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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 586

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

Το θέμα της εβδομάδας

«Αποσύρετε 
την προσφυγή»

Την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021, πραγματοποιή-
θηκε τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου με θέμα: «Αεροδρόμιο: Ενημέρωση, εξελίξεις, 
αποφάσεις».

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε η αίτηση ακύρωσης που 
κατατέθηκε ενώπιον του Σ.τΕ., κατά της Διακήρυξης και 
των λοιπών τευχών δημοπράτησης του έργου «Ανά-
πτυξη και βελτίωση υποδομών του νέου αεροδρομίου 
Πάρου» του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 
και των αποφάσεων του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, σχετικά με την τροποποίηση των περι-
βαλλοντικών όρων του νέου αερολιμένα Πάρου για 
την επέκταση του.

Το δημοτικό συμβούλιο προς προάσπιση των 
συμφερόντων του δήμου Πάρου και στο όνο-
μα του παριανού λαού και των δημοτών του 
τους οποίους νομίμως εκπροσωπεί, ΟΜΟΦΩ-
ΝΑ αποφάσισε την έκδοση του ακόλουθου ψη-
φίσματος:

«Το νέο αεροδρόμιο αποτελεί διαχρονικό αίτημα του 
παριανού λαού και των εκπροσώπων του τα τελευταία 
30 χρόνια, που συνέβαλαν αποφασιστικά στις εξελί-
ξεις για την υλοποίηση του.

Συνιστά μία υποδομή που βελτιώνει τις συνθήκες 
ασφάλειας του πληθυσμού, εξασφαλίζει την απρό-
σκοπτη μετάβαση των κατοίκων από και προς την 
ηπειρωτική χώρα, αναβαθμίζει τις δυνατότητες πρό-
σβασης των επισκεπτών του νησιού μας όλο τον χρό-
νο και θεμελιώνει τη βιώσιμη και ισόρροπη ανάπτυξη 
στον τόπο μας. 

Για τους λόγους αυτούς, το δημοτικό συμβούλιο Πά-
ρου, σε πνεύμα ενότητας και μηδενικής ανοχής, και 
ανταποκρινόμενο πάντα στα συμφέροντα των ντό-
πιων κατοίκων:

- Καταδικάζει απερίφραστα την πράξη της 
προσφυγής στο Σ.τΕ. που στρέφεται κατά της βού-
λησης του παριανού λαού και στο όνομα του, απαιτεί 
να αποσυρθεί η προσφυγή από τους προσφεύγοντες.

- Είναι αποφασισμένο να συνεχίσει αταλά-
ντευτο τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση 
του νέου αεροδρομίου, χωρίς άλλες καθυστερή-
σεις που αποβαίνουν σε βάρος της ποιότητας ζωής 
των πολιτών της Πάρου. 

Για τον λόγο αυτό, αποφασίζουμε:
- Ανάθεση την υπόθεσης παρακολούθησης της προ-

σφυγής και διαχείρισης όλων των συναφών νομικών 
θεμάτων που ανακύπτουν σε δικηγόρο με σχετική 
εμπειρία και ειδίκευση στην προστασία του περιβάλ-
λοντος, ο οποίος θα προβεί και στη σχετική προετοι-
μασία μέχρι την ημερομηνία εκδίκαση της υπόθεσης 
στο Σ.τΕ., αν οι προσφεύγοντες δεν αποσύρουν την 
προσφυγή. Για το λόγο αυτό εξουσιοδοτεί την Ο.Ε. για 
τη σχετική ανάθεση.

- Επίδοση του ψηφίσματος μας στον υπουργό και 
τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, και συντονισμό των δράσεων μας με 
τους φορείς και τις αρμόδιες νομικές υπηρεσίες του 
υπουργείου για τη δημιουργία αρραγούς μετώπου.

- Καταχώρηση του παρόντος ψηφίσματος σε όλα τα 
έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης».

Λαϊκή Συσπείρωση
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου κατά τη συνεδρία-

ση του δημοτικού συμβουλίου που ενέκρινε ομόφωνα 
το ψήφισμα, μεταξύ άλλων υποστήριξε στην εισήγησή 
της:

«[…] Το αεροδρόμιο από μόνο του δεν είναι η 
κόλαση που επικαλούνται οι προσφεύγοντες γιατί 
υπερασπίζονται τα δικά τους οικονομικά συμφέροντα 
ή την «ησυχία» τους ως προνόμιο με ταξικό πρόσημο 
(με τη λογική, άλλο εμείς στα φέουδα μας και άλλο ο 
λαουτζίκος).

Το αεροδρόμιο όμως δεν είναι ούτε ο παρά-
δεισος που θα εξαλείψει τα προβλήματα του τόπου 
και θα απαντήσει στις ανάγκες του παριανού λαού. Η 
πολιτική της κυβέρνησης, στο όνομα των επενδύσε-
ων των επιχειρηματικών ομίλων και της κερδοφορίας 
τους, προχωρά συνολικά στην αναβάθμιση των αε-
ροδρομίων του Αιγαίου. Ενδεχομένως πολύ σύντομα 
αυτά μαζί με το δικό μας να είναι στη δεύτερη παρτίδα 
που θα βγουν στο σφυρί, όπως τα προηγούμενα. 

Δεν έχουμε αυταπάτες και είναι μια άλλη με-
γάλη κουβέντα, ότι η ύπαρξη των μεγάλων συμ-
φερόντων στο νησί μας, στρέφεται κατά των 
συμφερόντων των εργαζομένων, των επαγγελ-
ματιών, των μικρομεσαίων οικογενειακών επι-
χειρήσεων. 

Το μέλλον του νησιού μας όπως στο παρελ-
θόν έτσι και τώρα απαιτεί αυτοί που παράγουν 
τον πλούτο στο νησί μας, ο παριανός λαός στο 
σύνολο του και οι φορείς του, να βρεθούν στο 
προσκήνιο, να καθορίσουν εκείνοι με τη συμβο-
λή τους, τη στάση τους, τις διεκδικήσεις τους 
την ανάπτυξη προς όφελος τους. 

Τους καλούμε λοιπόν να συστρατευτούν σε 
αυτή την κατεύθυνση.

Η δική μας θέση διαχρονικά ήταν και παραμένει ότι 
το νέο αεροδρόμιο αποτελεί μια υποδομή που βελτι-
ώνει τις συνθήκες μετάβασης των κατοίκων από και 
προς την ηπειρωτική χώρα και αναβαθμίζει τις δυνα-
τότητες πρόσβασης των επισκεπτών του νησιού μας.

Στη παρούσα λοιπόν φάση και με δεδομένη 
την προσφυγή στο ΣτΕ, η θέση μας είναι ότι:

i. Το δημοτικό συμβούλιο πρέπει απερίφραστα 
να καταδικάσει την πράξη της προσφυγής στο 
Σ.τΕ. και να απαιτήσει να αποσυρθεί η προσφυ-
γή από τους προσφεύγοντες. Πρόκειται για ενέρ-
γεια που αποσκοπεί στο όνομα ίδιων συμφερόντων, 
στην ακύρωση ενός έργου που έχει την στήριξη του 
παριανού λαού και των εκπροσώπων του εδώ και 30 
χρόνια.

ii. Ο δήμος πρέπει να αναθέσει σε νομικό με 

σχετική εμπειρία να παραστεί στο ΣτΕ για λογα-
ριασμό του, λόγω έννομου συμφέροντος, ώστε 
να υπάρξει η σχετική προετοιμασία μέχρι την 
ημερομηνία εκδίκασης, αν οι προσφεύγοντες 
δεν αποσύρουν την προσφυγή. Για το λόγο αυτό 
να εξουσιοδοτηθεί η Οικονομική Επιτροπή για 
τη σχετική ανάθεση».

Επαρχείο
Ο έπαρχος της Περιφερειακής Ενότητας Πά-

ρου, Κώστας Μπιζάς, προέβη στην παρακάτω ανα-
κοίνωση σχετικά με τις εξελίξεις για το αεροδρόμιο 
Πάρου.

«Αγαπητοί συμπατριώτες,
Σας υπενθυμίζω ότι με το (…) έγγραφο του υπουρ-

γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων εγκρίθηκε η ένταξη 
της Πράξης «Ανάπτυξη και βελτίωση υποδομών του 
νέου αεροδρομίου Πάρου» με κωδικό (…) στο Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Πε-
ριβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020», με 
συνολικό κόστος πράξης 46.365.267,99 ευρώ.

Στην σχετική απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων αναφέρονται οι εργασίες που θα 
εκτελεστούν στο νέο αεροδρόμιο καθώς και το χρο-
νοδιάγραμμα έναρξης και λήξης της πράξης (30.6.21 
- 31.12.23).

Είναι σημαντικό να τηρηθεί το χρονοδιάγραμ-
μα υλοποίησης διότι γνωρίζουμε ότι στο νέο ΕΣΠΑ 
2021-2027 δεν προβλέπεται χρηματοδότηση για αε-
ροδρόμια.

Οφείλω επίσης να τονίσω ότι η κατασκευή του πα-
ραπάνω έργου δεν αναιρεί την υποχρέωση της το-
πικής αυτοδιοίκησης και της κυβέρνησης να δρομο-
λογήσουν και να υλοποιήσουν στο νησί μας εξίσου 
σημαντικά έργα στους τομείς της υγείας, της παιδείας, 
της οδοποιίας, της ύδρευσης, των απορριμμάτων, των 
λιμενικών υποδομών και γενικότερα σε έργα προστα-
σίας του φυσικού μας περιβάλλοντος.

Με θλίψη όμως οι φορείς της Πάρου και η το-
πική μας κοινωνία ενημερώθηκαν πρόσφατα για 
την προσφυγή είκοσι δύο (22) ατόμων σχετικά με 
την κατασκευή του νέων κτιριακών εγκαταστάσεων 
και της επέκτασης του διαδρόμου στο αεροδρόμιο της 
Πάρου.

Για τον παραπάνω λόγο θα ήθελα να χαιρετίσω την 
ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Πά-
ρου η οποία ταυτίζεται με την διαχρονική κοινή προ-
σπάθεια - επιθυμία των φορέων, των συλλόγων, των 
κατοίκων και των επιχειρηματιών του νησιού μας που 
ξεκίνησε το 1995 για την κατασκευή ενός σύγχρονου 
και ασφαλούς αερολιμένα.

Συγχρόνως θα ήθελα να ζητήσω από τους είκο-
σι πολίτες που προσέφυγαν στο Σ.Τ.Ε. για την 
υλοποίηση του παραπάνω έργου, να αποσύρουν 
την προσφυγή τους. Μία προσφυγή η οποία κά-
νει ζημιά στην τοπική μας οικονομία και στην 
ουσία θα ακυρώσει το σπουδαιότερο έργο υπο-
δομής που έχει δρομολογηθεί για το νησί μας την 
τελευταία εικοσαετία».
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 Από το ελαιοτριβείο ξεκίνησε ο κτιριακός και μηχα-
νολογικός εκσυγχρονισμός στον Αγροτικό Συνεταιρι-
σμό Πάρου μετά την απόφασή του για την είσοδο του 
ιδιώτη επενδυτή.

Οι αλλαγές στο κτήριο αλλά και στο εξοπλισμό του 
ελαιοτριβείου έχει σαν στόχο την ποιοτική αναβάθμιση 
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ελαιοπαρα-
γωγούς του νησιού μας. Με βάση ασφαλείς πληροφο-
ρίες της εφημερίδας μας ο εξοπλισμός θα ανανεωθεί 
μερικώς με νέα σύγχρονα μηχανήματα αλλά και με τη 

βελτίωση – συντήρηση κάποιων από τα υπάρχοντα. 
Οι αυτοματισμοί και το είδος των μηχανημάτων 

εξασφαλίζει αναβαθμισμένη ποιότητα στο παραγόμε-
νο λάδι, εξασφαλίζει καθαρότητα του προϊόντος και 
φυσικά διαφάνεια στην παραγόμενη ποσότητα λαδιού 
σε σχέση με την ποσότητα των ελιών.

Είναι μια καλή αρχή. Ελπίζουμε και ευχόμαστε, σύ-
ντομα να ολοκληρωθεί το γενικότερο πρόγραμμα εκ-
συγχρονισμού όλων των μονάδων του Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού Πάρου.

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

Άρχισε ο εκσυγχρονισμός στον 
Αγροτικό Συνεταιρισμό

Πρόγραμμα 
φιλοξενίας

Ένα πρόγραμμα ταξιδιών εξοικείωσης υλοποιεί ο 
δήμος Πάρου για την προώθηση και προβολή του νη-
σιού στην παγκόσμια τουριστική αγορά, σύμφωνα με 
ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής.

Έτσι, ο δήμος Πάρου συμμετείχε τον Σεπτέμβριο στη 
διοργάνωση ταξιδίου εξοικείωσης στο νησί μας της 
Ελληνοαμερικανίδας, luxury travel blogger, Katherine 
Banks, των Γερμανών, travel bloggers, Ella και Thomas 
Jastram, και του ισραηλινού τηλεοπτικού σταθμού, 
“Heritage TV”.

Η κ. Katherine Banks, εξειδικεύεται στον τουρισμό 
πολυτελείας και επισκέφθηκε την Πάρο στο πλαίσιο 
ενός αφιερώματος στον οίνο και στην αμπελουργία. 

Στη συνέχεια επισκέφθηκαν το νησί οι Γερμανοί 
travel bloggers Ella και Thomas Jastram, δημιουργοί 
του γερμανικού travel blog greece-moments.com. 
Πρόκειται για το σύγχρονο γερμανικό travel blog που 
αφορά ελληνικούς προορισμούς, με πολυετή εμπειρία 
και αυθεντικές αναφορές.

