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«Ντροπή και 
αίσχος!»

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, υπό τον τίτλο: 
«Ντροπή και αίσχος! Μέτρα τώρα», με ανακοί-
νωσή της στις 25 Οκτωβρίου 2021, σημειώνει:

«Μετά την κυβερνητική προσπάθεια για σύμπτυξη 
τμημάτων στα σχολεία πανελλαδικά, όπως και στα 

δικά μας, και τη μεγάλη σημερινή 
κινητοποίηση μαθητών, γονιών και 
εκπαιδευτικών με τη συμπαράστα-
ση των φορέων του νησιού, ήρθαν 
τα νέα «μαντάτα». 

Για δέκα ημέρες το Κέντρο Υγεί-
ας λόγω κρουσμάτων στο χώρο 
του, θα δέχεται μόνο επείγοντα 
περιστατικά και αναστέλλεται η 

λειτουργία των Περιφερειακών Ιατρείων λόγω προ-
φανώς έλλειψης προσωπικού.

Αυτό λοιπόν που λέει ο κυβερνητικός σχεδι-
ασμός είναι ότι για μη επείγοντα περιστατικά 
το δημόσιο σύστημα υγείας κατεβάζει ρολά για 
δέκα ημέρες!

Η κρατική αναλγησία που μετράει την παιδεία 
και την υγεία σαν κόστος σε όλο της το μεγα-
λείο!

Εδώ και τώρα,
να αναπληρώσουν το προσωπικό του K.Y. που 

νοσεί ή να προχωρήσουν σε επίταξη προσωπι-
κού από τον ιδιωτικό τομέα».

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 588

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

Τοπικές ειδήσεις

Τηλεκπαίδευση…
Η τηλεκπαίδευση, δηλαδή η εκπαίδευση από από-

σταση μέσω υπολογιστή, είναι μία επικίνδυνη ακρο-
βασία που «ανακάλυψε» το υπουργείο Παιδείας και η 
οποία διαρρηγνύει την παιδαγωγική σχέση εμπιστοσύ-
νης και εμπιστευτικότητας μεταξύ εκπαιδευτικών και 
μαθητών. Μέσω της τηλεκπαίδευσης υποβαθμίζεται 
η ποιότητα της μάθησης, ενώ συγχρόνως υπάρχουν 
ζητήματα προστασίας των προσωπικών δεδομένων. 
Σημειώνουμε ακόμα ότι η τηλεκπαίδευση είναι πλέον 
και ένας τρόπος πίεσης των μαθητών, όταν τα σχολεία 
βρίσκονται υπό κατάληψη για αιτήματά τους.

Η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, με ανακοίνωσή της 
προς τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Κυκλάδων, υπό 
τον τίτλο: «Τηλεκπαίδευση ή αλλιώς το φάρμακο «…
δια πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν»1;», σημειώνει:

«Από τη στιγμή που πρώτη φορά εφαρμόστηκε η 
τηλεκπαίδευση στην Ελλάδα, με την εθελοντική αλλά 
πολύ μεγάλη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε αυτή, 
άρχισε να βρίσκει εφαρμογή σε ολοένα και περισ-
σότερους τομείς της εκπαίδευσης. Οι επιμορφώσεις 
έχουν σχεδόν σταματήσει δια ζώσης και γίνονται σχε-
δόν αποκλειστικά εξ αποστάσεως.

Τελευταία το υπουργείο έβγαλε μια εγκύκλιο με την 
οποία προσπαθεί να εφαρμόσει την τηλεκπαίδευση 
σε κάθε περίπτωση που δε γίνεται δια ζώσης μάθη-
μα. Έτσι έχουμε δει τραγελαφικά περιστατικά όπως 
να υπάρχει προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτρικού 
ρεύματος και ο Δήμος να δηλώνει ότι θα γίνει τη-
λεκπαίδευση, λες και οι υπολογιστές και το διαδίκτυο 
δεν χρειάζονται ηλεκτρισμό. Σε άλλη περίπτωση, πολύ 
πρόσφατη, ζητήθηκε να γίνει τηλεκπαίδευση την επο-
μένη μεγάλων σεισμών και πλημμυρών, φανταζόμα-
στε από τις σκηνές στις οποίες κοιμούνταν τα παιδιά. 
Φυσικά το κύριο μέλημα των κυβερνώντων είναι να 
γίνεται τηλεκπαίδευση, όταν υπάρχουν καταλήψεις. 
Σε αυτή την περίπτωση η ΟΛΜΕ είναι ξεκάθαρη και 
δηλώνει ότι οι καθηγητές δεν κάνουν τηλεκπαίδευση 
σε περίπτωση καταλήψεων, επειδή δεν είναι υποχρε-
ωμένοι να έχουν στο σπίτι τους τον κατάλληλο εξο-
πλισμό (Η/Υ, σύνδεση στο διαδίκτυο). Σε όλους τους 
εργασιακούς χώρους η παροχή των μέσων για την 
πραγματοποίηση της τηλεργασίας είναι υποχρέωση 

του εργοδότη. Να τονίσουμε ότι στους εκπαιδευτι-
κούς δεν έχει παρασχεθεί κανένα μέσο.

Και φτάνουμε στα τελευταία γεγονότα, όπου μετά 
από τηλεφωνική επικοινωνία με τη Διεύθυνση Δευτε-
ροβάθμιας Κυκλάδων, δόθηκε εντολή να εφαρμόσουν 
οι διευθυντές και οι σύλλογοι διδασκόντων το εξής 
παράδοξο, να κάνουν τηλεκπαίδευση σε σχολεία που 
γίνεται αποχή των μαθητών. Ο νόμος είναι σαφής. 
Αναλυτικά στο έγγραφο123458/ΓΔ4/30-9-2021 
αναφέρεται ότι: «Σας υπενθυμίζουμε πως σε περί-
πτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο 
καθιστά αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερή τη 
διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασί-
ας σε τμήμα/τμήματα σχολικής μονά-
δας ή σε ολόκληρη σχολική μονά-
δα, όπως παραδείγματος χάριν 
η παρεμπόδιση από οποιοδή-
ποτε φυσικό πρόσωπο της 
πρόσβασης των μαθητών/
τριών και/ή εκπαιδευτικών 
στους χώρους της σχολι-
κής μονάδας καθώς και η 
αναστολή τμήματος/τμη-
μάτων στην περίπτωση που 
τα θετικά κρούσματα υπερ-
βαίνουν τον αριθμό που αντι-
στοιχεί στο 50% συν ένα του 
συνόλου των μαθητών/τριών 
του σχολικού τμήματος λόγω 
COVID-19, οι σχολικές μονάδες 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης υποχρεούνται να παρέ-
χουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, 
όπου τόσο οι μαθητές/τριες όσο και οι εκπαιδευτικοί 
συμμετέχουν αποκλειστικά εξ αποστάσεως στην εκ-
παιδευτική διαδικασία»

Είναι προφανές ότι στην περίπτωση αποχής δεν 
υπάρχει ούτε απρόβλεπτο γεγονός ούτε παρεμπόδιση 
από φυσικό πρόσωπο της πρόσβασης των μαθητών 
στη σχολική μονάδα, αφού ούτε οι εκπαιδευτικοί ούτε 
οι γονείς παρεμποδίζουν τους μαθητές να εισέλθουν 
στο χώρο της σχολικής μονάδας και να παρακολου-
θήσουν τα μαθήματά τους. Πολύ δε περισσότερο 
αφού κάποιοι μαθητές κάνουν μάθημα, είναι πρακτικά 
αδύνατο να γίνει μάθημα και στους μαθητές που είναι 

μέσα στις αίθουσες και στους μαθητές που απέχουν. 
Επίσης μαθητές οι οποίοι απέχουν από το δια ζώσης 
μάθημα είναι προφανές ότι θα απέχουν και από τα δι-
αδικτυακά μαθήματα. Συνεπώς κάθε συμμετοχή στην 
τηλεκπαίδευση στην περίπτωση που σε ένα σχολείο 
πραγματοποιείται αποχή των μαθητών από τα μαθή-
ματα δεν προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, 
οπότε οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν καμιά υποχρέωση 
να συμμετάσχουν σε αυτή.

Αν η διεύθυνση ή οποιοσδήποτε άλλος θεωρεί ότι 
κάποιο φυσικό πρόσωπο παρεμποδίζει την είσοδο 

των μαθητών στο σχολείο παρακαλούμε να 
μας το υποδείξει. 

Αν η διεύθυνση ή το υπουργείο 
επιμένουν, να μας αποστείλουν εγ-

γράφως σε ποιο νόμο μπορεί να 
στηριχθεί η πραγματοποίηση 
της τηλεκπαίδευσης σε περι-
πτώσεις αποχής μαθητών. 

Η άσκηση της διοίκησης 
δεν μπορεί να γίνεται κατά 
κόρον με προφορικές εντο-
λές. Σε ζητήματα που είναι 
σοβαρά όπως η ασφάλεια 
των μαθητών στην τάξη 

πρέπει να υπάρχει έγγραφη 
διαβεβαίωση (η οποία δεν 

υπάρχει ακόμη, παρόλο που 
έχει ζητηθεί από το γυμνάσιο 

Πάρου) ότι όλα γίνονται σύμφω-
να με την κείμενη νομοθεσία. Αν δεν 

μπορεί να το κάνει η διεύθυνση να το 
κάνει το Υπουργείο. Οι καθηγητές πάντως 

δεν είναι υποχρεωμένοι να αναλάβουν τέτοια ευθύνη.
Τέλος, τασσόμαστε στο πλευρό των μαθητών 

μας και παιδιών μας, γιατί πολλοί από εμάς εί-
μαστε και γονείς, και απαιτούμε από τους αρ-
μόδιους να «εξορθολογίσουν» την εκπαιδευτική 
διαδικασία με κριτήρια παιδαγωγικά και δημο-
κρατικά και όχι λογιστικά. 

1(Ματθαίος Δ’ 23, Θ’ 35 και Ι’ 1) Καὶ περιῆγεν ὁ 
Ἰησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, διδάσκων ἐν 
ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 
τῆς βασιλείας καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ».
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Προσοχή στα 
λάθη!

Τα λάθη στις φορολογικές δηλώσεις στην εφορεία 
φέρνουν και πρόστιμα, όπως αυτά ρυθμίζονται με 
όσα αναφέρει ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας 
(Ν.4174 /2013).

Τα πρόστιμα
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το πρόστιμο 

για τα λάθη έχει ως εξής:
- Εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλει ή υποβά-

λει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή φορολογι-
κή δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέω-
ση καταβολής φόρου, επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 
ευρώ.

- Αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δή-
λωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φό-
ρου, τότε ο φορολογούμενος, αν δεν είναι επιχειρη-
ματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, επιβαρύνεται με το 
πρόστιμο των 100 ευρώ.

- Αν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή 
ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που 
υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς 
πληρωμή, τότε η φορολογική αρχή θα του καταλο-
γίσει πρόστιμο 250 ευρώ εφόσον τηρεί απλογραφικά 
βιβλία, ή 500 ευρώ εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

- Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει εκπνεύσει και η 
προθεσμία καταβολής του φόρου, τότε η φορο-
λογική αρχή θα χρεώσει τον φορολογούμενο 
και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής οι οποίοι 
θα υπολογιστούν, επί του φόρου που θα προκύψει από 
τη δήλωση, με ποσοστό 0,73% για κάθε μήνα που θα 
έχει παρέλθει από την καταληκτική ημερομηνία πλη-
ρωμής του φόρου μέχρι την ημερομηνία υποβολής της 
εκπρόθεσμης δήλωσης.

Εργασίες στον 
περιφερειακό 
Παροικιάς

Το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου αναμένεται να 
ξεκινήσει το έργο που εκτελεί η ΔΕΥΑΠ στην ευρύτε-
ρη περιοχή του περιφερειακού δρόμου Παροικιάς. Οι 
εργασίες θα πραγματοποιηθούν από το συνεργείο του 
εργολάβου (ΕΓΕΚΑ ΑΤΕ).

