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Η Φωνή της Πάρου εύχεται σε όλους
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

με υγεία και ειρήνη στον κόσμο

ΑΕΙΦΟΡΟΙ ΝΗΣΟΙ Α.Ε:

«Εργαλείο» τοπικής 
ανάπτυξης
Κόντρα στις προγραµµατικές αδυναµίες των υποστελεχωµένων τεχνικών 
τους υπηρεσιών αλλά µε αδιαπραγµάτευτο οδηγό να χτίσουν στέρεες βάσεις 
υποδοµής στον τόπο τους οι δήµαρχοι Πάρου, Αντιπάρου και Αµοργού, 
τόλµησαν να οραµατιστούν τις «Αειφόρους Νήσους», µία από τις λιγοστές 
Ανώνυµες Αναπτυξιακές Εταιρείες του ενός και µοναδικού Ειδικού Σκοπού 
να καταστήσουν τα παραδοσιακά Κυκλαδονήσια, σύγχρονο ευρωπαϊκό 
προορισµό. 

» ΣΕΛ. 7-9

Ο ∆ήµαρχος, 
τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και το προσωπικό του δήµου Πάρου

εύχονται
το Άγιο Φως της Ανάστασης

να γεννήσει στις ψυχές όλων µας αγάπη,
ελπίδα και Ειρήνη!

Μάρκος Ι. Κωβαίος
∆ήµαρχος Πάρου

Εκατονταπυλιανή - Βαπτιστήριο



2 / Φωνή της Πάρου Μ. Πέµπτη 21 Απριλίου 2022

Ποιµαντορική εγκύκλιος Καλλινίκου

«Να επικρατήσει η 
παγκόσµια ειρήνη»

Η ποιµαντορική εγκύκλιος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη 
Παροναξίας, κ. Καλλινίκου, για την εορτή του Πάσχα, έχει ως 
εξής:

« Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Ἔφθασε καί πάλι ἡ στιγµή ὅπου ἡ Ἁγία µας Ἐκκλησία µᾶς κα-

λεῖ νά ἑορτάσουµε τό Πανσεβάσµιο καί Πανευφρόσυνο Πάσχα. 
Ἔφθασε ἡ λαµπρά ἡµέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου καί µέ 
αἰσθήµατα πνευµατικοῦ ἐνθουσιασµοῦ θά ψάλουµε καί πάλι τόν 
νικητήριο παιᾶνα, τόν ὕµνο τοῦ θριάµβου, τόν χαιρετισµό τῆς 
ἐλπίδας, τό µήνυµα τῆς χαρᾶς, τό «Χριστός Ἀνέστη». Μέ τή θε-
ολογική καί θεόπνευστη γλῶσσα τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ ∆αµα-
σκηνοῦ θά θυµηθοῦµε ξανά πόσο µεγάλη καί ξεχωριστή εἶναι ἡ 
Ἁγία ἡµέρα τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου! «Αὕτη ἡ κλητή καί ἁγία 
ἡµέρα ἡ µία τῶν Σαββάτων, ἡ βασιλίς καί κυρία, ἑορτῶν ἑορτή 
καί πανήγυρις ἐστί πανηγύρεων». Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου εἶναι 
τό πιό κορυφαῖο, πραγµατικά κοσµοσωτήριο γεγονός, ὅ,τί σπου-
δαιότερο ὑπάρχει στήν ἱστορία καί τή ζωή µας, καί τίποτα δέ 
µπορεῖ νά ὑποβαθµίσει τήν ἀξία της. Γι’ αὐτό καί τή γιορτάζουµε 
µέ περισσή λαµπρότητα καί µέ µοναδικό πνευµατικό πάθος καί 
ἐνθουσιασµό. 

«Σήµερον ἐν γῇ χαρά», ἀναφωνεῖ ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστο-
µος, ἀφοῦ ὁ Χριστός µέ τήν Ἀνάσταση Του, ἁρπάζει µέσα ἀπό τά 
χέρια τοῦ διαβόλου ὁλόκληρη τήν οἰκουµένη, γιά νά τήν ὑπε-
ρυψώσει στόν οὐρανό. Ὁ Χριστός δέν ἀναστήθηκε, γιά νά δείξει 
ὡς Θεός τή δύναµή Του, οὔτε γιά νά ἀποδείξει τή θεότητά Του 
µέσα στήν κτιστή πραγµατικότητα. Τό γεγονός τῆς Ἀναστάσεως 
ἐπηρεάζει ἄµεσα ἐµᾶς τούς ἀνθρώπους. Γιά τήν ὀρθόδοξη θε-
ολογία δέ νοεῖται Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ χωρίς Ἀνάσταση τοῦ 
ἀνθρώπου. Ἄµεση συνέπεια τῆς Ἀνάστασης τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ 
θέωση καί ἡ ἀνόρθωση τοῦ ἀνθρώπου. Ἡ Ἀνάσταση ἔχει πάντο-
τε ὑπαρξιακές καί ὀντολογικές προεκτάσεις στή δική µας ζωή. 
Ἀναφέρει χαρακτηριστικά ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος ὅτι 
ὁ ἴδιος ὁ Χριστός πέθανε, γιά νά µᾶς σώσει. Ἀναστήθηκε καί 
ἀνέβηκε στούς οὐρανούς, γιά νά µᾶς ἑλκύσει κοντά Του. 

Ἡ Ἀνάσταση, ἀδελφοί µου, ἀποτελεῖ ἕνα γεγονός πού δέν µπο-
ρεῖ νά ἀφήσει καµµία ψυχή κανενός ἀνθρώπου ἀνεπηρέαστη, 
ἀφοῦ εἶναι αὐτή πού µᾶς χαρίζει τήν ἐλπίδα καί τήν αἰσιοδοξία 
στή ζωή. Εἶναι τό γεγονός πάνω στό ὁποῖο στηρίζεται ἡ ἴδια µας 
ἡ πίστη, εἶναι τό γεγονός πού µᾶς κάνει νά συνειδητοποιοῦµε ὅτι 
τόν τελευταῖο λόγο δέν τόν ἔχει πλέον ἡ φθορά καί ὁ θάνατος, 
ἀλλά ἡ ζωή, δηλαδή ὁ Χριστός πού Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν. 

Ἕνας ἀπό τούς µεγαλύτερους θεολόγους τῆς ἐποχῆς µας καί 
πνευµατικός πατέρας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σερβίας καί τῆς Ὀρθο-
δοξίας ὁ Ἅγιος Ἰουστῖνος Πόποβιτς µιλώντας γιά τήν Ἀνάσταση 
τοῦ Κυρίου ἀναφέρει: «Οἱ ἄνθρωποι καταδίκασαν τόν Θεό σέ 
θάνατο ὁ Θεός ὅµως µέ τήν Ἀνάστασή Του «καταδικάζει» τούς 
ἀνθρώπους σέ ἀθανασία. Στά χτυπήµατά τους ἀνταποδίδει τούς 
ἐναγκαλισµούς στίς ὕβρεις τίς εὐλογίες στόν θάνατο τήν ἀθα-
νασία. Ποτέ δέν ἔδειξαν οἱ ἄνθρωποι τόσο µῖσος πρός τόν Θεό 
ὅσο ὅταν τόν σταύρωσαν καί ποτέ δέν ἔδειξε ὁ Θεός τόση ἀγάπη 
πρός τούς ἀνθρώπους ὅση ὅταν ἀναστήθηκε. Οἱ ἄνθρωποι ἤθε-
λαν νά καταστήσουν τόν Θεό θνητό, ἀλλ’ ὁ Θεός µέ τήν Ἀνάστα-

σή Του κατέστησε τούς ἀνθρώπους ἀθάνατους. Ἀναστήθηκε ὁ 
σταυρωθείς Θεός καί θανάτωσε τόν θάνατο. Ὁ θάνατος δέν 
ὑπάρχει πλέον. Ἡ ἀθανασία κατέκλυσε τόν ἄνθρωπο καί 
ὅλους τούς κόσµους του. Μέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου 
ἡ ἀνθρώπινη φύση ὁδηγήθηκε τελεσίδικα στήν ὁδό τῆς ἀθα-
νασίας καί ἔγινε φοβερή καί γιά τόν ἴδιο τόν θάνατο. ∆ιότι πρίν 
ἀπό τήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ ὁ θάνατος ἦταν φοβερός γιά τόν 
ἄνθρωπο, ἐνῶ µέ τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου γίνεται ὁ ἄνθρω-
πος φοβερός γιά τόν θάνατο. Ἄν ὁ ἄνθρωπος ζεῖ µέ πίστη 
στόν Ἀναστάντα Θεάνθρωπο, ζεῖ ὑπεράνω τοῦ θανάτου».

Σήµερα λοιπόν, ἀγαπητοί µου ἀδελφοί, γιορτάζουµε τό φῶς, 
τή ζωή, τή νίκη, τόν θρίαµβο τοῦ Θεοῦ, τήν ἀποκατάσταση 
τοῦ ἀνθρώπου, τήν κατάργηση τῆς ἁµαρτίας, τή διάλυση τοῦ 
σκότους, τή νέκρωση τοῦ θανάτου, τή συντριβή τοῦ κράτους 
τοῦ διαβόλου. Ὅλα αὐτά ἀποτελοῦν δῶρα τοῦ Θεοῦ, ἀφορµές 
καί αἰτίες χαρᾶς, εὐφροσύνης καί ἀγαλλιάσεως. Ὅλα αὐτά καθι-
στοῦν τήν ἑορτή τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ὄντως «Λαµπρή» 
καί γι’ αὐτό ἡ Ἐκκλησία µᾶς προτρέπει νά λαµπρυνθοῦµε γιά τήν 
πανήγυρη καί νά ἑνώσουµε τίς φωνές µας ψάλλοντας µέ τήν 
καρδιά καί τά χείλη µας τό «Χριστός ἀνέστη ἐκ νεκρῶν θανάτῳ 
θάνατον πατήσας καί τοῖς ἐν τοῖς µνήµασι ζωήν χαρισάµενος». 

Ἐπιτρέψτε µου, µέ ἀφορµή αὐτή τήν ἐπικοινωνία µου µαζί σας, 
νά σᾶς παρακαλέσω τούτη την ἀναστάσιµη νύχτα, νά ἀφήσου-
µε γιά λίγο τή σκέψη µας νά µεταφερθεῖ στήν Οὐκρανία, στά 
τραγικά γεγονότα τοῦ πολέµου καί στούς ὁµόδοξους ἀδελφούς 
µας πού συνεχίζουν νά δοκιµάζονται καί νά διώκονται. Νά προ-
σευχηθοῦµε γιά τούς συνανθρώπους µας, µεταξύ τῶν ὁποίων 
ὑπάρχουν καί παιδιά καί ἄµαχοι, πού βιώνουν τόν παραλογισµό 
καί τή σκληρότητα τοῦ πολέµου. Νά ὑψώσουµε ἐγκάρδια προ-
σευχή πρός τόν ἄρχοντα τῆς εἰρήνης, τόν Ἀναστάντα Κύριο ἡµῶν 
Ἰησοῦ Χριστό, µέ σκοπό νά φωτίσει τίς διάνοιες τῶν ἐχόντων 
τήν κοσµική ἐξουσία καί λαµβανόντων ἀποφάσεις, γιά τήν 
κατάπαυση κάθε περαιτέρω πολεµικῆς ἐπιβουλῆς, τή διάσωση 
τῶν ἀνθρώπων καί τήν ἐπικράτηση τῆς παγκόσµιας εἰρήνης.

