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Αποκλειστική δήλωση   
υποψηφιότητας του Κ. Μπιζά

Τρεις παρατάξεις στην αφετηρία 
των δημοτικών εκλογών
Η αντίστροφη μέτρηση για τις δημοτικές εκλογές, της 8ης Οκτωβρίου 2023, έχει ξεκινήσει και οι ...μηχανές παλιών 
και νέων επιτελείων «ζεσταίνονται» ολοένα και περισσότερο, όσο μπαίνουμε στον χειμώνα. 

» ΣΕΛ. 7-9

Γ. Ραγκούσης:

Τιμή για 
τον Χρ. 
Βλαχογιάννη

» ΣΕΛ. 3

Φιλική νίκη στη 
Νάξο για τον 
Α.Ο. Πάρου
Σε αγωνιστική εγρήγορση ενόψει του 
πρωταθλήματος της Β’ κατηγορίας 
θέλει να παραμείνει ο Α.Ο. Πάρου, ο 
οποίος στο πλαίσιο αυτό έδωσε εκτός 
έδρας φιλικό παιχνίδι το απόγευμα 
της Κυριακής (17/10) απέναντι στον 
ΠΑΣ Νάξου.

» ΣΕΛ. 15
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Πληρωμή της πρώτης 
δόσης σε νέους 
αγρότες

Σε συνέχεια της ενημέρωσής μας από το προηγούμενο φύλλο 
μας, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώ-
ρησε στην πληρωμή της πρώτης δόσης σε νέους αγρότες. 

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης των νέων γε-
ωργών (πρόσκληση έτους 2021) ολοκληρώθηκαν, στο σύνολο 
της χώρας, οι πληρωμές της πρώτης δόσης όσων δικαιούχων 
καλύπτονται από το 90% της πίστωσης.

Αναφορικά με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πιστώθηκε σε 
λογαριασμούς 217 νέων αγροτών το ποσό των 5.850.250 ευρώ 
(πληρωμή πρώτης δόσης, 70% της δημόσιας δαπάνης).

Σημειώνεται ότι το ποσό της συνολικής ενίσχυσης ανά δικαι-
ούχο διπλασιάστηκε σε σύγκριση με τις προηγούμενες προσκλή-
σεις και ανήρθε στα 35.000-40.000 ευρώ, ανάλογα με τον τόπο 
μόνιμης κατοικίας και την κατεύθυνση (φυτική-ζωική παραγω-
γή) της εκμετάλλευσής του.

Τέθηκαν ζητήματα στον υπουργό

Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο αγροτικός, κτηνοτρο-
φικός και αλιευτικός τομέας -που έχουν πληγεί από την ενερ-
γειακή κρίση- αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Νοτίου Αιγαίου και εντεταλμένος στον αγροτικό τομέα, 
Φιλήμονας Ζαννετίδης, σε σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο 
υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο κ. Ζαννετίδης στην τοποθέτηση του πρότεινε την ένταξη 
μέτρου για την περίφραξη των αγροτικών καλλιεργειών και την 
ανάληψη από τον ΕΛΓΑ της πληρωμής των ασφαλίστρων για 
τις καταστροφές των ελαφιών. Επίσης, έθεσε με ακράδαντα στοι-
χεία την αναγκαιότητα ύπαρξης ειδικού μέτρου ενίσχυσης των 
νησιωτών, τους οποίους η ενεργειακή κρίση οδηγεί σε μεγάλο 
προβληματισμό και σκέψεις εγκατάλειψης.

Από την πλευρά του ο υπουργός, Γεώργιος Γεωργαντάς, δή-
λωσε ότι θα επεξεργασθεί τις προτάσεις για την ενίσχυση του 
αγροτικού τομέα και θα τις συζητήσει με τα οικονομικά επιτελεία 
τόσο του υπουργείου, όσο και της κυβέρνησης.

Τέλος, από την συζήτηση προέκυψε ότι το υπουργείο έχει προ-
χωρήσει στην αποδέσμευση ποσών για την ενίσχυση όλων των 
κλάδων της αλιείας.

Βελτίωση της φυτικής παραγωγής

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου στην προσπάθεια της να συμβά-
λει στην ανάπτυξη, προστασία και βελτίωση της φυτικής παρα-
γωγής υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με την Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου και το Περιφερειακό Φυτώριο Ν. 
Αιγαίου Α.Ε. συνολικού ποσού 458.800 ευρώ με ισχύ δύο ετών 
και φορέα εκτέλεσης του έργου το Περιφερειακό Φυτώριο Α.Ε.

Η προγραμματική σύμβαση, στο πρώτο μέρος της, περιλαμ-
βάνει την παραγωγή 200.000 κτηνοτροφικών αρωματικών και 
μελισσοκομικών φυτών και την ανάδειξη της βιοποικιλότητας 
της χλωρίδας των νησιών, ενώ στο δεύτερο μέρος της, επισκέ-
ψεις δράσεις σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης, καθώς και οποιαδήποτε δράση έχει σαν γνώμονα 
το περιβάλλον, την επιμόρφωση και την δια βίου μάθηση.

Ελαιοκομική 
περίοδος

Η φετινή ελαιοκομική περίοδος ξεκίνησε και στην Πάρο, με τις 
πρώτες εκτιμήσεις να είναι ενθαρρυντικές αναφορικά με την πα-
ραγωγή, η οποία αναμένεται καλύτερη της περσινής, αλλά και 
την ποιότητα, η οποία είναι ουσιαστικά το ζητούμενο.

