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Συντήρηση 
σχολείων

ΣΕΛ. 15

∆ιαλύεται ο οικογενειακός προϋπολογισµός

Ακρίβεια παντού...
Η αύξηση προϊόντων κατανάλωσης και τα ρεκόρ στις τιµές των καυσίµων ξεπερνούν πλέον κάθε προηγούµενο, 
ενώ οι Κυκλάδες (που κατά παράδοση… οι τιµές είναι ακριβότερες), έχουν φέρει τους πολίτες σε απελπισία.

» ΣΕΛ. 8

Κατάθεση 
ψυχής από την 
ΑΕ Πάρου
Η Αθλητική Ένωση Πάρου απέδειξε 
την Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου, στο 
δηµοτικό στάδιο Παροικιάς, ότι µπορεί 
να πάρει το πρωτάθληµα Κυκλάδων, 
ακόµα και όταν όλα συνωµοτούν ενα-
ντίον της.

ΣΕΛ. 14

Καρδιολογικός 
έλεγχος στα 
παιδιά
Ο καρδιολογικός έλεγχος στα παιδιά 
έχει καταστεί προαπαιτούµενος τα 
τελευταία χρόνια για την συµµετοχή 
τους σε αθλητικές δραστηριότητες.

» ΣΕΛ. 13
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Απολογισµός 2020 
για τον τουρισµό

Το εύρος της µείωσης των τουριστικών µεγεθών ανά Περιφέ-
ρεια της χώρας, την πρώτη χρονιά της πανδηµίας, αποτυπώθηκε, 
µεταξύ άλλων, στην τρίτη έκδοση των Ετήσιων Εκθέσεων Αντα-
γωνιστικότητας και ∆ιαρθρωτικής Προσαρµογής στον Τοµέα 
του Τουρισµού των 13 Περιφερειών της χώρας που έδωσε στη 
δηµοσιότητα το Ινστιτούτο του Συνδέσµου Ελληνικών Τουρι-
στικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Οι εκθέσεις ακτινογραφούν µε λεπτοµερή στοιχεία, επικαιρο-
ποιηµένα έως και το 2020 (βάσει διαθεσιµότητας), τον τουριστι-
κό τοµέα κάθε Περιφέρειας. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία των εκθέσεων, οι επισκέψεις στις 13 
Περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2019-2020 µειώθηκαν 
κατά 77% (από 36,6 εκατ. το 2019 σε 8,3 εκατ. το 2020). Αντί-
στοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα την ίδια περίοδο 
µειώθηκαν κατά 76% (από 17,7 δισ. ευρώ το 2019 σε 4,3 δισ. 
ευρώ το 2020). Ειδικότερα, ανά Περιφέρεια οι επισκέψεις µετα-
ξύ 2019 και 2020 διαµορφώθηκαν ως εξής:

Η Περιφέρεια Αττικής υποδέχθηκε το 20% των επισκέψε-
ων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2020, 
και σηµείωσε µείωση κατά 73% σε σύγκριση µε το 2019 (από 
5,9 εκατ. σε 1,6 εκατ.). Η Περιφέρεια κατέχει µερίδιο 18% στο 
σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην 
Ελλάδα το 2020, παρουσιάζοντας µείωση κατά 71% σε σύγκριση 
µε το 2019 (από 2,6 δισ. ευρώ σε 761 εκατ. ευρώ). Η Μέση ∆α-
πάνη αυξήθηκε κατά 7% από 438 ευρώ σε 469 ευρώ.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υποδέχθηκε το 19% των 
επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλά-
δας το 2020, και σηµείωσε µείωση κατά 77% σε σύγκριση µε το 
2019 (από 6,9 εκατ. σε 1,6 εκατ.). Η Περιφέρεια κατέχει µερίδιο 
29% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφη-
καν στην Ελλάδα το 2020, παρουσιάζοντας µείωση κατά 76% 
σε σύγκριση µε το 2019 (από 5,2 δισ. ευρώ σε 1,3 δισ. ευρώ). Η 
Μέση ∆απάνη αυξήθηκε κατά 6% από 751 ευρώ σε 799 
ευρώ.

Η Περιφέρεια Κρήτης υποδέχθηκε το 15% των επισκέψε-
ων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2020, 
και σηµείωσε µείωση κατά 77% σε σύγκριση µε το 2019 (από 
5,3 εκατ. σε 1,2 εκατ.). Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονί-
ας υποδέχθηκε το 15% των επισκέψεων που καταγράφηκαν 
στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2020, και σηµείωσε µείωση 
κατά 81% σε σύγκριση µε το 2019 (από 6,8 εκατ. σε 1,3 εκατ.). 
Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων υποδέχθηκε το 10% των επι-
σκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 
2020, και σηµείωσε µείωση κατά 74% σε σύγκριση µε το 2019 
(από 3,05 εκατ. σε 805 χιλ.)

Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας - Θράκης υποδέχθηκε το 
7% των επισκέψεων που καταγράφηκαν, η Περιφέρεια Πε-
λοποννήσου υποδέχθηκε το 3% των επισκέψεων που κα-
ταγράφηκαν, η Περιφέρεια Ηπείρου υποδέχθηκε το 3% των 
επισκέψεων που καταγράφηκαν, η Περιφέρεια Θεσσαλίας 
υποδέχθηκε το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν, η 
Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας και η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδας υποδέχθηκε από 2% των επισκέψεων που καταγρά-
φηκαν και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και η Περιφέρεια 
∆υτικής Μακεδονίας υποδέχθηκαν από 1% των επισκέψε-
ων.

Στην Πάρο

Η Πάρος κατέγραψε για πρώτη φορά το 2019 διεθνείς αφίξεις 
το 2019, ενώ είχε συνολικά τριπλασιασµό αφίξεων, που αυξήθη-
καν ακόµα και το 2020. Ακόµα, ήταν πρωτοπόρος στις Κυκλάδες 
σε ακτοπλοϊκές αφίξεις µέσω του λιµένος Παροικιάς.

Την «αντοχή» του τουριστικού προορισµού της Πάρου στην 
πανδηµία σηµείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήµαρχος Πάρου, Μάρκος 
Κωβαίος, τονίζοντας µεταξύ άλλων ότι µε µέσο όρο πτώσης το 
2020, σε επίπεδο χώρας, άνω του 50% συγκριτικά µε το 2019 

και παρά τη µείωση κατά 40% των ακτοπλοϊκών δροµολογίων, 
το βασικό τρίµηνο των καλοκαιρινών µηνών του 2020 έκλεισε 
µε πτώση µόλις 20%.

Στον απολογισµό που έκανε ο κ. Κωβαίος, ανέφερε ότι η «αντο-
χή» του προορισµού επιβεβαιώθηκε και µε τα πλέον πρόσφατα 
στατιστικά στοιχεία, καθώς σύµφωνα µε στοιχεία της ΥΠΑ, το 
δεκάµηνο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2021 στο αεροδρόµιο της 
Πάρου έφτασαν 92.399 επιβάτες. Σηµαντικό δε στοιχείο της ποι-
οτικής αναβάθµισης του νησιού ήταν και το γεγονός ότι η Πάρος 
αποτέλεσε το τελευταίο τρίµηνο του 2021 το µοναδικό νησί των 
Κυκλάδων που, µαζί µε άλλους νησιωτικούς προορισµούς, συ-
γκαταλέχθηκε ανάµεσα στους πλέον δηµοφιλείς για πτήσεις µε 
ιδιωτικά jets, όπως εξήγησε ο δήµαρχος.

Αποκαλυπτικά ως προς το οικονοµικό αποτέλεσµα της χρο-
νιάς που πέρασε είναι και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον κύκλο 
εργασιών σε επιχειρήσεις µε υποχρέωση τήρησης διπλογραφι-
κών στοιχείων του κλάδου παροχής καταλυµάτων για την 
περίοδο από Μάιο έως Οκτώβριο 2021, πάντα σύµφωνα µε 
τον κ. Κωβαίο. Συγκεκριµένα σύµφωνα µε αυτά, στην Πάρο 
εισπράχθηκαν 21.177.973 ευρώ. Ειδικά δε, στο τρίµηνο από 
Ιούνιο έως Αύγουστο καταγράφηκαν οι ακόλουθες εισπράξεις: 
τον Ιούνιο ήταν 1.807.031, τον Ιούλιο 5.655.309 και τον Αύγου-
στο 9.069.290 ευρώ. Χαρακτηριστική είναι η υπεροχή της Πά-
ρου έναντι άλλων προορισµών ακόµα και τον Νοέµβριο, όπου 
καταγράφηκαν εισπράξεις 210.352 ευρώ, όπως εξήγησε. Εξίσου 
ικανοποιητικά ήταν και τα αποτελέσµατα σε ό,τι αφορά τον 
χώρο της εστίασης. Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
ο κύκλος εργασιών του τρίτου τριµήνου 2021 έφτασε τα 
38.303.518 ευρώ, σηµειώνοντας αύξηση κατά 104,7% έναντι 
του ίδιου διαστήµατος του 2020.

Εισπράξεις και Πάρος…

Την πορεία των νησιών των Κυκλάδων σε επίπεδο εισπράξε-
ων το 2021 έναντι του 2020 καταγράφει η πρόσφατη ανακοί-
νωση της ΕΛΣΤΑΤ, σύµφωνα µε την οποία:

Στην εστίαση οι µεγαλύτερες αυξήσεις εντοπίζονται κατά σει-
ρά σε Σαντορίνη 161,5%, Μύκονο 137,6% και Πάρο 109,5%
και ακολουθούν Νάξος 85%, Μήλος µε 79,1%, η Τήνος µε 
64,9%, η Σύρος µε 54,9% και η Άνδρος µε 52,9%.

Στα καταλύµατα η εικόνα έχει κατά σειρά ως εξής: Μύκο-
νος 277,4%, Σαντορίνη 204,9%, Πάρος 161%, Νάξος 152,3%, 
Μήλος 107,1%, Τήνος 90,3%, Άνδρος 86,1% και Σύρος 79,8%.

Σε ότι αφορά τη βασική τουριστική περίοδο, δηλαδή στο τρίτο 
τρίµηνο (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέµβριος) οι αυξήσεις το 2021 
έναντι του ίδιου διαστήµατος του 2020 είχαν ως εξής:

Καταλύµατα: Μύκονος 244,2%, Σαντορίνη 213,7%, Πάρος 
164,8%, Νάξος 152,9%, Σύρος 103,6%, Μήλος 97,4%, Τήνος 
93,6% και Άνδρος 78,6%.

Εστίαση: Σαντορίνη 161,5%, Μύκονος 137,6%, Πάρος 
109,5%, Νάξος 85%, Μήλος 79,1%, Τήνος 64,9%, Σύρος 54,9% 
και Άνδρος 52,9%

Τέλος, η Πάρος αποτελεί, µετά τη Σαντορίνη και τη Μύκονο 
τον τρίτο σταθερό πόλο στην κορυφή των Κυκλάδων µε αυξή-
σεις που κυµαίνονται από 110 έως 165%.

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος 

(περιφερειακός)
• Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση)
• Σ/Μ Market In 

(περιφερειακός)
• Σ/Μ Σιρόκο
• Πρατήριο άρτου Αλιπράντη
• Καφέ Λάζος (εφορία)
• ΟΤΕ
• Αρσένης παντοπωλείο
• Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών)
• Mini Market Ζωοδ. Πηγή - 

Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης» 

Περιφερειακός
• Μίνι µάρκετ Ν. Παντελαίος 

(Χαρίκλεια)
• Mini Market Πανώριος
• ∆ηµαρχείο Πάρου
• Stradale cafe

ΝΑΟΥΣΑ
• Σαραντινού Μαργαρίτα
• Σ/Μ Σπυριδούλα
• Αρτοποιείο Ραγκούση
• Αρτοποιείο Μπατίστα
• Αρτοποιείο Τσουνάκη
• Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία 

χρωµατοπωλείο
• «Ηλεκτρουδραυλική» 

Τσουνάκης Αντώνης

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
• Αρτοποιείο «Ραγκούσης»

ΥΣΤΕΡΝΙ
• Ξυλόφουρνος

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
• Αρτοποιείο «η Παράδοση»
• Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης

ΜΑΡΜΑΡΑ
• Φούρνος Γ. Φραντζής 

«Γεύσεις από ζάχαρη & 
αλεύρι»

ΜΑΡΠΗΣΣΑ
• Σ/Μ ΑΒ
• Ζαχαροπλαστείο Νικήτας
• Σ/Μ Σκλαβενίτης
• Φούρνος «∆ήµητρα» 

ΛΟΓΑΡΑΣ
• Πρατήριο άρτου «Υρία» 

∆ΡΥΟΣ
• Σ/Μ Ανουσάκης

ΑΛΥΚΗ
• Παρούσης χρωµατοπωλείο
• Νικολέτα Χανιώτη
• Σαρρής Παναγιώτης
• Παραδοσιακός Φούρνος της 

Αγκαιριάς

ΚΩΣΤΟΣ
• Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. 

Ρούσσου

ΛΕΥΚΕΣ
• Αρτοποιείο Στρατή
• Κατάστηµα «Γιούλη»

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
• ROMVI cafe
• ΕΛΤΑ ταχυδροµείο

Έτος ίδρυσης 1945
Νέα Περίοδος
Κωδικός Εντύπου 3233
Τιµή πώλησης: 0,10€
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος 
Γαϊτάνος
Εκδότης-∆ιευθυντής:
Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυντάκτης:
∆ηµήτρης Μ. Μπελέγρης

Μέλος:

Επικοινωνία: Αγία Ελένη, 
Παροικία Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
www.fonitisparou.gr
e-mail: foni@typoparos.gr 
& sales@typoparos.gr

τουρισµός



Φωνή της Πάρου / 3www.fonitisparou.gr

My 
Ktimatologio

Σε λειτουργία τέθηκε η πλατφόρµα 
myKtimatologioLive, µέσω της οποίας οι πολίτες 
και οι επαγγελµατίες (δικηγόροι, συµβολαιογρά-
φοι, µηχανικοί) µπορούν να εξυπηρετούνται εξ 
αποστάσεως µέσω βιντεοκλήσης για θέµατα γε-
νικής και εξειδικευµένης πληροφόρησης σχετικά 
µε τις διαδικασίες και τις υπηρεσίες των ακινήτων 
τους που σχετίζονται µε το Κτηµατολόγιο. 

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται µείωση των 
φυσικών επισκέψεων αρχικά στα κεντρικά και 
σταδιακά στα περιφερειακά γραφεία του Κτηµατο-
λογίου, βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του προ-
σωπικού και εξοικονόµηση χρόνου και κόστους 
για τους συναλλασσόµενους.

Η λειτουργία της πλατφόρµας, την οποία σχε-
δίασε η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών 
Συστηµάτων ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης, είναι πολύ 
απλή. Αρχικά ο ενδιαφερόµενος εισέρχεται στο 
myKtimatologioLive.gov.gr και επιβεβαιώνει τα 
στοιχεία του µέσω των κωδικών Taxisnet. Στη συ-
νέχεια, επιλέγει την ηµέρα και την ώρα που επιθυ-
µεί να εξυπηρετηθεί από τη λίστα των διαθέσιµων 

ραντεβού. Για όλους όσοι δε διαθέτουν κωδικούς 
Taxisnet δίνεται η δυνατότητα να κλείσουν ραντε-
βού µέσω άλλου προσώπου.

