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«Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα»...

Περιπλανώμενοι εκπαιδευτικοί
αναζητούν στέγη!
Το πρώτο κουδούνι ήχησε, η επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι γεγονός από τη Δευτέρα και παρά
τα θετικά μηνύματα για επιστροφή στην... κανονικότητα -χωρίς μάσκες και τεστ, αλλά με ατομική ευθύνη όλων- το
οξύτατο πρόβλημα της στέγασης των εκπαιδευτικών απασχολεί ολοένα και περισσότερο τις Κυκλάδες και την Πάρο.
» ΣΕΛ. 7-10

Έναν χρόνο
χωρίς τον
Μίκη…

» ΣΕΛ. 15

Αγκυροβόλιο
Νάουσας:
Όλα στο φως
Η υπόθεση που βγήκε στην επιφάνεια
της δημοσιότητας πριν λίγες ημέρες
αφορά μία καταγγελία υπαλλήλου για
οικονομικές πράξεις που φέρονται να
έχουν γίνει στη μαρίνα της Νάουσας.
» ΣΕΛ. 3

7 στους 10
μείωσαν τα
τρόφιμα…
Δημοσκοπική έρευνα της ΓΣΕΕ και
του Ινστιτούτου Εργασίας σε συνεργασία με την εταιρεία «Alco», καταγράφει
τις επιπτώσεις της ακρίβειας στο βιοτικό επίπεδο και στη μείωση της κατανάλωσης βασικών ειδών διατροφής.
» ΣΕΛ. 5
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Τελικά πότε χτίστηκε
η Εκατονταπυλιανή;

Έτος ίδρυσης 1945
Νέα Περίοδος
Κωδικός Εντύπου 3233
Τιμή πώλησης: 0,10€
Ιδρυτής: Φραγκίσκος
Γαϊτάνος
Εκδότης-Διευθυντής:
Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας ομάδας Ελλήνων αρχαιολόγων, που παρουσιάστηκαν στο 24ο διεθνές συνέδριο βυζαντινών σπουδών στη Βενετία, η χρονολόγηση της Εκατονταπυλιανής πρέπει να αναθεωρηθεί ριζικά, ξαναγράφοντας σχεδόν
την ιστορία των Κυκλάδων.
Πιο συγκεκριμένα, στο συνέδριο ο έφορος Αρχαιοτήτων
Κυκλάδων, Δημήτρης Αθανασούλης, που μελέτησε το μνημείο μαζί με τον αρχιτέκτονα, Σωτήρη Βογιατζή και την αρχαιολόγο, Βασιλική Συθιακάκη, είπε:
«Μέχρι σήμερα, η Εκατονταπυλιανή θεωρείται ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα του 6ου αιώνα μ.Χ.. Μετά την εξαετή έρευνά μας
όμως, πιστεύουμε ότι πρέπει να χρονολογηθεί στα τέλη του 7ου
ή πιθανότερα στο πρώτο μισό του 8ου αιώνα μ.Χ. και να «μεταφερθεί» από την πρωτοβυζαντινή εποχή σε μια περίοδο που οι
βυζαντινολόγοι ονομάζουν ως «μεταβατικούς αιώνες» και στην
οποία πραγματοποιείται το πέρασμα από την ύστερη αρχαιότητα
στον μεσαιωνικό κόσμο».
Σημειώνουμε ότι η Εκατονταπυλιανή, που θεωρείται κτίσμα
της πρωτοβυζαντινής εποχής, χρονολογείται τώρα πιο κοντά
στους μεσαιωνικούς χρόνους. Η έρευνα της που μελετήθηκε
επισταμένως για τελευταία φορά στη δεκαετία του ’60 από τον
Αναστάσιο Ορλάνδο (οι εκτεταμένες επεμβάσεις του οποίου, είπε
ο κ. Αθανασούλης, δυσχέραιναν για δεκαετίες τις προσπάθειες αποκρυπτογράφησης των οικοδομικών φάσεων της Εκατονταπυλιανής), στράφηκε κατ’ αρχήν στη νέα προσέγγιση των
ορατών χαρακτηριστικών του με έναν συνδυαστικό τρόπο: Ο
τρούλος του μεγάλου ναού λόγου χάριν, που διαθέτει ημικυκλικό τύμπανο, η σύνθετη αρχιτεκτονική του παρεκκλησίου του
Αγίου Νικολάου, η θολοδομία από πωρόλιθους, τα γλυπτά και
οι τοιχογραφίες του, όλα συνηγορούν στην αναχρονολόγηση
του μνημείου. Ένα εντελώς νέο στοιχείο προέκυψε και από την
ανασκαφή της ομάδας στα θεμέλια του ναού, η οποία απέδωσε
κεραμικά αντικείμενα που επίσης χρονολογούνται στις αρχές
του 8ου αιώνα μ.Χ.

Μέλος:

Σύμφωνα με τον αρχαιολόγο, Δημήτρη Αθανασούλη, τον 7ο
και τον 8ο αιώνα μ.Χ. χτίζονται στις Κυκλάδες σημαντικά κάστρα
και εκκλησίες, με την Εκατονταπυλιανή να είναι το κορυφαίο
δημιούργημα. Σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Καθημερινή»
σημειώνεται:
«Αν τοποθετηθεί στα χρόνια του Ιουστινιανού, σε μια περίοδο
ακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, η Εκατονταπυλιανή είναι
ένα «αναμενόμενο» μνημείο, Ωστόσο με τη μετάθεσή της στους
μεταβατικούς αιώνες, ανατρέπεται η εικόνα που είχαμε για τις
Κυκλάδες και το Αιγαίο εκείνης της περιόδου και αποδεικνύεται
η στρατηγική σημασία τους». Τον 7ο αιώνα μ.Χ. οι Άραβες εξαπολύουν επίθεση κατά της Αυτοκρατορίας και καταλαμβάνουν
τη Μέση Ανατολή, ενώ ταυτόχρονα ξεκινούν από το Αιγαίο θαλάσσιες επιδρομές κατά της Κωνσταντινούπολης. Σύμφωνα με
τα νέα στοιχεία, προκύπτει ότι η Αυτοκρατορία όχι μόνο δεν
εγκαταλείπει τότε τις Κυκλάδες, αλλά τις θεωρεί ζωτικό χώρο για
την επιβίωσή της. «Χτίζονται νέα, σημαντικά κάστρα και εκκλησίες, με την Εκατονταπυλιανή να είναι το κορυφαίο δημιούργημα»,
συνεχίζει ο κ. Αθανασούλης, «που συνδέεται με τον έλεγχο των
θαλάσσιων δρόμων προς την Κωνσταντινούπολη. Το ίδιο προκύπτει και από έρευνες που πραγματοποιήσαμε σε άλλα νησιά,
όπου επίσης εντοπίσαμε οικοδομήματα του 7ου και του 8ου αιώνα μ.Χ. – για παράδειγμα σε Νάξο, Αμοργό, Ίο».
Την ανακοίνωση των Ελλήνων αρχαιολόγων στο συνέδριο θα
ακολουθήσει μια σχετική, εμπλουτισμένη μονογραφία, καθώς
και επιπλέον ανακοινώσεις για τις υπόλοιπες Κυκλάδες.

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος
(περιφερειακός)
• Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση)
• Σ/Μ Market In
(περιφερειακός)
• Σ/Μ Σιρόκο
• Πρατήριο άρτου Αλιπράντη
• ΟΤΕ
• Αρσένης παντοπωλείο
• Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών)
• Mini Market Ζωοδ. Πηγή Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης»
Περιφερειακός
• Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος
(Χαρίκλεια)
• Mini Market Πανώριος
• Δημαρχείο Πάρου
• Stradale cafe
ΝΑΟΥΣΑ
• Σαραντινού Μαργαρίτα
• Αρτοποιείο Ραγκούση
• Αρτοποιείο Μπατίστα
• Αρτοποιείο Τσουνάκη
• Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία
χρωµατοπωλείο
• «Ηλεκτρουδραυλική»
Τσουνάκης Αντώνης
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
• Αρτοποιείο «Ραγκούσης»

Οδική ασφάλεια

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

Με το άνοιγμα των σχολείων στις 12/9 αστυνομικοί μοίρασαν
ενημερωτικά φυλλάδια με συμβουλές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής, τόσο σε μαθητές, όσο και σε γονείς κατά
τη μετάβαση τους στα σχολικά σχολεία συγκροτήματα της περιφέρειας Ν. Αιγαίου.
Η αστυνομία υπενθυμίζει στους γονείς ότι εκείνοι είναι που
δίνουν τα πρώτα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής στο παιδί.
Γι αυτό:
• Αναζητήστε την πιο ασφαλή διαδρομή, που πρέπει να ακολουθεί το παιδί σας, για να φθάσει και να επιστρέψει από το
σχολείο του.
• Η πιο σύντομη διαδρομή δεν είναι απαραίτητα και η πιο ακίνδυνη. Ελέγξετε πολλές φορές το δρομολόγιο για το σχολείο του
παιδιού σας. Όταν καταλήξετε στην πιο κατάλληλη διαδρομή,
φροντίστε να τη διανύσετε πολλές φορές μαζί του, έτσι ώστε να
του αποτυπωθεί σωστά.
• Ακολουθώντας καθημερινά την ίδια διαδρομή, θα μπορεί σιγά-σιγά να γνωρίσει όλες τις ιδιαιτερότητες και ιδιομορφίες του
δρομολογίου και κατά συνέπεια τους ενδεχόμενους κινδύνους.
• Το παιδί πρέπει να μάθει να σταματά στην άκρη του πεζοδρομίου, πριν περάσει στην απέναντι πλευρά του δρόμου. Πρέπει
να μάθει να ελέγχει προσεκτικά αριστερά και δεξιά το δρόμο και
να τον διασχίζει μόνο όταν θα είναι απόλυτα σίγουρο ότι δεν
περνούν οχήματα.
• Μάθετε στο παιδί σας να αντιλαμβάνεται σωστά πότε ένα
όχημα είναι μακριά ή κοντά του. Μια κακή εκτίμηση μπορεί να

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

ΜΑΡΜΑΡΑ
• Φούρνος Γ. Φραντζής
«Γεύσεις από ζάχαρη &
αλεύρι»
ΜΑΡΠΗΣΣΑ
• Σ/Μ ΑΒ
• Ζαχαροπλαστείο Νικήτας
• Σ/Μ Σκλαβενίτης
• Φούρνος «Δήμητρα»
ΛΟΓΑΡΑΣ
• Πρατήριο άρτου «Υρία»
∆ΡΥΟΣ
• Σ/Μ Ανουσάκης

οδηγήσει σε ατύχημα.
• Κρατάτε πάντα από το χέρι το παιδί σας που πρέπει να βαδίζει
στην εσωτερική πλευρά του πεζοδρομίου.
• Μάθετε στο παιδί σας ότι ακόμα και στις διαβάσεις των πεζών
πρέπει να είναι εξίσου προσεκτικό. Και στην περίπτωση αυτή
ισχύει ο προσεκτικός έλεγχος του δρόμου δεξιά και αριστερά.
• Ιδίως τις βραδινές ώρες, το κίτρινο χρώμα στα ρούχα του παιδιού ή τα αντανακλαστικά αυτοκόλλητα, βοηθούν τους οδηγούς
να αντιληφθούν καλύτερα την παρουσία του στο δρόμο.
• Αν στο σχολείο ή τη διαδρομή υπάρχει έλλειψη ή φθορές
σε σηματοδότες ή πινακίδες (οδικά σήματα), ενημερώστε άμεσα
τους αρμόδιους φορείς.

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

τοπικές ειδήσεις

www.fonitisparou.gr

Αγκυροβόλιο
Νάουσας:
Όλα στο φως

αστεί τις έρευνες που διεξάγονται.
Για τη δημοτική μας αρχή, τα θέματα διαφάνειας
αποτελούσαν ανέκαθεν ύψιστη προτεραιότητα. Θα
κάνουμε τα πάντα προκειμένου να χυθεί άπλετο
φως στην υπόθεση, με τη βεβαιότητα ότι θα λάμψει
όλη η αλήθεια.
Υπενθυμίζουμε ότι για λόγους ευθιξίας, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κύριος Μανώλης Μαλαματένιος
έχει παραιτηθεί από την 7η Σεπτεμβρίου 2022 και
θα προβεί στην χρήση ένδικων μέσων για την προάσπιση της τιμής και της αξιοπρέπειάς του».

Η υπόθεση που βγήκε στην επιφάνεια της δημοσιότητας πριν λίγες ημέρες και αφορά μία καταγγελία υπαλλήλου για οικονομικές πράξεις που
φέρονται να έχουν γίνει στη μαρίνα της Νάουσας,
έφεραν αναστάτωση στην τοπική πολιτική ζωή.
Όλα ξεκίνησαν όταν έγινε γνωστό στις 7 Σεπτεμβρίου ότι ο αντιδήμαρχος Πάρου, Μανώλης Μαλαματένιος είχε συνάντηση με τον δήμαρχο, Μάρκο
Κωβαίο, στο γραφείο του τελευταίου, με σκοπό να
υποβάλλει την παραίτησή του.

