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Ανακύκλωση: Ανάγκη για ενημέρωση και 
σωστή διαχείριση απορριμμάτων!

«Θέμα συνείδησης και  
ευαισθητοποίησης...»
Ο τομέας της ανακύκλωσης στην Πάρο έχει μείνει πίσω κι αυτό είναι γεγονός που δεν αποτυπώνεται μόνο στους 
αριθμούς, αλλά στην καθημερινότητα του νησιού. 

» ΣΕΛ. 7-9

Απόσταξη σε 3,5 ώρες

Ακριβαίνει και 
η σούμα!

» ΣΕΛ. 3

Διακρίσεις για 
τον Α.Ο.Π. στη 
Λήμνο

» ΣΕΛ. 15
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ειδήσεις

Ξεκίνησαν οι 
εμβολιασμοί

Ξεκίνησαν στις 3/10 οι εμβολιασμοί με τα νέα επικαιροποιημένα 
εμβόλια για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Ο ΕΟΔΥ συστήνει τη χορήγηση αναμνηστικής δόσης με τα 
επικαιροποιημένα εμβόλια που περιλαμβάνουν και την παραλ-
λαγή Όμικρον (ΒΑ.1, ΒΑ.4/ΒΑ.5) σε χρονικό διάστημα τουλάχι-
στον τριών μηνών μετά την τελευταία δόση του εμβολίου ή τη 
νόσηση από κορωνοϊό σε:

- όλα τα άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
- άτομα ηλικίας 12-59 ετών που ανήκουν σε ομάδες αυξημέ-

νου κινδύνου σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντα ιατρού 
- διαμένοντες και εργαζόμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικι-

ωμένων ή άλλες μονάδες φροντίδας χρονίως πασχόντων
- επαγγελματίες υγείας
- διαβιούντες με άτομα σε ανοσοκαταστολή ή άλλο υποκείμενο 

νόσημα
- φροντιστές ατόμων που πάσχουν από νοσήματα που αυξά-

νουν τον κίνδυνο επιπλοκών από κορωνοϊό

Ειδικότερα:

- Άτομα που έχουν ήδη εμβολιαστεί με τη δεύτερη αναμνη-
στική δόση των μονοδύναμων εμβολίων μπορούν να εμβολια-
στούν με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια (εφόσον έχει 
παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών μετά την τε-
λευταία δόση του εμβολίου).

- Άτομα που νόσησαν μετά τη χορήγηση της δεύτερης ανα-
μνηστικής δόσης των μονοδύναμων εμβολίων μπορούν να εμ-
βολιαστούν με τα επικαιροποιημένα διδύναμα εμβόλια (εφόσον 
έχει παρέλθει χρονικό διάστημα 3 μηνών μετά τη νόσηση).

Επιπλέον, παρέχεται εξατομικευμένα η δυνατότητα αναμνη-
στικού εμβολιασμού με διδύναμα επικαιροποιημένα εμβόλια σε 
άτομα ηλικίας 30 ως 59 ετών που δεν ανήκουν στις παραπάνω 
κατηγορίες με τη σύμφωνη γνώμη του θεράποντα ιατρού.

Έκθεση κόμικς
Η έκθεση κόμικς του ιδρύματος «Μιχάλης Κακογιάννης», με 

τίτλο: «Ηλέκτρες του Κόσμου» θα φιλοξενηθεί στην Πάρο (μαρί-
να Νάουσας) από την Κυριακή 16 έως την Πέμπτη 20 Οκτω-
βρίου και στην Αντίπαρο (δημοτικός σχολείο, αίθουσα Καλου-
δά), από την Κυριακή και Δευτέρα 23-24 Οκτωβρίου 2022. 

Σύγχρονοι καλλιτέχνες  δημιούργησαν πρωτότυπες ιστορίες 
εμπνευσμένοι από τη μορφή και το χαρακτήρα της Ηλέκτρας, 
τους συμβολισμούς και τα επιμέρους θέματα που πλαισιώνουν 
τις τραγωδίες «Ηλέκτρα» του Σοφοκλή και του Ευριπίδη και 
«Χοηφόροι» του Αισχύλου.

Αφορμή της μεταφοράς της έκθεσης αποτέλεσε το θέμα τόσο 
του φετινού 13ου Πανκυκλαδικού Συνεδρίου της Ο.ΣΥ.ΓΥ. (Γυ-
ναικοκτονίες, οι Κυκλαδίτισσες προβληματίζονται για ένα «αόρα-
το» έγκλημα), όσο και αυτό του 12ου Πανκυκλαδικού Συνεδρίου 
του 2021 σε Πάρο και Αντίπαρο (Κυκλαδίτισσες και Πολιτιστι-
κή Κληρονομιά, Δημιουργικές Θεματοφύλακες ή απλές παρα-
τηρήτριες), μιας και οι καλλιτέχνες της έκθεσης άντλησαν τη 
θεματική τους για τις δημιουργίες τους από τον ατρειδικό μύθο 
(Τραγωδίες Ηλέκτρα και Χοηφόροι), μία βασική διάσταση του 
οποίου είναι και η ισότητα των φύλων, ζήτημα επίκαιρο σήμερα 
όσο ήταν και την εποχή που γράφτηκαν οι τραγωδίες.

Η έκθεση διοργανώνεται από τους συλλόγους γυναικών 
Πάρου (Αρηίς, Νάουσας, Μάρπησσας) και Αντιπάρου και την 
Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων», 
σε συνεννόηση με το ίδρυμα «Μιχάλης Κακογιάννης» και υπο-
στηρίζεται από τους δήμους Πάρου και Αντιπάρου και από την 
ΚΔΕΠΑ Πάρου και την ΚΕΔΑ Αντιπάρου. 

Στην έκθεση θα παρευρίσκεται η επιμελήτρια του προγράμμα-
τος, Καλλιόπη Λιαδή, η οποία θα αναλάβει και την παρουσίαση 
της έκθεσης στα σχολεία. 

Προσέχουμε τις 
φωτιές

Το πυροσβεστικό κλιμάκιο Πάρου δημοσιοποίησε ανακοίνωση 
της διοίκησης πυροσβεστικών υπηρεσιών Κυκλάδων σχετικά με 
τη συνέχιση της αντιπυρικής περιόδου.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η αντιπυρική περίοδος δεν έχει τελειώσει ακόμη. Το τελευταίο 

χρονικό διάστημα εκδηλώνονται καθημερινά αρκετές δασικές 
και αγροτοδασικές πυρκαγιές, κυρίως κατά την καύση υπολειμ-
μάτων καλλιεργειών. 

Μόνο την τελευταία εβδομάδα έχουν εκδηλωθεί 320 
πυρκαγιές κυρίως σε αγροτοδασικές εκτάσεις, ενώ οι και-
ρικές συνθήκες που επικρατούν κατά τόπους, διευκολύνουν την 
εξάπλωσή τους. Με πρώτη προτεραιότητα την προστασία της αν-
θρώπινης ζωής, καθώς και τη μείωση του αριθμού εκδήλωσης 
πυρκαγιών υπαίθρου και τον περιορισμό των καμένων εκτάσε-
ων:

 Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση στους συμπολίτες μας:
• Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποια-

δήποτε υπαίθρια δραστηριότητα θα μπορούσε να προκαλέσει 
πυρκαγιά

• Να συμβουλεύονται τις κατά τόπους Πυροσβεστικές Υπηρε-
σίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και τον ημερήσιο κίνδυνο 
πυρκαγιάς, σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών υπαίθρου

• Να παρακολουθούν τις πληροφορίες για την πρόληψη δα-
σικών πυρκαγιών που είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.
fireservice.gr και στους επίσημους λογαριασμούς του Πυροσβε-
στικού Σώματος, στο Facebook και στο Twitter

• Να αναζητούν οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους 
των δασικών πυρκαγιών, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Κλι-
ματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση www.civilprotection.gr

 Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου (έως και 31 
Οκτωβρίου) πραγματοποιούνται εκτεταμένοι πρόσθετοι έλεγχοι 
– περιπολίες προς αποφυγή ενάρξεως και εξάπλωσης πυρκα-
γιών, αλλά και προς διαπίστωση της τήρησης των ΥΠΟΧΡΕΩΤΙ-
ΚΩΝ μέτρων πυροπροστασίας, κυρίως σε υπαίθριες εργασίες. 
Επισημαίνουμε ότι, η μη τήρηση των διαλαμβανομένων στα ανω-
τέρω, επισύρει υψηλά διοικητικά πρόστιμα, καθώς και βαρύτατες 
ποινικές κυρώσεις.

 Σε περίπτωση που αντιληφθείτε πυρκαγιά:
• Τηλεφωνήστε ΑΜΕΣΩΣ στο 199 ή στο 112 και δώστε σαφείς 

πληροφορίες για: την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρί-
σκεστε, το ακριβές σημείο και την κατεύθυνση της πυρκαγιάς, 
την ένταση του ανέμου στην περιοχή και το είδος της βλάστησης 
που καίγεται.

• Απομακρυνθείτε αμέσως από την περιοχή και ακολουθήστε 
πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών

• Διευκολύνετε την πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων
Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και του φυσικού μας πλού-

του είναι υπόθεση όλων μας!».

Συμβάντα
-Στις 3/10 συνελήφθησαν στην Πάρο, από αστυνομικούς 

του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 38χρονος αλλοδαπός και 
65χρονος ημεδαπός οι οποίοι προέβαιναν σε παράνομες οικο-
δομικές εργασίες.

- Στις 4/10 συνελήφθησαν στην Πάρο, από αστυνομικούς του 
Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 51χρονος ημεδαπός και 73χρο-
νος αλλοδαπός οι οποίοι προέβαιναν σε παράνομες οικοδομικές 
εργασίες.

- Στις 10/10 το βράδυ συνελήφθη στην Πάρο, από αστυνομι-
κούς του Αστυνομικού τμήματος Πάρου, 47χρονος ημεδαπός 
ο οποίος στο πλαίσιο διερεύνησης τροχαίου ατυχήματος διαπι-
στώθηκε ότι οδηγούσε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο μοτοσικλέτα υπό την 
επήρεια αλκοόλ.
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Απόσταξη σε 3,5 ώρες

Ακριβαίνει και η 
σούμα!

Με τροποποιητική απόφαση του υφυπουργού Οι-
κονομικών, Απ. Βεσυρόπουλου, ο χρόνος από-
σταξης ορίζεται στις 3,5 ώρες και οι μικροί πα-
ραγωγοί επεσήμαναν ότι η μείωση της καζανιάς, 
τους στερεί χρόνο από τη διαδικασία απόσταξης 
και συνεπώς αδυνατούν να παράξουν τις μέγιστες 
νόμιμες ποσότητες κατ’ έτος ανά παραγωγό.

Στην απόφαση ορίζεται επίσης, η διαδικασία βε-
βαίωσης αλλά και είσπραξης του φόρου κατανά-
λωσης στο προϊόν απόσταξης, καθώς και οι όροι αι 
προϋποθέσεις των διαδικασιών και της απόδοσης 
των πρώτων υλών σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη.

Για τον υπολογισμό της ποσότητας προϊό-
ντος απόσταξης που θα παραχθεί από τους 
διήμερους μικρούς αποσταγματοποιούς και 
την επ’ αυτής επιβολή του ειδικού φόρου κα-
τανάλωσης, λαμβάνεται υπόψη ότι:

1) από 100 χιλιόγραμμα στέμφυλων παράγονται 
7,5 λίτρα άνυδρα αιθυλικής αλκοόλης κατ’ ανώ-
τατο όριο. Η μέγιστη ποσότητα στέμφυλων που 
δύναται να τύχει απόσταξης, υπολογιζόμενη με 
βάση την ανώτατη χωρητικότητα του άμβικα και 
το μέγιστο προβλεπόμενο χρόνο για την απόσταξη, 
δεν υπερβαίνει τα 5.500 χιλιόγραμμα, κατ’ έτος.

2) από 100 χιλιόγραμμα ενεχόμενου σακχάρου 
(εκφραζόμενου ως ιμβερτοσακχάρου) σύκων – 
απόσυκων παράγονται 52,14 λίτρα άνυδρα αιθυ-
λικής αλκοόλης. Η μέγιστη ποσότητα σακχάρου 
(εκφραζόμενου ως ιμβερτοσακχάρου) σύκων – 
απόσυκων που δύναται να τύχει απόσταξης δεν 
υπερβαίνει τα 959 χιλιόγραμμα, κατ’ έτος.

3) Ο συντελεστής απόδοσης των οινοποιήσιμων 
σταφυλιών καθορίζεται σε 10 λίτρα άνυδρα αιθυ-
λικής αλκοόλης ανά 100 χιλιόγραμμα σταφυλιών. 
Στην περίπτωση αυτή η μέγιστη ποσότητα σταφυ-
λιών που δύναται να τύχει απόσταξης, δεν υπερ-
βαίνει τα 5.000 χιλιόγραμμα, κατ’ έτος.

Επίσης, η αρμόδια Τελωνειακή Αρχή καθο-
ρίζει, ανάλογα με την παραγωγή και την πο-
σότητα των πρώτων υλών που δηλώνονται, 
τον χρόνο απόσταξης για κάθε παραγωγό, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι ο χρόνος μιας με-
μονωμένης απόσταξης (καζανιάς) είναι 3,5 
ώρες και ότι ο άμβικας πληρούται με την προς 
απόσταξη πρώτη ύλη σε ποσοστό 77% της χωρη-
τικότητάς του. Ο προσδιοριζόμενος με τον τρόπο 
αυτό συνολικός χρόνος απόσταξης αναγράφεται 
στη χορηγούμενη άδεια απόσταξης.

Τέλος το χύμα;

Σύμφωνα με ρεπορτάζ που παρουσίασε η 
ΕΡΤ, οι παλιές πρακτικές στην παραγωγή και 
κατανάλωση ενός παραδοσιακού ποτού, του τσί-
πουρου, αλλάζουν. Η τυποποίηση, ως κομμάτι της 
εξέλιξης και της προώθησης του στις αγορές προ-
καλεί αντιδράσεις όμως από τους παραγωγούς, 
και ειδικά στη Θεσσαλία και στον Τύρναβο που 
ένα μεγάλο μέρος της οικονομίας τους στηρίζεται 
στην παραδοσιακή παραγωγή τσίπουρου. «Αυτό 
που ίσχυε ως τρόπος ζωής με το χύμα τελειώνει», 
υποστηρίζει το ρεπορτάζ της κρατικής τηλε-
όρασης.

