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Στα ύψη οι τιµές ακινήτων 
στην Πάρο
Στην Πάρο αλλά και στις Κυκλάδες, οι τιµές για τα ακίνητα έχουν πάρει την ανηφόρα. Η αύξηση τα τελευταία 
πέντε χρόνια φτάνει και το 50%!

» ΣΕΛ. 8

Η τοποθέτησή 
µας για τον 
προϋπολογισµό 
του 2022
Η συζήτηση για 
τον προϋπολογι-
σµό στο δηµοτικό 
συµβούλιο φέτος 
έχει ιδιαίτερα χα-
ρακτηριστικά που 
δεν µπορούν να 
περάσουν απαρα-
τήρητα.

ΣΕΛ. 6

Τµήµα 
προστασίας 
ζώων 

» ΣΕΛ. 11

Τα κενά 
εκπαιδευτικών 
παραµένουν…
Η Ε’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων, η ΕΛΜΕ Θήρας 
και η ΕΛΜΕ Πάρου Αντιπάρου, σε κοι-
νή τους ανακοίνωση επισηµαίνουν ότι 
λίγο πριν το Πάσχα υπάρχουν ακόµα 
80 κενά καθηγητών στις Κυκλάδες!

» ΣΕΛ. 3

Ελληνική Αστυνοµία
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Άµα έχεις τέτοιους 
φίλους…
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη
Αρχισυντάκτη της εφηµερίδας «Φωνή της Πάρου»

Οι λεγόµενοι «φίλοι της Πάρου» (λες και υπάρχουν «εχθροί 
της Πάρου»), ξεπέρασαν µε επιστολή τους προς τον υπουργό 
Κλιµατικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας, Χρήστο Στυ-
λιανίδη, κάθε προηγούµενη ενέργειά τους. Και σηµειώστε ότι 
κανένα µέλος του συλλόγου δεν µπορεί να ισχυριστεί πλέον το 
συνηθισµένο «δεν γνώριζα, δεν ήξερα», που χρησιµοποιούν σε 
συζητήσεις τους, αφού τώρα η επιστολή φέρει φαρδιά πλατιά 
από κάτω την υπογραφή του προέδρου τους, Γιώργου Βλαντά. 
Με την ιδιότητα του προέδρου της ΜΚΟ «φίλοι της Πάρου», 
είναι η επιστολή!

Η ιστορία µε «φίλους» της Πάρου αρχίζει από πολύ παλιά… 
Άλλοτε δεν ήθελαν κάποιοι το αρχικό αεροδρόµιο του νησιού 
µας, διότι ήταν πιθανόν να αποτελέσει αντι-Νατοϊκό στόχο αν το 
χρησιµοποιούσε η πολεµική αεροπορία. Άλλοτε πάλι δεν ήθελαν 
τον ΧΥΤΑ. Πιθανά οραµατίζονταν ακόµα την Πάρο µε πλοία που 
θα έκαναν 8-10 ώρες από τον Πειραιά ή τα ανεξέλεγκτα απορ-
ρίµµατα που τα καίγαµε στις βουνοκορφές. Ίσως πάλι κάποιοι 
από τους «Βρυξελλιώτες» να οραµατίζονται την εποχή που το 
αγώι από την Παροικιά προς τις Λεύκες γίνονταν πάνω στην 
πλάτη φτωχών συµπολιτών µας, που δεν είχαν άλλη επιλογή 
για να βρουν τα προς το ζειν. Οµοίως οι «Βρυξελλιώτες» (LES 
BRUXELLOIS), είχαν κάνει τα αδύνατα δυνατά ή έτσι νόµιζαν, 
προκειµένου να ανακόψουν την πορεία δηµιουργίας του νέου 
αεροδροµίου Πάρου.

Είναι σαφές ότι οι άνθρωποι αυτοί, που ζουν τους περισσό-
τερους µήνες του χρόνου εκτός Πάρου, δε θέλουν να υπάρχει 
τίποτα στο νησί που να χαλάει την ησυχία τους. Φαντασιώνονται 
έναν τόπο όπως στις µεταπολεµικές συνθήκες που οι περισσό-
τεροι νησιώτες κατέληγαν αναγκαστικά εργάτες σε λατοµεία ή 
στην καλύτερη των περιπτώσεων θυρωροί σε µέγαρα των Αθη-
νών. Ο Τρούµαν Καπότε άλλωστε περιγράφει τέλεια τις συνθή-
κες τη δεκαετία του ’50 στην Πάρο, κατά το ταξίδι του στο νησί.

Ο πρόεδρος των «φίλων» της Πάρου, Γιώργος Βλαντάς, στην 
επιστολή διαµαρτύρεται εκ νέου όχι µόνο για την επέκταση των 
υποδοµών του αεροδροµίου, αλλά αυτή τη φορά το πάει ακόµα 
πιο πέρα, αφού όπως υποστηρίζει εκφράζει την ανησυχία του 
για τις επενδύσεις που προγραµµατίζονται στο νησί, όπως το 
λιµάνι στο Πίσω Λιβάδι ή τα νέα ξενοδοχεία. Ούτε που πάει το 
µυαλό του φυσικά πιο πέρα και να αναλογιστεί αν οι υποδοµές 
για το νέο λιµάνι είναι απαραίτητες ή ότι οι νέες ξενοδοχειακές 
µονάδες θα φέρουν όχι µόνο καλύτερες συνθήκες για τους επι-

σκέπτες του νησιού, αλλά πιθανότατα να «λογικέψουν» και την 
τιµολογιακή πολιτική των καταλυµάτων. Στη δε περίπτωση των 
επενδύσεων για το αεροδρόµιο ο πρόεδρος των «φίλων» της 
Πάρου υποστηρίζει ότι υπάρχουν τα αεροδρόµια της Μυκόνου 
και της Σαντορίνης. Ε, µε την ίδια λογική δεν πρέπει οι πολίτες 
της Πάρου να διεκδικούν για την υγεία αφού υπάρχει δίπλα 
τους το νοσοκοµείου της Σύρου. Οµοίως η νεολαία δεν πρέπει 
να απαιτεί κολυµβητήριο στην Πάρο, αφού υπάρχει αυτό στην 
Ερµούπολη!

Η µονοµανία του κ. Βλαντά για να µείνει η Πάρος ήσυχος 
τόπος παραθερισµού του, φτάνει στο σηµείο να υποστηρίζει ότι 
η αύξηση του τουριστικού ρεύµατος θα προκαλέσει και αύξηση 
των ρυπογόνων ρύπων! Με την ίδια λογική να σταµατήσουν και 
τα πλοία της γραµµής να έρχονται αφού κι αυτά δηµιουργούν 
ατµοσφαιρική ρύπανση. Μια χαρά ήταν τότε µε τα πανιά που 
ταξίδευαν τα πλοιάρια!

Μπορεί λοιπόν η επιστολή να παράγει γέλωτες στα υπουργεία 
µε τις υποδείξεις που τους γίνονται ειδικά µε τους «αεροδιαδρό-
µους» που αναφέρει ο πρόεδρος των «φίλων» της Πάρου, αλλά 
γεννάει πλέον και κάποιες άλλες σκέψεις σε όλους εµάς τους 
υπόλοιπους. Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι στην επιστολή 
του ο κ. Βλαντάς δεν κάνει ούτε µία πρόταση. Αδιαφορεί εντε-
λώς για τις αναγκαίες υποδοµές του νησιού. ∆ε θέλει να γίνει 
τίποτα! Αδιαφορεί για τις περιουσίες των Παριανών. Αδιαφορεί 
για τις οικονοµικές ανάγκες που υπάρχουν. Αδιαφορεί για το 
µεροκάµατο των συµπολιτών µας. ∆ε θέλει να γίνει τίποτα! Την 
ησυχία του µόνο θέλει, αυτός και οι υπόλοιποι «Βρυξελλιώτες».

Τα έργα θέλουν δε θέλουν θα γίνουν και αυτό όχι γιατί τα 
θέλουν οι Παριανοί, αλλά επειδή η ίδια η λέξη τα χαρακτηρίζει. 
Είναι έργα υποδοµής!

Υ.Γ. Κάθε Αύγουστο πηγαίνω για διακοπές σ’ ένα ξεχασµένο 
χωριό του Ερυµάνθου στα 975 µέτρα υψόµετρο, που έχει 9 µό-
νιµους κατοίκους. Αν το επιθυµεί ο κ. Γ. Βλαντάς, ευχαρίστως 
να τον φιλοξενήσω εκεί. Είναι τέλεια και µπορούµε να κάνουµε 
και βουτιές σε κοντινό ποταµό. Άνθρωπος δε θα µας ενοχλήσει!

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος 

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

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

Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης» 

Περιφερειακός
• Μίνι µάρκετ Ν. Παντελαίος 

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

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

χρωµατοπωλείο
• «Ηλεκτρουδραυλική» 

Τσουνάκης Αντώνης

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
• Αρτοποιείο «Ραγκούσης»

ΥΣΤΕΡΝΙ
• Ξυλόφουρνος

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

ΜΑΡΜΑΡΑ
• Φούρνος Γ. Φραντζής 

«Γεύσεις από ζάχαρη & 
αλεύρι»

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

ΛΟΓΑΡΑΣ
• Πρατήριο άρτου «Υρία» 

∆ΡΥΟΣ
• Σ/Μ Ανουσάκης

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

Αγκαιριάς

ΚΩΣΤΟΣ
• Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. 

Ρούσσου

ΛΕΥΚΕΣ
• Αρτοποιείο Στρατή
• Κατάστηµα «Γιούλη»

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
• ROMVI cafe
• ΕΛΤΑ ταχυδροµείο

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

Μέλος:

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

άποψη

Στην απόλυτη 
απαξίωση τα ΕΛΤΑ

Η «Ελληνική Λύση» κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, στις 
1/2/2022 µε θέµα: «Άµεση και επιτακτική ανάγκη πλήρους 
στελέχωσης των ΕΛΤΑ της Πάρου».

Το υπ. Ψηφιακής Πολιτικής απάντησε στις 11/2/2022 ότι: «Τα 
ΕΛΤΑ υλοποιούν πρόγραµµα µετασχηµατισµού, το οποίο περι-
λαµβάνει δράσεις, που στοχεύουν στον οικονοµικό εξορθολογι-
σµό, τον επιχειρησιακό εκσυγχρονισµό, την εισαγωγή νέων ψη-
φιακών τεχνολογιών, την αναβάθµιση της παροχής προϊόντων 
και υπηρεσιών, την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, καθώς 
και την αναδιοργάνωση του δικτύου και της οργανωτικής δοµής 
του (…).

Σε ότι αφορά το δήµο Πάρου, η ταχυδροµική εξυπηρέτηση πα-

ρέχεται από δύο (2) Ταχυδροµικά Καταστήµατα και ένα (1) Τα-
χυδροµικό Πρακτορείο πλήρως αυτοµατοποιηµένο. Στις εν λόγω 
Υπηρεσιακές Λειτουργίες εργάζονται συνολικά έξι (6) υπάλληλοι, 
ως τακτικό προσωπικό, σε έργο συναλλαγής, διανοµής και υπο-
στήριξης».

Η εξωφρενική απάντηση του αρµόδιου υπουργείου (που δεν 
απαντάει σε ό,τι αφορά τις ελλείψεις προσωπικού στα 
ΕΛΤΑ Πάρου), έχει και συνέχεια καθώς στις 4/2 σε νέο του 
έγγραφο απάντηση προς το κόµµα που έκανε την ερώτηση ση-
µειώνει: «[…] σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 197 του ν. 
4389/2016, όπως ισχύει, το σύνολο των µετοχών κυριότητας του 
Ελληνικού ∆ηµοσίου της ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. έχει µεταβιβαστεί αυτοδι-
καίως και χωρίς αντάλλαγµα στην εταιρεία «Ελληνική Εταιρεία 
Συµµετοχών και Περιουσίας Α.Ε.» Επιπλέον σηµειώνεται ότι, από 
τις παρεχόµενες από την ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. υπηρεσίες, η Υπηρεσία 
µας είναι αρµόδια µόνο για τα θέµατα παροχής της καθο-
λικής ταχυδροµικής υπηρεσίας, καθορίζοντας τους όρους 
παροχής αυτής».
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Τα κενά 
εκπαιδευτικών 
παραµένουν…

Η Ε’ ΕΛΜΕ Κυκλάδων, η ΕΛΜΕ Θήρας και η ΕΛΜΕ 
Πάρου Αντιπάρου, σε κοινή τους ανακοίνωση επι-
σηµαίνουν ότι λίγο πριν το Πάσχα υπάρχουν ακό-
µα 80 κενά καθηγητών στις Κυκλάδες!

Σύµφωνα µε την κοινή ανακοίνωση: «Τέλη Μάρτη 
και λίγες βδοµάδες πριν το Πάσχα από τα σχολεία 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης στις Κυκλάδες 
λείπουν περίπου 80 καθηγητές. Υπάρχουν πολ-
λά κενά σε µαθήµατα γενικής εκπαίδευσης και 
ειδικά µαθήµατα πανελλαδικών εξετάσεων, µαθη-
τές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που έχουν 
γνωµάτευση για παράλληλη στήριξη δεν έχουν 
καµία βοήθεια και τα τµήµατα ένταξης και υπο-
δοχής είναι στη µεγάλη τους πλειοψηφία κενά... 
Παράλληλα, εκατοντάδες µαθητές στα µικρότερα 
νησιά των Κυκλάδων δε διδάσκονται εδώ και 
χρόνια καλλιτεχνικά µαθήµατα, γυµναστική 
και ξένες γλώσσες…

Την ίδια στιγµή ο Γ.Γ. του υπουργείου Παιδείας, 
κ. Κόπτσης, στέλνει «φιρµάνια» µε τα οποία καλεί 
µε κάθε τρόπο τα σχολεία και τους εκπαιδευτικούς 

να βρουν τρόπο και να καλύψουν τη διδακτέα ύλη, 
χωρίς να γίνεται ούτε λόγος για τις ελλείψεις των 
εκπαιδευτικών, τη νόσηση πολλών συναδέλφων 
και µαθητών από τον covid-19, τις χαµένες διδα-
κτικές ώρες λόγω κακοκαιρίας…

Το υπουργείο Παιδείας, εντείνει την υποβάθµι-
ση και απαξίωση του δηµόσιου σχολείου και του 
ρόλου των εκπαιδευτικών, λειτουργώντας µε τη 
λογική του «Αποφασίζοµεν και ∆ιατάσσοµεν»…

Ταυτόχρονα, υπουργός Παιδείας και κυβέρνηση 
προωθούν την «αυτονοµία» και την κατηγοριοποί-
ηση των σχολικών µονάδων µέσω της «Εσωτερικής 
Αξιολόγησης» στα σχολεία, η οποία αναµένεται να 
δώσει το τελειωτικό χτύπηµα στο ∆ηµόσιο σχολείο.

