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Αγανάκτηση στην Πάρο

Στον «κόσµο» του ο ∆Ε∆∆ΗΕ
Η αδιαφορία για τη στελέχωση του ∆Ε∆∆ΗΕ Πάρου συνεχίζεται ενώ την ίδια στιγµή η διεύθυνση περιφέρειας νη-
σιών του ∆Ε∆∆ΗΕ µε έδρα τη Σύρο, απαντά µε «εκθέσεις ιδεών» για το πρόβληµα… » ΣΕΛ. 8

Όχι στην αύξηση 
των ∆ηµοτικών 
Τελών

Η πλειοψηφία των 
συµβούλων κατα-
ψήφισε την πρότα-
ση της δηµοτικής 
αρχής. Όµως αυτή 
θα εφαρµοστεί, για-
τί έτσι προβλέπουν 

οι εγκύκλιοι της κυβέρνησης της Ν∆ 
στο όνοµα της «δηµοκρατίας» τους, 
που είναι κοµµένη και ραµµένη στα 
µέτρα τους.

» ΣΕΛ. 2

ΕΛΤΑ: Πλήρης 
αναλγησία

» ΣΕΛ. 6

Κωβαίος-
Κεµπάµπης: 
Η απόφαση και 
η απάντηση

ΣΕΛ. 3
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Όχι στην αύξηση των 
∆ηµοτικών Τελών

Υπό τον τίτλο: «Όχι στην αύξηση των δηµοτικών τελών, διεκ-
δικούµε αυτά που µας ανήκουν», η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, 
µε αφορµή τη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου στις 25 
Ιανουαρίου 2022, δηµοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Για µια ακόµα φορά στο τελευταίο ∆ηµοτικό Συµβούλιο δια-
φωνήσαµε µε την εισήγηση της ∆ηµοτικής Αρχής στη προ-
τεινόµενη αύξηση των δηµοτικών τελών από 22% µέχρι 
και 49% σε σχέση µε τα ισχύοντα.

▶ Γνωρίζουµε τη σηµασία των οικονοµικών για την «επιβίω-
ση» του ∆ήµου. Γνωρίζουµε όµως και αυτά που βιώνει κάθε λαϊκή 
οικογένεια, οι εργαζόµενοι και το σύνολο των αυτοαπασχολούµε-
νων επαγγελµατιών στη καθηµερινότητά τους ιδιαίτερα σήµερα. 
Αυξήσεις στα καύσιµα, στην ηλεκτρική ενέργεια, στα εισιτήρια, 
στα είδη διατροφής, στις αντικειµενικές αξίες που θα καθορίσουν 
τον ερχόµενο ΕΝΦΙΑ. Από την άλλη στασιµότητα ή και µειώσεις 
σε µισθούς, συντάξεις και εισοδήµατα στα µικροµάγαζα.

▶ Γνωρίζουµε την αγωνία κάθε παριανού νοικοκυριού και την 
προσπάθεια του να καλύψει την κρατική ανεπάρκεια και αδιαφο-
ρία για την υγεία, την παιδεία, τη πρόνοια, την πολιτική προστα-
σία και τι κοστίζουν όλα αυτά στον οικογενειακό προϋπολογισµό 
του. Όλοι αυτοί τροφοδοτούν από χίλιες µεριές τον κρατικό κορ-
βανά µε δεκάδες έµµεσους και άµεσους φόρους. 

▶ ∆εν αποδεχόµαστε την ανταποδοτικότητα στις χιλιοπλη-
ρωµένες παροχές που θα έπρεπε να παρέχονται στους πολίτες 
δωρεάν. Πολύ περισσότερο που διαχρονικά οι κυβερνήσεις φορ-
τώνουν µε δεκάδες αρµοδιότητες εδώ και χρόνια τους ∆ήµους 
από τη µια, παρακρατούν παράνοµα τεράστια ποσά που τους 
ανήκουν και τους στερούν τη δυνατότητα πρόσληψης αναγκαίου 
προσωπικού από την άλλη.

Που είναι αλήθεια αυτά τα χρήµατα που νοµοθετεί το 
ίδιο το σύστηµα για τη χρηµατοδότηση της λειτουργίας 
των ∆ήµων, όπως το 20% του φόρου εισοδήµατος, το 12% 
του ΦΠΑ το 11,75% του ΕΝΦΙΑ; Πως και πότε τα διεκδίκη-
σε η ∆ηµοτική Αρχή; Ίσα- ίσα που τις προάλλες «χαριεντι-
ζόταν» µε τον αρµόδιο αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών.

Εµείς έχουµε διαλέξει στρατόπεδο, είµαστε µε όλους αυ-
τούς, τους πολλούς, που βιώνουν τα κυβερνητικά µέτρα και δεν 
αντέχουν να σηκώνουν άλλα βάρη. 

Αντίθετα η δηµοτική πλειοψηφία έχει επιλέξει τον δρόµο 
του συµβιβασµού µε την κυβερνητική πολιτική και τη διαχείριση 
της. Ενώ «γκρινιάζει» για αυτά που καλείται να εφαρµόσει, αντί 
να προβάλλει αντίσταση σε αυτή, να ενηµερώνει τον παριανό λαό 
και να στηρίξει την παριανή λαϊκή οικογένεια, επιλέγει την εύκο-
λη λύση. «Να πληρώσει το µάρµαρο» ο συνήθης ύποπτος, 
δηλαδή ο λαός.

▶ Χρόνια προτείνουµε κατηγοριοποίηση των συντελε-
στών οικιακής και επαγγελµατικής χρήσης. Το µικρόσπιτο 
δεν µπορεί να πληρώνει τα ίδια µε την βίλα, το µικροµάγαζο µε 
το πολυκατάστηµα και τις µεγαλοεταιρίες, το µικρό κατάλυµα µε 
το πεντάστερο ξενοδοχείο.

▶ ∆εν µπορεί να στερείται ο ∆ήµος εσόδων από δηµοτικά τέλη 

για πάνω από 160.000 τετρ. µέτρα που έχουν 
προκύψει από τακτοποιήσεις του 2020 λόγω 
έλλειψης προσωπικού και να χαριεντίζεται ο 
∆ήµαρχος µε τον αρµόδιο Υπουργό Στ. Πέτσα 
προ ηµερών χωρίς να βάζει επιτακτικά το 
θέµα των προσλήψεων µόνιµου προσωπικού 

και της χρηµατοδότησης του ∆ήµου. 
▶ ∆εν µπορεί να απουσιάζει από τη δηµοτική αρχή η πολιτική 

του εξορθολογισµού των δαπανών και να θεωρεί σαν λύση το 
πάρτι των εργολαβιών µε δεκάδες χιλιάδες ευρώ. 

▶ ∆εν µπορεί η δηµοτική αρχή να αποδέχεται την καταπάτηση 
και την αυθαιρεσία της κατάληψης των κοινόχρηστων χώρων και 
να στερεί από το ∆ήµο έσοδα όπως και άλλα από τέλη διαφήµι-
σης κλπ.

▶ ∆εν µπορεί να κάνουν πως διαφωνούν µε την πολιτική δι-
αχείρισης των αποβλήτων που επιβάλλει η ΕΕ και διαχρονικά οι 
κυβερνήσεις της χώρας από τη µια, αλλά να αποδέχονται από την 
άλλη τα δυσβάσταχτα χαράτσια και το ξεπούληµα της διαχείρισης 
στους επιχειρηµατικούς οµίλους. Μέσα σε δυο χρόνια η εισφορά 
του ∆ήµου µόνο για τη διαχείριση των απορριµµάτων σχεδόν 
διπλασιάστηκε. Από 280.000 ευρώ ανήλθε στις 572.000.

Το βαρέλι αυτής της πολιτικής δεν έχει πάτο. Τα ίδια θα λέει η 
δηµοτική αρχή και του χρόνου όταν το «τέλος ταφής» θα αυξά-
νεται κάθε χρόνο και από 20 ευρώ και θα πάει 55 ευρώ ο τόνος 
το 2027.

▶ ∆εν µπορεί στο όνοµα της ανάπτυξης και της δήθεν προ-
στασίας του περιβάλλοντος να αποδέχονται την πολιτική που το 
σκουπίδι που παράγει ο δηµότης και θα µπορούσε να είναι χρυ-
σάφι στα χέρια του, να γίνεται µέσο κερδοφορίας των επιχειρη-
µατικών οµίλων. Τα χειρότερα σε επιβαρύνσεις έρχονται µε τις 
Μονάδες Επεξεργασίας Απορριµµάτων και Βιοαποβλήτων
που για την υλοποίηση τους προβλέπεται Σύµπραξη ∆ηµόσιου 
και Ιδιωτικού Τοµέα.

Η πλειοψηφία των συµβούλων καταψήφισε την πρότα-
ση της δηµοτικής αρχής. Όµως αυτή θα εφαρµοστεί, για-
τί έτσι προβλέπουν οι εγκύκλιοι της κυβέρνησης της Ν∆ 
στο όνοµα της «δηµοκρατίας» τους, που είναι κοµµένη και 
ραµµένη στα µέτρα τους.

Ο παριανός λαός και οι φορείς του πρέπει να καταλάβουν τι 
τους επιφυλάσσει αυτή η πολιτική στο άµεσο µέλλον για την επι-
βολή νέων αυξήσεων και τους κινδύνους του περιβάλλοντος από 
τους τρόπους διαχείρισης και εκµετάλλευσης των αποβλήτων.

Εµείς, θα συνεχίσουµε:
■ Να διεκδικούµε την κατάργηση των ανταποδοτικών τελών, 

µε ταυτόχρονη χρηµατοδότηση των αντίστοιχων Υπηρεσιών από 
τον Κρατικό Προϋπολογισµό. 

■ Να διεκδικούµε την επιστροφή στους δήµους των παρα-
κρατηθέντων πόρων, που προορίζονται για τη λειτουργία τους 
από την κείµενη νοµοθεσία.

■ Να διεκδικούµε προσλήψεις µόνιµου προσωπικού µε πλή-
ρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Άλλο τα «ευχαριστή-
ρια» για τη προσφορά του προσωπικού του ∆ήµου που αγωνίζε-
ται να κρατήσει το νησί µας κάτω από οποιοσδήποτε συνθήκες 
καθαρό και άλλο η πραγµατική του στήριξη.

■ Να διεκδικούµε τη µείωση αλόγιστων δαπανών µέσω ελέγ-
χου και προγραµµατισµού τους και µε µια άλλη πολιτική χρέω-
σης τελών που θα µπορούσε να στηρίξει όλους αυτούς που το 
έχουν ανάγκη και να κάνει δικαιότερη τη κατανοµή των βαρών».
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Υψηλό ΑΕΠ 
στο Ν. Αιγαίο, 
αλλά…

Στη δεύτερη θέση της χώρας µας βρίσκεται η Πε-

ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε ό,τι αφορά το κατά 

κεφαλήν Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) το 

2019, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Το ΑΕΠ διαµορφώθηκε σε κατά κεφαλήν 

17.092 ευρώ στην Ελλάδα για το 2019 και εί-

ναι αυξηµένο κατά 2,2% σε σύγκριση µε το 2018. 

Παρά ταύτα, ο µέσος όρος µε το κατά κεφαλήν 

17.092 ευρώ στη χώρα κρύβει µεγάλες ανισότητες 

στις περιφέρειες της Ελλάδος, καθώς η Αττική εί-

ναι µε διαφορά η πρώτη περιφέρεια, µε το κατά κε-

φαλήν ΑΕΠ να διαµορφώνεται στις 22.854 ευρώ, 

ενώ ουραγοί είναι το Βόρειο Αιγαίο µε 11.271 

ευρώ και η Ανατολική Μακεδονία – Θράκη µε 

11.639 ευρώ.

Η µεγάλη αλήθεια

Μπορεί η Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου να είναι 

η δεύτερη της χώρας σε κατά κεφαλήν εισόδηµα, 

αλλά σε καµία περίπτωση αυτό δεν αντικατοπτρί-

ζει την αλήθεια. ∆ιότι, αν ήταν αλήθεια, τότε δε 

θα είχαµε στο Νότιο Αιγαίο τόσα πολλά εγκατα-

λελειµµένα νησιά ή ακόµα µε µερικούς δεκάδες 

κατοίκων, ηλικιωµένους κατά βάση.

Το υψηλό κατά κεφαλήν εισόδηµα προέρχεται 

ουσιαστικά από τα νησιά µε µεγάλο αριθµό προ-

σέλευσης τουριστών (βλ.: Ρόδος, Κως, Σαντορίνη, 

Μύκονος), ή νησιά µε αυξηµένη ζωική παραγω-

γή (βλ.: Νάξος). Τα παραπάνω πέντε νησιά -που 

έχουν το µεγαλύτερο εισόδηµα στην Περιφέρεια- 

είναι αυτά που επί της ουσίας έχουν συµπαρασύ-

ρει το συνολικό ΑΕΠ του Νοτίου Αιγαίου και ως 

εκ τούτου, και τα υπόλοιπα 45 κατοικηµένα νησιά 

να θεωρούνται «ανεπτυγµένα» και ουσιαστικά να 

στερούνται πόρους για τη δηµιουργία βασικών 

υποδοµών δηµοσίου συµφέροντος. Με αυτόν τον 

τρόπο έχουµε περιορισµένη και ακριβή προσβασι-

µότητα, υπερχρέωση στην παροχή υποδοµών και 

υπηρεσιών και περιορισµούς στα µεγέθη αγοράς 

για τις τοπικές βιοµηχανίες. Θα αναφέρουµε ένα 

παράδειγµα για να κατανοήσει κάποιος την ανι-

σότητα στην Περιφέρεια νοτίου Αιγαίου. Έχει π.χ. 
αναλογιστεί κάποιος τι χρειάζεται ένα κάτοικος 
της Κάσου για να µεταβεί για υπόθεσή του στην 
έδρα της Περιφέρειας (Ερµούπολη). Με τις καλύ-
τερες συνθήκες θέλει περίπου µία ηµέρα να πάει 
και µία να γυρίσει, µόνο για το ταξίδι του. Οι οικο-
νοµίες κλίµακας δεν έχουν απάντηση γι’ αυτό… Το 
κατά κεφαλήν ΑΕΠ της περιφέρειας νοτίου 
Αιγαίου, είναι ένα µεγάλο παραµύθι!

