
ΑΠΟ ΤΟ 1945

www.fonitisparou.gr
@ f o n i t i s p a r o u
# F o n i t i s Pa r o u

Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021  _  Φύλλο 592

Εύκολη νίκη για 
την ΑΕ Πάρου
Με μία εύκολη νίκη η Αθλητική Ένω-
ση Πάρου, επί της Σερίφου, με 2-0, στο 
δημοτικό στάδιο Πάρου, πήρε τον άτυ-
πο τίτλο της πρωταθλήτριας χειμώνα, 
στον Β’ Όμιλο της ΕΠΣ Κυκλάδων..

» ΣΕΛ. 15

» ΣΕΛ. 2

» ΣΕΛ. 3

Οι Ρώσοι στο 
Αρχιπέλαγος
Η Επιτροπή του Έτους Ιστορίας Ελ-
λάδας-Ρωσίας του δήμου Πάρου και 
το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό 
Πάρκο, σε συνεργασία με το Ινστιτού-
το Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού 
Ιδρύματος Ερευνών, μας προσκαλούν 
σε διαδικτυακή εκδήλωση.

Ειδικό 
δημοτικό 
σχολείο
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, με ανα-
κοίνωσή της στις 29/11/2021, κάνει 
αναφορά για την ίδρυση ειδικού δη-
μοτικού σχολείου στο νησί μας.

Όλοι μιλούν για πράσινη ανάπτυξη

Όμως ανάπτυξη για ποιόν;
Σε μια περίοδο, που τουλάχιστον στα χαρτιά, το περιβάλλον και η προστασία του βρίσκεται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος όλων, η Κομματική Οργάνωση Πάρου του ΚΚΕ οργάνωσε μια άκρως επίκαιρη και ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση αφού τα ζητήματα περιβάλλοντος με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις στο νησί για τις ανεμογεννήτριες 
πυροδοτούν το ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα και τις ανησυχίες όλων των Παριανών. » ΣΕΛ. 8-9
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Ανεμογεννήτριες  
offshore

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, και ο έπαρχος Π.Ε. Πάρου Κ. 
Μπιζάς με  ανακοινώσεις τους αναφέρονται  – μετά τις πρόσφα-
τες αποφάσεις της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του δημοτικού 
συμβουλίου Πάρου- στο θέμα των αιολικών πάρκων στα νησιά 
μας, στον ρόλο που μπορούν να παίξουν τα θαλάσσια πλωτά 
πάρκα και συγκεκριμένα οι πλωτές ανεμογεννήτριες.

Μάρκος Κωβαίος

Ο κ. Κωβαίος, σημειώνει στην ανακοίνωσή του ότι οι ανεμο-
γεννήτριες: «[…] αρχικά είχαν σημαντικά υψηλότερο κόστος αλλά 
αυτό συγκλίνει με τους πιο συμβατικούς τύπους και αναμένεται 
να έχει εξισωθεί ως το 2030. Αυτή η μεγάλη στροφή από τις 
σταθερές και μόνιμες Α/Γ, τόσο επίγειες όσο και θαλάσσιες, προς 
τα πλωτά ΑΠ, δεν είναι κάτι που το έχουν εκτιμήσει μόνο οι κυ-
βερνήσεις και οι επενδυτές. Ο έγκριτος τύπος στην Ευρώπη τις 
έχει υποδεχθεί με ενθουσιασμό αναγνωρίζοντας τα μεγάλα τους 
πλεονεκτήματα (…).

Στα καθ’ ημάς, παρά το πλούσιο αιολικό δυναμικό των ελλη-
νικών θαλασσών, η Ελλάδα δεν έχει ακόμα αναπτύξει θαλάσσια 
πλωτά ΑΠ. Πολλοί σωστά αναρωτιόνται αν οι συνθήκες του Αι-
γαίου ή του Ιονίου θα επιτρέψουν τη δημιουργία τους. Η συ-
γκεκριμένη τεχνολογία όμως είναι κατάλληλη για μεγάλα βάθη 
όπως αυτά των ελληνικών θαλασσών, ενώ έχει δοκιμαστεί σε 
πολύ πιο δύσκολες καιρικές συνθήκες στη Βόρεια Θάλασσα. Η 
πρώτη πλωτή Α/Γ που εγκαταστάθηκε το 2009 στη Νορβηγία 
άντεξε κύματα 11 μέτρων το 2010, κύματα 19 μέτρων το 2016 
και ανέμους πάνω από 12 μποφόρ ενώ πουλήθηκε το 2019 με 

προοπτική αποδοτικής λειτουργίας για 10 ακόμα χρόνια!».
Ο κ. Κωβαίος, ολοκλήρωσε την άποψή του υποστηρίζοντας: «Γι’ 

αυτό οφείλουμε να διερευνήσουμε το θέμα σοβαρά, ρεαλιστικά 
και θαρραλέα, χωρίς να ξεχνάμε τους περιορισμούς που υπάρ-
χουν στο Αιγαίο σε θέματα βάθους και απόστασης από τα νησιά 
καθώς και πιθανές επιπτώσεις στους θαλάσσιους δρόμους, και 
να προχωρήσουμε σύντομα σε ένα προσεκτικό σχεδιασμό για τη 
χωροθέτησή τους».

Κώστας Μπιζάς

Για το ίδιο θέμα, ο έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, έδωσε στη 
δημοσιότητα μία πολυσέλιδη ενημέρωση σχετικά με τα αιολικά 
πάρκα στα νησιά μας και τη διαχρονική εξέλιξη των αποφάσεων 
των αρμόδιων υπουργείων, καθώς και τις δικές του ενέργειες 
γι’ αυτό.

Ολοκληρώνοντας την ενημέρωση καταλήγει ως εξής: «[…] 
Σχετικά με το θέμα των υπεράκτιων – θαλάσσιων πάρκων έχω 
τοποθετηθεί θετικά διότι θεωρώ ότι είναι ο μοναδικός τρόπος 
να σώσουμε τα ήπια και χαμηλά βουνά της Πάρου αλλά και των 
περισσότερων νησιών. Σε κάθε περίπτωση όμως και αυτή η πρό-
ταση για κατασκευή υπεράκτιων πάρκων στη θάλασσα δεν είναι 
σίγουρο ότι θα γίνει αποδεκτή από το αρμόδιο υπουργείο περι-
βάλλοντος ως ο μοναδικός χώρος εγκατάστασης αιολικών πάρ-
κων. Οφείλουμε όμως στο πλαίσιο της αναθεώρησης του ειδικού 
χωροταξικού σχεδίου για τις ΑΠΕ να το διεκδικήσουμε (…).

Σε τοπικό επίπεδο οφείλουμε να συνεχίσουμε με ενότητα και 
ομαδικό πνεύμα να παρακολουθούμε τις σχετικές εξελίξεις και 
να διεκδικήσουμε την συμμετοχή μας σε μια δημόσια διαβούλευ-
ση που θα έχει ως στόχο την αναθεώρηση του ειδικού χωροταξι-
κού σχεδίου επ’ ωφελεία των νησιών μας και των κατοίκων του. 
Συγχρόνως θεωρώ ότι θα ήταν χρήσιμη και μία ανοιχτή δημόσια 
ενημέρωση των συμπατριωτών μας για τις τελευταίες εξελίξεις, 
λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα προστασίας έναντι της πανδη-
μίας ή με τη μορφή τηλεδιάσκεψης (…)».

Οι Ρώσοι στο 
Αρχιπέλαγος

Η Επιτροπή του Έτους Ιστορίας Ελλάδας-Ρωσίας του δήμου Πά-
ρου και το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο, σε συνεργα-
σία με το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος 
Ερευνών, μας προσκαλούν στη διαδικτυακή εκδήλωση: Παρου-
σίαση της Ψηφιακής Βιβλιοθήκης «Archipelagos Historia» και 
συζήτηση με θέμα: «Οι Ρώσοι στο Αρχιπέλαγος τον 18ο αιώνα. 
Ο ρόλος της Πάρου»

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 4 Δεκεμβρίου 
2021, ώρα: 17.00-20.00. Μετά τους χαιρετισμούς θα ακολουθή-
σουν ομιλίες από τους:

Γιώργος Τόλιας, Archipelagos: Μία ψηφιακή εφαρμογή 
για  τον χώρο του Αιγαίου στους νεότερους χρόνους. Διευθυ-
ντής Ερευνών, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών.

Elena Smilianskaia, Η Μεγάλη Αικατερίνη και η Ρωσική 
παρουσία στον Αρχιπέλαγος τη δεκαετία του 1770. Καθηγήτρια 
Ρωσικής Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Εθνικής Έρευνας, Ανώτατη 
Σχολή Οικονομικών.

Ελευθερία Ζέη, Η Πάρος τον 18ο αιώνα και μέσα από τη 
ρωσική χαρτογραφία. Επίκουρη Καθηγήτρια Νεότερης Ιστορίας, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Τζελίνα Χαρλαύτη, Η ναυτιλία των Ελλήνων την εποχή της 
Ρωσικής παρουσίας στο Αιγαίο. Διευθύντρια Ινστιτούτου Μεσο-
γειακών Σπουδών, Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Πανεπι-

στήμιο Κρήτης.
Ο συντονισμός της συζήτησης θα γίνει από την Ελισάβετ 

Παπαζώη, Πρόεδρος Επιτροπής του Έτους Ιστορίας Ελλάδας-
Ρωσίας Δήμου Πάρου, πρώην Πρόεδρος  Πολιτιστικού και Πε-
ριβαλλοντικού Πάρκου Πάρου (2009-2019). Ακόμα, θα υπάρχει 
ταυτόχρονη διερμηνεία μεταξύ ελληνικής και ρωσικής γλώσ-
σας, με δυνατότητα επιλογής.

Τέλος, το «Archipelagos Historia» υλοποιήθηκε στο πλαίσιο 
του ερευνητικού προγράμματος «Αρχιπέλαγος» του Ινστιτούτου 
Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, με  πα-
ραχώρηση ιστορικού υλικού και οικονομική υποστήριξη από το 
Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, και χορηγία της 
ψηφιακής πλατφόρμας από το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη.

ειδήσεις
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Κυκλοφορούν ήδη τα ημερολό-
για του 2022. Σύλλογοι & επαγ-
γελματίες επέλεξαν με αυτό τον 
τρόπο να επικοινωνούν 365 το 
χρόνο μαζί μας. 

Οι σύλλογοι ενισχύουν τα οικο-
νομικά τους ενώ οι επαγγελμα-
τίες ενδυναμώνουν τις σχέσεις 
τους με πελάτες, συνεργάτες 
και φίλους, προσφέροντας ένα 
μικρό δώρο μεγάλης χρηστικό-
τητας.

Με όμορφες εικόνες και χρήσι-
μες πληροφορίες μας αποκαλύ-
πτουν όσα μπορεί να έχουμε ξε-
χάσει ή προσπερνάμε πιεσμένοι 
από το «τρέξιμο» της καθημερι-
νότητας ή ακόμα και όμορφες 
δουλειές επαγγελματιών στο 
νησί μας.

ημερολόγια
2022

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΙΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΝ «Η ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗ»

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΔΟΔΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΙΕΩΝ ΠΑΡΟΥ «ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ»

ΝΟΜΙΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ - ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΕΣ

τοπικές ειδήσεις

Αλιείς
Το αίτημα του συλλόγου επαγγελματιών αλιέων 
παράκτιας αλιείας δήμου Πάρου, «Άγιος Νικό-
λαος», έγινε δεκτό από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, για την παράταση της 
τήρησης των ηλεκτρονικών ημερολογίων.

Συγκεκριμένα παρατείνεται εκ νέου από τη λήξη 
της (22.5.2021) και μέχρι τις 30 Απριλίου του 
2022 η προθεσμία χορήγησης άδειας αλίευσης 
ειδών ολοθούριων του γένους Holothuria spp, 
με τις οριζόμενες προϋποθέσεις, που αφορούσαν 
στην τοποθέτηση συσκευών δορυφορικής παρα-
κολούθησης (VMS) και τήρησης ηλεκτρονικού 
ημερολογίου αλιείας (ERS) στα υπόχρεα σκάφη, 
δεδομένου ότι το κόστος αγοράς και τοποθέτησής 
τους είναι πολύ υψηλό για τους παράκτιους αλιείς.

Περιφερειακά 
ιατρεία

Από το Κ.Υ. Πάρου δημοσιοποιήθηκε το πρό-
γραμμα λειτουργίας του μηνός Δεκεμβρίου για τα 
περιφερειακά ιατρεία του νησιού, με ωράριο 8:30-
14:00.
Νάουσα: 7/12, 8/12, 10/12, 13/12, 14/12, 15/12, 

20/12, 22/12, 23/12, 29/12
Μάρπησσα: 6/12, 8/12, 9/12, 14/12, 16/12, 
21/12,  22/12, 23/12, 30/12
Κώστος - Λεύκες: 16/12 (Κώστος 8:30-11:00, 
Λεύκες 11:30-14:00)
Αγκαιριά: 1/12, 6/12, 10/12, 15/12, 21/12
Μάρμαρα - Πρόδρομος: 16/12 (Μάρμαρα 8:30-
11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).

