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Ηχηρή
παραίτηση
στον Αγροτικό
Συνεταιρισµό

«Στης ακρίβειας τον καιρό» …

Χαράτσωµα και από τον
ΦΟ∆ΣΑ!
Οι ανατιµήσεις 500 περίπου προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από την 1η Σεπτεµβρίου (ενδεικτικά: φυσικοί χυµοί
16%, κατεψυγµένα ψάρια 13%, τυριά ρύζι 9%, γάλα εβαπορέ 8%), µαζί µε την ένταση της ενεργειακής κρίσης που
θα ξετινάξει το οικογενειακό πορτοφόλι µέσα στον χειµώνα, είναι το καθηµερινό άγχος των συµπατριωτών µας.
» ΣΕΛ. 8-9

Την παραίτησή του από τη θέση του
προέδρου του ∆.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισµού µε ανακοίνωσή του γνωστοποιεί Νίκος Τσιγώνιας, διαµαρτυρόµενος για τις επιλογές του Γενικού
∆ιευθυντή, Γ. Νικηφορίδη, που βάζουν
σε κίνδυνο τον Αγροτικό Συνεταιρισµό, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει
στο κείµενο της παραίτησής του.
» ΣΕΛ. 11

Παρεµβάσεις
της Λαϊκής
Συσπείρωσης
Πάρου
Για τα αρχαία λατοµεία:
«Όταν ο λαός απαιτεί
µπορεί να επιβάλλει…»
Για το Πάρκο Πάρου:
«Ιδιωτικό µπιτσόµπαρο
ή πάρκο»

Λίγο πριν
το πρώτο
κουδούνι…

» ΣΕΛ. 4

» ΣΕΛ. 3
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Καλή εικόνα και τον
Αύγουστο

Φεστιβάλ µελιού

Πολύ κοντά στα επίπεδα του 2019 ήταν η φετινή άφιξη επισκεπτών στον λιµένα της Παροικιάς, τον Αύγουστο του 2022.

Σάββατο 10 Σεπτεµβρίου 2022

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, στο πλαίσιο της ανάδειξης και προώθησης των τοπικών προϊόντων, πρόκειται να συµµετέχει µε
δικό της περίπτερο στο 13ο φεστιβάλ ελληνικού µελιού και
προϊόντων µέλισσας, που θα διεξαχθεί στο Στάδιο Ειρήνης και
Φιλίας στον Πειραιά στις 2, 3 και 4 ∆εκεµβρίου 2022.

Συγκεκριµένα τον φετινό Αύγουστο στο λιµάνι της Πάρου
κατήλθαν 161.347 επιβάτες έναντι 166.901 τον Αύγουστο του 2019.
Ο φετινός αριθµός αποβιβασθέντων είναι ο δεύτερος καλύτερος της τελευταίας εξαετίας σύµφωνα µε τα στοιχεία που παρουσίασε το λιµεναρχείο Πάρου.

Στοιχεία µε ενδιαφέρον
Η φετινή αποβίβαση στο νησί µας 161.347 επιβατών έγινε µε
644 κατάπλους πλοίων, έναντι 823 κατάπλους που είχαµε το
2019. Αυτό σηµαίνει ότι φέτος τον Αύγουστο επικράτησε συνωστισµός στα πλοία αφού έγιναν 179 λιγότερα δροµολόγια από
το 2019, που είχαµε περισσότερο κόσµο. Εδώ καταδεικνύεται το
κατά πόσο ουσιαστικά υπήρξε χαλάρωση των µέτρων κατά του
κορωνοϊού και ότι υπήρξε ταλαιπωρία των επιβατών για την
εύρεση εισιτηρίου.
Ακόµα, τον Αύγουστο 2022 από τα πλοία εξήλθαν 1.040 φορτηγά αυτοκίνητα (που είναι ρεκόρ εξαετίας) και 13.241αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης. Είναι φανερό πλέον µε τους παραπάνω
αριθµούς αν συνυπολογίσουµε και τα +/- 15.000 ενοικιαζόµενα
στην Πάρο (που τον Αύγουστο έβρισκες µόνο µε µέσον…), η επιβάρυνση του κυκλοφοριακού προβλήµατος ιδιαίτερα στους δρόµους της Παροικιάς, που έτσι η αλλιώς όλα τα οχήµατα πρέπει
να κινηθούν σε ένα ρεύµα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, από
και προς το λιµάνι!

Μέλος:
Επικοινωνία: Αγία Ελένη,
Παροικιά Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
www.fonitisparou.gr
e-mail: foni@typoparos.gr
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Στόχος της Περιφερειακής αρχής είναι η προβολή και προώθηση του νοτιοπελαγίτικου µελιού και των προϊόντων µέλισσας,
στο εµπορικό κοινό και τους χώρους µαζικής εστίασης και η
ανάδειξη του πλούτου και της µοναδικής ποιότητας των µελισσοκοµικών προϊόντων της Περιφέρειάς µας στο ευρύ κοινό.
Επιπλέον, µέσω της δράσης αυτής, δίνεται στους παραγωγούς της Περιφέρειάς µας, η ευκαιρία σύναψης εµπορικών και
επιχειρηµατικών συµφωνιών µε επιχειρήσεις παραγωγής και
διακίνησης µελισσοκοµικών προϊόντων και εξοπλισµού. Το φεστιβάλ θα πλαισιωθεί και φέτος από παράλληλες εκδηλώσεις
όπως παρουσιάσεις καινοτόµων προϊόντων, διαγωνισµό µελιού,
γευσιγνωσία αµιγών κατηγοριών µελιού, γαστρονοµικές παρουσιάσεις µε βάση το µέλι, εκδηλώσεις για παιδιά και διήµερο
µελισσοκοµικό συνέδριο µε σκοπό την ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων για εξειδικευµένα θέµατα µελισσοκοµίας.
Καλούνται όσοι επιθυµούν να έχουν παρουσία µέσω της
συµµετοχής τους στο περίπτερο που πρόκειται να µισθώσει η
Π.Ν.ΑΙ., να το δηλώσουν έως τη ∆ευτέρα 12 Σεπτεµβρίου 2022
στην σχετική φόρµα που υπάρχει στην ιστοσελίδα https://www.
pnai.gov.gr/archives/15854
∆ιευκρινίζεται πως µετά τις 12/9/2022 καµία δήλωση δε θα
γίνει δεκτή.

Εργασιακός
µεσαίωνας…
Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που χρήζει άλλων απαντήσεων από
φορείς, είναι ο διπλασιασµός από άλλες χρονιές των τροχόσπιτων. Φέτος τον Αύγουστο είχαµε την κάθοδο 117 τροχόσπιτων.
Σε ποιους χώρους άραγε στάθµευσαν για τις διακοπές
των επιβαινόντων αυτά τα τροχόσπιτα και µε τι υποδοµές
για νερό, λύµατα κλπ;
Σε ότι αφορά τους λιµένες από τους οποίους αποβιβάστηκαν οι
161.347 επισκέπτες του φετινού Αυγούστου τα πρωτεία έχει ο
λιµένας του Πειραιά µε 64.328 επιβιβαζόµενους προς Πάρο, ενώ
πολύ µεγάλος είναι και ο αριθµός των επιβιβαζόµενων από τον
λιµένα της Μυκόνου, που ήταν 30.450. Κίνηση υπήρχε και από
τον λιµένα της Νάξου (20.439), της Νάξου (20.439), όπως και
της Σαντορίνης (17.060). Μικρότερη κίνηση είχαµε από τους λιµένες της Ραφήνας (4.684), της Μήλου (4.316), της Ίου (3.337),
της Σύρου (3.104), του Ηρακλείου (2.430) και ακολούθησαν µε
µικρότερα νούµερα οι λιµένες από Σίφνο, Τήνο και Κατάπολα.
Τέλος, τον Αύγουστο είχαµε ακόµα 27 κατάπλους φορτηγών
πλοίων, 11 κατάπλους δεξαµενοπλοίων και 12 κρουαζιερόπλοιων, που αποβίβασαν 1.333 επισκέπτες του νησιού µας.

Από αέρος!
Τον Αύγουστο 2022 στο αεροδρόµιο Πάρου αποβιβάστηκαν 27.459 επιβάτες. Οι 459 εξ αυτών ήταν από πτήσεις
εξωτερικού, ενώ εντυπωσιάζει το γεγονός ότι είχαµε και 255
πτήσεις προς το αεροδρόµιο του νησιού µας από ιδιωτικά αεροσκάφη, τόσο από Ελλάδα, όσο και από εξωτερικό.

Έτος ίδρυσης 1945
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Το ότι οι τουριστικές επιχειρήσεις φέτος δεν βρήκαν τους
απαιτούµενους εργαζόµενους µόνο τυχαίο δεν είναι αφού από
τη µία οι συνθήκες εργασίας θυµίζουν µεσαίωνα και από την
άλλη είναι γνωστό ότι οι πενιχροί µισθοί και τα επιδόµατα δεν
αποδίδονται κανονικά.
Σύµφωνα µε καταγγελίας εργαζόµενης σε τουριστική επιχείρηση στην Πάρο επιχειρηµατίας θέλησε να πάρει πίσω το επίδοµα άδειας, αλλά στο τέλος αναγκάστηκε σε αναδίπλωση.
Η εργαζόµενη επικοινώνησε µε τον κ. Χότζογλου που είναι
πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Τουρισµού, ο οποίος προσπάθησε να την καθησυχάσει και να τη
συµβουλεύσει για το τι πρέπει να κάνει. Όπως ανέφερε η ίδια
η γυναίκα µιλώντας στον ΑΝΤ1, ο κ. Χότζογλου της είπε να
πάει κανονικά στο ραντεβού, να αφήσει την επιχειρηµατία να
κάνει την κατάθεση και µόλις βγει από την τράπεζα να της δώσει
το τηλέφωνο που θα ήταν αυτός στην άλλη γραµµή.
Έτσι και έγινε… Η κατάθεση έγινε και µόλις η επιχειρηµατίας
πήγε στην υπάλληλό της για να επισκεφτούν το ATM και να
σηκώσουν τα χρήµατα, της έδωσε το τηλέφωνο που ήταν ο κ.
Χότζογλου. Όπως εύκολα καταλαβαίνει κανείς, την ενηµέρωσε
για την ιδιότητά της αλλά και για τις συνέπειες που έχει η τακτική της αυτή, µε αποτέλεσµα η ανάληψη να µην γίνει ποτέ και
η εργαζόµενη να κρατήσει το επίδοµα άδειας που δικαιούται.
Τέλος, το εξωφρενικό είναι πως ο πρόεδρος της Πανελλήνιας
Οµοσπονδίας Εργαζοµένων Τουρισµού αποκάλυψε πως η συγκεκριµένη επιχειρηµατίας του είπε πως το µαγαζί το έχει
13 χρόνια και ποτέ δεν έχει δώσει επιδόµατα και δώρα.
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∆ηµόσια υγεία
Ο έπαρχος της Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, έστειλε επιστολή στην εισαγγελία
Σύρου, τη διεύθυνση δηµόσιας υγείας Κυκλάδων και άλλους συναρµόδιους
φορείς σχετικά µε προβλήµατα δηµόσιας υγείας και ασφάλειας στην περιοχή
της Παροικιάς.
Η επιστολή του κ. Μπιζά έχει ως εξής:
«Εδώ και πέντε µήνες τουλάχιστον, συγκροτηµένες οµάδες ατόµων κατασκηνώνουν σε δηµοτικούς χώρους στην Παροικία και ειδικότερα στον χώρο που
βρίσκεται απέναντι από το Γυµνάσιο Πάρου, δίπλα στο Κτηνιατρείο, µέσα στο
δηµοτικό πάρκινγκ «Φυστικιές», µέσα και έξω από το ∆ηµοτικό Κοιµητήριο,
δίπλα στα αρχαία ψηφιδωτά, µέσα στο αλσύλλιο της Παναγίας Εκατονταπυλιανής κ.α., µένοντας µέσα και έξω από αυτοκίνητα ή στήνοντας πρόχειρους
καταυλισµούς, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έργα υποδοµής για την
υγιεινή διαβίωση τους, όπως πόσιµο νερό, αποχέτευση, δοχεία συλλογής και
µέσα αποκοµιδής των απορριµµάτων και δυνατότητες ατοµικής καθαριότητας.
Αυτή η αυθαίρετη κατάληψη των δηµοτικών χώρων από τους πλανόδιους
και η συσσώρευση µεγάλου αριθµού ατόµων, στους χώρους αυτούς χωρίς τις
κατάλληλες υποδοµές αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης εστιών µεταδοτικών
νόσων.
Ο Σύλλογος Ενοικιαζοµένων ∆ωµατίων Πάρου Αντιπάρου «Μαντώ Μαυρογένους» έστειλε σχετική επιστολή στις 15.6.22 προς όλα τα αρµόδια υπουργεία,
αλλά δυστυχώς το φαινόµενο συνεχίζει να υφίσταται και να δηµιουργεί άσχηµες εικόνες που προσβάλουν το νησί µας και τον πολιτισµό του στους χιλιάδες
επισκέπτες µας.
Να σηµειωθεί ότι το επόµενο διάστηµα ξεκινάει η σχολική χρονιά και ήδη οι
καθηγητές και οι γονείς διαµαρτύρονται για την επικρατούσα ντροπιαστική και
επικίνδυνη εικόνα του ευρύτερου χώρου.
Αναµένουµε τις ενέργειες σας».