Τέλος, για την ιστορία και µόνο για τους οικο-
νοµικούς δείκτες που αρέσκεται η δυτική σκέψη, 
και βάσει αυτών δαπανώνται και τα χρήµατα για 
τις υποδοµές, η πρώτη χώρα στον κόσµο, σε 
κατά κεφαλήν εισόδηµα είναι το Κατάρ, µε 
127.659 δολάρια. Ναι, το Κατάρ, των 313.000 
µονίµων-γηγενών κατοίκων και άνω των 2,5 εκ. 
µεταναστών από Ασιατικές χώρες. Εκεί λοιπόν, µε 
τους απλήρωτους εργαζόµενους που ξυλοκοπού-
νται ή πεθαίνουν (βλ: εργασίες για τα γήπεδα του 
Μουντιάλ), ή που κακοποιούνται (βλ.: εκθέσεις δι-
εθνούς αµνηστίας). Το Κατάρ, µε το υποχρεωτικό 
12ώρο εργασίας και σπάνια ρεπό των εργαζοµέ-
νων. Το Κατάρ µε µηνιαίο µισθό εργαζοµένων στα 
275 δολάρια. Αυτή η χώρα λοιπόν, έχει το υψηλό-
τερο εισόδηµα στον κόσµο…

∆.Μ.Μ.

οικονοµία
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Κωβαίος-
Κεµπάµπης: 
Η απόφαση 
και η απάντηση

Σχετικά µε τη διένεξη, την ανάκληση αντιδηµαρ-
χίας και τις αιτιάσεις για την ανεξαρτητοποίηση 
Κεµπάµπη, δηµοσιοποιήθηκαν οι παρακάτω ανα-
κοινώσεις:

Απόσπασµα της απόφασης του δηµάρχου, 
Μ. Κωβαίου στο «∆ιαύγεια»:

«Έχοντας υπόψη:
Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010 

«Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλι-
κράτης» (ΦΕΚ 87Α΄), όπως αντικαταστάθηκε από 
την (…)

Αποφασίζει
Α. Τροποποιεί την παρ. 1 της υπ’ αρίθµ. (…)) από-

φασης ∆ηµάρχου περί ορισµού Αντιδηµάρχων και 
µεταβίβασης αρµοδιοτήτων ως εξής: Ανακαλεί από 
σήµερα 27-1-2022 τον ορισµό του κ. Κεµπάµπη 
Παναγιώτη ως έµµισθου Αντιδηµάρχου και τον 
απαλλάσσει από τις ανατιθέµενες σε αυτόν αρµο-
διότητες που ορίζονται στην παρ. 1 της υπ’ αρίθµ. 
(…) απόφασης ∆ηµάρχου για τους παρακάτω σηµα-
ντικούς λόγους:

Επιδεικνύει κατ’ επανάληψη προκλητική, ανάρ-
µοστη, προσβλητική και απαξιωτική συµπεριφορά 
τόσο στις υπηρεσίες του ∆ήµου και το ανθρώπινο 
δυναµικό του, όσο και στις συνεδριάσεις του ∆ηµο-
τικού Συµβουλίου.

Την ίδια τακτική ακολουθεί στο πρόσωπο του 
∆ηµάρχου και των Αντιδηµάρχων αµφισβητώντας 
και απαξιώνοντας έµπρακτα τον θεσµικό τους 
ρόλο. Η µη κόσµια συµπεριφορά και στάση του, 
από τη θέση του Αντιδηµάρχου Κοινότητας Πάρου 
και Υγείας, προσβάλλει τον κάθε πολίτη του νησιού 
µας και αποτελεί τροχοπέδη για την εξέλιξη του τό-
που µας. Αλλά το κυριότερο, τέτοιες συµπεριφορές 
και εκφράσεις, ιδίως όταν έχεις δηµόσια και έµ-
µισθη θέση, πλήττουν το νησί στην Οικονοµική & 
Επιχειρηµατική Ανάπτυξή του, διαταράσσουν την 
Κοινωνική συνοχή µεταξύ των κατοίκων και δια-
στρεβλώνουν την αντίληψη για τη δηµόσια ζωή της 
Πάρου Αποκορύφωµα και ηθικό ατόπηµα της άνευ 
λογικής, αναίτιας και εκτός ορίων συµπεριφοράς 

του, αποτελεί η φραστική επίθεση στον ∆ήµαρχο 
στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου στις 
26-1-2022, µε απρεπείς εκφράσεις που δεν αρµό-
ζουν στις βασικές αρχές ευπρέπειας, ποιότητας του 
χώρου, σεβασµού του θεσµού και των µελών του 
Σώµατος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Παρότι έµµισθος Αντιδήµαρχος Παροικιάς και 
του νευραλγικού τοµέα Υγείας, ασκεί πληµµελώς 
τα καθήκοντά του καθότι η παρουσία του στο ∆η-
µαρχείο περιορίζεται σε ελάχιστη ώρα εβδοµαδι-
αίως. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ενεργεί 
αυτοβούλως, χωρίς να συνεργάζεται µε τον ∆ήµαρ-
χο, τον οποίο πρέπει να επικουρεί υποβάλλοντας 
προτάσεις που στόχο έχουν τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των συµπολιτών µας. ∆εν απαντάει 
στις έγγραφες ενηµερώσεις που ζητάει ο ∆ήµαρχος 
σχετικά µε την υλοποίηση έργων και εργασιών στο 
πλαίσιο των αρµοδιοτήτων που του έχουν ανατε-
θεί. Λόγω της αδράνειάς του δυσχεραίνεται το έργο 
της ∆ηµοτικής Αρχής (…)».

Η απάντηση Κεµπάµπη και η 
ανεξαρτητοποίηση

«Ο πραγµατικός λόγος που µε έπαυσες από την 
έµµισθη θέση αντιδηµάρχου, είναι ότι αρνήθηκα να 
ψηφίσω την αύξηση των δηµοτικών τελών, γιατί 
θεωρώ ότι είναι δυσβάστακτη για τους δηµότες, ει-
δικά σήµερα.

Αυτό σε εξόργισε, έχασες την ψυχραιµία σου και 
εσύ πρώτος µου επιτέθηκες φραστικά, λαϊκιστή 
µε είπες και αµέσως µετά, µε έπαυσες από αντι-
δήµαρχο. Ο χαρακτηρισµός µου προς εσένα ήρθε 
µετά. Οι λόγοι που αναφέρεις για δικαιολογία, είναι 
ψέµατα, χολή. Το µόνο που καταφέρνουν, είναι να 
ισχυροποιήσουν τον χαρακτηρισµό µου προς εσέ-
να. 2 χρόνια και 5 µήνες ΕΜΜΙΣΘΟΣ αντιδήµαρχος 

Παροικιάς, µια θέση που έφτιαξες εσύ, για να µου 
δώσεις, χωρίς να χρειαστεί να αλλάξεις τους άλ-
λους αντιδηµάρχους, µια θέση χωρίς δυνατότητα 
υλοποίησης των θεµάτων που ζητώ εγώ και η κοι-
νότητα Παροικιάς. Πολλοί πίστευαν ότι δε θα µείνω 
τόσο πολύ στο δήµο και θα παραιτηθώ. Όµως έµεινα 
και θα συνεχίσω να είµαι, ανεξάρτητος δηµοτικός 
σύµβουλος. Είχα την δική µου γνώµη και έχω, δια-
µορφωµένη από την καθηµερινή µου επαφή µε τον 
κόσµο, ανθρώπους όλων των τάξεων, γυρνώντας 
στη Πάρο κάθε ηµέρα, γνωρίζοντας την ιστορία 
της. Το ίδιο και οι Παριανοί ξέρουν ποιοι είµαστε 
και για αυτό µε εξέλεξαν πρώτο στον συνδυασµό, 
χωρίς σχεδόν προεκλογική εκστρατεία, χωρίς υπο-
σχέσεις, πιέσεις και όλα τα άλλα.

Οι Παριανοί ξέρουν ποιος είµαι, χωρίς να έχω 
αλλάξει. Είµαι ο γιος του Ευθύµιου Κεµπάµπη, έχω 
µια µόνο µούρη ό,τι έχω να πω, θα το πω, ίσως 
µε λάθος τρόπο µερικές φορές και µε αθυροστοµία 
που χαρακτηρίζει τα γονίδια µου.

Στο συµβούλιο της 26 Ιανουαρίου 2022, στο 2ο 
θέµα, αύξηση των δηµοτικών τελών, στην τοποθέ-
τηση µου, είπα ότι καλούµαστε να ψηφίσουµε αύξη-
ση τελών σε µια περίοδο οικονοµικής εξαθλίωσης 
των νοικοκυριών, µε τα 2 ήδη χρόνια πανδηµίας, 
lockdown, αυξήσεις στην ενεργεία και εν συνεχεία 
στα πάντα. Ένας δήµος που καµαρώνει ότι είναι 
οικονοµικά υγιής, µε 8εκατοµυρια στο ταµείο και 
που 2 χρόνια δεν έχουµε κάνει τίποτα για την Πα-
ροικιά, όπου εγώ ως εντεταλµένος είχα την ευθύνη, 
και έχω κάνει προτάσεις, έχω ζητήσει πράγµατα, 
το ίδιο και η κοινότητα Παροικιάς και κανένα δεν 
υλοποιήθηκε, µε αποτέλεσµα η Παροικιά να έχει 
τη χειρότερη εικόνα από κάθε άλλη φορά. Όποτε η 
ψήφος µου θα είναι αρνητική.

Ο δήµαρχος τότε, έχοντας χάσει την ψυχραιµία 
του, µου κάνει πρώτος επίθεση, λέγοντας µε λαϊκι-
στή και µε παύει από αντιδήµαρχο. Ο πραγµατικός 
λόγος είναι αυτός, και ότι δε συντάχτηκα µαζί σου 
στην αύξηση των δηµοτικών τελών. Στη συνέχεια, 
λόγο στο λόγο, µου ξέφυγε ο ελληνικός χαρακτηρι-
σµός, τον όποιο ανακάλεσα και ζήτησα συγγνώµη.

Αφού ηρέµησαν τα πράγµατα, έγινε η ψηφοφο-
ρία, και θεωρούσαµε ότι δεν πέρασε η αύξηση. Έλα 
όµως που ο νοµός έχει αλλάξει και η αύξηση περ-
νάει γιατί δεν υπήρχε άλλη πρόταση. ∆εν το ήξερες 
δήµαρχε; Τσάµπα το άγχος σου µην και δεν περάσει 
η αύξηση των τελών. Την εποµένη ηµέρα µε πλή-
ρη φούρια, συντάχθηκε η απόφασή σου, για την 
απαλλαγή µου, µε τους 6 λογούς που κάποιος σύµ-
βουλος σου σε συµβούλεψε και εσύ υπέγραψες. Να 
τον χαίρεσαι. Το µόνο που καταφέρνουν είναι να 
ισχυροποιήσουν τον χαρακτηρισµό που σου έκανα.



Φωνή της Πάρου / 5www.fonitisparou.gr

Μόνο ένας ελληνάρας κρατάει 2 χρόνια για αντι-
δήµαρχο έναν προκλητικό, ανάρµοστο, προσβλη-
τικό, απαξιωτικό, τεµπέλη, ΕΜΜΙΣΘΟ, δηµόσιο 
κίνδυνο του οποίου τη θητεία, ανανέωσες πριν 20 
ηµέρες. Μόνο εσύ θεωρείς ότι η διεκδίκηση για την 
υλοποίηση έργων, µε έντονο τρόπο που έχουν ζη-
τηθεί 2 χρόνια και δε γίνονται, παραµυθιάζοντας 
µε, κρύβοντας µελέτες τεχνικής υπηρεσίας, βάζο-
ντας κωλύµατα, κλπ. Πράγµατα που έχω ζητήσει 
και όχι µόνο εγώ αλλά και η κοινότητα Παροικιάς 
µαζί µε πολλά αλλά και δεν έχει γίνει τίποτα. Στο δε 
2ο λόγο το τερµάτισες. Ότι προσβάλλω τον κάθε πο-
λίτη, αποτελώ τροχοπέδη στην εξέλιξη του τόπου, 
πλήττω το νησί οικονοµικά και επιχειρηµατικά και 
διαταράσσω την κοινωνική συνοχή µεταξύ των κά-
τοικων. ΠΟΣΟ ΧΟΛΗ!

Αυτά έχουν βάση µόνο για σένα δήµαρχε. Εσύ 
έχεις το τιµόνι και δίνεις εντολές στην Τεχνική και 
Οικονοµική Υπηρεσία. Το αποκορύφωµα και ηθικό 
ατόπηµα µου, όπως αναφέρεις για την φραστική 
επίθεση, το ξεκίνησες εσύ. Όσο για το έµµισθος που 
επαναλαµβάνεις, εδώ περνούν µισθό αντιδήµαρχοι 
που έχουν πραγµατική εξουσία, διοικούν υπηρε-
σία µε υπάλληλους αλλά δεν κάνουν τίποτα. Εσύ 
µου έδωσες µια αντιδηµαρχία που έφτιαξες εσύ. 
Σαν 1ος σύµβουλος έπρεπε να πάρω αντιδηµαρχία, 
αλλά δεν ήθελες να αλλάξεις τους παλιούς αντι-
δηµάρχους, µε προηγούµενη 5ετη «επιτυχηµένη» 
υπηρεσία για να συνεχίσουν το έργο τους τάχα µου 
τάχα µου!

Όσο για τον νευραλγικό τοµέα Υγείας, έχει προϊ-
στάµενο και γραµµατέα που παρακολουθούν στε-
νά όλα τα θέµατα υγείας, µε τους οποίους από την 
αρχή ξεκαθάρισα ότι υπογράφω ό,τι βγαίνει για την 
υγεία. Οπότε ο χρόνος που περνούσα στο δηµαρ-
χείο ήταν αρκετός για να ενηµερώνοµαι και να τα 
υπογράφω, και για να µε κάνεις τρελό µε τη λογική 
σου και την ηθεληµένη αδράνειά σου ειδικά για την 
Παροικιά.

