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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο 
«Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market 
Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, 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 

| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 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 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ. Φύλλου 585

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μ. Μπελέγρης

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr

Ειδήσεις

Αντιδράσεις 
φιλόζωων

Αναστάτωση επικρατεί στους φιλόζωους, καθώς και 
σε συλλόγους, καταφύγια αδέσποτων ζώων κλπ, έπει-
τα από το νομοσχέδιο που ψηφίστηκε στη βουλή, με 
την επωνυμία «Άργος». Περίπου 200 φιλοζωικοί σύλ-
λογοι σε κοινό τους ψήφισμα αντιδρούν.

Τι προβλέπει ο νέος νόμος 
Το νομοσχέδιο –μεταξύ άλλων- προέβλεπε ότι ο ιδι-

οκτήτης σκύλου ή γάτας πρέπει να το έχει στειρώσει 
εντός 6 μηνών, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι γέννες 
και στη συνέχεια πολλαπλασιαστούν τα αδέσποτα.

Μετά τις αντιδράσεις κατά τη δημόσια διαβούλευ-
ση προστέθηκε τελικά η δυνατότητα παράκαμψης της 
υποχρέωσης, εφόσον σταλεί δείγμα γενετικού υλικού 
(DNA) του ζώου στο εργαστήριο φύλαξης και ανά-
λυσης γενετικού υλικού ζώων που θα συσταθεί στην 
Ακαδημία Αθηνών. Με αυτόν τον τρόπο εκτιμάται πως 
ακόμα και εάν εγκαταλειφθεί ένα ζώο συντροφιάς, θα 
είναι εύκολο να βρεθεί ο ιδιοκτήτης του και να του 
αποδοθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Η συλλογή 
δείγματος γενετικού υλικού και η αποστολή του στο 
αρμόδιο εργαστήριο θα γίνεται αποκλειστικά από κτη-
νίατρο. Για τη διατήρηση του γενετικού υλικού, 
για τουλάχιστον 12 έτη, υποβάλλεται εφάπαξ από 
τον ιδιοκτήτη του ζώου συντροφιάς ηλεκτρονικό 
παράβολο ύψους 150 ευρώ για κάθε ζώο.

Η υποχρέωση του ιδιοκτήτη για στείρωση του ζώου 
συντροφιάς ή για αποστολή δείγματος γενετικού υλι-
κού αρχίζει την 1η Μαρτίου 2022, ενώ η παρά-
λειψη της μιας ή της άλλης πράξης επιφέρει πρόστιμο 
1.000 ευρώ, από 1η Σεπτεμβρίου 2022.

Προβλέπεται επίσης, ηλεκτρονική βάση σήμαν-
σης και καταγραφής σκύλων και γατών και 
των ιδιοκτητών τους, από το Εθνικό Μητρώο Ζώων 

Συντροφιάς (ΕΜΖΣ), όπως και η καταχώρηση αδέσπο-
των και ζώων προς υιοθεσία, φιλοζωικών σωματείων, 
κτηνιάτρων, εκτροφέων και καταφυγίων. 

Επίσης, κατοχυρώνεται ο θεσμός του ερασιτέ-
χνη εκτροφέα, ο οποίος μπορεί να αναπαράγει έως 
δύο θηλυκούς σκύλους ή θηλυκές γάτες μία φορά 
ανά έτος. Παράλληλα, διευρύνεται ο κατάλογος των 
πράξεων που περιλαμβάνονται ρητά στη διάταξη περί 
κακοποίησης ζώων, εισάγονται πρόστιμα για τις νέες 
παραβάσεις κλπ.

Αντιδράσεις
Η Π.Φ.Π.Ο (Πανελλαδική Φιλοζωική και Πε-

ριβαλλοντική Ομοσπονδία), εξέδωσε ανακοίνωση 
επισημαίνοντας λάθη του νομοσχεδίου που πρέπει να 
αλλαχθούν.

Μεταξύ των ενστάσεων σταχυολογούμε τις κυριό-
τερες:

- Για πρώτη φορά μπορεί να είναι μόνιμος ο εγκλει-
σμός των ζώων στα κυνοκομεία με τον δήμαρχο να 
αποφασίζει (...) αν θα παραμένουν πλέον του αρχικού 
τριμήνου. Μέχρι τώρα ήταν παράνομο να στοιβάζονται 
ζώα στα κυνοκομεία, τώρα γίνεται νόμιμο, αφού κα-
νένα όριο ως προς τον αριθμό των ζώων δεν μπαίνει.

- Η μεγάλη ελπίδα και προσδοκία ότι κάτι θα αλλάξει 
μέσω της στείρωσης των κατοικίδιων, κατέπεσε μετά 
τις λυσσαλέες προσπάθειες των κυκλωμάτων παρά-
νομης εκτροφής και εμπορίας και των συντεχνιών (κυ-
νηγών, κτηνιάτρων, κτηνοτρόφων κ.λπ.), που είδαν να 
θίγονται τα συμφέροντά τους. Η δε εναλλακτική πρό-
βλεψη με τη μέθοδο φύλαξης του DNA περίτρανα θα 
ακυρωθεί στην πράξη. Αλλά και αν εφαρμοστεί έστω 
και μερικά, θα αυξήσει κατακόρυφα τις θανατώσεις 
των νεογέννητων για να μην υπάρχει καμία πιθανότητα 
να αναζητηθούν οι γεννήτορες.

- Παγκόσμια πρωτοτυπία της κυβέρνησης αποτελεί 
η ανάθεση σε σωματείο ιδιωτών εκτροφέων να εκδί-
δουν τις άδειες σε εκτροφείς.

- Τα δημοτικά κτηνιατρεία αφήνονται στη διακριτι-
κή ευχέρεια των δήμων και στην πράξη ακυρώνονται, 
αφού δεν προβλέπεται καμία χρηματοδότηση και στε-
λέχωσή τους.

- Τα μεγάλα πρόστιμα (όπως των 30.000 και 50.000) 
μπορεί να ικανοποιούν το περί δικαίου αίσθημα της 
κοινής γνώμης άλλα είναι μη ρεαλιστικά, ουδέποτε θα 
εισπράττονται.

Κεντρικό ρόλο στην εφαρμογή του νέου πλαισίου 
έχουν οι δήμοι και για τον λόγο αυτό προβλέπεται η 
μεταφορά αρμοδιοτήτων μαζί με τους αντίστοιχους 
πόρους.

Συγκεκριμένα, μέσω του προγράμματος «Άργος», 
προγραμματίζεται η χρηματοδότηση των δήμων με 
40 εκατ. ευρώ για την κατασκευή καταφυγίων και την 
προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού, καθώς και 
πρόσθετη χρηματοδότηση 15 εκατ. ευρώ, ετησίως, για 
την κτηνιατρική φροντίδα των ζώων συντροφιάς, τη 
σήμανση και τη στείρωση των αδέσποτων κλπ. 

Παράλληλα, προβλέπονται και συγκεκριμένες υπο-
χρεώσεις, καθώς οι δήμοι -για πρώτη φορά- καλού-
νται να καταρτίζουν πλήρες επιχειρησιακό σχέδιο, με 
μετρήσιμους ποσοτικούς στόχους, ως προς τη διαχεί-
ριση των αδέσποτων, ενώ το υπουργείο Εσωτερι-
κών μπορεί να επιβάλλει ποινές στους δήμους 
που δε συμμορφώνονται. 

Ανακοίνωση 
τοπικής ΝΔ

Η Δημοτική Τ.Ο. ΝΔ Πάρου Αντιπάρου δημοσιοποί-
ησε δελτίο Τύπου, σχετικά με τις υποψηφιότητες προ-
έδρου και μελών για τις εσωκομματικές εκλογές της 
24ης Οκτωβρίου 2021.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα για το 
αξίωμα του προέδρου της ΔΗΜ. ΤΟ. Νέας Δημοκρατί-
ας Πάρου Αντιπάρου, σύμφωνα με την εγκύκλιο, υπο-
βάλλουν εγγράφως μέχρι την 19:00 ώρα της Παρα-
σκευής 1ης Οκτωβρίου 2021 την υποψηφιότητά τους. 

Το ΕΝΤΥΠΟ 5, της εγκυκλίου, σωστά και πλήρως 
συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από 20 μέλη της 
ΔΗΜ. Τ.Ο. που είναι ταμειακώς ενήμερα κατά την ημέ-
ρα υποβολής της υποψηφιότητας, που δηλώνουν ότι 
υποστηρίζουν την υποψηφιότητα του συγκεκριμένου 
υποψηφίου.

Υπενθυμίζουμε ότι δικαίωμα υποβολής υποψηφιότη-
τας έχουν μόνο τα μέλη της ΔΗΜ. Τ.Ο. ΝΔ Πάρου-Αντι-
πάρου που είναι ταμειακώς ενήμερα με ανανεωμένη 
Κάρτα Μέλους 3ετούς διάρκειας.

Επίσης, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότη-
τα για την εκλογή στο αξίωμα του μέλους της ΔΗΜ.Τ.Ε. 
Νέας Δημοκρατίας Πάρου Αντιπάρου υποβάλλουν, εγ-
γράφως και επί αποδείξει, μέχρι την 19:00 ώρα της 

Παρασκευής 1ης Οκτωβρίου 2021. 
Για την κατάθεσή της χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

το ΕΝΤΥΠΟ 6 της εγκυκλίου. Στη δήλωση υποψηφι-
ότητας επισυνάπτεται, επί ποινή απαράδεκτου, φωτο-
αντίγραφο του Α.Δ. Ταυτότητας του υποψήφιου και 
αποδεικτικό κατάθεσης ή μεταφοράς ποσού 10 ευρώ, 
για τη συμμετοχή του στις εκλογές, σε έναν από τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς που τηρεί η Ν.Δ.

Τέλος, όσοι επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα 
είτε για το αξίωμα του προέδρου, είτε για το αξίωμα 
του μέλους, εφόσον έχουν όλα τα απαραίτητα έντυπα, 
επικοινωνούν με την πρόεδρο, Ιφιγένεια Χατζηγεωργί-
ου, τηλέφωνο 6978516935, προκειμένου να υποβά-
λουν την υποψηφιότητά τους.
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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) 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 
1 Σεπτεµβρίου 2021, 

καθηµερινά 16:30-20:30
Έναρξη µαθηµάτων: 

Παρασκευή 10 Σεπτεµβρίου 2021 

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαρουλία Κοντού
Κακάπετρα Παροικία Πάρου - Τ: 22840 23202 - www.mythodia.gr

Ωδείο Μυθωδία
Αναγνωρισµένο από το κράτος

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
∆υνατότητα εγγραφών όλο το 

χρόνο, για νέους µαθητές.

Άποψη

Εδώ και μερικούς μήνες υποβόσκουν συζητήσεις 
γύρω από τα έργα βελτίωσης των υποδομών του αε-
ροδρομίου. Η γνωστοποίηση της προσφυγής στο Σ.τΕ. 
κατά των υπουργικών αποφάσεων για τα έργα αυτά, 
από μια μικρή ομάδα παραθεριστών, πυροδότησε δη-
μοσίως πλέον έντονες κριτικές απόψεις. 

 ✓ Είναι όμως σήμερα το μεγάλο πρόβλημα για την 
Πάρο τα έργα βελτίωσης των υποδομών του αερο-
δρομίου;

 ✓ Έχει νόημα να συζητάμε αν θέλουμε αυτή την εξέ-
λιξη και εάν θα κινδυνεύσει η φυσιογνωμία της Πάρου 
από αυτά τα έργα;

 ✓ Πού μας οδηγεί τελικά η συζήτηση για το αερο-
δρόμιο;

Το νέο αεροδρόμιο ήταν ένα πάγιο αίτημα δεκαετιών 
για το νησί μας και την οικονομική ανάπτυξή του. Με 
πολλές δυσκολίες εξασφαλίστηκαν τα χρήματα μέχρι 
την κατασκευή του διαδρόμου, ενώ τα κτήρια, στο 
ελάχιστο δυνατό μέγεθος, έγιναν με ιδιωτική χρημα-
τοδότηση.

Σήμερα δε θα βρεθεί κανένας που δεν θα συμφω-
νήσει ότι οι χώροι του αεροδρομίου μας εκθέτουν σαν 
τουριστικό προορισμό.

Δε θα βρεθεί κανένας που δε θα συμφωνήσει ότι 
χρειαζόμαστε νέες αίθουσες, ότι χρειαζόμαστε νέους 
χώρους παρκινγκ για τα αυτοκίνητα, αλλά και νέους 
χώρους ελιγμών και στάθμευσης των αεροσκαφών. 

Πιστεύω λοιπόν ότι κάθε συζήτηση για τα έργα βελτί-
ωσης των υποδομών του αεροδρομίου και πολύ πε-
ρισσότερο η επιθετική κίνηση της προσφυγής άλλους 
σκοπούς εξυπηρετούν, γι’ αυτό οι προσφυγόντες κινή-
θηκαν «σιωπηλά» παρακάμπτοντας κάθε δυνατότητα 
να συζητήσουν με τα θεσμικά όργανα του νησιού μας. 

Τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πάρος 
έρχονται από μακριά και συνεχώς οξύνονται ενώ δη-
μιουργούνται και νέα και αυτά πρέπει με ένταση να 
συζητήσουμε και να απαιτήσουμε την λύση τους.

Τα προβλήματα αυτά υπάρχουν είτε μεγαλώ-
σουν οι χώροι του αεροδρομίου είτε μείνουν 
όπως είναι σήμερα, και θα συνεχίσουν να μας 
εκθέτουν. 

Με αφορμή αυτές τις συζητήσεις νομίζω ότι ήρθε η 
ώρα να συζητήσουμε για το ποια Πάρο θέλουμε.

 ✓ Ποιο χαρακτήρα θέλουμε να έχει η αναπτυξιακή 
πορεία του νησιού μας. 

 ✓ Ποια είναι η στόχευση της τουριστικής μας πολι-
τικής. 

 ✓ Ποια τελικά είναι η φέρουσα ικανότητα στην τουρι-
στική οικονομία της Πάρου.

Χρόνο με τον χρόνο τα προβλήματα με την αποκο-
μιδή των απορριμμάτων μεγεθύνονται. Το κυκλοφορι-
ακό παίρνει διαστάσεις μεγαλούπολης, η αποχέτευση 
και η επάρκεια νερού είναι σ’ επικίνδυνα οριακές κα-
ταστάσεις, ενώ η οικοδομική δραστηριότητα έχει ξεπε-

ράσει κάθε λογικό όριο και συνεχίζει ακάθεκτη. Είναι 
αναγκαίο το δημοτικό συμβούλιο να συζητήσει και να 
πάρει αποφάσεις για τη δρομολόγηση της αντιμετώ-
πισης αυτών των κρίσιμων προβλημάτων, που έπρε-
πε να έχουν βρει τη λύση τους από τις προηγούμενες 
δεκαετίες. Οι επαγγελματικοί σύλλογοι του νησιού με 
τη σκέψη των αναγκών του σήμερα, αλλά πολύ περισ-
σότερο με την προοπτική της ισόρροπης ανάπτυξης, 
πρέπει συντονισμένα να πιέσουν για να ανοίξει αυτή 
η συζήτηση και να απαιτήσουν εδώ και τώρα να παρ-
θούν αποφάσεις. 

