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Έργα ύδρευσης
Από τη ∆ΕΥΑ Πάρου ανακοινώθηκε 
νέα έναρξη εργασιών στον περιφε-
ρειακό δρόµο Παροικιάς, για το έργο: 
«Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης από δεξαµενή Αγίας Υπακο-
ής έως δεξαµενή Αγίων Αναργύρων 
Παροικιάς.

ΣΕΛ. 3

Τιτανοµαχίες… για τις λακκούβες

Υποβάθµιση του δηµοτικού 
συµβουλίου
Σε µία απαράδεκτη µε άκρως πολωτικό κλίµα συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Πάρου «συζητήθηκε» µεταξύ 
των άλλων το θέµα της πολύ κακής και επικίνδυνης κατάστασης του οδικού δικτύου (επαρχιακού – δηµοτικού και 
αγροτικού), µε κατάληξη τις υποσχέσεις ότι από ∆ευτέρα ο δήµος, αλλά και η περιφέρεια, θα αναλάβουν δράση για 
να επουλώσουν τις επικίνδυνες λακκούβες των δρόµων. » ΣΕΛ. 8

Και τώρα στην 
ουσία!
Ολοκληρώθηκαν την περασµένη εβδο-
µάδα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για 
την πρώτη φάση του πρωταθλήµατος 
για την Αθλητική Ένωση Πάρου, που 
νίκησε µε 5-0 τον Παµµηλιακό.

ΣΕΛ. 14

Η άποψη των 
µαθητών
Προτάσεις - αιτήµατα για τη βελτίωση 
του βιοτικού επιπέδου στο νησί µας 
δηµοσιοποίησε µε επιστολή του το µα-
θητικό συµβούλιο του ΓΕΛ Πάρου, τις 
οποίες έστειλαν στις τοπικές αρχές.

» ΣΕΛ. 2
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Η άποψη των 
µαθητών

Προτάσεις - αιτήµατα για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου 
στο νησί µας δηµοσιοποίησε µε επιστολή του το µαθητικό συµ-
βούλιο του ΓΕΛ Πάρου, τις οποίες έστειλαν στις τοπικές αρχές.

Η επιστολή των µαθητών έχει ως εξής:
«Λάβαµε την πρωτοβουλία να σας αποστείλουµε αυτήν την 

επιστολή µε σκοπό να εκφέρουµε µερικές προτάσεις που απο-
σκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου του τόπου µας, οι 
οποίες κρίνουµε απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν στο άµεσο 
µέλλον. Παραθέτουµε λοιπόν τις προτάσεις µας:

1. Αναβάθµιση όλων των σχολικών υποδοµών του νησιού µας. 
Καθώς οι περισσότερες σχολικές εγκαταστάσεις είναι παλιές θε-
ωρούµε απαραίτητο να ανακαινιστούν τα κτήρια ώστε να εξυπη-
ρετούν καλύτερα τη λειτουργία τους.

2. ∆ηµιουργία νέων σχολικών εγκαταστάσεων στις βαθµίδες 
στις οποίες δεν επαρκούν οι ήδη υπάρχουσες, όπως για παρά-
δειγµα η δηµιουργία δεύτερου γυµνασίου στην Παροικία.

3. ∆ηµιουργία νοσοκοµείου. Η Πάρος είναι ένα νησί µε πολυ-
άριθµους τουρίστες το καλοκαίρι αλλά και αρκετούς µόνιµους 
κατοίκους, λόγω αυτού κρίνουµε πως είναι µείζονος σηµασίας η 
δηµιουργία νοσοκοµείου. Το υπάρχων κέντρο υγείας είναι υπο-
στελεχωµένο, δεν έχει τις κατάλληλες υποδοµές και δεν επαρκεί 
για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών του νησιού, ιδιαίτερα 
το καλοκαίρι που λόγω του τουρισµού αυξάνεται κατά πολύ ο 
πληθυσµός αλλά και τα τροχαία ατυχήµατα. Επιπλέον, λόγω των 
καιρικών συνθηκών, δεν είναι πάντοτε δυνατή η πρόσβαση σε 
νοσοκοµειακές δοµές της Αθήνας ή της Σύρου, γεγονός που θέτει 
σε κίνδυνο τη ζωή πολλών ανθρώπων κάθε χρόνο.

4. Τοποθέτηση απινιδωτών και των απαραίτητων κυτίων πρώ-
των βοηθειών σε πολυσύχναστα σηµεία του νησιού, στις αθλητι-
κές εγκαταστάσεις και στις σχολικές µονάδες.

5. Τοποθέτηση κάδων απορριµµάτων και κάδων ανακύκλωσης 
σε περισσότερα σηµεία σε όλο το νησί, καθώς οι ήδη υπάρχο-

ντες δεν επαρκούν και συνέχεια παρατηρούνται συσσωρευµένα 
απορρίµµατα έξω από αυτούς.

6. Να πραγµατοποιηθούν περιβαλλοντικές δράσεις όπως: δε-
ντροφυτεύσεις, καθαρισµός παραλιών, µονοπατιών και ορεινών 
περιοχών από απορρίµµατα, κτλ.

7. Αύξηση των δροµολογίων των ΚΤΕΛ ώστε να εξυπηρετού-
νται οι µαθητές και οι υπόλοιποι κάτοικοι του νησιού. Αυτή 
την στιγµή υπάρχει σοβαρό πρόβληµα καθώς τα δροµολόγια δε 
συµβαδίζουν µε το σχολικό ωράριο µε αποτέλεσµα οι µαθητές 
να καθυστερούν να επιστρέψουν σπίτι τους. Επιπλέον, πολλές 
φορές τα λεωφορεία δεν ακολουθούν πάντα τα προκαθορισµένα 
δροµολόγια και εκτελούν διαδροµές µεγαλύτερες του συνηθισµέ-
νου µε αποτέλεσµα να υπάρχουν σηµαντικές καθυστερήσεις που 
δηµιουργούν προβλήµατα στον προγραµµατισµό των µαθητών. 
Τέλος, είναι ανεπίτρεπτο τα δροµολόγια να σταµατούν στις 4µ.µ. 
καθώς µε τον τρόπο αυτόν καθίσταται αδύνατη η µετακίνηση 
των µαθητών για εξωσχολικές δραστηριότητες (ξένες γλώσσες, 
φροντιστήρια, µουσική, αθλήµατα, κτλ.). Θεωρούµε ότι πρέπει να 
υπάρχουν απογευµατινά δροµολόγια όλο τον χρόνο καθώς και 
σύνδεση κάποιων από αυτών µε το καραβάκι της Αντιπάρου.

8. Όσον αφορά στο σχολείο µας, όπως σας έχει ήδη επισηµανθεί 
και από την διεύθυνση, ζητάµε την επίσπευση των διαδικασι-
ών εγκατάστασης των νέων κουφωµάτων και την άµεση επανα-
λειτουργία των κλειστών τουαλετών του κτηρίου, καθώς οι ήδη 
υπάρχουσες δεν επαρκούν λόγω του αριθµού των µαθητών.

Καταλήγοντας, ζητάµε την πραγµατοποίηση των παραπάνω 
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής στο νησί µας».
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Οι φυλές των 
socialmedia

∆ιάσηµοι, πλούσιοι και δηµοφιλείς, είχαν πάντα την πρώτη 
θέση στην επιρροή των µαζών, µέσω του επαγγέλµατος τους 
ή της τέχνης τους. Επώνυµοι δηµοσιογράφοι, πασίγνωστοι 
ηθοποιοί, µπορούσαν να περάσουν εύκολα τα µηνύµατα που 
εξέπεµπαν. Μηνύµατα εµπορικής, πολιτικής επικοινωνίας και 
κοινωνικά. Σήµερα υπάρχουν οι νέες φυλές των social media, 
που κάνουν την ίδια δουλειά από τους παραδοσιακού σταρ – 
προωθητές που ξέρουµε.

Είναι απλοί πολίτες µε αποτελεσµατικότητα µέσα από τα 
social media απείρως µεγαλύτερη από τους γνωστούς σταρ 
µέσω των παραδοσιακών µέσων. Η επίδραση τους στα κα-
θηµερινά δρώµενα σηµαντικότατη, µε απόψεις, συµβουλές 
πάσης φύσεως, ακόµη και πολιτικής στράτευσης. Ένας «ει-
κονικός» κόσµος, πληθυσµιακά ακόµη και µεγαλύτερος από 
τον κανονικό.

Οι βασικότερες φυλές των social media είναι:
Οι infl uencers, «προπαγανδιστές τοίχου» προϊόντων 

και υπηρεσιών µε σκοπό να κάνουν τον follower, τον άν-
θρωπο που τους ακολουθεί, να αγοράσει το προϊόν και στη 
συνέχεια, µε έξυπνες τεχνικές µάρκετινγκ, να πειστεί να πα-
ράγει «µετασχόλια» µε τις εκατοντάδες κοινοποιήσεις. Αρκε-

τοί διαφηµιζόµενοι, βρήκαν έναν νέο τρόπο επικοινωνίας µε 
στοχευµένο κοινό και επενδύοντας λιγότερα χρήµατα από ότι 
σε συµβατικές διαφηµιστικές εκστρατείες στα παραδοσιακά 
µέσα. Οι λεγόµενοι infl uencers, µε ατοµικές παραγωγές και 
προβολή µέσω των καναλιών youtube και µε θεµατολογία 
από telemarketing µέχρι on line συµβουλές από ψυχολόγους, 
αστρολόγους, καφετζούδες, personal coaches και άλλα συ-
ναφή επαγγέλµατα, κυριαρχούν στον ιντερνετικό κόσµο και 
κερδίζουν σηµαντικά ποσά από τις χορηγίες.

Οι επαγγελµατίες των socialmedia, που «εκτελούν» 
συµβόλαια πολιτικά, οικονοµικά, στο πεδίο ιδεών, του δη-
µόσιου διαλόγου, της ψηφοθηρίας, αλλά και σε γενικότερη 
συνεισφορά ζητούµενα. Υπάρχουν και πολιτικά στρατευµένοι 
κονδυλοφόροι, που µιλάνε την εκάστοτε γλώσσα του κοινω-
νικού δικτύου, πληρώνονται για να εκφράζουν άποψη ή για 
να δίνουν απαντήσεις. Είναι τα γνωστά τρολς, µε στόχο τη 
δηµιουργία συγκεκριµένου κλίµατος.

Οι trash των social media. Μια φυλή πιο δηλητηριώ-
δη από την κίτρινη δηµοσιογραφία, κάνοντας ακόµη και την 
trash tv να µοιάζει νηπιαγωγείο µπροστά τους. Με ψεύτικους 
λογαριασµούς, µε αήθη τρολ, µε λόγο υβριστικό, ανέντιµο, συ-
κοφαντικό, µε έκκριση χολής και κυνισµό, δηµιουργούν ένα 
κλίµα τρόµου, αµφισβήτησης και µηδενισµού αξιών και θέ-
σεων. Στην κατηγορία αυτή, ανήκουν και οι γνωστές «µοντα-
ζιέρες».

