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Προσοχή στις 
φωτιές
Η διεύθυνση πολιτικής προστασίας της 
περιφέρειας νοτίου Αιγαίου ενηµερώ-
νει ότι η αντιπυρική περίοδος διαρκεί 
έως και τις 31/10/2022. 

» ΣΕΛ. 2

Μύρισαν 
εκλογές!
Μύρισαν εκλογές αν και οι εξαγγελίες 
είναι για το τέλος της τετραετίας, ήτοι 
µε τη λήξη της συνταγµατικής θητείας. 
Άλλωστε στην πολιτική ισχύει ότι δια-
ψεύδεται, σύµφωνα µε τη ρήση γνω-
στού πολιτικού. Ξεκινά καλοκαιριάτι-
κα, η πορεία στο λαό και το άνοιγµα 
στην κοινωνία. Γνωστά και επαναλαµ-
βανόµενα, από τα πολιτικά µας κόµµα-
τα.

» ΣΕΛ. 10

Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος

«Έχουµε µόνο µία Γη»
Τα τελευταία χρόνια το ζήτηµα της προστασίας του περιβάλλοντος έχει µπει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Οι επιστήµονες έχουν εδώ και τρεις δεκαετίες κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την υπε-
ρεκµετάλλευση των πόρων του πλανήτη από την ανθρώπινη δραστηριότητα και έχουν προειδοποιήσει για τις κα-
ταστροφικές συνέπειες. Τις επιπτώσεις, δε, αυτής της δραστηριότητας στο κλίµα έχουµε αρχίσει πια να τις βιώνουµε 
όλοι.

» ΣΕΛ. 8-9

ΛΑΪΚH ΒΡΑ∆ΙA
AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
ΠΡΩΗΝ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ

ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

22.6.22
21:00 ΘEΑΤΡΟ ΑΡΧIΛΟΧΟΣ @

του Θανάση Παπαµιχαήλ
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Προσοχή στις 
φωτιές

Η διεύθυνση πολιτικής προστασίας της περιφέρειας νοτίου Αι-
γαίου ενηµερώνει ότι η αντιπυρική περίοδος διαρκεί έως και τις 
31/10/2022. 

Ακόµα, από την 1η Ιουνίου 2022 εκδίδεται ο ηµερήσιος χάρ-
της πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γ.Γ. Πολιτικής Προ-
στασίας και µπορείτε να ενηµερώνεστε για αυτόν στο: https://
bit.ly/2RcEa12, από την προηγούµενη ηµέρα στις 12.30 µ.µ. 
Ο χάρτης περιλαµβάνει 5 κατηγορίες κινδύνου. Οι κατηγορίες 
3 και 4 σηµαίνουν αντίστοιχα, υψηλό και πολύ υψηλό κίνδυ-
νο ενώ η κατηγορία 5 αφορά την κατάσταση συναγερµού. Η 
κατάταξη αυτή δεν αφορά την εκδήλωση πυρκαγιάς αλλά την 
επικινδυνότητα να εκδηλωθεί µία πυρκαγιά λόγω των ειδικών 
συνθηκών που επικρατούν (άνεµοι, θερµοκρασία, υγρασία κλπ). 
Οι πολίτες θα ενηµερώνονται µε την έκδοση δελτίων Τύπου που 
θα εφιστούν την προσοχή για την αποτροπή ενεργειών που εί-
ναι δυνατόν να προκαλέσουν την εκδήλωση πυρκαγιάς. 

Για όλη την αντιπυρική περίοδο θα ισχύσει απαγόρευση διέ-
λευσης, παραµονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχηµάτων 
σε περιοχές NATURA, δασικά οικοσυστήµατα, πάρκα και άλση, 
όπως ορίζονται στο Ν. 998/1979 (Α’ 289) οι οποίες θα προσδι-
οριστούν σε σχετικές αποφάσεις του αντιπεριφερειάρχη Κυκλά-
δων. Συγκεκριµένα η απαγόρευση θα ισχύσει κατά τις ηµέρες 
που ο δείκτης επικινδυνότητας θα είναι:

- κατηγορίας 4 (από 2µ.µ. ως 6π.µ. της επόµενης ηµέρας) για 
όλες τις οριζόµενες περιοχές του Ν. Αιγαίου και 

- κατηγορίας 5 (καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας ως 6π.µ. 
της επόµενης ηµέρας) για όλες τις οριζόµενες περιοχές του Ν. 
Αιγαίου.

Οδηγίες για την αποφυγή 
πυρκαγιών

• ∆εν πραγµατοποιούµε υπαίθριες 
θερµές εργασίες, που ενδέχεται να 
προκαλέσουν πυρκαγιά (οξυγονο-
κολλήσεις, χρήση τροχού ή άλλου 
εργαλείου, που εκτοξεύει σπινθήρες).

• ∆εν ανάβουµε υπαίθριες ψηστα-
ριές κατά τους θερινούς µήνες εντός των δασών, ούτε σε χώρους 
που υπάρχουν ξερά χόρτα και κλαδιά.

• Αποφεύγουµε το κάπνισµα των µελισσών και δεν εγκαταλεί-
πουµε τα αναµµένα υπολείµµατα καύσης στην ύπαιθρο.

• Σε καµία περίπτωση, δεν καίµε ξερά χόρτα, κλαδιά, καλάµια 
και σκουπίδια στην ύπαιθρο.

• ∆εν πετάµε ποτέ αναµµένα τσιγάρα και σπίρτα, από το παρά-
θυρο του αυτοκινήτου, ούτε όταν βρισκόµαστε στο δάσος.

• ∆εν αφήνουµε σκουπίδια στο δάσος, διότι υπάρχει κίνδυνος 
ανάφλεξής τους, ούτε γυάλινα µπουκάλια, διότι ενδέχεται να 
προκαλέσουν πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, µέσω της ηλιακής ακτι-
νοβολίας.

• ∆εν χρησιµοποιούµε βεγγαλικά και πυροτεχνήµατα, σε περι-
οχές που βρίσκονται σε µικρή απόσταση από δασικές εκτάσεις.

• ∆εν σταθµεύουµε ποτέ το όχηµά µας σε σηµεία που υπάρχουν 
ξερά χόρτα. Ο καταλύτης των αυτοκινήτων διατηρείται υπερ-
θερµασµένος για αρκετό χρονικό διάστηµα, µετά το σβήσιµο της 
µηχανής, καθιστώντας ορατό τον κίνδυνο έναρξης πυρκαγιάς.

• Έχουµε υπόψη µας ότι οι σπινθήρες που προκαλούνται από 
τις εξατµίσεις όλων των τύπων οχηµάτων µπορούν να δηµιουρ-
γήσουν συνθήκες ευνοϊκές για πυρκαγιά.

• Πάντα συµµορφωνόµαστε µε τις απαγορευτικές πινακίδες 
πρόσβασης στο δάσος, σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

Νέα πυρκαγιά
Πυρκαγιά ξέσπασε στον Μόλο τη ∆ευτέρα 13/6 λίγο µετά τις 9 
το βράδυ. Η φωτιά ξεκίνησε από την περιοχή Μόλος, συνέχισε 
προς την παραλία του Καλόγερα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε 
αριστερά από το µοναστήρι του Αγ. Αντωνίου, συνεχίζοντας 
προς το Καµινάκι. 

Λίγο µετά τα µεσάνυχτα, η φωτιά φάνηκε να είναι υπό έλεγχο, 
αλλά στις 5 το πρωί περίπου, υπήρξε αναζωπύρωση. Στη φωτιά 
από την πρώτη στιγµή έσπευσαν δυνάµεις του πυροσβεστικού 
κλιµακίου Πάρου, ενώ το πρωί της Τρίτης 14/6 έσπευσε προς 
βοήθεια και πεζοπόρο τµήµα από την πυροσβεστική Σύρου, Τε-
λικά, µε τη βοήθεια πυροσβεστικών αεροσκαφών η φωτιά τέθη-
κε υπό έλεγχο.

Σε ανακοίνωση του δηµάρχου Πάρου, Μ. Κωβαίου στις 14/6 
σηµειώνεται µεταξύ άλλων: «Νιώθω την ανάγκη ως δήµαρχος 
και εκ µέρους όλων των δηµοτών µας να ευχαριστήσω θερµά 
όλους όσοι συνέβαλαν µε κάθε τρόπο στη διαχείριση της κατά-
στασης και στην κατάσβεση της φωτιάς. Καθώς επίσης, και τον 
αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, τον περιφερει-
άρχη Ν. Αιγαίου, Γ. Χατζηµάρκο και τη Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας 
µε τους οποίους επικοινώνησα τηλεφωνικά για την πρακτική και 
ηθική συµπαράστασή τους αλλά και τα αντανακλαστικά που επέ-
δειξαν µε το ξεκίνηµα της φωτιάς.

Συγκεκριµένα, τα εύσηµα και το ευχαριστώ όλων µας αξίζουν τα 
µάχιµα στελέχη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πάρου τα οποία, 
παρά τους ισχυρούς ανέµους που έπνεαν στην περιοχή, καθώς 
και το εξαιρετικά δύσβατο σηµείο στο οποίο ξέσπασε η φωτιά, 
κατάφεραν αυτή να µην πλησιάσει τις κατοικηµένες περιοχές 
και να µην τεθούν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, προασπίζοντας 
παράλληλα µε αποτελεσµατικό τρόπο τις περιουσίες και τις οι-
κίες των συνδηµοτών µας. Στο πλαίσιο αυτό, είναι σηµαντικό να 
γνωρίζουµε ότι στο µέτωπο της πυρκαγιάς έσπευσαν και επιχει-
ρούσαν 5 οχήµατα της Πυροσβεστικής µε 14 πυροσβέστες.

Από την πλευρά του, ο δήµος Πάρου συνεισέφερε µε τρία υδρο-
φόρα και τρία χωµατουργικά µηχανήµατα, ενώ πολύτιµη ήταν η 
βοήθεια που πρόσφερε η ∆ΕΥΑ Πάρου µε ένα υδροφόρο πυρο-
σβεστικό όχηµα και τους ανθρώπους της που έτρεξαν από την 
πρώτη στιγµή που ξέσπασαν οι φλόγες.

Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει επίσης στην Ελληνική 
Οµάδα ∆ιάσωσης (Παράρτηµα Κυκλάδων) καθώς και στους αντι-
δηµάρχους Πάρου, Θανάση Σάµιο, Βατίστα Ρούσσο, στον πρό-
εδρο και τον γενικό διευθυντή της ∆ΕΥΑΠ, Γιώργο Πούλιο και 
Νίκο Καραµανέ αντίστοιχα, τους κοινοτάρχες Μάρπησσας και 
Αρχίλοχου, Α. Αντωνοπούλου και Ευστράτιο Χριστόφορο αλλά 
και στους υπαλλήλους του δήµου µε επικεφαλής τον προϊστά-
µενο καθαριότητας, Κυριάκο Λουκή και σε όλες τις εθελοντικές 
οµάδες, που έσπευσαν από την πρώτη στιγµή στο σηµείο της 
πυρκαγιάς και έδωσαν πραγµατική µάχη µε τις φλόγες µε µαχη-
τικότητα, ευσυνειδησία και ζήλο».

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

Μέλος:

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

ειδήσεις



Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλοων παγκοσμίως

Ταξιδέψτε με τον πρωταθλητή   

        Αιγαίου

Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ!

1050 Επιβάτες

180 Οχήματα

37 Κόμβοι

Kαθημερινά από 1η Ιουλίου στις 14:20 από Πειραιά προς:

> ΠΆΡΟ ΣΕ 2.50'  > ΝΆΞΟ ΣΕ 3.30'

> ΊΟ ΣΕ 4.20'  > ΣΆΝΤΟΡΊΝΗ ΣΕ 4.55'
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Μείωση ΕΝΦΙΑ
Ο φόρος για 5 εκ. ιδιοκτήτες ακινήτων, σύµφω-

να µε τους υπολογισµούς του υπουργείου Οικο-
νοµικών, θα είναι µειωµένος. Για άλλους 900.000 
ιδιοκτήτες  ο ΕΝΦΙΑ θα µείνει στα ίδια επίπεδα, 
ενώ περίπου 350.000 ιδιοκτήτες ακινήτων θα 
πληρώσουν µικρές ή διπλάσιες αυξήσεις σε σχέση 
µε πέρσι.

Ο ΕΝΦΙΑ θα καταβληθεί σε 10 δόσεις µε την 
πρώτη να πληρώνεται στα τέλη Μαΐου.

Oι αλλαγές
Οι εκπτωτικοί συντελεστές εφαρµόζονται ανάλο-

γα µε το ύψος της περιουσίας, ενώ καταργούνται 
για τις πολύ µεγάλες περιουσίες. Ειδικότερα:

- Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 100.000 
ευρώ (αντί για 60.000 ευρώ που ισχύει σήµερα) 
προβλέπεται έκπτωση 30%.

- Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 150.000 
ευρώ, προβλέπεται έκπτωση 25%, αντί για 20% 
που ίσχυε ως σήµερα.

- Για αξία ακίνητης περιουσίας έως 250.000 
ευρώ, προβλέπεται έκπτωση 20%.

- Για αξία ακίνητης περιουσίας έως 300.000 
ευρώ η έκπτωση διαµορφώνεται σε 15%.

- Για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 400.00 
ευρώ προβλέπεται έκπτωση 10%.

Τέλος, για όσα ακίνητα έχουν αξία άνω των 
400.000 ευρώ, επιβάλλεται ένας νέος φόρος ανά 

ακίνητο που υπολογίζεται µε συντελεστή από 
0,2% έως και 1%.

Η κλίµακα για τον υπολογισµό του φόρου δια-
µορφώνεται ως εξής:

- 400.000,01-500.000 φόρος 0,20%
- 500.000,01-600.000 φόρος 0,30%
- 600.000,01-700.000 φόρος 0,40%
- 700.000,01-800.000 φόρος 0,50%
- 800.000,01-900,000 φόρος 0,60%
- 900.000,01-1.000.000 φόρος 0,70%
- 1.000.000-2.000.000 φόρος 0,90%
- Άνω από 2.000.000 φόρος 1%
Για περιουσίες αξίας άνω των 500.000 ευρώ 

ο συνολικός φόρος προσαυξάνεται έως και 20% 
ανάλογα µε το ύψος της περιουσίας.

ειδήσεις

Συνεχείς έλεγχοι 
της αστυνοµίας

∆ύο στοχευµένες αστυνοµικές δράσεις (σύµφωνα 
µε την ανακοίνωση της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου), είχαµε στην Πάρο, 
στις 7-8/6 και 10-11/6/2022.

Στόχος σύµφωνα µε την αστυνοµία ήταν η δι-
ενέργεια ελέγχων για την πρόληψη - καταπολέ-
µηση της µικροεγκληµατικότητας και την αντι-
µετώπιση προβληµάτων που συναρτώνται µε τις 
τοπικές συνθήκες.

Πιο συγκεκριµένα, στις 7-8 Ιουνίου στο πλαί-

σιο του επιχειρησιακού σχεδιασµού πραγµατοποι-
ήθηκε δράση για την πρόληψη – καταστολή. Για 
την επίτευξη της αστυνοµικής δράσης, η όποια 
οργανώθηκε από τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµίας Κυ-
κλάδων και υλοποιήθηκε από το Αστυνοµικό Τµή-
µα Πάρου, συγκροτήθηκαν κλιµάκια ελέγχων µε 
επαρκή αστυνοµική δύναµη, τα απαραίτητα µέσα 
και εξοπλισµό. Η εξόρµηση κάλυψε όλο το φάσµα 
των αστυνοµικών αρµοδιοτήτων και περιλάµβανε 
ελέγχους σε άτοµα, αυτοκίνητα και χώρους, κα-
θώς επίσης, βεβαίωση παραβάσεων και συλλήψεις 
- κατασχέσεις σε συντρέχουσα περίπτωση. 

Ειδικότερα ως προς τα αποτελέσµατα:
• Ελέγχθηκαν 45 άτοµα και 10 οχήµατα.
• Προήχθησαν 17 ηµεδαποί και µία αλλοδαπή.
• Συνελήφθη ένας µη νόµιµος αλλοδαπός.
• Βεβαιώθηκαν 10 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και 4 

παραβάσεις για παράνοµη κατασκήνωση.
Ακόµα, το διήµερο 10 και 11 Ιουνίου 2022 

πραγµατοποιήθηκε νέα στοχευµένη αστυνοµική 
δράση. Η εξόρµηση κάλυψε όλο φάσµα των αστυ-
νοµικών αρµοδιοτήτων και περιλάµβανε ελέγχους 
σε άτοµα, αυτοκίνητα και χώρους, καθώς επίσης 
βεβαίωση παραβάσεων.

Ειδικότερα ως προς τα αποτελέσµατα:
• Ελέγχθηκαν 45 άτοµα και 31 οχήµατα.
• Προήχθησαν 12 άτοµα.
• Βεβαιώθηκαν 25 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ..
Τέλος, παρόµοιες επιχειρησιακές δράσεις που 

έχουν ως κύρια χαρακτηριστικά την αυξηµένη 
αστυνοµική παρουσία και τη διενέργεια στοχευ-
µένων ελέγχων, θα συνεχιστούν και σε άλλα νησιά 
του Νοτίου Αιγαίου.

συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

Η εταιρεία Prosper Hellas ΑΕ προσφέρει  αυτόνοµες µονάδες βιολογικού καθαρισµού  πιστοποιηµένες 
κατά CE σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN/ΕΛΟΤ 12566-3.

Πρόκειται για απλά συστήµατα που εγκαθίστανται εύκολα µε την συνδροµή κοινού υδραυλικού.

Με τα συστήµατα αυτά  αποφεύγονται  οι δυσάρεστες οσµές και  άλλες οχλήσεις.

∆ιατίθενται σε αρκετά οικονοµικές τιµές σε σύγκριση µε τους απλούς προκατασκευασµένους βόθρους.

Τα αποτελέσµατα τους εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος συµβάλλοντας στην αειφόρο 
ανάπτυξη των νησιών µας επαναχρησιµοποιώντας τα επεξεργασµένα νερά ακόµη και για το πότισµα 
των κήπων.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές µοντέλων µε ποικιλία διαστάσεων, ώστε να προσαρµόζονται σε κάθε 
επιµέρους χωρική απαίτηση και ιδιαιτερότητα.

Αποτελούν πρακτικές λύσεις, ιδιαίτερα για:

Ιδιωτικές µόνιµες ή εξοχικές κατοικίες, µικρές και µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες 
ή ενοικιαζόµενα δωµάτια

Το έµπειρο τεχνικό µας τµήµα µπορεί να προσφέρει ολοκληρωµένες µελέτες σχεδιασµού.

Προσφέρουµε ολοκληρωµένες υπηρεσίες συντήρησης στα ακόλουθα νησιά:

Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη

Ρήγα Φεραίου 160 & 175 • 56626 • Θεσσαλονίκη • Τηλ: +30 2310.639.539 • info@prosperhellas.gr • www.prosperhellas.gr 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΜΕΣ
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22Προϊόν SC Johnson διανέμεται στα φαρμακεία από τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΕΛΛΑΣ

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΕΛΛΑΣ Μ.Α.Ε.Β.Ε.
Άγγελου Σικελιανού 61, 14564 Κηφισιά, Τηλ.: 210 6208372
e-mail: contact@pharmaservehellas.gr

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΣΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ 
ΑΠΩΘΕΙ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ &

Χρησιμοποιείτε τα εντομοαπωθητικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο.
Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

ΣΤΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

60 ΧΡΟΝΙΑ 
Ο ΕΙ∆ΙΚΟΣ ΣΤΑ

ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΟΣ
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Επιστολές 
αναγνωστών

Ο κ. Νίκος Αντωνίου Κρητικός, έστειλε στην εφη-
µερίδα µας την παρακάτω επιστολή:

«Αξιότιµοι κύριοι της εξουσίας κάνω προσπάθεια 
να δω σε ποιο τοµέα έχετε πετύχει! Ας ξεκινήσου-
µε λοιπόν από τη διαχείριση των σκουπιδιών. Με 
αυτόν τον τοµέα µάλλον δεν ασχοληθήκατε καθό-
λου επί της ουσίας. Μας έχετε κάνει διεθνώς ρεζίλι 
αφού παντού υπάρχουν σωροί σκουπιδιών, εντός 
και εκτός οικισµών. Για τις τελευταίες τρεις δηµαρ-
χιακές θητείες ακριβώς η ίδια αδιάφορη συµπερι-
φορά των κρατούντων.

