επι-
φόρτιση της ευθύνης να γινόμαστε κάθε χρόνο και 
καλύτεροι. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Πάρκου θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως τους 
χορηγούς μας Blue Star Ferries, Anemomylos travel, 
Swiss Home και τους εθελοντές μας με την συνεχή 
παρουσία και βοήθειά τους. Τέλος, ευχαριστούμε τον 
κ. Πάνο Κέκα που εξασφάλισε την άρτια οργάνωση 
του χώρου και την επικοινωνία με τους καλλιτέχνες. 
Προσωπικά, ευχαριστώ κι εγώ με την σειρά μου τα 
μέλη της Επιτροπής Εκδηλώσεων και του Διοικητικού 

Συμβουλίου, τον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Ανδρεόπουλο για 
την άριστη συνεργασία και κατανόηση καθώς και του 
χορηγούς και εθελοντές.

Σας αποχαιρετούμε, ευχαριστούμε που υποστηρίξατε 
τις δράσεις μας, ελπίζουμε να προσελκύσουμε νέους 
θεατές και υποσχόμαστε ένα πλούσιο και προσεγμένο 
πρόγραμμα για το καλοκαίρι του 2022.

Για την Επιτροπή Εκδηλώσεων 
Η Πρόεδρος 

Άννα Κάγκανη

Σινέ Έναστρον
Το Σινέ Έναστρον, η προσφορά του Φεστιβάλ στο 

Πάρκο στους σινεφίλ της Πάρου, έδωσε για μία ακό-
μα χρονιά το παρόν στα καλλιτεχνικά δρώμενα του 
νησιού. 24 ταινίες μεγάλου μήκους σχετικά πρόσφα-
της παραγωγής, με τις 8 από αυτές να είναι παιδικές, 
διασκέδασαν τους μικρούς και μεγάλους φίλους του 
Πάρκου όπως πάντα με ελεύθερη είσοδο και φυσικά 
με απόλυτη τήρηση των μέτρων προστασίας. 

Το 2021 το Σινέ Έναστρον είχε την χαρά να φιλο-
ξενήσει για ένα τετραήμερο το Aegean Film Festival 
(30 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου) με ενδιαφέρουσες προ-
βολές ντοκιμαντέρ αλλά και συζητήσεις οικολογικού 
περιεχομένου. Επίσης, στο Σινέ Έναστρον προβλήθηκε 
σε παγκόσμια πρεμιέρα η ταινία της Floriane Closouit 
“Salvataggio”, ένα πολύ συγκινητικό θέμα που τη μου-
σική έχει γράψει ο Παριανός Γιάννης Μπαλίκος. Λόγω 
της μεγάλης προσέλευσης θεατών η προβολή επανα-
λήφθηκε. Οι προβολές στο Σινέ Έναστρον έκλεισαν 
με δύο ταινίες του σκηνοθέτη Γιάννη Τριτσιμπήδα ο 
οποίος ζει και εργάζεται στην Πάρο, με θέμα τους τον 
ποιητή Αρχίλοχο και ένα αφιέρωμα σε ανθρώπους της 
τέχνης και του πολιτισμού που έφυγαν πρόωρα από 
την ζωή.

Το Σινέ Έναστρον έχει γίνει πια θεσμός για το καλο-
καίρι στην Πάρο και η θέαση των ταινιών κάτω από 
τα` αστέρια είναι μια ιδιαίτερη μυσταγωγία που κάθε 
χρόνο προσελκύει όλο και περισσότερους θεατές. 

Πάλι μαζί τον… Ιούνιο του 2022!
Επιμέλεια προγράμματος ταινιών: Πάνος Κέκας, σκη-

