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Συνέντευξη Πέτσα

∆έσµευση για 2 εκ. ευρώ 
σε αθλητικά έργα
Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, επισκέφθηκε την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου την Πάρο και 
συζήτησε για διάφορα έργα στο νησί µας που εντάσσονται στις αρµοδιότητες του υπουργείου εσωτερικών. » ΣΕΛ. 8

Πρόκληση οι 
νέες αυξήσεις 
των εισιτηρίων
Όπως σηµειώνει, «το ΚΚΕ καλεί τους 
νησιώτες να µην αποδεχτούν τις 
συνεχιζόµενες αυξήσεις και τις κακές 
ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες».

» ΣΕΛ. 2

Παριανός 
Καζαµίας 2022

» ΣΕΛ. 14

Συνέχεια κενών 
στα σχολεία 
της Πάρου

» ΣΕΛ. 10
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Πρόκληση οι νέες 
αυξήσεις των 
εισιτηρίων

«Πρόκληση για τους νησιώτες οι νέες αυξήσεις των ακτοπλο-
ϊκών εισιτηρίων», τονίζει η Κοµµατική Επιτροπή Αιγαίου του 
ΚΚΕ, σε σχετική ανακοίνωσή της. 

Όπως σηµειώνει, «το ΚΚΕ καλεί τους νησιώτες να µην απο-
δεχτούν τις συνεχιζόµενες αυξήσεις και τις κακές ακτοπλοϊκές 
συγκοινωνίες».

Αναλυτικά αναφέρει:
«Είναι εξοργιστικές για τους νησιώτες οι νέες αυξήσεις στα 

ακτοπλοϊκά εισιτήρια, σε µια περίοδο που η ακρίβεια τσακίζει 
το λαϊκό εισόδηµα. Έρχονται να προστεθούν στις προηγούµενες, 
αλλά και στην επιδεινούµενη κατάσταση των ακτοπλοϊκών συ-
γκοινωνιών. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλοι οι προορισµοί στο Αι-
γαίο έχουν αυξήσεις που κυµαίνονται από 5%-16,32% σε σχέση 
µε το καλοκαίρι.

Ακόµα πιο εξοργιστικό είναι το γεγονός ότι την ίδια στιγµή οι 
εφοπλιστές ακτοπλόοι δε προλαβαίνουν να µετρούν επιδοτήσεις. 
Μόνο για την πανδηµία εισέπραξαν 79 εκατ. ευρώ ως τώρα, ενώ 
αναµένεται να πάρουν άλλα 370 εκατοµµύρια για ανανέωση στό-
λου ακτοπλοΐας. Έχουν αφορολόγητο πετρέλαιο, όταν τα λαϊκά 
νοικοκυριά δυσκολεύονται να ζεσταθούν και οι φτωχοί αγρότες 
και επαγγελµατίες να αντεπεξέλθουν στη δουλειά τους. Οι εφο-
πλιστές, εκτός από το ζεστό χρήµα και τη φορολογική ασυλία που 
απολαµβάνουν στις πλάτες του λαού, σταθερά επιδεινώνουν και 
τις εργασιακές συνθήκες των ναυτεργατών µε καθηλωµένους µι-
σθούς, εξαντλητικά ωράρια και µια σειρά άλλα δικαιώµατα, που 
καταπατούν στηριζόµενοι στον αέρα που τους δίνει η εκάστοτε 
κυβερνητική πολιτική.

Έχει τεράστιες ευθύνες η σηµερινή κυβέρνηση της Ν∆, όπως 
και όλες οι προηγούµενες του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΙΝΑΛ - ΠΑΣΟΚ που 
δρουν µε ταχύτητα, προκειµένου να καλύψουν τις ανάγκες των 
εφοπλιστών. ∆εν δίνουν δεκάρα, όµως, για το πώς τα βγάζουν 

πέρα νησιώτες και ναυτεργάτες από το ξεζούµισµα των οποίων 
δίνουν επιδοτήσεις στους ακτοπλόους, πληρώνονται τα ολοένα 
και πιο ακριβά εισιτήρια. Σε µια περίοδο που τα λαϊκά νοικοκυριά 
στενάζουν από την ακρίβεια και τη φοροληστεία, που οι ελάχι-
στες δηµόσιες δοµές Υγείας στα νησιά είναι στα όριά τους ήδη 
πριν από την πανδηµία, τα ταξίδια για τους νησιώτες απορρο-
φούν ένα πολύ µεγάλο µέρος του εισοδήµατός τους, που αν χρει-
αστεί και µεταφορά ΙΧ τότε το κόστος εκτοξεύεται. Είναι µάλιστα 
γνωστό ότι µόνο για λόγους υγείας, είναι χιλιάδες οι κάτοικοι 
των νησιών που µετακινούνται. Την ίδια ώρα µιλάµε για ταξίδια 
8-14 ωρών, ενώ η συχνότητα των δροµολογίων που µειώνεται κι 
άλλο το χειµώνα οδηγεί ακόµα και µεγάλα νησιά σε αποκλεισµό 
σε περίπτωση κακοκαιρίας.

Το ΚΚΕ καλεί τους νησιώτες να µην αποδεχτούν τις συνεχι-
ζόµενες αυξήσεις και τις κακές ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Να 
δυναµώσει τώρα ο µαζικός αγώνας και η διεκδίκηση για:

• Μειώσεις όλων των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων κατά 50%.
• Μειωµένα εισιτήρια για συνταξιούχους, αναπληρωτές, πολύ-

τεκνους κλπ.
• ∆ωρεάν µετακινήσεις για φοιτητές και στρατευµένους, ΑµεΑ, 

χρονίως πάσχοντες.
• Εξασφάλιση συχνών και ασφαλών συγκοινωνιών των νησιών 

µε την ηπειρωτική χώρα και µεταξύ τους.
• ∆ουλειά µε σύγχρονα δικαιώµατα και αυξήσεις στους µισθούς 

των ναυτεργατών».

Ανάκαµψη
Η Ένωση Λιµένων Ελλάδος προχώρησε στη δηµοσιοποίηση 
των συγκεντρωτικών στοιχείων αφίξεων και επιβατών για την 
Ελληνική κρουαζιέρα. 

Στο πλαίσιο αυτό, και µε βάση τα στοιχεία που έρχονται στο 
φως, το 2021 χαρακτηρίζεται ως έτος επανεκκίνησης και 
ανάκαµψης για τον κλάδο µετά την επί µήνες διακοπή και 
ουσιαστική συρρίκνωση δραστηριοτήτων το 2020, λόγω της 
πανδηµίας. 

Ειδικότερα το έτος 2021 ο συνολικός αριθµός αφίξεων κρουα-
ζιερόπλοιων στα ελληνικά λιµάνια ανήλθε στα 1957 και ο αριθ-
µός επιβατών στους 1.316.662. Η αύξηση στις αφίξεις σε σχέση 
µε το 2020 ανέρχεται σε ποσοστό 732% και στους επιβάτες σε 
1750%. Όµως µε έτος αναφοράς το 2019, χρονιά ρεκόρ για τον 
ελληνικό τουρισµό, η κίνηση στα κρουαζιερόπλοια κινήθηκε 
στο 49,2% ενώ στους επιβάτες στο 23,7%. Η σηµαντική δια-
φορά µεταξύ αριθµού πλοίων και επιβατών οφείλεται, βέβαια, 

στα απαραίτητα µέτρα για την αντιµετώπιση της πανδηµίας σε 
παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και την επιβολή πε-
ριορισµών στο ποσοστό πληρότητας των πλοίων.

Στον αριθµό κρουαζιερόπλοιων στις πρώτες θέσεις κατά σειρά 
βρίσκονται ο Πειραιάς, η Κέρκυρα, η Μύκονος, η Ρόδος, το Κα-
τάκολο, η Σαντορίνη, και το Ηράκλειο. 

Σε ό,τι αφορά την Πάρο, το 2021 βρίσκεται στην 20η θέση 
αφίξεων κρουαζιερόπλοιων στην Ελλάδα, καθώς δέχθηκε 16 
πλοία µε 2.579 επισκέπτες, έναντι τριών πλοίων πέρσι µε 255 
επιβάτες και 22 πλοίων το 2019 µε 4.871 επιβάτες. 

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
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• ΟΤΕ
• Αρσένης παντοπωλείο
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• Mini Market Ζωοδ. Πηγή - 
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ΝΑΟΥΣΑ
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ΜΑΡΠΗΣΣΑ
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τοπικές ειδήσεις
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Αναδιάρθρωση 
στην Τ.Α.

Αναδιάρθρωση είχαµε στο διοικητικό σχήµα της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, µε τον ορισµό τεσ-
σάρων νέων αντιπεριφερειαρχών και τριών εντε-
ταλµένων Περιφερειακών Συµβούλων.

Οι νέοι αντιπεριφερειάρχες είναι οι: Μπάρ-
δος Χρήστος (Πολιτισµού ∆ωδεκανήσου), Νικο-
λής Νίκος (Αθλητισµού ∆ωδεκανήσου), Μπρίγγος 
Στέλιος (Πολιτισµού Κυκλάδων), Κατσάνη Ευδο-
κία (Μεταφορών και Επικοινωνιών Κυκλάδων), 
που πλαισιώνουν τους Κάλλιστο ∆ιακογεωργίου 
(Ενέργειας, Βιοµηχανίας και Φυσικών Πόρων), 
Γιώργο Χαλκιδιό (Εµπορίου και Επιχειρηµατικό-
τητας ∆ωδεκανήσου), Χαράλαµπο ∆αρζέντα (Υγεί-
ας, Πρόνοιας, Κοινωνικής Μέριµνας και Κοινωνι-
κών Παντοπωλείων Κυκλάδων (Υγείας, Πρόνοιας, 
Κοινωνικής Μέριµνας και Κοινωνικών Παντοπω-
λείων ∆ωδεκανήσου).

Οι Εντεταλµένοι Περιφερειακοί Σύµβουλοι
είναι οι: Ζαννετίδης Φιλήµονας (Πρωτογενούς 
Τοµέα), Κρητικός Ιωάννης (Παιδείας ∆ια Βίου 
Μάθησης και Απασχόλησης ∆ωδεκανήσου) και 
Λάσκαρης ∆ηµήτρης (Ενέργειας, Βιοµηχανίας και 
Φυσικών Πόρων Κυκλάδων).

∆ήµος Πάρου

Νέα πρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου Πά-
ρου εξελέγη η κ. Χριστίνα ∆αφερέρα Καλλούς. 
Η νέα πρόεδρος είναι η πρώτη γυναίκα στην Πάρο, 
που εξελέγη σε αυτή τη θέση.

Αντιπρόεδρος του δηµοτικού συµβουλίου εξελέ-
γη ο έως και πριν λίγες ηµέρες πρόεδρος, Π. Πε-
τρόπουλος, ενώ γραµµατέας εξελέγη η δηµοτική 
σύµβουλος της πλειοψηφίας, Θεοδοσία Μανωλά-
κη.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, όπως και στην Πε-
ριφέρεια Ν. Αιγαίου, δε µετείχε στην ψηφοφορία 
για την εκλογή προεδρείου.

Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου

Από τη Λαϊκής Συσπείρωση Πάρου σχετικά µε 
τις εκλογές στα προεδρεία, δηµοσιοποιήθηκε δελ-
τίο Τύπου που έχει ως εξής:

«Η σηµερινή διαδικασία των δηµαιρεσιών πραγ-
µατοποιείται όπως είναι γνωστό, στη βάση του 
νοµοθετικού πλαισίου που έχει διαµορφωθεί δια-
χρονικά και που µε τις τελευταίες ρυθµίσεις της 
κυβέρνησης της Ν∆ το 2019, έχουν εισαχθεί ακό-
µα πιο αντιδραστικές διατάξεις. Κύριο επιχείρηµα 
ήταν το επιχείρηµα της ακυβερνησίας των ∆ήµων 
µε αποτέλεσµα την αλλοίωση της θέλησης του λαού.

Πρόκειται για την διαµόρφωση ενός περιβάλλο-
ντος διοίκησης που έχει αποκαλύψει το χαρακτήρα 
του. Εχθρικό απέναντι στα λαϊκά συµφέροντα και 

φιλικό στα µεγάλα επιχειρηµατικά.
Σε αυτό το πλαίσιο το Προεδρείο του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου έχει αποκτήσει διακοσµητικό χαρα-
κτήρα, χωρίς καµιά ουσιαστική αρµοδιότητα και 
που µε την τακτική της έχει στηρίξει πλήρως και η 
παρούσα ∆ηµοτική Αρχή. Άλλοι αποφασίζουν και 
άλλοι κάνουν κουµάντο, από τον ∆ήµαρχο µέχρι 
την κεντρική διοίκηση. Τα γεγονότα και η αποτίµη-
ση της διετίας που πέρασε, τεκµηριώνουν µε από-
λυτο τρόπο τη θέση µας. Αυτός είναι και ο λόγος 
που δεν θέτουµε υποψηφιότητα για τη θέση 
που µας αναλογεί και δεν παίρνουµε µέρος 
στη διαδικασία εκλογής Προεδρείου. Απέχου-
µε από αυτήν. Είναι προφανές ότι η θέση µας αυτή 
δεν έχει να κάνει µε τα προτεινόµενα πρόσωπα.

Κάθετα αντίθετοι είµαστε επίσης µε την εκχώρη-
ση αρµοδιοτήτων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην 
Οικονοµική Επιτροπή, που ουσιαστικά το υποβαθ-
µίζει από το ρόλο του, όπως και µε τον αντιδηµο-
κρατικό τρόπο εκλογής των µελών της Οικονοµι-
κής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. 
Αποτέλεσµα αυτής της εκλογής είναι να δίνεται η 
απόλυτη πλειοψηφία στην παράταξη του ∆ηµάρ-
χου ανεξάρτητα από το εκλογικό αποτέλεσµα.

Στις διαδικασίες εκλογής όµως των µελών 
της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτρο-
πής Ποιότητας Ζωής µετέχουµε, γιατί µας εν-
διαφέρει το περιεχόµενο και η βαρύτητα των 
θεµάτων και των αποφάσεων που παίρνονται 
από τα συγκεκριµένα όργανα».