ποιήθηκαν δύο ανακοινώσεις. Η πρώτη αρχικά
ενημέρωνε για την παραίτηση Μαλαματένιου και
έχει ως εξής:
«Με απόφασή του ο δήμαρχος Πάρου Μάρκος
Κωβαίος έκανε αποδεκτή την αίτηση παραίτησης
του αντιδημάρχου Μανώλη Μαλαματένιου, προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση η οποία έχει
δει το φως της δημοσιότητας και φέρεται να σχετίζεται με το πρόσωπό του.
Ο δήμαρχος Πάρου ευχαριστεί τον κ. Μαλαματένιο για τη μέχρι τώρα συνεργασία τους και την
προσφορά του από τη θέση του αντιδημάρχου».
Η δεύτερη ανακοίνωση που ακολούθησε μετά
από ώρα επιβεβαίωνε όσα είχαν ακουστεί περί
συμβάντων στη μαρίνα της Νάουσας, ενώ έκανε
αναφορά και για χρήση ένδικων μέσων, και ότι ο
δήμος θα κάνει τα πάντα για να χυθεί άπλετο φως.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Ο δήμος Πάρου προχωρά σε όλες τις νόμιμες
ενέργειες σχετικά με την υπόθεση που αφορά τη
διαχείριση του καταφυγίου τουριστικών σκαφών
Νάουσας Πάρου, στηρίζοντας με όποιο τρόπο χρει-

Επίσημες αντιδράσεις
Στις 9/9 η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δημοσιοποίησε ανακοίνωση με την οποία ζητάει συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου για το θέμα αυτό,
ενώ γράφει ότι το θέμα αφορά παράνομες εισπράξεις. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Μετά τα καταγγελλόμενα από τον αναπληρωτή προϊστάμενο της διεύθυνσης της οικονομικής
Υπηρεσίας του δήμου για παράνομες εισπράξεις
στη «Μαρίνα» της Νάουσας και την απουσία πρωτοβουλιών από μέρους της δημοτικής αρχής, ζητήσαμε σήμερα 9/9/22 από την πρόεδρο του ΔΣ
συνεδρίαση με το θέμα αυτό».
Από το γραφείο δημάρχου Πάρου δημοσιο-

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

το ιδιαίτερο
επιτυχία

που αγγίζει το 100%
κάθε χρόνο

36 χρόνια εµπειρίας στη διδασκαλία
Masters δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Η.Π.Α.
Μητρική γλώσσα είναι η αγγλική
Επιτυχηµένη προετοιµασία
για όλες τις αναγνωρισµένες εξετάσεις

Εγγραφές από 5 Σεπτεµβρίου

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ώρες εγγραφής

19:00-21:00

Κατερίνα Μπαρµπαρίγου
& Νίκος Γαβαλλάς
Κέντρο Νάουσας, Πάρος
τ: 22840 51415, 51807 κ: 6972.22.55.01
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νηπιακά
τµήµατα
δωρεάν!

Τι υποστηρίζει ο κ. Μαλαματένιος
Ο πρώην αντιδήμαρχος Πάρου, Εμ. Μαλαματένιος, στις 12/9 έδωσε στη δημοσιότητα την παρακάτω ανακοίνωση:
«Σε συνέχεια του δελτίου Τύπου του δημάρχου
περί της αποδοχής της παραίτησής μου από τη
θέση του αντιδημάρχου θα ήθελα επιγραμματικά
να αναφέρω τα ακόλουθα:
Όλοι γνωρίζαμε και γνωρίζουμε ότι η «ΜΑΡΙΝΑ»
της Νάουσας λειτουργούσε από τότε που φτιάχτηκε με προβλήματα νομιμότητας. Ως αντιδήμαρχος,
υπεύθυνος για την ακίνητη περιουσία του δήμου
Πάρου, προσπάθησα να λειτουργήσει η «ΜΑΡΙΝΑ»
της Νάουσας ώστε ο δήμος μας να μη χάνει έσοδα
απ’ την ούτως ή άλλως λειτουργία της. Για τη λειτουργία της είχα πράξει όλες τις νόμιμες ενέργειες
που προβλέπονται σε συνεργασία με τις αρμόδιες
υπηρεσίες του δήμου.
Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνεδρίαση του
δημοτικού συμβουλίου και αν χρειαστεί στα ελληνικά δικαστήρια».

Ωδείο Μυθωδία
Αναγνωρισµένο από το κράτος

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
καθηµερινά 17:00-21:00
Σάββατο 10:00-14:00
Έναρξη µαθηµάτων:
∆ευτέρα 12 Σεπτεµβρίου 2022
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
∆υνατότητα εγγραφών όλο το
χρόνο, για νέους µαθητές.
Στο Ωδείο Μυθωδία λειτουργούν τµήµατα:
● Κλασσικής µουσικής
(πιάνο, κιθάρα, βιολί, φλάουτο, φωνητική)
● Υποχρεωτικά και Ανώτερα θεωρητικά µαθήµατα
● Προετοιµασία για εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. Μουσικών σπουδών
● Μοντέρνας µουσικής
(κρουστά, κιθάρα, µπάσο, τραγούδι, ακορντεόν)
● Χορωδία παιδική, εφηβική & ενηλίκων
● Μουσικοκινητική αγωγή
● Παραδοσιακή µουσική
(Λαούτο, Μπουζούκι, Σαντούρι, Τουµπερλέκι, Παραδοσιακό βιολί)
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαρουλία Κοντού
Κακάπετρα Παροικία Πάρου - Τ: 22840 23202 - www.mythodia.gr
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Γαστρονομία
και Πάρος
συνήθης ύποπτος

του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη
Όλοι μας σε τούτον τον τόπο είμαστε λίγο
πολύ διαφημιστές του νησιού μας και πιότερο διαφημιστές μαγαζιών της Πάρου.
Σε όλους μας έχει τύχει τους θερινούς μήνες
να μας ζητούν πληροφορίες οι παραθεριστές.
Ομολογώ ότι μου αρέσει να δίνω πληροφορίες σε τουρίστες. Από το πώς θα βγουν μέσα
από τα στενά του παραδοσιακού οικισμού
στην Παροικιά –που συνήθως χάνονται- έως
το πού βρίσκεται ο τάδε δρόμος. Μόνο μία
πληροφορία δε δίνω ποτέ και απαντάω γενικόλογα «στον παρακάτω δρόμο έχει πολλά».
Είναι η πληροφορία που λέει «πού θα πάμε να
φάμε καλά;» ή αυτή που λέει «Πού τρώτε εσείς
οι ντόπιοι; Πού έχει παριανά προϊόντα;». Στη
συγκεκριμένη ερώτηση μάλλον ντρέπομαι,
αφού τι να πεις… τα ξέρετε καλύτερα. Θα ξεκινήσω γράφοντας ότι για να βρεις ντόπιο κρασί
εμφιαλωμένο σε ταβέρνα είναι σαν να ψάχνεις
να βρεις έναν σίγουρο αριθμό στο τζόκερ. Από
τη μία θέλουμε τόνωση της αγροτικής οικονομίας του νησιού και από την άλλη θεωρούμε β’ κατηγορίας το εμφιαλωμένο κρασί της.
Αφήνω δε στην άκρη ότι υπάρχουν οινοποιοί
στην Πάρο όπως και τυροκόμοι που φέρνουν
από άλλες περιοχές σταφύλια και γάλα! Τέτοια
εμπιστοσύνη στα ντόπια προϊόντα! Σε παλαιότερες εποχές δε, που η Ένωση Αγροτικών
Προϊόντων Πάρου προμήθευε την αγορά με
εξαιρετικό ντόπιο γιαούρτι, είχα πετύχει γαλακτοπαραγωγό του νησιού να με κερνάει στη
βεράντα του το καλοκαίρι φράουλες με σαντιγί και γιαούρτι, και να ανοίγει μπροστά μου
έναν κεσέ πολυεθνικής αλυσίδας γαλακτοπαραγωγικών προϊόντων. Εκεί, τα είδα όλα για
το χάλι μας…
Φυσικά υπάρχει και η άλλη πλευρά. Γνωρίζω καταστήματα εστίασης τα οποία στηρίζουν
το μενού τους σχεδόν σε παριανά προϊόντα.
Από κρασί και σούμα έως κηπευτικά προϊόντα. Όπως γνωρίζω και κρεοπωλεία που έχουν
ντόπια κρέατα έως και μικρά μπακάλικα που
βρίσκεις διάφορα καλούδια της παριανής γης.
Το τελειωτικό όμως χτύπημα το δέχθηκα
στην πολύ ωραία και σωστή εκδήλωση φιλίας από τον δήμο Πάρου για τους γάλλους. Στο
επίσημο γεύμα που πολυδιαφημίστηκε πάνωπάνω δέσποζε στα πρώτα πιάτα, η γραβιέρα
Νάξου! Μάλιστα, η γραβιέρα Νάξου. Λες και
βρισκόμαστε σε κανένα ταβερνείο των Αθηνών κι ο σερβιτόρος για να μας εντυπωσιάσει
μας λέει στην αρχή «έχω γραβιέρα Νάξου».
Και συγγνώμη τώρα, αλλά το κορυφαίο προϊόν του Αγροτικού Συνεταιρισμού πρέπει να
είναι η γραβιέρα του! Άντε και σε ανώτερα και
την επόμενη φορά μην ξεχάσετε να έχετε και
πεκορίνο από την Τοσκάνη!

απόψεις-ειδήσεις

Κατέστρεψαν
5 χρόνια
δουλειάς, μέσα
σε λίγες μέρες
Όλη η θαλάσσια περιοχή (τρία μίλια), γύρω από
τη Γυάρο, έχει ανακηρυχθεί προστατευόμενη στο
πλαίσιο ενός κοινοτικού προγράμματος (Life), σε
συνδιαμόρφωση με εμπλεκόμενους φορείς (συναρμόδια υπουργεία, δήμοι, επιστημονικοί φορείς, ΜΚΟ, αλιείς κ.ά.).
Επικεφαλής του προγράμματος ήταν η περιβαλλοντική οργάνωση WWF, η οποία, εκτός των
άλλων, δημιούργησε ένα σύστημα επιτήρησης της
περιοχής με χρήση ραντάρ, καμερών και drone.
Με τη συνδρομή του συστήματος και του Λιμενικού, την τελευταία πενταετία τα περιστατικά παράνομης ερασιτεχνικής αλιείας μειώθηκαν κατά
55% και επαγγελματικής αλιείας κατά 85%. Τα
αποτελέσματά του προγράμματος ήταν εντυπωσιακά αφού καταγράφηκαν 83 είδη ψαριών, έναντι
61 σε γειτονικές περιοχές εκτός της προστατευόμενης περιοχής, ενώ τα 24 από τα 36 είδη που
αλιεύτηκαν ήταν πολύ μεγαλύτερα εντός της προστατευόμενης περιοχής.
Η Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή (ΘΠΠ)
στη Γυάρο, θεσμοθετήθηκε το 2019, ενώ ο σχε-

Απαγόρευση
κυνηγιού στο
Πάρκο
Το Πάρκο Πάρου ανακοίνωσε ότι με απόφαση
της Δ/νσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών
του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος,
απαγορεύεται το κυνήγι όλων των θηραμάτων
για πέντε έτη, ήτοι από την κυνηγετική περίοδο
2022-2023 μέχρι τη λήξη της κυνηγετικής περιόδου 2026-2027, σε έκταση εμβαδού 783,090
στρεμμάτων στη χερσόνησο του Αγίου Ιωάννη
Δέτη.
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διασμός της είχε ξεκινήσει αρκετά χρόνια πριν, με
τη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Είχαν τεθεί στόχοι με βάση επιστημονικά δεδομένα και έχοντας πάντα στο επίκεντρο την προστασία της φύσης, αλλά και τον σεβασμό στις τοπικές
κοινωνίες και τις ανάγκες τους για βιώσιμες λύσεις και ήπια ανάπτυξη. Το WWF Ελλάς έχει ένα
πρωτοποριακό σύστημα επιτήρησης με τη χρήση
νέων τεχνολογιών και παραδοσιακών μεθόδων. Το
Λιμενικό Σώμα συνεργάστηκε στον έλεγχο και στη
φύλαξη της περιοχής και το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στήριξε την πρωτοβουλία. Έτσι,
μετά από χιλιάδες ώρες επιτήρησης της περιοχής
επιτεύχθηκε σημαντική μείωση στα περιστατικά
παράνομης αλιείας. Επίσης, ροφοί και οι στήρες
ήταν έως και τρεις φορές περισσότερα εντός της
συγκεκριμένης θαλάσσιας περιοχής και τα μεγέθη
τους ήταν σημαντικά μεγαλύτερα.
Παρά ταύτα, αρκούσε μια απόφαση του υπουργείου Περιβάλλοντος, για να αρθεί η απαίτηση
άδειας για την αλίευση στη ζώνη γύρω από το
νησί. Έτσι, την πρώτη ημέρα πήγαν 7 σκάφη, τη
δεύτερη 17 και κάθε σκάφος αλίευε 100-500 κιλά
την ημέρα. Τα αλιευτικά σκάφη ήταν κυρίως από
την Αθήνα και την Κάλυμνο.
Ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς, που υπέγραψε την άρση αλιείας στην περιοχή
υποστήριξε στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» ότι:
«Η υποχρέωση αδείας αφαιρέθηκε σε συνεννόηση
με το WWF και τους υπόλοιπους φορείς του προγράμματος έπειτα από αίτημα του Λιμενικού, καθώς ήταν άνευ ουσίας. Αυτό που συνέβη, βέβαια,
μας προβληματίζει. Το θαλάσσιο οικοσύστημα της
Γυάρου είναι πολύ σημαντικό για εμάς και θα αλλάξουμε ό,τι δε συνάδει με την προστασία του».