Η ΔΕΥΑ Πάρου κατάφερε και εξασφάλισε για το συ-
γκεκριμένο έργο επιπλέον κονδύλια ύψους 97.658,90 
ευρώ (περίπου 15% επιπλέον του αρχικού προϋπολο-
γισμού), για να προχωρήσει στη σύναψη συμπληρω-
ματικής σύμβασης για την υλοποίηση νέων εργασιών. 
Οι βασικές εργασίες που θα υλοποιηθούν είναι οι εξής:

- Κατασκευή δικτύου ύδρευσης στη νότια πλευρά 
του περιφερειακού, από το κατάστημα «Υδρομηχανι-
κή» στον Παρασπόρο, μέχρι και τη στροφή του πρώην 
καταστήματος «Γκίκα».

- Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης από τη μεταφορι-
κή «Ανάργυρος» μέχρι κρεοπωλείο «Μαράθι».

- Διασύνδεση νέου δικτύου με υφιστάμενο εσωτε-
ρικό δίκτυο.

- Ανακατασκευή υδραυλικού εξοπλισμού κεντρικής 
δεξαμενής Παροικιάς.

- Κατασκευή νέου αντλιοστασίου εντός της μονάδος 
αφαλάτωσης στον Παρασπόρο.

Τέλος, η ασφαλτόστρωση του οδοστρώματος μαζί 
με διαγράμμιση, αναμένεται να γίνει την Άνοιξη του 
επόμενου έτους.

∆ασολόγος Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ
Τεχνικός Σύµβουλος

ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Αντιρρήσεις, Αιτήµατα διόρθωσης πρόδηλων σφαλµάτων,
Εκθέσεις πραγµατογνωµοσύνης,

Παράσταση στις επιτροπές ως τεχνικοί σύµβουλοι

∆/νση: Αριστοτέλους 79-81, Πλ. Βικτωρίας, 10434 Αθήνα
Τηλ.: 2108231510, 2108231340, Fax: 2108231937

Κινητό: 6944694743 - Email: dasogea@otenet.gr

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Εκλογές
Το Δ.Σ. του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», μετά 

τη διετή θητεία του συνέρχεται σε γενική συνέλευση 
στις 14 Νοέμβρη 2021.

Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου σημειώνεται 
ότι: «Σε μια περίοδο δύσκολων συνθηκών, λόγω υγει-
ονομικών καταστάσεων, δεν μπόρεσε να αναδείξει τη 
δυναμική του».

Για το παραπάνω λόγο ο Π.Σ. «Αρχίλοχος» διοργα-
νώνει έκτακτη συνάντηση στις 3 Νοεμβρίου στις 18:00 
και καλεί τους εν δύναμη ενδιαφερόμενους να παρευ-
ρεθούν προκειμένου να εκδηλώσουν τον ενδιαφέρον 
τους για τις εκλογές.

Βιωματικό 
σεμινάριο

Το κέντρο πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγω-
γής της ψυχοκοινωνικής υγείας «Θησέας Κυκλάδων» 
διοργανώνει διαδικτυακό βιωματικό σεμινάριο για εκ-
παιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης των Κυκλάδων με θέμα: «Πρόληψη των 
εξαρτήσεων και σχολική κοινότητα».

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 12 ώρες και ο χρό-
νος υλοποίησης έχει ως εξής:

1η δυνατότητα: Κάθε Πέμπτη 18:00-20:30, 4 Νο-
εμβρίου έως 2 Δεκεμβρίου 2021 (5 συναντήσεις). 2η 
δυνατότητα: Κάθε Σάββατο 10:00-14:00, 6 έως 20 
Νοεμβρίου 2021 (3 συναντήσεις). Αριθμός συμμετε-
χόντων: 20 – 23 άτομα.

Οι θεματικοί άξονες του σεμιναρίου είναι:
• Διαμόρφωση ομάδας και δημιουργία κατάλληλου 

συγκινησιακού κλίματος που ευνοεί τη μάθηση 
• Πολιτισμική αλλαγή και αλλαγή στόχων διαπαιδα-

γώγησης των νέων ανθρώπων 
• Δυναμική Ομάδας
• Εξαρτήσεις.
Το σεμινάριο είναι βιωματικό. Στην εκπαιδευτική δι-

αδικασία:
• Αξιοποιείται η ομάδα σε τουλάχιστον δύο διαφορε-

τικά επίπεδα, αυτό της μικρής ομάδας των 3-5 μελών 
και αυτό της ολομέλειας.

• Μέσα από την αξιοποίηση πρακτικών ασκήσεων 
που τα μέλη καλούνται να επιτελέσουν σε ατομικό 
ομαδικό επίπεδο ενεργοποιείται η πλήρης συμμετοχή 
τους συγκινησιακά και γνωστικά.

• Δίνεται έμφαση στη διεργασία που επιτρέπει μέσα 
σε καθορισμένα πλαίσια την ανάδυση και επεξεργασία 
θεμάτων που είναι σημαντικά για τους συγκεκριμένους 
συμμετέχοντες και σχετίζονται με το στόχο του σεμι-
ναρίου.

Με την ολοκλήρωση του θα δοθεί βεβαίωση παρα-
κολούθησης στους συμμετέχοντες. Το σεμινάριο θα 
πραγματοποιηθεί στην πλατφόρμα ΖΟΟΜ και είναι 
δωρεάν.

Οι ενδιαφερόμενοι χρειάζεται να δηλώσουν συμμε-
τοχή στους ακόλουθους συνδέσμους εγγραφής: 

1η δυνατότητα 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZckdOm
trj4jHNSgPOGvwf6GHbFw7QbaagG1

2η δυνατότητα 
https://us02web.zoom.us/meeting/register/
tZYrceuorz8jEtf8NY-9LIL7NQ8kacvIpqy- έως την 
Δευτέρα 1 Νοεμβρίου. Περισσότερες πληροφορίες 
στα τηλ. 2281085149, 2284024745, 2286021203, 
καθημερινά 9.00 – 15.00.

φωτό αρχείου
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«Γύρισε» σελίδα 
ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Πάρου

Με τη μαζική συμμετοχή τους στη Γ.Σ. οι αγρότες της Πάρου και με τις ομόφω-
νες αποφάσεις τους «γύρισαν» σελίδα στην 100ντοντάχρονη ιστορία του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού.

Η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την απόφαση του Δ.Σ για την είσοδο ιδιώτη επενδυτή, 
αποδέχτηκε τον διορισμό στη θέση του Γενικού Διευθυντή τον κ. Γιώργο Νικη-
φορίδη και τέλος, αποφασίστηκε η δημιουργία αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας 
(ΑΜΚΕ), για την αξιοποίηση όλου του αρχειακού υλικού και τη δημιουργία ιστορικού 
μουσείου του πρωτογενούς τομέα παραγωγής στην Πάρο.

Γ. Νικηφορίδης: 
Μόνο όλοι μαζί μπορούμε να στοχεύσουμε πολύ ψηλά

Στους συνεταιριστές απευθύνθηκε ο κ. Νικηφορίδης παρουσιάζοντας τους στό-
χους και τα αναπτυξιακά σχέδια για την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και των 
υπηρεσιών του συνεταιρισμού. Ο εμπορικός στόχος είναι τα προϊόντα να φτάσουν 
όχι μόνο στην ελληνική αγορά αλλά και σε αγορές του εξωτερικού. Η πολύ καλή συ-

νεργασία όλων των μελών 
του συνεταιρισμού με τη 
νέα διοίκηση θα εξασφαλί-
σει την ποιοτική αναβάθμι-
ση των προϊόντων και για 
αυτό τους κάλεσε να πα-
ρακολουθούν τα επιμορ-
φωτικά σεμινάρια που θα 
διοργανωθούν και να ακο-
λουθήσουν τις σύγχρονες 
πρακτικές που εφαρμόζο-
νται διεθνώς στην αγρο-
τική και κτηνοτροφική πα-
ραγωγή.

Έτοιμο το εκσυγχρονισμένο ελαιοτριβείο
Όπως δήλωσε ο κ. Νικηφορίδης από τις επόμενες ημέρες θα λειτουργήσει το 

εκσυγχρονισμένο ελαιοτριβείο.
 Οι αλλαγές στο κτήριο του ελαιοτριβείου αλλά και στον εξοπλισμό του έχουν σαν 

στόχο την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ελαιοπα-
ραγωγούς του νησιού μας. Ο εξοπλισμός θα ανανεωθεί μερικώς με νέα σύγχρονα 
μηχανήματα αλλά και με τη βελτίωση/συντήρηση κάποιων από τα υπάρχοντα. Οι 
αυτοματισμοί και το είδος των μηχανημάτων εξασφαλίζουν αναβαθμισμένη ποιό-
τητα στο παραγόμενο λάδι, εξασφαλίζουν καθαρότητα του προϊόντος και φυσικά 
διαφάνεια στην παραγόμενη ποσότητα λαδιού σε σχέση με την ποσότητα των ελιών.

Τέλος, η Γ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα τους οικονομικούς απολογισμούς των δύο τελευ-
ταίων ετών που λόγω της πανδημίας δεν ήταν δυνατόν αυτό να γίνει τον περασμένο 
χρόνο. Η συνέλευση των αγροτών επανεξέλεξε τον κ. Νίκο Τσιγώνια στη θέση 
του προέδρου και το νέο διοικητικό και εποπτικό συμβούλιο.

Το νέο Δ.Σ. αποτελείται από τους:
Πρόεδρος: Τσιγώνιας Νικόλαος 
Αντιπρόεδρος: Σαλματάνης Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Τριβυζάς Βασίλειος
Ταμίας: Λουκής Αρσένης
Μέλος: Καθάριος Χρήστος.
Το νέο εποπτικό συμβούλιο αποτελείται από τους: Ακάλεστο Παντελή, Χατζό-

πουλο Ιωάννη και Αρκουλή Κωνσταντίνο.

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

Έτοιμο το εκσυγχρονισμένο ελαιοτριβείο

νεργασία όλων των μελών 
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Πανκυκλαδικό 
Συνέδριο 
Συλλόγων 
Γυναικών 

Με μεγάλη προσέλευση εκ μέρους των νησιών που 
απαρτίζουν την Ομοσπονδία, σημαντικούς ομιλητές 
και περιηγήσεις σε πολιτιστικά μνημεία, τοπία κα ι δια-
δρομές σε Πάρο, Αντίπαρο και Δεσποτικό, ολοκληρώ-
θηκε το 12ο Πανκυκλαδικό Συνέδριο της Ομοσπονδί-
ας Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων που διοργανώθηκε 
στα νησιά της Πάρου και της Αντιπάρου από την Παρα-
σκευή 8 έως την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2021. 

Υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τους τέσσερις συλ-
λόγους γυναικών της Περιφερειακής Ενότητας Πά-
ρου-Αντιπάρου: Σύλλογος Γυναικών Αντιπάρου, Σύλ-
λογος Γυναικών Νάουσας Πάρου, Σύλλογος Γυναικών 
Μάρπησσας και Σύλλογος Γυναικών Πάρου 
«Αρηίς». Συνδιοργανώθηκε με την Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου, το δήμο Πάρου 
και Αντιπάρου, τη ΚΔΕΠΑΠ και την 
ΚΕΔΑ. Το συνέδριο έφερε την αιγίδα 
και την οικονομική στήριξη της Γε-
νικής Γραμματείας Νησιωτικής Πο-
λιτικής του υπουργείου Ναυτιλίας, 
την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας 
Οικογενειακού Προγραμματισμού, 
Δημογραφίας και Ισότητας των 
Φύλων (η πολιτική ηγεσία των οποί-
ων απέστειλε χαιρετισμό στις συνέ-
δρους). Χαιρετισμό απέστειλαν επίσης οι 
βουλευτές Κυκλάδων, Ιωάννης Βρούτσης 
και Φίλιππος Φόρτωμας, ενώ η Κατερίνα Μο-
νογιού και ο Νίκος Συρμαλένιος χαιρέτισαν δια ζώσης 
το συνέδριο. Παρόντες με χαιρετισμό και ο δήμαρχος 
Πάρου, Μάρκος Κωβαίος και ο αντιδήμαρχος Αντιπά-
ρου, Αρτέμης Τριαντάφυλλος, καθώς και ο έπαρχος 
Πάρου-Αντιπάρου, Κώστας Μπιζάς. 