Για άλλη µια χρονιά αποδεικνύεται ότι η Παιδεία 
δε βρίσκεται στις προτεραιότητες της κυβέρ-
νησης ενώ η υποβάθµιση της διδασκαλίας 

των ξένων γλωσσών και ο εξοβελισµός των 
καλλιτεχνικών µαθηµάτων και των κοινωνι-
κών επιστηµών από το σχολείο έχουν ως απο-
τέλεσµα την αντίστοιχη συνεχή υποβάθµιση του 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα της εκπαίδευσης του 
δηµόσιου σχολείου.

Τα χιλιάδες εκπαιδευτικά κενά και οι σοβαρές ελ-
λείψεις στην εκπαίδευση µπορούν να λυθούν µόνο 
µε ένα τρόπο:

ΜΕ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΜΑΖΙΚΟΥΣ ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΕΚ-
ΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες όµως δεν υπολογίζο-
νται µε βάση τις ανάγκες και τις συνθήκες της αγο-
ράς ούτε µε το διαθέσιµο εκπαιδευτικό προσωπικό 
αλλά µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες της εκπαί-
δευσης, του δηµόσιου σχολείου και των µορφωτι-
κών δικαιωµάτων των µαθητών µας.

Απέναντι σε όλους τους σχεδιασµούς για ένα 
«φτηνό» και υποβαθµισµένο δηµόσιο σχολείο εµείς 
συνεχίζουµε στον δρόµο της αντίστασης. Ο κόσµος 
της εκπαίδευσης, οι εργαζόµενοι και οι γονείς θα 
υπερασπιστούν το δηµόσιο σχολείο. Θα ακυρώσου-
µε στην πράξη, όπως και τα προηγούµενα χρόνια, 
κάθε πολιτικό σχεδιασµό που υπονοµεύει το µέλ-
λον της νέας γενιάς.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
- Κάλυψη από την αρχή της χρονιάς όλων 

των κενών και των εκπαιδευτικών αναγκών 
των παιδιών µας.

- Άµεσα µόνιµους µαζικούς διορισµούς εκ-
παιδευτικών σε Γενική και Ειδική Αγωγή».

εκπαίδευση

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

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

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

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

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

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

µήκος 40cm 40cm 34cm 34cm 39cm

πλάτος 25cm 20cm 17cm 17cm 9cm

ύψος 19cm 19cm 19cm 19cm 19cm

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

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

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

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

τσιµεντόλιθος

1
2
3
4

®
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Πολιτικοί Γάµοι
Ένα νέο «όπλο» 
της Πάρου

Κανείς ιερέας στην Πάρο δεν µπορεί να ισχυριστεί 
ότι κάνει περισσότερους γάµους στο νησί µας, 
από αυτούς που κάνει η αντιδήµαρχος Τεχνικών 
Έργων και Κοινωνικής Μέριµνας, ∆ώρα Σαρρή-
Παπακυρίλλου, η οποία έχει την αρµοδιότητα της 
τέλεσης γάµων από το 2014 έως σήµερα. Σηµει-
ώνουµε ακόµα, ότι πολιτικούς γάµους τελούσε και 
ο νυν δήµαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, το 2012-
2013 ως αντιδήµαρχος τότε.

Ο πολιτικός γάµος προσφέρει πολλά στην οικο-
νοµία του νησιού µας, ενώ φέτος και σύµφωνα µε 
τα στοιχεία που προκύπτουν από τα γραφεία διορ-
γάνωσης γάµων τα οποία έρχονται σε επαφή µε 
τον δήµο Πάρου, για την περίοδο από 15 Ιουνίου 
έως και 10 Οκτωβρίου πρόκειται να παντρευ-
τούν 80 µε 100 ζευγάρια. 

Από το 2014 έως το 2019 ο αριθµός των πολιτι-
κών γάµων ήταν 70 µε 80. Την περίοδο 2020-2021 
οι πολιτικοί γάµοι ελαττώθηκαν λόγω Covid-19. 
Όσοι πραγµατοποιήθηκαν, έγιναν µε την τήρηση 
των απαραίτητων υγειονοµικών πρωτοκόλλων. 
Με λίγους καλεσµένους, συνήθως οι γονείς ή 
απλά το ζευγάρι και οι µάρτυρες για το γεγονός.

Πλέον η Πάρος αποτελεί πόλο έλξης για τους 
πολιτικούς γάµους και βρίσκεται στη δεύτερη θέση 
διοργάνωσης γάµων στις Κυκλάδες, µετά τη Σα-
ντορίνη. Η κ. Σαρρή-Παπακυρίλλου γενικά για την 
τέλεση γάµων στο νησί µας, µας είπε: «Τα τελευ-
ταία χρόνια το νησί της Πάρου βρίσκεται ψηλά στις 
προτιµήσεις ελλήνων αλλά και ξένων, οι οποίοι την 
επιλέγουν για να τελέσουν είτε τον πολιτικό είτε 
τον θρησκευτικό τους γάµο, και να συνδυάσουν τις 
διακοπές τους µαζί την οικογένεια και τους φίλους 
τους. Μετουσιώνουν έτσι, την πράξη του γάµου σε 
µια αξέχαστη εµπειρία και δηµιουργούν αναµνή-
σεις που θα τους ακολουθούν µια ζωή.

Η Πάρος, είναι ένας αναπτυγµένος και πολυ-
διάστατος τουριστικός προορισµός. Είναι εύκολα 
προσβάσιµος και αποτελεί ιδανική επιλογή καθώς 
συνδυάζει τη µοναδική Κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, 
παραδοσιακούς οικισµούς, νησιωτική γαστρονο-
µία, καταγάλανες παραλίες, νυχτερινή διασκέδαση 
και δραστηριότητες. Αλλά κυρίως, µπορεί να ικα-
νοποιήσει κάθε γούστο, µε έµφαση τα τελευταία 
χρόνια στον τουρισµό πολυτελείας».

Τα ζευγάρια που παντρεύονται µε πολιτικό γάµο 

στο νησί µας, προέρχονται στην πλειοψηφία τους 
από την Ιταλία. Ακολουθούν οι Γάλλοι, οι Άγγλοι 
και οι Γερµανοί. Οι πολιτικοί γάµοι, όπως και οι 
θρησκευτικοί στο νησί µας, αυξάνουν το ρεύµα της 
τουριστικής κίνησης. Μιας τουριστικής κίνησης 
που αποφέρει καρπούς στο νησί και οφέλη καθώς 
υπάρχουν έσοδα για την τοπική οικονοµία. 

Σε ό,τι αφορά το κέρδος για τον ίδιο τον δήµο 
Πάρου, αυτό δεν υπάρχει, αφού ο δήµος δεν έχει 
καµία οικονοµική αξίωση. Η αντιδήµαρχος Πάρου 
όµως λέει ότι υπάρχει κέρδος για την τοπική οικο-
νοµία αν αναλογιστούµε ότι το νιόπαντρο ζευγάρι 
συνοδεύουν συγγενείς και φίλοι. Όπως σηµειώνει: 
«Τα οφέλη για την τοπική οικονοµία είναι πολλα-
πλά γιατί εκτός από τα γραφεία που τους διοργα-
νώνουν, δουλεύουν τα καταλύµατα, η εστίαση και 
όλες οι συναφείς τουριστικές υπηρεσίες».

Η πλήρης διεκπεραίωση των γραφειοκρατικών 
διαδικασιών ενός πολιτικού γάµου γίνεται εξ ολο-
κλήρου από τα γραφεία διοργάνωσης γάµων (πχ. 
πληρωµή ηλεκτρονικού παραβόλου). Μαζί µε τον 
γάµο, τα γραφεία τακτοποιούν τα πάντα. Από το 
αυτοκίνητο που θα φέρει τους νεόνυµφους στον 
χώρο του δηµαρχείου για να παντρευτούν και τη 
µουσική επένδυση της εκδήλωσης, ως το κέτε-
ρινγκ της γαµήλιας δεξίωσης και φυσικά τον µήνα 
του µέλιτος. Στην Πάρο υπάρχουν περί τα δέκα 
γραφεία που αναλαµβάνουν αυτές τις υποθέσεις.

Πώς γίνεται ο πολιτικός γάµος

Η διαδικασία είναι εξαιρετικά απλή και απαιτεί 
ενώπιον του δηµάρχου ή του εκάστοτε διοικητι-
κού οργάνου την υπογραφή των νεόνυµφων και 
των µαρτύρων σε µια δήλωση τέλεσης πολιτικού 
γάµου.

Η µικρή γραφειοκρατική διαδικασία που θα 
χρειαστεί έχει ως εξής:

- Έκδοση άδειας πολιτικού γάµου: Ο κάθε νυµ-
φευόµενος εκδίδει τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
στον δήµο µόνιµης κατοικίας του. Αίτηση για χο-
ρήγηση άδειας γάµου δίνει η αντίστοιχη υπηρεσία.

- Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας, µαζί µε την 
πρωτότυπη.

- Ηλεκτρονικό παράβολο ∆ηµοσίου αξίας 15 
ευρώ.

- Αποδεικτικό στοιχείο κατοικίας (π.χ. λογαρια-
σµός ∆ΕΚΟ). Στους ξένους υπηκόους η πρεσβεία 

της χώρας τους στην Ελλάδα µπορεί να χορηγήσει 
βεβαιώσεις µόνιµης κατοικίας.

- Ληξιαρχική πράξη γέννησης.
- Πιστοποιητικό γέννησης από το οποίο προκύ-

πτει ότι είναι άγαµοι ή διαζευγµένοι.
- Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, 

η οποία συµπληρώνεται και υπογράφεται στο γρα-
φείο πολιτικών γάµων του δήµου.

- Φύλλο της εφηµερίδας στην οποία έχει γίνει 
η αναγγελία του πολιτικού γάµου και στην οποία 
αναγράφονται τα ονοµατεπώνυµα καθώς και αυτά 
των γονιών. Επίσης, ο τόπος κατοικίας και ο τόπος 
τέλεσης του γάµου.

- Κατάθεση κοινής αίτησης στον δήµο (µε την 
παραλαβή των αδειών γάµου), µε την οποία ζητεί-
ται η τέλεση γάµου και η οριστικοποίηση ηµερο-
µηνιών, ώρας κλπ.

- ∆υο µάρτυρες άνω των 18 ετών, µε τις ταυτό-
τητές τους την ήµερα του γάµου.

Χρηστικές πληροφορίες

Ακόµα κι αν δεν το έχουν σκεφτεί οι νεόνυµ-
φοι ή δεν υπάρχει στα άµεσα σχέδιά τους, ότι είναι 
υποχρεωµένοι να δηλώσουν το επώνυµο των παι-
διών τους, όταν αυτά µε το καλό γεννηθούν.

Σε ό,τι αφορά τις βέρες δεν είναι απαραίτητες 
για την πραγµατοποίηση του πολιτικού γάµου. 
Πάντως και ανεξάρτητα µε την αναγκαιότητα 
ύπαρξής τους, οι βέρες αποτελούν ένα µοναδικό 
σύµβολο αιώνιας αγάπης και δέσµευσης.

Οι πολιτικοί γάµοι τελούνται βάσει νοµοθεσίας 
εντός του χώρου του δηµαρχείου ή των τοπικών 
κοινοτήτων. Γίνονται από ∆ευτέρα ως Παρασκευή 
τις ώρες λειτουργίας του δήµου. Μικρές εξαιρέσεις 
πάντως για ώρα και ηµέρες γίνονται. Το καλοκαί-
ρι, στην Παροικιά, οι υπαίθριοι γάµοι γίνονται έξω 
από το δηµαρχείο, σε ειδυλλιακό περιβάλλον µε 
το ηλιοβασίλεµα και φόντο το απέραντο γαλάζιο.

Ακόµα, τα γραφεία διοργάνωσης γάµων, για την 
ικανοποίηση των νεόνυµφων τις περισσότερες φο-
ρές πραγµατοποιούν αναπαράσταση των γάµων σε 
άλλα σηµεία (όπως παραλίες ή ξενοδοχεία), ώστε 
να δηµιουργηθούν όµορφες αναµνήσεις αποτυ-
πωµένες σε φωτογραφικό υλικό ή βίντεο.

Τέλος, κατά τη θητεία της κ, Σαρρή-Παπακυρίλ-
λου έχει τύχει να τελεστούν και τρεις γάµοι σε µια 
ηµέρα, ακόµα και απογευµατινές ώρες. 

γάµος
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Ψαλτική τέχνη
Ο πατήρ Εµµανουήλ Φωκιανός, διευθυντής της 
σχολής βυζαντινής µουσικής του Ιερού Προσκυ-
νήµατος Παναγίας της Εκατονταπυλιανής, µίλησε 
στην εφηµερίδα µας σχετικά µε την αναβάθµιση 
που προσφέρει η σχολή τα τελευταία χρόνια.

Όπως είναι γνωστό τα πτυχία και τα διπλώµα-
τα που δίνει η σχολή χαίρουν αναγνώρισης και 
έχουν τη σφραγίδα από το υπουργείο Πολιτισµού 
και Αθλητισµού, ενώ τα θεωρητικά και πρακτικά 
µαθήµατα της σχολής παρακολουθούν άτοµα κάθε 
φύλου και ηλικίας.

