
ΑΠΟ ΤΟ 1945

www.fonitisparou.gr
@ fo n i t i s p a r o u
#Fon i t i s Pa r o u

Εβδοµαδιαία πολιτική εφηµερίδα Πάρου - Αντιπάρου

Σάββατο 9 Απριλίου 2022  _  Φύλλο 603

Αναβάθµιση 
υποδοµών στην Πάρο 
από τη ∆ΕΥΑΠ 
Εγκρίθηκε στις 1/4/2022 η ένταξη στο Πρόγραµµα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» του 
υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η χρηµατοδότηση έργου µε 
αντικείµενο «Αναβάθµιση Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγκαιριάς – 
Αλυκής Πάρου», που είχε υποβάλλει η ∆ΕΥΑ Πάρου.

» ΣΕΛ. 8

Επιστολή Κωβαίου 
για την αναπτυξιακή 
πορεία της Πάρου
Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι βουλευτές,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε ότι έφθασε στην Επιτροπή σας µία επιστολή 
εκ µέρους µίας ΜΚΟ υπό την επωνυµία «Φίλοι της Πάρου», µε την οποία 
επιχειρείται, υπό το πρόσχηµα της δήθεν ανησυχίας για τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις των επενδύσεων στην Πάρο, να βληθεί ευθέως και να απαξιωθεί  
ολοκληρωτικά, το έργο της επέκτασης του νέου αεροδροµίου του νησιού.

ΣΕΛ. 6

Μετάλλια για τα παιδιά 
του ΑΟΠ
Με 5 χρυσά, 4 ασηµένια κι ένα χάλκινο µετάλλια, αλλά κυρίως µε χαµόγελα 
και εµπειρίες, επέστρεψαν οι µικροί αθλητές του Αθλητικού Οµίλου Πάρου 
από τη Νάξο, που πραγµατοποιήθηκαν αναπτυξιακοί αγώνες.

ΣΕΛ. 14
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Παραίτηση Γ. 
Παντελαίου

Την παραίτησή του από τον προοδευτικό σύλλογο Λευκιανών 
κατέθεσε ο κ. Γιάννης Παντελαίος.

Ο κ. Παντελαίος στην επιστολή παραίτησής του γράφει:
«Η εµπιστοσύνη των µελών του συλλόγου µας στο πρόσωπο 

µου, µε την υπέρ ψήφισή µου στην τελευταία γενική συνέλευση, 
τα οποία και ευχαριστώ για άλλη µία φορά, µε υποχρεώνει να 
δηλώσω παραίτηση από µέλος του διοικητικού συµβουλίου για 
να µην τα απογοητεύσω, αφού ανήκω στην µειοψηφία του ∆.Σ. 
και να µην είµαι συνυπεύθυνος στο ακόµα περισσότερο κατρα-
κύλισµα του συλλόγου από ένα, άτολµο, ανήµπορο, και φερέφω-
νο στην πλειοψηφία του ∆.Σ. που συγκροτήθηκε από εξωγενείς 
παράγοντες.

Επιπλέον, η παραίτησή µου αυτή ήταν αναγκαία και επιβεβλη-
µένη αφού πρώτον µετά από 2 χρόνια αντιπρόεδρος και υπεύ-
θυνος του χωριού µας (που σηµειωτέων αυτή η θέση κρίθηκε 
άσκοπη, µε παρέµβαση όχι µέλους του ∆Σ και καταργήθηκε την 
πρώτη φορά), είχα σχηµατίσει µια ολοκληρωµένη άποψη για το 
τι χρειάζεται το χωριό και ο σύλλογός µας και δεύτερο µετά από 
4 µήνες µεγάλης υποµονής και σκέψης, παρόλο που µετέφερα 
συνεχώς γραπτώς στο ∆Σ τη δυσαρέσκεια των µελών µας, µε 
απογοήτευσαν συνεχώς µε την απραξία και την επιδεκτική άρ-

νησή τους να το συζητήσουµε.
Ο σύλλογός µας θεωρώ πως έχει πέσει πάρα πολύ χαµηλά... Και 

σε αυτή την εξαθλίωση υπεύθυνες είναι οι τελευταίες διοικήσεις 
στην πλειοψηφία των µελών τους, πού µετέτρεψαν τον σύλλογο 
σε µία κλειστή παρεούλα ΧΩΡΙΣ ΕΡΓΟ, ΟΡΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ, 
γεγονός που επιβεβαιώνει το σηµερινό στην πλειοψηφία του δι-
οικητικό συµβούλιο. Αντίθετα το ενδιαφέρον του περιορίζεται 
µόνο για τους δικούς του ιδιοτελείς σκοπούς.

Οι παλαιότεροι πετυχηµένοι πρόεδροι του συλλόγου, πού τον 
κράτησαν ψηλά, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου. Προειδο-
ποίησαν µε φωνή αγωνίας την απαξίωση στην οποία έχει περι-
έλθει ο σύλλογος τα τελευταία χρόνια, ακόµη και για τούς κιν-
δύνους και αυτής της ίδιας της ύπαρξής του, αλλά προσπέρασε 
χωρίς σηµασία, γιατί όλα παρουσιάζονται από τη γνωστή παρε-
ούλα ωραιοποιηµένα.

Είναι κρίµα, λυπηρό, αλλά και ντροπή που βρέθηκαν ορισµένα 
άτοµα µε έλλειµµα αυτογνωσίας, τα οποία οδήγησαν και εξακο-
λουθούν να οδηγούν τον ιστορικό και ξεχωριστό σύλλογό µας 
σε ανυποληψία, αλλά και το πιο θλιβερό είναι ότι τα άτοµα αυτά 
κατορθώνουν µε τα τεχνάσµατά τούς να επιπλέουν χωρίς αντί-
σταση. Αυτήν την αντίσταση ακριβώς, προσπαθώ να κάνω ελπί-
ζοντας ότι η παραίτησή µου αυτή θα γίνει αιτία για ενηµέρωση 
σε βάθος και ανάλογο προβληµατισµό και ενεργοποίηση κάθε 
υγιούς µέλους µας, πριν είναι πολύ αργά για την ανάκαµψη του 
συλλόγου µας.

∆ιαβεβαιώνω ότι εξακολουθώ να παραµένω ενεργό απλό µέλος 
του συλλόγου µας. Επίσης, η παρούσα επιστολή παραίτησής µου 
θα δηµοσιευτεί στο τριµηνιαίο ενηµερωτικό δελτίο του συλλόγου 
µας καθώς και σε άλλα µέσα κοινωνικής δικτύωσης».

Φύτευση νέων 
δένδρων

Ο δήµος Πάρου, µε τη συνδροµή της υπηρεσίας Καθαριότητας 
και Πρασίνου, προς αντικατάσταση δύο δέντρων που κόπηκαν, 
φύτεψε δέκα νέα δέντρα στον αθλητικό πολυχώρο στον Άγιο 
Νικόλαο Αλυκής.

Σηµειώνουµε ότι υπήρξε έντονη κριτική και διαµαρτυρία στην 
Αλυκή, για τα δύο δένδρα που είχαν κοπεί στο ύψος του φαρ-
µακείου του χωριού.

Σύµφωνα µε ανακοίνωση του αντιδηµάρχου, Αθανάσιου 
Σάµιου, για την κοπή των δύο δένδρων: «[…] Οι όποιες απο-
φάσεις παίρνονται για κοπή κάποιου δέντρου είναι πολύ προ-
σεκτικές, ενώ παράλληλα εξαντλούνται όλες οι πιθανές λύσεις 
προς αποφυγήν κοπής του, ενώ µε απόφαση της υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Πρασίνου  για κάθε κοπή κάποιου δέντρου, 
πέντε νέα δέντρα φυτεύονται σε διαφορετικά σηµεία. Μέρος της 
διαδικασίας άλλωστε είναι η αυτοψία για την επικινδυνότητα και 
η σχετική εισήγηση από τις αρµόδιες Υπηρεσίες, η γνωµοδότη-
ση του τοπικού συµβουλίου της κάθε κοινότητας, ενώ στο τέλος 
αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, ως το ανώτατο όργανο του 
νησιού, λαµβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτούµενες άδειες που 
χρειάζονται. 

Στο παρελθόν έχουν γίνει λάθος επιλογές σε φυτικό υλικό και 
φυτεύσεις σε ακατάλληλα σηµεία από σχολεία, συλλόγους και 
άλλους φορείς, που µε καλή µεν διάθεση και εθελοντική εργασία 
προσέφεραν στον τόπο, αλλά χωρίς τον απαιτούµενο ειδικό σχε-
διασµό και µελέτη για τον σκοπό αυτό. Ως αποτέλεσµα, τεράστια 
δέντρα βρίσκονται σήµερα µέσα σε οικισµούς, δηµιουργώντας 
προβλήµατα σε καλώδια της ∆.Ε.Η. φυτεµένα κοντά σε µάντρες 
και σε στενούς δρόµους, όπου µεγάλα οχήµατα σπάνε καθρέφτες, 
ή αναγκάζονται να περάσουν στο αντίθετο ρεύµα κυκλοφορίας 
µε κίνδυνο ατυχήµατος, ή ακόµη χειρότερα δυστυχήµατος. 

Στο πλαίσιο αυτό και έπειτα από συνεχείς καταγγελίες οδηγών, 

αποφασίστηκε και η κοπή δύο επικίνδυνων δέντρων (από δεν-
δροστοιχία εφτά δέντρων) που βρίσκονταν στην Αλυκή και συ-
γκεκριµένα έξω από το φαρµακείο, σε έναν στενό δρόµο διπλής 
κατευθύνσεως. Τα δέντρα αυτά είχαν γείρει επικίνδυνα µέσα από 
την οριογραµµή του δρόµου, και καθίσταντο επικίνδυνα για τη 
συνολική κυκλοφορία των οχηµάτων. Η απόφαση για την κοπή 
τους πάρθηκε έχοντας ως δεδοµένα αφενός όλες τις παραµέ-
τρους επικινδυνότητας για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, 
την αποφυγή οποιουδήποτε ατυχήµατος ή δυστυχήµατος κ.α. 
αλλά και αφετέρου τα οφέλη για το πράσινο (…)». 

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
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Bidika Vangjel
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• Μίνι µάρκετ Ν. Παντελαίος 

(Χαρίκλεια)
• Mini Market Πανώριος
• ∆ηµαρχείο Πάρου
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ΝΑΟΥΣΑ
• Σαραντινού Μαργαρίτα
• Σ/Μ Σπυριδούλα
• Αρτοποιείο Ραγκούση
• Αρτοποιείο Μπατίστα
• Αρτοποιείο Τσουνάκη
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• Παρούσης χρωµατοπωλείο
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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

τοπικές ειδήσεις
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Καφέ «Μανώλης», Αλυκή
Έχουν περάσει 25 χρόνια από καλοκαίρι του 1997 που στο καφέ-εστιατό-

ριο «Μανώλης» στην παραλία της Αλυκής, υποδεχθήκαµε τους πρώτους µας 

πελάτες. Όλα αυτά τα χρόνια εγώ προσωπικά αλλά και οι συνεργάτιδές µου 

υποδεχτήκαµε εγκάρδια τους συγχωριανούς µας, αλλά και χιλιάδες φίλους 

από ολόκληρη την Πάρο και βέβαια από κάθε άλλη γωνιά της Ελλάδας και του 

κόσµου. Φροντίσαµε να προσφέρουµε πάντα το καλύτερο, σε ένα περιβάλλον 

φιλικό, αισθητικά ευχάριστο. Χαρήκαµε την αγάπη και την προτίµηση των φί-

λων µας όλα αυτά τα χρόνια. Με πολλούς από αυτούς έχουµε ήδη αποκτήσει 

µια σχέση ζωής.

Όµως, ήρθε η στιγµή που το καφέ-εστιατόριο «Μανώλης» θα αλλάξει διεύ-

θυνση. Είµαι βέβαιος πως θα συνεχίσει να είναι ποιοτικό και ζεστό όπως ήταν 

πάντα και ελπίζω πως οι φίλοι του µαγαζιού θα συνεχίσουν να  απολαµβάνουν 

εκεί χαρούµενες στιγµές. 

Όµως, σε αυτή τη σηµαντική για µένα στιγµή της αποχώρησης µου από την 

διεύθυνση ενός µαγαζιού, που εγώ δηµιούργησα και ο κόσµος αγκάλιασε, 

θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς όλους όσοι αυτά τα χρόνια µας τίµησαν µε 

την παρουσία τους, καθώς και τις θαυµάσιες συνεργάτιδες µου και συνεργάτες 

στους οποίους οφείλω το κλίµα ζεστασιάς και συνεργασίας που µας βοήθησε 

όλα τούτα τα χρόνια να µεταφέρουµε την ίδια οικογενειακή ατµόσφαιρα στους 

πελάτες και τους φίλους µας.

∆ε θα χαθούµε! Οι διευθύνσεις αλλάζουνε µα η αγάπη µένει. Θα ξαναβρισκό-

µαστε στην αυλή του καφέ-εστιατόριο «Μανώλης», ακόµα και αν το όνοµα 

αλλάξει. Η θέα στη µοναδική παραλία της Αλυκής και στα ηλιοβασιλέµατα θα 

µας περιµένουν πάντα όλους!

Μανώλης Σκανδάλης

τοπικές ειδήσεις

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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Αλλεργίες της 
Άνοιξης

γράφει η  Ειρήνη Γιανάτου 

παιδίατρος

Ο ερχοµός της άνοιξης  µας γεµίζει χαρά και αισι-
οδοξία, η φύση µπουµπουκιάζει και µαζί της και 
η ψυχή µας. Τα παιδιά απολαµβάνουν τις ανοι-
ξιάτικες µέρες και χαίρονται να παίζουν στην 
φύση. Όλοι; Όχι όλοι… µικροί και µεγάλοι που 
πάσχουν από εποχική αλλεργία υποφέρουν από 
ρινική καταρροή, φαγούρα στα µάτια και την µύτη, 
φτέρνισµα, βήχα και κοκκινίλες στο δέρµα.  Από 
τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο µε το µέγιστο της 
συχνότητας τον Απρίλιο τα πράγµατα γίνονται δύ-
σκολα.

Ένα σηµαντικό ποσοστό που αγγίζει το20%, του 
γενικού πληθυσµού πάσχει από εποχική αλλεργία, 
δηλαδή από µία υπερβολική αντίδραση του ανο-
σοποιητικού συστήµατος σε κάποιες ουσίες που 
λέγονται αλλεργιογόνα µε αποτέλεσµα την εµφά-
νιση συµπτωµάτων που υπό άλλες συνθήκες δεν 
θα είχαµε.

Ποιες είναι οι συχνότερες αιτίες; Η γύρη της 
ελιάς από το τέλος του Μαρτίου  µέχρι τις αρχές 
του Ιουνίου µε αιχµή τον Μάιο, η γύρη των γρα-
σιδιών, η γύρη από το φυτό περδικάκι, τα ακάρεα 
της οικιακής σκόνης που υπάρχουν βέβαια όλο 
τον χρόνο αλλά παρουσιάζουν αύξηση την άνοιξη 
και οι µύκητες που επίσης παρουσιάζουν αύξη-
ση λόγω της βλάστησης και της υγρασίας και σε 
όλα αυτά προστίθενται και οι αλλεργίες από τις 

κάµπιες των πεύκων και οι αλλεργίες από τα τσι-
µπήµατα των εντόµων.