Οι εθισµένοι στα social media, απλοί καθηµερινοί άν-
θρωποι ,που βρίσκουν ένα νέο τρόπο έκφρασης και διεξόδου. 
Υποκατάστατο του παραδοσιακού καφενείου. Συζητάνε, κο-
κοροµαχούν, σκοτώνονται, φλερτάρουν, ασχηµονούν, χαζο-
λογούν, κάνουν on line αγορές και γεµίζουν το χρόνο τους. 
Πραγµατική «αρρώστια», ιδιαίτερα για µεγάλο ποσοστό της 
νεολαίας.

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου
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Έργα ύδρευσης
Από τη ∆ΕΥΑ Πάρου ανακοινώθηκε νέα έναρξη 
εργασιών στον περιφερειακό δρόµο Παροικιάς, 
για το έργο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου 
ύδρευσης από δεξαµενή Αγίας Υπακοής έως δεξα-
µενή Αγίων Αναργύρων Παροικιάς.

Σύµφωνα µε τη ∆ΕΥΑΠ «παρακαλούνται οι οδη-
γοί οχηµάτων που διέρχονται από την επαρχιακή 
οδό Παροικιάς Λευκών, στην περιοχή του Έλητα 
και µέχρι το Μαράθι, να επιδεικνύουν ιδιαίτερη 
προσοχή λόγω ύπαρξης συνεργείων και µηχανη-
µάτων έργου, διότι ξεκίνησαν αυτές τις ηµέρες οι 
εργασίες κατασκευής του έργου που αφορά την 
αντικατάσταση του κεντρικού δικτύου µεταφοράς 
νερού από Αγ. Υπακοή Κώστου προς ∆/Ξ Αγ. Αναρ-
γύρων Παροικιάς».

Σηµειώνουµε ότι το έργο είναι προϋπολογισµού 
1.892.156 ευρώ, µε χρηµατοδότηση από ευρωπαϊ-
κούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, επι-
χειρησιακό πρόγραµµα «Ν. Αιγαίου 2014-2020» 
συγχρηµατοδοτούµενο από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο 
του ΕΣΠΑ 2014-2020. Αφορά στην ανακατασκευή 
του δικτύου µεταφοράς νερού από το Μαράθι, 
προς την κεντρική δεξαµενή της Παροικιάς. Βα-
σικός στόχος του έργου είναι να αντικατασταθούν 
οι υφιστάµενοι, πολύ παλαιοί, εξαιρετικά ελαττω-
µατικοί και ανεπαρκείς αγωγοί, µε νέους σωλήνες 
µεγαλύτερης διαµέτρου, από πολυαιθυλένιο HDPE 

3ης γενιάς. Μ’ αυτόν τον τρόπο θα γίνει εφικτή η 
µείωση των σηµαντικών απωλειών νερού που έχει 
ο σηµερινός αγωγός, ο εκµηδενισµός των βλαβών 
και η σωστή αξιοποίηση των υδάτινων αποθεµά-
των. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν καινούργια 
δίκτυα διανοµής στις περιοχές από όπου θα διέλ-
θει το νέο δίκτυο, µε στόχο τη δηµιουργία νέων 
ζωνών ύδρευσης και την επίλυση χρόνιων προ-
βληµάτων ανεπαρκούς πίεσης.

Επιπλέον, σε οικόπεδο στο Μαράθι που αγόρασε 
η ∆ΕΥΑΠ για αυτόν τον σκοπό θα τοποθετηθεί µια 
νέα προκατασκευασµένη δεξαµενή αποθήκευσης. 
Έτσι, θα αυξηθούν τα διαθέσιµα αποθέµατα νερού 
για την ευρύτερη περιοχή Παροικιάς, ειδικά κατά 
τους θερινούς µήνες, ενώ σε συνδυασµό µε την 
εγκατάσταση σύγχρονου υδραυλικού εξοπλισµού, 
θα είναι εφικτή η αποφυγή υδραυλικών πληγµά-
των, η µείωση της ταχύτητας του νερού στο δίκτυο, 

ο εκµηδενισµός των βλαβών και των απωλειών 
νερού, καθώς και η µείωση του φαινοµένου των 
επικαθίσεων ανθρακικού ασβεστίου (µάρµαρο) 
στις σωληνώσεις. Επίσης, θα τοποθετηθούν αισθη-
τήρες, ηλεκτροµηχανολογικός εξοπλισµός και αυ-
τοµατισµοί που θα κάνουν πιο εύκολο τον έλεγχο 
του δικτύου και την ανίχνευση διαρροών.

Ακόµα, θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώµα-
τος σε όλο το πλάτος του δρόµου, µαζί µε διαγράµ-
µιση και σήµανση, σε κεντρικά τµήµατα της οδού 
από όπου θα διέλθει το νέο δίκτυο, όπως για πα-
ράδειγµα από την διασταύρωση Λευκών-Νάουσας 
µέχρι το γεφύρι του Έλητα µε κατεύθυνση τις Λεύ-
κες, καθώς και µέχρι τη διασταύρωση για Πυργάκι.

Τέλος, καλούνται όσοι διέρχονται από το 
σηµείο του εργοταξίου να επιδεικνύουν ιδι-
αίτερη προσοχή προς αποφυγή τροχαίου 
ατυχήµατος.

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

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

Ο σχεδιασµός των προϊόντων απο το σχήµα ώς την σύνθεση, τους προσδίδει 
άριστες ιδιότητες θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, αντισεισµικής 

συµπεριφοράς,µηχανικής αντοχής και πυροπροστασίας.

Το χαµηλό βάρος,η φιλική περιβαλλοντική συµπεριφορά,το εύκολο και γρήγορο 
χτίσιµο µαζί µε την συνολική οικονοµία στην κατασκευή, προσδίδουν επιπλέον 

θετικά χαρακτηριστικά στα προϊόντα PAROS BLOCK.

Ο συνδυασµός σχήµατος και βάρους επιτυγχάνουν ταχύτητα τοποθέτησης, 
µειωµένη ποσότητα συνδετικού κονιάµατος µε αυτόµατη εξοικονόµηση εργατικών 

και υλικών ενώ δεν απατείται η χρήση συµπληρωµατικών µονωτικών υλικών.

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

 µήκος 40cm 40cm 34cm 34cm 39cm

 πλάτος 25cm 20cm 17cm 17cm 9cm

 ύψος 19cm 19cm 19cm 19cm 19cm

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

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

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

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

τσιµεντόλιθος

τοπικές ειδήσεις



4 / Φωνή της Πάρου Σάββατο 19 Φεβρουαρίου 2022τοπικές ειδήσεις

Σεµινάριο 
πρώτων 
βοηθειών

Μέλη της ΕΟ∆ Κυκλάδων, πραγµατοποίησαν σε-
µινάριο πρώτων βοηθειών το Σάββατο 12 Φεβρου-
αρίου, στο δηµοτικό σχολείο της Νάουσας.

Η εκπαίδευση αφορούσε σε καρδιοπνευµονική 
αναζωογόνηση µε χρήση αυτόµατου εξωτερικού 
απινιδωτή, θέση ασφαλείας και αντιµετώπιση 
πνιγµονής, ώστε να είναι σε θέση να αντιµετω-
πίζουν προβλήµατα που προκύπτουν µέχρις ότου 
φτάσει η εξειδικευµένη βοήθεια.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΕΟ∆ τα µέλη της 
είναι: «πάντα πρόθυµα να ενηµερώσουν τους πολί-
τες που το επιθυµούν, σε σχετικά θέµατα» και ευχα-
ρίστησαν τη διευθύντρια του σχολείου, κ. Ανδρε-
άκου και τους εκπαιδευτικούς για την πρόσκληση 
συνεργασίας κι ελπίζουν σε συνέχειά της.

Νέο βιβλίο του 
Ν. Σαρρή
της Μοσχούλας Κοντοσταύλου

Σκοπός της ποίησης δεν είναι να δώσει απαντή-
σεις στα θεµελιώδη ερωτήµατα του ανθρώπου, 
όπως η φιλοσοφία. 

Αυτό δεν σηµαίνει βεβαίως πως τον ποιητή δεν 
τον απασχολούν συνεχώς και αδιαλείπτως έννοι-
ες όπως, η ύπαρξη, ο Θεός, ο νους, ο θάνατος. Η 
γλώσσα, το Σύµπαν, η οµορφιά, η αλήθεια, κι αν 
έχουν κάποιο νόηµα όλα αυτά και άλλα σηµαντικά.

Κρατώ στο χέρι µου, ιδού ένας πλεονασµός που 
έχει να κάνει αµέσως-αµέσως µε τη γλώσσα και το 
νόηµα, αφού πώς αλλιώς να κρατήσει κανείς κάτι. 
Ίσως το χέρι να επιτείνει τη σηµασία του κρατώ.

Έχω λοιπόν στο χέρι µου το καινούργιο βιβλίο 
του Νίκου Σαρρή «Ασκήσεις στην οµοιοκαταληξία 
και στη µετρική» • τιτλοφορείται. Πρόκειται για 
ποιήµατα και όχι απλώς ασκήσεις. Ωραία ποιήµα-
τα, καµωµένα µε οµοιοκαταληξία και µέτρο, από 
έναν µουσικό. Κι αυτό φαίνεται µε την πρώτη µα-
τιά. Ο ίδιος γράφει στον πρόλογό του πως «θέλει 
να τιµήσει την ξεπερασµένη παραδοσιακή τέχνη 
της οµοιοκαταληξίας και δεν έχει στόχο το νόηµα 
των στίχων, το οποίο µπορεί να απουσιάζει». 

Τα µέτρα είναι όλων των ειδών και το νόηµα δεν 
απουσιάζει καθόλου. Τα δε ερωτήµατα διακριτικά, 
διακριτά και παρόντα µε τρόπο παιγνιώδη τραγου-
δισµένα και συχνά αυτοσαρκαστικό.

Λέει:
«µα εκείνη αδέκαστη (η Μούσα) και τίµια ούσα
µου στέλνει νότα πως αερολογούσα».
Σε άλλο ποίηµα δηλώνει στον Θεό µε παρρησία, 

πως δεν τον πιστεύει.
 «και που Σ’ επικαλούµαι εδώ, κι ας µη 
σε πίστεψα ποτέ µου ούτε στιγµή».
Παρ’ όλο που µισοαστεία-µισοσοβαρά παραδέχε-

ται την παντοδυναµία του.
«Του Θεού είναι κι οι δυό τους εξίσου
ο υιός που λυτρώνει
κι ο ιός που σκοτώνει».
Σ’ αυτήν την εµφανώς ειρωνική ποίηση λέγο-

νται τα σοβαρά µε τρόπο που να µη φαντάζουν 
σοβαροφανή. Όπως ο Αρχίλοχος, τον οποίο έχει 
υπηρετήσει ο Σαρρής και µε το βιβλίο του «Αρ-
χιλόχου Ποίηση» και µελοποιώντας τα ποιήµατα 
του Μεγάλου Παριανού. Άλλωστε ποιητής µαζί και 
µουσικός ήταν κι εκείνος. ∆εν τα διαχώριζαν αυτά 
οι Αρχαίοι. Αυστηρός καταµερισµός, ειδικότητες 
και κατατεµαχισµένοι άνθρωποι προέκυψαν σιγά 
σιγά και αναπόφευκτα.