Ένας από τους στόχους της σχολής βυζαντινής 
µουσικής είναι να υπάρχει στελέχωση µε ψάλτες 
στις εκκλησίες του νησιού µας, ενώ παράλληλα, 
σηµαντική είναι και η απόκτηση γνώσεων για ένα 
εξαίρετο αλλά και συνάµα δύσκολο είδος όπως 
αυτό της βυζαντινής µουσικής. Έτσι, η σχολή δεν 
απευθύνεται µόνο σε µελλοντικούς ψάλτες. Το 
2021 δόθηκαν τέσσερα πτυχία σε µαθητές της και 
φέτος αναµένεται να δοθούν άλλα έξι. Σηµειώνου-
µε ακόµα, ότι από τα 10 άτοµα που συνολικά θα 
λάβουν πιστοποίηση, τα µισά είναι γυναίκες. Σύµ-
φωνα µε τον πατέρα Εµµανουήλ, ένας σεβαστός 
αριθµός νέων θα αποφοιτήσουν από τη σχολή τα 
επόµενα χρόνια είναι πιθανόν θα γίνουν ψάλτες 
σε εκκλησίες του νησιού και µ’ αυτόν τον τρόπο να 
εξαλειφθεί το φαινόµενο της υποστελέχωσης στα 
ψαλτήρια των ναών της Πάρου. 

Αυτή τη στιγµή, η σχολή βυζαντινής µουσικής 
στην Πάρο έχει 30 µαθητές που είναι ποσοστιαία 
µοιρασµένοι σε άνδρες και γυναίκες. Οι αριθµός 
των διδασκόντων είναι πολύ µεγάλος για το νησί, 
συγκριτικά µε τον πληθυσµό. Η παρακολούθηση 
των µαθηµάτων γίνεται εντός ειδικά διαµορφω-
µένων χώρων στα κελιά του προσκυνήµατος της 
Εκατονταπυλιανής. 

Τη σχολή παρακολουθούν και µαθητές δηµο-
τικού και γυµνασίου. Επίσης, υπάρχουν δυο µα-
θητές λυκείου που θα δώσουν φέτος πανελλήνιες 
εξετάσεις και παράλληλα ως τελειόφοιτοι της σχο-
λής, θα πάρουν το πτυχίο τους. Σύµφωνα µε τον 

πατέρα Εµµανουήλ: «Οι νέοι στρέφονται προς την 
παράδοση. Η εκµάθηση παραδοσιακών οργάνων, 
δηµοτικής αλλά και βυζαντινής µουσικής όχι µόνο 
κρατούν τον τόπο ζωντανό αλλά είναι απαραίτη-
τες για να επιβιώσουµε». Για τους αυτοδίδακτους 
ψάλτες ανέφερε πως η επαφή τους µε τη σχολή θα 
τους κάνει να τελειοποιηθούν. 

Τέλος, ο πατήρ Εµµανουήλ Φωκιανός, έχει ανα-
λάβει τη διεύθυνση της σχολής τα τελευταία 6 χρό-
νια. Τη σχολή είχε ιδρύσει µαζί µε τον µακαριστό 
Μητροπολίτη Παροναξίας Αµβρόσιο, ο αείµνηστος 
πρώην διευθυντής, Εµµανουήλ Χανιώτης.

Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ

3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

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
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Η τοποθέτησή 
µας για τον 
προϋπολογισµό 
του 2022

Η συζήτηση για τον προϋπολογισµό στο δηµοτι-
κό συµβούλιο φέτος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστι-
κά που δεν µπορούν να περάσουν απαρατήρητα.

1. Για πρώτη φορά ο προϋπολογισµός έρχεται 
στο δηµοτικό συµβούλιο τέλος Μαρτίου, µε ότι 
αυτό σηµαίνει σε χρονική καθυστέρηση για την 
υλοποίηση των υποχρεώσεων του ∆ήµου .

2. Για πρώτη φορά µετά από τη συνεχιζόµενη 
αποψίλωση της οικονοµικής υπηρεσίας από προ-
σωπικό, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις από µέρους 
των υπαλλήλων που απέµειναν προς τη δηµοτική 
αρχή, η σύνταξη του προϋπολογισµού ανατέθηκε 
σε εξωτερικό συνεργάτη, µε το σηµερινό αποτέ-
λεσµα.

 Αναδεικνύεται και µε αυτόν τον τρόπο η προ-
σφορά των υπαλλήλων της Οικονοµικής Υπηρε-
σίας στο παρελθόν, που µε υψηλό αίσθηµα εργα-
σιακής ευθύνης, έφερναν σε πέρας έγκαιρα και 
ολοκληρωµένα την σύνταξη του προϋπολογισµού. 
Σε αρκετές περιπτώσεις η αµοιβή τους είναι γνω-
στή. Απαξίωση από µέρους της ∆ηµοτικής Αρχής!

3. Προφανώς οι κυβερνητικές ευθύνες, που 
στερούν από τους ∆ήµους τη δυνατότητα 
πρόσληψης προσωπικού για να καλύψουν 
τις ανάγκες τους είναι τεράστιες. Είναι τερά-
στια όµως και η ευθύνη της δηµοτικής αρχής 
σε δύο επίπεδα:

i. Αποδέχεται αυτή την πολιτική αδιαµαρτύρη-
τα πέρα από τις κατά καιρούς µεµψιµοιρίες. Είναι 
χαρακτηριστική η έλλειψη βούλησης να θέσει τα 
προβλήµατα διεκδικώντας λύσεις για παράδειγµα 
στην πρόσφατη επίσκεψη του αρµόδιου υπουργού 
Στ. Πέτσα.

ii. Η δηµοτική αρχή έχει αποτύχει παταγωδώς 
στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναµικού απα-
ξιώνοντας δηµοτικούς υπαλλήλους που έχουν 

µεγάλη προσφορά διαµορ-
φώνοντας διαλυτικά φαι-
νόµενα σε κρίσιµους τοµείς 
δηµοτικών υπηρεσιών, βε-
βιασµένες συνταξιοδοτή-
σεις, µετατάξεις, αποσπά-
σεις λόγω του αρνητικού 
εργασιακού περιβάλλοντος 
από τη µια και απροθυµία 

έλευσης προσωπικού από την άλλη λόγω της κα-
τάστασης που πληροφορούνται ότι ισχύει αλλά και 
άλλων παραγόντων όπως κόστος διαβίωσης κλπ

Ας έρθουµε όµως και στα οικονοµικά δεδο-
µένα του προϋπολογισµού: 

Οι θεσµοθετηµένοι πόροι των ∆ήµων για τη λει-
τουργία τους προέρχονται από τους φόρους που 
καταβάλει κάθε χρόνο ο λαός (φόρος εισοδήµα-
τος, ΦΠΑ, ΕΝΦΙΑ) και αντιστοιχούν στο ποσό των 
6.000.000.000 περίπου. Όµως από αυτά οι ∆ήµοι 
το 2021 πήραν 1.914.000.000 και κάτι ανάλογο 
τα προηγούµενα χρόνια. Για το 2022 παρακρατούν 
επιπλέον 134.000.000. Άρα κάθε ∆ήµος παίρνει 
65% λιγότερα από αυτά που οι δικοί τους νόµοι 
προβλέπουν. Την ίδια ώρα συνεχίζουν να φορτώ-
νουν τους ∆ήµους µε αρµοδιότητες κρίσιµες για 
τη ζωή των λαϊκών στρωµάτων σε κάθε περιοχή:

Έργα θωράκισης, συντήρησης και καθαριότητας 
σχολείων, βοήθεια στο σπίτι και γενικότερη πρό-
νοια, αθλητικές και πολιτιστικές υποδοµές, αδέ-
σποτα, ναυαγοσωστική κάλυψη και πάει λέγοντας.

∆ιαχρονικά στόχος είναι να απορροφούν οι ∆ή-
µοι τους κραδασµούς που δηµιουργεί στην κοινω-
νία η κυβερνητική πολιτική.

Εδώ ακριβώς είναι το ζήτηµα:
Αν οι ∆ήµοι αποδέχονται αυτή την πολιτική, δη-

λαδή: 
• Την παρακράτηση των πόρων
• Τις οδηγίες αύξησης των δηµοτικών τελών
• Την αποψίλωση των δηµοτικών υπηρεσιών
• Την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών που είναι 

«φιλέτα» 
Ή αυτή την πολιτική την καταδικάζουν, βρίσκο-

νται απέναντι, ενηµερώνουν τους δηµότες και 
τους κινητοποιούν.

Για όλα αυτά κατηγορούµε τη δηµοτική 
αρχή, η οποία διαµορφώνει όρους πολιτι-
κού «νιρβάνα», καλλιεργώντας µια εικονική 
πραγµατικότητα προόδου και ανάπτυξης, 
που µόνο εκείνη βλέπει. Αντίθετα ο παρια-

νός λαός βλέπει ότι η καθηµερινότητά του 
δυσκολεύει αντί να βελτιώνεται.

Είναι γνωστό ότι οι βασικές συνιστώσες του προ-
ϋπολογισµού είναι δύο και τις έχουµε συζητήσει 
στο παρελθόν, τα δηµοτικά τέλη και οι φόροι όπως 
και το τεχνικό πρόγραµµα. 

• Για τα δηµοτικά τέλη-φόρους η αρνητική 
µας θέση στις αυξήσεις που υιοθέτησε η δη-
µοτική αρχή είναι καταγεγραµµένη.

• Αρνητική ήταν και η θέση µας στο τεχνι-
κό πρόγραµµα γιατί ο προγραµµατισµός και 
η υλοποίηση των προβλεπόµενων έργων στο 
σύνολό τους, δεν απαντούν στην καθηµερι-
νότητα, σε πιεστικά προβλήµατα που χρόνια 
συσσωρεύονται, δεν ανακουφίζουν µε έργα 
στην πράξη τη ζωή των κατοίκων, δεν απα-
ντούν στις σύγχρονες ανάγκες της ζωής (βελ-
τίωση κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, 
δηµιουργία ελεύθερων χώρων, προγραµµα-
τισµός υποδοµών αθλητισµού πολιτισµού, 
σχολικής στέγης κλπ), δεν προβλέπουν αξιο-
ποίηση δηµοτικής περιουσίας.

Εµείς δε στηρίξαµε και δε θα στηρίξουµε ποτέ 
µια πολιτική που πηγαίνει κόντρα στα συµφέρο-
ντα του παριανού λαού.

Εµείς θα συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε για ένα 
άλλο δρόµο που στο επίκεντρό του θα έχει τον άν-
θρωπο και τις ανάγκες του και όχι την κερδοφο-
ρία των λίγων ενώ θα συνεχίσουµε να διεκδικούµε 
όλα όσα µας στερούν.

∆ιεκδικούµε:
• Την επιστροφή στους δήµους των παρακρατη-

θέντων των παρελθόντων ετών.
• Πλήρη κρατική χρηµατοδότηση των δήµων µε 

κατάργηση της ανταποδοτικότητας που είναι πολ-
λαπλή φορολόγηση.

• Κατάργηση ανατιµήσεων σε ενέργεια και καύ-
σιµα

• Κατάργηση τέλους ταφής απορριµµάτων
• Κατάργηση ΦΠΑ στο δηµοτικό φωτισµό
• Ένταξη δήµων στο τιµολόγιο µεγάλων κατανα-

λωτών και όχι οικιακών όπως είναι σήµερα
• Προσλήψεις προσωπικού στο δήµο, την περι-

φέρεια, το κέντρο υγείας, στα σχολεία σε µόνιµες 
θέσεις για το απαιτούµενο προσωπικό

• Έργα υποδοµής που προστατεύουν τη ζωή και 
τη λαϊκή περιουσία, βελτιώνουν την καθηµερινό-
τητα, απαντούν στις σύγχρονες ανάγκες της ζωής 
των κατοίκων.

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Στείλτε µας την αγγελία σας στο sales@typoparos.gr 

∆ΙΑΝΟΜΗ 6.000 ΦΥΛΛΑ | ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α | ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
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Πασχαλινές λαµπάδες 
αγάπης 

Οι νεανικές συντροφιές της Εκατονταπυλιανής µε την πολύτιµη βοήθεια από 
τις µητέρες των παιδιών δηµιούργησαν µε την αγάπη τους τις καθιερωµένες 
πασχαλινές λαµπάδες αγάπης, µε αποκλειστικό σκοπό τα έσοδα από τη διά-
θεσή τους να διατεθούν για την καλοκαιρινή φιλοξενία των παιδιών από την 
«Κιβωτό του Κόσµου». 

Η τιµή της κάθε λαµπάδας είναι καθαρά συµβολική (5 ευρώ) και οι ενδια-
φερόµενοι µπορούν να τις προµηθευτούν από την αίθουσα του κατηχητικού 
σχολείου της Εκατονταπυλιανής καθηµερινά από τις 10 το πρωί ως τις µία το 
µεσηµέρι και από τις 6 το απόγευµα ως και τις 8.30 το βράδυ.

Σύµφωνα µε σχετικό µήνυµα των διοργανωτών: «[…] Και το δικό µας ταξίδι, 
µε το µικρό πλοίο της αγάπης µας, µεταµορφώνει όλα τα λιµάνια της άγονης 
γραµµής, σε λιµάνια αγάπης και ζεστής φιλοξενίας. Αυτά τα λιµάνια, οι δικές 
σας αγκαλιές, είναι που απλόχερα ανοίγουν για να υποδεχθούν τα παιδιά της 
Κιβωτού του Κόσµου για έβδοµή συνεχή χρονιά. 

Κάθε χρόνο, µία οµάδα παιδιών από την Κιβωτό του Κόσµου φιλοξενείται 
στο νησί µας. Πρόκειται για µία δράση η οποία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2016 
και έχει καθιερωθεί να πραγµατοποιείται πλέον τα τελευταία έξι χρόνια. Συ-
γκεκριµένα, έχουν φιλοξενηθεί περισσότερα από 300 παιδιά, µε τους συνο-
δούς παιδαγωγούς τους, σε µία ή δύο περιόδους φιλοξενίας, τον Ιούνιο και το 
Σεπτέµβριο. Πάρος και Αντίπαρος γίνονται µία µεγάλη αλυσίδα αγάπης για 
αυτά τα παιδιά. 