Τελειώνοντας, νομίζω ότι είναι φανερό ότι η φυσιο-
γνωμία της Πάρου δεν κινδυνεύει από τα έργα βελτί-
ωσης των υποδομών του αεροδρομίου.

Το νησί κινδυνεύει από την έλλειψη των έργων υπο-
δομής που κάποια επιγραμματικά πιο πάνω αναφέρα-
με. Κινδυνεύει από τις εκατοντάδες νέες οικοδομικές 
άδειες, από τα αιολικά πάρκα που σχεδιάζουν να εγκα-
ταστήσουν «νομίμως». Το νησί κινδυνεύει από τις νε-
όφερτες επιχειρήσεις και τις νοοτροπίες και πρακτικές 
Μυκόνου. 

Τέλος, η εφημερίδα μας όταν μας ζητήθηκε να δη-
μοσιεύσουμε τις απόψεις της ομάδας των προσφυ-
γόντων, στη λογική του πλουραλισμού, δεν τους το 
αρνηθήκαμε. Φυσικά δεν υπήρχε περίπτωση να δημο-
σιεύσουμε το κείμενό τους ανώνυμα ή με ψευδώνυμο 
όπως μας ζήτησαν.

Άραγε γιατί επιλέγουν την ανωνυμία;
Ν. Ραγκούσης - Λαουτάρης

ΚΟΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
∆ασολόγος – Περιβαλλοντολόγος Α.Π.Θ

Τεχνικός Σύµβουλος

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ

∆ΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ
● Εντοπισµός γεωτεµαχίου/ Έλεγχος χαρακτηρισµού γεωτεµαχίου

● Συµβουλευτικές υπηρεσίες
● Υποβολή αντίρρησης / Αίτηµα ∆ιόρθωσης Πρόδηλου Σφάλµατος

● Έκθεση Πραγµατογνωµοσύνης
(Φωτοερµηνεία – Αυτοψία)

● Παράσταση στην ΕΠ.Ε.Α (Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων) 
ως Τεχνικός Σύµβουλος

∆ιεύθυνση:  Αριστοτέλους 79-81, Πλ. Βικτωρίας, 10434 Αθήνα
Τηλέφωνα:  2108231510, 2108231340   κινητό: 6944694743
Fax:  2108231937
e-mail:  dasogea@otenet.gr
Website:  www.dasogea.gr, Facebook.com/dasogea.gr

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Γιατί συζητάμε για το αεροδρόμιο;
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Με τη νέα «ενισχυμένη εταιρική σχέση ασφάλειας» 
AUKUS, ΗΠΑ-Βρετανίας-Αυστραλίας, προς πολεμική 
ανάσχεση της ανερχόμενης ισχύος της Λαϊκής Δη-
μοκρατίας της Κίνας, οι αγγλοσάξονες «σύμμαχοι» 
«άδειασαν» κυριολεκτικά την ΕΕ. Η αυστραλιανή ηγε-
σία χαίρεται χαζοχαρούμενα που μετετράπη αίφνης σε 
μεγάλο ακίνητο στόχο Λ.Δ. Κίνας, Ρωσίας, Λ.Δ. Κορέας 
κ.λπ. από τους «μεγάλους αδελφούς». Βαρύ το πο-
λιτικό, στρατιωτικό, αλλά και οικονομικό πλήγμα και 
στο γόητρο της Γαλλίας: ακύρωση συμφωνίας 56 δισ. 
δολάρια για αγορά γαλλικών υποβρυχίων από την Αυ-
στραλία. 

Ως απάντηση στην «έκπληξη» προωθούνται τα σχέ-
δια περαιτέρω στρατιωτικοποίησης και «αυτονομίας» 
της ΕΕ, με δυνατότητες για στρατιωτικές αποστολές 
ΕΕ-ΝΑΤΟ. Βλέπουμε δηλαδή στον εν εξελίξει πόλεμο 
πως αξιοποιούνται οι έριδες στο εσωτερικό του επιτι-
θέμενου Ευρωατλαντικού άξονα προς ενίσχυση των 
βασικών Στρατιωτικών-βιομηχανικών κέντρων και 
της συνολικής πολεμικής μηχανής! Εξυπακούεται ότι 
για την εξισορρόπηση της κραυγαλέας σύγκρουσης 
ληστρικών συμφερόντων, έτσι ώστε να διατηρηθεί η 
συνοχή και το αξιόμαχο του άξονα, απαιτείται και κά-
ποιος πρόθυμος μπαλαντέρ. Ποιος άλλος εκτός απ’ τον 
Κυρ. Μητσοτάκη και την κυβέρνηση των «αρίστων» θα 
μπορούσε να διεκπεραιώσει με περισσή ταχύτητα και 
ευελιξία αυτό το ρόλο; 

 Σπεύδουν λοιπόν στο Παρίσι για να ψωνίσουν 3 φρε-
γάτες Belharra (τύπου FDI-HN από την Naval Group, 
παραδοτέες 2025-2026) και 3κορβέτες Gowind (τύ-
πουGoWind 2500 στην τιμή των 350 εκατομμυρίων 

ευρώ έκαστη), παράλληλα με τα 6 επιπλέον μαχητικά 
αεροσκάφη Rafale. Επιπλέον, προβλέπεται η γαλλική 
Naval Groupνα συνάψει συμβόλαιο εκσυγχρονισμού 
των 4 γερμανικών φρεγατών τύπου MEKO, ενταγμέ-
νων στο ελληνικό Π.Ν. από το 1998.Ο κ. Μητσοτάκης 
βλέπει «ουσιαστική εμβάθυνση της στρατηγικής συ-
νεργασίας Ελλάδος – Γαλλίας», και εμπλοκή της χώρας 
σε «αποστολές στη Μέση Ανατολή και στο Σαχέλ»!

Θα ήταν αφελές να πιστεύει κανείς ότι το καθ’ ημάς 
πολιτικό προσωπικό του κεφαλαίου θα προέβαινε σε 
τέτοιες κινήσεις χωρίς τις υπερατλαντικές ευλογίες 
και προτροπές. Έτσι, η Ουάσιγκτον επιχειρεί δια των 
προθύμων να διασκεδάσει την γαλλική οργή για την 
«πισώπλατη» ακύρωση από την Αυστραλία του συμ-
βολαίου για εννέα γαλλικά υποβρύχια, ύψους 56εκα-
τομμυρίων δολάρια. Βεβαίως, τα ελληνικά ψώνια (5,5 
εκατομμύρια ευρώ μόνο για τις φρεγάτες) αντισταθμί-
ζουν μικρό μέρος της ζημιάς, αλλά «μάζευε και ας ειν 
και ρώγες»… Γαλαντόμοι βλέπετε οι «άριστοι»! Υπεν-
θυμίζω ότι το δημόσιο χρέος της Ελλάδας από 127 
δισ. ευρώ που ήταν το 2000, παρά το ξεπούλημα, τις 
αναδιαρθρώσεις και τα «κουρέματα», την λαφυραγώ-
γηση της δημόσιας περιουσίας μέσω Υπερταμείου και 
ΤΑΙΠΕΔ, έχει εκτιναχτεί στα 388 δισ. ευρώ! Βασικός 
παράγων αυτής της εκτίναξης είναι και τα εξοπλιστικά. 
Αυτοί οι χειρισμοί επ’ ουδενί λόγο δεν πλήττουν την 
ημετέρα αμερικανοδουλεία: η κυβέρνηση παζαρεύει 
αόκνως την «ανανέωση» της κατάπτυστης Ελληνοα-
μερικανικής Συμφωνίας για τις Βάσεις, επιδιώκοντας 
βάση των ΗΠΑ στα «αμφισβητούμενα ύδατα» του Αι-
γαίου. 

Η κυβέρνηση εμπλέκει βαθύτερα τη χώρα σε ένα 
φαύλο κύκλο πολεμικών σχεδιασμών και εξοπλιστικών 
ανταγωνισμών, τον οποίο οι ιθύνοντες προσπαθούν να 
παρουσιάσουν ως... διασφάλιση των «εθνικών συμφε-
ρόντων» (έναντι της Τουρκίας) και ως εγγύηση ασφά-
λειας, ειρήνης και σταθερότητας! 

Στην πραγματικότητα, όλα αυτά αφορούν πρωτί-
στως την ενίσχυση της πολεμικής μηχανής του ΝΑΤΟ, 
του επιθετικού Ευρωατλαντικού άξονα σε συνθήκες εν 
εξελίξει Παγκοσμίου πολέμου.

Η κοντόφθαλμη «στρατηγική» που βλέπει ως «μείζον 
εθνικό ζήτημα» αποκλειστικά το έλασσον, τον ανταγω-
νισμό συμφερόντων του καθ’ ημάς κεφαλαίου με το 
τουρκικό και την εμμονική βαθύτερη εμπλοκή στους 
ληστρικούς σχεδιασμούς ΝΑΤΟ-ΕΕ-Ισραήλ κ.λπ. ως 
«μονόδρομο για τα εθνικά συμφέροντα», εκθέτει ακό-
μα πιο πολύ την χώρα και τον λαό στον μείζονα κίνδυ-
νο αφανισμού από απαντητικά πλήγματα των αμυνό-
μενων του Μεγάλου Πολέμου.

Δημήτρης Πατέλης
Αν. καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης

Παιδιά για όλες τις βρώμικες 
δουλειές οι «άριστοι»…
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«Το έπαθλο»
Ο αιώνιος έφηβος συμπολίτης μας, Δημήτρης 

Καλανδράνης, κυκλοφόρησε πέρσι, την περίοδο 
του lockdown, ένα κοινωνικό μυθιστόρημα από 
τις εκδόσεις «Αναγέννηση», με τίτλο: «Το έπαθλο». 
Παρότι λόγω της πανδημίας και του εγκλεισμού, 
το βιβλίο δεν παρουσιάστηκε επίσημα, στόμα – 
στόμα, έγινε γνωστό (αρχικά) στο παριανό κοινό, 
ενώ ήδη προκαλεί σχόλια και στο κοινό εκτός του 
νησιού μας.

Ο κ. Καλανδράνης, που μας είχε ενθουσιάσει 
όλους και μας είχε συγκινήσει με το πρώτο βιβλίο, 
«Ασκητής», επανέρχεται τώρα με μία γλυκιά ιστο-
ρία, γεμάτη από ταξίδια του, αγωνίες, περιπέτειες 
και έρωτα, έρωτα, έρωτα!

Ως συνήθως, στα μυθιστορήματά του, η ιστο-
ρία ξεκινάει από την Αίγυπτο και τη γενέτειρα του 
το Κάιρο. Εκεί, όπως και στο βιβλίο «Ασκητής», 
ανακαλύπτουμε τους έλληνες της δεκαετίας του 
1950 και τη ζωή τους στη χώρα του Νείλου. Ο 
ήρωας του βιβλίου (Ιάσων Καψάλης), ξεκινά-
ει από το Κάιρο για την Αλεξάνδρεια, με τελικό 
προορισμό τη Σεβίλλη στην Ισπανία, για επιπλέον 
σπουδές. Στο αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα, ενώ 
στην αρχή πιστεύεις ότι θα διαβάσεις μία ταξι-
διωτική / ερωτική ιστορία, αντιλαμβάνεσαι πολύ 
γρήγορα ότι ασκεί και μία κριτική στην πολιτική 
ιστορία της εποχής, όπως και ότι κάνει κριτική 
για τα όσα βλέπει. Όλα αυτά, με τη σημείωση, 
ότι υπάρχει κι ένας εχθρός, που τον έχει βάλει 
στόχο! Κι αφού το ταξίδι ξεκινάει με τρένο, στη 

συνέχεια έχουμε το πλοίο «Λυδία» προς Πειραιά 
και από εκεί για Μασσαλία. Ο ήρωας συγκινεί-
ται φτάνοντας στην Ελλάδα και για πρώτη φορά 
βλέπει κόσμο που δε φοράει κελεμπίες. Η δική 
του Οδύσσεια μόλις ξεκινάει.

Μέσα σε όλα αυτά, τα λιμάνια, τη Νάπολη, τη 
Γένοβα κλπ, υπάρχει και η εικόνα του έρωτα με 
την Άννα.

Όπως πάντα στα βιβλία του κ. Καλανδράνη, γι-
νόμαστε όλοι μύστες του ξεριζωμού των ελλήνων 
της Αιγύπτου, την εθνικοποίηση των περιουσιών 
τους από τον Νάσερ, αλλά και τις όμορφες στιγ-
μές στη χαμένη για πάντα (;) ζωή της Αιγύπτου. 
Η γραφή του συγγραφέα είναι «ζωντανή» και 
δημιουργεί συνεχώς πολύχρωμες εικόνες στον 
αναγνώστη. Ακόμα, το βιβλίο είναι κομψοτέχνημα 
και ως την έκδοση. Κανένα ορθογραφικό λάθος, 
άνετη ανάγνωση κάθε σελίδας με κενά κλπ.

Τέλος, το βιβλίο του κ. Καλανδράνη, «το έπα-
θλο», μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία του 
νησιού μας.

Λίγα λόγια για τον συγγραφέα

Ο κ. Δημήτρης Καλανδράνης, γεννήθηκε στο 
Κάιρο της Αιγύπτου. Σπούδασε λογιστικά, ξενο-
δοχειακά και ξένες γλώσσες.

Στην Ελλάδα εργάστηκε 30 χρόνια στην αερο-
πορική ετ. «SWISSAIR». Μετά τη συνταξιοδότησή 
του ζει μόνιμα στην Αλυκή, στην οποία έχει ανα-
πτύξει έντονη κοινωνική δραστηριότητα. Ζωγρα-
φίζει, συνθέτει, παίζει μουσική (τρομπέτα, φλογέ-
ρα, κρουστά) και παίζει πινγκ πονγκ, που είναι το 
αγαπημένο του άθλημα. 

Πολιτισμός

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891
prod2@kritikoswood.gr

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ
+30 22840 21212
 expo@kritikoswood.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
+30 22840 41504
info@kritikoswood.gr

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ / ∆ΕΝ ΠΙΑΝΟΥΝ ΧΩΡΟ ΜΕΣΑ
2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ / ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ
3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ
4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ
5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ
6) ΞΥΛΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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Από τις 10 έως τις 15 Οκτωβρίου, μέλη της ΜΚΟ 
«Ρωσικός Γεωγραφικός Σύνδεσμος», στο πλαίσιο 
του Αφιερωματικού Έτους Ιστορίας Ελλάδας - 
Ρωσίας προτίθενται να επισκεφτούν την Πάρο επιβαί-
νοντας ρέπλικας ρωσικής φρεγάτας (βλ.: φωτό), της 
εποχής του Μεγάλου Πέτρου!