Το ραντεβού επιλέγεται από τον ενδιαφερόµενο 
σε µέρα και ώρα από το χρονικό εύρος των 15 
επόµενων ηµερών, από την επόµενη εργάσιµη και 
µετά. Ο ενδιαφερόµενος θα λάβει δύο email επιβε-
βαίωσης, µία ηµέρα πριν από το ραντεβού και ένα 
ακόµα δύο ώρες πριν από αυτό. ∆ίνεται, τέλος, η 
δυνατότητα µεταβολής της ώρας και της ηµέρας 
ή και ακύρωσης του ραντεβού. Στην έναρξη της 
βιντεοκλήσης, η ταυτοπροσωπία ελέγχεται από 
τον υπάλληλο µε επίδειξη του ταυτοποιητικού εγ-
γράφου από πλευράς του πολίτη, και εν συνεχεία 
ο υπάλληλος εξυπηρετεί το αίτηµα για το οποίο 
ορίστηκε το ραντεβού.

Ακόµα, η πληροφόρηση δύναται να παρέχεται 
σε δύο επίπεδα. Σε πρώτο επίπεδο παρέχονται 
γενικές πληροφορίες και κατευθύνσεις από προ-
σωπικό του φορέα µε εµπειρία στον τοµέα της 
διοικητικής πληροφόρησης. Στην περίπτωση που 
ο υπάλληλος διαγνώσει την ανάγκη διαβίβασης 
του αιτήµατος σε εξειδικευµένο προσωπικό, όπως 
στις περιπτώσεις που ζητούνται πληροφορίες για 
ζητήµατα νοµικής ή/και τεχνικής φύσης, η πλη-
ροφόρηση δίνεται σε δεύτερο επίπεδο µέσω ελεγ-
χόµενων ραντεβού που κλείνει ο υπάλληλος, εκ 
µέρους του συναλλασσόµενου, µε το αντίστοιχα 
εξειδικευµένο στέλεχος του φορέα.

Κώστος • Τ: 22840 52550 • F: 22840 52114 • Ε: kontogiorgis@gmail.com
Κ Ο Ν Τ Ο Γ Ι Ω Ρ Γ Η Σ  Α. Ε.

Paros Block
Τα δοµικά στοιχεία PAROS BLOCK κατασκευάζονται απο άριστης ποιότητας και 
προδιαγραφών ελαφρόπετρα και τσιµέντο σε σύγχρονη γραµµή παραγωγής.

Ο σχεδιασµός των προϊόντων απο το σχήµα ώς την σύνθεση, τους προσδίδει 
άριστες ιδιότητες θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, αντισεισµικής 
συµπεριφοράς,µηχανικής αντοχής και πυροπροστασίας.

Το χαµηλό βάρος,η φιλική περιβαλλοντική συµπεριφορά,το εύκολο και γρήγορο 
χτίσιµο µαζί µε την συνολική οικονοµία στην κατασκευή, προσδίδουν επιπλέον 
θετικά χαρακτηριστικά στα προϊόντα PAROS BLOCK.

Ο συνδυασµός σχήµατος και βάρους επιτυγχάνουν ταχύτητα τοποθέτησης, 
µειωµένη ποσότητα συνδετικού κονιάµατος µε αυτόµατη εξοικονόµηση εργατικών 
και υλικών ενώ δεν απατείται η χρήση συµπληρωµατικών µονωτικών υλικών.

 PB-25 PB-20 PB-17 PB-17 PB-10 

µήκος 40cm 40cm 34cm 34cm 39cm

πλάτος 25cm 20cm 17cm 17cm 9cm

ύψος 19cm 19cm 19cm 19cm 19cm

 ενδ. βάρος ξηρού 14,5kg 13kg 8kg 13,5kg 6kg

 τεµάχια/m2 τοιχοποιίας 13,15 13,15 15,15 15,15 13,15 

 κάθετη θλιπτική αντοχή 3,00 N/mm2 2,80 N/mm2 2,80 N/mm2 4,70 N/mm2 2,50 N/mm2 

 θερµοπερατότητα τοιχοποιίας 0.31W/mK 0.30W/mK 0.29W/mK 0.53W/mK 0.26W/mK

τσιµεντόλιθος

1
2
3
4

®

ειδήσεις

«Έφυγε»
Ο Βασίλειος Παυ-

λάκης, ένας εκ των 
ιδρυτών και πρότερα 
Αντιπρόεδρος της ΕΞΠΑ 
Α.Ε., έφυγε από τη ζωή 
την ∆ευτέρα 7 Φεβρου-
αρίου, σε ηλικία 64 ετών.

Γεννήθηκε στον Πρό-
δροµο της Πάρου και από µικρή ηλικία ξενιτεύ-
τηκε στην Αθήνα προκειµένου να σπουδάσει ξυ-
λογλύπτης και να εργαστεί σε ξυλουργεία. Υπήρξε 
ένας από τους ιδρυτές της «Ένωσης Ξυλουργών 
Πάρου», και όλα αυτά τα χρόνια µέλος στο ∆ιοι-
κητικό Συµβούλιο της εταιρίας και µέχρι τελευταία 
Αντιπρόεδρος.

Σε ανακοίνωση της ΕΞΠΑ ΑΕ την ηµέρα του θα-
νάτου του αναφέρεται: «To ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
και οι εργαζόµενοι της ΕΞΠΑ ΑΕ εκφράζουµε τη 
βαθύτατη θλίψη µας για την απώλεια ενός εκ της 
«Οικογένειας» της εταιρείας µας, Βασίλειου Παυ-
λάκη. Ήταν για όλους µας πηγή έµπνευσης. Οι 
αξίες που πρέσβευε ο «ΜΑΣΤΡΟΒΑΣΙΛΗΣ», όσο 
και το όραµά του, θα συνεχίσουν να µας οδηγούν.
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Συγκίνηση για 
τον Εµµανουήλ 
Ιω. Χανιώτη

Την Κυριακή, 20 Φεβρουαρίου 2022, πλήθος 
κόσµου αποχαιρέτησε στο Ιερό Προσκύνηµα της 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής, τον πρωτοψάλτη και 
δάσκαλο της βυζαντινής µουσικής, Εµµανουήλ 
Χανιώτη.

Ο Εµ. Χανιώτης, που κόσµησε κατά καιρούς µε τα 
κείµενά του τη «Φωνή της Πάρου», υπηρέτησε σε 
διάφορες περιόδους τα αναλόγια πολύ γνωστών 
εκκλησιών των Αθηνών, συµπεριλαµβανοµένης 
και της Μητρόπολης Αθηνών, της Σύρου και φυ-
σικά της Αγ. Τριάδος Λευκών και της Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής. ∆ίπλα του έµαθαν βυζαντινή 
µουσική εκατοντάδες ψάλτες ενώ είχε υπάρξει και 
διευθυντής της σχολής βυζαντινής µουσικής στην 
Πάρο.

Το 2017 του απονεµήθηκε σε τελετή ο Σταυρός 
της Παναγίας Εκατονταπυλιανής (η ανωτάτη τι-
µητική διάκριση της Μητρόπολης µας) από τον 
Σεβασµιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλ-
λίνικο (βλ.: φωτό).

Κατά τη διάρκεια της επιµνηµόσυνου τελετής 
αναγνώσθηκε µήνυµα του Σεβασµιότατου Μητρο-
πολίτη µας, αφού ο ίδιος για λόγους υγείας δεν 
µπόρεσε να παραβρεθεί.

Το µήνυµα του κ. Καλλινίκου

Το µήνυµα του κ. Καλλινίκου κατά την εξόδιο 
Ακολουθία του αείµνηστου πρωτοψάλτη Εµµα-
νουήλ Ιωάννου Χανιώτη, έχει ως εξής.

«Τό ἐπ’ έµοί, ἐνόσω ζῶ καί ἀναπνέω καί σω-
φρονῶ, δέν θά παύσω πάντοτε… νά ὑµνῶ µετά 
λατρείας τόν Χριστόν µου…»

Αυτή η υπέροχη φράση του Αγίου των Ελληνι-
κών Γραµµάτων και µεγαλυτέρου Έλληνα διηγη-
µατογράφου αλλά και ευλαβέστατου Ιεροψάλτου, 
Αλεξάνδρου Παπαδιαµάντη, µου ήλθε στο µυαλό, 
όταν πληροφορήθηκα την προς Κύριον εκδηµίαν 

του σεβαστού και αγαπητού µας, µακαριστού ήδη 
Πρωτοψάλτου Εµµανουήλ Ιωάννου Χανιώτη.

Είχα την χαρά και την τιµή να τον γνωρίσω 
πριν από τριάντα ακριβώς χρόνια, όταν ανελάµ-
βανε για δεύτερη 
φορά τα καθήκοντα 
του Πρωτοψάλτου 
του Ιερού και Παν-
σέπτου Ναού της 
Παναγίας µας, ανυ-
ψωθέντος την ίδια 
περίοδο από Ενορία 
σε Προσκύνηµα, µε 
τις ενέργειες του 
πολυσεβάστου και 
µακαριστού προκα-
τόχου µου, Μητρο-
πολίτου Παροναξί-
ας Αµβροσίου του 
Β’, του Παρίου. 

Την ίδια επίσης 
χρονική περίοδο 
είχα αποσπασθεί 
και η ταπεινότητά µου από την Ιερά Μητρόπολη 
Ύδρας για να διακονήσω στην Παροναξία, µετά από 
αίτηµα του προαναφερθέντος, νεοεκλεγέντος τότε, 
Επισκόπου της. Έτσι, όταν χάριτι Θεού εξελέγην 
προ 14ετίας Επίσκοπος αυτής της Ιεράς Μητροπό-
λεως, γνώριζα ήδη τον σπουδαίο και Μουσικολο-
γιώτατο Πρωτοψάλτη του Ιερού Προσκυνήµατος, 
και ευρύτερα γνωστό στον Ιεροψαλτικό χώρο, αεί-
µνηστο ήδη Μανώλη Χανιώτη. 

Η διακονία του στον πάνσεπτο Ναό της Πανα-
γίας µας δεν άρχισε τότε, διότι ως προαναφέραµε 
ήταν η δεύτερη φορά. Για πρώτη φορά διορίστηκε 
από τον µακαριστό Αµβρόσιο τον Α’ το 1957, λίγο 
µετά την εγκατάστασή του στην Πάρο και τον γάµο 
του µε την εκλεκτή συµπατριώτισσά του Άννα Κα-
στανιά, µε την οποία απέκτησε δύο κόρες και δύο 
εγγονούς. Σ’ αυτή την πρώτη περίοδο υπηρέτησε 
µέχρι το 1970 (µια δεκαετία και επί µακαριστού 
Επιφανίου), όταν παρά την θέληση και επιθυµία 
του βρέθηκε µε µετάθεση στη Σύρο, όπου και εκεί 
επί πενταετία λάµπρυνε τα Ιερά Αναλόγια της Ερ-
µουπόλεως. Ας σηµειωθεί εδώ ότι από δεκάχρονο 
παιδί λόγω του χαρίσµατός του και του ήθους του 
είχε προωθηθεί στο Ιερό Αναλόγιο του Ιερού Ναού 
Αγίου Σπυρίδωνος Παγκρατίου από τον τότε Προ-
ϊστάµενο και µετέπειτα Μητροπολίτη Νέας Ιωνίας 
κυρό Τιµόθεο. 

Εν συνεχεία συνδέθηκε µε τα µεγαλύτερα τότε 
ονόµατα της Ιεροψαλτικής και µουσικής τέχνης 
της εποχής εκείνης (Χατζηθεοδώρου, Μαργαζιώ-
τη, Περιστέρη κ.α.), υπηρετώντας για αρκετά χρό-
νια κοντά στον Λαµπαδάριο του Μητροπολιτικού 
Ναού Αθηνών και στενό φίλο του Ευάγγελο Τζελά.

Εµείς είχαµε την ευλογία µιας ωραίας και αδι-
ατάρακτης συνεργασίας επί µία περίπου δεκαε-
τία, τόσο υπό την ιδιότητα του Πρωτοψάλτου όσο 
και υπό την ιδιότητα του ∆ιευθυντού της Σχολής 
Βυζαντινής Μουσικής του Ιερού Προσκυνήµατος 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου, µέχρι δηλα-
δή το 2017, όταν, παρά τις περί του αντιθέτου πα-
ρακλήσεις µου, υπέβαλε την παραίτησή του, επι-
καλούµενος κυρίως την ανάγκη συχνοτέρων (και 
για µεγαλύτερο διάστηµα) µεταβάσεών του στην 
Αθήνα, για να έχουν, ο ίδιος και η καλή σύζυγός 
του, την καλύτερη στήριξη και φροντίδα των παι-
διών τους. Τότε ήταν που πραγµατοποιήσαµε (κατά 
την πανήγυρη της Υψώσεως του Τιµίου Σταυρού 

το 2017) την σεµνή και εποφειλόµενη εκδήλωση 
προ της Απολύσεως της Θείας Λειτουργίας, κατά 
την διάρκεια της οποίας του επιδώσαµε τον Χρυ-
σούν Σταυρόν της Παναγίας της Εκατονταπυλια-

νής, ανωτάτη τιµη-
τική διάκριση της 
Μητροπόλεώς µας 
συνοδευόµενο από 
ειδική τιµητική 
πλακέτα, εκφρά-
ζουσα την ευγνω-
µοσύνη της τοπικής 
Εκκλησίας για την 
πολυετή προσφορά 
του. Έκτοτε διατη-
ρήσαµε επικοινωνία 
τηλεφωνική αλλά 
και γραπτή, κυρίως 
δια µηνυµάτων, µε 
βαθύτατη πάντοτε 
εκτίµηση, αγάπη 
και σεβασµό προς 
το προσφιλέστατο 

πρόσωπό του και έκφραση αντιστοίχων αισθηµά-
των εκ µέρους του.

Ο αείµνηστος Πρωτοψάλτης Μανώλης Χανιώ-
της υπήρξε µια άρτια και ολοκληρωµένη προσω-
πικότητα, µε πολλά έµφυτα χαρίσµατα και κυρίως 
την γλυκύτητα, µελωδικότητα και νεανικότητα 
της φωνής του συνδυαζόµενα µε την αρίστη άρ-
θρωση, ορθοφωνία και απαγγελία, χαρίσµατα τα 
οποία όµως ως τάλαντα θεόσδοτα επηύξησε και 
εκατονταπλασίασε στο έπακρον. Υπήρξε ένας υιός 
µονογενής που επέδειξε υποδειγµατική αγάπη, 
σεβασµό, στοργή και φροντίδα στους καλούς γο-
νείς του µέχρι το βαθύτατο γήρας τους και το τέλος 
της ζωής τους. Υπήρξε επίσης καλός και αφοσιω-
µένος σύζυγος, ζήσας µε την ενάρετη σύζυγό του 
για µια ολόκληρη 65ετία, αλλά και στοργικότατος 
πατέρας και παππούς. 