Όπως ειπώθηκε στο ρεπορτάζ της ΕΡΤ «οι απο-

σταγματοποιοί θα έχουν ονοματεπώνυμο και 
θα υπάρχουν έλεγχοι για το ποιος, πού και 
πόσο παράγει. Έτσι, θα σερβίρεται τυποποιημένο, 
από παραγωγούς και εταιρείες που θα φέρουν και 
την ευθύνη του προϊόντος, ενώ θα αποδίδονται στο 
κράτος οι νόμιμοι φόροι. Ένα μεγάλο ποσοστό 
της καταναλωθείσας ποσότητας είναι προϊόν 
λαθρεμπορίας, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για 
την οικονομία και συχνά για την υγεία των 
καταναλωτών, λόγω της αμφίβολης ποιότη-
τας που διακινείται».

Ακόμη, ο πρόεδρος αγροτικού συλλόγου 
Τυρνάβου, Aντώνης Τσικριτσής, υποστήριξε 
ότι όλα αυτά γίνονται «για υφαρπαγή της ονομα-
σίας του τσίπουρου από τους παραγωγούς, προς 
χάρη των μεγαλοβιομηχάνων που εισέβαλαν στον 
χώρο της ποτοποιίας». Επιπλέον, έθεσε το θέμα της 
αυξήσεως της προκαταβολής του φόρου από τα 
780 ευρώ στα 1850, αλλά και στον περιορισμό 
στις έξι από τις οκτώ ημέρες που απαιτούντο 
για την απόσταξη του προϊόντος. 

Η αύξηση…

Μεταξύ 30% – 40% αναμένεται με βάση τα ση-
μερινά δεδομένα, όσον αφορά το κόστος της ενέρ-
γειας, να τσιμπήσει φέτος η τιμή στο παραδοσιακό 
τσίπουρο.

Ήδη οι παραδοσιακοί αμβυκούχοι έχουν αρχίσει 
τις σχετικές προετοιμασίες ώστε τις επόμενες ημέ-
ρες να ανάψουν τα καζαναριά. Τα δεδομένα, ωστό-
σο, που υπάρχουν οδηγούν και το συγκεκριμένο 
παραδοσιακό προϊόν να ακολουθεί την πορεία των 
υπολοίπων αγαθών, δηλαδή αύξηση.

Όπως υποστηρίζουν οι αμβυκούχοι τη φετινή 
χρονιά, ένας συνδυασμός παραγόντων που έχει 
σχέση με τη φορολογία, αλλά και με το κόστος 
της ενέργειας, αλλάζουν τα δεδομένα στην παρα-
δοσιακή απόσταξη του τσίπουρου με τους άμβυ-
κες. Όπως λέγουν: «Ο φόρος που καλούμαστε να 
προκαταβάλουμε για τις 7 ημέρες λειτουργίας στα 
καζαναριά μας, σχεδόν τριπλασιάζεται. Από τα 580 
ευρώ την περσινή χρονιά, φέτος πρέπει να προ-
καταβάλουμε 1850 ευρώ» και πρόσθεσαν ότι εάν 
συνυπολογιστεί και το κόστος της ενέργειας, τότε 
μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι τα έξοδα πολλα-
πλασιάζονται. Σημειώνουμε ότι τα περισσότερα 
καζαναριά καίνε αέριο και κάποια άλλα ξύλα. Οι 
μηχανές που χρησιμοποιούν για το πάτημα των 

σταφυλιών ώστε να προχωρήσουν στην απόσταξη 
του προϊόντος είναι ενεργοβόρες. Όλοι αντιλαμβά-
νονται ότι μιλάμε πλέον για εντελώς διαφορετικά 
οικονομικά μεγέθη στον τομέα της ενέργειας, τα 
οποία αλλάζουν.

Όλα τα παραπάνω προβλήματα προκάλεσαν 
συλλαλητήριο με τρακτέρ στα γραφεία της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας στη Λάρισα, από συγκέντρωση 
που πραγματοποίησαν εκεί οι Αγροτικοί Σύλλογοι 
της επαρχίας Τυρνάβου, την Τρίτη, 11 Οκτωβρίου.

Μειωμένη η οινοπαραγωγή

Μειωμένη κατά 30,5% εμφανίζεται φέτος η ελ-
ληνική οινοπαραγωγή, η οποία από τα 2.468.945 
hl που ήταν το 2021 αναμένεται να φτάσει το 
2022 τους 1.715.924 hl.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που απέστειλε το τμή-
μα Αμπέλου Οίνου και Αλκοολούχων Ποτών στην 
Κομισιόν που αφορά τις προβλέψεις της ελληνι-
κής οινοπαραγωγής, το στοιχείο που βασίζεται σε 
εκτιμήσεις των κατά τόπους ΔΑΟΚ (Διευθύνσεις 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής), είναι 
αρκετά επισφαλές και δεδομένου ότι ο τρύγος θα 
συνεχιστεί έως τα τέλη Οκτωβρίου ο τελικός όγκος 
οινοπαραγωγής θα είναι πιθανότατα αρκετά υψη-
λότερος.

Σημειώνουμε πάντως ότι η ίδια εικόνα εκτιμή-
σεων περίπου παρουσιάστηκε και την περσινή 
αντίστοιχη περίοδο, ενώ τα οριστικά στοιχεία οι-
νοπαραγωγής του επομένου Μαρτίου, που βασί-
στηκαν σε στοιχεία παραλαβής των οινοποιείων, 
καταγράφηκαν κατά πολύ υψηλότερα.

Η εκτίμηση του τμήματος Αμπέλου Οίνου και 
Αλκοολούχων Ποτών στην Κομισιόν είναι:

- Για τους οίνους Π.Ο.Π. (Προστασία Ονομασίας 
Προέλευσης) τα 175.536 εκατόλιτρα παραγόμε-
νων οίνων έναντι 199.795 πέρσι, δηλαδή, μείωση 
12,23%.

- Για τους οίνους Π.Γ.Ε. (Προστατευόμενη Γεω-
γραφική Ένδειξη) τα 402.024 εκατόλιτρα παρα-
γόμενων οίνων έναντι 415.886 πέρσι, δηλαδή, 
μείωση 3,33%.

- Για τους ποικιλιακούς οίνους χωρίς Π.Ο.Π. – 
Π.Γ.Ε. τα 151.161 εκατόλιτρα παραγόμενων οίνων 
έναντι 222.149 πέρσι, δηλαδή, μείωση 31,50%.

- Για τους άλλους οίνους τα 986.382 εκατόλιτρα 
παραγόμενων οίνων έναντι 1.627.959 πέρσι, δη-
λαδή, μείωση 39,41%.
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Προτάσεις 
για την 
εκμετάλλευση 
των παραλιών

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, μετείχε την 
προηγούμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση της ΠΕΔ 
(Περιφερειακή Ένωση Δήμων) Ν. Αιγαίου και έκα-
νε προτάσεις για την παραχώρηση απλής χρήσης 
αιγιαλού και παραλίας ενόψει της έκδοσης νέας 
ΚΥΑ.

Ο κ. Κωβαίος υποστήριξε ότι τo 2022 και μετά 
από δύο χρόνια περιορισμών λόγω της πανδημίας 
του κορωνοϊού υπήρξε μεγάλη αύξηση της τουρι-
στικής κίνησης στο νησί μας. Συγχρόνως, παρατη-
ρήθηκαν πολλά περιστατικά παραβατικότητας στα 
οποία, λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας για τις 
παραλίες και τους αιγιαλούς, ο δήμος Πάρου 
υποχρεούται να είναι απλός θεατής. 

Η αδυναμία της Κτηματικής Υπηρεσίας να εφαρ-
μόσει τη νομιμότητα, ήτοι να ελέγξει τις αυθαιρε-
σίες στην κατάληψη αιγιαλού και παραλίας από 
τους επιχειρηματίες, είχε ως αποτέλεσμα να 
καταπατείται το δικαίωμα των επισκεπτών 
(δημοτών και τουριστών) για ελεύθερη πρό-
σβαση σε αυτές. Όπως είπε: «Και πως να δι-
αφυλάξει τις παραλίες όταν το γραφείο της 
βρίσκεται σε άλλο νησί και δεν διαθέτει προ-
σωπικό στο νησί μας για την εποπτεία του».

Συνεχίζοντας υποστήριξε ότι οι δήμοι εξ ορι-
σμού οφείλουν να διαφυλάσσουν τον κοινόχρηστο 
χώρο και τη δημόσια περιουσία, την προστασία 
των ακτών και την εξασφάλιση της απρόσκοπτης 
πρόσβασης σε παραλίες και αιγιαλούς, περιοχές 
στις οποίες είναι αρμόδια η Κτηματική Υπηρεσία, 
θα ήταν σκόπιμο να δοθεί τουλάχιστον η δυνατό-

τητα να παράσχουν (οι δήμοι) κάθε δυνατή συν-
δρομή για την έγκαιρη και σύννομη διαδικασία 
αδειοδότησης των επιχειρήσεων και των ελέγχων 
λειτουργίας αυτών.

Στην τοποθέτησή του στη συνέχεια είπε: «Προς 
όφελος των δημοτών και επισκεπτών μας και την 
εύρυθμη λειτουργία του νησιού μας, κρίνουμε απα-
ραίτητη την άμεση συνεργασία με την Κτηματική 
Υπηρεσία για τον έλεγχο και τον καθορισμό ορίων 
στις εκμισθώσεις, και τη διαχείριση του Δημόσιου 
Χώρου, καθώς και τη δυνατότητα ελέγχου και την 
επιβολή προστίμων σε σχέση με την έκταση που 
καταλαμβάνουν τα ομπρελοκαθίσματα στις παρα-
λίες, Ως εκ τούτου και στο πλαίσιο της έκδοσης 
νέας ΚΥΑ για την παραχώρηση της απλής χρήσης 
αιγιαλού και παραλίας θα θέλαμε να επισημάνου-
με και να προτείνουμε τα εξής:

1. Η Κτηματική ως αρμόδια υπηρεσία ελέγ-
χου εάν αδυνατεί να διεκπεραιώσει λόγω πό-
ρων ή στελέχωσης τη διαδικασία παραχώρη-
σης και ελέγχου, να δίνεται η δυνατότητα να 
γίνεται από τους δήμους. Ο έλεγχος πρέπει να 
διενεργείται εκτός του δήμου και από τις αστυνο-
μικές και λιμενικές Αρχές

2. Ο αιτών μαζί με την αίτησή του να καταθέτει και 
ορθοφωτοχάρτη που να αποτυπώνονται ευκρινώς 
οι γραμμές αιγιαλού και παραλίας. Στον ορθοφω-
τοχάρτη θα πρέπει να υπάρχει ακριβής αποτύπωση 
του αριθμού των σετ που επιτρέπεται να τοποθε-
τήσει ο επιχειρηματίας στον μισθωμένο χώρο για 
τη διευκόλυνση του ελέγχου. Να υπάρχουν επίσης 

ευκρινή σημάδια του μισθωμένου τμήματος και η 
μετατόπισή τους να αποτελεί παράβαση.

3. Η διαδικασία μίσθωσης να ξεκινάει από 
τον Ιανουάριο έως το Μάρτιο ώστε να υπάρ-
χει το απαραίτητο χρονικό διάστημα ολοκλή-
ρωσής της πριν την έναρξη της θερινής πε-
ριόδου από τους δήμους και στη συνέχεια να 
αποστέλλονται τα συμβόλαια για σύμφωνη γνώμη 
στην Κτηματική Υπηρεσία.

4. Έλεγχος παραβάσεων. Να γίνονται άμε-
σα βεβαιώσεις των προστίμων στις ΔΟΥ όπως 
στις τροχονομικές παραβάσεις. Το πρόστιμο να 
είναι ίσο με το διπλάσιο της μίσθωσης. Μετά την 
τρίτη παράβαση να γίνεται άμεσα από τα όργανα 
ελέγχου αφαίρεση των ομπρελοκαθισμάτων. Να 
δίνεται η δυνατότητα ελέγχου και με δορυφορικά 
συστήματα. Το αδίκημα της «αυθαίρετης κατά-
ληψης και εκμετάλλευσης κοινόχρηστου χώ-
ρου και παρεμπόδιση ελεύθερης πρόσβασης 
πολιτών» να μετατραπεί σε ποινικό και να 
ισχύει η αυτόφωτη διαδικασία.

5. Το μέγιστο δυνατό προς εκμίσθωση τμήμα 
μιας παραλίας να μην υπερβαίνει το 30% της 
συνολικής της έκτασης και σε περίπτωση περισ-
σότερων του ενός ενοικιαστών αυτό να κατανέμε-
ται αναλογικά. Ο χώρος που θα παραχωρείται να 
δίνει τη δυνατότητα απρόσκοπτης και ελεύθερης 
πρόσβασης και διέλευσης των πολιτών.

6. Να υπάρχει έλεγχος στις ανώτερες τιμές 
προσφοράς των ομπρελοκαθισμάτων ώστε να 
μην υπάρχουν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Οι 
τιμές ενοικίασης των σετ δεν θα πρέπει να υπερ-
βαίνουν την τιμή του τετραγωνικού μίσθωσης που 
έχει καθορίσει η Κτηματική Υπηρεσία. Δηλαδή, αν 
το τ.μ. στο Μαρτσέλο είναι 35 ευρώ, η ανώτερη τιμή 
ενοικίασης να είναι τα 35 ευρώ. Μπορεί να δίνε-
ται η δυνατότητα στον επιχειρηματία να αυξήσει 
το κόστος ενοικίασης π.χ. σε 80 ευρώ το σετ, αλλά 
ταυτόχρονα θα αυξάνεται και η τιμή μίσθωσης του 
τ.μ. σε 80 τ.μ., ούτως ώστε ο Δήμος και η πολιτεία 
να εισπράττουν περισσότερα. 

7. Το αντάλλαγμα για τις παραχωρήσεις να δια-
μορφωθεί στο 80% στον οικείο ΟΤΑ και 20% στο 
Δημόσιο».

Για το 
ασθενοφόρο 
αεροσκάφος...

Ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, έστειλε επιστο-
λή προς το Βελέντζειο Ίδρυμα σχετικά με την τύχη 
του ασθενοφόρου αεροσκάφους της Πάρου.

Στην επιστολή του ο κ. δήμαρχος σημειώνει:
«Μετά και το τελευταίο συμβάν, με τον σοβαρό 

τραυματισμό ενός συμπολίτη μας, αναδείχθηκε για 
άλλη μια φορά πόσο κρίσιμη για τις ζωές μας στην 
Πάρο είναι η λειτουργία του υγειονομικού αερο-
σκάφους του Βελέντζειου Ιδρύματος για τις αερο-
διακομιδές. 