Ακόμα, στο νησί της Πάρου βρέθηκαν οι παραγωγοί 
μιας σειράς ντοκιμαντέρ πολιτιστικού κυρίως ενδιαφέ-
ροντος του ισραηλινού τηλεοπτικού σταθμού Heritage 
TV. Η σειρά προβάλλεται σε Ευρώπη και Αμερική και 
εστιάζει σε ιστορικά, αρχαιολογικά, πολιτιστικά και 
θρησκευτικά μνημεία και αξιοθέατα. 

Τέλος, σε ανακοίνωσή του ο δήμος Πάρου και η επι-
τροπή Τουρισμού και Ανάπτυξης ευχαρίστησαν δημό-
σια τους χορηγούς τους, για τις δωρεάν μετακινήσεις, 
διαμονές, γεύματα κλπ.
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Παγκόσμια 
Ημέρα 
Ψυχικής 
Υγείας 

Στις 10 Οκτωβρίου εορτάστηκε η «Παγκόσμια Ημέρα 
Ψυχικής Υγείας». Η εορτή έχει καθιερωθεί, από την Πα-
γκόσμια Ομοσπονδία Ψυχικής Υγείας και τον Παγκό-
σμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), με στόχο την ανάδειξη 
της σημασίας της ψυχικής υγείας, ως μέσο βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής, καθώς και την ευαισθητοποίηση 
του ευρύτερου πληθυσμού αναφορικά με τις ψυχικές 
ασθένειες και τους παράγοντες που επιβαρύνουν την 
ψυχική υγεία.

Σύμφωνα με το Συμβουλευτικό Κέντρο Σύρου, 
με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχι-
κής Υγείας, είναι σημαντικό να ανα-
γνωρίσουμε ότι η βία αποτελεί 
έναν από τους κυριότερους 
κοινωνικούς παράγοντες 
που σχετίζονται αρνητικά 
με την ψυχική υγεία των 
ατόμων. Επιπλέον, ένα 
ιδιαίτερα επιβαρυ-
ντικό είδος βίας, 
για την ψυχική 
υγεία, θεωρείται η 
ενδο-οικογενειακή 
βία με θύματά της 
να είναι κυρίως οι 
γυναίκες και τα παι-
διά τους. Πρόκειται για 
τη λεκτική, ψυχολογική/ συ-
ναισθηματική, σωματική, σεξου-
αλική ή/και οικονομική κακοποίηση 
που ασκείται μεταξύ πρώην ή νυν συζύγων/
συντρόφων ή άλλων μελών μιας οικογένειας. Οι συ-
νέπειες της ενδο-οικογενειακής βίας μπορεί να είναι 
σωματικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και οικονομικές 
και θεωρείται πλέον δεδομένο ότι προκαλούν πολύ-
πλευρο πλήγμα στην ποιότητα ζωής των γυναικών. 
Αναφορικά με τις επιπτώσεις της στην ψυχική υγεία 
των γυναικών, φαίνεται ότι αυτές επιδρούν αρνητικά 
τόσο σε συναισθηματικό όσο και σε γνωσιακό επίπεδο. 
Η μειωμένη αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, το αί-
σθημα ντροπής και ενοχής, η αμφιβολία και η ανασφά-
λεια, η καταθλιπτική διάθεση και οι εκδηλώσεις φόβου 
και άγχους είναι μόνο μερικές από τις κυριότερες επι-
πτώσεις της ενδο-οικογενειακή βίας στην ψυχική υγεία 
των γυναικών.

Οι γυναίκες επιζώσες έμφυλης και ενδο-οικογενει-
ακής βίας διακατέχονται συνήθως από μια έντονη αί-
σθηση κινδύνου, καθώς και από έντονες και επίμονες 
μνήμες ή εικόνες από τη βίαιη κατάσταση που έζησαν, 
ενώ είναι πιθανό να έχουν μια μόνιμη στάση ψυχικής 
ετοιμότητας, φοβούμενες ότι κάτι κακό θα συμβεί. 
Παράλληλα, συχνά, επιρρίπτουν στον εαυτό τους την 
ευθύνη για τη βίαιη συμπεριφορά που βιώνουν και 
προσπαθούν να βελτιώσουν τη δική τους στάση και 
συμπεριφορά απέναντι στον δράστη. Επίσης, είναι πι-

θανό να αισθάνονται ότι οι καταστάσεις που βιώνουν 
συμβαίνουν μόνο σε εκείνες, γεγονός το οποίο ενισχύει 
την υποτιμητική εικόνα που διατηρούν για τον εαυτό 
τους, δημιουργώντας συγχρόνως ένα αίσθημα ντρο-
πής, αβοηθησίας και μοναξιάς που πολλές φορές έχει 
ως συνέπεια την κοινωνική τους απομόνωση.

Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι η βία σε όποιο 
είδος και μορφή και αν εμφανίζεται, έχει σοβαρές συ-
νέπειες, τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία 
των γυναικών. Η ανοχή και η σιωπή απέναντι στη 
βία το μόνο που κάνουν είναι να συντηρούν το 
συγκεκριμένο φαινόμενο, με αποτέλεσμα η ζωή 
της γυναίκας να καταλήγει έρμαιο στα χέρια του δρά-
στη, υπονομεύοντας την αυτοεκτίμηση, την αυτονομία 
και την ικανότητά της να σκέφτεται και να ενεργεί 
ανεξάρτητα. Κάθε γυναίκα που βιώνει οποιαδήποτε 
μορφή βίας είναι σημαντικό να ενθαρρύνεται να βρει 
τη δύναμη να αναζητήσει βοήθεια, να αναγνωρίσει ότι 
δεν είναι μόνη και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται 

για τη βίαιη συμπεριφορά που δέχεται. Με την 
κατάλληλη υποστήριξη σε κοινωνικό, 

ψυχολογικό και νομικό επίπεδο, η 
γυναίκα μπορεί να «σπάσει τη 

σιωπή» της, να βγει από την 
κακοποιητική κατάσταση 

που βιώνει και σταδια-
κά να επανακτήσει την 
αυτοπεποίθησή της, να 
θέσει νέους στόχους 
και να δημιουργήσει 
τη ζωή που πραγμα-
τικά επιθυμεί και της 

αξίζει. 
Για όλες τις γυναίκες 

που βιώνουν κακοποιητι-
κές συμπεριφορές υπάρ-

χουν πανελλαδικά δομές 
στήριξης (44 Συμβουλευτικά 

Κέντρα, 19 Ξενώνες Φιλοξενίας, 
Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900) που 

στοχεύουν στην προσωπική, κοινωνική και εργασιακή 
ενδυνάμωσή τους. 

Σε τοπικό επίπεδο

Σε τοπικό επίπεδο, κάθε γυναίκα που χρειάζεται 
υποστήριξη για περιστατικά ενδο-οικογενειακής ή/
και έμφυλης βίας, μπορεί να επικοινωνήσει με το Συμ-
βουλευτικό Κέντρο Σύρου του Κέντρου Ερευνών για 
Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ). 

Οι υπηρεσίες του Συμβουλευτικού Κέντρου 
Σύρου είναι δωρεάν και τα στελέχη του παρέχουν 
πληροφόρηση, κοινωνική, ψυχολογική, εργασιακή και 
νομική στήριξη σε ενήλικες γυναίκες θύματα έμφυλης 
βίας ή/και πολλαπλών διακρίσεων, με πλήρη σεβασμό 
στην προστασία των προσωπικών τους δεδομένων 
και την τήρηση του απορρήτου της συμβουλευτικής 
διαδικασίας. 

Τέλος, τα γραφεία του Συμβουλευτικού Κέντρου Σύ-
ρου είναι στην οδό Φολεγάνδρου 2, στην Ερμούπολη 
και το ωράριο λειτουργίας τους Δευτέρα έως Παρα-
σκευή είναι από τις 8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. 
Όσοι επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν 
να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 22810 76496 ή 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ermoupoli@isotita.gr

Δίχως 
υποψήφιους η 
τοπική ΝΔ!

Ως γνωστόν την Κυριακή, 24 Οκτωβρίου, θα πραγ-
ματοποιηθούν εσωκομματικές εκλογές στη ΝΔ για την 
ανάδειξη ΔΣ τις τοπικές οργανώσεις, στις Δ.Ε.Ε.Π Κ 
(πρώην Νομαρχιακές Οργανώσεις) καθώς και συνέ-
δρων.

Στη δημοτική τοπική 
οργάνωση ΝΔ Πά-
ρου Αντιπάρου, σύμ-
φωνα με ενημέρωση 
από την απερχόμενη 
πρόεδρο, Ιφιγένεια 
Χατζηγεωργίου, έως 
την ημέρα που έληξε 

η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν υπήρχε 
στο νησί μας καμία υποψηφιότητα για τη θέση του/
της προέδρου και μόνο μία υποψηφιότητα για μέλος 
του ΔΣ. Παρόλα αυτά, τα μέλη της τοπικής Νέας Δη-
μοκρατίας θα ψηφίσουν στις 24/10 για πρόεδρο και 
μέλη της ΔΕΕΠ ΚΥΚΛΑΔΩΝ καθώς και για συνέδρους.

Η κ. Χατζηγεωργίου σε επιστολή της σε ό,τι αφο-
ρά τη δική της θέση σημειώνει μεταξύ άλλων: «[…] Σε 
αυτές τις εκλογές δε θα είμαι υποψηφία για την προ-
εδρία της ΔΗΜ. Τ.Ο. Πάρου Αντιπάρου. Η απόφαση 
μου αυτή είναι προϊόν ώριμης σκέψης και είναι γνω-
στή στους φίλους και συνεργάτες μου καθώς και στα 
κομματικά όργανα εδώ και πολύ καιρό.

Πρώτα από όλα θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές 
ευχαριστίες μου στον κόσμο της Πάρου και της Αντι-
πάρου που αγκάλιασε την υποψηφιότητα μου από την 
πρώτη στιγμή, τον Απρίλιο του 2016 και με στήριξε 
όλα αυτά τα χρόνια. Συγκινούμαι βαθιά όταν σκέφτο-
μαι όλους αυτούς τους ανθρώπους κι ευελπιστώ ότι 
ανταποκρίθηκα σε ικανοποιητικό βαθμό στις προσδο-
κίες τους. Σας έχω μέσα στην καρδιά μου και θα είμαι 
δίπλα σας και κοντά σας σε ό,τι χρειαστείτε. Λένε ότι 
στην πολιτική δε δημιουργούνται φιλίες, όμως μπορώ 
να πω με περηφάνια ότι σ’ αυτά τα έξι σχεδόν χρόνια 
έχτισα σχέσεις μοναδικές και πολύτιμες και γι αυτό 
νιώθω ευγνώμων». 

Τέλος, εφορευτική επιτροπή στις εσωκομματικές 
εκλογές για τη Δημ. Τ.Ο. ΝΔ Πάρου Αντιπάρου, θα 
είναι ως πρόεδρος η κ. Ιφ. Χατζηγεωργίου και μέλη 
οι κυρίες: Θεοδοσία Μανωλάκη, Αγγελική Ροδίτου και 
Κατερίνα Σάρδη.

«Η τέχνη του 
δρόμου» 

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για ανάδειξη και αξι-
οποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου, ο 
δήμος Πάρου συμμετείχε στα γυρίσματα της εκπομπής 
της ΕΡΤ «Η τέχνη του δρόμου» στην Πάρο, κατά το 
διάστημα 4-7 Οκτωβρίου 2021. 

«Η τέχνη του δρόμου» είναι η πρώτη εκπομπή πολι-
τιστικού περιεχομένου που αφήνει παρακαταθήκη ένα 
μοναδικό καλλιτεχνικό έργο (γκράφιτι) σε κάθε τόπο 
που επισκέπτεται, με στόχο την προβολή και την ανά-
δειξη του τόπου και των ανθρώπων και την ενίσχυση 
του τουρισμού. 

Σχολεία, αθλητικά κέντρα, γήπεδα, πλατείες, λιμάνια 
και δημόσια κτίρια αλλάζουν όψη, μεταφέροντας αισι-
όδοξα μηνύματα και δίνοντας χρώμα στην καθημερι-
νότητα κατοίκων και περαστικών. 
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Ορατός κίνδυνος στα 
Μάρμαρα

Πολλούς μήνες χωρίς προστατευτικές κολώνες έχει μείνει το γεφυράκι στην περιο-
χή των Μαρμάρων προς τον Πρόδρομο, καθώς είναι όλα σπασμένα και μέχρι σήμερα 
δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από τους αρμόδιους φορείς (τοπική κοινότητα, δήμος 
περιφέρεια), για να αποκατασταθούν. 

Πρόκειται για ένα σημείο 
αρκετά επικίνδυνο, καθώς ο 
δρόμος, πριν τη γέφυρα και 
μετά από αυτή είναι στενός 
και δεν χωρούν δύο διερχό-
μενα αυτοκίνητα ταυτόχρονα. 
Έτσι, αν ο ένας οδηγός δεν 
υπολογίσει καλά τις αποστά-
σεις του δρόμου είναι πιθανό 
το όχημά του να βρεθεί στο 
κενό (κάτι που έχει γίνει σύμ-
φωνα με πληροφορίες).

Παράλληλα, εντύπωση 
προκαλεί, όταν αν και πριν 
μερικούς μήνες είχε έρθει 
συνεργείο που τοποθετού-
σε προστατευτικές κολώνες 
στους δρόμους, δεν έβαλε και 
σε αυτό το κομμάτι του οδικού 
δικτύου.

Δημοσκόπηση για την 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Η εταιρεία GPO δημοσίευσε δημοσκόπηση στην εφημερίδα «Παραπολιτικά», την 
Κυριακή, 10 Οκτωβρίου, για την περιφέρεια νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση πρωταρχικό ζήτημα για τους πολίτες της Δωδεκα-
νήσου είναι τα ζητήματα υποδομής κατά 50,3%, ενώ για τους πολίτες των Κυκλά-
δων τα ζητήματα υποδομής έχουν πρωταρχικό ζήτημα κατά 31,6%, Οι κάτοικοι των 
Κυκλάδων θεωρούν σημαντικά για τους πολίτες των νησιών μας τα ζητήματα της 
καθαριότητας με 22% και του κυκλοφοριακού με 20,1%.