Κυρίως όµως υπήρξε ένας ευσεβής χριστιανός 
που από την παιδική ηλικία αγάπησε τον Χριστό 
και την Εκκλησία και πρέπει να σηµειωθεί ότι σε 
τούτο, καθ’ οµολογίαν του, συνετέλεσε τα µέγιστα 
ο άγιος Γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, ο και πνευ-
µατικός του από τα νεανικά του χρόνια. Αγάπησε 
όµως υπερβαλλόντως όπως αναφέραµε και στο 
προοίµιο της οµιλίας µας και την Ιερά Υµνωδία, γι’ 
αυτό και κατά την αναφερθείσα τιµητική διάκριση 
(προ πενταετίας περίπου) τόνισε κλείνοντας κατα-
συγκινηµένος και ένδακρυς την σύντοµη ευχαρι-
στιακή προσλαλιά του ευχαριστία του και: «Ψαλώ 
τω Θεώ µου έως υπάρχω».

∆υστυχώς η ανάγκη του κατ’ οίκον περιορισµού 
µου, λόγω «καραντίνας», δεν µου επιτρέπει να 
βρίσκοµαι προ της σεπτής σορού του, συµψάλλων 
και συνευχόµενος µε τους αγαπητούς πατέρες και 
Ιεροψάλτες – µαθητές του κατά την Εξόδιον Ακο-
λουθίαν. 

Προσεύχοµαι ολόθερµα όµως «ο και νεκρών και 
ζώντων την εξουσίαν έχων και Αναστάς εκ νε-
κρών» Κύριός µας Ιησούς Χριστός να αναπαύει 
την µακαρία ψυχή του µετά ∆ικαίων και Αγίων 
και να παρηγορεί την καλή σύζυγό του, τα παιδιά 
και τα εγγόνια του. Εύχοµαι δε ο Θεός µε τις πρε-
σβείες της Παναγίας µας να αναδεικνύει πάντοτε 
διακόνους του Ιερού Αναλογίου του ύψους και του 
ήθους του κοιµηθέντος µεγάλου Πρωτοψάλτου 
και εκλεκτού τέκνου των Λευκών. Είη η µνήµη 
αυτού αιωνία και αγήρως!». αρχείο Τ. Αποστολόπουλου

αρχείο Τ. Αποστολόπουλου
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Ο Αριστοτέλης 
και το 
αγροκήπιο

Ηθικός στις µέρες µας θεωρείται κάποιος που 
είναι τίµιος, δίκαιος, ειλικρινής και λοιπά παρό-
µοια επίθετα µε θετική σηµασία που αντιστοι-
χούν σε κάποιες «κοινά αποδεκτές» αξίες της 
εποχής µας.

Ηθική στον Αριστοτέλη όµως σήµαινε συνή-
θεια, προερχόµενη από το έθος.

Οι αρετές είναι ηθικές και διανοητικές.
Οι ηθικές αποκτώνται από το συνεχή εθισµό, 

«εξ έθους», και εκκινούν από τις πολύ µικρές 
ηλικίες.

Οι διανοητικές προκύπτουν από τη διδασκα-
λία και απαιτούν χρόνο, κόπο και πείρα για να 
αποκτηθούν ως επί το πλείστον, από την εφη-

βεία και µετά.
Στη φιλοσοφία της πρότασης (της Οµοσπονδί-

ας Παριανών Συλλόγων, του συλλόγου «Παρίων 
η Εκατονταπυλιανή» και του συλλόγου του «Πα-
ραδοσιακού Οικισµού») για το Αγροκήπιο, δη-
µιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες και για 
τους µικρούς µας φίλους να «εθιστούν» αλλά και 
για τους µεγαλύτερους να «διδαχθούν».

Όλα αυτά βέβαια τα αντιλαµβάνονται στον 
λόφο της Αγίας Άννας και εργάζονται πυρετω-
δώς για την υλοποίηση της πρότασης.

Και επειδή το καλό πράγµα αργεί να γίνει η 
υπόθεση του Αγροκηπίου Παροικιάς τραβάει έξι 
χρόνια τώρα.

Μόλις προχθές κάναµε το πρώτο «δειλό» βήµα 
έγκρισης της ανάθεσης γενικού προγραµµατι-
κού σχεδίου.

Ελπίζουµε να µην κάνει άλλα έξι χρόνια να 
ολοκληρωθεί το δεύτερο βήµα…

Κι έπεται συνέχεια… τα βήµατα είναι αρκετά.
Υποµονή… έχουµε µέλλον.
Βέβαια προεκλογικά να είσαστε έτοιµοι να 

δείτε τον δήµαρχο να παρουσιάζει σχέδια και 
µακέτες…

Χώρια που θα αρχίσει να λέει ότι είναι δική 
του η πρόταση και οι πρωτοβουλίες.

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου

EXPOTROF 
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µετείχε στην έκθε-

ση τροφίµων και ποτών, «EXPOTROF».
Τα προϊόντα των παραγωγών του Νοτίου Αι-

γαίου αποτέλεσαν πόλο έλξης των επισκεπτών 
εµπόρων γιατί ξεχώριζαν για την ποιότητα και 
την λεπτοµέρεια στην παραγωγή και στην γεύση. 
Η Περιφέρεια µας παρούσα µε παραγωγούς από 
11 νησιά. Ρόδος, Σύρος, Τήνος, Νάξος, Κως, Κέα, 
Σχοινούσα, Πάρος, Σίκινος, Κάλυµνος, Αµοργός, 
µε υπέροχα προϊόντα που παράγει η αιγαιοπελα-
γίτικη γη, ζυµωµένα µε τον ήλιο και την αύρα της 
θάλασσας του Αιγαίου αλλά και το µεράκι των πα-
ραγωγών µας.

Αλλαγές 
στο τοπικό 
Παροικιάς 

Την παραίτησή του από το αξίωµα του τοπικού 
συµβούλου Πάρου (Παροικιάς), δήλωσε στη συνε-
δρίαση (18/2/22) του συµβουλίου, ο κ. Ιω. Μπι-
ζάς. 

Σύµφωνα µε την κατάταξη των υποψηφίων από 
τον συνδυασµό του κ. Κωβαίου (Πάρος, Επιµένου-
µε στην Πράξη), τη θέση καταλαµβάνει ο πρώτος 
επιλαχών, που είναι ο κ. Γιώργος Σκλαβούνος.
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Άδικη περικοπή
H Πανελλήνια Οµοσπονδία Τουριστικών Καταλυ-
µάτων «Κύκλος», µε επιστολή της στα υπουργεία, 
Οικονοµικών, Ανάπτυξης, Εργασίας και Τουρι-
σµού, την οποία κοινοποίησε και στους Κυκλαδί-
τικους συλλόγους ενοικιαζόµενων δωµατίων, δι-
αµαρτύρεται για την άδικη περικοπή της σύνταξης, 
κατά τους µήνες µη λειτουργίας των καταλυµάτων, 
όπως υποστηρίζει:

Η επιστολή διαµαρτυρίας έχει ως εξής:
«Ο τουρισµός αυξάνει το εισόδηµα της ελληνικής 

οικογένειας, αντισταθµίζοντας την ακρίβεια λόγω 
ενεργειακής κρίσης, ανέφερε ο υπουργός Τουρι-
σµού, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξή του στην 
εκποµπή «Τώρα ό,τι συµβαίνει» του OPEN και στη 
δηµοσιογράφο, Φαίη Μαυραγάνη, στις 19/2/2022.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας, «∆ουλεύουµε για τη 
µέση ελληνική οικογένεια, τη µεσαία τάξη, τα λαϊκά 
στρώµατα. Αυτή είναι η φύση του υπουργείου Του-
ρισµού. Είναι αναπτυξιακό, οικονοµικό, επενδυτι-
κό Υπουργείο. Έρχονται και µεγάλες επενδύσεις 
και έργα υποδοµής που δίνουν µεγάλη δυναµική 
στον ελληνικό τουρισµό. Η µέση ελληνική οικογέ-
νεια, η µικρή και µεσαία επιχείρηση στην Ελλάδα 
περιµένουν να ενισχυθούν και να τονωθούν από 
την επιµήκυνση του τουριστικού προϊόντος και τη 
δυνατότητα να δουν όλοι να αυξάνεται το εισόδη-

µα στις τσέπες τους. Είναι αντιστάθµισµα και στην 
ακρίβεια που δεν είναι φαινόµενο ελληνικό, ούτε 
ευρωπαϊκό µόνο, είναι παγκόσµιο. Σε µια δύσκολη 
στιγµή µιας παγκόσµιας ενεργειακής κρίσης, πι-
στεύω ότι το 2022 ο τουρισµός είναι αυτός ο οποίος 
θα γυρίσει µέρισµα και θα στηρίξει την ελληνική 
οικογένεια».

Σε ότι αφορά τις προοπτικές για τα έσοδα του 
2022 είπε: «Τα χρήµατα αυτά πάνε στη µέση ελ-
ληνική οικογένεια, που έχει τη µικρή και µεσαία 
επιχείρηση, από τα δωµάτια ως το µικρό κατάλυ-
µα και το µικρό ξενοδοχείο στα νησιά µας ή στους 
ορεινούς προορισµούς, τα καταστήµατα υγειονο-
µικού ενδιαφέροντος ή µια εµπορική επιχείρηση 
στις τουριστικές περιοχές, αυτοί που µεταφέρουν 
τον κόσµο. Είναι µία τεράστια βιοµηχανία. Είναι 
η ατµοµηχανή της ελληνικής οικονοµίας, γιατί ει-
σφέρει το 25% του ΑΕΠ της χώρας. Είναι η λαϊκή 

µας οικονοµία και αφορά όλους».
H Πανελλήνια Οµοσπονδία Τουριστικών Κατα-

λυµάτων «Κύκλος», στη συνέχεια υποστηρίζει:
«Αξιότιµε κ. υπουργέ,
Σας ενηµερώνουµε –αν δεν το γνωρίζετε- ότι 

πολλές µέσες (αλλά και φτωχές) ελληνικές οικο-
γένειες που επί χρόνια διατηρούν ενοικιαζόµενα 
δωµάτια για ενίσχυση του συνήθως πενιχρού εισο-
δήµατος τους που έχουν από σύνταξη, ∆ΥΣΤΥΧΩΣ 
θα κλείσουν σε λίγες µέρες για πάντα τα λίγα αυτά 
δωµάτια, αφού κινδυνεύουν να χάσουν το 30% της 
σύνταξης τους, σύµφωνα µε το Ν.4670/20, αρ.27 
και το Ν.4690/20, αρ.78. Σύµφωνα µε το νόµο, από 
1/3/2022, κάποιος συνταξιούχος που έχει 2 δωµά-
τια και τα νοικιάζει Ιούλιο και Αύγουστο µε 40-50 
ευρώ τη µέρα, θα χάσει το 30% της µηνιαίας σύντα-
ξής του και τους 12 µήνες του έτους, αν συνεχίσει 
να έχει την εποχιακή επιχείρηση ενοικιαζόµενων 
δωµατίων!

Σας ακούγεται λογικό και δίκαιο αυτό; Οι συντα-
ξιούχοι που είχαν την εποχιακή αυτή δραστηριότη-
τα και οικονοµική βοήθεια τα προηγούµενα χρόνια 
και από φέτος τη χάνουν… το βρίσκουν άδικο.

Παρακαλούµε δώστε αναβολή της εφαρµογής του 
νόµου, µέχρι τα αρµόδια υπουργεία και υπηρεσίες 
να βρουν µια διαδικασία που να διασφαλίζει ότι η 
µείωση στη σύνταξη του ιδιοκτήτη ενοικιαζόµενων 
δωµατίων, θα γίνεται µόνο κατά τους µήνες που 
λειτουργούν τα δωµάτια αυτά (και τότε έχουν κά-
ποια έσοδα) και να µην του περικόπτεται η σύνταξη 
και τους άλλους 10 µήνες!».
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Είναι χαρακτηριστικό ότι στα νησιά µας οι τιµές 
καυσίµων είναι οι ακριβότερες σε όλη την Ελλάδα, 
ενώ οι ενοικιάσεις κατοικιών και επαγγελµατικών 
χώρων είναι πλέον προνόµιο µόνο ολίγων.

Σε κοινή ανακοίνωση φορέων και συλλόγων ερ-
γαζοµένων των Κυκλάδων µεταξύ άλλων για την 
ακρίβεια σηµειώνεται: «Τους τελευταίους µήνες 
βλέπουµε τη ζωή να ακριβαίνει και όλες οι οικο-
γένειες προβληµατιζόµαστε. Και έχουµε απόλυτο 
δίκιο. Όλοι εµείς που πληρώσαµε τη συνεχόµενη 
κρίση του 2008-2015, είδαµε µεγάλες περικοπές 
στους µισθούς και τις συντάξεις µας. Οι εργασια-
κές µας σχέσεις διαλύθηκαν, ο εργάσιµος χρόνος 
ξεχαρβαλώθηκε, οι φόροι εκτινάχθηκαν στα ύψη. 
Τώρα πληρώνουµε και την περιβόητη «ανάπτυξη 
για όλους», µε µια ραγδαία µείωση του εισοδήµα-
τός µας, µέσα από τον πληθωρισµό.

Με ακόµα µεγαλύτερη δυσκολία βγαίνει πλέον ο 
µήνας για την πλειοψηφία των λαϊκών νοικοκυ-
ριών, εξαιτίας των ανατιµήσεων σε βασικά είδη 
πλατιάς κατανάλωσης (γάλα, ψωµί, λαχανικά, κρέ-
ας, χαρτικά, καθαριστικά, ρούχα κλπ)

Οι αυξήσεις στα τιµολόγια του ηλεκτρικού ρεύ-
µατος, που δεν έχουν σταµατηµό τους τελευταίους 
µήνες, παρά τις καθησυχαστικές δηλώσεις της κυ-
βέρνησης, διαλύουν τους οικογενειακούς προϋπο-

λογισµούς (…)».

Στην Πάρο

Η Πάρος βιώνει τους τελευταίους µήνες µία πρω-
τόγνωρη κατάσταση στην αγορά προϊόντων πρώ-
της ανάγκης, καθώς οι καταναλωτές πληρώνουν 
και το «καπέλο» των µεταφορικών, συν φυσικά την 
«παράδοση» της αισχροκέρδειας που καλά κρατεί.

