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πρώτο θέµα

Να ξεκινήσουµε µία 
νέα πορεία µε την 
απόλυτη πίστη

Ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος µε 
ποιµαντορική εγκύκλιο -επί τη εορτή των Χριστουγέννων- απευ-
θύνεται στους πολίτες των νησιών µας.

Ο κ. Καλλίνικος σημειώνει:
«Πρός τόν Ἱερό κλῆρο καί τούς εὐσεβεῖς Χριστιανούς
τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Παροναξίας
«Καί ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν» 

(Ἰωάν. Α΄, 14)
Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἡ μεγάλη ἑορτή τῶν Χριστουγέννων, ἀνατέλλει καί πάλι 

πανίερη καί φωτοφόρος, γιά νά μᾶς προσφέρει χαρά, ἐλπίδα 
καί αἰσιοδοξία στίς δύσκολες ἡμέρες πού διερχόμαστε ὡς 
ἀνθρωπότητα λόγω τῆς συνεχιζόμενης δοκιμασίας τῆς παν-
δημίας πού ἐξακολουθεῖ νά κυριαρχεῖ καί νά ρυθμίζει τή 
ζωή μας. Ἡ παρουσία τοῦ νεογέννητου Ἰησοῦ ἀνάμεσά 
μας γίνεται ἀφορμή νά πάρουμε τήν σκέψη μας ἀπό τά 
ὅσα δυσάρεστα διαδραματίζονται γύρω μας καί νά τήν κα-
τευθύνουμε στήν χαρά τοῦ ἐρχομοῦ Του στόν κόσμο ἀναλο-
γιζόμενοι τήν ἀπέραντη ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Πατρός ὁ Ὁποῖος 
προσφέρει τόν Υἱό καί Λόγο Του ὡς Σωτήρα καί Λυτρωτή 
τοῦ κόσμου. 

Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ξεκινώντας τό 
Εὐαγγέλιό του ἀναφέρεται στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό 
ὡς Υἱό καί Λόγο τοῦ Θεοῦ, περιγράφοντας τά κύρια χα-
ρακτηριστικά Του. Στό πρῶτο κεφάλαιο καί στόν πρῶτο 
στίχο ὁ Εὐαγγελιστής τῆς ἀγάπης μᾶς πληροφορεῖ σαφῶς 
πώς πρίν ἀπό ὁ,τιδήποτε ἄλλο ὁ Χριστός προϋπῆρχε «Ἐν 
ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος» ἀλλά καί ὅτι εἶναι ἀχώριστος μέ τόν Θεό 
Πατέρα «...καί ὁ Λόγος ἦν πρός τόν Θεόν...» καί βέβαια ὅτι 
ὁ ἴδιος εἶναι Θεός «...καί Θεός ἦν ὁ Λόγος» (Ἰωάν. Α’,1). 
Συνεχίζοντας ὁ Εὐαγγελιστής μᾶς τονίζει πώς ὅλη ἡ δημι-
ουργία εἶναι προϊόν τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ διά τοῦ Λόγου 
Του «πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο, καί χωρίς αὐτοῦ ἐγένετο 
οὐδέ ἕν ὅ γέγονεν.» (Ἰωάν. Α’,3) ἀλλά καί πώς ὁ Χριστός 
ὡς Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι τό μόνο ἀληθινό φῶς 
πού φωτίζει τήν ἀνθρωπότητα «Ἦν τό φῶς τό ἀληθινόν, 
ὅ φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τόν κόσμον». 
(Ἰωάν. Α’,9) 

Ὅλα τά παραπάνω στοιχεῖα ὅπως μᾶς τά παραθέτει ὁ 
Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ἀποτελοῦν τήν Ὀρθόδοξη διδα-
σκαλία περί τοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ 
καί ἀφοροῦν στήν δική Του φύση καί ὑπόσταση. Ἡ ἄπειρη 
ἀγάπη Του ὅμως πού δέν ἄντεχε νά μᾶς βλέπει μετά τήν 
πτώση νά ταλαιπωρούμαστε ἀπό τήν ἁμαρτία, θέλησε νά 
τά μοιραστεῖ μαζί μας. Καί τότε συνέβη τό θαῦμα «καί 
ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο καί ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν...» (Ἰωάν. 
Α’,14). Ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ γίνεται ἄνθρωπος, 
σαρκώνεται, εἰσέρχεται στόν κόσμο καί τήν ἱστορία, γίνε-
ται, ὁρατός, αἰσθητός, μποροῦμε νά Τόν ἀγγίξουμε, νά Τόν 
δοῦμε, νά Τόν ἀκούσουμε, νά κοινωνήσουμε μαζί Του, νά 
ἀπολαύσουμε τήν θέα τοῦ προσώπου Του καί τήν μακάρια 
καί σωτήρια παρουσία Του στή ζωή μας.

Τό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ γίνεται ἡ ἀπαρχή τής σωτηρίας 
τοῦ κόσμου. Τό μήνυμα τῶν Ἀγγέλλων πρός τούς ποιμένες 
«...ὅτι ἐτέχθη ἡμῖν σήμερον Σωτήρ ὅς ἐστί Χριστός Κύριος» 
(Λουκ. Β’,11) ἀκούγεται ξανά καί ξανά ὄχι μόνο κάθε Χρι-

στούγεννα ἀλλά κάθε ἡμέρα, κάθε ὥρα καί στιγμή πού ὡς 
ἄνθρωποι ἀντιμετωπίζουμε τήν σκληρότητα καί τόν πόνο 
αὐτῆς τῆς φθαρτῆς πραγματικότητας στήν ὁποία ζοῦμε. Ἡ 
Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου σκορπίζει παντοῦ φῶς, ἐλπίδα 
καί λύτρωση. Ὁ ἐρχομός Του ἔφερε στόν κόσμο τήν ὀμορ-
φιά καί τήν χαρά πού τοῦ ἔλειπε. Τά Χριστούγεννα δέν 
ἀφήνουν πλέον κανένα περιθώριο ἀπελπισίας καί ἀπόγνω-
σης. 

Γιά κάθε ἄνθρωπο πού παλεύει μέ τήν ἀνθρώπινη φθορά 
καί τήν ἀσθένεια, πού ὑποφέρει σωματικά, ψυχικά καί συ-
ναισθηματικά καί τώρα στόν καιρό τῆς πανδημίας ἀλλά καί 
πάντοτε, «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο» καί μᾶς θεραπεύει, μᾶς 
στηρίζει, μᾶς ζητά νά ἐναποθέσουμε μέ πίστη τήν φροντίδα 
μας στά χέρια Του καί ὑπόσχεται νά ἀπαλλάξει τήν δημι-
ουργία Του ἀπό τήν φθορά καί νά τήν ξανακάνει Παράδει-
σο. 

Γιά ἕνα κόσμο πού καθημερινά γίνεται μάρτυρας τοῦ δι-
χασμοῦ καί τῆς ἀναταραχῆς, τοῦ κάθε εἴδους ρατσισμοῦ 
ἀλλά καί τῆς βίας καί τῆς μισαλλοδοξίας «ὁ Λόγος σάρξ 
ἐγένετο» καί μᾶς ἑνώνει ὡς ἀδέλφια καταργώντας κάθε τι 
πού μᾶς χωρίζει καί μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας Του μᾶς καθιστᾶ 
μέλη τῆς οἰκογένειας τοῦ Θεοῦ. 

Γιά ὅσους ἀπογοητεύονται καί ἀπελπίζονται ἀπό τίς 

πτώσεις καί τίς ἁμαρτίες τους «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο» καί 
μᾶς καλεῖ νά ξεκινήσουμε μιά νέα πορεία μέ τήν ἀπόλυτη 
πίστη καί βεβαιότητα πώς καμιά ἁμαρτία καί καμία πτώση 
δέν εἶναι μεγαλύτερη ἀπό τό ἔλεος καί τήν ἀγάπη Του. Καί 
γιά ὅλους ἐκείνους πού ξυπνοῦν καθημερινά μέ τόν πόνο 
τῆς ἀπώλειας τῶν ἀγαπημένων τους, πού πενθοῦν γιά τόν 
χαμό κάποιου δικοῦ τους ἀνθρώπου καί βιώνουν τήν θλίψη 
τοῦ ἀποχωρισμοῦ πού ἐπιφέρει ὁ θάνατος, ἰδιαίτερα δέ 
αὐτή τήν περίοδο πού θρηνοῦμε γιά τά θύματα τῆς παν-
δημίας, «ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο» καί μᾶς βεβαιώνει πώς 
κάθε ψυχή πού ἔζησε ἑνωμένη μαζί Του ἀπολαμβάνει πλέον 
τήν πληρότητα καί τήν μακαριότητα της αἰώνιας ζωῆς στήν 
Οὐράνια Βασιλεία Του.