Σ.σ.: Η εφημερίδα μας δημοσιεύει τις ημερομη-
νίες από την ημέρα που εκδίδεται η εφημερίδα μας 
κάθε εβδομάδα και όχι προγενέστερες του ιδίου 
μήνα.

Ειδικό δημοτικό 
σχολείο

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, με ανακοίνωσή της 
στις 29/11/2021, κάνει αναφορά για την ίδρυση 
ειδικού δημοτικού σχολείου στο νησί μας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Μετά την ίδρυση και λειτουργία του ειδικού Γυ-

μνασίου-Λυκείου είναι επιτακτική ανάγκη η ίδρυ-
ση ειδικού Δημοτικού Σχολείου ώστε να υπάρχει 
μια συνέχεια στην εκπαίδευση των μαθητών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Από το ΚΕΔΑΣΥ Νάξου υπήρχε θετική εισήγη-
ση για την ίδρυση του σχολείου στην Πάρο. Για 
να προχωρήσει όμως η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στην πρόταση ίδρυσης του σχολείου 
θέτει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ύπαρξη 

κατάλληλου κτιρίου για την στέ-
γαση του σχολείου. 

Ζητήσαμε λοιπόν να έρθει το 
θέμα για την ίδρυση και λειτουρ-
γία ειδικού Δημοτικού Σχολείου 
στην Πάρο ως εξαιρετικά επείγον 

στο Δημοτικό Συμβούλιο λόγω προθεσμιών 
και επειδή υπάρχει κατάλληλο ακίνητο προς 
μίσθωση για την στέγαση του. Υπήρξε θετική 
ανταπόκριση από μέρους της Δημοτικής Αρχής για 
το ζήτημα. Επίσης υπήρξε και άμεση κινητοποίηση 
των εμπλεκομένων υπαλλήλων του Δήμου και της 
ειδικής συνεργάτιδας του Δημάρχου, Κ. Αλιπράντη, 
τους οποίους και ευχαριστούμε. 

Στο σημερινό δια περιφοράς λόγω προθεσμιών 
Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα εγκρίθηκε ομό-
φωνα, όπως ο τομέας Γεωπονίας Τροφίμων 
και Περιβάλλοντος στο ΕΝΕΕΓΥ-Λ και η ειδι-
κότητα τεχνικών θερμικών και υδραυλικών 
εγκαταστάσεων και τεχνολογίας πετρελαίου 
και φυσικού αερίου στο ΕΠΑΛ».

Τηλέφωνα ΕΚΑΒ
Με ανακοίνωση της προέδρου του Κ.Υ. Πάρου, 

Μαρίας Κουτσονικολή, έγινε γνωστό ότι αλλάζουν 
οι αριθμοί τηλεφώνου για το ΕΚΑΒ στο νησί μας.

Έτσι, από εδώ και πέρα κλήσεις για ασθενοφόρο 
του ΕΚΑΒ θα γίνονται αποκλειστικά στο τηλέφω-
νο της υπηρεσίας του EKAB 22840-52597 ή στο 
166 και όχι στα τηλέφωνα του ΚΥ Πάρου. 
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Νέα ΔΣ
  Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμ-

βούλιο του πολιτιστικού συλλόγου, «Αρχίλο-
χος», έπειτα από τις εκλογές στις 14/11/2021.
Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Χάρης Αργυρός
Αντιπρόεδρος: Κατερίνα Κιτσιλή
Γενικός γραμματέας: Μαργαρίτα Κατρή
Ειδικός γραμματέας: Αργυρώ Κούνουπα (ανα-
πληρωματικό μέλος)
Ταμίας: Γεμελιάρης Γιώργος
Μέλη: Γιάννης Κυριαζάνος, Σωτήρης Καστρου-
νής, Ματθαίος Σκανδάλης, Τόνια Παντελαίου, Νί-
κος Συνόδης.

 Την Κυριακή 21/11/2021 πραγματοποιήθηκε 
η εκλογο/απολογιστική συνέλευση και οι εκλογές 
του συλλόγου φίλων του πολιτιστικού και πε-
ριβαλλοντικού πάρκου δήμου Πάρου.

Το νέο διοικητικό συμβούλιο αποτελείται από 
τους: Κασαπίδη Τάσο, Κουρτέλλη Δημήτρη, Συ-
μεωνίδου Έλενα, Κάγκανη Άννα, Ξύγκη Ζηναΐδα, 
Γεωργιάδου Παλασία και Παυλάκη Φλώρα.

Η ελεγκτική επιτροπή από τους: Τριπολιτσιώτου 
Τσουνάκη Μαρία, Κορδονέλη Μαρία και Σωμαρί-
πα Γιώργο.

   Το νέο ΔΣ του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας, 
που προέκυψε μετά τις εκλογές στις 30 Οκτωβρίου 
2021 και συγκροτήθηκε σε σώμα έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Σιφναίου Κατερίνα
Αντιπρόεδρος: Αρκουλή Ιουλία
Γραμματέας: Θεοδωράκου Ανθούλα
Ταμίας: Τσουνάκη Σταματίνα
Μέλη: Γιαλαμάς Γιώργος, Μπαρμπαρή Κατερίνα, 
Τάλλαρος Γιώργος.

  Η σύνθεση του νέου διοικητικού συμβουλίου 
του συλλόγου εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάρου-
Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος», μετά από τη διεξα-
γωγή των εκλογών την Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου, 
έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Παναγάκη Μαριαλένα, Δ.Σ. Λευκών-
Κώστου
Αντιπρόεδρος: Κούτρας Αποστόλης, Δ.Σ. Νάου-
σας
Γραμματέας: Μπανάσα Μαρία, Δ.Σ. Νάουσας 
Ειδική Γραμματέας: Λόλα Ροδούλα, Δ.Σ. Λευκών-
Κώστου
Ταμίας: Κοτσικόνα Εύη, Ν/γειο Αγκαιριάς
Μέλη: Ματσός Χρήστος, Ν/γείο Νάουσας και Ντί-
νη Νάντια, Νηπ/γείο Προδρόμου 
Ελεγκτική Επιτροπή: Γεωργιάδου Παλασία και 
Δανιηλίδου Κατερίνα 
Υπεύθυνοι για «Το σπίτι του Δασκάλου» είναι 
οι Κούτρας Αποστόλης, Μπανάσα Μαρία, Λόλα 
Ροδούλα και Καραμπάση Ευαγγελία. 
Στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ο σύλλογος 
εκπροσωπείται από την Παναγάκη Μαριαλένα.

  Την Τρίτη, 16 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν 
οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού 
συμβουλίου του ΣΕΟΤΑΠΑ (Σωματείο Εργαζο-

μένων ΟΤΑ Πάρου Αντιπάρου).
Στο 9μελές νέο συμβούλιο εκλέχθηκαν –κατά 

σειρά ψήφων- οι παρακάτω:
Ψήφισαν 143
1. ΧΑΛΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 75
2. ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ ΜΑΡΚΟΣ 73
3. ΛΑΤΟΥΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 69
4. ΜΑΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 63
5. ΚΡΟΥΣΤΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 49
6. ΜΕΛΑΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 49
7. ΤΑΪΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48
8. ΑΡΜΑΟΥ ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑ 46
9. ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 43
Ελεγκτική επιτροπή
1. ΜΩΡΑΪΤΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 105
2. ΒΑΖΑΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 82
3. ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 81.

 Tο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτι-
κού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου 
Κώστου, όπως αυτό προέκυψε από τις αρχαιρε-
σίες, συγκροτήθηκε σε σώμα στις 14 Νοεμβρίου 
2021 και έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αποστολόπουλος Παναγιώτης
Αντιπρόεδρος: Καπούτσου Παρασκευή
Γ. Γραμματέας: Βελέντζας Ιωάννης
Ταμίας: Βελέντζας Αθανάσιος
Μέλος: Αλεξανδροπούλου Αρχοντική
Αναπληρωματικά μέλη: Μπάλιος Ιάκωβος, Πι-
τσικάλης Άγγελος, Γιατράς Βασίλειος, Νικοφορά-
κης Παντελεήμων

∆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
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Προς μία νέα 
σοσιαλδημοκρατία
4. ΣΤΟ ΜΙΚΡΟ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΣΠΙΤΙ

Τώρα λοιπόν έχουμε φτάσει σε ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να παρθούν 
σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον, κλείνοντας τα αυτιά μας στις σειρήνες 
της σύγχρονης εποχής του στενού ατομικού συμφέροντος και του κέρδους. 
Και αποφεύγοντας πάντα τον λαϊκισμό, τον φανατισμό και την μισαλλοδοξία. 
Εμείς ίσως πάμε πιο ειρηνικά στην επόμενη μέρα αν επικρατήσουν ήρεμες, 
ηθικές και στοχαστικές δυνάμεις.

Σήμερα λοιπόν πρέπει να «εφεύρουμε την σοσιαλδημοκρατία ξανά». Να 
δώσουμε στην πολιτική την κοινή λογική και ανθρωπιά. Σε αυτό το σημείο 
ολοκληρώνουμε τη μικρή αναφορά μας και τα «ευχολόγια», για να μπούμε 
στο «μικρό και το μεγάλο μας σπίτι» και σε νέα ευχολόγια.

Στα καθ’ ημάς λοιπόν η σοσιαλδημοκρατία καλώς η προχείρως ορίζεται ως ο 
κεντρώος και κεντροαριστερός χώρος του πολιτικού φάσματος. Θα αδιαφορή-
σουμε για τα ευκαιριακά κόμματα και σχηματισμούς και θα αναφερθούμε στις 
τέσσερις μεγαλύτερες και συγκροτημένες πολιτικές παρατάξεις που εκπροσω-
πούν ιδεολογικά ρεύματα και πολιτικοοικονομικές επιστημονικές θεωρήσεις 
με βαθιές ρίζες και ιστορία. 

Η «Νέα δημοκρατία» σίγουρα έχει ένα σημαντικό (ίσως το μεγαλύτερο) τμή-
μα της στραμμένο προς το κέντρο και εκείνο που πρέπει να κάνει είναι να 

απομονώσει από την μία μεριά την ακροδεξιά τάση (που έτσι κι αλλιώς θα 
εξαφανιστεί αν βελτιωθούν οι συνθήκες) και από την άλλη τις νεοφιλελεύθε-
ρες οικονομικές πολιτικές που μάλλον γιγαντώνονται.

Ο «ΣΥΡΙΖΑ» αφού πέρασε την παιδική του φάση (που ήταν όμως η πιο εν-
διαφέρουσα και η πιο ειλικρινής), προσαρμόστηκε στην πραγματικότητα (τον 
ανάγκασε και η κυβερνητική του θητεία) και τώρα έχει στραφεί προς τη σοσι-
αλδημοκρατία. Μένει να ξεκαθαρίσει πλήρως το ιδεολογικό του στίγμα και να 
αποφύγει δια ροπάλου τις λαϊκιστικές κορώνες και πρακτικές του πρόσφατου 
παρελθόντος .

Το «ΚΙΝΑΛ» (λέγε με ΠΑΣΟΚ) εκπροσωπεί τον συγκεκριμένο χώρο στη 
χώρα μας χρόνια τώρα, όμως οι παρεκκλίσεις προς δεξιόστροφες πολιτικές 
ήταν τεράστιες και η προσπάθεια για την πάταξη εκφυλιστικών φαινομένων 
ανύπαρκτη. Ξέρει τα λάθη του και δεν πρέπει να τα επαναλάβει.

Το ΚΚΕ ακλόνητο στις δικές του πεποιθήσεις και τη μαρξιστική θεωρία για 
την υλιστική ερμηνεία της ιστορίας, αγωνίζεται αναμένοντας με βεβαιότητα 
τον επόμενο μεγάλο σταθμό της ανθρωπότητας. Μάλιστα συνεχώς λέει «τέσ-
σερα κόμματα, δύο πολιτικές».  Υποστηρίζει ότι είτε με νεοφιλελεύθερες είτε με 
σοσιαλδημοκρατικές πρακτικές , η εκμετάλλευση «ανθρώπου από άνθρωπο» 
δεν τελειώνει.

Κλείνουμε με μία προσωπική μας προσμονή, που κρύβει μέσα της ρεαλι-
στικότατες πιθανότητες πραγματοποίησης. Το μεγάλο μας σπίτι που είναι η 
ευρωπαϊκή ένωση να προχωρήσει την εμβάθυνσή της με την οικονομική ενο-
ποίηση και γιατί όχι να φτάσουμε κάποτε στην πηγή και να πιούμε νερό από 
τις σοσιαλδημοκρατικές πολιτικές των Ηνωμένων Πολιτειών της Ευρώπης! Η 
«νέα σοσιαλδημοκρατία» μόνο από την ενωμένη Ευρώπη μπορεί να γεννηθεί.

ΥΓ Όταν γραφόταν το κείμενο δεν υπήρχε η πρόταση για φορολογία 15% 
των εταιρειών παγκοσμίως, ούτε τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών 
με πρώτο το σοσιαλδημοκρατικό κόμμα. Μια χαραμάδα ελπίδας άνοιξε… Η 
πανδημία επίσης απέδειξε ότι τα «δύσκολα» μόνο με σοσιαλδημοκρατικές πο-
λιτικές αντιμετωπίζονται.

