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Αναβάθμιση Λευκών-Κώστου

Έργο πνοής η κατασκευή 
δικτύου αποχέτευσης
Με στόχο ν’ αλλάξει ουσιαστικά η ποιότητα ζωής στην ευρύτερη περιοχή, να επιλυθεί οριστικά ένα πρόβλημα ετών, 
αλλά και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η προστασία του περιβάλλοντος, επιδιώκεται μέσω του έργου που 
ξεκινάει και το οποίο έχει αντικείμενο την «Κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων των οικισμών 
Λεύκες και Κώστος Πάρου».

» ΣΕΛ. 8-9

Επιστρέφει ο 
υπερ-μαραθώνιος 
δρόμος Πάρου

» ΣΕΛ. 14

Ομόφωνες 
αποφάσεις για 
το αγκυροβόλιο 
Νάουσας
Συζητήθηκε -σε πρώτη φάση- στο δη-
μοτικό συμβούλιο της Δευτέρας (19/9), 
το θέμα που έχει προκύψει σχετικά με 
το καταφύγιο τουριστικών σκαφών 
στη Νάουσα, το οποίο πλέον βρίσκεται 
και στα χέρια της εισαγγελικής αρχής 
προς διερεύνηση.

» ΣΕΛ. 6
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τοπικές ειδήσεις

16η Μικρασιατική 
συνάντηση

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν στο Άσπρο Χωριό το διήμερο 
10-11 Σεπτεμβρίου 2022, οι λατρευτικές και πολιτιστικές εκδη-
λώσεις της 16ης Μικρασιατικής συνάντησης αφιερωμένες στα 
100 χρόνια από τη Μικρασιατική καταστροφή.

Το Σάββατο το απόγευμα τελέσθηκε Αρχιερατικός πανηγυρι-
κός εσπερινός στον Ιερό Ενοριακό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, όπου 
κάθε χρόνο τιμάται η μνήμη του Αγίου Εθνοιερομάρτυρος Χρυ-
σοστόμου Σμύρνης και των συν αυτώ μαρτύρων, χοροστατού-
ντος του Θεοφιλέστατου Επισκόπου Κεράμων κ. Βαρθολομαίου. 

Ακολούθως, στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού, πραγματοποι-
ήθηκε ομιλία από τον Ιατρό και συγγραφέα, Αντώνη Αρκά με 
θέμα: «Μικρά Ασία αλησμόνητες πατρίδες, χθες, σήμερα αύριο». 
Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μουσική εκδήλωση με τη συμ-
μετοχή της χορωδίας του συλλόγου γυναικών Μάρπησσας υπό 
τη διεύθυνση του κ. Αστέριου Ρήγα. Την Κυριακή το πρωί τελέ-
σθηκε Αρχιερατικό συλλείτουργο προεξάρχοντος του Σεβασμιω-
τάτου Μητροπολίτου μας, κ. Καλλινίκου και συλλειτουργούντος 
του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεράμων, κ. Βαρθολομαίου, ο 
οποίος και χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου. 

Το βράδυ της ίδιας ημέρας στον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού, 
πραγματοποιήθηκε η μουσικοχορευτική παράσταση με θέμα: 
«Μικρά Ασία – 100 χρόνια μετά», η οποία περιλάμβανε τραγού-
δια και χορούς της Προποντίδας, της Καππαδοκίας, του Αργοσα-
ρωνικού και των Κυκλάδων, με τη συμμετοχή του Μουσικοχο-
ρευτικού Συγκροτήματος Νάουσας, του Μορφωτικού Συλλόγου 
Κυψέλης Αιγίνης και του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλ-
λόγου Βαθέος Αιγίνης.

Οι ως άνω εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από τον πολιτιστικό 
σύλλογο Άσπρου Χωριού, «Ατλαντίς», με συνδιοργανωτές το 
μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας, τον σύλλογο γυναι-
κών Μάρπησσας, την Ενορία Ζωοδόχου Πηγής Άσπρου Χωριού 
και την ΚΔΕΠΑΠ. 

Δραστηριότητες στη 
Νάουσα

Το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας, ανακοίνωσε το 
πρόγραμμα για τους παραδοσιακούς χορούς και καλεί όλοι όσοι 
ενδιαφέρονται να πλαισιώσουν τις δράσεις του.

Οι πρόβες για τις νεότερες ηλικίες, αφού για τους ενήλικες θα 
υπάρχει άλλη ανακοίνωση, έχουν ως εξής:

Παρασκευή:
4:00-4:45: Α-Β δημοτικού
4:45-5:30: Γ-Δ δημοτικού
5:30-6:15: Ε’ δημοτικού
6:15-7:00: Στ’ δημοτικού-Α’ γυμνασίου
7:00-7:45: Β’ γυμνασίου
7:45-8:45: Γ’ γυμνασίου
8:45-10:00: Λύκειο και ενήλικοι
Οι πρόβες του νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού θα αρχί-

σουν το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου ως εξής:
4:30-5:15: Προνήπια
5:15-6: Νήπια
Τα μαθήματα γίνονται στην αίθουσα του μουσικοχορευτικού 

συγκροτήματος και της θεατρικής ομάδας στη Νάουσα (κοντά 
στο λύκειο). Οι πρόβες της θεατρικής ομάδας ενηλίκων και της 
θεατρικής ομάδας εφήβων/παιδική θα καθοριστούν προσεχώς. 
Για πληροφορίες και δηλώσεις ενδιαφέροντος για τις θεατρικές 
ομάδες στο τηλέφωνο 22840 52284.

Τέλος, όλες οι δράσεις του συγκροτήματος και των θεατρικών 
ομάδων παρέχονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση.

Συνάντηση 
Συρμαλένιου για τα 
αρχαία λατομεία

Την Παρασκευή 16/9 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της 
ΕΦΑ Κυκλάδων στην Αθήνα, συνάντηση μεταξύ του βουλευτή 
ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκου Συρμαλένιου και του προϊσταμένου 
της εφορείας, Δημήτρη Αθανασούλη.

Κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν η ανάδειξη και αξιοποί-
ηση των αρχαίων λατομείων μαρμάρου της Πάρου. Ο κ. Συρ-
μαλένιος αναφέρθηκε στη σχετική ερώτηση που είχε καταθέσει 
στη βουλή στις 22/1/2020 και στις απαντήσεις των υπουργείων, 
και ιδιαίτερα στην απάντηση του υπουργείου Πολιτισμού. Εκεί-
νη η απάντηση αναφερόταν μεταξύ άλλων, ότι με πρωτοβουλία 
της ΕΦΑ είχαν προχωρήσει συγκεκριμένες ενέργειες, όπως οι 
προμελέτες για τη διάσωση και στερέωση των λατομείων που 
ολοκληρώθηκαν, καθώς και οι προτάσεις για τις απαλλοτριώ-
σεις των γηπέδων στην περιοχή των αρχαίων λατομείων, τις 
οποίες πρέπει να προχωρήσουν και να ολοκληρώσουν άλλες 
συναρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου.

Σε σχετική ανακοίνωση του κ. Συρμαλένιου για το θέμα των 
αρχαίων λατομείων σημειώνεται: «Σήμερα πλέον οι μελέτες εκ-
πονούνται από το Πολυτεχνείο και ενδέχεται να ολοκληρωθούν 
μέχρι τέλος του έτους και εκεί που πρέπει να εστιάσουμε την 
προσοχή μας και να πιέσουμε, είναι η ολοκλήρωση των απαλ-
λοτριώσεων. Έτσι ώστε, η ΕΦΑ Κυκλάδων να προχωρήσει απρό-
σκοπτα στην ανάδειξη των αρχαίων λατομείων μαρμάρου, που 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μνημεία της χώρας».

Θεατρικό παιχνίδι
Παιδικά τμήματα θεατρικού παιχνιδιού, για ηλικίες από 4 

(προνήπιο) έως 8 (γ’ δημοτικού σχολείου), οργανώνει ο σύλλο-
γος ΜΕΕΑΣ «Υρία» Λευκών.

«Το θεατρικό παιχνίδι είναι ένα μέσο απελευθέρωσης της φα-
ντασίας, επικοινωνίας με τους γύρω, αλλά και κατανόησης των 
ανθρωπίνων σχέσεων. Βοηθάει τα παιδιά, να μάθουν να εκφρά-
ζουν τα συναισθήματά τους, μέσω της χαράς που προσφέρει 
το δημιουργικό παιχνίδι», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του 
συλλόγου.

Τέλος, για πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 6976 788 915 (Βούλα 
Κρητικού).
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Η μυθοπλασία 
και η 
πραγματικότητα…

γράφει ο Κ. Ροκονίδας

Κάτοικος Πάρου: «Και τι θα πάθαιναν οι δάσκαλοι 
αν έμεναν σε σκηνές όλο το χρόνο;». Πρόκειται 
για τον τίτλο «άρθρου» του δημοσιογράφου Κώ-
στα Μανιάτη στο news247.gr. Βέβαια στο τέλος 
του «άρθρου» του ο κ. Μανιάτης αναφέρει ότι 
αυτό είναι κείμενο μυθοπλασίας. Η δουλειά όμως 
του τίτλου έχει γίνει. Το αποτύπωμα στη μνήμη 
του αναγνώστη δεδομένο: Οι ανάλγητοι παρια-
νοί που αφήνουν τους ανθρώπους να κοιμούνται 
στο δρόμο.

Εύκολος τρόπος να ρίχνεις ευθύνες εκεί που δεν 
ανήκουν, να συκοφαντείς και συνειδητά ή όχι να 
αποσείεις τις ευθύνες από αυτούς που πραγματικά 
τις έχουν.

Στη ζούγκλα της ελεύθερης αγοράς ο νόμος της 
προσφοράς και της ζήτησης καθορίζουν τα πράγ-
ματα. Το πρόβλημα της στέγης σήμερα λόγω ζή-
τησης και μειωμένης προσφοράς, για διάφορους 
λόγους, κατά πρώτον δεν αφορά μόνο τους εκ-
παιδευτικούς αλλά όλους τους εργαζόμενους που 
δεν έχουν ιδιόκτητη στέγη και δεν είναι πρόβλημα 
μόνο στα νησιά. Όπως πρόβλημα είναι και η φοι-
τητική στέγη. Κατά δεύτερο αφορά τη δυνατότητα 

ενός νοικοκυριού, να ανταποκριθεί στα ενοίκια 
που διαμορφώνει η ζήτηση.

Με τις σημερινές αποδοχές ενός εργαζόμενου, 
ιδιαίτερα δημόσιου υπαλλήλου με τις υπάρχουσες 
συλλογικές συμβάσεις, ποιος μπορεί να ανταπο-
κριθεί σε ενοίκια που απομυζούν το μισό ή παρα-
πάνω του μισθού του; Σ ’αυτό να προσθέσουμε την 
ακρίβεια που καλπάζει και το κόστος ενός χειμώνα 
που έρχεται… Η κρατική πρόνοια για τη στέγη των 
εργαζόμενων είναι ανύπαρκτη, παρά τις εξαγγελί-
ες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ που αναγνωρίζει 
το πρόβλημα, αλλά μέχρι εκεί αφού τα μέτρα εί-
ναι αστεία. Κάτω από άλλες συνθήκες, με την 
εξουσία στα χέρια του λαού και όχι με την 
αλλαγή της εξουσίας, όταν αυτός αποφασίσει 
να ορθώσει το ανάστημα του, η αντιμετώπι-
ση του προβλήματος της εργατικής κατοικίας 
δεν θα είναι ζητούμενο. Θα είναι δεδομένο.

Ας έρθουμε όμως στο σήμερα:
Το «άρθρο» του Κ. Μανιάτη είναι προβοκα-

τόρικο, ύποπτο και σαν τέτοιο το καταγγέλ-
λουμε.

Η κατάσταση στα νησιά είναι τραγική και δεν 
αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς αλλά το σύνολο 
των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο της απουσίας της κρατικής μέριμνας 
και πρόνοιας με πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου το 2019 το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε 
επιδοματική πολιτική για να στηρίξει τους ανα-
πληρωτές εκπαιδευτικούς, η οποία καταργήθηκε 
με απαίτηση των κρατικών ελεγκτικών μηχανι-
σμών. Ταυτόχρονα προτείναμε, και έγινε αποδεκτό, 
ο Δήμος να συμβάλλει σε τρία πράγματα:

1. Στη διάθεση για προσωρινή εξυπηρέτηση με 
τα δωμάτια του Ξενώνα των Λευκών.

2. Στην προκήρυξη ενδιαφέροντος για εύρεση 
καταλυμάτων και καταστημάτων εστίασης για την 
διαμονή και την διατροφή δικαιούχων δημοσίων 
υπαλλήλων βάσει κριτηρίων.

3. Στην καταγραφή των δυνητικά δικαιούχων.
Δυστυχώς από τα μέσα Ιουλίου που πάρθηκε 

αυτή η απόφαση, είναι στα αζήτητα… Ξέρουμε ότι 
αυτά δεν επαρκούν, ούτε αντιμετωπίζουν την κρα-
τική αναλγησία. Ξέρουμε επίσης ότι το πρόβλημα 
έχει να κάνει και με άλλες παραμέτρους, που δεν 
παίρνονται υπόψη στην τοποθέτηση προσωπικού, 
όπως εντοπιότητα, οικογενειακή κατάσταση, δέ-
σμευση οργανικών θέσεων ενώ υπάρχουν απο-
σπάσεις κλπ.