Σύμφωνα με ενημερωτική επιστολή της προέδρου 
της οργανωτικής επιτροπής για τη διοργάνω-
ση των εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Αφιε-
ρωματικού Έτους Ιστορίας Ελλάδας – Ρωσί-
ας, Ελισάβετ Παπαζώη, προς 
τους εμπλεκόμενους φορείς. «[…] 
Στόχος είναι το κινηματογραφικό 
συνεργείο που τους συνοδεύει, 
να πραγματοποιήσει υποβρύχιες 
λήψεις στον κόλπο της Νάου-
σας και στον Δρυό, σε αναζή-
τηση των βυθισμένων ρωσικών 
πλοίων, αλλά και επίγειες λήψεις 
στη Μονή της Λογγοβάρδας, στο 
μουσείο της Νάουσας, στη μόνι-
μη έκθεση στο Πάρκο και γενικό-
τερα στην Πάρο. Επίσης, προτί-
θενται έως τις 15 Οκτωβρίου που 
θα παραμείνουν στην Πάρο, να 
οργανώσουν μια έκθεση για τις 
ομορφιές της Ρωσίας, μία μουσι-
κή εκδήλωση σε συνεργασία με 
τοπικούς μουσικούς και να γίνει 
τοποθέτηση αναμνηστικών πλα-
κών στη Νάουσα και στο Πάρκο. 
Το σύνολο των εκδηλώσεων θα 
καταγραφεί σε ντοκιμαντέρ που 
θα προβληθεί στη ρωσική τηλε-
όραση και στην ελληνική τηλεό-
ραση».

 Για τις παραπάνω εκδηλώσεις 
έχει σταλεί επιστολή στις 18 Σε-
πτεμβρίου προς τον δήμαρχο Πά-
ρου από τον ρώσο Πρέσβη στην 
Αθήνα, με επισυναπτόμενη επι-
στολή στα αγγλικά της ρωσικής ΜΚΟ, όπου ζητείται η 
συνδρομή του δήμου, σε διάφορα ζητήματα.

Τα αιτήματα που έχει η ρώσικη αντιπροσωπεία είναι 
τα εξής:

1. Αγκυροβόλιο για πλοίο (μετατόπιση 220 τ., μήκος 
34,5 μ., βύθισμα 3,3 μ.) 

2. Λεωφορείο για μετακινήσεις στο νησί
3. Σκάφος για ντάιβιγκ
4. Φιάλες ντάιβιγκ και κομπρεσέρ 
5. Λήψη βίντεο στο μοναστήρι Λογγοβάρδας και στο 

μουσείο στη Νάουσα
6. Άδεια τοποθέτησης δύο μικρών αναμνηστικών 

πλακών (που θα φέρουν επιγραφές στα ελληνικά και 
ρωσικά). Την πρώτη στην παραλία εκεί που είναι οι 
άγκυρες και τη δεύτερη εκεί που ήταν αγκυροβόλι τον 
ρωσικών πλοίων (5 χιλ. έξω από την Νάουσα).

Σύμφωνα με την επιστολή προς τους εμπλεκόμε-
νους φορείς της κ. Ελ. Παπαζώη, πρόκειται για μία 
εκπαιδευτική δράση για νέους, μιας ΜΚΟ της ρωσικής 
περιφέρειας. Όπως σημειώνει «[…] επιζητεί (η ΜΚΟ), 
να αναδείξει κινηματογραφικά τα υποβρύχια κυρί-
ως ευρήματα, στον ρωσικό ναύσταθμο στη Νάουσα, 
ως έδρα της ρωσικής Ηγεμονίας στο Αρχιπέλαγος, 
συνδεδεμένη με την πρώτη μεγάλη νίκη του ρωσικού 
ναυτικού, την καταστροφή του Οθωμανικού στόλου 
στο Τσεσμέ (…)».

Η επιστολή της πρεσβείας
Η επιστολή της ρώσικης πρεσβείας στην Αθήνα, προς 

τον δήμαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, μεταξύ άλλων ση-
μειώνει:

«Αγαπητέ κ. Κωβαίο,
(…) Η αποστολή έχει οργανωθεί από το Skyfi rst 

media company, Kostroma Regional Branch και το 
Τμήμα αποστολών δραστηριοτήτων του Ρωσικού Γε-
ωγραφικού Ινστιτούτου.

Η αποστολή τελικά θα πραγματοποιηθεί, χάρη τη 
στήριξη του γραφείο διαχειρίσεων των Προέ-
δρου της Ρωσικής ∆ηµοκρατίας, το υπουργείο 
Εξωτερικών υποθέσεων, της Ρωσικής οµοσπον-
δίας και τις πρεσβείες των δύο χωρών και το προε-
δρικό ταμείο επιχορηγήσεων (…). Το πρόγραμμα της 
αποστολής στοχεύει στην εξερεύνηση, στα λιγότερα 
γνωστά στοιχεία της Ελληνορωσικής ιστορίας, την 
εγκατάσταση της Ρωσικής αυτοκρατορίας στην επαρ-
χία των ελληνικών νησιών του αρχιπελάγους. Από 
10 Οκτωβρίου του 2021, τα μέλη της αποστολής θα 
εξερευνήσουν, την υποθαλάσσια περιοχή, στη βάση 

που βρισκόταν το ρωσικός στόλος και τα ναυάγια των 
πολεμικών πλοίων. Θα εξεταστούν διάφορα στοιχεία, 
προσωπικά αντικείμενα, εικόνες των πλοίων που να 
σχετίζονται με την περίοδο που ρωσικός στόλος βρι-
σκόταν στο νησί της Πάρου το 1770-1774 (…).

Στη διάρκεια της αποστολής, θα συλλέξουμε οπτι-
κοακουστικό υλικό για το ντοκιµαντέρ που έχει πα-
ραγγελθεί από την ρωσική κρατική τηλεόραση. 
Η πρεμιέρα της ταινίας θα προβληθεί τόσο στη ρωσι-
κή όσο και στην ελληνική. Η πρόοδος των αναφορών 
από την αποστολή και τα αποτελέσµατα θα τοπο-
θετούνται στο Ρωσικό Γεωγραφικό σύνδεσµο 
και στο My Planet Tv.

Είμαστε σίγουροι ότι η παρουσία της ομάδα τους 
Ρωσικού Γεωγραφικού Συνδέσμου θα είναι μια λα-
μπρή εμπειρία κουλτούρας για ντόπιους του νησιού. 
Για τον λόγο αυτό σχεδιάζουμε μια σειρά από διάφορα 
events στη Νάουσα.

• Φωτογραφική παρουσίαση «Η πιο όμορφη χώρα» 
(με φωτογραφίες από την συλλογή του Ρωσικού γε-
ωγραφικού συνδέσμου)

• Συνέντευξη τύπου που θα αποδοθούν αναμνηστι-
κές πλακέτες. Και δείπνο για Ελληνορωσική φιλία.

• Συναυλία που θα περιλαμβάνει ρωσικά μέλη της 
αποστολής και τοπικούς μουσικούς (…)».

Οι ρώσοι στην Πάρο
Μεταξύ των πολλών εκδηλώσεων που θα πραγμα-

τοποιηθούν είναι η μονογραφία: «Τα Ελληνικά νη-
σιά της Αικατερίνης της Μεγάλης: οι αυτοκρα-
τορικές βλέψεις της Ρωσίας στη Μεσόγειο», της 
καθηγήτριας Elena B. Smilianskaia.

Η καθηγήτρια, Elena B. Smilianskaia, στην 
Ανώτατη Οικονομική Σχολή του Πανεπιστημί-
ου Εθνικής Έρευνας, διερευνά την ιστορία του Ρω-
σο-τουρκικού πολέμου 1768-1774. Βασίζεται σε ένα 
ευρύ φάσμα ιστορικών πηγών, μεταξύ των οποίων και 
σε αρχειακές καταγραφές από τις συλλογές του Ρω-
σικού Κρατικού Ναυτικού Αρχείου (RGAVMF), του Ρω-
σικού Κρατικού Αρχείου Ιστορικών Δράσεων (RGADA), 
του Ρωσικού Κρατικού Αρχείου Στρατιωτικής Ιστορίας 
(RGVIA), κλπ. Το έργο περιλαμβάνει επίσης οπτική υλι-
κό από την Ελλάδα.

Το βιβλίο αναλύεται σε δύο μέρη: το πρώτο μέρος 
πραγματεύεται τη διαδικασία επιβολής της ρωσικής 
πολιτικής εξουσίας στα νησιά του Αιγαίου (που ανα-

φέρονται επίσης ως Αρχιπέλα-
γος), τα οποία περιήλθαν υπό τον 
έλεγχο της Ρωσίας στη δεκαετία 
του 1770, ενώ στο δεύτερο μέρος 
εξετάζεται η δημιουργία ρωσικής 
ναυτικής βάσης στην Πάρο. Τα 
παραρτήματα περιλαμβάνουν το 
ημερολόγιο του K.L. von Tölle, 
μέλους της ρωσικής αποστολής 
(χειρόγραφο που μετέφρασε από 
τα γερμανικά η Anna Friesen), και 
το «Η περιγραφή του Αρχιπελά-
γους» (1786) του M.G. Kokovtsev.

Στη διάρκεια της πενταετίας 
1770-1775 οι επικεφαλής του 
ρωσικού ναυτικού Αλεξέι Ορ-
λώφ, Γκριγκόρι Σπυριδώφ και 
Αντρέι Ελμάνωφ, επεδίωξαν να 
επιτύχουν τους στόχους της Αι-
κατερίνης στη Μεσόγειο, που 
περιλάμβαναν τη δημιουργία 
ρωσικής ναυτικής βάσης και την 
απελευθέρωση των Ορθοδόξων 
χριστιανικών πληθυσμών από την 
οθωμανική κυριαρχία. Πρόκειται 
για μοναδική στιγμή στην ιστορία 
της Ρωσίας, η οποία αποκτά για 
πρώτη φορά υπό τον έλεγχό της 
μια θαλάσσια επικράτεια -30 νη-

σιά του Αιγαίου- και έχει τη ευκαιρία να εδραιώσει τη 
μελλοντική στρατιωτική και πολιτική παρουσία της στη 
Μεσόγειο. Το 1771 τα πρώτα νησιά του Αιγαίου ορκί-
ζονται υποταγή στην Αυτοκράτειρα, και οι επικεφαλής 
της αποστολής στο Αρχιπέλαγος επιχειρούν να εισά-
γουν μεταρρυθμίσεις στη διοίκηση και τη φορολογία, 
εγκαθιστούν Σύγκλητο και Καγκελαρία, δημιουργούν 
αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία με ανεξάρτητη Σύ-
νοδο. Σύμφωνα με τις επιθυμίες της Αυτοκράτειρας, 
ιδρύουν ειδικό σχολείο στη Νάξο για τα παιδιά του 
Αιγαίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τους όρους της συν-
θήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή (1774) που υπογρά-
φεται μεταξύ Ρωσίας και Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, 
ο ρωσικός στόλος υποχρεώνεται να εγκαταλείψει την 
Ανατολική Μεσόγειο και τα νησιά του Αρχιπελάγους, 
όπου οι Ρώσοι αφήνουν μια ημιτελή τη στρατιωτική 
βάση στην Πάρο. Η ξαφνική αυτή αναχώρηση άφησε 
εκτεθειμένους τους κατοίκους των νησιών, που για πέ-
ντε χρόνια θεωρούσαν τους εαυτούς τους υπηκόους 
της Αυτοκράτειρας, ενώ τώρα η μόνη τους δυνατότητα 
ήταν η μετανάστευση στη νότια Ρωσία.

Η πολιτική της Αικατερίνης της Μεγάλης στη Μεσό-
γειο προκάλεσε συζήτηση για τις ακραίες αποικιοκρα-
τικές φιλοδοξίες της. Το βιβλίο ανατρέπει τη θεωρία ότι 
η «η ελληνική ιδέα» ήταν απλώς ένα πολιτικό παιχνίδι 
για τη Ρωσία και ότι οι ρωσικές δραστηριότητες στα 
νησιά του Αιγαίου ήταν μόνο στρατιωτικού χαρακτήρα. 

Ιστορία

«Απόβαση» 
των Ρώσων 
στην Πάρο!





8 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2021Πρώτο θέμα

Θυμίζουμε ότι η μελέτη είχε ως επικεφαλής τον Δρ. 
Δημήτρη Προκοπίου, οικονομολόγο, με εξειδίκευση 
στον τουρισμό και διδακτορικό στη Διαχείριση παρά-
κτιου περιβάλλοντος και του τουρισμού, με εφαρμογή 
στη φέρουσα ικανότητα στον τουρισμό, Στο σημερινό 
τρίτο μέρος της μελέτης παρουσιάζονται οι προτάσεις 
του επικεφαλής της μελέτης.

1. Υποδομές και ανάπτυξη
Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Πά-

ρος είναι η διαχείριση λυμάτων και υδάτων. Για να 
μπορεί ο τόπος να αναπτύσσεται χρειάζεται το νησί 
να καλύπτεται από κέντρα επεξεργασίας λυμάτων και 
τα υδάτινα αποθέματα να επαρκούν όπως και τα δί-
κτυα ύδρευσης. Ο δήμος προχωρεί σταδιακά εντατικά 
στην επίλυση του προβλήματος. Τα αποθέματα ύδατος 
επαρκούν και υπάρχει σχέδιο δράσεων για βελτίωσή 
του δικτύου. Στην Πάρο υπάρχουν και περαιτέρω δί-
κτυα λυμάτων τα οποία εξυπηρετούν οικισμούς που δε 
διαθέτουν βιολογικούς καθαρισμούς. Το δίκτυο ανα-
πτύσσεται για να συνδεθεί με κέντρα επεξεργασίας. 
Σχετικά με τη διαχείριση απορριμμάτων το υπάρχων 
κύτταρο σχεδόν γέμισε αλλά δεν μπορεί ο δήμος να 
κάνει τίποτα μια και το έργο ανήκει στην περιφέρεια. 
Υπάρχει λοιπόν αναμονή. Σύμφωνα με τη νομοθεσία 
κάθε ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει δικό της βιολογι-
κό καθαρισμό.

2. Τουρισμός-βιότοποι και φυσικό 
περιβάλλον

Η σύνδεση του τουριστικού προϊόντος-υπηρεσίας με 
το περιβάλλον είναι μια αλληλένδετη διαχρονική σχέ-
ση. Το φαινόμενο του τουρισμού διεγείρει το πνεύμα 
των επισκεπτών σε ζητήματα διατήρησης της ισορρο-
πίας του περιβάλλοντος. Αυτό συνδέει και τους κατοί-
κους που δεν έχουν άμεση σχέση αλλά βιωματική. Ο 
κακός διαχειρίσιμος τουρισμός οδηγεί με μαθηματική 
ακρίβεια, στη σταδιακή εξαφάνιση πανίδας, χλωρίδας 
και εν τελεί οικοσυστημάτων. Η Πάρος διαθέτει πλού-
σιο περιβάλλον.

