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Ειδήσεις

Απογραφή 
2021

Με βασικό μότο «Όλοι Μετράμε», ήρθε μετά από μια 
δεκαετία η στιγμή να μετρηθούμε εκ νέου. Πρόκειται 
για την απογραφή πληθυσμού – κατοικιών 2021, που 
θα ξεκινήσει στα τέλη του μήνα και, λόγω της ιδιαίτε-
ρης περιόδου και του κορωνοϊού έπρεπε να επιλεγεί 
μία νέα μεθοδολογία για τη διενέργειά της.

Στη φετινή απογραφή 
ένα κομμάτι της θα είναι η 
ηλεκτρονική αυτοαπογρα-
φή, ενώ για εκείνους που 
δε θα τα καταφέρουν με τη 
συγκεκριμένη μέθοδο θα 
τους επισκεφθεί ο απογρα-
φέας με τη παραδοσιακή 
μέθοδο «πόρτα-πόρτα».

Όπως δήλωσε ο επι-
κεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ, 
Αθανάσιος Θανόπου-
λος, «η κύρια διαδικασία 
βάσει της οποίας θα υλο-
ποιηθεί η απογραφή θα 
είναι η ηλεκτρονική αυτο-
απογραφή. Την περίοδο 
από 23 Οκτωβρίου έως τα 
μέσα του Νοεμβρίου, οι πε-
ρίπου 60.000 απογραφείς θα εναποθέσουν έναν κλει-
στό φάκελο σε κάθε οικία, διαμέρισμα ή κατάλυμα, 
με έναν μοναδικό κωδικό αριθμό που θα αντιστοιχεί 
στη συγκεκριμένη κατοικία (ήδη από την απογραφή 
κτιρίων που προηγείται οι ερευνητές γνωρίζουν σε 
ποια σημεία της χώρας εντοπίζονται κατοικίες). Έπει-
τα, ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού θα μπορεί να 
εισέλθει στην ειδική εφαρμογή της απογραφής, μέσω 
της ψηφιακής πύλης www.gov.gr, χρησιμοποιώντας 
τον μοναδικό αυτόν κωδικό και τον κωδικό του στο 
Taxis, ώστε να συμπληρώσει το ερωτηματολόγιο για 
τον εαυτό του και τα μέλη του νοικοκυριού του, καθώς 
και για την κατοικία του. Αρκεί ένας εκπρόσωπος του 
νοικοκυριού για την πραγματοποίηση της διαδικασίας, 
δεν είναι απαραίτητη η παρουσία όλων των μελών 

του νοικοκυριού. Σε κάθε βήμα, οι απογραφόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τον απο-
γραφέα τους για ερωτήσεις/διευκρινίσεις».

Το δεύτερο βήμα θα διαρκέσει από τις 27 Νοεμβρί-
ου έως τα μέσα Δεκεμβρίου και θα αφορά σε όσους 
πολίτες για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. μη εξοικείωση με 
νέες τεχνολογίες) δεν μπορέσουν να αυτοαπογραφούν 
ηλεκτρονικά. Αυτούς θα επισκεφτεί ο απογραφέας της 
ΕΛΣΤΑΤ για να τους απογράψει με τη συνηθισμένη 
μέθοδο «πόρτα-πόρτα», όπως συνέβη και σε προη-
γούμενες απογραφές. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν 

ότι όλοι οι απογραφείς της 
ΕΛΣΤΑΤ φέρουν, εκτός από 
την αστυνομική ταυτότητα, 
ειδική κονκάρδα με το σήμα 
της Στατιστικής Αρχής στην 
οποία αναγράφονται τα 
στοιχεία τους, καθώς και 
έντυπο ορισμού με τη φω-
τογραφία τους και σφραγί-
δα της ΕΛΣΤΑΤ. 

Σημειώνεται ότι την τρέ-
χουσα χρονική περίοδο η 
ΕΛΣΤΑΤ ολοκληρώνει την 
απογραφή κτιρίων, η οποία 
αποτελεί προπαρασκευα-
στικό στάδιο και οδηγό της 
απογραφής πληθυσμού-
κατοικιών, καθώς με βάση 
αυτήν η Στατιστική είναι σε 

θέση να γνωρίζει, μεταξύ άλλων, πού εντοπίζονται σε 
ολόκληρη τη χώρα κατοικίες στις οποίες ζει ο πληθυ-
σμός.

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο, 12.500 ιδιώτες ερευνη-
τές (τομεάρχες) της ΕΛΣΤΑΤ επισκέπτονται ένα προς 
ένα τα κτίρια όλης της χώρας, προκειμένου να τα 
καταμετρήσουν και να καταγράψουν τα κύρια χαρα-
κτηριστικά τους. Οι μεταβλητές που ενδιαφέρουν την 
ΕΛΣΤΑΤ και για τις οποίες ενδέχεται να ερωτηθεί ο 
διαχειριστής ή ο ιδιοκτήτης ή ο ένοικος ενός κτιρίου, 
αφορούν στην περίοδο κατασκευής και στη χρήση του, 
εάν έχει ανελκυστήρα, εάν είναι προσβάσιμο σε ΑμεΑ 
κ.ά. Δεν ζητείται σε καμία περίπτωση κάποιο στοιχείο 
που σχετίζεται με ιδιοκτησίες, τ.μ., ή παραβάσεις πολε-
οδομικής νομοθεσίας.

Εμπορικό 
Λιμάνι

Στην κοινότητα Μάρπησσας υπάρχει ανησυχία, διότι 
όπως υποστηρίζουν δεν έχει υπάρξει ακόμα ενημέρω-
ση από τον δήμο Πάρου για τον νέο εμπορικό λιμένα 
του νησιού μας, στη θέση «Καμινάκι».

Σημειώνουμε ότι η κοινότητα Μάρπησσας είναι θετι-
κή για την κατασκευή του έργου, αλλά δεν επιθυμούν η 
διέλευση των οχημάτων να γίνεται μέσα από τους οι-
κισμούς Μάρπησσα και Πίσω Λιβάδι, όπως προτείνεται 
στο έγγραφο του δημάρχου Πάρου, διότι θα προξενή-
σει πολλά προβλήματα στην περιοχή. 

Όπως υποστηρίζουν στην απόφαση 28/2021του 
τοπικού συμβουλίου Μάρπησσας: «Να εξεταστεί σο-
βαρά η νέα χάραξη δρόμου, η μελέτη του οποίου 
πρέπει να γίνει παράλληλα με τη μελέτη του έργου 
του «Νέο Εμπορικού Λιμένα Πάρου στη θέση «Καμι-
νάκι» διότι τα δύο έργα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. 
Επιφυλασσόμεθα για περαιτέρω παρατηρήσεις κατά 
τη γνωμοδότηση μας επί των όρων περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων όταν μας γνωστοποιηθεί η μελέτη του 
έργου. Το μεγάλο θέμα για την περιοχή εξακολουθεί 
να είναι η όδευση προς και από το εμπορικό λιμάνι, οι 
δρόμοι εξυπηρέτησης (διότι σε μια διαμορφωμένη οι-
κιστικά κατάσταση είναι πολύ δύσκολο να κατασκευ-
αστεί νέος δρόμος που να έχει τη μικρότερη δυνατή 
όχληση στους περιοίκους)».

Στη συνέχεια η απόφαση του τοπικού συμβουλίου 
προσθέτει: «Από τη λήψη της προαναφερόμενης από-
φασης μας έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα και 
η αγωνία μας είναι μεγάλη για αυτό το θέμα, γι’ αυτό 
ζητάμε από τις αρμόδιες υπηρεσίες, από τους μελε-
τητές του έργου, το υπουργείο Ναυτιλίας να στρέ-
ψουν την προσοχή τους σχετικά με την όδευση προς 
και από το εμπορικό λιμάνι, και να μας παρουσιάσουν 
ακριβή πρόταση με σχέδιο σχετικά με το πώς θα δια-
μορφωθεί ο δρόμος ή οι δρόμοι εξυπηρέτησης (…)».

Τέλος, από την κοινότητα Μάρπησσας έχουν ζητήσει 
να προγραμματιστεί από τον δήμο Πάρου ανοικτή δια-
δικτυακή συνάντηση για την ενημέρωση του συμβου-
λίου και των κατοίκων.
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Amigos 
griegos 

Την πρεσβεία της Δημο-
κρατίας της Κούβας επι-
σκέφθηκε ο εκδότης της 
εφημερίδας «Φωνή της 
Πάρου», Νίκος Ραγκούσης 
– Λαουτάρης, για να τους 
παραδώσει ένα γλυπτό-
δώρο του συνταξιούχου 
μηχανικού, Δημήτρη Βε-
ντουρή. 

Το γλυπτό παραδόθηκε 
στην πρέσβειρα της Κούβας, 
Zelmys Maria Dominguez 
Cortina, η οποία συζήτησε με τον 
κ. Ν. Ραγκούση – Λαουτάρη, για θέματα 
του πολυπληθέστερου κράτους της Καρα-
ϊβικής.

Η πρεσβεία της Κούβας –με τη σειρά της- εξέδωσε 
την παρακάτω ανακοίνωση:

«Έλληνες φίλοι, με την καρδιά τους, για την 
Κούβα. 

Αθήνα. Ο αλληλέγγυος φίλος Νίκος Ραγκούσης επι-
σκέφθηκε την Πρεσβεία της Κούβας στην Αθήνα για 
να παραδώσει ένα γλυπτό έργο αλληλεγγύης με την 
Κούβα, αφιερωμένο στους Κουβανούς γιατρούς. Το 
έργο είναι δημιούργημα του συνταξιούχου μηχανολό-
γου μηχανικού Δημήτρη Βεντουρή, ο οποίος εμπνεύ-
στηκε από την αλληλεγγύη των Κουβανών γιατρών 
σε όλο τον κόσμο για να δημιουργήσει το έργο αυτό. 

Ο κ. Ραγκούσης είναι από το ελληνικό νησί της 

Πάρου, όπως και ο κ. Βεντουρής. Ο κ. 
Ραγκούσης διατηρεί μια τοπική εφη-

μερίδα με το όνομα «Φωνή της 
Πάρου», που λειτουργεί 77 

χρόνια, η οποία είναι πλέον 
και σε ψηφιακή μορφή. 

Η Πρέσβης της Κούβας 
στην Αθήνα, Zelmys Maria 
Dominguez Cortina, πα-
ρέλαβε το γλυπτό για 
λογαριασμό του κουβα-
νικού λαού, το οποίο θα 
βρίσκεται στην πρεσβεία 

ως σύμβολο φιλίας μετα-
ξύ Κούβας και Ελλάδας. 

Το έργο αποτελείται από 
μια όμορφη μαρμάρινη πέτρα 

που αντιπροσωπεύει το νησί 
της Κούβας, με δύο χρυσά πλοία 

που συμβολίζουν τους Κουβανούς για-
τρούς σε όλο τον κόσμο, όπου ταξιδεύουν το 

φως της αλληλεγγύης τους.
Η διπλωμάτης ευχαρίστησε τους Έλληνες φίλους 

για τη χειρονομία τους και εξήγησε, κατόπιν αιτήμα-
τος του κ. Ραγκούση, για τη σημερινή κατάσταση στην 
Κούβα και τις επιπτώσεις του εγκληματικού οικονομι-
κού, εμπορικού και χρηματοπιστωτικού αποκλεισμού 
των Ηνωμένων Πολιτειών κατά της Κούβας. 

Ο κ. Ραγκούσης επιβεβαίωσε την αλληλεγγύη του 
προς το νησί της Καραϊβικής, την καταδίκη του απο-
κλεισμού και το ενδιαφέρον του να συνεχίσει την αλ-
ληλεγγύη με τον κουβανικό λαό, τον οποίο θαυμάζει 
ως παράδειγμα αντίστασης ενάντια στον ιμπεριαλι-
σμό, ως ελπίδα για τον σοσιαλισμό».

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

Το 
επιμελητήριο 
για τον ΦΠΑ

Συνάντηση μέσω τηλεδιάσκεψης πραγματοποίησε 
το επιμελητήριο Κυκλάδων με τους εκπροσώπους 
των επαγγελματικών φορέων, τους συλλόγους λογι-
στών και εκπροσώπους των συλλόγων ξενοδόχων του 
νομού Κυκλάδων, την Τετάρτη 13 Οκτωβρίου, με θέμα 
την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. 
στα νησιά.

Στη συνάντηση έγινε γνωστό ότι το επιμελητήριο 
έχει κάνει συνεχείς και συστηματικές ενέργειες από το 
2015 έως σήμερα, με περισσότερες από 25 επιστολές 
και παρεμβάσεις προς τα αρμόδια όργανα και θεσμούς. 

Όλοι οι συμμετέχοντες στη συνάντηση συμφώνησαν 
ότι πρέπει να ακολουθήσουν τις συλλογικές ενέργειες 
και να συμπορευτούν στη διεκδίκηση του δίκαιου αυ-
τού αιτήματος.

Τέλος, στο διάλογο που ακολούθησε αναφέρθηκαν 
θέματα, τα οποία συνδέονται με την ιδιαιτερότητα της 
νησιωτικότητας, όπως το έντονο φαινόμενο της επο-
χικότητας, τα χρόνια προβλήματα στην ηλεκτροδότη-
ση και την ύδρευση, την έλλειψη βασικών υποδομών, 
τη φυσική και οικονομική απομόνωση, στοιχεία που 
αναμφισβήτητα συνηγορούν υπέρ της επαναφοράς 
των μειωμένων συντελεστών στον ΦΠΑ, ως ελάχιστο 
αντιστάθμισμα προς τις εμφανείς ανισότητες μεταξύ 
νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας.
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Πλωτά αιολικά
Σύμφωνα με την εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ», το επό-

μενο διάστημα αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για 
το ρυθμιστικό πλαίσιο για τα υπεράκτια αιολικά πάρκα, 
καθώς η «Grant Thornton» που έχει αναλάβει από τον 
Απρίλιο τη διαμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου έχει 
ολοκληρώσει το 95% των εργασιών.