Μέ αὐτές τίς σκέψεις εὔχομαι ἀπό τά βάθη τῆς πατρικῆς 
μου καρδιᾶς πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως, ἰδιαιτέρως δέ πρός 
τούς ἀσθενοῦντες καί δοκιμαζόμενους ἀπό πένθος ἤ ἀνέχεια 
ἀδελφούς μας, τούς ἀποδήμους, τούς ναυτιλλομένους καί 
τούς ταξιδεύοντες, τούς ἐγγύς καί τούς μακράν, τούς ἁπα-
νταχοῦ τῆς γῆς Ναξίους, Παρίους καί Αντιπαρίους, ὁ Τε-
χθείς καί Σαρκωθείς Ἰησοῦς Χριστός, ὁ Σωτήρ καί Λόγος 
τοῦ Θεοῦ νά μᾶς φωτίζει, νά μᾶς στηρίζει στόν καθημερινό 
μας ἀγώνα, νά μᾶς λυτρώσει ὁριστικά ἀπό τήν συνεχιζόμε-
νη δοκιμασία τῆς πανδημίας καί νά μᾶς ἀξιώσει τοῦ δώρου 
τῆς σωτηρίας πού μέ τήν ἐνανθρώπησή Του προσέφερε 
ἁπλόχερα σέ ὅλο τόν κόσμο.

Χρόνια πολλά, εὐλογημένα, εἰρηνικά καί ἁγιασμένα!».
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Η αλήθεια για 
τον Φ.Π.Α.

Αλλάζουν οι συντελεστές του ΦΠΑ στην Ευρω-
παϊκή Ένωση, σε πρώτη φάση από το 2025 και 
σε δεύτερη φάση από το 2030, σύµφωνα µε την 
πρόταση Οδηγίας που υιοθετήθηκε από το Συµ-
βούλιο Υπουργών Οικονοµικών της Ευρώπης 
(Ecofin).

Η παρέµβαση και στις δύο φάσεις (από το 2025 
και από το 2030) αφορά: Ακίνητα, ΦΠΑ στα νη-
σιά, φυτοφάρµακα, αγροτικά µηχανήµατα, βαµβά-
κι κ.ά. Σηµειώνουµε ότι τι θα ισχύσει από το 2025 
και τι από το 2030 δεν ανακοινώθηκε.

Όπως προβλέπεται, µεταξύ άλλων, η Ελλάδα θα 
έχει τη δυνατότητα για εφαρµογή ειδικών µειωµέ-
νων κατά έως 30% συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά 
του Αιγαίου. Παράλληλα, ανοίγει ο δρόµος για την 
υιοθέτηση µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ στην αγο-
ρά των ακινήτων. 

Αυτή είναι η είδηση από το Συµβούλιο Υπουρ-
γών Οικονοµικών Ecofi n. Ακόµα, η χώρα µας υπο-
στήριξε και πέτυχε εµπλουτισµό του καταλόγου 
µειωµένων συντελεστών, µε παροχή δυνατότητας:

- Εφαρµογής µειωµένων συντελεστών σε ηλια-
κά πάνελ, βρεφικές πάνες, χειρουργικές µάσκες, 
υπηρεσίες live streaming θεαµάτων.

- Απαλλαγής ΦΠΑ σε βασικά είδη και υπηρεσίες 
πρώτης ανάγκης, καθώς και ιατρικό εξοπλισµό και 
αναπηρικά είδη.

- Εφαρµογής απαλλαγής ΦΠΑ σε περιπτώσεις 
κρίσεων, καταστροφών, πανδηµιών.

∆ηλαδή, για τα νησιά, ουσιαστικά επανέρ-
χεται το άρθρο που ίσχυε από τη συνθήκη 
προσχώρησης της χώρας στην ΕΟΚ και επί 
δεκαετίες κατοχύρωνε τη δυνατότητα της Ελ-
λάδας για έκπτωση 30% στους συντελεστές 
ΦΠΑ σε όλο το Αιγαίο.

Οι «πανηγυρισµοί»

Για τα παραπάνω είχαµε µπαράζ πανηγυρικών 
ανακοινώσεων και δηλώσεων, ιδιαίτερα στις Κυ-
κλάδες. 

Επικεφαλής πρώτου και δεύτερου βαθµού αυτο-
διοίκησης, βουλευτές του Νοµού και άλλοι φορείς 
µε δελτία Τύπου και δηλώσεις υποστήριξαν τα θε-
τικά της ανακοίνωσης, ενώ δε «λησµόνησαν» να 
τονίσουν για το πώς η χώρας µας έχει µία κυβέρ-
νηση που µεριµνά και συγχρόνως θα µειώσει τον 
ΦΠΑ στα νησιά.

Η αλήθεια

Η αλήθεια είναι ότι η µείωση του ΦΠΑ από το 
2025 ή το 2030 είναι µία ακόµα κοροϊδία προς 
τους πολίτες των νησιών! Κι αυτό γιατί η συγκε-
κριµένη οδηγία του Συµβουλίου Υπουργών της Ευ-
ρώπης (Ecofi n), το µόνο που ξεκαθαρίζει είναι 

ότι µέχρι το 2025 δε θα γίνει καµία µείωση! 
Αυτή είναι η ουσία! Για µετά το 2025, θα δούµε... 
Θα το επανεξετάσουν κι αν είµαστε «καλά παιδιά» 
και τηρούµε τις µεταµνηµονιακές δεσµεύσεις, τους 
δηµοσιονοµικούς στόχους κλπ, θα δούµε…

Επίσης, η πρόσφατη απόφαση του Ecofi n δεν 
επηρεάζει σε τίποτα τη δυνατότητα που έχει σή-
µερα η κυβέρνηση για την επαναφορά των µειω-
µένων συντελεστών. Κι αυτό γιατί το άρθρο 120 
της οδηγίας 2006/112/ΕΚ επιτρέπει ήδη στην 
Ελλάδα την εφαρµογή τέτοιων πολιτικών. 

Τέλος, το «κερασάκι στην τούρτα» είναι ότι 
κανείς δε µετέδωσε ότι στις αποφάσεις του Ecofi n 
από το 2032 καταργείται η δυνατότητα των κρα-
τών µελών να εφαρµόζουν µειωµένους συντελε-
στές και απαλλαγές σε αγαθά και υπηρεσίες που 
«θεωρούνται επιζήµια για το περιβάλλον και τους 
στόχους της ΕΕ για την κλιµατική αλλαγή». ∆ηλα-
δή, τα σπασµένα της «κλιµατικής µετάβασης» θα 
φορτωθούν στους πολίτες!

οικονοµία
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Κίνηση Νοεµβρίου
Σε καλό επίπεδο κινήθηκε η κίνηση στον λιµένα Πάρου και τον Νοέµβριο 
2021. Σύµφωνα µε το λιµεναρχείο Πάρου, φέτος τον Νοέµβριο αποβιβάστη-
καν στο νησί µας 10.062 επιβάτες, έναντι 4.588 πέρσι τον αντίστοιχο µήνα. 

Ακόµα, στην Πάρο κατέφθασαν τον ίδιο µήνα 582 φορτηγά, 338 δίκυκλα, 3 
πούλµαν και 6 τροχόσπιτα.

Οι περισσότεροι αποβιβασθέντες ήρθαν από τον λιµένα Πειριαώς (6.781), 
και ακολούθησαν αυτοί από τον λιµένα Νάξου (1717), από τον λιµένα Ερµού-
πολης (756) και τον λιµένα Θήρας (455).

Τέλος, τον Νοέµβριο 2021 εκτέλεσαν δροµολόγια τρία συµβατικά πλοία τα 
οποία πραγµατοποίησαν 124 κατάπλους και δύο ταχύπλοα που πραγµατοποί-
ησαν 17 κατάπλους.

Νέο ∆Σ στην ΕΛΜΕ
Συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο διοικητικό συµβούλιο της ΕΛΜΕ Πάρου – Αντι-
πάρου και έχει ως εξής:

Πρόεδρος: ∆έσποινα Χριστοφόρου
Αντιπρόεδρος: Ανέστης Μαλιάρης
Γενικός γραµµατέας: Κωνσταντίνος Φίλης
Οργανωτικός γραµµατέας: Φώτιος Παναγιωτόπουλος
Ταµίας: Κυριακή Ζιούρα
Μέλη: Βασιλική Γκολιοµύτη, Σταµατίνα Πεφάνη
Αναπληρωµατικά µέλη: Μιχάλης Σαρόγλου Μαγδαληνή Ράπτη.

Χρόνια Πολλά
με Υγεία και Ευτυχία!

Είθε το 20�2 να 
επικρατήσει η ΛΟΓΙΚΗ !!!!

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος

Καλά Χριστούγεννα &
Ευτυχισμένο το Νέο Έτος

Δώρα Σαρρή - Παπακυρίλλου
Αντιδήμαρχος Πάρου

Υγεία, Αγάπη, Ευτυχία,
Όνειρα, Χαμόγελα,

Δημιουργικότητα, Επιτυχίες....
είναι μερικές μόνο από τις

2022  ευχές μου
για τα φετινά Χριστούγεννα.