Ακούστε λίγο ιστορία για να µαθαίνετε: Όταν επί 
της δική µας δηµαρχιακής θητείας, βρήκαµε και 
αγοράσαµε την έκταση που σήµερα είναι ο ΧΥΤΑ, 
µια περιοχή «λαχείο» για αυτή τη δουλειά, ξέραµε 
ότι θα έχουµε µεγαλύτερο κόστος λειτουργίας λόγω 
της µεγάλης απόστασης. Είχαµε όµως σκεφτεί ότι 
θα δηµιουργηθούν σταθµοί µεταφόρτωσης στα χω-
ριά, όπου θα εγκαθιστούσαµε press container σε 
σηµεία που δεν θα ήταν ορατά από τον πολύ κόσµο. 
Στους οικισµούς θα υπήρχαν λίγοι και καλαίσθητοι 
κάδοι, για τα οικιακά σκουπίδια και αυτοί κρυµµέ-
νοι σε σηµεία που δεν δηµιουργούν άσχηµη εικόνα. 
Τα επαγγελµατικά σκουπίδια, θα τα πηγαίνουν οι 
ίδιοι κατευθείαν στις πρέσες και έτσι θα περιορι-
στεί η ανάγκη των απορριµµατοφόρων και κατά 
συνέπεια θα λιγοστέψουν τα δροµολόγια τους.

Στους οικισµούς να υπάρχουν µικρά απορριµµα-
τοφόρα, όπως είδη υπάρχουν και σήµερα και στους 
χώρους της µεταφόρτωσης θα χρειάζεται ένας 
υπάλληλος µόνο για την ευταξία του σηµείου. Ρώ-
τησα πρόσφατα κάποιον από τα επιτελεία σας γιατί 
δεν εφαρµόζετε αυτό το σχέδιο και µου απάντησε 
ότι κάθε πρέσα κοστίζει περίπου 20.000 ευρώ. Η 

αγορά τόσων απορριµµατοφόρων που το καθένα 
κοστίζει περίπου 200.000 ευρώ, το κόστος για το 
πολλαπλάσιο προσωπικό που αυτά χρειάζονται, το 
κόστος για τη συντήρηση τους δεν είναι λεφτά; Η 
πρότασή µου είναι σαφώς οικονοµικότερη λύση 
και φυσικά δε θα γεµίζουν οι δρόµοι σκουπιδιάρες 
µε όλες τις δυσάρεστες συνέπειες. Πρέπει να κατα-
λάβουµε αγαπητοί συµπατριώτες, πως κοινωνική 
πολιτική µόνο ο δήµος µπορεί να κάνει και φυσι-
κά χρειάζεται καλύτερη διαχείριση των χρηµάτων 
που όλοι εµείς πληρώνουµε. Για να δούµε όµως τι 
έχουν πετύχει επαρχείο και δήµος; ∆ηµοτικά απορ-
ριµµατοφόρα που λειτουργούν µε υπαλλήλους του 
δήµου, που ζυγίζουν τα σκουπίδια για να τα πε-
τάξουµε στον δικό µας ΧΥΤΑ, τον οποίο όµως έχει 
αναλάβει εργολάβος. Αυτό είναι µεγάλη επιτυχία! 

Ποιος εργολάβος κάνει δουλεία χωρίς κέρδος; 
ενώ οι δηµοτικές υπηρεσίες είναι όλες ανταποδο-
τικές. Επιµένουν στις ιδιωτικοποιήσεις, χωρίς φυ-
σικά να έχουµε το αποτέλεσµα αφού η δουλειά γί-
νεται πληµµελώς. Και ο λογαριασµός στον δηµότη 
µε συνεχείς αυξήσεις, σαν αυτόν της ∆ΕΗ.  

Ο κ. έπαρχος φωτογράφισε τα πλαστικά που 
έκαιγαν στην υποτυπώδη ανακύκλωση, χωρίς να 
αποδοθούν σε κανένα ευθύνες για την µόλυνση της 
ατµόσφαιρας. Εµείς φυσικά «φάγαµε την κάπνα 
και τον καρκίνο. Κατά τα άλλα σιωπή και αναποτε-
λεσµατικές φωτογραφίες.

Η καθαριότητα είναι υπόθεση όλων. Είναι υγεία 
και πολιτισµός. Όσο για την πρότασή µου:  Σας προ-
τρέπω να κάνετε ένα δηµοτικό διαµέρισµα πιλοτι-
κό και πιστεύω ότι θα πιστέψετε για την ορθότητα 
της. Θα πρέπει να καταλάβουµε ότι το προσωπικό 
του δήµου πληρώνεται από εµάς και γι’ αυτό είναι 
υποχρέωση µας να φροντίζουµε για την οµαλή λει-
τουργία µε υποδείξεις και αστυνόµευση από τους 
δηµοτικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα περνάνε του-
λάχιστον 2 φορές την ηµέρα περιµετρικά όπου θα 
είναι και οι κάδοι και τα press container. Για το 
θέµα του ΧΥΤΑ θα επανέλθω».

«Φταίει ο 
γάιδαρος και 
δέρνουν το 
σαµάρι!»

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, σχετικά µε συ-
νεδρίαση του ∆Σ της Κ∆ΕΠΑΠ, δηµοσιοποιήθηκε 
στις 9/6/2022 το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Αναφερόµαστε σε απόφαση της Κ∆ΕΠΑΠ που 
αφορά εκδήλωσή της.

- Με εισήγηση του προέδρου προτάθηκε η πραγ-
µατοποίηση συναυλίας συγγενικού του προσώπου 
κόστους 20.000 ευρώ όταν ο προϋπολογισµός της 
Κ∆ΕΠΑΠ για πολιτιστικές εκδηλώσεις όλου του 
χρόνου είναι 30.000 ευρώ! 

- ∆εν φτάνει που ο πρό-
εδρος εισηγήθηκε το θέµα, 
ψήφισε κιόλας καθιστώντας 
την απόφαση παράνοµη 
λόγω της συγγένειας. 

∆εν µιλάµε φυσικά για το 
υπαρκτό για µας  ηθικό ζή-
τηµα, που φαίνεται ότι δεν 

απασχόλησε  τους εµπνευστές της πρότασης. Ούτε 
για το ότι ολόκληρο το καλοκαίρι η Επιχείρησης 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης του δήµου µας θα πραγ-
µατοποιήσει µόνο τρείς εκδηλώσεις.

Είναι βέβαιο ότι σύντοµα θα κληθούν να ακυρώ-
σουν την απόφαση γιατί στερείται νοµιµότητας. 

Αντί να κατανοήσουν το ατόπηµα της πρότασης 
τους, τη στερούµενη νοµιµότητά της και το πρωτό-
γνωρο για την ηµεροµηνία πραγµατοποίησή της, 
παραµονή της Παναγίας,  θέλουν να περάσουν 
στην επίθεση αποδίδοντας για το ντόρο που έχει 
δηµιουργήσει η επιλογή τους, ευθύνες στην αντι-
πολίτευση. Έλεος!».

Προσοχή στο 
ηλεκτρονικό 
ταχυδροµείο

Συνεχίζονται οι προσπάθειες επιτήδειων προκει-
µένου να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες 
µε τη χρήση των στοιχείων αξιωµατούχων του 
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Ελ-
ληνικής Αστυνοµίας. 

Οι δράστες στην προσπάθειά τους να εξαπατή-
σουν συµπολίτες µας – χρήστες του διαδικτύου 
χρησιµοποιούν και τα στοιχεία του αρχηγού 
της Ελληνικής Αστυνοµίας, Αντιστράτηγου 
Κωνσταντίνου Σκούµα, σε επιστολή που φέρει τα 
λογότυπα του υπουργείου Προστασίας του Πολί-
τη,της Ελληνικής Αστυνοµίας και της Europol, 
υπογραφή µε στρογγυλή σφραγίδα και άλλα στοι-
χεία (π.χ. email) που δηµιουργούν την εντύπω-
ση ότι προέρχεται από την Ελληνική Αστυνοµία. 
Η συγκεκριµένη επιστολή διακινείται µέσω email 
στο οποίο ως αποστολέας εµφαίνεται ο «ALANIS 
COELHO SOUZA» µε φερόµενο τίτλο «ΕΠΙΚΕ-
ΦΑΛΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» 
προερχόµενος από την «ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑΚΗ ΑΣ-
ΤΥΝΟΜΙΑ». Μάλιστα, συγκριτικά µε παλαιότερες 
απατηλές επιστολές, παρατηρείται η προσπά-
θεια να προσδοθεί ολοένα και περισσότερη 
αληθοφάνεια στο πρόσχηµα ότι ο αποδέκτης 
τους βρίσκεται υπό έρευνα για δήθεν υπόθε-
ση πορνογραφίας και άλλων αδικηµάτων. Για 
τον σκοπό αυτό χρησιµοποιούν τα πραγµατικά λο-
γότυπα και την ονοµασία των Αρχών επιβολής του 
νόµου, εντύπωµα στρογγυλής σφραγίδας µε δή-
θεν υπογραφή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυ-
νοµίας, ενώ το σχετικό κείµενο φέρει ελάχιστα έως 
καθόλου ορθογραφικά ή συντακτικά λάθη.

Στο πλαίσιο αυτό ανακοινώνεται ότι, το παρα-
κάτω κείµενο - µήνυµα που διακινείται µέσω ηλε-
κτρονικού ταχυδροµείου (email), ως δήθεν επι-
στολή του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνοµίας, η 
οποία φέρει το ονοµατεπώνυµό του, την υπογρα-
φή του και σφραγίδα µε επιγραφή «Ελληνική ∆η-
µοκρατία – Ελληνική Αστυνοµία» είναι καταφα-
νώς ψευδεπίγραφο και απατηλό. Το συγκεκριµένο 
µήνυµα καθώς και άλλα παρεµφερή αποστέλλο-
νται από δράστες που επιχειρούν προφανώς να 
εξαπατήσουν – παραπλανήσουν τους πολίτες και 
ακολούθως να αποκοµίσουν παράνοµο οικονοµι-
κό όφελος.