Οι αυξηµένες τιµές των ενοικίων καταστηµάτων 
και οικείων έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούµενο. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι για ένα σπίτι 80-100 τ.µ. 
(για να ζήσει µία τριµελής ή τετραµελής οικογέ-
νεια) πολλές φορές το µίσθωµα που ζητείται είναι 
πιθανόν να υπερβαίνει κατά πολύ ένα παρόµοιο 
ακίνητο στο κέντρο των Αθηνών. Και φυσικά… το 
ακίνητο που ενοικιάζεται τις περισσότερες φορές 
στο νησί µας θα είναι χωρίς κεντρική θέρµανση, 
χωρίς εντοιχισµένες ντουλάπες και µε προβλήµατα 
υγρασίας. Σε ό,τι αφορά δε τις µικρότερες κατοικί-
ες που ενοικιάζονται από µεµονωµένα άτοµα –που 
κατά βάση είναι µισθοσυντήρητοι- αυτές ενοικιά-
ζονται πλέον σε τιµές γκαρσονιέρας στο Κολωνάκι! 
Αφήνουµε στην άκρη ότι τις περισσότερες φορές 
οι γκαρσονιέρες που ενοικιάζονται στην Πάρο δεν 
είναι κατάλληλες ούτε για φιλοξενία ζώων… 

Ακόµα, στην Πάρο θα πρέπει να συνυπολογίσου-
µε και τις έξτρα δαπάνες που έχουµε για την υγεία. 
Τις περισσότερες φορές ο παριανός κάτοικος θα 
πρέπει να µεταβεί εκτός νησιού για εξετάσεις που 

θα του ζητηθούν. 
Επίσης, η µη λειτουργία του ΚΤΕΛ τις απογευ-

µατινές και βραδινές ώρες στο νησί µας έχει φέ-
ρει σε απόγνωση δεκάδες οικογένειες της Πάρου 
που έχουν παιδιά που πρέπει να µετακινούνται 
στα φροντιστήρια, αφού το κόστος µεταφορικών 
µε αυτόν τον τρόπο µεγαλώνει περισσότερο. Αυτό 
το πρόβληµα το αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα γονείς 
και κηδεµόνες παιδιών που διαµένουν µακριά από 
Παροικιά και Νάουσας ή σε αγροικίες. 

∆ιαµαρτυρίες

Το Σωµατείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κυκλά-
δων στις 20 Φεβρουαρίου έκανε παρέµβαση στο 
υποκατάστηµα της ∆ΕΗ, όπου γίνονται οι πλη-
ρωµές του ρεύµατος στη Σύρο και απέστειλε στα 
τοπικά ΜΜΕ υπό τον τίτλο: «την ώρα που το 
εισόδηµα κάθε λαϊκής οικογένειας είναι κα-
θηλωµένο στον πάτο, η ακρίβεια αδειάζει τις 
τσέπες µας» την παρακάτω διαµαρτυρία:

«Για εµάς τους εργαζόµενους οι σαρωτικές ανατι-
µήσεις του τελευταίου διαστήµατος είναι θηλιά που 
καθηµερινά µας πνίγει. Με τους µισθούς µας κα-
θηλωµένους εδώ και χρόνια δεν µπορούµε να κα-
λύψουµε ούτε τις βασικές µας ανάγκες και το µόνο 
σίγουρο είναι ότι η κατάσταση θα χειροτερέψει.

Οι σαρωτικές αυξήσεις σε ηλεκτρικό ρεύµα, καύ-
σιµα, τρόφιµα, προϊόντα ευρείας κατανάλωσης εί-
ναι για εµάς ένας καθηµερινός εφιάλτης, ένας άνι-
σος αγώνας για να τα βγάλουµε πέρα. Η κυβέρνηση 
και τα διάφορα παπαγαλάκια της προσπαθούν να 
µας πείσουν ότι οι αυξήσεις των τιµών είναι «ένα 
πρόσκαιρο και παροδικό φαινόµενο, που συµβαί-
νει παντού και δεν µπορούµε να το αποφύγουµε 
γιατί είναι αποτέλεσµα της πανδηµίας». Η πραγ-
µατικότητα όµως είναι άλλη. Τα περιβόητα κρατικά 
πακέτα ενίσχυσης όπως και το λεγόµενο «Ταµείο 
Ανάκαµψης της ΕΕ» δεκάδων δισεκατοµµυρίων, δί-
νονται στους επιχειρηµατικούς οµίλους, το χρήµα 
ρέει άφθονο για τις µπίζνες τους, παρασέρνοντας 
και τις τιµές στα ύψη. Όλα τα κρατικά χρήµατα ενί-
σχυσης των επιχειρηµατικών οµίλων που δόθηκαν 
µέσα στην καραντίνα, ζητάνε ούτε λίγο, ούτε πολύ 

πρώτο θέµα

∆ιαλύετα ι  ο  ο ι κογενε ιακός 
προϋπολογ ισµός

Ακρίβεια παντού...
Η αύξηση προϊόντων κατανάλωσης και τα ρεκόρ στις τιµές των καυσίµων ξεπερνούν πλέον 
κάθε προηγούµενο, ενώ οι Κυκλάδες (που κατά παράδοση… οι τιµές είναι ακριβότερες), 
έχουν φέρει τους πολίτες σε απελπισία.
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να τα πληρώσουµε εµείς!
Η «πράσινη µετάβαση» και η «απελευθέρω-

ση της ενέργειας» έχουν φέρει νέα «πράσινα» 
χαράτσια, αυξήσεις στις τιµές και ένταση της 
ενεργειακής φτώχειας.

Την ίδια στιγµή αντιµετωπίζουµε την επιβολή 
υψηλότερων άµεσων και έµµεσων φόρων που θα 
πληρώσουµε οι εργαζόµενοι και οι βιοπαλαιστές 
επαγγελµατίες και περνάνε στις τιµές των προϊ-
όντων. Ο προϋπολογισµός της κυβέρνησης για το 
νέο έτος δείχνει για ακόµη µια φορά ότι το 95% των 
φόρων βγαίνει από τα λαϊκά στρώµατα και µόνο 
το 5% από τις µεγαλοεπιχειρήσεις. Η αύξηση του 
βασικού µισθού κατά 2% (!), εξανεµίστηκε από τον 
πληθωρισµό, πριν καν ανακοινωθεί… Τα περίφηµα 
«αντισταθµιστικά» µέτρα για τα οποία κοµπάζει η 
κυβέρνηση, δεν καλύπτουν «ούτε για ζήτω» τις τε-
ράστιες απώλειες του εισοδήµατός µας. Χιλιάδες 
οικογένειες και µικροί επαγγελµατίες κινδυνεύουν 
να χάσουν το βιός τους και την κατοικία τους από 
τους τραπεζίτες, γιατί αδυνατούν να τα βγάλουν 
πέρα. ∆ε θα µείνουµε µε σταυρωµένα τα χέρια, η 
διέξοδος για κάθε εργαζόµενο και λαϊκή οικογένεια 
βρίσκεται στην οργάνωση και πάλη µε βάση τα δικά 
µας συµφέροντα για να έρθουν στο προσκήνιο οι 
δικές µας ανάγκες.

∆ιεκδικούµε:
- Κανένας εργαζόµενος χωρίς Συλλογική Σύµβα-

ση Εργασίας. Ουσιαστικές αυξήσεις στους µισθούς 
και στις συντάξεις. Κατάργηση του νόµου Βρού-
τση-Αχτσιόλγου, για τον καθορισµό του κατώτατου 
µισθού.

- Μείωση της τιµής του ρεύµατος κατά 50% και 
κατάργηση των φόρων στα καύσιµα και συνολικά 
στην ενέργεια.

- Μείωση του ΦΠΑ και κατάργηση των έµµεσων 
φόρων στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. 
Επαναφορά του µειωµένου συντελεστή ΦΠΑ 
για τα νησιά.

- Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για τις εργατικές και λα-
ϊκές οικογένειες. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ µε 
προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

- Άµεση επιδότηση ενοικίου για λαϊκές οικογένει-
ες και εργαζόµενους µε χαµηλό εισόδηµα και πολύ-
τεκνες οικογένειες. Χορήγηση µηνιαίου στεγαστι-
κού επιδόµατος 300 ευρώ, σε όλους τους φοιτητές 
που σπουδάζουν µακριά από την οικία τους.

- Ουσιαστική προστασία των ανέργων. Επίδοµα 
ανεργίας στα 600 ευρώ για όλους τους ανέργους 
χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

- Κανένα σπίτι εργατικής-λαϊκής οικογένειας να 
µη βγαίνει σε πλειστηριασµό, πάγωµα κατασχέσε-
ων και χρεών προς τράπεζες. Κανένα λαϊκό σπίτι 
χωρίς ρεύµα, νερό, τηλέφωνο, internet.

- ∆ωρεάν Rapid Test για όλο το λαό, χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις, από το δηµόσιο σύστηµα υγεί-
ας».

Τα γκάλοπ – το αφήγηµα

Οι κυβερνητικοί χειρισµοί στη µάχη κατά της 
ακρίβειας καταρρέουν και όπως δείχνουν όλες οι 
δηµοσκοπήσεις που γίνονται οι πολίτες διαµαρτύ-
ρονται. Τελευταία απόδειξη είναι η δηµοσκόπηση 
που παρουσιάστηκε στις ειδήσεις του «OPEN» στις 
21/2/22 και έδειξε ότι το 76% των πολιτών είναι 
δυσαρεστηµένοι µε τις κινήσεις της κυβέρνησης 
για την αντιµετώπιση της αύξησης των τιµών. 
Πρόκειται για ένα ποσοστό (76%) σοκαριστικό, 
που λίγες κυβερνήσεις τις τελευταίες δεκαετίες 
είχαν αντιµετωπίσει. Ακόµα, ένα ποσοστό 81% 
δηλώνει απογοητευµένο από τη λειτουργία του 
κράτους στην αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών.

Το νέο κυβερνητικό αφήγηµα χρεώνει τις αυξή-

σεις σε µία διεθνής τάση ανατιµήσεων και ακρί-
βειας που έχει τις ρίζες της στην πανδηµία και στα 
όσα πρωτοφανή βιώνει η παγκόσµια οικονοµία 
και κοινωνία. Ακόµα, το νέο αφήγηµα είναι ότι 
για όλα φταίει η απειλή πολέµου µεταξύ Ρωσίας 
και Ουκρανίας. Η κυβέρνηση δηλαδή παρουσιάζει 
τις ανατιµήσεις προϊόντων ως ένα φυσικό φαινό-
µενο που έτυχε, λες και πρόκειται για µία υψηλή 
θερµοκρασία…

Την ίδια στιγµή δε λέει όµως:
1. Στα σούπερ µάρκετ λειτουργεί καρτέλ τροφί-

µων. Αυτό το παρασιτικό καρτέλ (που αποφασίζει 
από το πού και πώς θα µπουν τα προϊόντα στα ράφια 
έως και την υπερκοστολόγηση) και δεν ενοχλεί-
ται σχεδόν ποτέ από τη Επιτροπή Ανταγωνισµού 
η οποία ρίχνει στάχτη στα µάτια µε 1-2 πρόστιµα 
ανά µήνα, κι αυτά σε µικρές βιοτεχνίες παραγωγής 
τροφίµων. Ότι π.χ. η τιµή ενός πακέτου µακαρόνια 
τις τελευταίες ηµέρες σχεδόν διπλασιάστηκε από 
τους 3-4 leader του κλάδου δεν τους κάνει καµία 
εντύπωση! Τους έκανε όµως εντύπωση -και της 
έριξαν πρόστιµο- µία µικρή βιοτεχνία στον Ταύρο 
που φτιάχνει σαλάµι αέρος…

2. Αν δεν µπορούν να ελέγξουν τις διεθνείς τιµές 
µπορούν κάλλιστα να ελέγξουν τον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης που είναι από τους υψηλότερους 
στην Ευρώπη και επιβαρύνεται και από έναν ΦΠΑ 
24% που επίσης είναι από τους υψηλότερους στην 
ΕΕ. Σύµφωνα µε ρεπορτάζ της εφηµερίδας «Ναυ-
τεµπορική» στην τιµή του 1,841 ευρώ, το 1,08 
ευρώ προέρχεται από τους φόρους. Περίπου 
65 λεπτά είναι η επιβάρυνση από την τιµή του 
διυλιστηρίου, ενώ περίπου 10,5 λεπτά του ευρώ 
ανά λίτρο, είναι το µικτό κέρδος των εταιρειών 
εµπορίας (µεταφορά) και των πρατηρίων (λιανική 
πώληση). Βάσει της κοινοτικής νοµοθεσίας, ο 
ελάχιστος ειδικός φόρος κατανάλωσης ανά 
λίτρο βενζίνης είναι τα 0,36 ευρώ!

3. Οι τελευταίες ανατιµήσεις της ∆ΕΗ ήταν αυτές 
που γονάτισαν τους πολίτες. Η οποία (∆ΕΗ), πλη-
ρώνει τους ανταγωνιστές της για να είναι αντα-
γωνιστικοί… ενώ χρυσοπληρώνει τα κοµµατικά 
golden boys για να κάνουν ασκήσεις επί χάρτου 
ως επιτελικά στελέχη…

Η µεγάλη αλήθεια

Ο πρώην υφυπουργός Ανάπτυξης, Αθανάσιος 
Σκορδάς, ο οποίος θεωρείται στις αγορές και τη 
φιλελεύθερη οικονοµία ως ένας από τους πιο αξιό-
λογους αναλυτές, έγραψε µεταξύ άλλων σε άρθρο 

του στην εφηµερίδα «Η Καθηµερινή», τα παρακά-
τω:

«Η αύξηση του ενεργειακού κόστους, ακόµη κι αν 
ανακοπεί πριν από το µέσον του επόµενου έτους, 
θα έχει µεσοπρόθεσµες αρνητικές επιπτώσεις 
σε όλη την παραγωγική αλυσίδα και πρωτί-
στως στην παραγωγή και τις τιµές των τροφί-
µων. Ήδη η ενεργειακή εξάρτηση της βιοµηχανίας 
παραγωγής λιπασµάτων έχει οδηγήσει σε συρρί-
κνωση της παραγωγής λιπασµάτων και σε αύξηση 
της τιµής τους. Κατάσταση η οποία γίνεται αντι-
ληπτή σε όλους όσοι επισκεπτόµαστε κάθε λογής 
καταστήµατα τροφίµων και η οποία θα επιδεινωθεί 
όσο θα πλησιάζουµε στην εµπορία της σοδειάς του 
δευτέρου εξαµήνου του 2022. 

Μόνον αφελείς δεν βλέπουν τις αυξητικές τά-
σεις οι οποίες, επιπλέον των πραγµατικών αιτίων, 
επιχειρώντας να προεξοφλήσουν τα επερχόµενα, 
επιδεινώνουν το πρόβληµα και µεταβάλλουν την 
καταναλωτική συµπεριφορά. Στην αύξηση των πα-
ραγόντων κόστους πρέπει να λάβουµε υπ’ όψιν µας 
και τα σχετικά προβλήµατα της εφοδιαστικής αλυ-
σίδας. Ακριβότερες µεταφορές, καθυστερήσεις 
παραδόσεων, έλλειψη επαρκών µεταφορικών 
µέσων και εγγενείς αδυναµίες των υποδοµών 
διακίνησης και διαχείρισης εµπορευµάτων, 
καθιστούν αδύνατη την επέκταση των δυνα-
τοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας βραχυ-
πρόθεσµα».