Κατόπιν τούτου, θα σας παρακαλούσα να μας 
ενημερώσετε εγγράφως για το πότε θα τεθεί σε 
επιχειρησιακή λειτουργία. Επίσης, θα ήθελα να 
σας επισημάνω ότι για το συγκεκριμένο ζήτημα 
το οποίο αποτελεί εκκρεμότητα πολλών χρόνων, 
είχαν αγοραστεί τα απαραίτητα ανταλλακτικά για 
την επαναλειτουργία του.

Με τη βεβαιότητα ότι κοινή μας επιδίωξη και στό-
χος είναι να χρησιμοποιηθεί το υγειονομικό αερο-
σκάφος για να σώζουμε τις ζωές των συμπολιτών 
μας, σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο 
σας και αναμένω την απάντησή σας».

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Για την παραπάνω επιστολή του κ. Κωβαίου, η 
Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δημοσιοποίησε στις 
9/10 την παρακάτω ανακοίνωση:

«- Ο Μ. Κωβαίος ως Δήμαρχος Πάρου ήταν μέλος 
και τιμητικά αντιπρόεδρος του Διοικητικού συμ-
βουλίου του Βελέντζειου Ιδρύματος από το 2014 
μέχρι το 2020, όταν κρίθηκε από τα αρμόδια όργα-
να ότι με βάση την κείμενη νομοθεσία η θέση αυτή 
ανήκει στην Πρόεδρο της Κοινότητας Πάρου.

- Ο Μ. Κωβαίος όταν ήταν μέλος, δεν παραβρέθη-
κε στις συνεδριάσεις του Διοικητικού του Συμβου-
λίου παρά μόνο επιλεκτικά, απαξιώνοντας και υπο-
σκάπτοντας με τη στάση του το έργο του Ιδρύματος.

- Ο Μ. Κωβαίος, αν και γνωρίζει, τους λόγους που 
το αεροπλάνο του Βελέντζειου δεν εντάσσεται στα 
πτητικά μέσα διακομιδής του ΕΚΑΒ, «κάνει τον κι-
νέζο». Ας μας πει τι έκανε ο ίδιος από την θεσμική 
του θέση προς το αρμόδιο Υπουργείο, για το λόγο 
αυτό.

- Ο Μ. Κωβαίος, αντί ως όφειλε να θέτει τα ζη-

τήματα της στελέχωσης του Κέντρου Υγείας με 
το απαραίτητο προσωπικό και τον απαιτούμενο 
εξοπλισμό του, ώστε να ανταποκρίνεται η πρωτο-
βάθμια περίθαλψη στις σημερινές πληθυσμιακές 
ανάγκες του νησιού μας, «παίζει» με τις ανθρώπι-
νες ανάγκες και τις ελλείψεις του δημόσιου τομέα 
υγείας.

Η πολιτική υποκρισία του Δημάρχου ξεπερ-
νάει κάθε όριο, αν και η ντροπή έτσι κι’ αλ-
λιώς δεν τα πήγαινε ποτέ καλά μαζί του.

Η εκμετάλλευση όμως του γεγονότος του 
χαμού ενός ανθρώπου είναι απαράδεκτη και 
γι’ αυτό την καταδικάζουμε».

τοπικές ειδήσεις
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Μια κατσίκα ελεύθερη

Σήμανε 
συναγερμός
γράφει ο Δημήτρης Καλανδράνης

Πριν τρεις εβδομάδες το ’σκασε μια κατσίκα 
από ένα μικρό μαντρί στην Αγκαιριά. Από εκεί-
νη τη στιγμή σήμανε συναγερμός. Βγήκαν πε-
ρίπολοι που χρησιμοποίησαν και ντρόν για να 
την εντοπίσουν, πλην όμως, στάθηκε αδύνατο 
να την πιάσουν. Μόλις αντιλαμβανόταν τους 
ανθρώπους να πλησιάζουν έτρεχε προς το βου-
νό, όπου κανείς δεν μπορούσε να τη φτάσει.

Και τώρα παραμένει εκεί και όταν πεινάσει 
κατεβαίνει στα χαμηλά, σε κήπους και χωρά-
φια και τρώει ό,τι πράσινο βρίσκει μπροστά της: 
κλήματα, ελιές, ζαρζαβατικά, ενώ ο ιδιοκτήτης 
της στήνει καρτέρι κάθε τόσο μαζί με έναν ειδι-
κό, για να την «συλλάβουν». Παρόλα αυτά, μέχρι 
αυτή τη στιγμή η κατσίκα παραμένει ελεύθερη.

Όλοι γνωρίζουμε ότι η κατσίκα είναι ένα 
σκληροτράχηλο ζώο που μας προμηθεύει υγιει-
νό γάλα, ξινομυζήθρες και νόστιμο κρέας, πλην 

όμως επικίνδυνη όταν μένει ελεύθερη, κάτι που 
συμβαίνει συχνά, παρά τις προσπάθειες των ιδι-
οκτητών. Και εδώ τίθεται το θέμα: Όσα χρόνια οι 
ιδιοκτήτες εφάρμοζαν το παστούρωμα, που σω-
στά απαγορεύτηκε, οι κατσίκες έβοσκαν άφοβα 
σε μικρές ή μεγάλες εκτάσεις. Οι ιδιοκτήτες συμ-
μορφούμενοι με τον νόμο για το παστούρωμα, 
περιόρισαν τον αριθμό των κατσικιών, πουλώ-
ντας ή σφάζοντας τες. Όσες έμειναν, κλείστηκαν 
σε καλά περιφραγμένα μαντριά και θρέφονται 
με ξηρή τροφή χειμώνα-καλοκαίρι. Να σημει-
ωθεί ότι ο χώρος σε αυτά τα μαντριά είναι πε-
ριορισμένος και τα κατσίκια υποχρεώνονται να 
ζουν εκεί μέχρι να πεθάνουν ή να σφαχτούν, 
κάτι που αντιβαίνει στη φύση της κατσίκας που 
χρειάζεται μεγάλο χώρο για να κινείται. 

Στο μεταξύ, είναι πολύ δύσκολο για κάποιον 
που έχει λίγες κατσίκες να τις οδηγήσει σε ένα 
αγρόκτημα να βοσκήσουν. Το πρόβλημα είναι 
η μετάβασή τους μέχρι εκεί. Θα πρέπει να με-
ταφερθούν με φορτηγό, που σημαίνει μεγάλη 
ταλαιπωρία, αλλά και ευκαιρία για τις λυτές 
κατσίκες να το σκάσουν. Και όταν φτάσουν στο 
αγρόκτημα, αυτό πρέπει να είναι καλά μαντρω-
μένο, κάτι πολύ δύσκολο και ασύμφορο για να 
τρώνε χορτάρι 5-10 κατσίκες.

Στην τωρινή περίπτωση, μερικοί πρότειναν να 
θανατώσουν την κατσίκα μόλις την εντοπίσουν. 

Τόσο απαράδεκτο όσο και το παστούρωμα. Άλλο 
να τη σφάζεις να τη φας και άλλο να τη σκοτώ-
νεις επειδή θέλει να ζήσει ελεύθερη. Νομίζω ότι, 
κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί τρόπος για να 
βόσκουν οι κατσίκες σε μεγάλους ελεύθερους 
χώρους χωρίς να μπορούν να ξεφύγουν.

Απαγορέψαμε το παστούρωμα και καλά κά-
ναμε, εφαρμόζοντας την τακτική: «Πονάει δόντι, 
βγάλε δόντι» όμως χωρίς να λύσουμε το πρό-
βλημα της βοσκής και χωρίς να σκεφτούμε τις 
συνέπειες. Δεκάδες κατσίκες σφάχτηκαν γιατί 
οι ιδιοκτήτες τους δεν μπορούσαν να τις βοσκή-
σουν με ασφάλεια σε χωράφια και αγροκτήματα, 
δικά τους ή νοικιασμένα. Οι κατσίκες δεν είναι 
σκυλάκια να τις κρατάς σε κλειστό χώρο και να 
τις βγάζεις βόλτα με λουρί για να φάνε χορτάρι.

Σκέφτηκε ποτέ κανείς να βρει έναν ηλεκτρο-
νικό ή άλλο τρόπο για την αποτροπή των κα-
τσικιών από τη φυγή; Στην Αγγλία πχ χρησιμο-
ποιούν τη μέθοδο tethering: Η κατσίκα δένεται 
από τον λαιμό σε ένα πολύ μακρύ σκοινί που 
της επιτρέπει να βόσκει σε ανοιχτό χώρο. Δεν 
γνωρίζω αν επιτρέπεται στην Ελλάδα.

Όσοι ζούμε σε νησί αντιλαμβανόμαστε το πρό-
βλημα και ευχόμαστε να βρεθεί κάποια λύση. 
Πολύ φοβάμαι πως σε λίγα χρόνια θα ξεχάσου-
με τις σπιτικές ξινομυζήθρες.

άποψη
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Χρήματα σε 
αμπελοκαλλιεργητές

Εγκρίθηκε από την ηγεσία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων η οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 894.178 ευρώ, η οποία αφορά 
συνολικά 1.291 αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων αμπελώνων των Κυκλα-
δίτικων νησιών.

Αναφορικά με την Περιφερειακή Ενότητα Πάρου, για 193 παραγωγούς, 
αντιστοιχεί το ποσό των 130.976 ευρώ.

Ενίσχυση στους νέους αγρότες

Μέσα στον Οκτώβριο θα πάρουν το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων της 
ενίσχυσής τους οι νέοι αγρότες των νησιών, καθώς ολοκληρώθηκαν από την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οι διαδικασίες αξιολόγησης και οι καταστάσεις με 
τα ποσά έχουν σταλεί ώστε να πιστωθούν οι λογαριασμοί τους.

«Έχει ολοκληρωθεί από την Περιφέρεια η αξιολόγηση και η αποστολή των 
καταστάσεων των νέων αγροτών που έχουν ενταχθεί με την τρίτη πρόσκληση 
που έχει εκδώσει η Περιφέρεια και αυτές τις μέρες θα πιστωθούν οι λογαρια-
σμοί των νέων αγροτών που είναι ιδιαίτερα αυξημένοι. Στις 35.000-40.000 
ευρώ που είναι το ποσό, θα πάρουν τώρα το 70% αυτής της ενίσχυσης», δήλω-
σε σχετικά ο εντεταλμένος Αγροτικής Οικονομίας Φιλήμονας Ζαννετίδης και 
πρόσθεσε ότι «τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης η διαβούλευση για τη νέα πρόσκληση που θα εκδοθεί σε ότι αφορά 
τα σχέδια βελτίωσης των εγκαταστάσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων», 
εκφράζοντας την ελπίδα του πως μέχρι το τέλος του έτους θα ξεκινήσουν οι 
αιτήσεις.

Δρομολόγια ΚΤΕΛ
Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πάρου από 10 Οκτωβρίου 2022 διαμορφώνονται 

για Πούντα Αντιπάρου και αεροδρόμιο, ως εξής:

Από Παροικιά προς Πούντα (Αντίπαρος)
07.10> ,09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.15, 15.10, 16.10, 17.10, 

17.40^, 20.10

Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικιά
07.50, 09.25, 11.25*, 12.25*, 13.45,  14.25>,15.25, 16.25*, 17.25, 18.25, 

20.25*
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου

Από Παροικιά προς αεροδρόμιο
07.10, 08.40, 11.10, 12.10, 14.15, 16.10, 17.40

Από Πούντα προς αεροδρόμιο
11.25, 14.25

Από αεροδρόμιο προς Πούντα - Παροικιά
09.05, 11.50, 18.00.

Οστεοφυλάκια
Από το γραφείο κοιμητηρίων του δήμου Πάρου έγινε γνωστό ότι λόγω της 

ανακαίνισης των χώρων των οστεοφυλακίων, η δημοτική Αρχή από 1η/1/2023 
θα προβεί στην απόθεση των οστεοθηκών στο χωνευτήριο, σύμφωνα με τα 
όσα ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας τους.

Τα παραπάνω αφορούν σε οστεοθήκες που δεν έχουν συνδεθεί με υπόχρεο.
Τέλος, καλούνται όσοι δεν είναι ταμειακά ενήμεροι, όπως προβούν στη διευ-

θέτηση τελών οστεοφύλαξης παρελθόντων ετών μέχρι τις 31/12/2022.  
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Άλλωστε, λαμβάνοντας υπόψη: 
(1ον) το τεράστιο πρόβλημα της κατάστασης με 

τον ΧΥΤΑ και την εκτίμηση ότι το 90-95% των 
απορριμμάτων είναι ανακυκλώσιμα υλικά, 

(2ον) το τέλος ταφής που από φέτος θα πλη-
ρώνουμε με προοδευτική κατάληξη στα 55 ευρώ/
τόνο, 

(3ον) την προσδοκία να δώσουμε μεγάλη διάρ-
κεια στη ζωή των νέων κύτταρων που θα δημιουρ-
γηθούν στον ΧΥΤΑ, 

(4ον) την αναγκαιότητα για την προστασία του 
φυσικού περιβάλλοντος της Πάρου και 

(5ον) την αναγκαιότητα ανάκτησης μεγάλου μέ-
ρους των υλικών με στόχο εξοικονόμηση πρώτων 
υλών και ενέργειας, γίνεται αντιληπτό ότι όλοι 

-φορείς και πολίτες- οφείλουν να «συμμαχή-
σουν» για να ενημερωθούν και να διαχειρι-
στούν σωστά την υπόθεση της ανακύκλωσης.

Η ανακύκλωση είναι ένας όρος λίγο - πολύ γνω-
στός στο ευρύ κοινό. Είναι ίσως το πρώτο πράγμα 
που έρχεται στο μυαλό, σχεδόν αυθόρμητα, όταν 
κάποιος ερωτάται για τις δράσεις που ακολουθεί 
σε σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος. Γί-
νεται όμως με σωστό τρόπο και υπάρχει η ανάλογη 
ενημέρωση - καθοδήγηση των πολιτών;

Η ανακύκλωση ως τρόπος διαχείρισης απορ-
ριμμάτων απαντάται από την αρχαιότητα ακόμη. 
Είναι δεδομένο ότι σε περιόδους όπου οι φυσικοί 
πόροι δεν βρίσκονται σε αφθονία, τα υλικά επα-
ναχρησιμοποιούνται με στόχο την εξοικονόμηση 

πόρων. Επομένως, σήμερα, σε μια περίοδο οικο-
νομικής και ενεργειακής κρίσης, η προσπάθεια για 
επαναχρησιμοποίηση όσο το δυνατόν περισσότε-
ρων φυσικών πόρων αποτελεί κάτι παραπάνω 
από επιτακτική ανάγκη.