Σε σχετικό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε ο κ. 
Νίκος Φρυδάς, αντιπρόεδρος στην «Grant Thornton 
Business Solutions», σημείωσε, ότι η Ελλάδα, η οποία 
αυτή τη στιγμή δεν έχει χωροταξικό για τις θάλασσες, 
οφείλει να προχωρήσει το υπό ανάπτυξη σχέδιο με 
όρους οι οποίοι να είναι εναρμονισμένοι με τις διε-
θνείς επιταγές. 

Ο κ. Φρυδάς σημείωσε ότι η διεθνής επισκόπηση 
συνηγορεί στο ότι η υπεράκτια αιολική ενέργεια πρέπει 
να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του ενεργειακού 
μείγματος προς την πράσινη μετάβαση και επεσήμα-
νε ότι βάσει μελετών, οι ελληνικές θάλασσες έχουν το 
καλύτερο αιολικό δυναμικό στη Μεσόγειο. Αναφερό-
μενος στις τεχνολογικές εξελίξεις και στις προοπτικές, 
επεσήμανε ότι το μέγεθος της κάθε υπεράκτιας ανε-
μογεννήτριας αναμένεται να φθάσει τα 20 μεγαβάτ 
μέχρι το 2030, θα υπάρχει πολύ μεγαλύτερη ισχύς σε 
μικρότερο χώρο που θα επιτρέψει την αποσυμφόρη-
ση των χερσαίων εκτάσεων. Στα πλεονεκτήματα των 
θαλάσσιων αιολικών, είναι ότι η ανάπτυξή τους θα 
στηρίξει περαιτέρω συνέργειες, τις διασυνδέσεις των 
νησιών, την ανάπτυξη υποδομών στα λιμάνια και τις 
θέσεις εργασίας.

Άξονες στρατηγικής

Προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την εγκατά-
σταση υπεράκτιων αιολικών δυναμικών στις ελληνικές 
θάλασσες, τέσσερις είναι οι άξονες θεμάτων που θα 
πρέπει να αντιμετωπίσει η ελληνική κυβέρνηση: συνερ-
γασία μεταξύ όμορων κρατών, διασυνδέσεις, ρυθμιστι-
κό πλαίσιο και υποδομές.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τη στρατηγική για τις 
θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ανακοί-
νωσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπεται 
αύξηση της θαλάσσιας αιολικής ισχύος στην Ευρώπη 
από 12 GW σήμερα σε 60 GW έως το 2030 και 300 
GW έως το 2050. Η θαλάσσια αιολική ενέργεια 
αναμένεται να είναι η σημαντικότερη πηγή πα-
ραγωγής του ηλεκτρισμού που θα καταναλώ-
νει η Ευρώπη περί το 2040.

Τα Θαλάσσια Πάρκα σταθερής έδρασης θεμελιώνο-
νται στον πυθμένα σε μικρά βάθη που γενικά (πλην 
εξαιρέσεων) δεν υπάρχουν στις ελληνικές θάλασσες. 
Ιδιαίτερα υποσχόμενη για την Ελλάδα εμφανίζεται η 
τεχνολογία των πλωτών ανεμογεννητριών (floating 
offshore wind) που τα τελευταία χρόνια γνωρίζουν 
μεγάλη άνθηση.

Ε, αυτά κι αν 
είναι από τα... 
άγραφα!

- Δήμαρχος με απίστευτο θάρρος, «σπάει» μια 
σχολική κατάληψη, τρέπει σε φυγή τους πιτσιρικά-
δες και ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Δήμαρχος παράδειγ-
μα, που έγινε viral στο διαδίκτυο και δικαιολογημέ-
να. Από τα άγραφα!

- Τώρα τους φταίει ο δημοσιογράφος ευρωβου-
λευτής για τις δηλώσεις του περί ισοπαλίας των 
δύο αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 
Στην έρευνα γνωστής εταιρίας, οι πολίτες αγνόη-
σαν τις παροχές και των δύο μονομάχων, είτε γιατί 
δεν τις κατάλαβαν, είτε γιατί δεν τις πιστεύουν. Η 
πλειοψηφία των πολιτών είναι στη γωνία, στα κά-
γκελα και οι μονομάχοι ενδιαφέρονται για τα ποσο-
στά των δημοσκοπήσεων. Το τελικό αποτέλεσμα θα 
είναι από τα «άγραφα!». Αυτοεκπληρούμενη προφη-
τεία, πείτε το!

- Για να αντιστραφεί η πορεία μιας επιχείρησης, 
θα πρέπει να μειωθεί το κόστος λειτουργίας της, να 
αυξηθούν τα τιμολόγια, να μειωθεί το προσωπικό 
και να βρουν ελκυστικό το περιβάλλον της οι επεν-
δυτές. Πάνω από όλα η τιμή της μετοχής της εταιρί-
ας και στα «άγραφα» οι καταναλωτές να μαζέψουν 
ξύλα για να ζεσταθούν τον χειμώνα!

- «Προσωρινές» χαρακτηρίζονται οι αυξήσεις στις 
τιμές πολλών αγαθών και οι ιθύνοντες ευελπιστούν 
σε περισσότερη σταθερότητα από τα Χριστούγεννα 
και τον ερχόμενο χρόνο. Τα λουκέτα, οι πτωχεύσεις 

και οι εξώσεις θα είναι από τα «άγραφα» σε αριθμό!
- Από τα «άγραφα» και σίγουρα μη φορολογη-

μένα, είναι τα τεράστια ποσά που κερδίζουν οι λε-
γόμενες influencers, περσόνες διαφημιστικής προ-
βολής προϊόντων και υπηρεσιών. Δε διστάζουν να 
προβάλλουν και τον τιμοκατάλογο των υπηρεσιών 
τους. Επαγγέλματα διαδικτύου για λίγους και λίγες 
που έχουν «φτιάξει» όνομα και πολλούς ακόλου-
θους.

- Ξαναζωντανεύουν οι βεντέτες, Κρητικές και Μά-
νης. Ήδη έχει χαθεί πολύ αίμα, στα δύο σήριαλ που 
έχουν κερδίσει την τηλεθέαση, στο λεγόμενο prime 
time. Από τα άγραφα είναι οι ταλαιπωρία των τη-
λεθεατών με το συνεχές ζάπινγκ, λόγω της ίδιας 
ώρας μετάδοσης των επεισοδίων. Έρχονται και οι 
«μέλισσες!».

- Πολεμικές κραυγές και εξάρσεις με ακραίο εθνι-
κιστικό λόγο από δημοσιογράφους και πολιτικούς 
αναλυτές της γείτονος χώρας. Θα «μπουκάρουν» 
στη Θράκη και θα εισβάλουν μέρα μεσημέρι. Από-
ψεις και θέσεις για μεγάλα νούμερα τηλεθέασης 
των τούρκικων καναλιών.

- Καλύτερα να μασάνε, παρά να μιλάνε κάποιοι 
από τους γνωστούς πολιτικούς. Στη συνέχεια ζητά-
νε «συγγνώμη», οι δικαιολογίες του τύπου, «παρερ-
μηνεύτηκαν τα λεγόμενα» ή για «κυνήγι μαγισσών». 
Το mea culpa πάει σύννεφο. Όσο πάμε προς εκλο-
γές, η ανάγκη να ξεχωρίσουν, οδηγεί σε λάθη.

- Δεν έχει συμπληρωθεί ούτε ένας χρόνος που 
ανέλαβε ως πρόεδρος των ΗΠΑ και η δημοφιλία 
του έχει υποχωρήσει σε σχέση με τον προηγούμενο 
πρόεδρο. Απίστευτο και από τα «άγραφα» της πο-
λιτικής. Μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, να χάνει 
την εμπιστοσύνη των πολιτών; Μα πόσα λάθη έχει 
κάνει ο άνθρωπος!

- Θα κλείσω τα «άγραφα» με ένα ανέκδοτο. Ο 
βάτραχος παίρνει τον σκορπιό στην πλάτη να τον 
περάσει από τη μια πλευρά του ποταμιού στην άλλη 
αλλά στο μέσον του ποταμιού ο σκορπιός «τσιμπά-
ει» τον βάτραχο, ρίχνοντας όλο του το δηλητήριο. 
Ο βάτραχος έκπληκτος τον ρωτάει «τι έκανες; θα 
πνιγούμε και οι δύο!» Και ο σκορπιός απαντά «είναι 
στη φύση μου, δεν θα μπορούσα να κάνω αλλιώς!».

- Το προηγούμενο ανέκδοτο δεν έχει σχέση με πο-
λιτικούς και κόμματα, στην τρέχουσα επικαιρότητα.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Ο Μ. Κωβαίος 
για τις Α.Π.Ε.

Στο περιθώριο του ετήσιου τακτικού συνεδρίου της 
Κ.Ε.Δ.Ε στη Θεσσαλονίκη, συνεδρίασε την Παρασκευή 
15/10/21, το «Δίκτυο δημάρχων για την Αειφορία, την 
Ισόρροπη Ανάπτυξη και τις ΑΠΕ».

Το Δίκτυο, που αποτελείται από 32 δημάρχους απ’ 
όλη τη χώρα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα κυρίως 
εγκατάστασης ανεμογεννητριών στους δήμους τους, 
εξέδωσε ψήφισμα το οποίο κατατέθηκε στην Ολο-
μέλεια του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, προκειμένου να λη-
φθούν αποφάσεις. Στις εργασίες του Δικτύου, έλαβε 
μέρος και ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος και μέλος 
του Συντονιστικού Οργάνου της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου. Οι 
δήμαρχοι που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, επανέ-
λαβαν για ακόμη μια φορά ότι δεν είναι εναντίον των 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά υπέρ μιας ολο-
κληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής που θα βασίζε-
ται στις πραγματικές ανάγκες και σε έναν ορθολογικό 
χωροταξικό σχεδιασμό.

Ο δήμαρχος Πάρου, δήλωσε σχετικά: «Ο παριανός 
και κυκλαδίτικος λαός δεν είναι αντίθετος στις ΑΠΕ, 
αλλά στην εκμετάλλευση και στην ασυδοσία. 

Συγκεκριμένα, στην Πάρο δεν ενδείκνυται η εγκατά-
σταση βιομηχανικών αιολικών πάρκων που θα αλλοι-
ώσουν ανεπανόρθωτα τον παραδοσιακό χαρακτήρα 

και το φυσικό κάλλος του νησιού, πλήττοντας ταυ-
τόχρονα την κύρια πηγή εισοδήματος των κατοίκων 
του νησιού που είναι ο τουρισμός. Στο πλαίσιο αυτό, 
είναι σαφές ότι τα έργα ΑΠΕ, όταν δεν υλοποιούνται 
με οργανωμένο τρόπο, σχεδιασμό και με τη συναίνεση 
της τοπικής κοινωνίας, έχουν αντίθετα αποτελέσματα 
από αυτά που επιδιώκουν».
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Αγιασμός
Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας και το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυ-

λιανής, πραγματοποίησαν τον αγιασμό για την έναρξη των κατηχητικών σχολείων, 
την Κυριακή 17/10/21.

Το ξεκίνημα της νέας χρονιάς –μετά από έναν χρόνο- και την πανδημία, πραγματο-
ποιήθηκε εντός του ιερού ναού, μετά τον εσπερινό και την παράκληση στην Παναγία. 
Υπήρχε ζεστό κλίμα, αφού τα περισσότερα παιδιά είχαν να βρεθούν πολύ καιρό.

Σημειώνουμε ότι η έναρξη του κατηχητικού είναι για όλα τα παιδιά από την Α’ δη-
μοτικού έως και την Γ’ λυκείου, ενώ θα τηρηθούν όλα τα μέτρα για την αντιμετώπιση 
του κορωνοϊού.

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ

3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

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

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ

+30 22840 21212 -  expo@kritikoswood.gr

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

του κορωνοϊού.



6 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 22 Οκτωβρίου 2021Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Εργασίες 
καθαρισμού 

Συνεργεία του δήμου Πάρου σε συνεργασία με τη 
ΔΕΥΑΠ εργάζονται για τον καθαρισμό και τη συντήρη-
ση των φρεατίων και των ρεμάτων. Οι δράσεις εντάσ-
σονται στον γενικότερο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό του 
δήμου και επιβλέπονται από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο 
Πολιτικής Προστασίας, Θανάση Σάμιο.

Περιλαμβάνονται εργασίες απομάκρυνσης αυτο-
φυούς βλάστησης, λυμάτων, απορριμμάτων και φερ-
τών υλικών καθώς και εκτεταμένες παρεμβάσεις για 
τη διάνοιξη της κοίτης των ρεμάτων, τη διασφάλιση 
της ομαλής ροής των υδάτων και τη διατήρηση των 
υδατορεμάτων σε κατάσταση καλής λειτουργίας, με 
προτεραιότητα στα ρέματα που διέρχονται από κατοι-
κημένες περιοχές. 

Οι εργασίες στα ρέματα και τις παραρεμάτιες περι-
οχές του νησιού γίνονται με ιδία μέσα και μηχανήματα 
του δήμου Πάρου, στο πλαίσιο της αποφυγής πλημ-
μυρικών φαινομένων και της πρόληψης λοιπών κατα-
στροφών από τις επερχόμενες βροχοπτώσεις. Επίσης, 
σε πνεύμα συνεργασίας συνδράμει και συνεπικουρεί 
την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στον καθαρισμό ρεμάτων 
αρμοδιότητάς της, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικα-
σία ανάθεσης του έργου.

Τέλος, ο δήμος απευθύνει έκκληση στους πο-
λίτες να μην απορρίπτουν ογκώδη και φερτά 
υλικά που αυξάνουν την επικινδυνότητα εκδή-
λωσης πλημμυρών στους δρόμους, τα ρέματα και 
τις παραρεμάτιες περιοχές, να σεβαστούν την εργασία 
των υπαλλήλων του και τη ζωή των συμπολιτών μας.