Εὔχοµαι ἀπό τά βάθη τῆς πατρικῆς µου καρδιᾶς πρός ὅλους 
ἀνεξαιρέτως, ἰδιαιτέρως δέ πρός τούς ἀδελφούς µας πού ὑπο-
φέρουν ἀπό τόν πόλεµο καί χάνουν µέ τρόπο σκληρό καί βίαιο 
ἀγαπηµένα τους πρόσωπα, τούς ἀσθενεῖς καθώς καί τούς δοκι-
µαζοµένους ἀπό πένθος ἤ ἀνέχεια, τούς ἀποδήµους ἤ τούς τα-
ξιδεύοντες στίς θάλασσες, τούς ἐγγύς καί µακράν καί τούς ἁπα-
νταχοῦ τῆς γῆς Ναξίους, Παρίους καί Ἀντιπαρίους ἡ εὐλογία τοῦ 
Ἀναστάντος Χριστοῦ νά πληµµυρίζει τή ζωή σας, ἡ χαρά καί ἡ 
εἰρήνη Του νά ἐπιστρέψει γρήγορα στόν κόσµο µας, καί τό φῶς 
Του νά φανερώσει διεξόδους στίς κρίσεις µας καί νά ὁδηγεῖ τά 
διαβήµατά µας. 

Χριστός Ἀνέστη ἀδελφοί µου!».

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

Μητρόπολη Παροναξίας



Αγαπητοί γονείς,

Σας ενηµερώνω για την έναρξη λειτουργίας του ιδιωτικού µου 
ιατρείου εντός των εγκαταστάσεων του διαγνωστικού 
εργαστηρίου «ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ». 

Η αγάπη και η εµπιστοσύνη σας µου δίνει δύναµη να συνεχίσω 
δυνατά το έργο µου µε νέους ορίζοντες και γνώµονα την 
βελτίωση των υπηρεσιών υγείας των παιδιών του νησιού µας.

Σας ευχαριστώ

Ειρήνη Γιαννάτου
Παιδίατρος

«Ο Παιδίατρος είναι ο Πρεσβευτής των 
παιδιών στην κοινωνία των ενηλίκων» 

Νικόλαος Ματσανιώτης,
Καθηγητής Παιδιατρικής και Ακαδηµαϊκός

1925-2010

Παροίκια Πάρος | iatronisos@gmail.com

Ολοκληρώστε το 
Πασχαλινό τραπέζι 

με τα Παριανά 
κρασιά μας.

Καλή Ανάσταση!

Οινοποιείο
Ρούσσος Κωνσταντίνος

Τ: 2284051798, 6977786711

K T H M A
ΡΟΥΣΣΟΣ



4 / Φωνή της Πάρου Μ. Πέµπτη 21 Απριλίου 2022

Μάρπησσα:
Έθιµα µε έναν 
αιώνα ζωής
γράφει η Μαρία Τριβυζά - Φραντζή

Ο ερχοµός της Άνοιξης οδηγεί στις προετοιµα-
σίες για την υποδοχή του Πάσχα. Την εβδοµάδα 
των Βαΐων οι εργασίες εντείνονται ,ασβεστώνο-
νται (γαλαχτίζονται), σπίτια, αυλές, δρόµοι. Στο 
τέλος της εβδοµάδας των Βαΐων όλες οι εργασίες 
ευπρεπισµού και καθαριότητας έχουν τελειώσει. 
Έτσι οι Μαρπησσαίοι είναι ελεύθεροι να βιώσουν 
την Κυριακή των Βαΐων και όλη τη Μεγάλη Εβδο-
µάδα µε τη συµµετοχή τους στα εκκλησιαστικά 
δρώµενα και στα έθιµα που φέτος κλείνουν ένα 
αιώνα ζωής (1922-2022).

Το Σάββατο του Λαζάρου οι νοικοκυρές (για-
γιάδες και µαµάδες), µαζί µε παιδιά και εγγόνια, 
φτιάχνουν τα «Λαζαράκια» (ανθρωπόµορφα κου-
λούρια µε σταφίδες και σουσάµι) αφιερωµένα στην 
Ανάσταση του Λαζάρου. Τα παιδιά τραγουδούν τα 
κάλαντα της ηµέρας. «Πού σουν Λάζαρε και δε φαι-
νόσουν και σε γύρευε η µάνα κι αδερφή σου. Ήµου-
να στη γη, στη γη χωµένος και µε τους νεκρούς, 
νεκρούς αποθαµένος…».

Την Κυριακή των Βαΐων στη διαδροµή της λιτα-
νείας, τα παιδιά προπορεύονται και κραδαίνοντας 
τα βάγια τους τραγουδούν «το Βαγιώ-Βαγιώ-Βαγιώ 
τρώµε ψάρι και κολιό και την άλλη Κυριακή τρώµε 
το παχύ αρνί µε τη φλάσκα το κρασί».

Η Μεγάλη εβδοµάδα γεµίζει τις ψυχές των Μαρ-
πησσαίων µε Ιερό δέος για το Θειο Πάθος που βι-
ώνεται από αυτούς µε κατάνυξη και συµµετοχή 
και στα εκκλησιαστικά αλλά και στα πολιτιστικά 

τους δρώµενα. Η νύχτα της Μεγάλης Πέµπτης 
ανήκει στον Εσταυρωµένο Χριστό, τον οποίο δεν 
διανοούνται να αφήσουν µόνον του. Οι πόρτες 
της εκκλησίας µένουν όλη τη νύχτα ανοικτές και 
οι άνθρωποι ξενυχτούν τον Κύριο ψέλνοντας και 
στολίζοντας τον Επιτάφιο. Αναχωρούν τις πρωινές 
ώρες προκειµένου να ετοιµαστεί η εκκλησία για τη 
λειτουργία των Ωρών της Μ. Παρασκευής και την 
Αποκαθήλωση.

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι ξεχωριστή ηµέρα 
για το χωριό. Το µεσηµέρι µετά την Αποκαθήλωση 
δίνονται τα «Μεράσµατα» (κέρασµα νηστίσιµο) για 
το συγχώριο των κεκοιµηµένων. Η Αποκαθήλωση 
στον Ενοριακό Ναό γίνεται µε µεγάλη συµµετοχή 
και βαθειά κατάνυξη για το Θείον Πάθος. Γύρω 
στις τρεις το µεσηµέρι γίνεται η Αποκαθήλωση και 
στο µοναστήρι του Αγίου Γεώργιου η οποία πραγ-
µατοποιείται στο ύπαιθρο πάνω στα βράχια του 
βουνού στη φύση που «οργιάζει» η Άνοιξη γεµάτη 
µυρωδιές και χρώµατα.

Το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής κατά µήκος 
της περιφοράς του Επιταφίου διαδραµατίζεται το 
έθιµο των «Αναπαραστάσεων των Παθών του Κυ-
ρίου». Εµπνεύστρια του εθίµου ήταν η δασκάλα 
Βασιλεία Καφούρου – Ασωνίτη, η οποία το έτος 
1922 έκανε την πρώτη Αναπαράσταση µε µαθητές 

του σχολείου της.
Όλες οι γενιές των Μαρπησσαίων του 20ου αι-

ώνα, µέχρι και σήµερα, είναι άρρηκτα συνδεδεµέ-
νες µε το έθιµο αυτό των Αναπαραστάσεων. Όλοι 
έχουν λάβει µέρος υποδυόµενοι διάφορους ρόλους 
ή ως υπεύθυνοι πάντοτε µε το ανάλογο θρησκευ-
τικό δέος, σεβασµό και σεµνότητα που αρµόζει στο 
γεγονός και τα δρώµενα.

Με την έξοδο του Επιταφίου από την εκκλησία 
µέσα στις µυρωδιές της Ανοιξιάτικης φύσης που 
αναδίδουν η ρίγανη και το φασκόµηλο µε τα οποία 
είναι στρωµένοι οι δρόµοι της περιφοράς, µε τους 
ψαλµούς των εγκωµίων, αρχίζει ένα ταξίδι στον 
χρόνο και στα γεγονότα µιας άλλης εποχής που 
αφορούν τα Πάθη του Χριστού. Ξεδιπλώνονται 
µπροστά στα έκπληκτα µάτια των ανθρώπων:
• Η Ανάσταση του Λαζάρου
• Η είσοδος του Κυρίου στα Ιεροσόλυµα 
• Η Μετάνοια της Μαγδαληνής
• Ο Μυστικός ∆είπνος
• Ο Πόντιος Πιλάτος
• Η Προσευχή στο Όρος των Ελαιών 
• Η Ανάβαση στο Γογλοθά
• Το πριν Αλέκτωρ Φωνήσαι τρις
• Η Σταύρωση 
• Η Αποκαθήλωση
• Ο Επιτάφιος Θρήνος 

Στις Αναπαραστάσεις λαµβάνουν µέρος περί τα 
150 άτοµα όλων των ηλικιών. Τυχερός αισθάνεται 
όποιος ακολουθήσει τον Επιτάφιο της Μάρπησσας 
και βιώσει το ταξίδι στο χρόνο µέσα από αυτό το 
µοναδικό στον Ελλαδικό χώρο έθιµο.

Είστε όλοι καλοδεχούµενοι να γιορτάσουµε µαζί 
το Πάσχα και τα 100 χρόνια αυτού του µοναδικού 
εθίµου των Αναπαραστάσεων.

παράδοση
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Ο Αναπτυξιακός Οργανισµός Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης µε τη µορφή Ανώνυµης Εταιρείας Ειδι-
κού Σκοπού µε την επωνυµία «ΑΕΙΦΟΡΟΙ ΝΗΣΟΙ 
Α.Ε», διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
Ν. 4674/2020 «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτι-
κή των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθ-
µιση ζητηµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου Εσω-
τερικών και άλλες διατάξεις». Έδρα της εταιρείας 
είναι ο δήµος Πάρου, ενώ, η διάρκειά της ορίζεται 
στα 30 έτη, από τη νόµιµη σύστασή της.

«ΑΕΙΦΟΡΟΙ ΝΗΣΟΙ ΑΕ»

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο
Πρόεδρος: ∆ήµαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος
∆ιευθύνουσα Σύµβουλος: Εύη Τατούλη
Εκτελεστικά µέλη: ∆ήµαρχος Αµοργού, Ελευ-

θέριος Καραΐσκος, δήµαρχος Αντιπάρου, Αναστά-
σιος Φαρούπος, αντιδήµαρχος Πάρου, Βατίστας 
Ρούσσος

Σκοποί της εταιρείας 
1. Η επιστηµονική, συµβουλευτική, διοικητική 

και τεχνική υποστήριξη των δήµων Πάρου, Αντι-
πάρου και Αµοργού για την υλοποίηση της ανα-
πτυξιακής τους πολιτικής και τον εκσυγχρονισµό 

των βασικών τους υποδοµών. 
2. Αξιοποίηση χρηµατοδοτικών εργαλείων και 

επενδυτικών προγραµµάτων από εθνικούς ή ενω-
σιακούς πόρους και η ωρίµανση έργων υποδοµής 
σε όλο το φάσµα σχεδιασµού: σύνταξη µελετών, 
αδειοδοτήσεις, εξασφάλιση πόρων κ.α., µέχρι τη 
διακήρυξη της δηµοπρασίας. 

3. Ορθή αξιοποίηση των φυσικών πόρων, προ-
στασία του περιβάλλοντος και αντιµετώπιση των 
επιπτώσεων από την κλιµατική αλλαγή.  