Όμως ένα είναι το σίγουρο.
Στην πρώτη γραμμή της διεκδίκησης πρέ-

πει να βρεθούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δι-
εκδικώντας καλύτερες συνθήκες εργασίας, 
συλλογικές συμβάσεις με δικαιώματα και μι-
σθούς που ανταποκρίνονται στις σημερινές 
συνθήκες…

Εγγραφές από 5 Σεπτεµβρίου

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

επιτυχία
που αγγίζει το 100%

κάθε χρόνο

νηπιακά
τµήµατα
δωρεάν!

ώρες εγγραφής
19:00-21:00

το ιδ ιαίτερο

ΟΛΙΓΟΜΕΛΗ
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

36 χρόνια εµπειρίας στη διδασκαλία

Masters δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης Η.Π.Α.

Μητρική γλώσσα είναι η αγγλική

Επιτυχηµένη προετοιµασία 
για όλες τις αναγνωρισµένες εξετάσεις 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) 

ΕΝΑΡΞΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: 
καθηµερινά 17:00-21:00
Σάββατο 10:00-14:00
Έναρξη µαθηµάτων: 

∆ευτέρα 12 Σεπτεµβρίου 2022

Καλλιτεχνική διεύθυνση: Μαρουλία Κοντού
Κακάπετρα Παροικία Πάρου - Τ: 22840 23202 - www.mythodia.gr

Ωδείο Μυθωδία
Αναγνωρισµένο από το κράτος

ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
∆υνατότητα εγγραφών όλο το 

χρόνο, για νέους µαθητές.

άποψη



4 / Φωνή της Πάρου Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου 2022απόψεις-ειδήσεις

Αυτοδιοίκηση: 
Το «ανθρώπινο» 
πρόσωπο της 
πολιτικής!

Οι λαοί έχουν τους ηγέτες που τους αξίζουν. 
Και για να αλλάξει η πολιτική ηγεσία, θα πρέπει 
ο λαός να γίνει πολίτης.

 Δύσκολα πράγματα ειδικά όταν οι πολιτικές 
ηγεσίες πολλών χωρών μοιάζουν με «παιδικές 
χαρές». Κάποιος θα πρέπει να τους σταματήσει 
πριν καταλήξει το μεγαλύτερο μέρος των λαών 
να κάνει «ελεύθερο κάμπινγκ» σε πάρκα, πα-
γκάκια, εισόδους κλειστών καταστημάτων, δρό-
μους και κάτω από γέφυρες!

 Μας διοικούν, παγκόσμια, απίστευτοι πολι-
τικοί που με τις πράξεις τους ανατροφοδοτούν 
και επιταχύνουν την κάθε είδους κρίση, ενώ 
μετατρέπουν τα αποτελέσματα ακόμη και δη-
μοψηφισμάτων κατά το δοκούν ,αν δεν το με-
τατρέπουν σε ψήφο εμπιστοσύνης προς το πρό-
σωπο τους!

 Η χώρα μας αντιμετωπίζει τεράστια οικονο-
μικά, κοινωνικά και υγειονομικά προβλήμα-
τα, πληθώρα προκλήσεων όπως η ακρίβεια. η 
ενέργεια, το προσφυγικό, η αποχαλίνωση εξω-
τερικών παραγόντων με τις επεκτατικές τους 
βλέψεις και οι πολιτικοί ταγοί μας συνεχίζουν 
να υπόσχονται περισσότερα από όσα θα μπο-
ρούσαν να προσφέρουν. Σύνηθες το φαινόμε-
νο, ψέματα, αυταπάτες, πελατειακές σχέσεις, 
διαπλοκή, ασυνέπεια λόγων και έργων. Στις 
τηλεοράσεις ασκείται «κατευθυνόμενη πολιτι-
κή» ποδοπατώντας πολλές από τις αξίες μιας 
κοινωνίας. Ενεργά αντανακλαστικά, παρά την 
κρίση, επιδεικνύει η τοπική αυτοδιοίκηση απο-
δεικνύοντας ότι σε δύσκολους καιρούς είναι το 
«αποκούμπι» ενός ταλαιπωρημένου λαού. Το 
απέδειξε κατά τη διάρκεια της πανδημίας με 
τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες και με μειω-
μένους προϋπολογισμούς.

Είναι πραγματικά το «ανθρώπινο» πρό-
σωπο της πολιτικής γιατί στην αυτοδιοί-
κηση η αξιοκρατία κυριαρχεί.

Αξιοκρατία. Μια λέξη ξένη για τον τόπο, τόσο 
«απόμακρη» που αναγκάζει κάθε χρόνο σε φυγή 
χιλιάδες Έλληνες που βλέπουν να ανέρχονται 
σε αξιώματα και να καταλαμβάνουν καίριες θέ-
σεις κάθε λογής κομματικά στελέχη, τα οποία 
μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που εκλέγονται 
ακόμη και στο ελληνικό κοινοβούλιο με μόνο 
προσόν την κομματική ταυτότητα. Με αποκλει-
στικό «όχημα» την υποταγή στο κόμμα, ήτοι την 
κομματική πειθαρχία, δεν είναι λίγες οι φορές 
που ο εκάστοτε πολιτικός αρχηγός συνθέτει με 
αυτή την λογική τα ψηφοδέλτια που «κατεβά-
ζει» στις εκλογές, επιβραβεύοντας πρόσωπα 
που υπό κανονικές συνθήκες δε θα επιλέγονταν 
ούτε για θυρωροί της πολυκατοικίας τους.

 Η περίπτωση εξάλλου των εκλογών, αποκλει-
στικά με λίστα είναι ο ιδανικότερος τρόπος για 

να απομακρύνεις τους άξιους και να επικροτή-
σεις όλους όσοι είναι αρεστοί στην εξουσία γιατί 
συνήθως την κολακεύουν και καταφέρνουν να 
γίνουν απαραίτητοι κυρίως γιατί αποφεύγουν 
να πουν επώδυνες αλήθειες.

Παράλληλα, με τον ίδιο τρόπο που ο κομματι-
κός μηχανισμός διορίζει σε θέσεις ευθύνης θαυ-
μαστές τηλεοπτικών προσώπων, ο Έλληνας ψη-
φοφόρος που σιχτιρίζει για τον νεποτισμό και 
την κομματοκρατία στις εθνικές εκλογές ψη-
φίζει είτε με βάση το ξεπερασμένο ιδεολογικό 
δίπολο αριστερά δεξιά, είτε με βάση την «τσέπη» 
του και την ψευδαίσθηση ποιος είναι καλύτερος 
στον λαϊκισμό και την παροχολογία, είτε με το 
μοιρολατρικό μότο «το μη χείρον βέλτιστον» η 
αλλιώς να φύγουν οι παλιοί για να δοκιμάσου-
με τους νεότερους. Η κατηγορία αυτών των κρι-
τηρίων δημιουργεί δε τις καλύτερες συνθήκες 
για να επωάσει τους λεγόμενους ψηφοφόρους 
«κοψοχέρηδες», τους μετανιωμένους εκλογείς 
που κατόπιν εορτής αντιλαμβάνονται το λάθος 
τους και δεσμεύονται ότι δε θα ξαναψηφίσουν 
φθαρμένα πρόσωπα και συνδυασμούς αλλά 
σπανίως το τηρούν.

 Αχτίδα φωτός ωστόσο τα τελευταία χρόνια 
αποτελεί η διαφοροποίηση στην ψήφο για τις 
τοπικές, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές 
που φαίνεται να γίνεται με περισσότερο αξιο-
κρατικά και εκλογικευμένα κριτήρια, όπως ο 
πιο αξιόπιστος, ο πιο κατάλληλος, ο πιο άφθαρ-
τος, ο πιο έμπειρος, ο πιο προσοντούχος, αυτός 
που έχει φρέσκες ιδέες και όχι αναγκαστικά ο 
νεότερος σε ηλικία, σε αντίθεση με το πιο κομ-
ματικός, ο πιο φαύλος, ο περισσότερο επιρρεπής 
στην παροχολογία, αυτός που πουλάει περισσό-
τερο επικοινωνιακά αλλά στην ουσία αναπαρά-
γει τα ίδια μονότονα κλισέ των προηγουμένων.

Το μοντέλο Μαυρογιαλούρου και Γκόρτσου 
στην τοπική αυτοδιοίκηση φαίνεται να ξεψυχά 
και να δίνει τη θέση του σε πιο υγιή αντανα-
κλαστικά ψηφοφόρων που βλέπουν τον δήμο 
ως το ευρύτερο σπίτι τους που πρέπει να προ-
στατεύσουν από τα λαμόγια του παρελθόντος, 
πολιτικάντηδες που λυμαίνονταν τον τόπο τους 
και δεν δίστασαν να τον καταστρέψουν. Δεν εί-
ναι άλλωστε τυχαίο που και τα ίδια τα κόμμα-
τα κρατούν αποστάσεις από τους υποψηφίους 
των εκλογών της τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν 
δίνουν πλέον το περίφημο χρίσμα και όταν το 
κάνουν συνήθως ο κόσμος γυρνά την πλάτη σε 
αυτόν που θα το λάβει, προτιμώντας περισσό-
τερο ανεξάρτητες υποψηφιότητες που δεν πα-
ραπέμπουν σε κομματικό παρελθόν και ανέλιξη 
σε κομματική ιεραρχία. Στις εκλογές για την 
τοπική αυτοδιοίκηση φαίνεται λοιπόν ότι 
έχει εμπεδωθεί στον κόσμο το κριτήριο της 
καταλληλότητας με βάση τα προσόντα και 
την αξιοσύνη, κάτι που είναι πλέον απα-
ραίτητο να συμβεί και στις εθνικές εκλο-
γές, εκεί που διακυβεύονται πλέον τερά-
στια συμφέροντα για το μέλλον του τόπου, 
οικονομικά και κοινωνικά.

 Φαίνεται λοιπόν ότι ο λαός γίνεται σοφότερος 
όσον αφορά τις επιλογές που κάνει ψηφίζοντας 
για δήμαρχο ή για περιφερειάρχη, μένει τώρα 
να αναλάβει και την πρόκληση των εθνικών 
εκλογών, επιλέγοντας ηγέτες που πραγματικά 
μπορούν να αναλάβουν ευθύνες και κόστη χω-
ρίς να λαϊκίζουν και να μοιράζουν φρούδες ελ-
πίδες. Οψόμεθα!

 Το «ανθρώπινο» πρόσωπο της πολιτικής 
από αυτοδιοικητικούς και όχι από πολιτι-
κούς!

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου

Συγκέντρωση 
σχολικών ειδών

Το τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερει-
ακής Ενότητας Πάρου, με αφορμή την έναρξη της 
νέας σχολικής χρονιάς και μετά από σχετικά αιτή-
ματα από γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας, προ-
τίθεται να οργανώσει διανομή δωρεάν σχολικών 
ειδών.

Το επαρχείο απευθύνεται στους πολίτες και ζη-
τάει τη συνεισφορά τους σε σχολικά είδη, όπως: 
τετράδια, μολύβια, στυλό, γόμες, blanco, μαρκαδό-
ρους, μπλοκ ζωγραφικής, ντοσιέ, κασετίνες, σχολι-
κές τσάντες, κόλλες Α4, καινούρια ή σε καλή κατά-
σταση, για την κάλυψη αναγκών των δικαιούχων 
του προγράμματος «Κοινωνικό Παντοπωλείο» και 
του προγράμματος «ΤΕΒΑ» που παρέχονται από 
την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου. Σύμφωνα με την ανα-
κοίνωση του επαρχείου: «Η συνεισφορά σας αυτή 
θα είναι πολύ σημαντική για την έκτακτη στήριξη 
που χρειάζονται οι συνάνθρωποί μας με την έναρ-
ξη της νέας σχολικής χρονιάς και ειδικά μετά τις 
πρόσφατες ανατιμήσεις σε όλα τα είδη πρώτης 
ανάγκης».

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-
νούν στο τηλέφωνο 22843 61227 ή στο email: 
tripnef@hotmail.com

Ηλιακοί 
θερμοσίφωνες

Ο υπουργός Ενέργειας μιλώντας στον «ΣΚΑΪ», 
για την εξοικονόμηση ενέργειας από τα νοικοκυ-
ριά ενόψει του δύσκολου χειμώνα, αποκάλυψε τα 
σχέδια της κυβέρνησης για επιδότηση αλλαγής του 
θερμοσίφωνα ρεύματος με ηλιακό, χωρίς ωστόσο 
να δώσει ωστόσο περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας προσανατολίζεται να 
επιδοτήσει την αντικατάσταση θερμοσιφώνων 
ρεύματος με ηλιακούς, καθώς ότι το μέσο κόστος 
αγοράς τους κυμαίνεται στα 800 με 1.000 ευρώ. 
Εκτιμάται ότι 3,5 εκατ. κατοικίες έχουν θερμοσί-
φωνες ρεύματος. Με αυτό τον τρόπο, στοχεύει σε 
εξοικονόμηση ενέργειας που φθάνει το 20% σε 
κάθε νοικοκυριό.