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 Αθανάσιου Μαρινόπουλου
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Ο κεντρικός ομιλητής της εκδήλωσης Γρηγόρης 
Λιονής, μέλος της Κ.Ε του ΚΚΕ και επικεφαλής 
του τμήματος Οικονομίας, κράτησε το ενδιαφέ-
ρον των παρευρισκομένων σε όλη τη διάρκεια της 
εκδήλωσης αφού με επιχειρήματα και αποδείξεις 
φώτισε ζητήματα της «πολυφορεμένης» λεγόμε-
νης «πράσινης ανάπτυξης» και αποκάλυψε με μια 
σειρά παραδείγματα πως ό,τι σήμερα προβάλλεται 
σαν προστασία του περιβάλλοντος ουσιαστικά το 
καταστρέφει και χρησιμοποιείται ως πεδίο τοπο-
θέτησης κεφαλαίων που λιμνάζουν με στόχο την 
κερδοφόρα απόδοσή τους. 

Ξεκινώντας αναφέρθηκε στα πολιτικά κόμματα, 
οργανώσεις, κανάλια και επιχειρήσεις που πραγ-
ματοποιούν συνεχείς καμπάνιες και προχωράνε 
σε κάθε είδους ενέργειες, κεντρικός άξονας των 
οποίων φέρεται ότι είναι η «προστασία του περι-
βάλλοντος». Στάθηκε στις πολλαπλές νομοθετικές 
ρυθμίσεις και παρεμβάσεις σε επίπεδο περιφέρει-

ας και δήμων, τηλεοπτικές καμπάνιες μεγάλης 
απήχησης, εκδόσεις βιβλίων, ολόκληρες επιχειρη-
ματικές πρωτοβουλίες, που όλες περιστρέφονται 
γύρω απ’ τον ίδιο άξονα, την κλιματική αλλαγή, 
την αντιμετώπισή της, γενικότερα την «προστα-
σία» του περιβάλλοντος και την «πράσινη μετάβα-
ση». Και συνέχισε λέγοντας ότι θα περίμενε κανείς, 
όλη αυτή η ζέση για το περιβάλλον να είχε κάποια 
ουσιαστικά αποτελέσματα. Θα περίμενε κανείς μια 
πραγματική αναβάθμιση του περιβάλλοντος στο 
οποίο ζούμε όλοι εμείς.

Η πραγματικότητα όμως είναι τελείως διαφορε-
τική.

H ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη πατάει πάνω 
στην καταστροφή του περιβάλλοντος

Η πείρα που έχουμε αρκεί για να αποδείξει πως 
το περιβάλλον όχι μόνο δεν προστατεύεται, όχι 

μόνο δεν βελτιώνεται η ποιότητά του, αλλά πως, 
αντίθετα, μέρα με τη μέρα, το περιβάλλον και η 
ποιότητα ζωής μας, στην πραγματικότητα συνε-
χώς επιδεινώνεται. Η πείρα αποδεικνύει πως η 
ίδια η καπιταλιστική ανάπτυξη πατάει πάνω στην 
καταστροφή του περιβάλλοντος. Λίγα μόνο παρα-
δείγματα αρκούν για να αποδείξουν την αστική 
υποκρισία γύρω απ’ το ζήτημα. Αρκούν για να 
αποδείξουν πως η καπιταλιστική ανάπτυξη έχο-
ντας ως αποκλειστικό κριτήριο το κέρδος και το 
ποσοστό του, όχι απλά αδιαφορεί για το περιβάλ-
λον, αλλά στην πραγματικότητα το αξιοποιεί ως 
πεδίο κερδοφορίας.

Η προσπάθεια να εμφανιστεί η καύση των 
απορριμμάτων και η αξιοποίησή τους ως ενερ-
γειακής πρώτης ύλης ως πυρήνας μιας φιλοπε-
ριβαλλοντικής πολιτικής διαχείρισης των απορ-
ριμμάτων, που για να ενταχθεί μέσα στο πλαίσιο 
του περιορισμού των εκπομπών CO2 με διάφορα 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα, λογής - λογής 
επιστήμονες φθάνουν να αποτυπώνουν ως μηδε-
νικές τις εκπομπές απ’ την καύση τους. Από πίσω 
κρύβονται τεράστια κέρδη απ’ ολόκληρη την αλυ-
σίδα διαχείρισης των απορριμμάτων, απ’ την απο-
κομιδή τους μέχρι την τελική επεξεργασία τους.

Οι συνεχείς μεταβολές σε χρήσεις γης προς 
όφελος του κατασκευαστικού και του τουριστικού 
κεφαλαίου, με τις οποίες τεράστια φιλέτα γης με-
τατρέπονται σε νέοι πόλοι ανάπτυξης προς όφελος 
του κεφαλαίου, σε βάρος της κάλυψης των λαϊκών 
αναγκών. 

Όμως, το πιο εμβληματικό παράδειγμα της πε-
ριβαλλοντικής υποκρισίας είναι το πρόσφατο 
παράδειγμα των πλημμυρών που κατέπνιξαν 
σχεδόν τη μισή χώρα. Δεν πρόκειται για καινοφα-
νές παράδειγμα…

Οι μόνιμες πλημμύρες, οι συνεχείς πυρκα-
γιές, οι καταστροφές με κάθε αιτία δείχνουν 
πως η τεράστια αποτελεσματικότητα του κρά-
τους αφορά τη διασφάλιση των κερδών και 
της εξουσίας του κεφαλαίου με την προστα-
σία της ζωής και της υγείας του λαού να είναι 
σε δεύτερη μοίρα.

Τα παραδείγματα αυτά είναι απλά μια μικρή επι-
λογή απ’ τις πραγματικές επιπτώσεις που έχει η 
καπιταλιστική ανάπτυξη στο περιβάλλον. Θα μπο-
ρούσαμε να μιλάμε ατελείωτες ώρες για δεκάδες 
άλλα παραδείγματα, όπως τις δραστικές αρνητι-
κές επιπτώσεις των ΑΠΕ στα βουνά και τα δάση 
της χώρας, της καταστροφής κάθε παραλίας απ’ 
το τουριστικό κεφάλαιο, τη βιομηχανική ρύπανση 
στην περιοχή του Ασωπού, την καταστροφή στη 
Χαλκιδική μέχρι, σε διεθνή κλίμακα, τις τεράστιες 
καταστροφές για τα μεταλλεία απ’ τα οποία βγαί-
νουν οι σπάνιες γαίες που είναι απαραίτητες για 
την τάχα πράσινη ανάπτυξη. Τα λίγα όμως πα-
ραδείγματα που προαναφέραμε αρκούν για να 
αποδείξουν περίτρανα πως η προστασία του περι-
βάλλοντος που προτάσσουν κυβερνήσεις, κόμμα-
τα, κανάλια και επιχειρήσεις είναι πέρα για πέρα 
υποκριτική.

Ο πραγματικός τους στόχος πρέπει να ανα-
ζητηθεί αλλού.

Η αλήθεια για τη λεγόμενη «πράσινη 
ανάπτυξη»

Η αλήθεια είναι πως η προστασία του περι-
βάλλοντος, η λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη» 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα βολικό προ-
παγανδιστικό σχήμα, πραγματικός στόχος 
του οποίου δεν είναι άλλος παρά η μετάβαση 
του καπιταλισμού σε μια νέα φάση ανάπτυ-
ξης.

Το πρόβλημα υπερσυσσώρευσης κεφαλαίων 

Όλοι μιλούν  
για πράσινη ανάπτυξη.  
Όμως ανάπτυξη για ποιόν;

Σε μια περίοδο, που τουλάχιστον στα χαρτιά, το περιβάλλον και η προστασία του βρίσκεται στο επίκεντρο 

του ενδιαφέροντος όλων, η Κομματική Οργάνωση Πάρου του ΚΚΕ οργάνωσε μια άκρως επίκαιρη και ενδι-

αφέρουσα εκδήλωση αφού τα ζητήματα περιβάλλοντος με αφορμή και τις τελευταίες εξελίξεις στο νησί για 

τις ανεμογεννήτριες πυροδοτούν το ενδιαφέρον αλλά ταυτόχρονα και τις ανησυχίες όλων των Παριανών.

πρώτο θέμα
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που σήμερα διεθνώς γιγαντώνεται φυσικά δεν εί-
ναι καινούριο. Είναι μόνιμο, περιοδικό πρόβλημα 
του καπιταλιστικού τρόπου παραγωγής, εμφα-
νίζεται από καιρό σε καιρό και είναι η γεννεσι-
ουργός αιτία των κρίσεων που ταλανίζουν τον 
καπιταλισμό και επιδρούν στις ζωές των λαϊκών 
στρωμάτων. Ο καπιταλισμός ωστόσο βρίσκει διέ-
ξοδο στο πρόβλημα της υπερσυσσώρευσης μέσα 
απ’ τις κρίσεις και τους πολέμους, που οδηγούν 
στη καταστροφή ενός τμήματος του κεφαλαίου, 
ώστε το εναπομείναν κεφάλαιο να συνεχίσει να 
λειτουργεί κερδοφόρα αλλά και στη δημιουργία 
νέων πεδίων τοποθέτησης των κεφαλαίων, νέων 
πεδίων που οδηγούν σε κερδοφορία. Εδώ και 20 
χρόνια, η στρατηγική όλων των αστικών κυβερ-
νήσεων, της άρχουσας τάξης, της ΕΕ για τη λεγό-
μενη απελευθέρωση και για τις ιδιωτικοποιήσεις 
έχει ακριβώς αυτό το χαρακτήρα. Να βρεθούν νέα 
πεδία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο που 
επενδύει σε κλάδους που μέχρι πρότινος είχαν 
κρατικά μονοπώλια, όπως η ενέργεια, οι τηλεπι-
κοινωνίες, οι μεταφορές, η κοινωνική ασφάλιση, 
η υγεία, η παιδεία. Φυσικά δεν είναι ανώδυνες για 
το λαό αφού για να προκύψουν κέρδη για το κε-
φάλαιο που τοποθετείται στους κλάδους αυτούς 
τα τιμολόγια και η λαϊκή επιβάρυνση αυξάνει 

δραματικά, οι εργασιακές σχέσεις αποδομούνται 
συστηματικά. Η στρατηγική αυτή δεμένη με 

την γενικότερη επίθεση στο εργατικό - λαϊ-
κό εισόδημα, με τη μείωση των μισθών, και 

την εκτίναξη της φορολογίας, με την αύ-
ξηση της εκμετάλλευσης της εργατικής 

τάξης λειτούργησαν σαν μηχανισμός 
ανακούφισης της υπερυσσώρευσης 

τα προηγούμενα χρόνια. 
Η στρατηγική αυτή συνεχίζεται 
φυσικά επιθετικά και κλιμακώ-

νεται. Ωστόσο, προκύπτει ότι 
η στρατηγική αυτή δεν αρ-

κεί. Δεν μπορεί να απα-
ντήσει ικανοποιητικά 

στην ακόρεστη δίψα 
του κεφαλαίου για 

όλο και μεγαλύ-
τερα κέρδη, 

ώστε να συ-
γκρατή-

σει το 
π ο -

σοστό κέρδους του, ώστε να βρεθούν διέξοδοι 
ικανοποιητικής κερδοφορίας για το σύνολο των 
υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων. Και η απάντη-
ση που προσπαθεί να δώσει ο καπιταλισμός 
στο πρόβλημα που έχει είναι η περιβόητη 
«πράσινη μετάβαση».