∆υο χρόνια άργησα να ενεργήσω αυτοβούλως. 
Προσπαθούσα να συνεργαστώ µαζί σου, να σε πεί-
σω να κάνεις έργο, για το καλό της Πάρου και για 
το δικό σου, Αλλά δεν ήθελες, και το είπες στο γρα-
φείο σου, σου ξέφυγε αρχές Ιανουαρίου, όταν συ-

ζητώντας για τις επόµενες δηµοτικές εκλογές σου 
είπα ότι τις ∆ηµόσιες Τουαλέτες δεν µπορούµε να 
φτιάξουµε και θες να κερδίσουµε στις εκλογές; Και 
µου απαντάς ότι αν ήθελες θα τις είχες κάνει. Σου 
ξέφυγε και είπες την αλήθεια, µε έκανες «τούρκο». 
Όλη η συζήτηση γινόταν και µε άλλους παρόντες 
και τις πόρτες ανοιχτές να ακούν οι υπάλληλοι. Την 
εποµένη ηµέρα έστειλες συνεργείο για να πλύνει 
και να βάψει µέσα και έξω τα WC Άγιου Νικολάου 
.Τι λογική;! Στάχτη στα µάτια. Έτσι ενήργησα αυτο-
βούλως και ζήτησα να ξηλώσουν τα πάντα, και µε 
την βοήθεια του Θανάση Σάµιου να τα φτιάξουµε 
από την αρχή µονοί µας χωρίς εργολαβία, πράγµα 
που λέγαµε εξαρχής .Αλλά και εδώ… δεν ήθελες δή-
µαρχε. όσο για προτάσεις, σου έχω καταθέσει πολ-
λές . Όταν έφερες το Γ.Γ. κ. Λεµονή του είχα δώσει 
λίστα µε τις προτάσεις λέγοντας του, ότι τα µισά εάν 
υλοποιούσες δεν θα είχες ανάγκη κανέναν Κεµπά-
µπη για να κερδίσεις τις εκλογές.

∆ήµαρχε ο κόσµος γελάει! Οπότε όπως καταλα-
βαίνεις δε γίνεται να µείνω στην παράταξη, έκλει-
σες ακόµη και τις χαραµάδες. Λυπάµαι για τη λά-
θος επιλογή µου, που προσβάλει τον κάθε πολίτη 
του νησιού µας, που αποτελεί τροχοπέδη για την 
εξέλιξη του τόπου. Η δική µου λάθος επιλογή έφερε 
το αποτέλεσµα των δηµοτικών εκλογών το 2019, το 
όποιο πλήττει την οικονοµική και επιχειρηµατική 
ανάπτυξη της Πάρου. Γι αυτό να απολογηθώ και 
ζητώ πραγµατικά συγγνώµη από τους Παριανούς 
πολίτες».

το θέµα της εβδοµάδας
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ΕΛΤΑ: Πλήρης 
αναλγησία

Η κατάσταση στην Αντίπαρο µε την αλληλογρα-
φία των κατοίκων έχει φτάσει στο απροχώρητο, 
ενώ τον γύρο του διαδικτύου έκαναν οι φωτο-
γραφίες από το λιµάνι της Αντιπάρου, όπου οι 
πολίτες περιµένουν για να ψάξουν και να βρουν 
τις επιστολές που τους αφορούν ή τους λογαρια-
σµούς τους κλπ.

Ο κ. Γιάννης Τριαντάφυλλος του Αρτεµίου, 
έστειλε επιστολή διαµαρτυρίας προς τον πρωθυ-
πουργό, τον υπουργό Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, 
βουλευτές και άλλους αρµόδιους παράγοντες της 
περιοχής µας, σχετικά µε την κατάσταση που επι-
κρατεί.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Το παρακάτω κείµενο είναι αυτολεξεί από δελ-

τίο τύπου των ΕΛΤΑ στις 11 Νοεµβρίου 2021
“Το στρατηγικό σχέδιο ψηφιακού µετασχηµατι-

σµού των ΕΛΤΑ προβλέπει σηµαντικές επενδύσεις 
για την αναβάθµιση της δυναµικότητας στη δια-
χείριση αντικειµένων, εξασφαλίζοντας µεγαλύτερη 
ταχύτητα στις παραδόσεις αλλά και την εξυπηρέτη-
ση των πελατών µε πρωτοποριακές και καινοτόµες 
υπηρεσίες...”.

Βέβαια αυτό δεν συµβαδίζει καθόλου µε τις επι-
συναπτόµενες φωτογραφίες από αυτά που συµ-
βαίνουν από τις αρχές του 2022 στο µικρό κυκλα-
δονήσι της Αντιπάρου. Το ταχυδροµείο του νησιού 
εδώ και 3 χρόνια δεν έχει πλέον κτίριο στο νησί. 
Μέχρι πρότινος είχε υπογράψει σύµβαση µε ιδιώτη 
η οποία έληξε µάλλον οικονοµικών διαφορών.

Τώρα πλέον η διανοµή της αλληλογραφίας και 

δεµάτων γίνεται µε ένα µικρό αυτοκίνητο το οποίο 
έρχεται 2 φορές την εβδοµάδα από το επίσης υπο-
στελεχωµένο κατάστηµα των ΕΛΤΑ Πάρου. Με δύ-
σκολες καιρικές συνθήκες οι κάτοικοι θα πρέπει 
να ψάξουν κάτω στο τσιµέντο µόνοι τους να βρουν 
γράµµατα, λογαριασµούς, κτλ.

Ηλικιωµένοι, ανάπηροι, µαθητές, αλλοδαποί, µε-
τανάστες, τουρίστες µπερδεύονται µεταξύ τους για 
4-5 ώρες και δηµιουργούν σκηνές που θυµίζουν 
άλλες εποχές και καθόλου δεν συµβαδίζουν µε την 
ανάπτυξη που πολυδιαφηµίζεται τελευταία. Βλέ-
πετε το µικρό νησί της Αντιπάρου κατά περίεργο 
τρόπο δεν είναι µόνο παραθεριστικός προορισµός 
διάσηµων αστέρων του Hollywood και αρκετών 
πλούσιων επιχειρηµατιών αλλά εδώ και αρκετά 
χρόνια κατοικείται από ντόπιους νέους και γέρους 
που µένουν καλοκαίρια αλλά και χειµώνες στον 
τόπο τους. Ο ∆ήµος Αντιπάρου επανειληµµένα 
έχει αναφέρει το πρόβληµα που υπάρχει στο νησί 
στις αρµόδιες υπηρεσίες και βοήθησε όσο µπορού-

σε στην ανεύρεση νέου οικήµατος για να στεγάσει 
το ταχυδροµείο αλλά τελικά µάλλον η διεύθυνση 
των ΕΛΤΑ δεν το επιδίωξε πραγµατικά, µε αποτέ-
λεσµα οι κάτοικοι του νησιού για να στείλουν ένα 
απλό γράµµα θα πρέπει να επιλέξουν τις ιδιωτικές 
εταιρείες ταχυµεταφορών µε τεράστιο κόστος ή να 
µεταβούν οι ίδιοι στην Πάρο, στο επίσης υποστε-
λεχωµένο κατάστηµα των ΕΛΤΑ. Οι ηλικιωµένοι 
συνταξιούχοι επίσης πρέπει να µεταβούν στο κα-
τάστηµα της Πάρου για να πάρουν την πολυπόθητη 
µηνιαία σύνταξη τους. Και η παραλαβή της αλλη-
λογραφίας εξακολουθεί να γίνεται στο λιµάνι του 
νησιού έξω κάτω στα τσιµέντα ανάµεσα σε τελάρα 
και χαρτόκουτα... µε βροχές και αέρηδες.

Αν πιστεύετε ότι αυτές οι εικόνες αρµόζουν σε ένα 
νησί 1200 µονίµων κατοίκων και περίπου 20.000 
τουριστών το καλοκαίρι µπορείτε να συνεχίσετε τις 
πολιτικές απαξίωσης... Αν απεναντίας νοµίζετε ότι 
το ταχυδροµείο σε ένα νησί είναι απαραίτητο περι-
µένουµε τις ενέργειες σας το συντοµότερο.

Η παρούσα επιστολή σας αποστέλλεται ηλεκτρο-
νικά. Για να σας σταλεί προσωπικά - ταχυδροµικά 
θα στοιχίσει περίπου 12 ευρώ µε εταιρεία courier 
ή θα πρέπει να κάνω ταξίδι στην Πάρο σε εργάσι-
µη ηµέρα και να χάσω την δουλειά µου και επίσης 
να χρεωθώ πορθµείο γιατί θα πρέπει να πάρω και 
αυτοκίνητο...

Αναµένοντας άµεσα ενέργειες σας,
Χαιρετίσµατα λοιπόν στην εξουσία».
Τέλος για το θέµα έκαναν ερώτηση στη Βουλή 

οι βουλευτές Κυκλάδων, Φ. Φόρτωµας και Ν. Συρ-
µαλένιος.

Με δύσκολες καιρικές συνθή-
κες οι κάτοικοι θα πρέπει να 
ψάξουν κάτω στο τσιµέντο 
µόνοι τους να βρουν γράµµα-
τα, λογαριασµούς, κτλ. Ηλι-
κιωµένοι, ανάπηροι, µαθητές, 
αλλοδαποί, µετανάστες, τουρί-
στες µπερδεύονται µεταξύ τους 
για 4-5 ώρες και δηµιουργούν 
σκηνές που θυµίζουν άλλες 
εποχές και καθόλου δεν συµ-
βαδίζουν µε την ανάπτυξη που 
πολυδιαφηµίζεται τελευταία. 

Ο όγκος της αλληλογραφίας για την Αντίπαρο, στο γραφείο των 
ΕΛΤΑ Πάρου
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Παριανά 
τοπωνύµια

Ανά καιρούς έχουµε δηµοσιεύσει τη γνώµη µας 
για παριανά τοπωνύµια. Ανακεφαλαιώνουµε µε-
ρικά από αυτά:

γράφει ο Γεώργιος Καπαρός
Ιστοσελίδα «Η ιστορία της Πάρου»

1) Λεύκες. ∆εν υπάρχει αµφιβολία πως το όνο-
µα προέρχεται από τις λεύκες που αφθονούσαν 
στην περιοχή. Σήµερα έχουν διασωθεί ελάχιστες.

2) Κόστος. Πιστεύεται πως προέρχεται από το 
φυτό κόστος (tanasetum balsamita). ∆εν µπορεί 
να αποκλειστεί, αλλά εγώ πιστεύω ότι σχετίζεται 
µε το βενετικό τοπωνύµιο costa. Το τοπωνύµιο 
«κόστα» υπάρχει στο Βένετο και σηµαίνει κάτι σαν 
πλαγιά. Η λέξη «κόστος» διασώζεται ως σήµερα 
στο παιχνίδι των «µπούτσων» (bocce).

3) Νάουσα. Σύµφωνα µε την δική µου εκδοχή, 
το αρχικό όνοµα ήταν Άγουσα γιατί το λιµάνι της 
ήταν κύριο σηµείο που ήγε εκτός Πάρου. Ο Ιωάν-
νης Βασιλειόπουλος δε συµφωνεί και πιστεύει ότι 
ονοµαζόταν Νάουσα λόγω των πλούσιων νερών 
που υπήρχαν.

4) Μώλος. Από την λατινική λέξη moles.

5) Λογαράς. Από το µεσαιωνικό επίθετο Λογα-
ράς ή από τη βενετική λέξη logar που σηµαίνει 
φιλόξενο µέρος, πανδοχείο.

6) Πούντα. Από την ιταλική λέξη punta που 
σηµαίνει προεξοχή ξηράς (µικρό ακρωτήριο)

7) ∆ριός. Από την αρχαία ελληνική λέξη 
«υδρούς» λόγω των υδάτων του και του γεγονότος 
ότι χρησιµοποιούνταν ως σηµείο ανεφοδιασµού σε 
νερό των πλοίων.

8) Μάρµαρα. Από τα αρχαία ερείπια που αφθο-
νούσαν στην περιοχή.

9) ∆ραγουλάς. Υπάρχουν µόνον υποθέσεις. Η 
εκδοχή του Τραγαίου Απόλλωνα δεν µε βρίσκει 

σύµφωνο γιατί την εποχή του θρησκευτικού φα-
νατισµού είχαν καταργηθεί όλα τα τοπωνύµια που 
σχετίζονταν µε την αρχαία θρησκεία πλην ελαχί-
στων εξαιρέσεων όπως Μάρπησσα, Αθήνα. Υποθέ-
τω ότι µπορεί να σχετίζεται µε το φυτό δρακοντιά 
ή φιδόχορτο (dracunculus) που στη Βόρειο Ιταλία 
βρίσκουµε και ως draguna.

10) Τσιπίδος. Προσωπικά πιστεύω ότι σχετίζε-
ται µε τον Κέφαλο και την λατινική λέξη ciput που 
σηµαίνει κεφάλι. Occipite είναι το ινίο (πίσω µέ-
ρος του κεφαλιού), ενώ η λέξη ceppicone σηµαίνει 
κεφάλας. ∆εν µπορεί να αποκλειστεί και το φυτό 
ακονιζιά που το βρίσκουµε ως ceppita – ceppito 
(προφέρεται τσεπίτο)

11) Λουµπαρδοχώρι (Λεύκες). Ζούσε εκεί 
ένας Λουµπαρδίτης που ήταν ο κανονιέρης ειδι-
κός στη λουµπάρδα!

12) Κάραβος. Πιστεύεται ότι σχετίζεται µε µαρ-
µάρινο καράβι που υπάρχει στην περιοχή. Το κα-
ράβι όµως σχετίστηκε σε πρόσφατες εποχές και 
αφορά ένα κοµµάτι µάρµαρο που τυχαία του µοιά-
ζει! Πιστεύω ότι σχετίζεται µε το σκαθάρι (κάραβος 
ο κερασφόρος).

13) Τζάντε (Λεύκες). Από την βενετική λέξη 
zante = υάκινθος (κρινάκι). Ο Ράµνος επίσης, σχε-
τίζεται µε το φυτό ράµνος (ramno).