Παρακαλούνται οι πολίτες να µην ανταποκρίνο-
νται και να διαγράφουν το συγκεκριµένο ή άλλα 
παρόµοια µηνύµατα καθώς και «να µην ανοίγουν» 
τα συνηµµένα αρχεία για αποφυγή προσβολής 
από κακόβουλο λογισµικό.

Τέλος, υπενθυµίζεται ότι, το τελευταίο χρονικό 
διάστηµα έχει εντοπιστεί συστηµατική προσπάθεια 
εξαπάτησης µε ανάλογα κείµενα – µηνύµατα κά-
νοντας χρήση των στοιχείων αξιωµατούχου του 
υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

απόψεις-ειδήσεις
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Ο ΟΗΕ, στην προσπάθειά του να αυξήσει το εν-
διαφέρον σε παγκόσµιο επίπεδο για την αδήριτη 
ανάγκη να προστατευτεί το φυσικό περιβάλλον 
και να παρακινήσει κράτη και κυβερνήσεις να 
αναλάβουν περισσότερη δράση, έχει θεσπίσει τον 
εορτασµό της Παγκόσµιας Ηµέρας Περιβάλλο-
ντος, ως κορωνίδα της σχετικής επικοινωνιακής 
εκστρατείας του.

Η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος γιορτάζε-
ται µε ενηµερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις στις 
5 Ιουνίου κάθε χρόνο από το 1974 σε πάνω από 
150 χώρες µέλη του ΟΗΕ και έχει αποκτήσει εµ-
βληµατική σηµασία στον αγώνα για την προστασία 
του πλανήτη. Ετησίως τιµάται από εκατοµµύρια 
ανθρώπους ανά την υφήλιο και αποτελεί ηµερο-
µηνία-ορόσηµο, καθώς και µε τη βοήθεια του δια-
δικτύου έχει εξελιχθεί στη µεγαλύτερη παγκόσµια 
πλατφόρµα για την περιβαλλοντική ενηµέρωση 
του κοινού. Φέτος ο τίτλος του µηνύµατος των εκ-
δηλώσεων είναι «Έχουµε µόνο µία Γη».

Τριπλή έκτακτη ανάγκη

Ενδεικτικά, σύµφωνα µε όσα ανακοίνωσε ο ΟΗΕ 

µε αφορµή τη φετινή Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλ-
λοντος, αυτή τη στιγµή η Γη αντιµετωπίζει τριπλή 
έκτακτη ανάγκη:

• Το κλίµα θερµαίνεται πολύ γρήγορα για να 
προσαρµοστούν οι άνθρωποι και η φύση.

• Η απώλεια οικοσυστηµάτων και άλλες πιέ-
σεις σηµαίνουν ότι περίπου ένα εκατοµµύριο είδη 
απειλούνται µε εξαφάνιση.

• Η ρύπανση συνεχίζει να δηλητηριάζει τον αέρα, 
τη γη και το νερό.

«Η διέξοδος από αυτό το δίληµµα είναι να µετα-
µορφώσουµε τις οικονοµίες και τις κοινωνίες µας 
για να τις κάνουµε χωρίς αποκλεισµούς, δίκαιες 
και πιο συνδεδεµένες µε τη φύση. Πρέπει να πε-
ράσουµε από το στάδιο στο οποίο βλάπτουµε τον 
πλανήτη, στη θεραπεία του», αναφέρεται χαρακτη-
ριστικά στο κείµενο.

Η θερµοκρασία στο κλίµα της Γης έχει αυξηθεί 
αισθητά σε σχέση µε πριν από 150 χρόνια. Έτσι, 
οι εποχές έχουν πλέον αλλάξει, κάτι που παρα-
τηρούµε όλοι µας. Οι καταιγίδες είναι συχνές και 
έντονες, ενώ πληµµύρες, ξηρασίες, καύσωνες και 
πυρκαγιές γίνονται όλο και πιο συχνές, αλλά και 

περισσότερο καταστροφικές.
Η κλιµατική κρίση επιτείνει τις πιέσεις στη φύση, 

ενώ τα είδη και τα οικοσυστήµατα αγωνίζονται να 
προσαρµοστούν. Κρίσιµα οικοσυστήµατα όπως 
τροπικά δάση και υγρότοποι συνεχίζουν να χά-
νονται εξαιτίας της ανθρώπινης επεκτατικότητας, 
συµπεριλαµβανοµένης και της αποψίλωσης των 
δασών, προκειµένου να ανοίξει ο δρόµος για εντα-
τική γεωργία.

Από την άλλη, η υλοτοµία, η υπεραλίευση και 
το παράνοµο εµπόριο άγριων ζώων αποδεκατί-
ζουν πληθυσµούς σπάνιων φυτών και ζώων. Η 
ατµοσφαιρική ρύπανση, µεγάλο µέρος της οποί-
ας προκαλείται από τη χρήση ορυκτών καυσίµων, 
προκαλεί περίπου 7 εκατοµµύρια πρόωρους θα-
νάτους ετησίως.

Χηµικά στοιχεία από τη γεωργία, τα ιζήµατα από 
τη διάβρωση του εδάφους και τα πλαστικά από-
βλητα που απορρίπτονται στη φύση ρυπαίνουν 
τόσο τα γλυκά όσο και τα θαλάσσια νερά.

Η επιστήµη δείχνει ότι αυτές οι αλληλένδετες 
κρίσεις είναι αποτέλεσµα της µη βιώσιµης χρήσης 
των πόρων του πλανήτη, αλλά και της παντελώς 
ανεύθυνης διαχείρισης των απορριµµάτων µας. 
Πρέπει να σηµειωθεί, ότι η απαίτησή µας για τη 
χρήση πόρων υπερβαίνει την ικανότητα της Γης 
να τους παρέχει σε ποσοστό 75%!

Οι άνθρωποι σήµερα επηρεάζουν σηµαντικά 
σχεδόν τα τρία τέταρτα της Γης χωρίς πάγο, αλλά 
και τα δύο τρίτα των ωκεανών. Σύµφωνα µε τους 
επιστήµονες, οι εκποµπές αερίων του θερµοκη-
πίου πρέπει να µειωθούν στο µισό στην επόµενη 
οκταετία, προκειµένου να διατηρηθεί η υπερθέρ-
µανση του πλανήτη κάτω από τον 1,5 βαθµό Κελ-
σίου. Σύµφωνα µάλιστα µε νέα στοιχεία, τα νοικο-
κυριά του πλανήτη συνδέονται µε τα δύο τρίτα των 
συνολικών εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου. 
Όπως αναφέρεται σε τελευταία επιστηµονική έκ-
θεση του ΟΗΕ, ένας περισσότερο βιώσιµος τρόπος 
ζωής και συµπεριφοράς θα µπορούσε να µειώσει 
τις εκποµπές κατά 40%-70% έως το 2050.

Γ.Γ. ΟΗΕ: «Να αναλάβουµε την ευθύνη»

Ο γενικός γραµµατέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκου-
τέρες, στο σχετικό µήνυµά του τόνισε πως «είναι 
ζωτικής σηµασίας να προστατεύσουµε την υγεία 
της ατµόσφαιρας, τον πλούτο και την ποικιλία της 
ζωής στη Γη, τα οικοσυστήµατα και τις περιορισµέ-
νες πηγές. Ένα υγιές περιβάλλον είναι απαραίτητο 
για όλους τους ανθρώπους, καθώς αυτό είναι που 
µας παρέχει τρόφιµα, καθαρό νερό, φάρµακα, τη 
ρύθµιση του κλίµατος και προστασία από ακραία 
καιρικά φαινόµενα. Είναι σηµαντικό να διαχειρι-
ζόµαστε µε σύνεση τη φύση και να διασφαλίζουµε 
ισότιµη πρόσβαση στις υπηρεσίες της, ιδίως για τα 
πιο ευάλωτα άτοµα και κοινότητες».

Ωστόσο, ο Αντόνιο Γκουτέρες διαπιστώνει πως 
«αποτυγχάνουµε να το κάνουµε. Τα φυσικά συστή-
µατα της Γης δεν µπορούν να συµβαδίσουν µε τις 
απαιτήσεις µας. ∆εν µπορούµε πλέον να αγνοούµε 
τις καµπάνες συναγερµού που χτυπούν πιο δυνατά 
κάθε µέρα. Οι κυβερνήσεις πρέπει επειγόντως να 
δώσουν προτεραιότητα στη δράση για το κλίµα και 
την προστασία του περιβάλλοντος µέσω πολιτικών 
που θα προωθούν τη βιώσιµη πρόοδο. Οι επιχειρή-
σεις από την πλευρά τους πρέπει να θέσουν τη βιω-
σιµότητα στο επίκεντρο της λήψης αποφάσεων, για 
χάρη της ανθρωπότητας αλλά και της δικής τους 
ύπαρξης. Ένας υγιής πλανήτης είναι η ραχοκοκα-
λιά σχεδόν κάθε βιοµηχανίας στη Γη». 

πρώτο θέµα

Παγκόσµ ια  Ηµέρα  Περ ιβάλλοντος

«Έχουµε µόνο µία Γη»
Τα τελευταία χρόνια το ζήτηµα της προστασίας του περιβάλλοντος έχει µπει στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος σε παγκόσµιο επίπεδο. Οι επιστήµονες έχουν εδώ και τρεις δεκαετίες 
κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για την υπερεκµετάλλευση των πόρων του πλανήτη 
από την ανθρώπινη δραστηριότητα και έχουν προειδοποιήσει για τις καταστροφικές 
συνέπειες. Τις επιπτώσεις, δε, αυτής της δραστηριότητας στο κλίµα έχουµε αρχίσει πια 
να τις βιώνουµε όλοι.
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∆έκα προτάσεις για να αναστραφεί ο 
κατήφορος

Κάθε χρόνο η Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος 
έχει διαφορετική χώρα-οικοδέσποινα των διεθνών 
εορτασµών της ηµέρας και για το 2022 χώρα-οι-
κοδέσποινα είναι η Σουηδία. Στο πλαίσιο του πρό-
σφατου Stockholm+50 Leader ship Dialogue, 50 
χρόνια µετά την ιστορική σύνοδο που έλαβε χώρα 
στην πρωτεύουσα της Σουηδίας, όταν για πρώτη 
φορά ο κίνδυνος της κλιµατικής αλλαγής και των 
απειλών του περιβάλλοντος µπήκαν δυναµικά στη 
διεθνή ατζέντα, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη για άµε-
ση δράση και ουσιαστικές αλλαγές.