αυτοδιοίκηση

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
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Αυξήσεις 
δηµ. τελών

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δηµοσιοποι-
ήθηκε δελτίο Τύπου σχετικά µε τις αυξήσεις στα 
δηµοτικά τέλη. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Από την 1η Ιανουαρίου 2022 έχει τεθεί σε εφαρ-
µογή η νέα τιµολογιακή πολιτική για τη διαχείριση 
των απορριµµάτων που αποφάσισε οµόφωνα και 
µε τη συµµετοχή του ∆ηµάρχου Πάρου, η Γε-
νική Συνέλευση του Φορέα ∆ιαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (Φο∆ΣΑ) Νοτίου Αιγαίου. Έτσι οι «αντι-
στασιακές ντουφεκιές» που έριξε ο Μ. Κωβαίος στη 
σχετική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
στις 23/12/21 παρουσία του Περιφερειάρχη, ήταν 
στον αέρα. ∆εν σεβάστηκε ακόµα ούτε την απόφα-
ση των συµβούλων του, που ο ίδιος τους πρότεινε 
να υιοθετήσουν! Το κόστος βέβαια αυτής της τιµο-
λογιακής πολιτικής θα κληθούν να το πληρώσουν 
οι δηµότες και το οποίο κάθε χρόνο θα αυξάνεται 
δραµατικά, σαν αποτέλεσµα της αντιλαϊκής πολιτι-
κής στη διαχείριση των απορριµµάτων.

Ειδικότερα:
Επιβάλλεται το λεγόµενο «τέλος ταφής» για τα 

απορρίµµατα που καταλήγουν στο ΧΥΤΑ µε τιµή 
20 ευρώ ανά τόνο για το έτος 2022 και το οποίο θα 
αυξάνεται κάθε χρόνο κατά 5 ευρώ ανά τόνο. 
Από την 1η Ιανουαρίου 2026 το τέλος ταφής έχει 
οριστεί σε 45 ευρώ και από την 1η Ιανουαρίου 
2027 στο ποσό των 55 ευρώ ανά τόνο αποβλή-
των!

Η επιβολή του «τέλους ταφής» για το 2022 στον 
∆ήµο Πάρου, ανέρχεται στο ποσό των 233.438,87 
ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. Το «τέλος 
ταφής» ήταν πρόβλεψη του ν.4042/2012της κυ-
βέρνησης Ν∆- ΠΑΣΟΚ- ΛΑΟΣ, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ στο 
Εθνικό Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αποβλήτων του 2015 το 
αντικατέστησε µε το χαράτσι της «περιβαλλοντι-

κής εισφοράς». Τώρα, η κυβέρνηση 
της Ν∆ επανήλθε µε τον.4819/2021 
και επιβάλλει το «τέλος ταφής» 
που θα εισπράττουν οι Φο∆ΣΑ 
από τους ∆ήµους- µέλη τους.
Τα χαράτσια αυτά, εντάσσονται στο 
πλαίσιο της γενικότερης επιβολής 

πρόσθετων φοροεισπρακτικών µέτρων στα λαϊκά 
νοικοκυριά και τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις από 
τη µια και υπέρ των αναγκών και της κερδοφορίας 
των επιχειρηµατικών οµίλων από την άλλη.

Η υποταγή και της δικής µας ∆ηµοτικής Αρ-
χής στη πολιτική παράδοσης της διαχείρισης 
των απορριµµάτων στους ιδιώτες, βρίσκεται 
σε πλήρη αντίθεση µε την προστασία του ει-
σοδήµατος των λαϊκών στρωµάτων, των αυ-
τοαπασχολούµενων και του περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι για το ∆ήµο 
µας, το κόστος διαχείρισης απορριµµάτων 
από τις 280.000 ευρώ το 2020, έφτασε στις 
371.156 ευρώ το 2021, γεγονός που απέκρυ-
ψε ο ∆ήµαρχος στο παρελθόν. Για το 2022, ως 
πρωτοχρονιάτικος µποναµάς, προβλέπεται η 
εισφορά του ∆ήµου Πάρου να είναι 733.879 
ευρώ, δηλαδή σε σχέση µε το 2020 αύξηση της 
τάξης του 161%!

Αποτέλεσµα αυτής της κατάστασης είναι η προ-
βλεπόµενη αύξηση των δηµοτικών τελών για 
φέτος από 22% µέχρι και 49%, που ήδη η 
δηµοτική αρχή πέρασε στην Οικονοµική Επι-
τροπή κατά πλειοψηφία, απόφαση που θα δυ-
σκολέψει παραπέρα τη διαβίωση των λαϊκών οικο-
γενειών και των αυτοαπασχολούµενων, µε το κύµα 
ακρίβειας που τους πλήττει ήδη αυτή την περίοδο.

Σταθήκαµε στο παρελθόν, στεκόµαστε και 
σήµερα απέναντι σ’ αυτές τις αντιλαϊκές απο-
φάσεις και πρακτικές. Η δική µας θέση µας 
είναι ότι η διαχείριση των απορριµµάτων 
θα πρέπει να γίνεται µε κριτήριο το όφελος 
του λαού, την προστασία του περιβάλλοντος 
και της υγείας των κατοίκων. Στο πλαίσιο αυτό 
απαιτείται:

- Κατάργηση όλων των νόµων που οδηγούν 
στην ιδιωτικοποίηση και εµπορευµατοποίη-
ση της διαχείρισης των αποβλήτων, µε αποτέ-
λεσµα να φορτώνονται πρόσθετα βάρη στις πλάτες 
των δηµοτών στο πλαίσιο της ανταποδοτικότητας. 

- ∆ηµόσιος φορέας, µε εθνικό σχέδιο διαχεί-
ρισης των αποβλήτων, µε γνώµονα την προστα-
σία της υγείας και του περιβάλλοντος, µόνιµο προ-
σωπικό που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες και µε 
χρηµατοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισµό.

Προτεραιότητες του σχεδιασµού να είναι:
- Η πρόληψη παραγωγής απορριµµάτων, προώ-

θηση της ανακύκλωσης µε διαλογή στην πηγή.
- Επιλογή κατάλληλου µείγµατος σύγχρονων 

µεθόδων διαχείρισης και επεξεργασίας (σταθµοί 
µεταφόρτωσης, µηχανική ανακύκλωση, κοµποστο-
ποίηση).

- Ασφαλής υγειονοµική ταφή των υπολειµµάτων 
και πρωτογενών απορριµµάτων που δεν ανακυ-
κλώνονται.

- Απαγόρευση κατηγορηµατικά της µεθόδου της 
καύσης.

- Χωροταξικά ορθολογική κατανοµή των νέων 
µονάδων επεξεργασίας και τελικής διάθεσης των 
απορριµµάτων.

- ∆ιαχείριση των επικίνδυνων βιοµηχανικών και 
των ιατρικών αποβλήτων ξεχωριστά από τα αστικά 
απορρίµµατα.

- Χωροθέτηση και επιλογή µεθόδων για τις µο-
νάδες επεξεργασίας και τελικής διάθεσής τους µε 
κριτήριο την προστασία της υγείας, του περιβάλλο-
ντος και του λαϊκού εισοδήµατος και όχι τα επιχει-
ρηµατικά συµφέροντα.

- Καµία εµπλοκή ιδιωτών στη διαχείριση των 
απορριµµάτων και της ανακύκλωσης. 

Η υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδιασµού, 
ανταποκρίνεται στις σύγχρονες λαϊκές ανά-
γκες και βέβαια βρίσκεται σε αντίθεση µε τα 
συµφέροντα των επιχειρηµατικών οµίλων, 
συµφέροντα, που µε την πολιτική τους δια-
σφαλίζουν κυβέρνηση και τοπική διοίκηση».

τοπικές ειδήσεις

Άδειες όπλων
Η Αστυνοµική ∆ιεύθυνση της Περιφέρειας Νο-

τίου Αιγαίου, µε ανακοίνωσή της ενηµερώνει ότι 
οι προβλεπόµενες προθεσµίες για την υποβολή 
αιτηµάτων ανανέωσης ή θεώρησης των αδειών 
κατοχής όπλων µετά τα µέτρα προς αποφυγή µε-
τάδοσης του κορωνοϊού, διαµορφώνονται ως εξής:

α)Υποχρέωση υποβολής αιτηµάτων ανανέωσης 
των κατεχόµενων αδειών τουλάχιστον τρεις µήνες 
πριν τη λήξη τους, 

β) Υποβολή ενδικοφανούς προσφυγής εντός 
ενός µηνός από την κοινοποίηση της σχετικής 
απορριπτικής απόφασης και 

γ) προσκόµιση των αδειών για τις απαιτούµενες 
θεωρήσεις, 

Αναφορικά µε τις σκοπευτικές άδειες, µετά από 
σχετική νοµοθετική ρύθµιση (ΦΕΚ Β’ 5661/2021), 
τόσο αυτές που λήγουν στις 31/12/2021, κατό-
πιν της προηγούµενης παράτασης που είχε δοθεί 
µε αντίστοιχη νοµοθετική ρύθµιση, όσο και αυ-
τές που λήγουν από την 1/1/2022 µέχρι και την 
29/6/2022, θα παραταθούν, αµφότερες, έως 
την 30/6/2022, µε σχετική πράξη επί του σώµα-
τός τους και µόνο εφόσον ο κάτοχος της άδειας:

- προσκοµίσει τα δύο ιατρικά πιστοποιητικά που 
απαιτούνται από την ισχύουσα νοµοθεσία (περί 

ψυχικής υγείας και για την εν γένει σωµατική του 
ικανότητα) και 

- εξακριβωθεί από την αρµόδια, για την πράξη 
της παράτασης, Αστυνοµική Υπηρεσία, ότι δεν 
εµπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 
18 του ν. 2168/1993. 

Επισηµαίνεται ότι, και για τις παραταθείσες µε 
την ως άνω διαδικασία άδειες, ισχύει κανονικά η 
υποχρέωση υποβολής των αιτηµάτων ανανέωσής 
τους, τουλάχιστον τρεις µήνες πριν τη λήξη τους 
και εν προκειµένω έως και την 30/3/2022. 

Σε κάθε περίπτωση και προς άρση τυχόν αµ-
φιβολιών για τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τις 
αρµόδιες Αστυνοµικές Υπηρεσίες του τόπου δια-
µονής τους.

Xρήµατα στα 
σωµατεία

Σαράντα δύο ερασιτεχνικά σωµατεία των Κυκλά-
δων, που είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Αθλη-
τικών Σωµατείων, έλαβαν χρήµατα από το «Πάµε 
Στοίχηµα», µέσω της Γενικής Γραµµατείας Αθλη-
τισµού.

Τα χρήµατα που δόθηκαν σε σωµατεία της Πά-
ρου και της Αντιπάρου, είναι τα εξής:
- ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΡΟΥ: 3.728,50 ευρώ
- ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ 
«ΝΑΙΑΣ»: 2.511,32 ευρώ
- ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗ-
ΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ - ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ ΩΛΙΑΡΟΣ: 
1.615,47 ευρώ
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΚΟΠΕΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑ-
ΡΟΥ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ: 1.600 ευρώ
- ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΛΤΙΣ ΠΑΡΟΥ: 
1.600 ευρώ

Τέλος, η πιο µεγάλη επιχορήγηση στις Κυκλάδες 
δίνεται στον ΑΟ Θήρας που θα εισπράξει συνολικά 
132.889.81 ευρώ, λόγω της συµµετοχής του στις 
ευρωπαϊκές διοργανώσεις και έπονται ο ΑΟ Μυ-
κόνου και ΑΣ Σαντορίνης 2020 µε 13.214,37 ευρώ 
και 11.333,52 ευρώ αντίστοιχα, λόγω της συµµε-
τοχής στην Γ’ εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου.
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Αδέσποτα ζώα
Από τη δηµοτική Αρχή δηµοσιοποιήθηκε δελτίο 
Τύπου σχετικά µε τις δαπάνες για τα αδέσποτα 
ζώα. Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:

«Με αφορµή παραπλανητικά δηµοσιεύµατα στον 
ηλεκτρονικό τύπο αναφορικά µε τις δαπάνες του 
δήµου Πάρου για την υγεία και φροντίδα των αδέ-
σποτων ζώων και µε στόχο πάντα την ειλικρινή 
και σωστή ενηµέρωση των πολιτών, θα θέλαµε να 
διευκρινίσουµε ότι, οι προϋπολογισµένες δαπάνες 
για τα αδέσποτα το 2021 ήταν οι εξής:

• Προµήθεια αναλώσιµων συστήµατος περισυλ-
λογής ακαθαρσιών ζώων: 6.000 ευρώ

• Προµήθεια συστήµατος περισυλλογής ακαθαρ-
σιών ζώων συντροφιάς: 1.000 ευρώ

• ∆απάνη για το πρόγραµµα αδέσποτων ζώων: 
20.000 ευρώ

Από τα παραπάνω, ένα χρηµατικό υπόλοιπο 
ύψους 9.500 ευρώ θα δαπανηθεί στις αρχές 2022, 
µέχρι την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ή-
µου για το τρέχον έτος. Επιπλέον, ο δήµος Πάρου 
εκτιµώντας το έργο και την προσφορά των φιλο-
ζωικών σωµατείων, παρέδωσε τον Σεπτέµβριο του 
2021, σε εκπροσώπους τους 24 κλουβιά/κουτιά 
µεταφοράς σκύλων και γατιών σε 4 διαφορετικά 
µεγέθη. Για το έτος 2022, η πρόταση της δηµο-
τικής Αρχής είναι τα σχετικά προϋπολογισθέντα 

ποσά για τα αδέσποτα, να φτάσουν τα 88.000 
ευρώ. Συγκεκριµένα, το ποσό αυτό θα διανεµηθεί 
ως εξής:

• Προµήθεια εξοπλισµού και υλικών για τα αδέ-
σποτα ζώα: 20.000 ευρώ

• Προµήθεια ζωοτροφών αδέσποτων ζώων: 
15.000 ευρώ

• Προµήθεια φαρµάκων για αδέσποτα: 3.000 
ευρώ

• ∆απάνη για το πρόγραµµα αδέσποτων ζώων: 
50.000 ευρώ

 Ο δήµος Πάρου προστατεύει τα αδέσποτα ζώα, 
δαπανώντας για τον σκοπό αυτό µεγάλα ποσά 
κάθε χρόνο. Από την ανάληψη των καθηκόντων 
της σηµερινής δηµοτικής Αρχής µέχρι σήµερα, το 
ποσό για την ευζωία, την περίθαλψη και την πα-
ροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών στα αδέσποτα ζώα 
έχει πολλαπλασιαστεί.

Τα αδέσποτα ζώα αποτελούν µέρους της κοινω-
νίας µας και έχουν το απόλυτο δικαίωµα να συµβι-
ώνουν µε τους ανθρώπους. Ο δήµος Πάρου παρά 
τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούν, συνεχίζει 
και θα συνεχίζει να τα προστατεύει, σε απόλυτη 
αρµονία και συνεργασία µε τα τοπικά φιλοζωικά 
σωµατεία και τους ανεξάρτητους εθελοντές συ-
µπολίτες µας. Σε αυτούς, οφείλουµε ένα µεγάλο 
ευχαριστώ, ενώ καλούµε επίσης την τοπική κοι-
νωνία να συνδράµει και να ενισχύσει µε όποιο 
τρόπο µπορεί το εθελοντικό και σηµαντικό έργο 
τους».