Τα συµπτώµατα της εποχικής αλλεργίας, δη-
λαδή της αλλεργικής ρινίτιδας, επιπεφυκίτιδας 
και αλλεργικού άσθµατος, είναι η ρινική καταρ-
ροή και συµφόρηση, τα ενοχλητικά φταρνίσµατα, 
η φαγούρα στη µύτη µε το χαρακτηριστικό τρίψιµο 
της µύτης «αλλεργικός χαιρετισµός», τα κόκκινα 
µάτια που  δακρύζουν και προκαλούν έντονη φα-
γούρα, η φαγούρα στα αυτιά και τον ουρανίσκο 
και ο βήχας που µπορεί να είναι συνεχής ή παρο-
ξυσµικός και να προκαλέσει µέχρι και δύσπνοια 
µε σφύριγµα της αναπνοής. Εκτός όµως από τα 
συνήθη συµπτώµατα στα παιδιά µπορούµε να πα-
ρατηρήσουµε ευερεθιστότητα και αδυναµία συ-
γκέντρωσης λόγω της κακής ποιότητας ύπνου µε 
έντονο ροχαλητό, µπούκωµα και βήχα.

Η φαρµακευτική αντιµετώπιση της αλλεργι-
κής ρινίτιδας περιλαµβάνει τα  αντιϊσταµινικά που 
περιορίζουν κυρίως την φαγούρα και την ρινική 
καταρροή και τα τοπικά στεροειδή(κορτιζόνη) που 
καταπολεµούν την τοπική φλεγµονή και ανακου-
φίζουν από το µπούκωµα. Τα νεότερα αντιϊσταµικά 
που κυκλοφορούν είναι πιο αποτελεσµατικά από 
παλαιότερα και δεν φέρνουν υπνηλία. Αντίστοιχα 
ο θεράπων ιατρός συστήνει φαρµακευτική αγωγή 
για την αντιµετώπιση της αλλεργικής επιπεφυκί-
τιδας και αλλεργικού άσµατος µε τοπική ή συστη-
µατική αγωγή.

Όπως πάντα στην ιατρική η πρόληψη είναι 
πρώτη στο µυαλό µας ώστε να αποφύγουµε αργό-
τερα την θεραπεία, έτσι τα µέτρα που θα µπορού-
σαµε να πάρουµε για να προστατευθούµε από την 
εποχική αλλεργία είναι:

- Αποφεύγουµε τις περιοχές όπου έχουµε τα 
γνωστά σε εµάς αλλεργιογόνα, για παράδειγµα δε 
θα πάµε κοντά σε ελιές τον Μάιο.

- Αερίζουµε το δωµάτιο µας τις ώρες που η συ-
γκέντρωση των αλλεργιογόνων στην ατµόσφαιρα 
είναι χαµηλή, δηλαδή 11:00-17:00 και µετά κλεί-
νουµε καλά τα παράθυρα ειδικά αν έχει αέρα.

- Αποφεύγουµε τις δραστηριότητες  που έχουν 
στενή επαφή µε το γνωστό αλλεργιογόνο (κούρε-
µα γκαζόν, ποδόσφαιρο σε γρασίδι, κηπουρική).

- Φοράµε στο παιδί ανοιχτόχρωµα ρούχα (και όχι 
χρωµατιστά που προσελκύουν µέλισσες και άλλα 
έντοµα) για όσους έχουν αλλεργία στα έντοµα.

- Συντηρούµε τακτικά το κλιµατιστικό.
- Έχουµε κλειστά τα παράθυρα στο αυτοκίνητο 

ώστε να µειώσουµε την επαφή µε τα αλλεργιογό-
να.

- Προτρέπουµε το παιδί να φορά γυαλιά ηλίου 
όταν βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο για να αποτρέ-
πεται η επαφή των αλλεργιογόνων µε τα µάτια

- Έχουµε µαζί µας τα φάρµακα πρώτης ανάγκης 
που µας έχει συστήσει ο γιατρός.

Γαστρονοµία
Η Λέσχη Αρχιµαγείρων ∆ωδεκανήσου και Κυκλά-

δων, αναδεικνύεται σε θεµατοφύλακα άυλης πο-

λιτιστικής κληρονοµιάς.

Στην έκθεση Food Expo στην οποία µετείχε η 
Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, η Λέσχη στήριξε τα ξεχω-
ριστά προϊόντα των νησιών, δηµιούργησε γεύσεις 
και απέδειξε µε την πολυπληθή αποστολή της ότι 
είναι σηµαντικός θεµατοφύλακας άυλης πολιτιστι-
κής κληρονοµιάς. 

Τα ∆ωδεκάνησα και οι Κυκλάδες έχουν οµοιότη-
τες αλλά και ουσιαστικές διαφορές που τα ξεχωρί-
ζουν τόσο για τα προϊόντα που δίνει ο κάθε τόπος 
όσο και για τις συνταγές και παραδόσεις τους. Ανε-
ξάρτητα από το µέγεθός τους, η ποικιλία γεύσεων 
στην κουζίνα κάνει την εµπειρία αξέχαστη. Η κτη-
νοτροφία, η γη, η θάλασσα, σε συνδυασµό µε τις 

θρησκευτικές εορτές και εκδηλώσεις, τα ήθη του 

κάθε τόπου συµβάλλουν εξίσου στην τοπική γα-

στρονοµία. Οι επισκέπτες της έκθεσης Food Expo 

γνώρισαν τους παραγωγούς και τα εκλεκτά προϊό-

ντα και πήραν µαζί τους, τα χρώµατα των νησιών, 

τη φυσιογνωµία των κατοίκων τους, τις παραδό-

σεις και τα έθιµα, τα γεννήµατα της Γης, τον πλούτο 

της θάλασσας, τις διατροφικές συνήθειες, τις γεύ-

σεις στην πλούσια παρουσίαση που οργανώθηκε. 

Τοπικά προϊόντα, σύγχρονη τυποποίηση, ποιότητα 

εξαιρετική, συνταγές, τόποι, παραδόσεις, αρµονικά 

ταίριαξαν µέσα από τις συνταγές και πρόσφεραν 

γεύσεις µε µνήµη και ιστορίες του κάθε νησιού. 

Ενδεικτικά προϊόντα και συνταγές που η ζωντα-

νή παραδοσιακή κουζίνα έδωσε στη διάρκεια της 

έκθεσης ήταν: πιταρούδια µε κρεµµύδι και κύµι-

νο, ροδίτικη λαδόπιτα, µέλι Ρόδου και Καλύµνου, 

χαρουπόπιτα γεµιστή µε αρωµατικά, µυκονιάτικο, 

µαρµελάδα Νάξου, χαλβαδόπιτα, µους ταραµά – 

δηµιουργική θαλασσινή παρασκευή από το σεφ 

∆ηµήτρη Κουλλιά – µυκονιάτικο ήλιο, σίσσερα 

(αλλαντικό), κρεµµυδόπιτα Μυκόνου, φάβα Σα-

ντορίνης, γλυκό κίτρο Νάξου, γλυκό ντοµατάκι και 

σταφύλι Κω, αλµυροί λουκουµάδες.

ειδήσεις
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Π.Φ.Υ.
Τους 14 πυλώνες πάνω στους οποίους θα επι-
χειρηθεί η οικοδόµηση της Πρωτοβάθµιας Φρο-
ντίδας Υγείας (ΠΦΥ), παρουσίασε το υπουργείο 
Υγείας. 

Όπως αναφέρει µε το νοµοσχέδιο η οικοδόµηση 
της ΠΦΥ, ενισχύεται το ΕΣΥ και αναδιοργανώνε-
ται ο ΕΟΠΥΥ σε νέα ασθενοκεντρική βάση. 

Τα 14 βασικά σηµεία του νοµοσχεδίου

1. Αναβαθµίζεται η Πρωτοβάθµια Φροντίδα 
Υγείας και αναδιοργανώνεται ο ΕΟΠΥΥ θέτοντας 
στο επίκεντρο τον πολίτη.

2. Η διασφάλιση του δικαιώµατος όλων των πο-
λιτών να έχουν πρόσβαση σε γιατρό και σε υγει-
ονοµικές υπηρεσίες ξεπερνώντας τα εµπόδια που 
συντηρεί το σηµερινό σύστηµα.

3. Καθιερώνεται ο Προσωπικός γιατρός για όλους 
που θα µπορεί να είναι και ειδικός πέραν της ει-
δικότητας της Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας.

4. Ο Προσωπικός γιατρός θα αναλαµβάνει τη 
διαχείριση των χρόνιων νοσηµάτων και θα επι-
µελείται της πρόληψης και της ενηµέρωσης του 
προσωπικού ιατρικού φακέλου των ασθενών.

5. Καθιερώνεται η ελεύθερη επιλογή Προσωπι-
κού γιατρού και έτσι διευρύνεται σηµαντικά ο κύ-
κλος των ιατρών προς όφελος των πολιτών.

6. Οι συµβεβληµένοι µε τον ΕΟΠΥΥ Προσωπικοί 

γιατροί θα παρέχουν υπηρεσίες στο ιατρείο τους 
ή κατ’ οίκον και θα µπορούν να συµµετέχουν στις 
εφηµερίες των µονάδων ΠΦΥ στην περιοχή τους.

7. Καθιερώνονται κίνητρα για την ενθάρρυνση 
εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό γιατρό.

8. Ο Προσωπικός γιατρός δεν αποτελεί εµπόδιο 
για την κίνηση των ασθενών στο Σύστηµα αντίθε-
τα συµβάλλει στην υποστήριξη, στον προσανατο-
λισµό και στην υπεύθυνη καθοδήγηση των ασθε-
νών µέσα στο Σύστηµα Υγείας.

9. Νοµοθετείται η υποχρέωση όλων των ιατρών 
που απασχολούνται σε ιδιωτικούς φορείς συµβε-
βληµένους µε τον ΕΟΠΥΥ και όλων των γιατρών 
που εγγράφονται στην Η∆ΙΚΑ και αποκτούν το 
δικαίωµα συνταγογράφησης φαρµάκων και εξε-
τάσεων, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ει-
δικότητες και σε περιοχές που έχουν σοβαρές ελ-
λείψεις µε part time εργασία που θα αµείβεται από 
συµφωνηµένο τιµολόγιο αποζηµίωσης.

10. Ενεργοποιείται και αναβαθµίζεται το ισχύον 
καθεστώς των απογευµατινών ιατρείων και χει-
ρουργείων. Προσφέρονται στους πολίτες ιατρικές 
επιλογές εντός του ∆ηµοσίου Συστήµατος µε κα-
θορισµένο τιµολόγιο. Έτσι οι γιατροί του ΕΣΥ και οι 
νοσηλευτές βελτιώνουν το εισόδηµα τους, οι πολί-
τες θα έχουν επιλογές µε λογική αποζηµίωση και 
τα νοσοκοµεία θα έχουν έσοδα.

11. ∆ηµιουργείται πλαίσιο συνεργασίας µε Ιδι-
ώτες για την κάλυψη των κενών του ΕΣΥ. Ειδι-
κά στην Περιφέρεια υπάρχουν τµήµατα ιατρικής 
τεχνολογίας που δεν λειτουργούν ή δεν έχουν 
αναπτυχθεί µε αποτέλεσµα να υπονοµεύεται η 
λειτουργία των ∆ηµόσιων ∆οµών. Με τη νέα ρύθ-

µιση µε διαφανείς και συµφέρουσες συµβάσεις οι 
δηµόσιες δοµές θα εξασφαλίσουν εξοπλισµό και 
υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του ΕΣΥ.

12. Εισάγονται ποιοτικά κριτήρια ως προς την 
αποζηµίωση των ιδιωτών παρόχων του ΕΟΠΥΥ 
µε στόχο την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στους 
ασφαλισµένους.

13. Εισάγεται ποιοτικό rebate που θα αποτελεί 
κίνητρο για τους παρόχους να ανανεώνουν τον 
εξοπλισµό τους και να βελτιώνουν την ποιότητα 
των υπηρεσιών τους.

14. Εισάγεται κλινικός έλεγχος των παρόχων 
Υγείας του ΕΟΠΥΥ σε πραγµατικό χρόνο (real 
time). Στο έργο αυτό θα συνδράµουν και πιστοποι-
ηµένες ελεγκτικές εταιρείες µε στόχο την εξάλειψη 
της παραβατικότητας.
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Επιστολή 
Κωβαίου για 
την αναπτυξιακή 
πορεία της 
Πάρου

Ο δήµαρχος, Μ. Κωβαίος, µε επιστολή του προς 
τα µέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής προστα-
σίας περιβάλλοντος και τον υπουργό κλιµατικής 
αλλαγής, Χρήστο Στυλιανίδη, ενηµερώνει για την 
πορεία σειράς έργων σε αναπτυξιακή κατεύθυνση 
που υλοποιούνται ή έχουν προγραµµατιστεί στην 
Πάρο. 

Η επιστολή έχει ως εξής:
«ΠΡΟΣ:
Τα µέλη της κοινοβουλευτικής επιτροπής 
Προστασίας Περιβάλλοντος

∆ιονυσία-Θεοδώρα Αυγερινοπούλου, Χαρούλα 
Καφαντάρη, Γεώργιος Αρβανιτίδης, ∆ιονύσιος 
Ακτύπης, Σταύρος Καλογιάννης, Γεώργιος Κο-
τρωνιάς, Γεώργιος Κωτσός, Αθανάσιος Λιούτας, 
Ιωάννης Μελάς, Ξενοφών Μπαραλιάκος, Χαρά-
λαµπος Παπαδηµητρίου, Φωτεινή Πιπιλή, Σπυρί-
δωνας Πνευµατικός, Θεόδωρος Ρουσόπουλος, Ζή-
σης Τζηκαλάγιας, ∆ιονύσιος Χατζηδάκης, Σάββας 
Χιονίδης, Μιλτιάδης Χρυσοµάλλης, Ευάγγελος 
Αποστόλου, Καλλιόπη Βέττα, Χουσεϊν Ζεϊµπέκ, 
Βασίλειος Κόκκαλης, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, 
Θεοπίστη Πέρκα, Σωκράτης Φάµελλος, ∆ηµήτριος 
Χαρίτου, Αντωνία Αντωνίου, Γαρυφαλλιά Κανέλ-
λη, ∆ιαµάντω Μανωλάκου, Κωνσταντίνος Μπού-
µπας, Κρίτων Αρσένης
Κοινοποίηση:

α) Υπουργό Κλιµατικής Κρίσης και Πολιτικής 
Προστασίας κ. Χρήστο Στυλιανίδη

β) Υπουργείο Υποδοµών & Μεταφορών / Γενική 
Γραµµατεία Υποδοµών / Γενική ∆ιεύθυνση Συ-
γκοινωνιακών Υποδοµών / ∆ιεύθυνση Υποδοµών 
Αεροδροµίων (∆15)

ΘΕΜΑ: Το έργο επέκτασης του νέου 
αεροδροµίου της Πάρου

Αξιότιµες κυρίες και αξιότιµοι κύριοι βουλευτές,
Με έκπληξη πληροφορηθήκαµε ότι έφθασε στην 

Επιτροπή σας µία επιστολή εκ µέρους µίας ΜΚΟ 
υπό την επωνυµία «Φίλοι της Πάρου», µε την 
οποία επιχειρείται, υπό το πρόσχηµα της δήθεν 
ανησυχίας για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των 
επενδύσεων στην Πάρο, να βληθεί ευθέως και να 
απαξιωθεί ολοκληρωτικά, το έργο της επέκτασης 
του νέου αεροδροµίου του νησιού.