Περιφερειακό πρόγραµµα
Εγκρίθηκε στις 29/8 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Περιφερειακό Πρόγραµµα Νοτίου Αιγαίου 2021-2027, µε συνολικό προϋπολογισµό 285,4 εκ.
ευρώ.
Το 50% των πόρων του Περιφερειακού Προγράµµατος προέρχεται από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (105,8 εκ. ευρώ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (36,9 εκ. ευρώ) και το υπόλοιπο 50% από το ελληνικό
δηµόσιο.
Κεντρικοί στόχοι του προγράµµατος είναι:
- η ενίσχυση και διαφοροποίηση του παραγωγικού συστήµατος της Περιφέρειας, µε την υιοθέτηση µιας στρατηγικής διαφοροποίησης του τουριστικού
προϊόντος,
- η διασφάλιση της βιώσιµης ανάπτυξης και της αειφορίας των πόρων και
- η ενίσχυση της χωρικής και κοινωνικής συνοχής προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών της.
Το πρόγραµµα διαρθρώνεται σε 8 προτεραιότητες, που περιλαµβάνουν τις
παρακάτω ενδεικτικές δράσεις:
1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και παραγωγικού δυναµικού (23 εκ.)
2. Αειφορική ανάπτυξη και βιώσιµη διαχείριση των πόρων (64 εκ.)
3. Βελτίωση της περιφερειακής προσβασιµότητας και ενίσχυση της κινητικότητας (32,8 εκ.)
4. Ανάπτυξη και βελτίωση κοινωνικών υποδοµών (40 εκ.)
5. Ανθρώπινο ∆υναµικό και Κοινωνική Ένταξη (72,2 εκ.)
6. Ολοκληρωµένη και βιώσιµη ανάπτυξη περιοχών (48 εκ.)
7. Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ (3,7 εκ.)
8. Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ (1,6 εκ.)
Το επόµενο διάστηµα θα γίνει η συγκρότηση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράµµατος, η οποία θα συνεδριάσει το φθινόπωρο για να εγκρίνει
τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και επιλογή των πράξεων.
Μετά την εξειδίκευση των δράσεων το Πρόγραµµα θα µπει στη φάση υλοποίησης πριν το τέλος του έτους µε τη δηµοσιοποίηση των πρώτων προσκλήσεων
για υποβολή προτάσεων προς ένταξη. Προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις που
υπάρχουν µεταφερόµενα έργα, έργα δηλαδή που ξεκίνησαν στο πλαίσιο της
προγραµµατικής περιόδου 2014-2020, καθώς και ώριµα έργα.
Τέλος, προγραµµατίζεται άµεσα η δηµοσιοποίηση πρόσκλησης για την υποβολή Σχεδίων Βιώσιµης Αστικής Ανάπτυξης, καθώς και η ανάθεση για την
εκπόνηση των σχεδίων Ολοκληρωµένης Χωρικής Ανάπτυξης για τα µικρά
νησιά της Περιφέρειας.
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Λίγο πριν το πρώτο
κουδούνι…

Γονείς, µαθητές, εκπαιδευτικοί λίγο πριν το πρώτο κουδούνι βρίσκονται αντιµέτωποι µε συσσωρευµένα άλυτα προβλήµατα του παρελθόντος, στα οποία έρχονται να προστεθούν νέα, µε δεδοµένες τις συνθήκες
έντασης της ακρίβειας και της υποχρηµατοδότησης της παιδείας.
Ξεκινά η σχολική χρονιά µε όνειρα για τους µαθητές και τους γονείς
που θέλουν και παλεύουν για την πραγµατοποίηση τους, αγωνιώντας
ακόµα περισσότερο σήµερα αφού:
• Ο κίνδυνος και τα προβλήµατα της πανδηµίας δεν έχει εκλείψει
αφού αναζωπυρώνεται από τις παραλλαγές του ιού, αλλά παρ’ όλα
αυτά η κυβέρνηση περιορίζεται στην επίκληση της ατοµικής ευθύνης και έτσι τα σχολεία ξεκινούν χωρίς καν στοιχειώδη µέτρα
προστασίας της υγείας και της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
• Προωθούνται µια σειρά αντιδραστικών αλλαγών από το Υπουργείο
Παιδείας στο περιεχόµενο και τη λειτουργία του «νέου σχολείου»
που έχουν να κάνουν:
» Με το περιεχόµενο σπουδών. Οδηγούν τους µαθητές στην
αποσπασµατική γνώση και την παπαγαλία,
» Με την δήθεν αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Στοχεύουν να τους µετατρέψουν σε πειθήνια όργανα εφαρµογής των
επιλογών τους,
» Με την προωθούµενη αυτοχρηµατοδότηση των σχολικών µονάδων. Αποτέλεσµα θα είναι η επιβάρυνση τελικά και
πάλι των γονιών και η δηµιουργία σχολείων διαφορετικών
ταχυτήτων.
• Οι γονείς µέσα σε συνθήκες έντασης της ακρίβειας ήδη «ιδρώνουν»
να καλύψουν το κόστος των σχολικών ειδών που έχουν ανατιµηθεί
κατά 40%. Αν σε αυτά προστεθούν τα έξοδα της εξωσχολικής εκπαίδευσης και ο δύσκολος χειµώνας που έρχεται µε τα δυσβάσταχτα κόστη της ενέργειας και διαβίωσης, θα τινάξει τον οικογενειακό
προϋπολογισµό στον αέρα.
• Ο βραχνάς της έλλειψης στέγης και των υπέρογκων ενοικίων φέρνει στα όρια της απελπισίας τους εκπαιδευτικούς που αντιµετωπίζουν έναν εφιάλτη διαρκείας τουλάχιστον εδώ στα νησιά µας µε
δεδοµένο ότι ο µισθός ενός νεοδιοριζόµενου είναι 740€! Πώς να
µη τους οδηγεί αυτή η αδιέξοδη κατάσταση ακόµα και σε σκέψεις
αποχώρησης;
Όλα τα παραπάνω είναι ένα µέρος των προβληµάτων που επιβεβαιώνουν ότι η µόρφωση των παιδιών µας, το περιεχόµενο
και ο προσανατολισµός της, αλλά και το δικαίωµα στη στέγη
σήµερα δεν είναι αυτονόητα δικαιώµατα αλλά θα πρέπει να τα
διεκδικήσουµε µε δράσεις και κοινό αγώνα γονιών, µαθητών,
εκπαιδευτικών.

Οµάδα Γυναικών
Πάρου Αντιπάρου
(Μέλος της ΟΓΕ)
omadaginaikonparou@gmail.com
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Παρεµβάσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου
Για τα αρχαία λατοµεία
Υπό τον τίτλο: «Όταν ο λαός απαιτεί µπορεί να
επιβάλλει…» η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δηµοσιοποίησε στις 28/8 το παρακάτω δελτίο Τύπου:
«Για πρώτη φορά φέραµε το θέµα των αρχαίων
λατοµείων στο δηµοτικό συµβούλιο το 2019 και µε
απόφαση του τότε συγκροτήθηκαν η συντονιστική
και η επιστηµονική επιτροπή µε στόχο την προστασία, τη διάσωση, την ανάδειξη και την αξιοποίηση τους. Επανήλθαµε στο τελευταίο συµβούλιο
µετά την ουσιαστική ακινησία τριών ετών και τη
διαφαινόµενη κίνηση εξαγοράς της έκτασης των
αρχαίων λατοµείων από ιδιώτη.
Οποιαδήποτε προσπάθεια ανάδειξης των αρχαίων λατοµείων προϋποθέτει την επίλυση του
ιδιοκτησιακού καθεστώτος της έκτασης που βρίσκονται οι στοές και όχι µόνο. Όπως είναι γνωστό η έκταση ανήκει σε ιδιώτες. Οι εξαγγελίες του
υπουργείου Πολιτισµού, περί ένταξης των αρχαίων λατοµείων στον προγραµµατισµό του για το
2020, η υποβολή µελετών στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συµβούλιο (ΚΑΣ) και ταυτόχρονα ο προγραµµατισµός των απαλλοτριώσεων των όµορων
οικοπέδων που ανήκαν στον αρχαιολογικό χώρο,
µετά από δυο χρόνια παραµένουν κενό γράµµα.
Όλο αυτό το διάστηµα ο δήµαρχος πρότασσε ως κύριο την δηµιουργία ενός Αρχαιολογικού Πάρκου µε φορέα διαχείρισης το δήµο
ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο θα µετείχε αυτός µε στόχο την εµπορική εκµετάλλευση και
όχι τη διαφύλαξη της πολιτιστικής µας κληρονοµιάς και το χρέος της προστασίας και
διάσωσης των στοών που είναι προϋπόθεση
για την ανάδειξη και αξιοποίηση του χώρου.
Παρά τις συνεχείς προτροπές µας για συνάντηση
µε την υπουργό Πολιτισµού για το θέµα, απέφευγε
κάτι τέτοιο µέχρι τώρα.
- Αντί µε επιµονή να θέτει το ζήτηµα απόκτησης της έκτασης των αρχαίων λατοµείων από το
φυσικό φορέα προστασίας της πολιτιστικής µας
κληρονοµιάς, δηλαδή το υπουργείο Πολιτισµού,
αναζητούσε λύσεις απόκτησης µέσω χορηγιών.
«Βρέθηκε» λοιπόν η λύση της εξαγοράς της έκτασης µέσω των επιχειρήσεων του οµίλου ΡΗΓΑ,
επιδιώκοντας έτσι τον «εξαγνισµό» του οµίλου σε
σχέση µε τις διαπιστωµένες παραβάσεις του στο
χώρο των σύγχρονων λατοµείων από το 2017 και
τη «συµβολή» του στο κίνδυνο κατάρρευσης των
στοών, σχέση που σε βάρος του περιβάλλοντος και
του ∆ήµου κρατάει χρόνια, µε δοσοληψίες «κάτω
από το τραπέζι».
- Ας θυµηθούµε και την παραίτηση της δηµοτικής συµβούλου του Μ. Κωβαίου, Αικατερίνης Πατέλη που ο ίδιος την είχε ορίσει ως εντεταλµένη
σύµβουλο και όπως η ίδια κατήγγειλε τις «πριόνιζαν» τα πόδια της καρέκλας, παρά την εµπεριστατωµένη και ολοκληρωµένη δουλειά που έφερε σε
πέρας. Άχνα τότε ο δήµαρχος!
Μετά την κατακραυγή των πάντων ο Μ. Κωβαίος προσπάθησε να διαψεύσει την εµπλοκή του.
Στο ερώτηµα µας βέβαια, γιατί ενώ ενδιαφερόµενη
για την αγορά ήταν η εταιρία ΡΗΓΑΣ ΠΑΡΟΣ ΙΚΕ,
τελικά εµφανίζεται να κάνει προσφορά η ΑΦΟΙ
ΡΗΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕΒΕ, απάντηση δεν πήραµε από κανένα.
Η οργανωµένη αντίδραση των παριανών απέναντι στο ενδεχόµενο εξαγοράς από τον «θύτη»,
η µαζική παρουσία εκπροσώπων φορέων του νη-

σιού µας κατά τη συζήτηση του θέµατος και ακόµα
η διαφαινόµενη θέση συµβούλων της πλειοψηφίας και του ανεξάρτητου συµβούλου, οδήγησαν
στην οµόφωνη ψήφιση των προτάσεων µας από
το δηµοτικό συµβούλιο:
1. Άµεση συνάντηση δηµοτικής αντιπροσωπείας (δήµαρχος – αντιπολίτευση- σύλλογοι), µε την υπουργό πολιτισµού, µε θέµατα
την απαλλοτρίωση του χώρου, µελέτες προστασίας και διάσωσης των στοών και ανάδειξης του χώρου στο σύνολο του. Προβλέπεται
µέσα στο Σεπτέµβριο.
2. Παράλληλα άµεση ενεργοποίηση του
∆ήµου για µακροχρόνια µίσθωση του χώρου
(10ετία ή 12ετία µε επιλογή εξαγοράς µετά
την 6ετία), µε καταβολή εφάπαξ των µισθωµάτων της εξαετίας.
3. Απαιτείται ο ∆ήµος να προχωρήσει σε
επανεκτίµηση του ακινήτου µε δεδοµένο το
αποχαρακτηρισµένο τµήµα του και τη δυνατότητα αποχαρακτηρισµού ενός άλλου από
δασικό».

Για το Πάρκο Πάρου
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου µε δελτίο Τύπου
και µε τον τίτλο «ιδιωτικό µπιτσόµπαρο ή πάρκο», υποστηρίζει τα εξής:
«Η διαχείριση του αναψυκτήριου του Περιβαλλοντικού Πάρκου έχει δοθεί σε εταιρία (∆ΙΩΝΗ ΑΕ)
µε 12ετη σύµβαση.
Τα προβλήµατα που έχουν αναδειχθεί από τη
λειτουργία του αναψυκτήριου φέτος είναι πολλά
µε αποτέλεσµα να αµαυρώνεται η εικόνα του Πάρκου, να καταστρατηγούνται βασικές καταστατικές
του αρχές, να απογοητεύονται οι άνθρωποι που για
χρόνια αποτελούν το εθελοντικό του στήριγµα και
να δηµιουργείται αρνητική εικόνα στους «εραστές»
της περιοχής. Αυτός είναι και ο λόγος που φέραµε
το θέµα στο τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο.
Αναλυτικά:
1. Καταστρατήγηση της απόφασης του ∆Σ
από µέρους της ∆ΙΩΝΗ ΑΕ δοκιµαστικής παραχώρησης περιορισµένου χώρου στάθµευσης χωρίς αντίτιµο. Αντίθετα η ∆ΙΩΝΗ κατέλαβε
µη παραχωρηµένο χώρο και µε αντίτιµο, προκαλώντας αρνητικά σχόλια για το Πάρκο και όχι φυσικά
γι’ αυτήν.
2. Παρά την υποχρέωση για εγκατάσταση
από µέρους της ∆ΙΩΝΗ ΑΕ, Βιολογικού Καθαρισµού τριτοβάθµιας επεξεργασίας, αυτή δεν
έχει ολοκληρωθεί και στερείται άδειας λειτουργίας. ∆εν γίνεται τριτοβάθµια επεξεργασία,
τα λύµατα δεν αποµακρύνονται µε βυτίο, όπως θα
έπρεπε, αλλά διοχετεύονταν µέχρι πρόσφατα στον
περιβάλλοντα χώρο µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση του χώρου, τις έντονες οσµές και τα «στερνιασµένα» λύµατα σε σηµεία του Πάρκου, που προφανώς αλλού παραπέµπουν και όχι σε περιβαλλοντικό
πάρκο. Υπάρχουν βέβαια και άλλα προβλήµατα µε
την εγκατάσταση όπως ότι η εγκατάσταση είναι για
ισοδύναµο 75 και όχι 100 ατόµων που είχε συµφωνηθεί, λειτουργεί µόνο για το αναψυκτήριο και όχι
όλο το χρόνο κλπ.
3. Η εκµετάλλευση της παραλίας από τη ∆ΙΩΝΗ ΑΕ πλέον, και όχι από το Πάρκο δηµιούργησε νέα δεδοµένα. Μίσθωσε τον παλιό αιγιαλό, αναπτύσσει 100 οµπρελοκαθίσµατα και τις
καµπάνες δίπλα στα αλµυρίκια. Θυµίζουµε ότι το

