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Πού καταλήγουν;
Η ΔΕΥΑΠ ανέθεσε στην εταιρεία «ECAS» την υλοποίηση μελέτης για τη διερεύνηση των μέτρων προστασίας που 
εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις εστίασης -ως οφείλουν βάσει κανονιστικών διατάξεων και νομοθετικού πλαισίου- για 
την προστασία του αποχετευτικού δικτύου από την απόρριψη αποβλήτων λιπών, ελαίων, λιπαρών ουσιών και απο-
βλήτων στερεών τροφίμων.

» ΣΕΛ. 7-9

Με «απεργοδικεία» & 
«διαδηλωτοδικεία» 
δεν κάμπτονται οι 
λαϊκοί αγώνες…

» ΣΕΛ. 5

«Αλαλούμ» στην ΕΣΚ 
Κυκλάδων
Ένα τρομερό «αλαλούμ» ως προς την 
ενημέρωση, η οποία είναι σχεδόν ανύ-
παρκτη, έχει προκαλέσει η Ένωση Σω-
ματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων 
(ΕΣΚΚ) στην προσπάθειά της να οργα-
νώσει τα φετινά πρωταθλήματα.

» ΣΕΛ. 15

Οµάδα Γυναικών
Πάρου Αντιπάρου
(Μέλος της ΟΓΕ)  
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το θέμα της εβδομάδας

Επιτακτική η ανάγκη για 
ανακύκλωση...

«Ωρολογιακή… 
βόμβα» ο ΧΥΤΑ 
Πάρου

Αυτοψία στον ΧΥΤΑ Πάρου πραγματοποίησαν την Παρασκευή 
(30/9), ο γενικός διευθυντής του Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Νοτίου Αιγαίου, Χρήστος Γαμβρούδης 
και ο ειδικός σύμβουλος του προέδρου του Φορέα, Μιχάλης 
Πατρός, συνοδευόμενοι από τον έπαρχο Πάρου, Κώστα Μπιζά 
και τον μηχανικό-μελετητή, Γιώργο Σακκά. 

Εκεί βρέθηκε η «Φωνή της Πάρου» για να καλύψει το ρεπορ-
τάζ, καθώς και αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου 
(αποτελούμενη από τον επικεφαλής του συνδυασμού Κώστα Ρο-
κονίδα και τους δημοτικούς συμβούλους Θανάση Μαρινόπουλο, 
Άγγελο Πατέλη και Νίκο Τσιγώνια), κατόπιν σχετικών τους αι-
τημάτων προς ενημέρωση σχετικά με τον ΧΥΤΑ.

Από τη συνάντηση, τα δύο βασικά συμπεράσματα που βγήκαν 
είναι αφενός η διαπίστωση του κορεσμένου ΧΥΤΑ (που βρίσκε-
ται σε κατάσταση εκτός ελέγχου και χρήζει άμεσων παρεμβάσε-
ων για την ομαλή λειτουργία του) και αφετέρου η επιτακτική 
ανάγκη και καθολική υποχρέωση όλων (φορέων και πολιτών) 
για ορθό τρόπο ανακύκλωσης προϊόντων και υλικών. 

«Οριακή η κατάσταση...»

Σε ρόλο οικοδεσπότη ο γενικός διευθυντής του ΦΟΔΣΑ Ν. 
Αιγαίου Χρήστος Γαμβρούδης, έκανε μία γενική ενημέρωση 
για την τρέχουσα κατάσταση του ΧΥΤΑ -χαρακτηρίζοντάς την 
οριακή- ενώ τόνισε πως άμεσα πρέπει να γίνουν παρεμβάσεις 
αναζωογόνησης και ασφάλειας.

«Η κατάσταση που παραλάβαμε και σας το λέω πολύ ειλικρινά, 
είναι χαοτική. Έχουμε παραλάβει καμένη γη και αυτή τη στιγμή 
ο ΧΥΤΑ είναι μία ωρολογιακή… βόμβα έτοιμη να σκάσει τα χέρια 
μας. Προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, έναν χρόνο τώρα, 
να συμμαζέψουμε ό,τι μπορούμε, καθώς το κύτταρο ήταν και εί-
ναι κορεσμένο και δεν έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Όμως για κάθε 
πρόβλημα, υπάρχει μία τεχνική λύση. 

Έτσι, στο υπάρχον κύτταρο θα κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις 
άμεσα για να του δώσουμε μία αναζωογόνηση τουλάχιστον για 
ένα χρόνο. Δηλαδή, στόχος μας είναι να καταφέρουμε να καλύ-
ψουμε και το καλοκαίρι του 2023. Επιγραμματικά θα σας πω ότι 
αρχικά θα γίνει τροποποίηση στην όδευση με μικρότερες κλίσεις, 
αφενός για να γίνει πιο ασφαλής για τους οδηγούς και τους χει-
ριστές και αφετέρου για να εκμεταλλευτούμε και τα ενδιάμεσα 
πατάρια που θα δημιουργηθούν», τόνισε ο κ. Γαμβρούδης.

«Για το περιβάλλον...»

Ακολούθως ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πά-
ρου, Κώστας Ροκονίδας, επεσήμανε ότι υπάρχει περιβαλλο-
ντική ρύπανση και υποβάθμιση από τις διάσπαρτες σακούλες 
σε μεγάλη έκταση έξω από τον χώρο του ΧΥΤΑ, με τον κ. Γαμ-
βρούδη να τον διαβεβαιώνει ότι θ’ αντιμετωπιστεί άμεσα αυτό 
το πρόβλημα.

«Ως προς αυτό, στο κοντινό μέλλον, έχουμε ετοιμάσει μία με-
λέτη η οποία αναμένεται να βγει σε διαγωνισμό μέσα στον μήνα 
και συμπεριλαμβάνει πολλές παρεμβάσεις στην υφιστάμενη κα-
τάσταση. Ένα από αυτό είναι η περίφραξη, η οποία θα φτιαχτεί 
από την αρχή ώστε οι σακούλες να μην βγαίνουν εκτός ορίων του 
ΧΥΤΑ», είπε ο Γενικός Διευθυντής του ΦΟΔΣΑ.

«Η επόμενη μέρα...»

Από εκεί και πέρα, σχετικά με το χρονοδιάγραμμα κινήσεων 
για την κατασκευή της δεύτερης φάσης της επέκτασης του υφι-

στάμενου ΧΥΤΑ, ο κ. Γαμβρούδης ανέφερε:
«Από φακέλους που βρήκαμε από τον δήμο, τους οποίους 

επικαιροποιήσαμε και συμπληρώσαμε γιατί δεν ήταν πλήρεις, 
υποβάλλαμε στα τέλη Ιουνίου στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Υποδομές Μετα-
φορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) μία πρόταση χρη-
ματοδότησης, η οποία συμπεριλαμβάνει καταρχάς μία δεύτερη 
φάση του κυττάρου και όλα τα συνοδευτικά έργα που έχουν να 
κάνουν μ’ αυτό (όμβριων, στραγγιστήρια, περιφράξεις, κλπ) και 
μία μεγάλη αναβάθμιση του συστήματος βιολογικού γιατί έχει 
πρόβλημα. 

Η ανωτέρω πρόταση αυτή θα κάνει έως και 6 μήνες για να 
εγκριθεί. Επειδή όμως εμείς δεν έχουμε την πολυτέλεια του χρό-
νου, έχει γίνει η εξής προσυνεννόηση με το ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Δηλαδή, 
ετοιμάζουμε και βγάζουμε μέσα στον Οκτώβριο τον διαγωνισμό 
-ο οποίος είναι ανοιχτός και διεθνής- και συμπεριλαμβάνει την 
κατασκευή της δεύτερης φάσης του κυττάρου και τον βιολογικό, 
συν τη λειτουργία της εγκατάστασης για 6 χρόνια. Μετά θα πάμε 
στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ και θα πάρουμε με αναδρομική επιλεξιμότητα τα 
χρήματα. Το σημαντικό είναι ότι στον διαγωνισμό που θα βγάλου-
με, όταν θα έχουμε ανάδοχο, δε θα περιμένουμε να φτιαχτεί ολό-
κληρη η δεύτερη φάση γιατί αυτό θα πάρει 18 μήνες. Έτσι έχουμε 
σπάσει τις φάσεις σε τρία κομμάτια, επειδή δεν έχουμε τον χρόνο, 
οπότε θα προχωρήσουμε στη δημιουργία τριών υποκυττάρων. Η 
πρώτη φάση είναι η άμεση, στην οποία μέσα σε δύο μήνες θα 
πρέπει να φτιαχτεί ένα προσωρινό κύτταρο για να κρατήσει για 
τουλάχιστον δύο χρόνια. Η μελέτη γι’ αυτό είναι έτοιμη, χωρίς 
περαιτέρω κόστος, δηλαδή 5.040.000 ευρώ. Πλέον περιμένουμε 
από τον κ. Μαμαλούγκα (προϊστάμενος Υποδιεύθυνσης Τομέα 
Περιβάλλοντος της ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) να ελέγξει του όρους και 
να δώσει το τελική έγκριση για να προχωρήσουμε».

«90-95% των απορριμμάτων είναι ανακυκλώσιμα ...»

Από την πλευρά του ο ειδικός σύμβουλος του προέδρου του 
Φορέα Μιχάλης Πατρός, έδωσε έμφαση στη σημαντικότητα 
της ανακύκλωσης, η οποία θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη και 
που -δυστυχώς- δεν γίνεται σωστά.

«Θέλω τη βοήθειά σας για να δώσουμε περισσότερο έμφαση 
στην ανακύκλωση, που θα βοηθήσει το περιβάλλον, θα μειώσει 
τον όγκο των απορριμμάτων, αλλά θα εξοικονομήσει και χρήμα-
τα. Αυτή τη στιγμή το 90-95% των απορριμμάτων είναι ανακυ-
κλώσιμα υλικά. Αυτό είναι αμαρτία και κρίμα να συμβαίνει, για 
όλο τον παριανό λαό», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Πατρός.

Σχετικά με την ανακύκλωση, μόνο με την τοποθέτηση κάδων 
δεν λύνεται το πρόβλημα. Επιβάλλεται η εφαρμογή προγραμμά-
των και με ειδικά σεμινάρια ώστε να περάσει στη νοοτροπία των 
πολιτών. Επίσης, θα πρέπει ν’ αποτελεί στόχο του Δήμου για τα 
οφέλη της ανακύκλωσης και της γενικής οικολογικής συνείδη-
σης ως υποχρέωση προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Ανάδοχος η «WATT»...

Σημειώνεται, ότι από τις 15 Σεπτεμβρίου η Ανώνυμη Εται-
ρεία Εφαρμοσμένων Τεχνολογιών και Μεταφορών Αποβλήτων 
«WATT», έχει αναλάβει τη λειτουργία του ΧΥΤΑ Πάρου, μετά 
από απευθείας ανάθεση του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου.

Η «WATT», που αποτελεί έναν από τους κορυφαίους ομίλους 
στον κλάδο της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλω-
σης, αντικατέστησε την τεχνική κατασκευαστική εταιρεία «Τσώ-
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λης» που δεν επιθυμούσε να συνεχίσει.

Δήλωση του έπαρχου...

Ο έπαρχος της Π.Ε. Πάρου, Κώστας Μπιζάς, μετά την παραπάνω συνάντη-
ση στον ΧΥΤΑ δήλωσε τα εξής:

«Η ίδρυση του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου αποφασίστηκε από το ελληνικό κοινο-
βούλιο για να αντιμετωπιστεί ένα ζήτημα που τραυμάτιζε τα νησιά και τη χώρα 
τόσο περιβαλλοντικά όσο και δημοσιονομικά, αφού το Νότιο Αιγαίο ήταν πηγή 
μεγάλων χρηματικών προστίμων από την Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την 
διαχείριση των απορριμμάτων. 

Στο Δ.Σ. αλλά και στη γενική συνέλευση του ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. οι 
δήμοι κατέχουν την πλειοψηφία. Επειδή ο ΦΟΔΣΑ εφαρμόζει τους νόμους του 
ελληνικού κράτους, είναι σεβαστό όποιος δε συμφωνεί με τη λειτουργία του να 
απευθυνθεί στο ελληνικό κοινοβούλιο. Είναι συγχρόνως άστοχο και υποκρύ-
πτει πολιτικές σκοπιμότητες, η προσπάθεια κάποιων να μεταθέσουν στην Πε-
ριφέρεια τις υποχρεώσεις τους που προκύπτουν από την σχετική νομοθεσία».

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Σε συνέχεια της ενημέρωσης, για τον ΧΥΤΑ, η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου σε 
ανακοίνωσή της αναφέρει τα εξής:

«Επιβεβαιώθηκε για μια ακόμα φορά ο υπερκορεσμός του κυττάρου. Παράλ-
ληλα επαληθεύτηκαν οι καταγγελίες των οδηγών των οχημάτων καθαριότητας 
ότι η προσέγγιση των οχημάτων στο χώρο εναπόθεσης είναι επικίνδυνη λόγω 
των μεγάλων κλίσεων και ενδεχόμενων υποχωρήσεων σε περίπτωση έντονων 
βροχοπτώσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρξε ενημέρωση από τα στελέχη του 
ΦΟΔΣΑ για παρεμβάσεις άμεσης αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων 
με την προσδοκία, να δοθεί χώρος υποδοχής απορριμμάτων το πολύ για ένα 
7μηνο. Επομένως είναι ένα ερωτηματικό για το τι θα συμβεί από την άνοιξη 
του 2023 μέχρι να δοθεί σε χρήση μέρος του δεύτερου κυττάρου.

Η αντιπροσωπεία μας ενημερώθηκε για το χρονοδιάγραμμα προκήρυξης 
διαγωνισμού του δεύτερου κυττάρου όπως και την τεχνική κατασκευής του. 
Τονίσαμε την αναγκαιότητα τήρησης των χρονοδιαγραμμάτων. Επισημάνθηκε 
από μέρους μας η περιβαλλοντική υποβάθμιση από τις διάσπαρτες σακούλες 
σε μεγάλη έκταση έξω από το γήπεδο του ΧΥΤΑ και λάβαμε τη διαβεβαίωση ότι 
άμεσα θα αντιμετωπιστεί. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι μεγάλος όγκος ανακυκλώ-

σιμων υλικών απορρίπτεται στο ΧΥΤΑ, αποδεικνύοντας ότι η ανακύκλωση στο 
νησί μας παρά τους βαυκαλισμούς της δημοτικής αρχής είναι πολύ πίσω από 
τις υπάρχουσες ανάγκες.