Αλλού µοιάζει ο ποιητής ν’ αναρωτιέται, αν αυτό 
που βλέπουµε είναι πραγµατικό ή µήπως ψευδαί-
σθηση. Καρτεσιανό, πλατωνικό, ποιος ξέρει; 

 «Μια ζωή µες στο σπήλιο
δίχως φως δίχως ήλιο»
και
 «στην πλάνη του επιµένει, την αλήθεια πλάνη 

θεωρεί»
επιπλέον
 «στον κόσµο αυτό τον πλάνο κι ανερµήνευτο»
Όµως τι γίνεται µε την πλάση; Οι νόµοι της υπάρ-

χουν από µόνοι τους, ή επειδή έτσι τους αντιλαµ-
βανόµαστε εµείς ως παρατηρητές;

 «Το πρωινό βρίσκει την πλάση ταραγµένη
που τους σκληρούς της νόµους δεν καταλαβαί-

νει»
Βεβαίως ο ακατανίκητος Νόµος της πλάσης εί-

ναι ο θάνατος και δεν κάνουν πως τον αγνοούν 
οι ποιητές.

«γλυκιά η ζωή και ο θάνατος σκοτάδι»
και πικρή η γνώση
«πως είναι θάνατος του καθ’ ενός µας η µερίς»

Όµως παρηγοριά για το θάνατο η τέχνη. Ιδίως 
αυτή που εκφράζεται µε λέξεις.

«µάλλον δεν κατάλαβες τι θα πουν οι συλλαβές»
και 
 «όρθρος, ορθρινόν το φως η µέρα αρθρώνει»
Όµως πάνω απ’ όλα η Αλήθεια. Το µεγάλο θε-

µελιώδες ζητούµενο. Πώς ψηλαφίζεται αν δεν αλ-
λάξεις µυαλά, αν δεν µετανοήσεις για τις αστοχίες 
σου και να καταφέρεις να δεις αυτό που βρίσκεται 
µπροστά στα µάτια σου; Όµως πώς µετανοείς;

 «και κλαίει που δεν έχει ιδέα πώς να µετανιώ-
σει»

Πρόκειται για µια µικρή συλλογή µε πολύ ωραία 
ποιήµατα γραµµένα από το Ν. Σαρρή, γνώστη του 
µέτρου, γενικώς. Ο οποίος κάθε άλλο παρά αερο-
λογεί όπως αυτοσαρκαστικός, ειρωνικός και φιλο-
παίγµων ισχυρίζεται ο ίδιος.

Υγρότοπος 
Μώλου

Από την αναγνώστρια της εφηµερίδας µας, Ελισά-
βετ Σχολειάδη Κυριαζάνου, λάβαµε την παρακάτω 
επιστολή:

«Τα τελευταία χρόνια στις 2 Φεβρουαρίου σας 
έστελνα ένα άρθρο για την Παγκόσµια Ηµέρα Υγρο-
τόπων και την ευαισθητοποίηση της παριανής πο-
λιτείας, ως προς τον ρόλο και την προσφορά των 
Υγροτόπων στην βιοποικιλότητα και το νησιώτικο 
µας οικοσύστηµα.

Φέτος, δεν έγραψα κάτι, διότι αισθανόµουν απο-
γοητευµένη από την ανταπόκριση της πολιτείας 
προς τις προτάσεις για την προστασία των υγροτό-
πων και συγκεκριµένα για τον υγρότοπο Μώλου, 
που επί έτη προσπαθούµε µε ενέργειες µας να προ-
στατεύσουµε.

Όµως, φέτος, ανήµερα της Παγκόσµιας ηµέρας 
Υγροτόπων (2/2/2022) λειτούργησε ο «από µηχα-
νής Θεός» και λάβαµε από την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου έγγραφο το οποίο δικαιώνει τις προσπά-
θειες ετών και υποδεικνύει στον δήµο Πάρου να 
πράξει τα δέοντα για την προστασία του υγροτό-
που Μώλου και των αµµοθινών του. Αυτό είναι 
το καλύτερο δώρο που µπορούσε να γίνει για τον 
υγρότοπο και τις αµµοθίνες του, τιµώντας µε τον 
ουσιαστικότερο, έµπρακτο τρόπο την Παγκόσµια 

Ηµέρα Υγρότοπων. Ευελπιστούµε ότι η αγαπητή 
µας δηµοτική αρχή, η οποία πιστεύουµε ότι έχει 
περιβαλλοντικές ευαισθησίες, θα πράξει τα δέοντα 
όπως εισηγείται η διεύθυνση Περιβάλλοντος της 
Περιφέρειας για την προστασία του υγροτόπου και 
των αµµοθινών του.

Εµείς δε, θα είµεθα αρωγοί και συµπαραστάτες 
σε ό,τι χρειασθεί σε ατοµικό ή συλλογικό επίπεδο. 
∆ιότι όλοι µαζί µπορούµε καλύτερα!».

Τι υποστηρίζει το έγγραφο της Περιφέρειας

Το έγγραφο της Περιφέρειας, προς τον δήµο Πά-
ρου, ζητάει να του κοινοποιηθούν µελέτες ή έγ-
γραφα σχετικά µε εργασίες εντός του υγρότοπου 
Μώλου, ενώ κάνει αναφορά και για πληροφορίες 
παράνοµης στάθµευσης επί των αµµοθινών στην 
περιοχή, αφού δεν επιτρέπεται η διέλευση µηχα-
νοκίνητων οχηµάτων εντός προστατευόµενης πε-
ριοχής ή σε ευαίσθητες οικολογικές εκτάσεις.

Στο ίδιο έγγραφο της διεύθυνσης Αναπτυξι-
ακού Προγραµµατισµού, Περιβάλλοντος και 
Υποδοµών της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
σηµειώνεται ακόµα ότι «για τυχόν επικείµενες 
ενέργειες αντιπληµµυρικής προστασίας στην περι-
οχή και σύµφωνα µε την κείµενη περιβαλλοντική 
προστασία δεν απαιτείται τήρηση της διαδι-
κασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης για τη 
συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάµενων αντι-
πληµµυρικών έργων και την αποµάκρυνση απορ-
ριµµάτων, µπαζών ή βλάστησης από την κοίτη υδα-
τορεµάτων».
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Έργα στην 
Αντίπαρο

Με ευρωπαϊκούς πόρους της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, υπο-
γράφηκε η απόφαση ένταξης 
στο Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014-
2020 η ένταξη της Πράξης 
«Έργα διαχείρισης στερεών 
αποβλήτων ∆ήµου Αντιπά-

ρου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αι-
γαίο 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 
«Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής». 

Ο προϋπολογισµός του έργου και η επιλέξιµη 
δηµόσια δαπάνη ανέρχονται σε 973.287,80 ευρώ. 
Συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), στο πλαίσιο 
υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Το έργο αφορά σε: 
1.Εκπόνηση µελετών και σύνταξη Τευχών ∆η-

µοπράτησης
2. Κατασκευή Υποδοµών ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, Μονάδα 

Κοµποστοποίησης και ΠΣ :
- Κατασκευή σύγχρονου Σταθµού Μεταφόρτω-

σης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) σε κατάλληλο χώρο (στη 
θέση «Προφήτης Ηλίας») του ∆. Αντιπάρου. Η δυ-
ναµικότητα προσδιορίζεται στους 542 tn/year. 

- Κατασκευή σύγχρονου Σταθµού Μεταφόρτω-
σης Ανακυκλώσιµων Υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.) στο ίδιο 
οικόπεδο µε τον Σ.Μ.Α.

- Κατασκευή σύγχρονης Μονάδας Κοµποστο-

ποίησης στο ίδιο οικόπεδο µε τον Σ.Μ.Α και τον 
Σ.Μ.Α.Υ.

- Κατασκευή Πράσινου Σηµείου σε δηµοτικό οι-
κόπεδο στη θέση «Κάµπος», όπου ο δηµότης θα 
µπορεί να φέρνει ανακυκλώσιµα υλικά, ογκώδη 
(π.χ. έπιπλα, απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλε-
κτρονικό εξοπλισµό Α.Η.Η.Ε.), ειδικά απόβλητα 
(λ.χ. µπαταρίες, χρώµατα, κ.α.), πράσινα απόβλητα 
και άλλα είδη, µε σκοπό την επαναχρησιµοποίηση, 
την προετοιµασία για επαναχρησιµοποίηση ή την 
ανακύκλωση.

Περιλαµβάνεται ο εξοπλισµός:
- Μικρός ελαστιχοφόρος φορτωτής 
- Ανυψωτικό µηχάνηµα
- 2 απορριµµατοκιβώτιαpress-containers κλειστού 
τύπου 12 κ.µ.
- Κλαδοτεµαχιστής
- ∆εµατοποιητής ανακυκλώσιµων υλικών
- 3 απορριµµατοδέκτες ανοιχτοί 10 m3
- 3 απορριµµατοδέκτες κλειστοί 10 m3 
- 2 πλαστικές δεξαµενές 1.500 lt
Προµήθεια εξοπλισµού συλλογής και διαχείρισης 
βιοαποβλήτων
- Απορριµµατοφόρο συλλογής οργανικού κλάσµα-
τος 
- Μονάδα κοµποστοποίησης 15 m3
- 11 πλαστικοί καφέ κάδοι για οργανικά υλικά 660lt
- 16 πλαστικοί καφέ κάδοι για οργανικά υλικά 330 
It
- 80 οικιακοί κοµποστοποιητές 280 It
- 30.000 βιοδιασπώµενες σακούλες συλλογής 10 lt

Τέλος, ως ηµεροµηνία έναρξης της Πράξης ορί-
ζεται η 01.06.2022 και λήξης η 31.12.2023, 
ενώ δικαιούχος του έργου είναι η Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου.

Αναπτυξιακός 
Νόµος

Σύµφωνα µε ενηµέρωση από την Πανελλήνια 
Οµοσπονδία Τουριστικών Καταλυµάτων «Κύ-
κλος», ενισχύονται µε τον νέο Αναπτυξιακό νόµο, 
µη κύρια τουριστικά καταλύµατα (ενοικιαζόµενα 
δωµάτια) σε νησιά των Κυκλάδων.

Συγκεκριµένα, επιδοτείται η ίδρυση και ο εκσυγ-
χρονισµός µη κύριων τουριστικών καταλυµάτων, 
υπό τέσσερις προϋποθέσεις:

- Να φέρουν διακριτικό τίτλο «ξενώνας φιλοξε-
νίας»

- Να υλοποιούνται εντός παραδοσιακών οι-
κισµών σε κάποιο από τα νησιά µε πληθυσµό µι-
κρότερο των 3.100 κατοίκων (Αµοργός – Ανάφη 
- Αντίπαρος - Άνω Κουφονήσι – ∆ονούσα – Ηρα-
κλειά – Θηρασιά - Ίος- Κέα - Κίµωλος - Κύθνος 
– Σέριφος – Σίκινος – Σίφνος – Σχοινούσα - Φο-
λέγανδρος)

- Να κατατάσσονται σε κατηγορία πέντε κλει-
διών, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 12868/2018 (Β΄ 
3119) απόφαση του υπουργού Τουρισµού και

- Να διατηρούν ελάχιστο αριθµό είκοσι ενοικια-
ζόµενων δωµατίων.
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Παραπληροφόρηση 
και αλφάβητο της 
χειραγώγησης…

«Η Ρωσία θα επιτεθεί ανά πάσα στιγµή!» δια-
τυµπανίζουν υστερικά εν χωρώ και σε απίστευ-
το διεθνή συντονισµό τα παπαγαλάκια ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ-ΕΕ... 