Η πράσινη ανάπτυξη στην πράξη

Με απλά λόγια, η πολιτική αυτή αφορά την απα-
ξίωση, την καταστροφή ενός μεγάλου τμήματος 
του κεφαλαίου που είναι ήδη επενδυμένο στη πα-
ραγωγική διαδικασία με το πρόσχημα του ότι δεν 
είναι «φιλικό στο περιβάλλον». Δρόμοι και το σύ-
νολο των μεταφορικών μέσων, σπίτια που δεν εί-
ναι υψηλής ενεργειακής απόδοσης, βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις που δεν συμμορφώνονται με διά-
φορα και συνεχώς μεταβαλλόμενα πρότυπα, ενερ-
γειακές εγκαταστάσεις παλαιού τύπου, όλα αυτά 
βγαίνουν εκτός παραγωγικής διαδικασίας με το 
πρόσχημα της «ρυπανσης» του περιβάλλοντος με 
μοναδικό στόχο να επενδυθούν νέα κεφάλαια σε 
άλλα, καινούργια μέσα παραγωγής που θα είναι, 
τάχα, φιλικότερα στο περιβάλλον. Τα αστικά κρά-
τη χρηματοδοτούν τους ομίλους που προχωρούν 
σε τέτοιες πράσινες επενδύσεις χρησιμοποιώντας 
πόρους της επεκτατικής διαχείρισης, το τύπωμα 
νέου χρήματος και την κρατικό δανεισμό, πολλα-
πλασιάζοντας την ταχύτητα με την οποία προχω-
ρούν οι επενδύσεις αυτές και την ίδια στιγμή προ-
χωρούν σε μέτρα απαξίωσης του κεφαλαίου που 
αποτιμάται ως μη πράσινο. Το παράδειγμα των 
ΑΠΕ είναι χαρακτηριστικό. Μόνο στην Ελλάδα, 
10δες δισ. ευρώ για επενδύσεις σε ΑΠΕ και, για 
να αποκτήσουν μερίδιο αγοράς, το κράτος απαγο-
ρεύει την λιγνιτοπαραγωγή και απαξιώνει βίαια 
τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις της ΔΕΗ που για 
δεκαετίες συνιστούσαν τη ραχοκοκαλιά της ενέρ-
γειας στην χώρα. Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα είναι η βίαιη απαξίωση των βενζινοκίνητων 
αυτοκινήτων με τη σταδιακή απαγόρευση κυκλο-
φορίας τους, ώστε να προχωρήσουν τα ηλεκτρο-
κίνητα και οι νέες επενδύσεις σε αυτά. Και εδώ 
έρχεται η περιβόητη επίκληση προστασίας του πε-
ριβάλλοντος. Οι νέες επενδύσεις είναι πανάκριβες. 
Το ρεύμα των ΑΠΕ είναι πανάκριβο, σχεδόν 3-4 
φορές πάνω απ’ το φυσικό κόστος της λιγνιτοπα-
ραγωγής. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα επίσης έχουν 
2πλασιο ή και παραπάνω κόστος, αν συνυπολογί-
σει κανείς ότι στα 5 χρόνια η μπαταρία τους, που 
συνιστά το 50% του κόστους τους θέλει αντικα-
τάσταση. Οι οικολογικές μεταφορές με πλοία και 
αεροπλάνα αυξάνουν δραστικά το κόστος. Το 

δραστικά αυξημένο κόστος των πράσινων λύ-
σεων τις κάνει, αντικειμενικά, απωθητικές 

για το λαό, στον οποίο φορτώνεται το 
επιπλέον κόστος της ενέργειας, που, 

μεγάλο μέρος του αποκλείεται απ’ 
τη ίδια την δυνατότητα μετα-

φοράς αφού δεν θα μπορεί 
να αγοράσει ηλεκτρικό 

αυτοκίνητο, που θα 
αναγκαστεί να 

περιορίσει 
το μέ-

γεθος του σπιτιού του για να αγοράσει πανάκριβο 
«πράσινο» σπίτι. Για να υπερπηδήσει αυτό το εμπό-
διο, η αστική τάξη καταφεύγει σε δύο τεχνάσματα.

Τεχνάσματα απόκρυψης της αλήθειας

Αφενός κρύβει την αλήθεια. Κρύβει, για πα-
ράδειγμα, ότι σημαντικό κομμάτι της ακρίβειας 
οφείλεται στην πράσινη μετάβαση, στα πανάκριβα 
πράσινα τέλη, στην πανάκριβη πράσινη ενέργεια, 
κρύβει ότι ο λιγνίτης παράγει ρεύμα με φυσικό 
κόστος 3-4 μικρότερο απ’ τις ΑΠΕ, φορτώνοντάς 
του ένα κόστος διοξειδίου του άνθρακα που υπο-
λογίζεται αυθαίρετα σε εκείνο το 
επίπεδο που χρειάζεται ώστε να 
καθιστά την λιγνιτοπαραγωγή 
ασύμφορη. Κρύβει επίσης ότι η 
ίδια η επεκτατική πολιτική που 
στηρίζει την πράσινη μετάβαση 
και το τύπωμα δισ. ευρώ νέου 
χρήματος είναι επίσης μια απ’ 
τις βαθύτερες ουσιαστικές αιτίες 
της ακρίβειας και του νέου γύ-
ρου επίθεσης στο εργατικό- λαϊ-
κό εισόδημα.

Το δεύτερο τέχνασμα είναι η 
επίκληση της καταστροφής του 
περιβάλλοντος ως κεντρικού 
οικουμενικού προβλήματος, 
έξω από κόμματα και πολιτικές, 
για το οποίο οι θυσίες δεν είναι 
απλά ανεκτές, αλλά επιβεβλημέ-
νες. Μας λένε δηλαδή, πράσινη 
ανάπτυξη γιατί αλλιώς θα πεθά-
νουν τα παιδιά σας...

Η αλήθεια όμως είναι τελείως 
διαφορετική.

Πρώτα και κύρια, η ανάπτυξή 
τους δεν προστατεύει το περι-
βάλλον. Τα παραδείγματα που 
αναφέραμε αποδεικνύουν του 
λόγου το αληθές. Η πράσινη 
ανάπτυξή τους γίνεται κατα-
στρέφοντας βουνά και δάση για 
να γίνουν ΑΠΕ και άλλες υπο-
δομές που βαφτίζονται πράσινες. Οι τουριστικές 
επενδύσεις και η εξωστρέφεια, όσο πράσινες και αν 
φωτογραφηθούν γίνονται σε παραλίες και βουνά, 
αλλάζοντας τις χρήσεις γης προς όφελος του κε-
φαλαίου, σε βάρος των εργαζόμενων. Η παραγωγή 
των ΑΠΕ και των σύγχρονων πράσινων αυτοκι-
νήτων έχει τεράστιο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 
διαφορετικό απ’ αυτό που έχουν οι προηγούμενες 
τεχνολογίες, αλλά σε κάθε περίπτωση τεράστιο. Η 
αξιοποίηση των απορριμμάτων προς όφελος του 
κεφαλαίου οδηγεί αντικειμενικά είτε σε εγκλήμα-
τα τύπου Λιόσια, σε περιβαλλοντική υποβάθμιση 
λόγω της καύσης, σε υπέρογκο δυσβάσταχτο κό-
στος όταν εφαρμόζονται άλλες λύσεις. Η αλήθεια 
λοιπόν είναι ότι η ανάπτυξη τους δεν προστατεύει 
και δεν μπορεί να προστατεύσει το περιβάλλον. 
Και ο λόγος είναι απλός. Στον καπιταλισμό, κριτή-
ριο κάθε ξεχωριστής επένδυσης είναι το κέρδος. 
Ο κάθε καπιταλιστής θα κάνει ότι μπορεί για να 
το αυξήσει. Και η αξιοποίηση του περιβάλλοντος 
είτε ως φθηνή πηγή πρώτων υλών με υπέρμετρη 
επίδραση στο περιβάλλον, είτε ως σημείο απόρρι-

ψης παραπροϊόντων είναι φυσική πορεία των 
πραγμάτων. Το κάθε αστικό κράτος, απ’ 

τη μεριά του, λειτουργεί υπέρ του 
συλλογικού συμφέροντος 

του κεφαλαίου. 
Έτσι είναι 

πρώτο θέμα

Η αλήθεια είναι πως η προ-
στασία του περιβάλλοντος, η 
λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη» 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
ένα βολικό προπαγανδιστικό 
σχήμα, πραγματικός στόχος 
του οποίου δεν είναι άλλος 
παρά η μετάβαση του καπιταλι-
σμού σε μια νέα φάση ανάπτυ-
ξης.
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φτιαγμένο, απ’ τα γεννοφάσκια του. Ο χαρακτήρας 
και η αποστολή του δεν αλλάζουν, δεν μεταβάλ-
λονται. 

Ο χαρακτήρας του αστικού κράτους είναι αυτός 
που καθορίζει και το πόσο το κράτος μπορεί να 
εμποδίσει το κεφάλαιο να καταστρέψει το περι-
βάλλον.

Η αυταπάτη της προστασίας  
του περιβάλλοντος

Τα όρια που θέτει το κράτος αφορούν τους αντα-
γωνισμούς μεταξύ των μερίδων του κεφαλαίου 

και τις ανάγκες του συνολικού 
κεφαλαίου για να χρησιμο-
ποιήσει το περιβάλλον. Είναι 
λοιπόν πλάνη, αυταπάτη η 
θεώρηση ότι το αστικό κρά-
τος μπορεί να εμποδίσει το 
κεφάλαιο, τις επιχειρήσεις, 
τους ομίλους απ’ το να κατα-
στρέψουν το περιβάλλον. Ρό-
λος και αποστολή του είναι να 
κάνει ακριβώς το ανάποδο. Να 
στηρίξει το κεφάλαιο στον αγώ-
να για ακόμα μεγαλύτερα κέρδη.

Γι’ αυτό και η ανάθεση στο 
κεφάλαιο και το κράτος του να 
προστατέψει το περιβάλλον εί-
ναι τουλάχιστον αστεία.

Αποδεικνύεται πως η γραμμή 
της πράσινης ανάπτυξης δεν 
είναι μια γενική, αντικειμενική 
απάντηση σε μια δύσκολη σημε-
ρινή πραγματικότητα. Οχι μόνο 
γιατί εργαζόμενοι και κεφάλαιο 
δεν έχουν κοινά, οικουμενικά 
προβλήματα. Τα περιβαλλοντι-
κά προβλήματα του λαού είναι 
παντελώς αδιάφορα για το κε-
φάλαιο και το κράτος του. Αλλά 
και γιατί, η πράσινη ανάπτυ-
ξη είναι εργαλείο με το οποίο 
η αστική τάξη προσπαθεί να 
διασφαλίσει και να επαυξή-

σει την κερδοφορία της.
Παράλληλα, οι εργαζόμενοι θα βιώσουν ακόμα 

πιο καταλυτικές αρνητικές συνέπειες. Οι πανάκρι-
βες πράσινες λύσεις θα τρώνε το λαϊκό εισόδημα 
παντού, η καταστροφή του περιβάλλοντος θα συ-
νεχίζεται για να μπουν ΑΠΕ και νέες εγκαταστά-
σεις που ανερυθρίαστα βαφτίζονται πράσινες. Η 
επεκτατική διαχείριση της πράσινης κοινωνικής 
συμφωνίας θα οδηγεί σε εκτίναξη του πληθωρι-
σμού, ενώ σε συνδυασμό με την εκτόξευση του 
κόστους λόγο πράσινων λύσεων η ακρίβεια τρώει 
τα εισοδήματα.

Την ίδια στιγμή, η πράσινη μετάβαση αδυνατεί 
να διαχειριστεί το πρόβλημα της υπερσυσσώρευ-
σης στο διηνεκές. Οι πράσινες λύσεις πολλα-
πλασιάζονται και ήδη εμφανίζεται υπερπα-
ραγωγή και υπερυσσώρευση κεφαλαίου και 
στον τομέα αυτό. Ο Μπιλ Γκέιτς ήδη ετοιμάζει την 
επόμενη μέρα, λέγοντας στο τελευταίο βιβλίο του 
πως οι λύσεις με ΑΠΕ δεν επαρκούν και πρέπει να 
αναζητήσουμε το επόμενο βήμα.

Η αλήθεια είναι ότι η ταχύτητα συσσώρευσης του 
κεφαλαίου είναι τέτοια που και οι πράσινες λύσεις 
δεν οδηγούν, μάλλον, σε αρκετά μεγάλη αποκλιμά-
κωση του υπερσυσσωρυμένου κεφαλαίου ώστε να 
αντιμετωπιστεί η κρίση. Σύντομα, η κρίση υπερ-
συσσώρευσης θα κάνει πάλι εμφανή την ύπαρξη 
της. Το παράδειγμα του προηγούμενου «νιου ντιλ», 
που τελικά οδήγησε σε νέα κρίση το 1938 και που 
τελικά ξεπεράστηκε μόνο με τον Β παγκόσμιο πόλε-

μο εί-
ναι χα-
ρακτηριστικό.

Η πράσινη ανάπτυξη 
του κεφαλαίου είναι λοιπόν εξί-
σου αντιλαϊκή με τη μαύρη ανάπτυξη 
που έρχεται να αντικαταστήσει. Η πολιτι-
κή της πράσινης μετάβασης δεν σκοπεύει 
το περιβάλλον, απλά εργαλειοποιεί και μά-
λιστα υποκριτικά, την δική μας ανάγκη για 
προστασία του. Η ανάπτυξη με κριτήριο το κέρ-
δος όποια και να είναι τα υπόλοιπα χαρακτηριστι-
κά της, πατάει πάνω σε κλιμάκωση της επίθεσης 
στα εργατικά λαϊκά δικαιώματα, και αντικειμενικά 
οδηγεί σε υπέρμετρη επίδραση στο περιβάλλον 
προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η κερδοφορία.

Η πράσινη ανάπτυξη δεν αποτελεί λύση στα τε-
ράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργα-
ζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα και που αφορούν και 
σε μια ολοένα κλιμακούμενη επιδείνωση και του 
φυσικού περιβάλλοντος.

Η ριζικά διαφορετική πρόταση του ΚΚΕ

Ο κ. Λιονής τόνισε ότι ο μονόδρομος για το λαό 
βρίσκεται στον αντίποδα της πολιτικής αυτής, βρί-
σκεται στον αντίποδα της ίδιας της καπιταλιστι-
κής ανάπτυξης, βρίσκεται στην ριζικά διαφορετι-
κή πρόταση του ΚΚΕ για την εργατικής εξουσία, 
τον σοσιαλισμό. Η σοσιαλιστική παραγωγή μπο-
ρεί να υπολογίσει το σύνολο των επιδράσεων στο 
περιβάλλον γιατί οργανώνει την παραγωγή στο 
σύνολο της, να χωροθετήσει κατάλληλα στη βάση 
της κοινωνικής ιδιοκτησίας στη γη και να απο-
φασίσει ποιες δραστηριότητες και σε ποιο βαθμό 
είναι χρήσιμες και απαραίτητες ή περιττές και ζη-
μιογόνες για τη κοινωνική ευημερία. Αυτός, ο ρι-
ζικά διαφορετικός χαρακτήρας της σοσιαλιστικής 
παραγωγής είναι που της επιτρέπει να απαντά 
στα προβλήματα του λαού και αναφορικά με το 
περιβάλλον.