Βέβαια, όλα θα κριθούν ανάλογα με την εξέλιξη που θα έχει η 
ελαιοκομική περίοδος, με τα καιρικά φαινόμενα που θα επικρα-
τήσουν και την αποτελεσματικότητα της δακοκτονίας να παί-
ζουν πάντα σημαντικό ρόλο.

Προσοχή στον δάκο

Παράλληλα, εφιστάται προσοχή και εγρήγορση των παραγω-
γών για τη φυτοπροστασία των ελαιόδεντρων. 

Ο δάκος της ελιάς είναι ο σοβαρότερος εντομολογικός εχθρός 
για την ελαιοπαραγωγή και απαιτεί πολύ μεγάλη προσοχή η 
αποτελεσματική καταπολέμησή του. Οι μέσες θερμοκρασίες που 
επικρατούν αυτήν την εποχή ευνοούν τις προσβολές ειδικά στις 
περιοχές με υψηλότερη σχετική υγρασία. Οι ζημιές που προ-
καλεί ο δάκος είναι ποσοτικές και συνάμα ποιοτικές. Η πιθανή 
ποιοτική υποβάθμιση του ελαιόλαδου θα υποβιβάσει και την 
εμπορική του αξία, η οποία φαίνεται αυτήν τη στιγμή να κυμαί-
νεται σε υψηλά επίπεδα.

Άλλωστε, κατά τους φθινοπωρινούς μήνες, ευνοούνται οι προ-

σβολές από το κυκλοκόνιο και την κερκόσπορα, δύο μύκητες 
που προκαλούν φυλλόπτωση και καρπόπτωση και επιφέρουν 
την εξάντληση και την καχεξία των δέντρων, υποβαθμίζοντας 
έτσι την δυναμικότητά τους με άσχημες επιπτώσεις στην παρα-
γωγή του επόμενου έτους.

Αυξημένη παραγωγή

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση που εξέδωσε η Γενική Διεύ-
θυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ε.Ε., η Ελλάδα 
θα είναι η μόνη χώρα που δε θα έχει μείωση στην παραγωγή 
ελαιόλαδου φέτος το φθινόπωρο. 

Ήδη από τις αρχές Σεπτεμβρίου υπήρχαν αναφορές για αύ-
ξηση της παραγωγής του ελαιόλαδου σε όλες τις περιοχές της 
Ελλάδας, με τις εκτιμήσεις να μιλούν για αύξηση έως και 40% 
(227.000 τόνους) σε σύγκριση με πέρυσι.

αγροτικά



Εφτάψυχη μόνο;;; 
Εγώ ξαναζώ κάθε μέρα

δυο φορές!

Μειώνουμε
την κατανάλωση του πλαστικού, αυξάνουμε τη ζωή του πλανήτη

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης είναι φορέας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
εποπτεύει, προωθεί και εκπαιδεύει φορείς και πολίτες στο βασικό 
τρίπτυχο: μείωση της κατανάλωσης - επαναχρησιμοποίηση των 
υλικών - ανακύκλωση.
Η μείωση της κατανάλωσης και ιδίως η κατάργηση των πλαστικών 
μιας χρήσης, είναι το πρώτο σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση του 
περιορισμού των απορριμμάτων.  

ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ - ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ 
Οι έξυπνες κινήσεις που ξαναδίνουν ζωή στα υλικά και σώζουν τον 
πλανήτη.
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Μειώνεται ο πληθυσμός 
της άγριας ζωής

Σοκ προκαλούν τα ευρήματα έκθεσης της περιβαλλοντικής οργάνωσης WWF, 
η οποία καταδεικνύει ότι στο διάστημα από το 1970 έως το 2018 καταγρά-
φηκε μία κατακόρυφη μείωση των πληθυσμών της άγριας ζωής κατά 69%!

Η έκθεση «Ζωντανός Πλανήτης» (επιστημονική έκδοση του WWF), αποτελεί 
μια περιεκτική μελέτη των τάσεων της παγκόσμιας βιοποικιλότητας.

Τα ευρήματα καταγράφουν ότι από το 1970 έως το 2018 υπάρχει σε όλο τον 
κόσμο μείωση κατά μέσο όρο 69% στους πληθυσμούς άγριας ζωής, για τους 
οποίους υπάρχουν δεδομένα παρακολούθησης (θηλαστικά, πτηνά, αμφίβια, 
ερπετά, ψάρια), με τους πληθυσμούς των ειδών που συναντώνται σε οικο-
συστήματα γλυκού νερού (λίμνες, ποτάμια), να έχουν υποστεί τη μεγαλύτερη 
μείωση (83%) από όλα τα είδη συνολικά. Οι βασικοί παράγοντες που ευθύ-
νονται για τη μείωση των πληθυσμών άγριας ζωής σε παγκόσμιο επίπεδο, 
σύμφωνα με την έκθεση, είναι η υποβάθμιση και η απώλεια οικοσυστημάτων, 
η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η εξάπλωση των ξενικών ειδών, 
η ρύπανση, αλλά και η κλιματική κρίση. Σύμφωνα με την έκθεση οι δράσεις 
που έχουν γίνει έως σήμερα δεν είναι αρκετές ώστε να επιτευχθούν κρίσιμης 
σημασίας πλανητικοί στόχοι, όπως ο περιορισμός της παγκόσμιας αύξησης 
της θερμοκρασίας στον 1,5o C και η αντιστροφή της απώλειας βιοποικιλότη-
τας έως το 2030.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης, ο γενικός διευθυντής του WWF 
International, Marco Lambertini, δήλωσε: «Καλούμαστε να αντιμετωπί-
σουμε δύο ανθρωπογενείς προκλήσεις που συνδέονται άμεσα μεταξύ τους και 
απειλούν ευθέως τόσο την παρούσα, όσο και τις μελλοντικές γενιές: την κλι-
ματική κρίση και την απώλεια βιοποικιλότητας. Το WWF εκφράζει την έντονη 
ανησυχία του για αυτά τα νέα δεδομένα που δείχνουν μια καταστροφική μεί-
ωση των πληθυσμών της άγριας ζωής (…)».