Η θέση μας για την πολιτική της κυβέρνησης στη διαχείριση των απορριμ-
μάτων και την επιλογή της με τη δημιουργία για όλο το Ν. Αιγαίο ενός φορέα 
διαχείρισης είναι δεδομένη. Δεν είναι προς όφελος των νησιωτών, οι οποίοι θα 
«πληρώσουν το κάγκελο» μέσω των ανταποδοτικών τελών αλλά προς όφελος 
των μεγαλοεργολάβων που θα αναλάβουν τα έργα και τη διαχείριση.

Στη περίπτωση μας η κατάσταση του ΧΥΤΑ είναι τραγική και οι ευθύνες της 
δημοτικής αρχής εγκληματικές. Ήταν γνωστό ότι η δυνατότητα του υπάρχοντος 
κυττάρου έληγε το 2018. Μέχρι τότε η δημοτική αρχή δεν είχε κάνει τίποτα για 
τη μελέτη του δεύτερου κυττάρου και μέχρι την παράδοση του στο ΦΟΔΣΑ Ν. 
Αιγαίου άφηνε τις εγκαταστάσεις να ρημάζουν.

Έτσι η Πάρος που είχε σχεδιασμό για ΧΥΤΑ από το 2000 και μάλιστα τον 
πρώτο που κατασκευάστηκε στις Κυκλάδες, κατάντησε να είναι ουραγός και να 
την πνίγουν τα σκουπίδια, επί δημαρχίας Μ. Κωβαίου. Αυτό είναι ένα ακόμα 
από τα κατορθώματα τους!».

το θέμα της εβδομάδας
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Φυτοπροστασία
Σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτικής Αρχής, 
το τελευταίο διάστημα διαπιστώθηκε εκτεταμένη 
προσβολή των κυπαρισσιών στο Αγροκήπιο της 
Παροικιάς, από τον μύκητα «Seiridium Cardinale», 
όπως αυτή διεγνώσθη από το Ινστιτούτο Μεσο-
γειακών Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΘΙΑΓΕ 
και τον ερευνητή του εργαστηρίου εντομολογίας, 
Δρ. Πάνο Πετράκη.

Το φαινόμενο είναι σύνηθες σε περιοχές που 
συνδυάζονται υψηλές θερμοκρασίες και αυξημένη 
υγρασία, και προκειμένου για την αντιμετώπισή 
του, την προστασία των δέντρων και της χλωρίδας 
της περιοχής, προκρίθηκε η λύση του ψεκασμού 
και στη συνέχεια η κοπή και απομάκρυνση των 
προσβεβλημένων δέντρων, για τον περιορισμό της 
μόλυνσης στα υγιή και την επέκταση του φαινομέ-
νου σε άλλες περιοχές.

Η ανακοίνωση του δήμου Πάρου καταλήγει 
ως εξής: «Ήδη μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο 
ψεκασμός από ειδικό συνεργείο, με εγκεκριμένο 
μυκητοκτόνο σκεύασμα από το Γενικό Χημείο του 
Κράτους και τον ΕΟΦ, για την αντιμετώπιση σχε-
τικών φυτοπαθολογικών παθήσεων, το οποίο ήταν 
προσφορά του κ. Τιμολέοντα Βενετσιάνου προς τον 
δήμου Πάρου. Οι εργασίες είναι δειγματοληπτικές 
και εφαρμόζονται σε τμήμα του αγροκηπίου. Στην 
επόμενη φάση αναμένεται η απομάκρυνση των 
μολυσμένων κυπαρισσιών και ο καθαρισμός της 
περιοχής».

Παιδικοί 
σταθμοί

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, στις 29/9 με δελτίο 
Τύπου που έδωσε στη δημοσιότητα καταγγέλλει 
τη δημοτική Αρχή για τους παιδικούς σταθμούς.

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, 
έχει ως εξής:

«Οι παιδικοί σταθμοί Παροικιάς και Νάουσας λει-
τουργούν από την 1η Σεπτεμβρίου χωρίς προσω-
πικό καθαριότητας, με ό,τι σημαίνει αυτό για την 
υγιεινή των χώρων τους και την υγεία των νηπίων. 
Σε μια εποχή που επιβάλλονται αυστηροί όροι τή-
ρησης της καθαριότητας, που επιβάλλεται παρου-
σία καθαρίστριας καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας 
των παιδικών σταθμών, το αρμόδιο νομικό πρόσω-
πο του δήμου Πάρου (Κ.Π.Π.Α) μέχρι σήμερα δεν 
έχει προκηρύξει διαγωνισμό για πρόσληψη καθα-
ριστριών!

Η αδιαφορία τους πρέπει να βρει μπροστά της 
τους γονείς και το προσωπικό των παιδικών σταθ-
μών. Τους καταγγέλλουμε και απαιτούμε να λύ-
σουν το πρόβλημα εδώ και τώρα».

Φεστιβάλ 
γαστρονομίας

Ο δήμος Πάρου συμμετείχε για άλλη μια χρο-
νιά στο φεστιβάλ Κυκλαδίτικης γαστρονομίας 
«Νικόλαος Τσελεμεντές», το οποίο πραγματο-
ποιήθηκε στη Σίφνο κατά το διάστημα 22-24 Σε-
πτεμβρίου 2022.

Τον δήμο Πάρου εκπροσώπησαν η αντιδήμαρ-
χος, Δώρα Σαρρή-Παπακυρίλλου, ο πρόεδρος της 
επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης, Μικές Λεο-
ντής, η ειδική συνεργάτης του δημάρχου, Ελένη 
Τριπολιτσιώτη, τα μέλη του συλλόγου γυναικών 
Νάουσας, Ανθούλα Θεοδωράτου και Μαρία Τσου-
νάκη-Τριπολιτσιώτου και τα μέλη του συλλόγου 
γυναικών Μάρπησσας, Αφροδίτη Αφεντάκη και 
Παρασκευή Χριστοφόρου-Σάμιου. 

Η αποστολή της Πάρου παρουσίασε την παρα-
δοσιακή συνταγή για μυζιθροπιτάκια, τα οποία και 
αργότερα προσέφερε στους επισκέπτες και στους 
λοιπούς συμμετέχοντες. Τα μυζιθροπιτάκια μαζί με 
τα υπόλοιπα προϊόντα που προσέφεραν τα μέλη 
της παριανής αποστολής στους παρευρισκόμενους 
απέσπασαν τις καλύτερες εντυπώσεις και κριτικές 
από όσους τα δοκίμασαν.

Τέλος, ο δήμος Πάρου ευχαρίστησε θερμά τους 
ευγενικούς του χορηγούς για την προσφορά προ-
ϊόντων, καθώς και τον δήμο Σίφνου και τον πο-
λιτιστικό σύλλογο Σίφνου για την πρόσκληση, τη 
διοργάνωση και τη φιλοξενία.   

Μ. Κωβαίος: 
Όχι στην ανομία

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, με ανακοίνω-
σή του στις 3 Οκτωβρίου 2022, υπό τον τίτλο: 
«Ανάπτυξη με κανόνες. Όχι στην ανομία!», ενη-
μέρωσε τους πολίτες του νησιού μας για τις προ-
τάσεις του δημοτικού συμβουλίου, σχετικά με την 
ανάπτυξη που πρέπει να υπάρχει στην Πάρο.

Το σχετικό δελτίο Τύπου, έχει ως εξής:
«Καταθέτουμε τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου τις προ-

τάσεις μας, όπως αυτές συμπληρώθηκαν μετά από 
διαβούλευση με τα μέλη του δημοτικού συμβουλί-
ου, σχετικά με τις χρήσεις της αιγιαλίτιδας ζώνης 
και των παραλιών. 

Η κατακόρυφη αύξηση του τουρισμού προσφέρει 
ευκαιρίες ανάπτυξης για όλους μας. Επιθυμούμε 
όμως ανάπτυξη με κανόνες, αρχές, αξιοκρατία και 
εφαρμογή του νόμου για όλους. 

Προτείνουμε πρωτίστως, να γίνεται η διαδικασία 
του ελέγχου από τη δημοτική αρχή, καθώς η Κτη-
ματική Υπηρεσία του Δημοσίου αδυνατεί να αντα-
πεξέλθει λόγω έλλειψης προσωπικού και γραφείου 
στο νησί μας. Ο δήμος και θέλει και μπορεί να 
εφαρμόσει τον Νόμο, να ελέγξει ενδεχόμενες 
αυθαιρεσίες στην κατάληψη αιγιαλού και πα-
ραλίας και να συμβάλλει ουσιαστικά στην τήρηση 
των δικαιωμάτων τόσο των δημοτών όσο και των 
επισκεπτών.

Λέμε όχι στα φαινόμενα αισχροκέρδειας και 
παραβατικότητας που είναι εις βάρος της ποι-
ότητας ζωής των κατοίκων. Ναι στην ανάπτυξη 
αλλά με σεβασμό στον ανθρώπινο χαρακτήρα του 
νησιού μας και στο περιβάλλον!».

τοπικές ειδήσεις

Το καλοκαίρι 
συνεχίζεται!

Ο Σεπτέμβριος 2022 έσπασε κάθε προηγούμενο 
ρεκόρ αφίξεων μέσω του λιμένος Παροικιάς. 

Συγκεκριμένα τον Σεπτέμβριο 2022 στην 
Πάρο αποβιβάστηκαν 90.148 επιβάτες από τα 
πλοία. Για να κατανοήσει ο καθένας τη διαφορά 
να επισημάνουμε ότι στην καλύτερη τουριστική 
χρονιά (2019), στην Πάρο, είχαν αποβιβαστεί τον 
Σεπτέμβριο, 79.918 επιβάτες.

Ακόμα, ιστορικό ρεκόρ για τον Σεπτέμβριο 2022 
καταγράφηκε και στα αυτοκίνητα, αφού στο νησί 
μας έφτασαν 4.946 Ι.Χ. και 1.145 φορτηγά. Όλα τα 
παραπάνω ρεκόρ επιτεύχθηκαν με 446 κατάπλους 
πλοίων, έναντι 638 κατάπλους το 2019.

Οι περισσότερες αφίξεις επιβατών έγιναν μέσω 
του λιμένος Πειραιώς (33.544), της Μυκόνου 
(14.597) και της Νάξου (14.428), ενώ ακολούθη-
σαν μικρότερα νούμερα επιβατών από άλλα 9 λι-
μάνια της χώρας μας. 

Επίσης, τον Σεπτέμβριο 2022 είχαμε 25 κατά-
πλους φορτηγών πλοίων, 11 κατάπλους δεξαμε-
νοπλοίων και τριών κρουαζιερόπλοιων που απο-
βίβασαν 520 επισκέπτες του νησιού μας.

Εκδήλωση ΚΚΕ
Εκδήλωση βιβλιοπαρουσίασης διοργανώνει η 

ΚΟΒ Πάρου του Κ.Κ.Ε. με θέμα: «1922 Μικρα-
σιατική καταστροφή, αναζητώντας τις αιτί-
ες», βασισμένη στην αντίστοιχη έκδοση της Κ.Ε. 
του Κ.Κ.Ε..

Ομιλητής θα είναι το μέλος του τμήματος ιστο-
ρίας της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. και Διδάκτωρ Πολιτικών 
Επιστημών, Αναστάσης Γκίκας.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 
12 Οκτωβρίου και ώρα 19:30 στην αίθουσα «Αρ-
χίλοχος», στην Παροικιά.
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Ο ιός των 
κονδυλωμάτων 
(HPV) μας 
αφορά όλους
γράφει ο Dr. Παναγιώτης Παπαλάμπρος  
MD, BMS, DFFP, BSCCP, CCST 
Μαιευτήρας- Χειρουργός- Γυναικολόγος 
Ειδικός Λαπαροσκόπος 
Συνεργάτης Διαγνωστικό Κέντρο 
«ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ»

Σήμερα γνωρίζουμε ότι η λοίμωξη από τον ιό 
HPV είναι υπεύθυνη για την ανάπτυξη των κον-
δυλωμάτων στους άνδρες στις γυναίκες, ακόμα 
και στα νεογέννητα μωρά! Κονδυλώματα μπορεί 
να αναπτυχθούν σε διάφορα όργανα όπως στον 
τράχηλο της μήτρας, στον κόλπο, στο αιδοίο, στο 
πέος, στο στόμα (ακόμα και στα νεογέννητα που 
το κολλάνε κατά την ώρα της γέννησης από την 
μητέρα τους) και στον πρωκτό.

Υπάρχουν 120 τύποι του ιού εκ των οποίων για 

τα κονδυλώματα υπεύθυνοι είναι δύο μόνο τύποι 
του ιού ο 6 και ο 11. Από τους υπόλοιπους 118 τύ-
πους περίπου 20 είναι πολλή επιθετικοί και υπεύ-
θυνοι για τον καρκίνο διαφόρων οργάνων όπως 
του τραχήλου της μήτρας στις γυναίκες (99%) και 
για μεγάλο ποσοστό για τον καρκίνο του στοματο-
φάρυγγα και στα δύο φύλα, για τον καρκίνο του 
πρωκτού καθώς επίσης σε κάποιες περιπτώσεις 
και για τον καρκίνο του πέους!

Πριν τη δημιουργία του καρκίνου μεσολαβούν 
κάποια χρόνια όπου δημιουργούνται οι λεγόμενες 
προκαρκινικές βλάβες. Όλη η προσπάθεια των ια-
τρών σήμερα είναι να εντοπιστούν οι προκαρκινι-
κές βλάβες όσο το δυνατόν νωρίτερα, πριν γίνουν 
καρκίνος. 

Το τεστ Παπανικολάου (Παπ) βοηθάει για να 
βρεθούν σε πρώιμο στάδιο οι βλάβες αυτές και 
αν χρειάζεται να θεραπευτούν πριν γίνουν καρ-
κίνος. Παρόλο που είναι από τα πιο επιτυχημένα 
τεστ στην ανεύρεση των προκαρκινικών βλαβών 
δεν μπορεί να εντοπίσει όλες τις βλάβες με απο-
τέλεσμα αρκετές γυναίκες να αναπτύσσουν καρ-
κίνο. Έτσι λοιπόν αναπτύχθηκαν και άλλα τεστ 
και τεχνικές προκειμένου να μην διαφεύγουν της 
προσοχής μας τέτοιες βλάβες. Όσο αφορά τα τεστ, 
ενδεικτικά αναφέρω το τεστ Παπ υγρής φάσης, το 
HPVDNAtest, mRNAtest, κ.α., τα οποία μας δί-
νουν πληροφορίες σχετικά με τον υπεύθυνο τύπο 
του ιού για τις βλάβες.