Για τον λόγο αυτό, µε την παρούσα, θα ήθελα αρ-
χικά να σας εκφράσω τη σπουδαιότητα που θα έχει 
για την Πάρο το συγκεκριµένο έργο. Το εγχείρηµα 
αυτό, διαχρονικό όραµα της Παριανής κοινωνίας, 
έχει εξάλλου τη δέσµευση της Ελληνικής Πολι-
τείας για την υλοποίηση του µέσω των σχετικών 
Υπουργικών αποφάσεων που έχουν εκδοθεί για 
τον σκοπό αυτό, ενώ το έχει αγκαλιάσει το σύνολο 
των πολιτικών δυνάµεων και ελληνικών κυβερ-
νήσεων. Παράλληλα, επιθυµώ να σας καλέσω να 
προστατέψετε την ολοκλήρωση του από όσους το 
επιβουλεύονται, για λόγους και προθέσεις οι οποί-

οι είναι άγνωστοι στο ευρύ κοινό.

Το έργο

Με το α.π. ΕΥ∆/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 9716/10-11-
20 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, εγκρίθηκε η ένταξη της Πράξης 
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΤΟΥ 
ΝΕΟΥ ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ» µε Κωδικό ΟΠΣ 
5056685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδο-
µές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανά-
πτυξη 2014 – 2020», µε συνολικό κόστος πράξης 
46.365.267,99 ευρώ.

Στη σχετική απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης και Επενδύσεων αναφέρονται µεταξύ άλλων 
οι εργασίες που θα εκτελεστούν στο νέο αεροδρό-
µιο καθώς και το χρονοδιάγραµµα έναρξης και λή-
ξης της πράξης (30.6.21 - 31.12.23).

Ειδικότερα, η ενιαία εργολαβία του έργου 
περιλαµβάνει τρία υπο-έργα:

1. ∆ηµιουργία των κατάλληλων υποδοµών για 
τις αεροναυτικές υπηρεσίες, δηλαδή

α. Νέο κτίριο αεροσταθµού (terminal) στεγασµέ-
νης έκτασης 12 χιλ. τ.µ., στον οποίο περιλαµβάνε-
ται και σύστηµα διαχείρισης αποσκευών, σύστηµα 
οπτικών αναγγελιών πτήσεων, τεχνολογία κοινής 
χρήσης CUTE σε κάθε σηµείο των επιβατικών δι-
αδικασιών και το σύνολο του ηλεκτρονικού του 
εξοπλισµού.

β. Φυλάκια ασφαλείας
γ. Μόνιµη εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων
δ. ∆ιαµόρφωση περιβάλλοντος χώρου και δηµι-

ουργία οδικού δικτύου µέσα στο χώρο του Αερο-
δροµίου

ε. Επέκταση του χώρου στάθµευσης αεροσκα-
φών

ζ. Επέκταση του διαδρόµου προσγείωσης
2. Νέος πύργος ελέγχου και κατασκευή πυρο-

σβεστικού σταθµού
3. ∆ηµιουργία καταστηµάτων αφορολόγητων ει-

δών, εστιατορίων, γραφείων και χώρων στάθµευ-
σης, προς εµπορική εκµετάλλευση.

Παράλληλες εργασίες εντάσσονται επίσης στο 
µεγάλο αυτό έργο για το νησί. Συγκεκριµένα, αρ-
χαιολογικές έρευνες και εργασίες, και έργα στα δί-
κτυα των οργανισµών κοινής ωφελείας.

Λίγα λόγια επιπλέον

Το νέο αεροδρόµιο εγκαινιάστηκε και τέθηκε σε 

πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το 2016, 20 χρό-
νια µετά από την ηµέρα που οι κάτοικοι της Πάρου 
το αιτήθηκαν µέσω απόφασης του ∆ηµοτικού τους 
Συµβουλίου. Η κατασκευή του, που αποτέλεσε ένα 
ώριµο αίτηµα και συλλογικό όραµα δεκαετιών 
της Παριανής κοινωνίας, υπήρξε ένας από τους 
βασικούς λόγους για την αλµατώδη αύξηση του 
τουρισµού στην Πάρο τα τελευταία χρόνια. Για την 
υλοποίηση του, αγωνίστηκαν πρώτα οι ίδιοι οι πο-
λίτες (µέσω της σύστασης ΑΜΚΕ, µε την επωνυµία 
«Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία για τη δηµι-
ουργία εγκαταστάσεων εδάφους νέου αερολιµένα 
Πάρου»), καθώς και φορείς του νησιού, αλλά και 
η τοπική αυτοδιοίκηση. Ταυτόχρονα, αξιοποιήθη-
καν εθνικοί αλλά και ιδιωτικοί πόροι, και υπήρξε 
στενή συνεργασία δηµοσίου- αυτοδιοίκησης.

Η επέκταση του αεροδροµίου τώρα, αποτελεί 
συνέχιση και κορύφωση των παραπάνω προσπα-
θειών, η ευόδωση των οποίων θα πραγµατώσει τη 
διαχρονική επιθυµία του Παριανού Λαού για ένα 
ολοκληρωµένο, σύγχρονο και πλήρως λειτουργικό 
διεθνές Αεροδρόµιο, ένα πολύ σηµαντικό γεγονός 
τόσο για το ίδιο το νησί, όσο και για την ευρύτερη 
περιοχή των Κυκλάδων.

Η σηµαία του έργου

Συγκεκριµένα, µε την έγκριση της χρηµατοδό-
τησης για την ανάπτυξη και βελτίωση των υποδο-
µών του µέσω ΕΣΠΑ, τίθενται πλέον οι βάσεις για 
την υλοποίηση ενός οραµατικού έργου, που «συ-
στήνει» την Πάρο από την αρχή, προσδίδοντάς της 
νέες αναπτυξιακές δυνατότητες και οικονοµικές 
ευκαιρίες. Αναµφίβολα, η ευτυχής αυτή εξέλιξη θα 
αλλάξει ριζικά τη φυσιογνωµία του νησιού και την 
καθηµερινότητα όλων, κατοίκων και επισκεπτών, 
προς το καλύτερο, δίνοντας περαιτέρω αξία στη 
ζωή στην Πάρο.

Ειδικότερα, η Πάρος θα αναβαθµιστεί ακόµα 
περισσότερο ως ένας βιώσιµος τουριστικός 
προορισµός του εσωτερικού και του εξωτερι-
κού για όλο τον χρόνο, µε πολλαπλά οφέλη. 

Αρχικά, για τους πολίτες της Πάρου, οι οποίοι 
πλέον θα αποκτήσουν αµεσότερη πρόσβαση στην 
ηπειρωτική χώρα, σε υπηρεσίες υγείας και άλλες 
κεντρικές υπηρεσίες, καθώς και σε χώρες του εξω-
τερικού. Έπειτα, για το νησί, που θα έχει τη δυνα-
τότητα να προσελκύσει περισσότερες αεροπορικές 
εταιρίες, συχνότερες πτήσεις, και χιλιάδες επισκέ-
πτες, παρέχοντας τους µια αναβαθµισµένη επιβα-
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τική εµπειρία. Το αεροδρόµιο της Πάρου θα ανέβει 
έτσι σηµαντικά στην παγκόσµια κατάταξη των αε-
ρολιµένων, ενώ θα καταστεί σηµείο αναφοράς για 
τη χώρα, αποτελώντας µοναδικό συγκοινωνιακό 
κόµβο στην καρδιά των Κυκλάδων.

Στα οφέλη από το νέο αεροδρόµιο συγκαταλέ-
γονται επίσης η αύξηση της απασχόλησης µε τις 
νέες θέσεις εργασίας που θα δηµιουργηθούν τόσο 
κατά την εκτέλεση των έργων, όσο και κατά τη λει-
τουργία του αεροδροµίου. Παράλληλα, η αύξηση 
της αξίας της γης και των περιουσιών καθώς και 
η προσέλκυση νέων επενδύσεων στο πλαίσιο της 
ιδιαίτερης τοπικής φυσιογνωµίας.

Οι «φίλοι της Πάρου» και η προσπάθεια 
απαξίωσης του έργου

Η µικρή οµάδα των «Φίλων της Πάρου» συστή-
θηκε το 2002 ως µια Αστική Μη-Κερδοσκοπική 
Εταιρεία. Αποτελείται στην πλειοψηφία τους 
από άτοµα ξένης εθνικότητας, που εργάζο-
νται και ζουν στις Βρυξέλες, και διατηρούν 
το εξοχικό τους στην Πάρο, κάνοντας κάθε 
καλοκαίρι τις διακοπές στο όµορφο Παριανό 
περιβάλλον. Ως εκ τούτου, δεν έχουν την δυνα-
τότητα να παρακολουθούν τις εξελίξεις καθ’ όλη 
την διάρκεια του έτους (κυρίως τους χειµερινούς 
µήνες που η δραστηριότητα είναι ποιο έντονη), για 
αυτό και όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην επι-
στολή τους ο Πρόεδρος της «πληροφορείται πολύ 
καθυστερηµένα και δεν έχει την ευκαιρία…». Αντί-
θετα, οι κάτοικοι του νησιού µας ενηµερώνονται 
ανελλιπώς και έγκαιρα αφού πέρα από τις επίση-
µες ανακοινώσεις του ∆ήµου και της Περιφέρειας 
η Πάρος διαθέτει αρκετά ΜΜΕ (µεταξύ άλλων, µία 
εβδοµαδιαία εφηµερίδα που διανέµεται δωρεάν, 
ένα τοπικό Ρ/Σ και τέσσερα ηλεκτρονικά ενηµε-
ρωτικά ΜΜΕ).

Στο πλαίσιο αυτό, οι φορείς της Πάρου και η 
τοπική µας κοινωνία ενηµερωθήκαµε µε θλίψη 
για την προσφυγή είκοσι δύο (22) ατόµων, «µε-
λών των Φίλων της Πάρου», σχετικά µε την κα-
τασκευή νέων κτιριακών εγκαταστάσεων και της 
επέκτασης του αεροδροµίου. Ειδικότερα, µε την 
από 28/06/2021 αίτηση ακύρωσης που κατέθε-
σαν ενώπιον του ΣτΕ, οι ως άνω στρέφονται κατά 
των αποφάσεων του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σχετικά µε τροποποίηση όρων του 
νέου αερολιµένα Πάρου για την επέκταση του δι-
αδρόµου. 

Είναι σαφές ότι η ενέργεια αυτή στρέφεται ευ-
θέως κατά της αναπτυξιακής προοπτικής του αε-
ροδροµίου και έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε έναν 
διακαή πόθο των Παριανών για τον οποίο έχουν 
αγωνιστεί όλα τα προηγούµενα χρόνια. 

Με τον τρόπο τους, οι «Φίλοι της Πάρου» φαί-
νεται επίσης να αγνοούν επιδεικτικά αρχικά 
τους ίδιους τους κατοίκους που έχουν και πρέ-
πει να έχουν τον πρώτο λόγο για την τουριστική 
και οικιστική ανάπτυξη του τόπου όπου γεννήθη-
καν και µένουν, καθώς και των αιρετών εκπροσώ-
πων που εκλέχθηκαν µε βάση τη βούληση του Πα-
ριανού λαού, και στο όνοµα του οποίου πράττουν.

Έκδοση οµόφωνου ψηφίσµατος του 
δηµοτικού συµβουλίου Πάρου

Σε συνέχεια αυτής της εξέλιξης, το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο Πάρου, σε πνεύµα ενότητας και συναί-
νεσης όλων των παρατάξεων, και ανταποκρινόµε-
νο πάντα στα συµφέροντα των ντόπιων κατοίκων, 

προχώρησε στην από 30/03/2022 έκδοση οµόφω-
νου ψηφίσµατος, µε το οποίο:

• Καταδικάζει απερίφραστα την πράξη της προ-
σφυγής στο ΣτΕ που στρέφεται κατά της βούλησης 
του Παριανού λαού και στο όνοµα του, και απαιτεί 
να αποσυρθεί η προσφυγή από τους προσφεύγο-
ντες. 

• Συνεχίζει αταλάντευτο τις προσπάθειες για την 
ολοκλήρωση του νέου αεροδροµίου, χωρίς άλλες 
καθυστερήσεις που αποβαίνουν σε βάρος της ποι-
ότητας ζωής των πολιτών της Πάρου.

Ενώ για τον λόγο αυτό, αποφάσισε ακόµα:
- Την ανάθεση την υπόθεσης παρακολούθησης 

της προσφυγής και διαχείρισης όλων των συνα-
φών νοµικών θεµάτων που ανακύπτουν σε δικη-
γόρο µε σχετική εµπειρία και ειδίκευση στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, ο οποίος θα προβεί και 
στη σχετική προετοιµασία µέχρι την ηµεροµηνία 
εκδίκαση της υπόθεσης στο ΣΤΕ, αν οι προσφεύ-
γοντες δεν αποσύρουν την προσφυγή.

- Την επίδοση του ψηφίσµατος µας στον Υπουρ-
γό και τον Γενικό Γραµµατέα του Υπουργείου Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, και τον συντονισµό των 
δράσεων µας µε τους φορείς και τις αρµόδιες νοµι-
κές υπηρεσίες του Υπουργείου για τη δηµιουργία 
αρραγούς µετώπου.

- Την καταχώρηση του παρόντος ψηφίσµατος σε 
όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης.

Με βάση τα παραπάνω, και έχοντας υπόψη πόσο 
σηµαντικό είναι να τηρηθεί το χρονοδιάγραµµα 
υλοποίησης του έργου, σας ζητάµε να µεριµνήσετε 
για την υποστήριξή του και την εγγύηση της οµα-
λής έκβασης των σχετικών διαδικασιών. Το σπου-
δαίο αυτό έργο πρόκειται να οδηγήσει την Πάρο 
σε µία νέα εποχή µε γνώµονα πάντα τη διατήρηση 
της µοναδικής Κυκλαδικής οµορφιάς και του πο-
λιτισµού µας. Είναι κρίµα να στερήσουµε αυτήν 
την ευκαιρία από τη χώρα και τις επόµενες γενιές.

Όµως η προαναφερθείσα ΜΚΟ στην επιστολή 
της, δεν στρέφεται µόνο κατά της επέκτασης του 
αεροδροµίου, αλλά εκφράζει την «έντονη» ανησυ-
χία της και για άλλα αναπτυξιακά έργα και επεν-
δύσεις που πραγµατοποιούνται τα τελευταία χρό-
νια στην Πάρο, όπως τη δηµιουργία του ΧΥΤΑ.

Η αναπτυξιακή πορεία της Πάρου

Σήµερα στην Πάρο υλοποιούνται σηµαντικά 
έργα για την επάρκεια στην ύδρευση και αποχέ-
τευση, την αποκοµιδή και διαχείριση της ανακύ-
κλωσης και των απορριµµάτων (πράσινα σηµεία 
κλπ), καθώς και έργα βελτίωσης των λιµενικών 
εγκαταστάσεων, το Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κι-
νητικότητας (ΣΒΑΚ), ενώ ολοκληρώνεται η µελέτη 
για το νέο εµπορικό λιµάνι που θα αποφορτίσει 
την περιοχή της Παροικιάς. Ακόµα σε τελική φάση 
είναι οι µελέτες για την επέκταση του ΧΥΤΑ και τη 
Μονάδα Επεξεργασίας Βιοαποβλήτων καθώς και 
η δηµιουργία νέων εγκαταστάσεων αθλητισµού. 