Αντιδράσεις 
για την αύξηση 
καυσίμων

Επιστολή προς τα υπουργεία Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ναυτιλίας, 
έστειλε το επιμελητήριο Κυκλάδων, με θέμα: «Επιπτώ-
σεις πληθωριστικών πιέσεων – Τιμές καυσίμων στις 
Κυκλάδες»

Στην επιστολή το επιμελητήριο τονίζει ότι: «[…] Σκο-
πός μας δεν είναι να απομονώσουμε επιμέρους θέματα 
τα οποία επηρεάζουν τις τελικές τιμές των καυσίμων 
και αφορούν όλη την επικράτεια, αλλά επιδιώκουμε 
να διεκδικήσουμε το αυτονόητο και το ελάχιστο, δη-
λαδή τη διαμόρφωση των τελικών τιμών των 
καυσίμων στα νησιά μας, στα ίδια επίπεδα με 
τις τιμές της ηπειρωτικής χώρας. Διαχρονικά, τα 
νησιά μας αντιμετωπίζουν παράλληλα με τη γεωγρα-
φική και οικονομική απομόνωση τους, και σημαντικά 
ελλείμματα σε δομές εκπαίδευσης, υγείας και υποδο-
μές, και οπωσδήποτε δεν αντιμετωπίσθηκαν ισότιμα 

με την ηπειρωτική χώρα.
Τα καύσιμα είναι βασικό αγαθό καθημερινής ανά-

γκης και ως τέτοιο πρέπει να λογίζεται από την πολι-
τεία, αφού η αδυναμία επαρκούς πρόσβασης σε αυτά, 
στερεί από τους πολίτες τη δυνατότητα να μετακινού-
νται και να εξασφαλίζουν ένα αποδεκτό επίπεδο δια-
βίωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα νησιά μας ένας 
μέσος εργαζόμενος δαπανά τουλάχιστον το 20% του 
εισοδήματός του μόνο για καύσιμα κίνησης, και μόνο 
για τις απαραίτητες βασικές μετακινήσεις του, αφού 
σε πολλά από τα νησιά των Κυκλάδων η μέση τιμή 
της απλής αμόλυβδης βενζίνης έχει ξεπεράσει 
τα 2 ευρώ/λίτρο (Μύκονος 2,00 ευρώ, Σαντορίνη 
2,012 ευρώ, Μήλος 2,169 ευρώ).

Θεωρούμε επιβεβλημένη την ευαισθητοποίηση της 
κυβέρνησης στο θέμα των καυσίμων των νησιών και 
την άμεση εφαρμογή μέτρου με διεύρυνση του Με-
ταφορικού Ισοδύναμου για τα καύσιμα σε όλο το νη-
σιωτικό χώρο, όπως ισχύει στα μικρότερα νησιά έως 
τώρα, με άμεση και χωρίς καθυστερήσεις καταβολή 
του Αντισταθμίσματος Νησιωτικού Κόστους (ΑΝΗΚΟ) 
κατευθείαν στους κατοίκους και στις επιχειρήσεις των 
νησιών, που είναι δικαιούχοι του Μοναδικού Αριθμού 
Νησιώτη (MAN) και του Μοναδικού Αριθμού Νησιω-
τικής Επιχείρησης (ΜΑΝ-Ε)».

Είναι «ήρεμο» 
το ηφαίστειο 
της Νισύρου

Από τον Μάρτιο του 2021 εξελίσσεται μια σει-
σμική διέγερση της περιοχής μεταξύ Νισύρου 
και Τήλου, η οποία εκδηλώνεται με πλήθος σεισμι-
κών γεγονότων, τα επίκεντρα των οποίων διατάσσο-
νται σε ΒΑ-ΝΔ διεύθυνση και ελέγχονται πιθανώς από 
μία αντίστοιχη ενεργή ρηξιγενή ζώνη.

Αντίστοιχη διέγερση στην ίδια περιοχή έχει καταγρα-
φεί και σε παλαιότερες 
περιόδους, προκαλώ-
ντας ιδιαίτερη ανησυχία 
στους κατοίκους της Νι-
σύρου, τόσο λόγω των 
σχετικά ισχυρών σεισμι-
κών γεγονότων (πλή-
θος σεισμών μεγέθους 
μεταξύ 4 και 4,5 Ρίχτερ 
και ένα γεγονός μεγέ-
θους 5,7 Ρίχτερ), όσο 
και λόγω της μεγάλης 
χρονικής διάρκειας της, 
που υπερβαίνει τους έξι 
μήνες. Έχει επίσης εκ-
φραστεί ανησυχία για 
τη σχέση της σεισμικής 
δραστηριότητας με το ηφαίστειο της Νισύρου και το 
εάν αυτή έχει επηρεάσει την κατάστασή του.

Η Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευ-
τικών Ερευνών (ΕΑΓΜΕ), στην έκθεση αυτοψίας 
που συνέταξε τον Μάρτιο του 2021 (Δρ. Γ. Βουγιου-
καλάκης, Ηφαιστειολόγος και Κ. Κοντοδήμος, Υδρο-
γεωλόγος), με θέμα τα φαινόμενα ρωγματώσεων και 
βυθίσεων που εκδηλώθηκαν εκείνη την περίοδο στην 
περιοχή Λακκί του πυθμένα της καλδέρας της Νισύ-
ρου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι: «Από τις ενδεί-
ξεις, παρατηρήσεις, καταγραφές και μετρήσεις τόσο 
στη στενή περιοχή εκδήλωσης της ρωγμής, όσο και 
ευρύτερα του όλου χώρου, όλο το χρονικό διάστημα 
από το 2000 έως και σήμερα, δεν προκύπτει καμία 
ένδειξη επαναδραστηριοποίησης του ηφαιστεί-
ου της Νισύρου».

Την ίδια περίοδο, η ΕΑΓΜΕ τοποθέτησε ένα δίκτυο 
τριών σταθμών παρακολούθησης σε πραγματικό χρό-

νο, της θερμοκρασίας στις ατμίδες και τον πυθμένα 
του υδροθερμικού κρατήρα Στέφανου (σε 3 σημεία), 
της θερμοκρασίας των θερμών πηγών στο Αυλάκι και 
της θερμοκρασίας και της στάθμης της γεώτρησης 
στα Λουτρά Μανδρακίου. Οι καταγραφές αυτών των 
σταθμών παρακολούθησης κινούνται στα επίπεδα των 
τιμών κατάστασης ηρεμίας του χώρου. Έχουν επίσης 
πραγματοποιηθεί τον Ιούλιο του 2021 επί τόπου πε-
ριοδικές μετρήσεις φυσικοχημικών παραμέτρων των 
θερμών ρευστών και αερίων εδάφους, οι οποίες δεν 
εμφανίζουν καμιά μεταβολή από την κατάσταση ηρε-
μίας του ηφαιστείου.

Επίσης, στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2021 πραγματο-
ποιήθηκαν από τον Δρ Giovanni Chiodini του Ιταλικού 
Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογί-
ας και τον Giulio Bini υποψήφιο Διδάκτορα στο Πο-

λυτεχνείο της Ζυρίχης, 
μετρήσεις της έκλυσης 
διοξειδίου του άνθρακα 
(CO2) από την περιο-
χή του υδροθερμικού 
κρατήρα Στέφανου της 
Νισύρου. Όπως αναφέ-
ρεται στην Πρόδρομη 
Έκθεση των αποτελε-
σμάτων που συνέταξαν 
οι δύο επιστήμονες, η 
έκλυση διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) από τον 
υδροθερμικό κρατήρα 
Στέφανο είναι σημα-
ντικά χαμηλότερη σε 
σχέση με προηγούμενες 

μετρήσεις του 1999-2001 και του 2018.
Τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω αναλύσεων 

και μετρήσεων, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι η σει-
σμική διέγερση που εκδηλώνεται νοτιοδυτικά 
της Νισύρου τους τελευταίους έξι μήνες δεν 
έχει επηρεάσει το ηφαίστειο, το οποίο εξακολου-
θεί να βρίσκεται σε κατάσταση ηρεμίας.

Πέραν και ανεξάρτητα από την κατάσταση του ηφαι-
στείου της Νισύρου, η ΕΑΓΜΕ υλοποιεί Πρόγραμμα 
Εκτίμησης Ηφαιστειακής Επικινδυνότητας σε όλα τα 
ενεργά ηφαίστεια της χώρας (Μέθανα, Μήλο, Σαντο-
ρίνη, Νίσυρο). Συγκεκριμένα για τα ηφαίστεια της Νι-
σύρου και της Μήλου, έχει τεθεί ως προτεραιότητα 
η εκτίμηση της επικινδυνότητας από την εκδήλωση 
υδροθερμικών εκρήξεων, η οποία πραγματοποιείται 
με τη συνεργασία των ιταλικών πανεπιστημίων Φλω-
ρεντίας, Μπάρι και Μπολόνιας, καθώς και του Ιταλικού 
Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας.

Διαγραμμίσεις
Στο πλαίσιο της εργολαβίας «έργα βελτίωσης - 

ασφάλειας επαρχιακού οδικού δικτύου ν. Πάρου, 
Νάξου, Θήρας», θα πραγματοποιηθούν από την Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου εργασίες διαγράμμισης του 
οδοστρώματος. 

Οι εργασίες στην Πάρο ξεκίνησαν στις 13 Οκτωβρίου 
2021, και θα περιλαμβάνουν διαγράμμιση της διπλής 
αξονικής γραμμής και των οριογραμμών εκατέρωθεν, 
στο σύνολο του επαρχιακού οδικού δικτύου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του έπαρχου Π.Ε. Πά-
ρου, Κώστα Μπιζά: «Η κυκλοφορία των οχημάτων 
θα γίνεται κανονικά. Ο ανάδοχος θα προβεί στην κα-
τάλληλη σήμανση και την ρύθμιση της κυκλοφορίας 
με το προσωπικό του. Οι εργασίες αναμένεται να ολο-
κληρωθούν την επόμενη εβδομάδα».
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Καζανιές!
Πάντα τον Οκτώβριο αρχίζουν οι καζανιές για να 

βγουν οι φετινές σούμες των παραγωγών του νησιού, 
είτε πρόκειται για επαγγελματίες, είτε για ερασιτέχνες. 

Στην Πάρο υπάρχουν αρκετά καζάνια, ωστόσο, η 
«Φωνή της Πάρου», βρέθηκε σ’ ένα ξεχωριστό καζάνι 
στην Αντίπαρο και συγκεκριμένα στο «καζάνι του Πα-
ρούσου».

Γενικό χαρακτηριστικό στο νησί μας είναι ότι όταν 
κάποιος παραγωγός βγάζει τη σούμα, να έχει κόσμο 
μαζί μου και να γίνεται ένα μικρό γλέντι. Στο συγκε-
κριμένο καζάνι, ο καθένας, εκτός από το να βγάλει τη 
σούμα του μπορεί και να φέρει και το φαγητό του, να 
το ψήσει και να περάσει καλά με τους φίλους του, όσο 
διαρκεί η διαδικασία παραγωγής για τη σούμα.

Για την ιστορία πρέπει να αναφερθεί η διαδικασία για 

την παραγωγή της σούμας. Όλα ξεκινούν μόλις πατη-
θούν τα σταφύλια μετά τον τρύγο. Τα υπολείμματα από 
το πάτημα των σταφυλιών τοποθετούνται σε βαρέλια, 
όπου θα διατηρηθούν για αρκετές ημέρες (περίπου 20 
με 30), έτσι ώστε οι ζυμομύκητες να αναπτυχθούν και 
να γίνει η ζύμωση. Μετά τα στρόφυλλα μπαίνουν στο 
μπακιρένιο καζάνι με νερό, ίσως και κάποια αρωμα-
τικά, για να βράσουν. Ο ατμός διοχετεύεται σ’ έναν 
αποστακτήρα, όπου συγκεντρώνεται το τελικό προϊόν. 
Η πρώτη ποσότητα αποστάγματος (πρωτόρακο) έχει 
μεγάλη περιεκτικότητα σε οινόπνευμα και η τελευταία 
(απόρακο) έχει πολύ μικρή περιεκτικότητα και δεν εί-
ναι για κατανάλωση. Αυτές αφαιρούνται από τον απο-
στακτήρα για να ξαναχρησιμοποιηθούν στην επόμενη 
καζανιά. Τα αποσταγμένα στέμφυλα αφαιρούνται και 
φυλάσσονται για να χρησιμοποιηθούν ως λίπασμα.

Επίσης, η πιο σύγχρονη τεχνική, που θεωρείται ότι δί-
νει καλύτερο αποτέλεσμα, βασίζεται στην άμεση χρήση 
των σταφυλιών και όχι μόνο των στεμφύλων. Έτσι μετά 
τον τρύγο, τα σταφύλια συνθλίβονται ολόκληρα (χωρίς 
να γίνει διαχωρισμός των καρπών από τους μίσχους, 
όπως ακριβώς χρησιμοποιούνται και στην παραδοσια-
κή τεχνική του πατήματος). Το προϊόν της σύνθλιψης, 
που περιλαμβάνει το γλεύκος και τα στέμφυλα σε μια 
υγρή μάζα, αφήνεται να ζυμωθεί για 15 με 20 μέρες 
προτού να χρησιμοποιηθεί για την απόσταξη.

Τέλος, σημειώνουμε ότι σούμα, ρακή, τσίπουρο εί-
ναι όλα παράγωγα της απόσταξης των σακχάρων του 
σταφυλιού. Ακολουθείται η ίδια διαδικασία παραγω-
γής. Αυτό που αλλάζει ανά περιοχή και ονομασία είναι 
τα προϊόντα που τοποθετούνται στο καζάνι. 

Τιμές σχολικών 
κυλικείων

Τις ανώτατες τιμές για τα είδη που πωλούνται στα 
κυλικεία των σχολείων καθορίζει απόφαση του υπουρ-
γού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνη Γεωργιάδη.

Οι τιμές των προϊόντων είναι οι ακόλουθες:
- Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή 

λευκό, με τυρί (με προσθήκη ή μη λαχανικών, τομάτας, 
ελαιολάδου και άλλων): 1,10 ευρώ.