νοθέτης

Τοπικές ειδήσεις

Καλύφθηκαν 
οι θέσεις μέσω 
ΕΣΠΑ στους 
σταθμούς

Η νέα σχολική χρονιά για όλες τις βαθμίδες της εκ-
παίδευσης στην Πάρο, ξεκίνησε, όπως φυσικά ξεκίνη-
σαν και ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές στους παιδικούς 
σταθμούς. Πλέον απομένουν ελάχιστες κενές θέσεις, 
όπου θα καλυφθούν από τις αιτήσεις που θα γίνουν 
από τους γονείς που θα τις καταθέσουν και θα πρέπει 
να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Συγκεκριμένα, η εφημερίδας μας ήρθε σε επικοινω-
νία με την ΚΔΕΠΑΠ και τους παιδικούς σταθμούς που 
διαχειρίζεται, τα «Μελισσάκια» και τα «Δελφινάκια». 
Στον πρώτο παιδικό σταθμό, έχουν καλυφθεί και οι 17 
θέσεις για τα παιδιά που έχουν κλείσει τα 2,5 έτη, μέσα 
από προγράμματα του ΕΣΠΑ και Voucher, ενώ έχουν 
μείνει 5 θέσεις κενές, όπου θα καλυφθούν ύστερα από 
αιτήσεις που θα γίνουν από τους γονείς, οι οποίοι όμως 
θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια, όπου θα 
αξιολογηθούν από την ΚΔΕΠΑΠ. Το ίδιο ισχύει και για 
τον δεύτερο παιδικό σταθμό, ο οποίος δέχτηκε ακρι-
βώς τον ίδιο αριθμό παιδιών μέσω ΕΣΠΑ (17), ενώ οι 
υπόλοιπες κενές θέσεις, οι οποίες είναι 11 στον αριθμό, 
θα καλυφθούν από τις αιτήσεις που θα γίνουν. Σ’ αυτό 
το σημείο πρέπει να σημειωθεί, οι κενές θέσεις που 
θα καλυφθούν, δεν θα είναι δωρεάν, καθώς 
θα υπάρχουν τροφεία για τα παιδιά 100 ευρώ.

Όσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς που διαχει-
ρίζεται, ο δήμος Πάρου, (κρατικός παιδικός σταθμός 
Παροικιάς και παιδικός σταθμός Νάουσας), από τον 
σταθμό της Παροικιάς μας ενημέρωσαν πως έχουν 
καλυφθεί όλες οι θέσεις για τα παιδιά που είναι 2,5 
ετών. Οι δύο σταθμοί έχουν μέγιστο αριθμό 50 θέσεις, 
ωστόσο, μας πληροφόρησαν, ότι θα λειτουργήσουν με 
μικρότερο αριθμό παιδιών. Επιπρόσθετα, να σημειω-
θεί, ότι σύμφωνα με πληροφορίες που μας δόθηκαν, 
τα μόνα παιδάκια που έμειναν εκτός σταθμού είναι τα 
παιδιά, που ακόμα δεν έχουν κλείσει τα δυόμισι χρόνια 
ζωής. Ωστόσο, είναι ένα γεγονός που δεν οφείλεται 
στους παιδικούς σταθμούς, αλλά στην ισχύουσα νο-
μοθεσία.

Αγροτικά – 
αποζημιώσεις

Ο αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας, Φιλή-
μονας Ζαννετίδης, συζήτησε στην Αθήνα με παράγο-
ντες του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για θέματα 
που απασχολούν τους αγρότες του Νοτίου Αιγαίου.

Το πρόγραμμα του αντιπεριφερειάρχη περιελάμβανε 
συναντήσεις με τους Γενικούς Γραμματείς του υπουρ-
γείου, Χριστιάνα Καλογήρου και Κώστα Μπαγινέτα, 
καθώς επίσης και με άλλους υψηλόβαθμους υπηρεσι-
ακούς παράγοντες. 

Το κυρίαρχο θέμα των συζητήσεων ήταν η 
ανομβρία που έπληξε εφέτος το Νότιο Αιγαίο 
και οι ζημιές που προκλήθηκαν σε αγρότες, 
κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους. Οι συνέπειες 
της ανομβρίας αυτής στην φυτική παραγωγή έχουν ήδη 
επηρεάσει τόσο τη μελισσοκομία, όσο και την κτηνο-
τροφία. Γι αυτό και ζήτησε να συμπεριληφθούν στους 
καταλόγους των αποζημιώσεων που αποφασίζει το 
υπουργείο για όλους τους πληττόμενους παραγωγούς, 
κάτι που έγινε παραδεκτό από τους συνομιλητές του.