Επιπλέον, ο ∆ήµος Πάρου διαθέτει ήδη εγκεκρι-
µένο Πολεοδοµικό Σχέδιο (ΦΕΚ 184ΑΑΠ/02-05-
2012) στο οποίο έχουν χωροθετηθεί όλα τα έργα 
υποδοµής και προβλέπονται όλες οι κυκλοφορι-
ακές ρυθµίσεις και παρεµβάσεις που απαιτούνται 
για τη βέλτιστη λειτουργία του οδικού δικτύου στο 
νησί, ενώ το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέρ-
γειας αναµένεται να προκηρύξει άµεσα το Τοπικό 
Πολεοδοµικό Σχέδιο του ∆ήµου Πάρου, το οποίο 
θα επικαιροποιήσει το ισχύον ΓΠΣ.

Τέλος, παράλληλα µε τα έργα υποδοµής ανα-

πτύσσονται νέα ιδιωτικά επενδυτικά σχέδια κυ-
ρίως στον τουριστικό τοµέα, που θα βοηθήσουν 
σηµαντικά την ανάπτυξη της οικονοµίας και το 
βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας του νησιού.

Όλα τα παραπάνω αναπτυξιακά έργα σχεδιάζο-
νται και προχωρούν µε βάση τις προϋποθέσεις που 
ορίζει η Ευρωπαϊκή και η Ελληνική νοµοθεσία. Η 
χρηµατοδότηση όλων των έργων από Ευρωπαϊ-
κούς, εθνικούς, ή και ιδιωτικούς πόρους δεν θα 
ήταν δυνατόν να πραγµατοποιηθεί αν δεν είχαν 
τηρηθεί µέχρι κεραίας όλες οι προβλεπόµενες δε-
σµευτικές διαδικασίες.

Για όλα τα έργα δηµοσίων υποδοµών ή ιδιωτι-
κών επενδύσεων που σχεδιάζονται, εκπονείται και 
εγκρίνεται αρµοδίως Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων, η οποία προσδιορίζει και αναλύει 
όλους τους παράγοντες που πρόκειται να επηρεα-
στούν και επιβάλλει συγκεκριµένα µέτρα και όρους 
προστασίας του περιβάλλοντος. Ειδικότερα για την 
περιβαλλοντική αδειοδότηση του αεροδροµίου που 
αναφέρεται στην επιστολή της ΜΚΟ, έχουν εκδοθεί 
οι αποφάσεις ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/50085/998/23.9.2019 
και ΥΠΕΝ/∆ΙΠΑ/42510/2472/7.5.20, µε τις οποί-
ες εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την 
επέκταση του διαδρόµου και το κτίριο / δάπεδο 
στάθµευσης αντίστοιχα. Στην περιβαλλοντική µε-
λέτη έχει δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε δύο κύριους 
τοµείς δυνητικής επιβάρυνσης από τη λειτουργία 
ενός αερολιµένα, το θόρυβο και την ατµοσφαιρική 
ρύπανση. Ειδικά για τους τοµείς αυτούς χρησι-
µοποιήθηκαν κατάλληλα µοντέλα πρόβλεψης, τα 
οποία είναι απολύτως σύµφωνα µε τις προδιαγρα-
φές που θέτουν οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2002/49/
ΕΚ και ΕΕ 2015/996 και τα σχετικά πρότυπα. Το 
συµπέρασµα που εξάγεται είναι ότι η επέκταση του 
αεροδροµίου δεν επιφέρει υπέρβαση των θεσµο-
θετηµένων ορίων θορύβου ή ρύπανσης.

Οι αποφάσεις για όλες τις περιβαλλοντικές µελέ-
τες, εκδίδονται ύστερα από διαβούλευση όλων των 
αρµοδίων φορέων ώστε να ληφθούν υπόψη οι επι-
πτώσεις των νέων έργων. Συγκεκριµένα η ∆ιεύ-
θυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, 
τηρώντας απαρέγκλιτα το ισχύον νοµικό πλαίσιο, 
λαµβάνει θετική γνωµοδότηση από κάθε ενδια-
φερόµενο φορέα και κάθε έργο κατά περίπτωση. 
Ενδεικτικά οι φορείς που µπορεί να γνωµοδοτούν 
είναι: Η ∆ιεύθυνση Χωροταξικού Σχεδιασµού του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ∆ι-
εύθυνση Συγκοινωνιακών Έργων του Υπουργείου 
Υποδοµών και Μεταφορών, η Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου - Περιφερειακό Συµβούλιο, η Αποκεντρω-
µένη ∆ιοίκηση Αιγαίου - ∆ιεύθυνση Υδάτων Νο-
τίου Αιγαίου, το Υπουργείο Υγείας – ∆ιεύθυνση 
∆ηµόσιας Υγείας, το Υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίµων – ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
Χωροταξίας και Κλιµατικής Αλλαγής, το ∆ηµοτι-
κό Συµβούλιο Πάρου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, 
η Επιτροπή ∆ιαβούλευσης του ∆ήµου Πάρου, η 
Κοινότητα Πάρου, κλπ. Παράλληλα το σχέδιο της 
απόφασης δηµοσιεύεται στον τύπο της οικείας 
Περιφέρειας, ώστε να λάβουν γνώση και να µε-
τάσχουν στην διαβούλευση εφόσον το επιθυµούν, 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι πολίτες.

Ο ∆ήµαρχος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα είναι 
στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε συµπληρωµα-
τική πληροφορία και διευκρίνηση.

Με εκτίµηση,
Μάρκος Ι. Κωβαίος
∆ήµαρχος Πάρου»
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Πρόκειται για ένα σηµαντικό έργο και αφορά την 
ανακατασκευή των κεντρικών αγωγών ύδρευσης 
της ευρύτερης περιοχής Αγκαιριάς, Αλυκής, Κά-
µπου και Τρυπητής. Ο συνολικός προϋπολογισµός 
της πράξης είναι 2.845.000 ευρώ και περιλαµβά-
νει δύο ανεξάρτητα υποέργα.

Το πρώτο υποέργο έχει αντικείµενο «Σύνδε-
ση δικτύου αφαλάτωσης µε δίκτυο Αλυκής-
Αγκαιριάς», προϋπολογισµού 950.000 ευρώ. 
Αφορά την κατασκευή αγωγών για τν µεταφορά 
νερού από τν δεξαµενής της Μονάδος Αφαλάτω-
σης Παρασπόρου, στον Αγ. Αρσένιο, προς το δίκτυο 
διανοµής της Αλυκής. Θα τοποθετηθεί κεντρικό 
δίκτυο από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενιάς 16 
Atm διατοµής Φ160, από τη διασταύρωση Πού-
ντας – Αγκαιριάς, µέσω Κάµπου, µέχρι την είσοδο 
της Αλυκής στη διασταύρωση του χρωµατοπωλεί-
ου. Επίσης, θα ανακατασκευαστούν πολλά δευτε-
ρεύοντα παλαιά δίκτυα στην περιοχή του Κάµπου, 
στα Γλυσίδια και την Πούντα µε νέους αγωγούς 
διατοµών Φ110 και Φ63. 

Το δεύτερο ανεξάρτητο υποέργο έχει αντικείµε-
νο «Αντικατάσταση δικτύου αµιάντου Αγκαι-
ριάς», προϋπολογισµού 1.895.000 ευρώ. Βασικός 
στόχος είναι η κατάργηση των παλαιών ελαττωµα-
τικών σωληνώσεων από αµίαντο και η κατασκευή 
νέων ζωνών για ανεξάρτητη ύδρευση των διαφο-
ρετικών διαµερισµάτων της περιοχής. Παράλλη-
λα, θα κατασκευαστεί νέα δεξαµενή 1000m³ στην 
Τρυπητή, η οποία θα τροφοδοτείται από οµώνυµη 
γεώτρηση της περιοχής. Η δεξαµενή θα τροφοδο-

τήσει τις περιοχές του Φάραγγα και των Γλυφών, 
που αντιµετωπίζουν µέχρι σήµερα προβλήµατα 
υποπίεσης κατά τους θερινούς µήνες. Σε διάφορα 
σηµεία του δικτύου θα εγκατασταθούν σταθµοί µε 
σύγχρονο εξοπλισµό για τη διαχείριση της πίεσης, 
τον έλεγχο της παροχής και την ανίχνευση διαρ-
ροών.

Τα κυριότερα οφέλη που θα προκύψουν από το 
έργο θα είναι τα εξής:

1) Πλήρης αντικατάσταση του ελαττωµατικού 
κεντρικού δικτύου διανοµής της Αγκαιριάς

2) Αποµάκρυνση των αγωγών αµιάντου.
3) Μείωση αφανών διαρροών.
4) Μείωση-εκµηδενισµός βλαβών και επεµβάσε-

ων των συνεργείων της ∆ΕΥΑΠ.
5) Βελτίωση πίεσης και παροχής προς τους κα-

ταναλωτές, ειδικά σε περιοχές όπως ο Φάραγγας, 
η Τρυπητή, τα Γλυφά και τα Γλυσίδια.

6) ∆ηµιουργία ανεξάρτητων ζωνών ύδρευσης 
που θα δίνουν την δυνατότητα για καλύτερο έλεγ-
χο του δικτύου και τη βελτιστοποίηση της πίεσης 
σε περιοχές µε διαφορετικό υψόµετρο. 

7) Εξασφάλιση επάρκειας νερού για την ευρύ-
τερη περιοχή, καθώς θα υπάρχει πια και άµεση 
εναλλακτική τροφοδοσία από την αφαλάτωση του 
Παρασπόρου.

8) Αξιοποίηση νέων ανεκµετάλλευτων µέχρι 
σήµερα αποθεµάτων νερού, µε την ενεργοποίηση 
γεώτρησης στην Τρυπητή.

Η εκπόνηση της µελέτης, οι αδειοδοτήσεις 
και η υποβολή του φακέλου και του Τεχνικού 

∆ελτίου έγινε αποκλειστικά από στελέχη της 
∆ΕΥΑΠ.

Τέλος, η διαδικασία δηµοπράτησης θα ξεκινήσει 
εντός του Απριλίου και η σύµβαση µε τον ανάδοχο 
αναµένεται να υπογραφεί, εκτός απροόπτου, µετά 
το καλοκαίρι. 

∆ήλωση Κωβαίου

Ο δήµαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, για το πα-
ραπάνω έργο δήλωσε:

«Η Πάρος συγκαταλέγεται στους σηµαντικό-
τερους τουριστικούς προορισµούς παγκοσµίως, 
συµβάλλοντας ιδιαίτερα στη γενικότερη οικονοµι-
κή δραστηριότητα και το ΑΕΠ της χώρας από τον 
τουρισµό, καθώς και στην ενίσχυση του διεθνούς 
κύρους της.

Είναι φυσικό επακόλουθο αυτή η δυναµική πο-
ρεία να απαιτεί συνεχώς βελτίωση των υφιστάµε-
νων έργων αλλά και σχεδίαση νέων έτσι ώστε να 
µπορούµε να ανταποκρινόµαστε στις απαιτήσεις 
των σύγχρονων αναγκών. Για τον λόγο αυτό, ο δή-
µος, συνεχίζοντας τη στενή συνεργασία µε όλους 
τους αρµόδιους παράγοντες και θεσµικούς φο-
ρείς της πολιτείας, προχωράει µε ταχύ ρυθµό στην 
εφαρµογή και υλοποίηση ενός ολιστικού σχεδίου 
βιώσιµη ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό περιλαµβάνεται και η ένταξη 
της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥ-
ΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ ΠΑΡΟΥ» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» 
που ανακοινώθηκε µε απόφαση του Ειδικού Γραµ-
µατέα ∆ιαχείρισης Προγραµµάτων ΕΤΠΑ και ΤΣ 
του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Το 
συγκεκριµένο έργο, συνολικού προϋπολογισµού 
2.845.000 ευρώ, αποτελεί µέρος ενός ολοκληρω-
µένου προγράµµατος σύγχρονων υποδοµών που 
θωρακίζουν τη δηµόσια υγεία, διασφαλίζουν κα-
θαρό, ποιοτικό πόσιµο νερό στους πολίτες και προ-
στατεύουν το περιβάλλον.

Είµαστε χαρούµενοι γιατί η πολιτική µας απο-
φέρει καρπούς, είναι αποτέλεσµα διαβούλευσης 
µε την τοπική κοινωνία και αντιµετωπίζει χρόνια 
προβλήµατα, µε µετρήσιµα και απτά αποτελέσµατα 

Αναβάθµιση υποδοµών στην 
Πάρο από τη ∆ΕΥΑΠ 

Εγκρίθηκε στις 1/4/2022 η ένταξη στο Πρόγραµµα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ» του υπουργείου 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η χρηµατοδότηση έργου µε αντικείµενο «Αναβάθµιση 
Εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Αγκαιριάς – Αλυκής Πάρου», που είχε υποβάλλει η ∆ΕΥΑ 
Πάρου.



Φωνή της Πάρου / 9www.fonitisparou.gr

σε όλους τους τοµείς της καθηµερινότητας του πο-
λίτη. Προετοιµάζουµε έτσι ένα καλύτερο µέλλον για 
όλους µας, µετατρέποντας την Πάρο σε µία σύγ-
χρονη, φιλική, καινοτόµα πόλη, υπό το πρίσµα της 
βιωσιµότητας και της αειφόρου ανάπτυξης».

Η «πράσινη» υποδοµή στον Καβουροπόταµο

Το WWF Ελλάς, το Μεσογειακό Ινστιτούτο για τη 
Φύση και τον Άνθρωπο (MedINA) και το Ινστιτού-
το Σπηλαιολογικών Ερευνών Ελλάδας (ΙΝΣΠΕΕ), 
σε συνεργασία τον δήµο Πάρου και τη ∆ΕΥΑΠ, 
υλοποιούν ένα νέο πιλοτικό έργο στην Πάρο, µε 
στόχο την κατασκευή µιας σειράς µικρών λίθι-
νων αναβαθµών (φράγµατα ύψους µερικών 
δεκάδων εκατοστών) στο ρέµα του Καβουροπό-
ταµου.

Πρόκειται για µία «πράσινη» υποδοµή που µπο-
ρεί να συµβάλει τοπικά στον εµπλουτισµό των 
υδατικών πόρων και τη διατήρηση της βιοποικι-
λότητας 

Στο πλαίσιο της έναρξης του προγράµµατος την 
Τρίτη, 12 Απριλίου 2022, στις 18.00, στην αίθου-
σα του Αρχίλοχου (Παροικιά), θα πραγµατοποιηθεί 
ανοιχτή εκδήλωση παρουσίασης όλων των προ-
γραµµατισµένων δράσεων και συζήτησης για τα 
προσδοκώµενα αποτελέσµατα.

Οι λίθινες αναβαθµίσεις 

Παραδοσιακά, σε περιοχές όπου η επάρκεια νε-
ρού ήταν πάντα ζητούµενο, οι τοπικές κοινωνίες 
εφάρµοζαν ποικίλους τρόπους για να αντιµετω-
πίσουν το πρόβληµα της λειψυδρίας. Ανάµεσα σε 
διάφορα τεχνικά έργα (π.χ. στέρνες), οι µικροί λί-
θινοι αναβαθµοί κατά µήκος των κοιτών ρεµάτων 
περιοδικής ροής αποτελούσαν µια παραδοσιακή 
και αποτελεσµατική πρακτική διαχείρισης του νε-
ρού στα νησιά της Μεσογείου, η οποία ιστορικά 
χάνεται στον χρόνο.