- Σάντουιτς ή τοστ από ψωμί ολικής άλεσης ή λευκό 
με τυρί και γαλοπούλα (με προσθήκη ή μη λαχα-
νικών, τομάτας ελαιολάδου και άλλων): 1,35 ευρώ.

- Απλό αρτοσκεύασμα - κουλούρι σουσαμέ-
νιο ολικής άλεσης πλούσιο σε φυτικές ίνες ή λευκό, 
σε ατομική συσκευασία τουλάχιστον 95 γραμμαρίων: 
0,50 ευρώ.

- Τυρόπιτα - Πίτα λαχανικών σε ατομικές μερίδες 
των 140 γραμμ.: 1,20 ευρώ

- Εμφιαλωμένο νερό των 500 ml, εγχώριο ή μη, 
εντός ή εκτός ψυγείου: 0,35 ευρώ.

- Συσκευασμένοι φυσικοί χυμοί φρούτων και 
ομοειδών προϊόντων, χωρίς συντηρητικά και χω-
ρίς προσθήκη ζάχαρης, σε ατομική συσκευασία των 
250ml: 1 ευρώ.
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Αυτά ακούστηκαν στη συγκέντρωση γονιών με συμ-
μετοχή μαθητών και καθηγητών την Κυριακή, στον 
χώρο του υπαίθριου θεάτρου στα σχολεία της Παροι-
κιάς.

Τη Δευτέρα, οι μαθητές του γυμνασίου Παροικιάς 
απείχαν από τα μαθήματα κάνοντας καθιστική διαμαρ-
τυρία. Συμπαραστάτες στον αγώνα των μαθητών ήταν 
οι γονείς και αλληλέγγυοι οι καθηγητές. Τη συμπα-
ράστασή τους δήλωσαν και με την παρουσία τους ο 
δήμαρχος, Μ. Κωβαίος και ο επικεφαλής της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου», Κώστας Ροκονίδας.

Την Τρίτη, οι μαθητές των λυκείων Παροικιάς και 
Νάουσας, του γυμνασίου Παροικιάς και του ΕΠΑΛ με 
μια δυναμική συγκέντρωση και πορεία στο δημαρχείο 
διατράνωσαν την απόφασή τους να μη δεχτούν τη σύ-
μπτυξη των τμημάτων στα σχολεία τους. Το σύνθη-
μα που φώναζαν, «Θέλουμε καθηγητές, θέλουμε 
παιδεία κάτω τα χέρια από τα σχολεία», δείχνει 
τη θέληση των μαθητών για να παλέψουν για το δικό 
τους μέλλον που τους αξίζει. Παρέδωσαν στον δήμαρ-
χο το υπόμνημα του κάθε σχολείου με τα αιτήματα και 
ζήτησαν την υποστήριξή του για να μην εφαρμοστούν 
οι αντιεκπαιδευτικές διατάξεις του υπουργείου. 
 • Ζητούν να μη γίνει σύμπτυξη τμημάτων,
 • Να καλυφθούν οι κενές θέσεις καθηγητών
 • Να χωριστούν σε μικρότερα τμήματα θετικής κα-

τεύθυνσης
 • Να προσληφθούν καθηγητές ειδικής αγωγής και 

παράλληλης στήριξης για τους μαθητές της Γ τάξης 
με γνωμάτευση ειδικών μαθησιακών αναγκών. 
 • Ειδικά για το γυμνάσιο επισημαίνουν προβλήματα με 

την καθαριότητα, τη θέρμανση κατά τους χειμερινούς 
μήνες και την αντικατάσταση των φθαρμένων κάγκε-
λων στον πάνω όροφο για να αποφύγουμε ατύχημα.

Ο δήμαρχος Μάρκος Κωβαίος δήλωσε την συ-
μπαράσταση στον δίκαιο αγώνα των μαθητών .

Η ένωση γονέων και κηδεμόνων δήμου Πάρου θα 
συνεχίσει μέχρι τέλους να στέκεται στο πλευρό μα-
θητών και εκπαιδευτικών συμμετέχοντας με παρου-
σία της στις κινητοποιήσεις, ενώ ασκεί πιέσεις προς 
κάθε αρμόδιο για να μην εφαρμοστεί η διάταξη για τη 
σύμπτυξη των τμημάτων και ό,τι άλλο κρύβει αυτή η 
αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυβέρνησης στο μέλλον.

Ενημέρωση γονέων
Η ΕΛΜΕ Πάρου Αντιπάρου σε ανακοίνωση-ενη-

μέρωση προς τους γονείς σημειώνει:
«[…] Εντός των επόμενων ημερών επρόκειτο να δι-

ενεργηθεί η γ’ φάση πρόσληψης αναπληρωτών για 
την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών. Αντ’ αυτού 
το Υ.ΠΑΙ.Θ, για να «εξορθολογήσει» την εκπαίδευση, 
όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο γενικός γραμματέας 
του, αποφάσισε να συγχωνεύσει σχολεία και τμήματα 
εν μέσω πανδημίας, για να «εξοικονομήσει» εκπαιδευ-
τικούς.

Ειδικότερα στον τόπο μας, το ΕΠΑΛ Πάρου καλεί-
ται να συγχωνεύσει τα 4 τμήματα κάθε τάξης σε 3. 
Στο συγκεκριμένο σχολείο υπάρχουν μόνο 4 αίθουσες 
εμβαδού 42 τ.μ., ενώ όλες οι άλλες έχουν εμβαδόν 
28,60 τ.μ. και μπορούν να φιλοξενήσουν το ανώτε-
ρο 18 μαθητές. Άρα στα 5 από τα 9 τμήματα με 
τη συγχώνευση παραβιάζονται τα υγειονομικά 
πρωτόκολλα.

Παράλληλα, στο Γυμνάσιο Παροικιάς (κτηριακό 
πρόβλημα, αίθουσες προκάτ) διατάχθηκε συγχώνευ-
ση των 5 τμημάτων της Α΄ τάξης (105 μαθητές) σε 4 
με 26 μαθητές στα 3 από αυτά και 27 στο 4ο τμήμα, 
ενώ, στο ΓΕΛ Πάρου, τμήμα κατεύθυνσης θετικών 
σπουδών της Γ’ Λυκείου λειτουργεί με 25 μαθητές, 
γιατί η Διεύθυνση αρνείται να στείλει άλλο εκ-
παιδευτικό Φυσικών Επιστημών».

Αντίδραση του δήμου και επαρχείου 
Πάρου

Από το γραφείο δημάρχου Πάρου δημοσιοποιή-
θηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

«Σε μία εποχή που η πανδημία βρίσκεται σε εξέλιξη 
και η ανάγκη να μειώνονται οι συνθήκες συνωστισμού 
είναι επιτακτική, δεν είναι δυνατόν το υπουργείο Παι-
δείας, το οποίο στην αρχή της φετινής χρονιάς έκανε 
λόγο για έγκαιρη προετοιμασία και οργάνωση που 
προηγήθηκε, να προχωράει τώρα σε μαζικές συγχω-
νεύσεις τμημάτων σχολικών μονάδων.

Στο πλαίσιο αυτό, και σε σχέση με το νησί μας, οι 
αιφνιδιαστικές προτάσεις του που αφορούν σε 
συγχωνεύσεις – συμπτύξεις τμημάτων στο ΕΠΑΛ 
Πάρου και στο Γυμνάσιο Πάρου, βρίσκουν αντί-
θετη τη δημοτική Αρχή Πάρου. 

Για τον λόγο αυτό, από την Παρασκευή 15.10.2021, 
ο δήμος Πάρου, ενεργώντας θεσμικά, αντέδρασε άμε-
σα απέναντι στην απόφαση αυτή. Συγκεκριμένα, με 
το υπ. Αρ. πρωτ: 18327 έγγραφο προς το υπουργείο 
Παιδείας και Θρησκευμάτων και την αρμόδια υπουργό 
κ. Κεραμέως, εξηγήσαμε αναλυτικά τους λόγους για 
τους οποίους μια ενδεχόμενη σύμπτυξη των τμημά-
των θα δυσχέραινε έτι περαιτέρω τόσο το εκπαιδευ-
τικό έργων καθηγητών και μαθητών, όσο και την ορθή 
εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων απέναντι 
στον κορωνοϊό (…).

Υπό το πρίσμα όλων των παραπάνω, καλούμε εκ 
νέου για ακόμη μια φορά το υπουργείο να επανεξε-
τάσει και να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη άδικη και 
αδικαιολόγητη απόφαση».

Από την πλευρά του ο έπαρχος Πάρου. Κ. Μπι-
ζάς, με επιστολή του προς το υπουργείο Παιδείας, 
σημειώνει:

«[…] Πληροφορηθήκαμε με το α.π. 786/15.10.21 
έγγραφο του Γυμνασίου Πάρου, ότι ζητήθηκε από την 
ΔΔΕ Κυκλάδων η σύμπτυξη των τμημάτων στην Α’ 
Γυμνασίου Πάρου από πέντε σε τέσσερα.

Σύμφωνα με το παραπάνω έγγραφο σήμερα είναι 
εγγεγραμμένοι στην Α’ Γυμνασίου 104 μαθητές και 
κατανέμονται σε 5 τμήματα των 20 έως 22 μαθητών. 
Θεωρούμε ότι εφόσον υλοποιηθεί η απόφαση της 
σύμπτυξης των τμημάτων θα δυσχεράνει το εκ-
παιδευτικό έργων καθηγητών και μαθητών ενώ 
συγχρόνως δεν θα μπορούν να εφαρμοστούν τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα στις υπάρχουσες αίθου-
σες των 30 τ.μ.(…)».

Αντιδράσεις κομμάτων
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η επιστολή προς 

τους βουλευτές της ΝΔ Κυκλάδων, που δημοσιοποίησε 
η πρόεδρος της δημοτικής Τ.Ο. Ν.Δ., Ιφιγένεια 
Χατζηγεωργίου, που μεταξύ άλλων αποκαλύπτει 
και τα κενά εκπαιδευτικών που υπάρχουν στα σχολεία 
μας.

Μαθητές – γονείς – καθηγητές 
Λένε ΟΧΙ στις  
συγχωνεύσεις τμημάτων 
 «Πριν από δύο μέρες μάθαμε πως “αναβάθμιση” είναι και οι συγχωνεύσεις 
τμημάτων! Αντί να καλύψουν τα χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς, 
προκειμένου να μην ξοδέψουν ούτε ένα ευρώ για προσλήψεις, προχωρούν 
σε συγχωνεύσεις 2 μήνες μετά το άνοιγμα των σχολείων, χωρίς να τους 
απασχολεί ούτε η διάδοση του ιού σε πολυπληθή τμήματα, ούτε οι επιπτώσεις 
που αυτές θα φέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία! 
Φτάνει πια! Καταλάβετε πως δεν μπορείτε να παίζετε ούτε με τα μορφωτικά 
δικαιώματα των παιδιών μας, ούτε με την υγεία τους!»
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Η κ. Χατζηγεωργίου σημειώνει:
«[…] Στην Παροικιά, πρωτεύουσα της Πάρου λει-

τουργούν τα τρία μεγαλύτερα σχολεία δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης των νήσων Πάρου - Αντιπάρου, κι 
από τα μεγαλύτερα στο νομό Κυκλάδων (Μαθητικό 
δυναμικό Γυμνασίου Πάρου: 312, ΓΕ.Λ. Πάρου: 212, 
ΕΠΑ.Λ. Πάρου: 231)· αυτά τα τρία σχολεία τα τελευ-
ταία χρόνια αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα 
λόγω της αύξησης του μαθητικού δυναμικού 
που είναι δυσανάλογη των κτηριακών προδια-
γραφών τους (εμβαδόν αιθουσών, έλλειψη αι-
θουσών, με αποτέλεσμα το Γυμνάσιο Πάρου να 
έχει 6 λυόμενες αίθουσες για να μπορεί να αντα-
ποκριθεί στο μαθητικό δυναμικό) (…)

Ως εκπαιδευτικός που υπηρετώ εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια σε νησί μπορώ ανεπιφύλακτα να σας βεβαι-
ώσω ότι οι συνθήκες που βιώνουμε και εμείς οι εκ-
παιδευτικοί αλλά κυρίως οι μαθητές μας αντιβαίνουν 
στο πνεύμα ισότητας που πρέπει να διαπνέει την εκ-
παίδευση καθώς και τις ίσες ευκαιρίες μάθησης. Εί-
ναι τραγικό να γυρνάμε 50 χρόνια πίσω όπου 
οι μαθητές στοιβάζονταν στις αίθουσες. Σήμερα 
όμως υπάρχει μια ειδοποιός διαφορά: ο covid και τα 
υγειονομικά πρωτόκολλα που υπαγορεύουν συγκε-
κριμένες συνθήκες ασφαλούς διεξαγωγής των μα-
θημάτων (αποστάσεις κλπ). Πως όμως να υπάρξουν 
αποστάσεις αφού οι προδιαγραφές των αιθουσών 
είναι για 18-20 μαθητές κι εμείς για να εξοικονομή-
σουμε ανθρώπινους πόρους δηλαδή εκπαιδευτικούς 
πρέπει να στριμώξουμε 25 και 26 μαθητές; Πως δι-
ασφαλίζουμε την υγεία των παιδιών μας;(…)».