Αυτή είναι η βασική αντίδραση της «συλλογικής 
∆ύσης» στα ρωσικά τελεσίγραφα από 15.12.2021 
που αξιώνουν αποτροπή περαιτέρω σύσφιξης του 
ασφυκτικού κλοιού ραγδαίας στρατιωτικοποί-
ησης και ΝΑΤΟποίησης των πάντων γύρω από 
την Ρωσία και την δόµηση νέας, διαφανούς και 
ισότιµης ευρωπαϊκής και διεθνούς αρχιτεκτονι-
κής ασφαλείας. Γιατί άραγε;

Ο νέος πόλος χωρών, µε επικεφαλής Λ.∆. Κίνας 
και Ρωσία, ως αποτέλεσµα γεωτεκτονικών ανα-
τροπών στον παγκόσµιο συσχετισµό δυνάµεων, 
διεκδικεί µια «Νέα παγκόσµια τάξη πραγµάτων», 

µε όρους κάθε άλλο παρά αρεστούς στα υπό τις 
ΗΠΑ παλαιά ιµπεριαλιστικά κέντρα του κεφαλαί-
ου.

Ο πανικός του άξονα ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ είναι έκ-
δηλος. Μεθοδεύει λοιπόν µια άνευ προηγουµένου 
χειραγώγηση προς συγκάλυψη της ακόρεστης 
επιθετικότητάς του µε µια πρωτοφανή παγκό-
σµια εκστρατεία παραπληροφόρησης/ψευδών 
ειδήσεων περί «αιµοδιψούς ρωσικής επιθετικό-
τητας και οσονούπω επικείµενης εισβολής στην 
Ουκρανία», ναζιστικό τάγµα εφόδου της χούντας 
της οποίας δολοφόνησε και οµογενείς στο Ντον-
µπάς 13.2.2022. 

Η προπαγάνδα αυτή βασίζεται στην ενερ-
γοποίηση της αυτοανάσχεσης. Πρόκειται για 
ένα υποσυνείδητο ψυχολογικό µηχανισµό, 
που ενεργοποιείται αυτοµάτως/ενστικτω-
δώς στο κατώφλι µιας «επικίνδυνης σκέ-
ψης» και µόνο η πιθανότητα πραγµάτωσης 
της οποίας προκαλεί παραλυτικό φόβο και 
δέος. Στήνεται λοιπόν πλαίσιο χειραγώγησης 
µε καταιγισµό τέτοιου τύπου παρελκυστικής 
παραπληροφόρησης, που κατασκευάζει το 
επιθυµητό για τον χειραγωγό «τροµακτικό» 
φόντο προσλαµβανουσών παραστάσεων, 
έτσι ώστε κάθε τι που παρεκκλίνει του προ-
κατασκευασµένου φόντου/πλαισίου να υπο-
βαθµίζεται ή/και να εκπίπτει της πρόσληψης. 

Σηµασία έχει εδώ ο καταιγισµός της παρα-
πληροφόρησης σε παραλλαγές µιας και της 
αυτής αφήγησης, προς επιβολή, υποβολή και 
εγχάραξη στερεοτύπου µε όρους υστερίας. 
Άπαξ και έχει επιτευχθεί αυτό, καµία ανο-
ησία, καταφανής αθλιότητα, παραλογισµός, 
ασυνέπεια, αυτογελοιοποίηση (όπως π.χ. της 
ανιστόρητης και αγεωγράφητης Βρετανής 
ΥΠΕΞ Λιζ Τρας στη Μόσχα), χρήση διπλών 
µέτρων και σταθµών κ.ο.κ. απ’ το στρατόπεδο 
του χειραγωγούντος δεν γίνεται αντιληπτή!... 

Μονά-ζυγά δικά του! Εάν κάποτε -λόγω έντα-
σης, προβοκάτσιας κ.λπ.- ο «κακός/αυταρχι-
κός» επιτεθεί στην Ουκρανία, στην Ταιβάν 
κ.λπ., ο «καλός» χειραγωγός θα πει: «τα έλεγα 
εγώ!». Οπότε, ως προφήτης, θα κάνει «τιµω-
ρητικούς» βοµβαρδισµούς και γενοκτονίες, 
µε τον µανδύα του εκ προοιµίου δικαιωθέ-
ντος «λυτρωτή»! 

Εάν όµως δεν επιτεθεί ποτέ ο «αιµοσταγής 
κακός»; Τότε ο αδίστακτος χειραγωγός θα πα-
ρουσιάσει την έκβαση ως δική του επιτυχία/
αποτροπή λόγω «έγκαιρης κινητοποίησης 
της διεθνούς κοινής γνώµης» ή/και µεθοδι-
κών κινήσεων-τετελεσµένων της δικής του 
«δηµοκρατικής, δίκαιης και ειρηνόφιλης» 
πολεµικής µηχανής...

του ∆ηµήτρη Πατέλη
Καθηγητή φιλοσοφίας
Πολυτεχνείου Κρήτης
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Το θέµα της επικινδυνότητας του συνολικού 
οδικού δικτύου το έθεσε εκτός ηµερήσιας διάτα-
ξης στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ο δηµοτικός 
σύµβουλος της «Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου», Ν. 
Τσιγώνιας.

Αντιπαραθέσεις µε άρωµα… προεκλογικό

Στη συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου πα-
ραβρέθηκαν και συµµετείχαν, χωρίς να το γνωρί-
ζουν όλοι οι δηµοτικοί σύµβουλοι, ο περιφερει-
άρχης, Γ. Χατζηµάρκος, ο αντιπεριφερειάρχης, Γ. 
Λεονταρίτης και ο έπαρχος Πάρου – Αντιπάρου, 
Κ. Μπιζάς.

Η ένταση δηµιουργήθηκε γιατί όπως οι ίδιοι 
είπαν αισθάνονται απολογούµενοι αφού κατηγο-
ρούνται για απραξία και µοναδικοί υπεύθυνοι για 
όλα τα προβλήµατα! Η εµπλοκή από τις ενστάσεις 
µεταξύ των εργολάβων του διαγωνισµού για τη 
συντήρηση του επαρχιακού  δικτύου προβλήθηκε 
σαν το άλλοθι για την διαιώνιση της άθλιας κατά-
στασης του δικτύου.

Με απαράδεκτους µονολόγους απεριόριστης δι-

άρκειας, µε ευθύνη της προέδρου του δηµοτικού 
συµβουλίου, ο περιφερειάρχης και ο αντιπεριφε-
ρειάρχης επιτέθηκαν κατά πάντων λέγοντας ότι 
ουσιαστικά η συζήτηση έχει προεκλογικό χαρα-
κτήρα δύο χρόνια πριν από τις δηµοτικές εκλογές, 
µεταθέτοντας την αντιµετώπιση των προβληµά-
των µετά το τέλος της δικαστικής διαµάχης των 
εργολάβων.

Μέχρι τότε τι θα γίνει;
Στην ουσία το οδικό δίκτυο στο σύνολο του είναι 

σε απαράδεκτη κατάσταση και ο κίνδυνος ατυχή-
µατος ελλοχεύει σε κάθε στροφή του δρόµου και η 
ευθύνη δεν είναι στον όποιον εργολάβο.

∆εν είπαν όµως ποια είναι ουσιαστική αιτία της 
διόγκωσης τέτοιων προβληµάτων στις τοπικές 
κοινωνίες και τι έκαναν για ν’ αντιµετωπίσουν 
την υποβάθµιση του ρόλου της τοπικής διοίκησης 
πρώτου και δεύτερου βαθµού.

 Οι ευθύνες του προεδρείου

Η υποβάθµιση της συνεδρίασης του δηµοτικού 
συµβουλίου είναι ευθύνη της προέδρου, Χρ. ∆α-

φερέρα - Κάλλους.
Η διαδικασία ουσιαστικά ήταν νουθεσίες από 

τους προσκαλεσµένους προς τους εκπροσώπους 
του παριανού λαού, µε τους ατέλειωτους µονολό-
γους αυτοπροβολής.

Την αυστηρότητα του κανονισµού την εξαντλού-
σε σε ορισµένους δηµοτικούς συµβούλους, ενώ 
επέτρεψε τους απαράδεκτους χαρακτηρισµούς 
από τους προσκαλεσµένους στους χωρίς χρονικό 
όριο µονολόγους.

Το κλείσιµο των µικροφώνων παραπέµπει σε άλ-
λες παράξενες λογικές.

Η αντιµετώπιση του θέµατος

Στην κατάληξη της «συζήτησης» για το θέµα 
της αντιµετώπισης των προβληµάτων του οδικού 
δικτύου υπήρξαν δεσµεύσεις από το αντιπεριφε-
ρειάρχη, Γ. Λεονταρίτη και από τον δήµαρχο, Μ. 
Κωβαίο, ότι από τη ∆ευτέρα θα ξεκινήσουν τα συ-
νεργεία να επουλώνουν τις λακκούβες.

Στην ευθύνη του δήµου, όπως δήλωσε ο δήµαρ-
χος, είναι τα 1014 χλµ. του δηµοτικού και αγροτι-
κού οδικού δικτύου. Στην ευθύνη της περιφέρειας 
είναι τα 77 χλµ. του επαρχιακού δικτύου. Η ένταση 
του κυκλοφοριακού φορτίου αλλά και  οι ταχύτη-
τες που αναπτύσσονται στο περιφερειακό δίκτυο 
κάνουν πιο επιτακτική την ανάγκη της αντιµε-
τώπισης των προβληµάτων ώστε να µην έχουµε 
κάποιο ατύχηµα.  

Όταν τέλος ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των 
ενστάσεων µεταξύ των εργολάβων, θα έχουµε, µε 
βάση τη δήλωση του κ. Χατζηµάρκου, αποκατά-
σταση της εικόνας του περιφερικού οδικού δικτύ-
ου µε υποχρέωση του εργολάβου να το συντηρεί 
σε βάθος τριετίας.