Η διαπίστωση

Σύµφωνα µε την έρευνα του ΣΒΕ (Σύνδεσµος 
Βιοµηχανιών Ελλάδος), πάνω από τις µισές επι-
χειρήσεις (57%) έχουν µετακυλήσει τις αυξήσεις 
στους πελάτες τους, ενώ το 33% δεν έχει µεταφέ-
ρει τις ανατιµήσεις στην ενέργεια. Η έρευνα διε-
ξήχθη µεταξύ 25 Ιανουαρίου και 7 Φεβρουαρίου 
2022 και συµµετείχαν 142 επιχειρήσεις από όλους 
τους κλάδους της µεταποίησης.

∆υσοίωνες είναι οι προβλέψεις για τις τιµές ενέρ-
γειας και κατά το επόµενο εξάµηνο, καθώς οι µισές 
βιοµηχανίες (50%) εκτιµούν ότι θα παραµείνουν 
στα ίδια (υψηλά) σηµερινά επίπεδα, ενώ µία στις 
τρεις (31%) προβλέπει ότι θα αυξηθούν περαιτέρω.

Στο ερώτηµα «τι θα συµβεί στην περίπτωση πε-
ραιτέρω αύξησης των τιµών ενέργειας το επόµε-
νο εξάµηνο», οι επιχειρήσεις προβλέπουν µείωση 
από 10% έως 20%: στις πωλήσεις (για το 19% των 
ερωτηθέντων), στις εξαγωγές (25%) και στα κέρδη 
(25%).

πρώτο θέµα
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Λαϊκισµός και 
ψέµα

Η επεισοδιακή συνεδρίαση του δηµοτικού 
συµβουλίου Πάρου, για την οποία παρουσί-
ασε η εφηµερίδα µας στο προηγούµενο φύλ-
λο της, είναι φανερό µε τον απόηχό της ότι 
απασχολεί ακόµα τους πολίτες.

Το δίκαιο ή το άδικο όλων εκείνων που 
ειπώθηκαν έχω την εντύπωση ότι θα συνο-
δεύσει πολλές εικόνες του µέλλοντος µας σε 
ό,τι αφορά τις εκλογές της αυτοδιοίκησης, όχι 
αναγκαστικά µόνο σε επίπεδο δήµου.

Πολλοί δηµοτικοί σύµβουλοι, αλλά και σχο-
λιαστές της συνεδρίασης είπαν ότι «η προε-
κλογική περίοδος στην Πάρο ξεκίνησε πολύ 
νωρίς». Επειδή όµως οι τοπικοί παράγοντες 
ίσως πιστεύουν ότι ο λαός κοιµάται τον ύπνο 
του δικαίου και είναι χαζός θα ήθελα να ρω-
τήσω µε τη σειρά µου τι είναι αυτό που γίνε-
ται ενδιάµεσα των εκλογών και δεν έχει ως 
στόχο την επανεκλογή των πρωταγωνιστών 
της τοπικής πολιτικής σκηνής. Ποιά είναι π.χ. 
η λογική ενός δελτίου Τύπου του επαρχείου 
που επαναλαµβάνει για πολλοστή φορά το 
πρόγραµµα µέσω του οποίου εντάχθηκε το 
γήπεδο Παροικιάς για τη συντήρησή του. Η 
ίδια λογική υπάρχει και στα δελτία Τύπου της 
σηµερινής δηµοτικής Αρχής ή της αντιπολί-
τευσης. Καµία διαφορά. Τα πάντα που γίνο-
νται από πολιτικούς σχηµατισµούς µεταξύ 
δύο εκλογών έχουν σχέση την επόµενη κάλ-
πη. Έτσι, για να γνωρίζουµε τι λέµε και πότε 
ακριβώς είναι ο λαϊκισµός!

Έχοντας εργαστεί µε τον ένα ή άλλο τρόπο 
πέριξ των κοινών στην Πάρο τα τελευταία 20 
περίπου χρόνια δεν ενθυµούµαι κανέναν επι-
κεφαλής συνδυασµού, παράταξης, πολιτικού 
φορέα, να είπε ότι βγάζουµε δελτίο Τύπου µη 
έχοντας στο πίσω µέρος του κεφαλιού του τις 
επόµενες εκλογές.

Στην επεισοδιακή συνεδρίαση έπαιξε φυσι-
κά ρόλο και η θέση που έλαβε η Περιφερεια-
κή αρχή, που κατά την άποψή µου δυναµίτισε 
ακόµα περισσότερο την κατάσταση. Ειπώθη-
καν και πράγµατα ακραίου εντυπωσιασµού 
όπως εκείνο το σχόλιο του κ. Χατζηµάρκου 
περί της «καλύτερης κυβέρνησης που είχε 
ποτέ η χώρα» ή της «πρώτης Περιφέρειας σε 
απορρόφηση πόρων». Έτσι, για την ιστορία, 
στο ΕΠΑ (Εθνικό Πρόγραµµα Ανάπτυξης), 
που λαµβάνει υπόψη την υφιστάµενη κατα-
νοµή µε βάση τον προϋπολογισµό εντεταγµέ-
νων έργων, τις πραγµατοποιήσεις για το 2019 
και τις εκτιµήσεις για το ανεκτέλεστο υπόλοι-
πων έργων το 2020 καθώς και άλλα στοιχεία, 
η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου στα Περιφερειακά 
Προγράµµατα Ανάπτυξης, βρίσκεται στην 
ουρά µε ποσοστό 4,04%! Όπως περίπου και η 
Ιωνικάρα που δίνει τον υπέρ πάντων αγώνα 
για τη σωτηρία! Μόνο που στην Κοκκινιά δε 
λέµε «πάµε για πρωτάθληµα». 

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

Ο «εφιάλτης» 
της απλής 
αναλογικής

Πρωτοκλασάτο στέλεχος του κόµµατος της 
αξιωµατικής αντιπολίτευσης είχε δηλώσει προ-
σφάτως ότι η κανονικότητα δε βοηθάει την 
αριστερά, όντως σοκαριστική δήλωση για πολ-
λούς. 

Έχουµε εισέλθει σε µια παρατεταµένη προε-
κλογική περίοδο και παρά τις διαψεύσεις του 
πρωθυπουργού ότι οι εκλογές θα γίνουν στο 
τέλος της τετραετίας, ο χρόνος διεξαγωγής πρό-
ωρων εκλογών, µετατίθεται από Άνοιξη, σε Φθι-
νόπωρο ακόµη και στην Άνοιξη του επόµενου 
χρόνου. Οψόµεθα.

Οι δηµοσκοπήσεις δίνουν και παίρνουν αλλά 
η αυτοδυναµία για το πρώτο κόµµα είναι ανέφι-
κτη. Η απλή αναλογική «ανακατεύει» την τρά-
πουλα συνεργασιών των πολιτικών κοµµάτων, 
µε τον «εφιάλτη» της ακυβερνησίας να είναι 
ορατός. Από την πρώτη εκλογική αναµέτρηση, 
αδύνατη.

Κοµµατικές συγκλίσεις γράφονται και δια-
ψεύδονται στη στιγµή. Πολιτικοί αναλυτές προ-
βλέπουν και σχεδιάζουν γραµµικές αναγωγές 
µεταξύ των εκλογικών αναµετρήσεων, µη λαµ-

βάνοντας υπόψη ότι η απλή αναλογική µπορεί 
να φέρει στη βουλή κόµµατα που θα σηκωθούν 
οι τρίχες από το κεφάλι µας, λόγω της χαλα-
ρής ψήφου των πολιτών. Σε πρώτη και δεύτε-
ρη φάση προοπτική διακυβέρνησης της χώρας, 
δεν πρόκειται να υπάρξει. Θα δροµολογηθούν 
ραγδαίες και καταστροφικές εξελίξεις και στην 
οικονοµία και στη δηµόσια διοίκηση της χώρας, 
όσο η ακυβερνησία θα κυβερνά τη χώρα. Το δί-
ληµµα-αφήγηµα που θα πρέπει να τεθεί, πρώ-
τιστα από το κυβερνών κόµµα, στους πολίτες 
θα πρέπει να είναι η ανάγκη κυβερνησιµότητας 
της χώρας την επόµενη ηµέρα των εκλογών. Τε-
λευταίο παράδειγµα της εφαρµογής του συστή-
µατος της απλής και «άδολης» αναλογικής ήταν 
στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές. Τρα-
γελαφικές καταστάσεις στους περισσότερους 
δήµους της χώρας. Οι περισσότεροι δήµαρχοι 
βρίσκονταν µε την πλάτη στον τοίχο λόγω αδυ-
ναµίας πλειοψηφίας στα δηµοτικά συµβούλια. 
Ούτε «ζωγραφιστά» έργα δε θα µπορούσαν να 
κάνουν. Ευτυχώς, άλλαξε ο αρµόδιος υπουργός 
και τον νόµο για τις επόµενες αυτοδιοικητικές 
εκλογές και για το τώρα, βρήκε λύση να κυβερ-
νηθούν οι δήµοι.

Ο εκλογικός νόµος, µε το «µικρό» µπόνους 
που θα ισχύσει µεταξύ πρώτης και δεύτερης 
εκλογικής διαδικασίας, είναι αρκετά προβλη-
µατικός, για να σχηµατιστεί αυτοδύναµη κυ-
βέρνηση από το πρώτο κόµµα. Η επαναφορά 
του γνωστού εκλογικού νόµου Παυλόπουλου, 
είναι αναγκαία και απαραίτητη. Θα το τολµή-
σει όµως το κυβερνών κόµµα να τον φέρει προς 
ψήφιση ή θα πάµε από εκλογή σε εκλογή, µε 
τον εφιάλτη της ακυβερνησίας να καταστρέψει 
ότι έχει επιτευχθεί µε θυσίες στην οικονοµία και 
στη δηµόσια διοίκηση. Τα µνηµόνια «καιροφυ-
λακτούν»!

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου

Το «φιλέτο» 
και η τύχη του 
ωδείου
γράφει ο Νίκος Σαρρής,
∆άσκαλος

Εδώ και κάποια χρόνια γίνεται κουβέντα για 
ένα κτήριο «φιλέτο» στην Αγία Άννα, που στην 
ουσία πάει χαµένο στεγάζοντας το δηµοτικό 
ωδείο. 

Ναι, γι’ αυτό το κτήριο µιλάµε, πράγµατι φιλέ-
το, το οποίο αν ελευθερωνόταν θα νοικιαζόταν, 
προσπορίζοντας στον δήµο υπολογίσιµα έσοδα. 
«Κρα» θα έκαναν να το πιάσουν επίδοξοι ενοι-
κιαστές-επιχειρηµατίες, άνθρωποι ρεαλιστές, 
που ξέρουν να εκµεταλλεύονται τις ευκαιρίες, 
προάγοντας τον τουρισµό. Αυτά συζητιόνταν 
δυστυχώς, ως εάν η ευηµερία του νησιού είναι 
το κυνήγι του κέρδους. 

Ο δήµος, σε αυτή τη λογική όλα αυτά τα χρό-
νια δεν έβλεπε µε καλό µάτι την «κατάληψη» 
του κτηρίου από το ωδείο, ούτε καν τη λειτουρ-
γία του, και φαίνεται πως βρήκε την ευκαιρία 
να χτυπήσει:

Πριν από δύο τρεις µήνες συζητήθηκε και απο-
φασίστηκε στο δηµοτικό συµβούλιο η µεταφορά 
του δηµοτικού ωδείου σε κτήριο που βρίσκεται 
στον δρόµο προς Καµάρες, ώστε να ελευθερω-
θεί ο χώρος για να στεγαστεί η υπηρεσία πο-
λεοδοµικού σχεδιασµού του δήµου Πάρου που 
απασχολεί κάποιους λίγους υπαλλήλους. Βρή-
καν λοιπόν λογικό να εξορίσουν το δηµοτικό 
ωδείο υποβαθµίζοντάς το και να υποχρεώσουν 
το προσωπικό και τους µαθητές να µετακινού-
νται µε αυτοκίνητο προς και από το ωδείο και 
τους γονείς αναγκαστικά να περιµένουν για να 
παραλάβουν τα παιδιά τους. 

Το κτήριο στην Αγ. Άννα, επιτρέπει σε πολλούς 
από τους µαθητές καθώς και τους εκπαιδευτι-
κούς να πηγαίνουν µε τα πόδια και στους γονείς 
των υπολοίπων που τα µεταφέρουν, να συνδυ-
άζουν τη µεταφορά µε δουλειές στην Παροικιά. 
Η θέση που επί χρόνια βρίσκεται το δηµοτικό 
ωδείο είναι η αρµόζουσα, γιατί ένας τόσο σο-
βαρός θεσµός ανήκει στην πόλη και όχι στην 
εξορία. 

Προσωπικά θεωρώ πως το δηµοτικό συµβού-
λιο πρέπει να ανακαλέσει την απόφαση µεταφο-
ράς του δηµοτικού ωδείου. Μια µεταφορά αδι-
καιολόγητη και χωρίς λογικά επιχειρήµατα και 
να φροντίσει να βρεθεί άλλη λύση για να στεγα-
στεί η υπηρεσία πολεοδοµικού σχεδιασµού, αν 
και πιστεύω ότι άλλες είναι οι βλέψεις για την 
τύχη του φιλέτου. 
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Καλό ταξίδι 
Robert

Στις 18 Φεβρουαρίου 2022 έγινε γνωστός στο 
νησί ο θάνατος του αγαπητού φίλου, Robert van 
der Most. Τον Ρόµπερτ τον γνώρισα το 2008 
όταν εργαζόµουν στην εφηµερίδα: «Τα Νέα Πά-
ρου-Αντιπάρου». 

Για πολλούς και διάφορους λόγους ταίριαξα µαζί 
του. Πάντα άλλωστε εκτιµώ τους ανθρώπους που 
παρατούν το οτιδήποτε όταν είναι να συζητήσουν 
για το ποδόσφαιρο και ειδικά για την πεµπτουσία 
αυτού, που είναι ότι το ποδόσφαιρο πάνω από όλα 
παραµένει ένα παιχνίδι για µικρά και µεγάλα παι-
διά. Πού, παθιάζονται µαζί του, άσχετα αν βλέπουν 
έναν αγώνα Ρέαλ Μαδρίτης – Μπάγερν ή Καραβάς 
– Αίας Σαλαµίνος.

Κάπως έτσι, καθώς ο γίγαντας ολλανδός είχε 
γνώση του παγκόσµιου ποδοσφαίρου, αλλά συγ-
χρόνως ήξερε απέξω και ανακατωτά το Κυκλαδί-
τικο πρωτάθληµα, γίναµε τακίµια! Έτσι, σηκωνό-
µαστε από τις 8 τις Κυριακές για να πάµε π.χ. στο 
γήπεδο της Μάρπησσας και να δούµε τον αγώνα 
που ξεκινούσε στις 9 το πρωί και το απόγευµα να 
παρακολουθήσουµε το ντέρµπι της Ολλανδίας µε-

ταξύ Άγιαξ – Αϊντχόβεν, που ο Ρόµπερτ αγαπούσε. 
Την ίδια στιγµή βέβαια δεν παραλείπαµε να βρού-
µε στο youtube τον αγώνα της Ελπίδας Χορτερού 
Σερρών, για την οποία είχαµε καταλήξει ότι ήταν 
η µοναδική ποδοσφαιρική οµάδα που έδινε νόηµα 
στη λέξη ερασιτεχνισµός.