Ακόμα, η θετική άποψη για τον περιφερειάρχη, Γ. Χατζημάρκο -προφανώς για λό-
γους εντοπιότητας- είναι στα Δωδεκάνησα σε ποσοστό 58,5%, ενώ στις Κυκλάδες 
βρίσκεται στο 51,1%. Σε ό,τι αφορά το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, 
το 62,9% των πολιτών της περιφέρειας νοτίου Αιγαίου δηλώνει λίγο ή καθόλου 
ικανοποιημένο.

Ακόμα, στις Κυκλάδες (τη στιγμή που έγινε η δημοσκόπηση) δήλωσαν για την 
πρόθεση ψήφου το 36,4% υπέρ της ΝΔ και το 21,6% υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ. Το ΚΙΝ.ΑΛ. 
συγκεντρώνει 7,5%, το ΚΚΕ 3,6%, το Μέρα25 2,2%, η Ελληνική Λύση 1,8% και τα 
υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν 5,9%, ενώ το 14,5% δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Στους ψηφοφόρους της ΝΔ ο κ. Βρούτσης συγκεντρώνει ποσοστό προτίμησης 
κατά 60,4%, η κ. Μονογιού κατά 24,4%, ο κ. Φόρτωμας κατά 22,9%, ο κ. Μ. Κα-
φούρος κατά ποσοστό 2,1%, η κ. Δ. Πρίνια κατά 2,1% και ο κ. Γ. Βακόνδιος κατά 1%. 

Σε ό,τι αφορά τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Ν. Συρμαλένιος συγκεντρώνει 
θετική άποψη από το 20,6%, ο κ. Αντ. Συρίγος κατά 19%, η κ. Ειρ. Ρήγου κατά 14%, ο 
κ. Α. Γάκης κατά 10,3%, ο κ. Ν. Μανιός κατά 8,6% και η κ. Α. Αγγελετάκη κατά 4,3%.

Τέλος, η έρευνα έγινε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε 800 άτομα ηλικίας 17+ 
ετών, με δικαίωμα ψήφου και το δείγμα κατανεμήθηκε με τη μέθοδο των ποσοστώ-
σεων με αναλογία ψηφοφόρων ως προς τις δημοτικές ενότητες της περιφέρειας, 
το φύλο και την ηλικία.
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Προσοχή 
στους 
απατεώνες!

Με αφορμή πρόσφατες καταγγελίες αναφορικά με 
περιστατικά τηλεφωνικής εξαπάτησης πολιτών από 
επιτήδειους με το πρόσχημα της παροχής τεχνικής 
υποστήριξης σε υπολογιστή χωρίς προηγούμενο σχε-
τικό αίτημα, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική 
Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου ενημερώνει τους πο-
λίτες ότι:

Άγνωστοι δράστες προσποιούμενοι τεχνικούς 
σε κέντρα υποστήριξης μεγάλης εταιρίας λο-
γισμικού, «προθυμοποιούνται» να βοηθήσουν τους 
πολίτες στην επίλυση δήθεν τεχνικών προβλημάτων 
στους υπολογιστές τους ή να πραγματοποιήσουν έλεγ-
χο γνησιότητας των εγκαταστημένων προγραμμάτων 
στους υπολογιστές τους, ώστε να συνεχίσουν να τα 
χρησιμοποιούν.

Στο πλαίσιο αυτό ζητούν από τους ανυποψίαστους 
πολίτες να εγκαταστήσουν στον ηλεκτρονικό τους 
υπολογιστή λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, 
αποκτώντας έτσι έλεγχο στον υπολογιστή τους και 
στο σύνολο των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα 
σε αυτόν, όπως:

• λογαριασμούς e-banking, 
• λογαριασμούς μέσων κοινωνικής δικτύωσης, 
• φωτογραφίες και βίντεο, 
• ιστορικό περιήγησης,
• κωδικούς πρόσβασης σε εφαρμογές, ιστοτόπους, 

παιχνίδια κ.α., 
Ακολούθως οι δράστες πραγματοποιούν είσοδο 

στους τραπεζικούς λογαριασμούς και προβαίνουν σε 
οικονομικές συναλλαγές μεταφέροντας σημαντικά 
χρηματικά ποσά.

Από την Ελληνική Αστυνομία συνίσταται στους πολί-
τες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να μην ανταποκρί-
νονται στις κλήσεις αυτές και να μην αποκαλύπτουν 
προσωπικά δεδομένα και στοιχεία σε διάφορους επι-
τήδειους.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που έχουν αποκαλύψει 
προσωπικά δεδομένα προτείνεται:

• άμεση κατάργηση των εφαρμογών, που οι κυβερ-
νοεγκληματίες ζήτησαν να εγκαταστήσετε,

• επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων, στις συ-
σκευές που τυχόν απέκτησαν πρόσβαση (κατόπιν λή-
ψης αντιγράφων ασφαλείας – backup),

• εκτέλεση πλήρους σάρωσης ασφαλείας για τον 
εντοπισμό μολυσμένων ή επικίνδυνων προγραμμάτων, 
με τη βοήθεια ενημερωμένου λογισμικού ασφαλείας,

• αλλαγή κωδικών πρόσβασης και χρήση ισχυρών 
κωδικών, συνδυαζόμενων χαρακτήρων και πολυπλο-
κότητας (Κεφαλαία – μικρά – σύμβολα – αριθμούς) και

• άμεση επικοινωνία με το αρμόδιο -κατά περίπτω-
ση- τραπεζικό ίδρυμα σε περίπτωση πραγματοποίησης 
συναλλαγών – μεταφορών χρηματικών ποσών που 
δεν αναγνωρίζετε.

Επιπλέον:
• να αναφέρετε το περιστατικό απάτης τεχνικής υπο-

στήριξης στην εταιρεία, της οποίας τεχνικούς υποδύ-
θηκαν οι επιτήδειοι,

• να καταγγείλετε το γεγονός, ακόμη και σε κάθε πε-
ρίπτωση απόπειρας, στην Αστυνομία.

Τέλος, περισσότερες χρήσιμες συμβουλές-πληροφο-
ρίες για την προστασία των πολιτών έχουν αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας Ελληνικής 
Αστυνομίας www.hellenicpolice.gr/ Οδηγός του Πολί-
τη.

Απεργία 
εκπαιδευτικών

Τη Δευτέρα, 11 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στην 
πλ. Μαντώς, η απεργιακή συγκέντρωση των εκπαιδευ-
τικών του νησιού μας, που διαμαρτυρήθηκαν τον Νόμο 
Χατζηδάκη. Η συμμετοχή των απεργών στο νησί μας 
ανήλθε στο 85%.

Λαϊκή Συσπείρωση
Για τις απεργιακές κινητοποιήσεις των εκπαιδευτι-

κών, από την Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δημοσιεύτηκε 
το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπείρωσης με τον 
επικεφαλής της Κ. Ροκονίδα παραβρέθηκε σήμερα 
στην πλατεία Μ. Μαυρογένους για να εκφράσει τη συ-
μπαράσταση στον αγώνα των εκπαιδευτικών μας, που 
πρέπει να είναι και αγώνας όλων των εμπλεκομένων 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, γονέων και μαθητών.

Στηρίζουμε τα δίκαια αιτήματά τους, γιατί αντιπα-
λεύουν το ψευδεπίγραφο νομοθετικό πλαίσιο για την 
«αξιολόγηση» εκπαιδευτικών και σχολικών μονάδων 
και παράλληλα αντιστέκονται στο Νόμο Χατζηδάκη 
που θέλει να βάλει στο «γύψο» εργασιακά δικαιώματα 
και συνδικαλιστικές ελευθερίες.

Στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι να στερή-
σει το δικαίωμα της μόρφωσης από τα παιδιά των λα-
ϊκών οικογενειών, να διαμορφώσει σχολεία πολλών 
κοινωνικών ταχυτήτων και μετατρέψει τα σχολεία, 
τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς σε κυνηγούς 
χορηγιών. Η υποκρισία βέβαια περισσεύει όταν δεν 
υπάρχουν κατάλληλα σχολικά κτήρια, όταν ένα μήνα 
μετά την έναρξη του σχολικού έτους υπάρχουν τερά-
στια κενά σε εκπαιδευτικούς, όταν συγχωνεύουν τμή-
ματα και όταν οι ανάγκες της παράλληλης στήριξης 
μένουν ανικανοποίητες.

Ο αγώνας των εκπαιδευτικών πρέπει να πρέ-
πει να γίνει αγώνας κάθε λαϊκής οικογένειας 
για δημόσια δωρεάν παιδεία, για ένα σχολείο 
που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες 
μόρφωσης των παιδιών μας».

Ομάδα γυναικών Πάρου Αντιπάρου
Από την Ομάδα Γυναικών Πάρου Αντιπάρου 

(μέλος της ΟΓΕ), δημοσιοποιήθηκε ανακοίνωση για 
την απεργία των εκπαιδευτικών, στην οποία σημειώ-
νεται:

«Η Ομάδα Γυναικών Πάρου - Αντιπάρου στηρίζει τα 
δίκαια αιτήματά τους, συμπαραστέκεται στον αγώνα 
τους και τάσσεται στο πλευρό τους. Στην πρόσφα-
τη άλλωστε εκδήλωση - συζήτηση που οργάνωσε η 
Ομάδα Γυναικών αναδείξαμε ζητήματα παιδείας και 
εκφράσαμε ότι:

- Είμαστε αντίθετες με τη βαθιά ταξικά αντιεκπαι-
δευτική κυβερνητική πολιτική που ακολουθείται και 
θεμελιώνει την ανισοτιμία στο δικαίωμα της μόρφω-
σης.

- Είμαστε ενάντια σε «αξιολογήσεις» που τελικά δι-
αμορφώνουν σχολεία πολλών ταχυτήτων.

- Είμαστε ενάντια σε κάθε μεθόδευση που θα μετα-
τρέψει τα σχολεία σε επενδυτικό πεδίο και τους κα-
θηγητές όπως και τους γονείς επαίτες χορηγιών και 
δωρεών.

Είμαστε δίπλα στους εκπαιδευτικούς που σηκώνουν 
το αγωνιστικό τους ανάστημα τους γιατί μας ενώνει 
το κοινό συμφέρον που θέλει η ολόπλευρη μόρφωση 
να παρέχεται ισότιμα σε όλους και όχι σε λίγους και 
εκλεκτούς.

Μας ενώνει η κοινή πεποίθηση ότι τα παιδιά μας 
μπορούν και πρέπει να έχουν όλα τα εφόδια να χτί-
σουν μια καλύτερη κοινωνία αντλώντας τα αναγκαία 
εφόδια από μια ενιαία, δωρεάν και δημόσια παιδεία 
που θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εκπαιδευτικές 
ανάγκες».

Επίσημη 
υποδοχή στο 
δημαρχείο 
Πάρου της 
ρώσικης 
αντιπροσωπείας

Στις 11/10/2021 το βράδυ, στην αίθουσα συνεδρι-
άσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, πραγμα-
τοποιήθηκε επίσημη εκδήλωση για τα μέλη και τους 
συνοδούς της ΜΚΟ «Ρωσικός Γεωγραφικός Σύνδε-
σμος», στο πλαίσιο του Αφιερωματικού Έτους Ιστορίας 
Ελλάδας – Ρωσίας, οι οποίοι επισκέφθηκαν την Πάρο 
επιβαίνοντας ρέπλικας ρωσικής φρεγάτας της εποχής 
του Μεγάλου Πέτρου.

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, υποδέχθηκε τη ρω-
σική αποστολή και μίλησε τόσο για την ιστορική στιγμή 
που ο ρώσικος στόλος αγκυροβόλησε στον κόλπο της 
Νάουσας, όσο και για τη σημασία της επίσκεψης. Ακό-
μα, ο κ. Κωβαίος ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές 
αυτών των εκδηλώσεων

Επίσης, τον λόγο έλαβε και η πρόεδρος της δημο-
τικής οργανωτικής επιτροπής για τη διοργάνωση των 
εκδηλώσεων στο πλαίσιο του Αφιερωματικού Έτους 
Ιστορίας Ελλάδας – Ρωσίας, Ελισάβετ Παπαζώη, όπως 
και εκπρόσωπος της ρωσικής ΜΚΟ.

Η ρώσικη πολυπληθής αντιπροσωπεία τίμησε τον κ. 
Κωβαίο προσφέροντας του ένα μετάλλιο –πιστό αντί-
γραφο- των μεταλλίων που δινόταν από τη Μεγάλη 
Αικατερίνη στους μετέχοντας των αποστολών εκείνης 
της εποχής. Επίσης, του έδωσαν αντίγραφο εικόνας 
της Αγ. Αικατερίνης, καθώς και άλλα δώρα από την 
πατρίδα τους. Μετάλλιο δόθηκε και στην κ. Παπαζώη, 
όπως και δώρο στον πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ, Δ. Αντι-
παριώτη.

Τέλος, στην αποστολή των ρώσων που επισκέφθηκε 
το δημαρχείο μετείχαν φωτογράφοι και κινηματογρα-
φιστές, αφού η επίσκεψη στο νησί μας θα προβληθεί 
σε ΜΜΕ της χώρας τους.

Τέλος, μετά την όμορφη εκδήλωση ο δήμος Πάρου 
δεξιώθηκε τη ρώσικη αποστολή.
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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

Περιβάλλον

Κοράλλια 7.500 ετών 
στο Αιγαίο!

Όταν συζητούμε για τα κοράλλια, συνήθως το μυαλό μας πηγαίνει σε εξωτικά 
και μακρινά νησιά. Παρόλα αυτά όμως σε βάθη 70-250 μέτρων βρίσκονται οι πα-
νέμορφοι κοραλλιγενείς (έτσι ονομάζονται στη Μεσόγειο και όχι κοραλλιογενείς) 
οικότοποι. 