14) Μπαρµπακάς (Νάουσα). Από το ιταλικό 
barbacane που σηµαίνει οχύρωση - τείχος.

15) Παροικιά. Από την «αγροικική παροικία» 
που υπήρχε πριν την έλευση των Λατίνων το 1207.

Πάρος

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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Η νέα διαµαρτυρία από την Πάρο

Το σωµατειακό παράρτηµα Τ∆Ε Πάρου – 
Αντιπάρου, υπό τον τίτλο: «Η υποµονή µας 
εξαντλήθηκε, έχουµε φτάσει στα όρια εξά-
ντλησης», δηµοσιοποίησε νέα ανακοίνωσή του 
σχετικά µε την υποστελέχωση στο νησί µας, στην 
οποία µάλιστα καλούν τους φορείς του νησιού να 
στηρίξουν τον αγώνα τους.

Η ανακοίνωση της Τ∆Ε Πάρου, που στάλθηκε 
προς τη ΓΕΝΟΠ-∆ΕΗ και την ΕΤΕ ∆ΕΗ, έχει ως 
εξής:

«Στο προηγούµενο έγγραφό µας προς εσάς 
(Α.Π.11/11-1-20), «είχαµε αναλύσει λεπτοµερώς 
τους κινδύνους τόσο των εργαζοµένων όσο και των 
εγκαταστάσεων των δικτύων των νησιών (Πάρου 
– Αντιπάρου), αλλά και τη µη έγκαιρη εξυπηρέτη-
ση των καταναλωτών, εξαιτίας της έλλειψης προ-
σωπικού». Ωστόσο, διαπιστώνεται η απαξίωση του 
Πρακτορείου ∆Ε∆∆ΗΕ Π/Κ Πάρου.

Οι τρεις µόνιµοι εναερίτες του Π/Κ/ Πάρου και ο 
εργοδηγός, καλούµαστε να εργαζόµαστε εξαντλη-
τικά ωράρια και να κάνουµε επαναλαµβανόµενες 
συνεχόµενες βάρδιες χωρίς ρεπό για να καλύψου-
µε τις ανάγκες των δύο νησιών µας µε µισθούς που 
δεν καλύπτουν τις πραγµατικές ανάγκες των οικο-
γενειών µας. Παρά την απαράδεκτη αντιµετώπιση 
και εκµετάλλευσή µας από το ∆Ε∆∆ΗΕ, συνεχίζου-
µε µε εργασιακή αυταπάρνηση να διορθώνουµε 

βλάβες και ζηµιές κρεµασµένοι από τις κολώνες σε 
αντίξοες καιρικές συνθήκες µόνοι µας εκτελώντας 
το εργασιακά µας καθήκοντα µε επαγγελµατισµό 
και κοινωνική ευαισθησία.

Με αφορµή τα τελευταία συµβάντα και τις πο-
λύωρες διακοπές ηλεκτροδότησης σε περιοχές του 
νησιού ή σε µεµονωµένους καταναλωτές, οφείλου-
µε να ενηµερώσουµε τους συµπολίτες µας για άλλη 
µία φορά για την κατάσταση που επικρατεί στο 
Π/Κ/ Πάρου. Να επισηµάνουµε ότι τα νησιά µας 
είναι σε έξαρση οικοδόµησης που συνεπάγεται την 
επέκταση του δικτύου.

Παρά τις συνεχόµενες και επαναλαµβανόµενες 
προς πάσα κατεύθυνση προσπάθειες επίλυσης της 
στελέχωσης του Π/Κ Πάρου µε µόνιµο προσωπι-
κό η διοίκηση του ∆Ε∆∆ΗΕ, δεν έχει προβεί σε κα-
µία κίνηση συνεχίζοντας να φέρνει συναδέλφους 
από την Αθήνα, πράγµα που αυτό είναι άκρως 
επικίνδυνο διότι οι συνάδελφοι ∆ΕΝ γνωρίζουν 
την περιοχή και την τοποθεσία τόσο των υποσταθ-
µών όσο και του δικτύου για να προβούν σε άµεση 
αντικατάσταση των βλαβών. Στην πρόσφατη προ-
κήρυξη που αναρτήθηκε, για πρώτη φορά υπήρχαν 
κριτήρια, όπου πολλοί από τους ενδιαφερόµενους 
έµειναν εκτός, όπως για παράδειγµα ο συνάδελφος 
συµβασιούχος που εδώ και 3 χρόνια περίπου ερ-
γάζεται µε οκτάµηνες συµβάσεις. Για να µη θρηνή-
σουµε άλλα θύµατα στον κλάδο µας, γιατί ευθύνη 

δεν φέρνει ούτε η κλιµατική αλλαγή ούτε τα καιρι-
κά φαινόµενα.

Ευθύνη φέρνει η διοίκηση του ∆Ε∆∆ΗΕ
- Για τη ζωή µας που κρέµεται από µία κολώνα 

µε ρεύµα
- Για την υποστελέχωση του Π/Κ Πάρου
- Για τον ασυντήρητο εξοπλισµό από το απαρχαι-

ωµένο δίκτυο
- Για τις επαναλαµβανόµενες διακοπές ρεύµατος
Καλούµε φορείς, συλλόγους και σωµατεία να 

στηρίξουν τον δίκαιο αγώνα µας και τα δικαιώµα-
τά µας για το συµφέρον όλων µας στα νησιά µας.

Με οργάνωση και αγώνα διεκδικούµε το αυτονό-
ητο, προσλήψεις µόνιµου προσωπικού µε σταθερή 
δουλειά, µε δικαιώµατα και µε µισθούς που να κα-
λύπτουν τις πραγµατικές µας ανάγκες. ∆ουλειά µε 
όλα τα απαραίτητα µέτρα ασφαλείας ώστε να επι-
στρέψουµε µετά τη δουλειά όρθιοι και υγιείς στις 
οικογένειές µας».

Η επιστολή έπαρχου και η απάντηση

Ο έπαρχος της Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, δηµο-
σιοποίησε την απάντηση του διευθυντή περιοχής 
Σύρου του ∆Ε∆∆ΗΕ, για την επιστολή που είχε 
στείλει στις 13/12/2021.

Μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο κ. Μπιζάς 
θεωρεί «[...] ότι είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν τα 
έργα που αναφέρονται και αφορούν την περαιτέρω 
ενίσχυση και αναβάθµιση του ηλεκτρικού δικτύου 
στα νησιά µας. Επίσης, είναι επείγουσας σηµασίας 
ο ∆Ε∆∆ΗΕ να προχωρήσει σε άµεσες προσλήψεις 
µόνιµου προσωπικού για την εύρυθµη λειτουργία 
των δικτύων ηλεκτροδότησης στα νησιά Πάρο και 
Αντίπαρο».

Στην επιστολή σηµειωνόταν ακόµα ότι στην 
Πάρο υπηρετούν τρεις µόνιµοι εναερίτες οι οποίοι 
καταβάλουν κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπά-
θεια για την αποκατάσταση των βλαβών και τη 
συντήρηση του δικτύου. 

Αγανάκτηση  στην  Πάρο

Στον «κόσµο» του ο ∆Ε∆∆ΗΕ
Η αδιαφορία για τη στελέχωση του ∆Ε∆∆ΗΕ Πάρου συνεχίζεται ενώ την ίδια στιγµή 
η διεύθυνση περιφέρειας νησιών του ∆Ε∆∆ΗΕ µε έδρα τη Σύρο, απαντά µε «εκθέσεις 
ιδεών» για το πρόβληµα…

πρώτο θέµα
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Η όλη κατάσταση µε την υποστελέχωση στην 
Πάρο εντάθηκε το διήµερο από 25 έως 26 Ιανουα-
ρίου 2022, όταν αρκετοί συνδηµότες µας ταλαιπω-
ρήθηκαν από συχνές και πολύωρες διακοπές όπου 
ειδικά στην περιοχή των Καµαρών διήρκησαν δώ-
δεκα ώρες (από τις 21.00 της 25.1.22 έως τις 09.00 
της 26.1.22). Οι παραπάνω διακοπές αποκαταστά-
θηκαν κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες από 
τους εναερίτες που υπηρετούν στον ∆Ε∆∆ΗΕ Πά-
ρου και τους αξίζουν τα θερµά µας συγχαρητήρια.

Η απάντηση «έκθεση ιδεών» της Υπηρεσίας

Η διεύθυνση περιφέρειας νησιών του ∆Ε∆-
∆ΕΕ έστειλε επιστολή προς τον κ. έπαρχο ως απά-
ντηση στις 14/1/2022.

Στην επιστολή αυτή µεταξύ άλλων έγραφε: «Ει-
δικότερα για την Πάρο, αναφορικά µε το ζήτηµα της 
συντήρησης και αναβάθµισης των εγκαταστάσεων 
δικτύου, κατά την τελευταία διετία έχει δαπανηθεί 
ποσό άνω των 600.000 ευρώ, για τον σκοπό αυτό. 
Περαιτέρω τα, κατά το προηγούµενο έτος είχαν 
ολοκληρωθεί οι προβλεπόµενες εργασίες επιθεώ-
ρησης δικτύου, οι εργασίες αποψίλωσης βλάστη-
σης, καθώς και οι εργασίες κλαδέµατος δένδρων. 
Επιπλέον, για τα επόµενα έτη προγραµµατίζεται ερ-
γολαβία εντατικής επιθεώρησης όλου του δικτύου 
και αντίστοιχη εργολαβία µελετών µεγάλων έργων 
υποδοµής.

Ο ∆Ε∆∆ΗΕ αντιµετωπίζει µε µεγάλη ευαισθη-
σία τα θέµατα της ηλεκτροδότησης των νησιών µε 
ιδιαίτερη τουριστική κίνηση, όπως η Πάρος και 
η Αντίπαρος. Επιδίωξη της εταιρείας µας είναι η 
διασφάλιση της υψηλής ποιότητας της παρεχόµε-
νης ενέργειας στα νησιά, ώστε να συµβάλλει στην 
οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξή τους και να 
διασφαλίσει στους καταναλωτές απρόσκοπτη, αξι-
όπιστη και ποιοτική ηλεκτροδότηση (…)».

Στη συνέχεια της επιστολής – απάντησης του 
∆Ε∆∆ΗΕ γίνεται αναφορά σε προµελέτη έργων, 
που θα υλοποιηθούν και όπως υποστηρίζει είναι:

Αντικατάσταση µονωτήρων πορσελάνης στο 
δίκτυο µέσης τάσης µε συνθετικούς µονωτήρες 

αντιρρυπαντικής τεχνολογία κλπ
Ακόµα, αντικατάσταση ξύλινων τραβερσών στο 

δίκτυο µέσης τάσης, αντικατάσταση γυµνών αγω-
γών, αντικατάσταση καλωδίων παροχής που πα-
ρουσιάζουν φθορές, υπογειοποίηση σηµαντικών 
τµηµάτων µέσης και χαµηλής τάσης, τοποθέτηση 
τηλεχειριζόµενων διακοπτών στο δίκτυο κλπ, κα-
θώς και οποιοδήποτε άλλο έργο κριθεί σκόπιµο. 
Με λίγα λόγια όλα τα παραπάνω που υποστηρί-
ζει ο ∆Ε∆∆ΗΕ ότι θα κάνει είναι έργα απαραίτητα 
αν θέλει να δουλέψει το δίκτυό του. Εκτός κι αν 
πιστεύει ότι µπορεί να δουλέψει αν π.χ. δεν αντι-

καταστήσει καλώδια παροχής ή τους µονωτήρες 
πορσελάνης…

Η επικινδυνότητα

Στην επιστολή του ο ∆Ε∆∆ΗΕ απαντάει στην 
επικινδυνότητα που υποστηρίζει το προσωπικό 
από την Πάρο και γράφει:

«[…] ∆ηλώνουµε σαφώς ότι δεν υφίσταται θέµα, 
καθώς ανεξαρτήτως µε τις όποιες ελλείψεις προ-
σωπικού, όλα τα µέτρα ασφαλείας και προστασίας 
τηρούνται απαρέγκλιτα και αυστηρά, και γίνονται 
συνεχείς υποµνήσεις τόσο στα στελέχη της περιο-
χής όσο και από συνεχείς επισκέψεις του τεχνικού 
ασφαλείας, αλλά και του γιατρού εργασίας (…)».

Μέσα στην «έκθεση ιδεών» του ∆Ε∆∆ΗΕ, αφού 
πρώτα σηµειώνει ότι σε περιόδους κακοκαιρίας 
που αναµένεται να παρουσιαστούν πολλές βλάβες, 
η περιοχή έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει 
έµπειρους τεχνίτες του αναδόχου κατασκευής έρ-
γων δικτύου, συµπληρώνει ακόµα: «Παράλληλα 
στην Αντίπαρο ήδη έχει συναφθεί σύµβαση εργο-
λαβίας µε τοπικό ηλεκτρολόγο τεχνικό για αντιµε-
τώπιση εκτάκτων µεµονωµένων περιστατικών». 
∆ηλαδή, αυτό που λένε όλοι για µόνιµο προσωπι-
κό που θα γνωρίζει την περιοχή και τις γραµµές, ο 
∆Ε∆∆ΗΕ το προσπερνάει µε ευκολία και επιµένει 
στις συµβάσεις…

Το αφήγηµα των προσλήψεων

Και αφού η απάντηση του ∆Ε∆∆ΗΕ, όπου για 
άλλα τον ρωτούσαν και για άλλα απαντούσε, και 
έπειτα από 2 σελίδες ανάγνωσης γι’ αυτό, φτάνου-
µε στην τρίτη σελίδα και στις τρεις τελευταίες πα-
ραγράφους, για να µας απαντήσει επί της ουσίας 
(προσλήψεις).