 Όσο αφορά στις μεθόδους, ανήκει η κολποσκό-

πηση η οποία χρησιμοποιεί το κολποσκόπιο για να 
εντοπίσει τις προκαρκινικές βλάβες. Με το κολπο-
σκόπιο μεγεθύνουμε τον τράχηλο αρκετές φορές 
αφού βάλουμε κάποια υγρά όπως είναι το οξικό 
οξύ και το lugol. Με αυτά πάνω στον τράχηλο, αν 
υπάρχει λοίμωξη από τον ιό δημιουργούνται εικό-
νες που πρέπει να μεταφραστούν μόνο από εξει-
δικευμένο γυναικολόγο στην κολποσκόπηση. Αν 
είναι ανάγκη, ο κολποσκόπος θα πάρει βιοψίες για 
να διαπιστωθεί το βάρος της λοίμωξης, αν είναι 
δηλαδή σοβαρή, μετρίου ή ελαφρού βαθμού προ-
καρκινική βλάβη. Οι σοβαρού βαθμού βλάβες πρέ-
πει να αφαιρούνται χειρουργικά διότι αν αφεθούν 
μπορεί εξελιχθούν σε καρκίνο. Για την αφαίρεση 
τους χρησιμοποιούμε πάλι το κολποσκόπιο για να 
είμαστε σίγουροι ότι η βλάβη αφαιρέθηκε με ακρί-
βεια εξ ολοκλήρου και δεν έμειναν προκαρκινικά 
κύτταρα τα οποία θα δημιουργούσαν καρκίνο! 

Τέλος, το κολποσκόπιο το χρησιμοποιούμε και 
για τη διάγνωση των κονδυλωμάτων καθώς και 
για την πλήρη θεραπεία τους.

Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν η λοίμωξη από τον 
ιό HPVαφορά όλους μας δηλαδή και άνδρες και 
γυναίκες και παιδιά, Προκαλεί κονδυλώματα και 
προκαρκινικές βλάβες. Οι τελευταίες είναι υπεύ-
θυνες για την ανάπτυξη καρκίνων σε διάφορα όρ-
γανα του σώματος.

Με την κολποσκόπηση κυρίως μπορούμε να 
βρούμε, να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη μιας 
βλάβης καθώς και να τη θεραπεύσουμε!

υγεία-ειδήσεις

Με «απεργοδικεία» & 
«διαδηλωτοδικεία» δεν 
κάμπτονται οι λαϊκοί 
αγώνες…

Σε μια περίοδο που καθημερινά οι λαϊκές ανάγκες συνθλίβονται και ενώ 
οδεύουμε σε ένα «δύσκολο» οικονομικά Χειμώνα για τη λαϊκή οικογένεια 
και μέσα σε κλίμα αβεβαιότητας όσο αφορά τις εξελίξεις του πολέμου 
που μαίνεται δίπλα μας, η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει πογκρόμ διώξεων 
ενάντια σε πρωτοπόρους συνδικαλιστές. Προσπαθεί να επιβάλλει «σιγή 
νεκροταφείου» , να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους με την ποινικοποί-
ηση των αγώνων τους προκειμένου να επιβάλει την αντιλαϊκή πολιτική 
της διώκοντας όσους αγωνίζονται για την υπεράσπιση του δικαιώματος 
στην εργασία, όσους αγωνίζονται για την υγεία, όσους στέκονται αλλη-
λέγγυοι στους αγώνες και τα προβλήματα της λαϊκής οικογένειας.

Με την αξιοποίηση κάθε αντεργατικού, κατασταλτικού νόμου, όλων 
των έως τώρα κυβερνήσεων (ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ-ΝΔ) απολύονται 
και «σέρνονται» στα δικαστήρια εργαζόμενοι και συνδικαλιστές (…διότι 
δεν συνεμορφώθησαν προς τας υποδείξεις):

 ● Προσπάθεια τρομοκράτησης των απεργών της ΜΑΛΑΜΑΤΙΝΑ με τις 
απολύσεις και διώξεις του πρόεδρου του εργοστασιακού σωματείου Γιάν-
νη Φραγκίδη αλλά και προέδρου της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Εργα-
τοϋπάλληλων Εμφιαλωμένων Ποτών (ΠΟΕΕΠ) όσο και του Άρη Μερκε-
νίδη προέδρου Συνδικάτου 

Οδηγών-Πωλητών & Βοηθών Εμφιαλωμένων Ποτών Β. Ελλάδας. 
 ● Δίωξη του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας Οικοδόμων και μέ-

λους της Γραμματείας του ΠΑΜΕ Βάλσαμου Συρίγου. Διώκεται και θα 
δικαστεί στις 19/12 με κατηγορίες που παραπέμπουν σε κοινό εγκληματία 
γιατί με εκατοντάδες αγωνιστές εργάτες εμπόδισε πλειστηριασμό πρώτης 
κατοικίας εργατικής οικογένειας. 

 ● Ποινική δίωξη της πρόεδρου της Ένωσης Νοσοκομειακών Γιατρών 
Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) Αφροδίτης Ρέτζιου. Διώκεται ποινικά και θα δικαστεί 
στις 29/11επειδή και αυτή δεν «συμμορφώθηκε» με τις υποδείξεις περι-
ορισμού των διαδηλώσεων κατά τη συγκέντρωση των υγειονομικών και 
άλλων φορέων στο Υπουργείο Υγείας στις 24/9/2020. Αυτοί που υπο-
κριτικά αποθέωναν μέσα στη πανδημία ως «ήρωες» τους υγειονομικούς 
τώρα τους σέρνουν σε δίκες. Αυτοί που «έχουν κάνει σημαία» την «υπε-
ράσπιση των γυναικών από τη βία» πρωτοστατούν στην άσκηση κρατικής 
βίας εναντίον μιας γυναίκας συνδικαλίστριας. 

 Η ομάδα Γυναικών Πάρου-Αντιπάρου (μέλος της ΟΓΕ) καταδι-
κάζει και καταγγέλλει τις διώξεις των συνδικαλιστών και κάθε προσπά-
θεια ποινικοποίησης των αγώνων των εργαζομένων. Σήμερα επιβάλλεται 
πιο μαχητικά να δυναμώσουμε τον αγώνα και τις φωνές μας ενάντια 
σε κάθε αντιδραστικό νομοθέτημα που στοχοποιεί και ποινικοποιεί κάθε 
αγώνα διεκδίκησης για μια ζωή στα μέτρα του ανθρώπου .

Όσο και αν επιχειρούν με τα «διαδηλωτοδικεία» και τα «απεργοδικεία» 
να μας τρομοκρατήσουν, να καταστείλουν κάθε μορφή αντίδρασης και 
αντίστασης , να φιμώσουν τις φωνές μας δεν θα τα καταφέρουν και πάντα 
θα παίρνουν απάντηση με την ενότητα των εργαζομένων και το δυνάμω-
μα των αγώνων τους. 

Οι αγώνες δεν μπαίνουν στον 
γύψο! Οι αγώνες δεν μπαίνουν 
στον πάγο! 

Οµάδα Γυναικών
Πάρου Αντιπάρου
(Μέλος της ΟΓΕ)  
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

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

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ

+30 22840 21212 -  expo@kritikoswood.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891 - prod2@kritikoswood.gr
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Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που διερευ-
νήθηκαν στην Πάρο στο 60% ήταν εστιατόρια 
πλήρους γεύματος. Ακολούθησε η κατηγορία των 
μπαρ εστιατορίων 15% και ο τομέας των ταχυφα-
γείων το υπόλοιπο 15% του συνολικού αριθμού 
των καταστημάτων που πραγματοποιήθηκαν επι-
σκέψεις.

Ο λόγος που πραγματοποιήθηκε η έρευνα και η 
μελέτη είναι ότι υπάρχουν προβλήματα στο δίκτυο 
αποχέτευσης, στα αντλιοστάσια και στις εγκατα-
στάσεις επεξεργασίας λυμάτων που εξυπηρετούν 
το νησί μας. Σημαντικό μέρος αυτών των προβλη-
μάτων οφείλονται σε απορρίψεις λιπών, ελαίων, 
λιπαρών ουσιών και απορριμμάτων τροφίμων 
από τον τομέα των υπηρεσιών εστίασης, σύμφω-
να με την αιτιολογική μελέτη της έρευνας. «Μια 
από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετω-
πίζει η Πάρος, είναι η διαχείριση των ποσοτήτων 
οργανικού φορτίου που εισέρχονται στις Μονάδες 
Επεξεργασίας Λυμάτων. Τεράστιες ποσότητες 
αποβλήτων λιπών, ελαίων, λιπαρών ουσιών 
και στερεών αποβλήτων τροφίμων, επιβα-
ρύνουν το οργανικό φορτίο που φθάνει στα 
κέντρα επεξεργασίας λυμάτων, με αρνητικές 
επιπτώσεις στη βιολογική δραστηριότητα των 
εγκαταστάσεων».

Σε ορισμένες περιπτώσεις, το μεγάλο ποσοστό 

αυτών των αποβλήτων επηρεάζει την ικανότητα 
των μονάδων επεξεργασίας να καθαρίζουν τα λύ-
ματα σε αποδεκτά και ασφαλή όρια απόρριψης. 
Ένα εξίσου σημαντικό πρόβλημα, είναι οι εμ-
φράξεις του αποχετευτικού δικτύου, οι οποίες 
με τη σειρά τους προκαλούν υπερχειλίσεις, πλημ-
μύρες και ρύπανση των δημοσίων και ιδιωτικών 
περιουσιών αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος. 
Τα λίπη, έλαια, λιπαρές ουσίες και απόβλητα στε-
ρεών τροφίμων, συσσωρεύονται στις σωληνώσεις 
του δικτύου και συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυ-
ξη έντονης δυσοσμίας αλλά και στη δημιουργία 
κατάλληλου περιβάλλοντος για τη φιλοξενία και 
αναπαραγωγή τρωκτικών και εντόμων. 

Τα απόβλητα αυτά, είναι ένας από τους βασικούς 
λόγους που το δίκτυο της ΔΕΥΑΠ αντιμετωπίζει 
υπερχειλίσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε περι-
στατικά ρύπανσης του 

περιβάλλοντος, στα ύδατα και να θέσουν σε σο-
βαρό κίνδυνο, τη δημόσια υγεία.

Η μελέτη

Η μελέτη επικεντρώθηκε:
• στη διερεύνηση των μέτρων και των πρακτι-

κών, που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις εστίασης 
για την προστασία του αποχετευτικού δικτύου 

από απόβλητα λιπών, ελαίων, λιπαρών ουσιών και 
αποβλήτων στερεών τροφίμων,

• στους όρους συμμόρφωσής τους με τις κανονι-
στικές και νομοθετικές διατάξεις,

• και τις επιπτώσεις που έχει η απουσία των 
ανωτέρω στο αποχετευτικό δίκτυο, στις Μονάδες 
Επεξεργασίας Λυμάτων και στην ποιότητα των 
υδάτων.

Κατά τη διεξαγωγή της μελέτης, διενεργήθη-
καν 150 επιθεωρήσεις σε επιχειρήσεις εστία-
σης. Στην έκθεση περιλαμβάνονται ευρήματα επι-
σκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές 
Μαρμαρά, Μάρπησσα, Νάουσα, Παροικιά, Πίσω 
Λιβάδι, Πρόδρομος.

Τα ευρήματα 

Τα ευρήματα της μελέτης, ήταν τα τυπικά ευρή-
ματα που εμφανίζονται σε περιοχές των οποίων οι 
αρμόδιες εταιρείες ύδρευσης και αποχέτευσης, δεν 
εφαρμόζουν κάποιο επίσημο πρόγραμμα προστα-
σίας του αποχετευτικού τους δικτύου από τέτοιου 
είδους απόβλητα.

Συνδυασμός άγνοιας, ελλιπούς κατανό-
ησης, ανορθολογικών πρακτικών για τον 
έλεγχο και τη διαχείριση των αποβλήτων 
λιπών, ελαίων, λιπαρών ουσιών και αποβλή-
των στερεών τροφίμων καθώς επίσης και 
ανεπαρκούς επιβολής του κατάλληλου κανο-
νισμού για την τοποθέτηση λιποπαγίδων, τον 
ορθό υπολογισμό του κατάλληλου ονομαστικού 
μεγέθους, τη σωστή εγκατάσταση και συντήρηση 
αλλά και την τήρηση αρχείων που αποδεικνύουν 
τα παραπάνω, έχουν οδηγήσει σε μαζική πα-
ραβίαση του αποχετευτικού δικτύου από τις 
επιχειρήσεις εστίασης. 

Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων, υπήρχε 
μεγάλη σύγχυση σχετικά με την έννοια της λι-
ποπαγίδας. Πολλές επιχειρήσεις, υποδείκνυαν 
ως λιποπαγίδα, τα βαρέλια συλλογής χρησι-
μοποιημένων μαγειρικών ελαίων, τις σχάρες 

Εστ ίαση:  Μαγε ιρ ι κά  λ ίπη  -  έλα ια

Πού καταλήγουν;
Η ΔΕΥΑΠ ανέθεσε στην εταιρεία «ECAS» την υλοποίηση μελέτης για τη διερεύνηση 
των μέτρων προστασίας που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις εστίασης -ως οφείλουν βάσει 
κανονιστικών διατάξεων και νομοθετικού πλαισίου- για την προστασία του αποχετευτικού 
δικτύου από την απόρριψη αποβλήτων λιπών, ελαίων, λιπαρών ουσιών και αποβλήτων 
στερεών τροφίμων.
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αποστράγγισης δαπέδου και τα ταψιά στις βάσεις 
των γκριλ.

Σχεδόν όλες οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν 
στην έρευνα, απέκρυπταν τον πραγματικό αριθμό 
των πελατών τους, αναφέροντας πολύ μικρότερο 
από τον πραγματικό αριθμό. Για παράδειγμα, στη 
Νάουσα, υπήρχαν επιχειρήσεις που ανέφεραν ότι 
προσέφεραν 50 ή και λιγότερα κουβέρ ημερησίως. 
Για λόγους επαλήθευσης, μετά τις τακτικές αυτο-
ψίες, οι επιθεωρητές, αφού επανεξέτασαν πολλές 
από τις επιχειρήσεις, σε διαφορετικά σημεία, τόσο 
κατά τη διάρκεια της ημέρας όσο και της νύχτας, 
κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, πολλές από τις 
επιχειρήσεις, παρότι είχαν δηλώσει χαμηλό αριθ-
μό κουβέρ, στην πραγματικότητα προσέφεραν 
200-300 γεύματα ημερησίως.