Ο κ. Σκρέκας, αναφέρθηκε ακόμη στο πρόγραμ-
μα για την τοποθέτηση 250.000 φωτοβολταϊκών 
έως το τέλος του χρόνου το οποίο απευθύνεται σε 
νοικοκυριά, αγρότες και επαγγελματίες. Από τα 
250.000 πάνελ, τα 150.000 θα τοποθετηθούν στις 
στέγες νοικοκυριών, τα 75.000 θα αφορούν αγρό-
τες και τα 75.000 επαγγελματίες.
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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

Τα οικονομικά 
των δημάρχων 

Όπως όλοι μας γνωρίζουμε τα πάντα στην οικο-
νομία είναι συγκοινωνούντα δοχεία, όπως και 
ότι οι άνθρωποι σκέπτονται και λειτουργούν 
με γνώμονα το κόστος και το όφελος της κάθε 
ενέργειας τους.

 Στους δήμους λοιπόν οι πόροι είναι συγκε-
κριμένοι και προέρχονται από θεσμοθετημένους 
από την κεντρική διοίκηση, έσοδα κινητής και 
ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α., ανταποδοτι-
κά τέλη και δικαιώματα, φόρους, δικαιώματα, 
εισφορές, δάνεια, δωρεές, κληροδοτήματα και 
κληρονομιές, διάθεση και εκποίηση περιουσι-
ακών στοιχείων, πρόστιμα ή άλλες διοικητικές 
κυρώσεις και κάποιες άλλες μικρότερες πηγές.

Πρέπει να επενδύονται ορθολογικά για τις 
ανάγκες των ανθρώπων (κοινωνική πολιτική) 
για τις υποδομές που χρειάζονται (αναπτυξιακή 
πολιτική) και για την προστασία και ανάδειξη 

του περιβάλλοντος.
Υπάρχουν όμως αρκετές περιπτώσεις που ξο-

δεύονται ανορθολογικά για ρουσφέτια, τις λεγό-
μενες ευγενικά εξυπηρετήσεις και για πιο κοστο-
βόρες υποθέσεις εξυπηρέτησης κορπορατικού 
χαρακτήρα.

Τσιμεντοστρώσεων το ανάγνωσμα με βάση την 
ψηφοθηρία ή τις φιλίες, παραχώρηση δημοσίων 
χώρων η αδιαφορία μη επιβάλλοντας πρόστιμα 
όταν καταπατούνται και ότι άλλο μπορεί να φα-
νταστεί κανείς. 

Απ’ ευθείας αναθέσεις σε υπερβολικά μεγάλο 
αριθμό σε «φίλους και γνωστούς» και «φωτογρα-
φικές» προκηρύξεις διαγωνισμών.

Επίσης ανορθολογικές αποφάσεις για την κα-
τασκευή έργων υποδομής που δεν ανταποκρίνο-
νται στις πληθυσμιακές ανάγκες ή οποιαδήποτε 
άλλη επείγουσα η επιτακτική ανάγκη.

Με όλα αυτά οι δήμοι τις χώρας και οι πολε-
οδομίες μετά από έρευνα τα πρώτα χρόνια της 
κρίσης αναδείχθηκαν ως οι πιο διεφθαρμένοι 
τομείς.

Ως φυσικό επακόλουθο έρχεται η αδυναμία να 
γίνουν, εκείνα που πρέπει να γίνουν σε υποδομές 
και κοινωνική πολιτική.

Οι πόροι σπαταλούνται στην κυριολεξία εκεί 
που υπάρχουν μικρότερες ανάγκες.

Π.χ. σχολικές η αθλητικές μονάδες μεγαθήρια 
σε μικρά μέρη με αγνόηση των μεγαλυτέρων, 

δρόμοι στο πουθενά για εξυπηρέτηση ολίγων, δί-
κτυα ύδρευσης για απομονωμένες κατοικίες και 
πολλά αλλά μικρά και μεγάλα.

Όλα αυτά όπως είπαμε με τα συγκοινωνούντα 
δοχεία αφαιρούν τεράστιους πόρους ετησίως 
που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ση-
μαντικά αναγκαία έργα μικρά και μεγάλα.

Έρχονται μετά οι δήμαρχοι και απαιτούν αυ-
τονομία οικονομική, να διαχειρίζονται δηλαδή 
τεράστια κονδύλια από την φορολογία εισοδήμα-
τος των δημοτών τους, τον ΕΝΦΙΑ και τον ΦΠΑ 
των περιοχών τους.

Αυτό είναι δίκαιο και σωστό, αλλά η ορθότητα 
αποδεικνύεται πάντα στην πράξη.

Δίνουν έτσι τη δυνατότητα στην κεντρική συ-
γκεντρωτική διοίκηση να επιχειρηματολογεί για 
το αντίθετο και να μην προβαίνει στις αναγκαίες 
εκσυγχρονιστικές μεταρρυθμίσεις.

Οπωσδήποτε υπήρξαν και υπάρχουν παρα-
δείγματα δημάρχων που υπηρέτησαν το θεσμό 
της τοπικής αυτοδιοίκησης με μόνο τους γνώμο-
να την ορθολογική διαχείριση των οικονομικών 
πόρων.

Αυτό σε τελική ανάλυση οι μόνοι αρμόδιοι 
να το κρίνουν είναι οι πολίτες-ψηφοφόροι που 
επιβραβεύουν τους δημάρχους επανεκλέγοντας 
τους.

Ή μήπως δεν είναι έτσι;

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου
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Ομόφωνες 
αποφάσεις για 
το αγκυροβόλιο 
Νάουσας

Συζητήθηκε -σε πρώτη φάση- στο δημοτικό συμ-
βούλιο της Δευτέρας (19/9), το θέμα που έχει 
προκύψει σχετικά με το καταφύγιο τουριστικών 
σκαφών στη Νάουσα, το οποίο πλέον βρίσκεται 
και στα χέρια της εισαγγελικής αρχής προς διε-
ρεύνηση.

Επί της ουσίας των πραγμάτων, αφού τοποθετή-
θηκαν αρχικά διάφοροι δημοτικοί σύμβουλοι, τον 
λόγο πήρε ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Κώ-
στας Ροκονίδας, ο οποίος ως εισηγητής του θέμα-
τος κατέθεσε τα δικά του στοιχεία για την υπόθεση 
και τις προτάσεις του προς ψήφιση. Ακολούθησε 
η τοποθέτηση του δημάρχου Πάρου, Μάρκου Κω-
βαίου και τελικά πέρασαν όλες οι προτάσεις της 
Λαϊκής Συσπείρωσης.

Εισήγηση Κ. Ροκονίδα
Στην τοποθέτησή του, ως εισηγητής του θέματος, 

ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Κώστας 
Ροκονίδας, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Πρόκειται για μία ιστορία, η οποία ταλανίζει τον 
δήμο Πάρου εδώ και 12 χρόνια και που στα χέρια 
της παρούσας δημοτικής αρχής βρίσκεται εδώ και 
8 χρόνια. Σήμερα έχουμε όμως μία ιστορία που… 
έσκασε τυχαία και έχει να κάνει με τον τρόπο δια-
χείρισης της μαρίνας. Και προκύπτουν δύο θέματα: 
Πρώτον η πολιτική ευθύνη γύρω από την ιστορία 
αυτή και δεύτερον αν τελικά υπάρχουν υπόνοιες 
για αξιόποινες πράξεις και γι’ αυτό ο δήμαρχος 
προσφεύγει στον εισαγγελέα.

Το δημοτικό συμβούλιο έχει παραπλανηθεί από 
τον δήμαρχο, γιατί έχει αποκρύψει έγγραφο του 
υπουργείου Τουρισμού από το 2018 και το οποίο 
ρητά και κατηγορηματικά γνωστοποιεί ότι ο ελλι-
μενισμός στο συγκεκριμένο αγκυροβόλιο απαγο-
ρεύεται. Πώς λοιπόν σ’ έναν χώρο δημοτικό, χωρίς 
άδεια και κανονισμό λειτουργίας και ασφαλιστικής 
ευθύνης, η δημοτική αρχή το λειτουργεί; Από εκεί 
ξεκινάνε όλα, ό,τι κι αν συζητάμε κάθε φορά για τη 
μαρίνα. Ακόμα, ο δήμαρχος οδήγησε την οικονο-
μική επιτροπή να ορίσει τέλη ύδρευσης και ηλε-
κτροφωτισμού, καθώς ήταν σε γνώση σου, ότι δεν 
υπάρχει τρόπος να ελεγχθούν τα pillars από τη 
στιγμή που δεν λειτουργούσαν. 

Από εκεί και πέρα, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος που 
είχε χρεωθεί την ιστορία της μαρίνας όρισε -όπως 
ο ίδιος παραδέχθηκε- αυθαίρετα «λιμανιάτικα» 
ανάλογα με το μέγεθος του σκάφους. Μάλιστα, οι 
φύλακες της μαρίνας εισέπρατταν κατόπιν εντολής 
του σχεδόν καθημερινά και βάσει βιβλίου του πα-
ρέδιδαν τα χρήματα. Ας μείνουμε όμως στον τρό-
πο λειτουργίας. Όποιος ήθελε πλήρωνε κι όποιος 
ήθελε δεν πλήρωνε. Όποιος ήθελε πληρωνόταν κι 
όποιος ήθελε απέδιδε. Ποιος ήταν ο έλεγχος; Χαρα-
κτηριστικά αναφέρω, ότι τον Αύγουστο ’21 εισπρά-
χθηκαν συνολικά 20.800 ευρώ και τον Αύγουστο 
’22 εισπράχθηκαν 5.300 ευρώ. Τη χρονιά δηλαδή 
της πανδημίας είχαμε τέσσερις φορές παραπάνω 
έσοδα από τη φετινή, που ήταν μια καλή τουρι-
στική χρονιά. Ενώ στη βάση των αποδείξεων, τον 
Αύγουστο ’21 είχαμε συνολικά 471 αποδείξεις και 

τον Αύγουστο ’22 είχαμε 87 αποδείξεις. Όλα αυτά 
αναφέρονται για ν’ αναδείξω το σκηνικό που είχε 
διαμορφωθεί. Κύριε δήμαρχε έχετε τεράστια πολι-
τική ευθύνη, όσο και να προσπαθείτε να βγείτε από 
το κάδρο και να πετάξετε το ...μπαλάκι στον Μαλα-
ματένιο. Όπως επίσης και ο κ. Μαλαματένιος έχει 
ανάλογες ευθύνες».

Απάντηση Μ. Κωβαίου
Ακολούθως, στην τοποθέτησή του, ο δήμαρχος 

Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, τόνισε μεταξύ άλλων: 
«Εμείς σαν δημοτική αρχή, για να μην υπάρχει 

καμιά σκοτεινή γωνιά σ’ αυτή την υπόθεση, κινη-
θήκαμε άμεσα. Μόλις έλαβα το χαρτί από την οικο-
νομική υπηρεσία, κάλεσα τους αντιδημάρχους και 
τον επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης για το 
θέμα. Ακολούθως αφού συμβουλεύτηκα το νομικό 
μας σύμβουλο, άμεσα το τονίζω, στείλαμε τον φά-
κελο στην εισαγγελική αρχή. Επίσης, παραιτήθηκε 
και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, Μανώλης Μαλαμα-
τένιος, όχι από παραδοχή της ευθύνης του αλλά 
για ηθικούς λόγους. Η δουλειά μας δεν είναι να 
κρύβουμε στοιχεία. Άλλωστε δεν έχουμε να κρύ-
ψουμε κάτι. Όποιος έχει ευθύνη να την πληρώσει. 
Δε θα ξεχωρίσω υπάλληλο ή πολιτικό ή τον εαυτό 
μου. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα της δικαιοσύνης. 
Κι αυτό που μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, είναι 
ότι στοιχεία έχουμε να τα καταθέσουμε στη δικαι-
οσύνη και να πέσει άπλετο φως στην υπόθεση».

Προτάσεις Λαϊκής Συσπείρωσης
Μετά από αρκετές παρεμβάσεις και τοποθετή-

σεις, ψηφίστηκαν τελικά ομόφωνα -πλην της 3ης- 
οι προτάσεις του επικεφαλής της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης, οι οποίες είναι:

1. Να γίνει δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης.
2. Να ανακληθεί η υπάλληλος που είχε οριστεί 

στη μαρίνα και να επανέλθει στα καθήκοντά της 
στον δήμο.

3. Να ανακληθεί η υπ’ αριθ. 400/2021 απόφα-
ση της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τα τέλη 
ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

4. Να επανέλθει η λειτουργία του λιμενικού φυ-
λακίου στη Νάουσα.

5. Να ανακληθεί η σύμβαση με την ιδιωτική 
εταιρεία φύλαξης, λόγω υπέρβασης των όρων.

6. Να αναρτηθούν σχετικές πινακίδες ότι απαγο-
ρεύεται ο ελλιμενισμός, η προσέγγιση των σκαφών 
γίνεται με ευθύνη τους και δεν υπάρχουν παροχές.

7. Να γίνει παράσταση της δημοτικής αρχής 
στο αρμόδιο υπουργείο, για να λυθεί το θέμα της 
άδειας λειτουργίας.

Ανακοίνωση Σ.Ε.ΟΤΑ.Π.Α.
Για το θέμα ο Σύλλογος Εργαζομένων Ο.Τ.Α. 