Χαμηλά τα επίπεδα ανακύκλωσης

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών 
με τις χειρότερες επιδόσεις στα ποσοστά ανακύ-
κλωσης και διαχείρισης αποβλήτων. 

Η χώρα μας παράγει 28,9 τόνους αποβλήτων 
ανά εκατομμύριο του ΑΕΠ (Ακαθάριστου Εγχώ-
ριου Προϊόν) τη στιγμή που ο ευρωπαϊκός μέσος 
όρος είναι 17,5, ενώ το 80% των αστικών στερε-
ών αποβλήτων οδηγούνται στην ταφή. Από τα 5,5 
εκατομμύρια αστικά απόβλητα που παράγονται το 
44,3% αφορά σε αστικά απόβλητα τροφίμων, ενώ 
η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα με τη μεγαλύτερη 
σπατάλη τροφίμων στην Ε.Ε. καταλαμβάνοντας 
την 24η θέση. Χαρακτηριστικό είναι ότι κατά την 
περίοδο 2010-2019 το ποσοστό ανακύκλωσης 
ήταν στο 21%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος 
ήταν στο 47,7%.

Πάντως κάτι ανάλογο συμβαίνει και στο νησί 
της Πάρου, με την ανακύκλωση να κυμαίνεται πε-
ρίπου στο 20% την ίδια στιγμή που στον ΧΥΤΑ 
(σύμφωνα με εκτιμήσεις) σχεδόν το 90-95% των 
απορριμμάτων είναι ανακυκλώσιμα υλικά. Και 
βεβαίως αυτό σε μία μικρή κοινωνία έχει ακόμα 
μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αλλά και οικονομικό 
αντίκτυπο, ολοένα και περισσότερο.

Ανακύκλωση:  Ανάγκη  γ ια  ενημέρωση 

κα ι  σωστή  δ ιαχε ίρ ιση  απορρ ιμμάτων !

«Θέμα συνείδησης και  
ευαισθητοποίησης...»

Ο τομέας της ανακύκλωσης στην Πάρο έχει μείνει πίσω κι αυτό είναι γεγονός που δεν 
αποτυπώνεται μόνο στους αριθμούς, αλλά στην καθημερινότητα του νησιού. 
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Να δοθεί έμφαση στην ενημέρωση

Η Ελλάδα μέχρι πρότινος δεν κατάφερνε να πιά-
σει τους στόχους όσον αφορά την ανακύκλωση σε 
σύγκριση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, 
όμως αυτό σταδιακά πρέπει ν’ αλλάξει. Σε αυτό 
θα συμβάλλει και το νέο θεσμικό πλαίσιο που ήδη 
εφαρμόζεται. 

Το νέο θεσμικό πλαίσιο, καθώς και οι συνεργασί-
ες και συνέργειες με άλλους θεσμικούς φορείς και 
την τοπική αυτοδιοίκηση οι οποίες προωθούνται 
-άλλωστε είναι καθοριστικός ο ρόλος των δήμων 
στην εφαρμογή των νόμων που σχετίζονται με 
την ολοκληρωμένη διαχείριση των στερεών απο-
βλήτων- αλλά και η έμφαση στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών με σκοπό να γίνει 
η ανακύκλωση τρόπος ζωής, μπορούν να φέρουν 
άμεσα και εμφανή αποτελέσματα.

Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση αποτε-
λούν σημαντικά «όπλα». Όσο περισσότερες δρά-
σεις και καμπάνιες προωθηθούν σε σχέση με την 
ανακύκλωση, τόσοι περισσότεροι άνθρωποι όλων 
των μορφωτικών επιπέδων θα ενημερωθούν για 
την αξία της στην προστασία του περιβάλλοντος. 
Αυτό που μένει είναι να εντυπωθεί στη συνείδηση 
είναι ότι το θεσμικό πλαίσιο και οι υποδομές δεν 
αρκούν από μόνα τους, αν δεν υπάρχει πρωτίστως 
ατομική βούληση.

Τι λένε οι φορείς για την ανακύκλωση

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, η «Φωνή της Πάρου» 
επικοινώνησε και ζήτησε τις απόψεις σχετικά με 
το σημαντικό αυτό θέμα από τον διευθύνοντα 
σύμβουλο του Ελληνικού Οργανισμού Ανα-
κύκλωσης, Νίκο Χιωτάκη και τον γενικό 
διευθυντή του Φορέα Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων Νοτίου Αιγαίου, Χρήστο Γαμ-
βρούδη.

Νίκος Χιωτάκης  
(Διευθύνων Σύμβουλος Ε.Ο.ΑΝ.):

«Από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, με βάση το νέο 
εθνικό θεσμικό πλαίσιο που προώθησε η κυβέρνη-

ση για την ανακύκλωση, ξεκίνησε στη χώρα μας η 
εφαρμογή μιας νέας σειράς πολιτικών, που στόχο 
έχουν την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οι-
κονομίας, στην καρδιά της οποίας βρίσκεται η ανα-
κύκλωση και η διαλογή στην πηγή. 

Τρεις είναι οι άξονες πάνω στους οποίους θα στη-
ριχθούμε, για να πετύχουμε τους στόχους αυτούς. 

Πρώτος άξονας, είναι η εφαρμογή των κανόνων 
και η εντατικοποίηση των ελέγχων στα Συστήματα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης. 

Δεύτερος άξονας, είναι η συνεργασία μας με 
την τοπική αυτοδιοίκηση που αποτελεί για μας 
έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες για την 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας. 

Τρίτος άξονας, είναι ο σχεδιασμός του Ελληνι-
κού Οργανισμού Ανακύκλωσης που αφορά στην 
ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών για την ευαι-
σθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευση πολιτών 
και επιχειρήσεων, πάνω στα ζητήματα της ανακύ-
κλωσης. 

Τα σκουπίδια έχουν αξία. Συνεχίζουμε τις προ-
σπάθειές μας για τον διαχωρισμό στην πηγή, σε 
πλαστικό, γυαλί, χαρτί, αλουμίνιο και τα βιοαπο-
βλήτα, ώστε όλα τα παραπάνω να μην καταλήγουν 
στον πράσινο κάδο. Απώτερος στόχος μας είναι να 
προστατεύσουμε τις πηγές ενέργειας και πρώτων 
υλών και βεβαίως το περιβάλλον από τους ρύπους, 
με τελικό στόχο -μέχρι το 2030- να πετάμε στους 
ΧΥΤΑ το 20% των απορριμμάτων, ενώ σήμερα πε-
τάμε το 80%. Παρά τις στοχευμένες και συνεχείς 
προσπάθειές μας έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά 
μας».

Χρήστος Γαμβρούδης  
(Γεν. Διευθυντής ΦΟΔΣΑ Ν. Αιγαίου):

«Η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των 
υλικών συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη από την 
οικονομική, περιβαλλοντική και κοινωνική πλευρά 
της. Αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση 
για τη διαχείριση των αποβλήτων διότι επιτυγχάνει 
οικονομικά οφέλη, συμβάλλει στην αντιμετώπιση 
των περιβαλλοντικών προβλημάτων και διασφαλί-
ζει κοινωνική ισότητα και θέσεις εργασίας.

Ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με 
τους δήμους του Νοτίου Αιγαίου, προετοιμάζει και 
φέρνει ήδη τις αλλαγές στα νησιά μας και για τη 
νέα εποχή στη διαχείριση των στερεών αποβλήτων 
μ’ ένα ολοκληρωμένο σχεδιασμό που απαιτούν οι 
συνθήκες του σύγχρονου πολιτισμού και πλέον οι 
νομοθετικές δεσμεύσεις σύμφωνα με τους ακόλου-
θους δέκα άξονες.

1) Ενδυνάμωση της Περιβαλλοντικής κουλτού-
ρας με στοχευμένες δράσεις ενημέρωσης και ευαι-
σθητοποίησης στα νησιά της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου.

2) Παροχή κατευθύνσεων για την εφαρμογή τε-
χνικών και μεθόδων μείωσης και πρόληψης δημι-
ουργίας αποβλήτων.

3) Αναβάθμιση των εγκαταστάσεων των Κέντρων 
Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), με προ-
σθήκη σύγχρονου εξοπλισμού και θέσπιση προδι-
αγραφών των ανακτώμενων υλικών με ιδιαίτερη 
έμφαση στα πλαστικά.

4) Προετοιμασία και υλοποίηση-δημιουργία 
υποδομών και μέσων για επαναχρησιμοποίηση 
και ανακύκλωση αστικών αποβλήτων σε ποσοστό 
τουλάχιστον 55% το 2025, 60% το 2030 και 65% 
το 2035 και ανακύκλωση των συσκευασιών σε πο-
σοστό τουλάχιστον 65% το 2025 και 70% το 2030.

5) Προώθηση της χωριστής συλλογής χαρτιού, 
γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων και βιοαποβλήτων 
και διαχείριση αυτών σε σύγχρονες μονάδες.

6) Χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστι-
κών, μετάλλων, μπαταριών και αποβλήτων τροφί-
μων ειδικά στα σχολεία.

7) Καθιέρωση χωριστής συλλογής σε τουλάχι-
στον επτά νέα ρεύματα αποβλήτων, όπως γεωργικά 
πλαστικά, στρώματα, έπιπλα, ρουχισμό, παιχνίδια, 
φάρμακα, αθλητικό εξοπλισμό.

8) Μείωση των αποβλήτων τροφίμων που κα-
ταλήγουν σε κάδους κατά 30% το 2030 σε σχέση 
με το 2022, ιδίως με την ενθάρρυνση της χρήσης 
αδιάθετων τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη 
κατανάλωση, με την παροχή κινήτρων για τη δω-
ρεά τους ή περαιτέρω με την προώθηση της χρήσης 
τους ως ζωοτροφής.

9) Από την 1η Ιανουαρίου 2023 προβλέπεται ότι 
οι επιχειρήσεις που αποτελούν μεγάλους παρα-
γωγούς βιοαποβλήτων (όπως αποβλήτων κήπων, 
πάρκων και τροφίμων) υποχρεούνται να τα συλ-
λέγουν χωριστά, προκειμένου με δική τους ευθύνη 
να οδηγηθούν προς ανακύκλωση με παράλληλη 
ελάφρυνση των δημοτικών τελών.

10) Εφαρμογή του συστήματος “Πληρώνω όσο 
πετάω” από τους δήμους με τη χρέωση χαμηλό-
τερων δημοτικών τελών σε όλους όσοι παράγουν 
λιγότερα απόβλητα ή και ανακυκλώνουν περισσό-
τερο».

Μάρκος Κωβαίος  
(δήμαρχος Πάρου):

«Αρχικά, στην Πάρο, όπως και σε όλα τα Κυκλα-
δονήσια, λόγω της επέκτασης της τουριστικής σε-
ζόν και της μεγάλης προσέλευσης του τουριστικού 
κοινού, ο όγκος των απορριμμάτων αυξάνεται κα-
τακόρυφα.

Όπως γίνεται αντιληπτό, πρόκειται για μια δύ-
σκολη μάχη αλλά είμαστε αποφασισμένοι να την 
κερδίσουμε. Καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για 
να φτάσουμε στο επίπεδο καθαριότητας που επιθυ-
μούμε, και μέχρι στιγμής έχουμε επιτύχει αρκετά 
πράγματα σε αυτόν τον τομέα. 

Ειδικότερα, οι τόνοι που παράγονται στο νησί μας 
αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολλοί. Συγκεκριμένα, 
το 2018 ήταν περίπου 6.000 τόνοι, το 2019 ήταν 
περίπου 9.400 τόνοι και το 2021 ήταν 11.600 τόνοι, 
ενώ το 2022 αναμένονται ακόμα πιο αυξημένοι.

πρώτο θέμα
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Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, ένας νέος 
ειδικός χώρος τοποθέτησης απορριμμάτων με πε-
ριορισμένη πρόσβαση δημιουργήθηκε στην Πίσω 
Αλυκή. Επίσης, ολοκληρώθηκε το έργο Αποκατά-
στασης ΧΑΔΑ στο Πίσω Λιβάδι Πάρου. Στο πλαί-
σιο αυτό, για να αντιμετωπίσουμε τις αυξανόμενες 
ανάγκες, κάναμε αγορές νέων απορριμματοφόρων, 
φορτηγών και μηχανημάτων έργου, ενώ παράλλη-
λα συνεργαζόμαστε με τον ιδιωτικό τομέα, συμπλη-
ρώνοντας τους λιγοστούς υπαλλήλους που έχουμε.

Το 2021 εξάλλου, τα δημοτικά σχολεία του νη-
σιού μας απέκτησαν κάδους ανακύκλωσης, κα-
θώς και κάδους ανακύκλωσης μπουκαλιών. Στην 
ίδια κατεύθυνση, έχουμε αναπτύξει μια πολυε-
πίπεδη στρατηγική προκειμένου να μπορέσουμε 
αφενός να μειώσουμε τα απορρίμματα που πάνε 
στον ΧΥΤΑ μας και αφετέρου να προωθήσουμε την 
αξία της ανακύκλωσης. Επίσης, εκτός από χαρ-
τί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδερο και 
Tetrapack συσκευασίες, ανακυκλώνουμε μεταχει-
ρισμένα ελαστικά οχημάτων, λαμπτήρες, ηλεκτρι-
κές συσκευές και στρώματα. Τέλος, συμμετέχουμε 
σε πολλά προγράμματα όπως είναι το Clean blue 
Paros και το Aegean Rebreαth που προωθούν την 
προστασία του περιβάλλοντος και την ανακύκλωση 
των υλικών.

Στον δήμο Πάρου θα συνεχίσουμε εντατικά τις 
προσπάθειές μας για να υλοποιήσουμε τον βασι-
κό στρατηγικό μας στόχο να μετατρέψουμε το νησί 
μας σε ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό προορισμό τον 
οποίο θα απολαμβάνουν οι κάτοικοι και οι επισκέ-
πτες του νησιού, βελτιώνοντας στο πλαίσιο αυτό 
τα συστήματα συλλογής, διαλογής και μεταφοράς 
κάθε είδους απορριμμάτων.