Ειδικότερα, οι νέες προτάσεις που κατατέθηκαν 
συνοψίζονται στον εξής δεκάλογο:

- Η τοποθέτηση της ανθρώπινης ευηµερίας στο 
επίκεντρο ενός υγιούς πλανήτη της ευηµερίας 
όλων.

- Η αναγνώριση, αλλά και η εφαρµογή του δι-
καιώµατος σε ένα καθαρό, υγιές και βιώσιµο πε-
ριβάλλον.

- Η υιοθέτηση αλλαγών στον τρόπο µε τον οποίο 
λειτουργεί το τρέχον οικονοµικό µας σύστηµα, 
προκειµένου να συµβάλει σε έναν υγιή πλανήτη.

- Η ενίσχυση της εφαρµογής των υφιστάµενων 
δεσµεύσεων από τα κράτη για έναν υγιή πλανήτη.

- Η ευθυγράµµιση των δηµοσίων και ιδιωτικών 
χρηµατοοικονοµικών ροών µε το περιβάλλον, το 
κλίµα και τις δεσµεύσεις για βιώσιµη ανάπτυξη.

- Η επιτάχυνση των µετασχηµατισµών σε όλους 
τους κυρίαρχους τοµείς, όπως τα τρόφιµα, η ενέρ-
γεια, το νερό, τα κτίρια, ο κατασκευαστικός κλάδος 
και η κινητικότητα.

- Η οικοδόµηση σχέσεων εµπιστοσύνης για ενι-
σχυµένη συνεργασία και αλληλεγγύη.

- Η ενίσχυση και αναζωογόνηση ενός πολυµε-
ρούς συστήµατος.

- Η αναγνώριση της ευθύνης µεταξύ των γενεών 
ως ακρογωνιαίου λίθου της ορθής χάραξης πολι-
τικής.

- Η οικοδόµηση ενός παγκόσµιου πλαισίου δρά-
σης για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Ο γενικός διευθυντής της ∆ιεθνούς Ένωσης για 
την Προστασία της Φύσης (IUCN), ∆ρ. Μπρούνο 
Οµπερλέ, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Οι κυβερνή-
σεις παγκοσµίως ξοδεύουν περίπου 1,5 τρισεκα-

τοµµύριο τον χρόνο σε επιδοτήσεις για ορυκτά 
καύσιµα και τη γεωργία, για µεθόδους επιβλαβείς 
για τη φύση. Αντίθετα, θα µπορούσαµε να χρησιµο-
ποιήσουµε αυτά τα κεφάλαια για να αναπτύξουµε 
νέες και καλύτερες τεχνολογίες, να επενδύσουµε 
στην οικοδόµηση µιας νέας, βιώσιµης γεωργίας, 
να επενδύσουµε σε λύσεις βασισµένες στη φύση 
για πολλά από τα προβλήµατά µας. Έχουµε τα 
µέσα για να δηµιουργήσουµε µια βιώσιµη οικο-
νοµία. Χρειαζόµαστε την πολιτική βούληση για να 
κάνουµε την αλλαγή».

Κροκοδείλια δάκρυα και «πράσινη» 
εκµετάλλευση

∆ε χωρά αµφιβολία ότι όλοι µας πρέπει να αλλά-
ξουµε στάση και συµπεριφορά απέναντι στο περι-
βάλλον, καθώς η κατάσταση κοντεύει να καταστεί 
µη αναστρέψιµη. Στις δέκα προτάσεις για τη σωτη-
ρία του πλανήτη περιλαµβάνεται «η αλλαγή στον 
τρόπο που λειτουργεί το τρέχον παγκόσµιο οικο-
νοµικό σύστηµα». Εδώ κρύβεται ένα µεγάλο ποσο-
στό της αλήθειας, που είναι µία και είναι σκληρή: 
για την ταχύτατη καταστροφή του περιβάλλοντος 
την κύρια ευθύνη φέρει ο τρόπος που έχουµε ορ-
γανώσει το οικονοµικό µας σύστηµα. Καπιταλι-
στικό κέρδος και προστασία του πλανήτη δε 
συµβιβάζονται.

Από τη µία, η λεγόµενη «πράσινη µετάβαση» 
αποτελεί ανάληψη δράσης µε όρους επιχει-
ρηµατικού κέρδους. Μεγάλοι επιχειρηµατικοί 
όµιλοι ενισχύθηκαν µε επιδοτήσεις και επενδυτικά 
κίνητρα για να καταστήσουν ακόµα και την προ-
στασία του περιβάλλοντος εµπορεύσιµο προϊόν, 
παράγοντας και πουλώντας πανάκριβή «πράσινη» 
ενέργεια και κάθε είδους «πράσινο» εξοπλισµό και 
εµπορεύµατα. Η δραστηριότητά τους, δε, στηρίζε-
ται και νοµοθετικά, καθώς τα κέρδη τους καλού-
νται να τα πληρώσουν οι πολίτες µε υποχρεωτική 
αντικατάσταση υποδοµών και εξοπλισµού, «πρά-
σινους» φόρους και τέλη ανανεώσιµων πηγών 
ενέργειας.

Από την άλλη, το ανελέητο κυνήγι ιδιωτικών 
επενδύσεων για να επιτευχθεί οικονοµική ανά-
πτυξη στη χώρα, επιτρέπει χωρίς σοβαρό έλεγχο 
την εγκατάσταση και λειτουργία ρυπογόνων επι-
χειρηµατικών δραστηριοτήτων (µεταλλεία, αιολι-

κά πάρκα, ιχθυοκαλλιέργειες, εγκαταστάσεις του-
ριστικής εκµετάλλευσης), που υποβαθµίζουν το 
περιβάλλον, µε µόνη «ασπίδα» τη νοµοθεσία βάσει 
της λογικής «ο ρυπαίνων πληρώνει». Μόνο που τα 
τεράστια κέρδη όσων ρυπαίνουν τούς επιτρέπουν 
να… πληρώνουν και να συνεχίζουν να ρυπαίνουν.

Μην ξεχνάµε και την εµπορευµατοποίηση της 
διαχείρισης των απορριµµάτων, που προσκα-
λεί τον ιδιώτη να ενδιαφέρεται µε ποιο τρόπο θα 
κερδίζει περισσότερα και όχι πώς δε θα δηλητη-
ριάζει νερό, έδαφος και αέρα µε την καύση τους…

Το συµπέρασµα είναι πως η αδήριτη ανάγκη 
για προστασία του φυσικού περιβάλλοντος έχει 
ως σήµερα χρησιµοποιηθεί για την επέκταση της 
εµπορευµατοποίησης της γης, των δασών, του 
αέρα, της θάλασσας, των παραλιών. Αυτή η εµπο-
ρευµατοποίηση οδηγεί στην καταστροφή τους. Η 
ανάπτυξη µε όρους καπιταλιστικού κέρδους κα-
ταστρέφει το περιβάλλον, αφού δεν µπορεί παρά 
να το αντιµετωπίσει ως πεδίο άντλησης πρώτων 
υλών είτε ως πεδίο απόθεσης των παραπροϊόντων 
της παραγωγικής διαδικασίας.

Οι προτάσεις που αναφέρονται στον δεκάλογο 
δείχνουν ξεκάθαρα την κατεύθυνση που πρέπει να 
ακολουθηθεί. Η πραγµατική διέξοδος βρίσκεται σε 
µια ριζικά καλύτερη µορφή οργάνωσης της οικο-
νοµίας και της κοινωνίας, όπου κίνητρο της ανά-
πτυξης θα αποτελεί η διευρυνόµενη ικανοποίηση 
των κοινωνικών αναγκών.

Τοπικά…

Για να αναφερθούµε σε τοπικό επίπεδο, το βυ-
θισµένο κρουαζιερόπλοιο «Sea Diamond» συνε-
χίζει εδώ και 15 χρόνια να ρυπαίνει τη θάλασσα 
της Σαντορίνης µε απροσδιόριστες συνέπειες. Στο 
κύτος του ναυαγίου παραµένουν έως και σήµερα 
εγκλωβισµένοι πάνω από 300 τόνοι πετρελαίου, 
χωρίς να συµπεριλαµβάνονται άλλα ρυπογόνα 
στοιχεία όπως λάδια, υγρά από µπαταρίες κ.ά. ∆ι-
καστικές αποφάσεις έχουν κερδηθεί από τους κα-
τοίκους αλλά µέχρι τώρα καµία από αυτές δεν έχει 
υλοποιηθεί. Επίσης, η εταιρεία δεν έχει πληρώ-
σει ευρώ από τα πρόστιµα που της έχουν κα-
ταλογιστεί από τα δικαστήρια.

«Σαµίνα»

Η ωρολογιακή βόµβα από το ναυάγιο του «Εξ-
πρές Σάµινα», που εδώ και 22 χρόνια βρίσκεται 
στον βυθό, στη θαλάσσια περιοχή Πόρτες, φαίνε-
ται πως απειλεί σοβαρά πλέον τις ακτές του νησιού 
µας.

Υπενθυµίζεται ότι είχε δροµολογηθεί η ανέλκυ-
ση του ναυαγίου από τη ∆ηµόσια Αρχή Λιµένων 
που είχε µάλιστα προχωρήσει σε ανοικτό µειοδο-
τικό διαγωνισµό. Όµως ο υπουργός Ναυτιλίας, Γ. 
Πλακιωτάκης, προχώρησε στην κατάργηση της 
∆ηµόσιας Αρχής Λιµένων και ο διαγωνισµός πα-
ραπέµφθηκε στις καλένδες.

Στη διακήρυξη του διαγωνισµού γινόταν 
ιδιαίτερη αναφορά στους κινδύνους που 
εγκυµονεί το συγκεκριµένο ναυάγιο, τόσο για 
το περιβάλλον, όσο και στην ναυσιπλοΐα. Το κόστος 
που θα επιβάρυνε τον δηµόσιο προϋπολογισµό 
ανερχόταν στα 1.240.000 ευρώ.