Ακόμα, ο κ. Ζαννετίδης ζήτησε από τους συνομιλη-

τές του την επίσπευση των διαδικασιών απόδοσης των 
χρημάτων προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαγω-
νιστική διαδικασία για τη δημιουργία διαχειριστικών 
σχεδίων βοσκής στα νησιά της Περιφέρειας, σύμφωνα 
με την προγραμματική σύμβαση που έχει υπογραφεί. 
Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε για το πρόγραμμα Αγροτικής 
Ανάπτυξης 2014-2020 και τις επικείμενες προσκλή-
σεις με πρώτη αυτή για τους νέους αγρότες, που πρό-
κειται να ξεκινήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. 

Τέλος, ο κ. Ζαννετίδης ενημερώθηκε για τις αποφά-
σεις αποζημιώσεων των παραγωγών, λόγω πανδημίας 
που είναι:
• 5.300.317 ευρώ για υπαίθριο καρπούζι, mini και 

obla,
• 10.394.602 ευρώ για καλοκαιρινή, φθινοπωρινή πα-

τάτα,
• 551.457 ευρώ για τομάτα θερμ. καλλιέργειας,
• 403.826 ευρώ για αγγούρι θερμ. καλλιέργειας,
• 607.385 ευρώ για βουβαλοτροφία,
• 253,56 ευρώ για κάθε χοιρομητέρα με συνολικό 

ποσό, που θα διατεθεί τα 15.500.123 ευρώ,
• 353,46 ευρώ για κάθε χοριμητέρα ή κάπρο μαύρου 

χοίρου, με συνολικό ποσό που θα διατεθεί 1.200.000 
ευρώ και για κάθε κυψέλη 3,39 ευρώ με ανώτατο 
όριο 3.201 877 ευρώ.
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Το σχολείο 
του μέλλοντος 
να βρεθεί στο 
επίκεντρο 

H Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, για το άνοιγμα των 
σχολείων την προηγούμενη εβδομάδα και τα προβλή-
ματα που υπάρχουν στο νησί μας, δημοσιοποίησε δελ-
τίο Τύπου, στο οποίο σημειώνει:

«Η ευχή για «καλή σχολική χρονιά» έχει πολλά ερω-
τηματικά με δεδομένο το 4ο κύμα πανδημίας και την 
έλλειψη ουσιαστικών μέτρων για να είναι ασφαλής και 
αποτελεσματική αυτή η σχολική χρονιά για τα παιδιά 
μας. Αντί λοιπόν για μέτρα που εγγυώνται το ασφαλές 
άνοιγμα των σχολείων μια σειρά από ζητήματα είναι 
μπροστά μας, με τις κυβερνητικές ευθύνες να είναι 
τεράστιες για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο 
χώρο της εκπαίδευσης:

• Η καθαριότητα στους σχολικούς χώρους δεν μπο-
ρεί να διασφαλίζεται με βάση τους κυβερνητικούς 
περιορισμούς για τις ανθρωποώρες που ορίζει η κυ-
βέρνηση αλλά με βάση τις πραγματικές ανάγκες των 
σχολείων.

• Το αίτημα της μείωσης του αριθμού των μαθη-
τών ανά αίθουσα έπεσε στο κενό ενώ την ίδια ώρα 
καταργούν ολιγομελή τμήματα όπως στη περίπτωση 
του ΕΠΑΛ Πάρου.

• Τα μόνιμα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό καλύ-
φθηκαν μόνο κατά 20% ενώ οι ανάγκες σε προσω-
πικό ειδικής αγωγής και παράλληλης στήριξης είναι 
τεράστιες.

• Στο αίτημα για μαζι-
κά επαναλαμβανόμενα 
τεστ του ΕΟΔΥ μέσα στα 
σχολεία, η κυβερνητική 
απάντηση είναι self-test 
στους μαθητές και επί 
πληρωμή τεστ στους εκ-
παιδευτικούς, πετώντας 
το μπαλάκι για άλλη μια 
φορά στην ατομική ευθύ-
νη.

• Αντί να πάρουν μέτρα που να αντιμετωπίζουν τα 
ψυχοκοινωνικά προβλήματα των μαθητών και τις 
μαθησιακές τους ανάγκες σαν αποτέλεσμα των κλει-
στών για δυο περίπου χρόνια σχολείων, πετάνε το 
μπαλάκι της ευθύνης από πάνω τους και αναζητούν 
αποδιοπομπαίους τράγους.