4. Ανάδειξη του ιστορικού πλούτου και της του-
ριστικής εµπειρίας στα νησιά. 

5. Στήριξη και ανάπτυξη της αγροτικής οικο-
νοµίας, κτηνοτροφίας και αλιείας, µε παράλλη-
λη σύνδεση τοπικών προϊόντων και τουριστικών 
υπηρεσιών.

6. Αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας και 
προσέλκυση επενδυτών, συµπεριλαµβανοµένων 
των Σ∆ΙΤ και των παραχωρήσεων. 

7. Προγράµµατα κοινωνικής πολιτικής, προς 
υποστήριξη της βρεφικής, παιδικής και τρίτης 
ηλικίας, ανέργων, προσφύγων ή ευπαθών οµάδων 
και προαγωγή της ψυχικής υγείας των πολιτών.

8. Ανάπτυξη επιστηµονικής δραστηριότητας και 

συνεργασιών µε εκπαιδευτικά ιδρύµατα. 
9. Χρήση εφαρµογών καινοτοµίας και νέων τε-

χνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.
10. ∆ιοργάνωση συνεδρίων, σεµιναρίων και άλ-

λων πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.
Για την εκπλήρωση των στόχων η Εταιρεία, 

εκτός από την αξιοποίηση της υλικοτεχνικής και 
στελεχιακής υποδοµής, της εµπειρίας και της γνώ-
σης των συµβαλλοµένων µελών, δύναται να συ-
νεργάζεται µε άλλους φορείς.

Εν αρχή ήν… το όραµα

Η ιδέα της Αναπτυξιακής «Αειφόροι Νήσοι ΑΕ» 
ωρίµασε, δεδοµένης της απουσίας εργαλείων που 
πρέπει να έχει στη διάθεσή της κάθε δηµοτική 
Αρχή, προκειµένου να υλοποιήσει τα έργα που 
γνωρίζει ότι έχει ανάγκη ο τόπος. 

«Από την πρώτη στιγµή που µας δόθηκε η νοµο-
θετική δυνατότητα, την αξιοποιήσαµε» διευκρινί-
ζει σε συνέντευξή του στη «Φωνή της Πάρου», ο 
δήµαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, ο οποίος 
φέρει και την πατρότητα της ιδέας.

«Είµαστε από τους λίγους δήµους που έχουµε τη 
δική µας Αναπτυξιακή ή οποία ξεκίνησε επίσηµα 
τη λειτουργία της από την έναρξη του 2022. Ευ-
ελπιστούµε, δεδοµένου ότι έχουµε µία πάρα πολύ 
καλή οµάδα, να ξεκινήσουµε σιγά σιγά τα έργα που 
έχουµε οραµατιστεί σαν δηµοτική Αρχή ότι θα αλ-
λάξουν την πορεία του τόπου για τα επόµενα του-
λάχιστον 30 χρόνια».

Ποια ήταν η αρχική στόχευση από πλευράς 
σας;

Μ.Κ.: «Έχουµε στο µυαλό µας το πως και που θα 
πάει. Πρωταρχικός µας στόχος είναι να χτίσουµε 
σύγχρονες υποδοµές στο νησί. ∆εν µπορείς να χτί-
σεις παλάτια πάνω στην άµµο που δυστυχώς αντι-
προσωπεύουν οι υπάρχουσες υποδοµές. 

Εµείς θέλουµε να χτίσουµε γερές βάσεις, ώστε 
τα παραδοσιακά µας Κυκλαδονήσια να αποτελούν 
ταυτόχρονα και σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισµό. 
Να έχουµε ένα καλό δίκτυο ύδρευσης και αποχέ-
τευσης και πολύ καλές πύλες εισόδου, δηλαδή αε-

ΑΕΙΦΟΡΟΙ ΝΗΣΟΙ Α.Ε:

«Εργαλείο» τοπικής 
ανάπτυξης

Κόντρα στις προγραµµατικές αδυναµίες των υποστελεχωµένων τεχνικών τους υπηρεσιών 
αλλά µε αδιαπραγµάτευτο οδηγό να χτίσουν στέρεες βάσεις υποδοµής στον τόπο τους οι 
δήµαρχοι Πάρου, Αντιπάρου και Αµοργού, τόλµησαν να οραµατιστούν τις «Αειφόρους 
Νήσους», µία από τις λιγοστές Ανώνυµες Αναπτυξιακές Εταιρείες του ενός και µοναδικού 
Ειδικού Σκοπού να καταστήσουν τα παραδοσιακά Κυκλαδονήσια, σύγχρονο ευρωπαϊκό 
προορισµό. 

Αγροκήπιο Παροικιάς
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ροδρόµιο και λιµάνια. Ονειρευόµαστε ένα στέρεο 
Σχέδιο Βιώσιµης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 
που θα κάνει τη ζωή των πολιτών άνετη και τη δι-
αµονή των επισκεπτών, µαγική εµπειρία και όχι 
περιπέτεια.

Οι τρεις τριτοβάθµιας επεξεργασίας Βιολογικοί 
που στήνονται αυτή τη στιγµή στην Πάρο, θα εξα-
σφαλίζουν καθαρό νερό, µέσα από µία διαδικασία 
που δεν θα µολύνει το περιβάλλον και θα επανα-
χρησιµοποιείται για την άρδευση.

Φέτος ξεκινάει ένα πολύ σηµαντικό έργο του Βιο-
λογικού Λευκών δίνοντας λύση στο χρόνιο πρόβλη-
µα επάρκειας υδάτινων πόρων στα γύρω χωριά. 
∆εν είναι δυνατόν στην Πάρο του αύριο να µην 
υπάρχουν τέτοιου είδους βασικές υποδοµές.

Η αναπτυξιακή είναι ένα βασικό εργαλείο για την 
υλοποίηση τέτοιων έργων, δεδοµένης της υποστε-
λέχωσης των Τεχνικών µας Υπηρεσιών. Τόσο ο δή-
µος Πάρου, όσο και οι δήµοι Αντιπάρου και Αµορ-
γού αναµένεται να επωφεληθούµε τα µέγιστα και 
λόγω της άριστης µεταξύ µας συνεργασίας αλλά 
και της βοήθειας που µπορεί να µας παράσχει η 
πολύ δυνατή οµάδα της Αναπτυξιακής. Η ∆ιευθύ-
νουσα Σύµβουλος, Εύη Τατούλη, µε τη µόρφωση, 
την εµπειρία και τη µαχητικότητά της αποτελεί εγ-
γύηση για το πως θα πάει ο Αναπτυξιακός Οργανι-
σµός µπροστά».

Πως αλήθεια ονειρεύεστε την Πάρο µετά 
από αυτή την 30ετή δράση της Αναπτυξιακής 
Αειφόροι Νήσοι;

Μ.Κ.: «Το πρώτο πράγµα που ονειρεύοµαι είναι 
να µην αλλάξει η φυσιογνωµία µας. Να παραµείνει 
ένας παραδοσιακός τουριστικός προορισµός. Να 
αξιοποιήσουµε όλα τα πανέµορφα και µοναδικά 
τοπία του νησιού µας, να τα προστατεύσουµε και 
παράλληλα να ολοκληρωθούν οι βασικές υποδοµές 
που εκκρεµούν.

Περιµένουµε την ολοκλήρωση του διεθνούς αε-
ροδροµίου του νησιού, το οποίο µεν καταφέραµε να 
το θέσουµε σε λειτουργία από το 2016, αλλά έστω 
και µε πολλές ελλείψεις εκτόξευσε την κίνηση στο 
νησί µας.

Ποτέ κανείς από µόνος του δεν µπορεί να κατα-
φέρει όσα µια οµάδα. Αυτή είναι η σκέψη µας και 
σε αυτό τον δρόµο οδηγούµαστε. Και ο δικός µας 
δήµος πέρασε µία επώδυνη οικονοµική και υγειο-
νοµική κρίση αλλά καταφέραµε να δηµιουργήσου-
µε ευκαιρίες. Μία από αυτές είναι η Αναπτυξιακή. 

Βρήκαµε ένα καινούργιο όπλο να αντιµετωπίσουµε 
όποιο πρόβληµα δηµιουργηθεί στο µέλλον».

Στον απόηχο του «Εφιάλτη» των 
Αναπτυξιακών Τραπεζών

Οι τρεις δήµαρχοι, Πάρου, Αντιπάρου και Αµορ-
γού, πριν από αρκετό καιρό ξεκίνησαν τις δια-
βουλεύσεις, µε τα τοπικά τους συµβούλια και την 
τοπική κοινωνία προκειµένου να δηµιουργήσουν 
ένα εργαλείο χωρικής ανάπτυξης για κάθε νησί 
ξεχωριστά.

«Οι αναπτυξιακή Οργανισµοί είναι µια παλιά 
ιστορία» παραδέχεται ζυγίζοντας µε ακρίβεια το 
βάρος των λεγόµενών της, η ∆ιευθύνουσα Σύµ-
βουλος της Αναπτυξιακής «Αειφόροι Νήσοι 
ΑΕ», Εύη Τατούλη. 

«Σε πολλές τοπικές κοινωνίες έχουν ένα πολύ αρ-
νητικό πρόσηµο γιατί θυµίζουν παλιές αναπτυξια-
κές που είχαν «πέσει στα βράχια». Πλέον ο Θεσµός 
έχει µετεξελιχθεί και προβλέπει -πρωτίστως- πε-
ρισσότερο έλεγχο.

Σήµερα, η λειτουργία των Αναπτυξιακών Οργα-
νισµών -και θέλω να το πω ώστε να µην υπάρχει 
καµία σκιά επάνω σε αυτές τις καινούργιες δοµές- 
δεν έχει καµία διαφορά µε το ελληνικό δηµόσιο. 
∆ηλαδή, όλες τους οι αποφάσεις είναι σύµφωνες 
µε τη νοµοθεσία που περιορίζουν την απευθείας 
ανάθεση των δηµοσίων συµβάσεων και θέτουν στη 
διάθεση των πολιτών όλα τα στοιχεία για τις πρά-
ξεις της ∆ιοίκησης. Το επισηµαίνω προς αποφυγή 
σκοτεινών σηµείων περί διασπάθισης δηµοσίου 
χρήµατος ή λήψης αποφάσεων που υπονοµεύουν 
τη διαφάνεια».

Συγκράτηση κόστους λειτουργίας και… 
αντιµισθιών

Όπως εξηγεί στη «Φωνή της Πάρου» η ∆ιευθύ-
νουσα, Εύη Τατούλη, «στην πρώτη γενική συνέ-
λευση που έγινε αρχές του χρόνου, σε συνεννόηση 
και µε τους τρεις δηµάρχους, αποφασίσαµε να συ-
γκρατήσουµε τα κόστη της Εταιρείας πάρα πολύ 
χαµηλά. 

Ο δήµαρχος Πάρου αλλά και οι υπόλοιποι δήµαρ-
χοι που συµµετέχουν στο ∆Σ, δεν λαµβάνουν ούτε 
µισό ευρώ. Αυτό πρέπει να το πούµε. Όπως επίσης 
και ότι όλοι οι υπόλοιποι αµειβόµαστε µε τις βα-
σικές αµοιβές, προκειµένου να µην εκτοξεύσουµε 

τα κόστη της λειτουργίας του Οργανισµού κι αυτό 
γιατί, σε αντίθεση µε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις 
των δήµων, δε είναι µία επιχορηγούµενη επιχεί-
ρηση. ∆ηλαδή, ο κάθε δήµος δεν οφείλει να δίνει 
χρήµατα στην εταιρεία κάθε χρόνο για την κάλυψη 
των λειτουργικών της αναγκών.