Πάρου – Αντιπάρου εξέδωσε ανακοίνωση με τίτ-
λο «Περί Μαρίνας τα έκτροπα...», αναφέροντας τα 
εξής:

«Μετά τα καταγγελλόμενα, σχετικά με τη διαχεί-
ριση και τις παράνομες εισπράξεις στη μαρίνα της 
Νάουσας, ο Σύλλογος Εργαζομένων Πάρου Αντιπά-
ρου στηρίζει τους συναδέλφους της Οικονομικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου για τα στοιχεία που 
παραθέτουν, σχετικά με το Αγκυροβόλιο Τουριστι-
κών Σκαφών στη Νάουσα, κατόπιν αυτοψίας που 
διενεργήθηκε στις 02/09/2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά φαίνεται, να ει-
σπράττονταν τέλη ελλιμενισμού με τιμές που καθο-
ρίζονταν αυθαίρετα και κατά το δοκούν, χωρίς την 
έκδοση αποδείξεων είσπραξης. Ουσιαστικά διαπι-
στώθηκε ότι οι εισπράξεις στη μαρίνα της Νάουσας 
γίνονταν με εξαιρετικά διαβλητές και αμφιβόλου 
νομιμότητας διαδικασίες είσπραξης, με συνέπεια 
να καθίσταται εξαιρετικά δύσκολο (έως αδύνατο) 
να προσδιοριστεί το ποσό που οφείλονταν να προ-
σκομιστεί στο Δήμο Πάρου και ως εκ τούτου είναι 
εξαιρετικά πιθανό κάποιοι να θησαύριζαν στην 
πλάτη του Παριανού λαού, που έχει πληρώσει για 
όλες αυτές τις εγκαταστάσεις. Αυτό που εγείρει 
πολλά ερωτηματικά είναι ποιος εισέπραττε αυτά 
τα χρήματα και με ποια δικαιοδοσία.

Πιστεύουμε ότι ο Δήμος Πάρου θα πρέπει να προ-
βεί στη μερική ανάκληση της υπ’ αριθ. 400/2021 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 
6ΔΧΠΩΞΓ-ΒΤ7) σχετικά με τα τέλη ύδρευσης και 
ηλεκτροδότησης του αγκυροβολίου τουριστικών 
σκαφών της Νάουσας, και να μην πραγματοποιή-
σει οποιαδήποτε δαπάνη μέχρι την οριστική έκδο-
ση της άδειας και του κανονισμού λειτουργίας της 
εν λόγω Μαρίνας.

Αναμένουμε τις εξελίξεις και τις πολιτικές απο-
φάσεις με τις οποίες θα γίνουν οι απαραίτητες 
αλλαγές για να λειτουργήσει ορθά, νόμιμα και επ’ 
ωφελεία του συνόλου, όχι μόνο η συγκεκριμένη 
εγκατάσταση, αλλά και το σύνολο της δημοτικής 
περιουσίας. Μέχρι τότε όσοι θέλουν να ιδιοποιού-
νται τη δημόσια περιουσία θα μας βρίσκουν απέ-
ναντι τους.

Επισημαίνουμε ότι ο σύλλογος μας εκφράζει την 
αμέριστη συμπαράστασή του στους συναδέλφους 
της οικονομικής υπηρεσίας παρέχοντας τους ηθική 
και νομική υποστήριξη».

το θέμα της εβδομάδας
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Προσωπικός 
γιατρός

Όλοι ανεξαιρέτως οι πολίτες της Πάρου και της 
Αντιπάρου οι οποίοι έχουν συμπληρώσει τα 16 
έτη καλούνται κατά τις αμέσως επόμενες ημέρες 
να επιλέξουν προσωπικό ιατρό από τους διαθέ-
σιμους της περιοχής ευθύνης μας:

• Φραγκοπούλου Ουρανία,  
 γενική ιατρός, ΚΥ Πάρου
• Καρακώστας Ευριπίδης,  
 παθολόγος, ΚΥ Πάρου
• Καψάλη Ελευθερία - Ελένη,  
 γενική ιατρός, ΚΥ Πάρου
• Τζανίδης Γεώργιος,  
 γενικός ιατρός, ΚΥ Πάρου
• Σκούρτης Σωτήριος,  
 γενικός ιατρός, ΠΠΙ Αντιπάρου
• Γεωργίου Άννα,  
 παθολόγος, ΠΠΙ Αντιπάρου
• Αποστολόπουλος Νικόλαος,  
 ιδιώτης παθολόγος
• Δαφερέρα Χριστίνα,  
 ιδιώτης γενική ιατρός

Η εγγραφή για τον πληθυσμό είναι υποχρε-
ωτική και στην περίπτωση μη συμμόρφωσης, έχει 
ανακοινωθεί από 1/10/2022 επιπλέον επιβάρυν-
ση σε φάρμακα και εξετάσεις της τάξεως του 10% 
(από 25% συνολικά σε 35% συμμετοχή) ενώ από 
1/1/2023 της τάξεως συνολικά του 20% (από 25% 

συνολικά σε 45% συμμετοχή).
Η εγγραφή μπορεί να γίνει:
- Από την πλατφόρμα gov.gr – υγεία και πρό-

νοια- φάκελος υγείας- εγγραφή σε προσωπικό ια-
τρό στον ακόλουθο σύνδεσμο https://ehealth.gov.
gr/p-rv/p

- Με αυτοπρόσωπη (ή μέσω τρίτου με εξουσιο-
δότηση) επίσκεψη στον ιατρό μας ή στη διοικητική 
υπηρεσία του ΚΥ Πάρου 13:00-14:30 καθημερινά

- Μέσω των φαρμακείων.
Από τους προηγούμενους τρόπους προτείνε-

ται με έμφαση ο πρώτος (ο ψηφιακός), αφού 
δίνει την δυνατότητα ενεργοποίησης της άυλης 
συνταγογράφησης (για όσους δεν το έχουν κάνει 
ακόμη), πρόσβασης στον ψηφιακό φάκελο που θα 
δημιουργηθεί από τον προσωπικό μας ιατρό, δυ-
νατότητα κλεισίματος ραντεβού στο ΚΥ από τον 
υπολογιστή κτλ. Πολίτες μη εξοικειωμένοι με την 
τεχνολογία, προτείνεται να εξουσιοδοτήσουν συγ-
γενικά τους πρόσωπα να το πράξουν άμεσα.

Τέλος, κάθε ιατρός έχει «οροφή» τους 2.000 
ασθενείς και κάποιοι από τους ιατρούς μας έχουν 
καλυφθεί από τις πρώτες ημέρες λειτουργίας και 
παρουσιάζονται ήδη ως μη διαθέσιμοι.

Συμβάντα
- Στις 14/9 το λιμεναρχείο Πάρου ενημερώθη-

κε για τραυματισμό ναυτικού μέλους πληρώματος 
του Ε/Γ-Ο/Γ «ΣΟΥΠΕΡΣΤΑΡ», το οποίο επρόκειτο 
να αποπλεύσει για Μύκονο – Τήνο – Άνδρο – Ρα-
φήνα. Συγκεκριμένα, κατά τη διαδικασία απόδεσης 
και απόπλου του πλοίου από τον λιμένα Παροικιάς, 
ο ανωτέρω, στην προσπάθεια του να βοηθήσει μία 
επιβάτιδα να διατηρήσει την ισορροπία της, τραυ-
ματίστηκε στο γόνατο. Ο ναυτικός διεκομίσθη στο 
Κ.Υ. Πάρου, προκειμένου να του παρασχεθούν οι 
πρώτες βοήθειες, ενώ προανάκριση διενεργείται 
από το Λιμεναρχείο Πάρου.

- Στις 15/9 συνελήφθη στην Πάρο, από αστυνο-
μικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 32χρο-
νος αλλοδαπός ο οποίος διέμενε παράνομα στη 
χώρα μας. Σε βάρος του κινήθηκε η διαδικασία επι-
στροφής.

- Στις 15/9 συνελήφθη στην Πάρο, από αστυ-
νομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 
32χρονος αλλοδαπός ο οποίος οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυ-
τοκίνητο υπό την επήρεια αλκοόλ και χωρίς άδεια 
ικανότητας.

- Στις 16/9 πραγματοποιήθηκε στοχευμένη 
αστυνομική δράση στην Πάρο με αντικείμενο την 
πρόληψη - καταστολή της μικροεγκληματικότητας 
εστιάζοντας κατά τόπους:

• στην αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφο-
ρών που συναρτώνται με τις τοπικές συνθήκες,

• την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των 
πολιτών, 

• την οδική ασφάλεια.

τοπικές ειδήσεις

https://ehealth.gov.gr/p-rv/p
https://ehealth.gov.gr/p-rv/p
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Ένα σημαντικό έργο πνοής για την Πάρο και 
τους δημότες της μπαίνει πλέον σε τροχιά υλοποί-
ησης -καθώς υπογράφηκε η σχετική σύμβαση- με 
χρηματοδότηση μέσω επενδυτικού δανείου, που 
χορηγείται από το Ταμείο Παρακαταθηκών στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», 
συνολικού προϋπολογισμού 3.500.000 ευρώ.

Κύριος του έργου είναι η ΔΕΥΑ Πάρου και αφο-
ρά την κατασκευή ενός σύνθετου δικτύου αγωγών 
αποχέτευσης, συνολικού μήκους περίπου 16.500 
μέτρων. Οι εργασίες κατασκευής αναμένεται να ξε-
κινούν άμεσα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, 
το δίκτυο θα ολοκληρωθεί πλήρως σε 24 μήνες.

Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του προέ-
δρου της ΔΕΥΑ Πάρου, Γιώργου Πούλιου και εκ-
προσώπων της αναδόχου εταιρείας έλαβε χώρα, 
προσφάτως σε ειδική τελετή στο Κοινοτικό Μέγα-
ρο Λευκών, παρουσία του δημάρχου Πάρου, Μάρ-
κου Κωβαίου και των προέδρων των κοινοτήτων 
Λευκών και Κώστου, Ιωάννη Κονταράτου και Ει-
ρήνης Ρούσσου αντίστοιχα.

Η περιγραφή του έργου

Πρόκειται για ένα έργο προϋπολογισμού 
3.500.000 ευρώ. Από αυτά, περίπου 420.000 ευρώ 
αφορούν χωματουργικές εργασίες και εκσκαφές, 
1.000.000 ευρώ σωλήνες και υδραυλικές εργασί-
ες, και 620.000 ευρώ ηλεκτρομηχανολογικές ερ-

γασίες και αντλιοστάσια.
Το τεχνικό αντικείμενο του έργου αφορά την 

κατασκευή ενός σύνθετου δικτύου αγωγών απο-
χέτευσης, συνολικού μήκους περίπου 16.500 μέ-
τρων, το οποίο χωρίζεται σε τέσσερα διακριτά τμή-
ματα. Το ένα αφορά την κατασκευή εσωτερικού 
δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό των Λευκών, 
το δεύτερο στο δίκτυο μεταφοράς από Λεύκες προς 
Χοιρόλακα, το τρίτο στο δίκτυο μεταφοράς από την 
άκρη του οικισμού Κώστου προς Χοιρόλακα και 
το τέταρτο στον κοινό βαρυτικό δίκτυο μεταφοράς 
από Χοιρόλακα προς την Εγκατάσταση Επεξεργα-
σίας Λυμάτων Μάρπησσας.

Το δίκτυο θα κατασκευαστεί από σωλήνες PVC 
και HDPE τελευταίας γενιάς, ενώ αξίζει να σημει-
ωθεί ότι για πρώτη φορά στο δίκτυο αποχέτευσης 
της Πάρου, θα εγκατασταθούν προκατασκευασμέ-
να αντλιοστάσια τελευταίας τεχνολογίας -πλήρως 
στεγανά- τα οποία θα εκμηδενίζουν τις οχλήσεις 
προς τους περίοικους, ενώ θα διευκολύνουν τη 
συντήρηση από το τεχνικό προσωπικό της ΔΕΥΑΠ.

Η σημασία του έργου
Το έργο έχει τεράστια σημασία. Κατ’ αρχάς θα 

αναβαθμίσει το ποιοτικό επίπεδο των κατοίκων 
και των επισκεπτών, αφού θα εκμηδενιστούν οι 
οχλήσεις από οσμές. Και μπορεί οι μόνιμοι κάτοι-
κοι στα δύο χωριά να είναι λιγότεροι από 2.000, 
κατά τους θερινούς μήνες με την προσέλευση 

παραθεριστών και επισκεπτών ο εξυπηρετούμε-
νος πληθυσμός ξεπερνάει τους 4.500. Επίσης, η 
συλλογή και η μεταφορά των λυμάτων θα γίνει 
από ένα σύγχρονο και απολύτως στεγανό δίκτυο, 
πράγμα που θα αποτρέπει κινδύνους στη δημόσια 
υγεία, που θα μπορούσαν να προκύψουν από την 
ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων στη φύση, 
όπως γίνονταν τόσα χρόνια.

Πέραν αυτών, υπάρχει μεγάλο περιβαλλοντικό 
όφελος για το νησί, καθώς με την υφιστάμενη κα-
τάσταση τα λύματα οδηγούνταν στον Αστέρα, που 
είναι ο βασικός υπόγειος υδροφορέας της Πάρου 
και το σημείο από το οποίο αντλούνται οι μεγαλύ-
τερες ποσότητες για ύδρευση. Αυτό σημαίνει ότι σε 
περίπτωση που δεν βρισκόταν λύση, ήταν πιθανό 
να εμφανιστεί στο μέλλον μόλυνση των υπογείων 
υδάτων.

Σημειώνεται, ότι παράλληλα με τις εργασίες του 
δικτύου αποχέτευσης, θα αντικατασταθεί και το 
παλαιό δίκτυο ύδρευσης, μεγάλο μέρος του οποίου 
είναι ακόμη από αμίαντο και εκτός από κινδύνους 
για την υγεία των καταναλωτών, έχει και πολλές 
απώλειες και διαρροές.