Οι κυβερνητικές ευθύνες, δεν μπορούν να κρυφτούν 
πίσω από επικοινωνιακά τεχνάσματα και την επίκληση 
της ατομικής ευθύνης, τον εκφοβισμό και τις απειλές 
προς γονείς εκπαιδευτικούς, μαθητές ούτε ρίχνοντας 
τις δικές της ευθύνες στους Δήμους. Η ευθύνη της 
Δημοτικής Αρχής στο νησί μας, είναι ότι αδιαμαρτύ-
ρητα δέχεται και πρακτικά στηρίζει αυτή την πολιτική 
χωρίς να διεκδικεί αυτά που έχουν ανάγκη τα σχολεία 
μας και ο μαθητικός πληθυσμός της Πάρου. 

Προϋποθέσεις για το ασφαλές άνοιγμα των σχο-
λείων είναι:

- Μαζικά, δωρεάν και επαναλαμβανόμενα τεστ στα 
σχολεία, με ευθύνη του ΕΟΔΥ, για όλους τους εκ-
παιδευτικούς και τους μαθητές. Ουσιαστική ιχνηλά-
τηση των κρουσμάτων με ευθύνη του ΕΟΔΥ, ώστε 
να σπάσει η αλυσίδα μετάδοσης. Καμία οικονομική 
επιβάρυνση των εκπαιδευτικών και των υπόλοιπων 
εργαζομένων που χρειάζεται να προσκομίσουν τεστ. 
Να πολλαπλασιαστούν τα σημεία που ο ΕΟΔΥ πραγ-
ματοποιεί δωρεάν τεστ.

- Να εξαντληθούν τα περιθώρια για15 μαθητές ανά 
τάξη. Να εγκριθούν όλα τα ολιγομελή τμήματα.

- Να εξασφαλιστεί επαρκές προσωπικό για την κα-
θαριότητα για όλα τα σχολεία, ώστε να μπορούν επί 
της ουσίας να τηρηθούν τα πρωτόκολλα. Δεν μπορεί 
και δεν πρέπει, να σηκώσουν οι Δήμοι το οικονομικό 
-και όχι μόνο- βάρος. 

- Έκτακτη χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών 
με σκοπό την εξασφάλιση όλων απαραίτητων υλικών 
καθαρισμού, ατομικής υγιεινής κ.τ.λ.

- Μονιμοποίηση των καθαριστών – καθαριστριών, 
με πλήρες ωράριο και πλήρη κάλυψη της μισθοδο-
σίας τους.

- Να γίνουν προσλήψεις εκπαιδευτικών, με βάση τα 
πραγματικά κενά και τις ανάγκες των σχολείων.

- Να ληφθούν άμεσα, συγκεκριμένα εκπαιδευτικά 
- παιδαγωγικά μέτρα, για την αντιμετώπιση των σύν-
θετων μαθησιακών και ψυχοκοινωνικών προβλημά-
των που έχει δημιουργήσει η πανδημία, η αναστολή 
λειτουργίας των σχολείων και η πολύμηνη τηλεκπαί-
δευση.

- Να καταργηθούν η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής στα 
Πανεπιστήμια και η Τράπεζα Θεμάτων.

Το σχολείο που διαμορφώνουν διαχρονικά οι κυ-
βερνήσεις δεν ανταποκρίνεται στις μορφωτικές ανά-
γκες της νεολαίας του 21ου αιώνα, δεν αντιστοιχεί 
στις επιστημονικές κατακτήσεις της εποχής μας αλλά 
στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων για φτη-
νό, ευέλικτο καταρτισμένο εργατικό προσωπικό. Αυ-
τός είναι μεταξύ των άλλων ο στόχος των λεγόμενων 
μεταρρυθμίσεων στο χώρο της εκπαίδευσης.

Το σχολείο του μέλλοντος πρέπει να βρεθεί στο επί-
κεντρο της κουβέντας και της διεκδίκησης από όλους 
τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Ευχόμαστε σε όλους δύναμη, αισιοδοξία και αγωνι-
στική διάθεση για μια πραγματικά καλή σχολική χρο-
νιά!».