Το σύνολο της λίστας των επιχειρήσεων που 
πραγματοποιήθηκε η έρευνα συμπεριλάμβανε 
εστιατόρια, ταχυφαγεία, μπαρ εστιατόρια, αρτο-
ποιεία / ζαχαροπλαστεία, παγωτατζίδικα και καφέ 
μπαρ. Από τα ευρήματα διαπιστώθηκε ότι όλες οι 
κατηγορίες εκτός αυτής των καφέ μπαρ που 
δεν σερβίρουν φαγητό παράγουν και απορρί-
πτουν μεγάλες ποσότητες αποβλήτων λιπών, 
ελαίων, λιπαρών ουσιών και στερεών τροφί-
μων. 

Σημειώνουμε ακόμα, ότι τα ευρήματα των επι-
θεωρήσεων, δείχνουν ότι το 100% των επιχει-
ρήσεων δε συμμορφώνονται με τις νομικές 
τους υποχρεώσεις και δεν υπάρχει εγκατεστη-
μένη λιποπαγίδα. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
καταστημάτων απέρριπταν ανεξέλεγκτα, απαρά-
δεκτα μεγάλες ποσότητες λιπών, ελαίων, λιπαρών 
ουσιών και αποβλήτων στερεών τροφίμων στο 
αποχετευτικό δίκτυο. Οι ποσότητες αυτές, επιβα-
ρύνουν τα ήδη υψηλά επίπεδα οργανικού φορτί-
ου στο αποχετευτικό δίκτυο αλλά και τις Μονάδες 
Επεξεργασίας Λυμάτων.

Στις μοναδικές δυο περιπτώσεις που έστω και 
αποσυνδεδεμένος βρέθηκε κάποιου είδους λιπο-
συλλέκτης, τα μηχανολογικά πρότυπα εξοπλισμού 
παγίδευσης λιπών, δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά 
την εγκατάσταση. 

Σημειώνουμε ακόμα, ότι αποτελεί αποκλειστική 
ευθύνη των επιχειρήσεων εστίασης, η διασφά-
λιση της εγκατάστασης εξοπλισμού παγίδευσης 
λιπών από πιστοποιημένους υδραυλικούς και 
σύμφωνα με τις υπάρχουσες προδιαγραφές. Στις 
επιχειρήσεις οι επιθεωρητές συνάντησαν μια γε-
νική άγνοια και αδιαφορία για τις επιπτώσεις της 
λάθος διαχείρισης και διάθεσης των λιπών, ελαίων 
και λιπαρών ουσιών, παρά το γεγονός ότι αρκετές 
από τις επιχειρήσεις έχουν βιώσει τον αντίκτυπο 
των εμφράξεων. 

Προβλήματα δυσοσμίας, εντόμων και 
τρωκτικών

Πολλές επιχειρήσεις εστίασης κατά τις συνε-

ντεύξεις, εξέφρασαν την ανησυχία τους για 
το έντονο πρόβλημα της δυσοσμίας. 

Το πρόβλημα επιδεινώνεται σε ζεστές καιρικές 
συνθήκες και με συγκεκριμένους ανέμους που με-
ταφέρουν οσμές. Πολλά ήταν ταυτόχρονα τα πα-
ράπονα για τεράστια προβλήματα με την ύπαρξη 
μεγάλων εντόμων και τρωκτικών. Οι καταστημα-
τάρχες δήλωναν ότι δαπανούν μεγάλα ποσά για 
συνεχείς απεντομώσεις σε όλη τη διάρκεια του 
χρόνου με το πρόβλημα όχι απλά να μη λύνεται 
αλλά αντιθέτως να χειροτερεύει. Σε όλες τις πε-
ριπτώσεις οι επιχειρήσεις θεώρησαν ότι η επιχεί-
ρησή τους δε φέρει καμία ευθύνη. Αντιθέτως, τα 
ευρήματα αποδεικνύουν ότι, δυστυχώς όλες 
οι επιχειρήσεις φέρουν ευθύνη. Τέσσερις μά-
λιστα επιχειρήσεις ανέφεραν ευθαρσώς ότι 
απορρίπτουν απευθείας τα χρησιμοποιημένα 
τηγανέλαια σε λάντζες και φρεάτια! Αξίζει να 
σημειώσουμε ότι πολλές επιχειρήσεις δεν ομολο-
γούν περιστατικά εμφράξεων που έχουν αντιμε-
τωπίσει, φοβούμενοι τυχόν επιπτώσεις ή μην κα-
τηγορηθούν για εμφράξεις του δικτύου.

Τι προτείνει η εταιρεία που έκανε την έρευνα

Η εταιρεία «ECAS» προτείνει την εφαρμογή ενός 
Προγράμματος Χορήγησης Άδειας Διάθεσης Αστι-
κών Λυμάτων από Εμπορική Δραστηριότητα στις 
επιχειρήσεις εστίασης, το οποίο θα περιλαμβάνει 
τα εξής βασικά στοιχεία: 

• Σχεδιασμό και εφαρμογή διαδικασίας χαρτο-
γράφησης – καταγραφής απαιτήσεων – διαχείρι-
σης και έγκρισης μελετών - ελέγχου τοποθέτησης 
λιποσυλλεκτών – χορήγησης άδειας,

• Σχετική τροποποίηση του υπάρχοντος κανονι-
σμού αποχέτευσης.

• Προδιαγραφές για την ορθή τοποθέτηση δια-
στασιολογημένου εξοπλισμού παγίδευσης λίπους, 
αλλά και την ανάληψη ευθύνης, σε περιπτώσεις 
αστοχίας, με την επιβεβλημένη υποχρέωση επιδι-
όρθωσης.

• Ρυθμιστικό σύστημα επιβολής κυρώσεων σε 
επιχειρήσεις εστίασης που δε συμμορφώνονται με 
τις απαιτήσεις του κανονιστικού πλαισίου. Είναι 
πλέον ευρέως αποδεκτό, ότι οι κυρώσεις ενθαρρύ-
νουν την αλλαγή συμπεριφοράς, δημιουργώντας 
πρότυπα βιώσιμης επιχειρηματικότητας σε πλαί-
σιο εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς.

• Συνεχές Πρόγραμμα Επιθεωρήσεων, κατά το 
οποίο οι επιθεωρητές, θα επιτηρούν - αξιολογούν 
τον βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων εστί-
ασης στις νομικές του υποχρεώσεις, ελέγχοντας 
παράλληλα σε τακτική βάση, τον απαραίτητο εξο-
πλισμό παγίδευσης λίπους και τον τρόπο διάθεσης 
των αποβλήτων,

• Εγχειρίδιο Βέλτιστων Πρακτικών Διαχείρισης, 
το οποίο θα προσφέρει στις επιχειρήσεις εστίασης, 
τις κατάλληλες διαδικασίες για την προστασία του 
αποχετευτικού δικτύου, από την απόρριψη λιπών, 

ελαίων, γράσων και αποβλήτων στερεών τροφί-
μων.

•Επιμορφωτικές-Εκπαιδευτικές καμπάνιες προς 
τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, σχετικά με τις Βέλ-
τιστες Πρακτικές Διαχείρισης και την εγκατάστα-
ση και συντήρηση του εξοπλισμού παγίδευσης 
λίπους.

•Τροφοδότηση των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης της ΔΕΥAΠ με ενημέρωση για τους πολίτες.

•Δίκτυο Συνεργασίας με τα εμπλεκόμενα στο 
πρόγραμμα μέρη, εταιρείες συλλογής και μεταφο-
ράς αποβλήτων, εταιρείες προμήθειας εξοπλισμού 
λιποσυλλεκτών που δραστηριοποιούνται στο νησί 
της Πάρου, με στόχο τη διασφάλιση του ορθού 
τρόπου συγκέντρωσης, αποθήκευσης και διάθε-
σης των αποβλήτων από τις επιχειρήσεις εστίασης. 

Τέλος, σύμφωνα με την έρευνα: «Η εμπειρία δεί-
χνει ότι, όλες οι επιχειρήσεις εστίασης πρέπει να 
ακολουθούν τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές, δι-
ότι είναι η ουδέτερη και δίκαιη συμπεριφορά προς 
όλες τις επιχειρήσεις εστίασης, η οποία διασφαλί-
ζει την επιτυχία του Προγράμματος».

Αποφλοιωτές πατάτας

Ένα άλλο παράδειγμα βέλτιστων πρακτικών 
διαχείρισης, είναι η χρήση φίλτρων στους απο-
φλοιωτές πατάτας. Οι αποφλοιωτές πατάτας είναι 
εξοπλισμός που χρησιμοποιείται από επιχειρήσεις 
εστίασης που προσφέρουν φρέσκιες τηγανητές 
πατάτες στα καταστήματα τους. Τα μηχανήματα 
αυτά απορρίπτουν στην αποχέτευση μεγάλες 
ποσότητες φλούδας και αμύλου τα οποία με-
τατρέπονται σε μια κολλώδη πάστα που όταν 
έρχεται σε επαφή με άλλα απόβλητα μέσα 
στους αγωγούς στερεοποιούνται και συμβάλ-
λουν στη σταδιακή μείωση της χωρητικότη-
τας των αγωγών με αποτέλεσμα την πιθανή δη-
μιουργία εμφράξεως.

Δυστυχώς, ελάχιστες ήταν οι επιχειρήσεις, τέσ-
σερις για την ακρίβεια, οι οποίες εφαρμόζουν τέ-
τοιου είδους απλές πρακτικές. Η πρώτη, ήταν η 
περίπτωση εστιατορίου στη Μάρπησσα, οπού βρέ-
θηκε τοποθετημένος αποφλοιωτής του οποίου τα 
υγρά απόβλητα στραγγίζανε σε αυτοσχέδια κατα-
σκευή και στη συνέχεια τα εναπομείναντα στερεά 
απόβλητα μαζί με τα στερεά απόβλητα τροφίμων 
που συγκεντρωνόταν από την κουζίνα χρησιμο-
ποιούνταν για την παραγωγή compost.

Η δεύτερη ήταν εστιατόριο στην Παροικιά, όπου 
ακολουθούν πρακτικές zero waste, ψάχνοντας 
μάλιστα να ενταχθούν σε κάποιο αντίστοιχο πρό-
γραμμα με απώτερο σκοπό την προμήθεια μηχανή-
ματος biodigester για την παραγωγή λιπασμάτων 
από στερεά απόβλητα τροφίμων. Τρίτη επιχείρη-
ση είναι και πάλι εστιατόριο στην Παροικιά, όπου 
χρησιμοποιεί τα στερεά απόβλητα τροφίμων που 
παράγονται για την δημιουργία compost, εμπλου-
τίζοντας έτσι την ποιότητα του χώματος στο χωρά-
φι όπου ο καταστηματάρχης καλλιεργεί τα κηπευ-
τικά της επιχείρησής του. Τέλος, επιχείρηση στη 
Νάουσα συγκεντρώνει όλα τα στερεά απόβλητα 
τροφίμων τα οποία στη συνέχεια καταλήγουν ως 
τροφή στα ζώα που εκτρέφουν.

Τα παλαβά…

- Επιχείρηση στη Νάουσα υποδέχθηκε την έρευ-
να με ενθουσιασμό και ήταν πρόθυμοι να απα-
ντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις. Ο επιχειρηματίας 
γνώριζε τι είναι ο λιποσυλλέκτης και ανέφερε ότι 
έχουν τοποθετημένο στην κουζίνα. Όταν 

του ζήτησαν να τον δουν, τους οδήγησε στον 
χώρο πλύσης σκευών στην κουζίνα. Κάτω από την 
λάντζα πλύσης σκευών, υπήρχε τοποθετημένος 
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ένας σκουριασμένος και υπερβολικά υποδιαστασε-
ολογημένος λιποσυλλέκτης 10lt. Όταν ζήτησαν 
στη συνέχεια να ανοίξουν τον λιποσυλλέκτη 
διαπιστώθηκε ότι αυτός ήταν άδειος και δεν 
είχε συνδεθεί ποτέ. Η έξοδος του βρισκόταν στην 
πίσω πλευρά, έτσι ώστε να μην είναι εμφανής και 
δεν ήταν συνδεδεμένος πουθενά!

- Μια άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση ήταν αυτή 
επιχείρησης στη Νάουσα. Ο ιδιοκτήτης της επι-
χείρησης χάρηκε και εντυπωσιάστηκε πολύ με 
την κίνηση αυτή της ΔΕΥΑΠ. Καταδίκασε έντονα 
τις πρακτικές που ακολουθούν οι γειτονικές επι-
χειρήσεις λέγοντας ότι δε φτάνει που γειτονικές 
του και άλλες επιχειρήσεις ακόμη χρησιμοποιούν 
χλωρίνες και άλλα χημικά για καθάρισμα, αλλά 
τα αδειάζουν με τους κουβάδες ακόμα και 
στη θάλασσα. Τους έδειξε ένα λιποσυλλέκτη που 
όμως δεν είχε συνδέσει ακόμα. Τους είπε ότι αλλά-
ζει δύο με τρεις τέτοιους την σεζόν. Τους καθαρίζει 
σε εβδομαδιαία βάση αλλά και πάλι βουλώνουν 
και μυρίζουν. Του εξήγησαν ότι δεν αρκεί απλά η 
τοποθέτηση ενός λιποσυλλέκτη αλλά έχει σημα-
σία και το μέγεθος που επιλέγεται ανάλογα με τον 
εξοπλισμό που πρόκειται να καλύψει, καθώς επί-
σης και η συχνότητα καθαρισμού και συντήρησης 
σύμφωνα με τα υπάρχοντα διεθνή πρότυπα.

- Σε επιχείρηση στην Παροικιά, η υπεύθυνη του 
καταστήματος όταν ρωτήθηκε εάν υπάρχει σύμ-
βαση με κάποια πιστοποιημένη εταιρεία συλλογής 
μαγειρικών ελαίων τους απάντησε ότι δεν έχουν 
κάποια συνεργασία. Στην ερώτηση τι κάνουν με τα 
χρησιμοποιημένα έλαια και λίπη τους απάντησε 
-με έναν πολύ φυσιολογικό τρόπο- ότι τα αδειά-
ζουν στην λάντζα. 