πρώτο θέµα

Τ ι τανοµαχ ί ε ς… γ ια  τ ι ς  λακκούβες

Υποβάθµιση του δηµοτικού 
συµβουλίου

Σε µία απαράδεκτη µε άκρως πολωτικό κλίµα συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου 
Πάρου «συζητήθηκε» µεταξύ των άλλων  το θέµα της πολύ κακής και επικίνδυνης 
κατάστασης του οδικού δικτύου (επαρχιακού – δηµοτικού και αγροτικού), µε κατάληξη 
τις υποσχέσεις ότι από ∆ευτέρα ο δήµος, αλλά και η περιφέρεια, θα αναλάβουν δράση 
για να επουλώσουν τις επικίνδυνες λακκούβες των δρόµων.
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Τι προηγήθηκε

Πριν το δηµοτικό συµβούλιο και ύστερα από την 
πρόταση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, για να 
έρθει προς συζήτηση το θέµα στο δηµοτικό συµ-
βούλιο για τους δρόµους, είχαµε τις παρακάτω 
ανακοινώσεις:

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

«Η κατάσταση του οδικού δικτύου στο νησί µας 
δεν είναι σηµερινή.

Απλά σήµερα αυτή η κατάσταση έχει γίνει τρα-
γική, µε αποτέλεσµα πέρα από τις προκαλούµενες 
υλικές ζηµιές στα οχήµατα, να κινδυνεύουν άµε-
σα και ανθρώπινες ζωές. Αναφερόµαστε τόσο στη 
κατάσταση του επαρχιακού οδικού δικτύου, που 
υπεύθυνη είναι η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, όσο και 
στην κατάσταση του δηµοτικού οδικού δικτύου που 
υπεύθυνος είναι ο ∆ήµος Πάρου.

Οι αιτίες είναι πολλές. Κακοτεχνίες και ποιότητα 
υλικού, έλλειψη σχεδιασµού και προγραµµατισµού 
για τακτική συντήρηση και έγκαιρη αντιµετώπιση 
των προβληµάτων, έλλειψη προσωπικού και κα-
τάλληλων τεχνικών µέσων και υλικών.

Τα προβλήµατα δεν λύνονται µε ευχές και 
επικοινωνιακά δελτία τύπου, αλλά µε αντιµε-
τώπιση των προβληµάτων της καθηµερινότη-
τας που δυσκολεύουν τη ζωή των κατοίκων, 
από όλους τους εµπλεκόµενους.

Χρειάζονται άµεσα µέτρα, όπως σηµατοδό-
τηση των επικίνδυνων σηµείων και άµεση 
επισκευή».

∆ήλωση Κ. Μπιζά

«[..] Με το έργο της τριετούς συντήρησης του οδι-
κού δικτύου αρµοδιότητας Π.Ν.ΑΙ., Νήσων Νάξου, 
Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Αντιπάρου και Αµορ-
γού δηµοπρατηµένο, καλούµαστε στο δηµοτικό 
συµβούλιο Πάρου να δώσουµε εξηγήσεις (!), γιατί 
οι διαγωνιζόµενοι άσκησαν τον από το νόµο προ-
βλεπόµενο δικαίωµά τους να προσφύγει ο ένας 
εναντίον του άλλου! Και αυτό µπορεί να είναι δυ-
σνόητο για τους πολίτες, όµως δεν είναι, διότι δεν 
επιτρέπεται να είναι δυσνόητο για πολιτικά πρό-

σωπα που υπηρετούν µάλιστα την αυτοδιοίκηση 
από θέσεις ευθύνης.

Οι σχέσεις συναλληλίας µεταξύ α’ και β’ βαθµού 
αυτοδιοίκησης κινδυνεύουν µόνο από συµπεριφο-
ρές ή πρακτικές στοχοποίησης, κάτι το οποίο από 
την πλευρά µας ουδέποτε έγινε και συνεχίζει να 
µας εκπλήσσει δυσάρεστα οποτεδήποτε το συνα-
ντάµε από την πλευρά του ∆ήµου Πάρου.

Η αποδεκατισµένη σε προσωπικό Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου έχει εκτελέσει και έχει δηµοπρα-

τήσει το µεγαλύτερο φάσµα έργων στο επαρχιακό 
οδικό δίκτυο των νησιών στην ιστορία τους, στην 
πιο δύσκολη εποχή τόσο διοικητικά, όσο και δηµο-
σιονοµικά.

Πριν από ένα χρόνο, η αποδεκατισµένη Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου δηµοπράτησε το έργο της τριε-
τούς συντήρησης του οδικού δικτύου αρµοδιότητας 
Π.Ν.ΑΙ., Νήσων Νάξου, Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, 
Αντιπάρου και Αµοργού και η καθυστέρηση στην 
υπογραφή της σύµβασης µε τον ανάδοχο οφείλεται 
αποκλειστικά και µόνο στην εκ του νόµου προβλε-
πόµενη δυνατότητα άσκησης προσφυγών µεταξύ 
των διαγωνιζοµένων. ∆εν θα επιτρέψουµε σε κα-
νέναν να την «αξιοποιήσει».

Στους πολίτες και στους επισκέπτες του νησιού 
µας απαντάµε µε τον απολογισµό µας. Έναν απο-
λογισµό που έχει φέρει την Περιφέρεια Ν. Αιγαί-
ου πρώτη σε απορρόφηση πόρων, για Τρίτη συνε-
χή χρονιά σε όλη την Ελλάδα. Και αυτό, χωρίς τη 
νουθεσία κανενός, εκτός κι αν συµφέρει κάποιους 
να στρέφεται πάντοτε η συζήτηση στα 61 χλµ του 
Επαρχιακού Οδικού ∆ικτύου του νησιού µας και όχι 
στα εκατοντάδες χιλιόµετρα του ∆ηµοτικού Οδικού 
∆ικτύου, για την κατάσταση του οποίου, παραδό-
ξως, τα ίδια πολιτικά πρόσωπα, από ελάχιστα έως 
τίποτα έχουν να µας πουν. Περιµένω λοιπόν την 
πρόσκλησή τους για να συζητήσουµε για τα χάλια 
του ∆ηµοτικού Οδικού ∆ικτύου.

Προς ενηµέρωση όλων, παραθέτω το ιστορικό 
του έργου που δηµοπρατήσαµε πριν από ένα χρό-
νο: (Ακολουθούν 11 αποφάσεις και ενέργειες για 
το έργο)

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, αφού οποια-
δήποτε εταιρεία που συµµετέχει σε έναν ανοικτό 
και δηµόσιο διαγωνισµό έχει το δικαίωµα της προ-
σφυγής, όπως έγινε στην προκειµένη περίπτωση, η 
εκτέλεση του παραπάνω σηµαντικού για τα νησιά 
µας έργο θα γίνει αφού ολοκληρωθεί η εκδίκαση 
της προσφυγής».

Σελίδα Φίλων της παράταξης «Πάρος, 
Επιµένουµε στην Πράξη»

«Ο κ. Μπιζάς «αλληθωρίζοντας» προς άλλες θέ-
σεις της Αυτοδιοίκησης συχνά αυτοπαγιδεύεται. 
∆είχνει την ανεπάρκεια στην εκτέλεση και υλοποί-
ηση των καθηκόντων για τα οποία εκλέχθηκε. Και 
όπου βρίσκει δυσκολίες στην άσκηση κριτικής χρη-
σιµοποιεί για «ασπίδα» την Περιφέρεια νοµίζοντας 
ότι έτσι θα ισχυροποιήσει το αµυντικό του πεδίο.

Ας αφήσει ήσυχη την Περιφέρεια µε την οποία ο 
∆ήµος έχει άριστη συνεργασία. Και αν θέλει να την 
αναµείξει ας απολογηθεί εκεί για όσα όφειλε να 
πράξει ως Έπαρχος και αδυνατεί να τα φέρει εις 
πέρας. ∆ηµόσια έργα εκτελούνται και από άλλες 
δηµόσιες αρχές. Αλίµονο αν όλα βάλτωναν επειδή 
τα εµπόδιζαν οι προσφυγές των συµµετεχόντων. 
Φυσικά και η δυνατότητα άσκησης προσφυγής πε-
ριλαµβάνεται στα δικαιώµατα κάθε συµµετέχοντα 
σε διαγωνισµό. Υπάρχουν όµως και προβλέψεις 
του νόµου που µπορούν να απαγκιστρώσουν τις 
διαδικασίες.

Καλά θα κάνει λοιπόν να µάθει τον τρόπο άσκη-
σης της διοίκησης πριν αρχίσει να φλερτάρει 
µε δηµαρχιακούς θώκους. Γιατί αν και από εκείνες 
τις θέσεις, εφόσον βέβαια πείσει και εκλεγεί, προ-
βάλει τους ίδιους ισχυρισµούς, καλύτερα να µείνει 
στη θέση που έχει σήµερα, αφού από ότι δείχνει δεν 
είναι για τα δύσκολα».

Τέλος σχετικές ανακοινώσεις για την κατάσταση 
του οδικού δικτύου έχουν δηµοσιοποιήσει και οι 
κοινότητες της Μάρπησσας και της Πάρου.

πρώτο θέµα

Στην ευθύνη του δήµου, όπως 
δήλωσε ο δήµαρχος, είναι τα 
1014 χλµ. του δηµοτικού και 
αγροτικού οδικού δικτύου. 
Στην ευθύνη της περιφέρειας 
είναι τα 77 χλµ. του επαρχι-
ακού δικτύου. Η ένταση του 
κυκλοφοριακού φορτίου αλλά 
και  οι ταχύτητες που αναπτύσ-
σονται στο περιφερειακό δί-
κτυο κάνουν πιο επιτακτική την 
ανάγκη της αντιµετώπισης των 
προβληµάτων ώστε να µην 
έχουµε κάποιο ατύχηµα.  
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Καθηµερινότητα

Όλες οι εξουσίες ανεξαρτήτως βαθµού διοί-
κησης κρίνονται στο τέλος από την καθηµε-
ρινότητα. Μπορεί να είναι άδικο αλλά αυτό 
συµβαίνει για κάθε εξουσία.

Ενθυµούµαι µία κυβέρνηση (του πατρός 
Μητσοτάκη), η οποία κατά την εκτίµησή µου 
προσπάθησε ύστερα από τη λεηλασία του δη-
µόσιου κορβανά και τη γιγάντωση του δηµό-
σιου τοµέα ελέω ψηφοθηρικής πολιτικής από 
το ΠΑΣΟΚ, να διορθώσει τα κακώς κείµενα.