«Άθλων 
συνέχεια…»

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δημοσιοποίησε δύο 
ανακοινώσεις της υπό τον τίτλο: «Άθλων συνέχεια…», 
για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα σχολεία του 
νησιού μας.

Στην πρώτη ανακοίνωσή σημειώνει: «Προσπαθούν 
να μας πείσουν ότι «η Δημοτική Αρχή έχει θέσει σε 
απόλυτη προτεραιότητα τα ζητήματα που συνδέονται 
με την εκπαίδευση».

Επειδή όμως τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, όπως 
λέει και ο λαός μας, να ποια είναι η κατάσταση των 
διαγραμμίσεων στις βασικές διαβάσεις μαθητών προς 
τα σχολεία τους στη Παροικιά και όχι μόνο σε αυτές. 
Απόλυτη ανυπαρξία!».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου έχει φωτογραφικό υλικό από τη διασταύρωση 
του περιφερειακού της Παροικιάς προς Νάουσα, του 
δρόμου έξω από το γυμνάσιο Παροικιάς και του 2ου 
δημοτικού σχολείου Παροικιάς και σημειώνει:

«Τουλάχιστον όταν κάποιοι βγάζουν δελτία τύπου 
για «να ευλογούν τα γένια τους», ας κάνουν καμιά 
βόλτα να βλέπουν τι συμβαίνει τριγύρω τους, όχι 
τίποτε άλλο, για να μην εκτίθενται. Επειδή όμως η 
ασφάλεια των παιδιών δεν μπαίνει σε διαπραγμάτευ-
ση, εδώ και τώρα αποκαταστήστε τις εξαφανισμένες 
διαγραμμίσεις!».

Στη δεύτερη ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπείρωση 

Πάρου γράφει:
«Το 3ο νηπιαγωγείο Παροικιάς ενώ είναι μονοθέσιο, 

τα τελευταία χρόνια λειτουργεί ως διθέσιο με μια αί-
θουσα και ένα ενιαίο χώρο με ό,τι αυτό σημαίνει για 
την εύρυθμη λειτουργία αλλά πολύ περισσότερο για 
την προστασία της υγείας των παιδιών λόγω της παν-
δημίας. 40 παιδάκια στοιβάζονται σε ένα ενιαίο χώρο! 
Στις 15/9 είχαμε το πρώτο κρούσμα covid-19. Άμεσα 
έπρεπε να γίνει ιχνηλάτηση, με ό,τι αυτό σημαίνει, σε 

44 ανθρώπους που μοιράζονται τον συγκεκριμένο 
ενιαίο χώρο με ελλιπείς υποδομές υγιεινής.

Αυτή είναι «η απόλυτη προτεραιότητα της Δημοτι-
κής Αρχής για την εκπαίδευση…», που υπηρετεί τυφλά 
τη πολιτική της κυβέρνησης στη προσπάθεια της να 
πείσει ότι όλα είναι υπό έλεγχο. Κανένα μέτρο δεν έχει 
παρθεί για την αποσυμφόρηση, ενώ η προσπάθεια με-
τακύλισης στην ατομική ευθύνη σε γονείς και μαθητές 
θεωρείται πανάκεια...».
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Αντιδράσεων 
συνέχεια

Το ατυχές δελτίο Τύπου του δήμου Πάρου για την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς δεν έφερε αντιδρά-
σεις μόνο σε συνδικαλιστικούς φορείς και δημοτικές 
παρατάξεις, αλλά προκάλεσε την αντίδραση και 
του έπαρχου Πάρου, Κώστα Μπιζά και της Περι-
φέρειας ν. Αιγαίου.