Σε συνέχεια όλων των παραπάνω, αξίζει αν 
αναφερθεί ότι μόλις πρόσφατα καταφέραμε να 
εξασφαλίσουμε χρηματοδότηση ύψους 1.990.000 
ευρώ για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων στο 
νησί, σε Παροικιά και Νάουσα, όντας ο πρώτος και 
μοναδικός  Δήμος από τους 34 της Περιφέρειας 
που εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2014-2020». Σε αυτά θα υπάρχει ένας 
οργανωμένος χώρος με ευρωπαϊκές προδιαγραφές 
για να πηγαίνουν εκεί εκείνα τα προϊόντα που πολ-
λές φορές οι συμπολίτες μας τα πετούν στον δρόμο. 
Εκεί θα υπάρχει και χώρος ανταλλαγής διαφόρων 
προϊόντων π.χ. ένας άνθρωπος έχει ένα έπιπλο το 
οποίο δεν το χρειάζεται. Θα το αφήνει εκεί και μπο-
ρεί να θέλει κάποιος άλλος να το χρησιμοποιήσει. 
Είτε ρούχα είτε οτιδήποτε άλλο. Η εξέλιξη αυτή, σε 
συνδυασμό με τη συνεχή  ενίσχυση του στόλου μας 
με νέες αγορές απορριμματοφόρων  και φορτηγών, 
και την εκτεταμένη βελτίωση των υποδομών, μας 
κάνουν να είμαστε αισιόδοξοι για το μέλλον».

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Από την πλευρά του ο συνδυασμός της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου, μέσω του επικεφαλής 
της Κώστα Ροκονίδα, αναφέρει σχετικώς τα 
εξής:

«Η πρόσφατη επίσκεψη μας στο ΧΥΤΑ δεν ανέ-
δειξε μόνο τα προβλήματα του υπερκορεσμού του. 

Η διαπίστωση είναι ότι τεράστιες ποσότητες ανα-
κυκλώσιμων υλικών καταλήγουν εκεί. Τα στοιχεία 
εξάλλου δεν είναι ενθαρρυντικά, όταν μόνο το 20% 
των απορριμμάτων ανακυκλώνεται, γεγονός που 
οφείλεται σε πολλούς παράγοντες και πρέπει να 
παρθούν μέτρα. Συνεχής ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών, κίνητρα σε επιχειρήσεις 

κύρια εστίασης για συμμετοχή στην ανακύκλωση, 
πολλαπλασιασμός των σημείων και των κάδων 
ανακύκλωσης, άδειασμα των κάδων ανακύκλω-
σης σε τακτικότερα χρονικά διαστήματα, διεύρυν-
ση συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών, όπως έλαια 
κλπ. Βέβαια το μεγάλο ζήτημα είναι ότι τα ανακυ-
κλώσιμα υλικά και η επεξεργασία τους αποτελεί 
πηγή κερδοφορίας για τους εμπλεκόμενους επι-
χειρηματικούς ομίλους αντί να αποτελούν κέρδος 
που θα καλυτερεύει τη ζωή των νοικοκυριών που 
παράγουν τα απορρίμματα».

Περισσότερες μονάδες ανακύκλωσης ζητά η 
Ε.Ε.

Υποχρεωτική γίνεται η κατασκευή μονάδων 
διαλογής ανακυκλώσιμων σε όλες τις νέες εγκα-
ταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων. Η αλλαγή 
έρχεται με απαίτηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Ε.Ε.), η οποία έχει εδώ και χρόνια ξεκαθαρίσει ότι 
σε διαφορετική περίπτωση δεν θα χρηματοδοτη-
θούν από το νέο ΕΣΠΑ εγκαταστάσεις διαχείρισης 
απορριμμάτων.

Τις αλλαγές προανήγγειλε ο γενικός γραμμα-
τέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, 
Μανώλης Γραφάκος, σε ημερίδα που διοργά-
νωσε η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ). Όπως ανέφερε, οι αλλαγές 
πρόκειται να έρθουν μέσα από την τροποποίηση 
του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων 
(ΕΣΔΑ), που αναθεωρήθηκε μόλις πριν από μια δι-
ετία. «Η διαβούλευση για την επικαιροποίηση του 
εθνικού σχεδιασμού θα γίνει προκειμένου να τον 
προσαρμόσουμε σε νέα δεδομένα και νέες απαιτή-
σεις που έχουν προκύψει τα τελευταία δύο χρόνια, 
αλλά κυρίως έχουν προκύψει από τη συμφωνία 
που έχει επιτευχθεί για τη χρηματοδότηση από την 
Ε.Ε. των νέων μονάδων κυκλικής οικονομίας, των 
μονάδων ανακύκλωσης και ανάκτησης», ανέφερε 
κ. Γραφάκος.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τις «μονάδες 
ανακύκλωσης και ανάκτησης». Πρόκειται για τις 
εγκαταστάσεις διαχείρισης απορριμμάτων που, 
σύμφωνα με τον ισχύοντα σχεδιασμό, πρέπει να 
περιλαμβάνουν υποχρεωτικά δύο ροές αποβλή-
των, τα σύμμεικτα σκουπίδια και τα προδιαλεγ-
μένα βιοαπόβλητα. Οι μονάδες αυτές θα πρέπει 
τώρα να εξυπηρετούν τρεις ροές (και τη διαλογή 
ανακυκλώσιμων).

Την αλλαγή έχει ζητήσει η Ε.Ε. εδώ και χρόνια, 
τονίζοντας ότι δεν θα χρηματοδοτήσει πλέον μονά-
δες που κάνουν απλά διαχείριση συμμείκτων και 
έχουν ως αποτέλεσμα την εξαγωγή ενός 10%-15% 
ανακυκλώσιμων κακής ποιότητας και τη μετατρο-
πή του υπολοίπου σε απορριμματογενές καύσιμο. 
Η Επιτροπή ξεκαθάρισε και πρόσφατα στην Ελλά-
δα ότι οποιεσδήποτε μέθοδοι «ανάκτησης ενέργει-
ας» πρέπει να γίνονται μόνο στο υπόλειμμα και όχι 
στο μεγαλύτερο μέρος των απορριμμάτων, όπως 
γίνεται σήμερα στη χώρα μας.

Η προσθήκη αυτή θα έχει θετική επίδραση στην 
ανακύκλωση. Σήμερα, η διαλογή γίνεται κατά 
βάση από ιδιωτικά Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώ-
σιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), τα οποία όμως κατά κα-
νόνα βρίσκονται κοντά σε μεγάλα αστικά κέντρα 
(δηλαδή δεν καλύπτεται μεγάλο μέρος της χώρας). 
Το υπουργείο Περιβάλλοντος πιθανότατα θα προ-
σθέσει στον ΕΣΔΑ πρόβλεψη περί υποχρεωτικού 
εκσυγχρονισμού των όποιων δημοτικών ΚΔΑΥ, 
πολλά από τα οποία είναι απαρχαιωμένα. Ανάλογη 
πρόβλεψη (όχι υποχρεωτική, προφανώς) υπάρχει 
και για τα ιδιωτικά ΚΔΑΥ, με την πολιτεία να έχει 
αναλάβει νομική δέσμευση ότι θα υποστηρίξει τον 
εκσυγχρονισμό τους.

Η δεύτερη αλλαγή θα αφορά τη δυνατότητα του 
ιδιωτικού τομέα να αναλαμβάνει από τους δήμους 
ή τους Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΦΟΔΣΑ) τη διαχείριση αποβλήτων για μεταβατι-
κό διάστημα, έως ότου κατασκευαστούν και λει-
τουργήσουν οι σχεδιαζόμενες μονάδες.

πρώτο θέμα
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Νυχτερινό 
τιμολόγιο ΔΕΗ

Ξεκινάει από την 1η Νοεμβρίου η εφαρμογή του 
νυχτερινού οικιακού τιμολογίου της ΔΕΗ για τη 
χειμερινή περίοδο 2022-2023. 

Όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ, η χειμερινή περίοδος 
2022-2023 στο νυχτερινό ρεύμα θα παραμείνει σε 
ισχύ μέχρι τις 30 Απριλίου. Το οικιακό νυχτερινό 
τιμολόγιο Γ1Ν (με χρονοχρέωση) απευθύνεται σε 
οικιακούς πελάτες, με διαφορετικές ανάγκες κατα-
νάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στην ημέρα. 
Είναι ένα τιμολόγιο όπου οι καταναλώσεις που 
πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια του 24ώρου 
χρεώνονται με διαφορετικές τιμές. Δηλαδή, την 
τιμή του οικιακού τιμολογίου Γ1 στις ώρες χρέω-
σης «Ημέρας» και με μειωμένη τιμή «Νύχτας» στις 
ώρες μειωμένης χρέωσης. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, 
το ωράριο χειμερινής περιόδου από 1 Νοεμβρίου 
2022 έως 30 Απριλίου 2023 για το νυχτερινό ρεύ-
μα είναι 02:00 – 08:00 και 15:00 – 17:00, για τους 

πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο Δίκτυο της 
Ηπειρωτικής Χώρας και των διασυνδεδεμένων με 
αυτήν νησιών, όπως η Πάρος.

Η αίτηση για το νυχτερινό τιμολόγιο

Στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ επισημαίνεται ότι 
«εφόσον το επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος, μπορεί να 
προχωρήσει στη διακριτή χρέωση της κατανάλωσης 
σε 2 χρονικές ζώνες, τη ζώνη κανονικής χρέωσης 
(ημερήσια ζώνη) και τη ζώνη μειωμένης χρέωσης 
(νυκτερινή ζώνη)». Διευκρινίζεται ακόμα, ότι «τα 
τιμολόγια χρέωσης της ζώνης κανονικής χρέωσης 
και της ζώνης μειωμένης χρέωσης καθορίζονται 
από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας».

Η αίτηση για το νυχτερινό τιμολόγιο μπορεί να 
υποβληθεί, εφόσον το τιμολόγιο ρεύματος εκδίδε-
ται στο όνομα του ενδιαφερόμενου. Η διαδικασία 
γίνεται με δύο τρόπους:

- Μέσα από την εφαρμογή εξυπηρέτησης του 
ΔΕΔΔΗΕ

- Τηλεφωνικά στο 800 400 4000. 
Τέλος, σημειώνεται ότι υπάρχει δαπάνη για 

την ενεργοποίηση της χρονοχρέωσης (νυ-
χτερινό ρεύμα).

απόψεις-ειδήσεις

Εκδηλώσεις με 
…προεκλογικό 
άρωμα

Υπάρχει μία λαϊκή θυμοσοφία που λέει: «Μας 
είδαν αλευρωμένους και μας πέρασαν για μυ-
λωνάδες». 

Σήμερα, Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου, η δι-
εύθυνση του γενικού λυκείου Πάρου διοργα-
νώνει μία εκδήλωση στις 19.45 στην αίθουσα 
«Γιάγκος Αργυρόπουλος», που βρίσκεται εντός 
του σχολικού συγκροτήματος. Η εκδήλωση 
τιτλοφορείται: «Η γυναίκα κι οι προκλήσεις 
στη δημόσια σφαίρα». Ομολογώ ότι από τον 
τίτλο δεν μπορώ να καταλάβω πολλά πράγμα-
τα, αλλά εικάζω ότι το θέμα έχει σχέση με τη 
γυναίκα και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
στη σύγχρονη ζωή. Η σύναξη αυτή σύμφωνα 
με την ανακοίνωση είναι υπό την αιγίδα της 
Μ.Κ.Ο. «Women act». Ακόμα, στην εκδήλωση 
μεταξύ των ομιλητών θα είναι η βουλευτής 
της ΝΔ Άννα Μάνη Παπαδημητρίου και η κ. 
Μαίη Ζαννή, πρόεδρος και συνιδρυτής της πα-
ραπάνω ΜΚΟ καθώς και ειδική σύμβουλος του 
πρωθυπουργού. Ψάχνοντας λίγο παραπάνω 
τη ΜΚΟ, όπου υπό την αιγίδα της θα πραγμα-
τοποιηθεί η εκδήλωση στην Πάρο, είδαμε ότι 
υπάρχουν εκεί ως πρωταγωνιστικά μέλη, αρ-
κετά στελέχη της ΝΔ, αντιπεριφερειάρχες του 
κ. Πατούλη στην Περιφέρεια Αττικής, σύζυγοι 
βουλευτών της ΝΔ, όπως και άλλοι/ες που κι-
νούνται στον ίδιον ιδεολογικό χώρο. Θα μου 
πείτε «μα, είναι αρνητικό αυτό;». Όχι βέβαια! 
Η επιλογή πολιτικού χώρου είναι σεβαστή για 
κάθε πολίτη. Αλλού είναι το θέμα…

Το θέμα είναι πώς στήθηκε μία ακόμα εκδή-
λωση από τη διεύθυνση του ΓΕΛ Πάρου στην 
οποία καταρχάς ψευδώς αναφέρει η ανακοί-
νωση ότι μετέχουν όλοι οι σύλλογοι γυναικών 
στο νησί μας, ενώ είναι ολοφάνερο ότι αυτό 
δεν ισχύει αφού κάποιοι άλλοι σύλλογοι γυ-
ναικών απουσιάζουν. Από την άλλη στη σχετι-
κή ανακοίνωση έχουν γραφτεί ως οικοδεσπό-
τες –εκτός της διεύθυνσης- και ο σύλλογος 
διδασκόντων του ΓΕΛ. Σχεδόν αδυνατούμε να 
πιστέψουμε ότι η προσκεκλημένη βουλευτής 
της ΝΔ –όπου έχει ψηφίσει όλα τα νομοσχέδια 
κατά των εκπαιδευτικών (αξιολογήσεις κλπ)- 
έχει προσκληθεί κι από εκείνους για να μιλή-
σει στην εκδήλωση. Ή στραβός είναι ο γιαλός 
λοιπόν ή στραβά αρμενίζουν οι εκπαιδευτικοί. 
Όπως φυσικά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε 
γιατί στους οικοδεσπότες της εκδήλωσης πε-
ριλαμβάνονται (πάντα σύμφωνα με την αφίσα) 
και ο σύλλογος γονέων του ΓΕΛ Πάρου, που 
εδώ να θυμίσω ότι εκλογές στον συγκεκριμέ-
νο σύλλογο έγιναν πέρσι στις 3/11/21 και άρα 
φέτος, δεν έχουν γίνει αρχαιρεσίες για το νέο 
ΔΣ. Επίσης, στους οικοδεσπότες είναι αναφέ-
ρονται και οι μαθητικές κοινότητες!

Για να ολοκληρώνουμε. Όταν θέλετε να κά-
νετε πολιτικές εκδηλώσεις δεν είναι ντροπή να 
το κάνετε με την υπογραφή του κόμματός σας!

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

Λέμε τα 
πράγματα με το 
όνομα τους!

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υστε-
ρεί σε πολλά. Υστερεί στις δημοσκοπήσεις, σε 
πρωτοβουλίες, σε agenda setting πολιτικών 
θεμάτων και προώθησης τους στην κοινή γνώ-
μη.