Πώς να εξηγήσεις άλλωστε τη µεγάλη ανταπόκριση του κόσµου τα έξι αυτά 
συνεχή χρόνια; Ακόµα και µέσα στη δύσκολη περίοδο της πανδηµίας, κατα-
φέραµε αδιάκοπα να φιλοξενήσουµε τα αγαπηµένα αυτά πλασµατάκια και να 
τους µεταφέρουµε την αγάπη µας και τη ζεστή φιλοξενία µας. Μέσα από ένα 
γεµάτο πρόγραµµα, τα παιδιά επισκέπτονται καθηµερινά διαφορετικά µέρη 
στην Πάρο και στην Αντίπαρο, απολαµβάνοντας έτσι τις διακοπές που κάθε 
παιδί θα έπρεπε να έχει.

Αυτό είναι το ελάχιστο που εµείς θα µπορούσαµε από την πλευρά µας να 
κάνουµε, ώστε στα ταλαιπωρηµένα αυτά µατάκια να λάµπει το ολοκάθαρο 
βλέµµα τους και τα προσωπάκια τους να φέγγουν από το φωτεινό χαµόγελό 
τους. Προσωπάκια που δεν έχουν αντικρίσει τις καλύτερες παιδικές εικόνες, 
αλλά που είναι έτοιµα µε ένα χαµόγελό τους, να µας δείξουν το πραγµατικό 
νόηµα της αγάπης. 

Τα τελευταία χρόνια για να καλυφθεί µέρος των εξόδων φιλοξενίας, όπως 
π.χ. τα εισιτήρια των πλοίων, απευθυνόµαστε στη µεγάλη αγάπη όλου του 
κόσµου, ο οποίος έχει αγκαλιάσει από την πρώτη στιγµή αυτή τη δράση (…)».
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Ακόµα, στα «βαριά» χαρτιά του ελληνικού τουρι-
σµού, όπως η Κρήτη και η Ρόδος, στα ακίνητα η 
εικόνα των τιµών είναι διαφορετικών ταχυτήτων, 
ανάλογα µε την προσφορά των κατοικιών.

Ο Spitogatos.gr (η γνωστή ιστοσελίδα αγγελι-
ών ακινήτων στην Ελλάδα, µε πάνω από 2 εκα-
τοµµύρια µηνιαίους επισκέπτες που βλέπουν πε-
ρισσότερες από 80 εκατοµµύρια σελίδες τον µήνα), 
κατέγραψε για λογαριασµό του «business stories» 
τις τιµές των κατοικιών όπως διαµορφώνονταν ως 
τα τέλη του 2021 (δεύτερη σεζόν της υγειονοµικής 
κρίσης). Αυτό έγινε σε πάνω από 20 νησιωτικούς 
προορισµούς στη χώρα µας, κάνοντας µάλιστα σύ-
γκριση µε µία πενταετία πριν, το 2016, εν µέσω 
της ελληνικής οικονοµικής κρίσης. Βασικό συµπέ-
ρασµα είναι ότι στη συντριπτική πλειονότητα των 
νησιωτικών προορισµών της χώρας καταγράφεται 
σηµαντική άνοδος σε επίπεδο τιµών κυρίως στις 
έτοιµες κατοικίες, ενώ µεγαλύτερη σταθερότητα 
σηµειώνεται στις τιµές πώλησης των οικοπέδων, 
όπου όµως υπάρχει µεγάλη διακύµανση ανάλογα 
µε τη θέση και τις δυνατότητες δόµησης. 

Σύµφωνα µε την παραπάνω καταγραφή η µε-
ταβολή την τελευταία πενταετία για την Αντίπα-
ρο είναι 24,2% αφού η Μέση Τιµή το 2016 
ήταν 3.221 ευρώ το τ.µ. ενώ το 2021 έφτασε 
τα 4000 ευρώ το τ.µ.. Στην Πάρο η Μέση Τιµή 
το 2016 ήταν 1.944 ευρώ το τ.µ. ενώ το 2021 
έφτασε τα 2.874 ευρώ το τ.µ. σηµειώνοντας 
αύξηση κατά 47,8%. Η µεγαλύτερη αύξηση στα 
νησιά παρουσιάζεται στη Σαντορίνη καθώς σηµει-
ώνει αύξηση κατά 50,1% την τελευταία πενταετία 

και από 2.273 ευρώ το τ.µ. που ήταν το 2016 έφτα-
σε τα 3.411 το 2021. Σηµειώνουµε ακόµα, ότι στις 
Κυκλάδες υπάρχουν δύο νησιά που παρουσιάζουν 
µείωση τιµών την τελευταία πενταετία. Πρόκειται 
για τη Σύρο µε µείωση 9,6% και την Άνδρο µε µεί-
ωση 5,3%. 

Το ενδιαφέρον, η ζήτηση

Από τη δεύτερη χρονιά της πανδηµίας καταγρά-
φεται υψηλότερη ζήτηση από το εξωτερικό, τάση 
που διαφαίνεται όχι µόνο στη χώρα µας, αλλά 
και συνολικά στις µεσογειακές αγορές, σε Ιταλία, 
Ισπανία, Πορτογαλία. 

Σύµφωνα µε ρεπορτάζ από το newmoney.gr 
«κοινή διαπίστωση στην Ευρώπη είναι ότι λόγω της 
πανδηµίας, των κρατικών πακέτων στήριξης, αλλά 
και των µειωµένων δαπανών λόγω των lockdown 
και των περιορισµών έχουν ενισχυθεί οι αποτα-
µιεύσεις των νοικοκυριών στον ευρωπαϊκό Νότο. 
Γεγονός το οποίο έχει συντελέσει και στην άνοδο 
της ζήτησης συνολικά για ακίνητα και ειδικότερα 
για β’ κατοικία, που µπορεί να θεωρείται για κά-
ποιους πολυτέλεια. Επίσης, λόγω κορωνοϊού και 
καραντίνας παρατηρείται άνοδος στις ζητούµενες 
ποιοτικές προδιαγραφές, συµπαρασύροντας τελικά 
και τις τιµές».

Σε ό,τι αφορά τη χώρα µας, µε βάση τον συνολι-
κό όγκο αναζητήσεων του Spitogatos, στις πέντε 
πρώτες εθνικότητες µε τη µεγαλύτερη ζήτηση για 
ακίνητο προς πώληση στην Ελλάδα είναι καταρ-
χάς οι Γερµανοί που έχουν, ούτως ή άλλως, και τη 
µεγαλύτερη παράδοση, ακολουθούν οι Βρετανοί, 

οι Αµερικανοί, ενώ την πεντάδα συµπληρώνουν 
Κύπριοι και Γάλλοι. Ενδιαφέρον για την αγορά 
ακινήτων στην Ελλάδα διατηρούν επίσης Ολλαν-
δοί και Ισπανοί και έπονται ενδιαφερόµενοι από 
τον Καναδά, την Ελβετία και την Αυστραλία, κυρί-
ως από την ελληνική οµογένεια, που συµπληρώ-
νει την τελική δεκάδα.

Τέλος, τα νησιά που συγκεντρώνουν τη µεγαλύ-
τερη ζήτηση από το εσωτερικό και το εξωτερικό εί-
ναι η Κρήτη και οι Κυκλάδες. Οι ξένοι δε, δείχνουν 
µία ιδιαίτερη προτίµηση στη Νάξο, την Πάρο, τη 
Μύκονο, τη Σαντορίνη και τη Σύρο, άσχετα αν η 
τελευταία έχει µία µείωση τιµών την τελευταία 
πενταετία. Σύµφωνα µε παράγοντες της αγοράς η 
Σύρος έχει ουσιαστικά µία µείωση τιµών στα νέα 
κτίσµατα και όχι στις παλαιές κατοικίες οι οποίες 
µε την ανακατασκευή που τους έχει γίνει έχουν 
τραβήξει την ανηφόρα.

Τα οικόπεδα

Οι τιµές των οικοπέδων, έστω κι αν αυτές δεν 
έχουν ακολουθήσει αντίστοιχη άνοδο τα τελευταία 
χρόνια, παραµένοντας σε γενικές γραµµές σταθε-
ρές. Οι πιο δηµοφιλείς προορισµοί των Κυκλάδων 
κινούνται συνολικά σε άλλα επίπεδα σε σχέση µε 
τα υπόλοιπα νησιά ανά την Ελλάδα, όπως προκύ-
πτει µε βάση πάντα τα στοιχεία από το δίκτυο του 
Spitogatos.

Εκτός συναγωνισµού είναι οι Σπέτσες, όπου 
λόγω υψηλού συντελεστή δόµησης (ακόµη και στο 
0,8 στα εντός σχεδίου οικόπεδα) η µέση ζητούµενη 
τιµή εµφανίζεται στις αγγελίες ως η υψηλότερη, 
αγγίζοντας τα 900 ευρώ ανά τ.µ.

Οι µέσες τιµές των οικοπέδων στις Κυκλάδες 
διαµορφώνονται ανάλογα µε το νησί. Στη Σαντο-
ρίνη η µέση ζητούµενη τιµή οικοπέδων είναι στα 
309 ευρώ ανά τ.µ., στη Μύκονο στα 275 ευρώ ανά 
τ.µ. και ακολουθεί η Αντίπαρος, αν και µε από-
σταση, µε 135 ευρώ ανά τ.µ., δείγµα του πόσο 
έχει ανέβει η Γη τα τελευταία χρόνια το νησί. Στην 
Πάρο η Μέση Τιµή ανά τ.µ. για τα οικόπεδα ανέρ-
χεται στα 108 ευρώ το τ.µ.

Στα ύψη οι τιµές ακινήτων 
στην Πάρο

Στην Πάρο αλλά και στις Κυκλάδες, οι τιµές για τα ακίνητα έχουν πάρει την ανηφόρα. Η 
αύξηση τα τελευταία πέντε χρόνια φτάνει και το 50%!
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Οι ενοικιαστές που γίνονται αγοραστές

Σύµφωνα µε τα στοιχεία τα νησιά των Κυκλάδων 
είναι από τους πιο δηµοφιλείς προορισµούς στη 
Μεσόγειο και top of the top είναι η Μύκονος, η 
Πάρος και η Σαντορίνη.

Σε ό,τι αφορά την Πάρο οι περισσότεροι επεν-
δυτές αγοράζουν κατοικία την οποία θέλουν να 
την έχουν ως εξοχική. Η αυξηµένη ζήτηση είναι 
αυτή που οδηγεί τις τιµές σε ακόµα µεγαλύτερα 
ύψη -σε µια αγορά έτσι κι αλλιώς- που µετά τη δε-
καετία του ’90 εθεωρείτο ιδιαίτερα «τσιµπηµένη» 
για τον µέσο αγοραστή. Η Πάρος σύµφωνα µε το 
news247 «σηµείωσε αύξηση των τιµών πώλησης 
πλησιάζοντας την παγκοσµίου φήµης αγορά της 
Μυκόνου. Μονοκατοικία 80 τ.µ., στην Παροικιά 
φτάνει τα 140.000 ευρώ ενώ µονοκατοικία δύο επι-
πέδων µε πισίνα, 277 τ.µ., επίσης στην Παροικιά, 
ακουµπάει τα 980.000 ευρώ».

Ένα άλλο σηµαντικό σηµείο είναι ότι αρκετοί 
παράγοντες οδηγούν πολλούς από τους ενοικι-
αστές εξοχικών κατοικιών τελικά να αγοράσουν 
το ακίνητο ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πολυτελή 
εξοχική κατοικία. Κάποιοι από τους παράγοντες 
που οδηγούν τους ενοικιαστές σε αυτήν την 
επενδυτική απόφαση είναι η εκµετάλλευση 
της µελλοντικής αξίας του ακινήτου η οποία 
στις Κυκλάδες είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσει 
ανοδική πορεία ειδικά σε σχέση µε άλλες πιο αβέ-
βαιες αγορές ή περιουσιακά στοιχεία.

Τέλος, η αλλαγή της χρήσης της κατοικίας και 
της µορφής της εργασίας κατά τη διάρκεια της 
πανδηµίας έκανε τη σχέση αγοράς πρώτης και 
εξοχικής κατοικίας πιο ρευστή, µε αποτέλεσµα 
πολλοί ψηφιακοί νοµάδες και άλλοι εργαζό-
µενοι να επενδύουν και να µετατρέπουν εξο-
χικές κατοικίες σε πρώτες κατοικίες και έδρα 
της τηλεργασίας τους σε αρκετά νησιά των 
Κυκλάδων, κάτι που εντοπίζεται κυρίως σε ξέ-
νους επενδυτές από ευρωπαϊκές χώρες. Σύµφωνα 
µε πρόσφατα στοιχεία τουλάχιστον το 45% των 
ενοικιαστών εξοχικών κατοικιών προχωρά 
τελικά στην επενδυτική απόφαση εξαγοράς 
του ακινήτου.

Τι υποστηρίζουν οι µεσίτες στην Πάρο

Η «Φωνή της Πάρου» επικοινώνησε µε µεσίτες 
του νησιού µας στους οποίους έθεσε ερωτήµατα 
σχετικά µε τα κίνητρα για την απόκτηση εκτάσε-
ων ή κατοικίας στον τόπο µας. Σύµφωνα µε τους 
µεσίτες, υπάρχει ζήτηση στην αγορά για τα εντός 
σχεδίου οικόπεδα ώστε να χτιστούν οικίες ως 100 
τετραγωνικών µέτρων. 

Ο µεσίτης, Στέλιος Μπιζάς, µας είπε: «Οι επεν-
δυτές, διαλέγουν συγκεκριµένες περιοχές του νη-
σιού για να χτίσουν. Στα νότια της Πάρου (Βουτάκος, 
Μακριά Μύτη, Φάραγγας, Γλυφά), οι ενδιαφερόµε-
νοι έχουν κάποια χρηµατική άνεση και αναζητούν 
τόπο «αποµόνωσης». Αντίστοιχο «ησυχαστήριο», θα 
µπορούσε να χαρακτηριστεί και η Αντίπαρος που 
δεν έχει τη νυχτερινή ζωή της Πάρου. Τους πελάτες 
που ανήκουν στην κατηγορία του «lifestyle», τους 
βρίσκει κανείς στη «βεντάλια» που σχηµατίζεται 
µεταξύ Νάουσας και Παροικιάς. Αντίστοιχη ζήτηση 
υπάρχει στη Χρυσή Ακτή και στα ψηλά του ∆ρυού».