Από την Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, δη-
μοσιοποιήθηκε δελτίο Τύπου που μεταξύ των άλλων 
αναφέρει:

«Το υπουργείο Παιδείας το 2020, εν μέσω πανδη-
μίας, αύξησε τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα από 22 
σε 25 ή και 26 στα δημοτικά σχολεία και από 14 σε 
16 στα νηπιαγωγεία. Τώρα το υπουργείο Παιδείας, 
με τις συγχωνεύσεις τμημάτων συνεχίζει και πάλι την 
ίδια τακτική και μάλιστα με ένταση, αφού επιτρέπει 
μέχρι και με 27 μαθητές ανά τμήμα, σε γυμνάσια και 
λύκεια κυρίως, ή σε υποβάθμιση σχολείων σε όλες 
τις βαθμίδες. Ο γενικός γραμματέας του υπουργεί-
ου Παιδείας κάνει λόγο για «βελτιωτική διαρθρωτική 
κίνηση» και «επιμελημένο εξορθολογισμό», την ίδια 
ώρα που 6.000 θέσεις εκπαιδευτικών παραμέ-
νουν κενές και σε ιδιαίτερα επικίνδυνες υγει-
ονομικά συνθήκες, όμως ο στόχος είναι ένας, 
ο περιορισμός των προσλήψεων αναπληρωτών 
εκπαιδευτικών.

Χάριν του «εξορθολογισμού» το υπουργείο Παιδείας 
μοιάζει να ξεχνά τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις 
αρνητικές παιδαγωγικές συνέπειες των συγχωνεύσε-
ων στους μαθητές, που θα υποχρεωθούν σε αλλαγές 
εκπαιδευτικών και συμμαθητών, ενώ ήδη έχουν ξεκι-

νήσει τα μαθήματα (…)».
Από την Κ.Ο.Β. Πάρου του ΚΚΕ δημοσιοποιήθηκε 

δελτίο Τύπου, που μεταξύ άλλων σημειώνει:
«Την κατάσταση στον χώρο της εκπαίδευσης πα-

νελλαδικά αλλά και στα σχολεία της Πάρου τη βιώ-
νουν καθημερινά μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικοί. 
Δύο μήνες μετά την έναρξη του σχολικού έτους:
 • τα κενά σε εκπαιδευτικούς παραμένουν,
 • η ανάθεση μαθημάτων σε συγγενείς ειδικότητες 

επιδιώκει να καλύψει τα κενά,
 • οι επιπτώσεις της πανδημίας στους μαθητές δεν 

αντιμετωπίζονται,
 • τα μέτρα κατά της πανδημίας περιορίζονται στην 

περίφημη ατομική ευθύνη και - οι ανάγκες σε υποδο-
μές μένουν ανικανοποίητες (…). 

Σήμερα λοιπόν με τον νέο νόμο επιδιώκουν να κά-
νουν πράξη την «αυτονομία» της σχολικής μονάδας, 
με παραπέρα «απαλλαγή» του κράτους από την υπο-
χρέωση της χρηματοδότησης, της στελέχωσης, και 
της επιμόρφωσης. Γι’ αυτό θεσμοθετούν την είσοδο 
χορηγών στα σχολεία, την απλοποίηση των διαδικα-
σιών παρέμβασης της κάθε ΜΚΟ και του κάθε φορέα 
που διοργανώνει ένα «εκπαιδευτικό» πρόγραμμα στα 
σχολεία χωρίς να απαιτείται έγκριση από το υπουρ-
γείο. Έτσι διαμορφώνουν τους όρους για σχολεία δια-
φορετικών ταχυτήτων με ταξικά κριτήρια, ανάλογα με 
την περιοχή που βρίσκεται το κάθε σχολείο (…).
 • Καλούμε τους εκπαιδευτικούς να συνεχίσουν τον 

αγώνα τους κόντρα στην τρομοκρατία και τον αυταρ-
χισμό της κυβέρνησης. Να μην επιτραπεί η εφαρμογή 

του νόμου μέσα στα σχολεία , ξεκινώντας από την 
αξιολόγηση.
 • Καλούμε τους γονείς να συνεχίσουν να στέκονται 

στο πλευρό των εκπαιδευτικών (…)».

Παρέμβαση της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δημοσιοποίησε 
ανακοίνωσή της υπό τον τίτλο: «Το νέο αναβαθμισμένο 
σχολείο είναι εδώ…» και μεταξύ άλλων γράφει:

«Αυτό είναι το υποκριτικό ενδιαφέρον για την 
υγεία μαθητών και εκπαιδευτικών πολύ περισ-
σότερο σε μια περίοδο που όλοι μιλάνε για έξαρ-
ση της πανδημίας στα σχολεία. 

Πρόκειται για μέτρο βαθιά αντιεκπαιδευτικό, 
γιατί υποβαθμίζει ακόμα περισσότερο το μάθημα 
με τέτοιο αριθμό παιδιών. Και μάλιστα σε μια περί-
οδο που φαίνονται με πολύ οξυμένο τρόπο οι επιπτώ-
σεις (μορφωτικά κενά, ψυχοκοινωνικά ζητήματα στα 
παιδιά) από το σχεδόν 1,5 χρόνο κλειστά σχολεία). 

Η Δημοτική Αρχή οφείλει να πάρει καθαρή θέση, 
ώστε να μεγαλώσει η πίεση προς την κυβέρνηση για 
να πάρει το μέτρο πίσω (…)».

Παρέμβαση γυναικών
Η Ομάδα Γυναικών Πάρου Αντιπάρου σε δελ-

τίο Τύπου σημειώνει:
«Η Ομάδα Γυναικών Πάρου Αντιπάρου χαιρετίζει και 

τάσσεται στο πλευρό μαθητών, γονιών, εκπαιδευτικών 
που κινητοποιούνται αυτές τις μέρες και διαμαρτύρο-
νται ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πολιτική της κυ-
βέρνησης και τις πρόσφατες αντιπαιδαγωγικές συγ-
χωνεύσεις τμημάτων σχολικών μονάδων του νησιού.

Ο προκλητικός «εξορθολογισμός» και οι «βελτιω-
τικές κινήσεις» για να μην υπάρχει «κατασπατάληση 
εκπαιδευτικού προσωπικού» δείχνει πως εννοεί το 
Υπουργείο Παιδείας την «αναβάθμιση» της παιδείας…

Η κοινή δράση γονιών-μαθητών-εκπαιδευτικών εί-
ναι αυτή που μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στην 
ανακοπή εφαρμογής αυτής της ανάλγητης πολιτικής.

Η αγωνία και η αγανάκτηση πρέπει να μετατραπεί 
σε συνεχή δράση για:

• Την κατάργηση των αντιεκπαιδευτικών νόμων
• Τη διεκδίκηση ενός σχολείου δημόσιου και δωρε-

άν για όλους με σύγχρονες υποδομές και εκπαιδευτι-
κό προσωπικό (με μόνιμη και σταθερή εργασία) που 
θα παρέχει σε ΟΛΑ τα παιδιά ολόπλευρη μόρωση (…)».

Τέλος, σήμερα, Παρασκευή, στο δημοτικό 
συμβούλιο Πάρου, στις 7 το απόγευμα, το πρώ-
το θέμα έχει τίτλο: «Ενημέρωση και λήψη από-
φασης για το θέμα της σύμπτυξης τμημάτων 
στις σχολικές μονάδες Γυμνάσιο και ΕΠΑΛ Πα-
ροικιάς». Σημειώνουμε ότι συνεδρίαση μ’ αυτό 
το θέμα είχε ζητηθεί επίσημα με επιστολή και 
από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου.

Πρώτο θέμα
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Παιδείας 
«Παιδεύματα»

γράφει η 
ΜΑΡΙΑ Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΟΥ

Φιλόλογος - Δημοσιογράφος

Η παιδεία 
είναι 
άνθρωποι… 
και όχι 
αριθμοί…

Όταν πρωτοδιορίζεσαι στον χώρο της εκπαί-
δευσης, ακόμη και αν είσαι μεγάλος ή μεγάλη σε 
ηλικία, έχεις όνειρα και θεωρείς ότι σου δίνεται η 
ευκαιρία να ασκήσεις το λειτούργημά σου και να 
δώσεις τον καλύτερο εαυτό σου μέσα στις σχολι-
κές τάξεις, υπηρετώντας με τον κατάλληλο τρόπο 
τον χώρο της παιδείας. Δυστυχώς, όμως, αναγκά-
ζεσαι από τους πρώτους μήνες να προσγειωθείς 
απότομα και να κατανοήσεις ότι εκπαιδευτικοί και 
μαθητές είναι απλοί κομπάρσοι στη λειτουργία των 
σχολείων, καθώς κάποιοι δεν καταλαβαίνουν ούτε 
όνειρα, ούτε εκπαιδευτικές ανάγκες ούτε τη σημα-
σία της παιδείας για το μέλλον αυτής της χώρας. 
Με τον τρόπο αυτό το μόνο που μπορείς να κατα-
νοήσεις είναι το γιατί η παιδεία στην Ελλάδα νοσεί 
και αδυνατεί να βγει από την εντατική, όπου βρί-
σκεται τις τελευταίες δεκαετίες, εξαιτίας της τάσης 
να προσεγγίζονται οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές 
ως αριθμοί και οι σχολικές μονάδες και οι σχολικές 
τάξεις ως χώροι σαρδελοποίησης του ανθρώπινου 
δυναμικού τους. 

Κανείς βέβαια δεν μπορεί να αμφισβητήσει τη 
σημασία του διορισμού 11.700 εκπαιδευτικών 
Γενικής Εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκαν το 
προηγούμενο καλοκαίρι αλλά και του διορισμού 
4.500 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής την προη-

γούμενη χρονιά, καθώς πρόκειται για διορισμούς, 
που καλύπτουν βασικές ανάγκες του εκπαιδευτι-
κού μας συστήματος. Όμως, τις τελευταίες μέρες, 
όχι μόνο στην Πάρο (Γυμνάσιο και ΕΠΑΛ Παροι-
κιάς) αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα έντονος 
είναι ο προβληματισμός στις τοπικές κοινωνίες, και 
αίσθηση προκαλούν οι αντιδράσεις τοπικών ενώ-
σεων εκπαιδευτικών και συλλόγων γονέων για την 
απόφαση συγχώνευσης τμημάτων σε σχολικές μο-
νάδες, μάλιστα ένα μήνα μετά την έναρξη της σχο-
λικής χρονιάς. Πρόκειται για μία απόφαση, η οποία 
βασίζεται απλά σε αριθμούς και όχι στις πραγμα-
τικές ανάγκες των σχολείων. Μιλάμε για μία από-
φαση, η οποία έχει αναγκάσει τους εκπαιδευτικούς 
να μετατρέπονται σε μηχανικούς, που καλούνται 
να μετρήσουν τα τετραγωνικά των σχολικών τά-
ξεων και να στοιβάξουν μέσα σε λίγα μέτρα και 
εκατοστά τους μαθητές τους, περιορίζοντας με τον 
τρόπο αυτό ανθρώπινες ψυχές και μάλιστα παιδι-
κές και θέτοντας σε κίνδυνο την υγεία μαθητών και 
εκπαιδευτικών. 

Τέτοιου είδους αποφάσεις λειτουργούν ουσιαστι-
κά εις βάρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς 
αρκετοί μαθητές είναι υποχρεωμένοι να αλλάξουν 
τμήμα και εκπαιδευτικούς, ενώ και οι ίδιοι οι εκπαι-
δευτικοί αναγκάζονται σε μετακινήσεις, που ανα-
τρέπουν με τον τρόπο αυτό τον οικογενειακό και 
εργασιακό τους προγραμματισμό. Με τη διόγκωση, 
κατά συνέπεια, των τμημάτων, που επιχειρείται με 
στόχο την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό, μόνο ανέφικτη μπορεί να θεωρηθεί η 
κάλυψη των μαθησιακών κενών των μαθητών και 
η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου. 

Είναι σαφές ότι οι τελευταίες αποφάσεις για τις 
συγχωνεύσεις τμημάτων μόνο αρνητικές μπορούν 
να θεωρηθούν, προκαλώντας την ανησυχία και τις 
αντιδράσεις γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών, 
που δίνουν τη δική τους μάχη τις τελευταίες μέρες, 
ασκώντας την απαιτούμενη πίεση στην πολιτική 
ηγεσία για την άρση της απόφασης συγχώνευσης 
των τμημάτων. 

Με τέτοιου είδους φαινόμενα μπορεί αλήθεια να 
βγει η παιδεία από την εντατική; Μπορεί να στα-
ματήσει να νοσεί; Όσοι δραστηριοποιούνται στον 
χώρο της εκπαίδευσης μπορούν να κατανοήσουν 
ότι η λύση βρίσκεται μόνο στο να κατανοήσουν οι 
ιθύνοντες ότι η παιδεία είναι άνθρωποι!

Ποια είναι τα 
λαμόγια;

Δεν γνωρίζω αν το πιο «άρρωστο» επάγγελμα είναι 
αυτό της δημοσιογραφίας, ή αν τελικά μαζί με την 
τοπική αυτοδιοίκηση και τους επαγγελματίες του κα-
τασκευαστικού κλάδου, δίνει μάχη για το χρυσό με-
τάλλιο!

Βέβαια, σύμφωνα με τις εκθέσεις τόσο του ευρωπα-
ϊκού κοινοβουλίου όσο και άλλων παρεμφερών οργα-
νισμών, τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι στην τοπική 
αυτοδιοίκηση είναι που η λαμογιά αγγίζει κόκκινο και 
έπεται αυτή του κατασκευαστικού κλάδου. Ο λόγος 
που το σινάφι μου μένει απέξω από τους επίσημους 
καταλόγους είναι διότι το «δούναι-λαβείν» της εκά-
στοτε εξουσίας με τους δημοσιογράφους γίνεται με 
μαύρο – κατάμαυρο χρήμα και χέρι-χέρι χωρίς απο-
δείξεις. Βλέπετε οι δημοσιογράφοι –συνήθως- επειδή 
καταπιάνονται με πολλά πράγματα και μαθαίνουν στο 
άψε-σβήσε… είναι πιο υποψιασμένοι στο πώς θα τα 
πάρουν…

Στη δημοσιογραφία της χώρας μας στα πρώτα χρό-
νια του 20ου αιώνα, οι περισσότεροι δημοσιογρά-
φοι ήταν ουσιαστικά αρθρογράφοι και τη «βρώμικη» 
δουλειά την έκαναν απευθείας οι εκδότες! Βλέπετε οι 
περισσότεροι αρθρογράφοι της τότε εποχής ήταν δι-
ανοούμενοι συγγραφείς και είχαν σφραγίδες ονόματα 
(π.χ. Αλ. Παπαδιαμάντης). Η ιστορία κατά την εποχή 
του Β’ παγκόσμιου πολέμου απέδειξε ότι τελικά τα 
μεγαλύτερα λαμόγια ήταν οι εκδότες, που με μεγά-
λη προθυμία στάθηκαν στο πλευρό του άξονα του Γ’ 
Ράιχ και των κυβερνήσεων δωσίλογων της Ελλάδος 
(μην ξύνουμε πληγές, αλλά μεγάλες «δημοκρατικές» 
εφημερίδες στη συνέχεια ήταν οι υμνητές του Χίτλερ. 
Κάποιες απ’ αυτές μάλιστα για να μη τα θυμούνται 
οι αναγνώστες τους έκαναν σύντμηση στα ονόματά 
τους…).