Ευχαριστήρια επιστολή απέστειλε η Φωτεινή Ζα-
φειροπούλου, τιμώμενη αρχαιολόγος για την συνο-
λική προσφορά της στη διάσωση και ανάδειξη της 
πολιτιστικής κληρονομιάς στις Κυκλάδες, η οποία δεν 
κατέστη δυνατόν να παραβρεθεί. Το έτερο τιμώμενο 
πρόσωπο για την προσφορά της στη διάσωση της λα-
ϊκής παράδοσης της Αντιπάρου, η Μαρουσώ Φαρού-

που συναντήθηκε με τις συνέδρους σε μια συγκινητική 
τελετή.

Τα συμπεράσματα του συνεδρίου
- η συμβολή των συλλόγων και συλλογικοτήτων στη 

διάσωση, ανάδειξη και προώθηση του πολιτισμού και 
της πολιτισμικής κληρονομιάς είναι ανεκτίμητη

- ως εκ τούτου, η πολιτισμική διαχείριση οφείλει να 
είναι πολυσυμμετοχική και το όφελος της πρέπει να 
διαχέεται σε όλη την κοινωνία

- ο ρόλος των γυναικών είναι διαχρονικά αυτός των 
ενεργών και δημιουργικών θεματοφυλάκων των δι-
αφορετικών πολιτισμών και της πολιτισμικής κληρο-
νομίας

- η πολιτιστική σημασία των νησιών και νησίδων 
των Κυκλάδων πρέπει να αναδειχθεί περαιτέρω και 
να αναζητηθούν πολιτικές και σχέδια δράσης απέναντι 
στις σύγχρονες προκλήσεις, όπως ο τουρισμός, η κλι-
ματική κρίση, η προσβασιμότητα, οι νέες τεχνολογίες

Νέο ∆Σ
Το τριήμερο έκλεισε με τις αρχαιρεσίες εκλογής νέου 

διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής.
Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Ανθούλα Θεοδωράκου 

(Νάουσα)
Αντιπρόεδρος: Άννα Μαυρουδή 
(«Η Μελίτη» Κέα)
Γραμματέας: Μάγδα Κριτσαντώ-
νη (Αντίπαρος)
Ταμίας: Βούλα Κάτρη (Μήλος)
Ειδική γραμματέας: Ευγενία Χα-
νιώτη (Ανωμερίτισσες, Μύκονος) 

Αναπληρωματικά μέλη με σει-
ρά: Ειρήνη Γιαννακοπούλου (Αμορ-

γός), Κατερίνα Φίλιππα (Κύθνος), Μαρία 
Περαντινού (Μάρπησσα Πάρου) και Βίκυ 

Σκανδάλη (Πάρου Αρηίς) 
Η Ελεγκτική Επιτροπή διαμορφώθηκε ως εξής: 
Μαρία Τριβυζά (Μάρπησα), Μαρία Τριπολιτσιώτου-
Τσουνάκη (Νάουσα) και Ειρήνη Ανδριώτη (Μήλος) με 
αναπληρωτικές: Αλαφούζου Ντίνα (Κύθνος), Απαρ-
τόγλου Κατερίνα (Αντίπαρος), Νάζου Δέσποινα (Πολι-
τιστικός και Λαογραφικός Σύλλογος Μυκόνου). 
Τέλος, η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων, 
ευχαριστεί τις δυο διπλωματούχους ξεναγούς, Αυγή 
Καλογιάννη και Χριστίνα Φωκιανού, η αφιλοκερδής 
συμβολή των οποίων καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέ-
ρου έκανε τη συμμετοχή στο συνέδριο μια ξεχωριστή 
πολιτιστική εμπειρία. 

Απόψεις - Τοπικές Ειδήσεις

Θέσεις 
εργασίας στο 
Ν. Αιγαίο

Το Αυτοδιοικητικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτι-
σης «Γ. Γεννηματάς Α.Ε.», καλεί τους ενδιαφερόμενους 
εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες που επιθυμούν να συ-
νεργαστούν με το Κ.Ε.Κ. για τη διεξαγωγή σεμιναρί-
ων να δηλώσουν έγκαιρα την διαθεσιμότητα και την 
επιθυμία τους να συνδράμουν με τις γνώσεις και την 
εξειδίκευση τους τη νέα εκπαιδευτική περίοδο Νοέμ-
βριος 2021-Μάιος 2022. 

Οι θεματικές εκπαίδευσης των σεμιναρίων που θα 
διεξαχθούν στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων «Δρά-
σεις Ενημέρωσης, Επιμόρφωσης και Κατάρτισης» 
στους Νομούς Δωδεκανήσου και Κυκλάδων, με χρημα-
τοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου από ίδιους 
πόρους είναι:

Ξένες γλώσσες, Τουριστικά επαγγέλματα, Marketing 
και Προώθηση Προϊόντων-Υπηρεσιών, Εναλλακτικές 

Μορφές Τουρισμού, Βελτίωση ψηφιακών δεξιοτή-
των, Φωτογραφία, Γαστρονομία, Τεχνικές Bartender 
και Barista, Μεταποίηση τροφίμων και ποτών, Αγρο-
τικά Επαγγέλματα, Παραδοσιακές τέχνες-Χειροτεχνία, 
Τοπική Ιστορία και Λαογραφία, Εκμάθηση Ελληνικών, 
Ανάπτυξη και Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, Εν-
δυνάμωση και κατάρτιση εκπαιδευτικών, Παροχή Πρώ-
των Βοηθειών, Σωματική και ψυχική υγεία, Διαχείριση 
Κρίσεων και Προστασία Περιβάλλοντος, κ.α. 

Κατά το α’ εξάμηνο του 2021 περισσότεροι από 125 
εκπαιδευτές συνεργάστηκαν με το ΚΕΚ υλοποιώντας 
342 εκπαιδευτικά προγράμματα στο Νότιο Αιγαίο.

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος θα γίνεται ηλεκτρονικά 
το διάστημα έως τις 8 Νοεμβρίου μέσω της ιστοσε-
λίδας του ΚΕΚ www.kek-gennimatas.gr στην επιλογή 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ. Παρακαλούνται οι ήδη εγγεγραμμέ-
νοι εκπαιδευτές στα μητρώα του Κ.Ε.Κ. Γεννηματάς να 
δηλώσουν εκ νέου την διαθεσιμότητα τους.

Ακολουθώντας τις εξελίξεις λόγω της πανδημίας της 
COVID 19, το ΚΕΚ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Α.Ε. θα υλοποιήσει 
τόσο εξ’ αποστάσεως διαδικτυακά σεμινάρια όσο και 
δια ζώσης προγράμματα τηρώντας όλα τα πρωτόκολ-
λα ασφαλείας, όπως αυτά διαμορφώνονται από τις 
εκάστοτε συγκυρίες.

Οι μαθητές 
είναι 
ελεύθεροι

Στη συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο με θέμα την 
απόφαση του υπουργείου παιδείας για την σύμπτυξη 
των σχολικών τμημάτων, ακούστηκαν πολλά και διά-
φορα.

Κοινή συνισταμένη όλων η αντίθεση στη συγκεκρι-
μένη απόφαση, διότι καθιστά δυσχερέστερη την μαθη-
σιακή διαδικασία και επιδεινώνει την επικινδυνότητα, 
όσον αφορά την πανδημία.

Στην τοποθέτησή του όμως ο δήμαρχος με το γνω-
στό του ύφος, προέτρεψε τους παρόντες, γονείς και 
συμβούλους, να «θυσιαστούν» εκείνοι, αντί να «θυσι-
άσουν» τα παιδιά. Το νόημα αυτής της παρέμβασης 
ήταν να «πείσουν» ή να πιέσουν τα παιδιά ώστε να μην 
προβούν σε καταλήψεις και κινδυνέψουν να χάσουν 
την χρονιά από απουσίες. Συνεπής με τις συντηρητικές 
του αντιλήψεις, θεωρεί ότι οι δυναμικές διεκδικήσεις 
δε λύνουν τα προβλήματα. Αυτό είναι κάτι που άλ-
λοι μπορεί να συμφωνήσουν, άλλοι να διαφωνήσουν. 
Όμως έχουμε δύο στοιχεία που «ενοχλούν».

Το πρώτο ένας υποβόσκων λαϊκισμός όταν χρησι-
μοποιείς «βαριές» έννοιες όπως «θυσία». Το πιο ενο-
χλητικό όμως είναι, η υποτίμηση της βούλησης και της 
κριτικής σκέψης των ίδιων των μαθητών, όταν προ-
τρέπεις τους μεγαλύτερους να τους «νουθετήσουν». 
Μόνοι τους οι μαθητές θα αποφασίσουν τι θέλουν και 
τι θα κάνουν.

Είναι γνωστή η ιστορία κατά την διάρκεια του δεύτε-
ρου παγκοσμίου πολέμου, του Ζαν Πωλ Σαρτρ και ενός 
φοιτητή του, που είχε το δίλημμα αν πρέπει να εγκα-
ταλείψει την ηλικιωμένη μητέρα του που βασιζόταν σε 
αυτόν για να πολεμήσει στην αντίσταση όπως όλοι οι 
φίλοι του, ή να μείνει να τη φροντίζει .

Ζήτησε την συμβουλή του «δασκάλου».
Φίλε μου η απόφαση είναι δική σου. Κανείς δεν μπο-

ρεί να υποδείξει στον καθέναν τι πρέπει να πράξει λέει 
ο Σαρτρ.

Ο άνθρωπος είναι καταδικασμένος να είναι 
ελεύθερος.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
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Με μια δυναμική κινητοποίηση τη Δευτέρα, 25 Οκτω-
βρίου, στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους και στη συ-
νέχεια συμβολική «υποδοχή» του πλοίου στο λιμάνι, 
μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και πολλοί κάτοικοι της 
Πάρου, διατράνωσαν την αποφασιστικότητά τους να 
παλέψουν για την κατάργηση της απόφασης της κυ-
βέρνησης για συγχωνεύσεις τμημάτων στο γυμνάσιο 
της Παροικιάς, αλλά και στο ΕΠΑΛ του νησιού μας.

Στην πρόσκληση της ένωσης συλλόγων γονέων και 
κηδεμόνων δήμου Πάρου ανταποκρίθηκαν οι σύλλο-
γοι γονέων από τα περισσότερα σχολεία, οι σύλλογοι 
των εκπαιδευτικών, οι υγειονομικοί του νησιού μας, οι 
συνταξιούχοι οι σύλλογοι γυναικών και πολλοί μαζικοί 
φορείς της Πάρου. Στη συγκέντρωση συμμετείχαν ο 
δήμαρχος, Μάρκος Κωβαίος, ο έπαρχος, Κώστας 
Μπιζάς, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πά-
ρου, Κώστας Ροκονίδας, και πολλοί δημοτικοί σύμ-
βουλοι. 

Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές απαιτούν:
- Να παρθούν μέτρα ώστε να μη κλείσει κα-

νένα τμήμα!
- Να εγκριθούν όλα τα τμήματα με βάση τις 

ανάγκες και να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατό-
τητες αραίωσης των μαθητών.

- Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά με προ-
σλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών

- Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
προστασία της υγείας των μαθητών και όλων 
των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί 
από την περίοδο της καραντίνας.