- Σε επιχείρηση στην Παροικιά, ο επιχειρηματίας 
απάντησε ότι δε χρειάζεται καμία λιποπαγίδα γιατί 
δεν παράγει λίπη η επιχείρησή του. Όταν ρωτή-
θηκε αν έχουν αντιμετωπίσει κάποιο περιστατικό 
έμφραξης, απάντησε ταυτόχρονα με την συνερ-
γάτιδά του, που ήταν παρούσα στην συζήτηση. Η 
απάντηση του επιχειρηματία ήταν: «μπα», ενώ η 
συνεργάτιδα απάντησε: «Ουου μια και δυό;». 
Ο επιχειρηματίας έσπευσε να δικαιολογήσει τότε 
συμπληρώνοντας «Μια φορά παλιά είχε τύχει».

- Επιχειρηματίας στην Παροικιά, ιδιαίτερα ευαι-
σθητοποιημένος για τα θέματα του περιβάλλοντος, 
ανακυκλώνει το νερό στην επιχείρησή του προκει-
μένου να ποτίζει τα φυτά του καταστήματος. Ήταν 
ενήμερος για την επίσκεψή και είχε τη σύμβαση με 
την εταιρεία που συνεργάζεται για την αποκομιδή 
των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων εύκαι-
ρη. Κατά την συζήτηση είπε πως έχει τοποθετήσει 
λιποσυλλέκτη αλλά δεν έχει κάποιες οδηγίες συ-
ντήρησης σχετικώς. Όταν έδειξε τον λιποσυλ-
λέκτη διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για απλό 
οικιακό σιφώνι. Ο επιχειρηματίας παρά το γεγο-
νός ότι γνώριζε την έννοια του λιποσυλλέκτη, δεν 
είχε καμία γνώση σχετικά με τη νομοθεσία και το 
κανονιστικό πλαίσιο γύρω από αυτό.

- Εστιατόριο στη Μάρπησσα, δε φάνηκε να εν-
διαφέρεται ιδιαίτερα για τον λόγο της επίσκεψης 
για την έρευνα. Όταν τον ρώτησαν τι κάνει με τα 
χρησιμοποιημένα μαγειρικά τηγανέλαια τους είπε 
ότι τα μαζεύει σε κουβά και μετά τα αδειάζει 
όπου βρει, σε φρεάτια και χωράφια.

- Μεζεδοπωλείο στην Παροικιά, δεν έχει καμία 
συνεργασία με εταιρεία συλλογής ελαίων και τα 
λάδια τα πετούν στο νεροχύτη!

- Καφέ στην Παροικιά, είπε ότι δεν έχει φριτέ-
ζα και ότι δεν τηγανίζει. Ωστόσο όταν έγινε δια-
δικτυακός έλεγχος στο μενού του καταστήματος, 
διαπιστώθηκε ότι στα πρωινά συμπεριλαμβάνο-
νται ομελέτες, τηγανητά αυγά, μπέικον κλπ που 
σημαίνει ότι μπορεί να μην υπάρχει φριτέζα για 

τα τηγανητά αλλά υπάρχει τηγάνι χωρίς ωστόσο 
να υπάρχει σύμβαση με καμία εταιρεία για τη συλ-
λογή των χρησιμοποιημένων αποβλήτων. Επομέ-
νως είναι ξεκάθαρο που καταλήγουν τα λάδια 
από το τηγάνι…

Εμφράξεις (φράξιμο αποχετεύσεων)

Πολλές από τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν 
στην έρευνα έχουν αντιμετωπίσει και εξακολου-
θούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα εμφράξεων. 

Σε κατάστημα ο υπεύθυνος είπε ότι δίνει 28 
ευρώ συχνά για κάτι μπάλες που πετά προληπτι-
κά στην αποχέτευση για να μη βουλώνει Σε άλλο 
κατάστημα ρίχνουν συνεχώς καυτό νερό για να μη 
βουλώνει η αποχέτευση τους, υγροποιώντας και 
μεταφέροντας παρακάτω το πρόβλημα.

Σε άλλη επιχείρηση ο ιδιοκτήτης του καταστή-
ματος είπε ότι οι αποχετεύσεις έξω από το μαγα-
ζί έχουν να καθαριστούν 5 χρόνια σχεδόν. Έχουν 
πολλά προβλήματα υπερχειλίσεων και κάποιες 
φορές μάλιστα, οριακά πρόλαβαν να σταματήσουν 
τα λύματα απ’ το να καταλήξουν στη θάλασσα. 
Κάποια καταστήματα όπως είπε χρησιμοποιούν 
λιποδιαλυτικά και ισχυρά χημικά με καυτό νερό 
στην αποχέτευση για να διαλύουν το πρόβλημα 
πριν εμφανιστεί.

Αξίζει να σημειώσουμε –σύμφωνα με την έκθε-
ση- ότι πολλές επιχειρήσεις δεν ομολογούν περι-
στατικά εμφράξεων που έχουν αντιμετωπίσει οι 
ίδιοι, φοβούμενοι τυχόν επιπτώσεις ή μην κατη-
γορηθούν για εμφράξεις του δημοτικού δικτύου.

Ποιος πληρώνει το «μάρμαρο;»

Αξίζει να σημειωθεί, ότι το κόστος που επιβαρύ-
νει την ΔΕΥΑΠ για τις βασικές και μετρήσιμες ερ-
γασίες οι οποίες σχετίζονται κυρίως με την απόρ-
ριψη λιπών και μαγειρικών ελαίων από εστιατόρια 
και ξενοδοχεία στο δίκτυο αποχέτευσης, ξεπερνά-
ει τις 300.000 ευρώ ετησίως! 

Αυτό περιλαμβάνει εργασίες καθαρισμού του 
δικτύου από εξειδικευμένο συνεργείο, σε σημεία 
όπως ο παραδοσιακός οικισμός της Νάουσας, η 
πλατεία Μαντώς στην Παροικιά, το Πίσω Λιβάδι 
και αλλού, εργασίες απόφραξης και καθαρισμού 

φρεατίων με τοπικούς συνεργάτες, εργασίες συ-
ντήρησης και καθαρισμού αντλιοστασίων, εφαρ-
μογή απεντόμωσης στα δίκτυα αποχέτευσης, 
εφαρμογή συστήματος ανάπτυξης βακτηριδίων 
για αντιμετώπιση του λίπους, συστήματα απόσμη-
σης στα αντλιοστάσια και πολλά άλλα!

Τέλος, μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει το νησί, είναι η διαχείριση των πο-
σοτήτων οργανικού φορτίου που εισέρχονται στις 
Μονάδες Επεξεργασίας Λυμάτων. 

Αποδελτίωση

Σύμφωνα με την έρευνα τεράστιες ποσότητες 
αποβλήτων λιπών, ελαίων, λιπαρών ουσιών και 
στερεών αποβλήτων τροφίμων, επιβαρύνουν το 
οργανικό φορτίο που φθάνει στα κέντρα επεξερ-
γασίας λυμάτων, με αρνητικές επιπτώσεις στη βι-
ολογική δραστηριότητα των εγκαταστάσεων. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις, το μεγάλο ποσοστό των 
αποβλήτων αυτών στο σύνολο του οργανικού 
φορτίου, επηρεάζει την ικανότητα των μονάδων 
επεξεργασίας να καθαρίζουν τα λύματα σε αποδε-
κτά και ασφαλή όρια απόρριψης. 

Στην Ελλάδα παράγονται κάθε χρόνο απόβλητα 
τηγανέλαια της τάξης των 85.000 τόνων. Από αυτά 
40.000 τόνοι περίπου παράγονται από την εστί-
αση και την βιομηχανία τροφίμων, ενώ περίπου 
45.000 τόνοι παράγονται από τα σπίτια. Τα πρώτα 
απορροφώνται επαρκώς από εταιρείες συλλογής, 
οι οποίες τροφοδοτούν κυρίως τις βιομηχανίες πα-
ραγωγής βιοντίζελ. Εδώ η κυκλική οικονομία λει-
τουργεί επαρκώς, αφού το καύσιμο «βιοντίζελ από 
τηγανέλαια» είναι το καθαρότερο από τα γνωστά 
καύσιμα, με εξαιρετικά μικρό αποτύπωμα (μείωση 
αερίων θερμοκηπίου κατά 88%).

Τέλος, από ένα λίτρο λάδι που θα ανακυκλωθεί 
παράγονται 0,8 λίτρα βιοντίζελ, δηλαδή, φιλική 
καύσιμη ύλη προς το περιβάλλον, ενώ όπως έχει 
γραφτεί σε όλες τις ιστοσελίδες των εταιρειών συλ-
λογής τηγανέλαιων είναι πως ένα λίτρο λαδιού 
μολύνει σχεδόν ένα εκατομμύριο λίτρα νε-
ρού, ποσότητα που είναι ικανή να καλύψει 
τις ανάγκες σε νερό ενός ατόμου για 14 χρό-
νια.

πρώτο θέμα
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Isobox για 
αποδυτήρια 
στο γήπεδο της 
Αλυκής

Μία δωρεά συμπατριώτη μας στη μνήμη του πατέ-
ρα του, έφερε αναστάτωση στην Αλυκή.

Συγκεκριμένα ο συμπατριώτης μας αγόρασε ένα 
isobox (οικίσκος), προκειμένου να τον εγκαταστή-
σει στο γήπεδο της Αλυκής, ώστε τα παιδιά που 
αθλούνται εκεί να έχουν έναν χώρο για αποδυτή-
ρια και δύο ντουζιέρες για να κάνουν μπάνιο μετά 
την προπόνηση. Ο οικίσκος τοποθετήθηκε εκεί, 
χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί οι τυπικές διαδικα-
σίες για την αποδοχή της δωρεάς, με αποτέλεσμα 
να έχουμε παρέμβαση της αστυνομίας και τη δημι-
ουργία εντάσεων στην τοπική κοινωνία. 

Για το παραπάνω γεγονός είχαμε στις 30/9 την 
παρακάτω ανακοίνωση από τη Λαϊκή Συσπεί-
ρωση Πάρου:

«…Χάρισαν τον γάιδαρο και βρήκαν τον 
μπελά τους!

Οι βοηθητικές υποδομές στο γήπεδο της Αλυκής 
είναι ανύπαρκτες. Δεν υπάρχουν αποδυτήρια ούτε 
ντουζιέρες για τους αθλούμενους. Ένας κάτοικος 
της  Αλυκής, αποφάσισε να δωρίσει ένα διαμορ-
φωμένο isobox για να καλύψει την ανάγκη αυτή. 
Έκανε και το αίτημα προς τον δήμο ώστε ο δήμος 
να αποδεχθεί τη δωρεά. Σήμερα, άλλο πρόσωπο 
από το δωρητή ο οποίος ανακοίνωσε τη δωρεά, 
μετά από καταγγελία «καλοθελητή – πατριώτη», 
βρέθηκε απολογούμενος στο αστυνομικό τμήμα. 
Αντί ο πρόεδρος της Κοινότητας και ο δήμαρχος 
να παρέμβουν και να υπερασπίσουν αυτούς που 
αποφάσισαν να καλύψουν την ανεπάρκεια της δη-
μοτικής αρχής, βρέθηκαν  απέναντι τους. 

Έτσι κάποιοι θα βρεθούν σε τακτική δικάσιμη για 
την «παρανομία» τους. Θαυμάστε τους!».

Ο πρόεδρος της κοινότητας Αγκαιριάς, 
Κωνσταντίνος Πούλιος, για το παραπάνω συμ-
βάν δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Σχετικά με το θέμα του βοηθητικού οικίσκου στο 
γήπεδο Αλυκής θα ήθελα να διευκρινίσω τα εξής:

Για οποιαδήποτε εγκατάσταση σε δημοτική έκτα-
ση ακόμη και αν διατίθεται δωρεάν πρέπει να τη-
ρείται μια συγκεκριμένη διαδικασία που ορίζει ο 
νόμος και έχει ως εξής:

Πρέπει-πρώτα να γίνει αίτηση αποδοχής δωρε-
άς προς την κοινότητα και το δήμο και ακολούθως 
η κοινότητα και το δημοτικό συμβούλιο να κάνει 
αποδοχή της δωρεάς. Αυτά ορίζει ο νομοθέτης και 
ορθά γιατί πρέπει ειδικά σε περιπτώσεις δωρεάς 
να υπάρχει απόλυτη διαφάνεια και δημόσια απο-
δοχή. Ακολούθως, αν η δωρεά αφορά οποιασδήπο-
τε μορφής οίκημα αυτό θα πρέπει να αδειοδοτηθεί 

κανονικά με βάση τις πολεοδομικές διαδικασίες, 
γιατί προφανώς ούτε ο δήμος ούτε και ο ιδιώτης 
που δωρίζει ένα οίκημα στον δήμο, μπορεί να κάνει 
μια αυθαίρετη κατασκευή.

Για τη συγκεκριμένη περίπτωση μετά από ανώ-
νυμη καταγγελία, ο δήμος και η κοινότητα, βρίσκο-
νται καταγγελλόμενοι για αυθαίρετη κατασκευή. 
Δυστυχώς ή ευτυχώς, το Δημόσιο και ο δήμος οφεί-
λουν να λειτουργούν με συγκεκριμένους κανόνες 
και θα ακολουθήσουμε τις δέουσες διαδικασίες. 
Αναμένουμε την αίτηση αποδοχής δωρεάς ώστε να 
προχωρήσουμε στην αποδοχή και ακολούθως να 
γίνουν τα απαραίτητα βήματα αδειοδότησης.

Εμείς ως κοινοτική και δημοτική Αρχή ενθαρ-
ρύνουμε προφανώς ανάλογες πρωτοβουλίες και 
προσπαθούμε να «τρέξουμε» τους χρόνους για να 
εφαρμοστούν οι σωστές διαδικασίες. Δεν μπορού-
με όμως, να τις παρακάμψουμε».

Στο θέμα παρενέβη και η πρ. αντιδήμαρχος 
Πάρου, Μ. Χανιώτη, η οποία είναι αδελφή του 
δωρητή. Η κ. Χανιώτη μετά την τοποθέτηση του 
προέδρου της Αγκαιριάς, Κ. Πούλιου, έκανε ανάρ-
τηση στην προσωπική της σελίδα στην οποία υπο-
στηρίζει ότι ορισμένοι «αμφισβητούν και διαδίδουν 
ψέματα για τη μη ύπαρξη αιτήματος και θυμώνουν 
γιατί, όπως λένε, παρακάμφθηκε η τοπική αρχή!».

Στη συνέχεια η κ. Χανιώτη υποστηρίζει ότι είχε 
στείλει έγγραφο στις 27/9/22 για την αποδοχή 
της δωρεάς το οποίο έκανε μία εβδομάδα να πάει 
από το πρωτόκολλο, στο γραφείο του δημάρχου. 
Έτσι στη συνέχεια αναρωτιέται πώς αν πήγαινε το 
έγγραφο της αποδοχής της δωρεάς μέσω τοπικής 
κοινότητας θα έκανε 2 μήνες! 