2022

ειδήσεις

Αιµοδοσία
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του «Συλλόγου Εθελοντών Αιµοδοτών Πάρου – 
Αντιπάρου», «Μαρία Ναυπλιώτη», ευχαριστεί θερµά τα µέλη του, για την 
προσφορά τους στη χειµερινή αιµοδοσία, δίνοντας το παρόν στο κάλεσµα 
του συλλόγου, µε 546 συµµετοχές, προσφέροντας 502 φιάλες αίµατος και 
µάλιστα σε περίοδο πανδηµίας. 

Αναλυτικότερα: ∆ήµος Αντιπάρου 45 φιάλες, ∆ηµοτική Κοινότητα Αγκαι-
ριάς 38 φιάλες, ∆ηµοτική Κοινότητα Μάρπησσας 62 φιάλες, ∆ηµοτική Κοι-
νότητα Νάουσας 82 φιάλες, Κοινότητα Πάρου 275 φιάλες.

Κατά τη διεξαγωγή της χειµερινής αιµοδοσίας τηρήθηκαν οι κανόνες υγι-
εινής και τα απαραίτητα µέτρα προστασίας των εθελοντών αιµοδοτών, καθώς 
και η απολύµανση των χρησιµοποιούµενων χώρων.

Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου αιµοδοτών σηµειώνεται: «Θα θέλα-
µε να συγχαρούµε τους Εθελοντές Αιµοδότες µας, που έδωσαν δυναµικά το 
παρών, µέσα στις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδηµίας COVID-19, για να 
προσφέρουν το πιο πολύτιµο δώρο ζωής, στηρίζοντας αυτές τις δύσκολες στιγ-
µές τους συνανθρώπους µας που έχουν ανάγκη για αίµα. Για την επιτυχία του 
σκοπού του Συλλόγου µας, συνέβαλαν και τους ευχαριστούµε θερµά: 

- το Κλιµάκιο Αιµοληψίας του Νοσοκοµείου Παίδων «Αγία Σοφία» 
- τη ∆ιοικούσα Επιτροπή του Ιερού Ναού Παντάνασσας, τη ∆ηµοτική Κοινό-

τητα Αγκαιριάς, τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των Πολιτιστικών Συλλόγων «Αρχί-
λοχος» και «Αγκαιριάς», τις Σχολικές Επιτροπές των ∆ήµων Πάρου και Αντι-
πάρου για την ευγενική παραχώρηση των χώρων που πραγµατοποιήθηκαν οι 
αιµοληψίες

- τον ∆ήµο Πάρου, την Κ∆ΕΠΑΠ και την Υπηρεσία Καθαριότητας 
- τον ∆ήµο Αντιπάρου και τη ΚΕ∆Α, τη Κοινοπραξία Ferry-boat Αντιπάρου 
- τους Συλλόγους Γυναικών Αντιπάρου και Ναούσης 
- τα ΜΜΕ και Κοινωνικής ∆ικτύωσης
- όλους όσοι πρόσφεραν και βοήθησαν για την επίτευξη του ιερού αυτού 

σκοπού
Μείναµε ψύχραιµοι – ∆ώσαµε αίµα!».



Και τα φετινά Χριστούγεννα θα τα βιώσουμε 
διαφορετικά λόγω της υγειονομικής κρίσης ...

Δεν πρέπει όμως να χάσουμε το νόημα και την 
ουσία των ημερών που είναι η αγάπη και η 

αλληλεγγύη, αφού η γέννηση του Θεανθρώπου 
στέλνει μήνυμα ελπίδας και πίστης σε όλη την 

ανθρωπότητα.

Με ταπεινότητα και απλότητα λοιπόν ας 
αναζητήσουμε το πραγματικό πνεύμα των 
Χριστουγέννων και ας αφήσουμε τα αγνά 

συναισθήματα να γεμίσουν τις καρδιές μας.

Ευτυχισμένα και ευλογημένα Χριστούγεννα
με Υγεία, Αγάπη και Ευτυχία.

Ο Πρόεδρος, η Αντιπρόεδρος, τα μέλη του ΔΣ
και οι εργαζόμενοι στο ΝΠ κοινωνικής Πρόνοιας 

και Αλληλεγγύης.

Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, το μήνυμα της 
Γέννησης του Θεανθρώπου ας φωτίσει τις 
καρδιές  μας και ας τις γεμίσει με Αγάπη.

Με αλληλεγγύη, αισιοδοξία και χαμόγελο, 
είναι σίγουρο ότι θα τα καταφέρουμε!

Μάρκος Ι. Κωβαίος
Δήμαρχος Πάρου

Χαρούμενα Χριστούγεννα
και Ευτυχισμένο το Νέο Έτος 2022!

Εύχομαι σε όλους τους Κυκλαδίτες και τις Κυκλαδίτισσες,

Καλά Χριστούγεννα !!!
Χαρούμενο και
ευτυχισμένο
το 2022 !!!

Η νέα χρονιά να μας φέρει
νίκες και ανατροπές
• στην πανδημία, 
• στην οικονομία, 
• στο κοινωνικό κράτος 
• στην κοινωνία των πολιτών 

Νίκος Συρμαλένιος
Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ 
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ



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

Ο αρχιτέκτονας - µηχανικός Βαζαίος Πετρόπουλος,
οι συνεργάτες του και το προσωπικο του γραφείου 
STYDIO265 αρχιτεκτονική +κατασκευή σας εύχονται

ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2022
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Από τύχη 
έχουµε ρεύµα 
στην Πάρο

Το πλέον επικίνδυνο επάγγελµα σήµερα, ίσως 
είναι αυτό του «εναερίτη» (εναέριος, αυτός που 
κινείται στον αέρα). 

Ακόµα, οι εναερίτες τεχνικοί του ∆Ε∆∆ΗΕ (∆ια-
χειριστής Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας), είναι αναγκασµένοι να εργάζονται 
σε βάρδιες 24 ώρες το εικοσιτετράωρο, κάτω από 
οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες.

Το πρόβληµα σε Πάρο Αντίπαρο

Για την έλλειψη στελέχωσης των εναεριτών σε 
Πάρο και Αντίπαρο η εφηµερίδα µας έκανε πριν 
ένα χρόνο περίπου δηµοσιεύµατα επί δηµοσιευ-
µάτων προκειµένου όχι µόνο να γνωστοποιήσει 
το πρόβληµα, αλλά και για να «συγκινήσει» τους 
αρµόδιους και να δοθεί λύση.

Αρχικά υπήρχε σχεδόν σε όλη τη χώρα αναδη-
µοσίευση του ζητήµατος –µε τον ένα ή άλλον τρό-
πο- ενώ υπήρχαν και αναφορές στη Βουλή. Έτσι, 
φάνηκε, ότι θα δοθεί λύση µέσω προσλήψεων, 
αλλά τελικά το θέµα ξεχάστηκε.

Σήµερα, στην Πάρο και την Αντίπαρο υπάρχουν 
τρεις εναερίτες, συν έναν από την Αθήνα, που 
αλλάζει κάθε 10 ηµέρες περίπου για να έλθει άλ-
λος. ∆ηλαδή, µε 4 άτοµα, δεν βγαίνουν οι βάρδιες. 
Οι εναερίτες πρέπει σύµφωνα µε το πρωτόκολλο 
ασφάλειας –και είναι λογικό- να δουλεύουν ανά 
δυάδες. Αυτό σηµαίνει ότι και οι τέσσερις υπάρ-
χοντες δεν µπορούν να καλύψουν ούτε ένα εικο-
σιτετράωρο υπηρεσίας. Με µία απλή αριθµητική 
πράξη µε 7 ηµέρες της εβδοµάδας, οκτάωρο, ρεπό, 
άδειες κλπ, θα καταλάβουµε όλοι µας ότι µάλλον 
από τύχη οφείλουµε ότι για την ώρα τα προβλήµα-
τα δεν είναι µεγαλύτερα. Και φυσικά εννοείται ότι 
µία δυάδα εναεριτών δεν µπορεί να καλύψει -πέρα 
από µία βλάβη- σε κάποιον πυλώνα κάτι άλλο. 
Πάνω στον πυλώνα δεν γνωρίζεις ποτέ πόση ώρα 
θα χρειαστεί για την αποκατάσταση. Επίσης, πρέ-
πει να επισηµάνουµε ότι οι βλάβες που παρουσιά-
ζονται δεν είναι όλες σε κολώνες που βρίσκονται 
δίπλα σε δηµόσιο δρόµο. Οι περισσότερες βλάβες 
αφορούν πυλώνες που βρίσκονται σε αγρούς, σε 
βουνά ή και σε σχεδόν απροσπέλαστες περιοχές. 
Συν βέβαια τις µετακινήσεις που πρέπει να γίνο-
νται από την µία πλευρά της Πάρου στην άλλη ή 
στην Αντίπαρο.