Οι πελάτες του κ. Μπιζά, ιδιώτες και επαγγελµα-
τίες επενδυτές, του ζητούν να αγοράσουν κι άλλες 
εκτάσεις γης. Μέχρι πριν τρία χρόνια, το ποσοστό 
της ιδιόχρησης ήταν πολύ µεγαλύτερο απ’ ότι σή-
µερα που υπάρχει µεγάλη ζήτηση αγροτεµαχίων 
που προορίζονται να γίνουν boutique hotels (µι-
κρά ξενοδοχεία).

Το προφίλ των επενδυτών

Βασική πηγή στοιχείων για όλη την αγορά της 
Πάρου δεν υπάρχει. Σύµφωνα µε τον µεσίτη, ∆η-
µήτρη Μέξη, που µας είπε αναφέρει ότι το 40% 
των αγοραπωλησιών του, έχουν ως σκοπό να χτί-
σουν και να µεταπωλήσουν τα ακίνητα. 

Όπως µας είπε: «Μέσα στο µερίδιο των ελλήνων 
και ξένων επενδυτών εµφανίστηκε και η «κατηγο-
ρία» των ελλήνων του εξωτερικού. ∆εν πρόκειται 
όµως για ανθρώπους του νόστου που επιθυµούν 
να ξαναγυρίσουν στην πατρίδα, αλλά για έλληνες 
επενδυτές που δραστηριοποιούνται σε σηµεία του 
εξωτερικού όπως το Λονδίνο ή οι ΗΠΑ. Όσο για 
τους ξένους επενδυτές, αυτοί είναι κυρίως Γάλ-
λοι, Ιταλοί, Ισραηλινοί, Άγγλοι και Γερµανοί, που 
έχουν σκοπό να χτίσουν σπίτια µεσαίου ή µεγάλου 

µεγέθους µε σκοπό τη µεταπώληση ή την ενοικί-
ασή τους και αποτελούν ένα µεγάλο κοµµάτι της 
αγοράς. Επίσης, η απόκτηση της λεγόµενης golden 
visa (για κατοίκους εκτός Ε.Ε.) είναι ένα ακόµα κί-
νητρο».

Το µεγαλύτερο πελατολόγιο του µεσίτη, Χρι-
στόδουλου Μαούνη (της εταιρίας Remax), 
είναι 60% Έλληνες και 40% αλλοδαποί. Όπως µας 
είπε: «Ο Έλληνας επενδυτής αναζητά κατοικίες 
προς πώληση ή εκµετάλλευση για να τις διαθέσει 
στο ανάλογο target group που διαθέτει. Υπάρχουν 
βέβαια και αγοραστές που προτιµούν ως επί το 
πλείστον τα αγροτεµάχια. Ακόµα, αγοράζουν οικό-
πεδα επιχειρήσεις για να στεγάσουν το προσωπικό 
τους».

Επίσης, σύµφωνα µε τον κ. Μέξη, οικόπεδα αγο-
ράζουν και επαγγελµατίες επενδυτές (εύποροι, κυ-
ρίως του εξωτερικού) για να χτίσουν πολυτελείς 
βίλες επιδιώκοντας να τις µεταπωλήσουν. Ακόµα, 
οι 8 στους 10 ιδιώτες θέλουν τις βίλες ώστε να κά-
νουν τις διακοπές τους και το υπόλοιπο (µεγαλύ-
τερο χρονικό διάστηµα) να της ενοικιάζουν. Για τις 
κατοικίες που το κόστος ενοικίασής τους αγγίζει τα 
1500 µε 2000 ευρώ τη βραδιά, υπάρχουν ειδικές 
διαδικτυακές πλατφόρµες πολυτελών κατοικιών. 

Οι λόγοι του ενδιαφέροντος

Τα κίνητρα της επένδυσης σε ακίνητα στην Πάρο 
που απογείωσε τις τιµές σύµφωνα µε παράγοντες 
της τοπικής αγοράς είναι:

α) Το κέρδος από τη λειτουργία του νέου αερο-
δροµίου. Η λειτουργία του νέου αεροδροµίου έφε-
ρε την ευκολότερη πρόσβαση στην Πάρο. Η προο-
πτική να επεκταθεί το αεροδρόµιο του νησιού µας 
µε διεθνής πτήσεις άλλαξε την ψυχολογία των 
υποψηφίων αγοραστών.

β) Η λογική του κέρδους. Η απόσβεση για την 
αγορά ενός ακινήτου στην Πάρο είναι γρήγορη και 
ασφαλής σύµφωνα µε τους µεσίτες. Όπως λένε, τα 
ακίνητα αποκτούν υπεραξία σε µια περίοδο δεκα-
ετίας και η γη σε µια περίοδο πενταετίας.

Τέλος, η Πάρος συνδυάζει την πολυκοσµία µε 
την ησυχία, τη θρησκευτική κατάνυξη, τη διασκέ-
δαση κλπ ενώ η «Αγιά Σοφιά του Αιγαίου» (Εκα-
τονταπυλιανή), είναι το «κερασάκι» στην τούρτα.

πρώτο θέµα
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Αγροκήπιο Παροικιάς
Η ΟΠΑΣ (Οµοσπονδία Παριανών Συλλόγων), µε αφορµή την απόφαση του 
δηµοτικού συµβουλίου Πάρου για το «Αγροκήπιο Παροικιάς – Βιωµατικό 
Πάρκο» που είχαν καταθέσει οι τρείς φορείς: Ο.ΠΑ.Σ.- Σύλλογος Παρίων 
- Αντιπαρίων «Η Εκατονταπυλιανή» και ο σύλλογος παραδοσιακού οικισµού 
Παροικιάς, δηµοσιοποίησαν σχετική επιστολή τους.

Στην ανακοίνωσή τους µεταξύ άλλων σηµειώνουν: «[…] Με την οµόφωνη 
αυτή απόφαση ανοίγει ο δρόµος για την περαιτέρω προώθηση του σηµαντικού 
αυτού έργου για την Πάρο, µε την προγραµµατιζόµενη ανάθεση της εκπόνησης 
του Ρυθµιστικού Σχεδίου (MasterPlan) σε εξειδικευµένο µελετητικό γραφείο. 

Στην ίδια απόφασή του το δηµοτικό συµβούλιο απέδωσε επίσης εύσηµα και 
ευχαριστίες στα µέλη της Επιτροπής: Κωνσταντίνα Αλιπράντη, Νικηφόρο Κυ-
πραίο, Βασιλική Σκαραµαγκά, Στέφανο Φιλίππου και Παναγιώτη Παπαδόπου-
λο, για την περαιτέρω επεξεργασία υλοποίησης της πρότασης, ιδιαίτερα προς: 
τους µη Παριανούς εθελοντές Στέφανο Φιλίππου (αρχιτέκτονα) και Παναγιώτη 
Παπαδόπουλο (γεωπόνο), οι οποίοι συνέβαλαν στην επιστηµονική τεκµηρίωση 
και ολοκλήρωση της πρότασης, σε βάρος πολλές φορές των επαγγελµατικών 
τους υποχρεώσεων.

Ως διοικητικό συµβούλιο της Ο.ΠΑ.Σ. αισθανόµαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση µε 
την εξέλιξη αυτή, εφόσον πρωτοστατήσαµε στη διαµόρφωση της όλης πρότα-
σης. Έχουµε όµως υποχρέωση να πούµε, ότι πολλοί ήταν αυτοί που συνέβαλαν 
στην ολοκλήρωση, στήριξη και γνωστοποίησή της.

Επώνυµοι που αγκάλιασαν την πρόταση: ο Σεβασµιότατος Μητροπολίτης Πα-
ροναξίας κ. Καλλίνικος, ο έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς, ο εκλιπών εκπαι-
δευτικός, Παναγιώτης Πατέλλης και ο κ. Αθανάσιος Μαρινόπουλος (που στο 
ξεκίνηµά µας ήταν δηµοτικός σύµβουλος και πρόεδρος της Κ∆ΕΠΑΠ). Επίσης 
και πολλοί άλλοι συµπατριώτες µας. ∆έκα σηµαντικοί φορείς και σύλλογοι του 
νησιού µας, µε οµόφωνες αποφάσεις των ∆.Σ., αποδέχτηκαν και στήριξαν την 
πρόταση: 

1. Το συµβούλιο της δηµοτικής κοινότητας Πάρου 
2. Ο σύλλογος εργαζοµένων Ο.Τ.Α Πάρου – Αντιπάρου 

3. Το σωµατείο εργαζοµένων ∆.Ε.Υ.Α. Πάρου 
4. Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισµών Πάρου 
5. Ο σύλλογος ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπάρου 
6. Ο σύλλογος εκπαιδευτικών Π.Ε Πάρου – Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος»
7. Ο πολιτιστικός σύλλογος Πάρου «Αρχίλοχος» 
8. Ο πολιτιστικός σύλλογος Μ.Ε.Α.Σ. Κώστου
9. Το 1ο πρότυπο εθελοντικό κέντρο Α.Μ.Ε.Α.Ι. Κυκλάδων 
10. Ο κυνηγετικός σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου 
Σηµαντικό ρόλο στην ολοκλήρωση της πρότασης είχε η εθελοντική οµάδα 

Αγροκηπίου Παροικιάς: Βασιλική Σκαραµαγκά, Παναγιώτης ∆ηµόπουλος, 
Γιώργος Ανδρεάδης, Σπύρος Μητρογιάννης, Αθανάσιος Μαρινόπουλος, Πέτρος 
Αυλήτης και Αντώνης Πατέλης (εµπνευστής και συντονιστής της πρότασης του 
αγροκηπίου σε βιωµατικό πάρκο). Χωρίς αυτήν την οµάδα, δεν θα µπορούσε να 
γνωστοποιηθεί η πρόταση στους συµπατριώτες µας και στα χωριά µας.

Προσδοκούµε ότι η επεξεργασία στα επόµενα στάδια και η υλοποίηση της 
πρότασης στις κατευθύνσεις που έχουν ήδη τεθεί, θα οδηγήσει στη δηµιουρ-
γία ενός ιδιαίτερης σηµασίας πόλου εναλλακτικής βιώσιµης ανάπτυξης στην 
Πάρο, στο πλαίσιο µιας ευρύτερης αναθεώρησης, της αναπτυξιακής στρατηγι-
κής για το νησί µας».
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Εκλογές!

Οι σοβαροί σύµβουλοι της κυβέρνησης έχουν 
διαγνώσει το πρόβληµα της συνεχιζόµενης 
ολίσθησης της Ν∆ στους ψηφοφόρους.

Τα παιχνίδια της κυβέρνησης µε το µπούκω-
µα χρηµάτων σε πολλά ΜΜΕ και οι κατευθυ-
νόµενες δηµοσκοπήσεις δεν πείθουν κανέναν, 
πλην ίσως ορισµένων που έχουν βολευτεί σε 
θέσεις και απολαµβάνουν παχυλούς µισθούς. 
Η ιστορία των συνεχών ανατιµήσεων προϊό-
ντων και λογαριασµών των ∆ΕΚΟ έχουν φέ-
ρει τους πολίτες (ακόµα κι αυτούς που υπο-
στηρίζουν τη Ν∆) σε προβληµατισµό, αν όχι 
και κάποιους σε οικονοµικό αδιέξοδο. Υπάρχει 
βέβαια και µία µεγάλη αλήθεια. Η συγκεκριµέ-
νη κυβέρνηση βρήκε µπροστά της όλα τα ανά-
ποδα, µε κορυφαίο βέβαια γεγονός τον κορω-
νοϊό. Γενικά –και πρέπει να το οµολογήσουµε 
αυτό- η αντιµετώπιση του γεγονότος από τους 
εκάστοτε υπουργούς Υγείας της χώρας κατά 
τη διάρκεια της πανδηµίας, δεν ήταν κακή. 
Προσπάθησαν έστω κι αν το γεγονός ήταν 
µια άγνωστη ιστορία γι’ αυτούς. Λάθη έγιναν, 
αλλά ως γνωστό λάθη δε κάνει όποιος δεν κά-
νει τίποτα (και ∆όξα Τω Θεώ από υπουργούς 
που δεν έχουν κάνει τίποτα έχουµε…).

Ακόµη, η υπόθεση του πολέµου στην Ου-
κρανία (για τον οποίο ακόµα µάλλον δεν 
έχουµε δει τις παρενέργειες, έστω κι αν λή-
ξει αύριο), είναι το απαύγασµα της καντεµιάς 
της κυβέρνησης ή «όλα τα είχε η Μαριορή, ο 
φερετζές της έλειπε», που έλεγε και ο πρώτος 
κοινοβουλευτικά πρωθυπουργός της Ελλά-
δος, Ιωάννης Κωλέττης. Όσο κι αν φωνάζουν 
πολλοί (πρώτος και καλύτερος εγώ), για τις 
λάθος κινήσεις που γίνονται από τη χώρα µας, 
δεν είχε και πολλές επιλογές… Εκτός κι αν κά-
ποιος πιστεύει ότι η Ελλάδα µπορεί να κινηθεί 
µόνη της σ’ έναν παγκόσµιο πολιτικό χάρτη, 
που στη συντριπτική του πλειοψηφία τον 
ρυθµίζουν οι αµερικάνοι, θέλουµε δε θέλουµε.

Το κακό σε όλη την παρούσα κατάσταση 
που παρουσιάζει η σηµερινή κυβέρνηση εί-
ναι ότι η αντιπολίτευση -σχεδόν στο σύνολό 
της- πάσχει από ιδεοληψίες και αγκυλώσεις. 
Ένα παράδειγµα είναι η εφηµερίδα «Αυγή», 
που εκφράζει την αξιωµατική αντιπολίτευση. 
Είµαι καθηµερινός της αναγνώστης και έχω 
άποψη. Όταν λοιπόν έχουµε ζητήµατα που 
κυριολεκτικά «καίνε» την καθηµερινότητα του 
πολίτη, δεν µπορείς να κάνεις πρωτοσέλιδα 
που αφορούν µικρές οµάδες στο όνοµα των 
δηµοκρατικών ευαίσθητων αριστερών χορ-
δών σου… Εκτός κι αν υπάρχει η βεβαιότητα 
ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στο 3% του Συνασπισµού. 
Τότε πάσο! 