Η προστασία και διαχείριση των βιοτόπων προσφέ-
ρει έσοδα, είτε άμεσα (π.χ. εισιτήρια) είτε έμμεσα, μέσω 
των εναλλακτικών δραστηριοτήτων που παρέχονται 
και αφορούν τουρισμό στη φύση. Τα έσοδα αυτά είναι 
δυνατό να είναι υψηλά. Συνήθως οι δραστηριότητες 
στους βιοτόπους είναι πεζοπορία, ποδήλατο και επί-
σκεψη σε μουσείο. Η τουριστική προβολή του εναλλα-
κτικού τουρισμού χρειάζεται κεντρικό σχεδιασμό και 
όχι μεμονωμένος. Κάθε προστατευόμενη πρέπει να 
λειτουργεί βάσει:

α) σοβαρό σχέδιο διαχείρισης επισκεπτών, 
β) εξειδικευμένους συνοδούς
γ) το υλικό προβολής να αναδεικνύει το τι μπορεί να 

βιώσει ο επισκέπτης.
Η αξιοποίηση των βιότοπων είναι ευκαιρία για ανα-

βάθμιση του τουριστικού προϊόντος της Πάρου, ως 
ευκαιρία βιωματικών διακοπών και ευπρεπισμού του 
τόπου. Ο βιότοπος της Αλυκή;-Αγκαιριάς είναι, ο πρώ-
τος τόπος που προσφέρεται για ανάπτυξη με σκοπό 
της βελτίωση του τρόπου ζωής των κατοίκων όπως 
και επίσης, για αναβάθμιση της περιοχής που θα απο-
μαθαίνουν τουρίστες και φυσικά οι μόνιμοι κάτοικοι. 

3. Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού 
ρεύματος με έλικες

Η εγκατάσταση πάρκων ανεμογεννητριών σε του-
ριστικούς προορισμούς είναι μια δραστηριότητα που 
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Οι επισκέπτες αγορά-
ζουν διακοπές που περιέχουν πρωταρχικά εικόνες, 
τοπίο, αστικό και φυσικό. Το ευρωπαϊκό πρότυπο κα-
λοκαιρινών διακοπών προϋποθέτει ότι, ο τουρίστας 
απολαμβάνει το φυσικό περιβάλλον και το ιδιαίτερο 
τοπίο. Δύο είναι οι βασικές παράμετροι περιβαλλοντι-
κής όχλησης σε έναν τόπο από την τοποθέτηση ανε-
μογεννητριών: 

i. Η τοποθεσία της εγκατάστασης και 
ii. οι συνδέσεις υψηλής τάσης των ανεμογεννητριών 

με το ανάλογο δίκτυο υψηλής τάσης μέσω υπέργειων 
πυλώνων. 

Η εικόνα ενός προορισμού μπορεί να αλλοιωθεί 
όχι μόνο από τους έλικες αλλά και από τους πυλώ-
νες. Ακόμα και σήμερα τα ελληνικά νησιά δεν έχουν 
πλήρως καθαρό τοπίο δεδομένου ότι τα δίκτυα είναι 
ως επί το πλείστον υπέργεια. Ολόκληρη η τουριστική 
βιομηχανία, τόσο η προσφορά όσο και η ζήτηση, στη-
ρίζεται στο τοπίο. Η ανάπτυξη ανεμογεννητριών στην 
Πάρο δε συνάδει με τον τουριστικό παραδοσιακό χα-
ρακτήρα του νησιού. Η Πάρος με την πλούσια ιστορία 
της, το διαφυλασσόμενο τοπίο της και υψηλό επίπεδο 
των επισκεπτών της δεν μπορεί να γίνει βιομηχανικό 
πάρκο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος. Επίσης, οι 
ανεμογεννήτριες προϋποθέτουν, την ανάπτυξη δικτύ-
ου υψηλής τάσης, όμως το νησί είναι κορεσμένο από 
τα υπάρχοντα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύμα-
τος. Το κόστος υπόγειων δικτύων υψηλής τάσης είναι 
μεγάλο. 

4. Τουρισμός και ποδηλασία
Η χρήση ποδηλάτου είναι σημαντικότατο συστατικό 

των διακοπών καθώς, διαθέτει ένα οικολογικό τρόπο 
μετακίνησης που ο επισκέπτης μπορεί να διαθέσει το 
χρόνο του στον τόπο διακοπών του. Η ποδηλασία είναι 
χαλάρωση και οικολογικός τρόπος ζωής με ανύπαρκτη 
περιβαλλοντική όχληση. 

Ο τουρισμός με ποδήλατο είναι μια ιδέα για την επι-
μήκυνση της τουριστική σαιζόν. Δε χρειάζεται μεγάλες 
επενδύσεις παρά μόνο ποδηλατοδρόμους. Η ποδηλα-
σία αφορά όλες τις ηλικίες και όλα τα ποσά που μπορεί 
ο κάθε επισκέπτης να διαθέσει. Στη νοτιοδυτική Ευρώ-
πη η ποδηλασία είναι διαδομένη. Η Πάρος είναι ιδανική 
για τη χρήση ποδηλάτου. Περιοχές όπως ο κόλπος της 
Παροικιάς, η Αγκαιριά και η ευρύτερη περιοχής της 
Νάουσας ενδείκνυνται για εναλλακτικό τουρισμό. Ο 
τουρισμός ποδηλάτου ταιριάζει στην Πάρο. Η ποδη-
λασία ταιριάζει με το φυσικό περιβάλλον της Πάρου 
που παρουσιάζονται στους κλάδους 8 και 9. 

5. Λατομεία και τουρισμός
Παραδοσιακά τα σπήλαια και τα λατομεία είναι θέλ-

γητρα για τους τουρίστες. Στις παγκόσμιες εκθέσεις 
εναλλακτικού τουρισμού διαφημίζονται προορισμοί 
για περιπατητές, ορειβάτες, υποβρύχια εξερεύνηση, 
παρακολούθηση ιχθυοπανίδας και άλλων δραστηριο-
τήτων εναλλακτικού τουρισμού. 

Τα λατομεία στο Μαράθι, από όπου και έγινε η εξό-
ρυξη του μαρμάρου στα αρχαία χρόνια, είναι πάγιο κε-

φάλαιο. Η αξιοποίηση μπορεί, να υποδείξει επιπλέον το 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της ιστορίας της Πάρου. Η 
Πάρος είναι η πρωτεύουσα του αρχαίου μαρμάρου. Ο 
συσχετισμός της με την πλειοψηφία των μεγάλων αρι-
στουργημάτων της αρχαίας μαρμαρογλυπτικής, είναι 
πλεονέκτημα για τον τόπο. Φανταστείτε, την ύπαρξη 
μουσείου, εκθέτοντας, αντίγραφα των αριστουργημά-
των που δημιουργήθηκαν με παριανό μάρμαρο. 

6. Αρχαιολογικός τουρισμός
Ο ελληνικός τουρισμός βασίζεται στην αρχαία ελλη-

νική ιστορία. Παραδοσιακά ο τουρισμός άρχισε στην 
Ελλάδα από επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους 
στην ηπειρωτική χώρα. Επίσης, τα περισσότερα αρι-
στουργήματα της Κλασικής Αρχαιότητας επεξεργάστη-
καν από παριανό μάρμαρο. Η Πάρος και το πλούσιο 
ιστορικό της απόθεμα αποτελούν βάση για την προβο-
λή του τόπου. Στο προηγούμενο κεφάλαιο αναφέρο-
νται οι αρχαιολογικοί χώροι. 

Το αρχαιολογικό μουσείο χρήζει συνεχούς και έντο-
νης προβολής. Ο δήμος ήδη έχει κάνει προσπάθειες, 
αλλά το μουσείο χρήζει και υποστήριξης από τα του-
ριστικά γραφεία της Πάρου. Το μουσείο της Πάρου δεν 
εισάγεται σε οργανωμένες ξεναγήσεις για την Πάρο. 
Αυτό ενδέχεται να σχετίζεται με το ότι, τα μουσεία 
επισκέπτονται μόνο διπλωματούχοι αρχαιολόγοι και 
ξεναγοί για να εξασφαλίζουν την αξιόπιστη περιγρα-
φή της ιστορίας και των μνημείων. Θρησκευτικός και 
Βυζαντινός τουρισμός. Ο άνθρωπος συνδέεται με τη 
θρησκεία. Εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο επισκέ-
πτονται χώρους θρησκευτικού ενδιαφέροντος για δυο 
λόγους:

• η επαφή με τη θρησκεία και 
• η επίσκεψη σε τόπους που η θρησκεία αναδείχθηκε 

μέσω των σημείων λατρείας και προσευχής. 
Η Εκατονταπυλιανή είναι μοναδική στο Αιγαίο και 

Η φέρουσα ικανότητα στον 
τουρισμό της Πάρου (γ’ μέρος) 

Οι προτάσεις
Η «Φωνή της Πάρου» επιχειρώντας να φέρει στο φως της δημοσιότητας 
την αλήθεια και την αντοχή του νησιού μας στην τουριστική εισροή χιλιάδων 
ατόμων στην Πάρο, παρουσιάζει σήμερα τη μελέτη που πραγματοποιήθηκε από 
τον δήμο Πάρου, γι’ αυτόν τον σκοπό.



 | 9www.fonitisparou.gr Πρώτο θέμα

ένα ισχυρό πλεονέκτημα για την πνευματικότητα της 
Πάρου. Χαρακτηριστικό είναι ότι, πολλοί Έλληνες, την 
επισκέπτονται όχι μόνο για επίσκεψη το Δεκαπενταύ-
γουστο αλλά και για να τελέσουν το μυστήριο του γά-
μου.

7. Σεμινάρια τουριστικής συνείδησης
Τουριστική συνείδηση είναι, οι γνώσεις που αποδει-

κνύουμε ότι διαθέτουμε μέσω της επαγγελματικής και 
φιλικής εξυπηρέτησης του τουρίστα ο οποίος πραγ-
ματοποιεί διακοπές σε ένα τόπο, προδιατεθειμένος να 
έχει θετική αναψυχή.

Η τουριστική συνείδηση επιβάλλεται, να γίνει βίωμα 
όλων μας. Η γνώση της τουριστικής συνείδησης πρέ-
πει να γίνει πράξη από όλους σ’ ένα προορισμό, σε 
επίπεδο ατόμων, επιχειρήσεων και δημοσίων φορέων. 
Στην αρχαία Ελλάδα η φιλοξενία, ήταν θεσμός και ο 
επισκέπτης ήταν τιμώμενο πρόσωπο. Σε πολλές ελλη-
νικές μικρές κοινωνίες το γεγονός αυτό συνεχίζεται. 
Γενικότερα, οι Έλληνες και περισσότερο οι νησιώτες 
είναι φιλόξενοι.

Η τουριστική συνείδηση στην πράξη βασίζεται, σε 
γνώσεις των εργαζομένων για συμπεριφορά και πα-
ροχή υπηρεσιών μέσω επαγγελματικής και φιλικής 
εξυπηρέτησης, σε γνώσεις τουριστικής υποδομής του 
προορισμού, ιστορίας της Ελλάδας και του τόπου, κα-
λής συμπεριφοράς, υγιεινής και ασφάλειας. Οι περι-
βαλλοντολογικές γνώσεις είναι, επίσης απαραίτητες 
για την ελληνική φιλοξενία με τουριστική συνείδηση 
με:

- Ευγενική συμπεριφορά 
- Τη διατήρηση καθαρού αστικού περιβάλλοντος 
- Τον σεβασμό στον πολιτισμό 
- Τον σεβασμό στη φύση
- Την κυκλοφοριακή συνείδηση στην οδήγηση 
- Τη πρόθυμη προσφορά απάντησης στα αιτήματα 

των επισκεπτών
- Τη διατήρηση καθαρών παραλιών, δρόμων και κα-

τοικημένων περιοχών γενικότερα
- Την ανάλογη και κόσμια αμφίεση στους χώρους 

εργασίας 
- Την προβολή της ελληνικής γαστρονομίας στα κα-

ταλύματα και στα εστιατόρια 
- Τον σεβασμό προς τα ζώα συντροφιάς και στην 

άγρια φύση 

8. Τουρισμός και φωτογραφία
Η τέχνη της φωτογραφίας είναι μαζική. Όλοι φωτο-

γραφίζουν και φωτογραφίζονται. Μεγάλη μερίδα του 
πληθυσμού ασχολείται με την καλλιτεχνική φωτογρα-
φία, συμμετέχει σε φωτογραφικές ομάδες ή λειτουρ-
γεί ατομικά. Πολλοί τουριστικοί προορισμοί, κυρίως 
μεγάλες πόλεις οργανώνουν φωτογραφικά φεστιβάλ. 
Μερικά από αυτά έχουν διεθνή απήχηση παγκοσμίου 
ενδιαφέροντος ενώ κάποια διακρατικό χαρακτήρα. 

Τα φωτογραφικά φεστιβάλ λαμβάνουν χώρα στις 
πόλεις με οργανωμένες τουριστικές υποδομές και με 
μεγάλες αίθουσες για εκθέσεις και σεμινάρια. Χιλιάδες 
κόσμου επισκέπτεται τις πόλεις για να πάρουν μέρος σ’ 
αυτές στις εκθέσεις. Το κοινό αυτό είναι καλλιτεχνικού 
επιπέδου με υψηλό εισόδημα. 

9. Τουρισμός γάμων
Είναι ένα είδος που τα ζευγάρια διαλέγουν-επιλέ-

γουν να παντρευτούν σε ένα τόπο διαφορετικό από 
αυτό της μόνιμης διαμονής. Στο ταξίδι αυτό περιλαμ-
βάνεται και το ταξίδι του μέλιτος (honeymoon). Δηλα-
δή, συνδυάζεται η πραγματοποίηση συνδυασμού γά-
μου με τις διακοπές. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε 
στον δήμο Πάρου δεν παρατηρήθηκε μαζικότητα σε 
γάμους επισκεπτών και επειδή ο τουρισμός αυτός είναι 
καθιερωμένος προτείνεται στην παρούσα μελέτη, ως 

αξιόλογη μορφή τουρισμού. 
Πολλοί τουρίστες παντρεύονται σε κυκλαδίτικα νη-

σιά. Αμερικανοί, αγγλοσάξονες και λοιποί ευρωπαίοι 
παντρεύονται έρχονται να παντρευτούν, τα τελευταία 
έτη έρχονται και Ασιάτες. Το πακέτο γάμου, συνήθως 
περιλαμβάνει μία συμβολική τελετή, καθότι η νόμιμη 
γίνεται στην πατρίδα τους, επίσημο γεύμα, αλλά και 
παραμονή όπως επίσης και φωτογράφιση. Βέβαια 
πολλά ζευγάρια βγάζουν και νόμιμες άδειες. Η Πάρος 
προσφέρεται για τον γαμήλιο τουρισμό δεδομένου ότι, 
η εμπειρία του γάμου θα είναι πολύπλευρη. Το τουρι-
στικό προϊόν της είναι ήπιο. Διαθέτει, παραδοσιακά κτί-
σματα, με πανοραμική θέα για την τέλεση των γάμων 
όπως τα ξενοδοχεία της Παροικιάς. Η γαστρονομία της 
είναι πλούσια. Οι παραλίες της προσφέρουν μοναδι-
κό τοπίο για φωτογράφιση. Ως εναλλαγή τοποθεσίας 
των πολιτικών γάμων, αυτοί μπορούν να γίνουν και στα 
όμορφα χωριά της.

10. Γαστρονομία και τουρισμός
Γαστρονομία είναι, η παράδοση εδεσμάτων ενός τό-

που, ουσιαστικά η παρασκευή των τοπικών εδεσμά-
των με παραδοσιακές συνταγές με υψηλή ποιότητα. 
Το νόστιμο φαγητό, προσφέρεται σε διάφορους τό-
πους εστίασης ανεξαρτήτως κόστους. Τα εδέσματα 
του κάθε τόπου σχετίζονται με τα τοπικά προϊόντα. Η 
τοπική γαστρονομία προστατεύει από την αλλοτρίωση 
της εστίασης στους τουριστικούς προορισμούς. 