Το ΚΚΕ επιμένει να φωτίζει πως οι ανάγκες και 
τα συμφέροντα του λαού βρίσκονται στον αντί-
ποδα των συμφερόντων του κεφαλαίου, των επι-
χειρήσεων, της αστικής τάξης πως δεν υπάρχει 
κανένα κοινό σημείο ανάμεσα τους. Το παράδειγ-
μα της πράσινης ανάπτυξης είναι χαρακτηριστικό. 
Ενώ εμφανίζεται ως η λογική, προοδευτική λύση 
σε κάποιο τάχα πανανθρώπινο πρόβλημα, στη 
πραγματικότητα δεν είναι παρά η στρατηγική του 
κεφαλαίου για διασφάλιση των κερδών, για ελεγ-
χόμενη απαξίωση των επενδυμένων κεφαλαίων, 
για τη νέα φάση της καπιταλιστικής κερδοφορίας, 
και για αυτό είναι εξίσου αντιλαϊκή με τη «μαύρη» 
ανάπτυξη που έρχεται να αντικαταστήσει και γι’ 
αυτό το λόγο είναι εξίσου καταστρεπτική και για 
το περιβάλλον. Το ΚΚΕ επιμένει να φωτίζει πως η 
καπιταλιστική ανάπτυξη, μαύρη ή πράσινη, με το 
μπλε της ΝΔ ή το ροζ του

ΣΥΡΙΖΑ για τους εργαζόμενους και τα λαϊκά 
στρώματα γενικότερα είναι ίδια και στην ουσία 
απαράλλαχτη, αντίθετη με τις ανάγκες και τα δι-
καιώματα τους.

Το ΚΚΕ σήμερα καλεί το λαό να οργανώσει την 
πάλη του. Να μην αποδεχτεί την μοίρα που του επι-
φυλάσσει η καπιταλιστική ανάπτυξη, της ΝΔ, του 
ΣΥΡΙΖΑ ή οποιοδήποτε άλλου συνδυασμού αστι-
κών κομμάτων. Να αντισταθεί και να οργανώσει 
μαζικές, αγωνιστικές απαντήσεις και στα τεράστια 
προβλήματα του περιβάλλοντος, μαζί με τα υπόλοι-
πα προβλήματα που αφορούν τη ζωή της λαϊκής 
οικογένειας, το μισθό, τις εργασιακές σχέσεις, την 
ανεργία τη φορολογία. Το ΚΚΕ μπαίνει μπροστά, 
οργανώνει την πάλη του λαού. Κλείνοντας ο κ.Λι-

ονής 
α ν α -
φ έ ρ θ η κ ε 
στην ουσία 
τελικά που κρύ-
βει το σύνθημα του 
ΚΚΕ, πως μόνο ο λαός 
μπορεί να σώσει τον λαό, 
βαδίζοντας στο δρόμο της 
ανατροπής. 

πρώτο θέμα

Παρέμβαση 
Κώστα Ροκονίδα

Στην παρέμβαση του ο Κ. Ροκονίδας (Μέ-
λος της Τ.Ο. Ν. Αιγαίου του ΚΚΕ και Επικε-
φαλής της Λ. Συπείρωσης Πάρου) αναφέρ-
θηκε μεταξύ άλλων στο αποτύπωμα που 
αφήνει αυτή η πολυθρύλητη ανάπτυξη στο 
νησί χρησιμοποιώντας ως χαρακτηριστικά 
παραδείγματα τον τομέα του τουρισμού και 
τις ΑΠΕ. Στον τουρισμό που για μεγάλους 
επιχειρηματικούς ομίλους θεωρείται και 
αντιμετωπίζεται ως επενδυτική ευκαιρία, 
καταστρατηγείται κάθε έννοια και πλαίσιο 
προστασίας του περιβάλλοντος. Η προσαρ-
μογή της νομοθεσίας ικανοποιεί κάθε φορά 
τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και οι κυβερ-
νητικές πολιτικές διαχρονικά ανταποκρίνο-
νται στις ανάγκες του. Στο αντίποδα αυτής 
της πολιτικής βρίσκεται ένας κεντρικός 
σχεδιασμός για τη βιωσιμότητα, μια πολι-
τική που θα προστατεύει το περιβάλλον, θα 
απαντά στις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες και 
θα παρέχει υποδομές που θα βελτίωναν την 
καθημερινότητά των ανθρώπων. Το θέμα 
των ΑΠΕ, επίκαιρο στο νησί για ένα επι-
πρόσθετο λόγο μετά τις τελευταίες μεθοδεύ-
σεις από την Περιφέρεια και τη Δημοτική 
Αρχή που με ντρίμπλες (υπεράκτιες ανεμο-
γεννήτριες κλπ), αγνοούν τα αιτήματα των 
νησιωτών, επιχειρούν να εκτονώσουν την 
αντίδρασή τους, ανοίγοντας ουσιαστικά την 
πόρτα για την εγκατάσταση των ανεμογεν-
νητριών. Αντί να στηρίξουν τους νησιώτες 
από τις συνέπειες της «πράσινης μετάβα-
σης», «αγωνιούν» για το που θα επενδύ-
σουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι.

Η χώρα με έναν άλλο σχεδιασμό θα μπο-
ρούσε να αξιοποιήσει όλες τις πλουτοπαρα-
γωγικές πηγές της, που να μην καταστρέφει 
τα νησιά μας και που εξασφαλίζει επαρκή, 
ασφαλή και φτηνή ενέργεια στα νοικοκυ-
ριά. Κάλεσε τέλος τους παρευρισκόμενους 
και τον παριανό λαό συνολικά να δυναμώ-
σουν τον αγώνα τους και να απομονώσουν 
όσους τον καπηλεύονται.

Η αλήθεια είναι πως η προ-
στασία του περιβάλλοντος, η 
λεγόμενη «πράσινη ανάπτυξη» 
δεν είναι τίποτα άλλο παρά 
ένα βολικό προπαγανδιστικό 
σχήμα, πραγματικός στόχος 
του οποίου δεν είναι άλλος 
παρά η μετάβαση του καπιταλι-
σμού σε μια νέα φάση ανάπτυ-
ξης.
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Ανάγκη αλλαγής στάσης 
απέναντι στην αναπηρία

Παγκόσμια ημέρα για τα άτομα με αναπηρία η Παρασκευή, 3/12/2021, 
γεγονός που έρχεται να μας θυμίσει ότι δεν πρέπει να περιοριζόμαστε 
απλά σε τυπικούς εορτασμούς για τα άτομα αυτά, αλλά να προχωρούμε 
σε ουσιαστικές πράξεις, που θα περιορίζουν τον στιγματισμό τους και θα 
διευκολύνουν την κοινωνική τους ενσωμάτωση.

Με βάση το περιεχόμενο της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) η Ε.Ε εστιάζει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον 
της ουσιαστικά στην καταπολέμηση των κάθε είδους διακρίσεων, εξαι-
τίας της αναπηρίας. Το ενδιαφέρον αυτό αναπτύσσεται στο πλαίσιο του 
καθορισμού αλλά και του σχεδιασμού και της εφαρμογής των διαφόρων 
πολιτικών της, δίνοντας, κατά συνέπεια. την απαιτούμενη εξουσία, προ-
κειμένου να θεσπιστεί το απαιτούμενο νομοθετικό πλαίσιο για την αντι-
μετώπιση των κάθε είδους διακρίσεων. Επίσης, σύμφωνα με τις βασικές 
αρχές του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης αναδεικνύεται η ανάγκη απαγόρευσης των διακρίσεων εξαιτίας της 
αναπηρίας, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό το δικαίωμα στα άτομα 
με αναπηρία της ανεξαρτησίας και παράλληλα της κοινωνικής και της 
επαγγελματικής ενσωμάτωσης και ταυτόχρονα ι της ενεργούς συμμετο-
χής τους στην κοινωνική ζωή

Στο πλαίσιο αυτό το ενδιαφέρον εστιάζεται τις τελευταίες δεκαετίες στην 
προσπάθεια να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των ατόμων με αναπηρία 
στον διεθνή και τον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Με τη 
συγκεκριμένη στρατηγική επιχειρείται η ενίσχυση της δυνατότητας των 
ατόμων με αναπηρία να ικανοποιήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους και 
να μπορούν παράλληλα να συμμετέχουν με ισότιμο τρόπο στις κοινωνι-
κές διαδικασίες. Για τον λόγο αυτό δίνεται έμφαση στη διευκόλυνση της 
καθημερινής ζωής αυτών των ατόμων, αναδεικνύοντας την ανάγκη εκ-
παίδευσης τους και διεύρυνσης των δεξιοτήτων τους για την κοινωνική 
τους ενσωμάτωση και την ποιοτική τους διαβίωση. Επειδή, τα άτομα με 
αναπηρία εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ποικίλα προβλήματα, σαφής 
είναι, όμως, και η ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης της αναπηρίας τους προ-
κειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείρισή της.

Πρέπει να επισημανθεί, όμως, ότι η αντιμετώπιση των διακρίσεων που 
βιώνουν τα άτομα με αναπηρία απαιτεί τον σχεδιασμό γενικών παρεμ-
βάσεων στο σύνολο του πληθυσμού και σε κάθε πλευρά της κοινωνικής 
ζωής αλλά και την εφαρμογή ειδικών παρεμβάσεων, που απευθύνονται 
στα άτομα που επηρεάζονται με δυσμενή τρόπο από τις διακρίσεις. 

Η μόνη λύση, λοιπόν, βασίζεται στην εκπαίδευση ολόκληρης της κοι-
νωνίας σε θέματα αναπηρίας η οποία θεωρείται απαραίτητη ουσιαστικά 
για την εμπέδωση των αρχών του πολυδιάστατου μοντέλου για την ανα-
πηρία. Τέλος, η εξέλιξη της αντίληψης για την αναπηρία αποτελεί μία 
διαδικασία που χρειάζεται υποστήριξη και σε όρους εκπαίδευσης και που 
απαιτεί τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την ανεξάρτητη 
και ποιοτική διαβίωση αυτών των ατόμων.

Κοινωνίας «Παιδεύματα» 
της Μαρίας Μ. Μαλακασιώτου
Φιλόλογος - Δημοσιογράφος

Συνέλευση εστίασης

Στις 29/11 πραγματοποιήθηκε η συνέλευση των καφε/ζυθεστιατόρων 
Πάρου. Η συνέλευση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα και διδαχτική…

Παρακολούθησα τη συνέλευση διάρκειας άνω των δύο ωρών, που έγινε 
στην αίθουσα του επιμελητηρίου Πάρου στο νησί μας, μέσω του διαδι-
κτύου. Στη συνέλευση μετείχαν επίσης ο κ. Γιώργος Καββαθάς, πρόεδρος 
της ΠΟΕΣΕ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγ-
γελμάτων) και ο κ. Γιάννης Παπαδόπουλος (περιφερειάρχης ΠΟΕΣΕ στις 
Κυκλάδες). Αυτή η ενέργεια, να προσδώσει ο τοπικός σύλλογος στη συνέ-
λευσή του πανελλήνιο ενδιαφέρον ήταν πολύ θετική και έξυπνη. Ακόμα, 
συμμετείχε και ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, ο οποίος ανέδειξε κάποια 
θέματα τα οποία δεν ήταν και τόσα γνωστά σε ευρύτερο κοινό.

Τα μέλη του συλλόγου έθεσαν διάφορα ζητήματα που είναι στη σφαίρα 
του επαγγελματικού ενδιαφέροντός τους, όπως αυτό των πνευματικών 
δικαιωμάτων για τη μουσική που παίζουν στα καταστήματά τους, για το 
χρώμα των ομπρελών που βάζουν ορισμένοι στους εξωτερικούς χώρους 
και δε συνάδουν με το κυκλαδίτικο τοπίο, τη μόνιμη έλλειψη δημοσίων 
τουαλετών στην Παροικιά, καθώς και το ζήτημα της πεζοδρόμησης του 
παραλιακού δρόμου της Παροικιάς. Εδώ, πρέπει να τονίσουμε για όλους 
όσοι έχουν αντίθετη άποψη στο να ολοκληρωθούν οι εργασίες ανάπτυ-
ξης υποδομών στο αεροδρόμιο, στο τι άποψη έχουν οι επαγγελματίες 
του νησιού μας. Όλοι οι επαγγελματίες του νησιού θεωρούν το Α και το 
Ω της οικονομικής ανάπτυξης του νησιού την επέκταση υποδομών στο 
αεροδρόμιο Πάρου.