Κατολισθήσεις 
στις Γλυφάδες

Λόγω της βροχόπτωσης υπήρξαν νέες κατολισθή-
σεις στις Γλυφάδες (περιοχή Άρυακας, Κοινότητα 
Αρχιλόχου), από τις 9 Ιανουαρίου 2022.

Έτσι, είχαµε αποκολλήσεις µεγάλων τµηµάτων 
που έπεσαν στην παραλία, ενώ κατακρηµνίστηκαν 
και τα σκαλιά που οδηγούσαν σε αυτήν. Ακόµα, το 
µονοπάτι του δρόµου εδώ και καιρό είναι εκτός 
λειτουργίας αφού κι αυτό έχει κατακρηµνιστεί..

Εκτός των οικιών που κινδυνεύουν υπάρχει 
πλέον κίνδυνος και για τους πεζούς.

Πλέον, οι κάτοικοι της περιοχής είναι αποκοµ-
µένοι, ενώ ο κίνδυνος για τις πέριξ οικίες είναι 
ορατός.
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Η σηµασία του 
πατρικού ρόλου 
στην οικογένεια
της Μαρίας Γοδενοπούλου,
Ψυχολόγου Κινητής Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ 
Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

(Β’  Μέρος)

Τρόποι  ενίσχυσης 
Πώς οι πατέρες µπορούν να ενισχύσουν τους 
συναισθηµατικούς δεσµούς µε το παιδί τους;

Ποιος από τους δύο γονείς θα κάνει µπάνιο το 
µωρό; Ποιος θα διαβάσει το παραµύθι στο παιδί; 
Ποιος θα το πάει στις δραστηριότητές του; Μπο-
ρεί να πρόκειται για συνήθη θέµατα που οι γονείς 
καλούνται να αντιµετωπίσουν καθηµερινά αλλά 
η εµπλοκή του πατέρα είναι σηµαντική καθώς ο 
συναισθηµατικός δεσµός ενισχύεται µέσα από τη 
δόµηση της καθηµερινότητας και τις επιλογές που 
κάνει µε βάση την διάθεσή του να αφιερώσει χρό-
νο στο παιδί. 

Ασχοληθείτε µε τη φροντίδα του παιδιού ήδη 
από την περίοδο της εγκυµοσύνης

Η συµµετοχή του πατέρα στα µαθήµατα προε-
τοιµασίας για τον τοκετό όσο και η παρουσία του 
τη στιγµή της γέννησης είναι καθοριστική τόσο 
για την µητέρα όσο και για το βρέφος. Η εµπλο-
κή του πατέρα εξοικειώνει το βρέφος µε τη φωνή, 
τη φυσιογνωµία και τη µυρωδιά του ενώ συνδέει 
την παρουσία του µε την παρηγοριά και την ασφά-
λεια. Ακόµη και στην περίοδο του θηλασµού που 
ο δεσµός µητέρας-βρέφους φαντάζει άρρηκτος, ο 
πατέρας µπορεί να συµβάλει αναλαµβάνοντας το 
µπάνιο του, την αλλαγή της πάνας, το νανούρισµα 
ή τις βόλτες µέσα στο σπίτι. Οι µητέρες δεν θα πρέ-
πει να επικρίνουν την ποιότητα της παρεχόµενης 
φροντίδας. Αντίθετα θα πρέπει διακριτικά να προ-
σφέρουν την εµπειρία τους έτσι ώστε να καλλιερ-
γήσει ο πατέρας το δικό του στυλ στην φροντίδα 
του παιδιού.

∆ιατηρείτε επαφή µε τις καθηµερινές του 
ανάγκες

Ένας «εµπλεκόµενος» πατέρας είναι εκείνος που 
αφιερώνει χρόνο στα παιδιά του, στο καθένα ξε-
χωριστά και δηµιουργεί µαζί τους σχέση ανάλογα 

µε την ηλικία τους. Ακόµη και όταν δεν βρίσκει 
χρόνο για τα παιδιά πάντα υπάρχουν τέτοιες ευ-
καιρίες: στη διαδροµή µέχρι τις δραστηριότητες, 
στις µικροδουλειές του σπιτιού πχ. στην ετοιµα-
σία του φαγητού, στο καθάρισµα, στο πότισµα των 
λουλουδιών, στις µικροεπισκευές. Επίσης γνωρίζει 
ονόµατα φίλων, δασκάλων/καθηγητών και κατα-
στάσεις από την καθηµερινότητα τους, πηγαίνει ο 
ίδιος στο σχολείο και συµµετέχει στις συγκεντρώ-
σεις του συλλόγου γονέων, γνωρίζει τους φίλους 
τους, τα συνοδεύει στα πάρτυ, στο σινεµά και ακού-
ει µε προσοχή τα θέµατα που τους απασχολούν.

Ισορροπείστε ανάµεσα στη δουλειά και στην 
οικογενειακή ζωή.

Οι άνδρες συχνά πρέπει να θυσιάσουν τις οι-
κονοµικές τους απολαβές και την επαγγελµατική 
τους εξέλιξη προκειµένου να πετύχουν µία κα-
λύτερη ισορροπία ανάµεσα στην δουλειά και την 
οικογένεια τους. ∆εν είναι εύκολο, ωστόσο να βρε-
θεί λύση σ’ αυτή τη σύγκρουση, καθώς, κοινωνι-
κά, έχουν µεγαλώσει µε την πίστη ότι η σκληρή 
δουλειά αρκεί για να αποδείξουν την αφοσίωση 
στην οικογένειά τους. Η άποψη αυτή φαίνεται να 
αλλάζει µέσα στα χρόνια και έτσι αρκετοί πατέρες 
αναζητούν µεγαλύτερη επαφή µε την οικογένεια 
τους, µέσα από την φυσική παρουσία τους. Είτε 
όµως ένας πατέρας επιλέξει τον «ενεργό ρόλο» είτε 
όχι, είναι πολύ χρήσιµο να αναζητήσει τρόπους να 
µειώσει το εργασιακό άγχος που µπορεί να επηρε-
άσει την ποιότητα της σχέση µε τα παιδιά και την 
γυναίκα του.

Φροντίστε η οικογενειακή σας κατάσταση να 
µην επηρεάσει την παρουσία σας στη ζωή του 
παιδιού σας

Τα παιδιά ανταπεξέρχονται καλύτερα στις προ-
κλήσεις της καθηµερινότητας τους όταν και οι δύο 
γονείς συµµετέχουν στη ζωή τους, άσχετα από το 
αν ζουν µαζί ή όχι. Κάποια από τα προβλήµατα που 
επιφέρει ένας χωρισµός είναι δυνατόν να αποφευ-
χθούν αν οι γονείς διατηρήσουν µια σταθερή συ-
νεργασία και επαφή µε τα παιδιά τους. Πρωταρ-
χικής σηµασίας είναι να µην αφήσουν τις µεταξύ 
τους συγκρούσεις να επηρεάσουν τις σωστές απο-
φάσεις που χρειάζεται να πάρουν από κοινού και 
κυρίως να µην τα χρησιµοποιούν για να στραφούν 
απέναντι στον άλλο. Είτε ως επισκέπτης, είτε ως 
κηδεµόνας σε µία από κοινού επιµέλεια, ο πατέ-
ρας είναι καλό να φροντίζει ώστε ο χρόνος που 
περνάει µαζί τους να κυλά φυσιολογικά µέσα από 
τις καθηµερινές τους δραστηριότητες. Αν, ωστόσο, 
δεν έχει τον χρόνο που θα ήθελε, είναι απαραίτητο 
να διατηρεί µαζί τους σταθερή τηλεφωνική επικοι-
νωνία και να φροντίζει να είναι ενήµερος για ό,τι 
τους συµβαίνει.

Λήψη δειγµάτων 
Covid-19 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση από το Κ.Υ. Πάρου, 
η λήψη δειγµάτων PCR για νοσούντες ανεµβο-
λίαστους µε θετικό rapid test (περασµένο στην 
Η∆ΙΚΑ), µε σκοπό την έκδοση πιστοποιητικού νό-
σησης, όπως και για µαθητές πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης (στην περίπτωση 
θετικού κρούσµατος σε σχολείο) θα γίνεται απο-
κλειστικά µετά από προσυνεννόηση (ραντεβού) 
στο 22843 60081 πρωινές ώρες, καθηµερινά 
από 8:00-9:30 πµ.

Οι ∆/ντες των σχολείων θα πρέπει να έχουν 
αποστείλει ονοµαστική κατάσταση των µαθητών 
οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν. Η συµπλήρωση 
και του ΑΜΚΑ των µαθητών είναι πολύ επιθυµητή 
καθώς επιταχύνει πολύ την διαδικασία συµπλή-
ρωσης των αποτελεσµάτων και µειώνει τον χρόνο 
αναµονής.

 Οι ∆/ντες µπορούν επίσης να κατευθύνουν τους 
µαθητές για έλεγχο και στο συνεργείο του ΕΟ∆Υ 
της Πάρου, το πρόγραµµα του οποίου ανακοινώ-
νεται σε τακτική βάση.

Τιµή για τον 
διασώστη

Με τη τέλεση τρισάγιου στις 14 Φεβρουαρίου, 
στο µνηµείο πεσόντων εν ώρα καθήκοντος στην 
Κεντρική Υπηρεσία του ΕΚΑΒ Αθήνας, τιµήθηκε 
η θεσµοθετηµένη «Ηµέρα Θυσίας του ∆ιασώ-
στη», παρουσία του προέδρου του ΕΚΑΒ, Νίκου 
Παπαευσταθίου, άλλων παραγόντων της διάσω-
σης και εκπροσώπων από το Σωµατείου Εργαζο-
µένων του ΕΚΑΒ.

Ο πρόεδρος του ΕΚΑΒ απευθυνόµενος στους 
παρευρισκόµενους µεταξύ άλλων σηµείωσε: «Η 
ηµέρα θυσίας του ∆ιασώστη... ηµέρα µνήµης, τι-
µής και βαθιάς ενσυναίσθησης για το ΕΚΑΒ σε όλη 
τη χώρα! ∆ύσκολες στιγµές, δύσκολες σκέψεις, 
κενά βλέµµατα για όλη την οικογένεια του ΕΚΑΒ...
σταθήκατε όλοι στα πόδια σας, κοιτάξατε µπροστά, 
µε αυταπάρνηση... Πιστοί στο καθήκον όλοι εσείς, 
οι ∆ιασώστες, οι Νοσηλευτές, οι Ιατροί αλλά και 
υπόλοιπα στελέχη του ΕΚΑΒ, δώσατε και δίνετε 
τον εαυτό σας καθηµερινά, για να σώζετε ανθρώ-
πινες ζωές. Το παράδειγµα όλων των πεσόντων 
πρέπει να αποτελεί το εφαλτήριο για τη συνέχιση 
της κοινωνικής προσφοράς σας στην ελληνική κοι-
νωνία, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σηµασία και 
τη σπουδαιότητα της ∆ωρεάν ∆ηµόσιας παροχής 
επείγουσας προνοσοκοµειακής φροντίδας».
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Σε πτώση οι 
πληθυσµοί 
υδρόβιων 
πουλιών 

Τα υδρόβια πουλιά αποτελούν αναπόσπαστο µέ-
ρος των υγροτοπικών οικοσυστηµάτων. 

Η παρουσία, οι αριθµοί και οι τάσεις τους µας 
λένε πολλά για την υγεία και την ποιότητα ενός 
υγροτόπου αλλά και γενικότερα για την κατάστα-
ση διατήρησης ενός πολύπλοκου δικτύου υγροτο-
πικών οικοσυστηµάτων.

Τα περισσότερα υδρόβια είδη πουλιών που 
απαντούν και στη χώρα µας αναπαράγονται στο 
Βόρειο Ηµισφαίριο, ακόµη και σε απρόσιτα µέρη 
κοντά στον Αρκτικό Κύκλο. Τις συναθροίσεις των 
πουλιών καταγράφουν εδώ και αρκετές δεκαετίες 
όσοι συµµετέχουν στο Παγκόσµιο Πρόγραµµα Πα-
ρακολούθησης Υδρόβιων Πουλιών. 

Στη χώρα µας, το Πρόγραµµα είναι γνωστό ως 
Μεσοχειµωνιάτικες Καταµετρήσεις Υδρόβιων 
Πουλιών (ΜΕΚΥΠ) και από το 1997 συντονίζεται 
κάθε χρόνο από την Ελληνική ΟΡΝΘΟΛΟΓΙΚΗ 
Εταιρεία. Οι παρατηρήσεις γίνονται στην καρδιά 
του χειµώνα, όµως παρόλο το κρύο, οι ΜΕΚΥΠ 
είναι ένα από µακροβιότερα προγράµµατα παρα-

κολούθησης µε τη µεγαλύτερη συµµετοχή εθελο-
ντών στη χώρα! 

Πρόσφατα, 10 Μεσογειακές χώρες που συµµε-
τέχουν στο Mediterranean Watebirds Network 
(MWN) παρουσίασαν τα βασικά χαρακτηριστικά 
και αποτελέσµατα του κάθε εθνικού προγράµµα-
τος IWC κατά τη δεκαετία 2009-2018. 

Σχετικά µε τις τάσεις πληθυσµών στην Ελλά-
δα, µεταξύ των ετών 2009-2013 και 2014-2018 
παρατηρείται µείωση 4% στους αριθµούς 
των υδρόβιων ειδών και ιδιαίτερα σε οµάδες 
όπως οι Ερωδιοί, οι Πάπιες, οι Φαλαρίδες και 
τα Παρυδάτια. Οµάδες ειδών που παρουσιάζουν 
αύξηση αποτελούν οι Χουλιαροµύτες, οι Κύκνοι, 
οι Πελεκάνοι, τα Φοινικόπτερα αλλά και οι Γλάροι 
και τα Γλαρόνια. Είναι σηµαντικό να σηµειωθεί ότι 
σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα φιλοξενεί τους 
πιο σηµαντικούς πληθυσµούς διαχειµαζόντων πε-
λεκάνων, καθώς και µεγάλους αριθµούς από είδη 
κορµοράνων, ενώ η πλειονότητα των µετρήσεων 
(>40%) στους ελληνικούς υγροτόπους αφορά είδη 
παπιών, κυρίως το Κιρκίρι, την Πρασινοκέφαλη 
Πάπια και το Σφυριχτάρι.

ειδήσεις

Ρεκόρ αφίξεων 
ιδιωτικών jets 

Η Πάρος αποτέλεσε το τελευταίο τρίµηνο του 
2021 το µοναδικό νησί των Κυκλάδων που, µαζί 
µε άλλους νησιωτικούς προορισµούς, συγκαταλέ-
χθηκε ανάµεσα στους πλέον δηµοφιλείς για πτή-
σεις µε ιδιωτικά jets. 