Μιλώντας στην εφημερίδα «Καθημερινή», ο διευ-
θυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας 
«Αρχιπέλαγος», Θοδωρής Τσιμπίδης, υποστηρίζει: 
«Η ομορφιά τους σου κόβει την ανάσα. Ακόμα και οι ει-
δικοί επιστήμονες εξέφρασαν την έκπληξή τους για την 
ύπαρξη αυτού του μοναδικού περιβάλλοντος».

Επίσης, η θαλάσσια βιολόγος, Αναστασία Μήλι-
ου, λέει: «Σε αυτούς τους οικοτόπους υπολογίζεται πως 
ζουν 1.800 θαλάσσια είδη, μεταξύ αυτών και αρκετά 
πολύ εμπορικά είδη, όπως οι αστακοί και οι συναγρίδες. 
Οι κοραλλιγενείς οικότοποι στη Μεσόγειο είναι αποικίες κοραλλιών, μαζί με ασβε-
στολιθικά ροδοφύκη, που οι ψαράδες ονομάζουν τραγάνες, και άλλα συστατικά. 
Δεν είναι μόνο η ομορφιά τους. Παίζουν πολύ ουσιαστικό ρόλο στην αναπαραγωγή 
των θαλάσσιων ειδών, έχουν πολύ υψηλότερη βιοποικιλότητα απ’ ό,τι άλλα σημεία. 
Από αυτές τις περιοχές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η ζωή στη θάλασσα και βεβαίως 
η αλιεία. Σε αυτούς τους οικοτόπους υπολογίζεται πως ζουν 1.800 θαλάσσια είδη, 
μεταξύ αυτών και αρκετά πολύ εμπορικά είδη, όπως οι αστακοί και οι συναγρίδες». 
Όπως εξήγησε η κ. Μήλιου, στο Αιγαίο οι κοραλλιγενείς οικότοποι βρίσκονται σε 
μεγαλύτερα βάθη απ’ ό,τι στη δυτική Μεσόγειο, γιατί τα νερά του έχουν μεγαλύτερη 
διαύγεια, μεταφέροντας φως πιο βαθιά. «Γι’ αυτόν τον λόγο οι αποικίες κοραλλιών 
του Αιγαίου, που ζουν στη μεσοφωτική θαλάσσια ζώνη, προστατεύονται περισσότε-
ρο από τις εναλλαγές θερμοκρασίας, αφού στα βάθη που υπάρχουν η θερμοκρασία 
μεταβάλλεται λίγο και πολύ αργά», σημειώνει η ερευνήτρια του «Αρχιπελάγους». 

Οι κίνδυνοι
Σύμφωνα με τους ερευνητές αρκεί το πέρασμα ενός βαριού συρόμενου αλιευτικού 

εργαλείου από πάνω τους για να συντρίψει για πάντα τους οικοτόπους και μέσα 
σε λίγα δευτερόλεπτα να καταστρέψει το έργο αιώνων της φύσης. Σοβαρή ζημιά 
μπορούν να προκαλέσουν και εγκαταλελειμμένα δίχτυα, ενώ σε συνολικό εκμηδε-
νισμό οδηγούν οι εκρήξεις δυναμίτη, που δυστυχώς ακόμα χρησιμοποιούνται από 
ασυνείδητους.

Όπως εξήγησε η κ. Μήλιου: «οι κοραλλιγενείς οικότοποι επιβιώνουν μόνο από 
τύχη. Με βάση την ελληνική, την ευρωπαϊκή και τη διεθνή νομοθεσία αποτελούν 

προστατευόμενες περιοχές. Στην Ελλάδα αλλά και άλλες 
περιοχές της Μεσογείου κάτι τέτοιο όμως δεν ισχύει στην 
πράξη, γιατί πολύ απλά κανείς δεν ξέρει πού βρίσκονται 
αυτά τα ευάλωτα οικοσυστήματα. Δεν έχουν γίνει χαρτο-
γράφηση και οριοθέτηση, έτσι ώστε να απαγορευτεί στις 
περιοχές αυτές η χρήση συρόμενων αλιευτικών εργαλεί-
ων και άλλων καταστροφικών πρακτικών».

Το πρόγραμμα
Το Ινστιτούτο «Αρχιπέλαγος» σε συνεργασία με το Πε-

ριφερειακό Κέντρο Δράσης των Ηνωμένων Εθνών για τη 
Μεσόγειο (UNEP/MAP SPA/RAC) και με το τμήμα Βιολο-

γίας του πανεπιστημίου του Έσεξ της Αγγλίας, καθώς και με τη στήριξη του γαλλικού 
φορέα Pure Ocean, προχωρά στη δράση «Προστατεύοντας τα κοραλλιογενή του 
Αιγαίου» (Protecting Aegean Coralligene). 

Αξιοποιώντας το σκάφος του Ινστιτούτου «Aegean Explorer» και με σύγχρονο 
αλλά προσιτό εξοπλισμό, οι ερευνητές του «Αρχιπελάγους» ξεκίνησαν την περιπέτεια 
της καταγραφής των κοραλλιγενών οικοτόπων, στοχεύοντας να αναπτύξουν μία νέα 
μεθοδολογία σχετικά χαμηλού κόστους αλλά υψηλής επιστημονικής αξιοπιστίας, με 
σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία (ROV, multibeam sonar, biomass scanner, CTD). 
Το πιλοτικό πρόγραμμα θα αναπτυχθεί κατ’ αρχάς στις περιοχές των Φούρνων, της 
Αμοργού, της Κινάρου και της Δονούσας. «Είναι ένα καινούργιο πεδίο δράσης για το 
“Αρχιπέλαγος”. Έχουμε μεγάλο αίσθημα ευθύνης για το κατά πόσο θα μπορέσουμε 
να προστατεύσουμε αυτά τα ιδιαίτερα σημαντικά οικοσυστήματα, αφενός από τις 
ολοένα και πιο έντονες ανθρώπινες απειλές και αφετέρου από τις επιπτώσεις της 
κλιματικής αλλαγής, καθώς ήδη κατά καιρούς καταγράφουμε ασυνήθιστα υψηλές 
θερμοκρασίες στα μεγάλα βάθη», αναφέρει η κ. Μήλιου.
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Το υπουργείο Εσωτερικών, ενέταξε το έργο με τίτλο: 
«Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων 
που περιλαμβάνει τη συλλογή και μεταφορά 
των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώ-
στος του δήμου Πάρου μαζί με επέκταση δυνα-
μικότητας και εκσυγχρονισμό ΕΕΛ Μάρπησσας 
του δήμου Πάρου» στο πρόγραμμα «Αντώνης 
Τρίτσης».

Για την ένταξη του έργου αυτού στο χρηματοδοτι-
κό πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» είναι φανερό ότι οι 
υπηρεσίες της ΔΕΥΑΠ κατέθεσαν ολοκληρωμένο φά-
κελο με ώριμες μελέτες. Ο δήμος με την υλοποίηση 
αυτού του έργου δίνει λύση σε ένα πολύ σοβαρό πρό-
βλημα που εκκρεμούσε πολλές δεκαετίες.

Η χρηματοδότηση του έργου πραγματοποιείται 
μέσω επενδυτικού δανείου που χορηγείται από το Τα-
μείο Παρακαταθηκών και Δανείων, συνομολογείται με 
δανειακή σύμβαση μεταξύ του Κύριου του Έργου και 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και απο-
πληρώνεται από πόρους του Προγράμματος Δημοσί-
ων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του υπουργείου Εσωτερικών.

Το έργο περιλαμβάνει την ολοκληρωμένη διαχείριση 
αστικών λυμάτων που περιλαμβάνει τη συλλογή και 
μεταφορά των λυμάτων των οικισμών Λεύκες και Κώ-
στος του δήμου Πάρου μαζί με επέκταση δυναμικό-
τητας και εκσυγχρονισμό ΕΕΛ Μάρπησσας του δήμου 
Πάρου.

Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Πάρου και το ποσό 
χρηματοδότησης είναι 6.990.800 ευρώ. Το φυσικό 
αντικείμενο της πράξης αποτελείται από πέντε υπο-
έργα:

Αναλυτικά το έργο
Το έργο με προϋπολογισμό 6.990.800 ευρώ και 

αποτελείται από 5 συνολικά υποέργα. Από αυτά, τα 
δύο βασικά είναι τα παρακάτω:

Υποέργο 1: «Κατασκευή δικτύου συλλογής 
και μεταφοράς λυμάτων οικισμών Λεύκες και 
Κώστος Πάρου».

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 3.500.000 
ευρώ. Αφορά την κατασκευή ενός σύνθετου δικτύου 
αγωγών αποχέτευσης, συνολικού μήκους περίπου 
16.500 μέτρων. Χωρίζεται σε τέσσερα διακριτά τμή-
ματα. Το ένα αφορά την κατασκευή εσωτερικού δικτύ-
ου αποχέτευσης στον οικισμό των Λευκών, το δεύτερο 
στο δίκτυο μεταφοράς από Λεύκες προς Χοιρόλακα, 
το τρίτο στο δίκτυο μεταφοράς από την άκρη του οι-
κισμού του Κώστου προς Χοιρόλακα και το τέταρτο 
στον κοινό βαρυτικό δίκτυο μεταφοράς από Χοιρόλακα 
προς την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Μάρ-
πησσας. 

Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC και 
HDPE τελευταίας γενιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι για 
πρώτη φορά στο δίκτυο αποχέτευσης της Πά-
ρου, θα εγκατασταθούν προκατασκευασμένα 
αντλιοστάσια τελευταίας τεχνολογίας, πλήρως 
στεγανά, τα οποία θα εκμηδενίζουν τις οχλήσεις 
προς τους περίοικους, ενώ θα διευκολύνουν τη συ-
ντήρηση από το τεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑΠ.

Υποέργο 2: «Επέκταση δυναμικότητας και εκ-
συγχρονισμός ΕΕΛ Μάρπησσας Πάρου».

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 3.220.000 
ευρώ. Αφορά την επέκταση της δυναμικότητας της 
υφιστάμενης εγκατάστασης έτσι ώστε να μπορέσει να 
εξυπηρετεί την πολύ μεγάλη αύξηση της παροχής τα 
τελευταία χρόνια, καθώς και τον πλήρη εκσυγχρονισμό 
της παλαιάς μονάδος. Ο Βιολογικός Καθαρισμός της 
Μάρπησσας κατασκευάστηκε το 1995 και ξεκίνησε να 

λειτουργεί στις αρχές του 2000. Σήμερα, ειδικά κατά 
τους θερινούς μήνες, καταφέρνει να λειτουργεί αποτε-
λεσματικά μόνο χάρις στην υπερπροσπάθεια του προ-
σωπικού της ΔΕΥΑΠ, καθώς οι παροχές λυμάτων που 
δέχεται ξεπερνούν κατά πολύ τον αρχικό σχεδιασμό 
του. Με το συγκεκριμένο έργο, θα κατασκευαστεί 
στην ουσία μία νέα γραμμή επεξεργασίας των 
λυμάτων, έτσι ώστε να διπλασιαστεί η δυνα-
μικότητά του από 5.000 ισοδύναμους κατοί-
κους (ΙΚ) σε 10.000 ΙΚ, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί 
η δυνατότητα για να παραλάβει και τα λύματα νέων 
περιοχών, όπως οι Λεύκες και ο Κώστος. Παράλληλα, 
θα εκσυγχρονιστεί πλήρως ο ηλεκτρομηχανολογικός 
εξοπλισμός και οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, θα 
εγκατασταθούν σύγχρονα μηχανήματα για την υποδο-
χή και την προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων, αυ-
τοματισμός και τηλεέλεγχος τελευταίας τεχνολογίας, 
καθώς και διάταξη αφυδάτωσης της παραγόμενης 
λάσπης. 

Βιολογικός Καθαρισμός Μάρπησσας
Αναφορικά με τη σημαντικότητα του έργου, θα ση-

μειώσουμε τέσσερις βελτιώσεις που αναμένονται μετά 
την υλοποίησή του:

1) Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κα-
τοίκων των Λευκών και του Κώστου, αφού θα 
απομακρυνθούν τα λύματα από τον οικισμό και τα ρέ-
ματα της περιοχής, θα εκμηδενιστούν οι οσμές και θα 

Επιτέλους! Διαχείριση λυμάτων 
σε Λεύκες – Κώστο!
Έπειτα από αναμονή δεκαετιών… τα αστικά λύματα των χωριών Λευκών και 
Κώστου δε θα συνεχίσουν να μολύνουν τον υδροφόρο ορίζοντα του νησιού μας, 
αφού θα διοχετευτούν στον Β.Ι.Ο.Κ.Α. Μάρπησσας και όχι στα ρέματα...
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εξασφαλιστεί η δημόσια υγεία
2) Θα προστατευτεί η ποιότητα νερού του 

υδροφόρου ορίζοντα της ευρύτερης περιοχής 
του Αστέρα, όπου βρίσκονται τα σημαντικότερα απο-
θέματα νερού του νησιού, καθώς η απορροή των λυ-
μάτων των δύο οικισμών κατέληγαν εκεί, μέσω των 
ρεμάτων.

3) Με την αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού 
Μάρπησσας, διασφαλίζεται η σωστή και εύρυθ-
μη λειτουργία του για τα τουλάχιστον επόμενα 
20 έτη, εξασφαλίζεται η ποιότητα επεξεργασμένου 
νερού εκροής και κατ’ επέκταση η διαφυλάσσεται το 
θαλάσσιο περιβάλλον και οι ακτές τις περιοχής.