Πάρκο ανάπτυσσε 70 οµπρελοκαθίσµατα. Αυτά σε συνδυασµό µε τις προσφερόµενες
τιµές µπορούν να αποτελούν
όρους λειτουργίας µιας ιδιωτικής επιχείρησης αλλά σε καµιά περίπτωση δεν
αποτελούν «…µια έµπρακτη εφαρµογή ενός διαφορετικού µοντέλου τουριστικής ανάπτυξης, το οποίο
συνδέει την τουριστική προσφορά µε την περιβαλλοντική και πολιτιστική κληρονοµιά του τόπου, στο
πλαίσιο της βιώσιµης ανάπτυξης του νησιού...»,
όπως λέει και ο δήµαρχος Πάρου στο χαιρετισµό
του στη ιστοσελίδα του Πάρκου.
4. Ο τρόπος λειτουργίας του αναψυκτηρίου
υποβαθµίζει τον περιβάλλοντα χώρο, µετατρέποντας τα παρασκήνια όπως και το σινεµά σε χώρο
αποθήκευσης.
Ειδικότερα ο χώρος των παρασκηνίων χωρίς να
έχει παραχωρηθεί καταλαµβάνεται από την ∆ΙΩΝΗ ΑΕ και µάλιστα χρησιµοποιείται ως χώρος διαµονής εργατικού προσωπικού. Για τα εργασιακά
δικαιώµατα και τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού, ας µην ανοίξουµε καλύτερα κουβέντα.
Είναι φανερό ότι από τα παραπάνω προβλήµατα πολλά αποτελούν αδυναµία του ∆Σ του
Πάρκου να ελέγξει τη υλοποίηση της σύµβασης και πρέπει να αντιληφθεί ότι δεν µπορεί
ο µισθωτής του αναψυκτήριου να συµπεριφέρεται ως ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του Πάρκου στο σύνολο του.
Προβλήµατα ανακύπτουν από την απουσία του
Προέδρου από το νησί, παρά την όποια καλή του
διάθεση, την µη αντικατάσταση του παραιτηµένου
Αντιπροέδρου Γ. Τριπολιτσιώτη εδώ και 2½ χρόνια,
την πολύµηνη απουσία του Β. Ρούσσου, εκτός του
διαστήµατος δικαιολογηµένης απουσίας του και
από έναν επ’ αµοιβή διευθύνοντα σύµβουλο που
θεωρούµε ότι είναι «ωσεί απών» και δεν επιτελεί
τον ρόλο του.
Βρισκόµαστε λοιπόν, µπροστά στο φαινόµενο της απαξίωσης του Πάρκου και της
αποξένωσης του από τους υποστηρικτές του.
Αποδεικνύεται για µια ακόµα φορά ότι µε την
επικράτηση των ιδιωτικοοικονοµικών κριτηρίων δεν µπορείς να έχεις αποτέλεσµα που
να ικανοποιεί τις λαϊκές ανάγκες, όταν από
τις εξελίξεις απουσιάζει ο άµεσα ενδιαφερόµενος δηλαδή ο λαϊκός παράγοντας.
Προτείναµε και το δηµοτικό συµβούλιο αποδέχτηκε οµόφωνα:
- Εν όψει της γενικής συνέλευσης της 16ης
Σεπτεµβρίου, το ∆Σ να φροντίσει να παρουσιάσει λύσεις για τα προβλήµατα λειτουργίας
του και να λυθεί από µέρους της δηµοτικής
αρχής το πρόβληµα της αντικατάστασης των
µελών του, όπου κρίνεται σκόπιµο.
- Να αναζητήσει τρόπους ελέγχου της κατάστασης στη παραλία και τη δυνατότητα
πλαφόν στις τιµές της, όπως και στα προσφερόµενα προϊόντα σε ειδικές περιπτώσεις (εκδηλώσεις, σινέ κλπ)
- Η ∆ΙΩΝΗ ΑΕ να αποµακρύνει τα λύµατα
µε βυτιοφόρο µέχρι την ολοκλήρωση της τριτοβάθµιας επεξεργασίας, οπότε θα µπορούν
να διοχετεύονται στην άρδευση της περιοχής.
Ήδη έπρεπε να της έχει επισηµανθεί ότι η περιβαλλοντική της συµπεριφορά επισύρει την
ανάκληση της άδειας λειτουργίας του καταστήµατος».

απόψεις-τοπικές ειδήσεις

www.fonitisparou.gr

Ωρέ πού πάµε,
πού πάµε…
του Αθανάσιου Μαρινόπουλου
Όταν έρχεται στον νου µας η έννοια της ηθικής
και πολύ περισσότερο όταν την συνδέοµαι µε
τους περισσότερους (ευτυχώς όχι όλους) αιρετούς που γνωρίζουµε, το συναίσθηµα που επικρατεί είναι η απαισιοδοξία και µερικές φορές
ο θυµός.
∆ε θα αναλύσουµε εδώ βέβαια το τεράστιο αυτό
θέµα, ούτε είµαστε ικανοί γι’ αυτό, ούτε φυσικά
έχουµε τις απαραίτητες γνώσεις. Θα σταθούµε
µόνο σε δύο σηµεία, εύκολα αναγνωρίσιµα, που
σχετίζονται µε τις προεκλογικές υποσχέσεις και
τα σχέδια που παρουσιάζουν στους πολίτες, αναζητώντας την ψήφο τους οι υποψήφιοι αλλά και
στην ευθύνη που έχουν οι ίδιοι οι ψηφοφόροι
όταν τα πληροφορούνται, να σταθµίζουν και να
κρίνουν (θετικά η αρνητικά) όλες αυτές τις εξαγγελίες.
Τεράστιο ηθικό θέµα προκαλείται όταν ο πολιτικός ξέρει από την αρχή ότι όλα αυτά που τάζει
δεν πρόκειται να τα κάνει στο µεγαλύτερο τους
βαθµό. Το µόνο που τον ενδιαφέρει είναι να εκλε-

γεί ή να επανεκλεγεί και στο βωµό αυτό θυσιάζονται η αλήθεια και το ήθος. Η τήρηση των
υπεσχηµένων είναι κενό γράµµα που φυσικά θα
ξεχαστεί από την επόµενη µέρα.
Τεράστιο όµως θέµα, που άπτεται κατά κάποιο
τρόπο και της ηθικής, είναι και όταν ο πολίτης
αναγνωρίζει ότι του λένε ψέµατα αλλά πάει και
τους ψηφίζει λόγω συγγένειας, λόγω τυφλής
κοµµατικής προτίµησης ή το χειρότερο λόγω
συµφέροντος. ∆ηλαδή, όταν του τάζουν κάτι ή
ακόµη και όταν του κτυπούν την πλάτη λέγοντας
του να µην ανησυχεί για την αυθαιρεσία του. Έτσι
είναι τα πράγµατα κι έτσι θα µείνουν. ∆εν αλλάζει
τίποτα αν δεν το θελήσει δυναµικά η πλειοψηφία
των πολιτών ή τουλάχιστον αυτό που ονοµάζεται
«κρίσιµη µάζα».
Έτσι ικανοποιούνται πολλά µικροσυµφέροντα
στις µικρές κοινωνίες και µικρά και µεγάλα στις
µεγαλύτερες. Ικανοποιώντας όµως όλα αυτά
αφαιρούνται οι πόροι και οι δυνατότητες για τις
πραγµατικές ανάγκες των ανθρώπων.
Έτσι δεν έχουµε επαρκή δηµόσια συστήµατα
υγείας, παιδείας και κοινωνικών παροχών όπως
επίσης και τα αναγκαία έργα υποδοµών που χρειάζονται. Άρα λοιπόν το ατοµικό συµφέρον του
κάθε ψηφοφόρου είναι το κοµβικό σηµείο και το
γνωρίζουν καλά οι λαϊκιστές και οι δηµαγωγοί.
Σε τελική ανάλυση όµως δεν είναι σίγουρα
το συµφέρον του τόπου, αλλά ούτε καν το
συµφέρον αυτών που «ψηφίζουν από συµφέρον».
ΥΓ. Φυσικά η Πάρος εξαιρείται. Εδώ δεν γίνονται τέτοια πράγµατα.

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

το ιδιαίτερο
επιτυχία

που αγγίζει το 100%
κάθε χρόνο

36 χρόνια εµπειρίας στη διδασκαλία
Masters δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Η.Π.Α.
Μητρική γλώσσα είναι η αγγλική
Επιτυχηµένη προετοιµασία
για όλες τις αναγνωρισµένες εξετάσεις

Εγγραφές από 5 Σεπτεµβρίου

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ώρες εγγραφής

19:00-21:00

Κατερίνα Μπαρµπαρίγου
& Νίκος Γαβαλλάς
Κέντρο Νάουσας, Πάρος
τ: 22840 51415, 51807 κ: 6972.22.55.01

νηπιακά
τµήµατα
δωρεάν!
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16η Μικρασιατική
συνάντηση
Στις 10-11/9/2022 θα πραγµατοποιηθούν εκδηλώσεις στο Άσπρο Χωριό, που είναι αφιερωµένες
στα 100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή,
ενώ συγχρόνως θα υπάρχουν και θρησκευτικές
εκδηλώσεις για τον Άγιο Χρυσόστοµο Σµύρνης.
Οι εκδηλώσεις του πολιτιστικού συλλόγου
Άσπρου Χωριού, «Ατλαντίς», της Κ∆ΕΠΑΠ, του
µουσικοχορευτικού συγκροτήµατος Νάουσας, του
συλλόγου γυναικών Μάρπησσας και της ενορίας
του Άσπρου Χωριού, έχουν ως εξής:
Σάββατο 10/9
19.15 Αρχιερατικός πανηγυρικός εσπερινός µε
αρτοκλασία χοροστατούντος του Θεοφιλέστατου
Επισκόπου Κεράµων κ. Βαρθολοµαίου.
21:00 µ.µ.: Οµιλία του ιατρού, Αντ. Αρκά µε θέµα
τις αλησµόνητες πατρίδες. Θα ακολουθήσει µουσική εκδήλωση.
Κυριακή 11/9
7:15: Πανηγυρικός όρθρος και Αρχιερατική
Θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασµιωτάτου Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλινίκου. Θα
ακολουθήσει η ευλογία του κόλλυβου των Αγίων
Μαρτύρων και η λιτάνευση της Ιερής Εικόνας.
20.00: Μουσικοχορευτική παράσταση που περιλαµβάνει τραγούδια και χορούς της Προποντίδας,
της Καππαδοκίας, του Αργοσαρωνικού και των
Κυκλάδων-Πάρου.

Ωδείο Μυθωδία
Αναγνωρισµένο από το κράτος

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ:
καθηµερινά 17:00-21:00
Σάββατο 10:00-14:00
Έναρξη µαθηµάτων:
∆ευτέρα 12 Σεπτεµβρίου 2022
ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
∆υνατότητα εγγραφών όλο το
χρόνο, για νέους µαθητές.
Στο Ωδείο Μυθωδία λειτουργούν τµήµατα:
● Κλασσικής µουσικής
(πιάνο, κιθάρα, βιολί, φλάουτο, φωνητική)
● Υποχρεωτικά και Ανώτερα θεωρητικά µαθήµατα
● Προετοιµασία για εισαγωγή σε Α.Ε.Ι. Μουσικών σπουδών
● Μοντέρνας µουσικής
(κρουστά, κιθάρα, µπάσο, τραγούδι, ακορντεόν)
● Χορωδία παιδική, εφηβική & ενηλίκων
● Μουσικοκινητική αγωγή
● Παραδοσιακή µουσική
(Λαούτο, Μπουζούκι, Σαντούρι, Τουµπερλέκι, Παραδοσιακό βιολί)
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαρουλία Κοντού
Κακάπετρα Παροικία Πάρου - Τ: 22840 23202 - www.mythodia.gr
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Ένα επίκαιρο
παραµύθι
περί αρχαίων
λατοµείων
του ∆ηµήτρη Καλανδράνη
Μια φορά και έναν καιρό ήταν κάτι αρχαία λατοµεία στην Πάρο, που κάτι ιδιώτες προσπαθούσαν
να τα αγοράσουν. Λοιπόν, κάποια στιγµή, µια οµάδα πατριωτών συνέταξε ένα αίτηµα µε το οποίο
ζητούσε από τους κατοίκους του νησιού και τους
φίλους τους να το υπογράψουν, για να εµποδιστεί
η αγοραπωλησία των λατοµείων και να περιέλθουν στο δηµόσιο. Ακούστε, όµως τι συνέβηκε:
Πέρασαν εβδοµάδες και µόνο πολύ λίγοι παριανοί υπέγραψαν το αίτηµα. Τότε ο Ικτίνος, ο Καλλικράτης και ο Φειδίας που χρησιµοποιούσαν τα
λατοµεία για να φιλοτεχνούν τα έργα τους, θύµωσαν για αυτή την αδιαφορία και την προσβολή των παριανών και ζήτησαν από τον Περικλή
να τους τιµωρήσει παραδειγµατικά. Ο Περικλής
έστειλε µήνυµα στους άρχοντες του νησιού και
τους προειδοποίησε να σταµατήσουν τις ανίερες
αγοραπωλησίες µε τους ιδιώτες. Έγκυρες πηγές
πληροφορούσαν ότι οι άρχοντες προσποιήθηκαν
ότι συµφωνούν, ενώ στην ουσία παρασκηνιακά
συνέχισαν τις δοσοληψίες µε τους ιδιώτες, ενώ
υπήρχε υποψία ότι παρότρυναν τους κατοίκους
να µην υπογράψουν το αίτηµα. Ο Περικλής σαν
το έµαθε, απείλησε να αποκλείσει το νησί µε τον
στόλο αν δεν υπέγραφαν το αίτηµα.
Οι παριανοί τροµοκρατήθηκαν και έστειλαν
αντιπροσώπους στην Αθήνα και παρακάλεσαν τον
Περικλή να µην πραγµατοποιήσει τον αποκλεισµό.
Ο Περικλής, που στο µεταξύ είχε πληροφορηθεί τι
ακριβώς συνέβαινε στο νησί τους είπε: «Καλά βρε

∆ιαµαρτυρία
«Αρχίλοχου»
Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος» σχετικά
µε το ωδείο Πάρου δηµοσιοποίησε την παρακάτω
ανακοίνωση:
«Η σχολή µουσικής της Πάρου, που αργότερα
αναβαθµίστηκε σε ωδείο, γεννήθηκε τη δεκαετία
του 1980 ως απόρροια της δραστηριότητας του
πολιτιστικού µας συλλόγου και ιδιαίτερα του ιδρυτικού µέλους του «Αρχιλόχου» Νίκου Σαρρή.
Αρκετές ήδη γενιές νέων παιδιών του νησιού µας
έχουν εµπλουτίσει τη ζωή τους µε την ποιότητα της
µουσικής παιδείας -ορισµένα µάλιστα από αυτά
έχουν ακολουθήσει λαµπρές σταδιοδροµίες µουσικών. Η προσφορά του ωδείου της Πάρου όλα αυτά
τα χρόνια στον πολιτισµό είναι καταφανής.