Ο Ρόµπερτ γούσταρε τρελά να πηγαίνει και να 
φωτογραφίζει αγώνες του πρωταθλήµατος Κυ-
κλάδων. Η δουλειά που έκανε ήταν άκρως επαγ-
γελµατική. Ο Ρόµπερτ, που είχε γυρίσει πολλά γή-
πεδα του κόσµου για διεθνείς αγώνες (εργαζόταν 
πριν την Πάρο σε κορυφαίο φωτο-ειδησεογραφι-
κό πρακτορείο), φωτογράφιζε ακριβώς µε τον ίδιο 
τρόπο όλους τους αγώνες. Ακόµα, στην Πάρο, ο 
ολλανδός γίγαντας, έκανε αν φας και προφίλ πολ-

λών καθηµερινών ανθρώπων δίνοντας σηµασία 
στη λεπτοµέρεια. Αυτό το εκπληκτικό αρχείο σύµ-
φωνα µε πληροφορίες κατέληξε σε γάλλους συλ-
λέκτες. 

Με τον Ρόµπερτ συνεργαστήκαµε κι ένα διά-
στηµα στη «Φωνή της Πάρου», καθώς και σε µία 
προσπάθεια (που µόνο µέσα µε έβαζε) στην ιστο-
σελίδα «Sport Paros». Τον πήγαινα τον ολλανδό 
και τα πίναµε παλιά στον «Πειρατή» ακούγοντας 
ατελείωτα Φρανκ Σινάτρα. Είχαµε συνεργαστεί 
και σε µία πρωτοποριακή –για την εποχή- έκθεση 
αθλητικής φωτογραφίας από αγώνες ποδοσφαί-
ρου στην Πάρο.

Το νησί τον αγάπησε τον Ρόµπερτ, που κυκλο-
φορούσε πάντα µε τη φωτογραφική µηχανή στον 
ώµο. Θα µπορούσα να γράφω επί ώρες για ιστορίες 
του στο νησί και αντιδράσεις ανθρώπων. Μετά, ο 
Ρόµπερτ, έφυγε από την Παροικιά που ζούσε. Αρ-
χικά πήγε και έζησε στη Santa Comba, ένα χωριό 
της Πορτογαλίας, 200 ψυχών. Και εκεί «έδεσε» µε 
την οµάδα του χωριού. Μετά πήγε στο Zoetermeer 
-κι αυτό µικρό χωριό- της Ουγγαρίας. Εκεί µας 
αποχαιρέτησε ειρηνικά, αφού πέθανε στον ύπνο 
του.

Θα µας λείψεις Ρόµπερτ. Ίσως περισσότερο να 
λείψεις από το παριανό ποδόσφαιρο, αλλά όλοι 
µας θα σε θυµόµαστε µε αγάπη βλέποντας τις υπέ-
ροχες φωτογραφίες σου.

∆.Μ.Μ.
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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

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 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

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το 
ξενοδοχείο 5 αστέρων CALME 
BOUTIQUE HOTEL στην Πάρο, για 
την καλοκαιρινή περίοδο 2022. Τα 
κύρια προσόντα είναι η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 
4 ή 5 αστέρων, η υπευθυνότητα, η 
ευγένεια, ο επαγγελµατισµός και η 
προσοχή στη λεπτοµέρεια. Η εταιρεία 
προσφέρει απασχόληση από µέσα 
Μαϊου-τέλη Σεπτεµβρίου, µισθό 
1.300, ευχάριστο περιβάλλον εργα-
σίας, διατροφή, και διαµονή (wi-fi ) 
και στολή. Βιογραφικό recruitment@
calmehotelparos.com και τηλέφωνο 
+30 22840 28695.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ/Η 
ΟΡΟΦΟΚΟΜΙΑΣ ζητείται από το 
ξενοδοχείο 5 αστέρων CALME 
BOUTIQUE HOTEL στην Πάρο. Τα 
κύρια προσόντα είναι η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση, η δυνατότητα 
εκπαίδευσης προσωπικού και η 
προσοχή στην λεπτοµέρεια. Η εταιρία 
προσφέρει πλήρη απασχόληση, (µέσα 
Μαϊου-τέλη Σεπτεµβρίου 2022), 
µισθό 1.600.00,διατροφή, διαµονή 
(wi-fi ), και στολή. Βιογραφικό 
recruitment@calmehotelparos.com 
και τηλέφωνο +3022840 28695.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
και ΤΑΜΙΑΣ ζητείται από κατά-
στηµα στην Παροικιά. Επιθυµητή η 
γνώση αγγλικών. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6937 605 963 και στο email: 
marianthiplali@gmail.com

Η ΗERTZ AUTOHELLAS ΠΑΡΟΥ 
αναζητά CUSTOMER SERVICE 
REPRESENTATIVES να ενταχθούν 
στη δυναµική της οµάδα! Η θέση 
του CSR έχει ως βασικό στόχο 
να προσφέρει επαγγελµατικά και 
αποτελεσµατικά τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες της Hertz ΑutoHellas 
έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως τις 
ανάγκες των πελατών. Απαραίτητα 
προσόντα είναι δίπλωµα οδήγησης 
και γνώση αγγλικής γλώσσας! Γίνε 
και συ µέλος της πιο δυνατής οµάδας 
car rental! Στείλε το βιογραφικό 
σου στα hr.career@hertz.gr ή 
nragousis@hertz.gr 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το 
ξενοδοχείο Poseidon of Paros Hotel 
& Spa 5* στην Πάρο για εποχική 
απασχόληση µε ικανοποιητικό µισθό 
συν επιδόµατα. Εάν επιθυµείτε να 
γίνετε µέλος της οµάδας µας, παρα-
καλούµε όπως τηλεφωνήσετε στό 
6987 888774 ή στείλτε το βιογρα-
φικό σας στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το κατά-
στηµα «Arsenis», για τα παρακάτω 
πόστα: BARISTA για το καφέ του 
καταστήµατος της Παροικιά και ΠΩ-
ΛΗΤΡΙΑ και ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
για το κατάστηµα της χονδρικής στη 
Νάουσα. Επικοινωνία στο email: 
ktimaarseni@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται, 
µε γνώση Η/Υ, γνώση ελληνικής 
και αγγλικής γλώσσας και δίπλωµα 
οδήγησης αυτοκινήτου. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 22840 22302

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από 

εταιρεία αθλητικών ειδών, για το 
κατάστηµά της στη Πάρο. Αποστολή 
βιογραφικών στο cvs2@diethnis-
athlitiki.gr

Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα 5* 
Summer Senses, αναζητά για τη 
σεζόν 2022 νέους, δυναµικούς και 
ταλαντούχους συνεργάτες, µήπως 
είσαι ένας από αυτούς?
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
Απαιτούµενα προσόντα / δεξιότητες:
• Προϋπηρεσία
• Επαγγελµατική εµφάνιση
• ∆ιάθεση για προσφορά υπηρεσιών 
φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών
• Εµπειρία στις διαδικασίες υγιεινής 
και καθαριότητας δωµατίων, των 
επισιτιστικών τµηµάτων λοιπών 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
του Ξενοδοχείου
• Ικανότητα αποτελεσµατικής 
οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης 
χρόνου
• Ευχάριστη προσωπικότητα µε 
χαµόγελο - οµαδικότητα – προ-
σαρµοστικότητα – προσοχή στη 
λεπτοµέρεια
Η εταιρία µας προσφέρει:
• Συνεχή εκπαίδευση
• Ανταγωνιστικές µισθολογικές 
απολαβές αναλόγως προσόντων
• Ποιοτικές συνθήκες διαµονής και 
διατροφή
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• ∆υνατότητες εξέλιξης µέσα από 
την εταιρεία
Όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
στο manager@summersenses.gr ή 
καλέστε στο τηλέφωνο 22840 93000.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τα πόστα 
καµαριερών, µπουφέ σέρβις και
βραδινής ρεσεψιόν. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία για το πόστο καµα-
ριέρας, καθώς και γνώση αγγλικών 
για τα πόστα µπουφέ, σέρβις και 
ρεσεψιόν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
6947 023 004. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ζητείτε για το πόστο 
βραδινής ρεσεψιόν (Ξενοδοχείο Έρη), 
απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6947 023 004

ΚΥΡΙΑ ζητείται για εργασία σε κατά-
στηµα στον Περιφερειακό Παροικιάς. 

Απασχόληση όλο το χρόνο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22840 23163, ώρες 
καταστηµάτων

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φύλαξη ηλικιω-
µένων, για 1 φορά την εβδοµάδα, 
κάθε Κυριακή. Τηλ. για πληροφορίες: 
6932 426 568, 210 5780457

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για πλήρη 
απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο 
στη Παροικία Πάρου. Απαραίτητες 
ικανότητες: διαχείριση κοινού, υπευ-
θυνότητα, οργάνωση και προσοχή 
στη λεπτοµέρεια. Για δήλωση ενδι-
αφέροντος, αποστείλετε βιογραφικό 
µε email στο recruitment.dkrlaw@
yahoo.com

MASSEUSE/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
ζητείται στην Αντίπαρο. Απαιτούµενα 
προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
3 ετών. Παρέχεται 3µηνη απασχόλη-
ση από Ιούνιο µέχρι και Αύγουστο. 
Μισθολογικές απολαβές αναλόγως 
προσόντων. ∆ωρεάν ∆ιαµονή και 
∆ιατροφή. Ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας. Αποστολή βιογραφικών 
στο vilabro@gmail.com, Τηλ. 
επικοινωνίας: 6946 00 00 36 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥ και ΜΗΧΑΝΟΞΥ-
ΛΟΥΡΓΟΙ ζητούνται από νέα ανα-
πτυσσόµενη εταιρεία παραγωγής και 
τοποθέτησης ξύλινων κουφωµάτων 
για την στελέχωση της. Αγγλικά και 
επαγγελµατικό δίπλωµα θα ληφθεί 
υπόψιν. Επικοινωνία στο e-mail: 
info@bausystems.gr και στο τηλ: 
22840 41786

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

ΝΕΑΡΟΣ ζητείται για εργασία σε 
γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων, 
(οδηγός και πλύσιµο Ι.Χ). Απαραίτητα: 
άδειας οδήγησης Ι.Χ και γνώση 
Αγγλικών. Περισσότερες πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 
22840 21232 

ΑΤΟΜΟ ζητείται για µόνιµη εργασία, 
ως ελεγκτής,από το Autovision ΚΤΕΟ 
Πάρου. Τηλέφωνο: 6941411564. 
Αποστολή βιογραφικών: kteoparou@
autovision.gr

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για την Αντίπαρο. 
Απαιτούµενα προσόντα: Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική 
κουζίνα. Άριστη γνώση και εφαρµογή 
πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίµων. Ευχάριστος 
και θετικός χαρακτήρας. Απόφοιτος 
σχολής µαγειρικής. Παρέχεται 3µηνη 
απασχόληση από Ιούνιο µέχρι και 
Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές 
αναλόγως προσόντων. ∆ωρεάν 
∆ιαµονή και ∆ιατροφή. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βι-
ογραφικών στο vilabro@gmail.com, 
τηλ. επικοινωνίας: 6946 00 00 36

ΑΤΟΜΟ ζητείται από το καφέ – σνακ 
µπαρ «ΦΛΟΙΣΒΟΣ», για τη βραδινή 
βάρδια στην κουζίνα. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6932 170 113

∆ΙΑΦΟΡΑ

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

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»

Ανακοίνωση
Έχοντας υπόψη :
1. Το άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011)
2. Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ 
 (ΦΕΚ 2200Β/30-9-2011)
3. Την υπ’ αριθµόν 68/2021 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
4. Την από 22-02-2022 αίτηση της κ. Ιωάννας Καλακώνα.

Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυ-
χόν σφαλµάτων ή τη συµπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστά-
µενων κοινόχρηστων χώρων σε περιοχή τµήµατος του οικισµού Λευκών Τ.Κ. 
Λευκών ∆ήµου Πάρου, για την διαδικασία κύρωσης δηµοτικού δρόµου, όπως 
ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-03-2011).

Πληροφορίες ∆/νση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, Υπηρεσίας ∆όµησης 
& Περιβάλλοντος, ∆ηµαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 
60147.

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, 
Υπηρεσίας ∆όµησης & Περιβάλλοντος ∆ήµου Πάρου

Ταΐρης Στέργιος
Πολιτικός Μηχανικός
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Καρδιολογικός 
έλεγχος στα 
παιδιά
του Χαράλαµπου Κάββουρα
Συνεργάτη των Πολυιατρείων Αιγαίου

Ο καρδιολογικός έλεγχος στα παιδιά έχει κατα-
στεί προαπαιτούµενος τα τελευταία χρόνια για την 
συµµετοχή τους σε αθλητικές δραστηριότητες.

 Τι εξετάζουµε στον καρδιολογικό 
παιδιατρικό έλεγχο;

 Ο παιδοκαρδιολόγος ασχολείται µε παθήσεις 
της καρδιάς στα παιδιά. Οι παιδοκαρδιολόγοι αντι-
µετωπίζουν:

- Τις συγγενείς καρδιοπάθειες (παθήσεις που πα-
ρουσιάζονται κατά τη γέννηση)

- Αρρυθµίες (διακυµάνσεις στον καρδιακό ρυθ-
µό)

- Καθώς και τις διαταραχές της λειτουργίας της 
καρδιάς όπως η καρδιακή ανεπάρκεια.

Η αρχική αξιολόγηση που διενεργείται από τον 
παιδοκαρδιολόγο ξεκινά µε τη λήψη πλήρους 
οικογενειακού ιατρικού ιστορικού µε ερωτή-
σεις όπως:

- Τυχόν επεισόδιο αιφνίδιου καρδιακού θανάτου 
σε συγγενή πρώτου βαθµού σε νεαρή ηλικία

- Καρδιακή νόσος σε συγγενείς 
- ∆υσλιπιδαιµία σε συγγενείς πρώτου βαθµού 

για διάγνωση πιθανής οικογενούς υπερχοληστε-
ριναιµίας

Κατόπιν λαµβάνεται ατοµικό ιστορικό µε 
ερωτήσεις που αφορούν τυχόν συµπτώµατα 
του παιδιού

- Εύκολη ή ανεξήγητη κόπωση ή δύσπνοια κατά 
την άσκηση

- Λιποθυµικά/προλιποθυµικά επεισόδια
- Προκάρδιο άλγος κατά την άσκηση
- Αίσθηµα παλµών στην ηρεµία η στην άσκηση
- Υπέρταση
- Υπερλιπιδαιµία

Στη συνέχεια γίνεται κλινική εξέταση.