Ο εναερίτης που ρισκάρει τη ζωή του πάνω στις 
κολώνες και δίπλα σε υψηλότατη τάση ρεύµατος, 
είναι ένας εργάτης χαµηλού κοστολογίου, αφού 
προφανώς τα χρυσοπληρωµένα υψηλόβαθµα στε-
λέχη του ∆Ε∆∆ΗΕ κοστολογούν αυτή την εργα-
σία αρκετά χαµηλά. Είναι χαρακτηριστικό ότι ένας 
συµβασιούχος εναερίτης αµείβεται µε 640 ευρώ 
(ολογράφως: εξακόσια σαράντα). Οι εργαζόµενοι 
εναερίτες στην Πάρο υπερβαίνουν εαυτούς για να 
υπάρχει µία αντιµετώπιση όλων των παραπάνω 
θεµάτων δουλεύοντας καθηµερινά µε υπερωρίες 
τριών έως οκτώ ωρών.

Η δύσκολη εποχή

Σχεδόν η µισή Πάρος την εβδοµάδα από 6 έως 
12 Σεπτεµβρίου, λόγω της κακοκαιρίας που επι-
κράτησε µε τις βροχές και τους δυνατούς αέρηδες, 
αντιµετώπισε πρόβληµα. 

Η υποστελέχωση σε εργατοτεχνικό προσωπικό 
του ∆Ε∆∆ΗΕ φάνηκε πολύ περισσότερο. Σπίτια και 
επιχειρήσεις έµειναν επί ηµέρες δίχως ηλεκτρικό 
ρεύµα, ενώ ακόµα και σήµερα υπάρχουν βλάβες σε 
συνδέσεις διαδικτύου, οθόνες, router. Οι κάτοικοι 
περιοχών που αντιµετώπισαν πρόβληµα «κρεµά-
στηκαν» στα τηλέφωνα προκειµένου να βρουν µία 
λύση. Οι εργαζόµενοι του ∆Ε∆∆ΗΕ Πάρου κυριο-
λεκτικά πάσχισαν για να αντιµετωπίσουν την κα-
τάσταση. Αν γράψουµε ότι έκαναν υπεράνθρωπες 
προσπάθειες δε θα υπερβάλουµε, όσο βαρύγδουπη 
κι αν ακούγεται αυτή η λέξη. Φυσικά σε όλη αυ-
τήν την κατάσταση η πολιτεία ήταν απούσα! Οι 
µόνοι που αισθάνθηκαν υποχρέωση να καταβά-
λουν κάθε προσπάθεια για να αντιµετωπιστούν οι 
βλάβες ήταν οι υπάλληλοι του τοπικού ∆Ε∆∆ΗΕ. 
Τα µεγαλοστελέχη του Οργανισµού µε τα ακριβό-
τερα τιµολόγια σε όλη την Ευρώπη ήταν άφαντα 
και προφανώς, δεν έδωσαν τσακιστή δεκάρα για 
τα όσα αντιµετώπιζαν οι συµπολίτες µας. Οι µόνοι 
που βλέπουν τη ∆ΕΗ και τον ∆Ε∆∆ΗΕ ως κοινω-
φελή Οργανισµό είναι οι εργαζόµενοι…

Τα περίεργα µίας προκήρυξης

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ έκανε πανελλαδική προκήρυξη στο 
τέλος Σεπτεµβρίου 2021 για την πρόσληψη προ-
σωπικού. Η προκήρυξη αφορούσε 664 θέσεις ερ-
γασίας. 

Ενώ βρισκόµαστε σε µία εποχή όπου επανήλθε 
το µέσον για να βρει κάποιος µία εργασία οι θέ-
σεις δεν καλύφθηκαν! Προσλήφθηκαν περίπου 
150 άτοµα, δηλαδή, λιγότεροι από τους µισούς. 
Μάλλον είναι πανελλήνιο ρεκόρ αυτό. ∆ηλαδή, 
ένας Οργανισµός να προκηρύσσει διαγωνισµό για 

πρόσληψη στο «∆ηµόσιο» 664 ατόµων και να µην 
προσλαµβάνει ούτε τους µισούς στη συνέχεια. Για-
τί όµως;

Οι «φωστήρες» της προκήρυξης πρόσληψης 
έβαλαν για πρώτη φορά όρο όπως οι αιτούντες να 
έχουν πτυχίο ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη. Τι ση-
µαίνει αυτό; Ότι πρέπει να έχεις τουλάχιστον τρία 
χρόνια προϋπηρεσίας. ∆ηλαδή, να είσαι «φτασµέ-
νος» εργολάβος. Ποιος όµως ηλεκτρολόγος εσω-
τερικής εγκατάστασης που έχει λογικά πλέον δικό 
του συνεργείο θα αφήσει την εργασία του για να 
πάει να πάρει τα λιγοστά κατοστάρικα του ∆Ε∆-
∆ΗΕ ρισκάροντας την ίδια του τη ζωή πάνω στις 
κολώνες. Ακόµα, ο πτυχιούχος εγκαταστάτης ση-
µαίνει ότι πρέπει να έχει κάνει έναρξη επιτηδεύ-
µατος στην εφορία. Όπως γράψαµε και παραπάνω 
να είναι εργολάβος, να έχει συνεργείο δικό του.

Όλα τα προηγούµενα χρόνια οι προσλήψεις εί-
χαν ως όρο ο υποψήφιος εργαζόµενος να έχει πτυ-
χίο βοηθού και αυτά τα πτυχία τα έδινε η ∆ΕΗ µετά 
από σεµινάρια. Πλέον, ο ∆Ε∆∆ΗΕ, µόνο πτυχία 
Πολυτεχνείου δε ζητάει για τους εναερίτες. Έτσι, 
ο κακοήθης πολίτης σκέφτεται µήπως τελικά έκα-
ναν προκήρυξη, αλλά δεν ήθελαν να γίνουν όλες 
οι προσλήψεις… Για πρώτη φορά ακόµα η εντοπιό-
τητα για πρόσληψη έγινε δευτερεύον ζήτηµα, ενώ 
ως τώρα ήταν πρωτεύον για την πρόσληψη σε µία 
επαρχιακή πόλη.

Το µπάχαλο έχει ονοµατεπώνυµο (∆Ε∆∆ΗΕ). 
Από πού να ξεκινήσει κανείς; Των συµβασιούχων 
οι οποίοι συνήθως προσλαµβάνονται και πάλι 
µετά από µήνες, αντί να ανανεωθούν αµέσως οι 
συµβάσεις τους. Ότι αν ένας έχει κάνει τρεις συµ-
βάσεις, δεν έχει το δικαίωµα να κάνει άλλη; Από 
τον κατώτατο εξευτελιστικό µισθό; Οι προσλήψεις 
γι’ αυτές τις δουλειές πρέπει να είναι απλές (π.χ. 
απόφοιτοι Τεχνικού Λυκείου) και φυσικά να ανοί-
ξουν και πάλι οι σχολές της ∆ΕΗ σαν ΙΕΚ, ώστε 
να εκπαιδευτούν νέα παιδιά για να στελεχώνουν 
την εταιρεία.



Θερµές ευχές προς όλες και όλους τους συµπατριώτες µας 
για χρόνια πολλά, υγιή, ειρηνικά, δηµιουργικά 

και µε αγωνιστική διάθεση  για περισσότερη δηµοκρατία µε 
κοινωνική δικαιοσύνη, χωρίς διακρίσεις

και ρατσιστικούς διαχωρισµούς
ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ΟΜ ΠΑΡΟΥ- ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Φίλες και φίλοι, 
εύχοµαι από καρδιάς, η γέννησή του Θεανθρώπου ας 

σηµάνει την αρχή για µια καλύτερη ζωή γεµάτη αλήθεια 
στις σχέσεις των ανθρώπων, µε φως στο λογισµό και 

στις πράξεις µας. Ο καινούργιος χρόνος ας είναι γεµάτος 
όµορφες στιγµές µε πολλά χαµόγελα, και µε αισθήµατα 

αγάπης και αλληλεγγύης.
Καλά ζεστά και οικογενειακά Χριστούγεννα! 

Υγιές και δηµιουργικό το 2022.

Ευθύµιος Παν. Χανιώτης
&συνεργάτες

Οικονοµοτεχνικές Υπηρεσίες
∆ηµόσιας ∆ιοίκησης &

Αναπτυξιακών - Χρηµατοδοτικών Προγραµµάτων

Υπηρεσίες ∆ιαχ/σης Ακινήτων
Αγροτικής & ∆ασικής Περιουσίας

Κτηµατολόγιο

Καµάρες Πάρου - ΤΚ.84400
Τ: +30 694 6500509 - Ε: exaniotis.partners@gmail.com
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Το 2021 ήταν μια χρονιά που θα αφήσει βαθιά το απο-
τύπωμά της στη συνείδησή μας αλλά και στη μετέπειτα 
πορεία της χώρας μας. Η συνεργασία και η αλληλεγγύη 
πήραν τη θέση που τους αξίζει, εμπράκτως και καθόρισαν 
κατά πολύ τα  πράγματα. Η Κυβέρνηση της Νέας Δημο-
κρατίας ανέδειξε τη νησιωτικότητα και υιοθέτησε σειρά 
πρωτοβουλιών για να δημιουργήσει καλύτερες συνθήκες 
διαβίωσης και οικονομικής ανάπτυξης για τους νησιώτες 
μας. Βάλαμε ψηλά τον πήχη και το 2022 θα φτάσουμε 
ακόμη πιο ψηλά για τα νησιά μας και για την οικονομία 
μας. Μεθοδικά, με συνεργασία και αλληλεγγύη, μαζί για 
τις Κυκλάδες που αξίζουμε!