Αυτή η Εταιρεία θα αµείβεται και θα έχει έναν 
ισοσκελισµένο προϋπολογισµό ανάλογα µε τη δυ-
νατότητα να παρέχει υπηρεσίες στους µετόχους 
της και από αυτές και µόνο θα αµείβεται. Υπό το 
ίδιο πνεύµα διαµορφώθηκε και το µετοχικό κεφά-
λαιο της Εταιρείας, στα 200.000 ευρώ, µε την κα-
ταβολή του ποσού να µπορεί να γίνει από πλευράς 
µετόχων-δήµων σε διάρκεια 2 ετών». 

Όπως διευκρινίζει εκ πείρας η κ.Τατούλη, «είναι 
από τα χαµηλότερα µετοχικά κεφάλαια που έχουν 
κατατεθεί στο σύνολο της χώρας. Εκτός από αυτό 
το κεφάλαιο που έβαλαν οι δήµοι, δεν πρόκειται να 
υπάρξει καµία άλλη επιχορήγηση και όλα τα έσοδα 
της εταιρείας θα έχουν να κάνουν µε τις δυνατότη-
τές της να παρέχει υπηρεσίες σε αυτούς.

Σε αυτή τη φάση οι δήµοι έχουν πάρει όλες τις 
απαιτούµενες αποφάσεις. Η Αποκεντρωµένη έχει 
εγκρίνει τη νοµιµότητα της σύστασης της Εταιρεί-
ας και τώρα πια έχουµε µπει σε µια τροχιά ορθής 
λειτουργίας». 

Άµεσες προτεραιότητες για τον δήµο Πάρου

«Έχουµε κάνει τον σχεδιασµό µας σε σχέση µε 
τα διεκδικούµενα προγράµµατα και τα χρηµατοδο-
τικά εργαλεία που µπορούν να αντλήσουν και οι 
τρεις δήµοι», εξηγεί η κ. Τατούλη, βάζοντας επί του 
παρόντος µία άνω τελεία στα σενάρια περί ανοίγ-
µατος της Αναπτυξιακής και σε άλλους όµορους 
νήσους.

«Αυτό είναι µια απόφαση των µετόχων, να µην 
ανοιχτούµε και σε άλλα νησιά για δυνητικές συ-
νεργασίες αλλά να σταθούµε πρωτίστως πάνω στις 
ανάγκες των νησιών της Πάρου, Αντιπάρου και 
Αµοργού.

Καταρχάς, να σηµειώσω ότι επενδύουµε πολύ 
στη συνεργασία µε τον ∆ηµόσιο Τοµέα. ∆εν είµα-
στε ανταγωνιστικοί προς αυτόν και πιστεύουµε 
στη σύµπραξη δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα. Με 
την παρουσία του δηµάρχου Πάρου, ο οποίος εί-
ναι και πρόεδρος της Αναπτυξιακής έχουν γίνει 
αλλεπάλληλες συνεργασίες µε την Τεχνική Υπηρε-
σία και την Υπηρεσία ∆όµησης του δήµου Πάρου, 
προκειµένου να παρέχουµε λύσεις σε χρόνιες εκ-
κρεµότητες. Μέχρι τώρα οι ολιγοµελείς υπηρεσίες 
επαφίονται στον «πατριωτισµό» των υπηρεσιακών 
παραγόντων, δεδοµένου του όγκου εργασίας που 
έχουν να περαιώσουν. Εµείς λοιπόν σε συνεργα-
σία µε την Τεχνική Υπηρεσία έχουµε αναλάβει να 
συντάξουµε τις προγραµµατικές συµβάσεις για τα 
άµεσα έργα που είναι και οι προτεραιότητες των 
δήµων.

Στα άµεσα σχέδια µας είναι η εκπόνηση του 
Master Plan του Αγροκηπίου, το οποίο µάλιστα 
είναι ένα χρόνιο αίτηµα της κοινωνίας των πολι-
τών. Εκτιµούµε ότι µέχρι τέλος του 2022 αυτό το 
Master Plan θα έχει εκπονηθεί. Σε επίπεδο προµε-
λετών θα διεκδικήσουµε την υπόλοιπη έκταση από 
το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, µε το οποίο ο 
δήµαρχος Πάρου και πρόεδρος της Αναπτυξιακής, 
Μάρκος Κωβαίος, είναι σε συνεχή επικοινωνία για 
το υπόλοιπο παραχωρητήριο. Αυτό προφανώς θα 
είναι µια σοβαρή επένδυση αστικής αναζωογόνη-
σης στο κέντρο του νησιού κι αυτό µας ενθουσιάζει.

Σε επίπεδο άλλων µελετών, είναι το ξεµπλοκά-
ρισµα της χρηµατοδότησης από το «Αντώνης Τρί-
τσης» για την επέκταση του 2ου δηµοτικού σχολεί-
ου Παροικιάς και η κατασκευή νηπιαγωγείου και 
βρεφονηπιακού σταθµού στην ίδια περιοχή. Είναι 

πρώτο θέµα

Η επίσκεψη του υπουργού Στέλιου Πέτσα στο αγροκήπιο της Νάουσας
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δύο µελέτες τις οποίες θεωρούµε απολύτως απα-
ραίτητες, γιατί είµαστε στον «προθάλαµο» του νέου 
ΕΣΠΑ που προβλέπει χρηµατοδότηση σχολικών 
µονάδων.

Αυτή την στιγµή ετοιµάζονται από εξωτερικό συ-
νεργάτη της Τεχνικής Υπηρεσίας αλλά και από τις 
Αειφόρους Νήσους τα Τεύχη ∆ηµοπράτησης και 
οι απαραίτητες µελέτες για δύο µεγάλες αθλητικές 
εγκαταστάσεις. Η µία στην Παροικιά και η άλλη στη 
Νάουσα, για τα οποία µάλιστα έχω την ενηµέρωση 
από τον δήµαρχο ότι έχει δεσµευτεί προσωπικά ο 
αναπληρωτής υπουργός εσωτερικών ο κ. Πέτσας 
για την χρηµατοδότηση της κατασκευής των έργων. 

Εκτιµούµε ότι σε πολύ σύντοµο χρονικό διάστη-
µα, µετά το Πάσχα, αυτές οι δύο µελέτες θα είναι 
ώριµες, προκειµένου η Αναπτυξιακή να φτιάξει τα 
Τεχνικά ∆ελτία και να τα υποβάλλει για την απαραί-
τητη χρηµατοδότηση στο υπουργείο Εσωτερικών».

Συνολική χρηµατοδοτική στόχευση

Συνεχίζοντας η κ. Ε. Τατούλη, σηµείωσε: «Το 
Leader είναι µία ιδιαίτερη περίπτωση. Σε συνεννό-
ηση µε τον δήµαρχο Αµοργού, Ελ. Καραΐσκο αλλά 
και Αντπάρου, Α. Φαρούπο, έχουµε σχεδιάσει να 
κάνουµε πάρα πολύ σύντοµα µια συνάντηση µε 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και να δούµε τι θα 
γίνει µε τις χωρικές επενδύσεις.

Η Αναπτυξιακή µας έχει τη δυνατότητα να µετα-
σχηµατισθεί σε ενδιάµεσο φορέα διαχείρισης, δη-
λαδή θα µπορούσε να «τρέξει» προγράµµατα τύπου 
Leader. Η ∆ιαχειριστική της Περιφέρειας είναι µια 
µεγάλη διαχειριστική αλλά θα µπορούσαµε κι εµείς 
από κάτω να κάνουµε µικρότερες, γιατί εκεί πάει 
το ΕΣΠΑ. Ιδίως από την επόµενη προγραµµατική 
περίοδο που τελειώνουν ουσιαστικά οι οριζόντιες 
προσκλήσεις. Όλα θα γίνονται σε επίπεδο τοπικής 
ανάπτυξης και νοµίζω ότι ο στόχος και των τριών 
δηµάρχων βάζει αυτό ως προτεραιότητα.

Από την άλλη πλευρά είναι το Ταµείο Ανάκαµ-
ψης το οποίο ανοίγει και θεωρώ ότι όποια µελέ-
τη καταφέρουµε να ωριµάσουµε θα βρει τους 
απαραίτητους χρηµατοδοτικούς πόρους. Επίσης, 
έχουµε το ενδιαφέρον µας στραµµένο και σε ένα 
νέο πρόγραµµα κατά το πρότυπο του «Αντώνης 
Τρίτσης» από το υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής 
και Ναυτιλίας, όπου γι’ αυτό έχουµε ήδη ξεκινήσει 
να συζητάµε µε το Λιµενικό Ταµείο και τη ∆ΕΥΑΠ, 
προκειµένου να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε. 
Να ωριµάσουµε µελέτες οι οποίες προκύπτουν από 

το Master Plan που εκπονεί αυτή την στιγµή το 
Λιµενικό Ταµείο. 

Την ίδια συζήτηση κάνουµε και µε τον δήµαρ-
χο Αντιπάρου, όπου ήδη έχει εγκριθεί µία µελέτη 
ανάπλασης του παραλιακού µετώπου, όπου εκεί 
θα πρέπει µε κάποιες απαραίτητες τροποποιήσεις 
προηγούµενης µελέτης να καταφέρουµε να το 
εντάξουµε για την απαραίτητη χρηµατοδότηση από 
το συγκεκριµένο πρόγραµµα. Και να µην ξεχνάµε 
ότι είναι η εποχή της ενεργειακής µετάβασης και 
το πρόγραµµα το οποίο είναι και αυτό σε διαβού-
λευση, είτε µιλάµε για το «ΗΛΕΚΤΡΑ», είτε µιλάµε 
για το Ταµείο Ανάκαµψης που θα χρηµατοδοτήσει 
τέτοιου είδους έργα, δεν µπορεί παρά να είναι στις 
προτεραιότητες µας.

Τέλος, αυτό που θα ήθελα από πλευράς µου να 
τονίσω και είναι πολύ σηµαντικό να ξέρουν οι πολί-
τες, ότι πίσω από τους Οργανισµούς δεν υπάρχουν 
κλειστές πόρτες. Είµαστε όλοι κανονικοί εργαζό-
µενοι άνθρωποι που ασχολούµαστε µε το τεχνικό 
αντικείµενο και θέλουµε να υπάρχει η µεταξύ µας 
επικοινωνία προκείµενου να καταφέρουµε να χτί-
σουµε µια σχέση εµπιστοσύνης που επί της ουσί-
ας που λείπει από το τεχνικό και πολιτικό σκηνικό 
σήµερα».

∆ήλωση Φαρούπου

Ο δήµαρχος Αντιπάρου, Αν. Φαρούπος, για 
το θέµα σηµείωσε:

«Αποκτήσαµε το δικό µας «εργαλείο». Η Ανα-
πτυξιακή ήταν µία ιδέα του Μάρκου Κωβαίου µε 
την οποία συµφώνησα από την αρχή, πρωτίστως 
στο ζήτηµα της υποστελέχωσης. Ειδικά στον δήµο 
Αντιπάρου δεν υπάρχει ούτε ένας µηχανικός. ∆εν 
µπορούµε να κάνουµε µία µελέτη, ούτε να βάλουµε 
τη µία πέτρα πάνω στην άλλη. Μπλέκαµε µε προ-
γραµµατικές, ζητούσαµε τη βοήθεια άλλων δήµων. 
Είχαµε την αµέριστη συνδροµή του δήµου Τρικαί-
ων. Όµως όταν έχεις µία Αναπτυξιακή στην οποία 
να είσαι ο ίδιος µέτοχος και έχεις άµεση επαφή 
για την προώθηση των αιτηµάτων σου είναι άλλο 
πράγµα, και άλλο πράγµα είναι να παρακαλάς δε-
ξιά και αριστερά συνεχώς.