Ο κ. Μπιζάς εστίασε στα όσα γράφτηκαν στο δελτίο 
Τύπου για το 20 γυμνάσιο Παροικιάς. Η ανακοίνωση 
έχει ως εξής:

«Μόνο θλίψη προκαλεί το χθεσινό Δελτίο Τύπου του 
Δήμου Πάρου, το οποίο βρίσκεται αναρτημένο στον 
επίσημο ιστότοπο του Δήμου και στο οποίο στην ανα-
φορά στις σχολικές μονάδες του νησιού και συγκεκρι-
μένα στο Γυμνάσιο Παροικίας, αναγράφονται τα εξής: 

«…αναφορικά με τη μελέτη για το νέο Γυμνάσιο 
Πάρου, παρόλο που έχουμε λάβει όλες τις σχετικές 
εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες ακόμα περιμέ-
νουμε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να ορίσει 
αρμόδιο εκπρόσωπο, που θα ολοκληρώσει τη μετα-
γραφή του οικοπέδου στον Δήμο Πάρου».

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αφού έδωσε μάχη με 
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την παραχώρηση 
από πλευράς της του συγκεκριμένου οικοπέδου για 
την ανέγερση Γυμνασίου, άνευ ανταλλάγματος, προ-
χώρησε και στη λήψη απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου (απόφαση 116 / 30 Σεπτεμβρίου 2020) με 
την οποία αποφάσισε εκ νέου την παραχώρηση στον 
Δήμο Πάρου και όρισε τα πρόσωπα που εξουσιοδοτεί 
για την υπογραφή του σχετικού συμβολαιογραφικού 
συμβολαίου.

Η συμβολαιογράφος Πάρου κ. Ευριδίκη Τσάση, που 
ορίστηκε με απόφαση του Δήμου Πάρου (απόφαση 
246 / 28 Ιουλίου 2021 της Οικονομικής επιτροπής του 
Δήμου Πάρου), είναι ενήμερη αφού ήρθε σε επαφή 
μαζί της η Δικηγόρος συνεργάτιδα του Περιφερειάρχη 
Ν. Αιγαίου κ. Γιώργου Χατζημάρκου, κ. Έλλη Βελιάδη, 
για την συμπλήρωση του συνόλου των απαιτούμενων 
εγγράφων για την υπογραφή της σχετικής πράξης. 

Τα στελέχη και οι υπηρεσίες του Δήμου Πάρου είναι 
επίσης ενήμερα, αφού ήρθε σε επαφή μαζί τους η συμ-
βολαιογράφος κ. Τσάση προκειμένου να της χορηγή-
σουν το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα με την μορφή που 
ο νόμος προβλέπει, επικοινωνία που είχα και εγώ με 
τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Πάρου και οι οποίες 
ανταποκρινόμενες παρέδωσαν στην συμβολαιογράφο 
τις σχετικές βεβαιώσεις. 

Με λίγα λόγια, είναι ζήτημα χρόνου η συμπλήρωση 
των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών για την 
υπογραφή του σχετικού συμβολαίου παραχώρησης 
και αυτό είναι γνωστό στον Δήμο Πάρου. 

Ανακοινώσεις σαν αυτή που είδε χθες το φως της 
δημοσιότητας από πλευράς Δήμου Πάρου, όχι μόνο 
δεν προάγουν τη συνεργασία αλλά αντιθέτως την υπο-
νομεύουν και μάλιστα με τρόπο καθοριστικό. 

Για αυτό τον λόγο επαναλαμβάνω ότι μόνο θλίψη 
προκαλεί το χθεσινό Δελτίο Τύπου του Δήμου Πάρου 
και καλώ τον Δήμο Πάρου να ανασκευάσει άμεσα τις 
παραπλανητικές, έως προσβλητικές, δηλώσεις σε σχέ-
ση με την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου που από την πρώτη 
στιγμή λειτούργησε με αίσθημα ευθύνης και στην κα-
τεύθυνση της εξεύρεσης λύσης για την παραχώρηση 
του οικοπέδου της Περιφέρειας στον Δήμο Πάρου, χω-
ρίς αντάλλαγμα, και έχουμε φτάσει πλέον, με γνώση 
του Δήμου Πάρου, στο τελικό στάδιο συγκέντρωσης 
των σχετικών εγγράφων και δικαιολογητικών για την 
υπογραφή του σχετικού συμβολαίου. 

Ως προς το αν αυτό είναι το μόνο εμπόδιο που έχει 
απομείνει για την ανέγερση του νέου Γυμνασίου Πά-
ρου, επιφυλάσσομαι να τοποθετηθώ δημόσια σύντομα 
οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί η σχετική παραχώρη-
ση». 