Η καινοτομία του έργου

Στο προτεινόμενο έργο η προστασία του περι-
βάλλοντος, η αποδοτικότητα και η ανάπτυξη του 
νησιού είναι οι κύριοι άξονες σχεδιασμού του. 

Χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι που εξασφαλίζουν 
την ικανοποίηση των στόχων αυτών με καινοτό-
μες και πρωτοπόρες μεθόδους. Αρχικά στο υφι-
στάμενο κτίριο διοίκησης θα εγκατασταθεί το σύ-
στημα τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού SCADA μέσω 
του οποίου θα ελέγχονται όλα τα στοιχεία των 
μονάδων του βιολογικού καθαρισμού. Το σύστημα 
αποσκοπεί στο τηλεχειρισμό, τηλεέλεγχο και την 
αυτόματη λειτουργία του εξοπλισμού της εγκατά-
στασης. Η εγκατάστασή του εξασφαλίζει αυτόματα 
την καλύτερη επιλογή συνθηκών λειτουργίας του 
έργου.

Το σύστημα αυτοματισμού θα συμπεριλάβει τις 
νέες και τις υφιστάμενες μονάδες, θα παρέχει στον 
χειριστή επαρκείς πληροφορίες για την κατάσταση 
κάθε μονάδας, θα επιτρέπει την αυτόματη λειτουρ-
γία της μονάδας υπό κανονικές συνθήκες, αλλά 

Αναβάθμ ιση  Λευκών-Κώστου

Έργο πνοής η κατασκευή 
δικτύου αποχέτευσης

Με στόχο ν’ αλλάξει ουσιαστικά η ποιότητα ζωής στην ευρύτερη περιοχή, να επιλυθεί 
οριστικά ένα πρόβλημα ετών, αλλά και να διασφαλιστεί η δημόσια υγεία και η προστασία 
του περιβάλλοντος, επιδιώκεται μέσω του έργου που ξεκινάει και το οποίο έχει αντικείμενο 
την «Κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων των οικισμών Λεύκες και 
Κώστος Πάρου».

Κεντρική μονάδα προεπεξεργασίας λυμάτων
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και την παρέμβαση του χειριστή στη λειτουργία 
της μονάδας μέσω Η/Υ, ενώ επιπλέον θα επιτρέπει 
τη λειτουργία της μονάδας από το πεδίο αν υπάρ-
χει απώλεια του κεντρικού συστήματος ελέγχου ή 
αν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Επιπρόσθετα, έπειτα από την επεξεργασία των 
λυμάτων, μέρος τους μπορεί να διατεθεί για άρ-
δευση του λόφου του Αγίου Αντωνίου και βιομη-
χανική χρήση. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση 
των επεξεργασμένων λυμάτων που απορρίπτονται 
στη θάλασσα αλλά και την αύξηση των υδατικών 
πόρων για αγροτική εκμετάλλευση. Γεγονός που 
δύναται να επιφέρει αύξηση της αγροτικής παρα-
γωγής δεδομένης της έλλειψης υδατικών πόρων 
που παρατηρείται στην Πάρο.

Μεθοδολογία υλοποίησης

Η προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης του 
έργου αποσκοπεί στην βέλτιστη διαχείριση και 
επεξεργασία των λυμάτων του δήμου Πάρου (δε-
δομένης της έντονης τουριστικής ανάπτυξης του 
νησιού και της επικείμενης σύνδεσης των οικι-
σμών Λευκών-Κώστου), με αποτέλεσμα να κρίνε-
ται επιτακτική η ανάγκη επέκτασης των υφιστά-
μενων εγκαταστάσεων βιολογικής επεξεργασίας 
ώστε η απόδοση των μονάδων να παραμείνει 
υψηλή, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των ορίων 
εκροής και τις απαιτήσεις της ΑΕΠΟ.

Το σύστημα βιολογικής επεξεργασίας που θα 
εφαρμοσθεί στα νέα έργα θα βασίζεται στη μέθοδο 
του παρατεταμένου αερισμού σε δεξαμενές αερι-
σμού - απονιτροποίησης με ταυτόχρονη σταθερο-
ποίηση της ιλύος και είναι παρόμοιο με το υφι-
στάμενο.

Επέκταση Ε.Ε.Λ. Μάρπησσας

Για να στηριχθεί το έργο και ως συνέχεια του 
στρατηγικού σχεδίου για την αναβάθμιση των 
υποδομών ύδρευσης και αποχέτευσης, σειρά παίρ-
νει η επέκταση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) Μάρπησσας. 

Ένα ακόμη έργο, προϋπολογισμού 3.220.000 
ευρώ, για το οποίο απομένουν μόνο οι τελικές 
υπογραφές και αφορά την επέκταση της δυναμι-
κότητας της υφιστάμενης εγκατάστασης έτσι ώστε 
να μπορέσει να εξυπηρετεί την πολύ μεγάλη αύ-
ξηση της παροχής τα τελευταία χρόνια, καθώς και 
τον πλήρη εκσυγχρονισμό της παλαιάς μονάδος.

Ο βιολογικός καθαρισμός της Μάρπησσας, που 
ξεκίνησε να λειτουργεί στις αρχές του 2000, ειδικά 
κατά τους θερινούς μήνες, καταφέρνει να λειτουρ-
γεί αποτελεσματικά χάρη στην υπερπροσπάθεια 
του προσωπικού της ΔΕΥΑΠ, καθώς οι παροχές 
λυμάτων που δέχεται ξεπερνούν κατά πολύ τον 
αρχικό σχεδιασμό του. Με το συγκεκριμένο έργο, 
θα κατασκευαστεί στην ουσία μία νέα γραμμή επε-
ξεργασίας των λυμάτων, έτσι ώστε να διπλασια-
στεί η δυναμικότητά του από 5.000 ισοδύναμους 
κατοίκους σε 10.000, ενώ ταυτόχρονα θα δοθεί η 
δυνατότητα για να παραλάβει και τα λύματα νέων 
περιοχών, όπως οι Λεύκες και ο Κώστος.

Παράλληλα, θα εκσυγχρονιστεί πλήρως ο ηλε-
κτρομηχανολογικός εξοπλισμός και οι ηλεκτρολο-
γικές εγκαταστάσεις, θα εγκατασταθούν σύγχρονα 
μηχανήματα για την υποδοχή και την προεπεξερ-
γασία των βοθρολυμάτων, αυτοματισμός και τηλε-
έλεγχος τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και διάτα-
ξη αφυδάτωσης της παραγόμενης λάσπης.

Δήλωση προέδρου ΔΕΥΑΠ

Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑ Πάρου, Γιώργος Πού-
λιος, δήλωσε για το έργο:

«Μετά από συντονισμένες προσπάθειες χρόνων, 
ο δήμος Πάρου και η ΔΕΥΑΠ κατάφεραν να εξα-
σφαλίσουν την χρηματοδότηση για ένα από τα πιο 
σημαντικά έργα υποδομών που θα κατασκευαστεί 
στο νησί μας. 

Με την κατασκευή δικτύου αποχέτευσης στα δύο 
χωριά Κώστος και Λεύκες, ικανοποιείται ένα χρό-
νιο αίτημα των κατοίκων και δίνεται μια οριστική 
λύση στο πρόβλημα της διαχείρισης των λυμάτων 
αυτής της περιοχής. Ένα πρόβλημα που είχε πολ-
λές όψεις, καθώς όχι μόνο υπονόμευε τη δημόσια 
υγεία των κατοίκων και των επισκεπτών, αλλά θα 
μπορούσε μελλοντικά να δημιουργήσει μεγάλα 
περιβαλλοντικά προβλήματα με την μόλυνση του 
υδροφόρου ορίζοντα στην περιοχή του Αστέρα, 
από όπου υδρεύεται όλη η Πάρος. Παράλληλα, είχε 
κοινωνικές και οικονομικές προεκτάσεις, αφού η 
δυσάρεστη κατάσταση που δημιουργούνταν με την 
ανεξέλεγκτη διάθεση των λυμάτων, υποβάθμιζε την 
ποιότητα ζωής και δημιουργούσε κολλήματα στην 
περαιτέρω οικονομική και τουριστική ανάπτυξη 
του τόπου. Πρέπει να τονισθεί ότι το έργο αυτό 
δεν είναι μόνο του. Είναι μέρος του γενικότερου 
στρατηγικού σχεδίου για την αναβάθμιση των υπο-

δομών ύδρευσης και αποχέτευσης που υλοποιεί 
η ΔΕΥΑΠ, με στόχο να εξασφαλιστεί η επάρκεια 
του νερού και να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες 
αποχέτευσης και διαχείρισης λυμάτων, που αυξά-
νονται ραγδαία τα τελευταία χρόνια».

Δήλωση δημάρχου Πάρου

Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, δή-
λωσε για το έργο:

«Για εμάς στον δήμο Πάρου, η υλοποίηση βασι-
κών έργων υποδομής αποτελεί προτεραιότητα. Στο 
πλαίσιο αυτό, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την 
έναρξη ενός μεγαλόπνοου έργου, με ισχυρό ανα-
πτυξιακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα για το 
νησί, αλλά και την ευρύτερη περιοχή των Κυκλά-
δων. 

Επισπεύδονται έτσι διαδικασίες, ενέργειες και 
εξελίξεις που εκκρεμούσαν για δεκαετίες. Η αποδο-
χή του φακέλου και των μελετών μας και η ένταξη 
του έργου, το οποίο ήταν και η πρώτη μας επιλο-
γή, στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, με απόφα-
ση του υπουργείου Εσωτερικών το οποίο και ευ-
χαριστώ θερμά, είναι μια σημαντική στιγμή στην 
υπόθεση της διαχείρισης αστικών λυμάτων, που 
θα βελτιώσει στο μέγιστο βαθμό την ποιότητα της 
ζωής όλων».

Κάτοψη δικτύου αποχέτευσης 
στον οικισμό Λευκών
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Το 2024 θα 
ολοκληρωθεί η 
διασύνδεση των 
Κυκλάδων

Σημαντικό όφελος που κυμαίνεται από 5,8 έως 
8,5 δισ. ευρώ σε βάθος 25ετίας (ανάλογα με το 
σενάριο για τη ζήτηση ενέργειας και το βαθμό δι-
είσδυσης των ανανεώσιμων πηγών) προβλέπεται 
από την ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης 
των νησιών η οποία σύμφωνα με τον προγραμ-
ματισμό του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να ολοκληρωθεί 
ως το τέλος της δεκαετίας. 

Αυτά προκύπτουν από το δεκαετές πρόγραμμα 
ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς για την 
περίοδο 2023 – 2032 που έθεσε σε διαβούλευση η 
ΡΑΕ (είχε ήδη τεθεί σε διαβούλευση από τον ΑΔ-
ΜΗΕ στην αρχή του χρόνου) καθώς και το αντί-
στοιχο πρόγραμμα της περιόδου 2022-2031 που 
εγκρίθηκε από την Αρχή.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία:
- Η Δ’ φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων θα 

εξοικονομήσει ΥΚΩ ύψους 1,5-3 δισ. ευρώ κατά 
την περίοδο 2025-2049. Το έργο περιλαμβάνει 
τη διασύνδεση με τη Σέριφο μέσω του Λαυρίου 
και τις διασυνδέσεις Σερίφου – Μήλου, Μήλου – 
Φολέγανδρου, Φολέγανδρου – Θήρας και Θήρας 
– Νάξου καθώς και τις διασυνδέσεις νησιών των 
Νοτιοδυτικών Κυκλάδων (Κύθνος, Σίφνος, Ανάφη, 
Αμοργός, Δονούσα και Αστυπάλαια). Σύμφωνα με 
την εκτίμηση του ΑΔΜΗΕ το έργο θα ολοκληρωθεί 
το 2024.

- Από τη διασύνδεση των Δωδεκανήσων ανα-
μένεται όφελος από 2,7-3,6 δισεκ. eυρώ για την 
περίοδο 2029-2053. Το έργο προβλέπεται να ολο-
κληρωθεί το 2028.

- Aπό τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου 
(περιλαμβάνει τις διασυνδέσεις με τη Λήμνο μέσω 
του ΚΥΤ Ν. Σάντας και της Σκύρου μέσω του ΚΥ 
Αλιβερίου, τις διασυνδέσεις Λήμνου – Λέσβου, Λέ-
σβου – Χίου, Χίου – Σάμου, Σάμου – Κω και Λέσβου 
– Σκύρου καθώς και την Ικαρία και το Αγαθονήσι) 
αναμένεται όφελος από 1,6-1,9 δισεκ. για την πε-
ρίοδο 2030-2054. Ο ορίζοντας ολοκλήρωσης είναι 
το 2029.

Σε ό,τι αφορά την δεύτερη φάση διασύνδεσης 
της Κρήτης (Ηράκλειο – Αττική) παραμένει η εκ-
κρεμότητα του ορίζοντα ολοκλήρωσης του έργου 
λόγω καθυστερήσεων σε αδειοδοτήσεις, επιπτώ-
σεων της πανδημίας κλπ. 

Τέλος, το δεκαετές 2022-2031 περιλαμβάνει 
επενδύσεις συνολικού ύψους περίπου 4,1 δις. 
ευρώ, ωστόσο στο σύνολο σχεδόν των έργων γί-
νεται αναθεώρηση του προϋπολογισμού προς τα 
πάνω λόγω της ανόδου του κόστους των υλικών.