Έτσι, το 1992 προσπάθησε να θέσει υπό 
εκκαθάριση την Επιχείρηση Αστικών Συγκοι-
νωνιών. Το προσωπικό θα αποζηµιωνόταν και 
στη συνέχεια κατά προτεραιότητα θα µπορού-
σε να αποκτήσει την ιδιοκτησία των λεωφο-
ρείων. Το εγχείρηµα φάνταζε συµφέρον για 
τους εργαζόµενους, αφού θα δηµιουργούνταν 
οκτώ Συγκοινωνιακές Επιχειρήσεις (ΣΕΠ) 
που θα λειτουργούσαν µε ιδιωτικοοικονοµι-
κά κριτήρια. Αποκλειστικοί µέτοχοι θα ήταν 
οι νέοι ιδιοκτήτες των λεωφορείων (κάθε 
ένας δικαιούχος έπαιρνε µισό λεωφορείο) οι 
οποίοι ήταν, κατά βάση, τέως εργαζόµενοι της 
ΕΑΣ, και πολύτεκνοι, οι οποίοι θα κατέβαλαν 
500.000 δρχ. ο καθένας, προκειµένου να εξα-
σφαλίσουν την απαραίτητη άδεια. Το τι επα-
κολούθησε είναι γνωστό στους παλαιότερους. 
Η Αθήνα µετατράπηκε σε κέντρο µαχών επί 
µήνες. Οι Αθηναίοι δεν είχαν µέσο µεταφο-
ράς, ενώ είχαν επιστρατευθεί µέχρι και ΡΕΟ 
µε οδηγούς στρατιώτες. Εκείνη την εποχή η 
Αθήνα έζησε µία από τις χειρότερες εποχές 
της, ενώ η κυβέρνηση της Ν∆ έχασε κάθε 
έρεισµα στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μπορεί 
η κυβέρνηση τότε -να έπεσε κοινοβουλευτι-
κά από τον Σαµαρά- µε αφορµή το θέµα των 
Σκοπίων, αλλά οι πολίτες αγανακτισµένοι από 
τα όσα είχαν τραβήξει µε τις συγκοινωνίες επί 
ένα σχεδόν χρόνο γύρισαν την πλάτη στην 
κυβέρνηση. Η καθηµερινότητα, τα πολύ απλά 
πράγµατα για τον πολίτη, δεν µπορεί κανείς 
και ποτέ να τα υποβαθµίσει. 

Στις προτάσεις που έκαναν οι µαθητές του 
ΓΕΛ Πάρου αναφέρονται –και αυτοί- στο απα-
ράδεκτο γεγονός να σταµατούν τα δροµολό-
για τους τα ΚΤΕΛ Πάρου στις 4 το απόγευµα. 
Παρότι το θέµα έχει θιχτεί κατ’ επανάληψη, 
ουδείς φαίνεται να συγκινείται. Η καθηµερι-
νότητα των πολιτών για την απρόσκοπτη µε-
τακίνησή τους στο νησί δεν αντιµετωπίζεται 
µε σοβαρότητα από το δηµοτικό συµβούλιο 
Πάρου. Σχεδόν δεν υπάρχει ως θέµα. ∆ώσα-
µε προ µηνών στη στήλη µας συγχαρητήρια 
στο δηµοτικό συµβούλιο για την επέκταση του 
ωραρίου της δηµοτικής συγκοινωνίας. Ας δο-
θεί λοιπόν λύση και σ’ αυτό το θέµα. Μερικές 
χιλιάδες ευρώ είναι το ζήτηµα, που θα µπο-
ρούσαν να συγκεντρωθούν από το αυτονόητο. 
∆ηλαδή, να µπει απαγορευτικός κανόνας για 
την αφισορύπανση στο νησί και διαφηµιστικά 
ταµπλό µε κέρδος για τον δήµο!

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

WIN-WIN

Είναι πασίγνωστη πια η έκφραση win-win του 
management, που χρησιµοποιείται ευρέως και 
υποδηλώνει εκείνες τις συµφωνίες και εκείνες τις 
πρακτικές όπου όλα τα εµπλεκόµενα µέρη βγαί-
νουν κερδισµένα.

Ήταν νοµίζω σωστή η τοποθέτηση µας (και 
στο σωστό θέµα γιατί η συζήτηση ήταν για την 
αναπροσαρµογή ή µη τελών - φόρων και εισφο-
ρών ∆ήµου Πάρου έτους 2022 και όχι για την 
αναπροσαρµογή ή µη τελών καθαριότητας και 
φωτισµού ∆ήµου Πάρου έτους 2022 που ήταν το 
επόµενο θέµα). Τι συµβαίνει λοιπόν στην Πάρο, 
τι θα έπρεπε να γίνει, τι προβλέπει η νοµοθεσία 
και ποιο θα ήταν το «σηµαντικότατο κέρδος» και 
για το νησί και για τον ∆ήµο και για τους επαγ-
γελµατίες.

Αυτό που συµβαίνει είναι ακριβώς όσα επεσή-
µανε στο προηγούµενο φύλλο της εφηµερίδας 
ο ∆ηµήτρης Μπελέγρης, δηλαδή ότι ο καθένας 
κολλάει αφίσες όπου του «καπνίσει», προκαλώ-
ντας φοβερή αφισορύπανση ειδικά το καλοκαίρι. 
Αυτή την στιγµή µόνο η Κ∆ΕΠΑΠ και το ΠΑΡΚΟ 
ΠΑΡΟΥ έχουν τοποθετήσει ξύλινα πλαίσια σε αρ-
κετά σηµεία ώστε να προβάλουν τις δικές εκδη-
λώσεις τους καθώς και των συλλόγων.

Έχουµε επισηµάνει εδώ και τρία χρόνια και το 
επαναλαµβάνουµε διαρκώς ότι ο ∆ήµος Πάρου 
πρέπει να φτιάξει ανάλογα πλαίσια σε όλες τις 
κοινότητες για να διαφηµίζουν οι επαγγελµα-
τίες τις εκδηλώσεις τους, τα προϊόντα τους και 
οτιδήποτε άλλο που θέλουν για να προβάλλουν 

την επιχείρηση τους. Στην έννοια της υπαίθρι-
ας διαφήµισης κατά το νόµο, περιλαµβάνεται 
η υπαίθρια και δηµόσια προβολή, µηνυµάτων 
κάθε µορφής, για την προώθηση εµπορικών 
και επαγγελµατικών σκοπών ή άλλων συναφών 
δραστηριοτήτων. Προσέξτε τώρα τι λέει ο νόµος 
και ποιες οι ευθύνες των ∆ήµων:

Οι οργανισµοί τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) 
α’ βαθµού καθορίζουν, στα διοικητικά όριά τους, 
επαρκείς και πρόσφορους χώρους, στους οποί-
ους και µόνον επιτρέπεται να τοποθετούνται ειδι-
κά διαµορφωµένα πλαίσια για την προβολή των 
διαφηµίσεων.

Αν δεν καθοριστούν χώροι κατά τα οριζόµενα 
ανωτέρω, δεν επιτρέπεται η χρήση κοινόχρη-
στων, δηµοτικών ή κοινοτικών χώρων για την 
προβολή υπαίθριων διαφηµίσεων. Η µη έκδοση 
της απόφασης αυτής συνιστά σοβαρή παράβαση 
των καθηκόντων τους.

Όλα αυτά µε συγκεκριµένο αντίτιµο που θα 
αποφασιστεί από το δηµοτικό συµβούλιο. Έτσι 
θα είναι όλοι «κερδισµένοι».

Πρώτον θα σταµατήσουµε την αφισορύπανση, 
δεύτερον θα έχει ο ∆ήµος σηµαντικά έσοδα και 
τρίτον οι επιχειρηµατίες και οι καλλιτέχνες που 
έρχονται θα διαφηµίζουν τις δραστηριότητες 
τους. Επίσης, θεωρείται υποχρέωση η τοποθέτη-
ση συγκεκριµένων πλαισίων και για την ελεύ-
θερη διακίνηση ιδεών, αλλά γι αυτό µπορούν να 
χρησιµοποιούνται της Κ∆ΕΠΑΠ. Ένα επιπλέον 
στοιχείο είναι ότι αν δεν έχεις δηµιουργήσει τις 
κατάλληλες συνθήκες να προβληθεί ο επιχειρη-
µατίας, δεν µπορείς εύκολα να επιβάλλεις πρό-
στιµα για αφισορύπανση.

Έχει συµβεί σε ανάλογες περιπτώσεις να δικαι-
ώνονται δικαστικά όσοι προσφεύγουν. Γιατί όµως 
να µπαίνει ο πολίτης σε οποιαδήποτε ταλαιπωρία 
και γιατί να χάνονται έσοδα, όταν η απλή λύση 
είναι µπροστά µας. Μήπως όµως ούτε τα αυτονό-
ητα δεν µπορούµε…

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου

Μάθε παιδί µου 
τέχνη…

Τα στοιχεία του υπουργείου Παιδείας δείχνουν 
αύξηση των µαθητών που επιλέγουν το Επαγγελ-
µατικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) αλλά και των αποφοίτων 
Λυκείου που επέλεξαν κάποιο δηµόσιο Ινστιτούτο 
Επαγγελµατικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) κι αυτό συνδέ-
εται µε το γεγονός ότι η ελάχιστη βάση εισαγωγής 
από το 2021, άφησε πολλούς αποφοίτους λυκείου 
εκτός τριτοβάθµιας εκπαίδευσης.

Στην Ελλάδα λειτουργούν 407 Επαγγελµατικά 
Λύκεια. Σύµφωνα µε τα στοιχεία του πληροφορια-
κού συστήµατος «myschool», το συνολικό µαθητι-
κό δυναµικό στα 413 ΕΠΑΛ ανέρχεται σε 105.691 
µαθητές. 

Ακόµα, αυξητικά κινούνται και οι αριθµοί των 
κοριτσιών που επιλέγουν την επαγγελµατική εκ-
παίδευση. Αυτό αποδίδεται, όπως παρατήρησε 
στην εφηµερίδα «Καθηµερινή» η κ. Ολγα Γιαν-
νιάδη, συνεργάτης της υπουργού Παιδείας, Νίκης 
Κεραµέως, στο γεγονός ότι τα ΕΠΑΛ εµπλουτίστη-
καν µε µοντέρνες ειδικότητες (π.χ. web design, 
διατροφή), που αποτελούν ουσιαστική εναλλακτι-

κή για τα κορίτσια σε σχέση µε ειδικότητες που 
παραδοσιακά προτιµώνται περισσότερο από αγό-
ρια (π.χ. ηλεκτρολογία, µηχανολογία). Όπως ση-
µειώνει η εφηµερίδα: «Θετικά µηνύµατα στέλνουν 
στην ηγεσία του υπουργείου τα στοιχεία από τις 
εγγραφές στα δηµόσια ΙΕΚ, η οποία από τις Πανελ-
λαδικές Εξετάσεις του 2021 έδωσε τη δυνατότητα 
στους αποφοίτους λυκείου να συµπληρώσουν µη-
χανογραφικό δελτίο για µία θέση στα δηµόσια ΙΕΚ. 
Αυτό επέλεξαν οι υποψήφιοι που έµειναν εκτός 
τριτοβάθµιας λόγω της ΕΒΕ. Στο πρώτο εξάµηνο 
του 2020 οι εγγραφές ήταν 19.769, ενώ το πρώτο 
εξάµηνο του 2021 ήταν 21.057. Μάλιστα, για το 
2021 παρατηρείται µεγάλη αύξηση (σχεδόν διπλα-
σιασµός) των εγγραφέντων ηλικίας 18-20 ετών και 
µείωση στους εγγραφέντες που ανήκουν σε µεγα-
λύτερες ηλικιακές οµάδες. Συγκεκριµένα, το 2021 
12.078 νέοι 18-20 ετών έκαναν εγγραφή σε δηµό-
σιο ΙΕΚ, ενώ το 2020 ήταν 6.715 και 7.129 το 2019. 
Από την άλλη, το υπουργείο από φέτος επέκτεινε τη 
χορήγηση ετήσιου στεγαστικού επιδόµατος 1.000 
ευρώ για τους καταρτιζόµενους των δηµοσίων 
ΙΕΚ. Παράλληλα, σε συνεργασία µε τα συναρµόδια 
υπουργεία, υλοποιήθηκε για πρώτη φορά το πρό-
γραµµα της αµειβόµενης πρακτικής άσκησης για 
τους καταρτιζόµενους των ΙΕΚ (…)».
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

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

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ

+30 22840 21212 -  expo@kritikoswood.gr

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

τουρισµός

Μείωση τον Ιανουάριο
Με εξαίρεση τον περσινό Ιανουάριο -που είχαµε lock down- ο Ιανουάριος 

2022 υστερεί κατά πολύ σε αφίξεις επιβατών στο νησί µας, σε σχέση µε προ-
ηγούµενες χρονιές.