Ο σκοπός αυτών των κατασκευών ήταν η µεί-
ωση της κλίσης της κοίτης του ρέµατος και η 
συλλογή µικρών ποσοτήτων νερού συνήθως για 
αρδευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, παράλληλα µε το 
παραπάνω, αυτές οι παραδοσιακές κατασκευές 
επιτελούσαν πάντα δύο ακόµα πολύ σηµαντικές 
λειτουργίες: 

• συντελούσαν στην τροφοδότηση των υπόγειων 
υδροφορέων µε γλυκό νερό, µιας και µείωναν την 
ταχύτητα ροής του νερού συγκρατώντας το και δι-
ευκολύνοντας την κατείσδυσή του στο έδαφος, και

• αποτελούσαν σηµαντικές εστίες βιοποικιλότη-
τας, οάσεις στο άνυδρο περιβάλλον των κυκλαδί-
τικων νησιών που φιλοξενούσαν πολλά φυτά και 
ζώα, ενώ πρόσφεραν πολύτιµο νερό σε όλα τα ζώα 
κατά τους καλοκαιρινούς µήνες.

Με την εγκατάλειψη της γεωργίας, η πρακτική 
αυτή στα νησιά ατόνησε. Ωστόσο, τις τελευταίες 
δεκαετίες γίνονται κάποιες αξιόλογες προσπάθειες 
για να τεκµηριωθεί η αξία των λίθινων αναβαθ-
µών και να αναβιώσει η πρακτική τους. Η πρώτη 
συστηµατική προσπάθεια στον νησιωτικό χώρο, µε 
σκοπό τον εµπλουτισµό των υπόγειων υδροφορέ-
ων και την προστασία από την διάβρωση, έγινε 
στην Απείρανθο της Νάξου (1992-1994), ενώ η 
πλέον πρόσφατη παρέµβαση σε νησί έγινε τον Σε-
πτέµβριο του 2020 στο ρέµα του Καραβά στα Κύ-
θηρα, µε πρωτοβουλία του MedINA και του Κυ-
θηραϊκού Ιδρύµατος Πολιτισµού και Ανάπτυξης. 
Ιδιαίτερα στα Κύθηρα, οι παρεµβάσεις συνοδεύ-
τηκαν από εντυπωσιακά αποτελέσµατα, µιας και 
ήδη τις επόµενες ηµέρες από την κατασκευή των 
αναβαθµών η ροή του ρέµατος επανήλθε, παρά το 
γεγονός ότι τα έργα πραγµατοποιήθηκαν στο τέ-
λος της ξηρής περιόδου.

Στην Πάρο

Το πιλοτικό έργο στην Πάρο που υλοποιείται 
αυτή την περίοδο αξιοποιεί την εµπειρία αυτών 
των προσπαθειών. Το έργο περιλαµβάνει την κα-
τασκευή 33 λίθινων αναβαθµών στο ρέµα του Κα-
βουροπόταµου, που βρίσκεται στο Άσπρο Χωριό. Η 
κατασκευή των φραγµάτων θα πραγµατοποιηθεί 
τον Ιούνιο του 2022. Η οµάδα «Μπουλούκι», µε 
εξειδίκευση στις παραδοσιακές τεχνικές δόµησης, 
θα υποστηρίξει επιστηµονικά το κατασκευαστικό 
κοµµάτι του έργου. Στη φάση της κατασκευής, θα 
διοργανωθεί επίσης ένα τετραήµερο συµµετοχι-
κό εργαστήριο κατασκευής λίθινων αναβαθµών 
σε συνεργασία µε το Φεστιβάλ Πάρου µε σκοπό 
την βιωµατική εκπαίδευση στην κατασκευή µι-
κροφραγµάτων και τη διάχυση της τεχνογνωσίας 
γύρω από τη συγκεκριµένη παραδοσιακή πρακτι-

κή. Πριν και µετά την κατασκευή των αναβαθµών 
θα πραγµατοποιηθούν συστηµατικές επισκέψεις 
για την καταγραφή της πανίδας και της χλωρίδας 
της περιοχής, καθώς και µετρήσεις στη στάθµη 
των υπογείων υδάτων. Οι πρώτες µετρήσεις έχουν 
ξεκινήσει ήδη και οι καταγραφές συνεχίζονται.

Στη φάση της κατασκευής, θα διοργανωθεί επί-
σης ένα τετραήµερο συµµετοχικό εργαστήριο κα-
τασκευής λίθινων αναβαθµών σε συνεργασία µε 
το Φεστιβάλ Πάρου, µε σκοπό τη βιωµατική εκ-
παίδευση στην κατασκευή µικροφραγµάτων και 
τη διάχυση της τεχνογνωσίας γύρω από τη συ-
γκεκριµένη παραδοσιακή πρακτική. Πριν και µετά 
την κατασκευή των αναβαθµών θα πραγµατοποι-
ηθούν συστηµατικές επισκέψεις για την καταγρα-
φή της πανίδας και της χλωρίδας της περιοχής, 
καθώς και µετρήσεις στη στάθµη των υπογείων 
υδάτων. Οι πρώτες µετρήσεις έχουν ξεκινήσει ήδη 
και οι καταγραφές συνεχίζονται.

∆ηλώσεις για την «πράσινη» υποδοµή

Η υπεύθυνη προγραµµάτων στο Μεσογειακό 
Ινστιτούτο για τη Φύση και τον Άνθρωπο 
(MedINA), Λίλη Μορδεχάι, δήλωσε:

«Αντλώντας γνώση και έµπνευση από τις ήπιες 
παραδοσιακές πρακτικές διαχείρισης των φυσι-
κών πόρων της χώρας µας και µε τη βοήθεια της 
επιστήµης και της καινοτοµίας µπορούµε να δώ-
σουµε λύσεις σε κρίσιµα περιβαλλοντικά ζητήµατα 
του σήµερα. Ελπίζουµε το έργο αυτό να αποτελέσει 
προποµπό ενός µεγαλύτερου έργου κατασκευής 
µικρών λίθινων αναβαθµών σε πολλά νησιά του 
Αιγαίου».

Η επικεφαλής προγραµµάτων προστασίας 
περιβάλλοντος του WWF Ελλάς, Παναγιώτα 
Μαραγκού, τονίζει:

«Οι µικροί λίθινοι αναβαθµοί είναι παρεµβάσεις 
που ταιριάζουν στο τοπίο και την φυσιογνωµία των 
ελληνικών νησιών. 

Έχοντας να αντιµετωπίσουµε τις τεράστιες προ-
κλήσεις της κλιµατικής αλλαγής, τα έργα αυτά 
µπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικές λύσεις 
(Nature-based Solutions), συνεισφέροντας στον 
εµπλουτισµό των υπόγειων υδάτων µε στόχο την 
αντιµετώπιση της έλλειψης νερού και της υφαλµύ-
ρινσης των υπόγειων υδροφορέων στα µικρά νησιά 
του Αιγαίου».

πρώτο θέµα

Ο Καβουροπόταµος
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∆ελφίνια στις Κυκλάδες
Παρά το γεγονός ότι στην Ελλάδα απαντώνται 14 είδη κητωδών, οι έρευνες 
για τα εν λόγω είδη στην χώρα µας είναι σποραδικές, µε αποτέλεσµα να υπάρ-
χουν µεγάλα κενά στη γνώση και σαφής αδυναµία στη σωστή διαχείριση και 
προστασία τους. 

Είναι µάλιστα ενδεικτικό πως ενώ οι Κυκλάδες διαθέτουν πολύ πλούσια βι-
οποικιλότητα οπότε και αξιολογούνται ως περιοχή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος, 
υπάρχει τεράστια έλλειψη δεδοµένων, οπότε και η ολοκλήρωση του προγράµ-
µατος «Cyclades Care for Dolphins» µε συλλογή δεδοµένων παρατηρήσεων 
κητωδών στις Κυκλάδες από πολίτες, επισκέπτες, χρήστες και επαγγελµατίες 
της θάλασσας, αλλά και εναέριες καταγραφές, έχει σηµαντικό αντίκτυπο. Τα 
αποτελέσµατα του προγράµµατος που σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την 
περιβαλλοντική οργάνωση MOm σε συνεργασία µε το Cyclades Preservation 
Fund (CPF) και βασίστηκε στη µεθοδολογία Επιστήµης των Πολιτών έγιναν 
για πρώτη φορά γνωστά στη διαδικτυακή εκδήλωση που διοργανώθηκε στις 
21/3/2022, µε δυναµική εκπροσώπηση και συµµετοχή από πολλά νησιά (Σύ-
ρος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη, Ανάφη, Αµοργός, Κρήτη, κ.α.)

Το πρόγραµµα περιελάµβανε µια ενηµερωτική εκστρατεία στο πλαίσιο της 
οποίας συγκεντρώθηκε ένας πρωτοφανής όγκος δεδοµένων από πολίτες που 
συµµετείχαν εθελοντικά και που βοήθησε στην πρώτη ουσιαστική χαρτογρά-
φηση της παρουσίας κητωδών στις Κυκλάδες. Με βάση τα αποτελέσµατα που 
στάλθηκαν στην Mom και αναµένεται να δηµοσιευθούν και στην επιστηµονι-
κή κοινότητα, συνολικά χρησιµοποιήθηκαν 176 βίντεο/φωτογραφίες κητω-
δών όπου το είδος ήταν αναγνωρίσιµο: 82 οµάδες ρινοδέλφινων, 60 οµάδες 
κοινών δελφινιών, 32 οµάδες ζωνοδέλφινων, 1 οµάδα φυσητήρων και 1 πτε-
ροφάλαινα. Με τον τρόπο αυτό τεκµηριώθηκε η σηµαντικότητα της ευρύτε-
ρης περιοχής για τρία είδη δελφινιών που καταγράφηκαν ενώ επιτεύχθηκε 
και ένας προσδιορισµός σηµαντικών υπο-περιοχών. Η συλλογή δεδοµένων 
από πολίτες συµπληρώθηκε επίσης από εναέριες καταγραφές που έλαβαν 
χώρα σε δυο διαφορετικές περιόδους το 2021. Σε κάθε περίπτωση, η ενεργής 
συµµετοχή πολιτών από τα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων στη συλλογή 

δεδοµένων για την προστασία του φυσικού πλούτου του τόπου τους αποτελεί 
την µεγαλύτερη επιτυχία του προγράµµατος.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της εκδήλωσης ανακοινώθηκε πως παρά την επί-
σηµη ολοκλήρωση του προγράµµατος η δράση για καταγραφή δεδοµένων 
συνεχίζεται (πληροφορίες στην ιστοσελίδα www.mom.gr στην ενότητα Είδα 
∆ελφίνι) ενώ το κάλεσµα για προστασία της θαλάσσιας άγριας ζωής των Κυ-
κλάδων διευρύνεται και ενισχύεται αποσκοπώντας στην εδραίωση ενός τα-
κτικού ∆ικτύου Πληροφοριών και ∆ιάσωσης για σηµαντικά θαλάσσια είδη 
(κητώδη, φώκιες, χελώνες) στις Κυκλάδες, στο οποίο θα συµµετέχουν επι-
πλέον το Ερευνητικό Κέντρο ∆ιάσωσης και Περίθαλψης Κητωδών «Αρίων» 
και ο Σύλλογος Προστασίας Άγριας Ζωής Νάξου (υπό την καθοδήγηση του 
Αρχέλων).

Τέλος, στο δίκτυο µπορούν να συµµετέχουν πολίτες αλλά και φορείς που 
συνδέονται µε τις Κυκλάδες και επιθυµούν να λάβουν ενηµέρωση, εκπαίδευ-
ση αλλά και να προσφέρουν βοήθεια στην καταγραφή δεδοµένων και στην 
παροχή πρώτων βοηθειών σε περιπτώσεις διάσωσης ζώων. Οι ενδιαφερόµε-
νοι/ες µπορούν να στείλουν στο info@mom.gr το όνοµά τους, τηλέφωνο, νησί 
των Κυκλάδων µε το οποίο συνδέονται (ζουν, δραστηριοποιούνται, επισκέπτο-
νται τακτικά) και email.
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Ψηφιοποίηση 
υπηρεσιών

Με τη δυνατότητα να αιτούνται και να παραλαµ-
βάνουν ηλεκτρονικά, µέσω του gov.gr, αντίγρα-
φο από το βιβλίο αδικηµάτων και συµβάντων οι 
πολίτες, συνεχίζεται η ψηφιοποίηση υπηρεσιών 
της Ελληνικής Αστυνοµίας. Η εφαρµογή τέθηκε σε 
λειτουργία από σήµερα, µετά από Κοινή Υπουργι-
κή Απόφαση.

Η ηλεκτρονική αίτηση π.χ. για την έκδοση αντι-
γράφου από το βιβλίο αδικηµάτων και συµβάντων 
της ΕΛ.ΑΣ. πραγµατοποιείται µε απλό τρόπο, µέσα 
από την ενότητα «Πολίτης και καθηµερινότη-
τα» και την υποενότητα «Καταγγελίες». Ο πολί-
της συνδέεται µέσω των κωδικών Taxisnet ή µε 
τους κωδικούς web banking και υποβάλλει την 
αίτηση ηλεκτρονικά, στο Αστυνοµικό Τµήµα που 
καταγράφηκε το αδίκηµα ή το συµβάν. Μετά την 
ολοκλήρωση της επεξεργασίας, το αντίγραφο απο-
στέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του πολίτη, ο 
οποίος ταυτόχρονα ειδοποιείται µε SMS και email 
ώστε να εντοπίσει και να αποθηκεύσει ή να εκτυ-
πώσει το έγγραφο µέσω του my.gov.gr.Το αντίγρα-
φο ενσωµατώνει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλεί-
ας (Κωδικός QR, Κωδικός ασφαλείας, Προηγµένη 
ηλεκτρονική σφραγίδα) και µπορεί να προσκοµι-
στεί για κάθε νόµιµη χρήση.

Όλα τα στοιχεία του πολίτη για την υποβολή αί-
τησης έκδοσης αντιγράφου από το βιβλίο αδικη-
µάτων και συµβάντων αντλούνται αυτόµατα από 
το Κέντρο ∆ιαλειτουργικότητας. Επιπλέον, µέσα 
από τις ηλεκτρονικές θυρίδες που έχουν αποδο-
θεί στις υπηρεσίες της Αστυνοµίας εξασφαλίζεται 
η αµεσότητα, η ακρίβεια και η διαφάνεια όλης της 
διαδικασίας, καθώς οι πολίτες θα µπορούν να πα-
ρακολουθούν την πορεία του αιτήµατός τους βήµα 
– βήµα, από τη χρέωση µέχρι τη διεκπεραίωσή του. 

Η έκδοση αντιγράφου από το βιβλίο αδικηµάτων 
και συµβάντων έρχεται να προστεθεί στις κοινές 
δράσεις που σχεδιάζουν και υλοποιούν τα υπουρ-
γεία Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης και Προστασίας 
του Πολίτη για την ψηφιοποίηση υπηρεσιών της 
Ελληνικής Αστυνοµίας. Υπενθυµίζεται ότι έχουν 
προηγηθεί και ήδη παρέχονται ψηφιακά µέσω 
του gov.gr οι ακόλουθες υπηρεσίες: δήλωση απώ-
λειας ταυτότητας, ανανέωση της άδειας κυκλοφο-
ρίας µοτοποδηλάτου, δηµιουργία πιστοποιητικού 
ταυτοπροσωπίας και αποθήκευσή του στο wallet 
του κινητού µας για ελέγχους των πιστοποιητικών 
σύµφωνα µε τα µέτρα για τον περιορισµό της δια-
σποράς της COVID-19

Σηµαντικά οφέλη επιτυγχάνονται και από την 
ψηφιακή επίδοση εγγράφων ποινικής δίκης που 
θα ισχύσει από τη νέα δικαστική χρονιά. Περαι-
τέρω, µείωση του γραφειοκρατικού βάρους της 
Αστυνοµίας επιτυγχάνεται και µε την ψηφιακή έκ-
δοση εξουσιοδοτήσεων και υπεύθυνων δηλώσε-
ων, αλλά και µε την ψηφιοποίηση υπηρεσιών για 
τις άδειες οδήγησης σε συνεργασία µε το υπουρ-
γείο Υποδοµών και Μεταφορών και συγκεκριµέ-
να: ανανέωση άδειας οδήγησης, αντικατάσταση 
άδειας οδήγησης µε νέου τύπου και έκδοση αντι-
γράφου άδειας οδήγησης λόγω φθοράς, κλοπής ή 
απώλειας.