άποψη-τοπικές ειδήσεις

Εκλογές 2023

Όσο κι αν δεν το κατανοούμε (στην έκτα-
ση που πρέπει), η καλή εικόνα των καλοκαι-
ρινών εισπράξεων στην Πάρο, θα «παίξει» 
ρόλο στις επόμενες δημοτικές εκλογές που 
θα γίνουν ακριβώς σ’ έναν χρόνο. Το χρο-
νικό διάστημα που απομένει ως τις εκλογές, 
είναι μικρό κι αυτό λόγω του ότι στο νησί 
μας από το Πάσχα έως και τον Σεπτέμβριο, 
όλοι ασχολούνται με οτιδήποτε άλλο πλην 
των πολιτικών εξελίξεων.

Φυσικά θα έχουν προηγηθεί οι βουλευτι-
κές εκλογές. Πόσες κάλπες θα στηθούν όμως 
το επόμενο έτος; Δύο; Τρείς; Τέσσερις; Πέντε 
με 2η Κυριακή αυτοδιοικητικών εκλογών; Κι 
αυτό, γιατί σε ό,τι αφορά τις βουλευτικές εκλο-
γές δε θα εκτός κάδρου το να ψηφίσουμε τρεις 
φορές μέσα σε 40 μέρες. Αυτό, δεν προκύπτει 
από τις δημοσκοπήσεις –που έτσι ή αλλιώς 
δε δίνουν αυτοδυναμία για κανέναν- αλλά με 
την περιρρέουσα ατμόσφαιρα στην κοινωνία. 
Άραγε τι επίπτωση θα έχει ο χειμώνας με την 
τιμή των καυσίμων και την τσέπη του κατα-
ναλωτή; Από τη μία η ΝΔ «πετάει» στα άστρα 
αφού είναι εγκλωβισμένη στον φιλικό της 
Τύπο και τις υμνολογίες, και από την άλλη 
ο ΣΥΡΙΖΑ αρνείται να κατανοήσει ότι υπάρ-
χει και μία κοινωνία που οι ανάγκες της είναι 
πέραν των ασκήσεων νεωτεριστικών ιδεο-
λογημάτων που αφορούν μικρές ομάδες συ-
μπατριωτών μας. Αφήνω στην άκρη ότι μόνο 
έκπληξη δε θα μου προκαλέσει η είσοδος στη 
βουλή μικρότερων κομμάτων που σήμερα εί-
ναι εξωκοινοβουλευτικά. Προβλήματα με την 
είσοδο εξωκοινοβουλευτικών κομμάτων θα 
έχει τόσο η ΝΔ (περισσότερα), όσο και ο ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

Παρόμοιες αλλαγές θα συμβούν και στην 
εκλογή βουλευτών στις Κυκλάδες. Το 3-1 σή-
μερα υπέρ της ΝΔ δεν βγαίνει για τη συνέ-
χεια ούτε στα πιο τρελά όνειρα των φίλων του 
κόμματος. 2-2 μπορεί. 2-1-1 μπορεί ή ακόμα 
και 1-2-1. Γιατί όχι, ποιος υπέγραψε άλλωστε 
συμβόλαιο για το εκλογικό αποτέλεσμα; Και 
οι «καραμπόλες» με τα υπόλοιπα ψήφων 
στην απλή αναλογική δεν έχουν τελει-
ωμό.

Για όλους τους παραπάνω λόγους οι επό-
μενες δημοτικές εκλογές στην Πάρο όχι μόνο 
θα είναι μία δύσκολη εξίσωση ως προς το 
πιθανόν αποτέλεσμα, αλλά είναι σίγουρο ότι 
το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών θα 
έχει ιδιαίτερη βαρύτητα για την αυτοδιοίκηση 
του τόπου μας. Άλλωστε, όλο και περισσότεροι 
πιστεύουν πλέον ότι στην Πάρο θα υπάρξουν 
εκ νέου τέσσερις συνδυασμοί, κάτι που θεω-
ρώ και εγώ εφικτό. Έτσι, υποστηρίζω ότι οι 
φετινές εισπράξεις για πολλούς θα έχουν ως 
αποτέλεσμα και την ψήφο τους στις δημοτικές 
εκλογές το 2023. 

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη
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«Εξοικονομώ» για 
επιχειρήσεις

Τις επόμενες εβδομάδες πρόκειται να δημοσιευτεί ο οδηγός του προγράμμα-
τος «Εξοικονομώ» για επιχειρήσεις. 

Μέσα από το πρόγραμμα πρόκειται να επιδοτηθούν –μεταξύ άλλων- επι-
χειρήσεις από τον τομέα του τουρισμού, του λιανεμπορίου, ιδιωτικά γραφεία 
και εμπορικά κτίρια. Συνολικά θα διατεθούν 450 εκατομμύρια ευρώ για την 
ενεργειακή αναβάθμιση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω του Ταμείου 
Ανάκαμψης.

Το πρόγραμμα θα ενισχύει τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο εξοικονόμηση κατ’ 
ελάχιστον 30% του ενεργειακού κόστους. Το ύψος της επιδότησης θα καθορί-
ζεται από το είδος των επιλέξιμων δαπανών, την περιοχή που δραστηριοποι-
είται η επιχείρηση και το μέγεθός της.

Σε ό,τι αφορά τις παρεμβάσεις, προβλέπεται εγκατάσταση ενεργειακά απο-
δοτικού εξοπλισμού και συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας στην 
παραγωγή (π.χ. εξοπλισμός και συστήματα παραγωγής ζεστού νερού/ατμού, 
εξοπλισμός ανάκτησης απορριπτόμενης θερμότητας κ.ά.), στην αποθήκευση, 
στη διανομή προϊόντων, καθώς και στη λειτουργία των εταιρειών (π.χ. ανα-
βάθμιση συστήματος φωτισμού, εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κ.ά.).

Επίσης, προβλέπονται ενεργειακές αναβαθμίσεις στο κτιριακό κέλυφος 
(θερμομόνωση τοιχοποιίας-δαπέδου, στέγης κλπ, ενεργειακά κουφώματα / 
υαλοπίνακες, συστήματα σκίασης κ.ά.). Σύμφωνα με τον σχεδιασμό για την 
ενεργειακή απόδοση στον τριτογενή και τον δευτερογενή τομέα για μεσαίες 
και μεγαλύτερες επιχειρήσεις θα πραγματοποιηθούν δύο υποχρεωτικοί ενερ-
γειακοί έλεγχοι. Όσο για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις θα καθοριστούν ελάχι-
στες απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση του εξοπλισμού.

«Ορφάνεψε» το 
καρνάγιο στον Αϊ Γιάννη

Εντελώς αναπάντεχα έφυγε από τη ζωή ο καραβομαραγκός, Πέτρος Αλιπρά-
ντης και το καρνάγιο του Αγίου Ιωάννη Δέτη «φτώχυνε».

Ο Πέτρος Αλιπράντης είχε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα στις 2 Οκτωβρίου 
στην περιφερειακή οδό Νάουσας στις 4.30 το απόγευμα. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της αστυνομίας «Ι.Χ. φορτηγό αυτοκίνητο οδηγούμενο από 69χρο-
νο ημεδαπό εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε παρακείμενο τοιχίο, 
με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του οδηγού. Τα ακριβή αίτια και οι 
συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα 
Πάρου».

Η εφημερίδα μας εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στους οικείους 
του.

ειδήσεις
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3 
σπίτια, 150 τ.μ. το καθένα, με 2 
στρέμματα και πηγάδι. όλα μαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιμή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

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

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

ΜΑΡΠΗΣΣΑ – ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΠΑΡΟΥ, ενοικιάζεται καινούριο 
studio 22m2, με απεριόριστη θέα, 
τιμή 200 ευρώ το μήνα, ιδανικό για  
ζευγάρι. Στάμου Νίκος. Τηλ. 6976 
119 302, email: ktimasanantonio@
gmail.com

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

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

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

∆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

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

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται άμεσα με 
πολύ καλή γνώση AUTOCAD και 
κατασκευαστική αντίληψη, για 
μερική απασχόληση και αντικείμενο 
την διαμόρφωση μηχανολογικών 
σχεδίων. Αποστολή βιογραφικών 
στο armodios_vovos@yahoo.gr

Ο∆ΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ζητείται 
από εταιρεία διανομών για άμεση 
πρόσληψη. Απαραίτητα: Απολυτή-
ριο Λυκείου, Δίπλωμα Οδήγησης 
Γ’ Κατηγορίας, Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη, Ηλικία έως 40 ετών. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν βιογραφικό στο Fax: 22840 
41563, E-mail: arhicom1@otenet.
gr  ή να επικοινωνήσουν στα τηλέ-
φωνα 22840 41252, 41764

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη 
εργασία από το κατάστημα ΦΩΣ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
αγγλικών & Η/Υ. Προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις ή ηλεκτρολογικές γνώσεις 
θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως. Πληροφο-
ρίες στο τηλ. 6946 687076 και στο 
email: batsouri@hotmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗ-
ΡΙΟΥ ζητείται από κατασκευαστική 
εταιρία. Απαραίτητη η γνώση λογιστι-
κής, αγγλικών και Microsoft office. 
Δυνατότητα και ευέλικτου ωραρίου. 
Βιογραφικά στο aris@ioakimidis-
estates.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
έδρα την Πάρο ζητάει απόφοιτο 
Αρχιτεκτονικής σχολής ή σχολής 
πολιτικών Μηχανικών για μόνιμη 
ή μερική απασχόληση. Απαραίτητα 
προσόντα η οργανωτικότητα, η πολύ 
καλή γνώση Microsoft Office (word, 
Excel), Ελληνικά και Αγγλικά, η 
όρεξη για δουλειά και εξέλιξη μέσα 
στην εταιρία.  Βιογραφικά στο aris@
ioakimidis-estates.gr 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το 
ξενοδοχείο Ποσειδών στη Χρυσή 
Ακτή για πλήρη ή μερική απασχό-
ληση για τον χειμώνα ή για όλο το 
χρόνο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6936 898766 ή στο email: info@
poseidon-paros.gr

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ ζητείται για πλήρη 
απασχόληση σε κατασκευαστική 
εταιρεία στην Πάρο. Επιθυμητά 
προσόντα, εμπειρία και γνώση της 
κατασκευαστικής διαδικασίας και 
του εξοπλισμού, καθοδήγηση συ-
νεργείων, διαχείριση ομάδας έργου, 
ικανότητα ανάγνωσης, κατανόησης 
και υλοποίησης σχεδίων, διατάξεων 
και σχεδιαγραμμάτων. Θα εκτιμηθεί 
επιπλέον γνώση σχεδιαστικών προ-
γραμμάτων. Αποστολή βιογραφικών 
στο : info@jmconstructions.gr

ATOMO ζητείται για μόνιμη θέση 
εργασίας από κατάστημα εμπορίου 
επίπλων και γραφείου αρχιτεκτονι-
κής και διακόσμησης στη Νάουσα της 
Πάρου. Η θέση αφορά σε καθήκοντα 
πωλητή-πωλήτριας, γραμματειακή 
υποστήριξη και σχεδιαστή-σχε-
διάστριας. Απαραίτητα προσόντα, 
η γνώση αγγλικών και η γνώση 

του σχεδιαστικού προγράμματος 

AUTOCAD. Βιογραφικά και πληροφο-

ρίες στο akolsou@gmail.com, 6977 

078176.

ΤΕΧΝΗΤΕΣ - ΒΟΗΘΟΙ ψυκτικοί-

υδραυλικοί ζητούνται για μόνιμη 

απασχόληση από τεχνική εταιρεία στη 

Νάουσα Πάρου. Τηλέφωνο επικοινω-

νίας: 22840 55273, 6937 086 797.

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ με προϋπηρεσία 

ζητείται από λογιστικό γραφείο στην 

Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών στο 

email: dimkasta@otenet.gr

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

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»

Αποστείλατε βιογραφικό
στο nikos@typoparos.gr 

Τηλ: 22840 53555, 6977 248  885

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
για το τµήµα πωλήσεων

της εφηµερίδας µας

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

Η Lafarge, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ζητά να προσλάβει για την Μονάδα 

Παραγωγής Σκυροδέματος στην Πάρο, Συντονιστή Μονάδας Σκυροδέματος 

(Κωδικός Θέσης: ΠΑ22), με εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον ως επιβλέπων / 

προϊστάμενος ομάδων εκτέλεσης έργων υποδομών ή / και παραγωγικής μονάδας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και την ηλεκτρονική αποστολή του βιογραφικού 

σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου www.heraclesgroup.gr και ειδικότε-

ρα την υποενότητα «Δουλεύοντας για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ».

Ιατρεία
Το ωράριο λειτουργίας και τις ημέρες που θα 

υπάρχει γιατρός στα περιφερειακά ιατρεία της Πά-
ρου, έδωσε στη δημοσιότητα για τον μήνα Οκτώ-
βριο, το Κ.Υ. Πάρου.

Τα ιατρεία θα λειτουργούν από τις 8.30 το πρωί 
έως τις 2 το μεσημέρι τις παρακάτω ημερομηνίες:

Νάουσα: 3, 4, 4, 5, 6, 7, 10, 11,12, 13, 14, 17, 
18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 και 31 Οκτωβρίου.

Μάρπησσα: 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 26, και 31 Οκτωβρίου.

Κώστος – Λεύκες: 5, 20 Οκτωβρίου (Στον Κώ-
στο 8.30-11π.μ. και Λεύκες 11.30-14.00).

Αγκαιριά: 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 
19, 20, 21, 24, 25, 26, 27 και 31 Οκτωβρίου.

Μάρμαρα: 5, 21 Οκτωβρίου (Μάρμαρα 8.30-11 
π.μ. και Πρόδρομος 11.30-14.00).
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Δηλώσεις 
συγκομιδής 
οινοποιήσιμων 
ποικιλιών

Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου 2022 πρέπει οι αμπε-
λουργοί να υποβάλλουν ηλεκτρονικά δήλωση 
συγκομιδής αμπελοοινικών προϊόντων για την 
τρέχουσα αμπελουργική περίοδο.

Ειδικότερα για το έτος 2022, οι κάτοχοι νόμιμων 
αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, δηλαδή όσοι εί-
ναι καταγεγραμμένοι στο Αμπελουργικό Μητρώο, 
κατέχουν αμπελοτεμάχια μονοκαλλιέργειας αμπέ-
λου με οινοποιήσιμες ποικιλίες και έχουν νόμιμο 
δικαίωμα φύτευσης, υποχρεούνται αμέσως μετά 
το πέρας του τρυγητού να υποβάλλουν δήλωση 
συγκομιδής.