πρώτο θέµα
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Κρουαζιέρα
Αύξηση των αφίξεων µε κρουαζιερόπλοια στη 
χώρα µας κατά 25% έναντι του 2019 και κατά 
150% έναντι του 2021 θα υπάρξει σύµφωνα µε 
την Ένωση Λιµένων Ελλάδος.

Η πρόβλεψη της Ένωσης Λιµένων στηρίζεται 
στα στοιχεία των έως σήµερα κρατήσεων αλλά και 
τα πραγµατικά δεδοµένα, όπως έχουν διαµορφω-
θεί τους πρώτους 5 µήνες του έτους. Όπως εκτιµά-
ται το 2022 τη χώρα µας θα προσεγγίσουν 5.000 
κρουαζιερόπλοια

Τι έγινε πέρσι

Κατά την περσινή περίοδο στη χώρα µας ήρθαν 
µε κρουαζιερόπλοια 1.418.315 επιβάτες. Οι περισ-
σότεροι επιβάτες κρουαζιερόπλοιων είχαν ως προ-
ορισµό (κλασικά) τον Πειραιά (1.098.091).

Ο δεύτερος προορισµός ήταν η Σαντορίνη µε 
αποβίβαση 980.771 επιβατών, η Μύκονος και η 
Κέρκυρα στην τρίτη και τέταρτη θέση µε 787.490 
και 767.673 επιβάτες αντίστοιχα. Στην πέµπτη 
θέση το Κατάκολο Ηλείας µε 413.716 επιβάτες 
και ακολούθησαν κατά σειρά η Ρόδος, το Ηρά-

κλειο, η Σούδα (Χανιά), η Κεφαλονιά / Ιθάκη 
και η Πάτµος, που κλείνουν την πρώτη δεκάδα 
αφίξεων για την κρουαζιέρα στην Ελλάδα.

Τέλος, η Πάρος βρίσκεται στην 20η θέση µε 
2.579 αφίξεις επιβατών από κρουαζιερόπλοια 
το 2021, έναντι 4.871 αφίξεις επιβατών το 2019, 
που ήταν η καλύτερη χρονιά για τις διακοπές 
κρουαζιέρας.

Τελικά, τι 
θέλουµε;

Λόγω της φύσης της δουλειάς µας και στα-
τιστικών στοιχείων που έχουµε στη διάθεσή 
µας, πρέπει να σηµειώσουµε ότι ειδήσεις που 
αφορούν την τουριστική κίνηση, τα δροµο-
λόγια κλπ, διαβάζονται πάρα πολύ. 

Μία είδηση που έχει να κάνει µε ένα νέο 
δροµολόγιο πλοίου είναι ικανή να ξεπεράσει 
σε επισκέψεις κάθε άλλη µε ευκολία στα ηλε-
κτρονικά και έντυπα Μέσα που διαθέτουµε. 
Μπορεί να κάνουµε µία έρευνα για ένα θέµα 
που αφορά τον τόπο µας, να δουλέψουµε γι’ 
αυτό επί ηµέρες, δύο και τρεις άνθρωποι. Αν 
µαζί µε αυτό το θέµα «σκάσει» µία ειδησούλα 
που αφορά π.χ. ένα δηµοσίευα του άγνωστου 
τάδε περιοδικού και γράφει πόσο «ουάου» 
νησί είναι η Πάρος, τότε να είσαστε σίγουροι, 
ότι αυτή η «είδηση» θα κάνει «καριέρα» σε 
αναγνωσιµότητα. Γενικά µας αρέσει στο νησί 
να «φτιαχνόµαστε» µόνοι µας, ακόµα κι όταν 
ξέρουµε ότι παρόµοια δηµοσιεύµατα είναι 
«προϊόν» διαφήµισης και τίποτα άλλο.

Στην Πάρο κι είναι λογικό ως ένα βαθµό 
αυτό, οι ειδήσεις που έχουν να κάνουν µε τον 
τουρισµό έχουν µία µεγαλύτερη αξία απ’ ότι σε 
άλλες περιοχές. Θέλουµε να ξέρουµε για την 
τσέπη µας που εξαρτάται κατά κύριο λόγο από 
την αύξηση του τουριστικού ρεύµατος κλπ. 
Γράφεις για την επέκταση του αεροδροµίου; 
«80.000 δίσκοι!». Γράφεις για την αύξηση επι-
βατών στο λιµάνι; «100.000 δίσκοι» που έλεγε 
και ο ηθοποιός, Νίκος Τσούκας, στην ταινία: 
«Το θύµα».

Πάµε τώρα στο τριήµερο του Αγίου Πνεύ-
µατος, που είναι ουσιαστικά και η «επίσηµη 
πρώτη» της θερινής περιόδου από επισκέπτες. 
Γέµισαν µε παράπονα τις ηλεκτρονικές σελί-
δες οι χρήστες του διαδικτύου για την κίνηση 
στους δρόµους. Μισό λεπτό για να καταλάβω 
κάτι. Πιστεύει κανείς, έστω και ένας δηλαδή, 
ότι µπορούµε να έχουµε τουριστικό ρεύµα το 
καλοκαίρι προς την Πάρο και συγχρόνως να 
είναι το νησί µας όπως τον µήνα Ιανουάριο. 
Γιατί, αν το πιστεύει έστω και ένας αυτό, τότε 
υπάρχει πρόβληµα. Η Παροικιά π.χ. είναι µία 
πόλη (µεγάλο χωριό είναι ουσιαστικά) που 
έως και τη δεκαετία των αρχών του ’70 είχε 
δεν είχε 2000 κατοίκους, ενώ στην απογραφή 
του 1981 είχε 2716 κατοίκους. Τι δεν κατα-
λαβαίνετε τώρα; Η πόλη και οι υποδοµές τους 
έγιναν µε βάση αυτούς τους πληθυσµούς. 
Όσο κι αν έγιναν επεκτάσεις, όσο κι αν έγιναν 
προσπάθειες για νέες υποδοµές η παραλιακή 
οδός είναι συγκεκριµένων διαστάσεων. Εκτός 
κι αν θέλουµε να φτιάξουµε υπέργειες γέφυ-
ρες. Αλλά µάλλον κανείς δε το θέλει αυτό… 

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

Μύρισαν 
εκλογές!

Μύρισαν εκλογές αν και οι εξαγγελίες είναι για 
το τέλος της τετραετίας, ήτοι µε τη λήξη της 
συνταγµατικής θητείας. Άλλωστε στην πολιτική 
ισχύει ότι διαψεύδεται, σύµφωνα µε τη ρήση 
γνωστού πολιτικού. Ξεκινά καλοκαιριάτικα, η 
πορεία στο λαό και το άνοιγµα στην κοινωνία. 
Γνωστά και επαναλαµβανόµενα, από τα πολιτι-
κά µας κόµµατα.

Άνοιγµα στην κοινωνία από όλα τα κόµµατα 
του κοινοβουλίου, τώρα που µπήκαµε σε µια 
παρατεταµένη προεκλογική περίοδο. Προσοχή 
όµως να µην «ξεχειλώσουν» από το πολύ άνοιγ-
µα! Παχιά και µεγάλα λόγια από πιστούς θιασώ-
τες µιας «χαλασµένης» πολιτικής. Απευθυνόµε-
νοι στους µόνιµους κωπηλάτες στις κοµµατικές 
γαλέρες και σε όλα τα µέλη των πληρωµάτων, 
τους παροτρύνουν να βγουν στην κοινωνία και 
ακολουθώντας τη στρατηγική «στόµα µε στό-
µα» να πουλήσουν την πολιτική τους πραµά-
τεια! Όµως η κοινωνία περιµένει στη γωνία. Με 
απαξία, ωχαδερφισµό, αδιαφορία και απάθεια. 
Πολλάκις µε ύβρεις και προπηλακισµούς. Και 
αυτό, τα εκάστοτε ηχεία της πολιτικής το ξέρουν.

Το άνοιγµα στην κοινωνία πραγµατοποιείται 
και µε περιοδείες και επισκέψεις σε διάφορες 
περιοχές και οργανωµένους συλλόγους, όπου 

συγκεντρώνονται µια «τυφλή» κοµµατική πελα-
τεία και µεγάλος αριθµός από «αγκιστρωµένα» 
ψάρια που δεν χρειάζονται δόλωµα. Εκεί ση-
κώνεται για περιορισµένο χρόνο η σηµαία της 
νίκης του κόµµατος και  γίνονται αποδεκτά τα 
πεπραγµένα της πολιτικής ως Ευαγγέλια, από 
πολιτικούς αργόσχολους! Κάθε άνοιγµα της κοι-
νωνίας για να είναι επιτυχηµένο, θα πρέπει να 
ακολουθείται κι από ορυµαγδό υποσχέσεων γε-
νικών και ειδικών στην κοινωνική οµάδα που 
απευθύνεται. Το κρεσέντο των κυβιστήσεων θα 
ακολουθήσει, µετά την κάλπη. Είναι σε όλους 
γνωστό και αποδεκτό.

 Άνοιγµα στην κοινωνία για προσέλκυση και 
νέων υποψήφιων που θα κοσµήσουν τα ψηφο-
δέλτια στις εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές 
που ακολουθούν. Νέα εκλογή προσώπων µε ευ-
ρύτερη νοµιµοποίηση από τη βάση, µε ελεύθερη 
συµµετοχή. Αυτό στη θεωρία, γιατί στην πρά-
ξη οι πολίτες ενώ αποστρέφονται πολλά από 
τα γνωστά πολιτικά ονόµατα τους ψηφίζουν 
ανελλιπώς κάθε φορά. Ανάγκη ψυχιατρικής 
εξέτασης. Πελατειακές, κυκλικές και γνώριµες 
ψηφοδοσίες µε κύριο γνώρισµα το «όλοι το ίδιο 
είναι». Η στοχοπροσήλωση των κοµµάτων σε 
ανοίγµατα στην κοινωνία, πολλές φορές συγχέ-
εται µε το άνοιγµα στον κοµµατικό µηχανισµό, 
για τη στελέχωση των οργάνων του κόµµατος. 
Γαρνιτούρα είναι τις περισσότερες φορές τα νέα 
πρόσωπα στα ψηφοδέλτια. 