Τα ίδια και την περίοδο της στρατιωτικής διακυ-
βέρνησης της χώρας (1967-1974), με εξαίρεση την 
«Αυγή» τη «Δημοκρατική Αλλαγή», την «Ελευθερία», 
την «Καθημερινή» και τη «Μεσημβρινή». Οι υπόλοιποι 
όπως και στη διάρκεια της κατοχής στη στήριξη του 
καθεστώτος…

Σήμερα τα πράγματα είναι ακόμα πιο απλά. Οι εκδό-
τες έρχονται σε απευθείας συνεννόηση με την εξου-
σία και τσεπώνουν το παραδάκι ακόμα και νόμιμα 
(βλ.: διαφήμιση για covid-19 κλπ). Το θέμα μάλιστα 
προχώρησε και στη διαδικτυακή ενημέρωση, και τον 
επαρχιακό Τύπο. Βλέπετε, οι κυβερνήσεις κατανόησαν 
ότι τα Αθηναϊκά φύλλα δεν μπορούν με κανέναν τρό-
πο να διαβαστούν περισσότερο στην επαρχία, από τα 
τοπικά έντυπα.

Τον «τόνο», τη «γραμμή», κάθε ΜΜΕ, δε τον δίνουν 
λοιπόν οι δημοσιογράφοι, που έτσι κι αλλιώς είναι ερ-
γαζόμενοι και μάλιστα επί καθημερινού εικοσιτετραώ-
ρου, αλλά οι εκδότες. Έτσι, η απόλυση του 69χρο-
νου δημοσιογράφου, Γιώργου Γεωργίου, από 
τον “Real FM”, δεν αποτέλεσε πουθενά είδη-
ση. Ο Γεωργίου, που έφερε πολλά χρήματα όπου ερ-
γάστηκε λόγω διαφήμισης («πουλούσαν» πάντα τρελά 
οι εκπομπές του), φέρεται ότι άσκησε κριτική στις με-
θόδους γνωστού επιχειρηματία και εσχάτως εκδότη. 

Τα δημοσιογραφικά συνδικαλιστικά όργανα (που 
είναι μόνο για να μαζεύουν συνδρομές), εποίησαν τη 
νήσσαν, ενώ κανένα «μεγάλο» Μέσο δεν τον υποστή-
ριξε. Ο δημοσιογράφος απολύθηκε διότι είπε 
την άποψή του!

Απόψεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ολοκλήρωση 
σεμιναρίου

Η Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων (Ο.ΠΑ.Σ.), 
ολοκλήρωσε διαδικτυακό σεμινάριο προς τους εκ-
παιδευτικούς των Κυκλάδων, με θέμα: «Η προφορική 
ιστορία ως αφετηρία δημιουργικών διαλόγων και 
καινοτόμων σχολικών δράσεων».

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΟΠΑΣ: «[…] 
Εκτιμούμε ότι ο αρχικός στόχος που είχε τεθεί για 
αυτό το βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο επετεύ-
χθη με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Οι εκπαιδευτι-
κοί που το παρακολούθησαν είναι πλέον έτοιμοι να 
κατευθύνουν σωστά τους μαθητές στην πορεία κα-
ταγραφής ιστοριών από μεγαλύτερους ανθρώπους 

και της συνακόλουθης μελέτης και αξιοποίησής 
τους με δημιουργικό και εποικοδομητικό τρόπο. Όλα 
ήταν άψογα οργανωμένα. Το περιεχόμενο των τριών 
τρίωρων συναντήσεων υπήρξε πολύ κατατοπιστικό, 
ενημερωτικό και η κατάρτιση που προσφέρθηκε 
στους εκπαιδευόμενους άρτια επιστημονική. 

Επιπλέον, γέμισε με αισιοδοξία και ελπίδα τους εκ-
παιδευτικούς μας, αλλά και όλους μας γενικά, για το 
ότι όσα αναφέρθηκαν μπορούν να γίνουν πράξη και 
να αποφέρουν θετικά αποτελέσματα.

Ευχόμαστε η συνεργασία με τις Διευθύνσεις Εκ-
παίδευσης Κυκλάδων, τους εκπαιδευτικούς, την 
Ε.Π.Ι. και τους κατά τόπους συλλόγους και φορείς 
να συνεχιστεί ακόμα πιο δυναμικά, ώστε τα θετικά 
βιώματα που θα προκύψουν για τους μαθητές να 
συνεισφέρουν στην καλλιέργεια ενός πνεύματος 
ευσυνειδησίας που θα χαρακτηρίσει και την πορεία 
τους εκτός σχολείου (…)».
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Απάντηση 
στην 
προσφυγή

Οι σύλλογοι, Καφεστιάτορων Πάρου, Παραδοσια-

κού Οικισμού Παροικιάς, Ενοικιαζομένων Δωματίων 

Πάρου – Αντιπάρου, «Μαντώ Μαυρογένους, Ενοικια-

ζομένων Δωματίων Διαμερισμάτων Πάρου – Αντιπά-

ρου, «Ποσειδών», Ενοικιαζόμενων Δωματίων Διαμε-

ρισμάτων Νάουσας, «Φιλόξενος Δίας», Τουριστικών 

Καταλυμάτων Αλυκής Πάρου, Εκπαιδευτικών Π.Ε. 

Πάρου-Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος» και Εξωραϊστικός 

και Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελά, συνυπέγραψαν 

επιστολή για τα έργα στο αεροδρόμιο του νησιού μας.

Οι παραπάνω σύλλογοι σημειώνουν:

«Η υλοποίηση του έργου, η ολοκλήρωση των κτη-
ριακών εγκαταστάσεων καθώς και της επέκτασης 
του υπάρχοντος διαδρόμου προσγείωσης του Νέου 
Κρατικού Αερολιμένα Πάρου, είναι κομβικής σημασίας 
τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους 
επισκέπτες του νησιού. 

Εμείς, οι Σύλλογοι της Πάρου που συνυπογράφουμε 
την παρούσα επιστολή, αντιπροσωπεύουμε έναν μεγά-
λο αριθμό πολιτών που διαμένει μόνιμα στο νησί μας, 

οι οποίοι στη πλειοψηφία τους ασχολούνται επαγγελ-
ματικά με τον τουρισμό, αφού από εκεί αντλούν την 
κύρια -και για ορισμένους την μοναδική- πηγή του 
εισοδήματός τους και εθελοντικά, με την προστασία 
του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

Όλοι εμείς είμαστε υπέρ της ολοκλήρωσης των κτι-
ριακών και άλλων εγκαταστάσεων καθώς και της επέ-
κτασης του υπάρχοντος διαδρόμου προσγείωσης του 
Νέου Κρατικού Αερολιμένα Πάρου. Η ολοκλήρωση 
του έργου αναμένεται να βελτιώσει καθοριστικά τις 
ασφαλείς συνθήκες μετάβασης των κατοίκων από και 
προς την ηπειρωτική χώρα και να αναβαθμίσει τις δυ-
νατότητες πρόσβασης των επισκεπτών στο νησί μας.

Παράλληλα με την υλοποίηση του παραπάνω έρ-
γου, ο Δήμος Πάρου, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
αλλά και η Κυβέρνηση, οφείλουν να προχωρήσουν 
σε άμεσες μελέτες και στην υλοποίηση έργων σε εξί-
σου σημαντικούς τομείς. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους 
τομείς της υγείας, της ασφάλειας, της οδοποιίας, της 
ύδρευσης, της ανακύκλωσης των απορριμμάτων και 
των λιμενικών υποδομών του νησιού.

Η παρούσα επιστολή είναι και μια απάντηση στην 
προσφυγή, που κατέθεσαν ενώπιον του Συμβουλίου 
της Επικρατείας 22 κάτοικοι της Πάρου ζητώντας την 
ακύρωση του έργου, ενός έργου που έχει την στήριξη 
του Παριανού λαού και των εκπροσώπων του εδώ και 
30 χρόνια».

Ανακοίνωση
 Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του  Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-

03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρω-

τή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθμόν 419/2018 Απόφαση του Δημοτι-

κού Συμβουλίου 
4. Η από 13-10-2021 αίτηση του κ. Γεωργίου Κο-

ντόσταυλου.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοι-

χεία για τη διόρθωση τυχόν σφαλμάτων ή τη συμπλή-
ρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων 
κοινόχρηστων χώρων τμήματος του οικισμού Καλάμι 
Δ.Κ. Πάρου Δήμου Πάρου, στο βόρειο τμήμα του οικι-
σμού, για την διαδικασία κύρωσης δημοτικού δρόμου, 
όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 
60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδια-
σμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος, 
Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 
60147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, 

Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος 
Δήμου Πάρου

Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός
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ΠΕΝΘΟΣ

ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Την Κυριακή 24/10/21 στις 9:30 θα 

πραγματοποιηθεί το 40ημερο μνημό-

συνο της πολυαγαπημένης Γεωργίας 

Τριπολιτσώτη στην Παναγία Κοιμήσε-

ως Θεοτόκου Νάουσας. 

Η Γεωργία μεγάλωσε και έζησε στη 

Νάουσα της Πάρου, απόφοιτος Α.Τ.Ε.Ι 

Πειραιά στον τομέα Διοίκησης Επιχει-

ρήσεων.

Ένα ιδιαίτερα εργατικό κορίτσι με ήθος, σεβασμό και αξίες. Ένας άνθρωπος 

πάντα θετικός, με χαμόγελο και αγάπη για τον συνάνθρωπο. 

Στην εξόδιο ακολουθία της, είχε ως επιθυμία αντί στεφάνων τα χρήματα να 

διατεθούν ως δωρεά για την αντιμετώπιση του παιδικού καρκίνου. 

Έτσι το ποσό των 700€ κατατέθηκε στο Σύλλογο Γονιών Παιδιών με Νεο-

πλασματική Ασθένεια «Η Φλόγα». 

Η Γεωργία γεννήθηκε 18/4/87 και έφυγε στις 17/9/21. Όλοι θα την θυμό-

μαστε πάντα με το καθαρό της βλέμμα και το λαμπερό της χαμόγελο.

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Επιτροπές
Πρόδηλα σφάλματα

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

naskaalexandra@gmail.com698-3460988

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»

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)

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

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-ΚΑΜΠΟΣ, διατίθε-
ται για Leasing 10ετίας, ηµιτελής 
διώροφη κατοικία µε γεώτρηση και 
ηλεκτρικό. Τηλ. για πληροφορίες: 
6946 566 665 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται πρώην 
εστιατόριο, 133 τ.µ. µε σπίτι και 80 
τ.µ. βεράντα µπροστά στη θάλασσα. 
Χρήζει εργασιών ανακαίνισης. Τιµή 
για όλο το χρόνο 15.000€. Τηλ. 6972 
088 190, 6931 541 776

ΝΑΟΥΣΑ ΚΕΝΤΡΟ, περιοχή Ξηροπό-
ταµος, ενοικιάζονται δωµάτια µικρού 
νεόδµητου ξενοδοχείου µε το µήνα. 
Τιµές δίκλινων δωµατίων 250€-350€/
µήνα. Τιµή Studio µε κουζίνα 500€/
µήνα. Τιµή Deluxe studio µε κουζίνα 
600€/µήνα. Στις τιµές περιλαµβάνεται 
δωρεάν WI-fi . Περίοδος ενοικίασης 
έως τέλος Μαΐου. Πληροφορίες 6932 
416 309 Παναγιώτης.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ, κάτω από το 
Κάστρο, ενοικιάζεται δωµάτιο για 
όλο το χρόνο µε µπάνιο και µικρή 
κουζίνα. Τηλ. για πληροφορίες: 6945 
069 970

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

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για ερ-
γασία 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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
(Receptionist), ζητείται για το 
ξενοδοχείο Golden Beach στην 
Πάρο, για ετήσια απασχόλη-
ση µε ευελιξία στο ωράριο. 
Αρµοδιότητες: ∆ιαχείριση κρατήσεων, 
εξυπηρέτηση πελατών, άριστη 
γνώση οργάνωσης και λειτουργίας 
της υποδοχής. Πολύ καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Απαιτούµενα προσόντα: 
Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, οµαδικό 
πνεύµα, επαγγελµατική εµφάνιση, 
επιθυµητή εµπειρία στα ξενοδοχει-
ακά προγράµµατα, υπευθυνότητα, 
συνεργασία, προσαρµοστικότητα, 
ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης. 
Αποστολή βιογραφικών στο ioanna@
goldenbeach.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται, 
(Τεχνίτης υδραυλικός, τεχνίτης ψυ-
κτικός, βοηθός υδραυλικού, βοηθός 
ψυκτικού), για µόνιµη απασχόληση 
από τεχνική εταιρεία στη Νάουσα 
Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
55273, 6937 086 797

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζη-
τείται για µόνιµη απασχόληση από 
τεχνική εταιρεία στη Νάουσα Πάρου. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 55273, 
6937 086 797

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται για 

Σούπερ Μάρκετ, στην Αντίπαρο. Πλη-
ροφορίες στο τηλ. 6936 778 770

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το κατάστη-
µα Arsenis στην Παροικιά µε γνώσεις 
στην παρασκευή καφέ. Επικοινωνία 
στο email: ktimaarseni@gmail.com 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-
ΤΡΙΑ ζητούνται για µόνιµη εργασία 
από το Πολυιατρείο ∆ιάγνωση στη 
Νάουσα της Πάρου. Πληροφορίες στο 
τηλ. 6974 026 060

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για µερική 
απασχόληση για καθαρισµό σπιτιού 
στο ∆ρυό της Πάρου. Απασχόληση 
για 5 µήνες, από 10/6 έως 10/10. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
κάποιων αγγλικών, (να µπορεί να 
συνεννοηθεί) και η µετακίνηση µε 
δικό της όχηµα. Εργασία καθηµερινά 
τις πρωινές ώρες. Τηλ. επικοινωνίας:  
6946 124 397 Ερµιόνη.