4) Παράλληλα με την κατασκευή δικτύου αποχέτευ-
σης στον οικισμό των Λευκών, προγραμματίζεται 
να αντικατασταθεί και το μεγάλο τμήμα του 
υφιστάμενου, πολύ παλαιού και ελαττωματι-
κού δικτύου ύδρευσης, που αποτελεί και ένα 
από τα τελευταία τμήματα δικτύου με αμίαντο 
στην Πάρο. Έτσι, θα μειωθούν οι αφανείς διαρρο-
ές, ενώ εξασφαλίζεται ότι το πόσιμο νερό του δικτύου 
ανταποκρίνεται στα σύγχρονα ποιοτικά πρότυπα και 
δεν υπάρχει πιθανότητα να επηρεάσει αρνητικά την 
υγεία των καταναλωτών.

Καινοτομία του έργου
Στο προτεινόμενο έργο η προστασία του περιβάλλο-

ντος, η αποδοτικότητα και η ανάπτυξη του νησιού είναι 
οι κύριοι άξονες σχεδιασμού του. Χρησιμοποιήθηκαν 
μέθοδοι που εξασφαλίζουν την ικανοποίηση των στό-
χων αυτών με καινοτόμες και πρωτοπόρες μεθόδους. 
Αρχικά στο υφιστάμενο κτίριο διοίκησης θα εγκατα-
σταθεί το σύστημα τηλε-ελέγχου – τηλεχειρι-
σμού SCADA μέσω του οποίου θα ελέγχονται 
όλα τα στοιχεία των μονάδων του βιολογικού 
καθαρισμού. Το σύστημα αποσκοπεί στο τηλεχειρι-
σμό, τηλεέλεγχο και την αυτόματη λειτουργία του εξο-
πλισμού της εγκατάστασης. Η εγκατάστασή του εξα-
σφαλίζει αυτόματα την καλύτερη επιλογή συνθηκών 

λειτουργίας του έργου. 
Το σύστημα αυτοματισμού θα συμπεριλάβει τις νέες 

και τις υφιστάμενες μονάδες, θα παρέχει στον χειριστή 
επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση κάθε μονά-
δας, θα επιτρέπει την αυτόματη λειτουργία της 
μονάδας υπό κανονικές συνθήκες, αλλά και 
την παρέμβαση του χειριστή στη λειτουργία 
της μονάδας μέσω Η/Υ, ενώ επιπλέον θα επιτρέπει 
τη λειτουργία της μονάδας από το πεδίο αν υπάρχει 
απώλεια του κεντρικού συστήματος ελέγχου ή αν αυτό 
κρίνεται απαραίτητο.

Επιπρόσθετα, έπειτα από την επεξεργασία των 
λυμάτων μέρος τους μπορεί να διατεθεί για 
άρδευση του λόφου του Αγίου Αντωνίου και 
βιομηχανική χρήση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη 
μείωση των επεξεργασμένων λυμάτων που απορρί-
πτονται στη θάλασσα αλλά και την αύξηση των υδατι-
κών πόρων για αγροτική εκμετάλλευση. Γεγονός που 
δύναται να επιφέρει αύξηση της αγροτικής παραγωγής 
δεδομένης της έλλειψης υδατικών πόρων που παρα-
τηρείται στη Πάρο.

Μ. Κωβαίος: Υλοποιούμε έργα υποδομής
Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, για το έργο 

δήλωσε στην εφημερίδα μας:
«Για τον δήμο Πάρου το νέο πρόγραμμα ανάπτυξης 

και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρί-
τσης» αποτέλεσε μια σημαντική χρηματοδοτική ευκαι-
ρία για την υλοποίηση σημαντικών έργων υποδομής 
για το νησί μας. Η διοίκηση του δήμου σε συνεργασία 
με τις υπηρεσίες της κατέθεσε ένα σύνολο προτάσε-
ων συνολικού προϋπολογισμού 12.236.743,25 ευρώ, 
στο προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα του υπουργεί-
ου Εσωτερικών και ολοκληρωμένους φακέλους και 
προτάσεις για κάθε έργο. 

Εξ αρχής, θέσαμε το έργο της ολοκληρωμένης δια-
χείρισης των αστικών λυμάτων των οικισμών Λεύκες 
και Κώστος και την αναβάθμιση του ΒΙΟΚΑ Μάρπησας, 
ως πρώτη προτεραιότητα, αναγνωρίζοντας τη σπου-
δαιότητά του στη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και τη 
συμβολή στη βελτίωση της καθημερινότητας και ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών μας. 
Παρόλο τον υψηλό προϋπολογισμό των 6.990.800 
ευρώ και το γεγονός ότι ο δήμος Πάρου ανήκει στην 
κατηγορία 5 και δικαιούταν μέχρι 12.000.000 ευρώ, 
εκ των οποίων τα 3.640.549,77 ευρώ, ήταν ήδη συμ-
βασιοποιημένα μέσω του προηγούμενου χρηματοδο-
τικού προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.

Η υλοποίηση ουσιαστικών έργων υποδομής 
στον δήμο Πάρου είναι για εμάς προτεραιότητα 
και διακατέχεται από υψηλό αίσθημα ευθύνης 
προς την κοινωνία. Για το λόγο αυτό εργαζόμα-
στε σκληρά, σχεδιάζοντας ένα καλύτερο μέλλον 
για όλους μας. Συνεχίζουμε…».
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Τουριστική 
προβολή

Στον 21ο αιώνα είναι σαφές ότι το κομμάτι του 
τουρισμού στην παγκόσμια πίτα της οικονομίας 
είναι μεγάλο. 

Υπάρχουν κράτη και περιοχές που στηρίζουν πα-
γκόσμια την οικονομία τους στον τουρισμό. Εκα-
τοντάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις στην Πάρο 
εξαρτώνται οικονομικά από τον τουρισμό. Προφα-
νώς και δεν υπάρχει επάγγελμα στο νησί που δεν 
έχει σχέση με αυτόν. Εκπαιδευτικός μήπως; Μα αν 
δεν υπήρχε ο τουρισμός στο νησί, ποιος πιστεύει 
ότι θα είχαμε τόσα σχολεία και θα υπάρχει ανάγκη 
και για δημιουργία νέων. Υπάλληλος του ευρύτε-
ρου δημόσιου τομέα; Τα ίδια και εδώ. Ακόμα και ο 
αγροτο/κτηνοτροφικός τομέας ή των αλιέων έχει 
σχέση με τον τουρισμό. Ακόμα και η δική μου εργα-
σία έχει σχέση με τον τουρισμό. Δίχως αυτόν δεν 
έχεις διαφήμιση.

Στο νησί μας, οι άνθρωποι που έχουν άμεση 
σχέση με τον τουριστικό κλάδο έχουν στην πλει-
οψηφία τους συντεχνιακά όργανα. Και φυσικά, οι 
ενέργειες που θα κάνουν οι σύλλογοι ιδιοκτητών 
καταλυμάτων ή καφε/εστιατόρων κλπ είναι δικό 
τους θέμα. Δηλαδή, πώς θα προωθήσουν το προϊ-
όν τους, πώς θα διαφημιστούν κλπ. Την ίδια στιγμή 
όμως που αποδεδειγμένα άνθρωποι, που εμπλέ-
κονται άμεσα με τον τουρισμό και έχουν πρωτοπο-
ριακές ιδέες για τις προωθητικές ενέργειες τους, 
έχω την άποψη ότι δεν πολύ-ασχολούνται με τις 
όποιες ενέργειες κάνει η δημοτική Αρχή. Και εξη-
γώ. Πριν λίγες ημέρες η δημοτική Αρχή δημοσιο-
ποίησε ένα δελτίο Τύπου σχετικά με την άφιξη και 
φιλοξενία travel bloggers στο νησί μας. Επίσης, 
φέτος τον χειμώνα –ουσιαστικά μετά από δύο έτη 
λόγω πανδημίας- αναμένεται ο δήμος μας να λά-
βει μέρος σε εκθέσεις τουρισμού. Όλα αυτά μπο-
ρούν να μοιάζουν παλαιομοδίτικα (και είναι), αλλά 
είναι κάτι που γίνεται, έστω και με τον ίδιο τρόπο 
που γινόταν προ δεκαετιών.

Στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας μας το 1945 
η «Φωνή της Πάρου» έγραφε στο πρωτοσέλιδό 
της για τον τουρισμό, έχοντας μία πανοραμική 
εντυπωσιακή εναέρια φωτογραφία για την εποχή, 
με την Παροικιά και την Εκατονταπυλιανή. Το θέμα 
μάλιστα είχε ως τίτλο: «Ο τουρισμός εν Πάρω». Το 
1945 αυτό ίσως ήταν αρκετό. Όσο αρκετό ήταν 
τη δεκαετία του 1960 να υπάρχει μία μεγάλη και 
αξιοπρεπής φωτογραφία (με χρώμα), σε κεντρικό 
πρακτορείο των Αθηνών με την ομορφιά της Πά-
ρου. Τη δεκαετία του ’80 –που έγινε το μεγάλο 
«μπαμ» με το νησί μας- αρκούσε να διαφημίσεις 
τον τόπο και με μερικά φιλμάκια που έκαναν τα 
κρατικά κανάλια ως ένθετα στις ειδήσεις τους. 
Μετά, τον 21ο αιώνα, η προώθηση έγινε και γι’ 
άλλα πράγματα (γευσιγνωσία, θρησκευτικός του-
ρισμός κλπ).

Οδεύοντας προς το 2022 μήπως πρέπει να δού-
με το θέμα της τουριστικής προώθησης πιο σοβα-
ρά και όχι να ομιλούμε για πράγματα που γίνονταν 
όπως επί παλαιοτέρων εποχών;

Ο Μεσαίος 
χώρος 
«μίκρυνε»!

Η θεωρία του «μεσαίου χώρου» και του «ώριμου 
φρούτου» ακούγεται ευθέως από τα χείλη «παλαι-
ών» και έμπειρων κομματικών στελεχών της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης, με στόχο τη διακριτική 
αλλά ξεκάθαρη αλλαγή, τόσο στην στρατηγική του 
κόμματος, όσο και στο προφίλ του αρχηγού της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης.

Ευθέως από τα χείλη του αρχηγού της, δεν ελέ-
χθη κάτι παρεμφερές, η τελευταία όμως συνέντευ-
ξη του στο «ανοιχτό» μεγάλο κανάλι, έδειξε τους 
«ανοιχτούς» διαύλους του με τα μεσαία στρώματα 
της κοινωνίας, τα οποία του στέρησαν την εξουσία 
στις τελευταίες εκλογές και δικαιολογημένα, παρά 
τις δικαιολογίες του. Μεσαία στρώματα που ένα 
μεγάλο ποσοστό βρίσκεται στον λεγόμενο «μεσαίο 
χώρο»!

Η ακολουθούμενη αντιπολιτευτική στρατηγική, 
της άρνησης σε όλα, της καταστροφολογίας και η 
επιμονή στη μη «έντιμη» αυτοκριτική, για την περί-
οδο της κυβέρνησης, απέδειξαν ότι παρά την μικρή 
πτώση των δημοσκοπικών ποσοστών του κυβερ-
νώντος κόμματος, η αξιωματική αντιπολίτευση δεν 
κερδίζει ενώ δείχνει καθηλωμένη σε ποσοστά πολύ 
χαμηλότερα και από αυτά των τελευταίων εκλογών. 
Σχεδόν το ένα τρίτο των άλλοτε ψηφοφόρων της, 
έχουν εγκατασταθεί στη λεγόμενη γκρίζα ζώνη, 
στην αδιευκρίνιστη ψήφο. Ο τριπλός αντιπολιτευτι-
κός άξονας πάνω στον οποίο κινείται, σε κοινωνικό, 
οικονομικό και αξιακό επίπεδο και με τον τρόπο που 
κινείται, φαίνεται ότι δεν αποδίδει είτε γιατί τα μηνύ-
ματα τους είναι παρωχημένα και δεν περνάνε πλέον, 
είτε γιατί έχουν διαφοροποιηθεί τα χαρακτηριστικά 
των πολιτών, που άλλοτε είχαν «ευήκοα ώτα» στα 
διχαστικά και ισοπεδωτικά μηνύματα.

Είναι γεγονός ότι οι εκλογικές βάσεις των κομ-

μάτων εξουσίας είναι αρκετά ρευστές. Υπάρχουν 
νεότεροι είσοδοι ψηφοφόρων στα κόμματα, των 
οποίων τα αντανακλαστικά και οι ιδεολογίες τους, 
δεν συνάδουν με τον «μεσαίο χώρο» και την αστι-
κή λογική του «ώριμου φρούτου»! Αποτέλεσμα, οι 
θεωρίες του «μεσαίου χώρου» που μεγαλούργησαν 
πριν από κάποια χρόνια, να θεωρούνται ξεπερασμέ-
νες. Εξάλλου, η κοινωνία αναζητά ανατροπή του 
υπάρχοντος μοντέλου αντιπροσώπευσης και ρήξης 
με το σύστημα και τη δομή διακυβέρνησης. Νιώθει 
απέχθεια και για πολλά από τα πολιτικά πρόσωπα.

Η μεγάλη αποχή από τις εκλογές έπληξε τα κόμ-
ματα εξουσίας και σε συνδυασμό με την αποσυ-
σπείρωσή τους, δείχνει ξεκάθαρα ότι ένα μεγάλο 
ποσοστό ψηφοφόρων της κεντροδεξιάς και κεντρο-
αριστεράς αναζητεί άλλα πράγματα και νέους κομ-
ματικούς φορείς, με έμφαση στα άκρα. Αποτέλεσμα, 
να περιορίζεται το ποσοστό των ψηφοφόρων, που 
ανήκουν στον «μεσαίο χώρο». Αυτό θα γίνει ηλίου 
φαεινότερο και στις επόμενες εκλογές, με το εκλο-
γικό σύστημα της απλής αναλογικής. Ένας μεγάλος 
αριθμός νέων κομμάτων θα προσπαθήσουν να κα-
λύψουν τους απογοητευμένους ψηφοφόρους από 
τις αστοχίες και παραλείψεις όλων των κυβερνήσε-
ων της τελευταίας δεκαετίας. Ιδιαίτερα στο χώρο 
της αριστεράς όπου πάντα υπάρχει χώρος για να 
εκφραστεί το όραμα του σοσιαλισμού και της «κα-
θαρής» αριστεράς, από διαφορετικούς ανθρώπους, 
νέους, άφθαρτους. Στο προσκήνιο θα έρθει ένα νέο 
«ηθικό πλεονέκτημα».