ΤΑΞΙ
Στο στάδιο της υλοποίησης έχει εισέλθει το πιλο-

τικό πρόγραµµα µετατροπής των ΤΑΞΙ σε 6θέσια 
και 9θέσια στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, µε 
βάση τη σχετική απόφαση του υφυπουργού Υπο-
δοµών και Μεταφορών, Μιχάλη Παπαδόπουλου. 

Σύµφωνα µε τους όρους υλοποίησης της σχετι-
κής πρόβλεψης στον νόµο η Περιφέρεια Ν. Αιγαί-
ου δηµοσίευσε τη σχετική πρόσκληση προς τους 
ιδιοκτήτες ταξί µε έδρα εντός της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου, που επιθυµούν την αντικατάστα-
ση Ε∆Χ ΤΑΞΙ αυτοκινήτων µε επιβατικά οχήµατα 
έξι έως εννέα θέσεων, να υποβάλουν τη σχετική 
αίτηση. Οι ενδιαφερόµενοι έχουν προθεσµία έξι 
εβδοµάδων στις διευθύνσεις Μεταφορών και Επι-
κοινωνιών Κυκλάδων και ∆ωδεκανήσου.

Τέλος, ο υφυπουργός Μεταφορών, Μ. Παπαδό-
πουλος δήλωσε για το θέµα: «Με ικανοποίηση πα-
ρακολουθούµε την ταχεία πρόοδο της εφαρµογής 
του πιλοτικού προγράµµατος µετατροπής των ΤΑΞΙ 
σε εξαθέσια και εννιαθέσια στο Ν. Αιγαίο, µόλις λί-
γους µήνες µετά την ψήφιση του νόµου που προ-
βλέπει τη σχετική δυνατότητα. Πρόθεσή µας είναι 
η επέκταση αυτού του προγράµµατος και σε άλλες 
περιοχές της Ελλάδας, όπου το επιθυµούν οι αυτο-
κινητιστές, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα 
και άλλες περιοχές».

Συνταγογράφηση 
στο Κ.Υ. Πάρου

Από τη διοίκηση του Κέντρου Υγείας Πάρου, δη-
µοσιοποιήθηκε ανακοίνωση σχετικά µε τη συντα-
γογράφηση των ασφαλισµένων.

 Η συνταγογράφηση φαρµάκων αλλά και εξετά-
σεων θα γίνεται στο ΚΥ Πάρου και τα περιφερει-
ακά ιατρεία µόνο µε αυτοπρόσωπη παρουσία των 
ασφαλισµένων. Σας υπενθυµίζουµε ότι:

1. Οι πολίτες θα πρέπει να προσέρχονται πάντα 
µε ραντεβού φορώντας µάσκα. Τα ραντεβού για 
όλους ανεξαιρέτως τους ιατρούς του ΚΥ (συντα-
γογράφηση και ειδικευµένοι ιατροί) κλείνονται 
αποκλειστικά πρωινές εργάσιµες ώρες στο τηλέ-
φωνο 22843-60074. Από τον επόµενο µήνα το ΚΥ 
Πάρου και ΠΙ του θα ενταχθούν και στο σύστηµα 
ραντεβού της Η∆ΙΚΑ, δίνοντας στον πολίτη τη δυ-
νατότητα να κλείνει ραντεβού από την οικία του 
όλο το 24ωρο (θα υπάρξει ανακοίνωση για αυτό).

2. Θα πρέπει να προσκοµίζουν αποδεικτικά στοι-
χεία της ταυτότητάς τους αλλά και βεβαίωση ει-
δικευµένου ιατρού της τελευταίας διετίας για τη 
φαρµακευτική τους αγωγή.

Αλλάζουµε 
Κεφάλαιο 
όχι σελίδα!

Τέλος χρόνου για τους πολιτικούς που δεν 
υιοθετούν τη φράση του συγγραφέα Νίκου Κα-
ζαντζάκη, «Ν’ αγαπάς την ευθύνη, να λες εγώ 
µονάχος µου θα σώσω τον κόσµο. Αν χαθεί, εγώ 
θα φταίω», µε αποτέλεσµα να αποφεύγουν την 
ανάληψη ευθύνης λόγω πολιτικού κόστους και 
να την µεταθέτουν στους πολίτες. Μαύρο δα-
γκωτό στις ερχόµενες εκλογές, εθνικές και αυ-
τοδιοικητικές,

Τέλος χρόνου στις προβλέψεις των δηµοσκό-
πων για ευθύγραµµες και λογικές εξελίξεις στην 
πολιτική σκακιέρα. Οι κοινωνίες άλλαξαν και οι 
ψηφοφόροι έγιναν απρόβλεπτοι. Η κοινή λογική 
είναι είδος προς εξαφάνιση στην πολιτική και το 
απρόσµενο κερδίζει. Ένας στους τέσσερις ψηφο-
φόρους ζει στα όρια της φτώχειας. Μπορείτε να 
προβλέψετε µε βεβαιότητα την ψήφο του;

Τέλος χρόνου σε όλους όσοι αρέσκονται 
στην κριτική, αλλά ποτέ στην αυτοκριτική. Σχο-
λιάζουν, λοιδορούν, διαφωνούν για τα έργα των 
αντιπάλων τους, αλλά ποτέ για τα λάθη των 
ίδιων. Η πλειονότητα των πολιτών θεωρεί το σύ-
νολο του πολιτικού προσωπικού υπεύθυνο για 
τις σεισµικές δονήσεις των πολλαπλών κρίσεων 

και την φτωχοποίηση µεγάλης µερίδας των πο-
λιτών. Τα εκλογικά σωσίβια σωτηρίας-επιδόµα-
τα, ελάχιστα.

Τέλος χρόνου για τους επαγγελµατίες της 
πολιτικής µε προϋπηρεσία µόνο σε βουλευτικά 
έδρανα και αυτοδιοικητικούς θώκους. Όσοι δεν 
µας έσωσαν τα τελευταία είκοσι χρόνια, θέλουν 
παράταση νέας τετραετίας να µας σώσουν ή να 
συνταξιοδοτηθούν µε πλήρεις αποδοχές;

Τέλος χρόνου η γνωστή σε όλους ξύλινη 
γλώσσα των πολιτικών, προνόµιο να µιλάνε 
χωρίς να λένε τίποτα. Τυποποιηµένες φράσεις, 
κοινοτυπίες, βαρύγδουπες δηλώσεις για εντυ-
πωσιασµό και προπαγάνδα.

Τέλος χρόνου στους χούλιγκανς της πολιτι-
κής, στους γυρολόγους κοµµάτων, στους «πια-
νωστασιδήδες» στα τηλεοπτικά παράθυρα για 
να συνεχίσουν το αειθαλές µοντέλο παραποίη-
σης της πραγµατικότητας.

Τέλος χρόνου στην ακραία ρητορική ταξίµα-
τος. Στην παλάµη και ούτω βοήσωµεν! Τα τελευ-
ταία χρόνια, άπαντες οι πολιτικοί αποδείχθηκαν 
απελπιστικά αναξιόπιστοι. Ταξίµατα που µείνα-
νε ταξίµατα!

Τέλος χρόνου στις ιδεολογίες αριστεράς και 
δεξιάς, µιας ξεπερασµένης γενιάς. Ιδεολογίες µε 
κοινό παρονοµαστή, τους διορισµούς, τα επιδό-
µατα, την τακτοποίηση των «ηµετέρων». Κοινό 
το DNA τους.

Τέλος χρόνου και στις κάθε είδους πολιτικές 
αυταπάτες. Μια φορά στέκει σαν δικαιολογία.

Τέλος χρόνου για τα «κλειστά» κοµµατικά 
κλαµπ, φυτώρια «γόνων και επιγόνων». Νέα 
πρόσωπα, µε όραµα, διάθεση προσφοράς και 
ηθικό πρόσηµο!

Τέλος χρόνου για όσα ξέραµε. Αλλάζουµε κε-
φάλαιο όχι σελίδα!

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου

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

ΑΛΥΚΗ ενοικιάζεται επιπλωµένο 
διαµέρισµα 57τ.µ. για τη σεζόν Μάι-
ος – Οκτώβριος. Τιµή: 600€ το µήνα. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6945032210

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 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

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

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

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΒΟΗΘΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται από λογιστικό 
γραφείο στην Παροικία της Πάρου, 
για εργασία πλήρους απασχόλησης. 
Προσόντα: Πτυχίο Οικονοµικής 
Κατεύθυνσης - Λογιστικής  (ΑΕΙ-ΤΕΙ ή 
κατωτέρω), Άριστη γνώση χειρισµού 
εφαρµογών MS Offi  ce, Άριστη 
γνώση Αγγλικών µε ευχέρεια στην 
επικοινωνία, Μεθοδικότητα και 
οργανωτικές δεξιότητες. Επιπλέον 
θα συνεκτιµηθούν:Εµπειρία σε 
Λογιστήριο – Οικονοµικό τµήµα, 
Γνώση λογιστικών εφαρµογών. 
Παροχές: Πλήρης Απασχόληση, 
Άριστο περιβάλλον εργασίας, Μισθός 
ανάλογος των προσόντων, Συνεχής 
εξέλιξη. Τηλ.6936784271 και Email: 
sadepar@otenet.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για βίλα κοντά 
στην Παροικιά, για 5/µηνη απασχόλη-
ση. Τηλ. επικοινωνίας: 6948104060

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται  
από Super Market στη Μάρπησσα, 
για πλήρη απασχόληση όλο το 
χρόνο. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: broth531@outlook.comΤηλ.
επικοινωνίας:6943279227

∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ ζητούνται από την 
εταιρία Speedex courier Πάρου, για 

µόνιµη ή εποχιακή εργασία. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 22840 22634, 6984 
639 774 και paros@speedex.gr  

ΑΤΟΜΑ ζητούνται από το κατάστηµα 
«Arsenis» στην Παροικιά για τα πα-
ρακάτω πόστα: BARISTA για το καφέ 
του καταστήµατος και ΤΑΜΕΙΟ.Επικοι-
νωνία στο email: ktimaarseni@
gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για µόνιµη 
εργασία από το κατάστηµα ΦΩΣ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
αγγλικών & Η/Υ. Προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις ή ηλεκτρολογικές γνώσεις 
θα εκτιµηθεί ιδιαιτέρως. ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ: 6946687076, batsouri@
hotmail.com

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

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»

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

Προαγγελία γάµου 
 Ο Κοσµάς Ελευθέριος του Ευαγγέλου και της 

Κλεονίκης, το γένος Χανιώτη, που γεννήθηκε στην 
Τήνο και κατοικεί στην Πάρο και η Κωνσταντί-
νου Ιωάννα του Παναγιώτη και της Ροδάνθης, το 
γένος Αρκουλή, που γεννήθηκε στην Αθήνα και 
κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 14 Μα-
ΐου 2022 στον Ιερό Ναό της Μεταµορφώσεως του 
Σωτήρος στη Μάρπησσα της Πάρου.

Ήταν η µέρα Σάββατο και πέντε του Μαρτίου
που του Μανώλη τέλειωσε, µες τη ζωή του ο βίος.

Τ΄ αστέρια σκοτεινιάσανε, τα κύµατα κοπάσαν,
όλοι το Σάββατο αυτό, το Μανωλάκη κλάψαν.

Βαρύ το πένθος έπεσε, µέσα στο σπιτικό του,
όλοι οι γνωστοί του κλάψανε, τα αξιοπρεπή παιδιά του,
και η Γεωργία η σύζυγός του.

Όλοι οι γνωστοί και οι συγγενείς, δε θα σε ξαναδούνε
και ήρθανε στην εκκλησιά, αντίο να σου πούνε.

Μανώλη µου δεν έφυγες, για όλους θα ζεις αιώνια,
τα παιδιά σου και η γυναίκα σου, θα σε θυµούνται χρόνια.

Με πικραµένη την ψυχή, αυτούς τους στίχους γράφω,
να είναι το χώµα σου ελαφρύ εις τον υγρό σου τάφο.

Οι φίδες ρίχνουνε δροσιά και βρέχουνε το χώµα,
αιώνια η µνήµη σου, θα λέει κάθε στόµα.

Τα θερµά µου συλλυπητήρια
Μιχάλης Ι. Μπιτζηλαίος 

Το Σαρανταήµερο µνηµόσυνο για την ανάπαυση της 
ψυχής του ΤΡΙΒΥΖΑ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, θα τελεστεί 
την Κυριακή 10 Απριλίου, στον Ιερό Ναό της Ζωο-
δόχου Πηγής Άσπρου Χωριού.

Στη µνήµη Μανώλη Ν. Τριβυζά
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Εθελοντές 
Παροικιάς!

Στη δηµιουργία Μητρώου Εθελοντών προχωρά η 
Κοινότητα Πάρου (Παροικιάς), µε στόχο την κα-
ταγραφή, οργάνωση και ενεργοποίηση της διάθε-
σης για προσφορά στην πόλη και την αξιοποίησή 
του στο µέγιστο βαθµό.

Με την καταγραφή και τη δηµιουργία του µη-
τρώου εθελοντών, η Κοινότητα προτίθεται να ορ-
γανώσει ενηµερωτικές και εκπαιδευτικές δράσεις 
για τους εγγεγραµµένους εθελοντές και στη συνέ-
χεια να προσκαλεί όλους όσοι έχουν διάθεση και 
χρόνο να πλαισιώνουν κάθε σχετική πρωτοβουλία 
σύµφωνα µε το πεδίο ενδιαφέροντος τους.

Όσοι επιθυµούν να συµµετέχουν και να κατα-
γραφούν στο µητρώο µπορούν να δηλώσουν τα 
πεδία ενδιαφέροντος και τους τοµείς που επιθυ-
µούν να ασχοληθούν (περιβάλλον, πολιτισµός, 
κοινωνική συνοχή, πολιτική προστασία), υποβάλ-
λοντας τα απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ονο-
µατεπώνυµο, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
τηλ. επικοινωνίας) στο e-mail: k.parou@paros.gr

Προβληµατισµός 
στον ΣΕΤΕ

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ (Σύνδεσµος Ελληνικών 
Τουριστικών Επιχειρήσεων), Γιάννης Ρέτσος, σε 
συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι µέχρι σήµερα δεν 
υπάρχουν ακυρώσεις από τις υφιστάµενες κρα-
τήσεις και ότι η εικόνα των κρατήσεων είναι πα-
γωµένη. Όµως, εξέφρασε την έντονη ανησυχία 
του για τον αντίκτυπο του ενεργειακού κόστους, 
σηµειώνοντας ότι έχει τριπλασιαστεί για τις ξενο-
δοχειακές επιχειρήσεις και απειλεί τη βιωσιµότητά 
τους. 