Έτσι, φέτος, είχαµε 7.941 αφίξεις επιβατών (πέρσι 3.926), έναντι 12.467 
επιβατών το 2020, 11.839 το 2019, 11.212 το 2018 κλπ.

Οι περισσότεροι επιβάτες που κατήλθαν στην Πάρο ήταν από τον λιµένα του 
Πειραιώς και ακολούθησαν αυτοί από τη Νάξο και τη Σύρο.

Τέλος, τον µήνα Ιανουάριο του 2022 έκαναν 125 κατάπλους τα 6 συµβατικά 
πλοία και 30 κατάπλους τα δύο συµβατικά πλοία.

«Τουρισµός για Όλους» 
Ανοίγει η διαδικασία υποβολής αιτηµάτων πληρωµής για τους παρόχους 

του προγράµµατος «Τουρισµός για Όλους» (καταλύµατα και τουριστικά γρα-
φεία), για voucher που εξαργυρώθηκαν κατά τους µήνες Αύγουστο και Σε-
πτέµβριο 2021.

Συγκεκριµένα:
- Για τον µήνα Αύγουστο 2021 (από 01.08.21 έως και 31.08.21) υποβάλλο-

νται από 04.02 έως 14.02.2022.
- Για τον µήνα Σεπτέµβριο 2021 (από 01.09.21 έως και 30.09.21) υποβάλ-

λονται από 15.02 έως 28.02.2022.
Σύµφωνα µε το άρθρο 58 του νέου ν. 4875/2021, τα ποσά πλέον κατα-

βάλλονται στους παρόχους ακατάσχετα και ασυµψήφιστα µε οφειλές προς 
φορολογική διοίκηση και ∆ηµόσιο, ενώ δεν υποβάλλεται φορολογική και 
ασφαλιστική ενηµερότητα.

Η υποβολή γίνεται µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής του υπουργείου Του-
ρισµού στο tourism4all.gov.gr

Ψηφιακές υπηρεσίες στα 
λιµάνια

Στην άµεση ενεργοποίηση της ψηφιακής πλατφόρµας http://epilotage.hcg.
gr µέσω της οποίας αυτοµατοποιείται το σύνολο των πλοηγικών διαδικασιών 
σε όλα τα λιµάνια της χώρας, προχωρά το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής.

Ο υπουργός, Γ. Πλακι-
ωτάκης, εξέφρασε την 
ικανοποίηση του για την 
άµεση ενεργοποίηση της 
πλατφόρµας που θα έχει 
τη δυνατότητα να αντλεί 
και να ανταλλάσσει στοι-
χεία µέσω διασύνδεσης µε 
τρίτα συστήµατα.

Σκοπός του έργου είναι 
η άµεση επικοινωνία και 
συνεργασία µεταξύ φορέα 
διοίκησης και εκµετάλλευσης κάθε λιµένα - ναυτικού πράκτορα – πλοίου – 
πλοηγικού σταθµού – πλοηγού – λιµεναρχείου, τόσο στην πληροφόρηση, όσο 
και στην πληρωµή των πλοηγικών δικαιωµάτων.

Τα πιο σηµαντικά οφέλη από την ενεργοποίηση της πλατφόρµας είναι η 
αυτόµατη δηµιουργία ψηφιακών παραστατικών, η αυτόµατη αποστολή των 
παραστατικών µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στον παραλήπτη (πελάτη), η ψη-
φιακή αποθήκευση των ηλεκτρονικών παραστατικών, η δυνατότητα απόδει-
ξης της εγκυρότητας του αποστολέα και του περιεχοµένου του ηλεκτρονικού 
τιµολογίου, η εγγύηση γνησιότητας των παραστατικών, ο αυτόµατος έλεγχος 
των παραστατικών, η οικονοµία χρόνου (ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2021 
διενεργήθηκαν περίπου 17.000 πλοηγήσεις), η αύξηση της παραγωγικότη-
τας, η αξιόπιστη παροχή υπηρεσιών και απόλυτη διαφάνεια.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3 
σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 
14 δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι 
από κάτω τελειωµένο. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Άµεση παράδοση. 
Τηλ. 6937 698 522, 22840 51639

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται πρώην 
εστιατόριο, 133 τ.µ. µε σπίτι και 80 
τ.µ. βεράντα µπροστά στη θάλασσα. 
Χρήζει εργασιών ανακαίνισης. Τιµή 
για όλο το χρόνο 15.000€. Τηλ. 6972 
088 190, 6931 541 776

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη 

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από την 
Ελληνική αλυσίδα µε χειροποίητα 
κοσµήµατα jewels4u, για τα δύο της 
καταστήµατα στην Νάουσα της Πάρου. 
Πρόκειται για οκτάωρη απασχόληση 
µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
και υψηλή µισθολογική αµοιβή. Η 
εργασιακή απασχόληση θα αρχίσει 
Απρίλιο και θα ολοκληρωθεί τον 
Οκτώβριο. Θα χαρούµε πολύ να σας 
υποδεχτούµε στην οµάδα µας. Στείλτε 
µας το βιογραφικό σας στο παρακάτω 
email: Makcreationsgr@gmail.
com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα 5* 
Summer Senses, αναζητά για τη 
σεζόν 2022 νέους, δυναµικούς και 
ταλαντούχους συνεργάτες, µήπως 
είσαι ένας από αυτούς?
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ
Απαιτούµενα προσόντα / δεξιότητες:
• Προϋπηρεσία
• Επαγγελµατική εµφάνιση
• ∆ιάθεση για προσφορά υπηρεσιών 
φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών
• Εµπειρία στις διαδικασίες υγιεινής 
και καθαριότητας δωµατίων, των 
επισιτιστικών τµηµάτων λοιπών 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
του Ξενοδοχείου
• Ικανότητα αποτελεσµατικής 
οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης 
χρόνου
• Ευχάριστη προσωπικότητα µε 
χαµόγελο - οµαδικότητα – προ-
σαρµοστικότητα – προσοχή στη 
λεπτοµέρεια

Η εταιρία µας προσφέρει:
• Συνεχή εκπαίδευση
• Ανταγωνιστικές µισθολογικές 
απολαβές αναλόγως προσόντων
• Ποιοτικές συνθήκες διαµονής και 
διατροφή
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• ∆υνατότητες εξέλιξης µέσα από 
την εταιρεία
Όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
στο manager@summersenses.gr ή 
καλέστε στο τηλέφωνο 22840 93000.

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

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

ΚΥΡΙΑ ζητείται για εργασία σε κατά-
στηµα στον Περιφερειακό Παροικιάς. 
Απασχόληση όλο το χρόνο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22840 23163, ώρες 
καταστηµάτων

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

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

MASSEUSE/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
ζητείται στην Αντίπαρο. Απαιτούµενα 
προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
3 ετών. Παρέχεται 3µηνη απασχόλη-
ση από Ιούνιο µέχρι και Αύγουστο. 
Μισθολογικές απολαβές αναλόγως 
προσόντων. ∆ωρεάν ∆ιαµονή και 
∆ιατροφή. Ευχάριστο περιβάλλον 

εργασίας. Αποστολή βιογραφικών 
στο vilabro@gmail.com, Τηλ. 
επικοινωνίας: 6946 00 00 36 

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται µε 
προϋπηρεσία, για ξενοδοχείο 4* στη 
Νάουσα της Πάρου, από Απρίλιο - 
Οκτώβριο. Απαραίτητα αγγλικά, επι-
θυµητά τα γαλλικά. Κατά προτίµηση 
κάτοικος Πάρου. Πρόγραµµα Κρατή-
σεων, ΟΤΑ. Προσεγµένο, ευγενές και 
πρόθυµο άτοµο. Μισθός, ασφάλιση, 
διαµονή-διατροφή. Βιογραφικό µε 
πρόσφατη φωτογραφία στο info@
zefi -hotel.com, τηλ.6937 263 928

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έµπειρη ζητείται για 
ξενοδοχείο 4* στη Νάουσα της 
Πάρου, από Απρίλιο - Οκτώβριο, 
κατά προτίµηση κάτοικος Πάρου. 
Μισθός-ασφάλιση, διαµονή-δια-
τροφή. Βιογραφικό µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@zefi -hotel.
com, τηλ.6937 263 928

ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ µε προϋ-
πηρεσία ζητεόιται, για ξενοδοχείο 4* 
στη Νάουσα της Πάρου, από Απρίλιο - 
Οκτώβριο, κατά προτίµηση κάτοικος 
Πάρου. Γνώστης ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και τεχνικών θεµάτων. 
Μισθός-ασφάλιση, διαµονή-δια-
τροφή. Βιογραφικό µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@zefi -hotel.
com, τηλ.6937 263 928

∆ΙΑΦΟΡΑ

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

αγγελίες

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Αγγελία έως 15 λέξεις
1 έκδοση: 10,00€ / 3 εκδόσεις: 20,00€ 

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»

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ
ΙΕΡΑ  ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ  ΚΟΙΝΟΒΙΑΚΗ  ΜΟΝΗ
ΧΡΙΣΤΟΥ  ∆ΑΣΟΥΣ – ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ  ΠΑΡΟΥ
844 00 ΠΑΡΟΣ  - ΤΗΛ. 22840-91300
           Πάρος 10/2/2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στις 15 Μαρτίου, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11π.µ., θα διενεργηθεί στο Γραφείο της 
Ιεράς Μονής, πλειοδοτική δηµοπρασία για την πώληση και µεταβίβαση: Ενός 
αγρού στη θέση «Καµπί» Κοινότητας Αγκαιριάς τού ∆ήµου Πάρου, εκτάσεως 
7.244 τ.µ., άρτιου και οικοδοµήσιµου, µε τιµή εκκίνησης τα 120.00,00€ Ευρώ. 
Τα έξοδα της δηµοπρασίας και των συµβολαίων, βαρύνουν τον αγοραστή.
Πληροφορίες στο τηλ. 697 402 7452

ΓΙΑ ΤΗΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΑΡΧΙΜ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΑΝΟΣ



∆ιαγωνισµός 
ζωγραφικής για 

µαθητές
Ολοκληρώθηκε ο µαθητικός διαγωνισµός ζωγραφι-

κής που διοργάνωσε η Κ∆ΕΠΑΠ, σε συνεργασία µε το 
εικαστικό εργαστήριο του δήµου Πάρου, µε θέµα: «Τα 

παιδιά βλέπουν τον Αγώνα του 1821 µέσα από ένα 
αντικείµενο του ιστορικού και λαογραφικού µουσεί-
ου, «Όθωνας Κάπαρης», µε αφορµή τη συµπλήρωση 

200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση». 
Η έκθεση των έργων των παιδιών και η βράβευση 

των τριών καλύτερων από όλα τα δηµοτικά σχολεία 
του νησιού και των τριών καλύτερων από τα Γυµνά-

σια έγινε την Κυριακή 6 Φεβρουαρίου στη αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου, «Αρχίλοχος». 