Στην κεντροδεξιά, παρά τη σκληρή παράδοση 
ενότητας, οι απόπειρες δημιουργίας νέων πολι-
τικών ομάδων, προσερχόμενων από διάσπαση ή 
αποχώρηση, θα έχουν σαν αποτέλεσμα τη στέρηση 
της εξουσίας από το κόμμα βάση – κορμό. Η ύπαρ-
ξη προσωπικών στρατηγικών με ενίσχυση ισχυρών 
μηχανισμών, θα δημιουργήσουν την εικόνα ενός 
«καινούργιου», που όμως θα είναι η συνέχεια του 
«παλιού» με άλλα μέσα.

Εν κατακλείδι, για να αποφευχθεί ακόμη μεγαλύ-
τερη ρευστοποίηση του κομματικού συστήματος, η 
συνταγή είναι τα πολιτικά κόμματα αντί να ψάχνουν 
για τον «μεσαίο χώρο», περιμένοντας το «ώριμο 
φρούτο», να αναζητήσουν το «ώριμο αίτημα» της 
κοινωνίας και να το ικανοποιήσουν, ακόμη και αν 
έχουν εκληφθεί ως μέρος του «κατεστημένου». 
Άσπρη γάτα – μαύρη γάτα, αρκεί να πιάνει ποντίκια! 
Αυτό θέλουν οι πολίτες. Τόσο απλά είναι τα πράγ-
ματα.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Άνοδος και 
τον Σεπτέμβριο

Σημαντική άφιξη επισκεπτών στην Πάρου -μέσω του 
λιμένα Παροικιάς- είχαμε τον Σεπτέμβριο 2021 σε σχέ-
ση με τον Σεπτέμβριο 2020.

Συγκεκριμένα, φέτος, είχαμε 62.763 επισκέπτες που 
αποβιβάστηκαν στην Παροικιά, έναντι 28.088 πέρσι. 
Παρόλα αυτά ο αριθμός υπολείπεται αρκετά από τους 
επισκέπτες του Σεπτεμβρίου 2019 που ήταν 79.919 ή 
του 2018 που ήταν 71.797. Ακόμα, τον φετινό Σεπτέμ-
βριο οι κατάπλοι ήταν 399 έναντι 313 πέρσι και 638 
το 2019. Οι κατάπλοι φέτος ήταν από 8 ταχύπλοα και 

10 συμβατικά πλοία.
Οι περισσότεροι αποβιβασθέντες στον λιμένα Παροι-

κιάς προέρχονταν από τον λιμένα Πειραιώς (23.189) 
και έπονται οι επιβάτες από Νάξο (10.343), Μύκονο 
(9.405), Θήρα (8.990), Ηράκλειο (2.391) κλπ. Οι ημέ-
ρες με τη μεγαλύτερη κίνηση αποβιβασθέντων επιβα-
τών ήταν στις 3 Σεπτεμβρίου (2.968) και στις 10/9 με 
2.916. Σημειώνουμε για όλους όσοι ενθυμούνται τα 
τότε μετεωρολογικά φαινόμενα ότι έως το πρώτο δε-
καήμερο του Σεπτεμβρίου ο καιρός ήταν καλοκαιρινός, 
ενώ το δεύτερο δεκαήμερο είχαμε απότομη πτώση της 
θερμοκρασίας και φθινοπωρινό περιβάλλον. 

Τέλος, τον Σεπτέμβριο 2021 πραγματοποιήθηκαν 
23 κατάπλοι φορτηγών πλοίων, 12 κατάπλοι δεξαμε-
νοπλοίων, ενώ είχαμε και δύο κρουαζιερόπλοια που 
αποβίβασαν στον λιμένα Παροικιάς 451 επισκέπτες.
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Εκπαίδευση, 
αγάπη και 
προοπτική

Ενδέχεται να υπέπεσε στην αντίληψη κάποιων ότι 
πρόσφατα (4.10.21) πέρασε η «Παγκόσμια Ημέρα των 
Εκπαιδευτικών». Μετά από 2 περίπου χρόνια κλειστών 
πανεπιστημίων και σχολείων και εμπέδωσης του άθλι-
ου αναγκαστικού υποκατάστατου της «τηλεκπαίδευ-
σης», αχνοφέγγει η ελπίδα έστω εν μέρει αποκατά-
στασης κάποιας ανθρώπινης ζωντανής παιδαγωγικής 
σχέσης. Δυστυχώς, οι κυβερνώντες, πρακτικά όχι μόνο 
δεν έκαναν τίποτε για να οχυρώσουν την ασφαλή εκ-
παίδευση στην πανδημία, αλλά έχουν κάνει τα πάντα 
για να θάψουν και αυτή την ελπίδα. Από άγριες αγο-
ραίες αντιμεταρρυθμίσεις στην κατεύθυνση της ιδιω-
τικοποίησης, μέχρι την βίαιη καταστολή από τα ΜΑΤ 
γυναικών εκπαιδευτικών στο Σύνταγμα.

Ακόμα και τα πρόσωπα των καθ’ ύλην αρμοδίων για 
την παιδεία, δεν κρύβουν την ξινίλα τους, το εκδικητικό 
τους μίσος για την δημόσια παιδεία, την εκπαιδευτική 
κοινότητα και τα παιδιά μας! Γιατί άραγε; 

Τα παιδιά είναι υπέροχα! Όλα: νεογνά, βρέφη, νεο-
λαία... Αυτά που ήταν και είναι φοιτητές/-ήτριές μου 
και τα καμαρώνω, αλλά και τα δικά τους παιδιά που 
μας γεμίζουν αισιοδοξία... Όπως έλεγε ο πατέρας μιας 
σοβιετικής συναδέλφου «δεν υπάρχουν ξένα παιδιά»! 
Απόλυτη αλήθεια! Τα παιδιά είναι υπέροχα, γιατί πρε-
σβεύουν το μέλλον της ανθρωπότητας! Η ανθρωπότη-
τα είναι υπέροχη, από γενιά σε γενιά, στην προοπτική 
της ενοποίησής της. Η αγάπη για τον άνθρωπο και το 
μίσος για την απανθρωπιά είναι βασικό χαρακτηριστικό 

του επαναστατικού ανθρωπισμού. Αγάπη συγκεκριμέ-
νη, όχι γλυκανάλατες αφηρημένες διακηρύξεις... 

Αγάπη συνυφασμένη με τον αγώνα για την απαλ-
λαγή της ανθρωπότητας απ’ ότι εμποδίζει την ωραιό-
τερη προοπτική για τα παιδιά, απ’ ότι θέτει φραγμούς 
στη ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
καθ’ ενός και της κάθε μιας ως όρο για την αυθεντι-
κή ανάπτυξη της κοινωνίας. Εδώ έγκειται η ύψιστη 
φιλοσοφική αρχή: ενότητα αλήθειας, καλοσύνης και 
ομορφιάς, το νόημα του αγώνα για την κοινωνική χει-
ραφέτηση. Λατρεύουμε τα παιδιά όλου του κόσμου 
γιατί είναι ενσάρκωση, εναργής συμπύκνωση και προ-

σωποποίηση αυτής της πανανθρώπινης προοπτικής... 
Της ελπίδας, της αγωνίας και του αγώνα ώστε αυτά 

να μην έχουν τους φραγμούς, τη μιζέρια, τις μονομέ-
ρειες και τους περιορισμούς των προηγούμενων γενε-
ών και της δικής μας. Γιατί και μόνο στη θέα τους, είναι 
υπόμνηση της ευθύνης για την ανθρωπότητα, για τις 
επερχόμενες γενιές... Ευθύνης, που για τον καθ’ ένα 
και την κάθε μία ξεκινά από τη συνειδητή αγάπη-ανιδι-
οτελή αμοιβαιότητα του ζεύγους, από την συνειδητή 
επίγνωση του τι σημαίνει η απόφαση να τα φέρουμε 
στον κόσμο και να τα διαπαιδαγωγήσουμε, να βελτι-
στοποιήσουμε τους όρους της αυτοτελούς ολόπλευ-
ρης ανάπτυξής τους...

Ο πραγματικός δάσκαλος δεν είναι θηριοδαμαστής 
του καθεστώτος υποταγμένος σε κοντόφθαλμες ιδι-
οτελείς σκοπιμότητες. Γίνεται ο ίδιος ζωντανό παρά-
δειγμα προμηθεϊκού δημιουργικού αγώνα, ενεργός 
συμμέτοχος της πάλης για τη χειραφέτηση της ανθρω-
πότητας. Όπως έλεγε ένας μεγαλοφυής παιδαγωγός, 
«το πιο σημαντικό που συνηθίσαμε να εκτιμούμε στον 
άνθρωπο είναι η δύναμη και η ομορφιά. Και το μεν και 
το δε καθορίζονται στον κάθε άνθρωπο αποκλειστικά 
σύμφωνα με τον τύπο της σχέσης του προς την προ-
οπτική. Ο πιο αδύναμος άνθρωπος είναι εκείνος που 
καθορίζει τη συμπεριφορά του σύμφωνα με την πιο 
κοντινή προοπτική. Αν ικανοποιείται κάποιος μόνο με 
τη δική του προοπτική, ακόμα και αν η τελευταία είναι 
μακρινή, μπορεί να δείχνει δυνατός, ωστόσο δε μας 
προκαλεί την αίσθηση της ομορφιάς της προσωπικό-
τητας και της πραγματικής αξίας της. Όσο ευρύτερη 
είναι η ομάδα, οι προοπτικές της οποίας είναι για τον 
άνθρωπο και προσωπικές του προοπτικές, τόσο πιο 
ωραίος και υψηλός είναι ο άνθρωπος. Να διαπαιδα-
γωγήσεις έναν άνθρωπο, σημαίνει να του καλλιεργή-
σεις δρόμους με προοπτική» (Μακάρενκο Α.Σ.).

Δημήτρης Πατέλης 
Αν. καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης



12 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 15 Οκτωβρίου 2021

Μνημόσυνο Χρ. 
Βλαχογιάννη
Συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον 
θάνατο του πρ. δημάρχου Πάρου, 
Χρήστου Βλαχογιάννη.
Η οικογένειά του θα τελέσει το ετήσιο 
μνημόσυνο του αγαπητού Χρήστου 
Βλαχογιάννη, την Κυριακή, 24 
Οκτωβρίου, στις 9.30 το πρωί, 
στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, 
στο Άσπρο Χωριό.

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Επιτροπές
Πρόδηλα σφάλματα

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

naskaalexandra@gmail.com698-3460988

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»

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)

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN

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 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται χώρος για 
επαγγελµατική χρήση, 133 τ.µ. µε 
σπίτι και 80 τ.µ. βεράντα µπροστά στη 
θάλασσα, πρώην «Ροµάντικα». Τιµή 
για όλο το χρόνο 15.000€. Τηλ. 6972 
088 190, 6931 541 776

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για επο-
χιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις 
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κα-
τηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ 
και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίµηση 
µε δίπλωµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 
ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6981 746 231

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

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 
απασχόληση όλο το χρόνο. Για 
περισσότερες πληροφορίες επικοι-
νωνήστε στο τηλ. 6943 279 227 ή 
στο broth531@outlook.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ έµπειρο ζητείται για ερ-
γασία 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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το κατάστη-
µα Arsenis στην Παροικιά µε γνώσεις 
στην παρασκευή καφέ. Επικοινωνία 
στο email: ktimaarseni@gmail.com 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΕ-
ΣΙΤΕΣ Η εταιρεία Κtimatoemporiki 
real estate που εξειδικεύεται στο 
τοµέα, marketing-προβολή και προ-
ώθηση ακίνητης περιουσίας, µε το 
µεγαλύτερο ξένο πελατολόγιο, ζητά 
άµεσα συνεργάτες για τη διαχείριση 
ακινήτων εντός Κυκλάδων. Αναζη-
τούµε άτοµα για τις υποδείξεις και 
αναθέσεις ακινήτων (αγοροπωλησίες, 
ενοικιάσεις, εκτιµήσεις), για όλες τις 
περιοχές των Κυκλάδων. Απαραίτητα 
προσόντα: Αρίστη γνώση αγγλικών, 
όρεξη για δουλειά, επικοινωνιακός 
χαρακτήρας. Αποστολή βιογραφικού 
στο Email: info@ktimatoemporiki.gr

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ-
ΤΡΙΑ ζητούνται για µόνιµη εργασία 
από το Πολυιατρείο ∆ιάγνωση στη 
Νάουσα της Πάρου. Πληροφορίες στο 
τηλ. 6974 026 060

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για µερική 
απασχόληση για καθαρισµό σπιτιού 
στο ∆ρυό της Πάρου. Απασχόληση 
για 5 µήνες, από 10/6 έως 10/10. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
κάποιων αγγλικών, (να µπορεί να 
συνεννοηθεί) και η µετακίνηση µε 
δικό της όχηµα. Εργασία καθηµερινά 
τις πρωινές ώρες. Τηλ. επικοινωνίας:  
6946 124 397 Ερµιόνη.