Η κυβέρνηση δεν µπορεί να βγάζει την τε-
τραετία µε τη µονοµανία της χρήσης των «κα-
λών ειδήσεων» από τα φιλικά της ΜΜΕ. Μόνο 
οι εκλογές θα τη σώσουν!

Ελλην ι κή  Αστυνοµ ία

Τµήµα προστασίας 
ζώων 

Σύµφωνα µε Προεδρικό ∆ιάταγµα που εκδόθηκε 
η Ελληνική Αστυνοµία ίδρυσε τµήµα Προστασίας 
Ζώων. Το τµήµα έχει ως στόχο να συνεισφέρει στη 
µείωση περιστατικών κακοποίησης και θανάτω-
σης ζώων. Οι αρµοδιότητες του τµήµατος Προστα-
σίας Ζώων είναι οι ακόλουθες:

α. Παρακολούθηση των υποθέσεων παραµέλη-
σης, ενεργητικής και παθητικής κακοποίησης και 
θανάτωσης ζώων,

β. Καθοδήγηση, εποπτεία και συντονισµός των 
Περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυ-
νοµίας, αφενός, µεν, για την ουσιαστική και απο-
τελεσµατική διαχείριση των προαναφερόµενων 
υποθέσεων, αφετέρου, δε, για την ορθή εφαρµογή 
του ισχύοντος νοµικού πλαισίου, 

γ. Προετοιµασία νοµοθετικών ρυθµίσεων και συ-
ναφών διοικητικών πράξεων, ο σχεδιασµός προ-
ληπτικών µέτρων, η εκπόνηση ειδικών επιχειρησι-
ακών σχεδίων διαχείρισής τους και η αξιολόγηση 
της αρτιότητας υλοποίησής τους, µε παράλληλη 
αναπροσαρµογή αυτών, σε συντρέχουσα περίπτω-
ση, προς το σκοπό αποτροπής εξωτερίκευσης των 
εν λόγω παραβατικών συµπεριφορών,

δ. Κατάρτιση και επεξεργασία προτυποποιηµέ-
νων – κωδικοποιηµένων σηµαντικών αναφορών 
που αφορούν σε εγκλήµατα κατά των ζώων για 
την ορθή αντιµετώπισή τους και τον καθορισµό 
ενιαίου τρόπου καταγραφής των ουσιωδών στοι-
χείων των περιστατικών, από τις καθ’ ύλην αρµό-
διες Υπηρεσίες,

 ε. Συλλογή, τακτική τήρηση και περαιτέρω επε-
ξεργασία και αξιοποίηση στατιστικών στοιχείων 
για κάθε περιστατικό κακοποίησης ζώων, καθώς 
επίσης και στοιχείων αναφορών – υποθέσεων ποι-
νικών εξελίξεων, ιδιαίτερης βαρύτητας,

στ. Μελέτη των µέτρων πρόληψης και καταστο-
λής, αλλά και των επιστηµονικών και τεχνικών 
µεθόδων που εφαρµόζονται τόσο σε ευρωπαϊκό, 
όσο και διεθνές επίπεδο, η επεξεργασία αυτών 
και η τυχόν αξιοποίηση – ενσωµάτωσή τους στην 
εφαρµοζόµενη στρατηγική – πολιτική διαχείρισης,

ζ. Εισήγηση, εκπόνηση και υλοποίηση προ-
γραµµάτων ηλεκτρονικής (on line) ή διά ζώσης 
εκπαίδευσης και διαρκούς επιµόρφωσης του προ-
σωπικού που χειρίζεται υποθέσεις του προρρηθέ-
ντος χαρακτήρα µέσω σεµιναρίων, ηµερίδων κ.α., 
σε συνεργασία µε τη ∆ιεύθυνση Εκπαίδευσης και 
Ανάπτυξης Ανθρωπίνων Πόρων/Α.Ε.Α. ή και συ-
ναρµόδιους Φορείς και Αρχές σε κεντρικό και πε-
ριφερειακό επίπεδο,

η. Ανάπτυξη δράσεων και πρωτοβουλιών για 
την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των πολι-
τών, σχετικά µε τον τρόπο αντιµετώπισης των εν 
λόγω αδικοπραξιών, αλλά και προστασίας, αντί-
στοιχα, των ζώων, την ενίσχυση της συνεργασίας 
µε τις υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας και 
τη δηµιουργία δικτύου συνεχούς και αµφίδροµης 
επικοινωνίας µε αυτές, αλλά και τους λοιπούς συ-
ναρµόδιους Φορείς,

θ. Συνεργασία µε όλες τις συναρµόδιες Αρχές και 
Υπηρεσίες, καθώς και λοιπούς κρατικούς και µη 
φορείς µε σκοπό τον, από κοινού, όπου αυτό απαι-
τείται, σχεδιασµό δράσεων, ανταλλαγή τεχνογνω-
σίας, εφαρµογή βέλτιστων πρακτικών και

 ι. Εκπροσώπηση της Ελληνικής Αστυνοµίας σε 
διοργανώσεις, σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές 
επίπεδο, για το ζήτηµα της προστασίας των ζώων.

Προσοχή στις 
δηµοσκοπήσεις!

Είµαστε στο κατώφλι αρκετών εκλογικών 
αναµετρήσεων. Πρόωρες ή κανονικές εθνικές 
εκλογές, µε τουλάχιστον δύο εκλογικές ανα-
µετρήσεις λόγω του εκλογικού συστήµατος 
της απλής αναλογικής και των αυτοδιοικητι-
κών εκλογών, τον Οκτώβριο του 2023.

Εκλογές ιδιαίτερες, αφού θα διεξαχθούν 
µέσα σε έντονο κλίµα, οικονοµικής δυσχέρει-
ας και κλίµα πρωτόγνωρης πολιτικής απαξί-
ωσης.

Οι λόγοι της πολιτικής απαξίωσης έχουν 
αναλυθεί από πολλούς ειδικούς πολιτικούς 
αναλυτές.

Στη δύσκολη αυτή συγκυρία της χώρας µας, 
οι επιλογές των πολιτών θα καθορίσουν σε 
µεγάλο βαθµό το µέλλον, το καλύτερο αύριο 
όλων µας. Τα γκάλοπ, οι προβλέψεις για τις 
εθνικές εκλογές βλέπουν το φως της δηµο-
σιότητας αρκετά συχνά. Αντίθετα, περιστασια-
κά γκάλοπ βλέπουµε για την κατάκτηση των 
Περιφερειακών και ∆ηµαρχιακών θώκων. Σε 
λίγο καιρό, θα πάρουν κι αυτά «φωτιά»!

Σε αντίθεση µε τις δηµοσκοπήσεις που γίνο-
νται µέχρι τώρα για τις εθνικές εκλογές, από 
ένα µικρό αριθµό δηµοσκοπικών εταιριών, 
όσο πλησιάζουµε προς τις εκλογές, σαν µαϊ-
ντανοί θα ξεπηδάνε γκάλοπ σε ηλεκτρονικές 
σελίδες αµφιβόλου προελεύσεως και σκοπιµο-
τήτων. Αλλά και από «άγνωστες» δηµοσκοπι-
κές εταιρείες.

Απαιτείται να δώσουµε µεγαλύτερη προ-
σοχή στις δήθεν έγκυρες δηµοσκοπήσεις, 
στις δήθεν διασταυρωµένες προτιµήσεις του 
εκλογικού σώµατος, στους κάθε λογής κανι-
βαλισµούς του δικαιώµατος του πολίτη,στην 
αντικειµενική ενηµέρωση.

Γκάλοπ που φέρνουν πρώτο το ένα κόµµα ή 
το άλλο χωρίς την έγκυρη υπογραφή κάποιας 
νόµιµης και έγκυρης εταιρείας δηµοσκοπήσε-
ων, πρέπει να θεωρούνται απλές φηµολογίες, 
µε σκοπό τη διαµόρφωση της κοινής γνώµης 
προς τη µία ή την άλλη κατεύθυνση, ανάλογα 
µε το ρεύµα και την τσέπη του καλοπληρωτή 
εντολέα. Στους καιρούς πλήρους απαξίωσης 
της πολιτικής, το παιχνίδι των δηµοσκοπήσε-
ων θα πρέπει να παραµείνει τίµιο. Ο σεβασµός 
στον πολίτη και στην αλήθεια είναι τα µονα-
δικά ζητούµενα,από µια δηµοσκοπική έρευ-
να. Προσοχή λοιπόν στα γκάλοπ- µαϊµού, στις 
δηµοσκοπήσεις που παραπληροφορούν µε τα 
ευρήµατα τους και µε τις αναξιόπιστες αναλύ-
σεις των απανταχού επιτηδείων.

∆ηµιουργούν έλλειµµα δηµοκρατίας, χει-
ραγωγούν την ελεύθερη βούληση, πλήττουν 
υποψήφιους και ζηµιώνουν τους ψηφοφό-
ρους πολίτες, κατευθύνοντας τους σε λανθα-
σµένες επιλογές.

Έχει έρθει ο καιρός να επιβάλλονται οι ανά-
λογες κυρώσεις στους παραβαίνοντες τους 
κανόνες αξιοπιστίας µιας δηµοσκόπησης.

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

απόψεις-ειδήσεις
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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)

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΑ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙ-
ΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ, πωλείται ΑΠΟΚΛΕΙΣ-
ΤΙΚΑ από τη RE/MAX Prime οικόπεδο 
12.926 τ.µ. Η δυνατότητα δόµησης 
είναι 7.500 τ.µ. για logistics, βιο-
µηχανική και βιοτεχνική χρήση και 
2.320 τ.µ. για χρήση ως εµπορικές 
αποθήκες. Μιχάλης Τσουνάκης RE/
MAX Prime. Facebook: Michael 
Tsounakis RE/MAX Prime Email: 
Michalis.remaxprime@gmail.com, 
Τηλ: 6974 090 624

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται πρώην εστιατό-
ριο, µπροστά στη θάλασσα, µε 50 τ.µ. 
κουζίνα και 80 τ.µ. βεράντα. Χρήζει 
εργασιών ανακαίνισης. Τιµή για όλο 
το χρόνο 12.000€. Τηλ. 6972 088 
190, 6931 541 776

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα για όλο το χρόνο, 25 τ.µ., 
επιπλωµένη, µε µεγάλη βεράντα µε 
θέα. Πληροφορίες: Τηλ. 6934 047170

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 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

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 στο 
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

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

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

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

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

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

ΣΤΕΛΕΧΗ δραστήρια, δυναµικά και 
φιλόδοξα ζητούνται από επιχείρηση 
κουφωµάτων και επίπλων κουζίνας 
στην Πάρο, για µόνιµη απασχόληση. 
1.Πωλητής (τρια) υπεύθυνος 
πωλήσεων. 2.Σχεδιαστής (στρια) 
κουζίνας εσωτερικών χώρων. 
Μισθός, Bonus απόδοσης. Τηλ. 6942 
051 806

Β’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται από Premium 
Εστιατόριο στη Νάουσα της Πάρου. 
Απαραίτητα προσόντα: Σχετικό πτυχίο, 
Εµπειρία σε Fine Dining, Οµαδικό 
πνεύµα και συνέπεια. Παροχές: 
Ικανοποιητικός µισθός, ∆ιαµονή, 
∆ιατροφή. Στοιχεία επικοινωνίας: 
210 6857055 και E-mail: career@
sophiasuites-santorini.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για τη θέση της 
ρεσεψιόν ζητείται από επιχείρηση 
ενοικιαζόµενων δωµατίων στην 
Παροικιά. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών και η άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6936 501 107 

Η Εταιρεία Χρήστος Παντελαίος & 
ΣΙΑ ΟΕ, αναζητεί για µόνιµη εργασία, 
α) Ο∆ΗΓΟ και β) ΛΟΓΙΣΤΗ. Τηλ. 
επικοινωνίας για περισσότερες 
πληροφορίες: 22840 41598

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για δουλειά 
γραφείου µε δίπλωµα οδήγησης ΙΧ, 
καλή γνώση αγγλικών για σεζόν 
στην Avis Πάρου (Λιµάνι Παροικίας 
& Αερολιµένας). Τηλ. Επικοινωνίας : 
6932 628 300

ΜΕΛΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
ζητούνται από 4* ξενοδοχείο στην 
Πάρο για το διάστηµα Απρίλης– 
Οκτώβρης. Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γραπτή & προφορική γνώση 
Αγγλικών. Προϋπηρεσία σε ρεσεψιόν 
ξενοδοχείου αντίστοιχης κατηγο-
ρίας. Επικοινωνιακοί & πρόθυµοι 
χαρακτήρες. Επιθυµητά προσόντα: 
Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (κατά 
προτίµηση Γαλλικών ή Ιταλικών), 
Απόφοιτος/η τµήµατος τουριστικής 
σχολής. Παρέχεται: Ανταγωνιστικός 
µισθός & ασφάλιση, διαµονή & δια-
τροφή (για ενδιαφερόµενους που δεν 
κατοικούν στην Πάρο). Παρακαλώ 
στείλτε τα βιογραφικά σας στο info@
pyrgakihotel.gr και θα επικοινωνή-
σουµε άµεσα µαζί σας. ∆ιαφορετικά 
µπορείτε να µας καλέσετε στο 
6970283083 ή 2284022768.