ΣΥΡΙΖΑ για 
μαρίνα Νάουσας

Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου, για την υπό-

θεση στη μαρίνα της Νάουσας δημοσιοποίησε 

δελτίο Τύπου υπό τον τίτλο: «Μια υπόθεση με 

οσμή σκανδάλου». Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:

«Τα όσα αποκαλύφτηκαν από ένα τυχαίο συμβάν 

στο καταφύγιο τουριστικών σκαφών της Νάουσας 

πρέπει να προβληματίσουν πολύ σοβαρά όλους 

μας.

Το 64 θέσεων ελλιμενισμού τουριστικό καταφύ-

γιο λειτουργεί χωρίς άδεια και κανονισμό λειτουρ-

γίας εδώ και χρόνια με τιμοκατάλογο ελλιμενισμού 

που έχει καθοριστεί αυθαίρετα και με εισπραττό-

μενα χρήματα κατά τρόπο παράτυπο. Στο μεταξύ 

τα pillars ύδρευσης και ηλεκτρισμού έχουν κατα-

στραφεί, επειδή σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της 

τεχνικής υπηρεσία του δήμου, δεν μπορεί να συ-

νταχθεί μελέτη αντικατάστασης ή επισκευής τους, 

επειδή το τουριστικό καταφύγιο στερείται αδείας 

λειτουργίας.

Για όσα απαράδεκτα και προσβλητικά υφίσταται 

ο τουρισμός της Πάρου, πολιτικές ευθύνες έχει ο 

δήμαρχος, ο οποίος αν και διοικεί το νησί επί δύο 

συνεχόμενες θητείες δεν φρόντισε να νομιμοποιή-

σει ένα το τόσο σημαντικό έργο.

Επειδή το κομβικό πρόβλημα είναι η μη έκδοση 

άδειας λειτουργίας, καλούμε τη δημοτική αρχή να 

προχωρήσει άμεσα σε ενέργειες έκδοσης της σχετι-

κής άδειας καθώς και του κανονισμού λειτουργίας 

του τουριστικού καταφυγίου, πριν λήξει η προθε-

σμία που ορίζει ο νόμος.

Καλούμε επίσης τη δημοτική αρχή και τη δημοτι-

κή αντιπολίτευση να ρίξουν άπλετο φως στη υπό-

θεση και να ζητήσουν την παρέμβαση του εισαγγε-

λέα Σύρου, ώστε να καταλογιστούν οι ευθύνες σε 

όσους εμπλέκονται σε μια υπόθεση που έχει οσμή 

σκανδάλου».

απόψεις-ειδήσεις

Απλά 
μαθηματικά 
με τους 
προσωπικούς 
γιατρούς

Υπάρχει μία μεγάλη αλήθεια στον τομέα υγείας 
του νησιού μας. Όσα προβλήματα κι αν αντιμε-
τωπίζει το Κέντρο Υγείας Πάρου σε ελλείψεις 
ο κάθε ένας που θα το επισκεφτεί θα εξυπηρε-
τηθεί.

Μπορεί να υπάρχουν δεκάδες προβλήματα 
αλλά με τον έναν ή άλλο τρόπο θα βρεις άκρη 
με τα θέματα υγείας που σε απασχολούν. Ίσως 
το μικρό μέγεθος του νησιού βοηθάει, αφού λίγο 
πολύ όλοι γνωριζόμαστε.

Εδώ και καιρό η κυβέρνηση αποφάσισε να θε-
σμοθετήσει το σύστημα του προσωπικού ιατρού. 
Ο θεσμός το μόνο που κάνει για την ώρα είναι να 
προσθέτει προβλήματα. Αφήνω στην άκρη τη 
δημοκρατικότητα –για μία ακόμα φορά της 
κυβέρνησης- η οποία εκβιάζει τους πολί-
τες να εγγραφούν, αφού απειλεί ότι όλοι όσοι 
δεν το πράξουν θα πληρώνουν από 1η Οκτω-

βρίου επιπλέον 10% επιβάρυνση για φάρμακα 
και διαγνωστικές εξετάσεις, ενώ από 1/1/23 θα 
πληρώνουν ακόμα 10%. Δηλαδή, όποιος ασφα-
λισμένος δεν γραφτεί θα πληρώνει το 45% των 
φαρμάκων και των εξετάσεων. Δεν ξέρω αλλά σ’ 
αυτή την κυβέρνηση ότι απόφαση λαμβάνεται 
κρύβει από πίσω και ένα φορομπηχτικό μέτρο! 
Κάπως έτσι άλλωστε έγινε και με τους μεγαλύτε-
ρους σε ηλικία που δεν εμβολιάστηκαν κι άλλα 
τραγελαφικά (έμπνευση της κυβέρνησης) κατά 
τη διάρκεια των δύο ετών με lock down. 

Επιστρέφουμε στον προσωπικό γιατρό όμως 
και στα της νήσου μας. Όπως θα δείτε και σε 
άλλο κείμενο της εφημερίδας μας (σελ.7) πλην 
δύο ιδιωτών γιατρών οι υπόλοιποι διαθέσιμοι 
είναι του Κ.Υ. Πάρου. Ακόμα, κάθε προσωπικός 
γιατρός είναι υποχρεωμένος να δει για πρώτη 
φορά εκείνον που έχει γραφτεί στη μερίδα του 
για μισή ώρα και στη συνέχεια θα τον δέχεται 
για 15 λεπτά. Ομοίως ο προσωπικός γιατρός θα 
κάνει και τον γραμματέα του εαυτού του, αφού 
θα πρέπει να κάνει και προσωπικό φάκελο του 
εγγεγραμμένου σ’ εκείνον. 

Δηλαδή, δεν έχουμε γιατρούς στο Κ.Υ. και δεν 
προλαβαίνουν οι ίδιοι την εξυπηρέτηση των 
ασθενών στο ωράριό τους και τώρα τους λέμε 
να δέχονται και ραντεβού (αρχικά για μισή ώρα). 
Αν υπολογίσουμε ότι μπορεί να υπάρχει και για-
τρός που έχουν γραφτεί σε εκείνον 800-1000 
άτομα (2000 είναι η «οροφή»), μπορεί κάποιος 
κάνοντας υπολογισμό να μας απαντήσει πότε 
στο καλό θα μπορεί να είναι σε βάρδια στο Κ.Υ. 
Πάρου;

Υ.Γ: Η δημοκρατικότητα της κυβέρνησης φά-
νηκε και με τη θέληση των γιατρών στο δημό-
σιο σύστημα, αφού για παθολόγους και γενικούς 
γιατρούς, η εγγραφή ήταν υποχρεωτική!

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη
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Μουσικο-
χορευτικό 
Σταυροδρόμι

Μ’ ένα πρόγραμμα που εντυπωσίασε τους θεα-
τές πραγματοποιήθηκε, το βράδυ του Σαββάτου 
(17/9), στη πλατεία «Μ. Μαυρογένους» της Πα-
ροικιάς, το «3ο Μουσικοχορευτικό Σταυροδρό-
μι».

Το μουσικό φεστιβάλ διοργανώθηκε από το Κέ-
ντρο Τέχνης και Πολιτισμού «Τεχνηντάρι», το χο-
ρευτικό τμήμα του οποίου μαζί με τη Χορευτική 
Ομάδα Κώστου, το Εργαστήρι Λαογραφίας και 
Παραδοσιακού Χορού «Μυκονιάτικη Βεγγέρα» 
από την Μύκονο και τον Λαογραφικό Μουσικοχο-
ρευτικό Όμιλο «Χόρευμα» από την Αθήνα, παρου-
σίασαν παραδοσιακούς χορούς με την συνοδεία 
ζωντανής μουσικής.

Μετά το τέλος των χορών, δόθηκαν δώρα και 
αναμνηστικά σε όλα τα χορευτικά που συμμετεί-
χαν και όλοι ευχήθηκαν καλή αντάμωση.

Νέο μαγικά στα 
ράφια των S/M

Μία νέα πατέντα ανακάλυψαν οι επιχειρήσεις 
μέσω των σούπερ μάρκετ για να κοροϊδεύουν 
κυριολεκτικά τους πελάτες τους, την ώρα που οι 
τελευταίοι βρίσκονται μπροστά στην ενεργειακή 
κρίση –που θα πληρώσουν οι ίδιοι τις αστοχίες 
της ευρωπαϊκής Ένωσης- και της ακρίβειας των 
προϊόντων που σαρώνει.

Έτσι, στα ράφια των σούπερ μάρκετ για να μην 
φαίνονται οι αυξήσεις στις τιμές προϊόντων εμ-
φανίζονται τα ίδια προϊόντα αλλά πλέον σε 
μικρότερες συσκευασίες. Αυτό παρατηρείται 
κυρίως σε συσκευασίες τροφίμων και απορρυπα-
ντικών. Ακόμα, οι σοκολάτες στα ράφια μικραί-
νουν τις συσκευασίες τους, ενώ οι συσκευασίες 
του καφέ είναι πιο ελαφριές, όπως και οι δόσεις 
που αναγράφονται στα κουτιά απορρυπαντικών 
γίνονται λιγότερες. Στην περίπτωση των απορρυ-
παντικών οι συσκευασίες παραμένουν ίδιες αλλά 
με σαφώς λιγότερο προϊόν εντός τους.

Το ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο Καταναλωτών), καταγγέλ-
λει το τέχνασμα βιομηχανιών και βιοτεχνιών που 

μειώνουν τις ποσότητες στις συσκευασίες των 
προϊόντων

Μειώνονται οι ποσότητες στις συσκευασίες 
προϊόντων υποστηρίζει σε διαμαρτυρία. Όπως 
αναφέρει το ΙΝΚΑ μετά από ελέγχους που έκα-
νε, «υπάρχει μείωση των ποσοτήτων, σχεδόν 
σε όλες τις συσκευασίες προϊόντων, όχι μόνο 
στα τρόφιμα, αλλά και στα είδη περιποίησης, 
στα χαρτικά, απορρυπαντικά, καλλυντικά, 
ζωοτροφές «και γενικά όπου αυτό είναι εφι-
κτό, ακόμα και στα αγροτικά προϊόντα του 
πρωτογενούς τομέα (τσουβάλια καλαμπόκι, 
σόγια, κριθάρι μπάλες τριφύλλι)». Αν και δια-
δικασία είναι νόμιμη όπως τονίζει ο ΙΝΚΑ, ωστόσο 
πρόκειται για ένα «τέχνασμα της βιομηχανίας και 
της βιοτεχνίας».

Αντίστοιχες πρακτικές στο εξωτερικό αντιμετω-
πίζονται με ομαδικές αγωγές κατά των εταιρειών. 
Μάλιστα πρόσφατα κατατέθηκε ομαδική αγωγή 
σε βάρος αλυσίδων φαστ φουντ για αθέμιτες και 
παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές, ζητώντας 
αποζημίωση 50 εκατ. δολαρίων για πελάτες που 
εξαπατήθηκαν. «Οι ενέργειες είναι ιδιαιτέρως ανη-
συχητικές τώρα που πληθωρισμός, τρόφιμα και 
τιμές κρέατος είναι στα ύψη και πολλοί κατανα-
λωτές, ιδιαίτερα εκείνοι με χαμηλότερο εισόδημα, 
δυσκολεύονται οικονομικά», προσθέτουν οι καταγ-
γέλλοντες.

«Αppodixi»
Προ των πυλών βρίσκεται η ΑΑΔΕ για να ενεργο-
ποιήσει τη νέα ψηφιακή εφαρμογή «Αppodixi», 
μέσα από την οποία ο κάθε πολίτης θα έχει την 
δυνατότητα να ελέγξει, εύκολα και γρήγορα, μέσα 
από το κινητό του εάν η απόδειξη λιανικής που 
έλαβαν από την επιχείρηση είναι γνήσια ή πλαστή.

Η ΑΑΔΕ και το υπουργείο Οικονομικών παρέ-
χουν ένα σημαντικό κίνητρο προς τους φορολο-
γούμενους, προκειμένου να εντοπίσουν τέτοιες 
παραβατικές συμπεριφορές, αφού σε αυτή την 
περίπτωση – που εντοπίσουν και γνωστοποιή-
σουν στην Εφορία αποδείξεις «μαϊμού», τότε με τη 
βεβαίωση του προστίμου στον παραβάτη από τις 
φορολογικές αρχές θα λαμβάνουν χρηματικό ποσό 
που μπορεί να φτάνει έως και 10 φορές την αξία 
της απόδειξης, με ανώτατο όριο τα 1.500-2.000 
ευρώ.

Πώς θα λειτουργεί

Με τη νέα εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τα κινητά 
τηλέφωνα δίνεται η δυνατότητα σε όλους κατανα-
λωτές να ελέγξουν τα στοιχεία και την εγκυρότητα 
μιας απόδειξης, «σκανάροντας» με το κινητό τους 
τηλέφωνο τον QR code που βρίσκεται σε αυτή. Στη 
συνέχεια τα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτομά-
τως στο σύστημα της ΑΑΔΕ και ο καταναλωτής θα 
ενημερώνεται για το αποτέλεσμα του ελέγχου. Σε 
περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η 
απόδειξη δεν είναι αυθεντική και γίνει επώνυμη 
αναφορά στην ΑΑΔΕ, με τη βεβαίωση του προστί-
μου ο φορολογούμενος που καταγγέλλει την πα-
ράβαση θα λαμβάνει ποσό πολλαπλάσιο της αξίας 

της απόδειξης. Το ακριβές ύψος του μπόνους θα 
καθοριστεί με διάταξη που θα κατατεθεί στη Βουλή 
τις επόμενες ημέρες.