Μελισσοκομία
Από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοι-

νώθηκε ότι καλούνται οι δυνητικοί δικαιούχοι να υποβάλλουν δήλωση κατεχομένων 
κυψελών - αίτηση ενίσχυσης στο πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αι-
γαίου Πελάγους στον τομέα της μελισσοκομίας για το έτος 2021.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης έχουν οι γε-
ωργοί, όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του κανονισμού 
1307/2013, οι οποίοι πληρούν συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Ειδικότερα:

α) Η έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης βρίσκεται στα μικρά νησιά του Αι-
γαίου Πελάγους και τα μελισσοσμήνη τους είναι μονίμως εγκατεστημένα σε αυτά.

β) Διαθέτουν βεβαίωση από τοπικό συλλογικό όργανο που άπτεται του τομέα της 
μελισσοκομίας (όπως ομάδα παραγωγών, ένωση παραγωγών, οργάνωση παραγω-
γών, μελισσοκομικό σύλλογο κλπ) ότι δραστηριοποιούνται μόνιμα στα μικρά νησιά 
του Αιγαίου Πελάγους.

γ) Παράγουν και εμπορεύονται κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από το 
έτος υποβολής της αίτησης, τουλάχιστον 5 χιλιόγραμμα μέλι, ανά κατεχόμενη κυ-
ψέλη. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση ένταξης έως τις 20 Οκτω-
βρίου 2021 στην ψηφιακή εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://e-services.minagric.gr, στις διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και στα κατά 
τόπους τμήματα Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις αναφορικά με την υλοποίηση της 
δράσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν στην ιστοσελίδα του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (minagric.gr), στη δ/νση Αγροτικής Οι-
κονομίας Κυκλάδων στη Σύρο τηλ.2281098833, email: th.papageorgiou@5116.
syzefxis.gov.gr και στα τμήματα Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτή-
των της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Συμβάντα
- Στις 8/10 συνελήφθησαν στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμή-

ματος Πάρου, δύο ημεδαποί ηλικίας 26 και 38 ετών και ένας 46χρονος αλλοδαπός 
οι οποίοι προέβαιναν σε παράνομες οικοδομικές εργασίες. Επιπλέον, στην κατοχή του 
46χρονου αλλοδαπού βρέθηκε και κατασχέθηκε πλαστή άδεια διαμονής και όπως 
διαπιστώθηκε διέμενε παράνομα στη χώρα μας.

- Στις 9/10 συνελήφθη στην Πάρο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος 
Πάρου, 36χρονοςαλλοδαπός ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα μας. Σε βάρος 
του κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής.

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



Ρωσική φρεγάτα στη Νάουσα
Την Κυριακή, 10 Οκτωβρίου, κατέφτασε στο λιμάνι της Νάουσας, όπου πα-

ρέμεινε για τρεις ημέρες, το ιστιοφόρο Shtandart. Πρόκειται για ένα ακριβές 
αντίγραφο φρεγάτας της εποχής του Μεγάλου Πέτρου, τσάρου της Ρωσίας 
και πρώτου πλοίου του στόλου της Βαλτικής, που ναυπηγήθηκε σύμφωνα με 
τα σχέδια και τις ναυπηγικές παραδόσεις του 18ου αιώνα.

Στην υποδοχή του πλοίου βρέθηκε αρκετός κόσμος, ο δήμαρχος Πάρου, Μ. 
Κωβαίος, ο Έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, η πρόεδρος της Δημοτικής Ορ-
γανωτικής Επιτροπής για το Έτος Ιστορίας Ελλάδας – Ρωσίας 2021, Ελισάβετ 
Παπαζώη, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Νάουσας, Παντελής Μπαφίτης 
και δημοτικοί σύμβουλοι της δημοτικής αρχής και της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου.

Τέλος, υπήρξε ξενάγηση από τον καπετάνιο του πλοίου και στη συνέχεια 
υπήρξε κέρασμα για τη ρωσική αποστολή, και το μεσημέρι παρατέθηκε γεύμα.

Γιώργος Κοντός
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Σ. Μουράι  
«Πιστεύω ότι 
μπορούμε να 
κάνουμε το 
«μπαμ»

Η «Φωνή της Πάρου» ήρθε σε επικοινωνία με το 
νέο μεταγραφικό απόκτημα της Α.Ε. Πάρου, Σαμπάν 
Μουράι. Έναν ποδοσφαιριστή που επέστρεψε στο νησί 
που ξεκίνησε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα και 
μίλησε για την εμπειρία του στο τοπικό πρωτάθλημα 
του Πειραιά, τους στόχους της Α.Ε.Π. αλλά και το κυ-
κλαδικό πρωτάθλημα.

Η συνέντευξη
Μετά από 9 χρόνια επιστρέφετε ξανά στην 

Πάρο, αλλά στην Α.Ε.Π., η οποία σχηματίστηκε 
μετά την ένωση των τεσσάρων σωματείων του 
νησιού. Είναι στη σωστή κατεύθυνση για να 
γίνει κάτι καλό;

«Προσωπικά πιστεύω ότι είναι η κα-
λύτερη κίνηση που έχει γίνει. Έπρεπε η 
ενέργεια αυτή να έχει γίνει εδώ και πολύ 
καιρό, καθώς στο νησί υπάρχουν πολλές 
δυνατότητες. Έχω δει σε πολλά νησιά ότι 
από οικονομικής πλευράς δε συμφέρει να 
υπάρχουν τρεις και τέσσερις ομάδες, κα-
θώς υπάρχουν πολλά έξοδα σε μετακινή-
σεις, διαμονές προπονητές παίκτες και δεν 
μπορούν να ανταπεξέλθουν. Από την άλλη 
πλευρά δεν είναι και καλό να υπάρχει μόνο 
μια ομάδα. Διότι μ’ αυτό τον τρόπο πολλοί 
παίκτες που δε θα υπολογίζονται, δε θα 
παίζουν ποδόσφαιρο και είναι κρίμα. Πρέ-
πει να δημιουργηθεί ένας ακόμα σύλλογος 
για να παίζουν και αυτοί οι παίκτες, όπως 
έχει κάνει ο Πανναξιακός με τη δεύτερη 
ομάδα».

Πριν επιστρέψετε στην Πάρο αγω-
νιζόσασταν στη Σύρο. Τι ήταν αυτό 
που σας έφερε και πάλι στο νησί;

«Δεν επέστρεψα μόνο για την Α.Ε. Πά-
ρου, στο νησί, αλλά και λόγω προσωπικών 
επαγγελματικών υποχρεώσεων. Παράλλη-
λα, είναι εδώ η οικογένεια μου, θέλω να 
είμαι πιο κοντά τους, κάτι που μου λείπει 
αυτά τα 9 χρόνια και ένιωσα ότι ήταν η 
ώρα να επιστρέψω».

Το πρωτάθλημα στον Πειραιά
Έχετε αγωνιστεί για δύο χρόνια 

στην Α’ κατηγορία του τοπικού πρω-
ταθλήματος Πειραιώς με τον Α.Ο. 
Καραβά. Τι διαφορές εντοπίζεται σε 
σχέση με το κυκλαδικό πρωτάθλημα;

«Καταρχήν να κάνω μια παρένθεση και 
να πω ότι υπάρχουν ομάδες των Κυκλάδων που μπο-
ρούν να κάνουν πρωταθλητισμό και να είναι ανταγω-
νιστικές στο πρωτάθλημα του Πειραιά. Επίσης, έχει 
πολλά παιδιά που παίζουν μπάλα στις ακαδημίες των 
μεγάλων ομάδων, αλλά όταν δεν προχωρούν αγωνί-
ζονται στα τοπικά πρωταθλήματα της Αθήνας ή του 
Πειραιά, γεγονός που κάνει τα πρωταθλήματα πολύ 
δυνατά. 

Ακόμα μια διαφορά, αλλά είναι θετική για τις κυκλα-
δικές ομάδες, είναι ότι δεν χρειάζονται να μοιράζονται 
τα γήπεδα με άλλους συλλόγους. Στον Πειραιά επειδή 
υπάρχουν πολλοί αθλητικοί σύλλογοι αναγκάζονται να 
χρησιμοποιούν το ίδιο γήπεδο. Υπάρχουν προβλήματα 

και με τις προπονήσεις. Εγώ είχα φτάσει στο σημείο να 
κάνω προπόνηση στις 21:30 το βράδυ».

Στον Πειραιά σε μια αγωνιστική σεζόν υπάρ-
χουν 30 με 40 παιχνίδια στο πρωτάθλημα. Στις 
Κυκλάδες είναι κατά πολύ λιγότερες. Είναι μια 
εξίσου σημαντική διαφορά και αυτή;

«Ναι είναι, διότι χάνεις τον ρυθμό σου ομαδικά και 
ατομικά. Αλλά και λόγω της ιδιομορφίας που υπάρχει 
με τα νησιά, δεν ξέρεις αν θα παίξεις το Σάββατο ή την 
Κυριακή για λόγους όπως το απαγορευτικό ή να μην 
μπορέσει να έρθει μια ομάδα να αγωνιστεί λόγω των 
δύσκολων μετακινήσεων. Πρέπει ν’ αναφερθεί ότι ΕΠΣ 
Κυκλάδων έχει κάνει τεράστια βήματα για να φτιάξει 
το θέμα των μετακινήσεων και των διαμονών των ομά-
δων από νησί σε νησί».

Οι Κυκλάδες
Αναφερθήκατε προηγουμένους ότι υπάρχουν 

ομάδες στις Κυκλάδες που μπορούν να κάνουν 
πρωταθλητισμό. Ας πάρουμε για παράδειγμα 
την Α.Ε.Π. τι χρειάζεται για να κάνει το κάτι 
παραπάνω;

«Είμαι απολύτως σίγουρος ότι μπορεί να κάνει το 
κάτι παραπάνω. Υπάρχει η διάθεση στην ομάδα για να 
γίνει. «Παικτικά», θα φανεί αργότερα διότι ουσιαστικά 

τώρα γίνεται η προετοιμασία, καθώς τώρα τελείωσε 
και η τουριστική σεζόν. Αυτό που λείπει αυτή τη στιγ-
μή από τον σύλλογο είναι η διοίκηση. Περιμένουμε να 
γίνουν εκλογές. Δεν ξέρω γιατί το καθυστερήσουν. 
Έχουμε τις δυνατότητες σαν σύνολο και τουλάχιστον 
ένα σκαλοπάτι μπορούμε να ανέβουμε. Υπάρχει το γή-
πεδο και οι παίκτες είναι πολύ καλοί και δεν χρειάζεται 
προσθήκες στο ρόστερ. Υπάρχουν και παλιοί έμπειροι 
ποδοσφαιριστές στην ομάδα, όπως ο Αρκουλής και ο 
Χαριστός, οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν τους νέους 
παίκτες».

Το υπάρχον σύστημα βοηθάει της κυκλαδικές 

ομάδες να ανέβουν σε επαγγελματική κατηγο-
ρία;

«Σημαντικό ρόλο παίζει το οικονομικό κομμάτι. Η με-
τακίνηση είναι πολύ σημαντική και αρκετά κοστοβόρα 
για μια ομάδα, ειδικά αν δεν μπορεί να παίξει στο γή-
πεδο της και πρέπει να πηγαίνει να αγωνίζεται αλλού. 
Κάτι που έγινε φέτος με τη Σαντορίνη που δε δήλωσε 
συμμετοχή στη Σούπερ Λιγκ 2. Γεγονός που είναι κρίμα 
γιατί όπως προανέφερα υπάρχουν ομάδες που μπο-
ρούν να κάνουν πρωταθλητισμό».

Έχουν περάσει αρκετά χρόνια από την τε-
λευταία φορά που είδαμε κάποιον κυκλαδίτη 
παίκτη να παίζει σε κάποια επαγγελματική κα-
τηγορία. Που πιστεύετε ότι οφείλεται αυτό;

«Σίγουρα είναι τα λίγα τα παιχνίδια που παίρνει ο 
παίκτης. Έχω δει πολλές ακαδημίες που δουλεύουν 
για να βγάλουν νέους ποδοσφαιριστές. Στη Σύρο που 
ήμουν γίνεται πολύ καλή δουλειά. Τόσο στον Άγιαξ 
(Αίας) Σύρου, όσο και στη νέα συνεργασία που έγινε 
και υπάρχει η «Βαλένθια» Σύρου. Εξαιρετική δουλειά 
πολλά χρόνια τώρα γίνεται και στον Α.Ο. Πάρου, που 
έχει πολύ καλές ακαδημίες. Σαφώς παίζει σημαντικό 
ρόλο όμως και η έλλειψη πολλών παιχνιδιών, αλλά 
έτσι είναι το πρωτάθλημα πολλά χρόνια τώρα. Άρα αν 
ένας ποδοσφαιριστής θέλει να ξεχωρίσει, πρέπει να 
δουλέψει παραπάνω και πολλές φορές μόνος του για 

να βελτιωθεί και να προχωρήσει στην καριέρα 
του».

Με την εμπειρία που έχεις ζήσει στις 
κυκλαδίτικες ομάδες, αλλά και τον Α.Ο. 
Καραβά, υπάρχει μεγάλη διαφορά στο 
πώς γίνονται οι προπονήσεις;

«Σαν προπόνηση, στον Πειραιά, υπάρχει τρο-
μερή έντασή και πίεση. Αλλά αυτό γινόταν για-
τί πληρωνόμασταν από το ποδόσφαιρο. Εδώ, 
στην ομάδα, τα περισσότερα παιδιά, αν όχι 
όλοι μας, δουλεύουμε για να ζήσουμε. Ένα γε-
γονός αρκετά δύσκολο για τον προπονητή να 
σχεδιάσει μια προπόνηση, καθώς δεν μπορεί 
να έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του».