Μεταξύ άλλων σηµειώνει: «Από 3/1/22 έχει ενι-
σχυθεί µε 2 τεχνικούς που µετατέθηκαν από τη 
∆ΕΗ/ΑΣΠ Πάρου». ∆ηλαδή, ο ∆Ε∆∆ΗΕ παρα-
δέχεται ότι «αποψίλωσε» άλλη υπηρεσία στο 
νησί για να ενισχύσει την τοπική υπηρεσία! Αλλά 
τα πιο ωραία τα έχει στην επόµενη πρόταση που 
γράφει: «Ο ένας θα αντικαταστήσει τον προϊστά-
µενο του πρακτορείου που συνταξιοδοτήθηκε. Ο 
δεύτερος ναι µεν δεν µπορεί να χρησιµοποιηθεί 
σε εργασίες που απαιτούν αναρρίχηση σε στύλο, 
ωστόσο µπορεί να αναλάβει άλλες τεχνικές υπη-
ρεσίες από τις οποίες θα απαλλαγούν οι υφιστά-
µενοι τεχνίτες. Στο πρακτορείο Πάρου υπηρετούν 
4 έµπειροι ηλεκτροτεχνίτες, εκ των οποίων ο ένας 
είναι εργοδηγός». 

Η «έκθεση ιδεών» του ∆Ε∆∆ΗΕ ξεπερνάει πια 
κάθε φαντασία, καθώς υποστηρίζει ότι µε τέσσερα 
άτοµα µπορεί να καλυφθεί η Πάρος και η Αντίπα-
ρος σε 24ώρη βάση επί 365 ηµέρες…

Στη συνέχεια ο ∆Ε∆∆ΕΕ αναµασά τα ίδια µε τις 
προσλήψεις, που θα γίνουν στο πρώτο εξάµηνο 
του 2022 µε συµβάσεις αορίστου χρόνου και εκεί 
έχουν προκηρυχτεί δύο θέσεις ηλεκτροτεχνικών 
για το Πρακτορείο. Και επειδή, όλες οι «εκθέσεις 
ιδεών» πρέπει να τελειώνουν σαν παραµύθι ση-
µειώνει: «Τέλος, θα θέλαµε να σας διαβεβαιώσουµε 
ότι στο η ∆Ε∆∆ΗΕ Α.Ε. στο πλαίσιο των αρµοδιο-
τήτων του και δυνατοτήτων της θα συνεχίσει να 
µεριµνά και να προβαίνει σε όλες τις απαραίτη-
τες ενέργειες για τη διαρκή βελτίωση του δικτύ-
ου διανοµής, προκειµένου να διασφαλίζει στους 
καταναλωτές απρόσκοπτη, αξιόπιστη και ποιοτική 
ηλεκτροδότηση. Παραµένουµε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε διευκρίνιση».

Και έζησαν αυτοί καλά και εµείς ακόµα καλύ-
τερα!

πρώτο θέµα

Οι τρεις µόνιµοι εναερίτες του 
Π/Κ/ Πάρου και ο εργοδηγός, 
καλούµαστε να εργαζόµαστε 
εξαντλητικά ωράρια και να 
κάνουµε επαναλαµβανόµενες 
συνεχόµενες βάρδιες χωρίς 
ρεπό για να καλύψουµε τις 
ανάγκες των δύο νησιών µας 
µε µισθούς που δεν καλύπτουν 
τις πραγµατικές ανάγκες των 
οικογενειών µας.
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Αφισορύπανση

Στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου 
Πάρου και συγκεκριµένα στο θέµα της ανα-
προσαρµογής των δηµοτικών τελών, ο δη-
µοτικός σύµβουλος της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου, Αθανάσιος Μαρινόπουλος, έθεσε 
θέµα για τοποθέτηση διαφηµιστικών πλαισί-
ων τα οποία θα µπορούν να διαφηµίζουν τα 
προϊόντα τους.

Το θέµα που έθεσε ο κ. Μαρινόπουλος, µπο-
ρεί να ήταν λάθος για την αναπροσαρµογή 
των δηµοτικών τελών που συζητούσαν (κα-
θώς πρόκειται για ανταποδοτικό τέλος), αλλά 
σαφώς έχει ουσία ως πρόταση. Όπως είπε ο 
δηµοτικός σύµβουλος της αντιπολίτευσης 
υπάρχει ενδιαφέρον από πλευράς επαγγελµα-
τιών και µπορούν να δηµιουργηθούν αρκετά 
διαφηµιστικά πλαίσια από τα οποία θα έχει 
οικονοµικό όφελος ο δήµος.

Η ουσία είναι ότι ειδικά το καλοκαίρι η Πά-
ρος µετατρέπεται σε πολλά σηµεία της σε τόπο 
για τον οποίον κανένας δεν είναι υπερήφα-
νος. ∆ηλαδή, ο κάθε «αλεξιπτωτιστής» επαγ-
γελµατίας, θεωρεί λογικό να κολλάει αφίσες 
µε την πραµάτεια του αδιαφορώντας για την 
αισθητική. Έχω δει αφίσες από πολιτικούς φο-
ρείς, από θεατρικά – πολιτιστικά δρώµενα, έως 
θεάτρου σκιών! Από εργολάβους, από υδραυ-
λικούς, από, από, από. Παρά ταύτα, αραιά και 
που φτάνουν στο δηµοτικό συµβούλιο υποθέ-
σεις για καταλογισµό ποινών σε παραβάτες. 
Και, για να είµαι δίκαιος, ο µόνος που τα τε-
λευταία χρόνια έφερνε τέτοιες υποθέσεις στο 
δηµοτικό συµβούλιο, ήταν ο τέως πρόεδρος 
της κοινότητας Νάουσας, Γ. Μπαρµπαρίγος.

Οι αφίσες ή οι κουρελαρίες µε τα πανό µπαί-
νουν οπουδήποτε. Ακόµα και πάνω σε δένδρα 
έχουµε δει αφίσες, οι οποίες µάλιστα για να 
µείνουν εκεί είναι καρφιτσωµένες είναι µε πι-
νέζες ή ακόµα µε πρόκες! Κάποιοι µάλιστα το 
πήγαν το θέµα ακόµα πιο µακριά και τοποθε-
τούν πάνω σε δένδρα και τσίγκινες διαφηµι-
στικές πινακίδες. Να σηµειώσουµε ακόµα, ότι 
παρόµοια τακτική ακολουθούν και πολιτιστι-
κοί φορείς - σύλλογοι του νησιού µας. Αυτά 
για να τα γράφουµε όλα… Έτσι, πολλοί θεω-
ρούν αυτονόητο για µία παράσταση π.χ. στη 
Νάουσα να βάζουν προωθητικό υλικό στην 
Παροικιά, ή για µια παράσταση στις Λεύκες, 
να βάζουν ανάλογο προωθητικό υλικό στη 
µαρίνα της Νάουσας!

Η υπόθεση της αφισορύπανσης δεν έχει 
αντιµετωπιστεί από καµία δηµοτική αρχή. Μα 
καµία! Κανείς τους δε θέλει να σπάσει αυγά. 
Το πολύ-πολύ κανένα τηλεφώνηµα κάνουν 
στον πρόεδρο του σωµατείου ή στον «επαγ-
γελµατία». Στη δε πολύπαθη διασταύρωση 
Παροικιάς – Νάουσας, κάθε χρόνο βλέπουµε 
(ειδικά τον Αύγουστο), την κουρελαρία πάνω 
από τα κεφάλια µας µε δεκάδες αεροπανό. Και 
δε µιλάω µόνο για αεροπανό επαγγελµατιών, 
αλλά και για αεροπανό δηµοτικών φορέων!

Επιτέλους, ας µπει ένα στοπ!

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

Ζητείται 
υπευθυνότητα 
πολιτικών και 
ΜΜΕ

Μπήκαµε σ’ ένα χρόνο αρκετά δύσκολο και θα 
παίξουµε µε τα φύλλα που θα µας µοιράσουν, 
οι πολιτικοί και η ελίτ των µίντια. Όλα τα πο-
λιτικά κόµµατα, αντί της συνεργασίας και της 
ενότητας, µπροστά στην πανδηµία και την οικο-
νοµική κρίση, προτιµούν να αντιπολιτεύονται 
µε διχαστικές πολιτικές. 

Όσο για τα περισσότερα συστηµικά µίντια, 
αρνούνται να δουν την πραγµατικότητα, τις 
πραγµατικές προθέσεις της κοινής γνώµης, τα 
λουκέτα που έρχονται, τη φτωχοποίηση των νοι-
κοκυριών, την κατάρρευση όλων των αξιών, τον 
άρπαγα και λαίµαργο «γείτονα» και ακολουθούν 
τους πολιτικούς που επιδίδονται σε λαϊκίστικες 
πολιτικές, λες και ζούµε σε µια virtual reality 
µιας άλλης εποχής. Από την άλλη πλευρά, οι 
πολίτες βρίσκονται σε απόγνωση, απελπισία, 
φόβο, ανασφάλεια, προσπαθούν να µαντέψουν 
το αύριο, την επιβίωση τους και ψάχνουν ενα-
γωνίως να κρατηθούν έστω κι από «ξεφούσκω-
τα» πολιτικά σωσίβια. Η εµπορική κίνηση, στην 
κυριολεξία σέρνεται, το εναποµείναν «λίπος» 

των νοικοκυριών, έχει προ πολλού τελειώσει 
και το µόνο που αποµένει είναι η πλήρης απο-
µόνωση και τα κάθε είδους κρατικά επιδόµατα. 
Πολιτικά κόµµατα και µίντια, ζουν σε ξεχωριστό 
κόσµο από τον κόσµο των πολιτών. ∆εν έχουν 
καταλάβει ότι η οργή και ο θυµός της κοινωνίας 
παίζουν την τελευταία ζαριά, πριν την έκρηξη.

Μια αχνή φωτογραφία στις δηµοσκοπήσεις! 
Το πολιτικό µας σύστηµα, θα πρέπει να προσέξει 
µήπως οι δύσκολες ώρες που έρχονται, ευνοούν 
κάθε είδος υπερβολής από πλευράς των πολι-
τών, που βρίσκονται σε απόγνωση. Η επιστροφή 
στην κανονικότητα, δεν υπάρχει πλέον στο µυα-
λό και του πιο αισιόδοξου πολίτη, παρά µόνο 
ως το πιο σύντοµο ανέκδοτο. Η επιστροφή στην 
κανονικότητα, της επίπλαστης ευηµερίας µε δα-
νεικά, είναι όνειρο απατηλό, όσο κι αν κάποια 
πολιτικά κόµµατα το υπονοούν ακόµη. Όσο για 
το σύνολο των µίντια, επιδίδονται περισσότερο 
στις δηµόσιες σχέσεις µε τους αξιωµατούχους 
της κυβέρνησης, παρά µε την παρουσίαση της 
πραγµατικής κατάστασης.

∆ίνουν ακόµη και βήµα, σε παράλογα, άχρη-
στα και ηλίθια ανθρωπάκια, που συγχρωτίζονται 
ο ένας πάνω από τον άλλον, ακόµη και σε τουα-
λέτες κέντρων διασκέδασης, αδιαφορώντας για 
τις επιπτώσεις της έξαρσης της νέας µετάλλαξης 
της πανδηµίας. Λάθη, παλινωδίες, δισταγµοί και 
απουσία της κοινής λογικής, θα σηκώσουν το 
«χειρόφρενο» στην επιστροφή στην κανονικό-
τητα και τον νέο χρόνο. Και αυτή είναι µια αδή-
ριτη πραγµατικότητα. Όλα το δείχνουν.

Πολλά αδιανόητα έγιναν αποδεκτά και πολ-
λά αδιαπραγµάτευτα συζητιούνται. Απαιτείται 
υπευθυνότητα πολιτικής και µίντια. Το περίφη-
µο πολιτικό κόστος, θα πρέπει να παρακαµφθεί 
αν δε θέλουµε να γίνουµε µάρτυρες, καταλυτι-
κών εξελίξεων στον κοινωνικό χάρτη της χώ-
ρας.

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου

Το θαύµα 
έγινε…

Πέρασαν δυόµισι χρόνια, ταλαιπωρήθηκαν 
άνθρωποι, επισκέπτες σχολίασαν µε αρνητικό 
τρόπο (και κατ’ ιδίαν και σε µέσα ενηµέρωσης 
δυσφηµώντας το νησί), για να καταλήξουµε σε 
κάτι, που από την πρώτη στιγµή όποιος διαθέ-
τει κοινή λογική αναρωτιόταν γιατί δε γίνεται. 
Μιλάµε φυσικά για τις πολύπαθες τουαλέτες Πα-
ροικιάς…

Έκλεισαν «εν µία νυκτί» χωρίς να υπάρχει έτοι-
µη η διαδικασία, για τις όποιες εργασίες έπρεπε 
να γίνουν, ώστε να ξανανοίξουν γρήγορα. Αυτό 
έγινε από άγνοια των αρµοδίων για τα βήµατα 
που ακολουθούνται σε παρόµοιες περιπτώσεις.

Είδαµε λοιπόν κι αποείδαµε και καταλήξαµε 
µετά από σειρά άγονων διαγωνισµών να κάνου-
µε το αυτονόητο. Να βάλουµε εργάτες του δή-
µου να τις «φτιάξουν» ώστε να ανοίξουν µέχρι 
το Πάσχα. Και εδώ, έρχεται το σανό του δηµάρ-
χου, ότι δήθεν καθυστερούσαµε γιατί θέλαµε να 
φτιάξουµε τουαλέτες αντάξιες ενός σπουδαίου 
τουριστικού προορισµού. ∆ηλαδή, ταλαιπωρού-
σαµε κόσµο και δυσφηµούσαµε το νησί δυόµισι 
χρόνια για να αφοδεύουµε «σπουδαία» και «του-
ριστικά» .