Το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου

Το ομόφωνο ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου, που εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2021 έχει 
ως εξής:

«Το τελευταίο διάστημα επιχειρείται να γίνει πράξη 
ο κυβερνητικός σχεδιασμός που προβλέπει σαρωτι-
κό κύμα συγχωνεύσεων εκατοντάδων τμημάτων στα 
σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, προκειμένου το υπουργείο Παιδείας να απο-
φύγει τις αναγκαίες προσλήψεις εκπαιδευτικών και να 
κρύψει τα χιλιάδες κενά που εξακολουθούν να υπάρ-
χουν στα σχολεία της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα στο νησί μας:
α) Στο Γυμνάσιο Πάρου, τα 5 τμήματα των 20-22 

μαθητών της Α’ Γυμνασίου σήμερα , επιδιώκεται να 
γίνουν 4 των 26-27 μαθητών, χωρίς να υπολογίζει 

κανείς τις μεταγραφές που πραγματοποιούνται στη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς και αυξάνουν το μα-
θητικό πληθυσμό στα σχολεία του νησιού μας.

β) Στο ΕΠΑ.Λ. Πάρου ζητούν τη σύμπτυξη τμη-
μάτων και για τις τρεις τάξεις με τάξεις που, εκτός 
τεσσάρων, μπορούν να φιλοξενήσουν το πολύ 18 μα-
θητές.

γ) Στο Γενικό Λύκειο Πάρου: Υπάρχουν κενά σε 
εκπαιδευτικούς και μάλιστα σε μαθήματα που εξετά-
ζονται πανελλαδικά.

Γενικά υπάρχουν κενά εκπαιδευτικών ειδι-
κοτήτων, στην ειδική αγωγή και τεράστια κενά 
στην παράλληλη στήριξη.

Η κατάσταση στα σχολεία της Πάρου με αφορμή τη 
σύμπτυξη τμημάτων που επιχειρεί να κάνει η κυβέρ-
νηση έχει προκαλέσει δικαιολογημένα αντιδράσεις σε 
γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Δυο μήνες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρο-
νιάς οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με προβλήμα-
τα που εμποδίζουν τη μαθησιακή διαδικασία και την 
ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Στο νησί το υπουργείο Παιδείας μέσω των Διευ-
θύνσεων ζητά σήμερα την παραβίαση των πρωτοκόλ-

Αγώνας μέχρι την τελική 
δικαίωση
Μετά την πρόσκληση της ένωσης συλλόγων γονέων και κηδεμόνων δήμου 
Πάρου και την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του νησιού μας 
οι παριανοί έδωσαν αγωνιστική απάντηση στην προσπάθεια υποβάθμισης της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας για τα παιδιά μας. 
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λων ασφαλούς λειτουργίας, που το ίδιο έχει θεσπίσει, 
και μάλιστα εν μέσω πανδημίας και επαπειλούμενης 
έξαρσης. Έτσι υποβαθμίζεται παραπέρα η εκπαιδευ-
τική διαδικασία, σε μια περίοδο που αναδεικνύονται 
έντονα οι επιπτώσεις των μορφωτικών κενών και των 
ψυχοκοινωνικών ζητημάτων μετά από ενάμισι χρόνο 
κλειστά σχολεία και δεν λαμβάνονται τα αντίστοιχα 
μέτρα.

Η σύμπτυξη τμημάτων μαζί με όλα τα άλλα, θεω-
ρούμε ότι αποτελεί υποβάθμιση της δημόσιας δωρεάν 
Παιδείας. Στο παρελθόν έγιναν στο νησί μας πολλές 
προσπάθειες και αγώνες για να υπάρξουν τα σημερι-
νά σχολεία. Δεν μπορούμε το 2021 να αποδεχθούμε 
τη λογική του «εξορθολογισμού», που σήμερα οδηγεί 
στη σύμπτυξη τμημάτων.

Το δημοτικό συμβούλιο του δήμου Πάρου αναγνωρί-
ζει τα δίκαια αιτήματα γονέων, μαθητών και εκπαιδευ-
τικών του νησιού μας, συμπαρατάσσεται στον αγώνα 
τους και στη διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων τους.

Για το λόγο αυτό στηρίζει και συμμετέχει στην κινη-
τοποίηση της 3ωρης διαμαρτυρίας της 25ης Οκτω-
βρίου και καλεί το σύνολο του παριανού λαού να συμ-
μετάσχει σε αυτή.

Απαιτούμε:
Να παρθούν μέτρα ώστε να μη κλείσει κανένα 

τμήμα!
Να εγκριθούν όλα τα τμήματα με βάση τις ανά-

γκες και να αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες 
αραίωσης των μαθητών.

Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά με προσλή-
ψεις μόνιμων εκπαιδευτικών

Να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την 
προστασία της υγείας των μαθητών και όλων 
των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί από 
την περίοδο της καραντίνας».

Οι γονείς
Οι γονείς, που διοργάνωσαν τη συγκέντρωση της πε-

ρασμένη Δευτέρας (25/10), πραγματοποίησαν πρώτα 
τηλεδιάσκεψη με συμμετέχοντες τους εκπροσώπους 
των Δ.Σ. γονέων και κηδεμόνων καθώς και γονείς μα-
θητών από όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες του νη-
σιού, υπό την αιγίδα της Ένωσης Γονέων & Κηδεμόνων 
Πάρου.

Σε σχετική τους ανακοίνωση οι γονείς απαιτούν:
- Ασφαλείς συνθήκες διεξαγωγής μαθημά-

των στα σχολεία για παιδιά και εκπαιδευτικούς
- Κατάργηση της αναίσχυντης απόφασης του 

υπουργείου Παιδείας αναφορικά με τη συγχώ-
νευση των τμημάτων 

- Πρόσληψη εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθ-
μια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για την κά-
λυψη των κενών στα σχολεία

- Ασφαλή σχολικά κτήρια
- Διαγραφή των απουσιών των παιδιών που 

διαμαρτύρονται με αποχή την τελευταία εβδο-
μάδα διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματα τους.

Οι γονείς στην ανακοίνωσή τους κατέληγαν: «Είναι 
επιβεβλημένο να γίνει αντιληπτό ότι τα νησιά μας και 
συγκεκριμένα η Πάρος, υστερούν από βασικές υποδο-
μές τη στιγμή που το υπουργείο παιδείας υποθηκεύει 
το μέλλον των παιδιών μας. Εμάς μας διαλύετε καθη-
μερινά! Αφήστε τα παιδιά μας να ζήσουν!».

Τα κόμματα
Αναφορές ή ερωτήσεις στη Βουλή, για το θέμα που 

έχει προκύψει με τις συντμήσεις τμημάτων στην Πάρο 
έχουν κάνει έως τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω του βουλευτή 
του, Νίκου Συρμαλένιου, το ΚΚΕ και το ΜέΡΑ25.

Οι φορείς
Ο Σύλλογος Φίλων Στήριξης Κέντρου Υγείας 

Πάρου Αντιπάρου με ανακοίνωσή του σημείωσε ότι: 
«[…] ακούγοντας την αγωνιώδη φωνή των μαθητών, 
των εκπαιδευτικών και των γονιών στηρίζει το δίκαιο 
αγώνα τους για μόρφωση και υγεία και εκφράζει την 
πλήρη αντίθεσή του στη συγχώνευση τμημάτων στις 
σχολικές μονάδες του νησιού».

Η Ομάδα Γυναικών Πάρου Αντιπάρου (μέλος 
της ΟΓΕ), σε ανακοίνωσή της τάσσεται στο πλευρό μα-

θητών, γονιών, εκπαιδευτικών και χαιρετίζει την πρω-
τοβουλία εκπαιδευτικών και γονιών για τη κλιμάκωση 
των διεκδικήσεών τους για ένα καλύτερο σχολείο για 
τα παιδιά μας. 

Ακόμα, ζητάει:
- Την κατάργηση των αντι-εκπαιδευτικών νόμων
- Να μη κλείσει ούτε ένα τμήμα στη Πάρο! Έγκριση 

όλων των τμημάτων με βάση τις ανάγκες των μαθητών 
- 15 μαθητές ανά τάξη
- Προσλήψεις εκπαιδευτικών με βάση τα πραγματικά 

κενά και τις ανάγκες των σχολείων. Να καλυφθούν όλα 
τα κενά 

- Να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικασίες για την 
ανέγερση του γυμνασίου της Παροικιάς

- Να προχωρήσει ο δήμος Πάρου σε ολοκληρω-
μένη τεχνική μελέτη με σκοπό την κάλυψη όλων των 
αναγκών για σχολική στέγαση λαμβάνοντας υπόψιν 
τις αυξανόμενες ανάγκες λόγω και της αύξησης των 
μαθητών στην Πάρο. Όπου χρειάζεται να δεσμευτούν 
χώροι και οικόπεδα για αυτό τον σκοπό.

Οι υγειονομικοί του νησιού μας σημειώνουν:
- Ως υγειονομικοί παλεύουμε καθημερινά να πεί-

σουμε τους πολίτες για την αναγκαιότητα των εμβο-
λιασμών και στα παιδιά άνω των 12 ετών αλλά και 
των λοιπών μέτρων πρόληψης και προστασίας, δεν θα 
γίνουμε τώρα συνένοχοι σε παραδοξολογίες.

- Ως υγειονομικοί καταδικάζουμε την απόφαση της 
συγχώνευσης των σχολικών τμημάτων. Η επιδημιολο-
γική επιβάρυνση που δημιουργείται στο νησί με αυτή 
την κίνηση είναι προφανής.

- Ως πολίτες στεκόμαστε δίπλα στον δίκαιο αγώνα 
των μαθητών, των οικογενειών τους και των εκπαιδευ-
τικών που στον καιρό της πανδημίας σηκώσανε στους 
ώμους τους βάρη που δεν τους αναλογούσαν.

- Ως ενήλικοι είμαστε υπεύθυνοι απέναντι στην νέα 
γενιά, να δώσουμε το μήνυμα ότι την αδικία δεν την 
προσπερνούμε, αγωνιζόμαστε ενωμένοι και την κατα-
δικάζουμε.

Πρώτο θέμα
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Η ΕΛΜΕ

Η ΕΛΜΕ Πάρου Αντιπάρου, σε νέα ανακοίνωσή 
της βάζει και νέα ζητήματα (που υπάρχουν) σε ότι αφο-
ρά τις σχολικές μονάδες του νησιού μας.

Όπως σημειώνει: «[…] Στο κτηριακό συγκρότημα του 
ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΟΥ υπάρχουν μόνο 4 (τέσσερις) αίθουσες 
διδασκαλίας εμβαδού 42,00τ.μ., ενώ όλες οι άλλες 
αίθουσες διδασκαλίας έχουν εμβαδόν 28,60τ.μ.. Είναι 
λοιπόν πρακτικά αδύνατον -ακόμα και σε φυσιολο-
γικές συνθήκες, πόσο μάλλον σε συνθήκες πανδημί-
ας- να φιλοξενήσουν παραπάνω από 18 (δεκαοκτώ) 
μαθητές και μάλιστα σε πολύ πυκνή και χωρίς δια-
δρόμους διάταξη.

Όσον αφορά το γυμνάσιο Πάρου, στο οποίο προ-
τείνονται τμήματα των 26 και 27 μαθητών, ούτε στο 
εργαστήριο φυσικής ούτε σε αίθουσες μπορούν να 
φιλοξενηθούν τόσοι μαθητές.

Φυσικά η πρόβλεψη του αντισεισμικού κανο-
νισμού για 1,5 τ.μ. ανά μαθητή, δεν λαμβάνε-
ται καθόλου υπόψη, αφού θα αντιστοιχεί πλέον 
περίπου 1 τ.μ. ανά μαθητή. Εν μέσω πανδημίας 
φυσικά το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο.

Θα θέλαμε τέλος να ρωτήσουμε αν η Διεύθυνση 
και το υπουργείο αναλαμβάνουν την ευθύνη της 
παράβλεψης του αντισεισμικού κανονισμού κα-
θώς και των πρωτοκόλλων υγιεινής και ασφά-
λειας των μαθητών, γιατί οι εκπαιδευτικοί δεν είναι 
διατεθειμένοι να σηκώσουν και αυτό το βάρος.