Η δήλωση αφορά όλα τα αμπελοτεμάχια της 
αμπελουργικής εκμετάλλευσης και είναι υποχρε-

ωτική και για τις περιπτώσεις μηδενικής παρα-
γωγής νεαρών φυτειών και για τις περιπτώσεις 
ολοκληρωτικής καταστροφής της ετήσιας παρα-
γωγής από ακραία καιρικά φαινόμενα και άλλα αί-
τια καταστροφής. Επιπλέον, οι οινοποιοί που είναι 
κάτοχοι αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, πρέπει 
υποχρεωτικά να υποβάλουν δήλωση συγκομιδής 
και εν συνεχεία δήλωση παραγωγής.

Να σημειωθεί ότι, δεν εντάσσονται στο Πρό-
γραμμα Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής των 
αμπελουργικών εκτάσεων στην Ελλάδα, αμπε-
λουργικές εκμεταλλεύσεις για τις οποίες στις δη-
λώσεις συγκομιδής δηλώνεται προορισμός, που 
δεν σχετίζεται με οινοποίηση του συγκομισθέντος 
προϊόντος, όπως ιδιοκατανάλωση, λοιποί προορι-
σμοί, χυμοποίηση, για απόσταξη και οινοποίηση 
από δηλούντα (εξαιρούνται οι οινοποιοί κάτοχοι 
αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων).

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στις περι-
πτώσεις μη υποβολής των δηλώσεων συγκομιδής 
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας επιβάλλο-
νται κυρώσεις που έχουν τη μορφή χρηματικού 
προστίμου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μέσω 
της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής 
Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστο-
σελίδας του υπουργείου (minagric.gr).

Στήριξη της 
ελιάς απέναντι 
στην κλιματική 
κρίση

Την ανάγκη στήριξης της ελιάς και του ελαιολά-
δου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώ-
σεις της κλιματικής κρίσης, επισήμανε ο υπουρ-
γός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος 
Γεωργαντάς, σε ημερίδα με θέμα: «Η ελιά και η 
κλιματική κρίση».

Ο κ. Γεωργαντάς σημείωσε ότι η κλιματική κρίση 
επηρεάζει την βιοποικιλότητα και τη γεωγραφική 
κατανομή των καλλιεργειών. Στη χώρα μας το 20% 
των καλλιεργούμενων εκτάσεων καλύπτονται από 
ελιές και εκτιμάται ότι η κλιματική κρίση θα επη-
ρεάσει την ανθοφορία, την καρπόδεση και την πο-
σότητα και ποιότητα του παραγομένου προϊόντος.

Μέθοδοι καλλιέργειας και τεχνικές

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων επικαλέσθηκε έρευνες σύμφωνα με τις οποί-
ες μέσα από κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές 
μπορεί να μειωθεί η εκπομπή διοξειδίου του άν-
θρακα, καθώς η παραδοσιακή, αειφορική καλλιέρ-
γεια της ελιάς αυξάνει την απορρόφηση του διο-
ξειδίου του άνθρακα εν αντιθέσει με την εντατική 
καλλιέργεια και τα υπέρπυκνα συστήματα φύτευ-
σης και μηχανικής συγκομιδής.

Σε ό,τι αφορά στις μεθόδους καλλιέργειας που 
θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της κλιματικής 
κρίσης με την εκπομπή λιγότερων αερίων του 

θερμοκηπίου, ο κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε σε 
προτεινόμενες μεθόδους από την επιστημονική 
κοινότητα όπως:

- Η τροποποίηση του κλαδέματος των ελαιοδέ-
ντρων για αύξηση της δέσμευσης διοξειδίου του 
άνθρακα μέσω της φωτοσύνθεση.

- Η ανακύκλωση κλαδεμάτων ως υλικό εδαφο-
κάλυψης και θρέψης.

- Η αξιοποίηση των παραπροϊόντων ελαιοτριβεί-
ου με εφαρμογή στο έδαφος (φερτάρδευση).

- Η αξιοποίηση των υποπροϊόντων ελαιοκαλλι-
έργειας μετά από κομποστοποίηση.

- Η ελάχιστη ή η καθόλου καλλιέργεια του εδά-
φους για περιορισμό της διάβρωσης και καταστρο-
φής της οργανικής ουσίας.

- Η τροποποίηση της ζιζανιοχλωρίδας για αύξη-
ση της δέσμευσης διοξειδίου του άνθρακα.

Υπαγωγή στο καθεστώς της αγροδιατροφής

Την έναρξη της υποβολής των αιτήσεων υπαγω-
γής στο καθεστώς ενίσχυσης της αγροδιατροφής, 
που περιλαμβάνει την πρωτογενή παραγωγή και 
μεταποίηση γεωργικών προϊόντων του Αναπτυξι-
ακού Νόμου 4887/2022, ανακοίνωσε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νί-
κος Παπαθανάσης.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η υποβολή 
των αιτήσεων ξεκίνησε τη Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 
και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 30 Δε-
κεμβρίου 2022, ενώ σκοπός του καθεστώτος είναι 
η ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της 
πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής και της με-
ταποίησης γεωργικών προϊόντων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω του νέου Ολο-
κληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (opsan.
mindev.gov.gr) που υποστηρίζει όλο τον «κύκλο 
ζωής» των επενδυτικών σχεδίων του Αναπτυξια-
κού Νόμου.

Γυναικοκτονίες: 
Οι Κυκλαδίτισσες 
προβληματίζονται

Η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων 
και ο σύλλογος γυναικών Φολεγάνδρου, «Οι 
Πολυκάνδριες», ανακοίνωσαν το πρόγραμμα του 
13ου πανκυκλαδικού συνέδριου συλλόγων γυναι-
κών που θα πραγματοποιηθεί στη Φολέγανδρο, 
από 7 έως 9 Οκτωβρίου 2022 με τίτλο: «Γυναικο-
κτονίες: Οι Κυκλαδίτισσες προβληματίζονται για 
ένα «αόρατο» έγκλημα».

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα της Γενικής 
Γραμματείας Δημογραφικής Πολιτικής και Ισότη-
τας των Φύλων του υπουργείου Εργασίας και Κοι-
νωνικών Υποθέσεων και συνδιοργανώνεται από 
τον δήμο Φολεγάνδρου και την περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, στηρίζεται δε από πλήθος χορηγών και 
δωρητών. 

Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος ειδικοί επιστήμο-
νες και εκπρόσωποι φορέων και υπηρεσιών που 
θα προσεγγίσουν το θέμα απ’ όλες τις πλευρές. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΣΥΓΥ: «Οι γυ-
ναίκες των Κυκλάδων δε θα μπορούσαν να μείνουν 
αμέτοχες μπροστά στην αύξηση των περιστατικών 
δολοφονιών γυναικών τον τελευταίο καιρό. Ταυτό-
χρονα όμως η ΟΣΥΓΥ αναγνωρίζει το πόσο σύνθετο 
και είναι το φαινόμενο. Στη χώρα μας, δεν υπάρχει 
αναγνώριση του όρου «γυναικοκτονία» στο σύστη-
μα δικαίου, με δεκάδες γυναίκες να μη βρίσκονται 
πια ανάμεσα μας. Ένα χρόνο μετά τη δολοφονία της 
Γαρυφαλιάς στη Φολέγανδρο από το σύντροφό της, 
ήρθε η ώρα και στις Κυκλάδες να διερευνήσουμε 
και να ευαισθητοποιηθούμε σχετικά μετις διάφο-
ρες όψεις του φαινομένου:

- τη νομική αναγνώριση της γυναικοκτονίας. Γυ-
ναικοκτονία ή ανθρωποκτονία: νομικές διαστάσεις 
και σημασία των όρων

- το ψυχοκοινωνικά προφίλ θυτών και θυμάτων: 
μύθος ή πραγματικότητα

- τις γυναικοκτονίες σε Ελλάδα, Ευρώπη και στον 
κόσμο: στατιστικά στοιχεία και τάσεις

- την πατριαρχία: επίκαιρη όσο ποτέ
- τη σχέση των συνθηκών καραντίνας με την αύ-

ξηση της έμφυλης βίας.
Αρκεί όμως η νομική αναγνώριση; Το συνέδριο 

θα επιχειρήσει να φωτίσει τις διάφορες εκφάνσεις 
του φαινομένου όπως τη στάση και τον ρόλο των 
ΜΜΕ απέναντι στο φαινόμενο τη συμβολή και τη 
σημασία των κοινωνικών υπηρεσιών».

αγροτικά-Κυκλάδες
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Αντιγριπικό 
εμβόλιο

Ξεκίνησε η διάθεση του αντιγριπικού εμβολί-
ου στα φαρμακεία, ενώ αναμένεται έως τα μέσα 
Οκτωβρίου να έχουν παραληφθεί όλα τα εμβόλια 
κατά της εποχικής γρίπης.

Τα εμβόλια – Η χορήγηση

Τα εξελιγμένα τετραδύναμα εμβόλια που καλύ-
πτουν περισσότερα στελέχη του ιού της γρίπης κι 
έχουν ένδειξη για ενήλικες και παιδιά ηλικίας από 
έξι μηνών και άνω, χορηγούνται δωρεάν από τα 
ασφαλιστικά Ταμεία και μόνο με ηλεκτρονική ια-
τρική συνταγή, ενώ η λιανική τιμή τους κυμαίνε-
ται από 10,72 έως 13,73 ευρώ.

Τα αντιγριπικά εμβόλια έχουν αυξημένη ζήτη-
ση κυρίως από πολίτες που ανήκουν στις ομάδες 
υψηλού κινδύνου. Ο αντιγριπικός εμβολιασμός 
αρχίζει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου 
και διαρκεί έως και τα μέσα Νοεμβρίου, ώστε τα 
εμβόλια να μπορέσουν να δράσουν τους μήνες 
κατά τους οποίους συνήθως εμφανίζεται η γρίπη. 
Συνήθως η περίοδος της εποχικής γρίπης είναι 
από τον Οκτώβριο έως και τον Απρίλιο, με πιθανή 
έξαρση μεταξύ Δεκεμβρίου και Μαρτίου.

Ώρες κοινής 
ησυχίας

Οι ώρες κοινής ησυχίας κατά τη χειμερινή περίο-
δο είναι από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 
07:30. Κατά τις ώρες κοινής ησυχίας απαγορεύο-
νται οι εξής δραστηριότητες:

- Εργασίες ή άλλες δραστηριότητες που δημι-
ουργούν θόρυβο. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις έκτα-
κτης ανάγκης, που δεν επιδέχονται αναβολή, με 
ειδική αιτιολογημένη άδεια του διοικητή του οι-
κείου Αστυνομικού Τμήματος μπορεί να επιτραπεί 
η εκτέλεση εργασίας, ιδίως κοινής ωφέλειας, που 
προκαλεί θόρυβο.

- Η λειτουργία κάθε μουσικού οργάνου ή συ-
σκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόρα-
ση σε υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις 
χοροί και κάθε άλλη θορυβώδης εκδήλωση σε κα-
τοικία ή άλλους ιδιωτικούς χώρους.

- Τα τραγούδια, οι φωνασκίες, η χρήση μουσι-
κών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων, μαγνη-
τοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλα-
τείες και δημόσιους γενικά χώρους κατοικημένων 
περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα μεταφο-
ράς του κοινού.

- Τα θορυβώδη παίγνια σε καφενείο, σφαιριστή-
ρια ή άλλα δημόσια κέντρα, καθώς και οι φωνα-
σκίες και συζητήσεις σε υψηλό τόνο των θαμώνων 
των κέντρων αυτών.

- Οι θορυβώδεις συζητήσεις και διαπληκτισμοί 
σε σταθμούς αυτοκινήτων (λεωφορείων, ΤΑΞΙ, 
κ.λ.π.), η φόρτωση ή εκφόρτωση εμπορευμάτων 
σε ή από φορτηγά αυτοκίνητα, που δημιουργεί 
θόρυβο, καθώς και η θορυβώδης λειτουργία της 
μηχανής τροχοφόρου, το οποίο είναι σε στάση.

- Η χρήση σειρήνων ή άλλων ηχητικών οργά-
νων ή συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να συντρέχει 
λόγος έκτακτης ανάγκης, καθώς και η δοκιμαστι-
κή λειτουργία αυτών.

Τέλος, το χειμερινό ωράριο που ξεκίνησε από 
την 1η Οκτωβρίου, λήγει την 31η Μαρτίου.

απόψεις-ειδήσεις

Αρκεί το 
γράφημα της 
«πρόθεσης 
ψήφου»;

Πλανώνται πλάνην οικτρά τα κόμματα που 
δίνουν μεγάλη βαρύτητα σε δημοσκοπικά ευ-
ρήματα. Σχεδόν καθημερινά εμφανίζονται δη-
μοσκόποι στα κανάλια, παρουσιάζοντας δη-
μοσκοπήσεις και ερμηνεύοντας τις απαντήσεις 
των πολιτών, δίκην ερμηνείας των χρησμών 
της Πυθίας.

Με πίνακες, γραφήματα, και τα γραφιστικά, 
διαβεβαιώνουν του λόγου το αληθές. Πρώτο 
κόμμα, δεύτερο κόμμα, τρίτο κόμμα και στο 
τέλος «πρόθεση ψήφου», «εκτίμηση ψήφου», 
«μετά την αναγωγή των αναποφάσιστων» και 
πάει λέγοντας.

Όμως πάντα στη Γη, οι δημοσκοπικές εταιρίες 
κρατούν έναν κρυφό άσο στο μανίκι τους. Το 
ποσοστό του στατιστικού λάθους, όταν πέσουν 
έξω. Από την άλλη είναι γνωστό το παιχνίδι των 
πολιτών στις έρευνες, που παίζουν το «άλλα λέω 
κι άλλα κάνω» όταν έρχεται η ώρα της κάλπης. 
Ένα μεγάλο μέρος των πολιτών, που απαντά-
νε στις έρευνες, θα προτιμήσουν την ημέρα της 
κάλπης, να μείνουν στον καναπέ του σπιτιού 
τους ή να πάνε για καφέ. Αυτό, δεν το λένε 

στους δημοσκόπους. Οι δημοσκοπήσεις παί-
ζουν περισσότερο προπαγανδιστικό ρόλο υπέρ 
κάποιου κόμματος ή ακόμη για να παραλύσουν 
κάθε διάθεση αντίδρασης σε όσα συμβαίνουν, 
δημιουργώντας τάσεις αδράνειας των πολιτών.