Εύχομαι σε όλες και όλους η χρονιά που έρχεται να είναι 
η χρονιά που θα οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων 
προσωπικών, συλλογικών, οικογενειακών. 

Χρόνια Πολλά! 

Φίλιππος Φόρτωμας
Βουλευτής Κυκλάδων ΝΔ

∆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

Ενισχυτική 
διδασκαλία για 
λίγους

Η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου, µε ανακοίνωσή της 
κάνει λόγο για τα προβλήµατα της ενισχυτικής δι-
δασκαλίας, που υπάρχουν στο νησί µας.

Ακόµα, η ΕΛΜΕ σηµειώνει για τα κενά εκπαι-
δευτικών, αλλά και τα πολυάριθµα τµήµατα που 
λειτουργούν.

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πάρου Αντιπάρου, 
έχει ως εξής:

«Μετά από 2 χρόνια τηλεκπαίδευσης και όξυν-
σης των ταξικών φραγµών, που αυτή φέρει στην 
εκπαίδευση και ενώ οι µαθητές/τριες αντιµετωπί-
ζουν τεράστια γνωστικά κενά στην ύλη, το υπουρ-
γείο Παιδείας συνεχίζει µε τις πράξεις του να απα-
ξιώνει και να υποβαθµίζει τα δηµόσια σχολεία, την 
ίδια στιγµή που κόπτεται να τα αξιολογήσει για να 
βρει άλλους ένοχους από αυτούς που πραγµατικά 
είναι, δηλαδή την πολιτική της υποχρηµατοδότη-
σης. 

Αυτό το υπουργείο που εν µέσω πανδηµίας αυ-
ξάνει τον αριθµό των µαθητών στα τµήµατα και 
που προχωρά σε συντµήσεις τµηµάτων, µε µόνο 

κριτήριο τη µείωση της κρατικής χρηµατοδότη-
σης, έρχεται να συνεχίσει το καταστροφικό του 
έργο, µη εγκρίνοντας τµήµατα ενισχυτικής διδα-
σκαλίας σε όσα σχολεία υπάρχουν οι απαραίτητες 
αιτήσεις µαθητών. Με αυτό τον τρόπο διαχωρίζει 
τους µαθητές σε αυτούς που αξίζει να έχουν µια 
δεύτερη ευκαιρία και σε αυτούς που θα πρέπει να 
«κόψουν το λαιµό τους» και να βρουν λύση µόνοι 
τους.

Υπάρχει Γυµνάσιο, που ενώ οι αιτήσεις των µα-
θητών για παρακολούθηση της ενισχυτικής δι-
δασκαλίας φτάνουν κοντά στο ήµισυ της δυναµι-
κότητας του σχολείου, δεν θα υπάρξουν τµήµατα 
ενισχυτικής διδασκαλίας, αφήνοντας αβοήθητους 
τους µαθητές, επιβαρύνοντας ιδιαίτερα αυτούς των 
χαµηλότερων οικονοµικών στρωµάτων. Ιδιαίτερα 
για το µάθηµα των Μαθηµατικών, το συγκεκριµέ-
νο Γυµνάσιο δεν έχει καλυφθεί φέτος από εκπαι-
δευτικό ειδικής αγωγής για το τµήµα ένταξης και 
τώρα µένει και χωρίς ενισχυτική διδασκαλία. 

Αυτά τα δύο µπορεί να µην σχετίζονται µεταξύ 
τους από άποψη λειτουργίας, αλλά για τους µα-
θητές που προσµένουν τη λειτουργία τους είναι 
µια ακόµα αρνητική απάντηση από το υπουργείο. 
Επιπλέον, σε άλλο Γυµνάσιο στο οποίο εγκρίθηκε 
η ενισχυτική, τα τµήµατα θα είναι πολυάριθµα ξε-
περνώντας κατά πολύ το όριο των 15 µαθητών, που 
προβλέπεται για την ενισχυτική, χωρίς να υπάρχει 
η δυνατότητα να «σπάσουν» σε 2 τµήµατα. Όλα τα 
παραπάνω σε συνδυασµό µε τα κενά στα σχολεία, 

που παρουσιάσαµε αναλυτικά στην προηγούµενη 
ανακοίνωσή µας, δείχνουν ότι οι προσλήψεις και 
οι διορισµοί που έγιναν δεν επαρκούν για να κα-
λύψουν τα υπαρκτά κενά.

Θεωρούµε αντιλαϊκή και αντιπαιδαγωγική την 
κίνηση του υπουργείου Παιδείας και όλων των 
συνυπεύθυνων για τις εκπτώσεις στην εκπαίδευ-
ση και εκφράζουµε την έντονη δυσαρέσκειά µας. 
Οι µαθητές µας δεν είναι νούµερα σε λογιστικά 
φύλλα, είναι άνθρωποι µε εκπαιδευτικές ανάγκες 
που η πολιτεία έχει την αποκλειστική ευθύνη να 
καλύψει.

∆ιεκδικούµε την αύξηση των τµηµάτων ενισχυ-
τικής διδασκαλίας από την πολιτεία και την αύξη-
ση των προσλήψεων εκπαιδευτικών, ώστε όλα τα 
σχολεία να έχουν ισότιµη υποστήριξη µε βάση τις 
ανάγκες των µαθητών και όχι µε βάση την πολιτι-
κή της εξοικονόµησης πόρων».



31/12/2021

ΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΡΟΥ –ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΕ

Εύχεται σε όλους τους συμπατριώτες μας, 

αυτές οι άγιες μέρες ας αναστήσουν 

το χαμόγελο στα χείλη των ανθρώπων, 

ας δώσουν υγεία, ειρήνη, αγάπη, ευτυχία.

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 

ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. 
του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου 
σας εύχονται χρόνια πολλά 
και ευτυχισμένο το νέο έτος.

Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. 
του Δημοτικού Λιμενικού 

Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου 
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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

ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ Ο∆ΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ – 
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ενοικιάζεται επαγγελ-
µατικός χώρος 263 τ.µ. ισόγειο και 
263 τ.µ. υπόγειο, για οποιαδήποτε 
χρήση. Τηλ. επικοινωνίας: 6937 
516 776

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: Υποχρεωτική ασφάλιση 
στο ΙΚΑ. Σταθερό µισθό (όχι BONUS). 
∆ώρα, άδειες, επιδόµατα (βάση 

νόµου). Συνεχή εκπαίδευση. Ευέλικτο 
ωράριο. Τηλ. επικοινωνίας 22840 
45999 και 6971 770 390

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

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

ΚΟΜΜΩΤΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ 
µε προϋπηρεσία ζητείται από 
κοµµωτήριο στην Παροικιά. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22840 24827 και ώρες 
καταστηµάτων.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ και 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΡΙΑ ζητούνται για 
µόνιµη εργασία από το Πολυιατρείο 
∆ιάγνωση στη Νάουσα της Πάρου. 
Πληροφορίες στα τηλ. 22840 55444 
και 6974 026 060

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το 
ξενοδοχείο Poseidon of Paros 
Hotel & Spa 5* στην Πάρο για 
εποχική απασχόληση µε αντικείµενο 
τον καθαρισµό και τακτοποίηση 
δωµατίων, διαδρόµων και κοινόχρη-
στων χώρων. Προσόντα: Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία 3 - 4 ετών, ιδανικά 
σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Ικανότητα 

αποτελεσµατικής και σχολαστικής 
εργασίας. Επαγγελµατική εµφάνιση 
και συµπεριφορά. Εµβολιασµός 
επιθυµητός. Εάν επιθυµείτε να 
γίνετε µέλος της οµάδας µας, 
παρακαλούµε όπως αποστείλετε το 
βιογραφικό σας µε µία φωτογραφία 
στο e-mail: operations@poseidon-
paros.gr ή καλέστε στο 210 6232080 
για περισσότερες πληροφορίες.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 
ζητείται από το ξενοδοχείο Poseidon 
of Paros Hotel & Spa 5* στην 
Πάρο για µόνιµη απασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: Επιθυµητή η 
γνώση κυρίως ηλεκτρολογικών και 
άλλων εργασιών και η κατοχή πτυ-
χίου τεχνικής σχολής. Προϋπηρεσία 
2-3 ετών σε ανάλογη θέση, ιδανικά 
σε ξενοδοχεία. Κάτοχος διπλώµατος 
οδήγησης αυτοκινήτου. Εµβολιασµός 
επιθυµητός. Εάν επιθυµείτε να γίνετε 

µέλος της οµάδας µας, παρακαλούµε 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
στο e-mail:operations@poseidon-
paros.gr µε µία φωτογραφία ή 
καλέστε στο 6936 898 766.