Υπερτερεί στα κελεύσματα του πολιτικά αρι-
στερού DNA, στο 3%, στο φλερτ με τις μειοψη-
φίες, με αντιεμβολιαστές, πουτινιστές, καταλη-
ψίες και σε κάθε είδους παραβατικότητας μέσα 
στα πανεπιστήμια.

Με απλά λόγια, η κυβέρνηση παίζει μέχρι 
στιγμής «μπάλα» μόνη της και τα αποτελέσματα 
της παραμονής της στην πρώτη θέση, παρά τις 
αλλεπάλληλες κρίσεις που την έπληξαν, αποτυ-
πώνονται στις έρευνες της κοινής γνώμης των 
τελευταίων μηνών. Ένα κόμμα, που μετά την 
τετραπλή ήττα του στις εκλογές του 2019, έχει 
υποστεί πολλές μεταλλάξεις, ιδεολογικές, οργα-
νωτικές , στρατηγικές με αποτέλεσμα να είναι 
λίγο αριστερά, λίγο κεντρώο, λίγο κεντροαριστε-
ρό και σίγουρα με απροσδιόριστο DNA. Μόνο 
με ένα θαύμα, θα έρθει η επιδίωξη του για την 
πρώτη θέση στις εκλογές. Εκτός κι αν τα λάθη 

και οι αστοχίες της κυβέρνησης, οδηγήσουν και 
πάλι, στις αλήστου μνήμης εποχές των αγανα-
κτισμένων, στους δρόμους και στις πλατείες.

Η μάχη της καθημερινότητας, της ακρίβειας 
και της ενεργειακής κρίσης, θα σηματοδοτήσουν 
τον νικητή των εκλογών, πριν από τις εκλογές. 
Τα φαινόμενα της αισχροκέρδειας, των ελέγχων 
της αγοράς και η συγκράτηση των τιμών στο 
ράφι θα δώσουν τις απαντήσεις για το που θα 
γείρει η πλάστιγγα το βράδυ των εκλογών.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, 
που ορέγεται να ξανακερδίσει την εξουσία, κά-
νει σκληρή αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, ευ-
καιριακή και όχι δομική, εκμεταλλευόμενη τη 
δύσκολη καθημερινότητα των πολιτών. Το επό-
μενο διάστημα μέχρι τις εκλογές, τα πράγματα 
θα εξελιχθούν δύσκολα για το σύνολο της κοι-
νωνίας. Και μια απρόσμενη εξέλιξη στα εθνικά 
θέματα, θα την επιδείνωση αρκετά.

Σήμερα, η κυβέρνηση, σε καθημερινή βάση 
επεξεργάζεται το πολιτικό story της ημέρας, το 
οποίο μεταβιβάζεται από τα φίλια μέσα άμεσα, 
προς τους πολίτες και με εικόνες και με μηνύ-
ματα.

Τα άσφαιρα πυρά της αντιπολίτευσης, φωτο-
βολίδες κρότου λάμψης, τις περισσότερες φορές 
δε βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Όσο για 
τις περίφημες οικονομικές της προτάσεις, για το 
αύριο της διακυβέρνησης της χώρας, πέφτουν 
στο κενό. Δεν πείθουν για λόγους μη εμπιστο-
σύνης προς τα λεγόμενα τους και όσο καλές κι 
αν είναι οι προθέσεις τους, για να θυμηθούμε 
και το γνωστό παραμύθι με τον άμυαλο βοσκό 
που κορόιδευε τους ανθρώπους με το «βοήθεια, 
λύκος στα πρόβατα». Κι όταν πήγε ο λύκος στα 
πρόβατα, οι πολίτες δεν τον πίστεψαν. Έτσι είναι!

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου
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Άγγελος… εξάγγελος

«Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει καλύτερα να μη μάς πει κανένα»,  
τραγουδά ο Σαββόπουλος.

Οι άνθρωποι έχουμε την τάση να πιστέψουμε εκείνες τις από-
ψεις οι οποίες μας ευχαριστούν και όχι εκείνες που βασίζονται σε 
συγκεκριμένα στοιχεία και αποδείξεις. Πολλές φορές το ψέμα που 
μας βολεύει και όχι την αλήθεια! Κι αυτό φυσικά σχεδόν ουδεμία επί-
πτωση έχει όταν συζητάμε στο καφενείο, όπου με ανεπεξέργαστο τρόπο 
μπορεί κάποιος να εκφραστεί επί παντός επιστητού, ως γνήσιος «Έλλην».

Ξεκινώντας από το οποιοδήποτε κουτσομπολιό και «μοναδική» πληρο-
φορία, περνώντας στη «λύση» των τοπικών ζητημάτων και φτάνοντας 
στην ανάλυση της εθνικής και διεθνούς πολιτικής σκηνής. Έτσι και ευ-
χάριστα περνά η ώρα και δε δημιουργείται κανένα πρόβλημα.

Είναι φορές όμως που αυτός ο ολισθηρός δρόμος, μας οδηγεί σε λανθα-
σμένες εκτιμήσεις, τις οποίες συνήθως αντιλαμβανόμαστε εκ των υστέ-
ρων και πολλές φορές δεν είναι αναστρέψιμες οι συνέπειες που επισύ-
ρουν. Κι αν είναι σε προσωπικό επίπεδο, η ευθύνη είναι δική μας και ο 
«πέλεκυς» θα πέσει πάνω μας. Όταν όμως οι αποφάσεις μας επηρεάζουν 
και άλλους, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ σοβαρά. Δεν έχουμε το «δι-
καίωμα» στην ανευθυνότητα, δηλαδή να λειτουργούμε ανορθολογικά.

Στα αιρετά όργανα κυρίως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και επεξεργα-
σία των θεμάτων και αναλόγως στην λήψη των αποφάσεων.

Η κοινή λογική, που τη συναντάμε σε όλους και αφορά την 
ικανότητα μας να διαμορφώνουμε «ορθή κρίση» και να ξεχω-
ρίζουμε το σωστό από το λάθος, σε ελάχιστες ομολογουμένως 
περιπτώσεις «πάει περίπατο». 

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου

Νέο ΔΣ γονέων στο 
δημ. σχολείο Αρχιλόχου 
Μάρπησσας

Πραγματοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου διοικητικού συμ-
βουλίου στον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχολείου Αρχι-
λόχου Μάρπησσας.

Στις εκλογές ψήφισαν 70 μέλη του συλλόγου και υπήρξαν 67 έγκυρα ψη-
φοδέλτια και τρία άκυρα. 

Για το νέο ΔΣ έλαβαν: 
Κουτσοσπύρου Διονυσία 
52, Χάιντεριχ Τάνια 33, 
Ρούσσου Φανή 27, Χρι-
στόφορος Γιάννης 24, 
Μάνου Βασιλική 21, Χριστοφόρου Δέσποινα 19 και Τριανταφύλλου Δέσποι-
να 16

Στην ελεγκτική επιτροπή εκλέγονται: Κουτσοσπύρου Παρασκευή (Εύη) 33, 
Παυλάκη Βασιλική 24 και Νεδοπούλου Ευαγγελία 8.

Στην ένωση γονέων δήμου Πάρου εκλέγονται: Σταυριανός Μάνος 38 και 
Κουτσοσπύρου Παρασκευή (Εύη) 26.

Μετά από συνεδρίαση των μελών που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 8 
Οκτωβρίου, συγκροτήθηκε το νέο Δ.Σ. με την ακόλουθη σύσταση:
Πρόεδρος: Κουτσοσπύρου Διονυσία
Αντιπρόεδρος: Χριστόφορος Γιάννης
Ταμίας: Χάιντεριχ Τάνια
Γραμματέας: Τριανταφύλλου Δέσποινα
Μέλη: Ρούσσου Φανή, Μάνου Βασιλική και Χριστοφόρου Δέσποινα.

απόψεις-τοπικές 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)

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

ΠΑΡΟΣ, ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΑΕΡΟ-
∆ΡΟΜΙΟ, ενοικιάζεται μονοκατοικία 
επιπλωμένη 55 τ.μ. μέσα σε κτήμα 
μέχρι και τον Ιούνιο, τιμή 500€. Τηλ. 
για πληροφορίες: 6936 546 664

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το τμήμα 
πωλήσεων της έκθεσης του Οινο-
ποιείου «Αστέρας» και ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ με εμπειρία. Τηλ. για 
περισσότερες πληροφορίες: 6977 
786 711

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από αποθήκη τροφοδοσίας κατε-
ψυγμένων τροφίμων, με απαραίτητη 
γνώση Η/Υ και αγγλικών. Αποστολή 
βιογραφικών στο: email: pfrs@
yahoo.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη 
στελέχωση SUPER MARKET στη Μάρ-
πησσα και στην Παροικιά όλων των 
ειδικοτήτων. Κρεοπώλης, Ταμίες, 
Άτομα για ανεφοδιασμό, Αποθηκάρι-
οι, Μανάβης. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6943 279 227

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για 
τη στελέχωση λογιστηρίου σε SUPER 
MARKET. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ. 

επικοινωνίας: 6943 279 227

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για την Αντίπαρο. 
Απαιτούμενα προσόντα: Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική 
κουζίνα. Άριστη γνώση και εφαρμογή 
πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίμων. Ευχάριστος 
και θετικός χαρακτήρας. Απόφοιτος 
σχολής μαγειρικής. Παρέχεται 4μηνη 
απασχόληση από Μάιο μέχρι και 
Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές 
αναλόγως προσόντων. Δωρεάν 
Διαμονή και Διατροφή. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βι-
ογραφικών στο vilabro@gmail.com. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6946 000036

MASSEUSE/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΡΙΑ ζητείται για την Αντίπαρο. 
Απαιτούμενα προσόντα: Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών. Παρέχεται 
4μηνη απασχόληση από Μάιο μέχρι 
και Αύγουστο. Μισθολογικές απολα-
βές αναλόγως προσόντων. Δωρεάν 
Διαμονή και Διατροφή. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βι-
ογραφικών στο vilabro@gmail.com. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6946 000036 

BABY SITTER ζητείται για το διάστη-
μα από Απρίλιο έως Αύγουστο. 8ωρη 
απασχόληση, 5 μέρες την εβδομάδα. 
Παροικία. Τηλ. 6974 601 331.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ ζητείται για 
εργασία σε χρωματοπωλείο στην 
Αλυκή της Πάρου. Επιθυμητή η γνώση 
Η/Υ και αγγλικών. Πρωινό ωράριο. 
Μόνιμη εργασία με ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ. για πληροφορίες: 697 
2000752, 22840 91229

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€ 

Εξωραϊστικός 
Σύλλογος Μώλου-
Μαρμάρων Πάρου

«Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ»
Έκτακτη Συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου 2022
Σήμερα την 1η Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12:00 

το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου μόλις 
πληροφορήθηκε το θάνατο της Μαρίας Γεννάρη, 
ιδρυτικού μέλους του Συλλόγου μας με σημαντι-
κή συλλογική προσφορά και μητέρας του επίσης 
ιδρυτικού μέλους κυρίου Αλέξανδρου Γεννάρη, 
συνεδρίασε διαδικτυακά εκτάκτως και αποφάσισε 
ομόφωνα τα ακόλουθα:

1. Να εκφρασθούν εκ μέρους του Δ.Σ. θερμά συλ-
λυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης.

2. Να διατεθεί στη μνήμη της συμβολικό ποσό 
100 ευρώ στο Εκκλησιαστικό Γηροκομείο Πάρου.

3. Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα σε εφημε-
ρίδα της Πάρου προς ενημέρωση.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου, 
Μιχάλης Δ. Κυριαζάνος
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Προσοχή στους 
δρόμους

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ν. 
Αιγαίου δημοσίευσε τα συνολικά στοιχεία τρο-
χαίων ατυχημάτων και παραβάσεων του μηνός 
Σεπτεμβρίου στα νησιά μας.

Έτσι, στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσε-
ων τον Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκαν 17.953 
έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 3.501 παρα-
βάσεις του Κ.Ο.Κ.. Οι σοβαρότερες - επικίνδυνες 
παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν:

• 898 για οδήγηση δικύκλου χωρίς χρήση προ-
στατευτικού κράνους

• 503 για υπερβολική ταχύτητα
• 362 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδη-

γού
• 129 για οδήγηση αυτοκίνητου χωρίς χρήση 

ζώνης ασφαλείας
• 42 για χρήση κινητού τηλεφώνου κατά την 

οδήγηση
•11 για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας
• 11για φθαρμένα ελαστικά
Επίσης, στην εδαφική αρμοδιότητα της Γενικής 

Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ν. Αι-
γαίου, τον Σεπτέμβριο σημειώθηκαν 44 τροχαία 
ατυχήματα. Ειδικότερα σημειώθηκαν:

• Τέσσερα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα
• Επτά σοβαρά τροχαία ατυχήματα
• Τριάντα τρία ελαφρά τροχαία ατυχήματα
Από τα τροχαία ατυχήματα που συνέβησαν σε 

αστικές και αγροτικές περιοχές καταγράφηκαν 54 
παθόντες. Ειδικότερα καταγράφηκαν:

• Τέσσερις θάνατοι
• Έξι σοβαρά τραυματίες

• Σαράντα τρεις ελαφρά τραυματίες
Οι κύριες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων, κα-

θώς και οι παράγοντες που επιτείνουν τις συνέ-
πειές τους είναι:

- Η υπερβολική ταχύτητα 
- Η απόσπαση της προσοχής του οδηγού
- Η παραβίαση της προτεραιότητας
- Η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ
- Η κίνηση στο αντίθετο ρεύμα
- Η οδήγηση χωρίς χρήση κράνους και προστα-

τευτικής ζώνης

Συμβουλές

Η Ελληνική Αστυνομία ιδιαίτερα ευαισθητοποι-
ημένη στα θέματα ασφαλούς οδήγησης και οδικής 
ασφάλειας υπενθυμίζει σε όλους τους οδηγούς 
και τους χρήστες του οδικού δικτύου ότι η οδική 
ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας. Δεν πρέπει να 
ξεχνάμε ότι οδηγώ με ασφάλεια σημαίνει:

• Μαθαίνω και εφαρμόζω τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας 

• Έχω διαρκώς τεταμένη την προσοχή μου στην 
οδήγηση και τον έλεγχο του οχήματος

• Όταν οδηγώ δεν έχω καταναλώσει οινοπνευ-
ματώδη ποτά 

• Δεν παραβιάζω τα όρια ταχύτητας 
• Σε περίπτωση που οδηγώ ή είμαι συνεπιβάτης 

σε μοτοσικλέτα φορώ πάντα κράνος  
• Φορώ πάντα ζώνη ασφαλείας 
• Τοποθετώ τα παιδιά σε παιδικό κάθισμα στο 

πίσω μέρος του αυτοκινήτου και τους φορώ ζώνη 
ασφαλείας

• Δεν κάνω αντικανονικά προσπεράσματα 
• Δεν παραβιάζω τον κόκκινο σηματοδότη 
• Σταματώ στο STOP και δίνω προτεραιότητα 
• Δεν μιλώ στο κινητό όταν οδηγώ 
• Δίνω προτεραιότητα στους πεζούς 
• Σέβομαι τα σήματα και τις υποδείξεις των τρο-

χονόμων.