απόψεις-ειδήσεις
αχάριστοι, δε σας φτάνει που κερδίζετε εκατοµµύρια ευρωτάλαντα χάρη στην οµορφιά και την ιστορία που τσάµπα κληρονοµήσατε, δεν ενδιαφέρεστε
για τα λατοµεία που χάρη σε αυτά έγινε γνωστό το
όνοµα της Πάρου σε όλον τον κόσµο; Τα παραµελήσατε χρόνια τώρα και µόνο ο ∆ίας γνωρίζει τι
µηχανορραφίες γίνονται για να µην περιέλθουν τα
λατοµεία στη µάνα Ελλάδα. Βρε δεν καταλαβαίνετε
ότι, όταν τα λατοµεία τα αγοράσουν ιδιώτες, αυτοί
θα κοιτάξουν να τα εκµεταλλευθούν. ∆εν θα διστάσουν να τα νοικιάσουν ή και να τα πουλήσουν
στους εχθρούς µας τους πέρσες. Λοιπόν, για τελευταία φορά σας προειδοποιώ, αν δεν συγκεντρωθούν το λιγότερο 1000 υπογραφές στο αίτηµα που
κυκλοφορεί, σε τρεις εβδοµάδες θα παρακαλάτε να
µην είχατε γεννηθεί».
Αφού ευχαρίστησαν οι παριανοί τον Περικλή,
επέστρεψαν στο νησί και άρχισαν να µετράνε µιαµια τις υπογραφές µέχρι να φτάσουν τις χίλιες.
Όταν συµπληρώθηκαν, µια επιτροπή πήρε το υπογεγραµµένο αίτηµα και το παρέδωσαν στον Περικλή, ο όποιος τους συνεχάρη για τον πατριωτισµό
τους και τους είπε: «Καλά έπρεπε να σας απειλήσω
για να υπογράψετε;».
Τότε άκουσε την πιο απίθανη απάντηση από ένα
µέλος της επιτροπής: «Σεβαστέ µας Στρατηγέ, θέλετε να µάθετε την αλήθεια γιατί µαζέψαµε στο
άψε- σβήσε τις υπογραφές;».
Ο Περικλής περίµενε να ακούσει ότι έκαναν το
καθήκον τους απέναντι στην πατρίδα και την ιστορία της. Όµως έµεινε εµβρόντητος µε τα λόγια που
άκουσε:
«Φοβηθήκαµε µην µας αποκλείσετε το νησί και
χάσουµε τους τουρίστες. Τόσα σπίτια rbnb χτίζουµε και χιλιάδες οµπρελοτραπεζοκαθίσµατα στις
αµµουδιές είναι απλωµένα, τι θα τα κάνουµε; ∆εν
είχαµε χρόνο να υπογράψουµε το αίτηµα. Έχουµε
τόση δουλειά. Τα µάρµαρα µπορούν να περιµένουν, ενώ οι τουρίστες δεν µπορούν».
Τη συνέχεια αγαπητά µου παιδιά θα τη µάθετε
στα βιβλία της ιστορίας. Και έζησαν οι άρχοντες
καλά και οι πολίτες χειρότερα, όπως πάντα.
Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια γινόµαστε µάρτυρες
µιας διάθεσης βαθµιαίας υποβάθµισης του ωδείου.
Η φετινή απόφαση µεταστέγασής του από το θαυµάσιο κτίριο στο οποίο στεγάζεται µέχρι και αυτή
τη στιγµή σε ένα οίκηµα αποµακρυσµένο από την
πόλη, αποτελεί µια ακόµα θλιβερή ένδειξη του είδους των προτεραιοτήτων που τείνουν να επικρατήσουν στο νησί µας. Η µουσική παιδεία, όπως
και κάθε είδους παιδεία, για µας αποτελεί πάντα
ύψιστη προτεραιότητα και θα ήµασταν ευτυχείς αν
αυτή η προτεραιότητα διακρινόταν και πίσω από
τα έργα και τις αποφάσεις των εκλεγµένων αρχών
του τόπου µας.
∆ιαµαρτυρόµαστε για την υποβάθµιση του ωδείου. ∆ιαµαρτυρόµαστε για την υποβάθµιση των πολιτιστικών αξιών στο νησί µας. Ελπίζουµε στη διατήρηση και ενδυνάµωση κάθε εστίας πολιτισµού
στον µικρό µας τόπο, όπου η ανάγκη προστασίας
των πολιτιστικών κεκτηµένων γίνεται ολοένα και
πιο αναγκαία».

Σάββατο 10 Σεπτεµβρίου 2022

«Ταυτότητα»
στα ιπποειδή
Πιο συγκεκριµένο θα γίνει το πλαίσιο για την
προστασία των ιπποειδών αφού από την 21η
Οκτωβρίου οι ιδιοκτήτες των ιπποειδών υποχρεώνονται να διατηρούν ενηµερωµένο αρχείο στις
κτηνιατρικές υπηρεσίες των Περιφερειών που
ανήκουν µε τις παρακάτω πληροφορίες:
- Ταυτότητα των ιπποειδών (ηµεροµηνία γέννησης, ηµεροµηνία θανάτου, περιγραφή, όνοµα,
αριθµός microchip, µοναδικός ισόβιος αριθµός
ιπποειδούς),
- Τις εγκαταστάσεις διαµονής των ιπποειδών
(στοιχεία ταυτοποίησης υπευθύνου της εγκατάστασης, έδρα της εγκατάστασης, κωδικός εγκατάστασης, ηµεροµηνία εισόδου του κάθε ιπποειδούς
στην εγκατάσταση),
- Τους υπεύθυνους των ιπποειδών (στοιχεία ταυτοποίησης, αναλυτικός κατάλογος µε τα ιπποειδή
για τα οποία είναι υπεύθυνος)
- Τα έγγραφα ταυτοποίησης των ιπποειδών (είδος έγγραφου ταυτοποίησης, ηµεροµηνία έκδοσης),
- Τους φορείς έκδοσης των εγγράφων ταυτοποίησης.

Η νοµοθεσία
Ως προς το νοµοθετικό πλαίσιο που διέπει την
προστασία των ιπποειδών ως ζώα εργασίας, στις
εκτροφές και κατά τη µεταφορά τους σύµφωνα µε
την ενωσιακή νοµοθεσία (κανονισµός 1/2005 του
ευρωπαϊκού συµβουλίου) ρυθµίζονται κανόνες για
τη µεταφορά ιπποειδών όλων των κατηγοριών
συµπεριλαµβανοµένων των επιτρεπόµενων διαστηµάτων ταξιδιού, ανάπαυσης, ποτίσµατος και
ταΐσµατος, καθώς και της ορθής φόρτωσης και εκφόρτωσης στα εγκεκριµένα µέσα µεταφοράς.
Επίσης, η οδηγία 98/58 της Επιτροπής «για την
προστασία των ζώων στα εκτροφεία» ρυθµίζει κανόνες για την προστασία των ζώων σε όλους τους
τύπους εκτροφών συµπεριλαµβανοµένων των ιπποφορβείων. Η εθνική νοµοθεσία αντίστοιχα, µε
τον νόµο «Περί προστασίας των ζώων» (Νόµος
1197/81 (Α’ 240), σύµφωνα µε ενηµερωτικό σηµείωµα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίµων, ρυθµίζει θέµατα ευζωίας ιπποειδών εργασίας και εκτροφών συµπεριλαµβανοµένης της
διαδικασίας ευθανασίας και κυρώσεις σε περίπτωση µη συµµορφώσεων.
Τέλος, ισχύουν οι κατευθυντήριες γραµµές του
Παγκόσµιου Οργανισµού για την υγεία των ζώων
σχετικά µε την προστασία των ιπποειδών εργασίας.

www.fonitisparou.gr

∆ιαβατήρια
Ύστερα από νοµοθετική ρύθµιση τροποποιήθηκε
η διάρκεια ισχύος των διαβατηρίων των ελλήνων
πολιτών από 5 σε 10 έτη από την έκδοση τους για
τα διαβατήρια των ενηλίκων, καθώς και των ανηλίκων που έχουν συµπληρώσει τα 14 έτη.
Πρόκειται για µια ρύθµιση που, µεταξύ άλλων,
και χωρίς να µεταβάλλονται τα απαιτούµενα πάγια τέλη χαρτοσήµου για τους πολίτες, εντάσσεται
στον ευρύτερο σχεδιασµό για τη µείωση γραφειοκρατίας, την εξοικονόµηση επιπλέον ένστολου
προσωπικού από διεκπεραιωτικές υποθέσεις, προκειµένου να διατεθεί σε υπηρεσίες ασφαλείας των
πολιτών, την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών και την περιστολή, εν γένει, των άσκοπων
δαπανών και εργατοωρών.
Με οµόφωνη εισήγηση όλων των αρµοδίων
υπηρεσιών καταγράφεται ουσιώδης αλλαγή τόσο
των οικονοµικών, όσο και των τεχνικών παραµέτρων που σχετίζονται µε τη διαδικασία ανάθεσης
της προµήθειας «Νέου Ολοκληρωµένου Συστήµατος Εντύπων Ασφαλείας» (ΟΠΣΕΑ).
Τέλος, όπως σηµειώνεται σε σχετική ανακοίνωση: «[…] Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για
τη διασφάλιση όχι µόνο της πλήρους και εµπρόθεσµης ικανοποίησης των διεθνών υποχρεώσεων
της χώρας µας, αλλά και της απόκτησης υψηλών
προδιαγραφών εγγράφων ασφαλείας που εκδίδει
στο εξής, πλήρως συµβατών µε τους ευρωπαϊκούς
και διεθνείς κανονισµούς».

ειδήσεις
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Βυζαντινή
µουσική
Το Ιερό Προσκύνηµα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, προκειµένου να συµβάλει στη διάδοση της
πατροπαράδοτης εκκλησιαστικής βυζαντινής µουσικής και στην ανάδειξη νέων ιεροψαλτών, έχει
ιδρύσει από το 1995 σχολή εκκλησιαστικής – βυζαντινής µουσικής.
Η φοίτηση στη σχολή είναι δωρεάν. Ο κύκλος
σπουδών είναι επταετής, όσοι δε αποφοιτούν από
τη σχολή λαµβάνουν αναγνωρισµένο πτυχίο από
το υπουργείο Πολιτισµού (ΦΕΚ 2920/12.07.2019).
Η σχολή λειτουργεί στους κατάλληλα διαµορφωµένους χώρους του Ιερού Προσκυνήµατος υπό τη
διεύθυνση του µουσικοδιδασκάλου π. Εµµανουήλ
Φωκιανού.
Η έναρξη των εγγραφών έχει ξεκινήσει, ενώ ο

Ιατρεία
Από το Κέντρο Υγείας Πάρου έγιναν γνωστές οι
ώρες και οι ηµέρες λειτουργίας στα περιφερειακά
ιατρεία του νησιού µας για τον µήνα Σεπτέµβριο.
Τα ιατρεία θα λειτουργούν στις παρακάτω ηµεροµηνίες:

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ
2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ
3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ
4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ
5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

αγιασµός η απονοµή πτυχίων στους αποφοιτήσαντες σπουδαστές θα πραγµατοποιηθεί την Κυριακή 25/9 στις 8 το βράδυ στον ναό της Εκατονταπυλιανής. Η έναρξη των νέων µαθηµάτων έχει
προγραµµατιστεί για τη ∆ευτέρα 26 Σεπτεµβρίου.
Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνήσουν στους
αριθµούς τηλεφώνων 22840-21203 και 6945 191
005 (π. Εµµανουήλ).
Νάουσα: 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19,
20, 21, 22, 23, 29 και 30/9. (Ώρες 8.30 έως 14.00).
Μάρπησσα: 1, 2, 5, 7, 8,, 9, 13, 14, 15, 19, 21,
22, 23, 26, 28, 29 και 30/9. (Ώρες 8.30 έως 14.00).
Λεύκες: 14/9.
Αγκαιριά: 1, 2, 7, 8, 9, 14, 15, 21, 22, 23 και
30/9. (Ώρες 8.30 έως 14.00).
Μάρµαρα – Πρόδροµος: 27/9 (Μάρµαρα από
8.30 έως 11.00 και Πρόδροµος 11.30 έως 14.00).