Σύμφωνα με την απόφαση, η απαγόρευση αυτή
αποσκοπεί στην αποκατάσταση του θηραματικού
κεφαλαίου στο Πάρκο και στη δημιουργία των
απαιτούμενων συνθηκών για την προστασία, αναπαραγωγή και ανάπτυξη της πανίδας, προκειμένου να αποκατασταθεί η βιολογική και οικολογική
ισορροπία.
Τέλος, η διοίκηση του Πάρκου εκφράζει ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή, χωρίς διάθεση αντιπαράθεσης με τους κυνηγούς, αλλά έχοντας την
πεποίθηση ότι ένας χώρος που έχει κηρυχθεί περιβαλλοντικό και πολιτιστικό πάρκο είναι εύλογο
να λειτουργεί ως καταφύγιο της πανίδας, τοπικής
και μεταναστευτικής, και ως τόπος αναψυχής να
εγγυάται την άνετη και ασφαλή περιήγηση των
πολυάριθμων επισκεπτών, οι οποίοι προσέρχονται
σ’ αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

www.fonitisparou.gr

Κοινωνικός
τουρισμός
Ξεκίνησε η αναδιανομή των αδιάθετων δελτίων
των προγραμμάτων κοινωνικού, ιαματικού τουρισμού - εκδρομών και θεάτρου, όπως ανακοίνωσε
η διοίκηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Δικαιούχοι στην αναδιανομή είναι όλοι όσοι
κληρώθηκαν και δεν παρέλαβαν τα δελτία τους
μέχρι και τις 30/8/2022 και όλοι όσοι υπέβαλαν
αίτηση συμμετοχής στα παραπάνω προγράμματα
και δεν κληρώθηκαν.
Η αναδιανομή θα γίνει με σειρά προτεραιότητας
προσέλευσης στα ΚΕΠ. Στα προγράμματα κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού και εκδρομικού τουρισμού σημαντικό ρόλο έχει η σειρά προτίμησης και
η πρώτη επιλογή στην αίτηση συμμετοχής
Για να παραλάβουν οι δικαιούχοι τα αδιάθετα
δελτία του κοινωνικού-ιαματικού τουρισμού, θα
πρέπει να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:
α. Κράτηση δωματίου σε τουριστικό κατάλυμα
από τον αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ
www.opeka.gr/agrotiki-estia/ilektronikes_
ypiresies/ κατάλογο των συμβεβλημένων τουριστικών καταλυμάτων, από το οποίο ζητείται να
τους αποσταλεί επιβεβαίωση της κράτησης (π.χ.
voucher).
β. Από 5/9/2022 και μετά, καταχώριση στοιχείων

ειδήσεις
σχετικών με την κράτηση του δωματίου (επωνυμία καταλύματος, διάστημα διαμονής) στη σχετική
ηλεκτρονική εφαρμογή, http://apps.ogaservices.
gr/apps/index.php/proanaggelia, η οποία είναι
διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ από τους
ίδιους τους δικαιούχους ή μέσω ΚΕΠ.
γ. Οι δικαιούχοι θα πρέπει, μετά την καταχώριση της κράτησης του δωματίου στην ηλεκτρονική
εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ, να προσέρχονται στο ΚΕΠ
αυθημερόν, (μετά από τουλάχιστον 30 λεπτά από
την καταχώριση), για να παραλάβουν τα δελτία
τους. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δικαιούχοι θα
χάνουν τα δελτία τους, τα οποία θα είναι διαθέσιμα
ξανά.
Οι δικαιούχοι παραλαμβάνουν δελτία στα οποία
αναγράφονται τα στοιχεία του τουριστικού καταλύματος, στο οποίο έγινε η κράτηση. Τα δελτία
ισχύουν μόνο για τα καταλύματα, τα στοιχεία των
οποίων είναι προεκτυπωμένα επί αυτών. Δελτία
που δεν φέρουν προεκτυπωμένα τα στοιχεία της
επιχείρησης κατά την εκτύπωση από το ΚΕΠ θεωρούνται άκυρα. Επίσης, τα δελτία είναι αυστηρώς
προσωπικά και δεν επιτρέπεται να γίνεται χρήση
από άλλα πρόσωπα, ακόμη και αν αυτά είναι μέλη
της οικογένειας του/της δικαιούχου.
Για το πρόγραμμα δωρεάν παροχής εισιτηρίων
θεάτρου, η σειρά προτίμησης στην αίτηση συμμετοχής δεν επηρεάζει τη συμμετοχή στην αναδιανομή με σειρά προτεραιότητας. Έτσι, μπορούν να
συμμετέχουν όλοι όσοι υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων και
των κληρωθέντων που δεν παρέλαβαν τα δελτία
τους μέχρι και 30/8/2022.

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ
2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ
3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ
4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ
5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ
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7 στους 10
μείωσαν τα
τρόφιμα…
Δημοσκοπική έρευνα της ΓΣΕΕ και του Ινστιτούτου Εργασίας σε συνεργασία με την εταιρεία
«Alco», καταγράφει τις επιπτώσεις της ακρίβειας
στο βιοτικό επίπεδο και στη μείωση της κατανάλωσης βασικών ειδών διατροφής. Σύμφωνα με την
έρευνα:
- Το 71% των εργαζομένων, δηλώνει ότι η
άνοδος των τιμών τους έχει οδηγήσει σε μείωση
της κατανάλωσης βασικών ειδών διατροφής.
- Το 20% των εργαζομένων, δηλώνει ότι η
οικονομική του κατάσταση δεν του επιτρέπει να αντεπεξέλθει καθόλου στις συνθήκες
ακρίβειας και ενεργειακής κρίσης.
- Το 63% των εργαζομένων θεωρεί την αύξηση των μισθών και του κατώτατου μισθού ως
το αποτελεσματικότερο μέσο για την προστασία
του βιοτικού του επιπέδου από τις ανατιμήσεις.
- Το 80% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν
έχει υπάρξει αύξηση στο μισθό του εντός του
2022.
- Το 39% των εργαζομένων δηλώνει ότι εργάζεται παραπάνω από το κανονικό ωράριό
του.
- Το 49% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν
πληρώνεται για την υπερωριακή του εργασία.

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
+30 22840 41504 - info@kritikoswood.gr
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ
+30 22840 21212 - expo@kritikoswood.gr
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891 - prod2@kritikoswood.gr
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το θέμα της εβδομάδας
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Ρομά:
Το πρόβλημα
στην Πάρο
Στη συνεδρίαση του συμβουλίου της κοινότητας
Παροικιάς), που πραγματοποιήθηκε στις 31/8, το
θέμα που κυριάρχησε ήταν τα προβλήματα από
ομάδες Ρομά.
Σύμφωνα με την έγγραφη διαμαρτυρία του διευθυντή του γυμνασίου Πάρου στις 29/8/2022
υπήρξαν καταστροφές και ζημιές στη σχολική
μονάδα. Αυτό έγινε σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν
στη συνεδρίαση έπειτα από την αυθαίρετη κατάληψη δημοσίων και κοινοχρήστων χώρων
αυτοσχέδιων καταυλισμών Ρομά, με αποτέλεσμα τα προβλήματα δημόσιας υγείας και υποβάθμισης που έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη διάρκεια
της θερινής περιόδου στην ευρύτερη περιοχή του
χώρου στάθμευσης στις Φυστικιές.
Εκτός από τη διενέργεια των απαιτούμενων
ελέγχων και τις προβλεπόμενες ενέργειες από τις
αρμόδιες αρχές και τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου Πάρου, το συμβούλιο επικαιροποίησε τις ομόφωνες σχετικές προτάσεις του προς τη δημοτική
αρχή ώστε να αποτραπούν ανάλογα φαινόμενα
μελλοντικά και να εξασφαλιστεί η προστασία και
η απόδοση των χώρων αυτών στους πολίτες:
1. την αναβάθμιση των δημοτικών χωρών στάθμευσης, συνολικά, με την καλύτερη οργάνωση
τους και πρόσβαση σε αυτούς, κατάλληλη σήμανση, επαρκή φωτισμό και διαμόρφωση και
2. τη μέριμνα για την προστασία και τη φύλαξη
όλων των σχολικών μονάδων της Παροικιάς σε
όλη τη διάρκεια του έτους.

Το θέμα των Ρομά
Οι Ρομά δεν εμφανίστηκαν φέτος για πρώτη
φορά στην Πάρο. Έρχονται κάθε χρόνο. Απλά, άλλες χρονιές ήταν λιγότεροι αριθμητικά και σχεδόν
εξαφανίζονταν μετά τον 15Αύγουστο, αφού λόγω
των επισκέψεων των επισήμων εκείνες τις ημέρες
γίνονταν αστυνομικές επιχειρήσεις και εξαναγκάζονταν να επιστρέψουν στις οικίες τους.
Όμως, φέτος και έπειτα από τη διετή καραντίνα,
εκτός από τους χιλιάδες επισκέπτες του νησιού μας
που είχαν την ανάγκη να «ξεσκάσουν», ήρθαν και
πολλοί Ρομά, αφού και εκείνοι είχαν «χτυπηθεί»
από τη μείωση των εργασιών τους το 2020-21. Και
αναζήτησαν, όπως και οι ντόπιοι επιχειρηματίες,
πολλαπλασιασμό των εργασιών για την ενίσχυση
των οικονομικών τους. Και στους Ρομά όμως
έχουν επέλθει αλλαγές… Δηλαδή, τα προηγούμενα χρόνια οι Ρομά που επισκέπτονταν το νησί
μας ήταν κατά βάση έμποροι παλαιών σιδηρικών,
ενώ όσο και αν ακούγεται περίεργο συνέβαλαν
και στην ανακύκλωση υλικών! Ήταν τέτοια δε η
επιθυμία τους για το μάζεμα παλαιών υλικών και
σιδηρικών που προσπάθησαν να διαφημίσουν
τους υπηρεσίες τους προς τους ενδιαφερόμενους

στο νησί μας. Κατά κύριο λόγο οι Ρομά των προηγούμενων χρόνων στην Πάρο προέρχονταν από
τις παραδοσιακές περιοχές των καλά οικονομικά
περιοχών που δραστηριοποιούνταν κι αυτές είναι οι περιοχές της Βοιωτίας και προαστίων της
Αττικής, όπως της Αγίας Βαρβάρας Αιγάλεω, και
Ασπροπύργου, που είχαν έδρα οι περισσότεροι.
Όπως σε όλα τα επαγγέλματα και στα παραδοσιακά επαγγέλματα των Ρομά υπάρχουν τραστ.
Στην επαγγελματική δραστηριότητα της αποκομιδής σιδηρικών τα «αφεντικά» των Ρομά είναι κατά
βάση στη Βοιωτία και την Εύβοια. Έτσι, στο νησί
μας, τα τραστ τα προηγούμενα χρόνια δεν ήθελαν
πολλούς άλλους της φυλής τους, ακριβώς για να
μην υπάρχουν κρούσματα παραβατικότητας και
άρα «κυνηγητό» από τις αρχές.
Τη φετινή περίοδο λόγω ακριβώς και της αναδουλειάς που είχαν κι αυτοί από το μάζεμα παλαιών υλικών σιδήρου, αλουμινίου κλπ, αφού οι επιχειρήσεις της εστίασης και των ξενοδοχείων –που
είναι ο κύριος «προμηθευτής τους- δεν άλλαξαν
επιπλώσεις, οι παραδοσιακοί έμποροι σιδήρου που
έρχονταν στο νησί μας πήγαν σε άλλους προορισμούς. Αυτό, έδωσε την ευκαιρία σε άλλους Ρομά
(κατώτερους οικονομικά) να κατέβουν στα νησιά
για να δουλέψουν, αφού πρώτα όπως γράψαμε
υπήρχε «έλεγχος» και σ’ αυτόν τον τομέα. Έτσι,
ήρθαν μικρότεροι έμποροι, αλλά κυρίως έφεραν
πολλά μικρά παιδιά μαζί τους για επαιτεία. Το ότι
κάτι είχε αλλάξει στους Ρομά που ήρθαν φέτος,
είχε φανεί από το Πάσχα, αφού για πρώτη φορά
είχαμε στην επαιτεία φορτική «απαίτηση» και το
φαινόμενο να υβρίζονται πολλάκις όσοι δεν ικανοποιούσαν τις απαιτήσεις τους! Στον παραλιακό
δρόμο της Παροικιάς είδαμε «σμήνη» δεκάδων μικρών Ρομά ηλικίας 6-10 ετών με φορτικό τρόπο
να ζητούν χρήματα, που αν δεν τους έδινες ήσουν
υποχρεωμένος μετά να ακούς υβρεολόγιο και κατάρες!