Η «σπόντα» συγγνώμη
Για τα όσα καταμαρτύρησε ο κ. Μπιζάς στην ανακοί-

νωσή του, επίσημη απάντηση (εξήγηση), από τον δήμο 
Πάρου, δε δόθηκε ποτέ!

Αντ’ αυτής, η μοναδική απάντηση που δόθηκε ήταν 
από εργαζόμενο στον δήμο και συγκεκριμένα από τον 
γραμματέα του, Χρήστο Λεμονή, ο οποίος όμως δεν 
κατέχει καμία πολιτική θέση και η εργασία του δεν 
έχει καμία σχέση στο να επεμβαίνει στα τοπικά 
πολιτικά δρώμενα ή να απαντάει σε θεσμικό 
ψηφισμένο εκπρόσωπο του νησιού (Κ. Μπιζάς). 
Και όχι μόνον αυτό! Το δελτίο Τύπου στάλθηκε από τον 
δήμο Πάρου σε όλα τα ενημερωτικά μέσα εκτός και 
εντός του νησιού, ενώ η «απάντηση» του εργαζόμενου 
του δήμου στάλθηκε αποκλειστικά στον κ. Μπιζά, ο 
οποίος στη συνέχεια τη δημοσίευσε στην προσωπική 
του σελίδα σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Η επιστολή του κ. Λεμονή έχει ως εξής:
«Σχετικά με την ανέγερση του 2ου γυμνασίου της 

Παροικιάς, ο Δήμος Πάρου, τόσο σε επίπεδο διοίκη-
σης, όσο και σε επίπεδο υπηρεσιακών παραγόντων, 
όχι μόνο δεν υπονομεύει τη συνεργασία με την Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, αλλά και την επιδιώκει συ-
στηματικά, χωρίς να λογαριάζει καν το όποιο πολιτικό 
κόστος στις περιπτώσεις εκείνες που παρεμβαίνει για 
να δώσει λύσεις προκειμένου να μην ταλαιπωρού-

νται οι δημότες και οι επισκέπτες και για θέματα που 
δεν άπτονται όλα των αρμοδιοτήτων του. Η δημοτική 
αρχή άλλωστε συνεργάζεται ακόμα και με τους πολι-
τικούς της αντιπάλους όταν πρόκειται για το καλό της 
Πάρου, χωρίς να λογαριάζει κόμματα ή άλλα στεγανά.

Στην προκειμένη περίπτωση θα θέλαμε να ζητήσου-
με συγνώμη για την αναστάτωση που ενδεχομένως 
προκλήθηκε από την εκ παραδρομής διατύπωση για 
τον μη ορισμό εκπροσώπων από την Περιφέρεια. 

Προφανώς η συγκεκριμένη παράγραφος, απο-
τελούσε μέρος ευρύτερου Δελτίου Τύπου για την 
παιδεία και την έναρξη της σχολικής χρονιάς και η 
επίμαχη φράση εσφαλμένα ακολούθησε το κείμενο 
πιθανώς από την περίοδο που συνέτρεχε ο συγκεκρι-
μένος λόγος. Σε καμία περίπτωση δεν αφορά προσπά-
θεια αμφισβήτησης των προσπαθειών της Περιφέρει-
ας Ν.Α. Πράγματι έχουν οριστεί οι εκπρόσωποι της 
Περιφέρειας για την υπογραφή του συμβολαίου και 
βρισκόμαστε σε αναμονή προσδιορισμού της ημερο-
μηνίας υπογραφής του. Η καθυστέρηση σχετίζονταν 
με τη διατύπωση της σημερινής νομικής της μορφής 
(από Νομαρχία) καθώς και λάθη του τοπογραφικού 
διαγράμματος της ιδιοκτησίας της. Θέματα τα οποία 
έχουν πλέον τακτοποιηθεί. 

Τέλος, αναφορικά με τη μελέτη και τους όρους δό-
μησης, όπως ορίζει ο νόμος, οι τελικές προσαρμογές 
μπορούν να γίνουν αφού έρθει στην ιδιοκτησία του 
Δήμου το ακίνητο».