Αυτό είπε είναι κάτι που θα φανεί ιδιαίτερα το 
2023, ενώ αναµένεται να επηρεαστούν και φέτος 
τα οικονοµικά τους αποτελέσµατα. Μάλιστα, τόνισε 
ότι για το 2023 οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 
θα πρέπει να διεκδικήσουν καλύτερες τιµές 
στα συµβόλαια που υπογράφουν µε τους tour 
operators, για να µπορούν να είναι βιώσιµες.

Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ παρατήρησε ακόµα, πως 
δεν µπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για 
την εξέλιξη της τουριστικής χρονιάς, µια και η 
τουριστική βιοµηχανία βαδίζει σε «αχαρτογράφη-
τα νερά». Μεταξύ άλλων ο κ. Ρέτσος ανέφερε ότι 
στα ελληνικά αεροδρόµια τα Slots (οι θέσεις για τα 
αεροπλάνα) είναι αυξηµένα σε σχέση µε το 2019, 
ενώ η Ελλάδα είναι στην κορυφή των ευρωπαϊκών 
αγορών και ήδη καταγράφεται µεγάλη δυναµική 
από Αγγλία. Η αγορά της Σκανδιναβίας φαίνεται 
ότι πάει καλά, ενώ και η γερµανική αγορά που εί-
ναι συντηρητική θα δείξει τις επόµενες εβδοµάδες 
πως θα πάει. Παράλληλα συνεχίζεται η δυναµική 
που έχει η Ελλάδα στην αγορά της Αµερικής, ενώ 
και φέτος 9 πτήσεις θα συνδέουν την Ελλάδα µε 
τις ΗΠΑ. Ερωτηµατικό για την Ελλάδα είναι αγορά 
της Πολωνίας, λόγω του πολέµου στην Ουκρανία, 
αλλά και το σκέλος του οδικού τουρισµού. Σε κάθε 
περίπτωση, για τον κ. Ρέτσο, το καλό σενάριο 
για τον ελληνικό τουρισµό θα είναι φέτος να 
πλησιάσει τα µεγέθη του 2019. Αλλά αυτό δεν 
µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα την παρούσα 
στιγµή. Όπως και το αντίθετο, συµπλήρωσε. 

Στο µεταξύ, στην πυραµίδα των αιτηµάτων του 
ΣΕΤΕ προς τους αρµόδιους υπουργούς είναι το ζή-
τηµα της βραχυχρόνιας µίσθωσης, µε τον κ. Ρέτσο 
να κάνει λόγο για υπέρβαση της κόκκινης γραµ-
µής που είχε θέσει ο Σύνδεσµος. Ο πρόεδρος του 
ΣΕΤΕ σηµειώνει ότι πλέον συγκροτήµατα µε δεκά-
δες δωµάτια, που προφανώς προσφέρουν υπηρε-
σίες φιλοξενίας, εκµεταλλεύονται τη γκρίζα ζώνη 
της βραχυχρόνιας µίσθωσης και αντί να δραστηρι-
οποιούνται ως ξενοδοχεία, επιλέγουν το δρόµο της 
βραχυχρόνιας, όπως εξήγησε. Το ελληνικό κράτος 
χάνει έσοδα από ΦΠΑ κλπ και την ίδια στιγµή τα 
ξενοδοχεία αντιµετωπίζουν αθέµιτο ανταγωνισµό, 
πρόσθεσε.

Προσοχή στις 
πυρκαγιές

Η ∆ιοίκηση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νοµού 
Κυκλάδων για την εκδήλωση πυρκαγιών στα νη-
σιά µας δηµοσιοποίησε ανακοίνωση, καθώς το 
τελευταίο χρονικό διάστηµα έχουν εκδηλωθεί αρ-
κετές δασικές και αγροτοδασικές πυρκαγιές, κυρί-
ως κατά την καύση υπολειµµάτων καλλιεργειών.

Στην ανακοίνωση της Πυροσβεστικής µεταξύ 
άλλων σηµειώνεται:

«Εφιστούµε την προσοχή όλων των πολιτών ώστε, 
να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα όπως 
προβλέπονται στην υπ’ αρ. 9/2021 Πυροσβεστική 
∆ιάταξη «Καθορισµός µέτρων για την πρόληψη και 
αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, αγρο-
τικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους» καθώς 
και στην υπ’ αρ. 20/2022 Πυροσβεστική ∆ιάταξη 
«Καθορισµός προληπτικών µέτρων πυροπροστα-
σίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων 
εντός εγκεκριµένων ρυµοτοµικών σχεδίων και οι-
κισµών». 

Τονίζουµε ότι, πριν την καύση οι ενδιαφερόµε-
νοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους 
Πυροσβεστικές Υπηρεσίες ώστε να ενηµερώνονται 
για τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν, 
τα υποχρεωτικά µέτρα πρόληψης καθώς και κάθε 
άλλη πρόσθετη πληροφορία. Ήδη πραγµατοποιού-
νται εκτεταµένοι έλεγχοι – περιπολίες, προς δια-
πίστωση της τήρησης των συγκεκριµένων µέτρων.

Σε περίπτωση µη τήρησης των διαλαµβανοµέ-
νων στα ανωτέρω θα επιβάλλονται τα προβλεπό-
µενα διοικητικά πρόστιµα σύµφωνα µε την υπ’ 
αρ. 19/2020 Πυροσβεστική ∆ιάταξη «∆ιαδικασία 
επιβολής διοικητικών προστίµων για παραβάσεις 
επί κανονιστικών διατάξεων νοµοθεσίας πυροπρο-
στασίας».

Τονίζουµε ότι, η πιστή τήρηση των ανωτέρω είναι 
απαραίτητη για την ασφάλεια και την προστασία 
όλων µας».

Προσοχή στις 
κρατήσεις 
δωµατίων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 
Νοτίου Αιγαίου στο πλαίσιο προληπτικής δράσης 
συµβουλευτικών ενηµερώσεων προς αποφυγή τυ-
χόν εξαπάτησης από επιτήδειους, ενόψει έναρξης 
της θερινής τουριστικής περιόδου εφιστά στους 
υπευθύνους καταλυµάτων διαµονής να είναι ιδι-
αίτερα προσεκτικοί κατά τις οικονοµικές τους συ-
ναλλαγές που αφορούν στην κράτηση δωµατίων.

Ειδικότερα, κάποιες γνωστές µορφές εξαπάτη-
σης όπως αυτές που πραγµατοποιούνται µε τη µέ-
θοδο της αποστολής απατηλών µηνυµάτων SMS 
(smishing) µπορεί να παρουσιάσουν παραλλαγές 
στο πρόσχηµα που επικαλούνται οι απατεώνες.

Ενδέχεται επιτήδειοι να προσποιηθούν ότι επι-
θυµούν να προβούν σε κράτηση δωµατίων και 
στο πλαίσιο της δήθεν πραγµατοποίησης πληρω-
µής του συµφωνηθέντος ποσού να αποσπάσουν 
τεχνηέντως τους αριθµούς και κωδικούς PIN 
τραπεζικών καρτών ή τους προσωπικούς κω-
δικούς e-banking. Ακολούθως µε τη χρήση των 
υποκλεµµένων στοιχείων να πραγµατοποιήσουν 
µεταφορές χρηµατικών ποσών από τους τραπεζι-
κούς λογαριασµούς των παθόντων σε δικούς τους 
ή συνεργών τους.

Συνοπτικά συνίσταται: 
• Να µη γνωστοποιούνται αριθµοί τραπεζικών 

καρτών και προσωπικοί κωδικοί πρόσβασης ή 
επαλήθευσης σε τραπεζικούς λογαριασµούς

• Να µη συµπληρώνονται στοιχεία πρόσβασης 
τραπεζικών λογαριασµών σε φόρµες που αποστέλ-
λονται από ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή µηνύµατα 

• Για πρόσβαση σε ιστοσελίδα τράπεζας να πλη-
κτρολογείται η διεύθυνση στον browser και να µην 
πραγµατοποιείται είσοδος µέσω υπερσυνδέσµων.

• Σε περίπτωση ύποπτης διαδικασίας να γίνεται 
επαλήθευση µέσω τραπέζης.  

Ενδεικτικές µορφές πραγµατοποίησης απάτης 
είναι οι: 

• απάτες σε αγορές µέσω διαδικτύου (online 
shopping scams)

• απατηλές τηλεφωνικές κλήσεις (vishing)
• απατηλά µηνύµατα SMS (smishing)
• απατηλά µηνύµατα ηλεκτρονικού ταχυδροµεί-

ου (phishing)
• απατηλές ιστοσελίδες τραπεζών (spoofed bank 

websites)
Τέλος, σε κάθε περίπτωση οι πολίτες µπορούν να 

απευθύνονται στα Αστυνοµικά Τµήµατα και Υπη-
ρεσίες Ασφαλείας της περιοχής τους. 

Συµβάντα
- Στις 20/3 συνελήφθη στην Πάρο, από αστυ-

νοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος Πάρου, δύο 
άτοµα ηλικίας 58 και 30 ετών, οι οποίοι διέµεναν 
παράνοµα στη χώρα µας. Σε βάρος τους κινήθηκε 
η διαδικασία επιστροφής.
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Μετωπική 
σύγκρουση 
για αγώνα 
12χρονων…

Ένας αγώνας για την Κ-12 της ΕΠΣ Κυκλάδων, 
έφερε τη µετωπική σύγκρουση µεταξύ ΑΟ Πάρου 
και Μαρπησσαϊκού.

Ο αγώνας –που δεν έγινε ποτέ- ήταν προγραµ-
µατισµένος για τις 26 Μαρτίου. Σε σχετική του 
ανακοίνωση ο ΑΟΠ µεταξύ άλλων αναφέρει: 
«[…] ∆υστυχώς ο αγώνας δεν διεξήχθη ποτέ γιατί 
οι υπεύθυνοι του Μαρπησσαϊκού, προτίµησαν να 
παίξουν ένα άσχηµο παιχνίδι εκτός των γραµµών 
του γηπέδου, επιλέγοντας να κερδίσουν το παιχνί-
δι στα χαρτιά, σιγουρεύοντας µε αυτό τον τρόπο 
τη συµµετοχή της οµάδας τους στο Final Four και 
ταυτόχρονα στερώντας κάθε δυνατότητα από την 
οµάδα µας να διεκδικήσει επί ίσοις όροις την πρό-
κριση στο συγκεκριµένο τουρνουά.

Ενώ όλα τα µέχρι τώρα παιχνίδια µεταξύ των 
οµάδων πραγµατοποιήθηκαν µε τις κάρτες υγείας 
αθλητών χωρίς κανένα πρόβληµα, προσχεδιασµέ-
να και αιφνιδιαστικά οι υπεύθυνοι του Μαρπησ-
σαϊκού ζήτησαν από την οµάδα µας να προσκοµί-
σει τα δελτία των αθλητών µας, τα οποία οι ίδιοι 
έσπευσαν να προµηθευτούν µόλις την προηγούµε-
νη εβδοµάδα, µε απώτερο σκοπό να «διδάξουν» στα 
ανήλικα παιδιά µας αθλητικό ήθος, ευ αγωνίζεσθαι 
και σεβασµό ανάµεσα σε παιδικές οµάδες που µά-
λιστα προέρχονται από το ίδιο νησί.

∆εν άλλαξαν γνώµη ούτε όταν ο πρόεδρος της 
ΕΠΣ Κυκλάδων, ο οποίος παραβρέθηκε στο γήπεδο 
για να παρακολουθήσει τον αγώνα, τους προέτρε-
ψε να κατέβουν και να αγωνιστούν αφού τα παιδιά 
ήταν εκεί, οι γονείς τους ήταν εκεί, οι κάρτες των 
αθλητών ήταν εκεί, βάσει των οποίων έχουν διε-
ξαχθεί τα έως τώρα παιχνίδια µεταξύ των οµάδων 
(…)».

Η απάντηση

Αµέσως µετά ο Μαρπησσαϊκός εξέδωσε ανακοί-
νωση-απάντηση στους ισχυρισµούς του ΑΟΠ. 

Μεταξύ άλλων ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός υποστη-

ρίζει: «Οι διοικούντες του ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκού, 
αν και δεν το συνηθίζουν, (προ)κλήθηκαν αυτήν τη 
φορά να απαντήσουν στην (αποτυχηµένη) απόπει-
ρα του ΑΟ Πάρου να δικαιολογήσει τα αδικαιολό-
γητα και να προβούν σε αποκατάσταση της αλή-
θειας.

Η διοίκηση του ΑΟ Πάρου, αντί να οµολογήσει 
το «φάουλ» στο οποίο υπέπεσε, µη φροντίζοντας 
να εναρµονιστεί µε τον Κ.Α.Π. και την Προκήρυξη 
του πρωταθλήµατος Κ12, επιχείρησε ανεπιτυχώς 
να… κατηγορήσει τον ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκό για 
«ασέβεια». Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ιθύ-
νοντες του γειτονικού µας σωµατείου µετά τη µη 
διεξαγωγή του αγώνα της οµάδας µας µε εκείνη 
του ΑΟ Πάρου για το πρωτάθληµα Κ12, καθώς ο 
αντίπαλος προσήλθε στο γήπεδο Αρχιλόχου µε 11 
παίκτες, ενώ είναι απαραίτητη η παρουσία τουλά-
χιστον 12 ποδοσφαιριστών, προσπάθησαν να επιρ-
ρίψουν την ευθύνη(!) στον ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκό. 
Με ποιο επιχείρηµα; Ότι υπάρχει προφορική συµ-
φωνία των διοικούντων στις οµάδες, όπως όλοι οι 
ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται µε την κάρτα υγεί-
ας αθλητών και όχι µε ο δελτίο αθλητικής ιδιότητας 
της ΕΠΟ, ακόµα και όταν τούτο κρίνεται επιβεβλη-
µένο. Ουδέν ψευδέστερον, βεβαίως (…).

Με αποδείξεις και όχι µε έπεα πτερόεντα ο ΑΜΕΣ 
Μαρπησσαϊκός καταρρίπτει τα «επιχειρήµατα» του 
ΑΟ Πάρου. Η οµάδα µας έκανε αυτό που όφειλε 
να πράξουν όλες οι οµάδες: συνεµορφώθη προς 
τας υποδείξεις της ΕΠΣ Κυκλάδων και της ΕΠΟ, 
που όριζαν στις προκηρύξεις τους ότι τα γεννη-
θέντα παιδιά του 2011 όφειλαν από 1/1/2022 να 
αγωνίζονται µόνον µε δελτίο αθλητικής ιδιότητας 
και όχι µε ότι ίσχυε µέχρι τις 31/12/2021, καθώς 
µέχρι τότε µπορούσαν να αγωνίζονται και µε κάρ-
τα υγείας αθλητού. Έτσι, όπως αποδεικνύεται στα 
συνηµµένα Φ.Α. του ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκού µε τον 
ΑΜΣ Φιλωτίου (19/2/2022) και τον Νηρέα Πάρου 
(19/3/2022), οι γεννηθέντες το 2011 ποδοσφαιρι-
στές της οµάδας µας αγωνίστηκαν µε δελτίο αθλη-
τού της ΕΠΟ και ουχί µε κάρτα υγείας. Τουτέστιν, 
µόνον «αιφνιδιαστικά και προσχεδιασµένα», όπως 
µας «εγκαλείτε», δεν ενεργήσαµε, καθώς από το 
πρώτο µας µατς (19/2/2022) της τρέχουσας χρο-
νιάς µε αντίπαλο τον ΑΜΣ Φιλωτίου η οµάδα µας 
εναρµονίστηκε µε τις καταστατικές διατάξεις της 
ΕΠΣ Κυκλάδων και της ΕΠΟ.