Οι άλλες αλήθειες!
Πολλοί στην Πάρο έγραφαν στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης να τους συλλάβει η αστυνομία και
να τους διώξει από το νησί.
Αλήθεια όμως, πώς γίνεται αυτό και με ποια δικαιολογία των Αρχών; Κανείς δεν μπορεί να διώξει
κανέναν από κανέναν χώρο επειδή δεν του αρέσει
η φυλή του ή για το ότι είναι ύποπτος παραβα-

τικής πράξης. Ακόμα και προσαγωγή να γίνει σε
αστυνομικό τμήμα, αν δεν εξακριβωθεί τίποτα
εναντίον τους θα αφεθούν αμέσως ελεύθεροι,
κάτι που είναι λογικό άλλωστε.
Άλλοι πάλι έγραφαν να τους σταματάει το λιμενικό σώμα στο λιμάνι όταν έρχονται με τα αυτοκίνητά τους. Αλήθεια όμως ποιος σας είπε ότι οι περισσότεροι Ρομά δεν έχουν άδειες επαγγελματιών
για μεταφορά εμπορευμάτων ή περιπλανώμενων
εμπόρων. Δύσκολα βρίσκει κανείς Ρομά που
δεν έχει κάποια άδεια από τις παραπάνω.
Φέτος κι αυτό είναι η πιο μεγάλη αλήθεια, ο νέος
αστυνομικός διευθυντής νοτίου Αιγαίου προσπάθησε όσο κανείς προκάτοχός του να κάνει ελέγχους σε Ρομά στα νησιά, αφού σχεδόν σε όλο το Αιγαίο παρουσιάστηκε ανάλογο πρόβλημα. Σχεδόν
σε καθημερινή βάση τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο,
Αύγουστο, είχαμε δελτία Τύπου της Αστυνομικής
Διεύθυνσης Κυκλάδων για «στοχευμένες επιχειρήσεις». Ακόμα και η αδύναμη δημοτική αστυνομία του νησιού μας με το ολιγομελές προσωπικό
προσπάθησε με τη συνδρομή της Αστυνομίας
να κάνει ανάλογες επιχειρήσεις. Το αποτέλεσμα;
Μόνο με ένα τρόπο μπορείς (που δεν γνωρίζουμε
και πόσο δημοκρατικός είναι), να τους διώξεις…
Μόνο για παράνομο κάμπινγκ που απαγορεύεται ρητώς από το νόμο 392/1976, (ΦΕΚ Α’
199/1976), με τίτλο «Περί ιδρύσεως και λειτουργίας χώρων οργανωμένης κατασκηνώσεως (κάμπινγκ) και άλλων τινών διατάξεων». Ο συγκεκριμένος νόμος απαγορεύει την εγκατάσταση σκηνών
και τη στάθμευση τροχόσπιτων σε αρχαιολογικούς
χώρους, αιγιαλούς, παραλίες και γενικότερα κοινόχρηστους χώρους. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι
οι περισσότερες συλλήψεις Ρομά στην Πάρο
έγιναν γι’ αυτόν τον λόγο και κυρίως σε δημόσια πάρκινγκ (π.χ. Φυστικιές). Αφήνουμε στην
άκρη ότι από το 2012 η ελεύθερη κατασκήνωση
τιμωρείται με κράτηση (και όχι με φυλάκιση πλέον), ενώ ουσιαστικά το πρόστιμο είναι 300 ευρώ.
Να γράψουμε και το καλύτερο, που οι Ρομά
μάλλον το αγνοούν ακόμα; Σύμφωνα με το
άρθρο 9 παρ. 1 εδ. α του Συντάγματος, η σκηνή
θεωρείται κατοικία, καλύπτεται από άσυλο και η
είσοδος αστυνομικού οργάνου επιτρέπεται μόνο
με ένταλμα. Άρα μπορούν νόμιμα να μη βγουν και
να μην αφήσουν κανέναν να μπει! Έτσι, αν υπάρχει ζήτημα με την παραβατικότητα των Ρομά τότε
άλλα είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν!
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Το πανό της ΕΛΜΕ και του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πάρου-Αντιπάρου

«Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα»...

Περιπλανώμενοι εκπαιδευτικοί
αναζητούν στέγη!
Το πρώτο κουδούνι ήχησε, η επίσημη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς είναι γεγονός
από τη Δευτέρα και παρά τα θετικά μηνύματα για επιστροφή στην... κανονικότητα -χωρίς
μάσκες και τεστ, αλλά με ατομική ευθύνη όλων- το οξύτατο πρόβλημα της στέγασης των
εκπαιδευτικών απασχολεί ολοένα και περισσότερο τις Κυκλάδες και την Πάρο.
Νεοδιόριστοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί
που καλούνται να προσφέρουν τις υπηρεσίες
τους στο νησί αναγκάζονται να φιλοξενούνται ή
να πληρώνουν ακόμη και ξενοδοχείο για να εξασφαλίσουν την προσωρινή διαμονή τους. Κι αυτό,
καθώς τα περισσότερα δωμάτια και σπίτια είναι
«δεσμευμένα» έως και τα τέλη Σεπτεμβρίου -λόγω
της τουριστικής περιόδου- ενώ το ίδιο συμβαίνει
και κατά την περίοδο του Ιουνίου.
Το πρόβλημα έλλειψης στέγης, τα ακριβά ενοίκια
και το κόστος διαβίωσης αποτελούν αναμφίβολα
και φέτος «πονοκέφαλο» στους εκπαιδευτικούς,
φέρνοντάς τους σε απόγνωση λόγω των αντίξοων

συνθηκών και πολλές φορές στην παραίτησή τους
από τη θέση. Δυστυχώς κάτι τέτοιο συνέβη και
στην Πάρο, καθώς εκπαιδευτικός που πρόκειται
να εργαστεί σε γυμνάσιο του νησιού, παραιτήθηκε
από τα καθήκοντα γι’ αυτό τον λόγο. Ενώ δεν είναι λίγες και οι περιπτώσεις των δυσαρεστημένων
που βρήκαν λύσεις ανάγκης.
Χαρακτηριστικό είναι μάλιστα και το γεγονός, ότι
αρκετοί δάσκαλοι και καθηγητές αναγκάστηκαν
να επιδοθούν σε «σαφάρι» για εύρεση κατοικίας
μέσω των κοινωνικών δικτύων και προσωπικών
αγγελιών, επιστρατεύοντας ακόμα και μέσον...

«Σφυρίζουν» αδιάφορα οι αρμόδιοι...
Την ίδια ώρα που διαδραματίζονται όλα τα παραπάνω -και ίσως χειρότερα σε κατά τόπους περιοχές- το υπουργείο Παιδείας και οι τοπικές αρχές
δυστυχώς δείχνουν να «σφυρίζουν» αδιάφορα για
το μείζον ζήτημα της στέγασης που αντιμετωπίζουν παλιοί και νέοι εκπαιδευτικοί.
Χαρακτηριστική άλλωστε είναι και η απάντηση
που έδωσε προσφάτως η αρμόδια υπουργός σε
σχετική ερώτηση αν η κυβέρνηση σκοπεύει να λάβει κάποια μέτρα για το θέμα. Συγκεκριμένα, η κ.
Κεραμέως είπε: «Από πλευράς υπουργείου Παιδείας η κ. Μακρή έχει ανακοινώσει προσφάτως όπως
κάθε χρόνο ειδικές πρωτοβουλίες σχετικά με τις
μετακινήσεις των αναπληρωτών προς τις περιοχές
όπου καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία. Επιπλέον
υπάρχουν πρωτοβουλίες και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και σε επίπεδο Προεδρίας της κυβέρνησης
εξετάζεται συνολικά ένα σχέδιο με κίνητρα, που
έχει να κάνουν με κάθε κλάδο δημοσίου υπαλλήλου, γιατρούς, εκπαιδευτικούς, κλπ, για να υπηρετήσουν σε δυσπρόσιτες και ακριτικές περιοχές.
Όταν υπάρχουν νεότερα θα ανακοινωθούν».
Βέβαια και σε τοπικό επίπεδο, ούτε ο δήμος Πάρου έχει προχωρήσει σε κάποια ουσιαστικά ενέργεια - βοήθεια για το θέμα, ούτε έχει πάρει επίσημη
θέση για όλα όσα διαδραματίζονται στο νησί.
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Επιστροφή στα σχολεία για εκπαιδευτικούς και μαθητές

Τι λένε εκπαιδευτικοί της Πάρου...
Παναγάκη Μαριαλένα
(Πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης Πάρου - Αντιπάρου):
«Το πρόβλημα της στέγασης είναι οξύτατο και σε
συνδυασμό με την ακρίβεια, πολλοί συνάδελφοι
παραιτούνται και προτιμούν να μείνουν άνεργοι.
Φέτος δυστυχώς αυτό συνέβη και στη Πάρο. Ακόμα
και όσοι βρίσκουν δωμάτιο, τα ενοίκια είναι υψηλά
και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει η απαίτηση να
χρησιμοποιηθεί χρονικά από Οκτώβριο μέχρι Μάιο.
Δεν είναι δυνατόν να μην αντιλαμβανόμαστε σαν
κοινωνία τη σοβαρότητα της κατάστασης. Φέτος είναι η πρώτη χρονιά που με ενόχλησαν συνάδελφοι
με τόση απόγνωση και ένταση. Θα πρέπει η κοινωνία να το δει και αλλιώς. Ο τουρισμός εξασφαλίζει
μια οικονομική άνεση στο νησί, αλλά από εκεί και
πέρα δεν μπορεί να μην σκεφτόμαστε ότι υπάρχει
κίνδυνος να μείνουμε χωρίς καθηγητές, γιατρούς,
δημοσίους υπαλλήλους. Πάντως, υπάρχουν και
πολλοί παριανοί που προσπαθούν να βοηθήσουν,
αλλά το θέμα αφορά κυρίως την κυβερνητική πολιτική. Η αξιοποίηση κτιρίων που ανήκουν στον δήμο,
έστω και προσωρινά, η καλύτερη ενημέρωση της
κοινωνίας για εύρεση λύσης και μπορούν να βοηθήσουν σ’ έναν σημαντικό βαθμό. Και η κοινωνία
και οι εκπαιδευτικοί και οι αρμόδιοι φορείς, πρέπει
να βάζουμε πάνω απ’ όλα τα παιδιά. Για να είναι
τα πράγματα καλά, πρέπει στοιχειωδώς να υπάρχει
κανονικότητα στη ζωή όλων. Δυστυχώς υπάρχουν
και σχολεία που δεν είναι κατάλληλα. Δυστυχώς
υπάρχουν και εκπαιδευτικοί που δεν έχουν καλές

συνθήκες διαβίωσης. Πρέπει να δούμε τελικά τι θέλουμε για την παιδεία».

Χατζηγεωργίου Ιφιγένεια
(Διευθύντρια ΓΕΛ Πάρου):
«Η αλήθεια είναι ότι το θέμα της στέγασης των
καθηγητών είναι σοβαρό και υπάρχει δυστοκία
στην εξεύρεση δωματίων που να καλύπτουν τις
ανάγκες. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι δύσκολες και η αντιμετώπιση που έχουν οι εκπαιδευτικοί
δεν είναι καλή.
Η Πάρος δεν είναι μόνο τουρισμό και η τοπική
κοινωνία θα πρέπει να κατανοήσει τις ανάγκες που
υπάρχουν όλους τους μήνες. Τι σχολεία θέλουμε,
αν δεν μπορούν να μείνουν στο νησί εκπαιδευτικοί και ταλαιπωρούνται; Προσωπικά, αλλά και σαν
σχολική μονάδα ασχοληθήκαμε με το θέμα και καταβάλαμε προσπάθειες ώστε να βοηθήσουμε τους
καθηγητές για τη διαμονή τους. Από εκεί και πέρα,
είμαστε πανέτοιμοι και με στελεχιακό δυναμικό για
να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά».

Βοσινάκης Θεόφιλος (Διευθυντής ΓΕΛ
Νάουσας):
«Το θέμα της στέγασης των καθηγητών είναι το
σοβαρότερο που αντιμετωπίζουμε και κάθε χρόνο
γίνεται και πιο έντονο. Αν θέλουμε να συνεχίσουμε
να έχουμε σχολεία θα πρέπει να λυθεί άμεσα αυτό
το μείζον πρόβλημα. Να βοηθήσει η τοπική κοινωνία, αλλά και η δημοτική αρχή με στιβαρές κινήσεις
προς αυτή την κατεύθυνση.
Για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ να δου-

λέψουν γνωρίζουμε ότι τα πράγματα δεν είναι εύκολα. Η εύρεση στέγης γίνεται με εξαιρετική δυσκολία και οι συνθήκες διαμονής δεν είναι πάντα
καλές. Με μισθό κάτω από 1.000 ευρώ και δίνοντας
τουλάχιστον το 1/3 σε ενοίκιο, η φετινή χρονιά με
την ακρίβεια της καθημερινότητας αναμένεται πιο
δύσκολη. Επιπλέον, αρκετοί ενοικιαστές απαιτούν
να αδειάσουν τα δωμάτια πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, λόγω της τουριστικής περιόδου».

Φλέσσας Νικόλαος (Διευθυντής ΕΠΑΛ
Πάρου):
«Η στέγαση των εκπαιδευτικών είναι ένα σοβαρό θέμα, που παίρνει διαστάσεις. Υπάρχουν πολλές
δυσκολίες. Ακούμε παράπονα για τις συνθήκες και
για τα ακριβά ενοίκια. Δυστυχώς κάποιοι φθάνουν
στο σημείο να σκέφτονται και να παραιτηθούν, για
τον λόγο αυτό. Πρέπει η κοινωνία των ντόπιων
και οι τοπικές αρχές, αν θέλουν ποιοτικά σχολεία
να επανεξετάσουν όλο το θέμα. Εμείς γενικά σαν
σχολείο είμαστε ευχαριστημένοι σε γενικές γραμμές από ανθρώπινο δυναμικό».

Κεφάλας Φραγκίσκος (Διευθυντής Ειδικού
Γυμνασίου - Λυκείου Πάρου):
«Δυστυχώς το θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών είναι χρόνιο και γίνεται ολοένα και πιο έντονο. Είναι ένα ζήτημα το οποίο ναι μεν καλούνται
να αντιμετωπίσουν οι τοπικές κοινωνίες και οι
δήμοι, αλλά πρέπει και κεντρικά να παρθούν αποφάσεις. Το πρόβλημα υπάρχει σε όλα τα νησιά και
είναι σύνθετο. Δεν μπορεί το υπουργείο Παιδείας
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να κάνει ότι δεν βλέπει την κατάσταση και να την
αντιμετωπίζει αδιάφορα. Το ζήτημα της στέγασης
δεν αφορά μόνο εκπαιδευτικούς, αλλά όλες τις
επαγγελματικές βαθμίδες, καθώς ίδιες δυσκολίες
αντιμετωπίζουν γιατροί, αστυνομικοί, δημόσιοι και
λοιποί υπάλληλοι που έρχονται να εργαστούν στα
νησιά».

Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων
Κραυγή αγωνίας για τη στέγαση των εκπαιδευτικών στα νησιά και τα προβλήματα
που αντιμετωπίζουν, εξέφρασε με ανακοίνωσή
της και η Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων επισημαίνοντας τα
εξής:
«Το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων καλωσορίζει
όλους τους νεοδιόριστους συναδέλφους και τους
εύχεται καλή δύναμη στο έργο τους και καλή διαμονή στα νησιά των Κυκλάδων. Ύστερα από χρόνια
περιπλάνηση σε όλες τις γωνιές και τις εσχατιές της
χώρας ως αναπληρωτές, θα πρέπει τώρα να υπηρετήσουν και ως νεοδιόριστοι στα Κυκλαδονήσια. Το
ίδιο θα πρέπει να κάνουν από αρχές Σεπτέμβρη και
οι συνάδελφοι αναπληρωτές που θα κληθούν να
καλύψουν εκατοντάδες λειτουργικά και οργανικά
κενά στην περιοχή των Κυκλάδων, με αντίστοιχο
ψυχικό και οικονομικό κόστος κι αυτοί, όπως και
όλοι οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν
για πολλά χρόνια στην περιοχή.
Τα νησιά των Κυκλάδων, που βίωσαν και βιώνουν και φέτος μια «υπερμεγέθη» τουριστική ανάπτυξη, δυστυχώς αποτελούν αρκετά «δύσκολους»
προορισμούς για τη διαβίωση και την εργασία για
τους εκατοντάδες εκπαιδευτικούς που εργάζονται
πάνω σ’ αυτά. Με πρώτο μισθό που ξεκινάει από το
740 ευρώ (!) οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί καλούνται να αντεπεξέλθουν στα πανάκριβα ενοίκια, το
πανάκριβο κόστος ζωής, τα αυξημένα ακτοπλοϊκά
και αεροπορικά εισιτήρια, τους «εκτοξευμένους»
λογαριασμούς ΔΕΚΟ, την πανάκριβη βενζίνη, κλπ.
Μέσα σ’ αυτήν την ανάπτυξη θα έπρεπε να υπάρχει αυτονόητα πρόβλεψη για τη διαμονή, τη στέγαση, τη σίτιση, τη διαβίωση και τη μετακίνηση
των συναδέλφων. Αν θέλουμε να μιλάμε για πραγματική «ανάπτυξη», τότε θα πρέπει να μιλάμε και
για στοιχειωδώς αξιοπρεπή διαβίωση και εργασία
όλων των εκπαιδευτικών στα νησιά, προκειμένου
να προστατεύεται και να διαφυλάσσεται η αξία και
το ιδεώδες της δημόσιας παιδείας και του δημόσιου σχολείου, η αξία της μόρφωσης και της διαπαιδαγώγησης όλων των μαθητών μας σε όλα τα νησιά
των Κυκλάδων.
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες είναι απαράδεκτος
να αγωνιούν οι συνάδελφοι εκπαιδευτικοί για την
εξεύρεση δωματίων και σπιτιών στα νησιά των
Κυκλάδων. Είναι απαράδεκτο να πέφτουν θύματα
εκμετάλλευσης και αισχροκέρδειας. Είναι απαράδεκτο να βιώνουν τις τραγικές συνέπειες της τεράστιας αύξησης του πληθωρισμού, της ακρίβειας και
του υπερτουρισμού, ενώ ο μισθός μας μειώνεται
και παραμένει καθηλωμένος χρόνια. Είναι απαράδεκτο αυτοί που στηρίζουν με τεράστιο οικονομικό
και ψυχικό κόστος το δημόσιο σχολείο να αγωνιούν
πλέον όχι απλά για την αξιοπρεπή διαβίωση αλλά
για την επιβίωσή τους... Είναι απαράδεκτο μπροστά σ αυτά τα τεράστια προβλήματα να «σφυράνε»
αδιάφορα Κράτος και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Είναι
απαράδεκτο να υπάρχουν Δήμοι που ακόμα δεν
έχουν κινητοποιηθεί για τη διασφάλιση της στέγασης, της διαμονής και της σίτισης των συναδέλφων
μας.
Μπροστά σε όλη αυτήν την κατάσταση το Δ.Σ. της
Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων απαιτεί άμεσα:
1. Να εξασφαλιστεί άμεσα η ένταξη όλων των
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συναδέλφων στις Κυκλάδες, σε προγράμματα που
θα εξασφαλίζουν δωρεάν στέγαση σε ξενοδοχεία
ή σπίτια.
2. Να μισθωθούν ξενοδοχεία, τα οποία είναι κλειστά, για τη στέγαση των εκπαιδευτικών.
3. Να επεκταθούν οι φοιτητικές εστίες και να
υπάρξει πρόβλεψη για τη στέγαση των εκπαιδευτικών.
4. Σίτιση όλων των εκπαιδευτικών.
5. Επίδομα στέγασης σε όλους τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις Κυκλάδες και επιπλέον
επίδομα 500 ευρώ για να καλυφθούν οι αυξημένες
ανάγκες σε καύσιμα.
6. Ειδικά όλοι οι νησιωτικοί Δήμοι να λάβουν
άμεσα μέτρα για την στέγαση των εκπαιδευτικών,
εφαρμόζοντας τον νόμο 4483/2017, άρθρο 32, το
οποίο αφορά την στέγαση και την σίτιση των δημοσίων υπαλλήλων, σε ορεινούς και νησιωτικούς
δήμους της χώρας κάτω των 18.000 κατοίκων.
7. Οι Δημοτικές Αρχές να απαιτήσουν από την
πολιτεία, τα χρήματα που είναι αναγκαία, για την
ενοικίαση κτιρίων, με σκοπό τη στέγαση των εκπαιδευτικών.
8. Να ισχύσει άμεσα η δυνατότητα καταβολής
χρηματικού επιδόματος για όλους τους νησιωτικούς Δήμους Να συμπεριληφθούν άμεσα και οι
μόνιμοι εκπαιδευτικοί στη δυνατότητα πρόσβασης
στο δικαίωμα στέγασης και σίτισης από τους Δήμους.
Το Δ.Σ. της Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων έχει αναλάβει,
όπως κάθε χρόνο να βοηθήσει τους συνάδελφους
εκπαιδευτικούς με την εξεύρεση οικίας στα νησιά
των Κυκλάδων, που εντοπίζεται το μεγαλύτερο
πρόβλημα.
Μέχρι να γίνουν πράξη τα παραπάνω, δείχνουμε
την αλληλεγγύη μας βοηθώντας τους συναδέλφους
να βρουν κατοικία!
Παράλληλα, η Α’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων διεκδικεί και
αγωνιστικά τη λύση στα παραπάνω προβλήματα
και στέκεται δίπλα σε κάθε συνάδελφο – συναδέλφισσα»

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
Σε ανακοίνωσή της για το θέμα, με τίτλο «Νέα
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σχολική χρονιά με παλιά και νέα προβλήματα», η
Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου αναφέρει τα εξής:
«Μια νέα σχολική χρονιά είναι μπροστά μας. Ταυτόχρονα είναι παρόντα παλιά αλλά και νέα προβλήματα που προκύπτουν από την κυβερνητική πολιτική στο χώρο της Παιδείας, προβλήματα που έχουν
να αντιμετωπίσουν και πάλι γονείς, εκπαιδευτικοί
και μαθητές:
- Με την ακρίβεια παρούσα στα λαϊκά νοικοκυριά
για να προβληματίζονται ποιες από τις ανάγκες σε
σχολικά είδη και εξωσχολικές δραστηριότητες των
παιδιών τους θα καλύψουν.
- Με την πανδημία να είναι ακόμα εδώ και η κυβέρνηση να ανοίγει τα σχολεία με μηδενικά μέτρα,
με αποκλειστικά ατομική ευθύνη σε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές.
- Με ένα σχολείο που δεν ανταποκρίνεται στις
μορφωτικές ανάγκες της νεολαίας του 21ου αιώνα, δεν αντιστοιχεί στις επιστημονικές κατακτήσεις
της εποχής μας αλλά στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων για φτηνό, ευέλικτο καταρτισμένο
εργατικό προσωπικό.
- Με τα μορφωτικά κενά να έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά να μην έχουν καν αποτιμηθεί από την
κυβέρνηση και η γνώση να προσφέρεται λειψή και
αποσπασματική σύμφωνα με τα νέα αναλυτικά
προγράμματα.
- Με εκπαιδευτικό προσωπικό, με τσακισμένα εργασιακά, μορφωτικά και μισθολογικά δικαιώματα.
Παράλληλα με τις κυβερνητικές ευθύνες, τεράστιες είναι και οι ευθύνες της δημοτικής αρχής που
παρακολουθεί αμήχανα τα γεγονότα και αν δεν είχαμε φέρει στο δημοτικό συμβούλιο μια σειρά από
προβλήματα της σχολικής κοινότητας , τα πράγματα θα ήταν ακόμα χειρότερα.
Τα προβλήματα της σχολικής στέγης ιδιαίτερα σε
Παροικιά και Νάουσα λόγω της αύξησης του μαθητικού πληθυσμού είναι τεράστια Οι καθυστερήσεις
με την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου στη Παροικιά
τραγικές, το ίδιο και οι συνθήκες λειτουργίας των
νηπιαγωγείων και του δεύτερου δημοτικού.

Ο καθιερωμένος Αγιασμός στην έναρξη της σχολικής χρονιάς
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Αυλαία της σχολικής χρονιάς
Με τον καθιερωμένο αγιασμό, τις ευχές
για υγεία, δημιουργικότητα και πρόοδο,
αλλά και τη διανομή βιβλίων, ξεκίνησε και
στη Πάρο η νέα σχολική χρονιά για εκπαιδευτικούς και μαθητές σε όλες τις βαθμίδες.
Στα θετικά της έναρξης είναι η επιστροφή στα σχολεία χωρίς μάσκες και διαγνωστικά τεστ κορωνοϊού, έπειτα από
δύο χρόνια, καθώς επίσης ότι τη φετινή
χρονιά η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών
είναι τοποθετημένη στη θέση τους και
δεν υπάρχουν τα κενά του παρελθόντος.
Σε γενικές γραμμές -και με εξαίρεση το
μεγάλο θέμα της στέγασης των εκπαιδευτικών- υπάρχει ικανοποίηση από τους διευθυντές των σχολικών μονάδων για το
στελεχιακό δυναμικό, ενώ χωρίς ιδιαίτερα
προβλήματα ξεκινάει και ο κλάδος των
σχολικών καθαριστριών.

Μήνυμα δημάρχου Πάρου
Στιγμιότυπο από τον Αγιασμό στο Λύκειο Παροικιάς

Για τον λόγο αυτό στο προσεχές διάστημα θα φέρουμε στο δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει την
προκήρυξη σχετικής μελέτης για την καταγραφή
των αναγκών σχολικής στέγης στο νησί μας.
Σήμερα στα νέα προβλήματα προστίθεται η έλλειψη στέγης και τα ακριβά μισθώματα για τα βαλάντια εκπαιδευτικών και γενικότερα δημοσίων
υπαλλήλων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή εκπαιδευτικοί, που αύριο πρέπει να μπουν στις τάξεις, και
μεταφέρονται από ενοικιαζόμενο σε ενοικιαζόμενο
δωμάτιο γιατί δεν έχουν βρει κατοικία.
Προσπαθήσαμε το 2019 με πρόταση που φέραμε
στο δημοτικό συμβούλιο και ψηφίστηκε ομόφωνα
από αυτό, την ενίσχυση των αναπληρωτών με ένα
μικρό επίδομα, βάσει κοινωνικών και οικονομικών
κριτηρίων.
Δυστυχώς από τους κρατικούς ελεγκτικούς μηχανισμούς η απόφαση αυτή καταργήθηκε. Η κυβερνητική βέβαια ευθύνη για την έλλειψη στέγης
είναι τεράστια και κανένα σχετικό μέτρο δεν έχει
παρθεί, εκτός από το να «πετάνε το μπαλάκι» στους
δήμους δηλαδή στις τοπικές κοινωνίες.
Εμείς προτείναμε και υιοθετήθηκε από το δημοτικό συμβούλιο να προχωρήσει ο δήμος σε προκήρυξη ενδιαφέροντος για μίσθωση καταλυμάτων
και ενδιαφερόμενα εστιατόρια για τη συμβολή του
δήμου και στη διατροφή βάσει κριτηρίων, δημοσίων υπαλλήλων γενικότερα. Μέχρι στιγμής βέβαια
κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει. Επίσης συμφωνήθηκε να
δοθούν για προσωρινή τουλάχιστον φιλοξενία, δωμάτια στο Ξενώνα των Λευκών και ούτε αυτό έγινε.
Καλούμε τη δημοτική αρχή να υλοποιήσει άμεσα
τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου και να
προχωρήσει σε δημόσια έκκληση προς τους συμπατριώτες μας για την παραχώρηση διαθέσιμων
καταλυμάτων.
Καλούμε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές να
απαιτήσουμε σήμερα:

- Γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης
για την Παιδεία που θα βάζει στο επίκεντρο της
όλες τις σύγχρονες ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας.
- 15 μαθητές ανά τάξη ,μέτρα αραίωσης των σχολικών τάξεων.
- Άμεση κάλυψη όλων των κενών με διορισμούς
εκπαιδευτικών, καμιά διδακτική ώρα χαμένη.
- Άμεση έναρξη φροντιστηριακών τμημάτων για
να αντιμετωπιστούν οι μορφωτικές επιπτώσεις της
πανδημίας.
- Μόνιμο προσωπικό καθαριότητας στα σχολεία.
- Να λειτουργήσουν όλες οι δομές Ειδικής Αγωγής που είναι αναγκαίες.
- Σχολικό γεύμα για όλους τους μαθητές.
- Κατάργηση του ΦΠΑ σε όλα τα σχολικά είδη.
- Να καταργηθούν εδώ και τώρα η Ελάχιστη Βάση
Εισαγωγής και η Τράπεζα Θεμάτων.
Εκτός από αυτό που ζούμε σήμερα υπάρχει και
άλλος δρόμος! Ας τον βαδίσουμε!».