Μπήκαµε σε ένα θερµό καλοκαίρι, µε πολλά 
θέµατα που «καίνε» και θέλουν λύσεις.

Αν όχι τώρα προσφυγή στην κάλπη, πότε; Του 
χρόνου µε πολλαπλάσια τα προβλήµατα απλά 
και µόνο για να λέµε ότι είµαστε θεσµικοί;

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου



1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ

3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

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

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ

+30 22840 21212 -  expo@kritikoswood.gr

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

ΛΕΥΚΕΣ – στο δεύτερο µύλο προς 

Αγία Κυριακή, πωλείται κτήµα 4.160 

τ.µ. οικοδοµήσιµο µε θέα, µε 3 παλιά 

κτίσµατα, αλώνι παλιό και αµπέλι. 

Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 22840 43160

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

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 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.

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται 

από Super Market στη Μάρπησσα, 

για πλήρη απασχόληση όλο το 

χρόνο. Αποστολή βιογραφικών στο 

email: broth531@outlook.comΤηλ.

επικοινωνίας: 6943279227

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έµπειρη ζητείται, 

για ξενοδοχείο 4* στη Νάουσα της 

Πάρου, από Απρίλιο - Οκτώβριο, κατά 

προτίµηση κάτοικος Πάρου. Μισθός-

ασφάλιση, διαµονή διατροφή. Βιο-

γραφικό µε πρόσφατη φωτογραφία 

στο info@zefi -hotel.com, τηλ.6937 

263 928

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

ΚΥΡΙΟΣ ζητείται από κατάστηµα 

ηλεκτρικών ειδών για µεταφορά 

εµπορευµάτων, µε δίπλωµα οδήγη-

σης. Τηλ. 2284022565, 6945244748

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία 

σε µάντρα µε οικοδοµικά υλικά. Τηλ. 

για περισσότερες πληροφορίες: 6971 

624 526

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από την 

εταιρεία ANTIPAROS EUROPECAR για 

τη στελέχωση του γραφείου της στο 

λιµάνι της Αντιπάρου. Απαραίτητες 

προϋποθέσεις: Η κατοχή αδείας 

οδήγησης αυτοκινήτου (η άδεια 

µηχανής θα εκτιµηθεί). Η ικανότητα 

χρήσης Η/Υ. Γνώσεις Αγγλικών 

(γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών 

θα εκτιµηθούν). Ευχέρεια στην 

επικοινωνία. Για αποστολή βιογρα-

φικών: antiparoscars@gmail.com ή 

επικοινωνήστε στο: 6983 412 685

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

από το κατάστηµα CLIMART ΠΑΡΟΥ 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ µε γνώσεις υπολογι-

στή. Πληροφορίες στο τηλ. 22840 

28083 και βιογραφικά στο info@

climartparos.gr

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΕΡΓΑ-

ΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ζητούνται για πλήρη 

απασχόληση ετησίως σε επιχείρηση 

µε πισίνες στην Αλυκή. Επικοινωνή-

στε στο email: piscinesparos@gmail.

com και στο τηλ. 22840 28788.

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 

από κατασκευαστική εταιρεία στη 

Πάρο, για το κατάστηµα λιανικής. 

Αποστολή βιογραφικών στο info@

jmconstructions.gr, τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 22840 22765.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για 

πλήρη ή µερική απασχόληση, σε λο-

γιστικό γραφείο στη Νάουσα Πάρου. 

Απαραίτητη η γνώση εφαρµογών 

MS OFFICE και αγγλικών. Αποστολή 

βιογραφικών στο email: p.deltafi n@

gmail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από το 

λογιστικό γραφείο CHRISTOFOROS 

ACCOUNTING στην Παροικιά της 

Πάρου, για µόνιµη εργασία πλήρους 

απασχόλησης. Προσόντα: Άριστη 

γνώση χρήσης Η/Υ, οργανωτικότητα, 

µεθοδικότητα, άριστη γνώση αγγλι-

κών. θα εκτιµηθεί η προϋπηρεσία 

και η γνώση λογιστικών εφαρµογών. 

Τηλ: 22840 21838 Κιν: 6972 264509 

Email: info@christoforos.eu

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 

στην Παροικιά, για τα πόστα 

απογευµατινής reception και βοηθού 

συντηρητή. Απαραίτητη η γνώση 

αγγλικών για το πόστο της reception. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6947 023 004.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆Ο-

ΧΗΣ ζητείται από το ξενοδοχείο 5* 

Paros Agnanti Resort στην Πάρο, για 

άµεση πρόσληψη. Πληροφορίες στο 

τηλέφωνο 2284023205 και στο mail: 

info@parosagnanti.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικιαζό-

µενα δωµάτια στην Παροικιά. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6979 547 578

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 000 036

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται µε 

γνώσεις µηχανογραφηµένης λογιστι-

κής και πιστοποιητικό ECDL (WORD, 

EXCEL, POWER POINT, WINDOWS) για 

όλο το χρόνο. Πληροφορίες στα τηλέ-

φωνα: 6932 460190-6980 512445.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία σε 

boutique στη Νάουσα. Απαραίτητη 

η γνώση Αγγλικών. Παρέχεται 

καλό πακέτο αποδοχών καθώς και 

ευκαιρίες εξέλιξης. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6972700982 και στο email: zire.

boutique@gmail.com

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το ξενο-

δοχείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 5* στη Χρυσή Ακτή 

Πάρου, µε γνώσεις ηλεκτρολογικές ή 

υδραυλικές ή ψυκτικές, για εργασία 

όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 

210 6232080 και στο email: info@

poseidon-paros.gr

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 Μάριος Ευλογιάς του Νικολάου και της 

Ελένης το γένος Κουρτάκη, που γεννήθηκε στον 
Πειραιά και κατοικεί στον Πειραιά και η Σοφία 
Γερακίνα Σταµπουλή του Πασχάλη και της Μα-
ρίας το γένος Τσαγκαράκη, που γεννήθηκε στη 
Θεσσαλονίκη και κατοικεί στον Πειραιά, θα πα-
ντρευτούν στις 10 Σεπτεµβρίου στον Ιερό Ναό του 
Αγίου Νικολάου στην Πάρο.

Μνηµόσυνο
Το Σάββατο 25 Ιουνίου και ώρα 9:30 π.µ. στον Ιερό 

Ναό Κοιµήσεως Θεοτόκου στα Μάρµαρα Πάρου τελούµε 
το 40ήµερο µνηµόσυνο του πολυαγαπηµένου µας συζύ-
γου, πατέρα και παππού Πέτρου Αντιπαριώτη. Ευχαρι-
στούµε θερµά όλους όσους µας συµπαραστάθηκαν στο 
βαρύτατο πένθος µας. Η σύζυγος Παρασκευή Αντιπαρι-
ώτη, τα παιδιά Μανώλης και Φραγκίσκα Αντιπαριώτη, 
τα εγγόνια και τα δισέγγονα.



22.6.22 
@21:00 ΘEΑΤΡΟ ΑΡΧIΛΟΧΟΣ  
ARCHILOHOS THEATRE

ΛΑΪΚH ΒΡΑΔΙA

ΔΩΡΕΑΝ ΕΙΣΟΔΟΣ • FREE ENTRY

parospark.com

parospark

AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ 
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ

RIGA’S
EN SAMPLE

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ
Καλλιτεχνική διεύθυνση

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΡΗΓΑΣ 
Δεξιοτέχνης του μπουζουκιού

ΜΑΝΩΛΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
Τραγούδι

ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
Τραγούδι

XOΡΗΓΟI

XOΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Φάκελος ακαδηµίες 
ΕΠΣ Κυκλάδων

Κάτι πάει 
λάθος…

Ξεκίνησαν από την ΕΠΣ Κυκλάδων οι τελικοί αγώ-
νες για την ανάδειξη των πρωταθλητριών οµάδων 
στα πρωταθλήµατα υποδοµής.

Τα πρωταθλήµατα υποδοµών –που γίνονται σε 
όλη τη χώρα- είναι απαραίτητα, αφού µέσα απ’ 
αυτά βγαίνουν οι αυριανοί άσοι των γηπέδων. Οι 
πλέον γνωστές οµάδες της χώρας έχουν επενδύσει 
πολλά χρήµατα σ’ αυτό το κοµµάτι και κάποιες εξ 
αυτών έχουν στηρίξει την πορεία της πρώτης τους 
οµάδας µε ποδοσφαιριστές που προέρχονται από 
τα σπλάχνα τους. Υπάρχουν ακόµα οµάδες που 
απ’ αυτές τις ακαδηµίες βγάζουν πολλά χρήµατα 
µέσω των µεταγραφών που γίνονται στη συνέχεια. 
Ένα παράδειγµα είναι οι ξακουστές ακαδηµίες του 
Άγιαξ στην Ολλανδία, που µέσω αυτών ουσιαστικά 
πορεύεται ο ιστορικός Αίας στο Άµστερνταµ. Με-
γάλους παίκτες από τα τµήµατα ακαδηµιών πα-
λαιότερα έβγαζαν στην Ελλάδα ο Πανιώνιος και 
ο Απόλλων Αθηνών. Όταν το ποδόσφαιρο έγινε 
επαγγελµατικό, σε αυτό το «παιχνίδι» µπήκαν και 
οι λεγόµενες «µεγάλες» οµάδες της Ελλάδας, οι 
οποίες έκαναν όχι µόνο αξιόλογα ποδοσφαιρικά 
προπονητικά γήπεδα, γυµναστήρια κλπ αλλά και 
ξενοδοχειακές µονάδες δίπλα απ’ αυτά, για να φι-
λοξενούν τους µικρούς τους ποδοσφαιριστές. Τη 
δεκαετία του ’80 στις προπονητικές εγκαταστά-
σεις της Παιανίας (που ήταν ένα ολόκληρο χω-
ριό), ο Παναθηναϊκός έστελνε αυτά τα παιδιά και 
σε συγκεκριµένο σχολείο στο Κορωπί. Αποτέλεσµα 
όλων αυτών ήταν η καλή οµάδα του Παναθηνα-
ϊκού στις αρχές της δεκαετίας του 2000, που στη 
συνέχεια οι παίκτες αυτοί αποτέλεσαν τη βάση της 
εθνικής µας οµάδας που κέρδισε το ευρωπαϊκό κύ-
πελλο µε τον Ρεχάγκελ. Μετά το 2010 –κι αυτό 
είναι µία µεγάλη αλήθεια- «κόσµηµα» ακαδηµι-
ών ποδοσφαίρου έγινε και από τον Ολυµπιακό, ο 
οποίος αυτήν την εποχή µπορεί να περηφανεύεται 
ότι δίνει στο  ελληνικό ποδόσφαιρο τον πιο εξελί-
ξιµο έλληνα τερµατοφύλακα, τον Κώστα Τσολάκη, 
που είναι «προϊόν» των ακαδηµιών του από την 
ηλικία των 15 ετών

Στις Κυκλάδες

Στις Κυκλάδες ακαδηµίες ποδοσφαίρου έχουν 
σχεδόν όλες οι ενεργές ποδοσφαιρικές οµάδες 
των νησιών µας. Αυτές οι ακαδηµίες έχουν διπλό 
στόχο. Από τη επιφέρουν έσοδα στις ερασιτεχνικές 
οµάδες µας από τη στιγµή που οι γονείς προσφέ-
ρουν µηνιαίως συνδροµή για την προπόνηση των 
παιδιών τους. Από την άλλη είναι µία ευκαιρία 

για τις οµάδες αφού µε τους ποδοσφαιριστές των 
ακαδηµιών τους στελεχώνουν στη συνέχεια την 
πρώτη τους οµάδα.