Η Πάρος, διαθέτει πολύ καλή εστίαση και πλούσια 
παράδοση και δεκάδες συνταγές. Τα εστιατόρια της 
παρέχουν υψηλές υπηρεσίες και προσιτές τιμές. Η 
αξιοποίηση της Παριανής γαστρονομικής παράδοσης 
είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη, για την τουριστική 
προβολή του νησιού. Η διαφήμιση των τοπικών εδε-
σμάτων είναι αρωγός την Πάρο και αναδεικνύει την 
τοπική πολιτιστική ταυτότητα του νησιού. 

11. Μουσική νησιώτικη παράδοση
Η μουσική είναι πολιτιστική κληρονομιά και συνδέει 

τους γηγενείς πληθυσμούς. Η Πάρος διαθέτει πλούσια 
μουσική νησιώτικη παράδοση. Στα πολλά πανηγύρια 
που πραγματοποιούνται στην Πάρο οι τουρίστες γί-
νονται «μύστες» της ιδιαίτερης νησιώτικης μουσικής 
κουλτούρας του νησιού. Η νησιώτικη μουσική παράδο-
ση διατηρήθηκε διαχρονικά στον ελλαδικό χώρο, γιατί 
όχι μόνο συνεχίζει να εξελίσσεται και να ενσωματώνει 
δημιουργικά σύγχρονα μουσικά στοιχεία, αλλά παράλ-
ληλα καταφέρνει να εκφράζει και να σχολιάζει με ζω-
ντανό τρόπο την καθημερινότητα.

Είναι επιτακτική ανάγκη, η καταγραφή της μουσικής 
παράδοσης της Πάρου από ειδικούς με σκοπό πρώτα 
από όλα την ενδυνάμωση της επαφής των εντόπιων 
με την παράδοση. Επίσης, μέσω της καταγραφής θα 
γίνει πιο εφικτή, η σωστή ενημέρωση των επισκεπτών 
της Πάρου με σκοπό την ανάδειξη της μουσικής με την 
τουριστική εμπειρία.

12. Δημιουργία νοσοκομείου
Όταν σε ένα νησί, έχουμε 60.000 άτομα σε καθημε-

ρινή βάση τότε, είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός άρτια 
στελεχωμένου και εξοπλισμένου νοσοκομείου. Έτσι, 
ώστε, να εξασφαλίζει την προστασία της υγείας και τη 
ζωή των κατοίκων. Σ’ αυτή την περίπτωση μειώνεται η 
ανάγκη των διακομιδών στο γενικό νοσοκομείο Σύρου 
και στον Πειραιά. Οι διακομιδές είναι ακριβές και χρο-
νοβόρες και είναι δυνατό να είναι θανάσιμα μοιραίες. 

Η επιτακτική ανάγκη δημιουργίας ενός νοσοκομείου 
στην Πάρο, θα προσφέρει ανάγκες περίθαλψης υγείας 
μέχρι και γεννήσεις βρεφών με συνέπεια την αντιμε-
τώπιση της υπογεννητικότητας στα νησιά. Δύναται να 
προσφέρει υπηρεσίες υγείας πληρέστερες σε μόνιμους 
κατοίκους, επισκέπτες και εν γένει στην Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου. Ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να ανα-
δειχθεί μέσω της δραστηριότητας του νοσοκομείου.

13. Λιμάνι Πάρου και καθυστερήσεις
Οι θέσεις ελλιμενισμού εμπορικών πλοίων στην 

Πάρο είναι 8 αλλά το λιμεναρχείο δίνει άδεια μόνο για 
τέσσερις. Για βραδινή πρόσδεση προσφέρεται μόνο μία 
θέση. Είναι κοινή αποδοχή η κατασκευή νέου λιμανιού 
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το οποίο έχει δρομολογηθεί. 

Το λιμάνι της Πάρου παρουσιάζει προβλήματα συ-
νωστισμού σε κύματα κίνησης δεδομένου ότι, παρά την 
ύπαρξη αρκετών θέσεων παραβολής και ασφάλειας, 
δεν υπάρχει ευκολία αποσυμφόρησης της κυκλοφορι-
ακής κίνησης όταν έχουν πάνω από 1ή 2 πλοία. Τότε 
η κατάσταση γίνεται ιδιαίτερα δύσκολη παρά τις προ-
σπάθειες του λιμενικού σώματος.

Η παρουσία εμπορικών πλοίων στο λιμάνι της Πά-
ρου επιβαρύνει την κατάσταση και δεδομένων των 
συχνών κατάπλου φορτηγών και δεξαμενοπλοίων 
ανεφοδιασμού αδρανών υλικών και υγρών καυσίμων 
του νησιού. Με συνέπεια η Παροικιά να επιβαρύνεται 
σημαντικά σε βαθμό επικίνδυνης κυκλοφοριακής συμ-
φόρεσης, ιδιαιτέρως τους θερινούς μήνες. Συνεπώς, 
κρίνεται επιβεβλημένη η ανάγκη για την κατασκευή 
νέου εμπορικού λιμανιού εκτός του αστικού ιστού.

14. Κρουαζιέρα
Η προοπτική της κρουαζιέρας για την Πάρο είναι μια 

πρόκληση. Διαθέτει, πολλά μνημεία και όμορφους οι-
κισμούς, που την θέτουν ως μοναδικό προορισμό γι’ 
αυτή τη μορφή τουρισμού. Εξετάζεται η προτεραιότη-
τα να τεθεί σε πριβέ κρουαζιέρες υψηλού εισοδημα-
τικού επιπέδου. 

Ο θαλάσσιος τουρισμός καλύπτει, δραστηριότητες 
στα ανοιχτά της θάλασσας όπως η ιστιοπλοΐα, η περιή-
γηση με σκάφη και η κρουαζιέρα. Πολλές από αυτές τις 
δραστηριότητες έχουν ένα διαπολιτισμικό χαρακτήρα 
όπως η εξερεύνηση αρχαίων μονοπατιών, οι γαστρο-
νομικές απολαύσεις ανά περιοχές, αλλά και γνωριμία 
με τοπικά έθιμα και παραδόσεις που σχετίζονται με τη 
θάλασσα και τη ναυτική ζωή. Όλα τα παραπάνω είναι 
δυνατά αλληλοσυσχετιζόμενα και συμπληρωματικά με 
την κρουαζιέρα. 

15. Δείκτες φέρουσας ικανότητας στην 
κρουαζιέρα

Η φέρουσα ικανότητα στον τουρισμό είναι ένα εργα-
λείο που βοηθά στην αποτίμηση περιβαλλοντικής και 
αναπτυξιακής κατάστασης στον τουρισμό. Το εργαλείο 
αυτό μπορεί να εφαρμοσθεί και για την κρουαζιέρα 
αφού μελετηθούν εξειδικευμένα τα παρακάτω, δεδο-
μένα για τα λιμάνια και τις υπηρεσίες τους:

• Καταστήματα που εξυπηρετούν κρουαζιέρα, εστία-
ση και τουριστικά 

• Έκταση προβλητών πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων
• Μέγεθος αγκυροβολίου κρουαζιερόπλοιων και 

ασφάλεια από τις καιρικές συνθήκες
• Κίνηση κρουαζιερόπλοιων ετήσια και ανά μήνα 
• Κίνηση κρουαζιερόπλοιων ανά μέρα 
• Η δυναμική και το πλήθος αριθμού σκαφών, η μετα-

φορά τουριστών κρουαζιέρας από τα πλοία στη στεριά
• Αφίξεις επιβατών συνολικά και ανά μέρα και ανά 

μήνα 
• Λόγος επιβατών κρουαζιέρας και μόνιμων κατοί-

κων 
• Υποδομές εξυπηρέτησης οχημάτων, δρόμοι και 

χώροι στάθμευσης που μεταφέρουν τους τουρίστες 
κρουαζιέρας

• Καταναλωτική δαπάνη επιβατών κρουαζιέρας ανά 
άτομο 

• Περιβαλλοντική όχληση από την κρουαζιέρα, κυ-
κλοφοριακή κίνηση

• Μέσος όρος διαμονής τουριστών στο κάθε λιμάνι 
προορισμό 

• Χώροι επίσκεψης αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
• Δημόσια ασφάλεια και ασφάλεια 
Συνεπώς η κρουαζιέρα χρειάζεται μελέτη των ανω-

τέρω.

16. Ασφάλεια και κυκλοφορία οχημάτων
Η περιφερειακός δρόμος της Παροικιάς παρουσιά-

ζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κυκλοφοριακής συμφό-
ρησης. Συχνά παρατηρούνται ατυχήματα, ιδιαίτερα την 
καλοκαιρινή περίοδο η κυκλοφορία είναι δυσχερής. 
Προτείνεται, η σηματοδότηση ή η συνεχής παρουσία 
τροχονόμου ως προσωρινό μέτρο. Είναι επιτακτική η 
ανάγκη, για παράκαμψη της διασταύρωσης. Σημαντι-

κότατο πρόβλημα είναι αυτό του παρκαρίσματος αυ-
τοκινήτων στην Παροικιά και στη Νάουσα. Παράλλη-
λα, με την απαραίτητη κυκλοφοριακή μελέτη πρέπει να 
βρεθούν και νέοι χώροι στάθμευσης ή νέου περιφε-
ρειακού είναι ορθολογικό μέτρο. Αλλά μακρόπνοο και 
επιφέρει μεγάλο κόστος. 

17. Υποστήριξη τουριστικής προβολής και 
δημιουργία επικαιροποιημένης προβολής 
video-Youtube, για τον πολιτισμό και τον 
τουρισμό

Τα σύγχρονα βίντεο προβολής προορισμών συνδυά-
ζουν όχι μόνο το τουριστικό προϊόν και την τουριστική 
εμπειρία αλλά δίνουν έμφαση, επιπλέον στον πολιτι-
σμό του κάθε τόπου. Από έρευνα που πραγματοποι-
ήθηκε εντοπίσθηκε ότι χρειάζεται μια νέα ταινία ντο-
κιμαντέρ. Οι παράμετροι πρέπει να είναι, η ανάδειξη 
της μοναδικότητας της Πάρου. Πιο συγκεκριμένα οι 
προτεραιότητες πρέπει να είναι:

• Ιστορία και αρχαιολογία
• Οικολογία
• Παράδοση και μουσική
• Γαστρονομία και εστιατόρια όπως επίσης και η πα-

ραγωγή προϊόντων όπως και επίσης η οινοπαραγωγή 
• Οι παραδοσιακοί οικισμοί και ο αρχιτεκτονικός χα-

ρακτήρας των καταλυμάτων 
• Γαστρονομία / εστιατόρια
• Φυσικές ομορφιές και οι παραλίες όπως και γενι-

κότερα οι παράκτιες ζώνες
• Πολιτισμός – πανηγύρια - εκδηλώσεις και πολιτι-

στικά γεγονότα όλο το χρόνο 
• Μονοπάτια 
• Χλωρίδα και πανίδα
• Μεταφορές
• Επισκεψιμότητα κοντινών νησιών: Αντίπαρος, Δή-

λος, Νάξος κ.α. 
Κοινώς μια ταινία προβολής για την Πάρο θα ανα-

δεικνύει τη μοναδικότητα του τόπου συγκεντρώνοντας 
το ψηφιδωτό του συνόλου της ζωής και των τουρι-
στικών προϊόντων Ουσιαστικά, ένα πλήρη ντοκιμαντέρ 
είναι 50 λεπτά. Μια τέτοια ταινία, θα παρουσιασθεί σε 
φεστιβάλ και στην τηλεόραση όπως και φυσικά στο δι-
αδίκτυο. Τέτοιες ταινίες, μπορούν και να διανεμηθούν 
δωρεάν στο κοινό. Στη συνέχεια από το μεγάλο ντοκι-
μαντέρ επιλέγουν ένα 7 λεπτό και ένα 30 δευτερολέ-
πτων για τα κανάλια. 

18. Ολοκληρωμένη διαχείριση του 
προορισμού

Τουριστικός τόπος, οι πόλεις, οι κωμοπόλεις και τα 
χωριά, προκαλούν το ενδιαφέρον των τουριστών, επει-
δή έχουν, φυσικές ομορφιές, αρχαιολογικά μνημεία και 
λαογραφικό πλούτο παρουσιάζοντας, ενδιαφέρον για 
παραθερισμό. Τουριστικός προορισμός είναι μια συ-
γκεκριμένη περιοχή με όρια γεωγραφικά και διοικητικά 
όπου επισκέπτονται τουρίστες συστηματικά. 

Οι παράμετροι της διαχείρισης τουριστικού προορι-
σμού είναι: 

- Τα επίπεδα στρατηγικής δράσεων 

- Το επίπεδο που βρίσκεται ο προορισμός ανά κλάδο 
υπηρεσιών 

- Ο σκοπός που θέτουν οι εμπλεκόμενοι στον του-
ρισμό 

- Η καταγραφή των θελκτικών στοιχείων 
Οι απαιτούμενες δράσεις είναι:
- Η πραγματοποίηση σχεδίου δράσεων πολιτικής για 

τον τουρισμό 
- Η επιπλέον προσέλκυση επισκεπτών στον τουριστι-

κό προορισμό
- Η εκπροσώπηση του προορισμού σε τουριστικές 

εκθέσεις και εκδηλώσεις 
- Η αποτίμηση της τουριστικής προβολής. 
- Η μελέτη της τουριστικής ζήτησης 
- Η καταγραφή της τουριστικής προφοράς 
- Η πραγματοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων
- Η πραγματοποίηση άμεσων παρεμβάσεων σε πε-

ριοχές 
- Καταγραφή με ερωτηματολόγια εμπειριών στον 

τουρισμό
- Η πραγματοποίηση καταχωρήσεων για εναλλακτι-

κές μορφές αλλά και για μαζικές μορφές τουρισμού
- Η οργάνωση των φορέων του τουρισμού.

19. Αλιευτικός τουρισμός
Η Πάρος διαθέτει τον μεγαλύτερο αλιευτικό στόλο 

στις Κυκλάδες. Πολλά πλοία και αλιείς έχουν έδρα την 
Πάρο. Ο αλιευτικός τουρισμός είναι ιδιαίτερος, για 
τους τουρίστες δεδομένου ότι, συνδυάζει τη θαλάσσια 
βόλτα με το ψάρεμα και τη γαστρονομία. Είναι για την 
Πάρο ακόμα μια συγκριτική ευκαιρία.

Η αλιευτική εκδρομή, μετατρέπεται ως σπάνια εμπει-
ρία στα γαλάζια νερά του Αιγαίου. Τουρίστες που τους 
αρέσει το ψάρεμα αξιοποιούν μέρος του τουριστικού 
χρόνου τους στην αλιεία. Η γαστρονομία ενδέχεται, να 
είναι το επόμενο βήμα στη διαδικασία και ολοκληρώνει 
την αλιευτική βόλτα.