Οι μικρές αίθουσες που υπάρχουν στα περισσότερα 
σχολεία των Κυκλάδων, δεν λαμβάνονται υπόψη και η 
νησιωτικότητα για άλλη μια φορά αγνοείται εντελώς».

Πρώτο θέμα
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Όταν ο 
κόμπος φτάνει 
στο χτένι...

Η οικονομική κρίση την τελευταία δεκαετία και ο 
κορωνοϊός την τελευταία διετία οδήγησαν τον σύγ-
χρονο Έλληνα να απομονωθεί ακόμη περισσότερο 
και να αδιαφορεί για τα κοινά και τον συνάνθρωπό 
του. 

Παρόλα τα προβλήματα, τα οποία απασχολούν 
την ελληνική κοινωνία ως απόρροια των δύο αυτών 
φαινομένων το ενδιαφέρον των Ελλήνων για τον 
τρόπο διαχείρισης τους, μειώθηκε, ενισχύοντας την 
αδιαφορία, την παθητικότητα και την αδράνειά τους. 
Για τον λόγο αυτό τα άτομα αυτά, που με φιλότιμο 
τρόπο επιχειρούν να υπηρετήσουν ή υπηρετούν το 
κοινωνικό σύνολο, θεωρούνται από όλους τους υπο-
λοίπους κορόιδα ή συμφεροντολόγοι, ενώ ως αρετή 
προβάλλεται η δική τους αδράνεια, η οποία απορ-
ρέει από την ευθυνοφοβία και την οκνηρία τους. Ο 
συγκεκριμένος άκρατος ατομικισμός, όμως, βλάπτει, 
όχι μόνο το κοινωνικό σύνολο αλλά και τους ίδιους, 
καθώς αφήνουν τους άλλους να βγάζουν τα κάστα-
να από τη φωτιά, ενώ οι ίδιοι απλά παρακολουθούν 
και «γεύονται» τα αποτελέσματα της δραστηριοποί-

ησης των άλλων. 
Γεγονότα, όμως, όπως τα προβλήματα της παι-

δείας και της υγείας αλλά, επίσης, και της ανεργίας 
αναδεικνύουν την ανάγκη αφύπνισης συνειδήσε-
ων και ενασχόλησης με τα κοινά όλων των πολι-
τών. Άλλωστε η χώρα μας έχει αποδείξει ότι μόνο 
η αφύπνιση συνειδήσεων μπορεί να συμβάλει στην 
επιτυχή διαχείριση των διαφόρων προβλημάτων και 
στην εύρεση λύσεων, που θα βελτιώσουν την ποι-
ότητα ζωής μας. Είναι σαφές ότι οι κινητοποιήσεις 
δεν πρέπει να γίνονται απλά για το θεαθήναι, αλλά 
ουσιαστικά για την άσκηση πίεσης και τη μείωση 
των διαφόρων προβλημάτων, που απορρέουν από 
τη σύγχρονη οικονομική και υγειονομική κρίση. Επί-
σης, πρέπει να κατανοηθεί ότι οι κινητοποιήσεις δεν 
πρέπει να πραγματοποιούνται , μόνο όταν ο κόμπος 
φτάνει στο χτένι, αλλά αντίθετα πρέπει να σχεδιάζο-
νται, όταν αρχίζουν να εμφανίζονται τα προβλήμα-
τα, που απορρέουν από τη σύγχρονη οικονομική και 
κοινωνική παρακμή. 

Με αφορμή, λοιπόν, τις τελευταίες κινητοποιήσεις 
στην Πάρο αλλά και σε ολόκληρη την Ελλάδα για τη 
σύμπτυξη τμημάτων στα σχολεία της δευτεροβάθ-
μιας και της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μόνο αισι-
όδοξη μπορεί να θεωρηθεί η κινητοποίηση γονιών 
και μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών, που δείχνουν 
να αφουγκράζονται τα προβλήματα της παιδείας 
αλλά και της κοινωνίας μας. Οι κινητοποιήσεις αυτές 
δείχνουν ότι δεν κοιμόμαστε, αλλά είμαστε έτοιμοι 
ανά πάσα να αντιδράσουμε, όταν καταλάβουμε ότι 
κάποιοι μας περιπαίζουν και λαμβάνουν αποφάσεις 
εις βάρος μας. Μόνο που οι κινητοποιήσεις θα πρέ-
πει να έχουν διάρκεια και να ασκείται η απαιτούμε-
νη πίεση από την αρχή εμφάνισης των διαφόρων 
προβλημάτων, καθώς δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι τα 
προβλήματα δεν λύνονται μόνα τους, χωρίς τη δική 
μας αντίδραση. Γιατί πλέον η λύση για όλα τα δεινά 
της εποχής μας βρίσκεται στο «συν Αθηνά και χείρα 
κίνει».

Κοινωνίας 
«Παιδεύματα»

γράφει η 
ΜΑΡΙΑ Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΟΥ

Φιλόλογος - Δημοσιογράφος

Η Παροικιά 
που σε 
πληγώνει…

Την περασμένη Κυριακή, κίνησα να πάω να δω 
την έκθεση παριανών τεκμηρίων για τα 200 χρό-
νια από την ελληνική επανάσταση του 1821, που 
φιλοξενείται στην αίθουσα Τεχνών της Παροικιάς.

Κατέβηκα από την οδό «Μακεδονίας» και περ-
νώντας από τη μικρή πλατεία που φιλοξενείται η 
προτομή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, είδα με έκ-
πληξή μου ότι οι δύο ιστοί που είναι δεξιά και 
αριστερά, ήταν χωρίς σημαία, κάτι που ήταν σήμα 
κατατεθέν εδώ και χρόνια στον μικρό αυτόν και 
άγνωστο τόπο για τους περισσότερους.

Έφθασα στην αίθουσα Τέχνης και ανέβηκα τα 
σκαλιά. Ακριβώς απέναντι από την κύρια είσοδο 
είναι το κτίριο «Γιατροπούλη». Άθλιο, πανάθλιο, 
εστία βρώμας και «οικία» πλέον εκατοντάδων 
περιστεριών. Όπως μάλιστα που είπε ένας άλλος 
επισκέπτης της έκθεσης «εδώ είναι πλέον ο τόπος 
γέννησης των περιστεριών όλης της Παροικιάς!». 
Η ιστορία με την τύχη του εν λόγω κτιρίου ταλανί-
ζει τον παραδοσιακό οικισμό της Παροικιάς, εδώ 
και πολλά χρόνια. Από τον Άννα στον Καϊάφα και 
τούμπαλιν η ιστορία. Όλοι παραπέμπουν σε κάποια 
άλλη Υπηρεσία για τη λύση του προβλήματος. Ση-
μειώνω ότι η οσμή είναι έντονη (λόγω των μηνών 
που έχουν περάσει χωρίς βροχές, ενώ η εικόνα 
από μόνη της «λέει» τα πάντα για τους κινδύνους 
που εγκυμονούν για τη δημόσια υγεία εκεί).

Στη συνέχεια μιλώντας με το συλλέκτη, Μιχάλη 
Ρουμπάνο, μου εξήγησε ότι δεν έφερε όλα τα εκ-
θέματα που έχει, γιατί δεν υπήρχαν τα κατάλλη-
λα έπιπλα για να τα εκθέσει… Παραξενεύτηκα και 
ρωτώντας να μάθω το γιατί, έμαθα ότι από την 
ΚΔΕΠΑΠ δόθηκαν όλα κι όλα δύο έπιπλα βιτρίνας 
για να μπουν τα τεκμήρια. «Μα», σκέφτηκα «ολό-
κληρη ΚΔΕΠΑΠ, ολόκληρος προϋπολογισμός δεν 
επιτρέπει την αγορά 4-5 προθηκών για να υπάρ-
χουν για παρόμοια γεγονότα; Αφού τόσες και τό-
σες εκθέσεις πραγματοποιούνται στον συγκεκρι-
μένο χώρο». Έτσι, θυμήθηκα τον Χάρη Γιουρτζίδη, 
που το προηγούμενο πρωί που είμαστε σ ένα καφέ 
της παραλίας, αίφνης έτρεξε πίσω από κάποιους 
γνωστούς του που μετέφεραν μια γυάλινη βιτρίνα. 
Κάτι τους είπε, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν έδωσα 
σημασία. Αυτή τη βιτρίνα, τη βρήκα την επόμενη 
ημέρα στην έκθεση, να φιλοξενεί σκεύη καθημε-
ρινής χρήσης, κατά την περίοδο του 1821, μαζί με 
άλλες δύο βιτρίνες –δανεικές κι αυτές- από τον 
ιστορικό μελετητή, Ιωάννη Βασιλειόπουλο.

Σχεδόν απογοητευμένος πήγα να πιω έναν 
καφέ. Εκεί που καθόμουν ήρθε μία κυρία. Μου 
εξήγησε ότι με γνώρισε από τη φωτογραφία που 
υπάρχει κάθε εβδομάδα στο προσωπικό μου άρ-
θρο. Η κυρία –με ευγένεια- μου έλεγε καθημερι-
νές ασχήμιες που υπάρχουν στην Παροικιά. Από 
την ταμπέλα πληροφοριών στο «νέο πηγάδι» του 
Οικισμού, που με τα χρόνια έχει ξεβάψει από τον 
ήλιο και δε φαίνεται τίποτα, μέχρι για προβλήματα 
καθαριότητας στην ανηφόρα με τα σκαλιά προς 
την Αγ. Άννα.

Τελικά, το πρωινό της Κυριακής, που το φαντα-
ζόμουν «άνετο», δεν ήταν έτσι…

Απόψεις - Ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Αλιεία – 
κτηνοτροφία

Με τον υφυπουργό αρμόδιο για θέματα αλιείας και 
κτηνοτροφίας, Σίμο Κεδίκογλου, συναντήθηκε ο αντι-
περειφερειάρχης, Φιλήμονας Ζαννετίδης, ο οποίος τον 
ενημέρωσε για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
αυτή την περίοδο οι αλιείς και οι κτηνοτρόφοι των 
νησιών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Παράλληλα 
κατέθεσε υπόμνημα με τα θέματα του πρωτογενή το-
μέα της περιφέρειας, σημεία του οποίου συζητήθηκαν 
διεξοδικά.

Συγκεκριμένα τέθηκαν τα θέματα των επιπτώσεων 
της παρατεταμένης ανομβρίας που έπληξε τα νησιά, 
το υψηλό κόστος στις κτηνοτροφές αλλά και όλων 
των αγροτικών εφοδίων που χρειάζονται οι αγρότες 
και οι κτηνοτρόφοι. Έθεσε επίσης τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι αλιείς των νησιών μας από τους λα-
γοκέφαλους αλλά και από τις ζημιές που τους προκα-
λούν τα θηλαστικά. Μεγάλη συζήτηση έγινε και για το 
αίτημα των αλιέων για τις βιντζότρατες.

Απαντώντας ο υφυπουργός είπε ότι το υπουργείο 
εξετάζει και ψάχνει τον τρόπο πως θα ενισχύσει τους 
κτηνοτρόφους που πλήττονται από την άνοδο των τι-
μών και θα προβεί σε ανακοινώσεις το επόμενο διά-
στημα. Για την ανομβρία και τις επιπτώσεις που προ-
καλεί αναζητούνται πόροι από την Ευρώπη, αφού ο 
ΕΛΓΑ δεν μπορεί να αποζημιώσει λόγω μη πρόβλεψης 
από τον οργανισμό του. Για τα λαγοκέφαλα εξετάζεται 
από το υπουργείο η επικήρυξή τους, για δε τα θηλα-
στικά και τις ζημιές που προκαλούν θα εξετάσει την 
πρόταση που κατέθεσε ο αντιπεριφερειάρχης, σχετικά 
με τις διαπιστώσεις και τις αποδείξεις των ζημιών από 
τους αλιείς.