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ
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

8 / Φωνή της Πάρου

πρώτο θέµα

Σάββατο 10 Σεπτεµβρίου 2022

Απαράδεκτη εικόνα της ευρύτερης περιοχής του ΧΥΤΑ

«Στης ακρίβειας τον καιρό» …

Εκεί που µας χρώσταγαν µας πήραν και το
βόδι!

Χαράτσωµα και από τον
ΦΟ∆ΣΑ!

Στις 24/8 συνεδρίασε ο δήµος Πάρου και γι’
αυτό το θέµα, και η διεύθυνση Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού, Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής,
υποστήριξε ότι από τον ΦΟ∆ΣΑ δεν αναφέρεται πουθενά ο συµψηφισµός του ποσού
159.091,35 ευρώ που τους παραδόθηκε σε
µετρητά, σύµφωνα µε το από 26 Μαρτίου 2021
πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής από τον ΣΥ∆ΙΣΑΠΑ, ως ταµειακό διαθέσιµο (υπόλοιπο). Έτσι,
πρότεινε ο δήµος Πάρου να αιτηθεί το ποσό αυτό
των 159.091,35 ευρώ να αφαιρεθεί εντελώς από
το σχέδιο Απολογισµού Τιµολογιακής Πολιτικής
και Εισφορών του έτους 2021.
Σε ό,τι αφορά το ποσό της απόκτησης γης για
την Μονάδα Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων
(ΜΕΒΑ) ποσού 165.000 ευρώ που έχει ήδη
δαπανήσει ο δήµος Πάρου και το οποίο έχει
συζητηθεί στο δηµοτικό συµβούλιο, παρουσία του
κ. περιφερειάρχη και προέδρου του ΦΟ∆ΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε., ότι είναι απαιτητό να επιστραφεί
στον δήµο Πάρου, και για το οποίο ο ΦΟ∆ΣΑ έχει
δεσµευθεί και εγγράφως µε το σχετικό έγγραφο
του.

Οι ανατιµήσεις 500 περίπου προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από την 1η Σεπτεµβρίου
(ενδεικτικά: φυσικοί χυµοί 16%, κατεψυγµένα ψάρια 13%, τυριά ρύζι 9%, γάλα εβαπορέ
8%), µαζί µε την ένταση της ενεργειακής κρίσης που θα ξετινάξει το οικογενειακό
πορτοφόλι µέσα στον χειµώνα, είναι το καθηµερινό άγχος των συµπατριωτών µας.
Και ενώ, θα περίµενε κανείς, ότι τουλάχιστον η
αυτοδιοίκηση θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να
υπερασπίσει το εισόδηµα των τοπικών κοινωνιών,
ήρθε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου µε τον ΦΟ∆ΣΑ (Φορέας ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), να
επιβάλλει τεράστιες αυξήσεις στο λειτουργικό κόστος του ΧΥΤΑ Πάρου . Συγκεκριµένα από 280 000
ευρώ που ήταν το κόστος λειτουργίας το 2020, για
το 2023 η πρόβλεψη ανέρχεται στα 984 000ευρώ!
Ποσό φυσικά, που θα κληθούν να πληρώσουν οι πολίτες, καθώς τα λειτουργικά κόστη
του ΧΥΤΑ προέρχονται από τα ανταποδοτικά
τέλη.
Οι λογαριασµοί της ∆ΕΗ που έχουν εκτοξευτεί
λόγω της αισχροκέρδειας συνέπεια της ενεργειακής κρίσης, θα προσθέσουν και τις µεγάλες αυξήσεις των δηµοτικών τελών, και θα δώσουν τη
χαριστική βολή στην τσέπη των κατοίκων των
νησιών µας.
Σηµειώνουµε ότι τα έσοδα του δήµου Πά-

ρου από ανταποδοτικά τέλη ανέρχονται σε
1.837.101 ευρώ και το σύνολο της εισφοράς µας στο ΦΟ∆ΣΑ για το 2022 είναι στα
984.288,81 ευρώ. Με αυτά τα έσοδα θα πρέπει
να καλυφθούν επίσης η αποκοµιδή απορριµµάτων, τα καύσιµα των οχηµάτων, η συντήρησή
τους, η προµήθεια κάδων απορριµµάτων και η
ανανέωση του στόλου οχηµάτων, η καθαριότητα
των οικισµών, παραλιών κλπ µε αποτέλεσµα να
µην µπορούµε να κάνουµε αποκοµιδή αλλά µόνο
διαχείριση της κατάστασης.
Ενώ µας ενηµέρωναν τα κυβερνητικά επιτελεία
ότι µε την δηµιουργία του ΦΟ∆ΣΑ θα υπήρχε καλύτερη διαχείριση των απορριµµάτων, η κατάσταση είναι τραγική. Ο υπερκορεσµένος ΧΥΤΑ βρίσκεται ένα βήµα πριν την κατάρρευση του τοιχίου
στήριξης από την υπερφόρτωση, ενώ η ευρύτερη
περιοχή είναι διάσπαρτη µε ότι «παίρνει ο άνεµος»
και από την διαρροή των υγρών αποβλήτων κινδυνεύει ο υδροφόρος ορίζοντας.

Τα τρελά έξοδα του ΦΟ∆ΣΑ και οι
εργολάβοι…
Το λειτουργικό κόστος του ΦΟ∆ΣΑ Ν. Αιγαίου
για το οικονοµικό έτος 2023 έχει προϋπολογισθεί
στο ποσό των 2.900.000 ευρώ συν Φ.Π.Α. 158.640
ευρώ. Σύµφωνα µε τη διεύθυνση Πολεοδοµικού
Σχεδιασµού του δήµου Πάρου έχει διογκωθεί υπέρογκα αφού:

www.fonitisparou.gr
1. Από µια απλή ανασκόπηση των ενεργειών
του ΦΟ∆ΣΑ Ν. Αιγαίου από την ηµέρα παράδοσης
του Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Πάρου – Αντιπάρου, προκύπτει ότι όλες οι διαδικασίες για τη
λειτουργία του χώρου αυτού, οδηγούνται
σε απευθείας αναθέσεις είτε σε ανάθεση µε
διαπραγµάτευση, µε περιορισµένο αριθµό συµµετεχόντων µε ελάχιστες έως µηδαµινές εκπτώσεις, σε αντίθεση µε τις αντίστοιχες ενέργειες
του δήµου Πάρου (ο οποίος υποστήριζε διοικητικά
τον πρώην ΣΥ∆ΙΣΑΠΑ) που η λειτουργία του χώρου ανατίθενται µετά από ανοικτό διαγωνισµό, µε
συµµετοχή ανταγωνιστικών εταιρειών επιτυγχάνοντας εκπτώσεις τάξης µεγέθους 10-25 %).
2. Ο ΦΟΣ∆Α προτίθεται άµεσα να προχωρήσει σε
υπερβολικό αριθµό προσλήψεων δηµιουργώντας
έτσι ένα υδροκέφαλο µηχανισµό που απογειώνει
το λειτουργικό κόστος.

Τι αποφασίστηκε
Το δηµοτικό συµβούλιο Πάρου αποφάσισε κατά
πλειοψηφία (ψήφισαν οι σύµβουλοι της πλειοψηφίας και ο ανεξάρτητος δηµοτικός σύµβουλος)
να γνωµοδοτήσει αρνητικά για το σχέδιο απολογισµού τιµολογιακής πολιτικής και εισφορών µελών του ΦΟ∆ΣΑ για το 2021 και 2022. Επίσης
αρνητικά γνωµοδοτεί για το τεχνικό πρόγραµµα
του 2023 και την τιµολογιακή πολιτική για το έτος
2023.
Ακόµα, απαιτεί 124.726,50 ευρώ, που αφορά το
Τέλος Αποκατάστασης και Μεταφροντίδας ΧΥΤΑ.
Επίσης, απαιτεί το ποσό των 159.091,35 ευρώ,
που παραδόθηκε στον ΦΟ∆ΣΑ και το ποσό της
απόκτησης γης για την Μονάδα Επεξεργασίας ΒιοΑποβλήτων (ΜΕΒΑ) ύψους 165.000 ευρώ, που
έχει ήδη δαπανήσει ο δήµος Πάρου.
Ακόµα, προτείνει τη µείωση του λειτουργικού
κόστους, την προκήρυξη ανοικτών διαγωνισµών
για την εκτέλεση έργων, προµηθειών και παροχών
υπηρεσίας, χωρίς περιορισµούς των συµµετεχόντων στους διαγωνισµούς και τον περιορισµό των
δαπανών εξόδων για παροχές υπηρεσιών συµβούλου, στο µέγιστο δυνατό βαθµό, προκειµένου να
περιοριστεί το λειτουργικό του κόστους.
Τέλος, ο δήµος Πάρου ζητά σε περίπτωση,
λόγω εταιρικού σχήµατος, που δεν γίνουν
δεκτές οι προτάσεις του να του δοθεί µε Νόµο,
η δυνατότητα οικειοθελούς αποχώρησης από
τον ΦΟ∆ΣΑ Ν. Αιγαίου και η αντίστοιχη ανάληψης της αρµοδιότητας στην εδαφική του
περιφέρεια µε την αντίστοιχη επιστροφή του
µετοχικού κεφαλαίου που έχει συνεισφέρει.
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σκεται στα όρια της κατάρρευσης, η προσωρινή
λύση αντιµετώπισης της κατάστασης είναι στις καλένδες, τα εργολαβικά κόστη διαχείρισης ανεβαίνουν. Η δε υποβάθµιση στο περιβάλλοντα χώρο από
το «σακουλοµάνι» και από τη διαρροή των υγρών
αποβλήτων, µε κίνδυνο τη µόλυνση του υδροφόρου
ορίζοντα της περιοχής, είναι τεράστια. Οι ευθύνες
βέβαια της δηµοτικής αρχής είναι τεράστιες γιατί
παρέδωσε τον ΧΥΤΑ υπερκορεσµένο στον ΦΟ∆ΣΑ.
Οι «διορθωτικές» προτάσεις της δηµοτικής πλειοψηφίας που διατυπώθηκαν στο τελευταίο συµβούλιο, αποτελούν το «άλλοθι» της για µια εκ των
προτέρων χαµένη µάχη στη γενική συνέλευση του
ΦΟ∆ΣΑ. Καταψηφίζουµε το σχέδιο απολογισµού,
τιµολογιακής πολιτικής και εισφορών του ΦΟ∆ΣΑ
για το 2021και 2022 καθώς και την τιµολογιακή
πολιτική, και το τεχνικό πρόγραµµα του 2023.
Η απαίτηση και η διεκδίκηση σήµερα για τον
παριανό λαό και όλους τους νησιώτες πρέπει
να είναι µία: ∆ηµόσιος φορέας, µε εθνικό σχέδιο διαχείρισης των αποβλήτων, µε γνώµονα
την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, µόνιµο προσωπικό που θα καλύπτει
όλες τις ανάγκες και µε χρηµατοδότηση από
τον κρατικό προϋπολογισµό. Καµία εµπλοκή
ιδιωτών στη διαχείριση των απορριµµάτων
και της ανακύκλωσης».

Τι υποστηρίζει ο κ. Κωβαίος
Ο δήµαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, για το
θέµα δήλωσε στην εφηµερίδα µας:
«Ο κίνδυνος να «κατεβάσουν ρολά» οι δήµοι λόγω
της ενεργειακής κρίσης και να σταµατήσει η απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών προς τους δηµότες
τους, είναι πλέον υπαρκτός.
Η πίεση προς τους δήµους αυξάνεται λόγω της
συνολικής εκτίναξης του κόστους υπηρεσιών και
αγαθών, και οι πολίτες βρίσκονται σε δύσκολη
θέση, ενόψει ενός δύσκολου χειµώνα όπως προαναγγέλλεται από όλα τα επίσηµα δεδοµένα.
Στην κρίσιµη αυτή συγκυρία, γινόµαστε δυστυχώς µάρτυρες νέων αυξήσεων εκ µέρους του Πε-

ριφερειακού Φο.∆.Σ.Α προς τους δήµους, που θα
φτάσουν και το 40%, µε το κόστος αυτό λόγω της
ανταποδοτικότητας να πέφτει στην πλάτη των δηµοτών. Τι περισσότερες µάλιστα φορές, µε παράλογες αιτίες και για λόγους που δεν υφίστανται.
Σε ό,τι µας αφορά, στο τελευταίο δηµοτικό συµβούλιο Πάρου, λάβαµε απόφαση να καταψηφίσουµε την τιµολογιακή πολιτική του Φο.∆.Σ.Α. νοτίου
Αιγαίου του 2023, εκφράζοντας αντιρρήσεις για το
ύψος της ετήσιας εισφοράς και ζητώντας παράλληλα αναπροσαρµογή της προς τα κάτω. Ενώ και στην
τελευταία γενική συνέλευση του Φο.∆.Σ.Α. νοτίου
Αιγαίου εκφράσαµε την έντονη αντίθεση µας σε
άλλη µια «εκ του παραθύρου» απόπειρα παρακράτησης ποσού χάριν του Φορέα αυτού, για το έτος
2023, για τη δήθεν αγορά, µε ιδίους πόρους, ενός
µηχανήµατος που ουδέποτε αιτηθήκαµε, και ούτε
υπήρχε ανάγκη προς αγορά.
Ο δήµος Πάρου πρωτοπορεί τα τελευταία χρόνια
σε έργα, δράσεις και πρωτοβουλίες που σέβονται το
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων,
υποστηρίζοντας ένα µοντέλο ανάπτυξης βιώσιµο,
αειφόρο και κοινωνικά υπεύθυνο. Την ίδια στιγµή,
δεν έχουµε διάθεση ούτε για ανέξοδους λαϊκισµούς
και επαναστατικές γυµναστικές, υποστηρίζοντας
τη νοµιµότητα και εργαζόµενοι για ένα «καλύτερα
αύριο» του Φορέα και των νησιών µας. Σε καµία
περίπτωση ωστόσο δεν πρόκειται να ανεχθούµε
υπέρογκες και εξωφρενικές απαιτήσεις.
Η κυβέρνηση πρέπει να αντιληφθεί ότι τέτοιες
πρακτικές του Φο.∆.ΣΑ. τορπιλίζουν τη συνεργασία, αποτελώντας θηλιά στο λαιµό των δήµων, πόσο
µάλλον όταν η νησιωτικότητα και συνάµα η διαφορετικότητα των νησιών µας καταστούν σχεδόν
ανέφικτη την εφαρµογή αυτού του µοντέλου διαχείρισης.
Σε περίπτωση τέλος που αγνοηθούν τα αιτήµατα µας, είµαστε αποφασισµένοι να θέσουµε
άµεσα στο δηµοτικό συµβούλιο Πάρου πρόταση για αγωνιστικές κινητοποιήσεις απέναντι σε αυθαίρετες πρακτικές που στρέφονται
κατά του νησιού και των πολιτών του».