Οι εισπράξεις από τις ακαδηµίες οµάδων απο-
φέρουν ένα εισόδηµα σε σηµείο τέτοιο όπου έχου-
µε δει στις Κυκλάδες και ιδιωτικές εταιρίες που 
ειδικεύονται σε αυτόν τον τοµέα! Είτε έτσι όµως, 
είτε αλλιώς, κάποιες οµάδες δεν πολύ-πιστεύουν 
στις ακαδηµίες τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα 
τελευταία χρόνια οι οµάδες που αγωνίστηκαν στην 
Γ’ εθνική κατηγορία υπολειτούργησαν στη συνέ-
χεια τις ακαδηµίες τους. Οι οµάδες των Κυκλάδων 
το πρώτο πράγµα που κάνουν όταν ανέβουν στην 
Γ’ εθνική, είναι να φέρουν νέους ποδοσφαιριστές 
από µεταγραφή. Υπάρχει φυσικά λογική, από τη 
στιγµή που οι αγώνες που δίνει µία οµάδα στον 
τοπικό πρωτάθληµα είναι ελάχιστοι, Έτσι σχεδόν 
κανένας ποδοσφαιριστής σε τοπική οµάδα δεν έχει 
την εµπειρία που έχει κάποιος άλλος ποδοσφαιρι-
στής από πρωταθλήµατα 36 ή 40 αγωνιστικές τον 
χρόνο. Αποτέλεσµα όλης αυτής της στρέβλωσης 
που υπάρχει στις κυκλαδίτικες οµάδες είναι οι νη-
σιωτικές οµάδες να είναι «ασανσέρ». Τη µία χρονιά 
ανεβαίνουν, την άλλη χρονιά συνήθως πέφτουν.  

Τα στραβά στις Κυκλάδες

Ορισµένοι παράγοντες των οµάδων µας δεν 
µπορούν να κατανοήσουν την ουσία σε ό,τι αφορά 
τις ακαδηµίες ποδοσφαίρου. ∆εν µπορούν να κα-
τανοήσουν ότι είναι σχεδόν αδύνατον να συναγω-
νιστούν τις ακαδηµίες επαγγελµατικών οµάδων. 
∆εν µπορούν να κατανοήσουν ότι οι γηπεδικές 
υποδοµές που υπάρχουν στις οµάδες των νησιών 
µας δεν επαρκούν. Για να κατανοήσει κάποιος τις 
διαφορές να γράψω ότι σε οµάδα Α’ Εθνικής κατη-
γορίας (που γνωρίζω καλά τα εσωτερικά της) και 
η οποία έχει πολύ µέτρια αποτελέσµατα ως τώρα 
στις ακαδηµίες της, υπάρχει ξεχωριστός διατροφο-

λόγος, πέντε γυµναστές, δικό της γυµναστήριο στο 
οποίο προπονείται και η επαγγελµατική οµάδα, 
δύο γιατροί, δύο φυσιοθεραπευτές µόνιµοι κλπ. 
Μέχρι και καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο 
στα παιδιά έχει. Μόλις φέτος και µετά από χρόνια 
αυτή η οµάδα κατάφερε να κάνει επαγγελµατίες 
δύο δικά της παιδιά.

Ακόµα, για να επιστρέψουµε στις Κυκλάδες και 
για να κατανοήσουµε όλοι µας τι δεν καταλαβαί-
νουν ορισµένοι παράγοντες των οµάδων µας, να 
γράψουµε ότι αυτοί οι παράγοντες θεωρούν πολύ 
σηµαντικό πράγµα τη διάκριση των ακαδηµιών 
τους. Φτάνουν δε, σε σηµείο τέτοιο, ώστε παρακο-
λουθούν κατά γράµµα τους κανόνες διεξαγωγής 
του πρωταθλήµατος για να κάνουν ενστάσεις επί 
του αποτελέσµατος σε αγώνες δεκάχρονων παι-
διών! Το πρόβληµα βέβαια αρχίζει από την ΕΠΣ 
Κυκλάδων, που εµµένει π.χ. στο πρωτάθληµα Κ-12 
να υπάρχει βαθµολογία! Λες και αν προσθέσει µία 
οµάδα ένα πρωτάθληµα Κ-12 στο ιστορικό της 
αυτό θα γείρει την πλάστιγγα…

Οι οµάδες των ακαδηµιών στα νησιά µας έναν 
κύριο στόχο πρέπει να έχουν. ∆ηλαδή, την άθληση 
των παιδιών. Αυτό που προσφέρουν (άθληση στα 
παιδιά) οι οµάδες των νησιών µας, είναι ανυπο-
λόγιστο ως κόστος. Αν για κάτι τα ερασιτεχνικά 
σωµατεία πρέπει να επιχορηγούνται είναι αυτό. Η 
χαρά που προσφέρουν στα µικρά παιδιά µέσω της 
συµµετοχής σε µία οµάδα ποδοσφαίρου. 

Τα ανήκουστα

Την προηγούµενη εβδοµάδα έγινε στη Σύρο ο 
τελικός του πρωταθλήµατος Κ-18 των Κυκλάδων, 
µεταξύ ΠΑΣ Νάξου – Μυκόνου (σκορ 2-0). Τόσο ο 
ΠΑΣ Νάξου όσο και η Μύκονος είναι οµάδες που 
καλλιεργούν καλά τις ακαδηµίες στον νοµό µας.

∆ιαβάστε όµως και τι έγινε µετά. Μαζί µε την 
οµάδα της Μυκόνου της Κ-18 είχαν µεταβεί τέσ-
σερα άτοµα από την οµάδα Κ-16 για να τους υπο-
στηρίξουν στον αγώνα. Αφού τελείωσε το παιχνίδι 
και η οµάδα Κ-16 είχε πάει για φαγητό, ξυλοκο-
πήθηκαν! Αποτέλεσµα ήταν ορισµένα παιδιά της 
Μυκόνου να µεταφερθούν στο νοσοκοµείο της Σύ-
ρου µε µώλωπες. Σύµφωνα µε την καταγγελία της 
Μυκόνου ο ξυλοδαρµός έγινε από άλλα παιδιά, 
ίδιας ηλικίας, Συριανής οµάδας.

Επίσης, την περασµένη εβδοµάδα πραγµατοποι-
ήθηκε στο δηµοτικό στάδιο Πάρου το fi nal 4 της 
Κ-12 των Κυκλάδων. Για τους αγώνες αυτούς, ο 
προπονητής, Μιχάλης Παπαδάκης, έγραψε µεταξύ 
άλλων: «Έξι παιδιά του Αίαντα Σύρου 10 και 11 
ετών αγωνίστηκαν σήµερα για µόλις 10 δευτερό-
λεπτα ως αλλαγή στον τελικό του κ12 της Ε.Π.Σ. 
Κυκλάδων, µόνο και µόνο επειδή η προκήρυξη 
έγραφε ότι όλα τα παιδιά που είναι δηλωµένα στο 
Φ.Α. πρέπει να αγωνιστούν υποχρεωτικά. Αυτές εί-
ναι οι συνέπειες όταν ορίζονται fi nal four, τελικοί 
και τρόπαια στα 11χρονα... Έξι παιδιά αγωνίστηκαν 
για µόλις 10 δευτερόλεπτα σήµερα σε ένα παιχνίδι 
που το περίµεναν πώς και πώς για να το απολαύ-
σουν…».



Επίσκεψη Γ. 
Μιχαλόπουλου

Στις 10 Ιουνίου, 2022, -εν µέσω συνεχών ελέγ-
χων της Αστυνοµίας- επισκέφτηκαν την Πάρο ο 
Γενικός Περιφερειακός Αστυνοµικός ∆ιευθυντής 

Νοτίου Αιγαίου, υποστράτηγος, Γεώργιος, Μι-
χαλόπουλος, καθώς και ο Αστυνοµικός ∆ιευθυ-

ντής της Αστυνοµικής ∆ιεύθυνσης Κυκλάδων, 
Κωνσταντίνος Βασιλάκης.

Μαζί µε τον διοικητή του Αστυνοµικού Τµή-
µατος Πάρου, Αστυνόµο Β’, Χαράλαµπο Ρω-
µανόσογλου, επισκέφθηκαν διάφορους χώρους, 
συζήτησαν µε τις τοπικές Αρχές, καθώς και µε τη 
∆ιεύθυνση της εφηµερίδας, «Φωνή της Πάρου».

Στη συνάντηση µε τον δήµαρχος Πάρου, Μ. 
Κωβαίο, τέθηκαν εκ µέρους του ζητήµατα υψηλής 

προτεραιότητας όπως η τροχονόµηση, το παραε-
µπόριο, η παράνοµη κατασκήνωση, η αυθαίρετη 
κατάληψη δηµοσίων χώρων και η ασφάλεια των 

κατοίκων. 