Η χειραγώγηση της κοινής γνώμης, γίνεται 
πιο εύκολα όταν στηρίζεται και σε δημοσκοπικά 
ευρήματα. Και η συνεχής επανάληψη των συ-
γκεκριμένων ευρημάτων, μετατρέπει στα μάτια 
των πολιτών τις «αδυναμίες» και αστοχίες μιας 
πολιτικής δύναμης, σε πλεονέκτημα. Είναι γνω-
στό ότι ο κόσμος αλλάζει με ταχύτητα φωτός, 
αντίθετα το πολιτικό μας σύστημα παραμένει 
στις δεκαετίες του προηγούμενου αιώνα. Έχου-
με πολιτικό σύστημα δύο αιώνων!

Οι νέοι απορρίπτουν τους πολιτικούς γιατί δεν 
παίρνουν απαντήσεις. Οι συνταγές του παρελ-
θόντος δεν τους ικανοποιούν. Και όλα αυτά, τα 
δείχνουν οι έρευνες της κοινής γνώμης, αλλά 
το πολιτικό σύστημα μένει μόνο στο γράφημα 
της πρόθεσης ψήφου! Και για να κερδίσουμε τις 
εκλογές ένας τρόπος υπάρχει. Το «δώσε κι εμέ-
να μπάρμπα». Οι παροχές κάθε είδους από τους 
έχοντες την κυβέρνηση και οι υποσχέσεις από 
τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ανεβάζουν την 
πρόθεση ψήφου!

Όμως,ένα απρόοπτο γεγονός μπορεί να ανα-
τρέψει ακόμη και δημοσκοπικές διαφορές δέκα 
μονάδων και κόμματα με μεγάλα ποσοστά πρό-
θεσης να χάνουν με μεγάλες διαφορές την εξου-
σία. 

Στις εκλογές, τη νίκη τη δίνει ένα μικρό πο-
σοστό, όχι μεγαλύτερο του 10%, των ψηφοφό-
ρων που δεν ενθουσιάζονται από κόμματα και 
αρχηγούς, παραμένουν ψύχραιμοι και μελετάνε 
το αύριο το δικό τους και δεν ιχνηλατούνται από 
καμία δημοσκοπική εταιρία. Και δεν είναι οι λε-
γόμενοι στις έρευνες, «αναποφάσιστοι», είναι οι 
«σκεπτόμενοι» πολίτες που ανήκουν σε όλα τα 
κόμματα και δεν εκδηλώνονται!

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου

Αλλαγή 
σκυτάλης στον 
Α.Σ. Πάρου

Μετά την παραίτηση του επί 20 και πλέον χρόνια 
προέδρου, Νίκου Τσιγώνια, για τους λόγους που 
προσφάτως έχουν αναφερθεί και έχουν να κάνουν 
με τις επιλογές του γενικού διευθυντή, Γιώργου 
Νικηφορίδη, νέος πρόεδρος στον Αγροτικό 
Συνεταιρισμό Πάρου ανέλαβε από τη Δευτέ-
ρα (3/10), ο Κωνσταντίνος Σαμαλτάνης του 
Εμμανουήλ, ο οποίος μετέχει για πάνω από δέκα 
χρόνια στο διοικητικό συμβούλιο.

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ.
Πρόεδρος: Σαμαλτάνης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Τριβυζάς Βασίλειος
Γραμματέας: Καθάριος Χρήστος
Ταμίας: Λουκής Αρσένης
Μέλος: Τσιγώνιας Νικόλαος
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«Αλαλούμ» στην 
ΕΣΚ Κυκλάδων

Ένα τρομερό «αλαλούμ» ως προς την ενημέρωση, 
η οποία είναι σχεδόν ανύπαρκτη, έχει προκαλέσει 
η Ένωση Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλά-
δων (ΕΣΚΚ) στην προσπάθειά της να οργανώσει 
τα φετινά πρωταθλήματα.

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός, ότι η Ένωση 
ανήρτησε στην επίσημα ιστοσελίδα της στις 
22/9/2022 τις προκηρύξεις των πρωταθλη-
μάτων, στις οποίες αναφερόταν ότι η κλή-
ρωση θα γινόταν στις 20/9/2022. Δηλαδή δύο 
ημέρες πριν από την ανακοίνωσή τους. Ωστόσο, 
οι προκηρύξεις έφεραν παλιότερη ημερομηνία 
(12/9/2022), προκειμένου να «δικαιολογήσει» την 
αργοπορημένη ενημέρωσή της.

Βέβαια, η ιστοσελίδα φαίνεται να υπολειτουργεί, 
καθώς ποτέ δεν ανακοινώθηκαν τα προγράμματα 
των κληρώσεων, ενώ η κατηγορία των Ανδρών 
είναι ακόμη κενή, αφού μάλλον δεν έχει διευ-
κρινιστεί ο ακριβής αριθμός των ομάδων που θα 
συμμετάσχουν και ο τρόπος διεξαγωγής του πρω-
ταθλήματος...

Κατά τ’ άλλα, το παιδικό πρωτάθλημα ξεκίνησε 
την περασμένη Παρασκευή και έγιναν και κάποιοι 
αγώνες το Σαββατοκύριακο, ωστόσο, και πάλι, δεν 
υπήρχε πλήρες πρόγραμμα, αφού δεν ορίστηκαν 
όλα τα ματς. Αναφορικά με τις δύο ομάδες της Πά-
ρου στο Παιδικό, ο ΑΟΠ επικράτησε στη Νάξο με 
62-29 των Φαναριών Β’, ενώ ο Μαρπησσαϊκός ητ-
τήθηκε εκτός με 75-29 από τα Φανάρια Α’.

Οι όμιλοι των πρωταθλημάτων

Σύμφωνα με την Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων, οι όμιλοι σε 

Παιδικό, Εφηβικό, Κορασίδων, Γυναικών έχουν δι-
αμορφωθεί ως εξής:

Πρωτάθλημα Παίδων
1ος Όμιλος: Άρης Σύρου, Περιστεριώνας Τήνου, 

Α.Ο. Άνδρου, Α.Ο. Μυκόνου, Α.Ο. Ερμούπολης.
2ος Όμιλος: Α.Ε. Σαντορίνης, Α.Ο. Πάρου, Μαρ-

πησσαϊκός, Πλοηγός Αντιπάρου, Πανναξιακός, 
Φανάρια Νάξου Α’, Φανάρια Νάξου Β’.

Πρωτάθλημα Εφήβων
1ος Όμιλος: Άρης Σύρου, Περιστεριώνας Τήνου, 

Α.Ο. Άνδρου, Α.Ο. Μυκόνου, Α.Ο. Ερμούπολης.
2ος Όμιλος: Α.Ε. Σαντορίνης, Α.Ο. Πάρου, 

Πλοηγός Αντιπάρου, Πανναξιακός, Φανάρια Νά-
ξου. 

Πρωτάθλημα Κορασίδων
1ος Όμιλος: Α.Ο. Άνδρου, Α.Ο. Μυκόνου, Περι-

στεριώνας Τήνου.
2ος Όμιλος: Α.Ε. Σαντορίνης, Α.Ο. Πάρου, Μαρ-

πησσαϊκός, Φανάρια Νάξου.
Πρωτάθλημα Γυναικών
1ος Όμιλος: Α.Ο. Άνδρου, Α.Ο. Μυκόνου, Μαρ-

πησσαϊκός.
2ος Όμιλος: Α.Ε Σαντορίνης, Α.Ο. Πάρου, Φα-

νάρια Νάξου.
* Σημειώνεται, ότι σε όλα τα πρωταθλήματα, οι 

2 πρώτες ομάδες της κατάταξης προκρίνονται στο 
Final 4.

Σε αναζήτηση 
«δεκαριού» η 
Α.Ε. Πάρου

Η καθυστέρηση των επίσημων αγωνιστικών 
υποχρεώσεων, λόγω της αναστολής των ερασιτε-
χνικών διοργανώσεων, είναι υπέρ της Α.Ε. Πάρου 
που αφενός κερδίζει χρόνο για να προετοιμαστεί 
καλύτερα αγωνιστικά και αφετέρου -κυρίως- για 
να επιστρέψουν κάποιοι από τους τραυματίες.

Συγκεκριμένα, από την προετοιμασία της ΑΕΠ 
απουσιάζουν και θα αργήσουν να επανέλθουν οι 
τραυματίες Ραμπαβίλας, Βιντζηλαίος και Σταθε-
ρός. Από εκεί και πέρα, αυτή την εβδομάδα επέ-
στρεψαν και προπονήθηκαν ατομικά οι Γαβαλάς 
και Καμπάσης, που υπολογίζεται να είναι έτοιμοι 
στο τέλος του μήνα, ενώ ο Σαρρής ανέβασε ρυθ-
μούς και συμμετείχε κανονικά στο πρόγραμμα.

Από την πλευρά του ο τεχνικός της ομάδας 
Γιώργος Μοστράτος, σε συνεργασία με τη διοίκη-
ση, είναι σε αναζήτηση ενός ποδοσφαιριστή για 

την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής γραμμής, ωστό-
σο δεν έχει υπάρξει ακόμα κάποια θετική έκβαση.

Τέλος, σημειώνεται ότι στην περίπτωση που 
αποφασιστεί σήμερα η έναρξη της αγωνιστικής 
δράσης, τότε το προσεχές Σαββατοκύριακο θα δι-
εξαχθούν οι αγώνες της Α’ Φάσης του Κυπέλλου. 
Αν συμβεί αυτό -βάσει προγράμματος- η Α.Ε. Πά-
ρου θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον ΠΑΣ Νάξου, 
την Κυριακή (9/10) στις 3.00 μ.μ.

Χωρίς ερασιτεχνικά πρωταθλήματα...

Την αναστολή όλων των ερασιτεχνικών πρω-
ταθλημάτων -όπως αναμενόταν- αποφάσισε στη 
Γενική Συνέλευσή της η Ελληνική Ποδοσφαιρική 
Ομοσπονδία, εκφράζοντας την αντίθεση της στην 
εφαρμογή του νόμου Αυγενάκη σχετικά με το Μη-
τρώο Αθλητικών Σωματείων.

Ειδικότερα, με 57 ψήφους υπέρ (συμπεριλαμβα-
νομένης και της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων), 4 κατά (Ολυ-
μπιακός, Ε.Π.Σ. Πειραιά, Ε.Π.Σ. Ηλείας, Ε.Π.Σ. Λα-
κωνίας) και 4 λευκά (Αστέρας Τρίπολης, Βόλος, 
Ιωνικός, Λαμία), ψηφίστηκε η διακοπή -μέχρι 
νεωτέρας- σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα 
της χώρας.

Νέα του ΑΟ 
Πάρου

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας του και με σκο-
πό να μείνει «ζεστός» σε αγωνιστικούς ρυθμούς, ο 
Α.Ο. Πάρου έδωσε φιλικά παιχνίδια σε όλα του τα 
τμήματα. 

Ειδικότερα, η ανδρική ομάδα -που συμμετέχει 
στην Β’ ΕΠΣΚ- την Κυριακή (2/10) φιλοξενήθηκε 
από τον Α.Ο. Σερίφου και οι δύο ομάδες σ’ ένα χορ-
ταστικό «τεστ» μοιράστηκαν γκολ και εντυπώσεις, 
με το τελικό σκορ να ...γράφει 3-3.

Αναφορικά με την αγωνιστική δράση στα τμή-
ματα υποδομών του Α.Ο.Π., το Σάββατο (1/10) η 
Κ14 αντιμετώπισε εκτός έδρας τον Πανναξιακό, 
ενώ η Κ12 και η Κ10 είχαν δώσει φιλικά παιχνίδια 
την περασμένη εβδομάδα (25/9) επίσης στη Νάξο 
αλλά απέναντι στον ΠΑΣ.

Πάτησε ...παρκέ το ανδρικό του ΑΟΠ

Υπό τις οδηγίες του προπονητή Θοδωρή Καζακί-
δη ξεκίνησε η προετοιμασία του ανδρικού τμήμα-
τος μπάσκετ του ΑΟ Πάρου, την περασμένη εβδο-
μάδα στο κλειστό γυμναστήριο της Μάρπησσας.

Παλιοί και νέοι αθλητές, με τη συμμετοχή και 
κάποιων εφήβων, μπήκαν σε ρυθμό προπονήσεων 
για ν’ αρχίσει σιγά - σιγά η «συναρμολόγηση» της 
ομάδας ενόψει του πρωταθλήματος, για το οποίο 
όλοι περιμένουν επίσημη ενημέρωση.

Μαθήματα 
ανοιχτής 
θάλασσας από 
τον ΝΟΠ

Ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου ενημέρωσε ότι ξεκι-
νάει ο νέος κύκλος μαθημάτων ιστιοπλοΐας ανοι-
χτής θάλασσας.

Σκοπός της σχολής είναι η γνωριμία των μαθη-
τών με τη θάλασσα και τη ναυτική τέχνη, αλλά 
και να φέρει όλο και περισσότερους ανθρώπους 
κοντά σε ένα από τα συναρπαστικότερα αθλήματα 
στον κόσμο. Και στόχος είναι μία πλήρης εισαγωγή 
στην ιστιοπλοΐα διδάσκοντας τις αρχές της ναυτο-
σύνης μαζί με άλλες δεξιότητες, όπως ο χειρισμός 
ενός ιστιοπλοϊκού σκάφους με πανιά και μηχανή.

Τα μαθήματα θα γίνονται από πιστοποιημένους 
εκπαιδευτές, πτυχιούχους ΤΕΦΑΑ με ειδικότητα 
ιστιοπλοΐας και πολυετή εμπειρία. Μετά την ολο-
κλήρωση του κύκλου των μαθημάτων και μετά 
από γραπτές εξετάσεις, οι επιτυχόντες λαμβάνουν 
επίσημο δίπλωμα. Τα διπλώματα τα εκδίδει ο Ναυ-
τικός Όμιλος Πάρου με την ειδική αθλητική ανα-
γνώριση από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. 
Με το δίπλωμα οι νέοι πλέον ιστιοπλόοι, θα μπο-
ρούν να κυβερνούν το δικό τους ή οποιοδήποτε 
ενοικιαζόμενο ιστιοφόρο σκάφος. Σημειώνεται, ότι 
γα την παρακολούθηση του συγκεκριμένου τμή-
ματος δεν απαιτούνται ιδιαίτερες γνώσεις, παρά 
μόνο γνώση κολύμβησης.

αθλητικά