ΣΥΡΙΖΑ Πάρου - Αντιπάρου
Σε ανακοίνωσή της για το θέμα, με τίτλο «Αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας για
τους εκπαιδευτικούς», η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου αναφέρει τα εξής:
«Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία Πάρου
- Αντιπάρου εύχεται στη σχολική κοινότητα των
νησιών μας η νέα χρονιά να είναι παραγωγική και
χωρίς τα προβλήματα και την αναστάτωση που
προκάλεσε η πανδημία του covid-19.
Στην Πάρο, που με ευθύνη της δημοτικής αρχής απουσιάζουν εδώ και χρόνια σοβαρές σχολικές κτηριακές υποδομές, προστέθηκε τα τελευταία
χρόνια και το πρόβλημα της στέγασης μεγάλου
αριθμού εκπαιδευτικών. Ο πενιχρός μισθός τους,
αδυνατεί να ανταποκριθεί στα υψηλά ενοίκια της
Πάρου, ενώ είναι συχνές και οι περιπτώσεις για μι-

Με αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, έστειλε το δικό του μήνυμα:
«Το ωραίο με τη μάθηση, είναι ότι κανείς δεν μπορεί να στην πάρει πίσω».
Η έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς είναι
μια ημέρα που φέρνει γλυκιές αναμνήσεις σε όλους εμάς, τις μεγαλύτερες και
τους μεγαλύτερους, από τα χρόνια που
ήμασταν στα θρανία! Παράλληλα, είναι μια ημέρα χαράς και προσδοκίας για
ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα!
Με την ευκαιρία αυτή, θέλω να ευχηθώ από καρδιάς στα παιδιά της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μία καλή σχολική χρονιά, με υγεία,
καλή πρόοδο, φώτιση και επιτυχία.
Ως Δημοτική Αρχή, με την πολύτιμη συνεργασία και συμβολή των Σχολικών Επιτροπών, είμαστε και θα συνεχίσουμε να
είμαστε δίπλα σε παιδιά, δασκάλους, καθηγητές και γονείς, διασφαλίζοντας άριστες συνθήκες σε όλα τα σχολεία του
δήμου Πάρου, και μεριμνώντας για την
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία τους.
Καλή και δημιουργική σχολική χρονιά σε
όλες και όλους!».

σθώσεις μικρότερης διάρκειας από αυτήν του σχολικού έτους. Η κυβέρνηση γνωρίζει πολύ καλά το
πρόβλημα, που είναι οξύτατο ιδιαίτερα στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, αλλά αδιαφορεί και δεν δίνει
λύση, με αποτέλεσμα να αρχίζει να αναπτύσσεται
σοβαρός προβληματισμός στους εκπαιδευτικούς
μας, κατά πόσον θα πρέπει να είναι πρώτη τους
επιλογή τα νησιά μας.
Για να μην βρεθούν και τα σχολεία μας χωρίς
εκπαιδευτικούς και τα παιδιά μας χωρίς δασκάλους, θα πρέπει συντονισμένα κράτος και τοπική
αυτοδιοίκηση αλλά και ή ίδια η κοινωνία να σκύψει
πάνω στο πρόβλημα ώστε να βρεθεί άμεσα λύση.
Οι εκπαιδευτικοί αξίζουν τον σεβασμό μας και όχι
την απαξίωση. Όπως αναφέρει εκπαιδευτικός που
εργάζεται εδώ: «το μόνο που θέλουμε είναι να κάνουμε το λειτούργημά μας με αξιοπρέπεια».

www.fonitisparou.gr

Με απόλυτη
επιτυχία οι
εκλογές στον
PAWS
Την Κυριακή 11/9/22 πραγματοποιήθηκε η γενική συνέλευση του συλλόγου προστασίας ζώων
Πάρου-PAWS για την εκλογή νέου διοικητικού
συμβουλίου. Τα νέα μέλη που εξελέγησαν είναι:
Τακτικά μέλη
Πρόεδρος: Αργυρώ Ελευθεριάδου
Αντιπρόεδρος: Ray Fellows
Γενική γραμματέας: Ronit Rubin
Ταμίας: Varvara Wright-Avlitis
Μέλος: Αlex Powers
Αναπληρωματικά μέλη: Αλέξανδρος Δημακόπουλος, Noya Levy, Ανδρέας Ραγκούσης
Ελεγκτική Επιτροπή: Πέτρος Αυλίτης, Μαρία
Γιαρμενίτη, Ειρήνη Σταύρου
Αναπληρωματικά μέλη: Δημήτρης Γιαρμενίτης, Βασίλης Κουτσοχέρας
Σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε η πρόεδρος του συλλόγου, Αργυρώ Ελευθεριάδου, έκανε
εκτενή αναφορά στο ιδιαίτερα σημαντικό και δύ-

ειδήσεις
σκολο έργο και τις δράσεις τα τελευταία χρόνια.
Ενημέρωσε λεπτομερώς Γ. Σ. για την υγιή οικονομική κατάσταση του συλλόγου και την αποτελεσματική του πορεία, ενώ παρουσίασε και επιχειρησιακό
σχέδιο προς τον δήμο Πάρου για τα αδέσποτα ζώα
συντροφιάς, το οποίο επεξεργάστηκε και ολοκλήρωσε ο PAWS ύστερα από αίτημα του αναπληρωτή
υπουργού Εσωτερικών, Στ. Πέτσα. Όπως ανέφερε
η κ. Ελευθεριάδου, το επιχειρησιακό σχέδιο έχει
ήδη παρουσιασθεί στον δήμαρχο, Μ. Κωβαίο και
τους συνεργάτες του. Προγραμματίζεται σύντομα
υπηρεσιακή σύσκεψη στον δήμο, προκειμένου να
συζητηθούν οι όποιες λεπτομέρειες ως προς την
εφαρμογή του, έτσι ώστε να προχωρήσει για υποβολή και έγκριση από το δημοτικό συμβούλιο.
Σημειώνεται ότι ο σύλλογος PAWS είναι αμιγώς
μη κερδοσκοπικός οργανισμός, εξαρτώμενος αποκλειστικά από δωρεές και χορηγίες. Η διοίκησή
του αποτελείται από εθελοντές και μόνο, ενώ διατηρεί και λειτουργεί το μοναδικό ιδιωτικό νόμιμο
καταφύγιο αδέσποτων ζώων στην Ελλάδα, έχοντας εξασφαλίσει όλες τις από τον Νόμο απαιτούμενες άδειες.
Παράλληλα η κ. Ελευθεριάδου, κάλεσε για μια
ακόμα φορά τον δήμο Πάρου να αναλάβει τις από
τον Νόμο (4830/21) τις ευθύνες που του αναλογούν για τα αδέσποτα ζώα στο νησί, αφού η κατάσταση κυρίως με τα αδέσποτα γατιά, παραμένει
ανεξέλεγκτη και οι φιλοζωικές οργανώσεις αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στα εκατοντάδες
αιτήματα τουριστών αλλά και κατοίκων της Πάρου.
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Σύμβαση
ΔΕΥΑΠ με δήμο
Αντιπάρου
Εγκρίθηκε η προγραμματική σύμβαση μεταξύ
ΔΕΥΑΠ και δήμο Αντιπάρου για παροχή υπηρεσιών που αφορούν την
αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης και
αποχέτευσης στην Αντίπαρο.
Η ΔΕΥΑΠ θα διαθέσει εξειδικευμένο προσωπικό,
μηχανήματα και ανταλλακτικά για την επισκευή
βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης - αποχέτευσης και
των αντλιοστασίων του δήμου Αντιπάρου, ενώ θα
συνδράμει και στην εκπόνηση μελετών για μικρά
έργα των δικτύων. Ο δήμος Αντιπάρου θα διαθέσει το ποσόν των 74.400 ευρώ, για τις παραπάνω
εργασίες.
Τέλος, για την υλοποίηση του προγράμματος
υπεύθυνοι είναι από τον δήμο Αντιπάρου ο αντιδήμαρχος, Διαμανός Παπαιολόγος και από τη
ΔΕΥΑ Πάρου ο διευθυντής της, Νίκος Καραμανές.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ
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)
ΛΕΥΚΕΣ – στο δεύτερο μύλο προς
Αγία Κυριακή, πωλείται κτήμα 4.160
τ.μ. οικοδομήσιμο με θέα, με 3 παλιά
κτίσματα, αλώνι παλιό και αμπέλι.
Τιμή συζητήσιμη. Τηλ. 22840 43160
Πωλούνται από κατασκευαστή τα
εξής ακίνητα:
Περιοχή ΕΛΗΤΑΣ Παροικίας:
● Διαμέρισμα 100 τμ, τιμή 135.000€
Περιοχή ΑΛΥΚΗ/Αγκαιριά:
● Διαμέρισμα 1ου ορόφου 70 τμ, θέα,
κοντά στην παραλία, τιμή 125.000€
● Διαμέρισμα ημιυπόγειο 48 τμ κοντά
στην παραλία τιμή 65.000€
● Ημιυπόγειο 209 τμ (δωμάτια-γκαρσονιέρες) τιμή 165.000€
● Οικοδομή στα μπετά /τούβλα, 240
τμ συν 3 σκεπαστές βεράντες 48 τμ.
Κοντά στην παραλία. Τιμή 420.000€
● Μάγγανο διαμέρισμα 240 τμ,
με εξωτερική πισίνα, θέα, τιμή
320.000€
● Κτήμα στο Καμάρι Αγκαιριάς 8
στρέμματα, με άδεια οικοδομής, θέα
προς Φάραγγα, 2,5 χλμ από θάλασσα,
τιμή 165.000€
Παναγιώτης Λειβαδάς 6932 285 768,
www.paroshomes.livadas.de

Αγγελία έως 15 λέξεις
1 έκδοση: 10,00€ / 3 εκδόσεις: 20,00€
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Από τεχνική εταιρεία με πολυετή παρουσία και έδρα στην Πάρο, η οποία ειδικεύεται στη μελέτη και κατασκευή πολυτελών κατοικιών, ζητείται άτομο για την
διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων της εταιρείας, (Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ,
Τράπεζες κτλ), καθώς και για μέρος της εσωτερικής οργάνωσης του γραφείου,
(παραλαβή δεμάτων, αποθήκευση, αρχειοθέτηση, φωτοτυπίες κτλ). Η θέση αφορά
5μερη, 4ωρη ή 5ωρη απασχόληση.
Απαραίτητη:
• η οργανωτικότητα,
• η γνώση βασικών εργαλείων διαχείρισης και οργάνωσης γραφείων (Outlook,
Gmail, Word/Excel),
• η λήψη πρωτοβουλιών,
• η ομαδική δουλειά και συνεργατικότητα,
• η καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς),
• η ευγενής και επικοινωνιακή προσωπικότητα,
• η κατοχή μεταφορικού μέσου.
• η όρεξη για εξέλιξη και εδραίωση των σχέσεων με εταιρείες συνεργατών, τις
δημόσιες υπηρεσίες καθώς και τους πελάτες της εταιρείας.
Εάν σας ενδιαφέρει η εργασία σε ένα αναπτυσσόμενο περιβάλλον, στείλτε το
βιογραφικό σας στο email: cv.constructionparos@gmail.com

ΚΡΙΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται
αυτόνομη κατοικία για όλο το χρόνο,
πολυτελούς κατασκευής, πλήρως
επιπλωμένη, με 2 Υ/Δ, 2 μπάνια,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα και
πισίνα. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ. επικοινωνίας: 6944 415 044
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ λόγω γήρατος, Παλαιοπωλείο στην περιοχή
Αγκαιριά/Αλυκή, τιμή συζητήσιμη,
ή ζητείται συνέταιρος. Παναγιώτης
Λειβαδάς 6932 285 768
ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται
studio 22m2, τιμή 200 ευρώ το
μήνα, ιδανικό για ζευγάρι. Στάμου
Νίκος. Τηλ. 6976 119 302, email:
ktimasanantonio@gmail.com
ΠΑΓΚΡΑΤΙ στο κέντρο, ενοικιάζεται
διαμέρισμα πλήρως επιπλωμένο,
ιδανικό για φοιτητές. Τηλ. για περισσότερες πληροφορίες: 697 770 5138

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από μεγάλη
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή μόνιμη απασχόληση, για τις
θέσεις: ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κατηγορίας, 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