Μέσω της εφαρμογής αυτής η ΑΑΔΕ θα ενημε-
ρώνεται έγκαιρα και έγκυρα για τις επιχειρήσεις 
που φοροδιαφεύγουν και θα έχει τη δυνατότητα 
να προβαίνει άμεσα στις προβλεπόμενες από τον 
νόμο ενέργειες για την προστασία του δημοσίου 
συμφέροντος. Σύμφωνα με αρμόδιους παράγοντες 
η νέα εφαρμογή αναμένεται να συμβάλλει σημα-
ντικά στην ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφω-
σης και στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, 
προστατεύοντας ταυτόχρονα τα δικαιώματα των 
καταναλωτών καθώς τους παρέχει τη δυνατότητα 
να γνωρίζουν την εγκυρότητα και νομιμότητα της 
συναλλαγής που πραγματοποίησαν.

Η εφαρμογή θα διανεμηθεί από τα Ηλεκτρονι-
κά Καταστήματα Google Play (Android) και App 
Store (iOS).

ειδήσεις

Αύξηση 
τουρισμού και 
τον Σεπτέμβριο

 Ο πιο ανθεκτικός προορισμός στην Ελλάδα και 
την Ευρώπη αναδύεται το Νότιο Αιγαίο, εξαργυ-
ρώνοντας την εμπιστοσύνη που κέρδισε μέσα στην 
πανδημία, την πιο δύσκολη περίοδο στην ιστορία 
του τουρισμού, καθώς ακάθεκτες συνεχίζουν και 
τον Σεπτέμβριο οι ροές προς Κυκλάδες και Δωδε-
κάνησα.

Παρά τις πληθωριστικές πιέσεις και την ενερ-
γειακή κρίση το Νότιο Αιγαίο βρίσκεται σταθερά 
ψηλά σε κίνηση από την αρχή της τουριστικής 
περιόδου του 2022 μέχρι και το πρώτο δεκαήμερο 
του πρώτου φθινοπωρινού μήνα.

Σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση μέσω των 
αεροδρομίων αυτή υπερβαίνει για την ώρα το 18% 
από εκείνη του αντίστοιχου διαστήματος το 2019.
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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

Πωλούνται από κατασκευαστή τα 
εξής ακίνητα: 
Περιοχή ΕΛΗΤΑΣ Παροικίας:  
● Διαμέρισμα 100 τμ, τιμή 135.000€ 
Περιοχή ΑΛΥΚΗ/Αγκαιριά:  
● Διαμέρισμα 1ου ορόφου 70 τμ, θέα, 
κοντά στην παραλία, τιμή 125.000€ 
● Διαμέρισμα ημιυπόγειο 48 τμ κοντά 
στην παραλία τιμή 65.000€ 
● Ημιυπόγειο 209 τμ (δωμάτια-γκαρ-
σονιέρες) 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 περισ-
σότερες πληροφορίες: 697 770 5138

ΚΡΙΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται 
αυτόνομη κατοικία για όλο το χρόνο, 
πολυτελούς κατασκευής, πλήρως 

επιπλωμένη, με 2 Υ/Δ, 2 μπάνια, 
σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα και 
πισίνα. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6944 415 044

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, στο δρόμο προς ΔΕΥΑΠ, 
λίγο μετά το ΕΠΑΛ, ενοικιάζονται 
δύο καταστήματα 90 τετραγωνικά το 
καθένα. Πληροφορίες στο τηλ. 6972 
077 052

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ λόγω γήρα-
τος, Παλαιοπωλείο στην περιοχή 
Αγκαιριά/Αλυκή, τιμή συζητήσιμη, 
ή ζητείται συνέταιρος. Παναγιώτης 
Λειβαδάς 6932 285 768

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
πωλείται στον επαρχιακό δρόμο Πα-
ροικιάς – Νάουσας (5ο χλμ), πλήρως 
εξοπλισμένη, με μεγάλη αίθουσα και 
εξωτερικό χώρο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6944 647 383

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από μεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για επο-
χιακή ή μόνιμη απασχόληση, για τις 
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κα-
τηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ 
και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίμηση 
με δίπλωμα. Τηλ. για πληροφορίες: 

22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 
ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6981 746 231

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 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 ανακύ-
κλωσης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 
6932 460 190 και 6980 512 445

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, από 
λογιστικό γραφείο. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com

Η BAUSYSTEMS – High Tech 

and Design Fenestration- για 
την διαχείριση των απαιτητικών 
και μοντέρνων έργων της στα κου-
φώματα αναζητεί δύο Μηχανικούς 
Πολυτεχνείου (Μηχανολόγους ή 
πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτο-
νες). 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 εργασι-
ακό περιβάλλον με ανταποδοτικές 
παροχές. Εάν νομίζετε ότι μπορείτε 
να κάνετε πραγματικότητα τις ιδι-
αίτερες 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 αρχιτε-
κτονικής 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 προγράμ-
ματος AUTOCAD. Βιογραφικά και 
πληροφορίες στο akolsou@gmail.
com, 6977 078 176

ΚΗΠΟΥΡΟΣ ζητείται για μερική ή 
πλήρη απασχόληση από το ξενο-

δοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ στην Χρυσή ακτή 
Πάρου. Πληροφορίες στο τηλ. 6983 
268 622 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το 
Ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 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 Πά-
ρου 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 ψυκτικοί-
υδραυλικοί ζητούνται για μόνιμη 
απασχόληση από τεχνική εταιρεία στη 
Νάουσα Πάρου. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 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

Ζητείται ΛΟΥΣΤΡΑ∆ΟΡΟΣ ή βοηθός 
λουστραδόρου. Τηλ. 6977 316022 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗ-
ΡΙΟΥ ζητείται από κατασκευαστική 
εταιρία. Απαραίτητες γνώσεις αγγλι-
κών και Microsoft office. Δυνατότητα 
και ευέλικτου ωραρίου. Βιογραφικά 
στο aris@ioakimidis-eatates.gr 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για ανθο-
πωλείο στην Παροικία. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6972 077 052

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ ζητά απασχόληση σαν οικιακή 
βοηθός. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 
6973 182204, Βαλεντίνα

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
αναλαμβάνει σπίτια, ξενοδοχεία, 
βίλες, καταστήματα και σκάφη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 694 381 6835, Σάκης

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ φυσικής, 
μαθηματικών και χημείας παραδίδο-
νται από πτυχιούχο του τμήματος Φυ-
σικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 
(Αλυκή-Παροικιά). Διαθέσιμος από 
μέσα Οκτωβρίου! Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο 6988 672 
217 ή στο 6951 631 703. Email: 
tmouzokes@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Από τεχνική εταιρεία με πολυετή παρουσία και έδρα στην Πάρο, η οποία ειδι-
κεύεται στη μελέτη και κατασκευή πολυτελών κατοικιών, ζητείται άτομο για την 
διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων της εταιρείας, (Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, 
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

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»

∆ίνονται µισθός και ποσοστά. Αποστείλατε 
βιογραφικό στο nikos@typoparos.gr 

Τηλ: 22840 53555, 6977 248885

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
για το τµήµα πωλήσεων

της εφηµερίδας µας

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

AGKAIRIA PAROS, (near Aliki), detached house for 
sale, 2 bedrooms and garage, wonderful sea view, includ-
ing 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 υπνο-
δωμάτια και γκαράζ, υπέροχη θέα στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου 50% 
του οικοπέδου, πώληση απευθείας από τον ιδιοκτήτη, χωρίς αμοιβές πρα-
κτορείου, άμεσα διαθέσιμο. Δείτε 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

https://tinyurl.com/Agkairia
https://tinyurl.com/Agkairia
https://tinyurl.com/Agkairia
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«Κολλημένοι» 
στο internet οι 
έλληνες

Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που δημοσίευσε 
η ετ. «Focus Bari», το 95% των ελλήνων βρίσκε-
ται on line στο διαδίκτυο!

Σύμφωνα με ανάλυση της εφημερίδας «Ημε-
ρήσια», «οι συνθήκες της πανδημίας ώθησαν στην 
ταχύτερη εξάπλωση της «ψηφιακής ζωής» και 
στην Ελλάδα, φτάνοντας έτσι σε καθολική χρήση 
(100%) στις ηλικίες έως 44 χρόνων και σχεδόν 
καθολική (97%) στις ηλικίες έως 54 ετών, καθώς 
επίσης σε πολύ ψηλά επίπεδα στις μεγαλύτερες και 
στις παιδικές ηλικίες».

Σημειώνουμε ότι τα τελευταία χρόνια (2019-
2022) η χρήση του Ιντερνέτ παρουσίασε αισθητή 
αύξηση στο σύνολο του κοινού (+6%) και ιδιαίτε-
ρα στις ηλικιακές ομάδες 55-64 ετών (+13%) και 
65-74 ετών (+31%). Ακόμα, η χρήση στα παιδιά 
5-12 χρόνων φτάνει στο 88%, ενώ στα παιδιά 
10-12 ετών αγγίζει το 98%.

Οι έλληνες συνολικά χρησιμοποιούν ως κύρια 
συσκευή πρόσβασης στο διαδίκτυο (σε ποσοστό 
96%) το «έξυπνο» κινητό (smartphone), έναντι 

52% του φορητού (laptop) και 38% του επιτρα-
πέζιου υπολογιστή (desktop), ενώ οι βρίσκονται 
online στο διαδίκτυο κατά μέσο όρο δύο ώρες 
την ημέρα. Ακόμα, ανοδικά εξελίσσονται επίσης 
η χρήση των κοινωνικών δικτύων (social media/
networks), καθώς και οι ηλεκτρονικές αγορές, με 
τις ηλικίες 25-34 ετών να ξοδεύουν το μεγαλύτερο 
ποσό. Τα Social Media χρησιμοποιούν σχεδόν 9 
στους 10 Έλληνες και Ελληνίδες (87%), με το 86% 
των χρηστών να ασχολούνται καθημερινά. Ο μέσος 
χρόνος που καταναλώνουν σε αυτά, φτάνει στα 86 
λεπτά τη μέρα. Λογαριασμό στο Facebook έχει 
το 80% και στο Instagram το 64%.

Τέλος, το 75% του πληθυσμού έχει κάνει του-
λάχιστον μία online αγορά το τελευταίο εξάμηνο, 
ενώ ξόδεψε για τις ηλεκτρονικές αγορές του κατά 
μέσο όρο 869 ευρώ. Οι ηλικίες 25-34 ετών ξόδε-
ψαν το μεγαλύτερο ποσό (1.032 ευρώ).

Έλεγχοι για 
Airbnb

Σύμφωνα με δημοσιεύματα και διαρροές οι ελε-
γκτικές αρχές ετοιμάζονται για ένα μπαράζ δια-
σταυρώσεων των στοιχείων που έχουν καταχω-
ρηθεί για τα ακίνητα στις πλατφόρμες ενοικίασης, 
το Περιουσιολόγιο και τις φορολογικές δηλώσεις 
που υποβλήθηκαν. 

Η εφορία προσπαθεί να εντοπίσει εκείνους που 
δεν έχουν δηλώσει τα ακίνητα που νοικιάζουν στο 
μητρώο Βραχυχρόνιων Μισθώσεων, καθώς και τα 
σωστά μισθώματα που εισπράττουν. Σύμφωνα με 
τις διαρροές από οικονομικούς κύκλους έρχεται 
ένα φθινοπωρινό κύμα ελέγχων. Αρχικά θα υπάρ-
ξει διασταύρωση των ποσών που έχουν δηλώσει 
οι ενοικιαστές των ακινήτων με ποσά που έχουν 
δηλώσει ότι εισέπραξαν οι ιδιοκτήτες των ακινή-
των. Για όσους αποκτούν εισοδήματα από βραχυ-
χρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb οι έλεγχοι θα 
γίνουν με βάση τα δεδομένα που στέλνουν 
οι πλατφόρμες Airbnb, Booking και VRBO. 
Υπενθυμίζεται ότι πλέον οι πλατφόρμες βραχυχρό-
νιας μίσθωσης ακινήτων στέλνουν κάθε Φεβρου-
άριο στην ΑΑΔΕ στοιχεία κρατήσεων και πληρω-
μών κατοικιών στη χώρα μας ανά ΑΦΜ του κάθε 
ιδιοκτήτη, για το προηγούμενο έτος. Στη συνέχεια 
η ΑΑΔΕ περνάει αυτόματα τα στοιχεία με τα εισο-
δήματα στη φορολογική δήλωση Ε1 των φορολο-
γουμένων που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα 

τύπου Airbnb. Σε όλους όσοι έχουν κρυμμένα ει-
σοδήματα θα επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώ-
σεις, όπως η επιβολή προστίμου (έως 5.000 ευρώ 
ανάλογα με την παράβαση), καθώς και ο καταλογι-
σμός πρόσθετου φόρου και προσαυξήσεων.

Επίσης, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών 
Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ) με υπόμνημά του προς στο 
οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης έχει ζητήσει 
να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις βραχυπρόθεσμες 
μισθώσεις. Δηλαδή, να ξεχωρίσουν τα φυσικά 
πρόσωπα που απλώς νοικιάζουν ένα-δυο ακίνητα 
μέσω Airbnb για να συμπληρώσουν το εισόδημά 
τους από αυτούς που έχουν εντάξει ολόκληρη του-
ριστική επιχείρηση στις πλατφόρμες αυτές. 