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 
ζητείται από επιχείρηση ενοικιαζο-
µένων διαµερισµάτων στη Νάουσα 
Πάρου, για το καλοκαίρι του 2022. 
Προϋπηρεσία επιθυµητή. Επικοινωνία 
στο 22840 51211.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
ζητείται από την Αγροτεχνική Α.Ε. 
Βιογραφικά στο email agrotexniki@
yahoo.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ζητείται 
σε σούπερ µάρκετ στη Μάρπησσα, 
για πλήρη απασχόληση όλο το 
χρόνο. Αρµοδιότητες: Καταχώρηση 
παραστατικών, επικοινωνία µε προ-
µηθευτές, διεκπεραίωση πληρωµών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή 
γνώση του MS Offi  ce (Word, Excel). 
Τυχόν προϋπηρεσία σε συναφή θέση 
θα συνεκτιµηθεί θετικά. Αποστολή 
βιογραφικών στο broth.acc@gmail.
com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟ-
ΜΟΣ ενδιαφέρεται για απασχόληση 
µικρού παιδιού ηλικίας 18 µηνών 
(περίπου) και άνω. Τηλ. Επικοινωνίας 
: 6934 017 077

Αγγελίες

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 Στη λατρεμένη μας Γεωργία Β. Τριπολιτσώτη

Ήσουν αστέρι λαμπερό,
φώτιζες γη και ουρανό
σκορπούσες ευτυχία,
και μετακόμισες εκεί,
που στη γαλήνη κατοικείς,
σε άλλο γαλαξία!

Ήσουν καμάρι στους γονείς
αλλά και σ’ όλο το νησί,
στην ομορφιά, στη χάρη,
μειλίχια, ευγενική,
και με αγγελική ψυχή,
λαμπρό μαργαριτάρι!

Ουρανοστάλακτη μορφή
επίγειου αγγέλου,
δρασκέλισες και πέταξες
βαθιά στους ουρανούς,
εκεί που μόνο ο Θεός
το σύμπαν διαφεντεύει,
εκεί που μόνο συναντάς
αιώνιους κρουνούς!

Εκεί που πια αγγελικά
με τ’ άγιο πέταγμά σου,
θα έρχεσαι στα όνειρα,
στις δύσκολες στιγμές,
για να σκορπάς απλόχερα
μύρα παρηγοριάς
και να γλυκαίνεις των γονιών
τους πόνους, τις πληγές!

Λατρεύτηκες εδώ στη γη
απ’ όσους σε γνωρίζαν,
γιατί υπήρξες πρότυπο
αγάπης, καλοσύνης,
και τώρα φεύγεις βιαστικά
απ’ το φθαρτό μας κόσμο
και βρίσκεις πια στους 
ουρανούς αιώνια γαλήνη.

Έδωσες τον αγώνα σου
σε ετούτη τη ζωή,
σαν ένα αγριολούλουδο
στον καύσωνα του ανέμου,
έχοντας δίπλα τους γονείς
μα και την αδελφή σου,
για να σου δίνουν δύναμη,
ν’ αντέξει η ψυχή σου.

Ποτέ σου δεν φοβήθηκες,
δε λύγισες ποτέ,
όμορφο αγριολούλουδο,
δεν φεύγεις απ’ το νου μου,
είσαι και θα ‘σαι πάντοτε
στη νύχτα ξαστεριά
και ακόμα, λαμπροστόλιδο
ψυχής μου κι ουρανού μου!

Γαρυφαλλιά, Βασίλη μου
Γιώτα, και όλοι εδώ,
υψώσετε το βλέμμα σας
στον ουρανό επάνω,
την νύχτα ο γαλαξίας μας
θα ‘ναι πιο λαμπερός,
η λάμψη της Γεωργίας μας
θα ‘ναι το παραπάνω!

Οι θρήνοι κι οι ωδίνες μας
σμίγουν λυτρωτικά,
με Θεϊκή παρηγοριά
που ο ύψιστος θα στείλει,
αφού στην αγκαλιά του
πλέον η Γεωργία ζει,
και θα την συναντήσουμε
γονείς, αδέλφια, φίλοι.

Κουμπάροι αγαπημένοι μου,
στις θλίψεις της ζωής,
πρέπει να έχουμε αντοχή
μα και παρηγορία,
στου παραδείσου τις ομορφιές
στου Πλάστη τη στοργή,
σίγουρα είναι Άγγελος
πλέον η Γεωργία!

Ο κουμπάρος σας
Στέλιος Ιακ. Στρούβαλης
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Αδήλωτα 
τετραγωνικά

Τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ευνοϊκή ρύθμιση για 
τη δήλωση των πραγματικών επιφανειών των ακινή-
των τους στους δήμους έχουν εκατοντάδες χιλιάδες 
ιδιοκτήτες ακινήτων μετά από την απόφαση της κυ-
βέρνησης να τους προσφέρει δεύτερη ευκαιρία για τα 
αδήλωτα τετραγωνικά. Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι 
οι ιδιοκτήτες να κλείσουν οριστικά και χωρίς υπέρο-
γκες αναδρομικές επιβαρύνσεις τις εκκρεμότητες που 
έχουν στους δήμους τους, με τα αδήλωτα τετραγωνικά 
μέτρα.

Η σχετική διάταξη του υπουργείου Εσωτερικών προ-
σφέρει ξανά στους πολίτες τη δυνατότητα ηλεκτρο-
νικής υποβολής εκπρόθεσμων αρχικών ή τροποποιη-
τικών – διορθωτικών δηλώσεων στους δήμους όλης 
της χώρας, για την αποκάλυψη των πραγματικών 
επιφανειών των ακινήτων τους και την καταβολή των 
επιπλέον δημοτικών φόρων και τελών που θα προκύ-
ψουν, χωρίς αναδρομικές χρεώσεις και χωρίς επιβα-
ρύνσεις (για προ του 2020).

Όσοι εντάσσονται στη νέα ρύθμιση θα καλούνται να 
πληρώσουν τα επιπλέον ποσά που προκύπτουν μόνο 
για χρονικές περιόδους από την 1η/1/2020 και μετά 
και με προσαύξηση 20%, η οποία θα καλύπτει μόνο το 
χρονικό διάστημα από την 1η/1/2020 μέχρι την ημε-
ρομηνία υποβολής της δήλωσης.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελεύθερος 
Τύπος» για να εφαρμοστεί η νέα ρύθμιση θα τεθεί 
εκ νέου σε λειτουργία η ηλεκτρονική εφαρμογή του 
υπουργείου Εσωτερικών, του υπουργείου Ψηφιακής 
Διακυβέρνησης και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελ-
λάδος για την υποβολή των εκπρόθεσμων αρχικών ή 
διορθωτικών δηλώσεων από τους ενδιαφερόμενους 
ιδιοκτήτες. Η προθεσμία για την υποβολή των δηλώ-
σεων θα λήξει στις 31 Δεκεμβρίου 2021.

Την κατάθεση της νέας ρύθμισης για τα αδήλω-
τα τετραγωνικά είχε προαναγγείλει ο αναπληρωτής 
υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας στη βουλή. 
Όπως είχε δηλώσει, «Θα δοθεί η δυνατότητα να γίνει 
η υποβολή δηλώσεων των ορθών στοιχείων, για τον 
καθορισμό της επιφάνειας και της χρήσης ακινήτων 
δημοτών, με διαγραφή του συνόλου των προστίμων, 
που προκύπτουν από τις διαφορές τετραγωνικών μέ-

τρων και (παράλληλη) υποχρέωση των δηλούντων να 
καταβάλουν τα τέλη που αντιστοιχούν στα ορθά τ.μ. 
σε 24 μηνιαίες δόσεις, υπολογιζόμενα από 1/1/2020 
μέχρι την ημερομηνία της δήλωσης (…).

Για να είμαστε πάντα υπέρ των ανθρώπων που είχαν 
σπεύσει από την πρώτη στιγμή και είχαν δηλώσει τα 
αδήλωτα τετραγωνικά, αυτοί που θα έρθουν με το νέο 
άνοιγμα της πλατφόρμας θα έχουν πρόστιμο 20% επί 
του ποσού, που προκύπτει από τη διαφορά των τετρα-
γωνικών μέτρων αυτού του διαστήματος».

Ακόμα, όσοι ιδιοκτήτες ακινήτων δεν εντάχθηκαν 
στη ρύθμιση εκείνη θα έχουν τη δυνατότητα με την εκ 
νέου λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την 
εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων πραγματικών επιφα-
νειών ακινήτων στους δήμους να υπαχθούν σε μια νέα, 
επίσης ευνοϊκή ρύθμιση. Η νέα αυτή ρύθμιση προβλέ-
πει ότι όσοι αποφασίσουν να υποβάλουν εκπρόθεσμες 
δηλώσεις για να αποκαλύψουν τον πραγματικό αριθμό 
των τετραγωνικών μέτρων των ακινήτων τους στους 
δήμους, όπως αυτός είναι ήδη δηλωμένος στο Ε9 της 
εφορίας:

- Θα απαλλαγούν και αυτοί πλήρως από αναδρομι-
κές χρεώσεις δημοτικών φόρων και δημοτικών τελών, 
προστίμων και προσαυξήσεων (που φθάνουν μέχρι και 
το 200%) για χρονικές περιόδους πριν από το 2020.

- Θα κληθούν να καταβάλουν τα πρόσθετα ποσά 
των δημοτικών φόρων και των δημοτικών τελών που 
αναλογούν στα επιπλέον δηλωθέντα τετραγωνικά 
μέτρα, για την περίοδο από τη 1η/1/2020 και μέχρι 
την ημερομηνία υποβολής της εκπρόθεσμης δήλωσης 
προσαυξημένα κατά ποσοστό 20%.

- Η εξόφληση των επιπλέον ποσών και των προ-
σαυξήσεων 20% που αναλογούν στην περίοδο από 
τη 1η/1/2020 μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
διορθωτικής δήλωσης θα μπορεί να γίνει τμηματικά 
έως και σε 24 μηνιαίες δόσεις, όπως ήδη συμβαίνει 
με τα ποσά που βεβαιώνονται στο πλαίσιο εφαρμογής 
της προηγούμενης ρύθμισης. Το ελάχιστο όριο κάθε 
μηνιαίας δόσης, πλην της τελευταίας, είναι τα 10 ευρώ 
για φυσικά πρόσωπα και τα 50 ευρώ για τα νομικά 
πρόσωπα.

Συνεπώς, οι ιδιοκτήτες που θα υποβάλουν στους δή-
μους τους δηλώσεις οικειοθελούς αποκάλυψης των 
πραγματικών επιφανειών των ακινήτων τους με βάση 
τη νέα ρύθμιση θα γλιτώσουν από την πληρωμή υπέ-
ρογκων ποσών, καθώς θα αρκεί να πληρώσουν μόνο 
τα επιπλέον δημοτικά τέλη και τον επιπλέον ΤΑΠ.

Ειδήσεις

Πρόγραμμα 
για ανέργους

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπολης 
Σύρου καλεί εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα 
ανέργων του ΟΑΕΔ που κατοικούν στην Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου να συμμετάσχουν στο έργο 
«Αναβάθμιση προσόντων και υποστήριξη της ένταξης 
στην αγορά εργασίας ανέργων στην Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου» και να ενταχθούν σε Δράσεις Συμβου-
λευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης. Η πρόσκληση 
απευθύνεται σε 219 ανέργους που κατοικούν στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι οποίοι προβλέπεται να:

- Παρακολουθήσουν πρόγραμμα κατάρτισης δι-
άρκειας 80 ωρών και να συμμετάσχουν σε πρακτική 
άσκηση σε επιχειρήσεις της περιοχής τους διάρκειας 
200 ωρών με επίδομα 5ευρώ/ώρα (συνολικό επίδομα 
1.400 ευρώ).

- Λάβουν δωρεάν πιστοποιητικό ISO για τις γνώσεις 
τους.

- Συμμετάσχουν σε ατομικές και ομαδικές συνεδρί-
ες συμβουλευτικής υποστήριξης από εξειδικευμένους 
συμβούλους για επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 29/10/2021 
και ώρα 24:00 με ηλεκτρονικό τρόπο στον δι-
αδικτυακό τόπο του φορέα: https://katartisi.
keaimsyrou.gr/.

Το Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης Ιεράς Μητρόπο-
λης Σύρου υλοποιεί την Πράξη «Αναβάθμιση προσό-
ντων και υποστήριξη της ένταξης στην αγορά εργασίας 
ανέργων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου», η οποία 
έχει ενταχθεί και χρηματοδοτείται από το «Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα Νότιο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό 
ΟΠΣ 5050812, η οποία συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Επαγγέλματα 
με μεγάλη 
ζήτηση

Τα έντεκα επαγγέλματα που εμφανίζουν τη μεγαλύ-
τερη αύξηση απασχόλησης κατά την περίοδο 2013-
2019 παρουσιάζει μελέτη του ΣΕΒ που αποσκοπεί 
στον ανασχεδιασμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης 
και κατάρτισης με πυξίδα τις πραγματικές ανάγκες της 
αγοράς εργασίας.