Τέλος πάντων, το «µεγάλο έργο» τελειώνει σε 
λίγους µήνες… αν όλα πάνε καλά/ Το «θαύµα» 
έρχεται… Θα βγάλουµε και τις ανάλογες φωτο-
γραφίες, ίσως κάνουµε εγκαίνια και αγιασµό και 
µετά θα τις «δοκιµάσουµε», θα τις «τεστάρουµε»… 
Θα βρεθεί και κάνα µέσο να µιλήσει για το «τερά-
στιο» έργο. Κι όλα καλά, όλα ωραία…

Πάµε για το επόµενο µεγάλο έργο, την πλα-
κόστρωση δέκα µέτρων στο στενάκι του άπι-
στου Θωµά… Προσοχή όµως, µη φάµε άλλα δύο 
χρόνια για να γίνει… Μα τι λέµε τώρα… Έχουµε 
εκλογές του χρόνου και όλα τα «εργάκια» θα τρέ-
ξουν… Όλο το σανό στην «πίστα»…

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου
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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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ και στην ευρύτερη περι-
οχή, ζητείται χώρος προς ενοικίαση 
40-50 τ.µ. Επικοινωνία στο τηλ. 
6944 417 224 - Αρµόδιος Βωβός, 
Μηχανολόγος Μηχανικός.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟ-
ΡΩΝ ενεργή πωλείται, πλήρως 
εξοπλισµένη µε έδρα την Παροικία. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6984 639 774 
και στο email: paros@speedex.gr

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

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.

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗ-
ΚΟΝΤΩΝ ζητείται από εµπορική 
επιχείρηση στον Περιφερειακό 
Παροικιάς, µε δίπλωµα αυτοκινήτου- 
µοτοποδηλάτου, για όλο το χρόνο. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 22215, 
6979 203 351

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΠΩΡΟΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ-
ΟΥ ζητούνται από αλυσίδα Franchise 
καταστηµάτων - σουπερµάρκετ, για 
το υποκατάστηµα της Παροικιάς. 
Πλήρης απασχόληση για όλο το 
χρόνο. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: broth581@otenet.gr και 
πληροφορίες στο τηλ. 22840-28091

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία 
σε Μίνι Μάρκετ στην Παροικιά για τη 
σεζόν, µε ανάλογη εµπειρία. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6993 309 867

ΠΩΛΗΤΕΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται 
για Ζαχαροπλαστείο - Καφέ στις 
Λεύκες, για την περίοδο Απριλίου 
- Οκτωβρίου µε επιθυµητή γνώση 
παρασκευής καφέ. Πρωινό και 
απογευµατινό ωράριο. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών. ∆εν παρέχεται 
διαµονή. Τηλ. επικοινωνίας: 6976 
458 189

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ KUBOTA B72 22 ίπποι 
πωλείται, καινούριο µοντέλο, µε 2 
χρόνια εγγύηση, σχεδόν αµεταχείρι-
στο. Τηλ. για πληροφορίες: 697 7318 
725, 22840 91413

ΗΠΑ και ΝΑΤΟ αναγκάστηκαν να 
επιδώσουν γραπτές απαντήσεις 
στα τελεσίγραφα, µε τα οποία, η 
Ρωσική πλευρά αξίωνε επιτακτικά 
δηµόσια γραπτή δέσµευση για την 
αποτροπή του ασφυκτικού κλοιού 
στρατιωτικών βάσεων, επιθετικών 
στρατευµάτων και οπλισµού στα 
σύνορά της και της περαιτέρω επέ-
κτασης του ΝΑΤΟ προς ανατολάς.

Οι ΗΠΑ, πιστές στο δόγµα της 
µυστικής διπλωµατίας, αλλά και 
για να έχουν ευχέρεια ελιγµών, ζή-
τησαν από Ρώσους να µην δηµο-
σιοποιήσουν την απάντηση. Από 
αµερικανικές «διαρροές» πληροφο-
ριών, φαίνεται ότι απορρίπτονται οι 
ρωσικές αξιώσεις για µη περαιτέρω 
επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς 
και οι εγγυήσεις ασφαλείας, ενώ 
τίθενται προς συζήτηση κάποια µέ-
τρα αµοιβαίας επιτήρησης οπλικών 
συστηµάτων και συνεννόησης. ∆ια-
κηρύσσεται εκ νέου η εµµονή τους 
στην «πολιτική ανοικτών θυρών» για 
περαιτέρω επέκταση του ΝΑΤΟ…

Οι όποιες φειδωλές διαρροές περί 
του περιεχοµένου των απαντήσεων, 
γίνονται στο φόντο ενός πυκνού 
προπετάσµατος καπνού από την 
συνεχιζόµενη προπαγανδιστική 
υστερία περί «επιθετικότητας της 
Ρωσίας» η οποία δήθεν… χθες ή 
όπου να ‘ναι θα επιτεθεί στη δύ-
σµοιρη Ουκρανία…

Πρωτοφανούς κλίµακας απάτη, 
που αποσκοπεί στην απόσπαση της 
προσοχής από τα µείζονος κλίµακας 
ζητήµατα συλλογικής ασφαλείας και 
ειρήνης στην Ευρώπη και στον Κό-
σµο, ώστε να συγκαλυφθεί ο ρόλος 
του υπό τις ΗΠΑ Ευρωατλαντικού 
άξονα. 

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται προβο-
κάτσια στην Ουκρανία, την φιλο-
ναζιστική κυβέρνηση της οποίας 
υπερεξοπλίζουν, πλαισιώνουν µε ει-
δικούς στρατιωτικούς συµβούλους/
εκπαιδευτές, αλλά και µε µισθοφό-
ρους ιδιωτικών στρατιωτικών επι-
χειρήσεών τους.

Ο ίδιος ο πρόεδρος της Ουκρανίας, 
µετά τις καταστροφικές επιπτώσεις 
αυτών των ιαχών στην οικονοµία, 
έφτασε να καλεί σε ανάσχεση αυτής 
της υστερίας, διαβεβαιώνοντας ότι η 
χώρα του δεν διατρέχει ευθέως κίν-
δυνο ρωσικής επίθεσης… 

Η ρωσική πλευρά διέψευσε τις 
περί δήθεν γραπτής ανταπάντησής 
της πληροφορίες. Οι τελικές αποφά-

σεις του Πούτιν θα ληφθούν κατόπιν 
εισηγήσεων του υπουργού άµυνας 
Σεργκέι Σοϊγκού. Έπονται στρατι-
ωτικές-τεχνικές κινήσεις, χωρίς 
να αποκλείεται η αιφνίδια εγκα-
τάσταση πυραυλικών συστηµά-
των π.χ. σε κάποιες χώρες της Λ. 
Αµερικής, ώστε να καταστεί αντιλη-
πτό τι σηµαίνει να τίθενται χώρες και 
λαοί µε το πιστόλι στον κρόταφο…

Γιατί συµβαίνουν τώρα όλα αυτά; 
Μπορούµε να εικάσουµε ότι η Ρω-
σική ηγεσία επιδιώκει να δη-
µιουργήσει τετελεσµένα προς 
αποφυγή απροόπτων κατά την 
επικείµενη διαδικασία διαδοχής 
ηγεσίας (2023-2024) και όσο δια-
θέτει το συγκριτικό πλεονέκτηµα 
νέας τεχνολογίας ασύµµετρων 
οπλικών συστηµάτων.

Αλήθεια, ποιος ασκεί φονική και 
άκρως επικίνδυνη επιθετικότητα 
σήµερα;

Οι ΗΠΑ διαθέτουν πάνω από 
800 στρατιωτικές βάσεις σε πάνω 
από 80 χώρες (περί τις 600 γύρω 
από Λ.∆.Κίνας, Ρωσία, Ιράν) και 
πάνω από 175.000 στρατιωτικούς 
(πάνω από 60.000 στην Ευρώπη).
Έχουν πραγµατοποιήσει µετά 
τον Β’ Παγκόσµιο Πόλεµο πάνω 
από 84 πολέµους και στρατιω-
τικές επεµβάσεις, εκατοντάδες 
πραξικοπήµατα και επιχειρήσεις 
«αλλαγής καθεστώτος». Οι πολε-
µικές τους δαπάνες κατά το τρέ-
χον έτος ανέρχονται σε 778 δις $ 
έναντι 61 της Ρωσίας…

Αναφανδόν στο πλευρό του Ευ-
ρωατλαντικού άξονα και η ανεκδι-
ήγητη ελληνική κυβέρνηση, µε την 
εντεινόµενη εµπλοκή των Αµερι-
κανο-ΝΑΤΟϊκών εγκαταστάσεων 
σε επιχειρήσεις-προποµπούς σύρ-
ραξης, ενώ οκ. ∆ένδιας σπεύδει να 
στηρίξει την Ουκρανία, µε πρόσχηµα 
τους ξεχασµένους στο έλεος των να-
ζιστικών ταγµάτων εφόδου της χού-
ντας του Κιέβου οµογενείς... 

Εν τω µεταξύ, πολεµική σύρραξη 
µεταξύ ΗΠΑ και Λ.∆. Κίνας προ-
ανήγγελλε ο Κινέζος πρεσβευτής 
στις ΗΠΑ εάν η Ουάσιγκτον ωθή-
σει την Ταιβάν σε πλήρη ρήξη µε την 
Κίνα!

Οι επικεφαλής των διπλωµατικών 
αντιπροσωπιών Ρωσίας και Λ.∆.Κί-
νας στο Συµβούλιο Ασφαλείας του 
ΟΗΕ υπενθύµισαν τις διεθνείς δε-
σµεύσεις που έχουν συνυπογράψει 
και οι ∆υτικές χώρες στον ΟΑΣΕ, 
βάσει των οποίων «η ασφάλεια κά-
ποιου κράτους δεν µπορεί να κα-
τοχυρώνεται εις βάρος της ασφά-
λειας των άλλων».

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€ 

Φωνάζει ο κλέφτης για να 
φοβηθεί ο νοικοκύρης…

του ∆ηµήτρη Πατέλη
Καθηγητή φιλοσοφίας
Πολυτεχνείου Κρήτης
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Υγρότοποι
Από τις λίµνες διεθνούς σηµασίας του Βορρά, µέ-
χρι τους µικρούς νησιωτικούς υγρότοπους και τα 
αστικά ρέµατα, οι υγρότοποι αποτελούν πολύτιµο 
καταφύγιο για χιλιάδες οργανισµούς. 

Φέτος, η Παγκόσµια Ηµέρα Υγροτόπων, που 
έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται στις 2 Φεβρουαρί-
ου, ανήµερα της υπογραφής της Συνθήκης Ραµσάρ 
για την προστασία των υγροτόπων στην οµώνυµη 
πόλη του Ιράν πριν από 51 χρόνια, συµπίπτει µε 
τον εορτασµό των 40 χρόνων της Ελληνικής Ορ-
νιθολογικής Εταιρείας και της αδιάλειπτης δράσης 
της για την προστασία και ανάδειξη των ελληνι-
κών υγροτόπων.

∆έκα µεγάλες υγροτοπικές περιοχές της Ελλά-
δας περιλαµβάνονται στον κατάλογο των Υγρο-
τόπων ∆ιεθνούς Σηµασίας (Υγρότοποι Ραµσάρ), 
η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων βρίσκεται 
στον Βορρά. Όλοι αυτοί οι µεγαλειώδεις υγρότοποι, 
καθώς και πολλοί άλλοι µικρότεροι, συνθέτουν 
µερικά από τα οµορφότερα τοπία της χώρας µας 
και, ταυτόχρονα, αποτελούν περιοχές µε σπουδαία 
αξία και σηµασία τόσο για τη φύση όσο και για τον 
άνθρωπο. Οι υγρότοποι επιτελούν µια σειρά από 
πολύτιµες οικολογικές λειτουργίες: φιλοξενούν 
µια πλούσια βιοποικιλότητα, συγκρατούν το νερό 
της βροχής εµπλουτίζοντας µε αυτό τον υδροφόρο 
ορίζοντα, επιδρούν θετικά στο µικροκλίµα αµβλύ-
νοντας τις ακραίες θερµοκρασίες και στηρίζουν 
ένα µεγάλο εύρος ανθρώπινων δραστηριοτήτων. 
Επιπλέον, ιδιαίτερα οι παράκτιοι υγρότοποι, απο-
τελούν σηµαντική ασπίδα ενάντια στις επιπτώσεις 
της κλιµατικής αλλαγής.

Η Παγκόσµια Ηµέρα Υγροτόπων δεν αποτελεί µια 
ηµέρα γιορτής αλλά µία ακόµα ηµέρα ανησυχίας 
και επαγρύπνησης, όπως κάθε χρόνο, όπως όλον 
τον χρόνο. Και είναι σηµαντικό να µην ξεχνάµε 
ότι κάθε υγρότοπος µετράει! Οι µικροί υγρότο-
ποι είναι εξίσου σηµαντικοί µε έναν υγρότο-
πο διεθνούς προστασίας, γιατί είναι πολύτι-
µοι σταθµοί ξεκούρασης και ανεφοδιασµού 
για χιλιάδες µεταναστευτικά πουλιά αλλά και 
δεκάδες άλλα είδη οργανισµών που βρίσκουν σε 
αυτούς το µοναδικό τους καταφύγιο. Ακόµα και το 
πιο µικρό υγροτοπάκι µπορεί να αποβεί σωτήριο 
για έναν κουρασµένο φτερωτό µετανάστη, αλλά 
και µια «όαση» φύσης για εµάς τους ίδιους.

∆ωρεάν 
σεµινάρια

Πρόσκληση απευθύνει το Περιφερειακό ΚΕΚ 
«Γεώργιος Γεννηµατάς» σε όλους όσοι ενδια-
φέρονται να εγγραφούν στις νέες δωρεάν εκπαι-
δευτικές δράσεις, κατά την περίοδο Φεβρουαρί-
ου-Απριλίου, στο πλαίσιο των έργων «∆ράσεις 
Ενηµέρωσης, Επιµόρφωσης και Κατάρτισης» στα 
∆ωδεκάνησα και στις Κυκλάδες. 

Με χρηµατοδότηση από ιδίους πόρους της Πε-
ριφέρειας και µε σοβαρή προετοιµασία σε µία σει-
ρά από θεµατικές κατηγορίες, οι ενδιαφέρονται 
καλούνται, από τις 31/1/2022 να δηλώσουν 
έγκαιρα την επιλογή τους πραγµατοποιώ-
ντας την εγγραφή τους στην ιστοσελίδα του 
ΚΕΚ www.kek-gennimatas.gr, όπου αναρτώ-
νται αναλυτικά όλες οι πληροφορίες σχετικά µε τη 
διεξαγωγή των σεµιναρίων.