20. Η πραγματοποίηση έρευνας για τον 
τουρισμό στην Πάρο

Οι έρευνες αυτές γίνονται με ερωτηματολόγια τα 
οποία διανέμονται στους τουρίστες. Πολλοί προορι-
σμοί έχουν πραγματοποιήσει ανάλογες προσπάθειες. 
Τα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων των 
επισκεπτών είναι προαπαιτούμενα για την τουριστική 
πολιτική των δήμων, την τουριστική προβολή, τη μέ-
τρηση των δαπανών των επισκεπτών, την ποιότητα του 
τουριστικού προϊόντος και τη μελέτη των προέλευσης 
της τουριστικής ζήτησης. 

21. Αθλητικός τουρισμός
Ο αθλητικός τουρισμός σχετίζεται, με αθλητικούς 

φορείς όπως σωματεία, σύλλογοι, όμιλοι, ομοσπονδί-
ες, εθνικές και διεθνείς, συνομοσπονδίες σε τοπικό, πε-
ριφερειακό, εθνικό ηπειρωτικό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Απευθύνεται ακόμη, σε συντεχνιακές και επιχειρη-
σιακές ενώσεις που αναπτύσσουν τον αθλητισμό ως 
μέσον κοινωνικοποίησης των μελών τους και των οι-
κογενειών τους. Επιπλέον, απευθύνεται σε ενώσεις-
συνδέσμους φιλάθλων. Αρχικά για τον αθλητικό του-
ρισμό πρέπει, να διοργανώνονται εκδηλώσεις, μέσω 
των αντίστοιχων, φορέων σωματείων και ομοσπονδι-
ών. Προϋπόθεση είναι, η παροχή ανταγωνιστικών υπο-
δομών και η εξασφάλιση των επιπλέον τεχνογνωσίας 
και στελεχών εξειδικευμένων.

22. Αξιοποίηση πλησιέστερων περιοχών
Η νήσος Δεσποτικό παρουσιάζει ιδιαίτερο αρχαιο-

λογικό ενδιαφέρον. Οι ανασκαφές αποκαλύπτουν ση-
μαντικότατα αρχαία μνημεία με χαρακτηριστικότατο 
τον ναό του Απόλλωνα. Η αξιοποίηση του ως τόπο 
επίσκεψης αυθημερόν από την Πάρο είναι εξαιρετική 
ευκαιρία.

Η Αντίπαρος είναι μικρό νησί που γειτονεύει στην 
Πάρο και η είσοδος στο νησί γίνεται μέσω της Πάρου. 
Χιλιάδες τουρίστες την επισκέπτονται ετησίως. Πολλοί 
επισκέπτες της Πάρου πηγαίνουν για μπάνιο ή ποτό 
στην Αντίπαρο. Η συνεργασία των δυο νησιών είναι 
ένα θέμα που πρέπει να εξεταστεί.
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Οι Ρώσοι 
τουρίστες και 
εμείς

Μία μεγάλη αλήθεια για τον τουρισμό της χώρας 
μας είναι ότι οι ρώσοι τουρίστες αφήνουν χρήμα 
στην Ελλάδα, αλλά ο αριθμός τους είναι ακόμα μι-
κρός, με εξαίρεση την αγαπημένη τους Χαλκιδική, 
στην οποία κάνουν «κατάληψη» κάθε καλοκαίρι.

Οι αριθμοί ρώσων τουριστών στη χώρα μας 
είναι περίπου +-500.000 τον χρόνο (έχουν φθά-
σει και το ένα εκατομμύριο παλαιότερα). Την ίδια 
στιγμή, στην Τουρκία, υποδέχονται περίπου 6 εκ. 
ρώσους και φέτος αναμένεται να έχουν νέο ρεκόρ 
προσέλευσης από αυτή τη μεγάλη χώρα.

Ο ρώσος τουρίστας είναι απαιτητικός και θέλει 
διακοπές που συνδυάζονται με πολυτέλεια και φυ-
σικά μαθημένοι από τη χώρα τους τα θέλουν όλα 
μεγάλα! Μεγάλους δρόμους, μεγάλα αυτοκίνητα, 
μεγάλους χώρους υποδοχής στα ξενοδοχεία κλπ. 
Η Κρήτη, τα τελευταία χρόνια, έκανε μία μεγάλη 
προσπάθεια να μπει «σφήνα» στους αγαπημένους 
προορισμούς των ρώσων στην Ελλάδα. Δηλαδή, 
σε Χαλκιδική και παραλίες Πιερίας.

Ο ρώσος τουρίστας κατά συντριπτική πλειοψη-
φία έρχεται στις διακοπές με την οικογένεια του. 
Δύσκολα θα συναντήσεις παρέες φίλων χωρίς τις 
οικογένειές τους. Είναι συνήθως κάτοικος μεγά-
λων αστικών περιοχών της Ρωσίας.

Όταν ξεκίνησαν να πηγαίνουν στη Χαλκιδική τη 
δεκαετία του ’90 επιζητούσαν την πολυτέλεια. Οι 
μεγάλοι δρόμοι από Θεσσαλονίκη προς Χαλκιδική, 
τα πολυτελέστατα ξενοδοχεία της περιοχής και τα 
δύο Καζίνο σε αυτή τη διαδρομή, ήταν από τα συν 
γι’ αυτούς, μαζί βέβαια με το διεθνή αερολιμένα 
«Μακεδονία» που τους πρόσφερε άμεση πρόσβα-
ση από την πατρίδα τους.

Από την άλλη, είναι γνωστό, ότι οι ρώσοι είναι 
από τους πιο «βιβλιοφάγους» στον κόσμο. Η κά-
θοδός τους π.χ. στα παράλια της Κατερίνης δεν 
έγινε μόνο λόγω καλής εθνικής οδού από τη Θεσ-
σαλονίκη, αλλά και λόγο του τάφου του βασιλιά 
Φιλίππου, στους πρόποδες των Πιερίων ορέων. 
Πάνω από όλα όμως οι ρώσοι αγαπούν τη δική 
τους ιστορία. Μία από τις περιοχές της Ελλάδας 
που προσφέρει απευθείας σύνδεση με το παρελ-
θόν τους είναι η Πάρος, λόγω του ρώσικου ναυ-
στάθμου στη Νάουσα (1770-1775).

Η Λήμνος κάνει εκθέσεις σε όλη την Ελλάδα, πα-
ρουσιάζοντας την παρουσία των Ρώσων στο νησί 
τους κατά τον τουρκο-ρωσικό πόλεμο, ενώ εμείς 
δεν έχουμε κάνει σχεδόν καμία –επίσημα από τον 
δήμο- αξιοποίηση της ιστορίας τους στον τόπο 
μας. Αφήνω στην άκρη ότι στη Λήμνο κατασκευ-
άστηκε και μνημείο 72 ρώσων πεσόντων ναυτών, 
ενώ έχουν κατασκευάσει και δεύτερο μνημείο για 
τον ίδιο σκοπό.

Προ πολλών ετών –επί του αείμνηστου Βλαχο-
γιάννη- είχαν γίνει κάποιες σοβαρές προσπάθειες 
στον όρμο της Νάουσας και μάλιστα, και με ένα 
τμήμα νέων ιστιοπλόων στρατιωτικής σχολής της 
Ρωσίας. Σήμερα και ενώ γύρω μας υπάρχουν τό-
σες και τόσες προσπάθειες από φορείς, εφημερί-
δες κλπ στην Πάρο, ο δήμος του νησιού μας εξα-
κολουθεί να είναι παρατηρητής των γεγονότων. Ας 
μας διαψεύσει η συνέχεια του χρόνου…

Επαναλειτουργία 
τμημάτων στο 
ΕΠΑ.Λ.

Το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέκρινε 
την επαναλειτουργία ολιγομελών τμημάτων των Επαγ-
γελματικών Λυκείων σε νησιά των Κυκλάδων (Σύρος, 
Πάρος, Θήρα, Τήνος, Μήλος).

Με την απόφαση του υπουργείου θα επαναλειτουρ-
γήσουν τα ακόλουθα ολιγομελή τμήματα στο ΕΠΑ.Λ. 
Πάρου: Τμήμα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυ-
τοματισμού (Γ’ τάξη) με ειδικότητα Τεχνικού Ηλεκτρο-
νικών Υπολογιστών, Συστημάτων, Εγκαταστάσεων Δι-
κτύων και Τηλεπικοινωνιών, στην οποία είχαν εγγραφεί 

τρεις μαθητές και το Τμήμα Μηχανολογίας (Γ’ τάξη) με 
ειδικότητα Τεχνικού Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
και Κατασκευών, στην οποία είχαν εγγραφεί τέσσερις 
μαθητές.

Σε σχετική ανακοίνωση από τον δήμο Πάρου σημει-
ώνεται: «[…] Για το συγκεκριμένο θέμα, είχε προηγηθεί 
εξάλλου και ομόφωνο ψήφισμα του από 08.09.2021 
Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου (ΑΔΑ:ΩΑΞΛΩΞΓ-Λ6Δ) 
και η με αρ. πρωτ.16090/08.09.2021 επιστολή του 
Δημάρχου Πάρου προς την Περιφερειακή Διεύθυν-
ση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νοτίου Αιγαίου.

Ο Δήμος Πάρου θα είναι πάντα δίπλα στην εκπαι-
δευτική κοινότητα του νησιού μας συνολικά, διεκδι-
κώντας και επιτυγχάνοντας την εξασφάλιση ίδιων 
δυνατοτήτων για όλα τα παιδιά στην εκπαίδευση και 
στην αγορά εργασίας, με ταυτόχρονο σεβασμό στις 
ιδιαίτερες συνθήκες λόγω της νησιωτικότητας».

Ποιοι 
ξοδεύουν τα 
περισσότερα

Σύμφωνα με στοιχεία της τράπεζας της Ελλάδος, για 
το διάστημα από 1η/1/2021 έως και 30/7/2021, η τα-
ξιδιωτική δαπάνη σε σχέση με το 2019, ήταν αυξημένη 
σε ποσοστό πάνω από το 20%.

Πιο συγκεκριμένα, ο κάθε ταξιδιώτης που ήρθε στην 
Ελλάδα από την αρχή του χρόνου μέχρι και το τέλος 
Ιουλίου δαπάνησε περίπου 744 ευρώ, ενώ το 
αντίστοιχο διάστημα για την χρονιά ρεκόρ που ήταν 
το 2019 η μέση δαπάνη ήταν στα 604 ευρώ. Η δια-
τήρηση της τάσης για προσέλκυση τουριστών με πιο 
«φουσκωμένο» πορτοφόλι αυξάνει τις προσδοκίες για 
επίτευξη του νέου αναθεωρημένου στόχου για ετή-
σια έσοδα στα 12 δισ. ευρώ, ύψος που επανέλαβε ο 
υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, επικαλούμε-
νος εκτιμήσεις κορυφαίων παραγόντων της τουριστι-
κής βιομηχανίας.

Με βάση την επεξεργασία των στοιχείων, οι τουρί-
στες που προέρχονται από τις ΗΠΑ, ήταν αυτοί που 
ξόδεψαν τα περισσότερα και, μάλιστα, η μέση δαπάνη 
ήταν σημαντικά αυξημένη σε σχέση με την αντίστοιχη 
του 2019. Συγκεκριμένα, οι Αμερικανοί δαπάνη-
σαν για το πρώτο 7μηνο από 1.562 ευρώ, ενώ 
το 2019 ήταν 1.222 ευρώ. Ακολουθούν οι Βρετανοί 
με μέση δαπάνη στο 7μηνο 1.302 ευρώ, ενώ το 
2019 ήταν σημαντικά χαμηλότερα στα 848 ευρώ. Στην 
τρίτη θέση βρέθηκαν οι Ρώσοι, με μέση δαπάνη 
στο 7μηνο 1.154 ευρώ. Τέλος, οι Γάλλοι ξόδε-
ψαν 920 ευρώ και οι Γερμανοί 861 ευρώ ανά 
άτομο.

Καλή χρονιά 
για τους 
ξενοδόχους

Θετικό πρόσημο βάζει για την φετινή σεζόν η Ένω-
ση Ξενοδόχων Πάρου Αντιπάρου. Συγκεκριμένα, οι 
άνθρωποι της Ένωσης αναφέρουν, ότι έχει εξελιχθεί 
πολύ καλύτερα από το 2020, που ήταν μια καταστρο-
φική χρονιά, όχι μόνο για τον τουρισμό της Πάρου, 
αλλά για όλη την Ελλάδα.

Βέβαια, οι εκτιμήσεις τους επικεντρώνονται κυρίως 
στους μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο, όπου σύμφωνα με 
την πρόεδρο, Μάνια Αμπατζή, ήταν οι μήνες όπου τα 
δύο νησιά δέχτηκαν τον κύριο όγκο των τουριστών, 
με τα καταλύματα σε Πάρο και Αντίπαρο, να αγγίζουν 
κατά μέσο όρο, πληρότητες 90 με 95%.

Σε σχέση με το 2019
Όπως μας επισημαίνει η ίδια, δεν μπορεί να γίνει σύ-

γκριση ανάμεσα στις δύο χρονιές, ωστόσο τονίζει ότι 
2019 ήταν η καλύτερη χρονιά, καθώς υπήρχε μεγαλύ-
τερη κίνηση των τουριστών, τον Μάιο και τον Ιούνιο, σε 
αντίθεση με φέτος. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό, 
στο γεγονός, ότι η σεζόν για το 2021 ήταν μικρότερη 
λόγω του «lockdown», με τον Μάιο να είναι ένας «νε-
κρός» μήνας, αφού όλα ήταν κλειστά, ενώ τον Ιούνιο 
οι αφίξεις στο νησί και στα καταλύματα ξεκίνησαν από 
τα μέσα του μήνα..