Ο πρόεδρος της Κ∆ΕΠΑΠ, ∆. Αντιπαριώτης, 
συνεχάρη τα παιδιά και όλους όσοι συνέβαλλαν 
στην υλοποίησης αυτής της ιδέας, ενώ δόθηκαν 

δώρα στους συµµετέχοντες µαθητές.

1ο  βραβε
ίο

2ο βραβ
είο

3ο βραβ
είο
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Και τώρα στην ουσία!
Ολοκληρώθηκαν την περασµένη εβδοµάδα οι αγωνιστικές υποχρεώσεις για 

την πρώτη φάση του πρωταθλήµατος για την Αθλητική Ένωση Πάρου, που 
νίκησε µε 5-0 τον Παµµηλιακό στο δηµοτικό στάδιο της Παροικιάς. Ο αγώνας 
δεν αντέχει (έτσι κι αλλιώς) σε καµία κριτική, όχι µόνο λόγω της ανωτερότητας 
της ΑΕΠ, αλλά διότι και ο Παµµηλιακός δεν µπόρεσε να έχει στο παιχνίδι ούτε 
πλήρη ενδεκάδα, αφού κατέβηκε να αγωνιστεί µε δέκα παίκτες.

Η οµάδα µας προηγήθηκε µε αυτογκόλ του Γ. Ζούλια στο 21ο λεπτό, ενώ ο 
Μουράι µε κεφαλιά στο 33ο λεπτό έγραψε το 2-0. Με πέναλτι του Αριανού-
τσου στο 60ο λεπτό έγινε το 3-0, ενώ ο Γιαννούλης που διανύει περίοδο πολύ 
καλής φόρµας, ανέβασε το σκορ στο 4-0 µε κεφαλιά στο 74ο λεπτό. Τέλος, ο 
Μουράι στο 83ο λεπτό µε δεύτερο προσωπικό του γκολ έγραψε το 5-0.

Οι πρωταγωνιστές

ΑΕ Πάρου: Μπροκάκης, Βιτζη-
λαίος (Ραµπαβίλας), ∆. Κρητικός 
(Τριανταφυλλίδης), Γαβαλάς (Κιοσέ), 
Καµπάσης, Παντελαίος, Σ. Κρητικός 
(Αριανούτσος), Γιαννούλης, Εσάι 
(Ρούσσος), Μουράι, Γιουρτζίδης (Αρ-
κουλής)

Παµµηλιακός: Φρατζεσκάκης, 
Βεντούρης, Γ. Ζούλιας, Πρίφτι, Σιµπι-
ντέ, Α. Μαυρογιάννης, Α. Ζούλιας, Β. 
Μαυρογιάννης, Αντ. Μαυρογιάννης, 
Καµπανάρος

∆ιαιτητής: Κουζούµης, µε βοη-
θούς τους Ε. Ρούσσο και Σ. Κουλα-
κιώτη.

Αποτελέσµατα – Βαθµολογίες

Α’ Όµ.
Ανδριακός – Πάγος 6-0
Βαθµολογία
1. Ελλάς Σύρου 30 (επόµενη φάση 
+2 β.)
2. Άνω Σύρος 19 (επόµενη φάση)
----------------------------------------
3. Άνω Μερά Β’ 13
4. ΠΑΣ Τήνου 12
5. Ανδριακός 9
6. Πάγος 0

Β’ Όµ.
ΑΕ Πάρου – Παµµηλιακός 5-0
Κύθνος – Φιλώτι 1-1
Βαθµολογία
1. ΑΕ Πάρου 28 (επόµενη φάση +2 
β.)
2. ΑΜΣ Φιλωτίου 16 (επόµενη 
φάση)
----------------------------------------
3. Παµµηλιακός 9
4. ΑΠΣ Κύθνου 6
5. Σέριφος 6
6. Σίφνος 5

Γ’ Όµ.
Καρτεράδος – Πανναξιακός 1-5
ΠΑΣ Νάξου – Πανθηραϊκός 2-0
Βαθµολογία
1. Πανναξιακός 23 (επόµενη φάση 

+2 β.)
2. Πύργος 18
----------------------------------------
3. ΠΑΣ Νάξου 17
4. Καρτεράδος 13
5. Ίος 3
6. Πανθηραϊκός 3
* Η δεύτερη προνοµιούχος θέση του 
βαθµολογικού πίνακα θα κριθεί την 
τελευταία αγωνιστική στον αγώνα 
µεταξύ ΑΟ Πύργου και ΠΑΣ Νάξου, 
στο γήπεδο των Φηρών.

Κ-16 (Β’ Όµ.)
Κύθνος – Φιλώτι 7-0
Βαθµολογία
1. ΑΠΣ Κύθνου 13
----------------------------------------
2. Παµµηλιακός 7
----------------------------------------
3. Πανσιφναϊκός 7
4. Φιλώτι 3
5. ΑΜΕΣ Νηρέας 1

Κ-16 (Γ’ Όµ.)
Πανναξιακός – Σαντορίνη 1-2
Βαθµολογία
1. ΑΟ Πάρου 9
----------------------------------------
2. ΠΑΣ Νάξου 7
----------------------------------------
3. Πανθηραϊκός 3
4. Σαντορίνη 3
5. Πανναξιακός 1

Κ-14 (Β’ Όµ.)
ΑΟ Πάρου – Παµµηλιακός 3-2
Νηρέας – Πανσιφναϊκός 5-0
Βαθµολογία
1. ΑΟΠ 12
----------------------------------------
2. Παµµηλιακός 6
3. Νηρέας 6
4. Φιλώτι 3
5. Πανσιφναϊκός 0

Κ-12 (Γ’ Όµ.)
ΑΟ Πάρου – Παµµηλιακός 5-0
Βαθµολογία
1. ΑΟΠ 12

----------------------------------------
2. Μαρπησσαϊκός 10
3. Παµµηλιακός 4
4. Νηρέας 1
5. Φιλώτι 1

Γ’ Εθνική (5ος Όµ.)
Άρης Σκάλας - Σαντορίνη 0-3 
ΑΕ Μυκόνου - Παναρκαδικός 3-2 
Φοίνικας Ν. Επιδαύρου - Χαραυγια-
κός 0-1
Φωστήρας - ΑΕ Ερµιονίδας 2-0
Άγιος Ιερόθεος - Ερµής Μελιγούς 
2-1
Βαθµολογία
1. Ηλιούπολη 28
----------------------------------------
2. Φοίνιξ Ν. Επιδαύρου 25
3. Φωστήρ Αθηνών 21
4. Παναρκαδικός 20
5. Σαντορίνη 19
6. Άνω Μερά Μυκόνου 15
7. Ερµιονίδα 14
----------------------------------------
8. Ερµής Μελιγούς 12
9. Αγ. Ιερόθεος 11
10. Χαραυγιακός 9
11. Άρης Σκάλας 7

Επόµενη φάση ΕΠΣ Κυκλάδων

Με τον αγώνα µεταξύ ΑΕ Πάρου – 
Ελλάς Σύρου, ανοίγει αυτή την εβδο-
µάδα η αυλαία των αγώνων για την 
ανάδειξη του πρωταθλητή της ΕΠΣ 
Κυκλάδων.

Παρά ταύτα ο Όµιλος για την ανά-
δειξη του πρωταθλητή Κυκλάδων θα 
γίνει µε πέντε οµάδες, αφού η Άνω 
Σύρος, δε θα µετέχει τελικά. Η κλή-
ρωση των αγώνων έχει ως εξής:

1η αγωνιστική 
ΑΕ Πάρου – Ελλάς Σύρου
Πανναξιακός - Φιλώτι
2η αγωνιστική 
Ελλάς Σύρου – Πανναξιακός
Πύργος ή ΠΑΣ Νάξου – ΑΕ Πάρου
3η αγωνιστική
Φιλώτι – ΑΕ Πάρου
Ελλάς Σύρου - Πύργος ή ΠΑΣ Νάξου

4η αγωνιστική
Πύργος ή ΠΑΣ Νάξου – Φιλώτι
ΑΕ Πάρου – Πανναξιακός
5η αγωνιστική
Φιλώτι – Ελλάς Σύρου
Πανναξιακός - Πύργος ή ΠΑΣ Νάξου
6η αγωνιστική
Ελλάς Σύρου - ΑΕ Πάρου
Φιλώτι – Πανναξιακός
7η αγωνιστική 
Πανναξιακός - Ελλάς Σύρου
ΑΕ Πάρου - Πύργος ή ΠΑΣ Νάξου
8η αγωνιστική
ΑΕ Πάρου - Φιλώτι
Πύργος ή ΠΑΣ Νάξου - Ελλάς Σύρου
9η αγωνιστική
Φιλώτι - Πύργος ή ΠΑΣ Νάξου
Πανναξιακός - ΑΕ Πάρου
10η αγωνιστική
Ελλάς Σύρου - Φιλώτι
Πύργος ή ΠΑΣ Νάξου - Πανναξιακός

Πώς θα γίνει η άνοδος στην Γ’ 
εθνική 

Ο πρωταθλητής Κυκλάδων θα µε-
τέχει στα µπαράζ µε πρωταθλητές 
άλλων ποδοσφαιρικών ενώσεων της 
χώρας για την άνοδο στην Γ’ εθνική 
κατηγορία. 

Η οµάδα από τις Κυκλάδες θα κλη-
θεί να αντιµετωπίσει άλλα έξι σωµα-
τεία, όπως τον πρωταθλητή από τον 
πρώτο όµιλο της ΕΠΣ Αθήνας, αλλά 
και από τις Ενώσεις: Ανατολικής Ατ-
τικής, Λέσβου, Χίου, Σάµου και ∆ω-
δεκανήσου.

Στον πρώτο Όµιλο της ΕΠΣ Αθη-
νών προηγείται η Αγ. Παρασκευή. 
Στην ΕΠΣΑΝΑ προηγούνται στον ένα 
Όµιλο ο Παλληνιακός και στον άλλο 
Όµιλο η Τριγλία. Στην ΕΠΣ Λέσβου 
προηγείται ο Αετός Λουτρών. Στην 
ΕΠΣ Χίου ο Ατρόµητος Αγ. Γεωργίου. 
Στην ΕΠΣ Σάµου στον έναν Όµιλο η 
Ένωση Βαθύλλου Πανσαµιακού και 
στον άλλον Όµιλο ο Πυθαγόρας και 
τέλος στην ΕΠΣ ∆ωδεκανήσου στον 
ένα Όµιλο ο Ηρακλής Μαριτσών και 
στον άλλον ο ΓΑΣ Ιάλυσος.