Σύμφωνα με τη μελέτη τα επαγγέλματα αυτά αμεί-
βονται και με καλύτερους μισθούς σε σχέση με το μέσο 
όρο και είναι τα εξής:

- Τεχνικοί του τομέα της πληροφόρησης και επικοι-
νωνίας,

- Υπάλληλοι γενικών καθηκόντων και χειριστές μη-
χανών με πληκτρολόγιο,

- Υπάλληλοι εξυπηρέτησης πελατών,
- Υπάλληλοι καταγραφής αριθμητικών δεδομένων 

και υλικών,
- Πωλητές,
- Χειροτέχνες και τυπογράφοι,
- Ηλεκτρολόγοι και ηλεκτρονικοί,
- Τεχνίτες επεξεργασίας τροφίμων, επεξεργασίας ξύ-

λου, ειδών ένδυσης,
- Χειριστές σταθερών βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 

μηχανημάτων και εξοπλισμού,
- Συναρμολογητές (μονταδόροι),
- Οδηγοί μέσων μεταφοράς και χειριστές κινητού 

εξοπλισμού
Αναφορικά με τις αμοιβές, αναφέρεται ότι οι μέσοι 

μισθοί επαγγελμάτων, όπως των: «Ηλεκτρολόγων και 
ηλεκτρονικών», «Τεχνικών του τομέα της πληροφόρη-
σης και επικοινωνίας» και «Υπάλληλων γενικών καθη-
κόντων και χειριστών μηχανών με πληκτρολόγιο» είναι 
υψηλότεροι από τον μέσο μισθό της οικονομίας, γεγο-
νός που συνιστά ένδειξη υπερβάλλουσας ζήτησης για 
ανθρώπινο δυναμικό στα εν λόγω επαγγέλματα.

Τέλος, σύμφωνα με τη μελέτη κατά την περίοδο 

2013-2019 στους παραγωγικούς κλάδους βιομηχανί-
ας, μεταφορών και επικοινωνιών καταγράφεται μέχρι 
και τριπλάσια αύξηση της απασχόλησης σε σχέση με 
το σύνολο της οικονομίας.
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Νίκη ΑΟΠ επί 
του Πλοηγού

Με σκορ 65-42 κέρδισε ο ΑΟ Πάρου τον Πλοηγό 
Αντιπάρου, για τον αγώνα του παιδικού πρωταθλήμα-
τος μπάσκετ στα νησιά μας.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμνα-
στήριο της Μάρπησσας και ο αγώνας ήταν για τον Β’ 
Όμιλο των παίδων της ΕΣΚ Κυκλάδων. Τα δεκάλεπτα 
του αγώνα ήταν: 24-8, 32-21, 47-29 και 65-42.

Οι πρωταγωνιστές:
ΑΟ Πάρου: Θωμόπουλος 3 (1), Ασπρολούπος 1, 

Κυπραίος 4, Σιφναίος 4, Λυμαράκης 9 (1), Σκιαδάς 8 
(1), Ρίνι 17, Βλάσι 19 (1)

Πλοηγός Αντιπάρου: Μυζεκιάρι, Ανδρ. Τριαντά-
φυλλος 13 (1), Απόκοτος, Γ. Μπιζάς 8, Αγ. Τριαντάφυλ-
λος 7, Ζάχαρης, Κωνσταντόπουλος, Λασκαρίδης 8, Π. 
Μπιζάς, Αθανασίου 6.

ΑΕΠ: Ο 
επόμενος 
παρακαλώ!

Οι ποδοσφαιριστές της Αθλητικής Ένωσης Πάρου 
έδειξαν ότι δεν τους πτοεί τίποτα και τα όσα έγιναν τις 
προηγούμενες ημέρες με τον αντιεπαγγελματία προ-
πονητή, είναι οριστικά στο παρελθόν.

Η ΑΕΠ –στον πρώτο επίσημο αγώνα του φετινού 
πρωταθλήματος- έδειξε μέσα στο γήπεδο του Φιλω-
τίου, στον αγώνα με την ομώνυμη ομάδα, ότι αυτή τη 
χρονιά θα είναι πρωταγωνίστρια και το τελικό 0-4 
είναι η απόδειξη γι’ αυτό.

Η παριανή ομάδα, που κατέβηκε στον αγώνα με 
υπηρεσιακό προπονητή τον Βασίλη Ανδριέλο, είχε τα 
ηνία από την αρχή του παιχνιδιού, αλλά όπως και στον 
αγώνα της περασμένης εβδομάδας στη Σαντορίνη, με 
τον Καρτεράδο, για το κύπελλο, είχε πρόβλημα στο 
πρώτο ημίχρονο για να πετύχει γκολ. Αυτό που λεί-
πει για την ώρα από την ΑΕΠ -είναι ολοφάνερο- είναι 
η αγωνιστική δραστηριότητα με τους αγώνες και ότι 
ακόμα δεν έχουν «ζεσταθεί» όλοι οι ποδοσφαιριστές 
της. Αυτό φυσικά ήταν φανερό από τη στιγμή που η 
καλή οικονομικά θερινή σεζόν στο νησί έδωσε στους 
ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές της άλλες προτεραιότη-
τες και η προετοιμασία της ομάδας έμεινε πίσω. Όμως 
η παριανή ομάδα όσο προχωράει ο χρόνος «δένει» όλο 
και περισσότερο και στη συνέχεια αναμένεται να πα-
ρουσιάσει ακόμα καλύτερο σύνολο. Όπως έλεγε και 
ένας ποδοσφαιρικός παράγοντας επί χρόνια στο νησί 
μας, «η ομάδα είναι στο 50% της απόδοσης που πρέ-
πει να έχει, βάσει του υλικού που διαθέτει».

Το άγχος του γκολ λύθηκε σχετικά γρήγορα στο δεύ-
τερο ημίχρονο με τον Γιουρτζίδη, που παρουσιάζεται 
φέτος σε αρκετά καλή φόρμα. Λίγο μετά το 50ο λεπτό 
ο Γιουρτζίδης εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία στα 
καρέ των γηπεδούχων και με «ξερό» σουτ έγραψε το 
0-1. Όταν έφυγε το άγχος του γκολ το γήπεδο πήρε 
«κλίση» προς την εστία του Φιλωτίου. Ο ΑΟΠ κέρδι-
σε κατά κράτος την κεντρική γραμμή και με συνεχείς 
επιθέσεις του «κατασκήνωσε» στην περιοχή των γηπε-
δούχων, που φιλότιμα προσπαθούσαν να περιορίσουν 
το σκορ.

Στο 55ο λεπτό η ομάδα μας συνδυάστηκε υπέροχα 
και ο Γουρτζίδης πέτυχε το δεύτερο προσωπικό του 
γκολ γράφοντας το 0-2. Σε αυτό το καταιγιστικό δε-
κάλεπτο για την ΑΕΠ, ο Βιτζηλαίος «έκλεψε» την μπάλα 
από τον αντίπαλό του και έγραψε το 0-3 στο 60ο λε-
πτό. Η νίκη ολοκληρώθηκε στο 72ο λεπτό με κεφαλιά 
του Καμπάση, που έγραψε το θριαμβευτικό 0-4.

Οι πρωταγωνιστές
Φιλώτι: (πρ. Προμπονάς), Ψαρράς, Ν. Μουστάκης, 

Ε. Προμπονάς (Μυτιληναίος), Πράσινος, Κατσαλόκος 

(Χωριανόπουλος), Κρητικός, Δ. Μουστάκης, Γρατσίας, 
Σ. Μουστάκης (Γ. Μουστάκης), Κοττάκης, Μανδηλαράς 
(Γ. Προμπονάς)

ΑΕ Πάρου: (πρ. Ανδριέλος), Βασιλάρης, Ρούσσος 
(Χάλκο), Παπαδόπουλος, Μουράι, Καμπάσης (Κιοσέ), 
Τριανταφυλλίδης (Κοτσιοβός), Βιτζηλαίος (Κρητικός), 
Γαβαλάς (Μπαρδάνης), Παντελαίος, Εσάι, Γιουρτζίδης.

Διαιτητής: Ι. Ρούσσος, με βοηθούς τους Χατζόπου-
λο και Γ. Ρούσσο.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα
Α’ Όμ.
Άνω Σύρος – Άνω Μερά Β’ 0-2
ΠΑΣ Τήνου – Ανδριακός 0-1
Πάγος – Ελλάς Σύρου 0-8
Β’ Όμ.
Πανσιφναϊκός – Σέριφος 0-4
Φιλώτι – ΑΕ Πάρου 0-4
Κύθνος – Παμμηλιακός 0-0
Γ’ Όμ.
Πανναξιακός - Ίος 7-0

Αναπτυξιακό πρωτάθλημα
Κ-18 Α’ Όμ.
Άνω Μερά – ΑΟ Πάρου 4-0
Κ-18 Β’ Όμ.
Πανθηραϊκός – Νηρέας 2-0
ΠΑΣ Νάξου – ΑΣ Σαντορίνης 4-1
Κ-14 Β’ Όμ.
ΑΟ Πάρου – Πανσιφναϊκός 5-0
Κ-14 Γ’ Όμ.
Πανναξιακός - Ίος 1-3
ΠΑΣ Νάξου – Μαρπησσαϊκός 5-0
Κ-12 Γ’ Όμ.
Παμμηλιακός – Νηρέας 4-1

Επόμενοι αγώνες
Για τις διοργανώσεις της ΕΠΣ Κυκλάδων, αυτή την 

εβδομάδα, έχουμε τους παρακάτω αγώνες για τις πα-
ριανές ομάδες:

Β’ Όμ. ΕΠΣΚ
ΑΕ Πάρου – Κύθνος. Σάββατο, 16.30 στο Στάδιο Πα-

ροικιάς.
Κ-16 Β’ Όμ.
Νηρέας – Φιλώτι. Σάββατο, 11.30 π.μ., Στάδιο Πα-

ροικιάς.
Κ-16 Γ’ Όμ.
ΑΣ Σαντορίνης 2020 – ΑΟ Πάρου. Σάββατο, 16.00 

γήπεδο Καμαρίου.
Κ-14 Β’ Ομ.
Φιλώτι – Νηρέας. Κυριακή, 15.00, γήπεδο Φιλωτίου.
Κ-14 Γ’ Όμ.
Μαρπησσαϊκός – Πανναξιακός. Σάββατο, 13.30 π.μ., 

γήπεδο Μαρμάρων.
Κ-12 Γ’ Όμ.
Φιλώτι - ΑΟ Πάρου. Παρασκευή, 14.45, γήπεδο Φι-

λωτίου.

Δράσεις για 
εφήβους

Το κέντρο πρόληψης «Θησέας Κυκλάδων», προσκα-
λεί μαθητές/τριες λυκείου των Κυκλάδων να συμμε-
τέχουν σε διαδικτυακά εργαστήρια με στόχο την κα-
λύτερη κατανόηση της φάσης της εφηβείας μέσα από 
το μοίρασμα συναισθημάτων, σκέψεων και προβλημα-
τισμών.

Τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται μία φορά 
τον μήνα, ημέρα Κυριακή, και ώρα 11.00-13.30. Οι 
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να συμμετέχουν σε όσα 
επιθυμούν. Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές 
στην ιστοσελίδα thiseaskyklades.gr και στον αριθμό 
τηλεφώνου 22810-85149 (καθημερινά 9.00-15.00).

Το πρόγραμμα ξεκινάει την Κυριακή 24/10 με θέμα 
«Προσαρμόζομαι στις νέες συνθήκες. Πώς αντέχω την 
αβεβαιότητα; Ποια εφόδια θα αξιοποιήσω;».

Εκλογές στον 
ΑΟΠ

Οι εκλογές που αναβλήθηκαν στις 20 Ιουνίου 2021, 
θα πραγματοποιηθούν τελικά, την Κυριακή, 31 Οκτω-
βρίου, στα γραφεία του Αθλητικού Ομίλου Πάρου, στο 
δημοτικό στάδιο Παροικιάς, (17.30 εισπράξεις συν-
δρομών μελών), από τις 18.30 έως τις 21.30 (εκλογική 
διαδικασία).

Σημειώνουμε ότι το Σάββατο, 30 Οκτωβρίου, στις 5 
το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συ-
νέλευση του Ομίλου, στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς. 

Αθλητισμός - Νεολαία



Να παιδιά, να µάλαµα!
Ο Α.Ο. Πάρου μετείχε στα «Δήλεια», που πραγματοποιήθηκαν στη Μύκονο 

και συμμετείχαν 17 ομάδες από Αθήνα και Κυκλάδες, και πάνω από 300 
αθλητές και αθλήτριες!

Οι 26 αθλητές του ΑΟΠ γέμισαν τις αποσκευές τους με 4 χρυσά, 3 ασημένια 
και 5 χάλκινα μετάλλια σε όλες τις κατηγορίες, και πολλές τέταρτες θέσεις.

Χρυσά μετάλλια: Σελιμάι Ήρα στη σφαιροβολία γυναικών, Μπαρμπαρής Δη-
μήτρης στα 60 μ. Κ14, Παντελαίου Ολυμπία Καλλιόπη στα 50 μ. Κ12, Πούλιου 
Μοσχούλα στα 600 μ. Κ12

Ασημένια μετάλλια: Μαυρίδου Λήδα στο μήκος Κ16, Νικολούζου Αλίνα στο 
vortex Κ12, Σκυταλοδρομία 4x60 μ. με τους Μπαρμπαρή Δημήτρη, Ζουμή 
Μιχάλη, Λουκή Δημήτρη και Ματζακώνη Γιώργο

Χάλκινα μετάλλια: Βλακά Εμμανουέλα στο μήκος Κ16, Λουκής Δημήτρης 
στο vortex K14, Ιωαννίδης Κωνσταντίνος στα 50 μ. Κ12, Ματζακώνης Γιώρ-
γος στο vortex K12, Σκυταλοδρομία 4x50 μ Κ12 με τις Παντελαίου Ολυμπία 
Καλλιόπη, Ιορδάνη Χριστίνα, Νικολούζου Αλίνα και Πούλιου Μοσχούλα.