Τα στοιχεία δηµοσιοποιήθηκαν από την αµερι-
κανική εταιρία NetJets που ανήκει στον πολυε-
θνικό όµιλο Berkshire Hathaway του Αµερικανού 
κροίσου WarrenBuff ett. Σύµφωνα µε αυτά, όπως 
αναδηµοσιεύθηκαν από την εφηµερίδα «Καθη-
µερινή της Κυριακής», στην εκτός βασικής του-
ριστικής περιόδου διάρκεια Οκτωβρίου – ∆εκεµ-
βρίου, η Πάρος µαζί µε την Κέρκυρα, το Ηράκλειο, 
την Κεφαλλονιά, τη Ρόδο και την Κω, δέχτηκε τις 
περισσότερες ιδιωτικές πτήσεις, πράγµα που απο-
τελεί µια ακόµα απόδειξη της ποιοτικής «στροφής» 
του νησιού. Και αυτό, λίγες µέρες µετά τη δηµοσι-
οποίηση των στοιχείων αφίξεων στο αεροδρόµιο, 
όπου, σύµφωνα µε στοιχεία της ΥΠΑ, το δεκάµηνο 
Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2021 η Πάρος δέχτηκε 
92.399 επιβάτες.

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

Ο ιατρός ορθοπαιδικός 
Κεµπάµπης Παναγιώτης από 1/2/2022 
µεταφέρει το ιατρείο του στο χώρο του IASIS 
και θα εξετάζει ∆ευτέρα έως Παρασκευή 
9:30 π.µ. µε 12:30 µ.µ. 
και το απόγευµα κατόπιν ραντεβού.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

τηλ. IASIS 22840 22840 - 21075, κιν.: 6980811807
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Ο κ. Πέτσας επισκέφθηκε αρχικά τον δήµαρχο 
Πάρου, Μ. Κωβαίο, στο δηµαρχείο του νησιού και 
στη συνέχεια συζήτησε στην αίθουσα του δηµο-
τικού συµβουλίου µε παράγοντες του δήµου, και 
άκουσε τις επισηµάνσεις τους και τα προβλήµατα 
που αντιµετωπίζουν στους διάφορους τοµείς της 
δουλειάς µε έµφαση στην υποστελέχωση των υπη-
ρεσιών. Ο κύριος υπουργός δεσµεύτηκε να δώσει 
από πόρους του υπουργείου 1 εκ. ευρώ για το 
κλειστό γυµναστήριο της Παροικιάς και άλλο 1 εκ. 
ευρώ για το στάδιο της Νάουσας, όταν ωριµάσει η 
µελέτη γι’ αυτό.

Στη συνέχεια ο κ. Πέτσας συνοδευόµενος από 
τον κ. Κωβαίο και στελέχη της δηµοτικής αρχής 
επισκέφθηκε το καταφύγιο αδέσποτων ζώων 
PAWS στο Μαράθι, το κοινοτικό µέγαρο Λευκών, 
τις εγκαταστάσεις του Βιολογικού στη Μάρπησσα 
και ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στο Αγροκήπιο 
της Νάουσας που πρόκειται να δηµιουργηθεί το 
αθλητικό κέντρο της Νάουσας.

Η συνέντευξη Πέτσα

κύριε Υπουργέ, στο πλαίσιο του Προγράµ-
µατος «Αντώνης Τρίτσης» που είναι το βασι-
κό χρηµατοδοτικό εργαλείο του υπουργείου 

Εσωτερικών, τι έχετε κάνει µέχρι σήµερα και 
πώς οραµατίζεστε τη δηµιουργία της νέας 
Ελλάδας;

Σ.Π.: «Το αναπτυξιακό Πρόγραµµα «Αντώνης 
Τρίτσης» είναι η οικονοµική «δύναµη πυρός» 
που διαθέτει το υπουργείο Εσωτερικών. Στο πλαί-
σιο των Προσκλήσεων αυτού του Προγράµµατος, 
εντάσσουµε συνεχώς νέα έργα τα οποία συµβάλ-
λουν στην ανάκαµψη της εθνικής οικονοµίας και 
δηµιουργούν νέες θέσεις εργασίας από τη µία άκρη 
της Πατρίδας µας µέχρι την άλλη. Αξίζει να σηµει-
ωθεί ότι το Πρόγραµµα είχε αρχικό προϋπολογι-
σµό 2,5 δισ. ευρώ. Με την ευελιξία που δώσαµε, 
µε στόχο αφενός την αύξηση του χρηµατοδοτικού 
φακέλου του Προγράµµατος και αφετέρου την 
βελτίωση ρυθµίσεων ώστε να γίνει ταχύτερη και 
αποτελεσµατικότερη η ένταξη πράξεων στο Πρό-
γραµµα και να διευκολυνθεί η ουσιαστική παρα-
κολούθησή τους, έχουµε πλέον έναν ονοµαστικό 
προϋπολογισµό 3,45 δισ. ευρώ για εντάξεις έργων. 
Παράλληλα, µε τις συνέργειες που προωθούνται µε 
άλλα χρηµατοδοτικά εργαλεία, όπως το ΕΣΠΑ και 
το Ταµείο Ανάκαµψης, µιλάµε για έναν σηµαντικά 
µεγαλύτερο χρηµατοδοτικό φάκελο άνω των 4 δισ. 
ευρώ. 

Και στόχος µας είναι, µέσα στο πρώτο τρίµηνο 
του 2022 να εξαντλήσουµε τον χρηµατοδοτικό φά-
κελο που θα έχουµε στη διάθεσή µας. Και φυσικά 
δεν πρόκειται να σταµατήσουµε εδώ. Η πρόκληση 
για τους επόµενους µήνες είναι πώς θα αξιοποιή-
σουµε αυτά τα χρηµατοδοτικά εργαλεία, ώστε, µέσα 
στην περίοδο 2022-2023, οι πολίτες να µπορέσουν 
να δουν την καθηµερινότητά τους να βελτιώνεται 
µέσα από έργα υποδοµών, µέσα από έργα σύγ-
χρονα, όπως ο ψηφιακός µετασχηµατισµός και οι 
«έξυπνες πόλεις», και µέσα από έργα που ενισχύ-
ουν την πράσινη ανάπτυξη, µειώνουν το περιβαλ-
λοντικό αποτύπωµα και θωρακίζουν τη χώρα από 
τις συνέπειες της κλιµατικής κρίσης, όπως είναι τα 
έργα ανακύκλωσης και διαχείρισης απορριµµάτων, 
η χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων και άλλων 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση, 
η καλύτερη διαχείριση των υδάτινων αποθεµάτων 
µε τη χρήση «έξυπνων» υδροµέτρων κ.ο.κ.

Αποδεικνύουµε εποµένως, µε τον πιο αδιάψευ-
στο τρόπο, την ακλόνητη δέσµευση της Κυβέρνησης 
του Κυριάκου Μητσοτάκη να στηρίξει εµπράκτως 
-µε έργα και όχι µε λόγια- τον αναπτυξιακό και 
κοινωνικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι 
ώστε να βελτιωθεί η καθηµερινότητα των πολιτών, 
σε όποια γωνιά της Ελλάδας και αν ζουν. Για εµάς, 
καθεµιά από τις περιφέρειες και καθένας από τους 
δήµους της χώρας είναι µια “τοπική Ελλάδα”. Και 
για να µπορέσει η “µεγάλη Ελλάδα” να ευηµερή-
σει, να προκόψει και να προχωρήσει µπροστά, θα 
πρέπει οι “τοπικές Ελλάδες” να έχουν το βλέµµα 
στραµµένο στο µέλλον. Σε αυτό το πλαίσιο συνεχί-
ζουµε το αναπτυξιακό µας σχέδιο για την Αυτοδι-
οίκηση, µε στόχο να µην χαθεί ούτε ένα ευρώ για 
την Ελληνική Πολιτεία και τους Έλληνες φορολο-
γούµενους. Όραµά µας, να φέρουµε σε κάθε γωνιά 
της Πατρίδας µας δουλειές, βιώσιµη ανάπτυξη και 
µια καλύτερη ζωή για όλους».

Συνέντευξη Πέτσα
∆έσµευση για 2 εκ. ευρώ 
σε αθλητικά έργα

Ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, επισκέφθηκε την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου την 
Πάρο και συζήτησε για διάφορα έργα στο νησί µας που εντάσσονται στις αρµοδιότητες του υπουργείου 
εσωτερικών.

πρώτο θέµα
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Ποιες είναι οι επόµενες κινήσεις σας σε ό,τι 
αφορά τους στόχους και τις προτεραιότητες 
του υπουργείου σας τη φετινή χρονιά, µε 
γνώµονα τη στήριξη της Αυτοδιοίκησης µε 
περισσότερους πόρους; 

Σ.Π.: «Το 2022 αποτελεί στέρεα «γέφυρα» µετά-
βασης από µία ταχύτατη ανάκαµψη, σε µία υψηλή 
διατηρήσιµη ανάπτυξη. Και µπορούµε πραγµατικά 
να κάνουµε ένα αναπτυξιακό και θεσµικό άλµα για 
την Αυτοδιοίκηση. Σε αυτό το πλαίσιο, στο σκέλος 
της τακτικής χρηµατοδότησης, το 2022 θα είναι 
έτος αναµόρφωσης των Κεντρικών Αυτοτελών Πό-
ρων (ΚΑΠ). Συνολικά εκτιµώ ότι οι ΚΑΠ µπορεί να 
αυξηθούν κατά περίπου 15% και έτσι πέραν της 
ενίσχυσης των πόρων, να απορροφηθούν χωρίς 
αναταράξεις µεταξύ αστικών και περιφερειακών 
δήµων, οι όποιες αναπροσαρµογές κριτηρίων συ-
ναποφασισθούν στην κατανοµή τους. 

Παράλληλα, σε συνεννόηση επίσης µε το οικονο-
µικό επιτελείο, εξετάζουµε αφενός τη µείωση του 
επιτοκίου στα δάνεια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
από το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και 
αφετέρου τη δηµιουργία ενός αποτελεσµατικού 
µηχανισµού είσπραξης των οφειλών προς τους ∆ή-
µους. Μέσα σε αυτή την οµάδα, θα εντάξουµε δύο 
ακόµη βασικούς άξονες: την ενίσχυση της Αυτο-
διοίκησης για την αντιµετώπιση των οικονοµικών 
συνεπειών που προκύπτουν από την αύξηση του 
ενεργειακού κόστους και των ανατιµήσεων, καθώς 
και το πώς θα µετριαστεί η πρόσθετη επιβάρυνση 
που αναµένεται να προκύψει από την επιβολή του 
τέλους ταφής, το οποίο εφαρµόζεται από τις αρχές 
του έτους, σύµφωνα µε τη σχετική κοινοτική οδη-
γία. 

Ειδικά για την Πάρο, ποια έργα δροµολο-
γούνται στο νησί; 

Σ.Π.: «Στο πλαίσιο του Προγράµµατος «Αντώνης 
Τρίτσης», εντάχθηκε τον Σεπτέµβριο του 2021 το 
έργο µε τίτλο «Ολοκληρωµένη διαχείριση αστι-
κών λυµάτων που περιλαµβάνει τη συλλογή και 
µεταφορά των λυµάτων των οικισµών Λεύκες και 
Κώστος του ∆ήµου Πάρου µαζί µε επέκταση δυ-
ναµικότητας και εκσυγχρονισµό ΕΕΛ Μάρπησσας 
του ∆ήµου Πάρου», συνολικού προϋπολογισµού 
περίπου 7 εκατ. ευρώ. Σύµφωνα µε τις προδιαγρα-
φές του έργου αυτού, περιλαµβάνεται η κατασκευή 
ενός σύνθετου δικτύου αγωγών αποχέτευσης, συ-
νολικού µήκους περίπου 16.500 µέτρων, που χω-
ρίζεται σε τέσσερα διακριτά τµήµατα. Το ένα αφορά 
την κατασκευή εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης 
στον οικισµό των Λευκών, το δεύτερο στο δίκτυο 
µεταφοράς από Λεύκες προς Χοιρόλακα, το τρίτο 
στο δίκτυο µεταφοράς από την άκρη του οικισµού 
του Κώστου προς Χοιρόλακα και το τέταρτο στον 
κοινό βαρυτικό δίκτυο µεταφοράς από Χοιρόλακα 
προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων 
Μάρπησσας. Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από σω-
λήνες PVC και HDPE τελευταίας γενιάς. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι για πρώτη φορά στο δί-
κτυο αποχέτευσης της Πάρου, θα εγκατασταθούν 
προκατασκευασµένα αντλιοστάσια τελευταίας τε-
χνολογίας, πλήρως στεγανά, τα οποία θα εκµηδε-
νίζουν τις οχλήσεις προς τους περίοικους, ενώ θα 
διευκολύνουν τη συντήρηση από το τεχνικό προ-
σωπικό της ∆ΕΥΑΠ. Σε ό,τι αφορά την επέκταση 
της δυναµικότητας και τον εκσυγχρονισµό του ΕΕΛ 

Μάρπησσας Πάρου, προβλέπεται η επέκταση της 
δυναµικότητας της υφιστάµενης εγκατάστασης 
έτσι ώστε να µπορέσει να εξυπηρετεί την πολύ 
µεγάλη αύξηση της παροχής τα τελευταία χρόνια, 
καθώς και ο πλήρης εκσυγχρονισµός της παλαιάς 
µονάδος. Με το συγκεκριµένο έργο, θα κατασκευα-
στεί στην ουσία µία νέα γραµµή επεξεργασίας των 
λυµάτων, έτσι ώστε να διπλασιαστεί η δυναµικότη-
τά του από 5.000 ισοδύναµους κατοίκους (ΙΚ) σε 
10.000 ΙΚ, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί η δυνατότητα 
για να παραλάβει και τα λύµατα νέων περιοχών, 
όπως οι Λεύκες και ο Κώστος. Παράλληλα, θα εκ-
συγχρονιστεί πλήρως ο ηλεκτροµηχανολογικός 
εξοπλισµός και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, 
θα εγκατασταθούν σύγχρονα µηχανήµατα για την 
υποδοχή και την προεπεξεργασία των βοθρολυ-
µάτων, αυτοµατισµός και τηλεέλεγχος τελευταίας 
τεχνολογίας, καθώς και διάταξη αφυδάτωσης της 
παραγόµενης λάσπης.

Επιπλέον, έχουν ήδη συµβασιοποιηθεί τρία έργα 
του ∆ήµου Πάρου. Συγκεκριµένα, πρώτον, το έργο 
που αφορά τη σύνδεση του δικτύου ύδρευσης Αγ. 
Υπακοής µε το δίκτυο αφαλάτωσης, καθώς και το 
ολοκληρωµένο σύστηµα διαχείρισης υδατικού ισο-
ζυγίου και ελέγχου ποιότητας σε ζώνες του υφι-
στάµενου δικτύου µεταφοράς και διανοµής του πό-
σιµου νερού του ∆ήµου Πάρου, συνολικού ύψους 
3 εκατ. ευρώ. ∆εύτερον, έργα εκσυγχρονισµού και 
αναβάθµισης του ΒΙΟ.ΚΑ. Παροικιάς µε σκοπό την 
τριτοβάθµια επεξεργασία λυµάτων και την αξιοποί-
ησή τους για άρδευση χωρίς περιορισµούς, ύψους 
περίπου 1 εκατ. ευρώ. Και τρίτον, το έργο για την 
αποκατάσταση του ΧΑ∆Α στο Πίσω Λιβάδι Μάρ-
πησσας, ύψους 312 χιλ. ευρώ. 