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

αγγελίες

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται
από εταιρεία διανομών, για μόνιμη
εργασία. Απαιτούμενα προσόντα:
Ηλικία έως 35 ετών, απόφοιτος
λυκείου, γνώση αγγλικής γλώσσας,
γνώσεις λογιστικής, γνώση Η/Υ,
ευγενική συμπεριφορά. Αποστολή
βιογραφικών στο Fax : 22840 –
41563, E-mail: arhicom1@otenet.gr
ή επικοινωνία στα τηλέφωνα 22840
– 41252, 41764.
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται με
γνώσεις ECDL (WORD, EXCEL, POWER
POINT, WINDOWS) για όλο το χρόνο.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6932
460190-6980 512445.
ΟΔΗΓΟΣ ζητείται οδηγός με δίπλωμα
Γ΄κατηγορίας για εταιρεία ανακύκλωσης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
6932 460 190 και 6980 512 445
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, με
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, από
λογιστικό γραφείο. Αποστολή βιογραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com
Η BAUSYSTEMS – High Tech
and Design Fenestration- για
την διαχείριση των απαιτητικών
και μοντέρνων έργων της στα κουφώματα αναζητεί δύο Μηχανικούς
Πολυτεχνείου (Μηχανολόγους ή
πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες). Κύρια απασχόληση ο ορισμός
& σχεδιασμός των προϊόντων,
παραγγελία, προγραμματισμός
έργου, έλεγχος ποιότητας, επίβλεψη
υποδομών και εφαρμογής στην
οικοδομή. Άριστες Γνώσεις AUTOCAD,
OFFICE, 3D σχεδιασμού & Αγγλικών
είναι αυτονόητες. Θα εργαστείτε σε
ένα Team με άριστες προοπτικές στο
μέλλον, σε ένα ξεχωριστό εργασιακό περιβάλλον με ανταποδοτικές
παροχές. Εάν νομίζετε ότι μπορείτε
να κάνετε πραγματικότητα τις ιδιαίτερες επιθυμίες των απαιτητικών
πελατών μας στα κουφώματα, τότε
στείλτε το βιογραφικό σας στο info@
bausystems.gr
ΝΕΟΣ/ΝΕΑ ζητείται για μόνιμη θέση
εργασίας από κατάστημα αρχιτεκτονικής και εμπορίου επίπλων στη
Νάουσα της Πάρου. Η θέση αφορά
σε καθήκοντα πωλητή/πωλήτριας,
γραμματειακή υποστήριξη και
σχεδιαστή/σχεδιάστριας. Απαραίτητα
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AGKAIRIA PAROS, (near Aliki), detached house for
sale, 2 bedrooms and garage, wonderful sea view, including 50% ownership share of additional plot, sale directly
by the owner, no agency fees, immediately available.
See video for detailed property information including
all specifications and sales price: https://tinyurl.com/
Agkairia, contact via mail: kai.kleinschmidt@me.com
ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ, (κοντά στην Αλυκή), πωλείται μονοκατοικία με 2 υπνοδωμάτια και γκαράζ, υπέροχη θέα στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου 50%
του οικοπέδου, πώληση απευθείας από τον ιδιοκτήτη, χωρίς αμοιβές πρακτορείου, άμεσα διαθέσιμο. Δείτε το βίντεο για λεπτομερείς πληροφορίες για
το ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων όλων των προδιαγραφών και της τιμής
πώλησης: https://tinyurl.com/Agkairia, email: kai.kleinschmidt@me.com
προσόντα, η γνώση αγγλικών και η
γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AUTOCAD. Βιογραφικά και
πληροφορίες στο akolsou@gmail.
com, 6977 078 176
ΚΗΠΟΥΡΟΣ ζητείται για μερική ή
πλήρη απασχόληση από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ στην Χρυσή ακτή
Πάρου. Πληροφορίες στο τηλ. 6983
268 622
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το
Ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5* στη Χρυσή
Ακτή Πάρου για εποχική ή 12μηνη
απασχόληση, με γνώση πισίνας και
βιολογικού. Τηλ. επικοινωνίας: 210
6232080, e-mail: reservations@
poseidon-paros.gr
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ζητείται
από ξενοδοχείο στη Νάουσα της Πάρου για Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2022,

σεζόν 2023. Αγγλικά, Πρόγραμμα
Κρατήσεων, ΟΤΑ, προϋπηρεσία,
γαλλικά επιθυμητά. Προσεγμένο,
ευγενές και πρόθυμο άτομο. Μισθός,
ασφάλιση, διαμονή-διατροφή.
Βιογραφικό με φωτογραφία info@
zefi-hotel.com, τηλ. 6937 263 928
ΤΕΧΝΗΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ψυκτικοίυδραυλικοί ζητούνται για μόνιμη
απασχόληση από τεχνική εταιρεία στη
Νάουσα Πάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22840 55273, 6937 086 797.
ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται
για κατάστημα επίπλων. Ηλικία
25-35 ετών. Καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών
στο info@epipla-paros.gr
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για τη θέση
συντηρητή σε πισίνες, με δίπλωμα
οδήγησης για μόνιμη εργασία.

e-ΕΦΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Παρέχονται μισθός και ασφάλιση.
Επικοινωνία στο τηλ. 6942 826 399
ΚΥΡΙΑ ζητείται για φροντίδα και
οικιακές εργασίες για ζευγάρι
ηλικιωμένων στην περιοχή Κρωτήρι
Παροικίας. Τηλ. επικοινωνίας: 6974
300 125
Ζητείται ΛΟΥΣΤΡΑΔΟΡΟΣ ή βοηθός
λουστραδόρου. Τηλ. 6977 316022
ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ζητά απασχόληση σαν οικιακή
βοηθός. Τηλέφωνο επικοινωνίας:
6973 182204, Βαλεντίνα
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
αναλαμβάνει σπίτια, ξενοδοχεία,
βίλες, καταστήματα και σκάφη. Τηλ.
επικοινωνίας: 6943 816 825, Σάκης

Αρ. Πρωτ.: 414917
Ημ/νία: 13/09/22

Ο e-ΕΦΚΑ προκηρύσσει Δημόσιο Μειοδοτικό διαγωνισμό, για την μίσθωση
ακινήτου στην Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου, για τη στέγαση του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Πάρου του e-ΕΦΚΑ, συνολικής επιφάνειας χώρων 200,00 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%), εκ των οποίων:
τα 150,00 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) προορίζονται για χώρους κύριας
χρήσης, τα 50,00 τ.μ. πλέον ή έλαττον (±10%) για χώρους αρχείου/βοηθητικούς (μπορούν να βρίσκονται και σε υπόγειο). Ανώτατο όριο αιτούμενου
μηνιαίου μισθώματος για τους χώρους κυρίας χρήσης ορίζεται το ποσό των
10,00 €/τ.μ. και για τους χώρους του αρχείου/βοηθητικούς το ποσό των 3,00
€/τ.μ. Η διάρκεια της μισθώσεως θα είναι για πέντε (5) έτη με δυνατότητα
μονομερούς έγγραφης παράτασης έως δύο (2) έτη.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την 13η /10/2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα
11:00 π.μ. στα γραφεία του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Πάρου του e-ΕΦΚΑ, Περιφ. οδός Παροικιάς Τ.Κ. 84400 Πάρος. Οι προσφορές υποβάλλονται στο γραφείο του Προϊσταμένου του Αποκεντρωμένο
Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Πάρου, στην ανωτέρω διεύθυνση, έως την
13η /10/2022 και ώρα 11:00 π.μ.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία του
e-ΕΦΚΑ στην παραπάνω διεύθυνση και στα τηλέφωνα 2284027154 (κ. Γιαννακόπουλος), 2284021339 (κ. Σπανοπούλου) ή στα γραφεία του Τμήματος
Στέγασης Ιπποκράτους 19, 6ος όροφος, Τ.Κ.10679, Αθήνα, τηλ. 2103662365
(κ. Αγγελέτου) από 08:00 μέχρι 15:00. Το πλήρες κείμενο της υπ’ αρ. πρωτ.
413881/13-09-2022 (ΑΔΑ: Ψ1ΔΠ46ΜΑΠΣ- ΒΚΕ) διακήρυξης μαζί με τα τεύχη τεχνικών προδιαγραφών των κτιρίων του e-ΕΦΚΑ είναι αναρτημένο στο
link: http://www.efka.gov.gr/ banner διαγωνισμοί.
Από τη Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ

www.fonitisparou.gr

ειδήσεις
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Αντιδράσεις για
τις Κυκλαδικές
αρχαιότητες
Η συμφωνία του υπουργείου Πολιτισμού με τα
ιδιωτικά μουσεία Κυκλαδικής Τέχνης Αθηνών,
Μητροπολιτικού Τέχνης Νέας Υόρκης και του
ινστιτούτου αρχαίου ελληνικού Πολιτισμού του
Ντελαγουέρ, προβλέπει ότι, 161 πολύτιμα κυκλαδικά ειδώλια της 3ης π.Χ. χιλιετίας (παρανόμως εξαχθέντα από τη χώρα και προϊόντα αρχαιοκαπηλίας), θα μείνουν έξω από τη
χώρα για άλλα 50 χρόνια και για να επιστρέψουν
(αν επιστρέψουν κατά διαστήματα), θα ανταλλαγούν με άλλες 122 παρόμοιας αξίας αρχαιότητες
των ελληνικών μουσείων!
Για το θέμα έχουν αντιδράσει δεκάδες αρχαιολόγοι και φορείς αρχαιολόγων, καθώς και πολίτες σ’
όλη τη χώρα, ενώ ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων κήρυξε στάση εργασίας στις 8/9 και έκανε
συγκέντρωση έξω από το υπουργείο Πολιτισμού.
Στις Κυκλάδες η Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου, υποστηρίζει ότι, η κυβέρνηση έχει τεράστιες
ευθύνες αφού δεν έχει ελεγχθεί ούτε η γνησιότητά των ειδωλίων, ούτε η νομιμότητα της κατοχής
τους από ιδιώτη συλλέκτη στις ΗΠΑ, ώστε το ελληνικό δημόσιο να διεκδικήσει την επιστροφή τους
σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έχουν αποκτηθεί
παρανόμως.
Όπως υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η κυβέρνηση «νομιμοποίησε την παρανομία αναγνωρίζοντας πρότερη κυριότητα στον δισεκατομμυριούχο
μεγιστάνα συλλέκτη Leonard Stern, που κατείχε
αυτές τις Κυκλαδικές αρχαιότητες παράνομα, παρέχοντάς του προστασία από το αδίκημα της αρχαιοκαπηλίας». Ακόμα, «αναγνωρίζει την κατοχή των
ευρημάτων αυτών στο ινστιτούτο αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, ένα ιδιωτικό ίδρυμα στο οποίο παραχωρήθηκε η παράνομη συλλογή του αμερικανού
συλλέκτη».
Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τη συμφωνία προβλέπεται η έκθεση των Κυκλαδικών αρχαιοτήτων
να γίνεται στο ιδιωτικό Μητροπολιτικό Μουσείο
Τέχνης της Νέας Υόρκης το οποίο θα έχει τη νομή

Κίνδυνος
πνιγμού από
τα χάρτινα
καλαμάκια
Τα χάρτινα καλαμάκια εκτός από τις αντιδράσεις
των καταναλωτών οι οποίοι εμφανίζονται απογοητευμένοι και δυσαρεστημένοι με τη χρήση τους,
αποτελούν δυνητικά και κίνδυνο πνιγμού, όπως
προειδοποιούν οι Αρχές Ασφάλειας Τροφίμων tης
Ολλανδίας και της Φινλανδίας, οι οποίες έχουν
δεχθεί χιλιάδες καταγγελίες, για κίνδυνο μικρών
παιδιών.
Παράλληλα από την εφαρμογή της απαγόρευσης των πλαστικών, πολλές οργανώσεις ατόμων
με ειδικές ανάγκες, έχουν εκφράσει την έντονη

Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00
για 25+25 χρόνια, ενώ κάποιες από αυτές θα έρχονται κατά διαστήματα στην Ελλάδα και θα εκτίθενται στο επίσης ιδιωτικό κυκλαδικό μουσείο του
ιδρύματος Γουλανδρή στην Ελλάδα.
Η Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου, καταλήγει
στην ανακοίνωσή της ότι «η κυβέρνηση άνοιξε επικίνδυνους δρόμους για την τύχη της διάσπαρτης
πολιτιστικής μας κληρονομιάς, δημιουργώντας ένα
αρνητικότατο προηγούμενο διεθνώς και πρέπει να
καταδικαστεί από το περιφερειακό συμβούλιο και
όλο το λαό των νησιών».
Ακόμα, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Ν.
Συρμαλένιος, μιλώντας στην ολομέλεια της βουλής κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου είπε «να
διευκρινιστεί ο ρόλος του υπουργείου Πολιτισμού
για το εάν εκπροσωπεί το ελληνικό δημόσιο και το
συμφέρον του ελληνικού λαού ή είναι ο μεσολαβητής και μεσίτης μεταξύ δύο μουσείων και ενός
ινστιτούτου αγνώστων λοιπών στοιχείων».
Τόνισε ακόμη ότι η υπουργός κ. Μενδώνη επέμεινε ότι οι κυκλαδικές αρχαιότητες θα επιστρέψουν στην Ελλάδα σε 25 χρόνια. Όμως, όπως ανέφερε ο βουλευτής, η συμφωνία λέει 25 έτη αρχικά
και άλλα 25 έτη, μετά από δυνατότητα παράτασης.
Και πρόσθεσε ότι ο βουλευτής Γιάννης Βρούτσης
έσπευσε να στείλει δελτίο τύπου στα τοπικά μέσα
των Κυκλάδων ότι επιστρέφουν οι 161 αρχαιότητες στο μουσείο της Νάξου. Άρα, «αυτό είναι μια
απάτη» είπε, διότι για να πάνε στο μουσείο της Νάξου οι 161 αρχαιότητες, θα χρειαστούν τουλάχιστον 25 χρόνια, δηλαδή το 2048, ή 50 χρόνια, δηλαδή το 2073. «Ας μην περιμένουν οι Κυκλαδίτες
να δουν από τον επόμενο μήνα, όπως υπονοείται
από το δελτίο τύπου του κ. Βρούτση, τα κυκλαδικά
ειδώλια στο μουσείο» συμπλήρωσε.
αντίθεσή τους καθώς τα χάρτινα καλαμάκια είναι
δύσκολο να χρησιμοποιηθούν. Όπως λένε για πολλά άτομα με αναπηρίες, το να μην έχουν πλαστικά
καλαμάκια δεν είναι ζήτημα πόσο νοιάζονται για
τα δελφίνια ή τις θαλάσσιες χελώνες, αλλά μπορεί
να είναι θέμα ζωής ή θανάτου καθώς τα πλαστικά
καλαμάκια είναι απαραίτητα εργαλεία για την ενυδάτωση και τη διατροφή τους.
Για τον κίνδυνο πνιγμού έχει προειδοποιήσει η
Ολλανδική Αρχή προτύπων τροφίμων «NVWA».
Η Αρχή εξέφρασε ανησυχίες για την ασφάλεια αυτών των προϊόντων καθώς δέχθηκε πολλές αναφορές, από καταναλωτές. Έτσι, ζήτησε από τους
καταναλωτές να αναφέρουν τυχόν προβλήματα
που έχουν αντιμετωπίσει με τα χάρτινα καλαμάκια. Ακόμα, η Υπηρεσία Ασφάλειας Τροφίμων της
Φινλανδίας «Ruokavirasto» έχει λάβει αρκετές
αναφορές για κινδύνους πνιγμού που προκαλούνται από χάρτινα καλαμάκια. Η Φινλανδική Αρχή
Τροφίμων ζήτησε από τις αρχές ελέγχου τροφίμων
να λάβουν υπόψη αυτούς τους κινδύνους στα μέτρα ελέγχου τους.