Είναι πάρα πολλά τα έργα που θέλουµε για τον 
τόπο µας. Σε πρώτη φάση είναι η ανάπλαση του 
παραλιακού µετώπου Αντιπάρου, που παρότι 
υπήρχαν κάποιες µετρήσεις και προσχέδια δωρεά 
κάποιου συντοπίτη αρχιτέκτονα, δεν µπορούσε να 
προχωρήσει. Μετά είναι κάποια εργάκια που όσο 
απλά κι αν ακούγονται, για παράδειγµα τσιµεντο-

στρώσεις και πλακοστρώσεις, απουσία τεχνικής 
υπηρεσίας δεν είναι εφικτό να γίνουν.

∆εν είναι µέσα στη στόχευσή µας η Αναπτυξια-
κή να αντικαταστήσει τι Υπηρεσίες του δήµου µας. 
Όταν κάποια στιγµή ο δήµος στελεχωθεί, είναι ευ-
νόητο ότι η Αναπτυξιακή θα έχει µικρότερο µερί-
διο συνεργασίας µαζί µας. Τώρα όµως την έχουµε 
άµεση ανάγκη και ελπίζω να λειτουργήσει και να 
τεθούν προς υλοποίηση έργα πνοής για τον τόπο. 
Είναι ένα εργαλείο στα χέρια µας που µας ανήκει. 
Οι δήµοι είναι οι κύριοι µέτοχοι και µοναδικοί. Οι 
«Αειφόροι Νήσοι» είναι δικό µας «παιδί».

∆ήλωση Καραΐσκου

Ο δήµαρχος Αµοργού, Ελευθέριος Καραΐ-
σκος, για τη νέα Αναπτυξιακή εταιρεία είπε:

«Η στόχευσή µας είναι η ωρίµανση, η ένταξη 
και χρηµατοδότηση των έργων, γιατί όπως ξέρετε 
υπάρχει µεγάλη υποστελέχωση στις τεχνικές υπη-
ρεσίες και είναι άρα πολλές οι ανάγκες. Μέσα από 
την Αναπτυξιακή στοχεύουµε να εκµεταλλευτούµε 
τις οικονοµίες κλίµακας που εξασφαλίζουν και για 
πιο γρήγορη και οικονοµική ωρίµανση των µελε-
τών.

Τα έργα που µας ενδιαφέρει να ωριµάσουν µέσα 
στο 2022, τα οποία έχουµε ήδη προσανατολίσει 
για χρηµατοδότηση στο πρόγραµµα «Αντώνης Τρί-
τσης», είναι για τη στεγανοποίηση του φράγµατος 
των Καταπόλων, ώστε να διοχετεύσουµε µε ασφά-
λεια τους µεγάλους υδάτινους όγκους στις καλλι-
εργήσιµες εκτάσεις του κάµπου, αλλά και η κατα-
σκευή µιας λιµνοδεξαµενής στην περιοχή της Κάτω 
Μεριάς που θα συµβάλει ουσιαστικά στην στήριξη 
της αγροτικής και κτηνοτροφικής οικονοµίας.

Στις άµεσες προτεραιότητές µας είναι για την 
επόµενη πενταετία η υλοποίηση καίριων λιµενι-
κών έργων για το νησί για τα οποία είµαστε ήδη 
προς αναζήτηση χρηµατοδοτικών πόρων. Όπως η 
επέκταση του λιµανιού της Αιγιάλης, των Κατα-
πόλων, αλιευτικά καταφύγια… ένας µεγάλος σχε-
διασµός έργων που απαιτούν τεχνική υποστήριξη 
και ωρίµανση αλλά επίβλεψη της υλοποίησής τους. 
Εκεί είναι που πιστεύουµε ότι µπορεί να βοηθήσει 
σηµαντικά η Αναπτυξιακή.

Υπάρχει βεβαίως και το κοµµάτι της τουριστικής 
προβολής των νησιών µας, στο οποίο στοχεύσουµε 
να δηµιουργήσουµε µία κοινή διαδροµή, µε πα-
ράλληλες πολιτιστικές, γαστρονοµικές και άλλες 
δράσεις προς τόνωση του συνολικά εξαγόµενου 
τουριστικού µας προϊόντος».

πρώτο θέµα

Η ∆ιευθύνουσα Σύµβουλος της Αναπτυξιακής «Αειφόροι Νήσοι 
ΑΕ», Εύη Τατούλη

Το κλειστό γήπεδο στο Ζευλάκι (τρισδιάστατη απεικόνιση)
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Covid-19: 
Κατακόρυφη η 
αύξηση του ιικού 
φορτίου 

Επαγρύπνηση συστήνεται για την αυστηρή τήρηση των 
µέτρων πρόληψης διάδοσης του κορωνοϊού, µετά την εκρη-
κτική αύξηση του ιικού φορτίου στις Εγκαταστάσεις Επεξερ-
γασίας Λυµάτων Πάρου, σύµφωνα µε στοιχεία της ∆ΕΥΑΠ.

Συγκεκριµένα, παρατηρήθηκε αύξηση που ξεπερνά το 
200% των αµέσως προηγούµενων µετρήσεων στους Βιο-
λογικούς Παροικιάς, Νάουσας και Μάρπησσας.

Τα αποτελέσµατα των τακτικών αναλύσεων για ανίχνευ-
ση του Covid-19 στα λύµατα των τριών εγκαταστάσεων της 
Πάρου, που έγιναν την Τετάρτη 30/3/2022, έδειξαν κατακό-
ρυφη αύξηση του ιικού φορτίου, ειδικά στη Νάουσα, όπου 
για πρώτη φορά, έχει ξεπεράσει το 1.000.000 RNA/L.

Ειδικότερα, η κατάσταση είναι η εξής:
- Στον Βιολογικό Καθαρισµό Παροικιάς ανιχνεύτηκαν 

356.000 RNA/L (την προηγούµενη φορά ήταν 168.655 
RNA/L), παρουσιάζοντας αύξηση κατά 211 %.

- Στον Βιολογικό Νάουσας 1.003.000 RNA/L (την προη-
γούµενη φορά ήταν 330.097 RNA/L) σηµειώνοντας αύξη-
ση της τάξης του 303,8%.

- Τέλος, στον Βιολογικό Καθαρισµό Μάρπησσας ανιχνεύ-
τηκαν 404.900 RNA/L (την προηγούµενη φορά ήταν 59.293 
RNA/L) σηµειώνοντας το «εξωφρενικό» άλµα του 682,3%.

Συνέδριο 
ΣΥΡΙΖΑ: Οι 
Παριανοί 
αντιπρόσωποι

Οι τετραήµερες εργασίες στο τρίτο συνέδριο 
του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στο Φάληρο, επικεντρώθη-
καν στη φυσιογνωµία, την ιδεολογική ταυ-
τότητα αλλά και τη διεύρυνση του κόµµατος.

Μετά από τέσσερις ηµέρες πολιτικών και 
εσωκοµµατικών διεργασιών, το σήµα στην 
προσπάθεια της αξιωµατικής αντιπολίτευσης 
να κάνει µια «νέα Αρχή» µε την κοινωνία, αλ-
λάζοντας αρχικά το κόµµα, έδωσε ο πρόεδρος 
του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας.

Για τις τροπολογίες ακολούθησε ψηφοφο-
ρία µε ανάταση χειρός, αλλά καθώς το απο-
τέλεσµα ήταν αµφίρροπο απουσία πολλών 
Συνέδρων, ο Γραµµατέας του κόµµατος, ∆η-
µήτρης Τζανακόπουλος πρότεινε να υπάρξει 
σχετική ψηφοφορία στις 15 Μαΐου, µαζί µε 
την εκλογή της ηγεσίας από τη βάση.

Ως προς το ποιοι θα µπορούν να ψηφίσουν 

στις 15 Μαΐου, όπως ξεκαθαρίστηκε θα µπο-
ρούν όσοι θα εµφανιστούν στις κάλπες εκείνη 
την ηµέρα και θα έχουν εγγραφεί αυτοπρο-
σώπως κι όχι ηλεκτρονικά.

Τελικά, η Πολιτική Απόφαση του 3ου Συ-
νεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπερψηφίστηκε, µε 
µία µόνο αρνητική ψήφο και ένα «λευκό», 
επισφραγίζοντας την επικράτηση του Αλέξη 
Τσίπρα στις εργασίες.

Οι αντιπρόσωποι της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Πά-
ρου - Αντιπάρου στο 3ο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ 
Π.Σ. ήταν (εξ αριστερών): Σταύρος Στέλλας, 
Κώστας Ρούσσος, Τάσος Κοντόσταυλος, Μα-
ριαλένα Παναγάκη, Μαρία Χανιώτη.
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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

®

Μ.Σάββατο βράδυ
& Κυριακή του Πάσχα
σας περιµένουµε

στο λιµανάκι της Νάουσας
στο "ΟΥΖΕΡΙ ΤΩΝ ΝΑΥΤΙΚΩΝ"

T. 22840 51662 - M. 6984 601 945

Σας περιμένουμε Μ.Σάββατο βράδυ
και Κυριακή του Πάσχα

με την παραδοσιακή μαγειρίτσα
και τα υπέροχα ψητά μας 

τηλ. κρατήσεων: 22840 27207
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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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΩΜΑΤΑ, 
πωλείται οικόπεδο 600 τ.µ. Τηλέφω-
νο για πληροφορίες: 6971 822 279

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

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

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. Επι-
κοινωνία 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

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από 
κατασκευαστική εταιρεία στην Πάρο, 
για το κατάστηµα  λιανικής καθώς 
και ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ. 
Αποστολή βιογραφικών στο info@
jmconstructions.gr , τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 22840 22765.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για το ξενοδο-
χείο Αργοναύτης στην Παροικία της 
Πάρου, από Απρίλιο έως Οκτώβριο, 
κατά προτίµηση κάτοικος Πάρου. 
Παρέχονται µισθός και ασφάλιση. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6944 625 219

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ όλων των ειδικοτήτων 
ζητείται από νεοσύστατο ξενοδοχείο 
5 αστέρων στην Πάρο. Αποστολή 
βιογραφικών στο kostastzamtz83@
gmail.com

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται  για  
κατοικία στην Παροικιά. Τηλ. για 
περισσότερες πληροφορίες:  6942 

409 172

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από νέο ΚΑΦΕ 
στο κέντρο της Νάουσας Πάρου, άν-
δρας ή γυναικά, για παρασκευή καφέ 
και ποτού. Εργασία 8ωρη από 18.00-
02.00. Μισθός,ΙΚΑ και Μπόνους. Για 
το διάστηµα από Μάιο έως Οκτώβριο. 
Τηλ. 6942798728 κ. Μιχάλης

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.6937 263 928

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.6937 263 928

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ – DELIVERY ζητείται 
από το εστιατόριο Cavo d’ Oro 
στην Παροικιά. Πλήρης ή µερική 
απασχόληση, συζητήσιµο ωράριο, να 
διαθέτει µηχανάκι. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 697 997 6712 και 22840 2262