Η Παναγιώτα Μαραγκού, επικεφαλής προγραμμάτων προστασίας 
περιβάλλοντος στο WWF Ελλάς, σχολίασε: «Μόνο όταν η κατάσταση της 
υγείας του πλανήτη μας είναι καλή και καταγράφεται μια σταθερή ανάκαμψη 
της βιοποικιλότητας μέσω ριζικών αλλαγών στην παραγωγή και ενός επαρ-
κούς θεσμικού πλαίσιο προστασίας, θα μπορούμε να μιλάμε για έναν βιώσιμο 
μέλλον και για τους ανθρώπους. Είμαστε άρρηκτα συνδεδεμένοι με τη φύση 
με όλες της τις εκφάνσεις και ως εκ τούτου, κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και πο-
λίτες, όλοι μας οφείλουμε -ο καθένας από τη μεριά του και στο μέτρο που του 
αναλογεί- να δρούμε προς όφελος αυτής της αλληλεξάρτησης».

Η πανίδα στην Πάρο και τις Κυκλάδες

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα aboutparos.gr, στην Πάρο συναντώνται περί 
τα 200 είδη πουλιών. Άλλα παραμένουν μόνιμα στο νησί, άλλα για κάποιους 
μήνες (από άνοιξη έως καλοκαίρι) και άλλα την περίοδο της μετανάστευσης.

Πιο συγκεκριμένα, στην Πάρο συναντάμε διάφορα θαλασσοπούλια, (ασημό-
γλαρους, αιγαιόγλαρους, καρμοράνους κλπ), διάφορα αρπακτικά και κορα-
κιόμορφα (μαυροπετρίτες, κοράκια, αετογερακίνες, μελισσοφάγοι), στρουθι-
όμορφα (αηδόνια, καρδερίνες, χελιδόνια, σπουργίτια, τσίχλες, σουσουράδες, 
κουρούνες, κοράκια, φλώροι), περιστερόμορφα (περιστέρια, αγριοπερίστερα, 
δεκαοχτούρες), γλαυκόμορφα (γκιώνηδες, κουκουβάγιες) και διάφορα άλλα.

Επίσης, θα δούμε πέρδικες που είναι χαρακτηριστικό πτηνό της Πάρου και 
ακόμα αποδημητικά όπως μπεκάτσες, φάσες, τρυγόνια και αρκετά υδρόβια. 
Συναντάμε ακόμα, τα θηλαστικά: λαγό, αγριοκούνελο, νυφίτσα.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι η γεωγραφική θέση της Πάρου την καθιστά πολύ 
σημαντικό τόπο διαβίωσης μίας πλούσιας ορνιθοπανίδας. Μερικά από τα 200 
διαφορετικά είδη πουλιών που φιλοξενούνται στο νησί είναι ενδημικά, ενώ τα 
περισσότερα είναι μεταναστευτικά και χρησιμοποιούν την Πάρο ως ενδιάμεσο 
σταθμό των ταξιδιών τους την άνοιξη και το φθινόπωρο. 

Στην ορνιθοπανίδα της Πάρου περιλαμβάνονται επίσης και ορισμέ-
να σπάνια ή απειλούμενα με εξαφάνιση είδη, όπως ο Θαλασσοκόρακας 
(Phalacrocorax aristotelis), ο Πορφυροτσικνιάς (Ardea purpurea), η Χαλκό-
κοτα (Plegadis falcinellus), ο Λιβαδόκιρκος (Circus pygargus), η Αετογερα-
κίνα (Buteo rufinus), ο Σπιζαετός (Hieraaetus fasciatus), ο Μαυροπετρίτης 
(Falco eleonorae), η Πετροτριλίδα (Burhinus oedicnemus), ο Αιγαιόγλαρος 
(Larus audouinii) κ.α..

Τέλος, στην κοιλάδα, κοντά στα Ψυχοπιανά, τους καλοκαιρινούς μήνες εμ-
φανίζεται ένα είδος πεταλούδας που την ημέρα μένει ακίνητη πάνω στους 

κορμούς των δέντρων και στους βράχους, ενώ κατά το απόγευμα ανεβαίνει 
στα φυλλώματα. 

Το Σεπτέμβριο, οι θηλυκές πεταλούδες εγκαταλείπουν την κοιλάδα, ταξιδεύ-
οντας μόνο νύχτα, και πηγαίνουν σε περιοχές με θαμνώδη βλάστηση, όπου 
γεννάνε τα αβγά τους και πεθαίνουν. Η περιοχή αυτή, γνωστή και ως «οι Πε-
ταλούδες της Πάρου», είναι προστατευόμενος βιότοπος του Natura 2000, με 
κωδικό GR4220016, κατά μία έκταση 1,02 τ.χλμ.