Όσον αφορά, το κλείσιμο της φετινής τουριστικής 
χρονιάς, η Ένωση Ξενοδόχων Πάρου και Αντιπάρου, 
προβλέπει να «κρατήσει» η τουριστική κίνηση στο νησί 
μας και λίγο τον Οκτώβριο, ενώ για την Αντίπαρο, έχει 
αρχίσει ήδη η αποχώρηση των τουριστών, με την κί-
νηση στο γειτονικό νησί, να μην έχει την ίδια διάρκεια.
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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»
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Επιτροπές
Πρόδηλα σφάλματα

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

naskaalexandra@gmail.com698-3460988

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)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπί-
τι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ. 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 622 456, 
6986 727 887 (Vasil Konday)

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ΕΛΗΤΑΣ, ΚΑΛΑ-
ΜΑΥΚΑ, ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από 
κατασκευαστή σπίτια. Μικρές ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de, Τηλ. 6932 285 768

ΝΑΟΥΣΑ ΥΣΤΕΡΝΙ (ΑΣΤΕΡΑΣ), πω-
λείται κτήµα 4.360 τ.µ. Υπάρχει κτίσµα 
117 τ.µ., που χρίζει αναπαλαίωσης. 
Τηλ. 6932 175 085

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN

ΚΡΙΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κοντά στην παρα-
λία Μαρτσέλο, ενοικιάζεται κατοικία 
70τ.µ., πλήρως επιπλωµένη, 1 Υ/∆, 1 
µπάνιο, κουζίνα, καθιστικό, µε ηλιακό 
και A/C, από 20/9 – 15/6/2022. Τηλ. 
6944 415 044

ΠΑΡΟΙΚΙΑ πάνω από το δηµαρχείο, 
ενοικιάζεται δωµάτιο περίπου 16 
τ.µ., µικρή κουζίνα, µπάνιο, για όλο 
το χρόνο. Τηλ. Επικοινωνίας: 694 
506 9970

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ-ΚΑΜΠΟΣ, διατίθε-
ται για Leasing 10ετίας, ηµιτελής 
διώροφη κατοικία µε γεώτρηση και 
ηλεκτρικό. Τηλ. για πληροφορίες: 
6946 566 665 

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για απογευ-
µατινή εργασία, στο παντοπωλείο 
Arsenis στην Παροικιά. Αποστολή βι-
ογραφικών στο email: ktimaarseni@
gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ηλικίας έως 40 ετών, 
ζητείται για µόνιµη απασχόληση σε 
καφετέρια στην Αντίπαρο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6979 479 567

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ µε προϋπηρεσία 
ζητείται από λογιστικό γραφείο στην 
Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: dimkasta@otenet.gr

ΤΑΜΙΑΣ ζητείται από την Αγροτεχνική 
Α.Ε. Μισθός 900€ και ασφάλεια. Βιο-
γραφικά στο agrotexniki@yahoo.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για πλήρης 
απασχόληση όλο το χρόνο σε Μίνι 
Μάρκετ στην Παροικιά. Τηλ. Επικοι-
νωνίας: 22840 23721

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται άµεσα, µε 
πολύ καλή γνώση AUTOCAD και 
κατασκευαστική αντίληψη, για µερική 
απασχόληση και αντικείµενο την 
διαµόρφωση µηχανολογικών σχεδί-
ων. Για περισσότερες πληροφορίες 
επικοινωνήστε στο 22840 23344 ή 
στο armodios_vovos@yahoo.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για την στελέ-
χωση Σούπερ Μάρκετ στη Μάρπησσα, 
για µόνιµη απασχόληση όλο το χρόνο. 
Για περισσότερες πληροφορίες, 
επικοινωνήστε στο τηλ. 6943 279 227 
ή στο broth531@outlook.com

ΤΑΜΙΕΣ ζητούνται για Σούπερ Μάρκετ 
στη Μάρπησσα, για µόνιµη απασχό-
ληση όλο το χρόνο. Για περισσότερες 
πληροφορίες επικοινωνήστε στο 
τηλ. 6943 279 227 ή στο broth531@
outlook.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για 
εργασία στο κατάστηµα Express 
Μarket στον Περιφερειακό Παροικίας, 
σε όλα τα πόστα, ράφια, αποθήκη, 
ταµείο, µανάβικο, πάγκο κοπής. 
Μόνιµη απασχόληση. Απαραίτητη 
εµπειρία, παρέχονται καλές αποδοχές 

και ασφάλιση. Αποστολή βιογραφικών 
στο email: cv_expressmarketparos@
hotmail.com, τηλ. 698 4453 993

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
(Receptionist), ζητείται για το 
ξενοδοχείο Golden Beach στην 
Πάρο, για ετήσια απασχόλη-
ση µε ευελιξία στο ωράριο. 
Αρµοδιότητες: ∆ιαχείριση κρατήσεων, 
εξυπηρέτηση πελατών, άριστη 
γνώση οργάνωσης και λειτουργίας 
της υποδοχής. Πολύ καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Απαιτούµενα προσόντα: 
Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, οµαδικό 
πνεύµα, επαγγελµατική εµφάνιση, 
επιθυµητή εµπειρία στα ξενοδοχει-
ακά προγράµµατα, υπευθυνότητα, 
συνεργασία, προσαρµοστικότητα, 
ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης. 
Αποστολή βιογραφικών στο ioanna@
goldenbeach.gr

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται, 
(Τεχνίτης υδραυλικός, τεχνίτης ψυ-
κτικός, βοηθός υδραυλικού, βοηθός 
ψυκτικού), για µόνιµη απασχόληση 
από τεχνική εταιρεία στη Νάουσα 
Πάρου. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
55273, 6937 086 797

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζη-
τείται για µόνιµη απασχόληση από 
τεχνική εταιρεία στη Νάουσα Πάρου. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 55273, 
6937 086 797

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται για 
Σούπερ Μάρκετ, στην Αντίπαρο. Πλη-
ροφορίες στο τηλ. 6936 778 770

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ KUBOTA B1502 πω-
λείται σε καλή κατάσταση µε 5 χρόνια 
εγγύηση και ΤΡΑΚΤΕΡΑΚΙ KUBOTA 
B1402 µε επιπλέον 4 λάστιχα καινού-
ρια και ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA ASTRA 
DREAM 100 κυβικά, µε 36.000 χλµ. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6976 336 421

Θεατρική παράσταση
Η Θεατρική Ομάδα Νάουσας, θα παρουσιάσει τη «Μαύρη Κωμωδία», του Πήτερ 

Σάφερ, που έκανε πρεμιέρα στην 32η συνάντηση ερασιτεχνικού θεάτρου Αιγαίου.
Οι παραστάσεις θα παρουσιαστούν Σάββατο και Κυριακή (2-3 Οκτωβρίου), στην 

αίθουσα του ΕΠΑΛ Πάρου, στις 8.30 μ.μ., ενώ θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτό-
κολλα (είσοδος με πιστοποιητικό κλπ και απαραίτητη η χρήση μάσκας).

Εκδήλωση της ΟΠΑΣ
Η Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων (Ο.ΠΑ.Σ.), σε συνεργασία με την Ένωση Προ-

φορικής Ιστορίας (Ε.Π.Ι.) και τις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Κυκλάδων, διοργανώνει διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο προφο-
ρικής ιστορίας που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς των Κυκλάδων με θέμα: «Η 
προφορική ιστορία ως αφετηρία δημιουργικών διαλόγων και καινοτό-
μων σχολικών δράσεων».

Στόχος του σεμιναρίου είναι οι εκπαιδευτικοί να αποκτήσουν τν γνώση και εκεί-
νες τις δεξιότητες που τους είναι απαραίτητες, ώστε να κατευθύνουν σωστά και 
επιτυχώς τους μαθητές και μαθήτριες στην πορεία καταγραφής ιστοριών από με-
γαλύτερους ανθρώπους και της συνακόλουθης μελέτης και αξιοποίησης τους με 
δημιουργικό και εποικοδομητικό τρόπο. 

Το σεμινάριο θα διεξαχθεί σε τρεις τρίωρες συναντήσεις από τη Δευτέρα 3 Σεπτεμ-
βρίου έως τη Δευτέρα 11 Οκτωβρίου, ενώ με την ολοκλήρωση του θα χορηγηθεί 
στους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης. 

Εισηγητές/Διδάσκοντες θα είναι η κ. Ρίκη Βαν Μπούσχοτεν, ομότιμη καθηγήτρια 
πανεπιστημίου Θεσσαλίας, κοινωνική ανθρωπολόγος και πρόεδρος της Ε.Π.Ι. και 
μέλη της Ε.Π.Ι. Επιπλέον, θα μιλήσουν η υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων της 
Δ.Π.Ε. Κυκλάδων, Χρυσάννα Διαμαντή και η υπεύθυνη σχολικών δραστηριοτήτων 
της Δ.Π.Ε. Κυκλάδων, Μαρία - Γεωργία Σπαρτινού.

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 28/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
4. Η από 16-09-2021 αίτηση του κ. Κανιούρα Κλεισθένη.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 
σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοι-
νόχρηστων χώρων τμήματος του οικισμού Αγκαιριάς Τ.Κ. Αγκαιριάς Δήμου Πάρου, 
στην περιοχή της ιδιοκτησίας του Ευάγγελου Γκόγκα, για την διαδικασία κύρωσης 
δημοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-
03-2011).

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & 
Περιβάλλοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 22843 60147.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού,
Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου

Ιωάννης Ραγκούσης
Πολιτικός Μηχανικός 

Αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€
∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ». Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6977 248 885 ή στο 
e-mail: nikos@typoparos.gr



Ένας χώρος στάθµευσης που
έγινε βοτανόκηπος…
Όταν υπάρχει όρεξη και θέληση για να δημιουργηθεί κάτι όμορφο τα 

αποτελέσματα είναι ανάλογα των προσπαθειών των ανθρώπων που τα 
χειρίζονται. 

Αυτό αποδεικνύεται από τους ανθρώπους του πάρκου δήμου Πάρου, οι 
οποίοι, μετέτρεψαν, από το 2018, ένα χώρο πάρκινγκ που εξυπηρετούσε 
τους επισκέπτες του θεάτρου, σ’ ένα αξιοσημείωτο βοτανόκηπο, με στόχο 
να είναι προσβάσιμος για όλους τους επισκέπτες.

Για να πάρει «σάρκα και οστά» ο βοτανόκηπος χρειάστηκε η χρημα-
τοδότηση του Σωματείου Φίλων Πάρκου, αλλά και του C.P.F. (Cyclades 
Preservation Fund), δημιουργώντας έναν κήπο με όλα τα είδη φυτών που 
ευδοκιμούν στις Κυκλάδες και στην Πάρο. Σ’ αυτό το εγχείρημα μεγάλη 
συμμετοχή για τη δημιουργία του είχαν η Έλενα Συμεωνίδου, ως επιστημο-
νικός συνεργάτης, ο Κώστας Σιφναίος, ο Σεβαστιανός Αναγνωστόπουλος 
και ο Γιώργος Πετράκης (γεωπόνοι), όπως μας είπε ο κ. Τάσος Κασαπίδης, 
όποιος ήταν αυτός που μας παρουσίασε τον κήπο. Αξίζει να αναφερθεί ότι 
ο βοτανόκηπος του πάρκου είναι ο πρώτος που έγινε στην Πάρο, ενώ έχει 
δημιουργηθεί και δεύτερος στο δημοτικό σχολείο Νάουσας, όπου χρηματο-
δότησε και πάλι το C.P.F. και υλοποίησε ο όμιλος «Ναϊάς».

Τέλος, την περασμένη Κυριακή (26/9), το πάρκο δήμου Πάρου δημιούργη-
σε μια ωραία εκδήλωση («Μια μέρα στο Πάρκο»), με πολλές δραστηριότη-
τες για τον κόσμο, όπου συγκαταλεγόταν και η περιήγηση στον βοτανόκηπο, 
με τον κόσμο να έρχεται σε επαφή με αυτόν τον ξεχωριστό κήπο.
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Ανεμογεννήτριες: 
Δε θα το επιτρέψουμε

Η δημοτική επιτροπή κατά της εγκατάστασης ανε-
μογεννητριών στην Πάρο, ύστερα από συνεδρίασή της 
δημοσιοποίησε δελτίο Τύπου, το οποίο έχει ως εξής:

«Η Δημοτική Επιτροπή Αγώνα κατά της εγκατάστα-
σης ανεμογεννητριών στην Πάρο συνεδρίασε στις 6 
Σεπτεμβρίου με αφορμή τη νέα αίτηση για εγκατά-
σταση υβριδικού σταθμού παραγωγής ενέργειας στο 
βουνό Νοτιά, και συγκεκριμένα στην κορυφή πάνω 
από την Ιερά Μονή Αγ. Αναργύρων (μνημείο του 16ου 
αιώνα) και στα βόρεια του οροπεδίου των Θαψανών.

Ο υβριδικός σταθμός αποτελείται από 8 ανεμογεν-
νήτριες με ισχύ 7,2 MW και φωτοβολταϊκά σε έκταση 
150 στρεμμάτων. Για το έργο αυτό, έχουν υποβληθεί 
έξι αιτήσεις από ισάριθμες εταιρείες προκειμένου να 
«σπάσει» σε μικρότερα έργα, η κατασκευή των οποίων 
θα μπορέσει να προχωρήσει χωρίς να απαιτούνται με-
λέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων ή άλλες χρονοβό-
ρες διαδικασίες, με βάση τα πρόσφατα περιβαλλοντι-
κά νομοσχέδια. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση αυτή, η 
ΡΑΕ και το Υπουργείο Περιβάλλοντος εξετάζουν μεμο-
νωμένα όλα τα «δήθεν» μικρά έργα και τις επιπτώσεις 
τους και όχι αθροιστικά και συνδυαστικά με τα ήδη 
αδειοδοτημένα αιολικά πάρκα στις άλλες 8 θέσεις του 
νησιού μας, ως όφειλαν.

Για άλλη μία φορά, η γνώμη της τοπικής κοινωνίας 
παρακάμπτεται και εταιρείες ιδιωτικών συμφερόντων 
έχουν τον πρώτο και μοναδικό λόγο καθώς το σχεδια-
ζόμενο έργο παρόλο που βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω 
από τα κεφάλια των κατοίκων της Παροικιάς και μέσα 
στα σπίτια του οικισμού των Θαψανών, έχει ήδη πάρει 
απόφαση εξαίρεσης χωρίς να έχει ενημερωθεί ο Δή-

μος Πάρου και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ή να έχει 
προηγηθεί διαβούλευση με τους κατοίκους του νησιού. 

Επιπλέον, οι δασικοί χάρτες που χαρακτηρίζουν σχε-
δόν όλες τις κορυφογραμμές του νησιού ως δασικές, 
συνηγορούν επί της ουσίας στην εξεύρεση διαθέσι-
μων εκτάσεων για την πιθανή εγκατάσταση αιολικών 
πάρκων από τις εταιρείες ενέργειας, καθώς σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία αφαιρείται το δικαίωμα 
ένστασης από τους ιδιοκτήτες και το κράτος μπορεί 
με τελεσίδικη απόφαση να τις παραχωρήσει για “επεν-
δύσεις”. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, η επιτροπή πρότεινε 
να αναθέσει ο Δήμος Πάρου σε δικηγόρο την έρευνα 
σχετικά με το νέο αυτό έργο, ο οποίος στη συνέχεια σε 
συνεννόηση με το Δήμο και την Επιτροπή θα προχω-
ρήσει στις ενδεικνυόμενες νομικές κινήσεις. Επιπλέον, 
προγραμματίζεται η σχετική ενημέρωση των πολιτών 
και η οργάνωση δράσεων ενώ ο Έπαρχος Πάρου έχει 
ήδη ζητήσει θεσμική ενημέρωση από την ΡΑΕ, την Πε-
ριφέρεια και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας. Σε μία δύσκολη περίοδο, με τη νομοθεσία εναντίον 
μας, όπου ο τόπος μας υφίσταται τεράστιες πιέσεις 
για την άμεση εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών 
πάρκων, και με τον κίνδυνο η Πάρος να μετατραπεί σε 
εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας εις βάρος του φυ-
σικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση της κοινωνίας 
και της οικονομίας της, ο Παριανός λαός παραμένει 
ενωμένος και αποφασισμένος να μην επιτρέψει αυτή 
την εξέλιξη.

Δεν θα σταματήσουμε να κάνουμε σαφές ότι το νησί 
μας δεν μπορεί να μετατραπεί σε εργοστάσιο παραγω-
γής ενέργειας εις βάρος του φυσικού περιβάλλο-
ντος και κατ’ επέκταση της κοινωνίας και της 
οικονομίας του».