Με τη χρήση στηθοσκοπίου γίνεται ακρόαση 
καρδιάς για ανεύρεση καρδιακού φυσήµατος στη 
συνέχεια γίνεται ψηλάφηση µηριαίων σφύξεων 
ενώ στο τέλος γίνεται µέτρηση αρτηριακής πίεσης 
και αντιστοίχιση στις φυσιολογικές τιµές για την 
ηλικία του παιδιού.

Κατά την ακρόαση της καρδιάς ανιχνεύεται η πι-
θανότητα φυσήµατος. Το φύσηµα δεν είναι ασθέ-
νεια αλλά είναι ένας ήχος, που δηµιουργείται όταν:

Περνάει µεγάλη ποσότητα αίµατος από υγιή αγ-
γεία ή φυσιολογικές καρδιακές βαλβίδες (δηλαδή 
παρουσιάζεται η λεγόµενη υπερκινητική κυκλο-
φορία του αίµατος) και είναι αυτά που λέγονται 
λειτουργικά ή αθώα φυσήµατα. Τα εν λόγω φυ-
σήµατα είναι πιο συχνά και δεν έχουν καµία κλι-
νική σηµασία. Παιδιά µε αθώα φυσήµατα δε χρει-
άζονται περιορισµό στην άσκηση ή οποιαδήποτε 
άλλη θεραπεία.

Τα παιδιά που είναι σε ηλικία να αντιλαµβάνο-
νται ότι έχουν πράγµατι αθώο φύσηµα, θα πρέπει 
να διαβεβαιωθούν πως δε διαφέρουν από τα άλλα 
υγιή παιδιά.

Αθώα φυσήµατα ανιχνεύονται επίσης σε παιδιά 
µε ψηλό πυρετό, αναιµία.

Παθολογικά φυσήµατα

Μερικά από τα καρδιακά φυσήµατα µπορεί να 
υποδηλώνουν υποκείµενη καρδιοπάθεια.

Στατιστικά περίπου 1 στα 500 νεογέννητα βρέφη 
θα γεννηθούν µε καρδιοπάθεια.

Αυτά τα παιδιά συνήθως εκδηλώνουν συµπτώ-
µατα τις πρώτες ώρες ή µέρες της ζωής τους.

Πολλά παιδιά δε θα παρουσιάσουν κανένα σύ-
µπτωµα, εκτός από ένα καρδιακό φύσηµα, κάποια 
µπορεί να παρουσιάσουν συµπτώµατα, τα οποία 
µπορεί να εκληφθούν λανθασµένα σαν αιτία άλ-
λης ασθένειας ή πάθησης.

Συµπτώµατα που εµφανίζονται σε νεογέννητα 
µε συγγενείς καρδιοπάθειες είναι η ταχύπνοια 
(γρήγορη αναπνοή), δυσκολία στη σίτιση του παι-
διού, περιστοµατική κυάνωση (µπλε χρώµα γύρω 
από τα χείλη) και στασιµότητα βάρους.

Οι συγγενείς καρδιοπάθειες δεν είναι κληρονο-
µικές και συνήθως τα αίτια είναι άγνωστα. Η λοί-
µωξη της εγκύου στο πρώτο τρίµηνο της εγκυµο-
σύνης, ο σακχαρώδης διαβήτης που δεν ελέγχεται 
καλά, ή αν η έγκυος πάσχει από κάποιο µεταβολι-
κό νόσηµα αυξάνουν την πιθανότητα να γεννηθεί 
παιδί µε καρδιοπάθεια. Επίσης ο κίνδυνος αυξάνε-
ται αν γίνεται κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ή 
ναρκωτικές ουσίες.

Ποιες οι συχνότερες καρδιοπάθειες;

Οι πιο συχνοί τύποι καρδιοπαθειών οφείλονται 
στη λανθασµένη κατασκευή της καρδιάς, είτε σε 
τρύπες µέσα στην καρδιά (πχ. µεσοκολπική ή µε-
σοκοιλιακή επικοινωνία) είτε σαν στένωση των 
βαλβίδων (πνευµονική στένωση και αορτική στέ-
νωση).

Covid-19και παιδιά

Με τον ερχοµό της πανδηµίας του ιού 
SARS-COVID 19 έχει παρατηρηθεί ιδιαίτερα 
στις µικρές ηλικίες µετά από νόσηση µείωση 

της αθλητικής δυναµικής και εύκολη κόπω-
ση συµπτώµατα που εµµένουν αρκετό καιρό 
µετά την νόσηση. Μερικοί από τους µικρούς 
ασθενείς, εµφανίζουν θωρακικό άλγος και 
αρρυθµίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνεται 
απαραίτητος ο καρδιολογικός έλεγχος ώστε 
να εκτιµηθεί η επίπτωση της λοίµωξης στην 
καρδιά.

Εµβόλιο ενάντια στον SARS -COVID 19 και 
παιδιά 

Από τον Απρίλιο του 2021 οι αναφορές σε πε-
ριπτώσεις µυοκαρδίτιδας και περικαρδίτιδας, που 
προκλήθηκαν µετά από mRNA COVID-19 εµβολι-
ασµούς (εµβόλιο Pfi zer-BioNTech BNT162b2 και 
εµβόλιο Moderna mRNA-1233), αυξάνονται συνε-
χώς παγκοσµίως. Ο αριθµός των ατόµων που εµ-
φανίζουν µυοκαρδίτιδα µετά τον εµβολιασµό τους 
κυµαίνεται από 1 στις 20.000 έως 1 στις 100.000 
δόσεις, ανάλογα µε την ηλικία και το φύλο του 
λήπτη του εµβολίου. 

Οι µελέτες σχετικά µε την εµφάνιση µυοκαρδί-
τιδας ή περικαρδίτιδας µετά από εµβολιασµό µε 
mRNACOVID-19 δείχνουν ότι:

- Είναι πιο συχνή µετά τη δεύτερη δόση του εµ-
βολίου αλλά µπορεί να παρατηρηθεί και µετά την 
πρώτη δόση εµβολίου mRNACOVID-19.

- Τα συµπτώµατα εµφανίζονται συνήθως εντός 
των πρώτων 7 ηµερών από τον εµβολιασµό, αλλά 
µπορούν να εµφανιστούν και ύστερα από τις 30 
ηµέρες.

- Οι περιπτώσεις αφορούν κυρίως εφήβους και 
ενήλικες (νέους) και εµφανίζονται πιο συχνά σε 
άνδρες σε σύγκριση µε τις γυναίκες

- Όλοι οι ασθενείς εµφανίζουν ήπια συµπτώµατα 
και ανταποκρίνονται καλά στη συντηρητική θερα-
πεία, ενώ η βελτίωση της κατάστασης της υγείας 
τους είναι ταχεία.

Σε περίπτωση εµφάνισης θωρακικού άλ-
γους µετά από εµβόλιο ενάντια στο COVID-19 
είναι απόλυτα απαραίτητη η επίσκεψη σε 
παιδοκαρδιολόγο.
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Κατάθεση ψυχής 
από την ΑΕ 
Πάρου

Η Αθλητική Ένωση Πάρου απέδειξε την Κυριακή, 
20 Φεβρουαρίου, στο δηµοτικό στάδιο Παροι-
κιάς, ότι µπορεί να πάρει το πρωτάθληµα Κυκλά-
δων, ακόµα και όταν όλα συνωµοτούν εναντίον 
της.

Παίζοντας µπροστά σε περίπου 600 φίλους 
της η ΑΕΠ (φετινό ρεκόρ προσέλευσης), πάταγε 
καλύτερα µέσα στον αγωνιστικό χώρο και το τελι-
κό 1-1 είναι µία επιτυχία απέναντι στους υπερό-
πτες ποδοσφαιριστές της Ελλάς Σύρου.

Η Ελλάς Σύρου προηγήθηκε 0-1 στο 41ο λεπτό, 
µε αµφισβητούµενο πέναλτι που υπέδειξε ο συ-
ριανός διαιτητής, Μ. Βακόνδιος, για χέρι του Χρ. 
Γαβαλά. Ο κ. Βακόνδιος απέβαλλε τον παριανό πο-
δοσφαιριστή, ενώ από τα 11 µέτρα ο Β. Μπούνας 
έγραψε το 0-1.

Στο δεύτερο ηµίχρονο η οµάδα του Γ. Μοστρά-
του δεν είναι υπερβολή να γράψουµε ότι φαινό-
ταν µέσα στο γήπεδο να έχει εκείνη αριθµητική 
υπεροχή. Έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο, πέτυχε 
την ισοφάριση στο 63ο λεπτό, µε τον Ρωµαίο Εσάι 
(µετά από πάσα-κεφαλιά του Αριανούτσου), αλλά 
κυρίως έδειξε ότι η οµάδα της ΑΕ Πάρου έχει ένα 
συγκροτηµένο σύνολο, που όποιος την υποτιµήσει 
στη συνέχεια της Β’ φάσης του πρωταθλήµατος θα 
κλάψει πικρά,

Τέλος, η διαιτησία του κ. Βακόνδιου (που έτσι 
κι αλλιώς είναι ένας καλός διαιτητής), ελέγχεται 
περισσότερο για το ότι δεν κατάφερε να δείξει ισο-
νοµία στις παραβάσεις για κίτρινες κάρτες σε συ-
ριανούς ποδοσφαιριστές.

Οι πρωταγωνιστές

ΑΕ Πάρου: ∆. Ρούσσος, Βιτζηλαίος, Παπαδό-
πουλος, Γαβαλάς, Καµπάσης (Τριανταφυλλίδης), 
Παντελαίος, Γ. Ρούσσος (Ραµπαβίλας), Γιαννούλης, 
Εσάι (Γιουρτζίδης), Μουράι, Αριανούτσος

Ελλάς Σύρου: Παπαδόπουλος, Λαλάς (Μαρα-
γκός), Κολιάκος, Οικονοµόπουλος, Αργυρός, Μπα-
κατσέλος, Μπούνας, Σαµανίδης, (Περιάλης), Παυ-
λόπουλος, Μανουδάκης (Μουλίδης), Σαββίδης.

Κριτική του αγώνα

Θα ξεκινήσουµε από τους φιλοξενούµενους, που 
είναι σπουδαία οµάδα. Σπουδαία από τη µία, αλλά 
φοβερά υπεροπτική και συγχωρέστε µας κακοµα-
θηµένη…

Η Ελλάς Σύρου δεν έχει ανάγκη από κανέναν 
και µπορεί µόνη της να πάρει αποτελέσµατα. Έχει 
στο ρόστερ της αρκετά αξιόλογους ποδοσφαιριστές. 
Το κακό µε την οµάδα αυτή είναι ότι την παραπλά-
νησε ο Α’ Όµιλος που µετείχε στην πρώτη φάση 
του πρωταθλήµατος και δέχθηκε όλο και όλο ένα 
γκολ στον τελευταίο της αγώνα από την Άνω Σύρο. 
Αυτό, είναι φανερό, ότι τους έκανε να νιώθουν 
«Ρεάλ Μαδρίτης» στα καλύτερά της. Έτσι, δεν κα-
τανόησαν ότι οι οµάδες που ανταγωνίστηκαν ήταν 
παρέες παιδιών από νησιά που απλά ήθελαν να 

έχουν δηµιουργικές ώρες στο ποδόσφαιρο. Για να 
κατανοήσει κάποιος το ποιες άλλες οµάδες αντα-
γωνίστηκε στον 1ο Όµιλο η Ελλάς Σύρου, είναι ότι 
η δεύτερη οµάδα στη βαθµολογία του Οµίλου (Άνω 
Σύρος), δήλωσε απούσα από την επόµενη φάση, 
διότι ούτε λίγο ούτε πολύ δεν συµπλήρωνε αξιό-
µαχο σύνολο και δεν είχε ολοκληρωµένο ρόστερ. 
Έτσι, η Ελλάς Σύρου ήρθε µε αυτή την νοοτροπία 
για τον αγώνα στην Πάρο. Μη µπορώντας να πι-
στέψουν ότι δεν µπόρεσαν να νικήσουν µία οµάδα 
µε 10 παίκτες ξέσπασαν στο τέλος στον διαιτητή κ. 
Βακόνδιο. ∆ιαιτητή, που αν ένας έχει παράπονα, 
είναι η οµάδα της ΑΕ Πάρου…

Ό,τι και να γράψουµε για την ΑΕ Πάρου είναι 
λίγο για τον Κυριακάτικο αγώνα της. Ήταν πραγ-
µατικά αξιόµαχοι και γύρισαν τον αγώνα. Όπως 
γράψαµε και στον τίτλο µας «κατέθεσαν ψυχή». 
Όµως πάνω από αποτελέσµατα, πάνω από πιθα-
νή καλή συνέχεια αυτό που έχει σηµασία είναι ότι 
µε τέτοια αγωνιστική διάθεση που έδειξαν έκαναν 
κάτι πιο σπουδαίο. Και αυτό είναι οπαδούς! Κακά 
τα ψέµατα. Η ΑΕΠ δεν «αγκαλιάστηκε» από 
την αρχή. Κανείς δεν τη θεωρούσε οµάδα 
του. Ήταν κάτι σαν µικτή Πάρου, ∆εν ήταν Αστέ-
ρας, δεν ήταν ΑΟ Πάρου, δεν ήταν Μαρπησσαϊκός, 
δεν ήταν Νηρέας. Ήταν κάτι άλλο…

Την περασµένη Κυριακή η ΑΕΠ κέρδισε οπα-
δούς! Για πρώτη φορά στα χρονικά ποδοσφαι-
ρικού της αγώνα ακούστηκε στην εξέδρα η ιαχή 
«Πάρος» από τους φιλάθλους του νησιού. Αυτό 
ήταν το κέρδος… Έτσι, είδαµε στο τέλος τους παί-
κτες της να χαίρονται διπλά από τον κόσµο και 
να πανηγυρίζουν όπως ακριβώς και η εξέδρα. Οι 
ποδοσφαιριστές της ΑΕΠ είχαν ανάγκη να αισθαν-
θούν και αυτοί ότι έχουν οπαδούς δικούς τους. 
Αυτό το κέρδισαν µόνοι τους.

Στη συνέχεια η ΑΕΠ έχει δύο δύσκολους αγώνες 
εκτός έδρας. Ένα στη Σαντορίνη µε τον Πύργο και 
ένα στη Νάξο µε το Φιλώτι. Αν οι αγώνες πάνε 
καλά για την οµάδα, τότε µην εκπλαγεί κανείς αν 
στον επόµενο αγώνα στην Παροικιά µε τον Παννα-
ξιακό, οι εξέδρες στο γήπεδο να είναι ανεπαρκείς 
για να χωρέσουν τον κόσµο!