Οι πεταλούδες της Πάρου ξεχωρίζουν από τα υπέροχα χρώματά τους (καφέ-
μαύρο, με κιτρινόλευκες άκρες και κατακόκκινα φτερά όταν τα έχουν ανοικτά). 
Αυτό συμβαίνει επειδή, οι θηλυκές αναζητούν μέρος για να αφήσουν τα αυγά 
τους και μετά πεθαίνουν. Οι κάμπιες βγαίνουν από τα αυγά τον Οκτώβριο και 
γίνονται πεταλούδες τον Μάιο. Από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο μένουν 
πάνω στους κορμούς των δέντρων, για να ζευγαρώσουν τον Αύγουστο, συνε-
χίζοντας τον κύκλο της αναγέννησης.

Στους υγροτόπους

Δέκα, συνολικά, υγρότοποι στην Πάρο, φιλοξενούν τα περίπου 200 είδη 
πουλιών, όπως σταχτοτσικνιάδες, ερωδιούς, πελαργούς, κορμοράνους. 

Χαρακτηριστικό πτηνό στην Πάρο είναι η πέρδικα και συναντάμε αποδημη-
τικά όπως μπεκάτσες, φάσες, τρυγόνια και αρκετά υδρόβια. 

Σημαντικότερος υγρότοπος είναι η Αλυκή, στην οποία κατά καιρούς οργα-
νώνονται πεζοπορικές, φυσιολατρικές και ποδηλατικές εκδρομές και ξεναγή-
σεις για τους ξένους επισκέπτες. Άλλες προστατευόμενες χαρακτηρισμένες 
περιοχές Natura είναι το έλος στις Κολυμπήθρες και η λιμνοθάλασσα της Σά-
ντα Μαρίας, 2 χιλιόμετρα ανατολικά της Νάουσας, με εμβαδόν 20 στρέμματα. 
Ανάμεσα στους θάμνους και τα λιγοστά δάση ψηλότερης βλάστησης, μπορεί 
να διακρίνετε λαγούς και αγριοκούνελα που αφθονούν στην παριανή φύση.

Αρπακτικά και θηλαστικά στις Κυκλάδες

Στα αρπακτικά κυριαρχούν ο φιδαετός, ο σπιζαετός και ο μαυροπετρίτης, 
τυπικός καλοκαιρινός επισκέπτης του Αιγαίου που φωλιάζει σε ακατοίκητες 
βραχονησίδες ή απόκρημνα βράχια και είναι το πιο σημαντικό σε παγκόσμιο 
επίπεδο πουλί που φιλοξενεί η Ελλάδα. Νυχτόβια αρπακτικά είναι η κουκου-
βάγια και ο γκιώνης.

Στις Κυκλάδες ζουν κάποια τοπικά ενδημικά ερπετά: η οχιά της Μήλου (Μή-
λος, Κίμωλος, Πολύαιγος, Σίφνος), η σαύρα της Μήλου (Μήλος, Αντίμηλος, 
Κίμωλος), το κροκοδειλάκι (Δήλος, Νάξος, Πάρος, Αντίπαρος, Μύκονος) και 
το (πιο κοινό) φίδι λαφιάτης.

Στα θηλαστικά των Κυκλάδων ξεχωρίζει το σπάνιο αγριοκάτσικο της Αντι-
μήλου, που ζει μόνο στο συγκεκριμένο νησί. Σε πολλά νησιά διαβιώνουν λαγοί 
και αγριοκούνελα. Στα θαλάσσια θηλαστικά περιλαμβάνονται η μεσογειακή 
φώκια (το πιο σημαντικό θηλαστικό του Αιγαίου) και τα διάφορα είδη δελφι-
νιού (ρινοδέλφινο, μαυροδέλφινο, σταχτοδέλφινο).

ΠΗΓΕΣ: wikipedia.org, ιστοσελίδα δήμου Πάρου, aboutparos.gr, 
animalplanet-stores, wwf.
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«Το σπορ της 
εποχής είναι το 
ξέπλυμα»

Από τη Λαϊκή Συσπείρω-
ση Πάρου, δημοσιοποιήθηκε 
στις 13 Οκτωβρίου, δελτίο Τύ-
που, σχετικά με αναγραφόμενα 
στον ηλεκτρονικό Τύπο.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Το σπορ της εποχής είναι το ξέπλυμα…
- Αν παρακάμψεις το γεγονός ότι ο Μ. Κωβαίος 

ως Δήμαρχος Πάρου ήταν μέλος και τιμητικά αντι-
πρόεδρος του Διοικητικού συμβουλίου του Βελέ-
ντζειου Ιδρύματος από το 2014 μέχρι το 2020,

- Αν παραβλέψεις το γεγονός ότι ο Μ. Κωβαίος 
όταν ήταν μέλος του ΔΣ του Βελέντζειου, δεν πα-
ραβρέθηκε στις συνεδριάσεις του Διοικητικού του 
Συμβουλίου παρά μόνο επιλεκτικά, απαξιώνοντας 
και υποσκάπτοντας με τη στάση του το έργο του 
Ιδρύματος,

- Αν παρακάμψεις το γεγονός ότι ο Μ. Κωβαίος, 
αν και γνωρίζει, τους λόγους που το αεροπλάνο του 
Βελέντζειου δεν εντάσσεται στα πτητικά μέσα δια-
κομιδής του ΕΚΑΒ, «κάνει τον κινέζο».