Επίσης, ο υφυπουργός ενημέρωσε τον κ. Ζαννετίδη, 

ότι το υπουργείο θα οργανώσει το επόμενο διάστημα 
τηλεδιάσκεψη με την συμμετοχή όλων των φορέων 
για το θέμα της βιντζότρατας. Ακόμα, έκανε γνωστό 
την πρόθεση του υπουργείου για την ανάπτυξη του 
αλιευτικού τουρισμού σε συνεργασία με το υπουργείο 
Τουρισμού, με συγκεκριμένες δράσεις που θα ξεκινή-
σουν το επόμενο διάστημα.

Ο αντιπεριφερειάρχης είχε επίσης συνεργασία με τη 
διευθύντρια του γραφείου του υφυπουργού, Γιώργου 
Στύλιου, με την οποία καθορίστηκαν οι λεπτομέρειες 
για την συνδιάσκεψη της διαβούλευσης της νέας ΚΑΠ 
που θα γίνει στη Ρόδο μεταξύ 15 και 17/11/2021 με 
την παρουσία της ηγεσίας του υπουργείου και των αρ-
μοδίων φορέων. Λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τις 
επόμενες μέρες.

Τέλος, η παρουσία του αντιπεριφεριάρχη στο υπουρ-
γείο έκλεισε με τη συνάντηση της οργανωτικής επιτρο-
πής, στην οποία ορίστηκε πρόεδρος, για το φεστιβάλ 
του ελληνικού μελιού που θα γίνει στο «Στάδιο Ειρήνης 
και Φιλίας», υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης στις 3-4-5/12/2021, χωρίς την παρουσία 
παραγωγών λόγω covid 19.
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Ψάχνουμε για 
λιγνίτη!

Στον λιγνίτη, που πλέον έχει περιορισμένη παραγω-
γική δυνατότητα, στρέφεται απεγνωσμένα σήμερα η 
κυβέρνηση για να καλύψει τα κενά που δημιουργεί η 
πολιτική της επιλογή για τη βίαιη απολιγνιτοποίηση, 
έχοντας όμως ήδη παγιδεύσει όλους τους καταναλω-
τές στις τεράστιες ανατιμήσεις που επιφέρει η εξάρτη-
ση από το εισαγόμενο ορυκτό φυσικό αέριο.

Έτσι, πλέον είναι ολοφάνερο ότι η λειτουργία των λι-
γνιτικών μονάδων είναι πολύ φθηνότερη από την αντί-
στοιχη των μονάδων φυσικού αερίου, αφού το κόστος 
των λιγνιτικών μονάδων ανέρχεται σε 125-130 ευρώ/
Mwh, ενώ αν λειτουργούσε ήδη η σύγχρονη 
Πτολεμαΐδα 5, το κόστος θα έπεφτε κάτω από 
100 ευρώ/Mwh. Σε σχετικό μάλιστα δημοσίευμα 
της εφημερίδας «Αυγή», σημειώνεται: «Είναι σύ-
μπτωση ότι πλέον οι φωνές κατά της πρόωρης απολι-
γνιτοποίησης πυκνώνουν και μάλιστα περιλαμβάνουν 
και ισχυρούς επιχειρηματίες από τον χώρο της ηλε-
κτροπαραγωγής - και όχι μόνο;».

Ο δύσκολος χειμώνας
Οι συνθήκες δεν προοιωνίζουν θετικές εξελίξεις. Το 

φυσικό αέριο είναι πανάκριβο και η προσφορά του πιο 
περιορισμένη σε σχέση με πέρσι δημιουργώντας δι-
σταγμούς για αγορές μέχρι και στους υπέρμαχούς του. 
Τα νερά (υδροηλεκτρικά) κινούνται σε χαμηλά δεκαετί-
ας. Η λιγνιτική παραγωγή έχει συρρικνωθεί σημαντικά 

και οι ΑΠΕ παραμένουν το μεγάλο ερώτημα, καθώς η 
συμμετοχή τους στο σύστημα, ανά πάσα στιγμή, δεν 
μπορεί να διασφαλιστεί.

Παράλληλα, δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδε-
χόμενο μιας κρίσης στην προμήθεια φυσικού αερίου 
(έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν), καθώς υπάρχουν 
ήδη προβλήματα στη διάθεση αερίου από 
τη Ρωσία. Τα επίπεδα αποθήκευσης 
στην Ε.Ε. βρίσκονται σε χαμη-
λότερα επίπεδα (75% φέτος, 
ενώ την τελευταία δεκαετία 
βρίσκονταν στο 90% κατά 
μέσο όρο). Όλα αυτά χω-
ρίς να συνυπολογίζονται 
πιθανές ισχυρές κακο-
καιρίες (τύπου «Μήδεια», 
«Μπάλος» κλπ) τον χειμώ-
να, θέτοντας το σύστημα 
στα όριά του και βέβαια με 
τρομακτικά κόστη για τους 
καταναλωτές.

Πάντως, αυστηρή σύσταση για 
πλήρη ετοιμότητα όλων των θερ-
μικών μονάδων (λιγνιτικές - φυσικού 
αερίου), επισημαίνοντας ότι είναι απαραίτητο 
να εξασφαλιστεί εγκαίρως η επάρκεια καυσίμου για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, απευθύνει ο ΑΔΜΗΕ στο 
πλαίσιο της ενημέρωσης για την επάρκεια του συστή-
ματος τη χειμερινή περίοδο.

Η βίαιη απολιγνιτοποίηση
Οι εξελίξεις αυτές δείχνουν σαφώς ότι η πολιτική 

της βίαιης απολιγνιτοποίησης που επιλέχθηκε 
χωρίς σχεδιασμό, εναλλακτικές και κοινωνική μέρι-
μνα, αλλά ιδεοληπτικά, με γνώμονα ισχυρά ιδιωτικά 
συμφέροντα, δεν βγαίνει. 

Ο αρμόδιος Διαχειριστής διαμηνύει προς 
πάσα κατεύθυνση ότι δεν πρόκειται να σβή-

σουν άλλες λιγνιτικές μονάδες αν δεν 
αναπληρωθούν η δυναμικότητα και η 

ισχύς που χάνονται από ισοδύνα-
μη παραγωγή τα προσεχή κρίσι-

μα χρόνια, ενώ νέες μονάδες 
αερίου μάλλον θα καθυστε-
ρήσουν να λειτουργήσουν 
λόγω ακριβού αερίου.

Άλλωστε, αγνοήθηκε 
εντέλει η επιθυμία της ΔΕΗ, 
για λόγους οικονομικούς 

και μόνο, να κλείσει 7 λιγνιτι-
κές μονάδες έως 31.8.2021, 

ενώ η Μεγαλόπολη 3, που 
έσβησε τυπικά την περασμέ-

νη άνοιξη, ξαναμπήκε μπρο-
στά το καλοκαίρι παρέχοντας 

ισχύ πάνω από τις προβλεπόμενες 
ώρες. Πρόκειται ακριβώς για τις ίδιες μονάδες που 

ζητεί ο ΑΔΜΗΕ να είναι απολύτως διαθέσιμες ενόψει 
χειμώνα...

Πλέον δεν είναι λίγες οι χώρες που για τη συγκράτη-
ση των τιμών έχουν στραφεί τελευταία στον άνθρακα 
(Βουλγαρία, Πολωνία Ολλανδία, Τσεχία κλπ) ή/και στα 
πυρηνικά (π.χ. Γερμανία).
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

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

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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 2ο ΧΛΜ. προς αερο-
δρόµιο, πλησίον βενζινάδικου Shell, 
ενοικιάζεται χώρος 65 τ.µ. για επαγ-
γελµατική χρήση. Για πληροφορίες 
καλέστε στο τηλ. 6948 236 401

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

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

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

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

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

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ και ΠΩΛΗΤΗΣ/
ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητούνται για εργασία 
σε Σούπερ Μάρκετ στην Αντίπαρο. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6936 778 770 

ΠΩΛΗΤΕΣ αναζητούνται από 
εταιρεία παροχής ενέργειας µε έδρα 
τη Μάρπησσα Πάρου. Προσφέρονται 
σταθερές αποδοχές και bonus. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας: 22840 45999

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΕΣΙΤΕΣ
Η εταιρεία Κtimatoemporiki real 
estate που εξειδικεύεται στο 
τοµέα, marketing-προβολή και προ-
ώθηση ακίνητης περιουσίας, µε το 
µεγαλύτερο ξένο πελατολόγιο, ζητά 
άµεσα συνεργάτες για τη διαχείριση 
ακινήτων εντός Κυκλάδων. Αναζη-
τούµε άτοµα για τις υποδείξεις και 
αναθέσεις ακινήτων (αγοροπωλησίες, 
ενοικιάσεις, εκτιµήσεις), για όλες τις 
περιοχές των Κυκλάδων. Απαραίτητα 
προσόντα: Αρίστη γνώση αγγλικών, 
όρεξη για δουλειά, επικοινωνιακός 
χαρακτήρας. Αποστολή βιογραφικού 
στο Email: info@ktimatoemporiki.gr

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.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

Ευχαριστήριο
θα ήθελα να ευχαριστήσω το Σύλλογο Μελισσοκόμων Πάρου για τη στήριξη 

και τη βοήθεια που μου παρείχε, μετά την καταστροφή των μελισσοσμηνών μου 
που προκλήθηκε από την πυρκαγιά του Ιουνίου στην περιοχή. 

Με εκτίμηση, Ανουσάκης Παντελής

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»

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

Είναι σήμερα επίκαιρο το 
ΟΧΙ στον φασισμό βαθέως 
κράτους & παρακράτους;

Τέσσερα περιστατικά για προβληματισμό εν όψει της επετείου του ΟΧΙ:
1) 21 Οκτωβρίου 2021, εκδικάσθηκε η κατάπτυστη αγωγή της Ένωσης Απόστρα-

των Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ) κατά του κομμουνιστή δημοσιογράφου, ερευνητή 
και συγγραφέα Νίκου Μπογιόπουλου, από τον οποίο η εν λόγω Ένωση αξιώνει την 
καταβολή 70.000 ευρώ για «ηθική βλάβη» και τη φυλάκισή του για 6 μήνες!

Η αγωγή αφορά όσα ανέφερε ο Ν. Μπογιόπουλος σε εκπομπή και στο άρθρο 
«Οι «κομμουνιστοσυμμορίτες», οι κατσαπλιάδες του Βαν Φλιτ και τα τσιράκια του 
Πάιατ», με αφορμή τις αντικομμουνιστικές εκδηλώσεις της ΕΑΑΣ στον Γράμμο και 
στο Βίτσι για τους πεσόντες «κατά τις επιχειρήσεις 1946 - 1949 κατά των κομμου-
νιστοσυμμοριτών», με εκπροσώπους της φασιστικής, φασίζουσας, ναζιστικής κ.λπ. 
ακροδεξιάς, της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή» συμπεριλαμβανομένης.

Η ΕΑΑΣ συνιστά Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), ευθέως υπαγόμε-
νο στο υπουργείο Άμυνας ενσαρκώνει και εκφράζει το βαθύ κράτος.