Οι θεµατικές κατηγορίες των προγραµµάτων εί-
ναι πολλές και στοχεύουν στις σύγχρονες απαι-
τήσεις όλων των κατοίκων της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου:

Τουρισµός, Πρωτογενής Τοµέας, Ξένες Γλώσσες 
στον Τουρισµό, Ασφάλεια Τροφίµων, Ανθρώπι-
νο ∆υναµικό, Οικονοµία, Πολιτισµός και Ιστορία, 
Υγεία και Πρώτες Βοήθειες, Συµβουλευτική Γονέ-
ων, Προσωπική Ανάπτυξη, Ψηφιακές ∆εξιότητες, 
Παραδοσιακές Τέχνες και Τεχνικές, Υπηρεσίες Καλ-
λωπισµού, Φωτογραφία, Εσωτερική ∆ιακόσµηση, 
Εναλλακτικές Μορφές Τουρισµού, Νέες Ευρωπα-
ϊκές Στρατηγικές, Βιώσιµη Ανάπτυξη, ∆ιοίκηση 
Ανθρώπινου ∆υναµικού, Ερµηνεύοντας το ∆ίκαιο 
της Εκπαίδευσης, Προστασία του Περιβάλλοντος 
κ.α. Οι θεµατικές που αναφέρθηκαν εµπλουτίζο-
νται διαρκώς και προστίθενται νέα σεµινάρια σε 
µία δυναµική λίστα, που ανανεώνεται και αναρ-
τάται πλήρης πληροφοριών στην ιστοσελίδα του 
ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς. 

Υπενθυµίζεται στους ενδιαφερόµενους ότι τα σε-
µινάρια απευθύνονται σε ενήλικες, ανεξαρτήτως 
ηλικίας, µορφωτικού επιπέδου, καταγωγής και 
επαγγελµατικής κατάστασης, µε στόχο την ανά-
πτυξη και αναβάθµιση επαγγελµατικών δεξιοτή-
των, ενώ η συµµετοχή είναι δωρεάν.

Τέλος, όσοι ολοκληρώσουν επιτυχώς τη συµµε-
τοχή τους στα προγράµµατα επιµόρφωσης, θα λά-
βουν βεβαίωση παρακολούθησης. 

Περιφερειακά 
ιατρεία

Τα περιφερειακά ιατρεία Πάρου (µε ωράριο 8:30-
14:00), θα λειτουργήσουν τον µήνα Φεβρουάριο 
µε το ακόλουθο πρόγραµµα:

ΝΑΟΥΣΑ: 1/2/22, 9/2/22, 16/2/22, 18/2/22, 
23/2/22

ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 3/2/22, 9/2/22, 17/2/22, 28/2/22
ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ: 8/2/22 (ΚΩΣΤΟΣ 08:30-

11:00, ΛΕΥΚΕΣ 11:30-14:00)
ΑΓΚΑΙΡΙΑ: 9/2/22, 17/2/22, 21/2/22
ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: 10/2/22 (ΜΑΡ-

ΜΑΡΑ 08:30-11:00, ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ 11:30-14:00).

Νέο ∆Σ 
στην ΟΠΑΣ

Ύστερα από τις εκλογές στις 10/1/2022 το νέο 
διοικητικό συµβούλιο της ΟΠΑΣ (Οµοσπονδία Πα-
ριανών Συλλόγων), διαµορφώθηκε ως εξής:

Πρόεδρος: Μαρία Χανιώτου
Αντιπρόεδρος: Αντώνης Πατέλης
Γενικός γραµµατέας: Νίκος Μαλατέστας
Αναπληρώτρια γεν. γραµµατέας: Αργυρώ 

Μαϊτού
Ταµίας: ∆ηµήτρης Σκιαδάς
Έφορος: Κωνσταντίνος Ροδόπουλος
Μέλος: Νίκος Τριβυζάς

∆ροµολόγια για 
αεροδρόµιο

Τα δροµολόγια του ΚΤΕΛ Πάρου από και προς το 
αεροδρόµιο του νησιού µας από τις 10 Ιανουαρίου 
2022 διαµορφώθηκαν ως εξής:

Από Παροικιά προς αεροδρόµιο
∆ευτέρα - Παρασκευή: 07.10, 08.40, 11.10, 

12.10,14.15, 16.10
Σαββατοκύριακο: 08.40, 12.10, 14.15, 16.10
Από αεροδρόµιο προς Παροικιά
09.00, 16.50
Από Πούντα προς αεροδρόµιο
∆ευτέρα-Παρασκευή: 11.25, 12.25, 14.30, 

16.25
Σαββατοκύριακο: 12.25, 14.30, 16.25

Συµβάντα
Στις 29/1/2022 το µεσηµέρι, συνελήφθη στην 
Πάρο, από αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµή-
µατος Πάρου, 39χρονος αλλοδαπός ο οποίος 
καλλιεργούσε στην κατοικία του φυτά κάνναβης. 

Κατασχέθηκαν σιδερογροθιά, λαµπτήρας, ζυγα-
ριά ακριβείας, θρυµµατιστής, δύο δενδρύλλια και 
µικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (βλ.: φω-
τογραφία).
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Το σουβλάκι 
είναι 
Κυκλαδίτικο!

Toν Μάιο του 2014 o αρχαιολόγος, Χρήστος 
Ντούµας, είχε παραχωρήσει µία συνέντευξη στην 
τότε εφηµερίδα «Ελευθεροτυπία» και στη δηµοσι-
ογράφο, Ευάννα Βενάρδου. Εκείνη η συνέντευξη 
ήρθε και πάλι στο φως της δηµοσιότητας µε ανα-
φορά στις διατροφικές συνθήκες των Ελλήνων το 
1.600 π.Χ.

Σύµφωνα µε τα αρχαιολογικά ευρήµατα οι κά-
τοικοι του ελλαδικού χώρου, αποτελούν έναν από 
τους πρώτους πληθυσµούς στον κόσµο που τεµα-
χίζουν και ψήνουν διάφορα κρέατα σχεδόν πριν 
από τέσσερις χιλιετίες. Αν και όλοι δέχονται πως 
από την Μέση Εποχή του Χαλκού χρησιµοποι-
ούνταν οβελίσκοι (µικρές σούβλες), τα ευρήµα-
τα του καθηγητή Ντούµα από το Ακρωτήρι 
στη Θήρα ήρθαν να επιβεβαιώνουν πως το 
γνωστό σε όλους σουβλάκι είναι ήδη αγαπη-
τό πριν από την καταστροφική έκρηξη του 
ηφαιστείου της. 

Ο. κ. Χρ. Ντούµας, µιλώντας για τις διατροφικές 
συνθήκες είχε πει σχετικά µε την αποφλοίωση φά-
βας µε αρχαίες µυλόπετρες «Βρήκαµε πολλά κατά-
λοιπα καρπών, µέσα σε δοχεία που φυλάσσονταν 
στα σπίτια. Καθώς έπεσε η τέφρα απανθρακώθη-
καν και έτσι διατηρήθηκαν.

Οι καρποί αυτοί ήταν προϊόντα καλλιεργειών -γι’ 
αυτό και έχουµε γνώσεις για τις καλλιέργειες εκεί-
νης της εποχής. Βρήκαµε φάβα, φακές, κριθά-
ρι-, σε ένα µάλιστα πιθάρι γεµάτο τέφρα βρή-
καµε αποτυπώµατα αµύγδαλων. Εντοπίσαµε 
επίσης πολλά κουκούτσια ελιών θρυµµατισµένα, 
άρα µιλάµε για παραγωγή λαδιού. Βρήκαµε και ένα 
πιθάρι µε σαλιγκάρια, αν και τα συγκεκριµένα ήταν 
εισαγωγής! Επρόκειτο για κρητικά σαλιγκάρια». 

Βρήκαν όµως και πάρα πολλούς σπόρους από 
σύκα: «Αυτή ήταν η ζάχαρή τους. Και βέβαια, το σύκο 
ήταν το καθαρτικό τους! Μέσα σε πιθάρια εντοπί-
σαµε αποξηραµένα ψάρια και κόκαλα ψαριών. 
Μάλιστα, καθώς σκάβαµε σε βαθιά στρώµατα για 

τα θεµέλια των στύλων του στέγαστρου, βρήκαµε 
γάρον (garum κατά τους Ρωµαίους). Πρόκειται για 
µια πάστα από ψάρι, λιχουδιά για τους Ρωµαίους. 
Η αριστοκρατία απολάµβανε το καλύτερο µέρος του 
ψαριού, ενώ η «πλέµπα» και ο στρατός χρησιµοποι-
ούσαν τα κεφάλια, τις ουρές, τα πτερύγια. Βρήκαµε 
ένα τέτοιο πιθαράκι και επρόκειτο για σηµαντική 
ανακάλυψη µιας και απέδειξε ότι 1.500 χρόνια 
πριν τους Ρωµαίους, το έφτιαχναν στη Θήρα. 
Είναι βέβαια χαρακτηριστικό ενός λαού που ζει µε 
και από τη θάλασσα…» 

Η πιο σπάνια, όµως, λιχουδιά ήταν ο γάρος, µια 
εκλεκτή σάλτσα που εξυµνούσε ο Σοφοκλής, ο 
Πλάτωνας και ο Πλίνιος από εντόσθια ψαριών και 
µικρά ψάρια (σαρδέλες, αθερίνες) που παστώνο-
νταν σε χοντρό αλάτι και απλώνονταν στον ήλιο 
2-3 µήνες. Το παχύρρευστο υγρό που έπαιρναν 
από το σούρωµα αραιωνόταν µε ελαιόλαδο, κρασί 
ή ξύδι και αποθηκευόταν στο γαράριον για σάλ-
τσα. Σε ορισµένες περιοχές, µάλιστα, έφτιαχναν 
γάρο µόνο από συκώτι κολιού ενώ η αρχική συ-
νταγή έδωσε την ιδέα για τη σάλτσα αντζούγιας 
των Σικελών και τη γουόστερ σος (Worcestershire 
sauce). 

Κρεατοφαγία

Για την κρεατοφαγία ο αρχαιολόγος, Χρ. Ντού-
µας, είπε: «Βρήκαµε άφθονα κόκαλα από αιγοπρό-
βατα, που αποτελεί βασικό είδος κτηνοτροφίας και 
σήµερα στα νησιά, ελάχιστα βοοειδή (στα νησιά δεν 
µπορούν να εκθρέψουν µεγάλα ζώα) και πολύ λίγο 
κυνήγι (κουνέλια, αποδηµητικά πουλιά). Βρήκαµε 
όµως πάρα πολλά κατάλοιπα από αχινούς, αχιβά-
δες, κυδώνια και άλλα παρεµφερή θαλασσινά/ Ξέ-
ρουµε πως είχαν τριποδικές χύτρες, που σηµαίνει 
ότι, αν µη τι άλλο, έβραζαν. Γιαχνί πάντως δεν νο-
µίζω πως έφτιαχναν, αφού δεν είχαν ντοµάτες. Σή-
µερα µπορεί να µιλάµε για τα περίφηµα σαντορινιά 
ντοµατάκια, όµως οι ντοµάτες µας ήρθαν από την 
Αµερική! Βρήκαµε επίσης ταψιά και φορητά τριπο-
δικά φουρνάκια: φωτιά από πάνω, φωτιά από κάτω 
και ταψάκι µε καπάκι και πορτούλα. Ένα είδος γά-
στρας µε πόδια».

Αυτό όµως που εξέπληξε τον κ. Ντούµα ήταν οι 
κρατευτές σουβλακιών.

«Πάνω τους έψηναν σουβλάκια. Είχαν εγκοπές 
αλλά και τρυπούλες για να κυκλοφορεί ο αέρας 
και να µην σβήνουν τα κάρβουνα. Ήταν πολύ εργο-

νοµικοί. Στην άκρη τους είχαν το σχήµα κεφαλής 
κριαριού. Και εξασφάλιζαν και ένα υγιεινό ψήσιµο, 
αφού το λίπος έπεφτε. Το σουβλάκι κατάγεται από 
το Αιγαίο. Οι Τούρκοι ήρθαν το 1453 µ.Χ. Κάποτε 
είχα µια κουβέντα µε έναν διαπρεπή Τούρκο αρ-
χαιολόγο, τον ελληνιστή Εκρέµ Ακουργκάλ. Και του 
έλεγα ότι έχουµε δανειστεί κι εµείς πολλά από την 
τουρκική κουζίνα. Φέρνοντάς του ως παράδειγµα 
τον κεφτέ. Και µου λέει: «Είστε αφελής. Οι Τούρ-
κοι όταν ήρθαν εδώ ήταν νοµάδες. ∆εν είχαν κου-
ζίνα. Απλώς υιοθέτησαν τη βυζαντινή κουζίνα. Ας 
µην κοροϊδευόµαστε: η λέξη «κεφτές» δεν είναι 
τούρκικη. Είναι η βυζαντινή λέξη «κοπτόν 
κρέας…». 

Ακόµα, σύµφωνα µε τους δειπνοσοφιστές εκεί-
νης της µακρινής εποχής, τα σουβλάκια αναµφί-
βολα αποτελούσαν εδέσµατα που πωλούνταν στα 
αποκαλούµενα θερµοπώλια, δηλαδή µικρά λυόµε-
να καταστήµατα των αγορών, όπως και οι τηγανί-
τες και άλλα γλυκά ή αλµυρά αρτοσκευάσµατα, µε 
βάση ζύµες που κατά κανόνα τηγανίζονται. Προ-
φανώς πρόκειται για ένα απλό, αλλά αγαπηµένο 
πρόγευµα των Αθηναίων, που ετοιµάζονταν στα 
θερµοπώλια στον δρόµο από πλανόδιους πωλητές 
σε φορητές εστίες, ενώ και ο κωµωδιογράφος Ιπ-
πώναξ εκθειάζει το σουσάµι που χρησιµοποιείται 
σε αυτού του τύπου τα αρτοσκευάσµατα. Αντίθετα 
δε συναντώνται συνήθως εφθοπωλεία, που προ-
σέφεραν µαγειρεµένα και κατά κανόνα βραστά 
φαγητά ή φούρνου.