- Αν παραβλέψεις το γεγονός ότι ο Μ. Κωβαίος 
δεν έκανε τίποτα από την θεσμική του θέση προς 
το αρμόδιο Υπουργείο, για το λόγο αυτό.

- Αν παρακάμψεις το γεγονός ότι ο Μ. Κωβαί-
ος, αντί να θέτει τα ζητήματα της στελέχωσης του 
Κέντρου Υγείας με το απαραίτητο προσωπικό και 
τον απαιτούμενο εξοπλισμό του, ώστε να ανταπο-
κρίνεται η πρωτοβάθμια περίθαλψη στις σημερινές 
πληθυσμιακές ανάγκες του νησιού μας, «παίζει» με 
τις ανθρώπινες ανάγκες και τις ελλείψεις του δη-
μόσιου τομέα υγείας.

…Τότε μπορείς να χρεώσεις τις ευθύνες που αντι-
στοιχούν στο δήμαρχο και τη δημοτική του αρχή, 
στη Λαϊκή Συσπείρωση και την πρόεδρο της Κοινό-
τητας Πάρου που είναι μέλος του ΔΣ του Βελέντζει-
ου από το 2020 και μάλιστα χωρίς να γνωρίζεις τις 
τοποθετήσεις της!

Είναι γεγονός ότι πολλοί συμπολίτες μας 
επικοινώνησαν μαζί μας, αγανακτισμένοι 
από την κραυγαλέα προσπάθεια της «στρα-
τευμένης» δημοσιογραφίας να ξεπλύνει την 
υποκριτική στάση του Δημάρχου σχετικά με 
το αεροπλάνο του Βελέντζειου.

Συστήνουμε ψυχραιμία. Μετά το εγχείρημα 
των «φίλων της παράταξης» του Δημάρχου 
που μάλλον μας τέλειωσε, κάποιοι «βάζουν 
τα στήθη τους μπροστά». Εμείς αδιαφορούμε 
για το τίμημα. Έτσι κι’ αλλιώς είμαστε σε μια 
εποχή σαπίλας, που η επιχείρηση ξέπλυμα εί-
ναι στην ημερήσια διάταξη».

Εκδήλωση 
συνταξιούχων

Η επιτροπή συνταξιούχων Πάρου Αντιπάρου δι-
οργανώσει εκδήλωση στην αίθουσα «ΕΛΑΙΑ», 
δίπλα από το ταχυδρομείο στην Παροικιά, το 
Σάββατο, 22 Οκτωβρίου, στις 6 το απόγευμα.

Κύριος ομιλητής θα είναι ο κ. Παναγιώτης Πάλ-
μος, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Συνταξιούχων 
Ελλάδας. 

Σε σχετική ανακοίνωση η επιτροπή συνταξιού-
χων Πάρου Αντιπάρου, σημειώνει: «Οι συνταξιού-
χοι που έδωσαν και συνεχίζουν να δίνουν το αγω-
νιστικό τους παρόν στα καλέσματα των σωματείων 
και της ΣΕΑ των ομοσπονδιών, διεκδικώντας κα-
λύτερους όρους ζωής υπερασπιζόμενοι το βιοτικό 
τους επίπεδο, αποτελούν ένα θετικό παράδειγμα 
που δεν είναι μόνο γι’ αυτούς, αλλά για την νέα γε-
νιά, τα παιδιά και τα εγγόνια τους, που φωτίζει τον 
δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουν για τη λύση 
των προβλημάτων τους.

Σας καλούμε στην σύσκεψη που οργανώνουμε 
για να ακούσουμε, να συζητήσουμε τις εξελίξεις, 
και νά καταλήξουμε σε αγωνιστικές πρωτοβουλίες 
ενάντια στα μέτρα και την ακρίβεια».

τοπικές ειδήσεις
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Σεμινάριο 
υγιεινής και 
ασφάλειας 
τροφίμων

Το επιμελητήριο Κυκλάδων θα διοργανώσει σε-
μινάριο υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων (ΕΦΕΤ), 
απαραίτητο για κάθε εργαζόμενο στον κλάδο τρο-
φίμων και ποτών.

Πιο συγκεκριμένα στις 30 Νοεμβρίου και 1η 
Δεκεμβρίου, θα διοργανωθεί σεμινάριο με εξ’ 
αποστάσεως παρακολούθηση από ψηφιακή πλατ-
φόρμα. Στο σεμινάριο δίνεται η δυνατότητα σε 
όλους όσοι θα το παρακολουθήσουν να λάβουν 
μέρος αμέσως μετά την ηλεκτρονική εξέταση (e-
exam) να αποκτήσουν άμεσα το απαραίτητο πι-
στοποιητικό κατάρτισης. Πληροφορίες και υπο-
βολή αίτησης στην ιστοσελίδα του επιμελητηρίου 
Κυκλάδων (e-kyklades.gr).