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

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ-ΕΡ-
ΓΑΛΕΙΑ-ΞΥΛΕΙΑ πωλούνται λόγω 
συνταξιοδότησης. Τηλ. για περισσό-
τερες πληροφορίες: 6945 402 853

ΑΛΕΤΡΟ ΕΞΑΡΙ ΤΡΙΥΝΟ και 4 
ΛΑΣΤΙΧΑ καινούρια για τρακτεράκι 
πωλούνται, (2 τεµάχια Ν.512 και 
2 τεµάχια Ν.816). Τηλέφωνο για 
πληροφορίες: 6976 336 421

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»

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

Στον ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό Οίνου και Αποσταγµά-
των Θεσσαλονίκης 2021, που πραγµατοποιήθηκε 
από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου, βραβεύτηκε ο 
συµπολίτης µας, Κωνσταντίνος Ρούσσος.

Ο κ. Ρούσσος, βραβεύτηκε για το κρασί: «Κτήµα 
Ρούσσος, Λευκό, 2020», του Οινοποιείου «Αστέ-
ρας Πάρου». Το συγκεκριµένο κρασί είναι από τα 
καλύτερα σταφύλια της ποικιλίας Μονεµβασιά. 
Επιλέγονται προσεκτικά από τους αµπελώνες του, 
µε κριτήρια την ποιότητα και την ωριµότητά τους 
για να µας δώσουν αυτό το λευκό ξηρό κρασί που 
εκφράζει όλα τα χαρακτηριστικά του οινοπεδίου 
της Πάρου.

Όπως αναφέρεται στην ετικέτα του:
 «είναι κρασί κοµψό, ελκυστικό και γεµάτο φρε-

σκάδα µε ισορροπηµένη οξύτητα.
Αρώµατα γλυκόξινων φρούτων, ροδάκινο, λεµόνι, 

ανανάς συνθέτουν µια πλούσια αρωµατική παλέτα.
Αποτελεί ιδανική πρόταση για ψάρια στη σχάρα, 

θαλασσινά, ζυµαρικά, λευκά κρέατα και τυριά. Ιδα-
νική θερµοκρασία σερβιρίσµατος µεταξύ 8 και 10 

βαθµούς Κελσίου».  
Ο διεθνής διαγωνισµός που βραβεύτηκε το κρα-

σί του κ. Ρούσσου πραγµατοποιείται στην Ελλάδα 
από την «Ένωση Οινοπαραγωγών του Αµπελώνα 
της Βορείου Ελλάδος» µε την αιγίδα και τη συ-
νεργασία όλων των φορέων του 
χώρου από την Ελλάδα και την 
εποπτεία του υπουργείου Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίµων 
και του Γενικού Χηµείου του 
Κράτους. 

Τέλος, στον φετινό διαγωνι-
σµό, 25 καταξιωµένοι γευσι-
γνώστες από την Ελλάδα και το 
εξωτερικό, Masters of Wine, οι-
νολόγοι, οινοχόοι, δηµοσιογρά-
φοι και άλλοι επαγγελµατίες οί-
νου, χωρισµένοι σε 5 επιτροπές, 
δοκίµασαν 696 δείγµατα. Τα 661 
δείγµατα ήταν οίνοι από την Ελ-
λάδα, τη Βραζιλία και την Κύπρο 
και τα 35 ήταν αποστάγµατα από 
την Ελλάδα και την Κύπρο.

∆ιεθνή βράβευση παριανού κρασιού 
«Κτήµα Ρούσσος, Λευκό, 2020»
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Συµπόρευση 
γονέων και 
εκπαιδευτικών

Την Τετάρτη, 8 ∆εκεµβρίου, στο «Σπίτι του ∆α-
σκάλου», συναντήθηκαν εκπρόσωποι του συλλό-
γου εκπαιδευτικών Πάρου – Αντιπάρου «Π. Καλ-
λιέρος», της ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου και της 
Ένωσης Γονέων και Κηδεµόνων Πάρου.

Οι σύλλογοι σε κοινή τους ανακοίνωση σηµει-
ώνουν:

«Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθµιας και της 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης εξέθεσαν στους γο-
νείς τα προβλήµατα που αντιµετωπίζουν, τα οποία 
έχουν αρνητικό αντίκτυπο στους µαθητές. Βασικό 
θέµα ήταν τα αρκετά κενά των εκπαιδευτικών που 
υπάρχουν στα σχολεία τρεις µήνες µετά την έναρ-
ξη της σχολικής χρονιάς (!), συµπεριλαµβανοµένων 
και των κενών στα τµήµατα Ένταξης και στην Πα-
ράλληλη στήριξη. Ενηµέρωσαν τους γονείς και για 
το ζήτηµα της αυτοαξιολόγησης των σχολικών µο-
νάδων. Ολοκλήρωσαν την τοποθέτησή τους µε τον 
έντονο προβληµατισµό τους για το φλέγον ζήτηµα 
της στέγασης των εκπαιδευτικών και για το ότι ο 
∆ήµος Πάρου, παρά την απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου στο τέλος του 2020, δεν προχώρησε 
στη χορήγηση επιδόµατος σίτισης

- στέγασης στους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 
(συνολικό ποσό στον προϋπολογισµό του δήµου 

Πάρου 100.000 ευρώ)
Οι γονείς από την πλευρά τους αναφέρθηκαν στις 

ενέργειες που έχουν πραγµατοποιήσει προκειµέ-
νου να συµβάλλουν στην οµαλή λειτουργία των 
σχολικών κοινοτήτων, στην εισήγηση τους για τη 
διαµονή των εκπαιδευτικών και στις παρελθοντι-
κές και µελλοντικές δράσεις τους για την κάλυψη 
των κενών των εκπαιδευτικών στα σχολεία.

Αναφορά υπήρξε επίσης και στην υποβάθµιση 
της «δηµοτικής επιτροπής Παιδείας», η οποία δε 
συνεδριάζει πλέον!

Σε κλίµα ενότητας, συµπόρευσης και ενθουσια-
σµού, αποφασίστηκε:

- ∆ηµιουργία επιτροπής υποδοχής εκπαιδευ-
τικών που θα καλωσορίζει τους νέους «δηµότες» 
Πάρου και θα εισηγείται για µία βιώσιµη παραµονή 
τους στο νησί.

- Μηνιαίες τακτικές συναντήσεις ώστε να απο-
φασίζονται κοινές δράσεις.

Είναι επιβεβληµένο να γίνει αντιληπτό ότι εκπαι-
δευτικοί και γονείς αποτελούν µέλη της οµάδας 
που αγωνίζεται για το καλό των παιδιών, δηλαδή 
των µελλοντικών πολιτών της Πάρου. Η παιδεία 
και οι προσλαµβάνουσες, που εµείς θα τους δώ-
σουµε, θα καθορίσει και το µέλλον του τόπου».

Τι γίνεται µε τα 
πτητικά µέσα

Κύριε διευθυντά,
Από τον περασµένο Μάρτιο και Απρίλιο το Ίδρυ-

µα «Σταύρος Νιάρχος», σε µια συνολική δωρεά 500 
εκ. που αφορούν τον χώρο της υγείας, περιέλαβε 
και 2 καινούργια ελικόπτερα καθώς και 2 αερο-
σκάφη παντός καιρού για χρήση από το ΕΚΑΒ.

Επειδή, βλέπω στο λιµάνι µας πολύ τακτικά τις 
διακοµιδές να γίνονται ακόµη από το γνωστό τα-
χύπλοο, για τη χρήση του οποίου έγινε πρόσφατα 
αναφορά στο κοινοβούλιο, µπορεί κάποιος να µας 
ενηµερώσει αν τα πτητικά αυτά µέσα χρησιµοποι-
ούνται;

Η χρήση των αεροσκαφών και ελικοπτέρων των 
ενόπλων δυνάµεων δεν είναι γι’ αυτή τη δουλειά 
λόγω κόστους και διαθεσιµότητας. Τα κόστη µιας 
ώρας πτήσεως των µέσων αυτών είναι πιθανό να 
φθάνει και τις 25.000 ευρώ, ενώ ταυτόχρονα αφαι-
ρούν χρόνο ζωής. Είναι λύση απελπισίας όταν δεν 
υπάρχει κάτι άλλο.

Να µην ξεχνάµε ότι το αεροπλάνο του Βελεντζεί-
ου, όσο λειτουργούσε, πετούσε µέρα νύχτα χειµώ-
να καλοκαίρι, από τον µικρότερο διάδροµο στην 
χώρα.