Τέλος, τα κρέατα τα µαρινάρανε συνήθως σε 
µουστάρδες και η κρέµα που τα συνόδευε παρα-
σκευαζόταν µε προοπτική να αναλωθεί µέσα σε 
ένα εικοσιτετράωρο, για να αποφευχθεί η αλλοί-
ωσή της.

Η µουστάρδα κατά τον σοφιστή Ιερόφιλο

- 3 κουταλιές σούπας σινάπι σε σπόρο
- 2/3 κούπας (150 ml περίπου) ξύδι λευκό
- 2 µεγάλες σκελίδες σκόρδο
- 3/4 κούπας (185 ml περίπου) ελαιόλαδο
Πολτοποιούνται οι σπόροι και οι σκελίδες και 

αναµειγνύονται όλα τα υλικά, έως ότου προκύψει 
ένα σχετικά παχύρρευστο διάλυµα. Οι αναλογίες 
που δίδονται έχουν ως αποτέλεσµα µία υδαρή 
σάλτσα.

Συνταγή για κρέµα τυριού από τον 
Αρχέστρατο

- 1/4 κούπας κατατεµαχισµένος άνηθος
- 1/4 κούπας µαλακό γίδινο τυρί (όπως το τσαλ-

φούτι)
- 2 κουταλιές σούπας (60 ml περίπου) ελαιόλαδο
- 1 κουταλιά σούπας (30 ml περίπου) µέλι
• 1 κουταλιά σούπας γάρος
• λευκό κρασί ή ξύδι από λευκό κρασί για ελαφρό 

αραίωµα
Πολτοποιείται το µαλακό τυρί µε τον άνηθο και 

προστίθενται σταδιακά όλα τα υγρά, αναδεύοντας 
συνεχώς το µείγµα, ενώ προστίθεται ελάχιστο κρα-
σί ή ξύδι εάν απαιτηθεί, ώστε να αραιωθεί ελαφρά 
η κρέµα, που θεωρείται εξαιρετικό συνοδευτικό 
για ψητά κρέατα ή ψάρια.

Στη διασωζόµενη συνταγή του για τον ψητό 
λαγό πάντως, ο Αρχέστρατος επιµένει πως η κρέ-
µα είναι εντελώς άχρηστη και επικρίνει κάποιους 
ανώνυµους µαγείρους (µάλλον της Σικελίας), θεω-
ρώντας µε απαξιωτικό ύφος πως είναι κατάλληλο 
µόνον για νυφίτσες!



Φωνή της Πάρου / 15www.fonitisparou.gr αθλητικά-ειδήσεις

Τα αποτελέσµατα και οι 
βαθµολογίες για τις οµάδες 
ποδοσφαίρου των Κυκλά-
δων, το περασµένο Σαββα-
τοκύριακο (29-30/1/2022), 
έχουν ως εξής:

Α’ Όµ. ΕΠΣΚ
Άνω Μερά Μυκόνου Β’ – 
Ελλάς Σύρου 0-2
Βαθµολογία
1. Ελλάς Σύρου 27*
2. Άνω Σύρος 19*
-------------------------------
3. Άνω Μερά Μυκόνου Β’ 
13
4. ΠΑΣ Τήνου 9
5. Ανδριακός 6
6. Πάγος 0
* Ανεξαρτήτως αποτελεσµά-

των στους υπόλοιπους αγώ-
νες η Ελλάς Σύρου και η Άνω 
Σύρος, θα µετέχουν στην επό-
µενη φάση για την ανάδειξη 
του πρωταθλητή Κυκλάδων 
και την άνοδο στην Γ’ εθνική 
κατηγορία.

Β’ Όµ. ΕΠΣΚ
ΑΟ Σερίφου – ΑΜΣ Φιλωτί-
ου 0-1
Βαθµολογία
1. ΑΕ Πάρου 18*
2. Φιλώτι 15
--------------------------------
3. Σέριφος 6
4. Παµµηλιακός 6
5. Πανσιφναϊκός 5
5. Κύθνος 5

* Ανεξαρτήτως αποτελεσµά-
των η ΑΕ Πάρου, έχει κερ-
δίσει τη συµµετοχή της στην 
επόµενη φάση για την ανά-
δειξη του πρωταθλητή Κυ-
κλάδων και την άνοδο στην 
Γ’ εθνική κατηγορία.

Γ’ Όµ. ΕΠΣΚ
Πανναξιακός – ΠΑΣ Νάξου 
6-1
Βαθµολογία
1. Πανναξιακός 20*
2. Πύργος 15
--------------------------------
3. Καρτεράδος 13
4. ΠΑΣ Νάξου 11
5. Πανθηραϊκός 3
* Ανεξαρτήτως αποτελεσµά-
των ο Πανναξιακός, έχει 
κερδίσει τη συµµετοχή του 
στην επόµενη φάση για την 
ανάδειξη του πρωταθλητή 
Κυκλάδων και την άνοδο 
στην Γ’ εθνική κατηγορία.

Κ- 16 (3ος Όµ.)
ΑΟ Πάρου – ΠΑΣ Νάξου 4-1
Βαθµολογία
1. ΑΟ Πάρου 9
2. ΠΑΣ Νάξου 7
3. Πανθηραϊκός 3
4. Πανναξιακός 1
5. ΑΣ Σαντορίνης 0

Κ-14 (3ος Όµ.)
Πανναξιακός – Πανθηραϊ-
κός 0-3
Μαρπησσαϊκός – ΠΑΣ Νά-
ξου 1-5
Βαθµολογία
1. Πανθηραϊκός 13
2. ΠΑΣ Νάξου 10
3. Μαρπησσαϊκός 4
4. ΑΣ Ίου 4
5. Πανναξιακός 0

Γ’ Εθνική (5ος Όµ.)
Άρης Σκάλας - Χαραυγιακός 
1-2
Ηλιούπολη - Φωστήρας 2-0

Παναρκαδικός - Ερµιονίδα 
0-2
Φοίνικας Νέας Επιδαύρου - 
Ερµής Μελιγούς 3-0
ΑΕ Μυκόνου - Άγιος Ιερόθε-
ος αναβλ.
Ρεπό: Σαντορίνη
Βαθµολογία
1. Ηλιούπολη 28
--------------------------------
2. Φοίνιξ Ν. Επιδαύρου 25
3. Φωστήρας 18
4. Παναρκαδικός 17
5. ΑΕ Μυκόνου 13
6. ΑΣ Σαντορίνης 15
7. Ερµής Μελιγούς 12 
-------------------------------
8. Ερµιονίδα 11
9. Αγ. Ιερόθεος 9
10. Άρης Σκάλας 7
11. Χαραυγιακός 6

Ταχύτερες οι 
µεταβιβάσεις ακινήτων

Σχέδιο για ταχύτερες µεταβιβάσεις ακινήτων µε κατάργηση πιστοποιητικών 
και µε νέες ψηφιακές εφαρµογές που θα διευκολύνουν τις συναλλαγές και θα 
τονώσουν τα φορολογικά έσοδα προωθεί η κυβέρνηση. 

Σύµφωνα µε όσα έγιναν γνωστά από το πανελλήνιο συνέδριο ιδιοκτητών 
ακινήτων της ΠΟΜΙ∆Α, σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η κατάργηση της βεβαί-
ωσης ΤΑΠ (για τη µη οφειλή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας) στις µεταβιβάσεις 
ακινήτων. Η βεβαίωση ΤΑΠ είχε καταργηθεί το 2014 αλλά επανήλθε το 2017 
δυσχεραίνοντας περαιτέρω τις µεταβιβάσεις.

Σύµφωνα µε όσα δηµοσίευσε η «Εφηµερίδα των Συντακτών», µετά την 
ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων φόρου µεταβίβασης και των γονικών 
παροχών-δωρεών σχεδιάζεται:

- Κατάργηση του πιστοποιητικού περί µη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περι-
ουσίας για τις µεταβιβάσεις ακινήτων: το πιστοποιητικό ΤΑΠ εκδίδεται από 
τους δήµους και ταλαιπωρεί αρκετά τους φορολογούµενους, καθώς για να το 
πάρουν στα χέρια είναι υποχρεωµένοι να περιµένουν ακόµη και πάνω από 
έναν µήνα µε αποτέλεσµα να καθυστερεί η υπογραφή των συµβολαίων. Μά-
λιστα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος των συµβολαιογράφων, Γιώργος Ρούσκας, 
µιλώντας στο συνέδριο της ΠΟΜΙ∆Α, στη Θεσσαλονίκη, εκκρεµεί η έκδοση 
4.000 βεβαιώσεων ΤΑΠ, για να προσθέσει ότι για να ολοκληρωθούν απλές 
περιπτώσεις µεταβιβάσεων χρειάζεται ένας µήνας ενώ για τις πιο σύνθετες 
από 3-9 µήνες.

- Ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων κληρονοµιάς και άτυπων δωρεών: η 
ΑΑ∆Ε ετοιµάζεται να βάλει τέλος στις επισκέψεις στην εφορία για όσους κλη-
ρονοµούν ακίνητα ή κινητά περιουσιακά στοιχεία όπως χρηµατικά ποσά και 
αυτοκίνητα. Εντός του 2022 οι δηλώσεις αυτές θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
µέσω της πλατφόρµας myProperty από το γραφείο του συµβολαιογράφου µε 
λίγα κλικ από τον υπολογιστή. Στην ψηφιακή εποχή θα περάσουν οι δηλώ-
σεις φόρου κληρονοµιάς και δηλώσεις φόρου γονικών παροχών και δωρεών, 
οι οποίες υποβάλλονται σήµερα χειρόγραφα στις ∆ΟΥ Σύµφωνα µε τον σχε-
διασµό, ηλεκτρονικά θα υποβάλλονται δηλώσεις που αφορούν οποιαδήποτε 
περίπτωση επιβολής φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής για κτήση ακινήτων 
ή κινητών, αξιών, χρηµατικών ποσών κ.λπ., για τις οποίες συντάσσεται συµ-
βολαιογραφικό έγγραφο, αλλά και πλήθος άλλες.

- Ψηφιοποίηση της έκδοσης φορολογικής ενηµερότητας και βεβαίωσης 
οφειλής: ο πρόεδρος της ΠΟΜΙ∆Α, Στράτος Παραδιάς, ζήτησε την πλήρη κα-
τάργηση του συµπληρωµατικού ΕΝΦΙΑ, ενώ για την αύξηση της προσφοράς 
κατοικιών στην αγορά των µισθώσεων κύριας κατοικίας και τη σταθεροποί-
ηση των µισθωµάτων πρότεινε τη στοχευµένη µείωση του συντελεστή φορο-
λόγησης των µισθωµάτων κατοικιών κατά 10 µονάδες σε σχέση µε τα µισθώ-
µατα των βραχυχρόνιων και των εµπορικών κλπ µισθώσεων.

Άδειες ανατροφής 
εκπαιδευτικών

Τις διακρίσεις στις άδειες ανατροφής µεταξύ µόνιµων και αναπληρωτών εκ-
παιδευτικών µε τις ανάλογες οικονοµικές επιπτώσεις θίγουν σύλλογοι εκπαι-
δευτικών των Κυκλάδων, µεταξύ αυτών και οι σύλλογοι Πάρου –Αντιπάρου 
«Π. Καλλιέρος» και ΕΛΜΕ.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση: «∆υστυχώς οι διακρίσεις συνεχίζονται και  για 
τους νεοδιόριστους εκπαιδευτικούς. Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµά-
των  αποφάσισε να εξαιρεθούν οι νεοδιόριστοι από τις άδειες που ισχύουν για 
τους υπόλοιπους διορισµένους εκπαιδευτικούς. 

Έτσι, εκδόθηκε η (…) εγκύκλιος (…) αναφορικά µε τις άδειες ανατροφής νεο-
διόριστων εκπαιδευτικών, η οποία κατεβάζει το όριο ηλικίας των τέκνων, για τα 
οποία δικαιούνται άδεια ανατροφής στα 2 έτη αντί των 4 ετών που ίσχυε µέχρι 
τώρα. Οι εκπαιδευτικοί ένιωσαν την απόλυτη µαταίωση, µετά από χρόνια 
προσφοράς ως αναπληρωτές και αναπληρώτριες στο δηµόσιο σχολείο, έχοντας 
λάβει ελάχιστα έως και ανύπαρκτα δικαιώµατα σχετικά µε τη µητρότητα. Κατά 
της απαράδεκτης απόφασης του ΥΠΑΙΘ υπήρξε προσφυγή νεοδιόριστης εκ-
παιδευτικού που εκδικάστηκε στην 7µελη Σύνθεση του Γ’ Τµήµατος του ΣτΕ, 
µε την µε αρ. (…) απόφασή του ακύρωσε την ανωτέρω εγκύκλιο, καθώς 
προσθέτει κανονιστικές ρυθµίσεις και «στερείται νοµοθετικού ερείσµατος». Η 
δικαστική αυτή νίκη αποτελεί ηθική δικαίωση για χιλιάδες οικογένειες 
εκπαιδευτικών, που χρόνια τώρα στήριζαν τη δηµόσια παιδεία ως αναπλη-
ρωτές, στερούµενοι των αδειών ανατροφής και έχοντας ελάχιστα εργασιακά δι-
καιώµατα. Το ΣτΕ αποφάσισε να δοθούν επιτέλους στους νεοδιόριστους 
τα αυτονόητα δικαιώµατά τους (…)».

Η κοινή ανακοίνωση των συλλόγων εκπαιδευτικών των Κυλάδων καταλήγει: 
«[…] ∆ε χρειάζεται καµία διευκρινιστική εγκύκλιος. Η απόφαση του ΣτΕ είναι 
ξεκάθαρη. Όλοι οι νεοδιόριστοι  εκπαιδευτικοί θα πρέπει να αιτηθούν την εν-
νεάµηνη άδεια ανατροφής στις εκάστοτε διευθύνσεις τους µε το που υπογρα-
φεί η απόφαση από το ΣτΕ. Οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί δικαιούνται 
ότι στερήθηκαν όλο αυτά τα χρόνια  ως αναπληρώτριες/ες... Τον χρόνο 
µε τα παιδιά τους».

Ποδόσφαιρο στις 
Κυκλάδες