∆ιαιτησία

Θα ξεκινήσουµε γράφοντας ότι ο κ. Βακόνδιος 
είναι καλός διαιτητής. Το πιστεύαµε αυτό και θα 
συνεχίσουµε να το πιστεύουµε αλλά…

Σε όλη την Ελλάδα, σε όλον τον κόσµο, όλες οι 
ποδοσφαιρικές αρχές έχουν συνειδητοποιήσει ότι 

το ποδόσφαιρο εκεί που πάσχει τα τελευταία χρό-
νια είναι στην παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες. 
Όσο καλή και αν είναι µία ποδοσφαιρική παρά-
σταση και όσο άρτια παρουσιαστεί π.χ. από την 
τηλεόραση, αν αυτή δε συνοδεύεται και µε παρου-
σία κόσµου στην εξέδρα, δεν είναι τίποτα! Χωρίς 
κόσµο το ποδόσφαιρο θα πεθάνει! Την περασµένη 
Κυριακή στο γήπεδο µαζεύτηκαν εκατοντάδες φί-
λοι του ποδοσφαίρου για να παρακολουθήσουν τη 
«µάχη». Ακόµα και η ΕΠΟ θα επιχορηγούσε κάτι 
τέτοιο στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο!

Παρά ταύτα και παρά τη σπουδαιότητα της ανα-
µέτρησης (στην οποία έδωσαν το παρόν και οπαδοί 
της Ελλάς Σύρου), δεν έγινε τίποτα µεµπτό. Ακού-
στηκαν κάποια «γαλλικά» εκατέρωθεν. Ποιός έχει 
πάει στο γήπεδο και δεν τα έχει ακούσει. Έπεσε 
και ένα πλαστικό µπουκαλάκι στο γήπεδο. Άµεσα 
κινήθηκαν οι άνθρωποι της παριανής οµάδας και 
αυτό δεν επαναλήφθηκε. Έπεσε και µία κροτίδα. 
Ε, και τότε ο κ. Βακόνδιος σφύριξε για να πάει στα 
αποδυτήρια! 

Αγαπητέ κύριε Βακόνδιε. Συνειδητοποιείστε ότι 
ο διαιτητής δεν είναι ο πρωταγωνιστής του 
αγώνα. Ο πετυχηµένος διαιτητής πρέπει να περ-
νάει απαρατήρητος. Κι αν ενοχληθήκατε από την 
κροτίδα θα έπρεπε να κάνετε προειδοποίηση µέσω 
των µεγαφώνων –όπως ορίζει ο κανονισµός- και 
όχι να απειλήσετε απευθείας ότι διακόπτετε τον 
αγώνα…

Ευχαριστίες

Ο πρόεδρος της ΑΕ Πάρου, Βαζαίος Πετρό-
πουλος, δήλωσε µετά τον αγώνα:

«Ο αγώνας της Κυριακής (20/2/2022), ήταν για 
όλους µας µία ποδοσφαιρική συνάντηση που τιµά 
το νησί, την οµάδα, τους ποδοσφαιριστές, αλλά και 
τους φιλάθλους της Αθλητικής Ένωσης Πάρου.

Θέλω να συγχαρώ παίκτες και προπονητή για 
την προσπάθεια που έκαναν και µας χαροποίησαν 
όλους, αλλά κυρίως, να ευχαριστήσω τον κόσµο 
της οµάδας που ήλθε στο γήπεδο της Παροικιάς, 
µας εµψύχωσε και έδωσε φτερά στα παιδιά για την 
προσπάθεια που κάνουν.

Εγώ και τα υπόλοιπα µέλη της διοίκησης της ΑΕ 
Πάρου, ευχαριστούµε τον κόσµο που έδωσε χαρά 
και κουράγιο στους ποδοσφαιριστές µας και ελπί-
ζουµε στη συνέχεια του πρωταθλήµατος να τους 
δώσουµε την ευκαιρία για περισσότερους πανηγυ-
ρισµούς!».
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Συντήρηση 
σχολείων

Στις 14 Φεβρουαρίου υπογράφτηκε η σύµβαση 
κατασκευής έργου µεταξύ του δήµου Πάρου και 
του ανάδοχου για την «επισκευή – συντήρηση 
σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων δήµου Πά-
ρου (2021)» µέσω του προγράµµατος «Φιλόδη-
µος», ύψους 262.939 ευρώ.

Η µελέτη που συντάχθηκε από την τεχνική 
υπηρεσία του δήµου Πάρου, περιλαµβάνει την 
αποκατάσταση των φθορών και τη βελτίωση των 
σχολικών µονάδων του δήµου, από πλευράς λει-
τουργικότητας και ασφάλειας των κτιριακών 
εγκαταστάσεων και λοιπών χώρων. Οι εργασίες 
που πρόκειται να εκτελεσθούν το αµέσως επόµενο 
χρονικό διάστηµα, αναλυτικά ανά σχολική µονά-
δα, έχουν ως εξής:

1. 1ο ∆ηµοτικό Παροικιάς: Επισκευή δαπέδου, 
κατασκευή αυτο-επιπεδούµενου ακρυλικού δαπέ-
δου και νέα διαγράµµιση γηπέδου καλαθοσφαίρι-
σης αύλειου χώρου. Αντικατάσταση κουφωµάτων.

2. 2ο ∆ηµοτικό Παροικιάς: Αντικατάσταση 
κουφωµάτων.

3. Γυµνάσιο Παροικιάς: Αντικατάσταση µπα-
σκετών γηπέδου καλαθοσφαίρισης αύλειου χώ-
ρου.

4. ∆ηµοτικό Νάουσας: Αντικατάσταση µπασκε-
τών γηπέδου καλαθοσφαίρισης αύλειου χώρου.

5. Γυµνάσιο Νάουσας: Αντικατάσταση κουφω-

µάτων.
6. Λύκειο Νάουσας: Αντικατάσταση µπασκε-

τών γηπέδου καλαθοσφαίρισης αύλειου χώρου.
7. Νηπιαγωγείο Νάουσας: Τοποθέτηση δαπέ-

δου ασφαλείας, µε πλακίδια, στον αύλειο χώρο.
8. ∆ηµοτικό Λευκών: Ανακατασκευή δαπέ-

δου γηπέδου καλαθοσφαίρισης, µε αντικατάσταση 
µπασκετών, κατασκευή αυτοεπιπεδούµενου ακρυ-
λικού δαπέδου και νέα διαγράµµιση. Αντικατάστα-
ση κουφωµάτων.

9. Νηπιαγωγείο Λευκών: Αντικατάσταση κου-
φωµάτων.

10. ∆ηµοτικό Κώστου: Αντικατάσταση περί-
φραξης γηπέδου καλαθοσφαίρισης αύλειου χώ-
ρου µε συρµατόπλεγµα και προσθήκη καθ’ ύψος 
διχτύου πλαγιοκάλυψης. Αντικατάσταση κουφω-
µάτων.

11. Νηπιαγωγείο Μαρµάρων: Αντικατάσταση 
κουφωµάτων.

12. Νηπιαγωγείο Προδρόµου: Καθαίρεση και 
ανακατασκευή λιθοδοµής αύλειου χώρου, καθώς 
και καθαίρεση και ανακατασκευή δαπέδου αίθου-
σας ύπνου, λόγω βλαβών από ριζικά συστήµατα 
πεύκων. Αντικατάσταση κουφωµάτων.

13. ∆ηµοτικό Αρχιλόχου-Μάρπησσας: Περί-
φραξη γηπέδου καλαθοσφαίρισης αύλειου χώρου 
µε συρµατόπλεγµα.

14. Νηπιαγωγείο ∆ρυού: Αντικατάσταση κου-
φωµάτων.

15. ∆ηµοτικό Αγκαιριάς: Αντικατάσταση κου-
φωµάτων.

Τέλος, µετά την υπογραφή της σύµβασης, ο δή-
µαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, δήλωσε σχε-
τικά: «Επιδεικνύοντας εµπράκτως τη φροντίδα µας 
για το νησί και τις υποδοµές του, ιδιαιτέρα στον 
κρίσιµο τοµέα της εκπαίδευσης, αξιοποιούµε όλα 
τα διαθέσιµα χρηµατοδοτικά εργαλεία και προχω-
ράµε στην υλοποίηση έργων που αφορούν τα σχο-
λεία µας. Οι παρεµβάσεις που πραγµατοποιήσαµε 
το προηγούµενο διάστηµα διευρύνονται πλέον πε-
ριλαµβάνοντας ενέργειες που αποσκοπούν στην 
ασφάλεια των µαθητών. Με στόχο την ποιοτική 
αναβάθµιση των σχολικών εγκαταστάσεων του δή-
µου, παραδίδουµε σχολεία σύγχρονα, λειτουργικά, 
φιλικά, προσβάσιµο για όλους».

Σεµινάρια για 
αγρότες

Με ενδιαφέρον συνεχίζονται τα σεµινάρια του 
επιµελητηρίου Κυκλάδων σε συνεργασία µε το 
Γεωπονικό πανεπιστήµιο Αθηνών.

Περισσότεροι από 700 συµµετέχοντες παρακο-
λούθησαν τα δύο πρώτα σεµινάρια για το κλάδεµα 
και τον εµβολιασµό στην άµπελο. Κατά τη διάρ-
κεια των δύο σεµιναρίων αναλύθηκαν θέµατα που 
αφορούν τις καλές πρακτικές κλαδέµατος ανάλογα 
µε την ποικιλία, την κατάλληλη εποχή και τις ιδι-
αίτερες κλιµατολογικές συνθήκες που επικρατούν 
στα νησιά των Κυκλάδων, καθώς και τις ανάγκες 
που οδήγησαν στην ανάπτυξη του εµβολιασµού, 
τις αποδοτικότερες µεθόδους, τις σηµαντικότερες 
τεχνικές εµβολιασµού της αµπέλου και τους παρά-
γοντες που τις επηρεάζουν.

Τα σεµινάρια συνεχίζονται µε άλλες δύο εισηγή-
σεις σχετικά µε την προστασία των καλλιεργούµε-
νων φυτών (κηπευτικών, εσπεριδοειδών, ελαιόδε-
ντρων και αµπέλου) από τις διάφορες ασθένειες 
και τα προβλήµατα που προκαλούν έντοµα και 
ακάρεα, τις παρακάτω ηµεροµηνίες και ώρες:

Τετάρτη 2 Μαρτίου 2022, 18.00-20.00
Οι κυριότερες ασθένειες κηπευτικών, εσπεριδο-

ειδών και αµπέλου στις Κυκλάδες, µε εισηγητή τον 
καθηγητή, Επαµεινώνδα Παπλωµατά.

Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022, 18.00-20.00
Ζωικοί εχθροί καλλιεργούµενων φυτών και η 

ολοκληρωµένη αντιµετώπισή τους, µε εισηγητή 
τον καθηγητή, Γεώργιο Παπαδούλη.

Τα σεµινάρια απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερό-
µενο που δραστηριοποιείται στον χώρο του πρω-
τογενούς τοµέα, της αγροδιατροφής και της γα-
στρονοµίας στις Κυκλάδες και πραγµατοποιούνται 
µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας του Επιµελητη-
ρίου Κυκλάδων. Περισσότερες πληροφορίες για 
το πρόγραµµα και τους εισηγητές καθώς και την 
αίτηση συµµετοχής µπορείτε να βρείτε στον σύν-
δεσµο: he-kyklades.gr ή να επικοινωνήσετε µε το 
γραφείο του επιµελητηρίου Κυκλάδων στην| Πάρο 
(22840 23031). Οι αιτήσεις συµµετοχής γίνονται 
δεκτές έως και µία ώρα πριν την έναρξη του κάθε 
σεµιναρίου, οπότε και θα αποστέλλεται ο σύνδε-
σµος παρακολούθησης σε όσους έχουν δηλώσει το 
email τους. Για όλους όσοι δεν είναι εξοικειωµέ-
νοι µε την τεχνολογία ή αντιµετωπίζουν τεχνικές 
δυσκολίες, θα υπάρχει η δυνατότητα προσωπικής 
επικοινωνίας και υποστήριξης.

∆ιαµαρτυρία 
εκπαιδευτικών

Με κοινή τους ανακοίνωση οι εκπαιδευτικοί 
σύλλογοι Κυκλάδων (µεταξύ αυτών και ο σύλλο-
γος εκπαιδευτικών Πάρου –Αντιπάρου, «Π. Καλ-
λιέρος», διαµαρτύρεται για τα voucher των 200 
ευρώ.

Τα κύρια σηµεία της ανακοίνωσης υποστηρί-
ζουν: 

«Είναι πασιφανές ότι η ηγεσία του κράτους δεν 
έχει κανένα σκοπό να επενδύσει στην εκπαίδευση. 
Εν µέσω πανδηµίας, ενώ µοιράζονται χρήµατα σε 
όλους τους φορείς (ΜΜΕ, ένοπλες δυνάµεις, εξο-
πλιστικά), για τη δηµόσια εκπαίδευση δεν δόθηκε 
τίποτα. Αντ’ αυτού, στα σχολεία µας εξακολουθούν 
στα µέσα Φλεβάρη να υπάρχουν σηµαντικά κενά 
σε θέσεις εκπαιδευτικών.

Παράλληλα, η παρωδία µε την τηλεκπαίδευση 
συνεχίζεται, δείχνοντας ότι είναι ένας θεσµός που 
ήρθε για να µείνει, ανεξάρτητα από το αν η χώρα 
µας βρίσκεται σε καθεστώς lockdown, βασιζόµενη 
αποκλειστικά στον προσωπικό τεχνολογικό εξο-
πλισµό του κάθε εκπαιδευτικού και όχι σε αυτόν 

της σχολικής µονάδας. Ταυτόχρονα, το υπουργείο 
προσλαµβάνει αναπληρωτές µε 3µηνες συµβάσεις, 
απαξιώνοντας τον κλάδο µας και δηµιουργώντας 
µια φουρνιά εκπαιδευτικών χωρίς δικαιώµατα 
στην εργασία. Ως αποκορύφωµα όλων αυτών, έρχε-
ται να προστεθεί η κωµικοτραγική επικοινωνιακή 
τακτική του υπουργείου να µοιράσει ψίχουλα µε τη 
µορφή Voucher για την αγορά τεχνολογικού εξο-
πλισµού, ώστε να ρίξει στάχτη στα µάτια του λαού, 
κάνοντάς τον να πιστεύει ότι επενδύει ουσιαστικά 
στην εκπαίδευση. 

Απαιτούµε
- Την κάλυψη των κενών των σχολείων της χώ-

ρας µε µόνιµους διορισµούς εκπαιδευτικών.
- Τη µείωση του αριθµού των µαθητών της τάξης 

σε 14 άτοµα.
- Τη σωστή χρηµατοδότηση του δηµόσιου σχολεί-

ου ώστε όλοι οι µαθητές να έχουν ίσες ευκαιρίες 
στην εκπαίδευση.

- Τη χρηµατοδότηση των σχολικών µονάδων 
ώστε να συντηρηθούν τα κτίρια.

- Τη χρηµατοδότηση των σχολικών µονάδων για 
την απόκτηση τεχνολογικού εξοπλισµού.

∆ε θα συµβάλουµε στην απαξίωση του κλάδου 
µας και της δηµόσιας εκπαίδευσης. ∆ε θα αποτε-
λέσουµε τον ∆ούρειο Ίππο για την καταστροφή της 
δηµόσιας εκπαίδευσης».

εκπαίδευση