Airbnb: Tζίρος 
3 δισ

Τα καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης σημει-
ώνουν αύξηση τζίρου κατά 26,5% σε σχέση με 
την αντίστοιχη περίοδο του 2019, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που αναλύει σε μηνιαία βάση η εταιρεία 
«AirDNA».

Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση σε πανευ-
ρωπαϊκό επίπεδο και είναι άλλωστε χαρακτηριστι-
κό ότι μόνο κατά το δίμηνο Ιουλίου - Αυγούστου 
οι κρατήσεις εκτιμάται ότι ξεπέρασαν το 1,3 εκατ., 
από μόλις 600.000 το αντίστοιχο περυσινό διάστη-
μα. 

Με βάση τα στοιχεία της εταιρείας «Transparent», 
στρατηγικού συνεργάτη του STAMA Greece (Σύν-
δεσμος Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακι-
νήτων), σε πανελλαδικό επίπεδο λειτουργούν 
182.971 καταλύματα. Το μέγεθος αυτό είναι 
ιδιαίτερα αξιόπιστο, καθώς η Transparent κατα-
γράφει τις καταχωρίσεις καταλυμάτων σε όλες τις 
δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως Airbnb, Booking, 
VRBO και Trip Advisor, αφαιρώντας τις διπλοεγ-
γραφές αλλά και τα παράνομα ακίνητα που δεν 
έχουν αριθμό μητρώου. Στην Αττική, τα κατα-
λύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης ανέρχονται 
σε 11.328 σύμφωνα με ρεπορτάζ στην εφημε-
ρίδα, «Καθημερινή».

Το 2021 υπολογίζεται ότι μόνο τα έσοδα από τη 
διαμονή σε καταλύματα βραχυχρόνιας μίσθωσης 
ανήλθαν σε 1,25 δισ., ενώ για φέτος οι προβλέψεις 
κάνουν λόγο για έσοδα που θα προσεγγίσουν το 
1,5 δισ.

Η άλλη οπτική του θέματος

Σε πολλές περιοχές της χώρας η διείσδυση των 
βραχυχρόνιων μισθώσεων σε περιοχές με χαμηλό 
απόθεμα διαθέσιμων κατοικιών, δημιουργεί σημα-
ντικά προβλήματα και ανισότητες.

Το παραπάνω είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που 
καλείται να διαχειριστεί η πολιτεία, καθώς ιδίως 
φέτος, που οι βραχυχρόνιες μισθώσεις όχι μόνο 
επέστρεψαν στο επίπεδο του 2019, αλλά είχαν 
ακόμη υψηλότερες επιδόσεις, παρατηρήθηκαν 
ανυπέρβλητα προβλήματα στις περιοχές 
υψηλού τουρισμού με την εύρεση κατοικι-
ών για τη φιλοξενία γιατρών, δασκάλων και 
άλλου μόνιμου προσωπικού, που προέρχεται 
από άλλες πόλεις της χώρας. Το ίδιο ισχύει 
και αυτήν την περίοδο με τους φοιτητές, κα-
θώς πολλοί ιδιοκτήτες επιδιώκουν την εκμί-
σθωση των ακινήτων τους με τη σεζόν, δηλα-
δή από τον Οκτώβριο έως τον Μάιο και στη 
συνέχεια να αναζητήσουν ξένους επισκέπτες 
μέσω βραχυχρόνιας μίσθωσης. 

Τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα έντονα σε δημο-
φιλή νησιά των Κυκλάδων (π.χ. Πάρος, Μύκονος, 
Σαντορίνη, Νάξος, Σύρος), των Επτανήσων (π.χ. 
Κέρκυρα, Ζάκυνθος) και ακόμη περισσότερο στην 
Κρήτη (π.χ. Χανιά, Ηράκλειο), όπως σημειώνει η 
εφημερίδα «Καθημερινή».

ειδήσεις

Διαμαρτυρία 
για το εικαστικό 
εργαστήριο

Οι γονείς, οι κηδεμόνες και οι μαθητές του εργα-
στηρίου εικαστικών του δήμου Πάρου, διαμαρτύ-
ρονται με επιστολή τους για τη διακοπή λειτουρ-
γίας του εικαστικού εργαστηρίου και εκφράζουν 
τη δυσαρέσκειά του γι’ αυτό.

Στην επιστολή σημειώνουν:
«[…] Ορισμένοι από εμάς και τα παιδιά μας είχαμε 

την τύχη να υπάρξουμε μαθητές στα ποικίλα τμή-
ματα του εικαστικού εργαστηρίου (παιδικά, ενηλί-
κων, αγιογραφίας, γλυπτικής, ελεύθερου και γραμ-
μικού σχεδίου). Μέσα από αυτή τη μαθητεία είχαμε 
την ευκαιρία να ανακαλύψουμε τις δεξιότητές μας 
και να γνωρίσουμε τον μαγικό κόσμο των εικαστι-
κών τεχνών. Συνοδοιπόρους σε αυτή την εμπειρία 
είχαμε τις δασκάλες – ζωγράφους και εικαστικούς, 
οι οποίες με αμέριστη όρεξη και μεράκι μας προ-
σέφεραν τις γνώσεις τους και τις συμβουλές τους. 
Επιπλέον, πολλοί φοιτητές και απόφοιτοι αρχιτε-
κτονικών και γραφιστικών σπουδών οφείλουν την 
επιτυχία τους στις εισαγωγικές εξετάσεις στα τμή-
ματα αυτά, στην προετοιμασία που παρακολούθη-
σαν στο εικαστικό εργαστήρι.

Σήμερα, που η καλλιτεχνική έκφραση και η δη-

μιουργικότητα απορρίπτεται και από το ελληνι-
κό σχολείο (από το 2020 έχουν αφαιρεθεί από το 
ωρολόγιο πρόγραμμα του γενικού λυκείου τα μα-
θήματα του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου και 
της καλλιτεχνικής παιδείας, υπάρχει ακόμη μεγα-
λύτερη ανάγκη για υποστήριξη της καλλιτεχνικής 
παιδείας.

Ο δήμος Πάρου, αντί να υποστηρίζει, υποτιμά 
και απαξιώνει δημιουργικές δράσεις, στερώντας 
το δικαίωμα των πολιτών της Πάρου να απολαμ-
βάνουν δημόσια αγαθά που ξεφεύγουν από την 
τουριστική φυσιογνωμία του νησιού. Για πολλούς 
από εμάς, η Πάρος δεν είναι τόπος καταγωγής, εί-
ναι όμως τόπος επιλογής ζωής. Και επειδή θέλουμε 
να εμπλουτίζουμε και να βελτιώνουμε τη ζωή μας, 
μας ενδιαφέρει να συμμετέχουμε σε δραστηριότη-
τες πολιτισμού με εμάς συμμετέχοντες.

Θα θέλαμε λοιπόν να ρωτήσουμε.  Γιατί δε δί-
νονται κίνητρα από το δήμο, ώστε να ενθαρρυνθεί 
η ανταπόκριση των καθηγητών στην πρόσκληση 
– προκήρυξη για πρόσληψη στο εργαστήριο εικα-
στικών; Γιατί τόσα χρόνια είχε παραμεληθεί ο χώ-
ρος του εργαστηρίου (το οποίο συστεγαζόταν με τη 
φιλαρμονική και παλαιότερα με το ΔΟΝΑ) με τη 
σκόνη και την επικινδυνότητα του περιφερειακού 
δρόμου; Γιατί οι καθηγητές θα πρέπει να διεκδι-
κούν τα αυτονόητα για τη δουλειά τους (ασφάλεια, 
αναβάθμιση του χώρου, καθαριότητα), αντί να τους 
δίνεται χώρος έμπνευσης και δημιουργίας; Και για-
τί τελικά εμείς οι πολίτες να στερούμαστε δημόσια 
αγαθά που μας ψυχαγωγούν και μας βελτιώνουν 
ως άτομα και για τα οποία καταβάλλουμε και δη-
μοτικά τέλη;».
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Τρίτεκνοι

Ο σύλλογος τριτέκνων Πάρου Αντιπάρου 
θα προσπαθήσει να μπει στο πρόγραμμα για να 
διανείμει στις οικογένειες που είναι εγγεγραμμέ-
νες - μέλη στον σύλλογο, φρούτα εποχής, σε κάθε 
οικογένεια που θα καταθέσει αίτηση.

- Δικαιούχοι / ωφελούμενοι είναι οι τρίτεκνες 
οικογένειες με τρία προστατευόμενα

παιδιά (το πρώτο παιδί μέχρι 25 ετών),
- Στην περίπτωση που μέλος της οικογένειας έχει 

αναπηρία ΑΜΕΑ 67% και άνω, τότε το εισοδηματι-
κό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 3.600 ευρώ.

- Η οικογένεια με 5 μέλη (το πρώτο παιδί μέχρι 
25 ετών) και εισόδημα μέχρι 17.280 ευρώ.

- Η οικογένεια με 4 μέλη (το δεύτερο παιδί μέχρι 
25 ετών) και εισόδημα μέχρι

14.400 ευρώ.
- Η οικογένεια με τρία μέλη (το τρίτο παιδί μέχρι 

25 ετών) και εισόδημα μέχρι 11.520.
- Η οικογένεια με 2 μέλη και εισόδημα μέχρι 

10.700 ευρώ.
- Η οικογένεια με ένα μέλος και εισόδημα μέχρι 

7.200 ευρώ.
Ο κάθε ωφελούμενος θα πρέπει να καταθέσει 

στο γραφείο του συλλόγου τριτέκνων, τα δικαιο-
λογητικά:

- Αίτηση για φρούτα
- Φωτοτυπίες αστυνομικών ταυτοτήτων και των 

δύο γονιών
- Εκκαθαριστικό εφορίας τελευταίου έτους
- Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-

στασης (τελευταίου μήνα)
- Φωτοτυπία απόφασης ΚΕΠΑ για αναπηρία με 

67% και άνω
- Θεωρημένη κάρτα τρίτεκνου για το 2022
Οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν μέχρι 30/10/2022 

και για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να επικοινωνούν στον αριθμό τη-
λεφώνου: στο τηλ. 697 2609 728 (Μάγκυ Αρμάου).

Έργο στην 
Αντίπαρο

Με συνολικό προϋπολογισμό 962.359 ευρώ χρη-
ματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφε-
ρειακής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο υλοποίησης του 
ΕΣΠΑ 2014 – 2020, το έργο για τη διαχείριση 
στερεών αποβλήτων του δήμου Αντιπάρου. 

Η Πράξη είναι ενταγμένη στον Άξονα Προτεραι-
ότητας «Ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής», 
εξασφαλίζοντας έτσι τους απαιτούμενους πόρους 
για την υλοποίηση του έργου.

Βάσει της Προγραμματικής Σύμβασης και επει-
δή ο δήμος Αντιπάρου (Κύριος του έργου) δεν 
καλύπτει τις απαιτήσεις που θέτουν οι ρυθμίσεις 
της Προγραμματικής Περιόδου όσον αφορά τους 
δικαιούχους των έργων, η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 
αναλαμβάνει την άσκηση για λογαριασμό του δή-
μου, της αρμοδιότητας να λειτουργήσει ως δικαι-
ούχος έναντι της Διαχειριστικής Αρχής του Προ-
γράμματος και να προχωρήσει στην υλοποίηση 
του έργου, από την ωρίμανσή του, μέχρι και την 
παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία στον δήμο. 

Το έργο αφορά σε: 
1. Εκπόνηση μελετών και σύνταξη Τευχών Δη-

μοπράτησης
2. Κατασκευή Υποδομών ΣΜΑ/ΣΜΑΥ, Μονάδα 

Κομποστοποίησης και ΠΣ:
- Κατασκευή σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτω-

σης Αποβλήτων (Σ.Μ.Α.) σε κατάλληλο χώρο (στη 
θέση «Προφήτης Ηλίας») του Δ. Αντιπάρου. Η δυ-
ναμικότητα προσδιορίζεται στους 542 tn/year. 

- Κατασκευή σύγχρονου Σταθμού Μεταφόρτω-
σης Ανακυκλώσιμων Υλικών (Σ.Μ.Α.Υ.) στο ίδιο 
οικόπεδο με τον Σ.Μ.Α.

- Κατασκευή σύγχρονης Μονάδας Κομποστο-
ποίησης στο ίδιο οικόπεδο με τον Σ.Μ.Α και τον 
Σ.Μ.Α.Υ.

- Κατασκευή Πράσινου Σημείου σε δημοτικό οι-
κόπεδο στη θέση «Κάμπος», όπου ο δημότης θα 
μπορεί να φέρνει ανακυκλώσιμα υλικά, ογκώδη 
(π.χ. έπιπλα, απόβλητα από ηλεκτρικό και ηλε-
κτρονικό εξοπλισμό Α.Η.Η.Ε.), ειδικά απόβλητα 
(λ.χ. μπαταρίες, χρώματα, κ.α.), πράσινα απόβλητα 
και άλλα είδη, με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, 
την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ή την 
ανακύκλωση.

Περιλαμβάνεται ο εξοπλισμός:
- Μικρός ελαστιχοφόρος φορτωτής 
- Ανυψωτικό μηχάνημα
- 2 απορριμματοκιβώτια press-containers κλει-

στού τύπου 12 κ.μ.
- Κλαδοτεμαχιστής
- Δεματοποιητής ανακυκλώσιμων υλικών
- 3 απορριμματοδέκτες ανοιχτοί 10 m3
- 3 απορριμματοδέκτες κλειστοί 10 m3 
- 2 πλαστικές δεξαμενές 1.500 lt
Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής και διαχείρι-

σης βιοαποβλήτων
- Απορριμματοφόρο συλλογής οργανικού κλά-

σματος 
- Μονάδα κομποστοποίησης 15 m3
- 11 πλαστικοί καφέ κάδοι για οργανικά υλικά 

660lt
- 16 πλαστικοί καφέ κάδοι για οργανικά υλικά 

330 It
- 80 οικιακοί κομποστοποιητές 280 It
- 30.000 βιοδιασπώμενες σακούλες συλλογής 10 

lt.