Αν εξαιρέσω την «πονηρή» τοποθέτηση του περιφερειάρχη της ΠΟΕΣΥ 
–που είναι συγχρόνως και συνάδελφός τους με έδρα τη Νάξο- για κοινή 
στρατηγική/πορεία στην προβολή των Κυκλάδων και τις ατέλειες συζήτη-
σης περί του τα νησιά μας κινούνται οικονομικά λόγω του κλάδου τους, η 
συνέλευση είχε ουσία, κάτι που συγγνώμη, αλλά δεν είναι και ο κανόνας 
στις συνεδριάσεις των συντεχνιακών φορέων…

Ακόμα, ο κ. Κωβαίος είπε ότι για τον κλάδο της εστίασης υπήρξε λόγω 
του κορωνοϊού η μεγαλύτερη μείωση στα δημοτικά τέλη, καθώς ενώ ο 
νόμος έδινε τη δυνατότητα για μείωση από 40-60%, ο δήμος Πάρου απο-
φάσισε τη μεγαλύτερη δυνατή. Όσο και να φαντάζει υπερβολικό το κόστος 
αυτής της μείωσης για τον δήμο Πάρο ήταν περίπου 1,4 εκ. ευρώ! Έχω 
τη βεβαιότητα ότι για κανέναν άλλον επαγγελματικό ή κοινωνικό κλάδο 
στο νησί μας, δεν υπήρξε τέτοιο ποσό, αλλά αυτό ας μην το βάλουμε ως 
θέμα στο σημερινό μας άρθρο. Όπως ακόμα ότι πρέπει να αναφέρουμε 
τα περίεργα του νεοσυσταθέντα ΦΟΣΔΑ (διαχείριση απορριμμάτων) της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Όπως είπε ο κ. Κωβαίος, επί ΧΥΤΑ Πάρου η 
επιχωμάτωση ήταν στα 280.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ τώρα πληρώνουμε 
700.000 ευρώ! Για το θέμα όμως του ΦΟΣΔΑ Ν. Αιγαίου και τα περίεργα 
που έχουν γίνει εκεί με τις αυξήσεις των τιμολογίων, θα ασχοληθούμε σε 
επόμενο φύλλο.

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

«Εξοικονομώ» 
2021

Το νέο «Εξοικονομώ» έχει σημαντικές διαφορές 
σε σχέση με τα προηγούμενα προγράμματα ενερ-
γειακής αναβάθμισης των κτηρίων. Οι αιτήσεις για 
το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», το οποίο υπολο-
γίζεται να διαχυθεί σε 50.000 νοικοκυριά, αναμέ-
νεται να ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες.

Το ύψος της επιδότησης ξεκινά από 40% και 
φτάνει μέχρι και το 75%, σύμφωνα με πηγές, ανά-

λογα με το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ενώ 
για την ίδια συμμετοχή, προβλέπονται χρηματο-
δοτικά εργαλεία ώστε να καλυφθεί με τραπεζικό 
δάνειο.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα καλύπτει τις 
εξής παρεμβάσεις:

- Αντικατάσταση κουφωμάτων
- Τοποθέτηση θερμομόνωσης
- Συστήματα ψύξης/θέρμανσης
- Αναβάθμιση φωτισμού
Τα κριτήρια με βάση το εισόδημα διαμορφώνο-

νται ως εξής: Ατομικό έως 50.000 ευρώ και οικο-
γενειακό έως 60.000 ευρώ. Ακόμα, το πρόγραμμα 
είναι πιο δίκαιο και πιο αποδοτικό, δεδομένου ότι 

καταργείται η χρονική ιεράρχηση των αιτήσεων 
και δημιουργείται λίστα επιλαχόντων, ενώ για 
πρώτη φορά θα υπάρχει ξεχωριστός προϋπολο-
γισμός ύψους 100 εκατ. ευρώ για ευάλωτα νοι-
κοκυριά. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί για μονογο-
νεϊκές οικογένειες, πολύτεκνους και νοικοκυριά 
με ΑμεΑ. Ως σημαντικότερο κριτήριο, ορίζεται η 
εκτιμώμενη ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας βάσει 
του προτεινόμενου κόστους παρεμβάσεων.

Τέλος, το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το 
Ταμείο Ανάκαμψης με 632 εκατ. ευρώ και μαζί με 
τη μόχλευση θα κινητοποιηθούν συνολικά πάνω 
από 1 δισ. ευρώ.



31/12/2021
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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)

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ κάτω από το 

κάστρο, ενοικιάζεται δωμάτιο με wc 

χωρίς κουζίνα, για ένα άτομο για όλο 

το χρόνο. Τηλ. 6945 069 970

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιοχή Αγ. Ελένη, 

ενοικιάζεται περιφραγμένο οικόπεδο 

300τ.μ. για κάθε νόμιμη χρήση. Τιμή 

500 ευρώ. Τηλ.: 6988579000, email: 

geokriets@gmail.com

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 ζητείται για πλήρης 

απασχόληση όλο το χρόνο σε Μίνι 

Μάρκετ στην Παροικιά. Τηλ. Επικοι-

νωνίας: 22840 23721

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ άμεσα θέσεις 

εργασίας call center agents 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. Αφορά: 

Προώθηση υπηρεσιών Ηλεκτρικής 

Ενέργειας για λογαριασμό κορυφαίου 

παρόχου ρεύματος. Πλήρη ή μερική 

απασχόληση. 

Απαραίτητα προσόντα: Ευχέρεια 

λόγου. Βασικές γνώσεις υπολογιστή. 

Ελληνική γλώσσα (γραπτός και 

προφορικός λόγος). Παρέχουμε: Υπο-

χρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ. Σταθερό 

μισθό (όχι BONUS). Δώρα, άδειες, 

επιδόματα (βάση νόμου). Συνεχή 

εκπαίδευση. Ευέλικτο ωράριο. Τηλ. 

επικοινωνίας 22840 45999 και 6971 

770 390

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται καμαριέρα για 

7μηνη εργασία (Απρίλιο - Οκτώβρη 

2022) σε μονάδα ενοικιαζομένων 

δωματίων στην Παροικιά. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6986 072 614

ΠΩΛΗΤΗΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΧΟΝ∆ΡΙΚΗΣ 

ζητείται από εταιρεία που δραστηρι-

οποιείται στον τομέα των τροφίμων, 

για τη στελέχωση του τμήματος πω-

λήσεων. Πληροφορίες, βιογραφικά 

στο email: info@parosfood.gr και 

στο τηλ: 22840 53040

Ο∆ΗΓΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται 

από αποθήκη χονδρικού εμπορίου 

κατεψυγμένων τροφίμων. Για 

περισσότερες πληροφορίες καλέστε 

στο τηλ. 6972 484 071

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για 

πλήρη απασχόληση ετησίως στο νέο 

κατάστημα πλακιδίων στην Αλυκή. 

Ωράριο καταστημάτων. Απαραί-

τητη η γνώση Η/Υ και Αγγλικών. 

Επικοινωνήστε : parostiles@gmail.

com – 2284028788

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ  

ζητείται από την Αγροτεχνική Α.Ε. 

Βιογραφικά στο email agrotexniki@

yahoo.gr

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ και ΠΩΛΗΤΗΣ/

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητούνται για εργασία 

σε Σούπερ Μάρκετ στην Αντίπαρο. 

Βιογραφικά στο email: faroupos@

outlook.com Πληροφορίες στο τηλ. 

6936 778 770

άποψη / αγγελίες

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Αγγελία έως 15 λέξεις
1 έκδοση: 10,00€ / 3 εκδόσεις: 20,00€ 

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»

Φονική 
μετάλλαξη…

 Μια απ’ τις πλέον διαδεδομένες και δοκιμασμένες 
τακτικές χειραγώγησης είναι η αρχή του «διαίρει 
και βασίλευε». Με την έξαρση της πανδημίας και 
τις άθλιες πολιτικές διαχείρισής της, όλο και πιο 
συχνά εκδηλώνεται το δίπολο «εμβολιαστών»-
«εντιεμβολιαστών», ενισχυόμενο από ένα συνον-
θύλευμα αμφίβολης εγκυρότητας πληροφορίας, 
παραπληροφόρησης, διαδικτυακών επιστημονι-
κών, επιστημονικοφανών και αντιεπιστημονικών 
κραυγών, ψίθυρων και διαδόσεων, δοξασιών, 
δογμάτων, ευφάνταστων εικασιών και συνωμο-
σιολογικών σεναρίων.

Η πανδημία συνδέεται οργανικά με την σκοπι-
μότητα της μεγιστοποίησης της κερδοφορίας του 
κεφαλαίου και τη συνακόλουθη ληστρική σχέση 
προς την φύση και τον άνθρωπο: αστυφιλία με 
πλημμελείς έως ανύπαρκτες υποδομές και συν-
θήκες υγιεινής, ρυπογόνος εκβιομηχάνιση, μαζική 
εντατική γεωργία στη βάση εκτατικών μονοκαλλι-
εργειών, μαζικά αγροτοβιομηχανικά συμπλέγματα. 
Οικοσυστήματα που συρρικνώνονται καταστροφι-
κά, με διασπορά π.χ. ιικών φορτίων απομονωμέ-
νων κατά το παρελθών ενδιαιτημάτων της άγριας 
χλωρίδας και πανίδας στη βιομηχανία της τροφι-
κής μας αλυσίδας, μέχρι και στο περιβάλλον των 
πόλεων, με τις συνακόλουθες μεταβατικές φάσεις, 
ποικιλία ξενιστών στην πανίδα, μεταλλάξεις κ.ο.κ.

Οι εκατόμβες νεκρών από τον κορωνοϊό, 
οφείλονται και στη συστηματική φονική νε-
οφιλελεύθερη μετάλλαξη-υπονόμευση όλων 
των δομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
(ΕΣΥ) επί σειρά δεκαετιών, σε ό,τι αφορά την 
πρόληψη, τη φροντίδα-περίθαλψη και τη θε-
ραπεία. Οι κυβερνώντες «άριστοι» ακόμα και 
σήμερα διακηρύσσουν ευθαρσώς ότι η όποια 
ενίσχυση του ΕΣΥ είναι «περιττή πολυτέλεια»!

Στον προϋπολογισμό προβλέπεται εκ νέου πε-
ρικοπή των δαπανών Υγείας και Πρόνοιας 
(υπονόμευση του ήδη εξαρθρωμένου ΕΣΥ) 
κατά 279 εκατομμύρια ευρώ, ώστε -ευκαιρί-
ας δοθείσης με την πανδημία- να επιτευχθεί 
στοχευμένα περαιτέρω ενίσχυση της κερδο-

φορίας του κεφαλαίου στις ιδιωτικές επιχει-
ρήσεις παροχής υπηρεσιών Υγείας.

Για τον εαυτό τους οι εκπρόσωποι της «ελίτ», του 
κεφαλαίου και του πολιτικού προσωπικού του, το-
ξικά και ταξικά σκεπτόμενοι, θεωρούν αυτονόητα 
διαθέσιμες τις πλέον προωθημένες, αξιόπιστες και 
δαπανηρές φροντίδες υγείας. Γιατί να ενδιαφερ-
θούν για τον απλό λαό, για τους φτωχούς αν-
θρώπους του μόχθου, για τα γνωστά υποζύγια 
που φέρουν στο ακέραιο και όλο το βάρος της 
υπερφορολόγησης; Η φτωχολογιά ήταν, είναι 
και θα είναι για αυτούς «αναλώσιμη μάζα», 
η οποία οφείλει να υπομένει αγόγγυστα και 
υπάκουα κάθε εκμετάλλευση, πειθαναγκα-
σμό, καταστολή και γενοκτονία…

Η επιστήμη και η τεχνολογία, παρά την κατα-
στροφή και την παραμόρφωση που υφίστανται 
από την υπαγωγή τους στο κεφάλαιο, έχουν την 
δυνατότητα να ανοίξουν δρόμους διασφάλισης 
της υγείας και της ζωής των ανθρώπων. 

Για τους πολυεθνικούς μονοπωλιακούς ομίλους 
Βιοτεχνολογιών και Φαρμακευτικής, η πανδημία 
συνιστά ευκαιρία για την άντληση μονοπωλι-
ακών υπερκερδών. Πληθώρα ερευνητικών ομά-
δων τέθηκαν στη δούλεψη αυτών των ομίλων, για 
να επιδοθούν σε ένα ξέφρενο κυνήγι διασφά-
λισης των πρωτείων και αποκλειστικότητας 
δικαιωμάτων στην εμπορική διάθεση σκευα-
σμάτων και εμβολίων για την πανδημία. 

Η συνεχιζόμενη υπονόμευση των συστημά-
των Υγείας από το πολιτικό προσωπικό του 
κεφαλαίου, η εμμονή στη λογική «κόστους-
οφέλους» για τις ανθρώπινες ζωές, η ιδεολο-
γική πλαισίωση αυτής της αθλιότητας με την 
«ατομική ευθύνη» και η σκόπιμα μονόπλευρη 
αναγόρευση των εμβολίων σε πανάκεια απο-
κοπούν ακριβώς στα υπερκέρδη.

Βάσει της αρπακτικής «γεωπολιτικής των 
εμβολίων» των πλουσίων χωρών, ως αποτέ-
λεσμα της οποίας παραμένει ανεμβολίαστη η 
πτωχή πλειονότητα του πληθυσμού του πλα-
νήτη, ακυρώνεται η όποια μονομερής «θωρά-
κιση» χωρών και περιοχών, μιας και η εμφά-
νιση και εξάπλωση ποικίλων μεταλλάξεων 
του ιού θα καλπάζει απρόσκοπτα…

Φωτεινή εξαίρεση αποτελούν οι ερευνητικές 
ομάδες και οι φορείς με έδρα στις χώρες του πρώι-
μου σοσιαλισμού (πρωτίστως στην Κούβα και στην 
Λ.Δ. Κίνας), που θέτουν αφιλοκερδώς τα απο-
τελέσματα της έρευνας και της βιομηχανίας 
τους στην υπηρεσία των λαών, ως ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΑΓΑΘΑ, δίχως πατέντες, αποκλειστικά δικαι-
ώματα και άλλους βάρβαρους/απάνθρωπους 
φραγμούς.