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από τα 
Πρατήρια AVIN στην Πάρο για µόνιµη 
απασχόληση σε ετήσια βάση. Παρα-
καλώ επικοινωνήστε µε τον κ. Φάνη 
στο τηλ. 22840 30012

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ και ΘΕΣΗ 
RECEPTIONIST ζητούνται από 
ξενοδοχείο 5* στην Πάρο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22840 51976, Email 
για αποστολή βιογραφικών: astir@
otenet.gr, astirlogist@gmail.com

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ζητείται από τεχνική 
εταιρεία για µόνιµη ή εποχιακή εργα-
σία στην Πάρο. Αποδοχές αναλόγως 
προσόντων. Τηλ. επικοινωνίας: 6983 
913 451 -211 2158341 – Κονταράκη 
∆ήµητρα, ώρες επικοινωνίας: 10:00 
- 16:00

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικια-
ζόµενα δωµάτια στην Παροικιά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6979 547 578

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στη Χρυσή Ακτή της Πάρου, για τα 
παρακάτω πόστα: ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, 
ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΩΙΝΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6931 728 111

ΚΥΡΙΟΣ ζητείται από κατάστηµα 
ηλεκτρικών ειδών για µεταφορά 
εµπορευµάτων, µε δίπλωµα οδήγη-
σης. Τηλ. 2284022565, 6945244748

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€ 

Προαγγελίες γάµου 
 Ο Καπινιάρης Εµµανουήλ του Νικολάου και 

της Σοφίας, το γένος Σπυριδωνοπούλου, που γεν-
νήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η 
∆εσύλλα Κωνσταντίνα - Μαρία του ∆ηµητρίου 
και της Μαργαρίτας, το γένος Μπάλιου, που γεν-
νήθηκε στο Αµαρούσιο Αττικής και κατοικεί στην 
Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν στη Νάξο.

Ο  Νταϊλάνη Εµµανουήλ του Λουλεζίµ και 
της Ντιτουρί το γένος Τόσκα, που γεννήθηκε στην 
Αλβανία και κατοικεί στην Πάρο και η Θεοδωρο-
πούλου Άννα του ∆ηµητρίου και της Πόπης, το 
γένος Τριανταφύλλου, που γεννήθηκε στην Καρ-
δίτσα και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν το 
Μάιο στην Πάρο. 

Ο  Χαµηλοθώρης Παντελεήµων του Πέτρου 
και της Μοσχούλας το γένος Τριπολιτσιώτη, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο 
και η Ραγκούση Ελένη του Ιωάννη και της Νι-
κολέτας, το γένος Αλιπράντη που γεννήθηκε στην 
Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν 
στις 21 Μαΐου στη Νάουσα της Πάρου. 
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Προβλήµατα 
στον λιµένα 
Παροικιάς

Η Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εµπορικού 
Ναυτικού ενηµέρωσε µε έκθεσή της στο υπουρ-
γείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, για 
τον εντοπισµό προβληµάτων που προκύπτουν σε 
κάθε δροµολόγιο των πλοίων µε τις γερασµένες, 
ελλιπείς ή κακοσυντηρηµένες λιµενικές υποδοµές 
στα λιµάνια και για την ευαισθητοποίηση –ενερ-
γοποίηση των αρµόδιων αρχών προκειµένου να 
δοθούν λύσεις.

Όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος της ΠΕΠΕΝ 
και γγ της Οµοσπονδίας, Μανώλης Τσικα-
λάκης, «κάνω έκκληση σε όλους τους εµπλεκοµέ-
νους φορείς για αναβάθµιση των λιµανιών και των 
λιµενικών υποδοµών στη χώρα µας, αλλά και για 
την κατάργηση των αναχρονισµών που κρύβουν 
τα προβλήµατα κάτω από το χαλί και δεν λύση. Τα 
πλοία εκσυγχρονίζονται και κατασκευάζονται όλο 
και πιο µεγάλα», προσθέτοντας ότι: «Οι απαιτήσεις 
υποδοχής και φιλοξενία στους αυξάνονται. Πολλά 
λιµάνια µας όµως έχουν παραµείνει µε υποδοµές 

του περασµένου αιώνα. Οι θαλάσσιοι δρόµοι είναι 
καθοριστικοί του περασµένου αιώνα. Οι θαλάσσι-
οι δρόµοι είναι καθοριστικοί για τη διακίνηση των 
αγαθών µέσω του εµπορίου, για τη µεταφορά των 
νέων ενεργειακών πηγών για την ανάπτυξη του 
τουρισµού για τη στήριξη των νησιών µας. Ας µην 
χαθεί άλλος χρόνος».

Πάρος
Σε ό,τι αφορά τον λιµένα της Παροικιάς, σηµει-

ώνεται: 
«Στον προβλήτα στη Νο 2 θέση εξέχουν οι ρά-

γες µε αποτέλεσµα ο καταπέλτης να γλιστράει. 
Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος ζηµιάς σε περίπτωση 
σκαλώµατος καταπέλτη ή νυχιού καταπέλτη σε 
κάποια από τις ράγες. Τα τουριστικά σκάφη που 
δραστηριοποιούνται στην είσοδο/έξοδο και αγκυ-
ροβόλιο του λιµένα, κινούνται χωρίς έλεγχο, µε 
αποτέλεσµα να επηρεάζουν την οµαλή λειτουργία 
κατά την είσοδο – έξοδο – χειρισµούς πρόσδεσης 
των πλοίων. Υπάρχει έλλειψη µπαλονιών πρό-
σκρουσης (Fender).

α) Εκβάθυνση πέριξ θέσεων Νο 4 (γαρµπής) έως 
Νο 8.

β) ∆ιάλυση υφάλου «Σπίθα» και απόσυρση της 
σηµαδούρας.

γ) Οι µπίντες µεταξύ των θέσεων 6 έως 8 να γί-
νουν χωνευτές ώστε τα πλοία να µπορούν να προσ-
δένουν και συγχρόνως να γίνεται χρήση όλων των 
καταπελτών των µεγάλων πλοίων».

∆ηµοτικό συµβούλιο 14/4/2022

Οι «συµπληγάδες» των 
∆ηµόσιων Τουαλετών

Συνεχίζεται ο µαραθώνιος ολοκλή-
ρωσης των δηµόσιων τουαλετών Αγίου 
Νικολάου, µε τις τεχνικές Υπηρεσίες 
του δήµου και τη συνδροµή της υπη-

ρεσίας καθαριότητας να επωµίζονται πλήρως 
την ευθύνη περάτωσης και παράδοσής τους 
στο κοινό.

Μετά τη χαρακτηριστική καθυστέρηση στην 
προµήθεια των ειδών υγιεινής, σε εκκρεµότη-
τα βρίσκονται και τα κουφώµατα. Τα τεράστια 
προβλήµατα στεγανοποίησης της οροφής που 
απαίτησαν περισσότερες από τις αρχικά προ-
βλεπόµενες εργασίες, εκτόξευσαν τον αριθµό 
των προβλεπόµενων ηµεροµισθίων, ανέβα-
σαν το συνολικό κόστος του έργου στις 50 µε 
60 χιλ. ευρώ, σύµφωνα µε απάντηση του δη-
µάρχου σε σχετική, εκτός ηµερησίας διάταξης 
ερώτηση του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης, Κώστα Ροκονίδα. 

Αναφορικά µε την ακριβή ηµεροµηνία πα-
ράδοσης των τουαλετών προς χρήση, η δη-
µοτική Αρχή δεν µπόρεσε να είναι σαφής, 
καθώς, δεν υπάρχουν και οι διαθέσιµοι υπάλ-
ληλοι που προβλέπονται για τη φύλαξη του 
χώρου όλο το 24ωρο. 

Σηµ: Όπως διευκρινίστηκε από πλευράς κ. 
Κωβαίου «Οι τουαλέτες θα είναι οθωµανικού 
και ευρωπαϊκού τύπου, µε κάποιες ειδικά προ-
βλεπόµενες για χρήση από ΑµεΑ».

«Ανεξίτηλες» διαγραµµίσεις… 
οσονούπω

Τη Μεγάλη ∆ευτέρα οι υπηρεσίες του 
δήµου, µετά και την προµήθεια νέου 
ανθεκτικότερου χρωµατικού υλικού, 
δεσµεύτηκαν να προβούν στις απαραί-

τητες διαγραµµίσεις στην περιοχή του λιµα-
νιού και στον κεντρικό δρόµο της Παροικιάς, 
ώστε να διευκολυνθεί η κυκλοφορία δεο-
µένης και της πυκνής έλευσης επισκεπτών 
λόγω Πάσχα.

Όπως διευκρινίστηκε από πλευράς δηµοτι-
κής Αρχής, σε µία ακόµη ερώτηση του κ. Ρο-
κονίδα: «Όσες διαγραµµίσεις είναι περασµέ-
νες σε ΦΕΚ και εµπίπτουν στις αρµοδιότητες 
συγκεκριµένου εργολάβου που θα επιληφθεί 
αυτών, θα ξεκινήσουν αµέσως µετά το Πάσχα».

Από Μάιο η ασφαλτόστρωση 
του Περιφερειακού Παροικιάς

Όπως διευκρινίστηκε από τον πρόε-
δρο της ∆ΕΥΑΠ, Γ. Πούλιο, σε άλλη µία 
εκτός ηµερησίας ερώτηση του κ. Ροκο-
νίδα, η ασφαλτόστρωση της Περιφερει-

ακής οδού θα ξεκινήσει (το αργότερο) µέσα 
Μαΐου. Οι όποιες καθυστερήσεις αποδίδονται 
στην προµηθεύτρια εταιρεία και τη σχετι-
κή αδειοδότηση του ποιοτικά ενδεδειγµένου 
µείγµατος που έχει δεσµευτεί να τοποθετήσει 
επί του οδοστρώµατος.

Σιγά τα λάχανα!

Σιγά τα λάχανα. Αυξήθηκε το ηλεκτρι-
κό ρεύµα, το φυσικό αέριο, οι ντοµάτες και τα 
αγγούρια. Η ακρίβεια καλπάζει και ο κόσµος 
αναστενάζει αλλά τα δύο τρίτα των ειδήσεων 
ενδιαφέρονται µόνο για το ζευγάρι στην Πάτρα! 
Παρέλαση συγγενών, γειτόνων, ειδικών!

Σιγά τα λάχανα. Ο πόλεµος συνεχίζεται, οι 
απειλές εκτοξεύονται εκατέρωθεν για χηµικά 
όπλα και χαµηλά ατοµικά, αλλά τα κοµµατικά 
συνέδρια και οι εβδοµαδιαίες δηµοσκοπήσεις 
συνεχίζουν ακάθεκτα.

Σιγά τα λάχανα. Οι ειδικοί προειδοποιούν 
στις µέρες που ζούµε ότι η κατάθλιψη πέρασε 
τις πύλες του ανεξήγητου. Το προ των πυλών, 
ανήκει στο παρελθόν. Τα χρέη αυξάνονται, το 
οικογενειακό εισόδηµα εξανεµίζεται πριν καλά 
– καλά εισπραχθεί και οι άνεργοι πολλαπλασιά-
ζονται σαν τους µύκητες των θανατηφόρων ιών.