Τοπικές ειδήσεις

Σεμινάρια 
τεχνικών 
ασφαλείας 

Το επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τις καταλη-
κτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή 
στα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα άσκησης 
καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας που θα πραγματοποι-
ηθούν τον Δεκέμβριο 2021και το διάστημα Μαρτίου-
Ιουνίου 2022 και αφορούν επιχειρήσεις που ανήκουν 
στη χαμηλή επικινδυνότητα, Γ’ κατηγορία, των κλάδων 
εμπορίου και παροχής υπηρεσιών.

Όσοι εργοδότες επιθυμούν να λάβουν μέρος, θα πρέ-
πει να δηλώσουν συμμετοχή έως 4 Οκτωβρίου για τα 
σεμινάρια Δεκεμβρίου ή έως 31 Δεκεμβρίου 2021 για 
τα σεμινάρια Μαρτίου έως Ιούνιο 2022 (οι ημερομηνί-
ες διεξαγωγής θα ανακοινωθούν μόλις συμπληρωθεί 
ο αριθμός συμμετεχόντων), Ακόμα, σημειώνουμε ότι ο 
αριθμός των θέσεων συμμετοχής είναι περιορισμένος 
και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό έχει τη 
δυνατότητα, εφόσον επιμορφωθεί, να ασκεί ο ίδιος 
τα καθήκοντα του τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρη-
σή του. Διαφορετικά είναι απαραίτητο να προσλάβει 
εξωτερικό συνεργάτη για όσο διάστημα απασχολεί 
προσωπικό αυξάνοντας έτσι τα λειτουργικά του έξο-
δα. Όσοι έχουν υποβάλλει ήδη αίτηση, θα κληθούν να 
επιβεβαιώσουν τη συμμετοχή τους στα τμήματα που 
θα πραγματοποιηθούν, κατόπιν σχετικής ενημέρωσης 
που θα λάβουν από το επιμελητήριο Κυκλάδων.

Όσοι δεν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον, καλούνται να 
υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά:

1. συμπληρωμένη αίτηση επιμόρφωσης με πλήρη 
στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου,

2. εικόνα taxis με όλες τις δραστηριότητες της επιχεί-
ρησης (προσωποποιημένη πληροφόρηση επιχείρησης 
taxisnet), προκειμένου να συμπεριληφθούν στα εκπαι-
δευτικά προγράμματα του 2021-2022. Η υποβολή των 
δικαιολογητικών γίνεται με την αποστολή τους μέσω 
email στα γραφεία του επιμελητηρίου Κυκλάδων.

Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται με την οριστι-
κοποίηση των ημερομηνιών διεξαγωγής και ανέρχεται 
στα 70 ευρώ για τις επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνό-
τητας, Γ’ κατηγορίας. Η διάρκεια του κάθε προγράμμα-
τος είναι 10 ώρες (2 ημέρες) και θα πραγματοποιηθεί 
με φυσική παρουσία λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας που ορίζονται στο πρόσφατο ΦΕΚ 
4187-10/9/2021. Εκτός της υποχρεωτικής χρήσης 
μάσκας, απαιτείται πλέον επίδειξη πιστοποιητικού 
εμβολιασμού ή βεβαίωσης νόσησης εντός του τε-
λευταίου εξαμήνου ή αρνητικού διαγνωστικού ελέγ-
χου (rapidtest ή PCRtest). Σε περίπτωση που κατά 
το διάστημα υλοποίησης ισχύουν περιοριστικά μέτρα 
(lockdown) στο νησί διεξαγωγής του σεμιναρίου, τότε 
μόνο η εκπαίδευση θα πραγματοποιηθεί εξ’ αποστάσε-
ως μέσω ψηφιακής πλατφόρμας όπως προβλέπεται.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με το τμήμα κατάρτισης στο γραφείο 
Πάρου και στο τηλέφωνο 22840-23031.

Συμβάντα
- Στις 24/9 η λιμενική Αρχή Πάρου, ενημερώθηκε 

από επιβαίνουσα του Ι/Φ «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14» Ν.Π. 
11207 για μηχανική βλάβη του σκάφους, στη θαλάσ-
σια περιοχή εντός του όρμου Νάουσας.

Άμεσα στην περιοχή μετέβη το Ε/Π-Α/Κ «ΥΠΑΠΑΝΤΗ 
ΙΙ» Ν.Π. 45, το οποίο ρυμούλκησε το εν λόγω Ι/Φ σκά-
φος στον λιμένα Νάουσας, όπου προσέδεσε με ασφά-
λεια, με τους δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντές του καλά 
στην υγεία τους. Από το λιμεναρχείο Πάρου, που διε-
νεργεί την προανάκριση, απαγορεύθηκε ο απόπλους 
του «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 14», μέχρι την προσκόμιση πι-
στοποιητικού αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα που το 
παρακολουθεί, ενώ από το περιστατικό δεν παρατηρή-
θηκε θαλάσσια ρύπανση.
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Πρόγραμμα 
πρωταθλημάτων 
ΕΠΣ Κυκλάδων

Την Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθη-
καν οι κληρώσεις όλων των πρωταθλημάτων που δι-
οργανώνει η ΕΠΣ Κυκλάδων, αλλά και η κλήρωση του 
κυπέλλου της Ένωσης. Όσον αφορά την Α.Ε. Πάρου, 
θα βρίσκεται στον Β’ όμιλο του πρωταθλήματος, όπου 
θα αντιμετωπίσει τους: Κύθνο, Παμμηλιακό, Πανσιφνα-
ϊκό, Σέριφο και Φιλώτι.

Το πρόγραμμα της Α.Ε. Πάρου
1η αγωνιστική:
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ-ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ-ΑΕ ΠΑΡΟΥ
ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ-ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
2η αγωνιστική:
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ-ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ-ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
ΑΕ ΠΑΡΟΥ-ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ
3η αγωνιστική
ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ-ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
ΑΕ ΠΑΡΟΥ-ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ-ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ
4η αγωνιστική
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ-ΑΕ ΠΑΡΟΥ
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ-ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ-ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ
5η αγωνιστική
ΑΕ ΠΑΡΟΥ-ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ-ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ-ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
6η αγωνιστική:
ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ-ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
ΑΕ ΠΑΡΟΥ-ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ-ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ
7η αγωνιστική:
ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ-ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ-ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ-ΑΕ ΠΑΡΟΥ
8η αγωνιστική:
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ-ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ-ΑΕ ΠΑΡΟΥ
ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ-ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
9η αγωνιστική:
ΑΕ ΠΑΡΟΥ-ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ-ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ-ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ
10η αγωνιστική:
ΑΟ ΣΕΡΙΦΟΥ-ΑΕ ΠΑΡΟΥ
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ-ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ-ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ

Οι άλλοι Όμιλοι
Το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής, των δύο άλ-

λων ομίλων του πρωταθλήματος;
1ος όμιλος – 1η αγωνιστική:
ΠΑΣ ΤΗΝΟΥ-ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΩ ΣΥΡΟΣ-ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ Β’
ΑΟ ΠΑΓΟΥ-ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ
3ος όμιλος – 1η αγωνιστική:
ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ-ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
ΑΣ ΙΟΥ-ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2020 Β’ -ΑΟ ΠΥΡΓΟΥ
ΡΕΠΟ: ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ
Για την ιστορία, να υπενθυμίσουμε πως θα εξελιχθεί 

το πρωτάθλημα, όταν θα ολοκληρωθούν οι αγωνιστι-
κές των τριών ομίλων. 

Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΠΣΚ, στη Β’ φάση, 
θα δημιουργηθεί ένας νέος όμιλος των 6 ομάδων όπου 
θα προκύψει ο πρωταθλητής της περιόδου 2021-22 
και θα συμμετάσχει στα μπαράζ για την άνοδο στη Γ’ 
Εθνική. Το νέο «mini» πρωτάθλημα των 6 ομάδων θα 
σχηματιστεί από τους πρώτους δύο των τριών ομίλων, 
με τους συλλόγους που θα τερματίσουν στην πρώτη 

θέση να παίρνουν και «bonus» 2 βαθμούς για τον όμιλο 
της Β’ φάσης.

Όσον αφορά την κλήρωση του κυπέλλου η Α.Ε. 
Πάρου βρίσκεται στον Β όμιλο και θα αντιμετωπίσει 
στην πρώτη φάση, εκτός έδρας τον Καρτεράδο. Αν 
προκριθεί, θα αντιμετωπίσει στη Β’ φάση τον νικητή 
του ζευγαριού Πανθηραϊκός - Πανναξιακός

Πρωτάθλημα υποδομών
Σχετικά με τα τμήματα υποδομών όπου συμμετέχουν 

ο Α.Ο. Πάρου, ο Νηρέας και ο Μαρπησσαϊκός. Οι ομά-
δες και οι αγωνιστικές έχουν οριστεί ως εξής:

Πρωτάθλημα Κ-18 /Α’ ΟΜΙΛΟΣ: 
Α.Ο. Πάρου, Α.Ε. Μυκόνου, Αίας Σύρου
1η αγωνιστική:
ΑΟ ΠΑΡΟΥ-ΑΕ ΜΥΚΟΝΟΥ Β’
ΡΕΠΟ: ΑΙΑΣ ΣΥΡΟΥ
Πρωτάθλημα Κ-18 /Β’ ΟΜΙΛΟΣ: 
Πανθηραϊκός, ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ, ΠΑΣ Νάξου, Σαντο-

ρίνη
1η αγωνιστική:
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ-ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 
Σύμφωνα με την συμπληρωματική προκήρυξη του 

πρωταθλήματος Κ-18 «[...] Συμμετέχουν 7 ομάδες 
χωρισμένες σε δύο ομίλους (…). Μετά την ολοκλή-
ρωση των αγώνων, οι δύο πρώτοι των ομίλων θα 
αγωνισθούν σε έδρα που θα ορισθεί από την Ε.Π.Σ. 
Κυκλάδων και ο νικητής θα είναι ο πρωταθλητής Κ-18 
Ε.Π.Σ.Κ.».

Πρωτάθλημα Κ-16 /Β’ ΟΜΙΛΟΣ:
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ, Α.Σ. Παμμηλιακός, Α.Σ. Πανσιφναϊ-

κός, Α.Π.Σ. Κύθνου, Α.Μ.Σ. Φιλώτι
1η αγωνιστική:
ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ-ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ-ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
ΡΕΠΟ: ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
2η αγωνιστική:
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ-ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
3η αγωνιστική:
ΡΕΠΟ: ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
4η αγωνιστική:
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ-ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
5η αγωνιστική:
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ-ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ
6η αγωνιστική:
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ-ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
7η αγωνιστική:
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ-ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
8η αγωνιστική:
ΡΕΠΟ: ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
9η αγωνιστική:
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ-ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
10η αγωνιστική:
ΑΠΣ ΚΥΘΝΟΥ-ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ

Πρωτάθλημα Κ-16/ Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: 
Α.Ο. Πάρου, Π.Α.Σ. Νάξου, Α.Ο. Πανναξιακός, Α.Ο. 

Πανθηραϊκός, Α.Σ. Σαντορίνη 2020
1η αγωνιστική:
ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ-ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2020-Α.Ο .ΠΑΡΟΥ
ΡΕΠΟ: ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΌΣ
2η αγωνιστική:
ΑΟ ΠΑΡΟΥ-ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
3η αγωνιστική:
ΡΕΠΟ: Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
4η αγωνιστική:
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ-Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
5η αγωνιστική:
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ-ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ
6η αγωνιστική:
ΑΟ ΠΑΡΟΥ-ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ 2020
7η αγωνιστική:
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ-ΑΟ ΠΑΡΟΥ
8η αγωνιστική:
ΡΕΠΟ: ΑΟ ΠΑΡΟΥ
9η αγωνιστική:
ΑΟ ΠΑΡΟΥ-ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
10η αγωνιστική:
ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ-ΑΟ ΠΑΡΟΥ

Σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος 
Κ-16 «[...] συμμετέχουν 16 ομάδες χωρισμένες σε 
τρεις ομίλους (…). Μετά την ολοκλήρωση των αγώ-
νων, οι τρεις πρώτοι των ομίλων και ο καλύτερος 
δεύτερος των τριών ομίλων (με καλύτερο μέσο όρο 
βαθμολογίας ανά αγώνα, δηλαδή διαιρώντας τους 
βαθμούς που έχει με τους αγώνες του), προκρίνονται 
στην τελική φάση. Έτσι, θα συγκροτηθούν οι 4 ομά-
δες, που θα λάβουν μέρος στην τελική φάση (Final-
Four). Τα ζευγάρια των ημιτελικών θα προκύψουν από 
κλήρωση. Οι νικήτριες ομάδες θα αποτελούν το ζευ-
γάρι του τελικού και ο νικητής θα είναι ο πρωταθλητής 
Κ-16 Ε.Π.Σ.Κ.».

Πρωτάθλημα Κ-14 /Β’ ΟΜΙΛΟΣ: 
Α.Ο. Πάρου, ΑΜΕΣ Νηρέας, Α.Σ. Παμμηλιακός, Α.Σ. 

Πανσιφναϊκός, Α.Μ.Σ. Φιλώτι
1η αγωνιστική:
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ-ΑΟ ΠΑΡΟΥ
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ-ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
ΡΕΠΟ: ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
2η αγωνιστική:
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ-ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ-ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
3η αγωνιστική:
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ-Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
ΡΕΠΟ: ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
4η αγωνιστική:
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ-ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
5η αγωνιστική:
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ-ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
ΡΕΠΟ: Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
6η αγωνιστική:
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ-ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ-ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ
7η αγωνιστική:
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ-Α.Ο. ΠΑΡΟΥ
ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ-ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
8η αγωνιστική:
Α.Ο. ΠΑΡΟΥ-ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ
ΡΕΠΟ: ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
9η αγωνιστική:
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ-ΑΟ ΠΑΡΟΥ
10η αγωνιστική:
ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ-ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ
ΡΕΠΟ:Α.Ο. ΠΑΡΟΥ

Πρωτάθλημα Κ-14 / Γ’ ΟΜΙΛΟΣ: 
Μαρπησσαϊκός, Πανθηραϊκός, ΠΑΣ Νάξου, Α.Ο. Παν-

ναξιακός, Α.Σ. Ίου
1η αγωνιστική:
ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ-ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
2η αγωνιστική:
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ
3η αγωνιστική:
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ-ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
4η αγωνιστική:
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ-ΑΣ ΙΟΥ
5η αγωνιστική:
ΡΕΠΟ: ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
6η αγωνιστική:
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ-ΠΑΣ ΝΑΞΟΥ
7η αγωνιστική:
ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ-ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
8η αγωνιστική:
ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ-ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ
9η αγωνιστική:
ΑΣ ΙΟΥ-ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
10η αγωνιστική:
ΡΕΠΟ: ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ
Τέλος, σύμφωνα με τη συμπληρωματική προκήρυξη 

του πρωταθλήματος Κ-14 «[…] Συμμετέχουν 17 ομά-
δες χωρισμένες σε τρεις ομίλους (…).Μετά την ολο-
κλήρωση των αγώνων, οι δύο πρώτοι του 1ου ομίλου 
και οι πρώτοι του 2ου και 3ου ομίλου προκρίνονται 
στην τελική φάση. Έτσι, θα συγκροτηθούν οι 4 ομά-
δες, που θα λάβουν μέρος στην τελική φάση (Final-
Four). Τα ζευγάρια των ημιτελικών θα προκύψουν 
από κλήρωση. Οι νικήτριες ομάδες θα αποτελούν το 
ζευγάρι του τελικού και ο νικητής θα είναι ο Πρωτα-
θλητής Κ-14 Ε.Π.Σ.Κ.».

Αθλητικά