Οι στόχοι της ΑΕ Πάρου
Ποιοι είναι στόχοι που έχετε θέσει φέ-

τος σαν ομάδα;
«Οι στόχοι που έχουμε θέσει φέτος σαν ομά-

δα είναι πρώτα απ’ όλα να περάσουμε στην 
επόμενη φάση του πρωταθλήματος και αν εί-
ναι δυνατόν ως πρώτοι. Αλλά και στο κύπελλο 
να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται, γιατί όχι και 
στον τελικό. Εγώ προσωπικά θέλω να κάνουμε 
το «μπαμ» και να πάμε ψηλά στο πρωτάθλημα. 
Τα περισσότερα παιδιά το ίδιο θα πούνε, γιατί 
υπάρχει πολύ καλό υλικό στην ομάδα και έχου-
με ένας πολύ καλό προπονητή, έξυπνο, με με-
γάλη εμπειρία στα πρωταθλήματα της Αθήνας, 
τον Λεωνίδα Σμυρνή, οποίος δουλεύει πολύ 
σκληρά». (Σ.σ.: Όταν έγινε η συνέντευξη 
του Σαμπάν Μουράι, δεν είχε παραιτη-
θεί ο κ. Σμυρνής).

Οι δικοί σου στόχοι;
«Οι δικοί μου στόχοι; Να βοηθήσω την ομάδα 

όσο μπορώ με την εμπειρία μου και να γίνομαι 
ακόμα καλύτερος. Επίσης, όπως προείπα, πιστεύω ότι 
μπορούμε να κάνουμε κάτι καλό φέτος, διότι έχουμε 
πολύ καλή ποιότητα στην ομάδα».

Κάτι που θα ήθελες προσθέσεις και δεν σε 
ρωτήσαμε;

«Να έρθει ο κόσμος στο γήπεδο και να μας στηρίξει, 
διότι φέτος κάτι καλό θα γίνει. Οπωσδήποτε να βοηθή-
σουνε και άλλοι άνθρωποι την ομάδα που τώρα είναι 
εκτός. Αλλά το πιο σημαντικό να υπάρξει διοίκηση, έτσι 
ώστε και εμείς να αισθανθούμε παραπάνω ασφάλεια».

Γιώργος Κοντός

Η συνέντευξη της εβδομάδας
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Προκρίθηκε η 
ΑΕΠ

Ανώτερη η ΑΕ Πάρου πήρε δίκαια την πρόκριση στην 
επόμενη φάση του κυπέλου ΕΠΣ Κυκλάδων, μέσα στη 
Σαντορίνη, νικώντας με 1-2 τον Καρτεράδο.

Η ΑΕΠ είχε μία φλύαρη υπεροχή στο α’ ημίχρονο 
και το μόνο που κατάφερε ήταν να χάνει 1-0… όταν 
στη μοναδική επίθεση που έκανε ο Καρτεράδος, ο κο-
ρυφαίος ποδοσφαιριστής για την ομάδα της Θήρας, 
Φέκας, είδε να τον μαρκάρει με τα μάτια η άμυνα των 
παριανών και αφού είχε μία κεφαλιά αρχικά στο δοκά-
ρι, εκτέλεσε στη συνέχεια τον Χαριστό, στο 10ο λεπτό, 
με σουτ «βολίδα», από το ύψος της μικρής περιοχής.

Στο β’ ημίχρονο έγιναν αλλαγές για την ΑΕΠ, προκει-
μένου να μπορέσει η παριανή ομάδα να πετύχει γκολ. 
Έτσι, αρχικά, η ΑΕΠ ισοφάρισε σε 1-1 στο 76ο λε-
πτό, με σουτ του Τριανταφυλλίδη, που εκμεταλλεύτη-
κε απόκρουση αμυντικού του Καρτεράδου. Ο αγώνας 
οδηγήθηκε στην παράταση και στο 98ο λεπτό, σε επί-
θεση με την μπάλα στα πόδια του Αρκουλή, ο Αχμετάι 
των γηπεδούχων τον «γκρέμισε», όταν βρισκόταν μέσα 
στην περιοχή και σε εμφανή θέση για να πετύχει γκολ. 
Ο Αχμετάι αποβλήθηκε και ο Γιουρτζίδης με εύστοχο 
πέναλτι έγραψε το τελικό 1-2 στο 99ο λεπτό. Στο β’ 
ημίχρονο της παράτασης, η ΑΕΠ πέτυχε άλλο ένα γκολ 
με τον Γιουρτζίδη, αλλά η διαιτησία του κ. Ζαράνη, μάλ-
λον προδόθηκε από τον βοηθό του, που τον υπέδειξε 
σε θέση οφσάιντ. Ο Γιουρτζίδης ερχόταν παράλληλα 
στην πάσα που του έκανε ο Εσάι και σε καμία περίπτω-
ση δεν ήταν σε θέση οφσάιντ.

Στο 119ο λεπτό είχαμε άλλη μία αποβολή του Καρ-
τεράδου, με δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Φέκα. Ο Φέ-
κας έριξε μία «γεμάτη» κλοτσιά στον Αρκουλή, όταν ο 
τελευταίος εφορμούσε προς την περιοχή του Καρτε-
ράδου από την αριστερή γραμμή.

Τα βάσανα όμως του Αρκουλή δεν τελείωσαν εκεί, 
όταν στο τελευταίο λεπτό της παράτασης ο Σαντο-
ρινιός τερματοφύλακας Καστής, τον χτύπησε εν ψυ-
χρώ. Το πέναλτι εκτέλεσε ανεπιτυχώς ο Μουράι, αφού 
αποκρούστηκε. Περιέργως και ενώ το κτύπημα στον 
Αρκουλή ήταν εν ψυχρώ και ο κ. Ζαράνης σφύριξε το 
πέναλτι, κόκκινη κάρτα δε δόθηκε στον τερματοφύλα-
κα της Σαντορίνης. Προφανώς ο Συριανός διαιτητής, 
επειδή είχε δώσει δύο κόκκινες κάρτες νωρίτερα σε 
παίκτες του Καρτεράδου, θεώρησε ότι ήταν «βαρύ» 
να δείξει και τρίτη αποβολή… Με τέτοιες φυσικά νοο-
τροπίες ας μην προβληματιζόμαστε για το γιατί οι δι-
αιτητές των Κυκλάδων δεν καλούνται να αγωνιστούν 
σε αγώνες πιο πάνω κατηγοριών (η εξαίρεση του κ. 
Στέφανου Κοιυμπαράκη προφανώς επιβεβαιώνει τον 
κανόνα, αν και ο τελευταίος έγινε διεθνής διαιτητής 
στις 13/11/2019 ως μέλος των διαιτητών της ΕΠΣ 
Θράκης…).

Κριτική των παικτών της ΑΕΠ

Χαριστός 6: Ο παριανός τερματοφύλακας ήταν θε-
ατής στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, ενώ στο τέρμα 
που δέχθηκε δεν έχει καμία ευθύνη

Ρούσσος 6: Καλός στα αμυντικά του καθήκοντα, 
αλλά δεν μπόρεσε να έχει καλές επιθετικές ενέργειες 
από την πλευρά του. Ο αντικαταστάτης του Βιτζηλαίος, 
κινήθηκε στα ίδια επίπεδα.

Δ. Κρητικός 6: Κινήθηκε στα ίδια επίπεδα με τον 
Κρητικό, ενώ οι αντικαταστάτες του (αρχικά Καμπάσης 
και αργότερα Μπαρδάνης), δεν μπορούν να κριθούν 

αφού αγωνίστηκαν για λίγο.
Μπέτσα 6: Δε φάνηκε όσο θα έπρεπε και οι δυνα-

τότητές του είναι πολύ μεγαλύτερες.
Τριανταφυλλίδης 7,5: Η εμπειρία του είναι με-

γάλη και θα πρέπει στη συνέχεια να σηκώσει «βάρος» 
στην ομάδα. Το γκολ που πέτυχε ήταν σημαντικό.

Γαβαλάς 6: Δεν είχε το παραπάνω που χρειάζεται η 
ομάδα για τη μεταφορά της μπάλας στη μεσαία γραμ-
μή. Οι δυνατότητές του -όπως και του Τριανταφυλλί-
δη- είναι για πιο υψηλά στάνταρ.

Εσάι 6: Αγωνίστηκε καλά, αλλά κάτι του έλειπε για 
να είναι στους πρωταγωνιστές του αγώνα.

Μουράι 6: Ήταν φανερό ότι στον πρώτο του αγώνα 
-μετά από χρόνια με την ομάδα- δεν ήταν αυτός που 
ήθελε. Έτρεξε – ίδρωσε, αλλά έχασε και ευκαιρίες που 
δε χάνονται… Το κακό χτύπημα πέναλτι δε που έκανε, 
ήταν αποτέλεσμα άγχους.

Γιουρτζίδης: 7,5: Έδωσε αμέτρητες μάχες σε όλη 
τη διάρκεια του αγώνα, ενώ το πέναλτι που εκτέλεσε 
ήταν αψεγάδιαστο, καθώς έστειλε την μπάλα σχεδόν 
στις «αράχνες» της εστίας του Καρτεράδου. Ο αντικα-
ταστάτης του (Κιοσσέ), αγωνίστηκε λίγα λεπτά και δεν 
μπορεί να κριθεί.

Παντελαίος 7,5: Μόνο θετικές κινήσεις είχε μέσα 
στον αγωνιστικό χώρο, ενώ με τα μακρινά του σουτ 
προβλημάτισε όλη την αμυντική γραμμή του Καρτε-
ράδου.

Σ. Κρητικός 6: Δεν του βγήκαν οι φάσεις.
Αρκουλής 8,5: Πέρασε ως αλλαγή στο 46ο λεπτό, 

στη θέση του Σ. Κρητικού. Ήταν σε εκπληκτική μέρα 
και «πήρε τις ταυτότητες» όλων όσοι προσπάθησαν 
από τον Καρτεράδο για να τον σταματήσουν. Η εμπει-
ρία που έχει, μαζί με την ταχύτητα που θυμίζει 20άρη, 
μπορούν να βοηθήσουν επιθετικά ακόμα περισσότερο 
την ΑΕΠ.

Αντιεπαγγελματική παραίτηση Σμυρνή

Παραιτήθηκε ο Αθηναίος προπονητής της ΑΕ Πάρου, 
Λεωνίδας Σμυρνής, καθώς λίγα εικοσιτετράωρα πριν 
ξεκινήσει το πρωτάθλημα γνωστοποίησε την παραίτη-
σή του!

Το οξύμωρο της κίνησης Σμυρνή είναι ότι εκφράστη-
κε με καλά λόγια για τη φερεγγυότητα του προέδρου, 
Βαζαίου Πετρόπουλου, τους συνεργάτες του στην 
προπόνηση, καθώς και παράγοντες της διοίκησης!

Αποτελέσματα κυπέλου

Άνω Σύρος – Κύθνος 4-4 (πεν: 7-6)
Φιλώτι – Πύργος 0-5

Ελλάς Σύρου – Πανσιφναϊκός 11-1
Πανθηραϊκός – Πανναξιακός 0-3
ΠΑΣ Νάξου – Παμμηλιακός 6-0
Άνω Μερα Β’ – Πάγος 4-1
Ανδριακός – ΠΑΣ Τήνου 2-0

Αποτελέσματα Ακαδημιών

Κ-16 (Β’ Όμ.)
Πανσιφναϊκός – Νηρέας 5-3
Κ-12 (Γ’ Όμ.
Μαρπησσαϊκός – Φιλώτι 4-0
Παμμηλιακός - ΑΟ Πάρου 3-3

Πρωτάθλημα

Ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα 
της ΕΠΣ Κυκλάδων για τις ομάδες των ανδρών.

Α’ Όμ.
Άνω Σύρος – Άνω Μερά Β’
ΠΑΣ Τήνου – Ανδριακός
Πάγος – Ελλάς Σύρου
Β’ Όμ.
Φιλώτι – ΑΕ Πάρου (ο αγώνας θα διεξαχθεί στο γή-

πεδο του Φιλωτίου, το Σάββατο 16/10 στις 4.30 το 
απόγευμα).

Πανσιφναϊκός – Σέριφος
Κύθνος – Παμμηλιακός
Γ’ Όμ.
Ίος – Παναξιακός
Καρτεράδος – Πανθηραϊκός
ΑΣ Σαντορίνης 2020 Β’ – Πύργος
Κ-18 Α’ Όμ.
Άνω Μερά – ΑΟ Πάρου (Κυριακή 17/10, γήπεδο 

Κόρφου στις 12 το μεσημέρι)
Κ-14 Β’ Όμ.
Φιλώτι – Νηρέας (Σάββατο 16/10, γήπεδο Φιλωτίου 

στις 2 το μεσημέρι)
Πανσιφναϊκός – ΑΟ Πάρου (Κυριακή 17/10. Γήπεδο 

Σίφνου, στις 1.30 μετά το μεσημέρι).
Κ-14 Γ’ Όμ.
ΠΑΣ Νάξου – Μαρπησσαϊκός (Κυριακή 17/10, Στά-

διο Νάξου, στις 3 το μεσημέρι0
Παμμηλιακός – Νηρέας (Κυριακή 17/10, Στάδιο Μή-

λου, στις 14/45).

Αθλητικά

Νέο Δ.Σ. στον 
Μαρπησσαϊκό

Στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 7/10/21 
συγκροτήθηκε σε σώμα το Δ.Σ. του ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊ-
κός, που εξελέγη στις αρχαιρεσίες της 3ης Οκτωβρίου. 

Το νέο διοικητικό συμβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Πιπέρογλου Κωσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Τριβυζάς Γ. Βασίλειος
Γενικός γραμματέας: Φραντζή Χ. Άννα
Ταμίας: Τσαντουλή Αικατερίνη
Γενικός αρχηγός τμ. Ποδοσφαίρου: Τριβυζάς 

Γ. Βασίλειος 
Γενικός Αρχηγός τμ. Καλαθοσφαίρισης: Ρούσ-

σος Ι. Εμμανουήλ
Έφορος υλικού: Χριστόφορος Α. Αθανάσιος 
Έφορος πολιτιστικών: Άγουρος Άγγελος
Μέλη: Τσαντουλής Γ. Νικήτας, Ρούσσος Μάριος.