Λιμένας 
Αντιπάρου

 Με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αιγαίου και με ενημέρωση από το Λιμενικό Ταμείο 
Πάρου Αντιπάρου, εγκρίθηκε η κατασκευή του έρ-
γου στην Αντίπαρο, με τον τίτλο: «Κατασκευή περι-
μετρικής κρηπίδωσης υφιστάμενου μώλου λιμένα 
Αντιπάρου».

Το έργο είναι προϋπολογισμού 1.800.000 ευρώ 
με ΦΠΑ και περιλαμβάνει περιμετρική κρηπίδω-
ση του υφιστάμενου νοτίου μώλου έμπροσθεν του 
προβλήτα στην Αγία Μαρίνα, για τη δημιουργία 
πρόσθετων θέσεων σκαφών και μικρών θαλάσσι-
ων μέσων εν γένει. 

Χρηματοδότηση
Την έκτακτη χρηματοδότηση συνολικού ύψους 

64 εκ. ευρώ, στους δήμους και τις σχολικές επιτρο-
πές, για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενερ-
γειακού κόστους και την εξασφάλιση θέρμανσης 
στα σχολεία, υπέγραψε ο αναπληρωτής υπουργός 
Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας.

Η πρόσθετη επιχορήγηση είναι από τους Κεντρι-
κούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) και για τις Κυκλά-
δες το ποσό που αναλογεί είναι 924.947,34 ευρώ. 
Από αυτά, για τον δήμο Πάρου προορίζονται 
τα 86.819,23 ευρώ και για τον δήμο Αντιπά-
ρου τα 15.835,28 ευρώ.

Υπενθυμίζεται, ότι έχει ήδη προηγηθεί φέτος η 
ενίσχυση όλων των δήμων της χώρας με έκτακτη 
χρηματοδότηση συνολικού ύψους 218 εκατομμυ-
ρίων ευρώ, για την αντιμετώπιση του ενεργειακού 
κόστους καθώς και των σχολικών επιτροπών τους 
για τις δαπάνες θέρμανσης.

Αντίπαρος

Νέα σελίδα 
ο δήμος 
Αντιπάρου

Εγκαινιάζοντας τη νέα πρωτοποριακή διαδικτυ-
ακή πύλη ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, με την 
τεχνολογική και οργανωτική υποστήριξη της Ελ-
ληνικής εταιρείας τεχνολογίας και καινοτομίας, 
Crowdpolicy, ο δήμος Αντιπάρου αναβαθμίζει τη 
ψηφιακή του εικόνα.

Μέσω της ανανεωμένης ιστοσελίδας (antiparos.
gr), προσφέρει ψηφιακές υπηρεσίες διαφάνειας, 
προβολής και συμμετοχικότητας, με στόχο την 
έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση του πολίτη και 
επισκέπτη του νησιού, σε όλα τα θέματα άμεσης 
χρησιμότητας, αλλά και γενικότερου ενδιαφέρο-
ντος. Επιπλέον, η διαδικτυακή πύλη είναι συνδε-
δεμένη με πολλαπλές υπηρεσίες ηλεκτρονικής δι-
ακυβέρνησης για την καλύτερη διευκόλυνση των 
δημοτών και την ενίσχυση του ψηφιακού μετα-
σχηματισμού και της τοπικής οικονομίας.

Η ψηφιακή πύλη του δήμου Αντιπάρου διαθέτει 
τα παρακάτω:

●  Διαδραστικό χάρτη, με σημαντικές τοποθεσί-
ες δράσης.

●  Πλατφόρμα ηλεκτρονικής διαβούλευσης για 
υποβολή ιδεών ή σχολίων και προτάσεων προς 
τον Δήμο.

●  Πληροφορίες για το Δήμο, την ιστορία του, τα 
σημεία τουριστικού ενδιαφέροντος.

●  Πληροφορίες για τις υπηρεσίες προς τους Δη-
μότες, καθώς και γενικών πληροφοριών για τους 
επισκέπτες.

●  Ροή νέων για δελτία τύπου, ανακοινώσεις, 
συνεδριάσεις και προκηρύξεις.

●  Ημερολόγιο εκδηλώσεων ώστε να συγκε-
ντρώνονται όλες οι δραστηριότητες σε ένα σημείο.

●  Ενημέρωση των πολιτών και επισκεπτών για 
δράσεις που αφορούν τον δήμο, όπως ανακύκλω-
ση, προστασία γατών.
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Βελέντζειος 
αγώνας δρόμου

Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Αθλητικός Σύλ-
λογος Κώστου, διοργανώνει τον 4ο Βελέντζειο 
αγώνα δρόμου, την Κυριακή 23 Οκτωβρίου 
2022, προς τιμήν του μέγα ευεργέτη της Πάρου, 
Φραγκίσκου Βελέντζα.

Ο αγώνας είναι συμμετοχικός και θα ξεκινήσει 
στις 5.00 το απόγευμα με αφετηρία και τερματισμό 
την πλατεία του Κώστου, έχοντας δύο ξεχωριστές 
κατηγορίες. Μία μεικτή (με χώμα και άσφαλτο) 
διαδρομή 7,5 χιλιομέτρων όπου θα συμμετέχουν 
όσοι είναι 14 ετών και άνω και μία διαδρομή 900 
μέτρων για παιδιά δημοτικού.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή είναι δωρεάν για 
όλους, ενώ πριν την έναρξη του αγώνα θα πραγ-
ματοποιηθεί ένα μικρό σεμινάριο αντιμετώπισης 
καρδιακής ανακοπής και τραύματος από την Ελ-
ληνική Ομάδα Διάσωσης (παράρτημα Πάρου).

Αγιασμός στην 
Α.Ε. Πάρου

Πραγματοποιήθηκε στο δημοτικό στάδιο Παροι-
κιάς ο αγιασμός της Αθλητικής Ένωσης Πάρου 
για την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου 2022-
2023. 

Στον αγιασμό, που τέλεσε ο π. Στυλιανός Μπιζάς, 
το παρόν έδωσε η πλειοψηφία των ποδοσφαιρι-
στών της ομάδας, μαζί με τον προπονητή, Γιώργο 
Μοστράτο, και τη διοίκηση της Α.Ε.Π., καθώς επί-
σης και εκπρόσωποι του Μαρπησσαϊκού και του 
Νηρέα.

Η ευχή όλων ήταν να ξεκινήσει άμεσα η νέα 
αγωνιστική περίοδος, με υγεία και επιτυχίες για 
τους αθλητές και την ομάδα.

Σκληρή στάση της Ε.Π.Ο. για το Μητρώο

Με τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα να παρα-
μένουν στον «πάγο» λόγω της κόντρας ανάμεσα 
στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και τον 
υφυπουργό Αθλητισμού, Λευτέρη Αυγενάκη, για 
το Μητρώο, κύλησε κι αυτή η εβδομάδα, με την 
Ε.Π.Ο. να κρατάει σκληρή στάση, όπως φαίνεται 
και από την τελευταία της ανακοίνωση:

«Η Γ.Σ. της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπον-
δίας αποφάσισε τη διακοπή της διεξαγωγής των 
ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων σε όλη τη χώρα, 
με ψήφους 57 υπέρ και 4 κατά, λόγω του λεγόμε-
νου Μητρώου Αυγενάκη. Οι ανακοινώσεις και οι 
δηλώσεις για την εγγραφή του 87,5% των σωμα-
τείων στο Μητρώο, δεν σημαίνουν τίποτα απολύ-
τως, αφού τα σωματεία προχώρησαν στην ενέργεια 

αυτή από φόβο και νομοθετικό καταναγκασμό όχι 
με την ελεύθερη βούλησή τους.

Τα ερασιτεχνικά ποδοσφαιρικά σωματεία για να 
αγωνισθούν στα τοπικά πρωταθλήματα χρειάζο-
νται Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από την Γ.Γ.Α και 
Άδεια από τις Περιφέρειες. Μιλάμε για νομοθετικά 
απολιθώματα της δεκαετίας του ‘50, όταν ο λαός 
ήταν εχθρός και οι κυβερνήσεις τον έτρεμαν. Τώρα 
τί χρειάζονται;

Πέρα, όμως από αυτές τις δύο κρατικές γραφειο-
κρατικές αγκυλώσεις που ταλαιπωρούν τα σωμα-
τεία μας, σωματεία χωριών, νησιών και συνοικιών, 
σωματεία απλών λαϊκών ανθρώπων, πρέπει από το 
2020 τα σωματεία μας αυτά να εγγράφονται, με 
ετήσια επικαιροποίηση, και στο λεγόμενο Μητρώο 
Αυγενάκη, ένα, δηλαδή σύγχρονο γραφειοκρατικό 
απολίθωμα που μας γυρίζει 70 χρόνια πίσω. Μιλά-
με για μία απίστευτη και αχρείαστη γραφειοκρατι-
κή διαδικασία για τα Σωματεία. Όποιος δεν εγγρά-
φεται στο Μητρώο δεν παίζει, επειδή η Περιφέρεια 
δεν του δίνει άδεια. Για ποιο λόγο;

Οι Ε.Π.Σ. έχουν Μητρώο, η Ε.Π.Ο. έχει Μητρώο, η 
ΦΙΦΑ έχει Μητρώο. Το κρατικό Μητρώο τί εξυπη-
ρετεί; Δεν αρκούν για το κράτος η Ειδική Αθλητική 
Αναγνώριση και οι Άδειες των Περιφερειών; Όλη η 
νομιμοποίηση των σωματείων μας είναι ήδη εκεί. 
Τρίτη γραφειοκρατική αγκύλωση τί σκοπούς εξυ-
πηρετεί; Υπάρχει απόλυτη τάξη, άρα η τάξη στην 
τάξη σε αταξία οδηγεί. Με το Μητρώο το κράτος 
θα αδειοδοτεί τις ερασιτεχνικές ομάδες αποφασί-
ζοντας ποια ομάδα θα παίζει και ποια δεν θα παίζει 
και κατά συνέπεια το Κράτος θα αποφασίζει ποια 
ομάδα θα ψηφίζει και ποια δεν θα ψηφίζει στις 
εκλογές των Ενώσεών, επηρεάζοντας έτσι τις εκλο-
γές της Ε.Π.Ο.

Υπάρχει, κανείς που δεν καταλαβαίνει; Η ολιστική 
μελέτη για ανεξάρτητη και αυτόνομη Ε.Π.Ο., τί νόη-
μα έχει όταν η ίδια η κυβέρνηση την παραβιάζει;».

Μπάσκετ

Με εξαίρεση το πρωτάθλημα ανδρών, για το 
οποίο ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση, 
το Σαββατοκύριακο (8-9/10) υπήρχε αγωνιστική 
δράση στα πρωταθλήματα υποδομών της Ένω-
σης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων, με 
τα εξής αποτελέσματα για τους εκπροσώπους της 
Πάρου-Αντιπάρου:
Πρωτάθλημα Παίδων: Μαρπησσαϊκός-Παννα-
ξιακός 64-43 και Πλοηγός Αντιπάρου-Α.Ε. Σαντο-
ρίνης 60-62
Πρωτάθλημα Εφήβων: Πλοηγός Αντιπάρου-
Α.Ε. Σαντορίνης 33-67
Πρωτάθλημα Κορασίδων: Α.Ο. Πάρου-Φανάρια 
Νάξου 38-53.
Πρωτάθλημα Γυναικών: Α.Ο. Άνδρου-Μαρπησ-
σαϊκός 70-47.

Ο Ν.Ο.Π. στο 
πανελλήνιο 
Optimist

Με την παρουσία 7 αθλητών-τριών συμμετείχε ο 
Ν.O. Πάρου στο πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist 
U16, το οποίο διεξήχθη στο Παλαιό Φάληρο από 
5-9 Οκτωβρίου.

Συνολικά 99 αγόρια και 60 κορίτσια από 41 ομί-
λους της χώρας έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους 
και έγινε ένας σπουδαίος αγώνας με συναρπαστι-
κές ιστιοδρομίες.

Από τον Ν.Ο.Π. στην κατηγορία Optimist κορι-
τσιών τερμάτισαν με καλές επιδόσεις, η Κωνστα-
ντίνα Ραγκούση στην 8η θέση, η Μαρία-Χριστίνα 
Μελανίτη στην 16η θέση η Ιωάννα-Λυδία Φα-
ρούπου στην 24η θέση. Από εκεί και πέρα, στην 
κατηγορία Optimist αγοριών ο Μιχάλης Ακάλε-
στος κατέλαβε την 35η θέση και ακολούθησαν ο 
Χρήστος-Στυλιανός Χρυσάκης στην 54η θέση, ο 
Γιώργος Αποστολέρης στην 77η θέση και ο Λάζα-
ρος Λεφάκης στην 83η θέση.

Διακρίσεις για 
τον Α.Ο.Π. στη 
Λήμνο

Με εξαιρετική παρουσία κι ένα χάλκινο μετάλλιο 
επέστρεψε από τη Λήμνο η αποστολή του Α.Ο. Πά-
ρου, που συμμετείχε στους 33ους Αιγαιοπελαγίτι-
κους Αγώνες Στίβου το Σαββατοκύριακο (8-9/10).

Οι αγώνες έγιναν στο δημοτικό στάδιο Μύρινας 
και παρουσίασαν μεγάλο ενδιαφέρον, καθώς συ-
νολικά έλαβαν μέρος περισσότεροι από 450 αθλη-
τές και αθλήτριες σωματείων του ΣΕΓΑΣ, από 31 
σωματεία 18 νησιών του Αιγαίου.

Για τον Α.Ο. Πάρου η Ολυμπία-Καλλιόπη Παντε-
λαίου τερμάτισε στην 3η θέση και κατέκτησε το 
χάλκινο μετάλλιο στα 150 μ. της κατηγορίας Κ14, 
με επίδοση 21.18. Από εκεί και πέρα, ο Δημήτρης 
Μπαρμπαρής κατέλαβε την 4η θέση στα 80 μ. της 
κατηγορίας Κ16 με επίδοση 10.11 και την 9η θέση 
στο μήκος της κατηγορίας Κ16 με επίδοση 4.85, 
ενώ η Ελευθερία Κλαμπατσέα τερμάτισε στην 15η 
θέση στα 80 μ. της κατηγορίας Κ16 με επίδοση 
11.84 και επίσης στην 15η θέση στο μήκος της 
κατηγορίας Κ16 με επίδοση 4.21.

αθλητικά