Η εν λόγων εκπαίδευση αφορά κάθε εργαζόμενο 
και εργοδότη στον κλάδο τροφίμων και ποτών που 
δεν έχει παρακολουθήσει το εν λόγω σεμινάριο, 
ενώ θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Ο βάτραχος  
στο καζάνι

Έχει ήδη δημιουργηθεί στη μικρή μας κοινωνία 
η εντύπωση, η οποία παγιώνεται με τα χρόνια, 
ότι ο δήμος δεν μπορεί να πετύχει στα σπουδαία 
και σημαντικά, ούτε καν στη διαχείριση της κα-
θημερινότητας.

Έτσι, κανείς πια δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις 
από τη δημοτική αρχή, ικανοποιείται με τα ελά-
χιστα, ίσως και με λιγότερα από τα βασικά. Σί-
γουρα θα λέγαμε με λιγότερα από τα βασικά, αν 
δούμε τα τεχνικά προγράμματα κάθε έτους και 
την υλοποίηση τους που κυμαίνεται σε ποσοστά 
μικρότερα του 20%.

Έτσι, φτάσαμε στο σημείο ο πολίτης, γνωρίζο-
ντας ότι δεν υπάρχουν οι ικανότητες για πολλά 
πράγματα, να μετριάζει τις απαιτήσεις του και 
όταν τελικά γίνεται κάτι μικρό και ασήμαντο, 
αυτό να τον ικανοποιεί έστω και προσωρινά. 
Όπως επίσης και όταν προαναγγέλλονται ή πα-
ρουσιάζονται μελέτες, με τεράστια χρονική καθυ-
στέρηση, να δημιουργείται ένα κλίμα πρόσκαι-
ρης ευφορίας. Στους νοήμονες είναι διάχυτη η 
απογοήτευση που τους σπρώχνει συνήθως στην 

αδιαφορία και την αποχή. Σε άλλους κυριαρχεί 
ο θυμός, που χωρίς σκέψη, πίπτει επί «δικαίων 
και αδίκων». Και η μπάλα μας παίρνει όλους, συ-
μπολίτευση και αντιπολίτευση, παρότι οι πρώτοι 
έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι και οι δεύτε-
ροι πραγματικά αγωνιζόμαστε να αναδείξουμε τα 
προβλήματα και προτείνουμε λύσεις, που όμως 
τις περισσότερες φορές δε λαμβάνονται υπόψη.

Ο πολίτης , όπως είναι φυσικό, κρίνει εκ του 
αποτελέσματος. Άσχετα αν με αυτό τον τρόπο 
αδικεί την αντιπολίτευση που προσπαθεί με τον 
σωστό τρόπο, δυναμικά και ορθολογικά. Δε φαί-
νεται όμως αυτή η προσπάθεια και έγκειται στη 
δυσκολία λόγω και των συνθηκών που δεν επι-
τρέπουν τις λαϊκές συνελεύσεις, να επικοινωνή-
σουμε ορισμένα ζητήματα. Και πάλι όμως, οι διοι-
κούντες θα έκαναν τα ίδια που κάνουν και τώρα. 
Τα λίγα και εύκολα και χωρίς πολιτικό κόστος.

Μεγάλο πράγμα η συνήθεια. Σαν το βάτραχο 
που στη χαμηλή φωτιά σιγά-σιγά χωρίς να αντι-
δρά γίνεται βραστός. Κάπως έτσι είναι και οι δη-
μοτικές εκλογές. Λίγο σανό, ταξίματα στους πά-
ντες τα πάντα, εξυπηρετήσεις επιλεγμένες (έτσι 
λέγονται τα ρουσφέτια) και να η Πάρος στην 
αδράνεια…

Η μόνη λύση θα ήταν μια άλλη δημοτική αρχή, 
με διαφορετική θεώρηση και δυνατότητες και 
κυρίως ταύτιση με την ΑΛΗΘΕΙΑ. Το τραίνο χά-
θηκε πριν τρία χρόνια… Θα χαθεί και το επόμε-
νο; Μάλλον θα χαθεί… το σανό στοιβάζεται στις 
αποθήκες (8.000.000 δήμος, 8.000.000 λιμενικό 
ταμείο). Μέρος του θα χρησιμοποιηθεί προεκλο-
γικά, για να ξαναμπούν τα πρόβατα στο μαντρί.

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου
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Για τον δήμο Πάρου, η επιχείρηση σκιαγράφη-
σης και μιας πρώτης ανάγνωσης των πολιτικών 
πραγμάτων, τη δεδομένη χρονική στιγμή, είναι 
αυτό που λέμε «μετρημένα κουκιά». Συνεπώς, 
υπάρχουν σαφή δεδομένα και με αυτά η «Φωνή 
της Πάρου» ανοίγει -σε πρώτη φάση- σήμερα τον 
φάκελο εκλογές.

Τρεις συνδυασμοί, ή δύο πολιτικές;

Δεδομένο είναι πλέον ότι η επόμενη εκλογική 
διαδικασία για τον δήμο Πάρου δεν θα έχει μόνο 
δύο υποψήφιους συνδυασμούς, καθώς επίσημα 
μέσω της δήλωσής του μπαίνει στο «παιχνίδι» και 
ο έπαρχος Πάρου, Κώστας Μπιζάς.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή...
Ο νυν δήμαρχος, Μάρκος Κωβαίος -με βάση τα 