Τέλος, ο ΣΕΤΕ ζητά την επιβολή ΦΠΑ και δημοτι-
κού φόρου και την παρακράτηση φόρου για όλους 
όσοι ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα στον 
χώρο των βραχυχρόνιων μισθώσεων, ενώ τάσσε-
ται υπέρ του χρονικού περιορισμού ανά περιοχή 
στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπως καταγράφεται 
στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που είχε 
εκδώσει η προηγούμενη κυβέρνηση. 

Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00

∆έχονται καθηµερινά µε ραντεβού

Παιδίατρος
Γιαννάτου Ειρήνη

Γενικός Ιατρός
∆αφερέρα Χριστίνα

Ορθοπαιδικός
Κατσιγιάννης Νίκος

ΩΡΛ
Κατσιγιάννη Σταυρούλα

Μικροβιολόγος
Χαρίτου Ευαγγελία

Ακτινιδιαγνώστης
Χατζησπύρου Νικόλαος

∆έχονται ανά τακτικά διαστήµατα 
κατόπιν ραντεβού

Αγγειοχειρούργος
Παπαγεωργίου Αντώνης

∆/ντής Ν.Ν.Αθηνών

Γυναικολόγος
Παπαλάµπρου Παναγιώτης

Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αγγλίας
Kings College Hospital

University Hospital Lewisam

Νευρολόγος
Γελαγώτη Μαρία 

∆/ντής Νευρολογικής κλινικής 
ΜΕΤΡΟΠΌΛΙΤΑΝ

Ενδοκρινολόγος
Βούλγαρης Νικόλαος 

Επιµελητής Ν.Ν.Αθηνών

Ακτινοδιαγνώστης (Υπέρηχοι 
σώµατος-αγγείων-triplex)

Χάλαρης Γεώργιος
∆/ντης Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉΣ

Γαστρεντερολόγος 
Λαµπρινάκος Στυλιανός 

Επιµελητής ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ

Εντός των επόµενων ηµερών 
θα λειτουργήσει το µικροβιολογικό 

εργαστήριο της Ιατρονήσου 
στην Αντίπαρο. 

Παροικία Πάρος - τηλ: 22840 24055 & 28305
e-mail: iatronisos@gmail.com

www.iatronisos.gr

ειδήσεις
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Φιλική νίκη για 
την Α.Ε. Πάρου

Θετικό ήταν το πρόσημο για την Α.Ε. Πάρου, στο 
πρώτο της φιλικό «τεστ» που έδωσε το βράδυ 
της Κυριακής (18/9) στο Δημοτικό Στάδιο Πάρου, 
επικρατώντας με σκορ 2-1 του Πανναξιακού, πα-
ρουσία περίπου 150 θεατών. Σημειώνουμε ακόμα 
ότι η ΑΕΠ αγωνίστηκε με αρκετές ελλείψεις ποδο-
σφαιριστών της.

Πέρα όμως της νίκης, το σημαντικότερο για την 
Α.Ε.Π. ήταν η μαχητικότητα και η διάθεση που 
έβγαλαν οι αθλητές της στο γήπεδο, παίζοντας 
κατά διαστήματα όμορφο ποδόσφαιρο, δημιουρ-
γώντας φάσεις, αλλά και δείχνοντας χαρακτήρα 
στη πίεση του αντιπάλου στο τέλος. Αγωνιστικά, 
το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό, πολλές φάσεις και σε 
γενικές γραμμές ήταν μοιρασμένο. Πάντως και οι 
δύο προπονητές έβγαλαν τα πρώτα τους συμπερά-
σματα, δοκιμάζοντας τους διαθέσιμους ποδοσφαι-
ριστές τους και τσεκάροντας τον βαθμό ετοιμότη-
τας των ομάδων τους.

Οι φάσεις του αγώνα

7’: Μεγάλη ευκαιρία για την Α.Ε.Π., όταν ο Κρίστι 
βγήκε τετ α τετ με τον αντίπαλο τερματοφύλακα, 
αλλά το πλασέ του πέρασε δίπλα από το αριστερό 
κάθετο δοκάρι.

9’: Νέα απειλή της Α.Ε.Π., όμως το σουτ του Βα-
θρακοκοίλη από το ημικύκλιο της περιοχής έφυγε 
πάνω από την εστία.

16’: Πρώτη φάση για τον Πανναξιακό, όταν σε 

σουτ του Ευριπιώτη από πλεονεκτική θέση η μπά-
λα πέρασε άουτ.

30’: Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανναξιακό, όταν 
σε σουτ του Γκαστόν έξω από την περιοχή η μπάλα 
κατέληξε στο δεξί κάθετο δοκάρι.

35’: Από όμορφη συνεργασία των παικτών της 
Α.Ε.Π. και κάθετη πάσα του Σ. Κρητικού, στον Βα-
θρακοκοίλη, ο οποίος βγήκε τετ α τετ με τον τερ-
ματοφύλακα Ποθητό, αλλά ο τελευταίος έσωσε με 
τα πόδια.

43’: Σε σουτ του Ρίντο από διαγώνια θέση, ο 
γκολκίπερ της Α.Ε.Π. απέκρουσε με διπλή προ-
σπάθεια.

44’ ΓΚΟΛ: Γκολ για την Α.Ε.Π. (1-0) σε μία 
«ανύποπτη» φάση, όταν σε σέντρα του Κρίστι από 
τα δεξιά η μπάλα πήρε φάλτσα και κατέληξε στο 
αριστερό παραθυράκι της εστίας.

45’: Τεράστια ευκαιρία για τον Πανναξιακό να 
ισοφαρίσει, όταν o Ευριπιώτης σε αντεπίθεση πλά-
σαρε άουτ μέσα από την περιοχή.

51’ΓΚΟΛ: Γκολ για την Α.Ε.Π. (2-0) με ωραίο 
σουτ του Τσόκα από θέση πλάγια δεξιά, έπειτα από 
πάσα - ασίστ του Βαθρακοκοίλη.

57’: Καλή στιγμή για τον Πανναξιακό, όταν σε 
αντεπίθεση ο Γιαννακόπουλος πλάσαρε τον Βασι-
λάρη και ο τερματοφύλακας της Α.Ε.Π. απόκρουσε 
σωτήρια.

71’ ΓΚΟΛ: Γκολ για τον Πανναξιακό (2-1), όταν 
σε κόρνερ του Γκαστόν από αριστερά, ο Τσουρής 
κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι και με κεφαλιά έστειλε 
τη μπάλα στα δίχτυα.

80’: Τελευταία αξιόλογη φάση στο παιχνίδι για 
τους Ναξιώτες, όταν σε σουτ του Γκαστόν από τον 
άξονα η μπάλα πέρασε άουτ.

Οι συνθέσεις

Α.Ε. Πάρου: Βασιλάρης, Δ. Κρητικός, Παπα-

δόπουλος, Κοτσιοβός, Κ. Σαρρής, Κρίστι, Γκέρτι, 
Μουράι, Βασιλόπουλος, Βαθρακοκοίλης, Σ. Κρη-
τικός. (Στο β’ ημίχρονο έπαιξαν και οι: Ραγκούσης, 
Βράλι, Στεφανίδης, Τσόκα, Τσιγώνιας, Χαρίστος).

Πανναξιακός: Ποθητός, Βαθρακοκοίλης, Γιάν-
νης, Παπαματθαίου, Ρίντο, Ευριπιώτης, Δεμερτζής, 
Γιαννακόπουλος, Γκαστόν, Ε. Φράγκου, Τσουρής 
(Στο β’ ημίχρονο έπαιξαν και οι: Κριμιντζάς, Δεο-
νάς, Λουλάκι, Ν. Φράγκου).

Δήλωση Γ. Μοστράτου

Μετά το τέλος του φιλικού, ο προπονητής της 
Α.Ε. Πάρου, Γιώργος Μοστράτος, δήλωσε: 

«Τα παιδιά που έπαιξαν έκαναν μεγάλη προσπά-
θεια. Έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό, έβγαλαν 
διάθεση και είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα 
της ομάδας. Μας έλειπαν και αρκετοί παίκτες που 
δεν έχουν ενταχθεί ακόμα. Μερικοί είναι τραυ-
ματίες κι άλλοι πίσω στην προετοιμασία. Έχουμε 
ολοκληρώσει τρεις εβδομάδες προετοιμασίας και 
πλέον μπαίνουμε στο δεύτερο και τελικό στάδιο. 
Συνεχίζουμε τη δουλειά και περιμένουμε να μπουν 
όλα τα παιδιά στην ομάδα για να παρουσιαστούμε 
όπως πρέπει».

Αναβάλλονται 
οι διοργανώσεις 
της ΕΠΣΚ

Όπως οι περισσότερες ποδοσφαιρικές Ενώσεις 
στην Ελλάδα, έτσι και η ΕΠΣ Κυκλάδων οδηγείται 
σε αναβολή της έναρξης όλων των επίσημων δι-
οργανώσεών της. 

Ο λόγος είναι το αδιέξοδο που θέτει η υποχρε-
ωτική ένταξη των σωματείων στο Μητρώο της 
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου πολλά 
σωματεία δεν μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν στα 
πιεστικά χρονικά περιθώρια, αλλά και στην πλη-
θώρα χαρτιών που απαιτούνταν, με φυσική συνέ-
πεια βάσει του νόμου Αυγενάκη να βρίσκονται στο 
περιθώριο, μη έχοντας δικαίωμα συμμετοχής σε 
καμία αθλητική δραστηριότητα.

Μάλιστα, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι με 
εγκύκλιό της η Γ.Γ.Α. ενημερώνει τις Περιφέρειες 
να μην προχωρήσουν στην έκδοση άδειας διεξα-
γωγής αθλητικών συναντήσεων εάν όλα τα σωμα-
τεία δεν είναι πλήρως εγγεγραμμένα στο Μητρώο 
ή δεν έχουν την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση.

Ως συνέχεια όλων των παραπάνω, οι Ε.Π.Σ. ανα-
βάλλουν τους επίσημους προγραμματισμένους 
αγώνες μέχρι τη Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο. στις 
30 Σεπτεμβρίου, κατά την οποία θα ληφθεί απόφα-
ση σχετικά με το Μητρώο.

Επιστρέφει 
ο υπερ-
μαραθώνιος 
δρόμος Πάρου

Ένας από τους ιστορικότερους και ομορφότερους 
αγώνες υπεραπόστασης επιστρέφει. Ο παραδοσι-
ακός γύρος Πάρου, απόστασης 53 χιλιομέτρων, 
θα διοργανωθεί ξανά το Σάββατο 27 Μαΐου 2023 
και θα συμπεριλαμβάνει δύο σκυταλοδρομίες. Την 
πρώτη με 2Χ26,5 χλμ. και τη δεύτερη με 4Χ13,3 
χλμ., έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλους να 
συμμετάσχουν. Επίσης, στόχος είναι παράλληλα 
να υπάρχει και αγώνας ενός χιλιομέτρου για τα 
μικρά παιδιά στους δρόμους της Παροικιάς.

Σχετικά με τον αγώνα υπήρξε συνάντηση, την 
Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου στο δημαρχείο Πά-
ρου, μεταξύ του δημάρχου, Μάρκου Κωβαίου, του 
προέδρου της ΕΟΣΛΜΑ-Υ, Κωνσταντίνου Σάμιου 
και των παριανών δρομέων Ανδρέα Ραγκούση και 
Τάκη Αποστολόπουλου.

Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δοθούν 
περισσότερες πληροφορίες για τη διοργάνωση, 
καθώς ετοιμάζεται και η σχετική προκήρυξη των 
αγώνων για λεπτομέρειες και συμμετοχές.

Κολύμβηση

Στις 3-4/9 ο Ν.Ο. «Ναϊάς», μετείχε στο παμπερι-
φερειακό Πρωτάθλημα συλλόγων θάλασσας που 
έγινε στην Ιτέα. 

Η αποστολή της παριανής ομάδας με 23 αθλητές 
ηλικίας 10-17 ετών κατέκτησε συνολικά 40 με-
τάλλια, ενώ κατέλαβε την τρίτη θέση στη γενική 
κατάταξη. 

Σε σχετική ανακοίνωση του ναυτικού ομίλου 
της Νάουσας, ευχαριστούν τον επί κεφαλής προ-
πονητή, Βασίλη Λένια και τους προπονητές Υρώ 
Βεντουρή και Κοσμά Κονταράτο, καθώς και την 
Κολυμβητική Ομοσπονδία Ελλάδος και την Περι-
φέρεια Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας για την βοή-
θεια στην μετακίνηση μας, όπως και τους ευγενι-
κούς του χορηγούς.

αθλητικά



Ένα όμορφο ταξίδι στον χρόνο και τη 
ναυτική παράδοση, γεμάτο από χρώματα και 
εντυπωσιακά σκαριά, είχαν την ευκαιρία να 
απολαύσουν το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου, 

όσοι βρέθηκαν στη Νάουσα, για τα 
«Καπετανέικα».

Με σύμμαχο τον καλό καιρό, τρεχαντήρια, 
περάματα, καραβόσκαρα και λατίνια 
συναντήθηκαν στα «Καπετανέικα». 

Μία γιορτή προς τιμή της μνήμης του 
αρχιτέκτονα και γλύπτη, Κώστα Γουζέλη, 
που έζησε και πρόσφερε στο νησί πάνω 

από 40 χρόνια και αφιέρωσε μεγάλο μέρος 
της ζωής του στην αναστήλωση παλαιών 

ξύλινων ιστιοφόρων καϊκιών.

Εντυπωσίασαν 
«Τα Καπετανέικα»