Και βέβαια, στο νησί της Πάρου δροµολογού-
νται σηµαντικά έργα µε κοινωνικό και αναπτυξια-
κό αποτύπωµα στον τοµέα του αθλητισµού, όπως 
είναι πρώτον το έργο που αφορά την κατασκευή 
κλειστού γυµναστηρίου στο Ζευλάκι Παροικιάς 
και δεύτερον το αθλητικό κέντρο στη Νάουσα. Το 
Υπουργείο Εσωτερικών και η Κυβέρνηση συνολι-
κά στηρίζουν εµπράκτως την αναβάθµιση και των 
αθλητικών υποδοµών του νησιού µε δύο εκατοµ-
µύρια ευρώ ».

∆ήλωση Μάρκου Κωβαίου:
«Ευχαριστούµε πολύ τον Αναπληρωτή 

Υπουργό Εσωτερικών κ. Πέτσα, για τη ση-
µερινή του επίσκεψη στο νησί µας.

Στο πλαίσιο αυτής, µας δόθηκε η ευκαι-
ρία να του παρουσιάσουµε τη µακρόπνοη 
στρατηγική βιώσιµης ανάπτυξης που ακο-
λουθούµε, και η οποία εστιάζει σε βελτιώσεις 
σε επίπεδο υποδοµών, µε πολλαπλά οφέλη 
για τους συµπολίτες µας. Στη συγκεκριµένη 
προσπάθεια, επιδιώκουµε συνεργασίες µε 
την κεντρική διοίκηση του κράτους για την 
υλοποίηση των δεσµεύσεων µας.

Οι νέες χρηµατοδοτήσεις τεσσάρων έργων 
που ανακοίνωσε σήµερα ο Αναπληρωτής 
Υπουργός, και συγκεκριµένα η χρηµατοδό-
τηση για την αποχέτευση Λευκών-Κώστου 
και για την αναβάθµιση του βιολογικού της 
Μάρπησσας, καθώς και η δέσµευσή του ότι 
θα συνδράµει µε 1 εκ. ευρώ για τη χρηµατο-
δότηση των έργων στο κλειστό γυµναστήριο 
της Παροικιάς και µε 1 εκ. ευρώ στο αθλη-
τικό στάδιο Νάουσας αντίστοιχα, µας δίνουν 
δύναµη να συνεχίσουµε µε σταθερά βήµατα 
την πορεία µας για το σήµερα και το αύριο 
της Πάρου και των κατοίκων της.

Παράλληλα, µέσω του Προγράµµατος 
“Αντώνης Τρίτσης”, έχουµε διασφαλίσει 
περαιτέρω σηµαντικούς πόρους, οι οποίοι 
θα κατευθυνθούν σε µεγάλες παρεµβάσεις 
στους τοµείς του Περιβάλλοντος, της Παιδεί-
ας και του Πολιτισµού, και σε έργα όπως η 
τοποθέτηση υπόγειων κάδων αποθήκευσης 
απορριµµάτων στο νησί, η κατασκευή Βρε-
φονηπιακού Σταθµού-Νηπιαγωγείου αλλά 
και 2ου ∆ηµοτικού Σχολείου στην Παροικιά, 
καθώς και η δηµιουργία Πολιτιστικού Κέ-
ντρου στον Πρόδροµο σε κτίριο που έχει δω-
ρίσει ο Σύλλογος Προδροµιτών της Αθήνας.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Πέ-
τσα για το ενδιαφέρον που δείχνει για τον 
τόπο µας και είµαι σίγουρος πως µε την 
υποστήριξή του θα κατορθώσουµε να ολο-
κληρώσουµε το όραµά µας, ο ∆ήµος Πάρου 
να αποτελέσει πρότυπο ανάπτυξης για τη 
χώρα µας».
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Συνέχεια κενών 
στα σχολεία της 
Πάρου

Μπορεί να ξεκίνησε το 2022 αλλά τα εκπαιδευτι-
κά κενά στην Πάρο παραµένουν, παρά τις µεγαλο-
στοµίες των αρµοδίων.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Πάρου 
– Αντιπάρου: «Η πρώτη εβδοµάδα έναρξης των 
σχολείων, εκτός των ελλιπών υγειονοµικών µέ-
τρων παρά την έξαρση της πανδηµίας, καθώς και 
του ανύπαρκτου σχεδιασµού κάλυψης των πολυ-
άριθµων κενών εκπαιδευτικών που προκύπτουν 
καθηµερινά ως απόρροια του υψηλού αριθµού 
εµφανιζόµενων κρουσµάτων, βρήκε τη σχολική 
κοινότητα µε ακριβώς τα ίδια κενά που υπάρχουν 
εδώ και τέσσερις µήνες στα σχολεία των νησιών 
µας. 

Παρά τους ισχυρισµούς της υπουργού Παιδείας, 
Ν. Κεραµέως και του Γενικού ∆ιευθυντή Εκπαί-
δευσης και Ειδικής Αγωγής, Α. Κόπτση, περί ανα-
γκαιότητας της δια ζώσης λειτουργίας των σχο-
λείων για ψυχολογικούς και κοινωνικούς λόγους, 
καθώς και της επιστροφής στην κανονικότητα, 
τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό παραµένουν 
προκλητικά αµείωτα!

«Παρά τις απουσίες 2.300 εκπαιδευτικών, δεν 
χάθηκε ούτε ώρα µαθηµάτων», δήλωσε σε τηλε-
οπτική συνέντευξη ο κ. Κόπτσης στις 11/1/2022, 
αναφερόµενος στους εκπαιδευτικούς που έλειψαν 
εξαιτίας της διασποράς του κορωνοϊού! Καµία συ-
ζήτηση φυσικά για τις χαµένες ώρες µαθηµάτων 
από την αρχή της χρονιάς που οφείλονται στην 
ολιγωρία του ΥΠΑΙΘ να προσλάβει –έστω και αρ-
γοπορηµένα- το απαραίτητο διδακτικό προσωπικό. 
Εξαιτίας αυτών των κενών –πέρα των αυτονόητων 
µαθησιακών κενών που συσσωρεύονται- αυξάνε-
ται επιπλέον ο συγχρωτισµός και η αναγκαστική 
συνεύρεση των µαθητών µεταξύ διαφορετικών 
τµηµάτων, αφού δεν βρίσκονται στις τάξεις τους 
αλλά στους προαύλιους κοινόχρηστους χώρους 
των σχολείων.

Παράλληλα αναπτύσσονται αισθήµατα µαταί-
ωσης και εγκατάλειψης στους µαθητές, αφού το 
ΥΠΑΙΘ εµφανίζεται παντελώς αδιάφορο για την 
εκπαίδευσή τους, ενώ ταυτόχρονα διακηρύσσει 
ψευδώς στα ΜΜΕ ότι τα κενά σε εκπαιδευτικό 
προσωπικό στα σχολεία είναι απόρροια των αδει-
ών και της συνταξιοδότησης αρκετών εκπαιδευτι-
κών! Ίσως όµως έτσι ακριβώς εννοεί το υπουργείο 
την «επιστροφή στην κανονικότητα»!

Το πρόβληµα εµφανίζεται σχεδόν σε όλες τις 
σχολικές µονάδες της Πάρου και της Αντιπάρου, 
αλλά ιδιαίτερα έντονα στο ΕΠΑ.Λ. Πάρου. Τρεις 
από τους έξι τοµείς του σχολείου (Υγείας-Πρόνοι-
ας, ∆οµικών, Οικονοµίας-∆ιοίκησης) υπολειτουρ-
γούν εξαιτίας των πολυάριθµων µαθηµάτων που 
δεν γίνονται από την αρχή της χρονιάς. Ανησυχη-
τικά ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος για τους 
µαθητές της Γ’ Λυκείου ειδικότητας Ηλεκτρο-
νικής να µην πάρουν καν πτυχίο, λόγω αδυ-

ναµίας κάλυψης των απαραίτητων διδακτικών 
ωρών για απόκτηση πτυχίου. Οι µαθητές της εν 
λόγω ειδικότητας διδάσκονται από την αρχή της 
χρονιάς µόνο 8 ώρες των πανελλαδικώς εξεταζό-
µενων µαθηµάτων, από το σύνολο των 23 ωρών 
µαθηµάτων της ειδικότητας που επέλεξαν να 
σπουδάσουν. Πότε και µε ποιον τρόπο θα αναπλη-
ρωθούν αυτές οι ώρες που χάθηκαν, όταν ακόµη 
έως και σήµερα δεν έχει προσληφθεί εκπαιδευτι-
κός αυτής της ειδικότητας;

Επιπλέον, καµία πρόνοια δεν έχει υπάρξει έως 
τώρα για την κάλυψη εκπαιδευτικών κενών Ει-
δικής Αγωγής, για στελέχωση τµηµάτων Έντα-
ξης ή για Παράλληλη Στήριξη, στη συντριπτική 
πλειοψηφία των σχολείων των νησιών µας, όπως 
έχουµε ήδη ενηµερώσει µε έγγραφό µας (11/06-
12-2021) τη ∆ιεύθυνση ∆ευτεροβάθµιας Εκπαί-
δευσης Κυκλάδων και την Περιφερειακή ∆ιεύθυν-
ση Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου.

Απαιτούµε από την κ. υπουργό να επιληφθεί 
ΑΜΕΣΑ του θέµατος και να προβεί στις προβλεπό-
µενες ενέργειες για την κάλυψη των αναγκών σε 
διδακτικό προσωπικό, φροντίζοντας παράλληλα 
την κάλυψη των διδακτικών κενών που προέκυ-
ψαν από αδιαφορία των αρµοδίων του Υ.ΠΑΙ.Θ!».

Πίνακας µε τα εκπαιδευτικά κενά έως τις 
17/1/2022

ΕΠΑΛ: Νοσηλευτικής 1 καθ., 17 ώρες. Ηλε-
κτρονικός 1 καθηγητής, 17 ώρες. Ειδικής Αγωγής 
τµήµατος Ένταξης (Μαθηµατικός) 2 καθ. 46 ώρες. 
Ειδικής Αγωγής τµήµατος Ένταξης (Φιλόλογος) 2 
καθ. 46 ώρες. Ειδικής Αγωγής Παράλληλης Στή-
ριξης 2 καθ. 46 ώρες. ∆οµικών 2 καθ. 12 ώρες. 
Οικoνοµολόγος 1 καθ. 9 ώρες. Θεολόγος 1 καθ. 
7 ώρες.

ΓΕΛ Πάρου: Γερµανικής Φιλολογίας 1 καθ. 1 
ώρα

ΓΕΛ Νάουσας: Γαλλικής Φιλολογίας 1 καθ. 2 
ώρες. Θεολόγος 1 καθ. 6 ώρες.

ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. Πάρου: Φυσικής Αγωγής 1 καθ. 
17 ώρες

Γυµνάσιο Πάρου: Ειδικής Αγωγής τµήµατος 
Ένταξης (Μαθηµατικός) 1 καθ. 23 ώρες. Ειδικής 
Αγωγής τµήµατος Ένταξης (Φιλόλογος) 1 καθ. 23 
ώρες. Γερµανικής Φιλολογίας 1 καθ. 2 ώρες. Γαλ-
λικής Φιλολογίας1 καθ. 2 ώρες.

Γυµνάσιο Νάουσας: Μαθηµατικός Τµήµατος 
Ένταξης 1 καθ. 23 ώρες.

Γυµνάσιο Αρχιλόχου: Εικαστικός 1 καθ. 6 
ώρες. Μουσικός 1 καθ. 6 ώρες. Τεχνολόγος 1 καθ. 
12 ώρες.

Γυµνάσιο Αντιπάρου: Γερµανικής Φιλολογίας 
1 καθ. 8 ώρες. Τεχνολόγος 1 καθ. 3 ώρες. Ειδικής 
Αγωγής Παράλληλης Στήριξη 1 καθ. 23 ώρες.

Τα δύο 
πρόσωπα

Η Πάρος τελικά έχει πολλά πρόσωπα. Κι αυτό 
το αντιλαµβανόµαστε καθηµερινά, έστω κι αν 
πολλοί κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν.

Ζούµε σε µία κοινωνία µικρή, άσχετα του ότι 
ουσιαστικά είναι πολυπολιτισµική και κοσµο-
πολίτικη τους θερινούς µήνες. Η µικρή, κλει-
στή ουσιαστικά κοινωνία µας, έχει τα θετικά 
της, όσο και τις αστοχίες της.

Τις παραµονές των Χριστουγέννων ζήσαµε 
µία ανείπωτη τραγωδία µε το ναυάγιο των οι-
κονοµικών µεταναστών, που οι δουλέµποροι 
έφερναν από την Τουρκία. ∆εν ήταν η πρώτη 
φορά. Τα ίδια είχαµε και τον Αύγουστο του 
2010, τότε που εντοπίστηκαν 60 µετανάστες 
κοντά στη βραχονησίδα Μέρµηγκας. Και τότε, 
και τώρα, ο ντόπιος πληθυσµός όχι µόνο ενερ-
γοποιήθηκε «αυτόµατα», αλλά έδειξε το καλό 
του και ανθρώπινο πρόσωπο. 

∆εν είναι µόνο το περιστατικό των ναυα-
γών µεταναστών που δείχνει το καλό πρό-
σωπο της Πάρου. Φέτος, τις γιορτές, είχαµε 
αρκετές προσφορές σε οικογένειες που αντι-
µετωπίζουν οικονοµικά προβλήµατα. Απλό-
χερα προσέφεραν πολλοί όταν τους ζητήθηκε 
αυτό. Επαγγελµατίες και ιδιώτες έτρεξαν να 
συνδράµουν. Αυτή είναι µια κοινωνία που µας 
χαροποιεί, που µας αξίζει.