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ/
RECEPTIONIST ζητείται από το 
ξενοδοχείο Golden Beach, για το διά-
στηµα από Απρίλιο έως Νοέµβριο, 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: Ευχέ-
ρεια στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, οµαδικό 
πνεύµα, επαγγελµατική εµφάνιση. 
Επιθυµητή η εµπειρία στα ξενοδο-
χειακά προγράµµατα, υπευθυνότητα, 
συνεργασία, προσαρµοστικότητα, 
ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης. 
Αποστολή βιογραφικών στο ioanna@
goldenbeach.gr

ΑΤΟΜΟ ζητείται από το ξενοδοχείο 
Golden Beach, για την προετοιµασία 
πρωινού µπουφέ, για την περίοδο 
από Μάιο έως και Οκτώβριο. Εργασία 
full time. Αποστολή βιογραφικών στο 
ioanna@goldenbeach.gr ή επικοι-
νωνία τηλεφωνικά στο 6934257283

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από 
το κατάστηµα Golden Beach Shop 
στη Χρυσή Ακτή Πάρου, για την 
περίοδο από Μάιο έως και Οκτώβριο. 
Απαραίτητη η καλή γνώση Αγγλικών 

και η προϋπηρεσία. Αποστολή βιο-
γραφικών στο shop@goldenbeach.
gr ή επικοινωνία τηλεφωνικά στο 
6934257283/ 6944423010

ΠΩΛΗΤΗΣ-ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για 
κατάστηµα πώλησης γυαλιών ηλίου 
στη Νάουσα Πάρου. Απαραίτητη η 
γνώση Αγγλικών. Για περισσότε-
ρες πληροφορίες, επικοινωνήστε 
στα τηλ.: 210-9373322,6945 494 
934. Αποστολή βιογραφικών στο 
centroottici@yahoo.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται 
µε προϋπηρεσία, για ξενοδοχείο 4* 
στη Νάουσα της Πάρου, από Απρίλιο - 
Οκτώβριο. Αγγλικά, κατά προτί-
µηση κάτοικος Πάρου. Πρόγραµµα 
Κρατήσεων, ΟΤΑ, γαλλικά επιθυµητά. 
Προσεγµένο, ευγενές και πρόθυµο 
άτοµο. Μισθός ασφάλιση διαµονή-
διατροφή. Βιογραφικό µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@zefi -hotel.
com, τηλ.6937263928

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έµπειρη ζητείται, 
για ξενοδοχείο 4* στη Νάουσα 
της Πάρου, από Απρίλιο - Οκτώ-
βριο, κατά προτίµηση κάτοικος 
Πάρου. Μισθός-ασφάλιση, διαµονή 
διατροφή. Βιογραφικό µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@zefi -hotel.
com, τηλ.6937263928

ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ µε 
προϋπηρεσία ζητείται, για ξενο-
δοχείο 4*στη Νάουσα της Πάρου, 
από Απρίλιο - Οκτώβριο, κατά 
προτίµηση κάτοικος Πάρου. Γνώστης 
ηλεκτρολογικών και υδραυλικών και 
τεχνικών θεµάτων. Μισθός-ασφά-
λιση, διαµονή διατροφή. Βιογραφικό 
µε πρόσφατη φωτογραφία στο info@
zefi -hotel.com, τηλ.6937263928

GROOM – BELLBOY ζητείται 
για ξενοδοχείο 4* στη Νάουσα 
της Πάρου, από Απρίλιο - Οκτώ-
βριο, κατά προτίµηση κάτοικος 
Πάρου. Μισθός-ασφάλιση, διαµονή 
διατροφή. Βιογραφικό µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@zefi -hotel.
com, τηλ.6937263928

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ζητείται 
σε σουπερµάρκετ στη Μάρπησσας 
για πλήρη απασχόληση όλο το 
χρόνο. Αρµοδιότητες: Καταχώρηση 
παραστατικών, επικοινωνία µε προ-
µηθευτές, διεκπεραίωση πληρωµών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή 
γνώση του MSOffi  ce (Word, Excel).
Τυχόν προϋπηρεσία σε συναφή θέση 
θα συνεκτιµηθεί θετικά. Αποστολή 
βιογραφικών στο broth.acc@gmail.
com

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φροντίδα-κα-
θαριότητα βίλας, 6 χλµ. από την 
Παροικιά. Θα εκτιµηθεί η δυνατό-
τητα συνεννόησης σε ξένη γλώσσα, 
(αγγλικά). Χρόνος απασχόλησης, 5 
µήνες. Επικοινωνία στο τηλ. 6970 
975 185

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από εταιρεία διανοµών, για µόνιµη 
εργασία. Απαιτούµενα προσόντα: 
Ηλικία έως 35 ετών, απόφοιτος 
λυκείου, γνώση αγγλικής γλώσσας, 
γνώσεις λογιστικής, γνώση Η/Υ, 

ευγενική συµπεριφορά. Αποστολή 
βιογραφικών στο Fax : 22840 – 
41563, E-mail: arhicom1@otenet.gr 
ή επικοινωνία στα τηλέφωνα 22840 
– 41252, 41764.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ αναζητούνται από την 
εταιρία Lamway Hotel Management 
Group, για το ξενοδοχείο 5* Paros 
Agnanti Resort στην Πάρο για τη 
σεζόν 2022 στη θέση: Βοηθός 
Λογιστή: Τα χαρακτηριστικά του/
της υποψηφίου/ας που απαιτούνται 
είναι: Γνώση Λογιστικού Σχεδίου, 
ΦΠΑ, ΜΥΦ, ΦΜΥ. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 ετών σε θέση βοηθού 
λογιστή ή αντίστοιχη θέση. Αίσθηση 
καθήκοντος και υπευθυνότητα. Η 
εταιρία µας προσφέρει: Απασχόληση 
από Απρίλιο µέχρι Οκτώβριο. ∆ιαµο-
νή και διατροφή εντός καταλύµατος. 
Ανταγωνιστικές απολαβές αναλόγως 
προσόντων. Ευκαιρίες εκπαίδευσης, 
ενδυνάµωσης δεξιοτήτων και µακρο-
χρόνιας συνεργασίας. Θα χαρούµε να 
σε γνωρίσουµε από κοντά! Αποστολή 
βιογραφικών στη διεύθυνση hr@
lamway.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται άνδρας ή 
γυναίκα, για νέο µαγαζί Take away, 
καφέ, παγωτό και ποτό, στο κέντρο 
της Νάουσας, για 8ωρη απασχόληση 
µε ασφάλεια και Μπόνους, για το 
διάστηµα από Μάιο έως Σεπτέµβριο. 
Τηλ. 6942 798 728 κ. Μιχάλης

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ για µερική 
απασχόληση µε γνώσεις ελληνικής 
παραδοσιακής κουζίνας ζητούνται 
από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 5* στη 
Χρυσή Ακτή Πάρου. Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε στο 6987 888774 
ή στείλτε mail στο operations@
poseidon-paros.gr

Τα 5* Ξενοδοχεία της Kanava Hotels 
& Resorts αναζητούν για εποχιακή 
απασχόληση για σεζόν 2022 στην 
Πάρο: ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΚΑ-
ΜΑΡΙΕΡΑ, ΑΧΘΟΦΟΡΟ – GROOM, 
Ο∆ΗΓΟ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ, ΜΑΓΕΙΡΑ, 
BARTENDER. Αποστολή βιογραφι-
κού: career@kanavahotels.com. 
Τηλ. επικοινωνίας: 210 8993790 
(ext.5). Προσφέρεται πακέτο απο-
δοχών, διαµονή µε συγκατοίκηση, 
πρωινό και µεσηµεριανό ανά ηµέρα.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙ∆Α προσφέρει 
εργασία, για φύλαξη και φροντίδα 
ηλικιωµένων. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6973607581

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
πωλούνται. Τηλ. για πληροφορίες: 
6934 408 465

ΒΑΡΚΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ πωλείται 
4,90 µέτρα µε 4χρονη µηχανή 
Mercury 20HP. Τηλ. για πληροφορίες: 
6934 408 465

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»
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Πολυθέσια ταξί
Η εισαγωγή των πολυθέσιων ταξί, ένα χρόνιο αί-
τηµα του αίτηµα του κλάδου, έγινε πραγµατικότη-
τα, καθώς η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, υπέγρα-
ψε την πρόσκληση µετατροπής των ταξί µε έδρα 
το Νότιο Αιγαίο σε 6θέσια και 9θέσια. 

Πρόκειται για την πιλοτική εφαρµογή εισαγω-
γής των πολυθέσιων ταξί που ξεκινά στην Ελλάδα 
από το Νότιο Αιγαίο.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσµου 
Ιδιοκτητών Ταξί, Θεοδόσης Καστανίδης δήλωσε: 
«Είµαστε πολύ ευχαριστηµένοι µε την ταχύτητα 
που έχει πάρει το θέµα και πλέον είµαστε στο τελικό 
στάδιο. Από αύριο και για έξι εβδοµάδες, υποβάλ-
λονται οι αιτήσεις στο γραφείο συγκοινωνιών και 
κατόπιν η διαδικασία είναι πολύ γρήγορη. Αισιοδο-
ξούµε ότι φέτος το καλοκαίρι θα έχουµε ταξί στις 
πιάτσες. Ευχαριστούµε πολύ την Περιφέρεια και το 
υπουργείο Μεταφορών για την άριστη συνεργασία, 
την ταχύτητα και την αποτελεσµατικότητά τους».

Τέλος, οι ιδιοκτήτες ταξί όλου του νοτίου Αιγαίου 
έχουν προθεσµία έξι εβδοµάδων να καταθέσουν 
αίτηση στις διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοι-
νωνιών Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου αντίστοιχα 
για τα νησιά-έδρες των Κυκλάδων και ∆ωδεκα-
νήσου.

Πρόγραµµα 
στειρώσεων 
ζώων

Πρόγραµµα στειρώσεων των αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς, ύψους 5 εκατοµµυρίων ευρώ, ανα-
κοινώθηκε µέσω του αναπληρωτή υπουργού 
Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα. Το πρόγραµµα «Άρ-
γος» αποτελεί παρέµβαση που εντάσσεται σε ει-
δικό χρηµατοδοτικό εργαλείο µέσω του οποίου οι 
δήµοι όλης της χώρας θα ενισχυθούν µε συνολικά 
40 εκατοµµύρια ευρώ για να υλοποιηθεί νέο πλαί-
σιο ευζωίας και προστασίας ζώων συντροφιάς.

Από το συνολικό ποσό, τα 30 εκατοµµύρια ευρώ 
προορίζεται για την κατασκευή, επισκευή και συ-
ντήρηση καταφυγίων που θα ακολουθούν τις νέες 
προδιαγραφές του σχετικού νόµου (4830/2021). 
Επίσης, 5 εκατοµµύρια ευρώ προορίζονται για την 
προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού (κατάλ-
ληλοι αναγνώστες σήµανσης ζώων συντροφιάς 
και λοιπού πάγιου εξοπλισµού). Τα κριτήρια κα-
τανοµής και οι βασικές προϋποθέσεις συµµετοχής 
των δήµων στο πρόγραµµα περιγράφονται σε σχε-
τική πρόσκληση. Οι δικαιούχοι δήµοι καλούνται 
να υποβάλλουν τις προτάσεις έως τις 30 Απριλίου 
2022, ώστε να εξασφαλίσουν την απαιτούµενη 
καθ’ αυτούς χρηµατοδότηση.

Ο κ. Πέτσας δήλωσε σχετικά: «Για πρώτη φορά 
στην Ελλάδα, διαµορφώνουµε ένα ολιστικό πλαίσιο 
για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, θεσπίζουµε 
κανόνες για τα δεσποζόµενα ζώα συντροφιάς και 
δηµιουργούµε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα δι-
αχείρισης για τα αδέσποτα, µε αυξηµένο ρόλο και 
της αυτοδιοίκησης».

Τέλος, αντίστοιχο πρόγραµµα που αφορά τη χρη-
µατοδότηση για τη στείρωση δεσποζόµενων ζώων 
συντροφιάς πρόκειται να ανακοινωθεί το επόµενο 
διάστηµα.

Συµβάντα
Στις 24/3/2022 το πρωί συνελήφθησαν στην 

Πάρο, από αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµή-
µατος Πάρου, τρεις αλλοδαποί ηλικίας 42, 44 και 
69 ετών, οι οποίοι προέβαιναν σε παράνοµες οικο-
δοµικές εργασίες.

Επιµόρφωση 
ιδιοκτητών 
καταλυµάτων

Το επιµελητήριο Κυκλάδων, έπειτα από τη δηµο-
σίευση της νέας ΚΥΑ στις 17/3/2022 για τα ειδικά 
πρωτόκολλα υγειονοµικού περιεχοµένου βάσει 
των οποίων λειτουργούν οι τουριστικές επιχει-
ρήσεις στο πλαίσιο της λήψης µέτρων έναντι του 
κορωνοϊού COVID-19, ανακοίνωσε τις ηµεροµη-
νίες διεξαγωγής των απαραίτητων εκπαιδευτικών 
σεµιναρίων.

Αρχικά έχουν προγραµµατιστεί δύο σεµινάρια: 
Τρίτη 5 Απριλίου 2022, 13.00-15.00 και Τετάρτη 
11Μαΐου 2022, 18.00-20.00.

Η υποβολή αιτήσεων γίνεται στην ηλεκτρονική 
σελίδα του επιµελητηρίου Κυκλάδων και αν υπάρ-
ξει ανάγκη, θα προγραµµατιστούν και άλλα τµή-
µατα επιµόρφωσης.

Όπως ορίζει η νέα εγκύκλιος, η παρακολού-
θηση του εκπαιδευτικού σεµιναρίου είναι 
υποχρεωτική και συνδέεται µε την ασφαλή και 
νόµιµη λειτουργία κάθε επιχείρησης διαµονής. 
Έτσι, απαιτείται εκ νέου εκπαίδευση του ιδιοκτήτη 
ή διευθυντή του καταλύµατος:

• από 1 έως 50 δωµατίων: εκπαίδευση ενός ατό-
µου ανά κατάλυµα

• άνω των 50 δωµατίων: εκπαίδευση ενός ατό-
µου ανά υπηρεσία/τµήµα καταλύµατος

Η εκπαίδευση αφορά όλες τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διαµονής στις 
Κυκλάδες και παρέχεται δωρεάν στα ταµειακά 
ενήµερα µέλη του επιµελητηρίου Κυκλάδων. Σε 
όλους τους συµµετέχοντες θα χορηγηθεί η απα-
ραίτητη βεβαίωση παρακολούθησης.

Οδοποιία
Υπεγράφη στη Σύρο η σύµβαση για τα «έργα 

αποκατάστασης ζηµιών από ακραία καιρικά φαι-
νόµενα στην Πάρο».

Το συγκεκριµένο έργο οδοποιίας εγκρίθηκε από 
την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος για 
την άµεση αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθη-
καν από τα ακραία καιρικά φαινόµενα.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισµού 
74.400 ευρώ, µε ανάδοχο εταιρεία την «ΤΕΧΝΟ-
ΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ ΑΤΕ».