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κώστας Ροκονίδας, στην τοποθέτησή του
για το θέµα –µεταξύ άλλων- υποστήριξε:
«[…] Επαληθεύεται η θέση και η εκτίµηση της
Λαϊκής Συσπείρωσης ότι, ο επιβαλλόµενος κυβερνητικός σχεδιασµός µέσω και του ΦΟ∆ΣΑ Ν.
Αιγαίου οδηγεί στην εµπορευµατοποίηση και ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των απορριµµάτων,
εξασφαλίζοντας κέρδη για τους οµίλους που δραστηριοποιούνται στο χώρο, φορτώνοντας µε καινούργια βάρη τα λαϊκά στρώµατα που θα κληθούν
να πληρώσουν το «κάγκελο».
Την ίδια ώρα ο ΧΥΤΑ λόγω υπερκορεσµού βρί-

Ο υπερκορεσµένος ΧΥΤΑ ένα βήµα πριν την κατάρρευση του τοιχίου
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Η χαζοµάρα της
ΕΠΣ Κυκλάδων
συνήθης ύποπτος

του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη
Ζούµε σε µία χώρα που είδηση είναι το πόσο
προκλητικό µίνι φορούσε η τάδε (παντελώς
άγνωστη) δεσποσύνη που έπαιξε σε τηλεπαιχνίδι ή το Χ λαµόγιο που αυτοονοµάζεται
«εξορκιστής».
Ζούµε σ’ ένα σύµπλεγµα νησιών που οι ντόπιες µπίρες είναι ακριβότερες ακόµα και από
επώνυµες καταξιωµένες -brand name- µπίρες. Ζούµε σ’ ένα σύµπλεγµα νησιών που οι
Αρχές πιστεύουν ότι όπως κοροϊδεύουν τους
ντόπιους µπορούν να κοροϊδεύουν κι ολόκληρο τον κόσµο. Ζούµε σ’ ένα σύµπλεγµα νησιών που µε πληρωµένες καταχωρήσεις στον
Τύπο µία παραλία στο πουθενά είναι ανώτερη
και από παρθένες παραλίες σε εξωτικά νησιά
της Καραϊβικής (ας µην ανοίγουµε τώρα τέτοιες πληγές…).
Όπως έχουµε ξαναγράψει –και δε θα βαρεθούµε να το γράφουµε- το πρωτάθληµα ποδοσφαίρου της ΕΠΣ Κυκλάδων είναι από τα
πλέον δύσκολα για την πραγµατοποίησή του
σ’ όλη την Ευρώπη, λόγω των µετακινήσεων
των οµάδων στα νησιά. Όπως έχουµε ξαναγράψει –και δε θα βαρεθούµε να το γράφουµε- το πρωτάθληµα ποδοσφαίρου της ΕΠΣ
Κυκλάδων είναι το πλέον πρόχειρο που πραγµατοποιείται σε όλη την Ελλάδα και µάλιστα
ο τρόπος που γίνεται αποτελεί τροχοπέδη για
την ανάπτυξη των σωµατείων, τουλάχιστον
εκείνων που προσπαθούν µέσω των ακαδηµιών τους να αναπτύξουν σωστές υποδοµές.
Κάποια άλλα σωµατεία των Κυκλάδων προσπαθούν ως «φωτοβολίδες» όταν βρεθεί κάποιος παράγοντας µε χρήµα να ανεβάσουν
τις οµάδες τους κατηγορίες και να βρεθούν σε
πανελλήνια πρωταθλήµατα. Είναι κάπως σαν
τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης που τα τελευταία
10 χρόνια αγοράζει ΑΦΜ άλλων οµάδων για
να διατηρηθεί σε πανελλήνιο πρωτάθληµα,
αντί να προσπαθήσει να κάνει µία οµάδα µε
δικές του δυνάµεις όπως αρµόζει σε ιστορικά
και δηµοφιλή σωµατεία.
Η ΕΠΣ Κυκλάδων, που το µόνο που προσπαθεί να κάνει είναι να διεκπεραιώνονται
όπως - όπως οι αγώνες της έκανε µία πράξη
αυτό το καλοκαίρι που εξέθεσε το ποδόσφαιρο
των νησιών µας σε πανελλήνιο επίπεδο. Ενώ
η ΕΠΣΚ είναι η µόνη ποδοσφαιρική Ένωση
της χώρας που οι διοργανώσεις της δεν ολοκληρώθηκαν την περίοδο 2021-2022, δήλωσε οµάδα (ΑΟ Μυκόνου), στην πρώτη φάση
του κυπέλλου Ελλάδος, στην οποία µετέχουν
µόνο οι κυπελλούχες οµάδες των ποδοσφαιρικών ενώσεων της χώρας…
Το θέµα µετά από καταγγελίες ανάγκασε
την ΕΠΟ να αποβάλλει τον «κυπελλούχο» Κυκλάδων από τη διοργάνωση. Προφανώς έτσι
βλέπουµε στις Κυκλάδες τα πράγµατα µε την
υπόλοιπη χώρα και για την ιστορία να σηµειώσουµε ότι στους ηµιτελικούς της ΕΠΣΚ για
την περσινή περίοδο δε µετέχει η Μύκονος!

απόψεις-ειδήσεις

«Κόλαση
είναι οι άλλοι
άνθρωποι»!
πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου

Καθηµερινά γινόµαστε µάρτυρες από µεγάλο
αριθµό ατόµων, άλλοτε πρόσφυγες και άλλοτε
οικονοµικούς µετανάστες. O φόβος του άλλου,
του διαφορετικού, αυτού που δεν το νιώθουµε
ως δικού µας και το πολεµάµε, άλλοτε λεκτικά,
άλλοτε µε εχθρικές συµπεριφορές, άλλοτε µε
φράκτες, στοιχειώνει και το φετινό καλοκαίρι.
Εδώ η ρήση του Ζαν Πολ Σαρτρ «Κόλαση είναι οι άλλοι άνθρωποι» βρίσκει σάρκα και οστά,
συνθλίβοντας παράλληλα την ιδέα της ειρηνικής συνύπαρξης παρά τη διαφορετικότητα στη
θρησκεία, τις ιδέες, την κουλούρα, την αποδοχή.
Την εµµονή της εναντίωσης στον ξένο, τον αλλότριο και τον διαφορετικό τη συναντάµε φυσικά σε όλες στις δυτικές κοινωνίες, ιδιαίτερα
λόγω της οικονοµικής κρίσης αν και επαίρονται
για την αλληλεγγύη και τον πολιτισµένο τρόπο
συµπεριφοράς τους. Ο άλλος δεν είναι καλοδεχούµενος γιατί απλά δεν µας µοιάζει εξωτερικά,
είναι µαύρος ή κίτρινος, δεν είναι καθολικός
ή ορθόδοξος, δεν τρώει γαλοπούλα κατά τον
προσφιλή τρόπο που την µαγειρεύουµε εµείς
τα Χριστούγεννα και δεν θα γίνει ποτέ άξιος να
συνυπάρξει ως σύζυγος για τον γιο ή την κόρη
µας.

Σεµινάρια ΕΦΕΤ
Το επιµελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε τη διεξαγωγή εκπαιδευτικών σεµιναρίων σε θέµατα
Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων (Ε.Φ.Ε.Τ.) τους
µήνες Οκτώβριο και Νοέµβριο τόσο µε φυσική παρουσία στα νησιά Πάρου, Νάξου, Σαντορίνης και
Σύρου όσο και εξ’ αποστάσεως για κάθε εργαζόµενο στις Κυκλάδες µε καταληκτική ηµεροµηνία
υποβολής στις 15 Σεπτεµβρίου.
Στην Πάρο, το σεµινάριο, θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 10 και την Τρίτη 11 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευµα έως τις 9 το
βράδυ µε φυσική παρουσία στο γραφείου του επιµελητηρίου στην Παροικιά. Μ’ αυτά τα σεµινάρια
ολοκληρώνεται ο κύκλος του β’ εξαµήνου, ενώ τα
επόµενα προγραµµατισµένα σεµινάρια θα ξεκινήσουν το 2023.
Ποιους αφορά: Η εκπαίδευση αφορά επιχειρηµατίες και προσωπικό που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, µεταφέρουν, διακινούν ή
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Αυτό το τελευταίο «αξίωµα» πραγµατεύτηκε,
πριν λίγα χρόνια, η γαλλική κωµωδία µε τον
χαρακτηριστικότατο τίτλο «Θεέ µου τι σου κάναµε», που «έσπασε» ταµεία στους ελληνικούς
κινηµατογράφους, αφού προηγούµενα είχε σηµειώσει τη µεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία
και στη Γαλλία.
Με βασική ιδέα τον φόβο του ξένου, η ταινία µέσα από ένα πνευµατώδες και σπαρταριστό χιούµορ, που κακά τα ψέµατα δεν µπορεί
να βγάλει το ίδιο καλά ο αµερικανικός κινηµατογράφος, αναδεικνύει ανάγλυφα το πώς όλοι
µας συνειδητά η ασυνείδητα προβάλλουµε ένα
τείχος προστασίας απέναντι στο καινούργιο και
διαφορετικό, υιοθετώντας ρατσιστικά συνήθως
σχόλια και πως, τελικά, ο µόνος τρόπος να το
ξεπεράσουµε είναι να το παραδεχθούµε! Να
αναγνωρίσουµε, δηλαδή, ότι εκούσια ή ακούσια
είµαστε όλοι, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής
ή θρησκεύµατος, ρατσιστές…
Το ίδιο και µε το θεατρικό έργο και ελληνικό
σήριαλ “Συµπέθεροι από τα Τίρανα”. Μια συντηρητική µεγαλοαστική οικογένεια στην επαρχία,
πρέπει ξαφνικά να αποδεχθεί στους κόλπους
της, τον εκλεκτό γαµπρό που επέλεξε η κόρη
τους, έναν Αλβανό συµφοιτητή της, στο Λονδίνο. Σήριαλ, µε απίθανο χιούµορ, µε έξοχους
χαρακτήρες, δυνατή ερµηνεία ρόλων που βασίζονται στην εύστοχη ατάκα, µε γνωστούς και
συµπαθέστατους ηθοποιούς, που κέρδισε από
την αρχή υψηλή τηλεθέαση. Νοµίζω ότι είχα
πολύ καιρό να γελάσω αλλά και να προβληµατιστώ τόσο, όσο βεβαίως επιτρέπουν οι συνθήκες
µέσα από ένα εβδοµαδιαίο ωριαίο σήριαλ.
εµπορεύονται τρόφιµα/ποτά σε επιχειρήσεις όπως:
καταλύµατα µε πρωινό, εστιατόρια, καφέ µπαρ,
κυλικεία, παντοπωλεία, σουπερµάρκετ, µανάβικα,
ιχθυοπωλεία, κρεοπωλεία, τυροκοµεία, οινοποιεία,
ελαιοτριβεία κ.ά. και είναι υποχρεωτική σύµφωνα
µε τη σχετική νοµοθεσία (Κανονισµός 852/2004
ΕΚ και ΥΑ 14708/17-08-2007). Το επιµελητήριο
Κυκλάδων παρέχει σε κάθε συµµετέχοντα δωρεάν
έντυπο εκπαιδευτικό υλικό.
Μετά την παρακολούθηση του σεµιναρίου, η διαδικασία ολοκληρώνεται µε εξετάσεις που πραγµατοποιούνται µέσω της ηλεκτρονικής εφαρµογής
εξέτασης (e-exam) του ΕΦΕΤ για την απόκτηση
του απαραίτητου πιστοποιητικού.
Κόστος συµµετοχής: 100 ευρώ | άτοµο (συµπεριλαµβάνονται 30 ευρώ υπέρ του ΕΦΕΤ).
Πληροφορίες και υποβολή αίτησης έως 15 Σεπτεµβρίου: https://www.e-kyklades.gr/articles/
article.jsp?context=103&categoryid=2561&artic
leid=56424
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά
και τηρείται σειρά προτεραιότητας.

www.fonitisparou.gr

Ηχηρή
παραίτηση
στον Αγροτικό
Συνεταιρισµό
Την παραίτησή του από τη θέση του προέδρου
του ∆.Σ. του Αγροτικού Συνεταιρισµού µε ανακοίνωσή του γνωστοποιεί Νίκος Τσιγώνιας, διαµαρτυρόµενος για τις επιλογές του Γενικού ∆ιευθυντή, Γ. Νικηφορίδη, που βάζουν σε κίνδυνο
τον Αγροτικό Συνεταιρισµό, όπως χαρακτηριστικά δηλώνει στο κείµενο της παραίτησής του. Το
κείµενο της παραίτησης έχει ως εξής:
ΠΡΟΣ
ΤΟ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥ
∆ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΞΙΩΜΑ ΤΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΥ
Αξιότιµοι κύριοι,
Με την παρούσα µου δηλώνω την παραίτησή
µου από το αξίωµα του Προέδρου του ∆ιοικητι-