Ο Μανώλης με 
τα λόγια...

Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το δελτίο Τύπου που 
δημοσιοποίησε ο δήμος Πάρου σχετικά με τη νέα σχο-
λική χρονιά.

Μεταξύ αυτών που αντέδρασαν είναι και ο Σύλλο-
γος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου Αντιπάρου «Π. 
Καλλιέρος». Ο σύλλογος υπό τον τίτλο: Δήμος Πά-
ρου και εκπαίδευση», υποστηρίζει:

«Σε δελτίο Τύπου που ανάρτησε στο ιστολόγιό του 
ο δήμος Πάρου στις 14 Σεπτεμβρίου με αφορμή της 
έναρξη της σχολικής χρονιάς ανέφερε ότι τα ζητή-
ματα που αφορούν στην εκπαίδευση αποτελούν 
προτεραιότητα για τη δημοτική Αρχή και ότι 
έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για 
το άνοιγμα των σχολείων (συντηρήσεις κτιρίων, 
προσλήψεις για την κάλυψη θέσεων στην καθαριότη-
τα, ενέργειες για την επίλυση των προβλημάτων των 
σχολικών κτιρίων κ.α., όπως επίσης και διευκρινίσεις 

για το Γυμνάσιου Πάρου, το 2ο Δ.Σ. Παροικιάς και το 
ΕΠΑΛ Πάρου). 

Η φράση «Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώ-
γεια και κατώγια» ταιριάζει απόλυτα στο Δήμο 
Πάρου. 

Με αφορμή το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα σε 
παιδί νηπιαγωγείου της Παροικιάς την πρώτη μέρα 
λειτουργίας των σχολείων επισημαίνουμε τα ακόλου-
θα:

• Δεν υπήρξε πρόσκληση ή έγγραφο του δήμου 
Πάρου προς τα εκπαιδευτικά σωματεία, τους Διευθυ-
ντές/ντριες και τις Προϊστάμενες Νηπιαγωγείων για 
να συζητηθούν τα προβλήματα στον χώρο της εκπαί-
δευσης και να υπάρξει από κοινού σχεδιασμός για το 
ασφαλές άνοιγμα των σχολείων.

• Δεν υπήρξε οποιαδήποτε επικοινωνία προφορική 
ή γραπτή προς τις σχολικές μονάδες για τα προβλή-
ματα των σχολείων (αριθμός αιθουσών, ανάγκες σε 
καθαριότητα, συντηρήσεις, λειτουργικές ανάγκες).

• Δεν υπήρξε συνεργασία ώστε να βοηθήσουν οι 
Διευθυντές/ντριες και οι προϊστάμενες νηπιαγωγείων 
στην κάλυψη των θέσεων στην υπηρεσία καθαριό-

τητας.
• Δεν υπάρχει ενημέρωση για τις συμβάσεις που 

έχουν υπογράψει και για τις υποχρεώσεις τους. 
• Δεν έχει κάνει καμία ενέργεια για το πρόβλημα 

της στέγασης των αναπληρωτών ή νεοδιοριζόμενων 
εκπαιδευτικών.

• Δεν υπάρχει Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Αν πραγματικά η εκπαίδευση αποτελεί προτε-

ραιότητα για τον δήμο Πάρου, θα πρέπει άμεσα:
• να συναντηθεί με την εκπαιδευτική κοινότητα και 

να πάψει να αναφέρεται σε οργανωμένες μειοψηφίες 
που διακινούν διάφορα. 

• να ληφθούν όλα τα μέτρα για τον περιορισμό της 
διασποράς του κορωνοϊού στις σχολικές μονάδες 
του νησιού, με προτεραιότητα στα νηπιαγωγεία όπου 
λόγω του μεγέθους των αιθουσών αλλά και του μεγά-
λου αριθμού των μαθητών, υπάρχει μεγάλη πιθανότη-
τα γρήγορης εξάπλωσης του κορωνοϊού.

Μόνο με καλή συνεργασία, συντονισμένες 
ενέργειες και επαγρύπνηση θα εξασφαλιστεί η 
υγειονομική ασφάλεια και θα παραμείνουν τα 
σχολεία μας ανοιχτά!».

Παιδεία