Σεµινάριο

Σεµινάριο βασικής υποστήριξης ζωής για πολί-
τες πραγµατοποιήθηκε την Τετάρτη 16/3?2022, 
στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας», στη Νάουσα, 
από τα µέλη της Ελληνικής Οµάδας ∆ιάσωσης 
Κυκλάδων.

Οι πολίτες που παρακολούθησαν το σεµινάριο 
εκπαιδεύτηκαν σε καρδιοπνευµονική αναζωογό-
νηση και χρήση αυτόµατου εξωτερικού απινιδωτή, 
σε θέση ασφαλείας και αντιµετώπιση πνιγµονής.

Τέλος, σύµφωνα µε ανακοίνωση της ΕΟ∆ Κυ-
κλάδων: «[…] Μας χαροποίησε ιδιαίτερα το γεγο-
νός ότι µεταξύ των εκπαιδευόµενων υπήρχαν και 
παιδιά».

Παράταση 
δηλώσεων

Μέχρι τις 30 Ιουνίου παρατείνεται η προθεσµία 
για τη συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας στην Περι-
φερειακή Ενότητα Πάρου, σύµφωνα µε ανακοίνω-
ση του Ελληνικού Κτηµατολογίου.

Το γραφείο για τις δηλώσεις στην Π.Ε. Πάρου 
είναι στη θέση Βουνάλι, (επαρχιακή οδός Νάουσας 
– Παροικιάς, Τ.Κ. 84401).

Τέλος, η επικοινωνία µε όλα τα γραφεία κτηµα-
τογράφησης είναι το 801 4000 100 (από σταθερό 
τηλέφωνο) και το 231 600 5400 (από κινητό τη-
λέφωνο).

Αντιπληµµυρική 
προστασία

Υπογράφηκε στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου η 
σύµβαση µε την ανάδοχο εταιρεία, συνολικού 
ύψους 473.707,19 ευρώ, για την υλοποίηση 
του έργου «Αντιπληµµυρική προστασία ν. Πάρου 
2021 – 2023»

Το εν λόγω έργο αφορά στον καθαρισµό των 
ρεµάτων της Πάρου, καθώς και στον καθαρισµό 
των υφιστάµενων τεχνικών έργων απορροής, 
ώστε αυτά να λειτουργήσουν ανεµπόδιστα για την 
απορροή των οµβρίων υδάτων και να µειωθούν 
οι κίνδυνοι από ενδεχόµενη εκδήλωση πληµµυρι-
κών φαινοµένων. Επιπλέον, για την προστασία του 
επαρχιακού οδικού δικτύου και τη διασφάλιση της 
απρόσκοπτης παροχέτευσης των όµβριων υδάτων, 
προβλέπονται εργασίες καθαρισµών των τεχνικών 
του επαρχιακού οδικού δικτύου Πάρου. 

Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου καλύ-
πτεται από το Πρόγραµµα ∆ηµοσίων Επενδύσεων 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, από τον κωδικό 
«Αντιπληµµυρική προστασία νησιών Π.Ε. Κυκλά-
δων».



Εργαστήρι 
παστών ψαριών

Ο Ναυτικός Όµιλος Νάουσας «Ναϊάς» και οι 
ψαράδες του χωριού διοργάνωσαν εργαστήρι-συ-

νάντηση στις 20 Μαρτίου, στον Άγιο Νικόλαο.
Στο εργαστήρι οι επισκέπτες έµαθαν τεχνικές 
από παλιούς και νέους µάστορες του είδους, 

αντηλλάγησαν συνταγές και όλοι µυήθηκαν στον 
κόσµο των παστών ψαριών και της αλιευτικής 

παράδοσης του τόπου. Τα παστά ψάρια που πα-
ρασκευάστηκαν κεράστηκαν την 25η Μαρτίου, 

µετά την παρέλαση στη ρούγα του Ευαγγελισµού, 
µπροστά από το καφενείο η «Παλιά Αγορά».

Φωτογραφίες: Νίκος Ευστρατίου
https://nikosefstratiou.com
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Κατάρρευση…
Με το βαρύ 4-0 ηττήθηκε το περασµένο Σάββατο 
(27/3), η Αθλητική Ένωση Πάρου, στο ντέρµπι της 
αγωνιστικής στο δηµοτικό στάδιο Ερµούπολης, 
από την Ελλάς Σύρου.

Όσο κι αν τα προβλήµατα της ΑΕΠ ήταν πολ-
λά την περασµένη εβδοµάδα µε τις αναγκαστικές 
απουσίες ποδοσφαιριστών της λόγω τραυµατι-
σµών η τιµωριών, δεν παύει το παραπάνω να 
αποτελεί δικαιολογία για την εµφάνιση της οµά-
δας στον αγώνα της Σύρου.

Η ΑΕ Πάρου δεν µπήκε ποτέ στον αγώνα για να 
διεκδικήσει κάτι απ’ αυτό το παιχνίδι. Ήταν µία 
οµάδα δίχως αρχή, µέση και τέλος. ∆ιέγραψε µέσα 
σε 90 λεπτά όλα τα καλά λόγια που είχαν ακουστεί 
γι’ αυτή φέτος. Για να κατανοήσει κάποιος την εµ-
φάνιση της οµάδας θα γράψουµε ότι αν είχε έναν 
διακριθέντα η ΑΕΠ στον αγώνα της Σύρου, αυτός 
ήταν ο τερµατοφύλακας, ∆. Ρούσσος, που παρά 
του ότι δέχθηκε τέσσερα τέρµατα, είναι σίγουρο 
ότι αποσόβησε άλλα τόσα…

Από την άλλη η Ελλάς Σύρου έκανε µία αρκετά 
καλή εµφάνιση, ενώ στο πρώτο ηµίχρονο είχε δέκα 
τελικές προσπάθειες για γκολ. Η ΑΕΠ «ξύπνησε» 
επιθετικά µετά το 4-0 και είχε κάποιες ευκαιρίες µε 
τους Παπαδόπουλο και Βιτζηλαίο, αλλά δεν πέτυ-
χε το γκολ της τιµής. Κάθε παραπέρα κριτική στον 
αγώνα είναι ανώφελη, αφού η οµάδα του νησιού 
µας βρέθηκε στον αγώνα της περασµένης εβδοµά-
δας στη χειρότερη φετινή της στιγµή.

Τα γκολ

1-0 Στο 6ο λεπτό ο Περιάλης των γηπεδούχων 
σέντραρε στην περιοχή µας και ο Παυλόπουλος 
που καραδοκούσε µε κεφαλιά έβαλε το πρώτο 
γκολ της Συριανής οµάδας.

2-0 Στο 15ο λεπτό οι Ραµπαβίλας και Κολλιά-
κος έπαιξαν βόλεϊ µε το κεφάλι µέσα στην περιοχή 
της ΑΕΠ και ο τελευταίος πέτυχε το γκολ για την 
Ελλάς.

3-0 Η συνεχή υπεροχή της Συριανής οµάδας 
έφερε ένα κόρνερ στην περιοχή της ΑΕΠ ύστερα 
από απόκρουση του ∆. Ρούσσου, έπειτα από επιθε-
τική ενέργεια του Μπούνα. Η εκτέλεση του κόρνερ 
από τον σπεσιαλίστα Ραµπαβίλα στην καρδία της 
άµυνας της ΑΕΠ έδωσε τη δυνατότητα στον Περι-
άλη των γηπεδούχων (που πήδηξε µόνος του), να 
σηµειώσει το τρίτο γκολ των Συριανών στο 37ο 
λεπτό.

4-0 Με το που ξεκίνησε το δεύτερο ηµίχρονο ο 
Μπούνας των γηπεδούχων έκανε µία κούρσα του-
λάχιστον 40 µέτρων µε την µπάλα στα πόδια και 
αφού µπήκε στην περιοχή της παριανής οµάδας 
έγραψε το τελικό σκορ.

Συνθέσεις

Ελλάς Σύρου: (πρ. Βουτσίνος): Παπαδόπουλος, 
Λαλάς, Κολλιάκος (73ο Μαραγκός), Οικονοµόπου-
λος (73ο Συριανός), Σαββίδης (21ο Αργυρός), Μα-
νουδάκης (73ο Λούσας), Μπούνας, Μπακατσέλος, 
Παυλόπουλος (73ο Πρίντεζης), Ραµπαβίλας (50ο 
Μάιπας), Περιάλης

Α.Ε Πάρου: (πρ. Μοστράτος): Ρούσσος, Βιτζη-
λαίος, Παπαδόπουλος, Γαβαλάς, Μουράι, Τριαντα-

φυλλίδης, Ρούσσος (62ο Αρκουλής), Γιαννούλης, 
Εσάι, Κρητικός, Γιουρτζίδης (73ο Μανωλακούδης).

Αποτελέσµατα – Βαθµολογίες

Β’ φάση πρωταθλήµατος ΕΠΣΚ
Ελλάς Σύρου – ΑΕΠ 4-0
Φιλώτι – Πανναξιακός 2-4
Βαθµολογία
1. Ελλάς Σύρου 12
2. Πανναξιακός 12
3. Πύργος 7
4. ΑΕ Πάρου 6
5. Φιλώτι 0
Επόµενη αγωνιστική
ΑΕ Πάρου – Πύργος
Φιλώτι – Ελλάς Σύρου

Κ-16 )2ος Όµ.)
Παµµηλιακός – Φιλώτι 9-0
Βαθµολογία
1. ΑΠΣ Κύθνου 16
---------------------------------------
2. Παµµηλιακός 13
---------------------------------------
3. Πανσιφναϊκός 10
4. Φιλώτι 4
5. Νηρέας 2

Κ-16 (3ος Όµ.)
Πανναξιακός – Πανθηραϊκός 0-3
ΑΟ Πάρου – ΑΣ Σαντορίνης 4-1
Βαθµολογία
1. Πανθηραϊκός 12
---------------------------------------
2. ΑΟΠ 12
---------------------------------------
3. ΠΑΣ Νάξου 8
4. ΑΣ Σαντορίνης 7
5. Πανναξιακός 4

Γ’ Εθνική Ανδρών – (5ος Όµ.)
Χαραυγιακός – Παναρκαδικός 1-0
Βαθµολογία
1. Ηλιούπολη 42
---------------------------------------
2. Φωστήρ 36
3. ΑΣ Σαντορίνης 32
4. Φοίνιξ Ν. Επιδαύρου 28
5. Ερµιονίδα 27
6. Μύκονος 26
7. Αγ. Ιερόθεος Περιστερίου 21
---------------------------------------
8. Ερµής Μελιγούς 20
9. Παναρκαδικός 20
10. Χαραυγιακός 16
11. Άρης Σκάλας 8

Γ’ Εθνική Γυναικών – (7ος Όµ.)
Φοίνιξ Καλλιθέας – Άνω Μερά Μυκόνου 0-7
Βαθµολογία
1. Άνω Μερά Μυκόνου 21
---------------------------------------
2. Θρίαµβος Χαϊδαρίου 19
3. Αστήρ Χαλκίδος 18
4. Φοίνιξ Καλλιθέας 7
5. Φωστήρ Καισαριανής 4
6. Απολλωνίδες Ερέτριας 0

Μπάσκετ
Αν και βρισκόµαστε λίγο πριν τη λήξη των αγωνι-
στικών πρωταθληµάτων στην Ελλάδα, ο ΑΟ Πά-
ρου έδωσε τον πρώτο του αγώνα (!) φέτος, για το 
πρωτάθληµα ανδρών της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Η οµάδα της Παροικιάς ηττήθηκε στο κλειστό 
γυµναστήριο Μάρπησσας µε σκορ 59-81 από τον 
Άρη Σύρου.

Ο ΑΟΠ αγωνίστηκε µε τους: Κορτιάνο 6, Αλιπρά-
ντη 8, Κουτσιούκη 19 (5), Χρυσοχό 7, Τσίπη, Βα-
γιόπουλο 6 (2), Θωµόπουλο 3 (1), Καραπαναγιώτη 
2, Μπαρµπαρή, Έσκη, Ζαµπακόλα και Καλίµπε.

Βαθµολογία Ανδρών ΕΣΚΚ

1. Πανναξιακός 6
2. Άρης Σύρου 5
3. Ερµούπολη 2
4. ΑΟΠ 1
5. ΑΕ Σαντορίνης 0

Προς final 4 οι µικροί του ΑΟΠ

Με σκορ 41-52 η παιδική οµάδα του ΑΟ Πάρου 
κέρδισε στο τοπικό ντέρµπι τον τυπικά γηπεδούχο 
Πλοηγό Αντιπάρου, για το πρωτάθληµα παίδων 
της ΕΣΚ Κυκλάδων. Με αυτήν τη νίκη οι παίδες 
του ΑΟΠ είναι κοντά στο να «κλειδώσουν» τη συµ-
µετοχή τους στο φάιναλ φορ του πρωταθλήµατος, 
ενώ η οµάδα της Αντιπάρου εξακολουθεί να κρα-
τάει τις τύχες της στα δικά της χέρια και τα πάντα 
θα εξαρτηθούν γι’ αυτήν από τα αποτελέσµατα που 
θα έχει στους εναποµείναντα αγώνες µε τον ΑΠΣ 
Νάξου και Πανναξιακό, στο γήπεδο της Μάρπησ-
σας.

Συνθέσεις

Πλοηγός: Μυζεκιάρι, Τριαντάφυλλος 17 (3), Γ. 
Μπιζάς 12, Ζάχαρης, Π. Μπιζάς 6, Λασκαρίδης 4, 
Αθανασίου 2

ΑΟ Πάρου: Θωµόπουλος, Κοντοθεοδώρου, 
Μπιλίρης 2, Σωφρονάς, Ανδροµανάκος, Λυµαρά-
κης 2, Ζαµπουνίδης, Σκιαδάς 17 (4), Ρίνι 14, Βλάσι 
17 (2), Παντελαίος.

Βαθµολογία Παίδων (Β’ Όµ.)
1. ΑΟ Πάρου 11
2. ΑΕ Σαντορίνης 10
-------------------------------
3. Πλοηγός 10
4. Φανάρια Νάξου 6
5. Πανναξιακός 5