∆εν είναι όµως µόνο τα παραπάνω. Τις ηµέ-
ρες των γιορτών και τις ηµέρες µε το δριµύ 
ψύχος παρουσιάστηκαν και πάλι οι βλάβες 
στο δίκτυο της ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ελ-
λιπή συνεργεία της ∆Ε∆∆ΗΕ έδωσαν µάχη 
µέσα στις γιορτές. Είναι αυτά τα συνεργεία 
που παρά τις ερωτήσεις στη βουλή, παρά τα 
δεκάδες δηµοσιεύµατα για το προβληµατικό 
συνεργείο στην Πάρο, κανείς δε δείχνει να 
συγκινείται. Αν δεν έχεις δει µε τα ίδια σου τα 
µάτια εναερίτη να σκαρφαλώνει πάνω στην 
κολώνα κάτω από πολικό ψύχος µε κίνδυνο 
της ζωής του, δεν µπορείς να κατανοήσεις την 
αξία αυτού του εργαζόµενου. Τα ίδια και µε 
τους διασώστες του ΕΚΑΒ. Την ώρα που εµείς 
καθόµαστε στην άνεση του σπιτιού µας µε τα 
πλούσια γεύµατα και τη θαλπωρή –χρονιάρες 
µέρες- οι ΕΚΑΒίτες τρέχουν στον δρόµο να 
σώσουν µία ζωή.

Από την άλλη, την ίδια στιγµή, σε χωριό της 
Πάρου ξετυλίχθηκε µία δυσάρεστη ιστορία, 
για την οποία αρµόδιες είναι οι δικαστικές Αρ-
χές. Πολύ περισσότερο δε, να εµπλακούν στην 
ιστορία αυτή επαγγελµατίες δηµοσιογράφοι 
και να µετατραπούν σε εισαγγελείς. Μπάχαλο 
το θέµα. Το κουτσοµπολιό στο φουλ, το οποίο 
πλέον γίνεται επίσηµα µέσω των σελίδων κοι-
νωνικής δικτύωσης και από τα «µεσηµερια-
νάδικα». Ένθεν και ένθεν οι πλευρές διασταύ-
ρωναν τα ξίφη τους. Οµοίως –και είναι ηλίου 
φαεινότερο- όλοι γνώριζαν όπως λένε, αλλά 
δε µιλούσαν. Τα δύο πρόσωπα της Πάρου είναι 
εδώ…

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη
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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)

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 
14 δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι 
από κάτω τελειωµένο. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Άµεση παράδοση. 
Τηλ. 6937 698 522, 22840 51639

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN

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

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

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

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

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη στελέ-
χωση σουπερµάρκετ στη Μάρπησσα 
για πλήρη απασχόληση όλο το 
χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 6943 279 
227. Αποστολή βιογραφικών στο 
broth531@outlook.com

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για τον 
καθαρισµό σπιτιού στην περιοχή του 

∆ρυού στην Πάρο. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η γνώση κάποιων αγγλικών 
και η µετακίνηση µε δικό της όχηµα. 
Εργασία καθηµερινά τις πρωινές 
ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 6946 124 
397 Ερµιόνη.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από Μίνι 
Μάρκετ στον Περιφερειακό της 
Παροικιάς, για απασχόληση όλο το 
χρόνο. Τηλ. Επικοινωνίας: 6948 
691 971

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από την 
οικογενειακή επιχείρηση Fyrogenis 
Palace στην Πάρο, για τη σεζόν 
2022, από Απρίλιο έως Οκτώβριο. 
Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. Θα εκτιµηθεί η 
γνώση Αγγλικής γλώσσας . Υπευθυ-
νότητα, ευγένεια, επαγγελµατισµός, 
οµαδικό πνεύµα εργασίας. Αποστεί-
λετε το βιογραφικό σας στο email: 
fp_paros@otenet.gr ή καλέστε στο 
697 796 0904.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από την 
Ελληνική αλυσίδα µε χειροποίητα 
κοσµήµατα jewels4u, για τα δύο της 
καταστήµατα στην Νάουσα της Πάρου. 
Πρόκειται για οκτάωρη απασχόληση 
µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
και υψηλή µισθολογική αµοιβή. Η 
εργασιακή απασχόληση θα αρχίσει 
Απρίλιο και θα ολοκληρωθεί τον 
Οκτώβριο. Θα χαρούµε πολύ να σας 
υποδεχτούµε στην οµάδα µας. Στείλτε 
µας το βιογραφικό σας στο παρακάτω 
email: Makcreationsgr@gmail.
com 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται µε 
προϋπηρεσία, για ξενοδοχείο 4* στη 
Νάουσα της Πάρου, από Απρίλιο - 
Οκτώβριο. Απαραίτητα αγγλικά, επι-
θυµητά τα γαλλικά. Κατά προτίµηση 
κάτοικος Πάρου. Πρόγραµµα Κρατή-
σεων, ΟΤΑ. Προσεγµένο, ευγενές και 
πρόθυµο άτοµο. Μισθός, ασφάλιση, 
διαµονή-διατροφή. Βιογραφικό µε 
πρόσφατη φωτογραφία στο info@
zefi -hotel.com, τηλ.6937 263 928

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έµπειρη ζητείται για 
ξενοδοχείο 4* στη Νάουσα της 
Πάρου, από Απρίλιο - Οκτώβριο, 
κατά προτίµηση κάτοικος Πάρου. 
Μισθός-ασφάλιση, διαµονή-δια-
τροφή. Βιογραφικό µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@zefi -hotel.
com, τηλ.6937 263 928

ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ µε προϋ-
πηρεσία ζητεόιται, για ξενοδοχείο 4* 
στη Νάουσα της Πάρου, από Απρίλιο - 
Οκτώβριο, κατά προτίµηση κάτοικος 
Πάρου. Γνώστης ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και τεχνικών θεµάτων. 
Μισθός-ασφάλιση, διαµονή-δια-
τροφή. Βιογραφικό µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@zefi -hotel.
com, τηλ.6937 263 928

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαµβάνει τη φροντίδα 
ηλικιωµένων καθώς και οικιακές 
εργασίες, στη περιοχή της Νάουσας. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6985 824 
940 κ. Ειρήνη.

∆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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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»

Τελεσίγραφα και τύµπανα 
Παγκοσµίου Πολέµου…

Η ανθρωπότητα βρίσκεται σήµερα ενώπιον ενός πρωτόγνωρου κινδύνου αυ-
τοκαταστροφής. Ο εν εξελίξει Γ’ Παγκόσµιος Πόλεµος δείχνει να προσεγγίζει 
τη γενικευµένη θερµή φάση του.

Από ρωσικής πλευράς, 17.12.2021 δηµοσιεύθηκαν 2 προσχέδια συµφω-
νιών: µιας διµερούς µε τις ΗΠΑ και µιας συλλογικής µε το ΝΑΤΟ, που είχαν 
επιδοθεί προ 2 ηµερών επισήµως. Η Ρωσία επιδιώκει πλέον κατηγορη-
µατικά δίκην τελεσιγράφου, την σύναψη συµφωνιών περί αµοιβαίων 
εγγυήσεων ασφάλειας στην Ευρώπη σε µορφή νοµικά δεσµευτικού 
κειµένου. Τίθεται πλέον η «κόκκινη γραµµή», πέραν της οποίας δεν 
υπάρχει η παραµικρή πρόθεση υπαναχώρησης. 

Οι δεσµεύσεις αφορούν τη µη περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανα-
τολάς µε την ένταξη χωρών του µετασοβιετικού χώρου και τη µη σύναψη 
συµφωνιών στρατιωτικής συνεργασίας µε αυτές, την κατάπαυση διεξαγω-
γής κοντά στη ρωσική µεθόριο ασκήσεων µε σενάρια πυρηνικού πλήγµατος 
και µε εµπλοκή δυνάµεων µεγέθους άνω της ταξιαρχίας, τη µη ανάπτυξη 
και την απόσυρση πυραύλων και εκτοξευτών µέσου ή ανώτερου βεληνεκούς 
από εγγύς της Ρωσίας χώρες και την απόσυρση στην επικράτεια των ΗΠΑ 
πυρηνικών όπλων που έχουν τοποθετηθεί σε τρίτες χώρες του ΝΑΤΟ (π.χ. σε 
Τουρκία και Γερµανία).

Το γεγονός της δηµοσιοποίησης των προσχεδίων/τελεσιγράφων, είναι δη-
λωτικό της όξυνσης που έχει επέλθει, του κλίµατος έκδηλης πλέον απουσίας 
εµπιστοσύνης εκ µέρους της ρωσικής πλευράς προς τον Ευρωατλαντι-
κό άξονα µε επικεφαλής τις ΗΠΑ. 

Είναι µια κίνηση εξαναγκασµού της «συλλογικής ∆ύσης» σε διεθνή 
δηµόσιο διάλογο επί των κοµβικών ζητηµάτων της παγκόσµιας συλ-
λογικής ασφάλειας, πέρα από την εδώ και τρείς δεκαετίες πεπατηµένη 
οδό της αλαζονικής µονοµερούς λήψης αποφάσεων της πλανηταρχεύ-
ουσας υπερδύναµης (µε πειθήνιους εκτελεστές τους συµµάχους-υπο-
τακτικούς όπως η Ελλάδα) και της δηµιουργίας τετελεσµένων έναντι 
της Ρωσίας και άλλων χωρών.

Μετά την αντεπανάσταση/διάλυση της ΕΣΣ∆ και των ευρωπαϊκών χωρών 
του πρώιµου σοσιαλισµού, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ ακολούθησαν απροκάλυπτα 
επιθετική πολιτική διάλυσης, υποταγής και ολοσχερούς ελέγχου όλων αυ-
τών των χωρών. Μια πολιτική εχθρικής περικύκλωσης του πιο µεγάλου και 
πλούσιου κρατικού µορφώµατος του µετασοβιετικού χώρου, µε δεδηλωµένη 
την πρόθεση πλήρους καθυπόταξης και κατακερµατισµού και της ίδιας της 
Ρωσίας. 

Οι επηρµένοι και µεθυσµένοι από την αµαχητί νίκη τους στον Ψυχρό 
Πόλεµο ∆υτικοί ηγέτες, αντιµετώπιζαν -και εν πολλοίς αντιµετωπί-
ζουν- συνολικά τον µετασοβιετικό χώρο και λαό ως λεία, θεωρώντας 
«κανονικότητα» την εξαπάτηση της ΕΣΣ∆ επί Γκορµπατσόφ και την 
αθέτηση της δέσµευσής τους για µη επέκταση του ΝΑΤΟ, την συστη-
µατική ταπείνωση λαών (και ιδιαίτερα του ρωσικού επί προεδρίας του 
άθλιου µέθυσου/γελωτοποιού Γιέλτσιν), αλλεπάλληλες πραξικοπηµα-
τικές κινήσεις αλλαγής καθεστώτων, καταλήστευση εθνικού πλούτου 
κ.λπ. 

Έκτοτε έχουν επέλθει τεκτονικές αλλαγές στο διεθνή συσχετισµό δυ-
νάµεων, µε την κεφαλαιοκρατική ∆ύση σε διαδικασία µάλλον µη ανα-
στρέψιµης σήψης και υποχώρησης, όπως φαίνεται από την χρονίζουσα 
δοµική κρίση, επιτεινόµενη από την «κρίση πανδηµίας». Η άτακτη ντροπια-
στική φυγή των ΗΠΑ και των συµµάχων τους απ’ το Αφγανιστάν, η αποτυχία 
αλλαγής καθεστώτος στη Λευκορωσία όπως -προς το παρόν- και στο Καζακ-
στάν, στο φόντο της σταθερής µετατροπής της Λαϊκής ∆ηµοκρατίας της 
Κίνας σε πλανητικής εµβέλειας υπερδύναµη, είναι δηλωτικά στοιχεία 
αυτών των αλλαγών. 

Η εκ των πραγµάτων συµµαχία Λ.∆. Κίνας-Ρωσίας, µε την τελευταία να έχει 
επιτύχει -βάσει του κληροδοτηµένου από την ΕΣΣ∆ στρατιωτικού-βιοµηχα-
νικού κεκτηµένου- νέας τεχνολογίας οπλικά συστήµατα «ασύµµετρης» 
υπεροχής, ωθούν την ρωσική ηγεσία στη διατύπωση του «ως εδώ και µη 
παρέκει». Μετά το λόγο θα έχουν τα όπλα. Πρόκειται για ένα τελεσίγραφο που 
εκ των πραγµάτων η Ρωσική ηγεσία θέτει και στον εαυτό της: τυχόν υπανα-
χώρησή της απ’ την «κόκκινη γραµµή» θα σηµάνει καταστροφικό αυτοεξευ-
τελισµό µε διεθνή αντίκτυπο…

του ∆ηµήτρη Πατέλη
Καθηγητής φιλοσοφίας
Πολυτεχνείου Κρήτης
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Οι κυρίες Κυριαζάνου - Κανακάρη Φεβρωνία και 
Τσαντάνη - Λιανοπούλου Τάρσα, έστειλαν επιστο-
λή σχετικά µε το ΣΒΑΚ Παροικιάς, στον δήµαρχο 
Πάρου, Μ. Κωβαίο, στον επικεφαλής της αντιπο-
λίτευσης δήµου Πάρου, Κ. Ροκονίδα, στον έπαρχο 
Πάρου, Κ. Μπιζά και στον Μητροπολίτη Παρονα-
ξίας, Καλλίνικο.

Η επιστολή -που θα δηµοσιευτεί σε δύο µέρη- 
έχει ως εξής:

«Ηµίµετρα, ηµίµετρα, - µισές πράξεις, µισές σκέ-
ψεις […] στο κάτω-κάτω ας νοιαστεί ο ίδιος ο λαός 
τα δικά του µια και είναι ο άµεσος ενδιαφερόµε-
νος».1

Γ. Ρίτσος
Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της ∆εύτερης Τε-

χνικής Έκθεσης του ΣΒΑΚ Παροικιάς: «είναι σηµα-
ντικό να διασφαλιστεί ότι το σχέδιο είναι ευρέως 
αποδεκτό µεταξύ των εµπλεκόµενων φορέων 
και των πολιτών».2 Οι πολίτες της Πάρου και κά-
τοικοι της Παροικιάς έχουν διατυπώσει µέσω της 
συγκέντρωσης ενός πολύ σηµαντικού αριθµού 
υπογραφών καθώς και µέσω της σύνταξης κειµέ-
νων/άρθρων την έντονη ανησυχία τους για τις δυ-
σµενείς επιπτώσεις, που θα έχει στην ιστορική, 
φυσική και πολιτισµική εικόνα της πρωτεύουσας 
του νησιού η υλοποίηση δύο βασικών πυλώνων 
του σχεδίου του ΣΒΑΚ (∆ιαµόρφωση Νέου Σταθ-
µού ΚΤΕΛ και ∆ιαµόρφωση Κόµβου στην πρώην 
∆ιασταύρωση Γκίκα). Επίσης, να σηµειωθεί ότι 
είχε ζητηθεί από τη ∆ηµοτική Αρχή µέσω των εκ-
προσώπων της Επιτροπής Κατοίκων της Περιοχής 
της Παροικιάς η οργάνωση µιας ανοιχτής, δηµό-
σιας, διαλογικής και εποικοδοµητικής συζήτησης, 
καθώς στη διαδικτυακή συζήτηση που πραγµατο-
ποιήθηκε στις 27/05/2021, οι πολίτες δεν είχαν 
ουσιαστικά κανένα δικαίωµα λόγου. Αυτή η ζη-
τούµενη ανοιχτή και δηµόσια συζήτηση δε διεξή-
χθη ποτέ τελικά. 