λεγόμενά του- θα διεκδικήσει την τρίτη συνεχόμε-
νη εκλογή του, προτάσσοντας τα έργα που έχουν 
εκτελεστεί ή δρομολογηθεί, με ιδιαίτερη έμφαση 
σε αυτά που βελτιώνουν την καθημερινότητα των 
πολιτών και ενισχύουν τις τουριστικές ροές προς 
το νησί. Από εκεί και πέρα, σε επίπεδο συνδυα-
σμού αναμένεται να υπάρχουν αλλαγές και ανα-
νέωση προσώπων.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δηλώνει ότι θα εί-
ναι ξανά δυναμικά «παρών» στη διεκδίκηση του 
δήμου, καταγράφοντας συνεχώς ανοδικές τάσεις 
μέσα από τον τρόπο της ουσιαστικής αντιπολί-
τευσης και των σημαντικών προτάσεων που έχει 
φέρει. Δεν έχει ξεκαθαριστεί αν θα πορευτεί με ή 
χωρίς τον Κώστα Ροκονίδα στην ηγεσία της, την 
ίδια στιγμή που δείχνει συμπαγής σε επίπεδο πρό-
σωπων.

Νέο πρόσωπο στην «μάχη» για την διεκδίκηση 
του δημαρχιακού θώκου είναι ο έπαρχος Πάρου, 
Κώστας Μπιζάς, ο οποίος -μέσω της εφημερίδας 
μας- ανακοινώνει για πρώτη φορά δημοσίως την 
κάθοδό του. Με την εμπειρία του από τη θέση 
του αντιπεριφερειάρχη και του έπαρχου, στοχεύει 
όπως μας δήλωσε στην κατάρτιση ενός ανεξάρτη-
του και ενωτικού ψηφοδελτίου.

Αποκλε ιστ ι κή  δήλωση  

υποψηφιότητας  του  Κ .  Μπ ι ζά

Τρεις παρατάξεις στην 
αφετηρία των δημοτικών 
εκλογών

Η αντίστροφη μέτρηση για τις δημοτικές εκλογές, της 8ης Οκτωβρίου 2023, έχει ξεκινήσει 
και οι ...μηχανές παλιών και νέων επιτελείων «ζεσταίνονται» ολοένα και περισσότερο, 
όσο μπαίνουμε στον χειμώνα. 



8 / Φωνή της Πάρου Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

Προσπάθειες από τον ΣΥΡΙΖΑ

Και ενώ αναφέραμε τα δεδομένα, δεν μπορούμε 
να παραλείψουμε όσα ακούγονται ή έχουν επιχει-
ρηθεί και για τη δημιουργία ενός ακόμη δημοτι-
κού συνδυασμού με κεντροαριστερό «χρώμα». 

Η αλήθεια είναι ότι στις ερχόμενες εκλογές ο 
ΣΥΡΙΖΑ θα επιθυμούσε να έχει ένα αυτόνομο ψη-
φοδέλτιο για τον δήμο Πάρου, κάτι για το οποίο 
έγιναν προσπάθειες και στις προηγούμενες εκλο-
γές δίχως αποτέλεσμα. Πάντως, επαφές έχουν 
γίνει -αναμένοντας τις αποφάσεις της κεντρικής 
επιτροπής- και θα φανεί σύντομα αν τελικά ευ-
οδωθούν αυτή τη φορά οι προσπάθειες, τόσο για 
κατάρτιση ψηφοδελτίου, όσο και για την επιλογή 
ενός κατάλληλου επικεφαλής.

Εμφανίστηκαν «ανώνυμοι σωτήρες»...

Σε κάθε περίπτωση εκλογικής διαδικασίας -και 
πόσο μάλλον στις δημοτικές εκλογές- πέραν της 
ουσίας, υπάρχουν και κάποιοι που φιλοδοξούν 
να κερδίσουν λίγο χώρο ή δημοσιότητα. Αυτό δεν 
λείπει από την Πάρο, καθώς το τελευταίο χρονικό 
διάστημα έχουν εμφανιστεί «ανώνυμοι σωτήρες» 
που με βάση τα δημοσιεύματά τους φαίνεται να 
έχουν στο «τσεπάκι τους» λύσεις για όλα τα προ-
βλήματα... Και κρυπτόμενοι πίσω από την ανω-
νυμία τους, επιχειρούν με άμεσο ή έμμεσο τρόπο 
να διαμορφώσουν ένα πολιτικό σκηνικό. Βέβαια, 
αυτό είναι ίσως και στο πλαίσιο στρατηγικών ή πι-
θανών συμμαχιών, με πρακτικές ακόμα και «δού-
ρειου ίππου». 

Τι λένε οι «διεκδικητές» του δήμου...

Στο πλαίσιο του ρεπορτάζ, η «Φωνή της Πάρου» 
επικοινώνησε με τους Μάρκο Κωβαίο, Κώστα Ρο-
κονίδα και Κώστα Μπιζά, για το θέμα των δημο-
τικών εκλογών και ζήτησε τη δική τους σχετική 
δήλωση...