Ποιος µπορεί να µας ενηµερώσει για το τι συµ-
βαίνει; Η ∆ΥΠΕ, η Περιφέρεια, το ΕΚΑΒ;

Ευχαριστώ
∆. Μερεµέτης
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Κάτι αλλάζει…

Είµαι από τους ανθρώπους που ό,τι και να 
γίνει θέλω να βγω και να πάω καθηµερινά µία 
βόλτα. ∆ε µου αρέσει το κλείσιµο στο σπίτι. 

Τα πρώτα χρόνια που ήρθα στην Πάρο είχα 
πάθει σοκ µε το στήσιµο των καταστηµάτων, τα 
οποία ήταν φανερό ότι είχαν γίνει για να εξυ-
πηρετούν µόνο τις ανάγκες για το καλοκαίρι. 
Τον χειµώνα, που για εµένα είναι η καλύτερη 
εποχή για να ζεις στην Πάρο, θυµούµαι ότι 
σχεδόν κανένα κατάστηµα δεν είχε θέρµαν-
ση. Όλα αυτά συνέβαιναν διότι η τουριστική 
έκρηξη που έγινε στις αρχές της δεκαετίας του 
’80 είχαν οδηγήσει τους τότε επιχειρηµατίες 
σε στήσιµο καταστηµάτων που «φώναζαν» ότι 
ήταν της αρπαχτής… Καµία «φιλοσοφία» πώς 
στήνεται µία επιχείρηση, καµία φαντασία και 
σχεδόν καµία άνεση για τους επισκέπτες. 

Τα χρόνια άλλαξαν και οι νέες γενιές έφε-
ραν µία καλυτέρευση στα πράγµατα. Άλλωστε 
ο κύριος λόγος που ορισµένοι επιχειρηµατί-
ες δηµιούργησαν πλούτο µετά το 1970 στην 
Πάρο, οφείλεται στο γεγονός ότι οι επιχειρή-
σεις ήταν λίγες αριθµητικά και έτσι µε δουλειά 
µερικών µηνών τα κέρδη ήταν µεγάλα. Κάπου 
στα µέσα της δεκαετίας του ’80 δηµιουργή-
θηκε ο ανταγωνισµός, ενώ από τα µέσα πλέ-
ον της δεκαετίας του ’90 δεν έφταναν οι 3-4 
µήνες εργασίας. Έτσι, ξεκίνησαν περισσότερα 
καταστήµατα να παραµένουν ανοιχτά και τον 
χειµώνα.

Πλέον, πολλά καταστήµατα, τόσα εµπορικά 
όσο και της εστίασης, διαθέτουν όχι µόνο αξι-
οπρεπείς και σύγχρονους χώρους, αλλά συνα-
γωνίζονται καταστήµατα που συναντάς σε µε-
γάλες πόλεις. Οι νέες γενιές επιχειρηµατιών 
όχι µόνο έχουν γνώση (εκατοντάδες εξ αυτών 
έχουν τελειώσει τουριστικές ή άλλες σχολές), 
αλλά έχουν προσθέσει και «πινελιές» καλού 
γούστου τόσο στην επίπλωση των καταστη-
µάτων τους, όσο και στα προϊόντα που έχουν. 
Ακόµα, έχω διαπιστώσει ότι αρκετοί νέοι επι-
χειρηµατίες έχουν µεράκι για το πώς στήνουν 
τα καταστήµατά τους µε πολύ σεβασµό για την 
παράδοση. Αν άλλες παλαιότερες γενιές π.χ. 
ήθελαν να «εξαφανίσουν» ότι θύµιζε επαρχία 
και νησί, και να το αντικαταστήσουν µε τα λε-
γόµενα ευρωπαϊκά προϊόντα, οι νέες γενιές 
επιχειρηµατιών διαπίστωσαν στην πράξη ότι 
τίποτα δεν είναι πιο σύγχρονο από τα παρα-
δοσιακά προϊόντα. ∆εν είναι τυχαίο π.χ. ότι η 
σούµα δείχνει στην πράξη και στην κατανά-
λωση ότι δεν µπορεί να χάσει στον τόπο µας 
από καµία βότκα ή ουίσκι. 

Κάντε µία βόλτα στα παριανά καταστήµατα 
αυτές τις γιορτινές ηµέρες και διαπιστώσετε 
µόνοι σας ότι οι νέες γενιές επιχειρηµατιών 
κοσµούν κυριολεκτικά το επάγγελµά τους.

συνήθης ύποπτος 
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

∆ιαµαρτυρία 
επαγγελµατιών

Ο Σύλλογος Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων «Μαντώ 
Μαυρογένους», µε επιστολή του προς το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και υπουργείο 
Οικονοµικών, διαµαρτύρεται για την αύξηση της 
τιµής του ρεύµατος.

Η επιστολή, έχει ως εξής:
«Κύριε υπουργέ, 
Η επιβάρυνση που προκαλείται στα τουριστικά 

καταλύµατα από την αύξηση της τιµής του ρεύ-
µατος είναι τεράστια. Η αύξηση του ενεργειακού 
κόστος, που σε κάποιες περιπτώσεις φτάνει και 
το 100%, πλήττει άµεσα τις µικρές οικογενειακές 
τουριστικές µονάδες µέσα σε δύσκολες συνθήκες 
λόγω της εκ νέου επιδείνωσης των επιδηµιολογι-
κών δεδοµένων, η οποία βέβαια έχει εξαντλήσει τις 
οικονοµικές τους αντοχές. 

Για τους λόγους αυτούς, πέραν της ανάγκης για 
επίσπευση της διαδικασίας έκδοσης του ΕΞΟΙΚΟ-
ΝΟΜΩ ΙΙ, ώστε να µπορέσουν οι επιχειρήσεις να 
αναβαθµίσουν ενεργειακά τις εγκαταστάσεις τους, 
προτείνουµε τα εξής µέτρα άµεσης εφαρµογής µε 
σκοπό τον κατά τα δυνατόν περιορισµό της τερά-
στιας αυτής επιβάρυνσης:

• Επέκταση της επιδότησης που θα ισχύσει για τη 
χαµηλή τάση και στους καταναλωτές µε παροχές 
που συνδέονται στη µέση τάση. 

• ∆ιασφάλιση µέγιστων τιµών χρεώσεων, π.χ. 100 
Euro / Mwh και επιδότηση της διαφοράς. 

• Μετάθεση του χρόνου καταβολής των αναδρο-
µικών χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ. 

Τέλος πλέον πιστεύουµε είναι η κατάλληλη στιγ-
µή για να εξετασθεί επιτέλους επί της ουσίας το 
πάγιο αίτηµά της ένωσης ξενοδόχων Ελλάδος να 
προβλεφθεί ειδικό τιµολόγιο για τις ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις (µικρές και µεγάλες) και στα ενοικι-
αζόµενα δωµάτια και διαµερίσµατα στο πρότυπο 
όσων ισχύουν για τη βιοµηχανία».

Παιδική 
κακοποίηση

Έντονο πολιτικό και επιστηµονικό διάλογο έχει 
προκαλέσει τα τελευταία χρόνια η αύξηση των 
κρουσµάτων βίας κακοποίησης των παιδιών. 

Η κακοποίηση των παιδιών παρατηρείται και 
στη χώρα µας, και εξαιτίας της κοινωνικής και 
οικονοµικής κρίσης δυστυχώς διαρκώς αυξάνε-
ται. Τις περισσότερες φορές επηρεάζονται περισ-
σότερο τα παιδιά έως 4 ετών, τα οποία ανήκουν 
σε χαµηλό κοινωνικό-οικονοµικό και µορφωτι-
κό επίπεδο. Στην Ελλάδα, όπως και σε όλο τον 
κόσµο ως µορφές κακοποίησης θεωρούνται η 
σωµατική, η σεξουαλική, η συναισθηµατική κα-
κοποίηση και η παραµέληση.