Επιπλέον, πριν από λίγες µέρες (07/12/2021), 
υπερψηφίστηκε από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 
Παροικιάς η «αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης 
χρήσης γης από το Ιερό Προσκύνηµα Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής προς το ∆ήµο Πάρου για την 
κατασκευή κυκλοφοριακού κόµβου». Η λεγόµενη 
«παραχώρηση χρήσης γης» ή η «παραχώρηση 580 
τ.µ. περίπου [περίπου;] από την έκταση ιδιοκτησίας 
της Μητρόπολης», δεν αναλύεται περαιτέρω στη 
∆εύτερη Τεχνική Έκθεση του ΣΒΑΚ, ενώ παραλεί-
πεται κι ο ακριβής προσδιορισµός της.3 Πρόκειται, 
όπως είναι γνωστό, για το πευκόφυτο, προστατευ-
όµενο και από την Αρχαιολογική Υπηρεσία αλσύλ-
λιο, που αποτελεί ανεκτίµητο χώρο πρασίνου και 
µοναδικό πνεύµονα οξυγόνου στην περιοχή, που 
γειτνιάζει µε τα σηµαντικότερα πολιτιστικά µνη-
µεία (Εκατονταπυλιανή, Αρχαιολογικό Μουσείο) 
αλλά και µε τα σχολεία της Παροικιάς.

Με γνώµονα την πρωταρχική στοχοθεσία του 
ίδιου του ΣΒΑΚ, δηλαδή: «Παροικιά: ελκυστική 
για τον επισκέπτη – φιλική για τον πεζό» και 
«προτεραιότητα στον άνθρωπο και όχι στο 
όχηµα», υποβάλλονται εδώ τα ακόλουθα ερωτή-
µατα προς τη ∆ηµοτική Αρχή και τους αρµόδιους 
φορείς. 

Η ανάλυση των ενδεχόµενων σεναρίων για τη 
λύση του υπαρκτού κυκλοφοριακού προβλήµατος 
της Παροικιάς (κυρίως κατά τη θερινή, τουριστική 
σεζόν) φαίνεται να βασίζεται στις «µεθοδολογίες 
του Highway Capacity Manual», από εδώ και στο 

εξής, HCM.4 Το HCM είναι µια µέθοδος ανάλυσης 
κυκλοφοριακών προβληµάτων, της οποίας τόσο η 
εγκυρότητα όσο και η αποτελεσµατικότητα εξαρ-
τώνται από τον τρόπο εφαρµογής και από τις πα-
ραδοχές που έχουν γίνει. Επειδή δε γίνεται καµία 
αναφορά στα παραπάνω στην Τεχνική Έκθεση, 
απευθύνουµε δύο ερωτήµατα στους υπευθύνους 
και αναµένουµε την επιστηµονική τους τεκµηρί-
ωση:

1. To HCM θεωρεί δεδοµένη την 100% ασφαλή 
οδήγηση και την απόλυτη εφαρµογή και συµµόρ-
φωση µε τον ΚΟΚ; Αν ναι, πώς ικανοποιείται η 
παραπάνω συνθήκη στην περίπτωση της Παροικι-
άς, όπου παρατηρούνται καθηµερινά κατάφωρες 
παραβιάσεις του ΚΟΚ;

2. Το HCM θεωρεί πως η λειτουργία ενός κόµ-
βου/ενός τµήµατος του οδικού δικτύου δεν θα 
επηρεάζεται από τη λειτουργία όµορων κόµβων/
όµορων τµηµάτων του οδικού δικτύου. Ωστόσο, οι 
τρεις κόµβοι που προτείνεται να αντικαταστήσουν 
την παλιά γωνία Γκίκα είναι τόσο κοντά ο ένας 
στον άλλο (χιλιοµετρική απόσταση), ώστε η κίνηση 
– συµφόρηση στον έναν να επηρεάζει άµεσα την 
κίνηση - συµφόρηση στον άλλο.5

Συµπέρασµα: Πως µπορούµε, εποµένως, να 
εµπιστευτούµε ένα µοντέλο ανάλυσης που εκ 
πρώτης όψεως φαίνεται να βασίζεται σε παραδο-
χές οι οποίες ούτε δύνανται να εφαρµοστούν βάσει 
δεδοµένων, ούτε επεξηγούνται και ούτε τεκµηριώ-
νονται επαρκώς;

Εκτός από αυτό, η Έκθεση δε φαίνεται τεχνικά 
τεκµηριωµένη, ώστε να εµπνέει σιγουριά στους 
πολίτες σχετικά µε τις ριζοσπαστικές παρεµβάσεις 
στο φυσικό και πολιτισµικό τοπίο που προτείνει. 
Με απλά λόγια, φαίνεται να απουσιάζουν στοι-
χειώδεις τεχνικές πληροφορίες, π.χ. η περιγραφή 
του λογισµικού που χρησιµοποιήθηκε στη µελέτη 
και τα κριτήρια µε τα οποία επιλέχθηκε, η διαφά-
νεια στην επιλογή και τον καθορισµό των παρα-
µέτρων και παραδοχών που εφαρµόζονται από το 
πρόγραµµα, σχέδια µε πλήρη απεικόνιση γωνίας 
στροφής βαρέων οχηµάτων (φορτηγά, νταλίκες 
κτλ.). Αντ’ αυτού, η έκθεση παραθέτει µονάχα στο 
τέλος της (πίνακας 14) ατεκµηρίωτους αριθµούς, 
που υποτίθεται πως αποδεικνύουν µαθηµατικά τη 
βελτίωση της κίνησης…

Όπως είναι γνωστό, όλα τα µαθηµατικά µοντέλα 
και οι προσοµοιώσεις εξαρτώνται από την εγκυρό-
τητα των παραδοχών (αξιωµάτων) και των δεδο-
µένων, που όµως δεν αναφέρονται µε σαφήνεια σε 
κανένα σηµείο της Τεχνικής Έκθεσης, πλην µιας 
αόριστης υποσηµείωσης για «µεθοδολογίες του 
Highway Capacity Manual».

Επιπροσθέτως, σύµφωνα µε την Πρώτη Τεχνική 
Έκθεση «σε όλες τις εναλλακτικές ρυθµίσεις που 
ελέγχονται», θεωρείται (ανάµεσα σε άλλα) ότι το 
ΚΤΕΛ µεταφέρεται στο Πάρκο Ηρώων - Εκατοντα-
πυλιανής έµπροσθεν του Κέντρου Υγείας,6 σχέδιο 
όµως που έχει απορριφθεί στο σύνολό του 
από τους µόνιµους κατοίκους της Παροικι-
άς µέσω της συγκέντρωσης υπογραφών µε 
πρωτοβουλία κατοίκων της περιοχής, αλλά 
και συλλογικών φορέων. Να σηµειωθεί δε ότι 
ο νόµος το απαγορεύει. ∆εν θα αναφερθούµε 
εδώ στην υποβάθµιση της περιοχής µέσω της δη-
µιουργίας Σταθµού ΚΤΕΛ, που θα επέφερε την ολι-

κή καταστροφή του Πάρκου, ενός από τους ελάχι-
στους ανοιχτούς και ελεύθερους χώρους (µαζί µε 
το αλσύλλιο) για τον πεζό στην Παροικιά.7

Συµπέρασµα: µε βάση τα νέα δεδοµένα που 
απορρίπτουν εµφατικά και ακυρώνουν νο-
µικά τη µεταφορά του Σταθµού των ΚΤΕΛ 
στο Πάρκο απαιτείται ο εκ νέου σχεδιασµός 
και η αναθεώρηση όλης της µελέτης. Η δε µε-
θοδολογία θα πρέπει να στοιχειοθετηθεί επιστη-
µονικά καλύτερα και πιο πειστικά, πριν παρθούν 
µη αναστρέψιµες αποφάσεις που θα αλλάξουν 
ριζοσπαστικά το φυσικό τοπίο και το οδικό δίκτυο. 

Σύµφωνα µε τα συµπεράσµατα της ∆εύτερης 
Τεχνικής Έκθεσης ως αναφέρεται «η διαµόρφω-
ση του Κόµβου Γκίκα οδηγεί άµεσα σε σηµαντική 
µείωση της µέσης καθυστέρησης ανά όχηµα στο 
δίκτυο, συγκριτικά µε την υφιστάµενη κατάσταση 
[…] και φαίνεται να είναι ανθεκτική στις µεταβο-
λές της κυκλοφοριακής ζήτησης µελλοντικά».8 Σε 
αυτό το σηµείο ανακύπτουν κατά τη γνώµη µας 
πολλά ερωτήµατα. Παραθέτουµε µερικά:

α.) Πώς επιτυγχάνεται η βιώσιµη κινητικότη-
τα που οφείλει να είναι σύµφωνα µε το ίδιο το 
ΣΒΑΚ «ένα ταξίδι στις λεπτοµέρειες της πόλης», 
και πώς ακριβώς δίνεται από τη µελέτη προτεραι-
ότητα στον πεζό, όταν το σχέδιο της µελέτης προ-
βλέπει καταστροφή του Πάρκου και αποψίλωση 
του αλσυλλίου;

β.) Πώς συµβάλλει ο νέος κόµβος στη «βελτίω-
ση της ποιότητας ζωής εν γένει» των επισκεπτών 
και των µονίµων κατοίκων του νησιού, όταν προ-
βλέπει την υποχρεωτική αποψίλωση σηµαντικού 
αριθµού πεύκων και την καταστροφή του µοναδι-
κού πράσινου πνεύµονα στην περιοχή; 

γ.) Η αντιφατικότητα του σχεδίου. Με ποιον τρό-
πο ακριβώς η γρηγορότερη διέλευση οχηµάτων 
από τις κεντρικές κυκλοφοριακές αρτηρίες της 
Παροικιάς (Νικολάου Στέλλα και Περιφερειακός) 
εξασφαλίζει τους βασικούς στόχους του ΣΒΑΚ, που 
είναι όπως αναφέρει η Έκθεση: «η απόλαυση, η 
ικανοποίηση και η ευχαρίστηση του µετακινού-
µενου σε όσα αντιλαµβάνεται από το περιβάλλον, 
από τους ανθρώπους […]»; 

δ.) Αν τελικά το µοντέλο δε φανεί ανθεκτικό στις 
µεταβολές της κυκλοφοριακής κίνησης µελλοντι-
κά, δεσµεύεται η ∆ηµοτική Αρχή (η κάθε ∆ηµοτι-
κή Αρχή) να επαναφέρει το φυσικό τοπίο στην αρ-
χική του κατάσταση; ∆εν είναι η παρέµβαση µε 
την αποψίλωση, δυστυχώς, µη αναστρέψιµη;

(Συνεχίζεται…)

1. Γιάννης Ρίτσος, Χρονικό, ∆ίφρος, 1957, σελ. 8.
2. https://svak-paros.gr/wp-content/
uploads/2020/11/B-Tecnhiki-ekthesi.pdf, 
[13/12/2021].
3. Όπου προηγουµένως.
4. https://ops.fhwa.dot.gov/traffi  canalysistools/
tat_vol1/sect6.htm, [13/12/2021].
5. Όπου προηγουµένως.
6. https://svak-paros.gr/wp-content/
uploads/2020/11/A-Tecnhiki-ekthesi.pdf, 
[17/12/2021].
7. ∆είτε ενδεικτικά τα εξής: https://www.
fonitisparou.gr/22951-aaaa-2, https://www.
fonitisparou.gr/22951-aaaa-2, [17/12/2021].
8. https://svak-paros.gr/wp-content/
uploads/2020/11/B-Tecnhiki-ekthesi.pdf, 
[13/12/2021].
9. Όπου προηγουµένως.
10. Όπου προηγουµένως.

Ξαναδιαβάζοντας το Σ.Β.Α.Κ.
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Παριανός Καζαµίας 2022

Ιανουάριος

Αρχιµηνιά και Αρχιχρονιά και αρχή καλός µας χρόνος… Οι ευχές δίνουν και 
παίρνουν στην Πάρο, ενώ ο Μάρκος κάνει σχέδια. Από την άλλη, ο Κώστας, 
εξαγγέλλει την πρώτη µεγάλη αλλαγή του επαρχείου, το οποίο πλέον δε θα 
ονοµάζεται Πάρου - Αντιπάρου, αλλά Πάρου, Αντιπάρου και ∆εσποτικού! Άµε-
σα ο Μάρκος απαντάει και 
δηλώνει ότι ο δήµος Πάρου 
θα ονοµάζεται πλέον δήµος 
Παρίων. Ατυχώς, αυτό το 
όνοµα το είχε χρησιµοποιή-
σει ο Γιάννης µας (ένας είναι 
ο Γιάννης µας) και ο Μάρκος 
παίρνει πίσω τη νέα ονοµα-
σία.

Πάντως µε ετούτα και 
εκείνα, τελικά, ο Μάρκος, 
εξαγγέλλει κλειστό γήπεδο 
επιπέδου ΟΑΚΑ! Η µετάλλα-
ξη «ΟΜΙΚΡΟΝ» του κορωνοϊού φτάνει στο τέλος της και ο ΕΟ∆Υ αναγγέλλει 
τη µετάλλαξη «ΘΗΤΑ»! Όπως τονίζει ο Κούλης σε διάγγελµά του: «οι δύο επό-
µενες εβδοµάδες είναι κρίσιµες!».

Φεβρουάριος

Ο Μάρκος εξαγγέλλει νέα επέκταση του αεροδροµίου το οποίο θα είναι στο 
επίπεδο του Χίθρουου στο Λονδίνο. Η απάντηση 49 τουριστών της Πάρου 
είναι άµεση και το θέµα πηγαίνει όχι µόνο στο Συµβούλιο της Επικρατείας, 
αλλά και στην Ευρωβουλή. Ο περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, για να στηρίζει τον 
Κώστα, µετονοµάζει το επαρχείο, σε Πάρου, Αντιπάρου, ∆εσποτικού και Αγ. 

Σπυρίδωνα. Το σοβαρότερο 
πρωτάθληµα ποδοσφαίρου 
στην Ευρώπη (αυτό της 
ΕΠΣ Κυκλάδων), επαναρ-
χίζει τους αγώνες του µετά 
από δύο µηνών διακοπής 
λόγω Χριστουγέννων. Οι 
οµάδες ζητούν παράταση 
ακόµα µίας εβδοµάδας, για 
να κάνουν προετοιµασία. 
Σύµφωνα µε νέες δηµοσκο-
πήσεις το ΚΙΝΑΛ έφτασε 
στο 25% και η Ν∆ στο 50%! 
Η κυβέρνηση λαµβάνει νέα 

αυστηρά µέτρα για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού. Κλείνει οριστικά την 
εστίαση και εφεξής θα επιτρέπονται µόνο οι συναυλίες του Ρουβά, που θα 
µεταδίδονται µέσω ERTFLIX.