Οι πατριδέμποροι και πατριδοκάπηλοι αυτής της κοπής, αυτοί που μέχρι σήμερα 
πλασάρουν ως «εθνικοφροσύνη» και «πατριωτισμό» ένα χυλό αστικού εθνικισμού 
και κοσμοπολιτισμού του κεφαλαίου, με θεμελιώδες καταστατικό συστατικό την 
απόλυτη, άνευ όρων και ορίων δουλοπρεπή υποταγή τους στις στρατηγικές επιλο-
γές των ευρωατλαντικών πατρόνων τους -προφανώς εξ ιδίων κρίνοντες- έχουν το 
θράσος να κατηγορούν τους κομμουνιστές μέχρι σήμερα ως «ανθέλληνες», «απά-
τριδες» και «αντεθνικούς», ως «ληστές» και «κομμουνιστοσυμμορίτες»! Η αγωγή της 
υπό κρατική/επιτελική εποπτεία ΕΑΑΣ εναντίον του εν λόγω μάχιμου και εξαιρετικά 
δημοφιλούς δημοσίου προσώπου περικλείει ένα σαφή συμβολισμό με πολλαπλή 
στόχευση. Κυρίως, συνιστά δίωξη κατά οποιουδήποτε στο εξής θα τολμά να θέτει 
ορθολογικά και επιστημονικά εν αμφιβόλω την καθεστωτική παραχάραξη της Ιστορί-
ας και τα συνακόλουθα «εμφυλιοπολεμικά» δόγματα/ιδεολογήματα, ενώ αποσκοπεί 
στην επιβολή λογοκρισίας στον δημόσιο λόγο, στην καταστρατήγηση κεκτημένων 
με αγώνες και θυσίες ατομικών, κοινωνικών, πολιτικών δημοκρατικών ελευθεριών 
και δικαιωμάτων.

2) Ο πυρηνάρχης των ναζιστικών ταγμάτων εφόδου της εγκληματικής οργάνωσης 
«Χρυσή Αυγή», υπό την καθοδήγηση του οποίου δρούσε και ο φονιάς του Παύλου 
Φύσσα Γ. Ρουπακιάς, κρίνεται από την δικαιοσύνη αποφυλακιστέος, πριν καν καθα-
ρογραφεί η καταδικαστική απόφαση για 10-ετή φυλάκισή του, «λόγω ψυχολογικών 
προβλημάτων του τέκνου του»…

3) Όργανα του επίσημου κράτους,7 αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., δολοφονούν 
18χρονο Ρομά στο Πέραμα (22.10.2021) και τραυματίζουν άλλον ένα, με καταιγι-
στικά πυρά (38 πυροβολισμοί από μικρή απόσταση κατά αόπλων νεαρών/εφήβων), 
μετά από 35λεπτη καταδίωξη μέσα στον αστικό ιστό. Για να δικαιολογήσουν το 
έγκλημα τα όργανα: α. δηλώνουν εκ των υστέρων δήθεν 7 τραυματίες, ενώ στο 
οπτικοακουστικό υλικό αναφέρεται σαφώς ότι όλοι οι αστυνομικοί είναι καλά στην 
υγεία τους και β) παρουσιάζουν ψευδώς ως «20χρονο και σεσημασμένο οδηγό 
του κλεμμένου οχήματος» τον δολοφονηθέντα, ο οποίος ήταν 18 ετών, χωρίς βε-
βαρημένο ποινικό παρελθόν και ήταν επιβάτης στο πίσω κάθισμα… Τα ψεύδη αυτά 
αναπαράγονται από τα περισσότερα ελεγχόμενα ΜΜΕ.

4) Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τα ΜΑΤ επιτέθηκαν με τον πιο βάναυσο τρό-
πο κατά  διαδήλωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του 18-ετούς Ρομά που έγινε 
στα Προπύλαια, με αποτέλεσμα να καταλήξουν αρκετοί διαδηλωτές με τραύματα 
στο νοσοκομείο. Κτυπήθηκε βάναυσα από τα ΜΑΤ η συνάδελφος Ζαμπία Κατσανε-
βάκη, μέλος ΕΕΔΙΠ του ΕΜΠ!

Δημήτρης Πατέλης
Αν. καθηγητής Φιλοσοφίας πανεπιστημίου Κρήτης
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ΑΕ Πάρου: Νέα 
τεσσάρα! 

Μία εύκολη νίκη με 4-0 πέτυχε η Αθλητική Ένωση 
Πάρου στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς, επί του ΑΠΣ 
Κύθνου, για τον δεύτερο Όμιλο της Α’ κατηγορίας ΕΠΣ 
Κυκλάδων. Ο αγώνας ήταν και η πρεμιέρα για τον 
Γιώργο Μοστράτο, στο πάγκο της παριανής ομάδας.

Ο αγώνας ήταν ένας συνεχής μονόλογος για την πα-
ριανή ομάδα, που δεν είχε αντίσταση από τη συμπαθή 
ομάδα της Κύθνου. Το πρώτο γκολ για την ΑΕΠ ήλθε 
με σουτ του Αριανούτσου στο 25ο λεπτό. Το 2-0 έγρα-
ψε και πάλι ο ίδιος στο 50ο λεπτό. Το τρίτο γκολ για 
την παριανή ομάδα ήλθε από τον Εσάι δέκα λεπτά πριν 
τη λήξη του αγώνα και ο Δ. Κρητικός έγραψε το τελικό 
4-0 στο 90ο λεπτό.

Η ΑΕΠ ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Βασιλάρη, 
Ρούσσο, Παπαδόπουλο, Μουράι, Καμπάση, Γαβαλά, 
Βιτζηλαίο, Τριανταφυλίδη, Γιουρτζίδη, Παντελαίο και 
Αριανούτσο, ενώ η Κύθνος με τους: Σ. Λαρεντζάκη, 
Γαρδεράκη, Παπαμακάριο, Γονιδάκη, Ψαρρά, Ντιούφ, 
Ηλιού, Γονίδη, Μαρτίνο και Δανιήλ.

Η ανακοίνωση για Μοστράτο
Η ΑΕΠ με ανακοίνωσή της στις 18/10/21 έκανε 

γνωστό ότι νέος προπονητής της ομάδας ανέλαβε ο κ. 
Γιώργος Μοστράτος.

Η ΑΕ Πάρου στην ανακοίνωσή της σημειώνει:
«Η ΑΕ Πάρου ανακοινώνει την έναρξη της συνεργα-

σίας της με τον παριανό προπονητή, Μοστράτο Γεώρ-
γιο, ο οποίος ήδη σήμερα πραγματοποίησε την πρώτη 
του προπόνηση και γνωριμία με τους αθλητές μας. 

Καθοριστικής σημασίας για αυτή την συνεργασία 
υπήρξε η απόφαση του ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκού να απο-
δεσμεύσει τον μέχρι πρότινος προπονητή των ακαδη-

μιών της, έπειτα από σχετικό μας αίτημα, αποδεικνύ-
οντας εμπράκτως την στήριξή της στο εγχείρημα της 
μιας ομάδας στο νησί».

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες
Α’ Όμ.
Ανδριακός – Άνω Σύρος 0-3
Άνω Μερά Β’ – Πάγος 6-0
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά Β’* 6
2. Άνω Σύρος 3
3. Ανδριακός 3
-------------------------
4. Ελλάς Σύρου 3
5. ΠΑΣ Τήνου 0
6. Πάγος 0
Σημ.: Η Άνω Μερά Β’ –όπως και όλες οι ομάδες Β’- 

δεν μπορεί να διεκδικήσει την άνοδο στην Γ’ εθνική 
κατηγορία

Επόμενη αγωνιστική
Άνω Μερά Β’ – ΠΑΣ Τήνου
Άνω Σύρος - Πάγος

Β’ Όμ.
ΑΕ Πάρου – Κύθνος 4-0
Παμμηλιακός – Πανσιφναϊκός 1-1
Βαθμολογία
1. ΑΕ Πάρου 6
2. Σέριφος 3
-------------------------
3. Παμμηλιακός 2
4. Κύθνος 1
5. Σίφνος 1
6. Φιλώτι 0
Επόμενη αγωνιστική
Φιλώτι – ΑΠΣ Κύθνος
ΑΕ Πάρου – Πανσιφναϊκός
Παμμηλιακός – ΑΟ Σερίφου

Γ’ Όμ.
Πύργος – Πανναξιακός 1-1
Πανθηραϊκός – Ίος 3-2
ΠΑΣ Νάξου – Καρτεράδος 2-2
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 4
2. Καρτεράδος 4
---------------------------------
3. Πανθηραϊκός 3
4. ΠΑΣ Νάξου 1
5. Πύργος 1
6. ΑΣ Σαντορίνης 2-2 Β’ 0
7. Ίος 0
Επόμενη αγωνιστική
Πύργος – Πανθηραϊκός
Καρτεράδος - Ίος

Αθλητικά
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Ο δήμος Πάρου, η τοπική κοινότητα Πάρου και η 
ΚΔΕΠΑΠ, δημοσίευσαν ένα χρονολόγιο των συμβά-
ντων της ελληνικής επανάστασης (1820-1840), με τα 
συμβάντα στην Πάρο, το οποίο συνέγραψε ο ιστο-
ρικός μελετητής, Ιωάννης Βασιλειόπουλος.

Σύμφωνα με το χρονολόγιο, στη Φιλική Εταιρία με-
τείχαν εξαρχής ο Αλέξανδρος Μαύρος και ο ανιψιός 
του Σπυρίδων Βιάζης Μαύρος. Ο Αλέξανδρος Μαύ-
ρος ήταν τραπεζίτης στην Οδησσό και ο Σπυρίδων Β. 
Μαύρος, ήταν μεγαλέμπορος στην Κωνσταντινούπολη.

Λίγο πριν την επανάσταση ο Αλέξανδρος και ο Σπυρί-
δων Μαύρος μύησαν στη Φιλική Εταιρία τον Παναγιώ-
τη Δημητρακόπουλο, που επιστρέφοντας στην Πάρο 
από την Οδησσό, μύησε τους: Ιωάννη Μαρή, Ιωάννη 
Κορτιάνο, Γεώργιο Βιτσαρά και Ιωάννη Πέτα Βαλσαμή 
και τέθηκε επικεφαλής των Φιλικών στο νησί. Παρια-
νός Φιλικός ήταν ακόμη και ο Μάρκος Μάντζας Μαυ-
ρογένης.

- Τον Ιανουάριο 1821 αφίχθη στη Νάουσα Αγγλικό 
πολεμικό πλοίο, στο οποίο επέβαιναν ο πρεσβευτής της 
Αγγλίας στην Κωνσταντινούπολη καθώς και έξι Άγγλοι 
λόρδοι(;).

- Στις 21 Φεβρουαρίου 1821 κατά τη μάχη Γαλατσί-
ου σκοτώθηκε πολεμώντας ο Σπύρος Παριανός(;), ο 
οποίος μαζί με κάποιον Δήμο(;) είναι οι πρώτοι νεκροί 
της επανάστασης.

- Στις 24 Απριλίου 1821 ο φιλικός και πρόκριτος 
της Πάρου, Παναγιώτης Δημητρακόπουλος, κήρυξε 
την επανάσταση δια προκηρύξεως απευθυνόμενος σε 
όλους τους κατοίκους του νησιού. Παρουσιαστήκαν 
περίπου 15 άτομα, τα οποία στις 3 Μαΐου 1821 εστά-
λησαν με έξοδα του Π. Δημητρακόπουλου και πλοίο 
του κουνιάδου του Νικολάου Μαλατέστα, στην Ύδρα, 
για να υπηρετήσουν στον στόλο. Επιπλέον, δίνει εις 
έκαστον 15 γρόσια για τα προσωπικά έξοδα.

- Μετά από την καταστροφή του Αϊβαλιού στις 3 
Ιουνίου 1821, πολλοί Αϊβαλιώτες κατέφυγαν και στην 
Πάρο.

- Την 1η Ιουλίου 1821 ακολουθεί δεύτερη προκήρυ-
ξη του Π. Δημητρακόπουλου και απευθύνεται προς όχι 
μόνο τους Παρίους αλλά και τους Αϊβαλιώτες πρόσφυ-
γες. Όσοι παρουσιάστηκαν αναχώρησαν από την Πάρο 
στις 23 Σεπτεμβρίου 1821.

- Στις 17 Ιουλίου 1821 ο Δημητρακόπουλος έστειλε 
με το πλοίο του Μαλατέστα τρόφιμα στον Υδραίικο 
στόλο, που πολιορκούσε το κάστρο της Μονεμβασίας.