∆έχονται καθηµερινά µε ραντεβού
Παιδίατρος
Γιαννάτου Ειρήνη
Γενικός Ιατρός
∆αφερέρα Χριστίνα
Ορθοπαιδικός
Κατσιγιάννης Νίκος
ΩΡΛ
Κατσιγιάννη Σταυρούλα
Μικροβιολόγος
Χαρίτου Ευαγγελία
Ακτινιδιαγνώστης
Χατζησπύρου Νικόλαος
∆έχονται ανά τακτικά διαστήµατα
κατόπιν ραντεβού
Αγγειοχειρούργος
Παπαγεωργίου Αντώνης
∆/ντής Ν.Ν.Αθηνών
Γυναικολόγος
Παπαλάµπρου Παναγιώτης
Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αγγλίας
Νευρολόγος
Γελαγώτη Μαρία
∆/ντής Νευρολογικής κλινικής
ΜΕΤΡΟΠΌΛΙΤΑΝ
Ενδοκρινολόγος
Βούλγαρης Νικόλαος
Επιµελητής Ν.Ν.Αθηνών
Ακτινοδαγνώστης (Υπέρηχοι
σώµατος-αγγείων-triplex)
Χάλαρης Γεώργιος
∆/ντης Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉΣ
Γαστρεντερολόγος
Λαµπρινάκος Στυλιανός
Επιµελητής ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ
Παροικία - Πάρος
τηλ: 22840 24055 & 28305
e-mail: iatronisos@gmail.com
www.iatronisos.gr
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αθλητικά

Μεταγραφική
κίνηση ΑΕΠ
και πρεμιέρα με
Παμμηλιακό
Από το «σπίτι της» θα ξεκινήσει τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις για το νέο πρωτάθλημα
της Α’ Ε.Π.Σ.Κ. η Α.Ε. Πάρου, καθώς θα υποδεχθεί την ομάδα του Παμμηλιακού, το Σάββατο 8
Οκτωβρίου και ώρα 18:00.
Η Α.Ε. Πάρου κατά τη διάρκεια της κλήρωσης
έλαβε τον κλειδάριθμο με το «Νο 5» και έμαθε τη
σειρά με την οποία θα αντιμετωπίσει τους αντιπάλους της, σ’ ένα πρωτάθλημα που αναμένεται μ’
ενδιαφέρον καθώς θυμίζουμε ότι θα διεξαχθεί σε
τέσσερις γύρους.

Το πρόγραμμα της Α’ Ε.Π.Σ.Κ.
1η αγωνιστική:
Ελλάς Σύρου-Α.Ο. Πύργου
Α.Ε. Πάρου-Παμμηλιακός
Σαντορίνη-Πανναξιακός
2η αγωνιστική:
Α.Ο. Πύργου-Α.Ε. Πάρου
Πανναξιακός-Ελλάς Σύρου
Παμμηλιακός-Σαντορίνη
3η αγωνιστική:
Α.Ο. Πύργου-Πανναξιακός
Παμμηλιακός-Ελλάς Σύρου
Α.Ε. Πάρου-Σαντορίνη
4η αγωνιστική:
Πανναξιακός-Παμμηλιακός
Ελλάς Σύρου-Α.Ε. Πάρου
Σαντορίνη-Α.Ο. Πύργου
5η αγωνιστική:
Παμμηλιακός-Α.Ο. Πύργου
Α.Ε. Πάρου-Πανναξιακός
Σαντορίνη-Ελλάς Σύρου

Ανακοίνωσε Βαθρακοκοίλη
Την πρώτη μεταγραφική της κίνηση ανακοίνωσε
η διοίκηση της Α.Ε. Πάρου, με την απόκτηση του
24χρονου Ναξιώτη επιθετικού Νίκου Βαθρακοκοίλη, που αγωνιζόταν μέχρι πρότινος στον Πανναξιακό. Ο ποδοσφαιριστής είναι από του καλύτερους επιθετικούς αυτή τη στιγμή στις Κυκλάδες
και θεωρείται μία σημαντική προσθήκη της ΑΕΠ
στο φετινό πρωτάθλημα.
Επίσης, έχουν γίνει επαφές και με άλλους ποδοσφαιριστές, ώστε να ενισχυθεί η ομάδα όσο το
δυνατόν περισσότερο ενόψει του νέου πρωταθλήματος.

Πρεμιέρα ΑΟΠ με Σέριφο
«Ποδαρικό» εντός έδρας, σε ημερομηνία και ώρα
που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, θα κάνει και ο
ΑΟ Πάρου για το νέο πρωτάθλημα της Β’ ΕΠΣΚ,
καθώς όπως προέκυψε από την κλήρωση θα αντιμετωπίσει τον Α.Ο. Σερίφου.
Σημειώνεται ότι ο ΑΟ Πάρου θα συμμετέχει στον
δεύτερο όμιλο της Β’ κατηγορίας απέναντι σε ομάδες των δυτικών Κυκλάδων και στοχεύει σε μία
ανταγωνιστική πορεία, σ’ ένα πρωτάθλημα που
θα διεξαχθεί σε τρεις γύρους και δύο διαφορετικές
φάσεις.
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Πρωταθλήτρια η
Καλακώνα

Το πρόγραμμα της Β’ ΕΠΣΚ
1η αγωνιστική:
Παμμηλιακός-Πανσιφναϊκός
Α.Ο. Πάρου-Α.Ο. Σερίφου
Ρεπό: Α.Π.Σ. Κύθνου
2η αγωνιστική:
Πανσιφναϊκός-Α.Ο. Πάρου
Α.Ο. Σερίφου-Α.Π.Σ. Κύθνου
Ρεπό: Παμμηλιακός
3η αγωνιστική:
Α.Ο. Πάρου-Παμμηλιακός
Α.Π.Σ. Κύθνου-Πανσιφναϊκός
Ρεπό: Α.Ο. Σερίφου
4η αγωνιστική:
Α.Ο. Σερίφου-Παμμηλιακός
Πανσιφναϊκός-Α.Ο. Σερίφου
Ρεπό: Α.Ο. Πάρου
5η αγωνιστική:
Α.Ο. Σερίφου-Παμμηλιακός
Α.Π.Σ. Κύθνου-Α.Ο. Πάρου
Ρεπό: Πανσιφναϊκός

Ανεβάζει ρυθμούς
Την τρίτη εβδομάδα της προετοιμασίας τους διανύουν τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΟΠ, που και
τη φετινή χρονιά θα συμμετέχει σε όλα τα ηλικιακά
πρωταθλήματα.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε αρκετό τρέξιμο, ενδυνάμωση, ασκήσεις με μπάλα και προπονητικό
δίτερμα, με τους νεαρούς αθλητές να ανεβάζουν
«στροφές» ενόψει των αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Με εξαιρετική παρουσία και στις 9 ιστιοδρομίες της κατηγορίας ILCA 4 του πανελληνίου
πρωταθλήματος ιστιοπλοΐας U18, που διεξήχθη στο Αίγιο 5-9 Σεπτεμβρίου, η Μαρία-Ελένη
Καλακώνα, ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του
βάθρου συγκεντρώνοντας 29 βαθμούς.
Η 16χρονη αθλήτρια του Ναυτικού Ομίλου
Πάρου αναδείχθηκε πρωταθλήτρια ανάμεσα σε
54 συνολικά αθλήτριες, κάνοντας για ακόμη μια
φορά υπερήφανους όλους όσοι τη στηρίζουν και
σηκώνοντας ψηλά τον αθλητισμό της Πάρου.
Στις υπόλοιπες συμμετοχές του ΝΟΠ, στη γενική
κατάταξη της κατηγορίας ILCA 4 κοριτσιών, τερμάτισαν η Μαρία-Χριστίνα Μελανίτη στην 7η
θέση, η Θεοδώρα Δαφερέρα στην 13η θέση, η
Χριστίνα Ζουμή στην 17η θέση και η Μιχαέλα
Μελανίτη στην 39η θέση.
Στη γενική κατάταξη της κατηγορίας ILCA 4
αγοριών, σε σύνολο 117 συμμετοχών, τερμάτισαν
ο Γιώργος Κυπραίος στην 5η θέση, ο Σωτήρης
Ραγκούσης στην 10η θέση, ο Μανώλης Σπανός
στην 24 θέση, ο Θοδωρής Νίκας στην 31η θέση,
ο Γιάννος Καλλίθρακας στην 44η θέση και ο
Βαγγέλης Αντωνίου στην 63η θέση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι προπονήτρια των παιδιών είναι η Σταυρούλα Θεοχάρη, στην οποία
επίσης αξίζουν συγχαρητήρια για τις επιτυχίες.

Πρώτος Έλληνας
και φέτος ο
Άλκης Βωβός

Κύπελλο ΕΠΣ Κυκλάδων
Με το κύπελλο της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων να ξεκινάει
στις 24 Σεπτεμβρίου, θ’ ανοίξει ο «χορός» των επίσημων αγώνων για τη νέα ποδοσφαιρική περίοδο
2022-2023.
Για την Α’ φάση η Α.Ε. Πάρου θα αντιμετωπίσει
εκτός έδρας τον ΠΑΣ Νάξου και σε περίπτωση νίκης - πρόκρισης θα βρει στον δρόμο της τον συντοπίτη Α.Ο. Πάρου.

Το πρόγραμμα του Κυπέλλου
Α’ φάση:
1. ΠΑΣ Νάξου-Α.Ε. Πάρου
2. Πανσιφναϊκός-Α.Π.Σ. Κύθνου
3. Ανδριακός-Α.Ο. Πάγου
4. Πανναξιακός-Α.Ο. Πύργου
Β’ φάση:
Α.Ο. Πάρου-Νικητής 1
Σαντορίνη-Νικητής 4
Αίας Σύρου-Παμμηλιακός
Α.Σ. Ίου-Φιλώτι
Πανθηραϊκός-Αστέρας Τραγαίας
ΠΑΣ Τήνου-Νικητής 2
Α.Ο. Σερίφου-Ελλάς Σύρου
Νικητής 3-Α.Ε. Μυκόνου

Με επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος το παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοσανίδας IFCA WINDSURF
SLALOM, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Πούντας στην Πάρο, από τις 31 Αυγούστου
μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίου.
Η διοργάνωση στο νησί ήταν άψογη και άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα. Νικητής
στην κατηγορία ανδρών αναδείχθηκε ο Ολλανδός, Τζόρντι Βόνγκ και στην κατηγορία γυναικών
η Βρετανίδα, Τζένα Γκίμπσον.
Σε ό,τι αφορά τις ελληνικές συμμετοχές έλαβαν
μέρος συνολικά 24 αθλητές, εκ των οποίων πρώτος βγήκε και πάλι φέτος ο αθλητής του Ν.Ο. Πάρου Άλκης Βωβός, που πήρε την 11η θέση στην
παγκόσμια κατάταξη.
Επίσης, αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία της
αθλήτριας του Ν.Ο. Πάρου, Βενετίας Θεοχαρίδη,
που ξεχώρισε με το ήθος και την αγωνιστικότητά
της.

Έναν χρόνο
χωρίς τον Μίκη…
Μεγάλη επιτυχία σημείωσε η εκδήλωση
αφιέρωμα της ΚΟΒ Πάρου του Κ.Κ.Ε., το βράδυ
της Δευτέρας στην πλατεία «Μ. Μαυρογένους»,
για τον ένα χρόνο από τον θάνατο του μεγάλου
μουσικοσυνθέτη Μίκη Θεοδωράκη.
Στην εκδήλωση, μίλησε το μέλος του τμήματος
αθλητισμού της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. Θοδωρής Λιάπης,
ενώ τη μουσική επιμέλεια της συναυλίας που
ακολούθησε είχε ο Μανόλης Ανδρουλιδάκης μαζί
με τους τραγουδιστές Παντελή Θαλασσινό και
Βιολέτα Ίκαρη.