ειδήσεις
κού Συµβουλίου του Συνεταιρισµού. Οι λόγοι που
οδήγησαν στην απόφασή µου είναι η αδιάλλακτη
στάση του Γενικού ∆ιευθυντή και η άρνησή του
να συµµορφωθεί µε την απόφαση του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου που ελήφθη κατά την συνεδρίασή του στις 06/09/2022 σχετικά µε την
παραλαβή του συνόλου της σταφυλικής παραγωγής του 2022 των µελών
του Συνεταιρισµού.
Η στάση του Γενικού ∆ιευθυντή για
το συγκεκριµένο θέµα αντιβαίνει στο
καταστατικό, τον νόµο περί Συνεταιρισµών και στην κοινή λογική και αποτελεί
κατάργηση κάθε έννοιας της συνεταιριστικής ιδέας και δράσης, εξοµοιώνοντας τον Συνεταιρισµό
µε τον οποιοδήποτε ιδιώτη οινοποιό.
Τα αποτελέσµατα δε της στάσης του Γενικού
∆ιευθυντή βάλλουν κατά του Συνεταιρισµού,
πλήττοντας τη δραστηριότητα και επιπροσθέτως,
πλήττουν το οικογενειακό εισόδηµα και τη βιωσιµότητα της αγροτικής εκµετάλλευσης µεγάλου
µέρους των µελών του, µε κίνδυνο και για τον Συνεταιρισµό να αντιµετωπίσει σειρά αγωγών προς
αποζηµίωσή τους.
Με την άρνηση του Συνεταιρισµού για την παραλαβή της παραγωγής πέραν της καταστροφής
της σταφυλικής παραγωγής και του απολεσθέντος
εισοδήµατος των παραγωγών από την πώληση
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των σταφυλιών τους, οι παραγωγοί θα απολέσουν
και την επιδότηση που λαµβάνουν για την παραγωγή ΠΟΠ ποικιλιών σταφυλιών.
Τονίζω ότι όπως γνωρίζετε αν και όλα τα παραπάνω αναλύθηκαν διεξοδικά στη συνεδρίαση
του Συµβουλίου, ο Γενικός ∆ιευθυντής,
Γεώργιος Νικηφορίδης, όχι µόνον δεν
τα αποδέχθηκε αλλά έδρασε αντίθετα
χωρίς να αιτιολογήσει το νόµιµο αλλά
και το επωφελές για τον Συνεταιρισµό
της δράσης αυτής.
Πέραν των ανωτέρω σας εφιστώ την
προσοχή ότι εκκρεµεί από τον κ. Νικηφορίδη η λογοδοσία που οφείλει να υποβάλει για
όλα τα ζητήµατα του Συνεταιρισµού και ειδικότερα όσον αφορά τα ερωτήµατα που εγγράφως του
έχουν υποβληθεί για τις σοβαρές υποθέσεις του
Συνεταιρισµού, για τις οποίες έχω µεγάλη ανησυχία και επιφυλάσσοµαι σοβαρών αντιρρήσεών µου
µετά τις εξηγήσεις που θα δοθούν.
Με αυτές τις αποφάσεις, δράσεις και επιλογές
του κ. Νικηφορίδη, κινδυνεύει ο Συνεταιρισµός
και προς τη βιωσιµότητά του, πλήττεται η συνοχή
των µελών του, βάλλεται η Κεντρική Ιδέα του Συνεταιρισµού και ο ιδιώτης επενδυτής τίθεται εκτός
του πλαισίου των όρων εισδοχής του.
ΠΑΡΟΣ 07/09/2022
ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ
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
Πωλούνται από κατασκευαστή τα
εξής ακίνητα:
Περιοχή ΕΛΗΤΑΣ Παροικίας:
● ∆ιαµέρισµα 100 τµ, τιµή 135.000€
Περιοχή ΑΛΥΚΗ/Αγκαιριά:
● ∆ιαµέρισµα 1ου ορόφου 70 τµ, θέα,
κοντά στην παραλία, τιµή 125.000€
● ∆ιαµέρισµα ηµιυπόγειο 48 τµ κοντά
στην παραλία τιµή 65.000€
● Ηµιυπόγειο 209 τµ (δωµάτια-γκαρσονιέρες) τιµή 165.000€
● Οικοδοµή στα µπετά /τούβλα, 240
τµ συν 3 σκεπαστές βεράντες 48 τµ.
Κοντά στην παραλία. Τιµή 420.000€
● Μάγγανο διαµέρισµα 240 τµ,
µε εξωτερική πισίνα, θέα, τιµή
320.000€
● Κτήµα στο Καµάρι Αγκαιριάς 8
στρέµµατα, µε άδεια οικοδοµής, θέα
προς Φάραγγα, 2,5 χλµ από θάλασσα,
τιµή 165.000€
Παναγιώτης Λειβαδάς 6932 285 768,
www.paroshomes.livadas.de
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται
studio 22m2, τιµή 200 ευρώ το
µήνα, ιδανικό για ζευγάρι. Στάµου
Νίκος. Τηλ. 6976 119 302, email:
ktimasanantonio@gmail.com
ΠΑΓΚΡΑΤΙ στο κέντρο, ενοικιάζεται
διαµέρισµα πλήρως επιπλωµένο,
ιδανικό για φοιτητές. Τηλ. για περισσότερες πληροφορίες: 697 770 5138
ΚΡΙΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται
αυτόνοµη κατοικία για όλο το χρόνο,
πολυτελούς κατασκευής, πλήρως
επιπλωµένη, µε 2 Υ/∆, 2 µπάνια,
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα και
πισίνα. Μόνο σοβαρές προτάσεις.
Τηλ. επικοινωνίας: 6944 415 044
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ λόγω γήρατος, Παλαιοπωλείο στην περιοχή
Αγκαιριά/Αλυκή, τιµή συζητήσιµη,
ή ζητείται συνέταιρος. Παναγιώτης
Λειβαδάς 6932 285 768
ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κα-

αγγελίες

Αγγελία έως 15 λέξεις
1 έκδοση: 10,00€ / 3 εκδόσεις: 20,00€
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Από τεχνική εταιρεία µε πολυετή παρουσία και έδρα στην Πάρο, η οποία ειδικεύεται στη µελέτη και κατασκευή πολυτελών κατοικιών, ζητείται άτοµο για την
διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων της εταιρείας, (∆ηµόσιες Υπηρεσίες, ∆ΕΚΟ,
Τράπεζες κτλ), καθώς και για µέρος της εσωτερικής οργάνωσης του γραφείου,
(παραλαβή δεµάτων, αποθήκευση, αρχειοθέτηση, φωτοτυπίες κτλ). Η θέση αφορά
5µερη, 4ωρη ή 5ωρη απασχόληση.
Απαραίτητη:
• η οργανωτικότητα,
• η γνώση βασικών εργαλείων διαχείρισης και οργάνωσης γραφείων (Outlook,
Gmail, Word/Excel),
• η λήψη πρωτοβουλιών,
• η οµαδική δουλειά και συνεργατικότητα,
• η καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς),
• η ευγενής και επικοινωνιακή προσωπικότητα,
• η κατοχή µεταφορικού µέσου.
• η όρεξη για εξέλιξη και εδραίωση των σχέσεων µε εταιρείες συνεργατών, τις
δηµόσιες υπηρεσίες καθώς και τους πελάτες της εταιρείας.
Εάν σας ενδιαφέρει η εργασία σε ένα αναπτυσσόµενο περιβάλλον, στείλτε το
βιογραφικό σας στο email: cv.constructionparos@gmail.com
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 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 ζητείται µε
γνώσεις ECDL (WORD, EXCEL, POWER
POINT, WINDOWS) για όλο το χρόνο.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 6932
460190-6980 512445.
Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται οδηγός µε δίπλωµα
Γ΄κατηγορίας για εταιρεία ανακύκλωσης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
6932 460 190 και 6980 512 445
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, µε
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, από
λογιστικό γραφείο. Αποστολή βιογραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com
Η BAUSYSTEMS – High Tech
and Design Fenestration- για
την διαχείριση των απαιτητικών
και µοντέρνων έργων της στα κουφώµατα αναζητεί δύο Μηχανικούς
Πολυτεχνείου (Μηχανολόγους ή
πολιτικούς µηχανικούς ή αρχιτέκτονες). Κύρια απασχόληση ο ορισµός
& σχεδιασµός των προϊόντων,
παραγγελία, προγραµµατισµός
έργου, έλεγχος ποιότητας, επίβλεψη
υποδοµών και εφαρµογής στην
οικοδοµή. Άριστες Γνώσεις AUTOCAD,
OFFICE, 3D σχεδιασµού & Αγγλικών
είναι αυτονόητες. Θα εργαστείτε σε

ένα Team µε άριστες προοπτικές στο
µέλλον, σε ένα ξεχωριστό εργασιακό περιβάλλον µε ανταποδοτικές
παροχές. Εάν νοµίζετε ότι µπορείτε
να κάνετε πραγµατικότητα τις ιδιαίτερες επιθυµίες των απαιτητικών
πελατών µας στα κουφώµατα, τότε
στείλτε το βιογραφικό σας στο info@
bausystems.gr
ΝΕΟΣ/ΝΕΑ ζητείται για µόνιµη θέση
εργασίας από κατάστηµα αρχιτεκτονικής και εµπορίου επίπλων στη
Νάουσα της Πάρου. Η θέση αφορά
σε καθήκοντα πωλητή/πωλήτριας,
γραµµατειακή υποστήριξη και
σχεδιαστή/σχεδιάστριας. Απαραίτητα
προσόντα, η γνώση αγγλικών και η
γνώση του σχεδιαστικού προγράµµατος AUTOCAD. Βιογραφικά και
πληροφορίες στο akolsou@gmail.
com, 6977 078 176
ΚΗΠΟΥΡΟΣ ζητείται για µερική ή
πλήρη απασχόληση από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ στην Χρυσή ακτή
Πάρου. Πληροφορίες στο τηλ. 6983
268 622
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το
Ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 5* στη Χρυσή
Ακτή Πάρου για εποχική ή 12µηνη
απασχόληση, µε γνώση πισίνας και
βιολογικού. Τηλ. επικοινωνίας: 210
6232080, e-mail: reservations@
poseidon-paros.gr
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται
από ξενοδοχείο στη Νάουσα της Πάρου για Σεπτέµβριο - Οκτώβριο 2022,
σεζόν 2023. Αγγλικά, Πρόγραµµα
Κρατήσεων, ΟΤΑ, προϋπηρεσία,
γαλλικά επιθυµητά. Προσεγµένο,
ευγενές και πρόθυµο άτοµο. Μισθός,
ασφάλιση, διαµονή-διατροφή.
Βιογραφικό µε φωτογραφία info@
zeﬁ-hotel.com, τηλ. 6937 263 928
ΤΕΧΝΗΤΕΣ-ΒΟΗΘΟΙ ψυκτικοίυδραυλικοί ζητούνται για µόνιµη
απασχόληση από τεχνική εταιρεία στη
Νάουσα Πάρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22840 55273, 6937 086 797.
∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται
για κατάστηµα επίπλων. Ηλικία
25-35 ετών. Καλή γνώση Αγγλικής
γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών
στο info@epipla-paros.gr
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για τη θέση
συντηρητή σε πισίνες, µε δίπλωµα
οδήγησης για µόνιµη εργασία.
Παρέχονται µισθός και ασφάλιση.
Επικοινωνία στο τηλ. 6942 826 399
ΚΥΡΙΑ ζητείται για φροντίδα και
οικιακές εργασίες για ζευγάρι
ηλικιωµένων στην περιοχή Κρωτήρι
Παροικίας. Τηλ. επικοινωνίας: 6974
300 125
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Προαγγελίες γάµου
Ο Κασσαβός Κωνσταντίνος του Ιωάννη και της Αικατερίνης, το γένος
Καλουδά, που γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Ραγκούση Βασιλική του Αντωνίου και της Αικατερίνης, το γένος Χριστοφόρου, που
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 8 Οκτωβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Πέρα Παναγιάς στην Πάρο.
Ο Σκανδάλης Χρήστος του Σωτήρη και της Αγγελικής, το γένος Ραγκούση, που γεννήθηκε στο Αµαρούσιο Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η
Ουσταµπασίδου Σοφία του Ηλία και της Αργυρής, το γένος Φοροζίδου, που
γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 2
Οκτωβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγκαιριάς στην Πάρο.
Ο Μπαφέρος Παναγιώτης του Ιωάννη και της ∆έσποινας, το γένος Μαυρουδέα, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Αθήνα και
η Βαρβάρα Καλουδά του Θεοφάνη και της Ευαγγελίας, το γένος Τσιγώνια,
που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στην Αθήνα, θα παντρευτούν στις 7 Οκτωβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου-Πυργάκι ∆ρυού
στην Πάρο.
Ο Φάκας ∆ηµήτριος του Γεωργίου και της Ευγενίας, το γένος Μεγαλονίδη,
που γεννήθηκε στη Βέροια και κατοικεί στη Βέροια και η Άµπα Ελένη του
Κωνσταντίνου και της Αθηνάς Μαρίας, το γένος Βαφείδη, που γεννήθηκε στη
Θεσσαλονίκη και κατοικεί στο Πανόραµα Θεσσαλονίκης, θα παντρευτούν στις
16 Σεπτεµβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στην Πάρο.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος: 19-08-2022
ΘΕΜΑ: ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι την 20 Σεπτεµβρίου
2022 ηµέρα Τρίτη και ώρα 11:00π.µ. - 11:30π.µ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιµένα Πάρου, δηµόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες
προσφορές σύµφωνα µε τους προσαρτηµένους στην διακήρυξη όρους, για
την εκµίσθωση του δικαιώµατος χρήσης χώρου προς άσκηση και εκµετάλλευση του δικαιώµατος λειτουργίας κυλικείου–αναψυκτηρίου, καταστήµατος
πώλησης τυποποιηµένων ειδών διατροφής–ζαχαροπλαστικής, ειδών λαϊκής
τέχνης, ηµερήσιου και περιοδικού τύπου, στον Κρατικό Αερολιµένα Πάρου,
για τρία (3) χρόνια.
Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισµού θα δίνονται από τη ∆/
νση Οικονοµικού–Εφοδιασµού της Υ.Π.Α., Τµήµα Γ’, τηλ. 210 8916293, Πύργος Ελέγχου Παλαιού Κρατικού Ανατολικού Αερολιµένα Αθηνών Ελληνικό
και από τον Κρατικό Αερολιµένα Πάρου, τηλ. 22840 90502
Η Αν. Αερολιµενάρχης
Στέλλα Σαρρή
AGKAIRIA PAROS, (near Aliki), detached house for
sale, 2 bedrooms and garage, wonderful sea view, including 50% ownership share of additional plot, sale directly
by the owner, no agency fees, immediately available.
See video for detailed property information including
all speciﬁcations and sales price: https://tinyurl.com/Agkairia, contact via mail: kai.kleinschmidt@me.com
ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ, (κοντά στην Αλυκή), πωλείται µονοκατοικία µε 2 υπνοδωµάτια και γκαράζ, υπέροχη θέα στη θάλασσα, συµπεριλαµβανοµένου 50%
του οικοπέδου, πώληση απευθείας από τον ιδιοκτήτη, χωρίς αµοιβές πρακτορείου, άµεσα διαθέσιµο. ∆είτε το βίντεο για λεπτοµερείς πληροφορίες για
το ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των προδιαγραφών και της τιµής
πώλησης: https://tinyurl.com/Agkairia, email: kai.kleinschmidt@me.com
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Με δύο
κατηγορίες η
ΕΠΣ Κυκλάδων
Με νέα µορφή και 6 οµάδες στην αφετηρία θα
ξεκινήσει το ερχόµενο πρωτάθληµα της Α’ Κατηγορίας της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωµατείων
Κυκλάδων (Ε.Π.Σ.Κ.) για την αγωνιστική περίοδο
2022-2023, που θα φέρει την ονοµασία χορηγού. Σηµειώνεται ότι η έναρξη του πρωταθλήµατος έχει οριστεί για το Σαββατοκύριακο 8-9
Οκτωβρίου.
Το νησί θα εκπροσωπήσει εκ νέου η Αθλητική
Ένωση Πάρου, που συνεχίζει µε τον Γιώργο Μοστράτο στο «τιµόνι» της τεχνικής ηγεσίας και στοχεύει σε µία αξιόλογη πορεία µε ανταγωνιστικό
πρόσωπο, ενώ στη Β’ κατηγορία θα έχουµε τον
ΑΟ Πάρου, ο οποίος ουσιαστικά θα µετέχει µε την
οµάδα Κ-19. Στον ενιαίο όµιλο της Α’ κατηγορίας,
θα συµµετέχουν ακόµα η Ελλάς Σύρου, ο Πανναξιακός, ο Παµµηλιακός, η ΑΣ Σαντορίνης και ο Α.Ο.
Πύργου.