- Στις 6 Αυγούστου 1821 αφίχθη στην Νάουσα η 
γαλλική φρεγάτα Jeanned’Αrc με τον συνταγματάρ-
χη και διοικητή του γαλλικού ναυτικού σώματος στο 
Αιγαίο, Vicomte de la Metterie. Ερωτηματικά εγείρει 
η παρουσία Αγγλικού και Γαλλικού πλοίου καθώς και 
των επιβατών τους στο λιμάνι της Νάουσας που λει-
τουργεί ως διαμετακομιστικό κέντρο των εθελοντών 
στρατιωτών του Αγώνα.

- Στις 14 Αυγούστου 1821 ο Παναγιώτης Δημητρα-
κόπουλος φτάνει στην Πελοπόννησο μαζί με 150 πα-
ριανούς αγωνιστές. Εκεί γνωρίζεται με τον Δημήτριο 
Υψηλάντη.

- Στις 23 Σεπτεμβρίου 1821 ο χιλίαρχος, Γεώργιος 
Χανιώτης, παίρνει μέρος στην πολιορκία και άλωση της 
Τριπολιτσάς μαζί με άλλους παριανούς.

- Στις 5 Οκτωβρίου 1821 ο Δημήτρης Υψηλάντης 
με έγγραφό του αναγνωρίζει την προσφορά του Δη-
μητρακόπουλου και τον επαινεί. Εκείνη την εποχή, ο 
Δημητρακόπουλος φέρει τον βαθμό του χιλίαρχου.

- Μετά από την σφαγή της Χίου στις 30 Μαρτίου 
1822, πολλοί Χιώτες κατέφυγαν στην Πάρο, αλλά 
λόγω των αντιδράσεων ορισμένων κατοίκων, αναγκά-
στηκαν οι περισσότεροι να φύγουν και να εγκαταστα-
θούν στη Σύρο.

- Στις 13 Απριλίου 1822 οι πρόκριτοι της Πάρου 
στέλνουν 20.000 γρόσια στους Υδραίους για την ενί-

σχυση του στόλου.
- Τα χρόνια 1822-25 υπάρχει ενδιαφέρον των Αμε-

ρικανών για παραχώρηση της Πάρου. Οι συζητήσεις 
με τον Μαυροκορδάτο γίνονται με τη μεσολάβηση των 
Υδραίων.

- Στις 30 Απριλίου 1822 με έγγραφο της Προσω-
ρινής Διοίκησης, η Ελληνική επικράτεια διαιρείται σε 
επαρχίες, με τα νησιά Νάξο, Πάρο και Αντίπαρο να 
αποτελούν μια εξ’ αυτών. Πρώτος έπαρχος διορίστηκε 
ο Π. Δημητρακόπουλος.

- Το 1822/23, οι Ιωαννίτες Ιππότες της Μάλτας εν-
διαφέρονται να αγοράσουν τα νησιά Πάρο, Αντίπαρο, 
Νάξο και Σίφνο, όμως το αίτημα απορρίπτεται από την 
Κυβέρνηση.

- Τον Ιούλιο του 1823 ο Παναγιώτης Δημητρακό-
πουλος διορίζεται «Φροντιστής των Αρμάτων» στο 
υπουργείο Πολέμου. Ιδρύεται η Επαρχία Πάρου-
Αντιπάρου, με πρώτο έπαρχο τον Πανα-
γιώτη Βαφιόπουλο.

- Το 1823-1827 παρατηρείται 
έξαρση της πειρατείας στις 
Κυκλάδες.

- Στις 23 Αυγούστου 
1823 ο τουρκικός στό-
λος ελλιμενίζεται στο 
λιμάνι του Δρυού με 
59 πλοία. Έμεινε 20 
ώρες και μετά ανα-
χώρησε για άλλα 
νησιά, στο πλαίσιο 
επίδειξης ισχύος. 
Την ίδια στιγμή ο 
έπαρχος, Παναγιώτης 
Βαφιόπουλος, με 300 
παριανούς παρακολου-
θούσαν τους τούρκους 
-έτοιμοι ανά πάσα στιγμή- 
να εμποδίσουν πιθανή από-
βασή τους.

- Στις 30 Μαΐου 1824 έγινε η 
καταστροφή της Κάσου. Πρόσφυγες 
καταφεύγουν στην Πάρο και στη συνέχεια 
μεταβαίνουν στην Σύρο.

- Στις 20 Ιουνίου 1824 κατεστράφησαν τα Ψαρά και 
οι πρόσφυγες κατέφυγαν στην Πάρο και εγκαταστά-
θηκαν κυρίως στη Νάουσα. Ανάμεσά τους και μέλη της 
οικογένειας Παπανικολή.

- Στις 12 Αυγούστου 1824 ο Γρηγόριος Σάλλας, χι-
λίαρχος και υπασπιστής του Δημητρίου Υψηλάντη (που 
πολέμησε και στην Άλωση της Τριπολιτσάς), διορίζεται 
έπαρχος Πάρου.

- Στις 5 Σεπτεμβρίου 1824 ο Μητροπολίτης Παρο-
ναξίας, Ιερόθεος, καλείται σε απολογία από το υπουρ-
γείο Εσωτερικών για απειθαρχία και τίθεται σε κατ’ 
οίκον περιορισμό στο Ναύπλιο παράλληλα με τη φυ-
λάκιση του Κολοκοτρώνη με τον οποίο ήταν στενοί 
φίλοι. Ο Ιερόθεος έλαβε από τη πρώτη στιγμή ενεργό 
ρόλο στον Αγώνα.

- Το 1824 ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος εκλέγε-
ται βουλευτής Πάρου-Αντιπάρου.

- Από ανώνυμη μαρτυρία της εποχής γνωρίζουμε ότι 
ένα παριανό παλικάρι, ο Κυριακούλης Σώχος, εμψύχω-
σε τους Ψαριανούς και έσυρε πρώτος τον χορό ξεκι-
νώντας ένα γλέντι λίγο πριν οδηγηθούν στον θάνατο 
με την ανατίναξη του Παλαιοκάστρου, τον Ιούνιο του 
1824.

- Το 1825 ο Κρητικός πειρατής, Ζαχαρίας, κάνει επι-
δρομές σε Πάρο και Αντίπαρο αρπάζοντας ζώα και 
ό,τι άλλο βρει.

- Τον Αύγουστο του 1825 αφίχθη στην Πάρο μοίρα 
του Αμερικανικού στόλου αποτελούμενη από 8 πλοία 
και χαρτογραφούν. Την ίδια χρονιά ο Δημητρακόπου-

λος, με τον Κωνσταντίνο Μεταξά, ανέλαβαν τη στρα-
τολόγηση στα νησιά του Αιγαίου.

- Το 1826 ο Δημήτρης Καλέργης μαζί με ομάδα 
ένοπλων Κρητών φθάνει στην Πάρο με σκοπό να με-
ταβούν στα μέτωπα του αγώνα. Ορισμένοι εξ αυτών 
(με αρχηγό τον Νικηφοράκη) παρέμειναν στο νησί δη-
μιουργώντας προβλήματα και ζημίες στους κατοίκους. 
Το 1827 κατόπιν επεισοδίων, απειλών και διαπραγμα-
τεύσεων, οι παριανοί απαλλάχθηκαν από τους Κρήτες 
καταβάλλοντάς τους, χρηματικό αντίτιμο.

- 4 Μαρτίου 1826. Ο Παναγιώτης Δημητρακόπου-
λος και ο Μιχαήλ Κρίσπης εκλέγονται πληρεξούσιοι 
στην Γ’ Εθνική Συνέλευση. Στη συνέχεια ο Παναγιώτης 
Δημητρακόπουλος ορίζεται υπουργός Οικονομικών.

- Στις 7 Σεπτεμβρίου 1827 ο φιλέλληνας Αμερικανός, 
Σαμουήλ Χάου, επισκέπτεται την Πάρο και άλλα νησιά 

των Κυκλάδων και μοιράζει τρόφιμα στους Κρή-
τες και Κάσιους πρόσφυγες.

- Στις 6 Φεβρουαρίου 1828 οι πα-
ριανοί στέλνουν συγχαρητήρια 

επιστολή προς τον κυβερνήτη 
Καποδίστρια, για τον ερχο-

μό του στην Ελλάδα.
- Το 1829 ο Παναγιώ-

της Δημητρακόπουλος 
εκλέγεται πληρεξού-
σιος Πάρου Αντιπά-
ρου, διορίζεται μαζί 
με τον Νικόλα Αρκά, 
συνδικαστής των κε-
ντρικών Κυκλάδων 
(18.5.29) και τέλος 
στις 19 Αυγούστου δι-

ορίζεται γερουσιαστής 
και παραμένει σε αυτή 

τη θέση μέχρι και το θά-
νατο του (1832).
- Στις 22 Ιανουαρίου 1830 

υπογράφεται το πρωτόκολλο 
του Λονδίνου και ιδρύεται το ανε-

ξάρτητο Ελληνικό Κράτος το οποίο περι-
λαμβάνει και την Πάρο.

- 1831-32. Μετά τον θάνατο του Καποδίστρια εκδη-
λώθηκαν στην Ελλάδα σφοδρές αντιδράσεις κατά της 
Διοικητικής Επιτροπής που είχε αναλάβει τη διακυβέρ-
νηση. Στις αντιδράσεις αυτές περιλαμβάνεται και το 
κίνημα του Μιχαήλ Κρίσπη, με την υποστήριξη του υπο-
πρόξενου της Γαλλίας, Κ. Κονδύλη, και τη βοήθεια του 
Νικόλαου Μαλατέστα και των εναπομεινάντων Κρητι-
κών. Εναντίον τους κινούνται οι φιλορώσοι της Πάρου, 
Βιτσαράς, Χαμάρτος κ.α., οι οποίοι και ενημερώνουν 
την κυβέρνηση, που έστειλε τον ναύαρχο Λάζαρο Τσα-
μαδό, στη Νάουσα, οποίος αδυνατεί να καταστείλει τη 
στάση. Το επόμενο διάστημα ο Κρίσπης δρα ανενό-
χλητος. Το 1832 εστάλη στρατιωτική δύναμη υπό τις 
διαταγές του ναυάρχου Μιαούλη, οποίος καταπνίγει 
το κίνημα, εκτελεί τους πρωταίτιους Κρίσπη και Χαλ-
κιόπουλο και τιμωρεί τους υπολοίπους κόβοντας τους 
μύτες και αυτιά.

- 10 Οκτωβρίου 1832 πεθαίνει ο Παναγιώτης Δη-
μητρακόπουλος.

- Το 1840 έρχεται η Μαντώ Μαυρογένους στην 
Πάρο εγκαταλελειμμένη και πάμφτωχη και φιλοξενεί-
ται από την οικογένεια Βατιμπέλα. Αργότερα πεθαίνει 
και θάβεται στον προαύλιο χώρο της Εκατονταπυλια-
νής. Στην κηδεία της παρέστησαν παλιοί συναγωνι-
στές, ένας εξ’ αυτών ανυπόδητος, ντυμένος με στολή 
γενίτσαρου και κρατώντας ένα σπαθί στάθηκε επικε-
φαλής της πομπής, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να 
δείξει την κατάληξη των Ηρώων του Αγώνα μετά το 
πέρας της Επανάστασης.

Ιστορία

Ελληνική επανάσταση στην Πάρο



Έκθεση τεκµηρίων 
Επανάστασης 1821
Ο δήμος Πάρου, η δημοτική κοινότητα Πάρου (Παροικιάς), και η ΚΔΕΠΑΠ, 

παρουσιάζουν έως τις 31 Οκτωβρίου, την έκθεση τεκμηρίων του Αγώνα του 
1821 στο νησί μας, στην αίθουσα Τέχνης, στον παραδοσιακό οικισμό Παροι-
κιάς,

Η έκθεση είναι καθημερινά ανοιχτή 11 με μία το μεσημέρι και 6 με οκτώ 
το βράδυ. Στην έκθεση ο επισκέπτης μπορεί να δει τεκμήρια της εποχής από 
την Πάρο, σκεύη καθημερινής χρήσης, νομίσματα, παραδοσιακές στολές, επι-
στολές, πιστόλες κλπ.