Στην Αµερική µια εταιρία ευχετήριων καρτών 
συµπαραστεκόµενη στους ανέργους έκανε µια 
κάρτα µε σύνθηµα «Μη σκέφτεσαι ότι χάνεις 
τη δουλειά σου, σκέψου ότι είναι µια ανάπαυλα 
ανάµεσα σε δύο ανόητους εργοδότες».

Σιγά τα λάχανα. Γέµισαν οι τηλεοράσεις 
από Έλληνες καταναλωτές που διαµαρτύρονται  
ότι τους λείπουν τα βασικά για να περάσουν το 
µήνα και από την άλλη, η πληρότητα των ξενο-
δοχείων, ξεπερνάει το ογδόντα τοις εκατό, στις 
ακριβές περιοχές για τις διακοπές του Πάσχα. Ή 
πολλά ψέµατα λέµε, ή πολλοί είναι πλούσιοι και 
µας το κρύβουν. ∆εν εξηγείται αλλιώς.

Σιγά τα λάχανα. Φόβος και τρόµος η τιµή 
του οβελία και του πασχαλινού τραπεζιού. 

Απλησίαστα για τη µεσαία τάξη, σύµφωνα µε 
τα πασχαλινά ρεπορτάζ των τηλεοπτικών κα-
ναλιών. Μόνιµη επωδός των καταναλωτών 
που συνεντευξιάζονται είναι «ακρίβεια, ακρί-
βεια, αλλά θα τα βολέψουµε». Όταν υπάρχει το 
«αλλά» ή το «όµως» σε µια φράση ακυρώνεται 
ότι έχει προηγηθεί.

Σιγά τα λάχανα, στη µαυρίλα του κόστους 
της νυχτερινής διασκέδασης. Τα τηλεοπτικά 
σήριαλ µυθοπλασίας, τα κάθε είδους τηλεπαι-
χνίδια, οι µουσικοχορευτικές εκποµπές, είναι 
πλέον, η δωρεάν όαση διασκέδασης, αρκεί να 
ανοίγετε το τηλεοπτικό κουτί, µετά τα δελτία 
των ειδήσεων. Αλλιώς τα πάθη της Μεγάλης 
Εβδοµάδας, θα είναι καθηµερινά και  όποιος 
αντέξει. Οι ειδήσεις βλάπτουν σοβαρά το νευ-
ρικό σύστηµα.

Σιγά τα λάχανα. Η ακρίβεια έχει πάρει τα 
πάνω της και δήθεν χρησιµοποιείται από πο-
λιτικά κόµµατα και αρχηγούς σαν «λίπασµα»  
λαϊκισµού. 

Σιγά τα λάχανα, αν ήρθε η σειρά της ακρί-
βειας, µετά από το «λίπασµα» της ξενοφοβίας, 
του ρατσισµού, της διαφθοράς, της αναξιοκρα-
τίας, και πολλών άλλων, να πάρει τον επίκαιρο 
ρόλο των «γεγονότων», σύµφωνα µε τη γνω-
στή φράση του Μακ Μίλαν, που θα καθορίσουν 
τα αποτελέσµατα της κάλπης, µέσω της κοινής 
γνώµης.

Σιγά τα λάχανα, οι δηλώσεις επωνύµων 
ανάµεσα στις µυρωδιές φρεσκοµαγειρεµένου 
φαγητού που έρχεται από το σαλόνι του σπι-
τιού και όχι από την κουζίνα, οι κοµµατικές 
αναλύσεις ειδικών που «µυρίζουν» από µακριά 
προεκλογικό αφήγηµα, οι υποσχέσεις των πολι-
τικών µας ταγών για καλύτερες µέρες Καλύτερα 
να έλειπαν!

Σπουδαία τα λάχανα, θα είναι µόνο όταν 
γίνει το θαύµα της επιστροφής στην καθηµερι-
νότητα, και µάλιστα στην καθηµερινότητα,  προ 
δεκαπενταετίας!

Καλή Ανάσταση! Καλό Πάσχα!

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου

Τά ἐν δήµῳ
της Ιωάννας Μουτσανά
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Ήττα στη Νάξο
Με σκορ 1-0 ηττήθηκε το περασµένο Σάββατο η 
Αθλητική Ένωση Πάρου από τον Πανναξιακό, για 
τον τελευταίο της φετινό αγώνα για τη δεύτερη 
φάση του πρωταθλήµατος της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Η οµάδα της Νάξου ήταν καλύτερη και η ελλι-
πής ΑΕ Πάρου στάθηκε µεν καλά µέσα στον αγω-
νιστικό χώρο, αλλά δεν µπόρεσε να αποτρέψει την 
ήττα. Η παριανή οµάδα προσπάθησε να κλέψει το 
παιχνίδι, όταν µε την έναρξη του δευτέρου ηµιχρό-
νου κέρδισε πέναλτι µετά από ανατροπή του Στρ. 
Κρηικού από τον ναξιώτη αµυντικό Μανδηλαρά. 
Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο Γιουρτζίδης, 
αλλά το σουτ του έφυγε πάνω από το οριζόντιο 
δοκάρι του Πανναξιακού. Στο 62ο λεπτό ο Παν-
ναξιακός πέτυχε το νικητήριο γκολ µε πλασέ του 
Σέµε έπειτα από ασίστ που δέχθηκε από τον Γ. Βα-
θρακοκοίλη.

Συνθέσεις
Πανναξιακός: Λουλάι, Καράι, Μανδηλαράς, 

Ανεβλαβής, Λουβερδής, Πιτταράς, Σέµε, Ντάσιος 
(Ν. Βαθρακοκοίλης), Πρεβόλης (Τζάι), Χαντζής, 
Καλαβρός (Γ. Βαθρακοκοίλης)

ΑΕ Πάρου: ∆. Ρούσσος, Βιτζηλαίος, Παπαδό-
πουλος, Γαβαλάς (Γ. Ρούσσος), Κιοσέ, Παντελαίος, 
Ευστρ. Κρητικός, ∆. Κρητικός, Εσάι (Μανωλακού-
δης), Λόκα, Γιουρτζίδης.

Αποτελέσµατα – Βαθµολογίες

Β’ φάση ΕΠΣΚ
Πανναξιακός – ΑΕ Πάρου 1-0
Πύργος – Ελλάς Σύρου 1-0
Βαθµολογία
1. Ελλάς Σύρου 18 
(µπαράζ ανόδου για Γ’ Εθνική)
-----------------------------------
2. Πανναξιακός 15
3. Πύργος 11
4. ΑΕ Πάρου 10
5. Φιλώτι 0

Ακολουθίες
Από το ιερό προσκύνηµα της Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής, ανακοινώθηκε το πρόγραµµα ακολου-
θιών για τη Μ. Εβδοµάδα, που για τις τελευταίες 
ηµέρες που διανύουµε έχει ως εξής:

Μεγάλη Πέµπτη
7:30 π.µ. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
7:30 µ.µ. Ακολουθία των Αγίων Παθών
Μεγάλη Παρασκευή
10:00 π.µ. Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και 

εν συνεχεία τη 12η µεσηµβρινή, ο Εσπερινός της 
Αποκαθηλώσεως

10:00 µ.µ. Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου 
και εν συνεχεία, την12η νυκτερινή η Έξοδος του 
Ιερού Επιταφίου

1:30 π.µ. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
Μέγα Σάββατο
7:30 π.µ. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου
11:00 µ.µ. Ακολουθία της Αναστάσεως και εν 

συνεχεία η Αναστάσιµη Θεία Λειτουργία προεξάρ-
χοντος του Μητροπολίτη Παροναξίας, Καλλίνικου

Κυριακή του Πάσχα
11:00 π.µ. Εσπερινός της Αγάπης, χοροστατού-

ντος του Σεβασµιότατου Μητροπολίτη µας Καλλί-
νικου.

Χρήµατα για τη 
Μονή Χριστού 
∆άσους

Η Ερανική Επιτροπή για την Ιερά Μονή Χριστού 
∆άσους – Άγ. Αρσένιος, δηµοσιοποίησε επιστο-
λή της σχετικά µε τα κτιριακά προβλήµατα που 
υπάρχουν στο µοναστήρι και τις προσπάθειες που 
γίνονται για τις επισκευές εκεί:

Η επιστολή προς τους κατοίκους της Πάρου και 
της Αντιπάρου, έχει ως εξής:

«Αγαπητές Συµπατριώτισσες, Αγαπητοί Συµπα-
τριώτες,

Ο λόγος που σας απευθύνουµε την παρούσα επι-
στολή έχει σχέση µε την Ιερά Μονή Χριστού του 
∆άσους – Αγίου Αρσενίου, η οποία αντιµετωπίζει 
σοβαρά κτιριακά προβλήµατα, που απαιτούν άµε-
σες ενέργειες. 

Το µοναστήρι που στεγάζει από το 1805 µέχρι τις 
µέρες µας µοναχές και το οποίο µετράει ζωή πέραν 
των 200 ετών, αποτελεί κληρονοµιά όλων µας και 
είναι προσφορά στο κοινό της Πάρου από την οικο-
γένεια του µεγάλου ευεργέτη Νικολάου Μαυρογέ-
νη. Είναι η Ιερά Μονή που είχε πνευµατικό οδηγό 
τον Άγιο Αρσένιο, που τιµάται και εορτάζεται από 
όλους µας, αλλά και από κατοίκους άλλων περιο-
χών της πατρίδας µας, οι οποίοι αισθάνθηκαν σε 
δύσκολες ώρες το θαυµατουργικό του χάρισµα.

Ο Σεβασµιώτατος Μητροπολίτης µας κ.κ. Καλλίνι-
κος, έχοντας επίγνωση της µεγάλης ιστορικής, θρη-
σκευτικής και πολιτιστικής αξίας του καθαγιασµέ-
νου αυτού χώρου, µε την µε αριθµό 64/16.12.2021 
απόφασή του, συγκρότησε Ερανική Επιτροπή επι-
σκευής και συντήρησης της Ι. Μονής, η οποία ήδη 
ανέλαβε τη µεγάλη ευθύνη να εκτελέσει ένα έργο 
εξαιρετικά δύσκολο και µεγάλης χρονικής διάρκει-
ας, λόγω του µεγέθους του µοναστηριακού συγκρο-
τήµατος.

Αγαπητές Συµπατριώτισσες, Αγαπητοί Συµπατρι-
ώτες,

Σας καλούµε σε ενεργή συµπαράσταση ή καλύτε-
ρα σε συστράτευση προκειµένου να συγκεντρωθεί 
το απαραίτητο χρηµατικό ποσόν, ώστε να χρηµατο-
δοτηθούν οι σχετικές µελέτες, που αποτελούν προ-
ϋπόθεση για τις επόµενες δράσεις επισκευής και 
συντήρησης του ιστορικού µας µοναστηριού.

Ο σταυρωθείς και Αναστάς Ιησούς Χριστός να 
µας δίνει ελπίδα.

Καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση!
Για την Ερανική Επιτροπή
Χρήµατα κατατίθενται στον ακόλουθο λογαρια-

σµό της Ιεράς Μονής στην ALPHA BANK: 
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥ ∆ΑΣΟΥΣ – ΑΓΙΟΥ ΑΡ-
ΣΕΝΙΟΥ ΕΝ ΠΑΡΩ - Αριθµός: 19434639
ΙΒΑΝ GR2101406250625002002018924 
BIC: CRBAGRAA και στην ταµία της Ερανικής 
Επιτροπής, Μαρία Φ. Τσαντάνη, κιν. 694 277 
6780».