Σε τέσσερις γύρους το πρωτάθληµα
Στο πρωτάθληµα της Α’ κατηγορίας µία βασική
αλλαγή είναι ότι το πρωτάθληµα θα διεξαχθεί σε
τέσσερις γύρους, µε δεδοµένο τον µικρό αριθµό
οµάδων που θα συµµετέχουν, ώστε να είναι πιο
ανταγωνιστικό. Ένα «µοντέλο» που έχει δουλέψει
εξίσου καλά σε ανάλογα πρωταθλήµατα του εξωτερικού µε λίγες οµάδες, κυρίως σε Σκωτία και
Κύπρο.
Πρωταθλήτρια οµάδα θα αναδειχθεί αυτή που
θα τερµατίσει στην πρώτη θέση της βαθµολογικής
κατάταξης και ακολούθως θα συµµετάσχει στα
µπαράζ ανόδου για την Γ’ εθνική κατηγορία.

Παρουσία γιατρού
Με την παρουσία γιατρού να είναι υποχρεωτική
θα διεξάγονται όλοι οι αγώνες, αλλιώς δε θα ξεκινούν και τα γηπεδούχα σωµατεία θα φέρουν αποκλειστική ευθύνη, και θα τιµωρούνται µε επιβολή
προστίµου 500 ευρώ και χάνοντας τον αγώνα στα
χαρτιά. Αυτό αναφέρεται ξεκάθαρα στη σχετική
προκήρυξη της Ε.Π.Σ.Κ., επισηµαίνοντας ότι ακόµα και στην περίπτωση που γιατρός αποχωρήσει
κατά τη διάρκεια του αγώνα και δεν αντικατασταθεί άµεσα, ο αγώνας θα διακόπτεται.
Το πρόσωπο αυτό δύναται να είναι είτε γιατρός,
είτε νοσηλευτής είτε διασώστης, απόφοιτος των
ΤΕΙ και διαπιστευµένος του ΕΚΑΒ ή ειδικά πιστοποιηµένος στην παροχή πρώτων βοηθειών και ιδιαίτερα σε αθλητικά γεγονότα, για να είναι σε θέση
να αντιµετωπίσει αιφνίδια και επικίνδυνα για την

ζωή περιστατικά που µπορεί να προκύψουν σε
έναν ποδοσφαιρικό αγώνα.

Συµµετοχή ποδοσφαιριστών
Πρώτα απ’ όλα, απαγορεύεται η συµµετοχή ποδοσφαιριστών σε αγώνα χωρίς τα απαραίτητα
δικαιολογητικά του άρθρου 18 του Κ.Α.Π. ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων. Στο φύλλο αγώνα επιτρέπεται η αναγραφή και η χρησιµοποίηση έως
7 ποδοσφαιριστών µε δικαίωµα συµµετοχής στις
εθνικές οµάδες της Ελλάδας, άρα κανένα σωµατείο δε θα µπορεί να χρησιµοποιήσει πάνω από
τέσσερις ξένους παίκτες.
Σε κάθε αγώνα επιτρέπονται µέχρι 5 αλλαγές
ποδοσφαιριστών από κάθε οµάδα. Οι αλλαγές επιτρέπονται καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα όταν το
παιχνίδι δεν είναι σε ροή, σε τρεις όµως συνολικά
χρονικές στιγµές (διακοπές) για κάθε οµάδα, χωρίς
να υπολογίζεται το ηµίχρονο.

Η Β’ ΕΠΣΚ
Για το Σαββατοκύριακο 8-9 Οκτωβρίου ορίστηκε
η έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στο πρωτάθληµα της Β’ κατηγορίας. Το νησί της Πάρου θα
εκπροσωπήσει ο Α.Ο.Π., ενώ συνολικά 15 οµάδες
θα λάβουν µέρος και στην Α’ φάση θα χωριστούν
σε τρεις οµίλους. Ακολούθως, οι δύο πρώτες οµάδες της κατάταξης κάθε οµίλου θα προκριθούν
στην Β’ φάση για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής.
Α’ φάση πρωταθλήµατος
1ος Όµιλος: Αίας Σύρου, Πάγος, ΑΕ Μυκόνου.
Πάγος, ΠΑΣ Τήνου, Ανδριακός
2ος Όµιλος: ΑΟ Πάρου, Σέριφος, Πανσιφναϊκός, Κύθνος, Παµµηλιακός
3ος Όµιλος: ΠΑΣ Νάξου, Φιλώτι, Αστέρας Τραγαίας, Πανθηραϊκός, Ίος.
Β’ φάση πρωταθλήµατος
Όταν ολοκληρωθεί η Α’ φάση, θα συγκροτηθεί
ένας όµιλος των 6 οµάδων, µε τις δύο πρώτες οµάδες της βαθµολογίας του κάθε οµίλου. Σηµειώνεται, ότι οι πρώτες οµάδες της βαθµολογίας κάθε
οµίλου θα ξεκινήσουν στην Β’ φάση µε 2 βαθµούς
επιπλέον (bonus). Η Β’ φάση θα διεξαχθεί µε βαθµολογία σ’ έναν γύρο σε ουδέτερα γήπεδα ή σε
έδρα που θα συµφωνούν από κοινού τα σωµατεία
κατόπιν κλήρωσης. Η οµάδα που θα τερµατίσει
πρώτη στη βαθµολογική κατάταξη θα αναδειχθεί
πρωταθλήτρια της Β’ κατηγορίας. Η οµάδα της
Α.Ε. Μυκόνου θα συµµετέχει άνευ συναγωνισµού
και ως εκ τούτου δε θα µπορεί να συµµετάσχει
στην Β’ φάση.
Ακόµα, σήµερα, Σάββατο, στις 12 το µεσηµέρι
στο γήπεδο «IMERYS» στη Μήλο, είναι προγραµµατισµένες οι κληρώσεις του κυπέλλου και των
πρωταθληµάτων της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων. Οι κληρώσεις είναι για τις κατηγορίες Ανδρών Α’ και Β’,
Υποδοµών Κ-16, Κ-14 και Κ-12, καθώς και για
το κύπελλο όπου φέτος δήλωσαν συµµετοχή 20
οµάδες.
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28 µετάλλια για
τον ΝΟΠ
Ο Ναυτικός Όµιλος Πάρου συµµετείχε στο παµπεριφερειακό πρωτάθληµα συλλόγων θάλασσας,
το οποίο πραγµατοποιήθηκε στο δηµοτικό κολυµβητήριο Ιτέας, στις 3-4 Σεπτεµβρίου.
Στην αποστολή του Ν.Ο.Π. συµµετείχαν συνολικά 9 αθλητές, ηλικίας 10-15 ετών, οι οποίοι κατέκτησαν συνολικά 28 µετάλλια.
Ο Ναυτικός Όµιλος Πάρου συγχαίρει τους αθλητές που συµµετείχαν, για την προσπάθειά τους
καθώς και τους γονείς που στέκονται στο πλευρό
τους, καθώς και τον προπονητή, Θοδωρή Καζακίδη, για την εξαιρετική δουλειά που κάνει µε τους
αθλητές.
Τέλος, ο ΝΟΠ σε σχετική ανακοίνωσή του σηµειώνει: «[…] να υπενθυµίσουµε, ότι στις τάξεις του
Ν.Ο.Π. προπονούνται τα δύο τελευταία χρόνια γύρω
στα 200 παιδιά, τα οποία βελτιώνουν τη φυσική
τους κατάσταση και πετυχαίνουν σταδιακά όλο και
περισσότερες διακρίσεις, ή έρχονται σε επαφή µε
το υγρό στοιχείο και εξοικειώνονται µαζί του, αποτελώντας τη βάση για τους αυριανούς µας αθλητές.
Σε αυτά τα παιδιά, αξίζει να παραδώσουµε ένα
καλύτερο αύριο για την κολύµβηση, το οποίο δεν
είναι άλλο από ένα κλειστό κολυµβητήριο!».

ΑΕ Πάρου

Στις 29 Αυγούστου ξεκίνησε την προετοιµασία
της η Αθλητική Ένωση Πάρου στο δηµοτικό στάδιο Πάρου.
Το παρόν έδωσε η διοίκηση της οµάδας και αρκετοί ποδοσφαιριστές, ενώ θα υπάρξει και πρωινό
γκρουπ λόγω επαγγελµατικών υποχρεώσεων.
Ο πρόεδρος της ΑΕΠ, Βαζαίος Πετρόπουλος,
ευχήθηκε στους ποδοσφαιριστές καλή ποδοσφαιρική χρονιά και δεσµεύτηκε για υποστήριξη από
την πλευρά της διοίκησης για ότι χρειάζονται. Με
τη σειρά του ο προπονητής, Γιώργος Μοστράτος,
ζήτησε σκληρή δουλειά ώστε η οµάδα να αντεπεξέλθει στο δυνατό πρωτάθληµα της Α’ κατηγορίας της ΕΠΣΚ. Τις προσεχείς ηµέρες θα υπάρξουν
ανακοινώσεις σχετικά µε το ράστερ της οµάδας,
ενώ η προετοιµασία θα συνεχιστεί µε καθηµερινές
προπονήσεις.
Ακόµα, κυκλοφόρησαν οι κάρτες διαρκείας για
την αγωνιστική περίοδο 2022-2023. Η τιµή της
κάρτας είναι 30 ευρώ. Τα σηµεία στα οποία µπορείτε να προµηθευτείτε τις κάρτες είναι στην Παροικιά, Orange Cafe, Hotel Oasis, Limani Cafe, στη
Νάουσα, κατάστηµα ΑΤΟΥ, στη Μάρπησσα, ψητοπωλείο Ντάρας, στα Μάρµαρα, cafe Ammos-Λαουράκης, στις Λεύκες, αρτοποιείο Στρατής, καθώς
επίσης και από όλα τα µέλη του ∆.Σ. της οµάδας.

Τελετή µνήµης για
τον Φραγκίσκο
Βελέντζα
Ο δήµος Πάρου, η κοινότητα Κώστου, ο ΜΕΑΣ
Κώστου, ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος» και
η ενορία Αγ. Παντελεήµονος Κώστου, τίµησαν στις
30/8 τον µεγάλο ευεργέτη της Πάρου Φραγκίσκο
Βελέντζα!
Τον ευεργέτη τίµησαν µε χαιρετισµούς ο επίσκοπος Κεράµων, Βαρθολοµαίος, ο δήµαρχος Πάρου,
Μ. Κωβαίος, ο έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς
και εκατοντάδες συµπολίτες µας. Εκ µέρους της
οικογένειας Βελέντζα, ευχαριστίες απηύθυνε και ο
υιός του, Φραγκίσκος Βελέντζας, όπως επίσης και
η πρόεδρος της κοινότητας Κώστου, Ειρ. Ρούσσου.
Κεντρικός οµιλητής της εκδήλωσης και συντονιστής ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου, ΜΕΑΣ
Κώστου, Τάκης Αποστολόπουλος που αναφέρθηκε
στη ζωή του ευεργέτη µε γνωστές και άγνωστες
πτυχές του βίου του καθώς και για την τεράστια
προσφορά του στο νησί µας µέσω του Βελεντζείου
ιδρύµατος!