Μάρτιος

Η φετινή παρέλαση της 25ης Μαρτίου θα γίνει στην Παροικιά, χωρίς θεατές. 
Η απόφαση του επαρχείου είναι σε κάθε στενό να κάνει παρέλαση µόνο ένας 
µαθητής έως την απόσταση των 30 µέτρων. Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπά-
ρου καταγγέλλει το γεγονός ως αναχρονιστικό και αποσπασµατικό. Η Λαϊκή 
Συσπείρωση Πάρου καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση το δηµοτικό συµβούλιο για 
τη χαζή όπως τη χαρα-
κτηρίζει απόφαση περί 
παρέλασης στην Πάρο. 
Το υπουργείο Υγείας πι-
στό στην παράδοση µε τις 
αλλαγές των αποφάσεών 
του ανοίγει και πάλι την 
εστίαση και κλείνει ολο-
κληρωτικά τη µουσική 
απ’ όλους τους χώρους 
και τα ραδιόφωνα. Νέα 
αλλαγή του επαρχείου σε 

Πάρου, Αντιπάρου, ∆εσποτικού, Αϊ Σπυρίδωνα και ∆ρυονησίου. Ο Μάρκος 
επειδή λόγω κορωνοϊού δεν έκοψε βασιλόπιτες, αποφασίζει το κόψιµο της 
Λαγάνας µε φλουρί! Στις πρωτοποριακές εκδηλώσεις επικρατεί χαµός, ενώ 
µοιράζεται και γνήσιος τουρκικός ταραµάς.

Απρίλιος

Η µεγάλη ένταση µεταξύ Κωβαίου και Ροκονίδα κορυφώνεται µε αφορµή 
την ντρίπλα του Μάρκου µε τις Λαγάνες. Ο Ρόκο καλεί τον κόσµο στην κοπή 
του αρνιού το Πάσχα! Ο Κώστας κάνει ρελάνς και ανακοινώνει νέα µετο-
νοµασία του επαρχείου, 
σε Πάρου, Αντιπάρου, ∆ε-
σποτικού, Αϊ Σπυρίδωνα, 
∆ρυονησίου, Παντερονη-
σίου και Γαιδουρονησίου! 
Σύµφωνα µε δηµοσίευµα 
της εφηµερίδας «Φωνή 
της Πάρου», πίσω από τις 
αλλαγές των ονοµάτων 
του επαρχείου κρύβεται ο 
Ισπανός επικοινωνιολό-
γος, Χοθέ Μαρία Χουάν 
Κάρλοθ Λορένδοθ Φραν-
θίκο, Ροντρίγκεθ Μαντρέθ Πέρεδθ! Σύµφωνα µε άλλα δηµοσιεύµατα ο Ισπα-
νός επικοινωνιολόγος υπήρξε παλαιότερα ποδοσφαιριστής στην οµάδα της 
Αθλητικής Ποδοσφαιρικής Ένωσης Αγίας Ελεούσας, Αγίας Βαρβάρας Αττικής. 
Η επέλαση της µετάλλαξης «ΖΗΤΑ» συνεχίζεται και όπως δηλώνει ο υπουργός 
Υγείας της χώρας µας: «οι δύο επόµενες εβδοµάδες είναι κρίσιµες!». Ξεκινάει η 
τέταρτη δόση εµβολιασµού που ονοµάζεται «Αναµνηστική εις διπλούν».

Μάιος

Τα καταστήµατα της εστίασης µετά το συνεχές «άνοιξε-κλείσε» αποφασίζουν 
να κάνουν διάφορες κινήσεις για να κρατήσουν την πελατεία τους. Ο «Πα-
πλάτσας» στην Παροικιά βάζει στο τραπέζι της δεξιάς γωνίας του µαγαζιού 
του ταµπελάκι που γράφει «πριβέ καθίσµατα µόνο για τον αρχισυντάκτη της 

Φωνής της Πάρου». Στο 
τραπέζι της δεξιάς γωνί-
ας του µαγαζιού βάζει τα-
µπελάκι «Πριβέ καθίσµατα 
µόνο για τον Πάνο Κεµπά-
µπη». Στο µπροστινό τρα-
πέζι της εισόδου του κατα-
στήµατος βάζει ταµπελάκι 
«Πριβέ καθίσµατα µόνο για 
Θανάση Μαρινόπουλο και 
Χάρη Γιουρτζίδη». Η Λαϊκή 
Συσπείρωση Πάρου εκδίδει 
δελτίο Τύπου µε το οποίο 

καταγγέλλει το γεγονός, αφού για άλλη µία φορά «εξορίζεται» ο δηµοτικός 
συνδυασµός της αντιπολίτευσης. Η ΑΕ Πάρου κατακτά το πρωτάθληµα Κυ-
κλάδων και ανεβαίνει στην Γ’ εθνική κατηγορία.

Ιούνιος

ΣΟΚ στον δήµο Πάρου. Ο Μάρκος, δηλώνει ότι θα διεκδικήσει το επαρχείο 
Πάρου, Αντιπάρου, ∆εσπο-
τικού, Αϊ Σπυρίδωνα, ∆ρυ-
ονησίου, Παντερονησίου 
και Γαιδουρονησίου, για 
να την σπάσει στον Κω-
στάκη. Νέα δήµαρχος Πά-
ρου αναλαµβάνει η ∆ώρα 
Σαρρή! Νέα δηµοσκόπηση 
δείχνει το ΚΙΝΑΛ στο 40% 
και τη Ν∆ στο 50%! Ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ δεν µπαίνει στη Βου-
λή, αφού δε συγκεντρώνει 
το 3%. Επειδή µπήκαµε σε 
τουριστική περίοδο ο Κούλης ανακοινώνει άρση όλων των µέτρων για τον 
κορωνοϊό, αφού όπως υποστηρίζει «το καλοκαίρι πρέπει να τα οικονοµήσου-
µε από τον τουρισµό. Μέτρα και πάλι µετά τον Σεπτέµβριο». Το ΚΙΝΑΛ που 
βρίσκεται προ της εξουσίας σύµφωνα µε τους δηµοσκόπους κάνει ρελάνς και 
λέει: «εµείς µέτρα θα πάρουµε από τον Οκτώβριο και η εστίαση θα έχει υπο-
χρεωτικά µουσική». 

παραπολιτική

του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη
Αρχισυντάκτη Φ.τΠ.
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Ιούλιος

Η νέα δήµαρχος Πάρου, ∆ώρα Σαρ-
ρή, ορίζει ως αντιδήµαρχο την κ. Ιφ. 
Χατζηγεωργίου, Ακόµα, ανακοινώνει 
υπόγειες διαβάσεις στον περιφερειακό 
δρόµο Παροικιάς. Όπως υποστηρίζει σε 
συνεννόηση µε τον κ. Πούλιο όλα αυτά 
τα χαντάκια που ανοίγει και σκάβει η 
∆ΕΥΑΠ ολοµερής, θα χρησιµοποιηθούν 
γι’ αυτό τον σκοπό. Άρα πλέον δεν χρει-
άζεται να γίνει κατασκευή πεζοδροµίου. 
Ο Κ. Μπιζάς αντιδρά και υποστηρίζει ότι 
µόλις εκείνος γίνει δήµαρχος θα κατα-
σκευάσει εναέριες πεζογέφυρες στον 
περιφερειακό δρόµο. Εµφανίζεται νέα 
µετάλλαξη του κορωνοϊού µε την ονο-
µασία «ΓΑΜΑ». Όπως υποστηρίζει σε δι-
άγγελµά του ο Κούλης, «οι δύο επόµενες 
εβδοµάδες είναι κρίσιµες». Εκτός της διπλής µάσκας συστήνεται και η χρήση 
κράνους µοτοσικλετιστών. Ο ΕΟ∆Υ συνεχίζει να κάνει ράπιντ τεστ αποκλει-
στικά στη Νάουσα. Στην Παροικιά και στα άλλα χωριά θα γίνεται µία ηµέρα, 
ανά δύο εβδοµάδες.

Αύγουστος

Ο Μάρκος ανακοινώνει τελικά, ότι θα διεκδικήσει τόσο τη θέση του έπαρχου, 
όσο και του δηµάρχου. 
Τις ζυγές ηµέρες θα 
είναι δήµαρχος και τις 
µονές έπαρχος. Ο κ. 
Μπιζάς σε συνέντευ-
ξή του δηλώνει ότι θα 
φέρει τη θάλασσα στον 
περιφερειακό δρόµο 
της Παροικιάς, µε εργο-
λαβία της Περιφέρειας, 
ώστε να διαµορφωθεί 
και εκεί πλαζ κολυµβη-
τών. Οι τιµές στα ακίνη-

τα της περιφερειακής οδού έχουν εκτοξευτεί, αφού µε την πλαζ, τις εναέριες 
πεζογέφυρες και τις υπόγειες διαβάσεις γίνεται πρότυπο. Νέα δηµοσκόπηση 
δείχνει το ΚΙΝΑΛ στο 50% και τη Ν∆ στο 40%. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πιο κάτω και 
από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Η ΑΕ Πάρου προσλαµβάνει νέο προπονητή τον Γιοβάνο-
βιτς, που απολύθηκε από τον Παναθηναϊκό. Παγκόσµιος θαυµασµός για τον 
Μάρκο. Εµφανίζεται συγχρόνως στον εορτασµό της Εκατονταπυλιανής, όσο 
και της Τήνου, τον ∆εκαπενταύγουστο.

Σεπτέµβριος

Συνεχίζοντας ο Κούλης τις 
ετήσιες διακοπές του έρχε-
ται και στην Πάρο. Κλείνει 
δωµάτιο στον περιφερειακό 
δρόµο της Παροικιάς, αφού 
εκεί έχει γίνει το mast ση-
µείο του νησιού. Από την 
αίθουσα του δηµοτικού 
συµβουλίου δηλώνει τον 
θαυµασµό του για τα έργα 
που θα εξελιχτούν εκεί. Οι 
παριανοί βλέπουν πλέον µε δυσπιστία τα έργα… Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από 
Πάρο για Πειραιά ανήλθαν µετά τις ανατιµήσεις στα 100 ευρώ. Έτσι, µέσω 
διεθνούς πτήσεως οι παριανοί για να πάνε στον Πειραιά πηγαίνουν µέσω 
Ρώµης, αφού ο ναύλος µε αυτόν τον τρόπο είναι ο µισός! Η Ν∆ –για πρώτη 
φορά από τότε που έγινε κυβέρνηση- καταγγέλλει ΜΜΕ και δηµοσκοπικές 
εταιρείες για χειραγώγηση της κοινής γνώµης. Επικαλείται δε στοιχεία από 
την εφηµερίδα «Ντοκουµέντο».

Οκτώβριος

Την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου έρχεται να παρακολουθήσει και ο κ. 
Μητσοτάκης, που έχει παραµείνει στο νησί µας για τις διακοπές του. Τελικά, 
η παρέλαση αναβάλλεται λόγω καιρού, αφού µε τους αέρηδες που επικρατούν 
πληµµυρίζει η Παροικιά από τη θάλασσα. Σύµφωνα µε νέες δηµοσκοπήσεις 
το ΚΙΝΑΛ βρίσκεται στο 
60%, ενώ ο κ. Ανδρου-
λάκης κρίνεται ως κα-
ταλληλότερος για πρω-
θυπουργός από το 103% 
του ελληνικού λαού! Το 
3% παραπάνω βγαίνει 
λένε και από τους αλλο-
δαπούς που διαµένουν 
στην Ελλάδα. Ο Κούλης 
το καλοσκέφτεται και 
την επόµενη ηµέρα αποφασίζει να γυρίσει στην Αθήνα. Μετά την αναχώ-
ρησή του ο καιρός στην Πάρο γίνεται καλοκαιρινός και στο νησί ξεκινούν 
εορταστικές εκδηλώσεις!

Νοέµβριος

Ο Θ. Μαρινόπουλος γράφει νέο κείµενο στη «Φωνή της Πάρου» για τη σο-
σιαλδηµοκρατία, το οποίο η εφηµερίδα µας αποφασίζει να το δηµοσιεύσει σε 
273 συνέχειες. Ατυχώς ο εκδότης της εφηµερίδας αποφασίζει να απαντήσει 
στα κείµενα του Μαρινόπουλου. Έτσι, η «Φωνή της Πάρου» βγαίνει σε δύο 
εκδόσεις. Μία µε τα άρθρα περί σοσιαλδηµοκρατίας του Μαρινόπουλου και 
τις απαντήσεις Λαουτάρη και άλλη µία µε τις κανονικές ειδήσεις του νησιού. 

Ξεκινάει η πέµπτη δόση 
εµβολιασµού που ονο-
µάζεται «Αναµνηστική 
εις τριπλούν». Σε όλους 
τους πολίτες τοποθε-
τείται ιατρική πεταλού-
δα στο χέρι για να µην 
έχουµε συνεχώς τις ενέ-
σεις. Τέλος Νοεµβρίου 
ανακοινώνεται η λήξη 
της πανδηµίας. Ο Στέλι-

ος Μπόνης αναλαµβάνει πρόεδρος στην ΑΕ Πάρου και φέρνει στην οµάδα 
τέσσερις τερµατοφύλακες!

∆εκέµβριος

Ο Ιωνικός βρίσκεται πρώτος και αήττητος στη βαθµολογία. Η ΑΕ Πάρου µε 
τον Μπόνη πρόεδρο είναι πρώτη στην Γ’ εθνική κατηγορία και πάει για άνοδο, 
ενώ στο κύπελλο απέκλεισε τον ΠΑΟΚ. Η Μόνικα Μπελούτσι στέλνει ερωτικό 
γράµµα στον αρχισυντάκτη της εφηµε-
ρίδας µας και του ζητάει ραντεβού. Όλα 
τα φαγητά σερβίρονται υποχρεωτικά µε 
τηγανιτές πατάτες. Η Παλιά Κοκκινιά 
ανακηρύσσεται πολιτιστική πρωτεύου-
σα της Ευρώπης. Βρέθηκε το φάρµακο 
για την καράφλα. Η οµάδα βόλεϊ του Πα-
ναθηναϊκού (καψούρα µου), βραβεύεται 
ως η κορυφαία στον κόσµο. Η µαγαζάρα 
«της Βουλάρας τα καµώµατα», στον Πει-
ραιά, ανοίγει παραρτήµατα σε όλη την 
Ελλάδα. Όλος ο Καζαµίας του ∆εκεµβρί-
ου είναι επιθυµίες, ενώ οι υπόλοιποι µή-
νες εµπεριέχουν µία «ορθή» πρόβλεψη… 
Καλή χρονιά µε υγεία και του χρόνου ο 
κορωνοϊός να είναι µία κακή ανάµνηση.

παραπολιτική