Εάν ο ΑΟ Πάρου δεν εξέδωσε δελτία αθλητικής 
ιδιότητας της ΕΠΟ στους ποδοσφαιριστές του, 
τούτο βαρύνει ΜΟΝΟΝ τους διοικούντες τον, που 
ενήργησαν εντελώς επιπόλαια και ερασιτεχνικά, 
και όχι τον ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκό (…)».

Μετάλλια για τα 
παιδιά του ΑΟΠ

Με 5 χρυσά, 4 ασηµένια κι ένα χάλκινο µετάλ-
λια, αλλά κυρίως µε χαµόγελα και εµπειρίες, επέ-
στρεψαν οι µικροί αθλητές του Αθλητικού Οµίλου 
Πάρου από τη Νάξο, που πραγµατοποιήθηκαν 
αναπτυξιακοί αγώνες και µετείχαν εκτός από την 
οµάδα του νησιού µας και ο Πανναξιακός, ο ΑΟ 
Μυκόνου και ο Ήφαιστος Σαντορίνης.

Χρυσά µετάλλια για τον ΑΟΠ κέρδισαν οι: Σάβ-
βας Κοντός, Άγ. Χριστούλας, Ραφαήλ ∆ρακάκης, 
Μοσχούλα Πούλιου και Χρύσα Χορέβα. Αργυρά 
µετάλλια οι: Ολυµπία Παντελαίου (δύο), Μαρίνα 

Κυριακοπούλου και Χριστίνα Ιορδάνη. Χάλκινο 
µετάλλιο κέρδισε ο Γιάννης Σκαραµαγκάς.

Τέλος, η µικτή οµάδα αγοριών – κοριτσιών του 
ΑΟΠ στην ηλικιακή κατηγορία Κ-12 στη σκυτα-
λοδροµία 6Χ50 µ. τερµάτισε δεύτερη σ’ ένα αγώνα 
χαράς περισσότερο, καθώς σ’ αυτή την αναµέτρη-
ση δεν υπήρξαν βραβεύσεις των αθλητών.

Φταίνε οι 
άλλοι…

Πριν µερικά χρόνια βρέθηκα στο Ολυµπιακό 
κολυµβητήριο της Χίου. Τυχαία εκεί, είδα και 
την προπόνηση κολύµβησης µικρών παιδιών.

Μέσα σε λίγα λεπτά έµεινα άφωνος! Ένας 
προπονητής προσπαθούσε να µάθει στα µι-
κρά παιδάκια (κανένα δε θα ήταν πάνω από 
7 ετών), πώς γίνονται οι στροφές στην πισίνα. 
Πρέπει να προπονούσε συγχρόνως 30 παιδά-
κια. Όπως κάθε προπονητής κολύµβησης είχε 
πάνω του ένα χρονόµετρο για να βλέπει την 
πρόοδο των παιδιών στις «τούµπες» που έκα-
ναν στις στροφές. Τι πιο λογικό δηλαδή;

Πάµε τώρα και στα περίεργα που είδα! Στη 
µικρή εξέδρα πάνω από το βοηθητικό κολυµ-
βητήριο πρέπει να στοιβάζονταν τουλάχιστον 
60-70 γονείς και κηδεµόνες των παιδιών. 
Όλοι τους (δεν υπερβάλω), είχαν κι από ένα 
χρονόµετρο κρεµασµένο στο λαιµό τους! Με 
λίγα λόγια ήταν κι αυτοί προπονητές και ορα-
µατίζονταν τα 7χρονα παιδάκια ως αυριανούς 
Μάικλ Φελπς ή Μαρκ Σπιτς. Αλλιώς δεν εξη-
γείται το θέµα!

Για να ξεκαθαρίσουµε λοιπόν τα πράγµα-
τα. Ένα παιδί έχει µόνο µία δουλειά να κά-
νει. Μόνο µία! Να παίζει! Όλα τα άλλα, είναι 
«πάρεργα» και είναι συµπληρωµατικά στη δι-
αµόρφωση του χαρακτήρα του. Το παιδί πη-
γαίνει στην πισίνα για να παίξει, όχι για να 
γίνει Μάικλ Φελπς. Αν έχει το ταλέντο, αυτό 
θα το πουν οι προπονητές του τσιµεντόβλακα 
γονέα µε το χρονόµετρο στο λαιµό!

Παρόµοιες καταστάσεις έχω δει και στην 
Πάρο, στον χώρο οµαδικού αθλήµατος. Μικρό 
ταλέντο (πριν χρόνια) «χάθηκε» ποδοσφαιρι-
κά, λόγω της «εξυπνάδας» των γονέων. Οι γο-
νείς πίστευαν ότι το ταλέντο του ήταν τόσο µε-
γάλο που έπρεπε οπωσδήποτε να πάει σε άλλο 
σύλλογο (µέχρι ένα όριο σωστό αυτό). Απευ-
θύνθηκαν σ’ έναν γνωστό µου στην Πάρο που 
έχει αγωνιστεί για πολλά χρόνια στο ανώτερο 
επίπεδο πρωταθλήµατος στην Ελλάδα. Του εί-
παν να βοηθήσει. Την επόµενη ηµέρα ο γνω-
στός µου τους πήρε τηλέφωνο και τους είπε 
ότι βρήκε µία οµάδα Β’ εθνικής, η οποία µε 
χαρά θα δοκίµαζε τον µικρό και θα του έδινε 
την ευκαιρία να αγωνιστεί – αν αξίζει- στη Β’ 
οµάδα της. Οι γονείς όχι µόνο «στράβωσαν» 
µε τον γνωστό µου αλλά τον είπαν και «άσχε-
το», αφού κατά τα δική τους εκτίµηση ο µικρός 
ήταν έτοιµος (απευθείας), για ευρωπαϊκές 
οµάδες που κατακτούν τίτλους!

Υ.Γ. Το άρθρο αφιερώνεται στους µικρούς 
ποδοσφαιριστές του ΑΟ Πάρου και του Μαρ-
πησσαϊκού, οι οποίοι δεν αγωνίστηκαν διότι 
οι «µεγάλοι» έβγαλαν στυλό και µολύβια για 
το πόσο νόµιµη ήταν η διεξαγωγή του αγώνα 
των 12χρονων.

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη



Φωνή της Πάρου / 15www.fonitisparou.gr αθλητισµός

Ισοπαλία µε 
τον Πύργο

Ισοπαλία 0-0 παραχώρησε η Αθλητική Ένωση Πά-
ρου στον αγώνα της µε τον Πύργο στο δηµοτικό 
στάδιο Πάρου, για τη β’ φάση του πρωταθλήµα-
τος της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Ο αγώνας δεν πρόσφερε ιδιαίτερο θέαµα κι αν 
µια οµάδα έδειξε ότι θα µπορούσε να φτάσει στο 
γκολ αυτή ήταν της ΑΕΠ, ειδικά στο τελευταίο ηµί-
ωρο του παιχνιδιού που ο Πύργος έµεινε µε δέκα 
παίκτες λόγω αποβολής του Μαντούση, στο 62ο 
λεπτό.

Συνθέσεις

ΑΕ Πάρου: Βασιλάρης, Βιτζηλαίος, Παπαδό-
πουλος, Γαβαλάς, Μουράι, Παντελαίος, Γιαννού-
λης, Τριανταφυλλίδης (Κρίστο), Γιουρτζιδης, Κρη-
τικός (Εσάι), Ρούσσος (Αρκουλής)

Πύργος: Τσουκαλάς, Σ. Φύτρος, Μαντούσης, 
Νοµικός, Λύτρας (Μ. Φύτρος), Κρεµµύδας, Βουλ-
γαράκης, ∆ανίκας, Μαναριώτης, Αχµετάι, Λούκα.

Αποτελέσµατα – Βαθµολογίες

Β’ φάση ΕΠΣΚ
ΑΕΠ – Πύργος 0-0
Φιλώτι – Ελλάς Σύρου 0-2
Βαθµολογία
1. Ελλάς Σύρου 15
2. Πανναξιακός 13
3. Πύργος 8
4. ΑΕΠ 7
5. Φιλώτι 0
Επόµενη αγωνιστική
ΑΕ Πάρου – Φιλώτι

Πανναξιακός – Ελλάς Σύρου

Κ-16 (Γ’ Όµ.)
Πανθηραϊκός – ΠΑΣ Νάξου 4-0
Πανναξιακός – ΑΟ Πάρου 0-5
Βαθµολογία
1. Πανθηραϊκός 15
2. ΑΟΠ 15
3. ΠΑΣ Νάξου 8
4. ΑΣ Σαντορίνης 4
5. Πανναξιακός 4

Γ’ Εθνική γυναικών (7ος Όµ.)
Άνω Μερά Μυκόνου – Απολλωνίδες Ερέτριας 9-0
Βαθµολογία
1. Άνω Μερά 25
---------------------------------------
2. Θρίαµβος Χαϊδαρίου 22
3. Αστήρ Χαλκίδος 18
4. Φοίνιξ Καλλιθέας 7
5. Φωστήρ Καισαριανής 4
5. Απολλωνίδες Ερέτριας 0

Γ’ Εθνική ανδρών (5ος Όµ.)
Άρης Σκάλας - Άγιος Ιερόθεος 0-1
Ερµιονίδα - Ηλιούπολη 0-2
Χαραυγιακός - Φωστήρας 2-1
Παναρκαδικός - Φοίνικας Ν. Επιδαύρου 2-0
Σαντορίνη - ΑΕ Μυκόνου 0-0
Βαθµολογία
1. Ηλιούπολη 45 
(µπαράζ ανόδου για Β’ Εθνική)
---------------------------------------
2. ΑΣ Σαντορίνης 36
3. Φωστήρ 36
4. Φοίνιξ Ν. Επιδαύρου 28
5. Άνω Μερά Μυκόνου 27
6. Ερµιονίδα 27
7. Αγ. Ιερόθεος 24
---------------------------------------
8. Παναρκαδικός 23
 9. Ερµής Μελιγούς 20
10. Χαραυγιακός 19
11. Άρης Σκάλας 8

Ήττα 
Μαρπησσαϊκού

Την ήττα µε σκορ 36-54 γνώρισε ο Μαρπησσα-
ϊκός στο γήπεδό του από τον Πανναξιακό ΑΟΚ 
για το πρωτάθληµα γυναικών της ΕΣΚ Κυκλάδων

Η οµάδα της Νάξου ήταν ανώτερη και τα δε-
κάλεπτα του αγώνα ήταν: 8-16, 16-38, 28-51 και 
36-64.

Οι πρωταγωνίστριες
Μαρπησσαϊκός: Χριστοφόρου, Μπαλόγλου, 

Τσιγώνια 2, Σ. Λαουράκη 14 (1), Καλογεροπούλου, 
Κεφάλα 2, Αρκουλή, Κοτσάλη, Γαβαλά, Καπαρού 2, 
Μ. Λαουράκη 14 (1)

Πανναξιακός: Κουκή 16 (3), Μελανίτη, Καπα-
ρέλη 10, Ηλιάκη 7, Σαραγιώτη 21 (3), Καλλέρη, 
Καραµιχάλη 8, Καναβάρου 2.

Βαθµολογία
1. ΑΟ Άνδρου 8
2. Πανναξιακός 6
3. ΑΟ Πάρου 5
4. Μαρπησσαϊκός 4
5. Φανάρια 4
6. Περιστεριώνας 0

∆εν τα κατάφερε ο Πλοηγός

∆εν µπόρεσε να νικήσει ο Πλοηγός Αντιπά-
ρου την ΑΕ Σαντορίνης στο µεγάλο ντέρµπι για 
τον δεύτερο Όµιλο του πρωταθλήµατος παίδων 
της ΕΣΚ Κυκλάδων, στο κλειστό γυµναστήριο της 
Μάρπησσας. Ο Πλοηγός έχασε µε σκορ 30-51. Τα 
δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 12-16, 22-29, 24-40 
και 30-51.

Οι πρωταγωνιστές
Πλοηγός: Μυζεκιάρι, Ανδ. Τριαντάφυλλος (1), 

Απόκοτος, Γ. Μπιζάς 2, Αγ, Τριαντάφυλλος 2, Ζά-
χαρης, Κωνσταντόπουλος, Λασκαρίδης 11, Π. 
Μπιζάς 4, Αθανασίου 4

ΑΕ Σαντορίνης: Κουρµέτης, Τζέλλος, Φύτρος 
13, Μαρκοζαννές 2, Στρίµπας 21, Κοτσάι 4, Χάλα-
ρης 8, Γεωργιάδης, Μέµα, Βαζαίος 3 (1).

Βαθµολογία
1. ΑΕ Σαντορίνης 12
2. ΑΟ Πάρου 11
--------------------------------
3. Πλοηγός 11
4. Φανάρια 6
5. Πανναξιακός 5

Τρίτες οι κορασίδες του ΑΟΠ

Την τρίτη θέση κατέλαβαν οι κορασίδες του ΑΟ 
Πάρου στο φάιναλ φορ που πραγµατοποιήθηκε 
στο κλειστό γυµναστήριο της Μυκόνου.

Ο ΑΟΠ στο ηµιτελικό αγώνα µε τον περσινό 

πρωταθλητή, ΑΟ Άνδρου, στις 2 Απριλίου, φάνηκε 
στο πρώτο ηµίχρονο ότι θα µπορούσε να προκριθεί 
στον τελικό. Προηγήθηκε στο πρώτο εικοσάλεπτο 
έως και 14 πόντους. Ο ΑΟΠ έχοντας σε εκπληκτι-
κή ηµέρα το «πολυβόλο» Φλώρα Βιώνη, φαινό-
ταν ότι µπορούσε να νικήσει, αλλά οι κορασίδες 
της Άνδρου ήταν εκείνες που είπαν την τελευταία 
λέξη. Τα δεκάλεπτα του αγώνα (µε πρώτη την Άν-
δρο) ήταν 22-17, 28-36, 47-45 και 70-58.

Οι πρωταγωνίστριες 
Άνδρος: Π. Λεµπέση, Πέτσα 23 (3), Κ. Λεµπέση 

5 (1), Γκουµένη 7, Αντώνογλου, Εσάι, Νασοπού-
λου 4, Χέλµη 9 (2), Σπυροπούλου, Λανέ 20, Ζαχα-
ρώδη 2, Φουντά

ΑΟΠ: Κοττίκα 3, Ρούσσου, Αποστολοπούλου 10, 
Βιώνη 35, Περράκη, Β. Καραντάκη, ∆. Καραντάκη, 
Συριανού, Οικονόµου, Πετροπούλου 10.

Στον µικρό τελικό στις 3/4 οι κορασίδες του ΑΟΠ 
κέρδισαν µε 47-30 τον ουσιαστικά γηπεδούχο ΑΟ 
Μύκονου. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 14-8, 
32-14, 38-25 και 47-30.

Η παριανή οµάδα αγωνίστηκε µε τις: Κοττίκα 3, 
Ρούσσου 2, Αποστολοπούλου 7, Βιώνη 22, Περρά-
κη, Β. Καραντάκη, ∆. Καραντάκη, Συριανού, Οικο-
νόµου 1 και Πετροπούλου 12.

Τέλος, το πρωτάθληµα Κυκλάδων στις κορασίδες 
κέρδισε και φέτος ο ΑΟ Άνδρου που νίκησε στο 
τελικό µε σκορ 63,59 τα Φανάρια Νάξου.