Εκλογές στους 
κυνηγούς

Την Κυριακή, 1η Μαΐου 2022, οι κυνηγοί Πάρου 
δίνουν ραντεβού στις 9:00 το πρωί, στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου, «Άγιος Μηνάς», στο 
παλιό δηµοτικό σχολείο στο Μαράθι, για τη γενική 
τους συνέλευση..

Η ανακοίνωση για 
τις εκλογές έχει ως 
εξής:

«To ∆Σ του Κυνη-
γετικού Συλλόγου 
Πάρου µετά την 
απόφαση του υπ’ 
αριθµό Πρακτικού 
3/31-3-2022 και 
ώρα 9:00 π.µ. προ-
σκαλεί όλα τα µέλη 

να προσέλθουν στην αίθουσα (…).
Θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης
1. Έκθεση πεπραγµένων
2. Έγκριση απολογισµού 2021
3. Έγκριση προϋπολογισµού 2022
4. Έγκριση έκτακτης εισφοράς
5 Ενηµέρωση για τρέχοντα θέµατα κυνηγιού και 

ό,τι άλλο συζητηθεί
6. Αρχαιρεσίες
Σε περίπτωση µαταίωσης της συνέλευσης -λόγω 

έλλειψης απαρτίας- αυτή θα πραγµατοποιηθεί την 
επόµενη Κυριακή 8 Μαΐου (ίδια ώρα και τόπος) µε 
τα ίδια θέµατα ηµερήσιας διάταξης, µε όσα µέλη 
παραβρεθούν σύµφωνα µε το άρθρο 7 του κατα-
στατικού του συλλόγου».
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Πότε 
επιστρέφουν 
τα παιδιά στις 
αθλητικές 
δραστηριότητες 
µετά από 
λοίµωξη 
COVID-19;
γράφει η Ειρήνη Γιαννάτου, 
Παιδίατρος - «ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ»

Το ερώτηµα αυτό απασχολεί πολλούς γονείς, 
ανησυχούν για την πιθανότητα µυοκαρδίτιδας 
από την νόσο COVID-19 και την επιβάρυνση που 
µπορεί να έχει η καρδιά του παιδιού κατά την επι-
στροφή του στις αθλητικές δραστηριότητες. 

Η Αµερικανική Παιδιατρική Ακαδηµία (AAP) µας 
δίνει τις σχετικές οδηγίες κατηγοριοποιώντας την 
λοίµωξη COVID-19 σε Ασυµπτωµατική ή Ήπιας 
βαρύτητας, Μέτριας Βαρύτητας και Σοβαρή 
Νόσο σύµφωνα µε την βαρύτητα των συµπτωµά-
των και την έκβαση της νόσου, έτσι έχουµε:

Α) ΑΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ή ΗΠΙΑ ΝΟΣΟ, όταν 
το παιδί έχει πυρετό πάνω από 38οC για λιγότερο 
από 4 ηµέρες και έχει για λιγότερο από 1 εβδοµάδα 
µυαλγίες, ρίγος ή υπνηλία.

Β) ΜΕΤΡΙΑΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΝΟΣΟΣ, όταν το 
παιδί έχει πυρετό πάνω από 38οCγια πάνω από 4 

ηµέρες και πάνω από 1 εβδοµάδα µυαλγίες, ρίγη, 
υπνηλία ή αν έχει νοσηλευθεί σε κανονικό θάλαµο 
όχι σε ΜΕΘ και όταν φυσικά δεν υπάρχουν στοι-
χεία πολυσυστηµατικού φλεγµονώδους συνδρό-
µου (MIS-C).

Γ) ΣΟΒΑΡΗ ΝΟΣΟΣ, όταν το παιδί εµφανίσει 
Πολυσυστηµατικό Φλεγµονώδες Σύνδροµο ή αν 
νοσηλευθεί στην ΜΕΘ. 

Σε κάθε περίπτωση το παιδί εξετάζεται από τον 
Παιδίατρο του και η οικογένεια λαµβάνει οδηγίες 
αποµόνωσης, παρακολούθησης και αντιµετώπι-
σης. 

Ο Παιδίατρος εκτιµά και αξιολογεί τον κίνδυνο 
για ύπαρξη νοσηµάτων της καρδιάς, συγγενή (που 
υπάρχουν από την γέννηση) ή γενετικά, µε έµφα-
ση στα συµπτώµατα της µυοκαρδίτιδας (πιθανό-
τητα 0,5-3%) δηλαδή θωρακικό άλγος, δύσπνοια 
που δεν οφείλεται σε λοίµωξη του αναπνευστικού, 
αίσθηµα παλµών ή λιποθυµικό επεισόδιο και κρί-
νει αν θα χρειαστεί ή όχι έλεγχος µε καρδιογράφη-
µα ή πλήρης παιδοκαρδιολογικός έλεγχο.

Τα παιδιά µε Ασυµπτωµατική ή Ήπια Νόσο
και αυτά που είναι µικρότερα των 12 ετών επι-
στρέφουν σταδιακά στην κανονικότητα τους µετά 
την ύφεση των συµπτωµάτων αλλά προσεκτικά 
χωρίς να εξαντλούν τον εαυτό τους, τα δε µεγαλύ-
τερα παιδιά επιστρέφουν σταδιακά στις αθλητικές 
τους δραστηριότητες σε βάθος χρόνου 7 ηµερών 
µε σταδιακά αυξανόµενης έντασης άσκηση ξεκι-
νώντας από λίγα λεπτά περπάτηµα ή τρέξιµο µέχρι 
την 7 µέρα που θα έχουν κανονική άσκηση.

Τα παιδιά µε Μέτρια Νόσο χρειάζεται να κά-
νουν καρδιογράφηµα που αν είναι φυσιολογικό 
τότε απέχουν από αθλητικές δραστηριότητες για 
τουλάχιστον 10 µέρες από το τέλος των συµπτωµά-
των τους και τουλάχιστον 10 µέρες από το θετικό 
τεστ (πρέπει να ικανοποιούνται και οι δύο συνθή-
κες). Αν είναι παθολογικό χρειάζονται έναν πλήρη 
καρδιολογικό έλεγχο και µένουν εκτός αθλητικών 
δραστηριοτήτων µέχρι να δώσει το πράσινο φως ο 
παιδοκαρδιολόγος. 

Τα παιδιά µε Σοβαρή Νόσο πρέπει να απέχουν 

από αθλητικές δραστηριότητες για 3-6 µήνες και 
επιστρέφουν αφού γνωµοδοτήσει σχετικά ο παι-
δοκαρδιολόγος.

Με την ευκαιρία της λοίµωξης COVID-19 σε παι-
διά και εφήβους στρέφουµε το βλέµµα στις συγ-
γενείς καρδιοπάθειες και τα γενετικά νοσήµατα 
µε παθολογικά ευρήµατα από την καρδιά καθώς 
και την συµπτωµατολογία που µας παραπέµπουν 
στην µυοκαρδίτιδα.

Η αξιολόγηση από τον γιατρό του ατοµικού και 
οικογενειακού ιστορικού που συσχετίζεται µε συγ-
γενή ή γενετικά νοσήµατα της καρδιάς καθώς και 
των ευρηµάτων από την κλινική εξέταση είναι ου-
σιώδους σηµασίας ώστε να επισηµανθούν εγκαί-
ρως οι ασθενείς υψηλού κινδύνου για αιφνίδιο 
θάνατο. 

Παράλληλα, στο επίπεδο της πρόληψης που µας 
αφορά, η ανάγκη ύπαρξης όλο και περισσότερων 
αυτόµατων εξωτερικών απινιδωτών (AED) σε διά-
φορα σηµεία της Πάρου, η χαρτογράφηση αυτών 
των σηµείων καθώς και η συνεχής εκπαίδευση 
πολιτών πάνω στην Βασική Υποστήριξη Ζωής µε 
χρήση ΑΕD είναι αυτό που θα κάνει την διαφορά.

Χωρίς άγχος και υπερβολές αλλά µε επαγρύπνη-
ση και σωστή επικοινωνία µε τον γιατρό φροντί-
ζουµε την υγεία των παιδιών µας όχι µόνο µετά 
από λοίµωξη COVID-19 αλλά σε κάθε περίπτωση 
που το παιδί και τα συµπτώµατα µας καλούν.

Μπάσκετ
Καθαρή νίκη µε σκορ 84-63 πέτυχε η οµάδα του 
ΑΟ Πάρου επί του Πανναξιακού, κερδίζοντας την 
πρώτη θέση στον Όµιλό του και περνώντας στην 
τελικά φάση του πρωταθλήµατος για τα πλέι οφ.

Οι «µπλε» της Πάρου κυριάρχησαν από την αρχή 
του αγώνα και τα δεκάλεπτα ήταν: 24-16, 39-37, 
68-54 και 84-63. 

Συνθέσεις
ΑΟΠ: Θωµόπουλος 8, Μπαρµπαρής, Κυπραίος 

9 (1), Σωφρονάς 2, Σιφναίος 14, Μαούνης 10, Λυ-
µαράκης 6, Στέφας 6, Αραβαντινός 5, Ζαµπουνί-
δης, Βλάσι 13, Παντελαίος 11

Πανναξιακός: Τσακωνιάτης 6, Λιανός 4, Γεωρ-
γακόπουλος 8, Παναγιωτακόπουλος, Ζάκο, ∆ρυς 
15 (2), Σµίρα, Σοφικίτης 28, Βερυκοκκος, Μαργα-
ρίτης, Θεοδοσίου, Κονδύλης 2.

Βαθµολογία (Β’ Όµ. Παίδων)
1. ΑΟ Πάρου 14
2. ΑΕ Σαντορίνης 13

3. Πλοηγός Αντιπάρου 11
4. Φανάρια 7
5. Πανναξιακός 7

Ήττα στους άνδρες

Ο ΑΟ Πάρου δεν µπόρεσε να ανακόψει την αήτ-
τητη πορεία του Πανναξιακού στο πρωτάθληµα 
ανδρών της ΕΣΚ Κυκλάδων και τελικά, ο ηττήθηκε 
40-62 στο κλειστό γυµναστήριο της Μάρπησσας, 
το περασµένο Σάββατο. 

Η παριανή οµάδα προσπάθησε για το καλύτε-
ρο στο πρώτο ηµίχρονο αλλά από την έναρξη του 
δευτέρου ηµιχρόνου οι ναξιώτες απέδειξαν ότι 
βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση αυτή 
την εποχή. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 13-13, 
20-25, 31-46 και 40-62.

Συνθέσεις
ΑΟ Πάρου: Λυµαράκης, Αλιπράντης 9, Κουτσι-

ούκης 16 (4), Κορτιάνος 2, Τσίπη, Βαγιόπουλος, 
Χρυσοχός, Έσκη 7, Καραπαναγιώτης, Σκιαδάς, Ζα-
µπακόλας 1, Βλάσι 5 (1)

Πανναξιακός ΑΟΚ: ∆έτσης 3 (1), Βόµβας, Κα-
λαβρός 3 (1), Ατζάµογλου 9 (3), Μαγγιώρος 12 (1), 

Πιτταράς, Ελευθερίου 5 (1), Καραγκιολίδης 14, 
Αδελφουλάκος 1, Ορφανός, Μυλωνάς 6, Αγγελό-
πουλος 9 (1).

Βαθµολογία Ανδρών
1. Πανναξιακός 8
2. Άρης Σύρου 5
3. ΑΟΠ 3
4. Ερµούπολη 2
5. ΑΕ Σαντορίνης 0