Αυτοί που κακοποιούν τα παιδιά µπορεί να 
χρησιµοποιήσουν διάφορες µεθόδους προκειµέ-
νου να έχουν πρόσβαση στο παιδί, να ασκήσουν 
έλεγχο και εξουσία, και να το εµποδίσουν να 
φανερώσει όσα του συµβαίνουν ή να ζητήσουν 
βοήθεια. Η κακοποίηση αποτελεί µία µορφή κα-
τάχρησης εξουσίας και παράλληλα παραβίασης 
της εµπιστοσύνης του παιδιού. Μπορεί να θε-
ωρηθεί ένα µεµονωµένο γεγονός ή σε κάποιες 
περιπτώσεις να συµβαίνει κατ’ επανάληψη ή 
σε κλιµάκωση για µια περίοδο ετών ή µηνών. 
Επιπλέον, µπορεί η µορφή της κακοποίησης να 

µεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του χρόνου. 
Όπως επισηµαίνεται αγόρια και κορίτσια εµ-

φανίζουν τον ίδιο κίνδυνο συναισθηµατικής 
και σωµατικής κακοποίησης και παραµέλησης, 
ενώ τα κορίτσια εκτίθενται σε µεγαλύτερο κίν-
δυνο σεξουαλικής κακοποίησης. Η βία ενάντια 
στα παιδιά είναι ένα πολυπρόσωπο πρόβληµα, 
οι αιτίες του οποίου εντοπίζονται σε ατοµικό 
επίπεδο, σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων 
και κοινωνικών συνθηκών. 9 στις 10 σοβαρές 
περιπτώσεις κακοποίησης θεωρείται ότι παρα-
µένουν χωρίς διάγνωση, προστασία και, επίσης, 
αντιµετώπιση. Για να αντιµετωπιστούν σωστά 
το ενδιαφέρον πρέπει να εστιαστεί στη σωστή 
εκπαίδευση γονιών, δασκάλων, παιδαγωγών, ια-
τρών, συµβούλων ψυχικής υγείας µε στόχο την 
αποτελεσµατική αναγνώριση των διαφόρων 
συµπτωµάτων και τη θεραπεία τους. Επιπλέον, 
πρέπει να επισηµανθεί ότι η ενεργοποίηση του 
κρατικού µηχανισµού για την πρόληψη και την 
παρέµβαση και η ευαισθητοποίηση του ευρύ-
τερου κοινού αποτελούν βασικούς παράγοντες 
για την επιτυχή αντιµετώπιση του αρνητικού 
φαινοµένου. 

Η κακοποίηση του παιδιού είναι σαφές ότι 
µπορεί να προληφθεί. Η πρόληψη και η αντί-
δραση στο φαινόµενο της βίας στα παιδιά απαι-
τεί συστηµατική προσπάθεια, προκειµένου να 
αντιµετωπιστεί ο συγκεκριµένος κίνδυνος. Για 
τον λόγο αυτό είναι απαραίτητο κάθε άνθρω-
πος να παρατηρεί τα ιδιαίτερα «σηµάδια» στη 
συµπεριφορά και στην καθηµερινή λειτουργία 
του παιδιού, προκειµένου να µπορούν να ανα-
γνωριστούν τα διαφορετικά πρόσωπα της κα-
κοποίησης και, τέλος, να προληφθούν µε άµεσο 
και αποτελεσµατικό τρόπο.

Κοινωνίας «Παιδεύµατα» 
της Μαρίας Μ. Μαλακασιώτου
Φιλόλογος - ∆ηµοσιογράφος
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Ο πρόεδρος Βαζαίος Πετρόπουλος 
και το ∆.Σ της Αθλητικής Ένωσης Πάρου
εύχονται σ' όλους τους Παριανούς 
υγεία και ευτυχία για την νέα χρονιά 2022. 

Νέα χρονιά - νέο ξεκίνηµα και για την οµάδα µας 
µε πολλά σχέδια για µια δυναµική πορεία.

τοπικές ειδήσεις

Αντίδραση 
της Λαϊκής 
Συσπείρωσης

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου µε ανακοίνωσή της 
σηµειώνει τις αιτιάσεις για τις οποίες δεν ψήφισε 
το τεχνικό πρόγραµµα του δήµου Πάρου.

Στην ανακοίνωσή της στις 12/12 υποστηρίζει:
«Για µια ακόµα φορά η απαξίωση των συ-

νεδριάσεων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου από 
µέρους της δηµοτικής αρχής ήταν απροκάλυ-
πτη. Αναφερόµαστε στην τελευταία συνεδρί-
αση, όπου θέµατα που είχαν αναβληθεί στο 
παρελθόν λόγω έλλειψης εισήγησης αναβλή-
θηκαν και πάλι λόγω λανθασµένων εισηγή-
σεων και υπήρξαν θέµατα χωρίς εισήγηση ή 
µε εισηγήσεις της τελευταίας στιγµής. Κυρί-
αρχο θέµα σε αυτή την συνεδρίαση το Τεχνικό 
Πρόγραµµα του ∆ήµου για το έτος 2022.

Οι ∆ήµοι στο σύνολο τους και ο ∆ήµος µας 
ειδικότερα, για µια ακόµα χρονιά στερούνται 
των απαραίτητων πόρων για έργα που απα-
ντούν στις συσσωρευµένες ανάγκες και βελ-
τιώνουν την καθηµερινότητα της ζωής των 
κατοίκων.

Αυτό είναι αποτέλεσµα της πολιτικής που εφαρ-
µόζουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις εδώ και πολ-

λά χρόνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η εισηγητική 
έκθεση για τον κρατικό προϋπολογισµό του 2022 
αναφέρει ότι «παράγοντας για την ώθηση της 
οικονοµικής δραστηριότητας το 2022 αποτε-
λεί το ελληνικό σχέδιο Ανάκαµψης και Αν-
θεκτικότητας». Με άλλα λόγια προέχει το ζεστό 
χρήµα στους επιχειρηµατικούς οµίλους, για την 
πράσινη ανάπτυξη και τη ψηφιακή µετάβαση και 
όχι η χρηµατοδότηση για να αντιµετωπιστούν τα 
λαϊκά προβλήµατα.

Οι υποδοµές και τα έργα που απαντούν στις σύγ-
χρονες ανάγκες των ανθρώπων, που βελτιώνουν 
τη ποιότητα ζωής του λαού που προασπίζουν την 
υγεία και την ασφάλεια του, θεωρούνται περιττά 
και για τον λόγο αυτό λογίζονται ως κόστος, που 
διαρκώς συµπιέζεται σε επίπεδο προϋπολογισµών. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα, τι συµβαίνει µε την 
υγεία στις µέρες µας. Πεισµατική άρνηση θωρά-
κισης του συστήµατος Υγείας µε προσωπικό και 
µέσα.

Ειδικότερα για τον ∆ήµο µας, που η διοίκη-
ση του συµβιβάζεται, υποκύπτει και υπηρετεί 
χωρίς ενδοιασµούς και αντιστάσεις αυτή την 
πολιτική, η πρόταση του Τεχνικού Προγράµ-
µατος είναι µακριά από της σύγχρονες ανά-
γκες των κατοίκων.

∆εν ιεραρχεί τις ανάγκες του χτες και του σήµερα 
των λαϊκών οικογενειών που περιµένουν ένα θετι-
κό διέξοδο και λύσεις στα προβλήµατα , δεν δίνει 
προοπτική για αυτά παρά τις µεγαλόστοµες διακη-
ρύξεις της δηµοτικής αρχής.

Χαιρόµαστε βέβαια που η χρόνια επιµονή 
µας για σηµαντικά λαϊκά προβλήµατα, έχει 
σαν αποτέλεσµα κάποια έργα να περιλαµ-

βάνονται στο Τεχνικό Πρόγραµµα, και περι-
µένουµε την υλοποίηση τους, χωρίς αυτό να 
αποτελεί για τη δηµοτική αρχή µια ολοκλη-
ρωµένη πολιτική αντίληψη.

Η πολιτική της δηµοτικής αρχής είναι µακριά από 
ζητήµατα όπως:

• Η ασφάλεια των κατοίκων από κινδύνους φυσι-
κών φαινοµένων (αντισεισµική προστασία- πυρο-
προστασία- αντιπληµµυρικά).

• Οι ανάγκες σε σχολικά κτήρια, εξασφάλιση γη-
πέδων για ανέγερση νέων σχολικών µονάδων.

• Η αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής των κα-
τοίκων µε έργα αξιοποίησης χώρων αναψυχής, 
περιπάτου, άθλησης, πολιτισµού, διασφάλισης 
ελεύθερων χώρων, ασφαλούς κίνησης πεζών, αντι-
µετώπισης κυκλοφοριακών προβληµάτων, παιδι-
κές χαρές και πάει λέγοντας.

Και το φετινό τεχνικό πρόγραµµα χαρακτηρίζεται 
από µεταφορές στο 2022 λόγω αδυναµίας εκτέλε-
σης, ελάχιστες νέες εγγραφές, επαναλήψεις κωδι-
κών που για χρόνια δεν γίνεται τίποτα µε τα σχε-
τιζόµενα έργα, ανυπαρξία εγγραφής των αναγκών 
των Κοινοτήτων και των αιτηµάτων τους σε αυτό, 
αδιαφάνεια εκτέλεσης έστω και αυτού που ψηφί-
ζεται. Καµία συγκροτηµένη αντίληψη για τις συ-
ντηρήσεις και επισκευές υπαρχόντων υποδοµών 
(π.χ. υπαρχόντων πεζοδροµίων). Είδηση αποτελεί 
η παραποµπή δια στόµατος ∆ηµάρχου, του 2ου Πε-
ριφερειακού στις καλένδες.

Για όλους αυτούς τους λόγους εµείς καταψη-
φίσαµε το προτεινόµενο Τεχνικό Πρόγραµµα 
για το 2022, χωρίς αυτό φυσικά να σηµαίνει 
ότι απορρίπτουµε συνολικά την αναγκαιότη-
τα έργων που περιλαµβάνει».
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