του Δημήτρη Πατέλη 
Καθηγητής φιλοσοφίας 
Πολυτεχνείου Κρήτης



µε το φακό της
Εορτασμός 

Εθνικής 
Αντίστασης

Την περασμένη Κυριακή, 28 Νοεμβρίου, εορτάστηκε 
στην Πάρο και την Αντίπαρο η ημέρας της Εθνικής 

Αντίστασης, όπως και σ’ όλη τη χώρα. 
Ο εορτασμός εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 
1941-1944 (Ιταλίας, Γερμανίας, Βουλγαρίας), είναι 

μία προέκταση του έπους της Αλβανίας. Η χώρα 
μας καθιέρωσε τον εορτασμό το 1982 και κάθε χρό-

νο εορτάζεται την επέτειο της μάχης του Γοργοπο-
τάμου, ως ημέρα πανελλήνιου εορτασμού.

Τέλος, στην Αντίπαρο, οι δρομείς Πάρου-Αντι-
πάρου συμμετείχαν στον εορτασμό της Εθνικής 
Αντίστασης -με το δικό τους συμβολικό τρόπο- 

αποτίνοντας φόρο τιμής στους αντιπαριώτες και 
παριανούς ήρωες που έδωσαν τη ζωή τους για 

την ελευθερία της πατρίδας μας.
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Μπάσκετ
Δύο ήττες γνώρισε ο ΑΟ Πάρου το περασμένο 
Σαββατοκύριακό από τον ΑΟ Άνδρου, στο πλαί-
σιο του πρωταθλήματος γυναικών Κυκλάδων

Στον πρώτο αγώνα του Σαββάτου, η τυπικά γη-
πεδούχος Άνδρος (και οι δύο αγώνες πραγματο-
ποιήθηκαν στο ΑΚΔΕ Σύρου), νίκησε με σκορ 52-
46. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 11-11, 21-20, 
39-33 και 52-46.

Η παριανή ομάδα αγωνίστηκε με τις: Κοττίκα 4, 
Ακάλεστου 1, Ρούσσου, Αποστολοπούλου 3, Βιώ-
νη 24, Περράκη, Β. Καραντάκη 3, Ν. Καραντάκη, 
Συριανού, Οικονόμου και Πετροπούλου 11.

Στον αγώνα της Κυριακής η Άνδρος κέρδισε και 
πάλι με σκορ 49-70. Ο ΑΟ Πάρου αγωνίστηκε με 
τις: Κοττίκα 4, Ακάλεστου 2, Ρούσσου, Αποστολο-
πούλου 14 (1), Βιώνη 25, Περράκη 4, Β. Καραντά-
κη, Ν. Καραντάκη 2, Συριανού, Οικονόμου 4 και 
Πετροπούλου 22.

Βαθμολογία γυναικών

1. ΑΟ Άνδρου 4
2. Μαρπησσαϊκός 2
3. ΑΟΠ 2
4. Φανάρια 1
5. Πανναξιακός 0
6. Περιστεριώνας Τήνου 0
Για τον Β’ Όμιλο εφήβων της ΕΣΚ Κυκλάδων, ο 

ΑΟ Πάρου κέρδισε με 44-58 τον τυπικά γηπεδού-
χο Πλοηγό Αντιπάρου, στο κλειστό γυμναστήριο 
της Μάρπησσας.

Το τοπικό ντέρμπι… ήταν τελικά ντέρμπι μόνο 
στο πρώτο ημίχρονο, καθώς στο δεύτερο εικοσάλε-
πτο οι παίκτες του ΑΟΠ ήταν σαφώς ανώτεροι και 
κέρδισαν σχετικά εύκολα το ροζ φύλλο του αγώνα. 
Τα δεκάλεπτα του παιχνιδιού ήταν: 21-10, 29-24, 
33-42 και 44-58.

Συνθέσεις

Πλοηγός: Τριαντάφυλλος 1, Φαρούπος 20 (1), 
Ε. Αθανασίου, Γ. Μπιζάς 2, Φ. Αθανασίου, Καστα-
νιάς, Σκιαδάς 3 (1), Βισκούλι 16, Λασκαρίδης 2, Π. 
Μπιζάς, Μπισμπιρούλας

ΑΟΠ: Ευαγγέλου, Αλιπράντης 25 (2), Μπιλίρης, 
Λυμαράκης 2, Σιφναίος, Ανδρεάδης, Θωμόπουλος 
20 (2), Ρίνι 2, Σκιαδάς 2, Βλάσι 5 (1), Τριβυζάς 2, 
Παντελαίος.

Βαθμολογία εφήβων (Β’ Όμ.)
1. Φανάρια Νάξου 4
2. ΑΕ Σαντορίνης 4
3. ΑΟΠ 4
4. Πλοηγός 3

Γήπεδο 8Χ8 
στην Αντίπαρο

Υπογράφτηκε η εργολαβική σύμβαση με την ανά-
δοχο εταιρεία, από την περιφέρεια Ν. Αιγαίου, 
για την πλήρη ανακατασκευή του γηπέδου 8Χ8 
του δήμου Αντιπάρου.

Σύμφωνα με τη σύμβαση το έργο θα ολοκληρω-
θεί εντός 7 ημερολογιακών μηνών.

Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν στο 
προς υλοποίηση έργο για την αναβάθμιση της 
αθλητικής εγκατάστασης είναι οι παρακάτω:

1) Κατασκευή υποδομής αποστράγγισης
2) Αποκατάσταση υφιστάμενης χωμάτινης επι-

φάνειας αγωνιστικού χώρου
3) Κατασκευή περίφραξης και θυρών
4) Επίστρωση γηπέδου με συνθετικό χλοοτάπη-

τα νέας γενιάς 
5) Τοποθέτηση πάγκων αναπληρωματικών
6) Ηλεκτροφωτισμός εγκαταστάσεων.

Εκλογές 
«Ναϊάς»

Ο Ναυτικός Όμιλος «Ναϊάς», πραγματοποίησε 
στις 14/11/2021 την εκλογο-απολογιστική του 
γενική συνέλευση, στην οποία έλαβαν μέρος περί-
που 100 μέλη του. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα 
της ψηφοφορίας στο διοικητικό συμβούλιο -με 
σειρά σχετικής πλειοψηφίας- εκλέγονται οι: 

Κουρτέλλης Δημήτριος του Χριστόφορου
Βολοσυράκης Αντώνιος του Δημητρίου
Λουκή Φλώρα του Παναγιώτη 
Παντελαίος Νικόλαος του Μιχαήλ
Κουζούμης Ιωάννης του Χρήστου 
Χατζόπουλος Ιωάννης του Ηρακλή 
Μαούνης Ηλίας του Νικολάου
Κάγκανη - Κορτιάνου Άννα του Νικολάου
Μπαρμπαρήγος Αντώνιος του Σταμάτη
Αναπληρωματικά μέλη: 
Τριπολιτσιώτη Ελένη του Γεωργίου
Μυταρέα Νίκη του Παναγιώτη
Επίσης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ψη-

φοφορίας στην ελεγκτική επιτροπή με σειρά σχε-
τικής πλειοψηφίας εκλέγονται οι: 

1) Κασαπίδης Αναστάσιος του Γεωργίου
2) Αναγνωστόπουλος Σεβαστιανός του Ιωάννη
3) Ρούσσος Κωνσταντίνος του Αντωνίου
Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε 

σώμα που διαμορφώθηκε ως εξής: 
Πρόεδρος: Κουρτέλλης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Κουζούμης Ιωάννης
Γενική γραμματέας: Λουκή Φλώρα
Ταμίας: Βολοσυράκης Αντώνης
Έφορος αθλητισμού και εκπαιδεύσεως ιστι-

οπλοΐας τριγώνου και ανοιχτής θάλασσας: 
Χατζόπουλος Ιωάννης

Έφορος υλικών και εγκαταστάσεων: Μαού-
νης Ηλίας

Έφορος δημοσίων σχέσεων: Παντελαίος Νι-
κόλαος

Έφορος κολύμβησης: Κάγκανη Άννα
Έφορος ναυτικής παράδοσης και περιβάλ-

λοντος: Μπαρμπαρήγος Αντώνης.

Σεμινάρια
Τον πρώτο κύκλο των νέων εκπαιδευτικών δρά-
σεων για τα νησιά μας παρουσίασε σήμερα η δι-
ευθύνουσα σύμβουλος του ΚΕΚ «Γεννηματάς», 
Βάνα Μανωλάκη.

Η κ. Μανωλάκη κάνοντας απολογισμό των σε-
μιναρίων για το πρώτο εξάμηνο έκανε γνωστό ότι 
υλοποιήθηκαν μέσω εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
342 σεμινάρια που αντιστοιχούν σε 8.480 ώρες 
εκπαίδευσης. Συνολικά τα σεμινάρια αυτά τα πα-
ρακολούθησαν 13.682 εκπαιδευόμενοι, από τους 
οποίους 10.968 ήταν από τα Δωδεκάνησα και 
2.714 από τις Κυκλάδες, προερχόμενοι σχεδόν 
από το σύνολο των νησιών της Περιφέρειας.

Το ΚΕΚ προετοιμαζόμενο για τις νέες δωρεάν 
εκπαιδευτικές δράσεις για την περίοδο Νοεμβρίου 
2021-Απρίλιου 2022 οι οποίες πραγματοποιού-
νται στο πλαίσιο των έργων «Δράσεις, ενημέρω-
σης, επιμόρφωσης και κατάρτισης στα Δωδεκά-
νησα και στις Κυκλάδες», με χρηματοδότηση από 
ίδιους πόρους της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, καλεί 
όλους όσοι ενδιαφέρονται να  παρακολουθήσουν 
κάποια από τα νέα προγράμματα, να δηλώσουν 
έγκαιρα την επιθυμία τους και να πραγματοποιή-
σουν την εγγραφή τους, με μέγιστο αριθμό δηλώ-
σεων τα τρία σεμινάρια ανά κύκλο εκπαίδευσης. 
Η έναρξη εγγραφών πραγματοποιείται από τις 
24/11/2021 στην ιστοσελίδα του ΚΕΚ  www.kek-
gennimatas.gr, στην οποία έχει αναρτηθεί η λίστα 
των προγραμμάτων που θα ξεκινήσουν άμεσα. Οι 
θεματικές κατηγορίες των προγραμμάτων είναι 
πολλές και ενδιαφέρουσες.

• ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΓΑΛΛΙΚΑ, ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΚΑ, ΙΤΑΛΙΚΑ,  ΤΟΥΡΚΙΚΑ, ΑΡΑΒΙΚΑ) ΕΣΤΙ-
ΑΣΜΕΝΕΣ ΣΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΑ

• ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ & 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

• ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΜARKETING & SOCIAL MEDIA 
ΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

• ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
• ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙ-

ΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
• MARKETING & ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ - ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕ-
ΛΑΤΩΝ

• Η ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΨΗΦΙΔΩΤΟΥ, ΤΗΣ ΚΕΡΑΜΙ-
ΚΗΣ, ΤΗΣ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΟΤΣΑΛΩΤΟΥ

• ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ - ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ - ΟΝΥΧΟΠΛΑΣ-
ΤΙΚΗ  - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ 

• ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
• ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ Γ’ ΗΛΙΚΙΑΣ
• ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ- ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
• ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
• ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
• ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑ
• ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
• ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΓΟΝΕΩΝ
• ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ 
• ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ
• ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑ
• ΑΡΧΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣ-

ΧΥΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ 
COVID

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟ-
ΠΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙ-
ΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. 
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Εύκολη νίκη 
για την ΑΕ 
Πάρου

Με μία εύκολη νίκη η Αθλητική 
Ένωση Πάρου, επί της Σερίφου, με 
2-0, στο δημοτικό στάδιο Πάρου, 
πήρε τον άτυπο τίτλο της πρωτα-
θλήτριας χειμώνα, στον Β’ Όμιλο της 
ΕΠΣ Κυκλάδων..

Ο αγώνας δεν προσέφερε συγκι-
νήσεις στους λίγους φίλους του πο-
δοσφαίρου που το παρακολούθησαν 
στο δημοτικό στάδιο Πάρου. Η πα-
ριανή ομάδα είχε τον απόλυτο έλεγ-
χο του παιχνιδιού και προηγήθηκε 
στο 12ο λεπτό με εύστοχο κτύπημα 
πέναλτι του Γιουρτζίδη. Στο συγκε-
κριμένο λεπτό αποβλήθηκε και ο 
αμυντικός της Σερίφου, Φ. Τσελάμι, 
όταν σταμάτησε με το χέρι την μπά-
λα πάνω στη γραμμή της εστίας του. 
Η ΑΕΠ συνέχισε τις επιθετικές της 
ενέργειες και έχασε αρκετές ευκαι-
ρίες. Τελικά, το τελικό 2-0 έγινε στο 
81ο λεπτό, με τον Καμπάση, ύστερα 
από εκτέλεση κόρνερ του Ραμπαβί-
λα.

Οι πρωταγωνιστές

ΑΕ Πάρου: Χαριστός, Βιτζηλαίος 
(Μπαρδάνης), Παπαδόπουλος, Γαβα-
λάς(Κιοσέ), Καμπάσης, Παντελαίος 
(Μοστράτος), Γιαννούλης (Μουράι), 
Γιουρτζίδης, Ραμπαβίλας, Τριαντα-
φυλλίδης (Ρούσσος), Κρητικός (Μα-
νωλακούδης)

ΑΟ Σερίφου: Λ. Τσελάμι, Παγιο-

λάρι, Φ. Τσελάμι, Μαγουλάς (Γκέρ-
σι), Μ. Παπαδόπουλος, Δ. Παπαδό-
πουλος, Λιβάνιος, Παππάς, Ρεβίνθης 
(Καμούδης), Καραγκούνης, Γαβριήλ

Διαιτητής: Βακόνδιος (καλός), με 
βοηθούς τους κ.κ. Κουζούμη και Γ. 
Ρούσσο (καλοί).

Εκλογές στην ΑΕΠ

Την Κυριακή, 28 Νοεμβρίου, πραγ-
ματοποιήθηκαν οι εκλογές, στο δη-

μοτικό στάδιο Παροικιάς, για τη νέα 
διοίκηση της Αθλητικής Ένωσης 
Πάρου. Το νέο ΔΣ θα έχει τρία χρό-
νια θητεία και σ’ αυτό εξελέγησαν οι:

Διοικητικό συμβούλιο
Βαζ. Πετρόπουλος  34
Στ. Μπόνης  25
Αγγ. Τσιγώνιας  20
Ιω. Πετρόπουλος  19
Αγγ. Ρεμούνδος  19 
Γεωρ. Παντελαίος  18

Ευαγ. Αγορίτσα Νάζου  11
-------------------------------
Ελ. Παυλίδου  7
Ιω. Αποστόλου  3
Πρ. Μαμάσης  1

Ελεγκτική επιτροπή
Νικ. Ραγκούσης  16
Αντ. Λάμπρου  16
-------------------------------
Στ. Τριπολιτσιώτης  15

Αποτελέσματα – Βαθμολογίες

Α’ Όμ.
ΠΑΣ Τήνου – Ελλάς Σύρου 0-4
Βαθμολογία
1. Ελλάς Σύρου 18
2. Άνω Μερά Β’ 9*
-------------------------------
3. ΠΑΣ Τήνου 9
3. Άνω Σύρος 9
4. Ανδριακός 6
5. Πάγος 0
* Οι Β’ ομάδες των συλλόγων δεν 

μπορούν να ανέλθουν κατηγορία.
Επόμενη αγωνιστική
Ανδριακός – Ελλάς Σύρου
Πάγος – Άνω Σύρος

Β’ Όμ.
ΑΕ Πάρου – Σέριφος 2-0
Πανσιφναϊκός – Κύθνος 1-0
Βαθμολογία
1. ΑΕ Πάρου 12
2. Φιλώτι 9
-------------------------------
3. ΑΟ Σερίφου 6
4. Πανσιφναϊκός 5

5. ΑΠΣ Κύθνου 5
6. Παμμηλιακός 3
Επόμενη αγωνιστική
Σέριφος – Πανσιφναϊκός
Παμμηλιακός – ΑΠΣ Κύθνου
ΑΕ Πάρου – Φιλώτι

Γ’ Όμ.
Πανθηραϊκός – Πανναξιακός 0-5
ΠΑΣ Νάξου – Πύργος 0-0
Βαθμολογία
1. Πανναξιακός 13
2. Καρτεράδος 10
-------------------------------
3. Πύργος 8
4. ΠΑΣ Νάξου 8
5. Πανθηραϊκός 3
6. Σαντορίνη 2020 Β’ 0
7. Ίος 0
Επόμενη αγωνιστική
Πύργος – Σαντορίνη 2020
Πανθηραϊκός – Καρτεράδος
Ίος – Πανναξιακός

Κ-18 (Β’ Όμ.)
Νηρέας – Σαντορίνη 2020 3-3

Βαθμολογία
1. Κύθνος 10
2. Παμμηλιακός 6
3. Πανσιφναϊκός 6
4. Φιλώτι 3
5. Νηρέας 1

Κ-12 (Γ’ Όμ.)
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας 5-0
Βαθμολογία
1. Μαρπησσαϊκός 7
2. ΑΟ Πάρου 5
3. Παμμηλιακός 4
4. Φιλώτι 0
5. Νηρέας 0

Γ’ Εθνική (Ε’ Όμ.)
Σαντορίνη 2020 – Ηλιούπολη 0-0
Άνω Μερά – Φωστήρ 1-1
Βαθμολογία
1. Φοίνικας Ν. Επιδαύρου 13
-------------------------------
2. Παναρκαδικός 10
3. Άνω Μερά 10
4. Ηλιούπολη 10
5. Σαντορίνη 2020 8

6. Φωστήρ 6
7. Άρης Σκάλας 6
-------------------------------
8. Ερμιονίδα 5
9. Χαραυγιακός 5
10. Ερμής Μελιγούς 3
11. Αγ. Ιερόθεος 2

Κλήσεις στην ΕΠΣΚ

Για τους αγώνες του πανελλήνιου 
πρωταθλήματος προεπιλογής εθνι-
κών ομάδων Κ-17 και Κ-15, κλήθη-
καν 30 ποδοσφαιριστές από τις ομά-
δες των Κυκλάδων, για την πρώτη 
προπόνηση το Σάββατο, 4 Δεκεμβρί-
ου, στη Σύρο. Από την Πάρο κλήθη-
καν οι παρακάτω:

Ομάδα Κ-17
Γιαουπάι Λεντιάν, ΑΜΕΣ Νηρέας
Πούλιος Φωκάς, ΑΟ Πάρου
Νικολάου Αντώνης, ΑΟ Πάρου
Δαφερέρας Γιάννης, ΑΟ Πάρου
Κ-15
Αλιφιέρης Γιώργος, ΑΟΠ
Κρίσπης Αλέξανδρος, ΑΟ Πάρου
Τσιγώνιας Νίκος, Μαρπησσαϊκός



25η Νοέμβρη - Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης
της βίας κατά των Γυναικών

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών, που ήταν στις 25 Νοέμβρη,  η 
Ομάδα Γυναικών Πάρου-Αντιπάρου (μέλος της ΟΓΕ) εκφράζει την αλληλεγγύη της σε κάθε γυναίκα της βιοπά-
λης που είναι θύμα βίας με όποια μορφή και αν εκφράζεται αυτή. Είμαστε στο πλευρό κάθε γυναίκας που βι-
ώνει τη βία εκεί που εργάζεται, εκεί που ζει, που σπουδάζει, που αθλείται, που περνάει τον ελεύθερο χρόνο της.

Βία είναι το συνολικό τσάκισμα 
της εργασιακής, της οικογενειακής, 
της προσωπικής μας ζωής, είναι η 
έλλειψη μέτρων προστασίας της 
υγείας και της ζωής μας, των ερ-
γασιακών μας δικαιωμάτων, της 
μητρότητας. Βία είναι ο ιμπεριαλι-
στικός πόλεμος και η προσφυγιά. 
Αυτό είναι το έδαφος πάνω στο 
οποίο ανθίζει η ενδοοικογενειακή 
βία, η σεξουαλική κακοποίηση, οι 
βιασμοί, ακόμα και οι δολοφονίες 
γυναικών. Ταυτόχρονα, αυτά εί-
ναι τα «δεσμά» που περιορίζουν 
τις δυνατότητες μιας γυναίκας να 
ξεφύγει από μία βίαιη διαπροσω-
πική σχέση.

Τι εννοούμε
με τη λέξη βία;

Λύνεται νομικά
το ζήτημα της βίας;

Δρούμε συλλογικά και αγωνιζόμαστε 
ενάντια σε κάθε μορφής βία που εντείνει 
την ανισοτιμία των γυναικών 
	Αποκαλύπτουμε όλα τα πρόσωπα της 

βίας φωτίζοντας τη ρίζα της βίας κατά 
των γυναικών. 

	Παλεύουμε συλλογικά ενάντια σ’ αυτούς 
που τη γεννούν, σ’ αυτούς που την τρέ-
φουν. 

Τασσόμαστε αναντίρρητα 
υπέρ της αυστηριοποίησης του 
ποινικού πλαισίου των εγκλημά-
των βίας κατά των γυναικών και 
καταδικάζουμε κατηγορηματικά 
κάθε φαινόμενο ατιμωρησίας 
ή προσπάθειας να πέσουν στα 
«μαλακά» οι δράστες. Όμως, οι 
όποιες αλλαγές στην ποινική νο-
μοθεσία δεν εξασφαλίζουν από 
μόνες τους την ολόπλευρη προ-
στασία των γυναικών. 

Στην πραγματικότητα είτε οι 
δολοφονίες γυναικών χαρακτη-
ριστούν γυναικοκτονίες είτε όχι, η 
ουσία του προβλήματος δεν αλ-
λάζει αν δεν υπάρξει ολόπλευρη 
κοινωνική προστασία και στήριξη 
των γυναικών, που εκτός των άλ-
λων θα αποτρέπει τους δράστες 
να δρουν ανενόχλητοι. 

Το θάρρος, η τόλμη απέναντι στη βία μπορεί 
να αναπτυχθεί στο έδαφος της συλλογικότη-
τας, της συναδελφικότητας, της αλληλεγγύης. 
Η δράση στο γυναικείο σύλλογο, στο σωμα-
τείο είναι η καλύτερη «ασπίδα προστασίας» 
της γυναίκας για να βρει τη δύναμη και το 
κουράγιο να αλλάξει τη ζωή της μαχόμενη.

Είναι ατομικό ζήτημα 
κάθε γυναίκας να 
«σπάσει τη σιωπή» της;

Σπάμε το φαύλο 
κύκλο της σιωπής 
και συλλογικά 
διεκδικούμε:
•	 Μέτρα στήριξης των άνεργων 

γυναικών (επίδομα ανεργίας χωρίς 
όρους και προϋποθέσεις), των 
γυναικών από μονογονεϊκές και 
πολύτεκνες οικογένειες. Μόνιμη και 
σταθερή δουλειά με αξιοπρεπείς 
μισθούς, κατοχυρωμένους από 
Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, 
πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά 
δικαιώματα, για να μπορέσουν οι 
γυναίκες να σταθούν με αξιοπρέπεια 
στα πόδια τους και να πάρουν τη ζωή 
στα χέρια τους.

•	 Χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό για τη λειτουργία των 
κρατικών κοινωνικών υπηρεσιών 
και υποδομών για την πρόληψη 
του φαινομένου της βίας κατά των 
γυναικών και για τη στήριξη των 
κακοποιημένων γυναικών (ξενώνες, 
τηλεφωνικές γραμμές κ.α.), με την 
άμεση και πλήρη στελέχωσή τους από 
εξειδικευμένο προσωπικό με μόνιμη 
και σταθερή εργασία χωρίς καμία 
εμπλοκή ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ. 

•	 Ενημερωτικά προγράμματα 
σε σχολεία και σχολές από 
επιστημονικούς κρατικούς φορείς

Οµάδα Γυναικών
Πάρου Αντιπάρου
(Μέλος της ΟΓΕ)  

Η κοινωνία της 
εκμετάλλευσης γεννά 
τη βία στις  
διαπροσωπικές σχέσεις

Οι απαράδεκτες συμπεριφορές απέναντι 
στις γυναίκες, που φτάνουν μέχρι το βιασμό 
και τις δολοφονίες, είναι το αποτέλεσμα -και 
όχι η αιτία- της ανισότιμης θέσης της γυναίκας 
στην ταξική κοινωνία, των κοινωνικών διακρί-
σεων που βιώνουν οι γυναίκες σε κάθε πλευ-
ρά της ζωής τους. 

Πηγάζουν από τις αξίες που «γεννά» η ίδια 
η φύση της σημερινής κοινωνίας: την εκμετάλ-
λευση ανθρώπου από άνθρωπο, τον ανελέη-
το ανταγωνισμό, τον ατομισμό, τον εγωιστικό 
τρόπο ζωής και σκέψης, που διαπερνούν και 
τις διαπροσωπικές, τις οικογενειακές σχέσεις. 
Σε αυτό το έδαφος αναπτύσσονται εχθρικές 
συμπεριφορές μεταξύ ανθρώπων που έχουν 
τα ίδια προβλήματα και τα ίδια συμφέροντα, 
ακόμα και μέσα στην οικογένεια. Έτσι ξεπρο-
βάλλει η απαξίωση της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας και ζωής, η επιβολή της πειθαρχίας, της 
υποταγής, οι στρεβλές αντιλήψεις περί «αφο-
σίωσης» της συζύγου ή της συντρόφου που 
συνδέονται με την τάση «ιδιοκτησίας» της.

Το κίνητρο του δράστη δεν είναι το φύλο 
του θύματος, αλλά η σχέση του θύματος μαζί 
του. Τα στρεβλά πρότυπα ανθίζουν όσο διαι-
ωνίζεται η οικονομική και κοινωνική εξάρτηση 
ενός ανθρώπου από έναν άλλο στο πλαίσιο 
του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης.