Μάρκος Κωβαίος:
«Κατά την διάρκεια της θητείας μου, πετύχαμε 

να βάλουμε το νησί μας σε μια νέα εποχή. Με το 
νέο αεροδρόμιο αλλά και με μια σειρά από κρίσιμα 
έργα, όπως οι αφαλατώσεις, τα δίκτυα ύδρευσης 
και λυμάτων, τα αλιευτικά καταφύγια. Καταφέραμε 
να βάλουμε το νησί μας στον τουριστικό χάρτη της 
Μεσογείου και αυτή τη στιγμή να είμαστε ένας από 
τους πιο ταχέως αναπτυσσόμενους τουριστικούς 
προορισμούς στην Ελλάδα. Το επόμενο μεγάλο 
στοίχημα για το νησί μας είναι να συνδυάσουμε την 
ανάπτυξη με τον σεβασμό στο περιβάλλον και στον 
ανθρώπινο χαρακτήρα μας. Χρειαζόμαστε ένα νέο 
μοντέλο τουριστικής ανάπτυξης, με έμφαση στον 
αγροτικό μας τομέα, στο πολιτιστικό μας προϊόν και 
τις παραδόσεις μας, και τη διατήρηση του φυσικού 

μας πλούτου. 
Ταυτόχρονα, χρειάζεται προσπάθεια για να ολο-

κληρώσουμε το πρόγραμμα μεγάλων έργων στο 
νησί μας, όπως τον νέο επιβατικό λιμένα και το 
εμπορικό λιμάνι, τα πράσινα σημεία για την κα-
λύτερη διαχείριση των απορριμμάτων, τους νέους 
βιολογικούς καθαρισμούς, τρείς νέες αφαλατώσεις, 
την Πολεοδόμηση της Παροικιάς και την υλοποί-
ηση του ΣΒΑΚ, αλλά και την κατασκευή του 2ου 
Γυμνασίου, ενός ιδιόκτητου νηπιαγωγείου και του 
κλειστού γυμναστηρίου στην Παροικιά, καθώς και 
το δημοτικό στάδιο της Νάουσας, τα γήπεδα Μάρ-
πησσας και Κώστου, κ.α.

Έργα που έχουν μπει ήδη σε τροχιά υλοποίησης 
και που μόνο εμείς, λόγω εμπειρίας, μπορούμε να 
υλοποιήσουμε για να μη χαθούν τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία της επόμενης 4ετίας. Κι αυτή τη μάχη θα 
τη δώσουμε μαζί με τους δημότες και την επόμενη 
πενταετία δίνοντας και το διακύβευμα των επόμε-
νων εκλογών που είναι μια Πάρος με ανάπτυξη 
που να σέβεται το νησί μας και τους Παριανούς».

Λαϊκή Συσπείρωση - 
Κώστας Ροκονίδας:

«Από τον Οκτώβριο του 2021 έχει ξεκινήσει 
μία παραφιλολογία για τις δημοτικές εκλογές του 
Οκτωβρίου του 2023. 

Εμείς σαν Λαϊκή Συσπείρωση από τότε ξεκαθα-
ρίσαμε ότι το άνοιγμα της προεκλογικής περιόδου 
δυο χρόνια πριν από τις εκλογές μεταθέτει την επί-
λυση των προβλημάτων του τόπου για την επόμε-
νη πενταετία με ότι αυτό σημαίνει για τον τόπο. 
Το τέλμα, η ακινησία στην καθημερινότητα και στα 
μεγάλα προβλήματα του νησιού, που έχει περιέλθει 

ο δήμος δικαιώνει τις ανησυχίες μας. Εμείς όμως 
όχι απλά είμαστε παρόντες αλλά έχουμε μία δυνα-
μική καταγεγραμμένη πορεία από τότε που η Λαϊκή 
Συσπείρωση εμφανίστηκε ως ένας συνδυασμός μ’ 
ένα συγκεκριμένο ιδεολογικό - πολιτικό προσανα-
τολισμό. 

Προχωράμε, και βέβαια θα είμαστε παρόντες και 
στην εκλογική μάχη του 2023. Τώρα, όσον αναφο-
ρά ποιοι θα είναι υποψήφιοι, αυτό είναι ένα ζήτη-
μα που θα αντιμετωπιστεί στην ώρα του. Αυτό θα 
λυθεί και θα αποφασισθεί στον χρόνο που πρέπει. 
Επίσης, πρέπει να επισημάνω ότι η ενεργοποίηση 
των πολιτών και η προσφορά τους στον τόπο δεν 
έχει να κάνει απαραίτητα με το εάν είναι σε εκλόγι-
μη θέση και μόνο. Έχουμε έναν σχεδιασμό πάνω σε 
αυτό, ωστόσο είναι ένα θέμα που θα συζητήσουμε 
στους πρώτους μήνες του ερχόμενου έτους. Βέ-
βαια, μέχρι τότε εκείνο που είναι χρέος μας να κά-
νουμε και το οποίο το δρομολογούμε, είναι ότι στο 
άμεσο μέλλον προγραμματίζουμε μία σύσκεψη του 
συνδυασμού, στο σύνολό του, όπου θα αποτελέσει 
και την απαρχή των ζωντανών επαφών μας με τον 
παριανό λαό, μετά την περίοδο της πανδημίας που 
μας στέρησε αυτή τη δυνατότητα. 

Αυτό που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι 
να προβάλουμε, να πληροφορήσουμε όλους τους 
παριανούς είτε μας ψήφισαν είτε όχι, για ό,τι έχου-
με κάνει ως αντιπολίτευση στον δήμο Πάρου, όπου 
υπάρχει ένα αξιόλογο έργο που παρόμοιό του δεν 
έχει υπάρξει στο παρελθόν των αντιπολιτεύσε-
ων του τόπου μας. Αν θέλετε αυτό προδιαγράφει 
και τις δυνατότητες που θα είχε και έχει η Λαϊκή 
Συσπείρωση ως διοίκηση του δήμου μας. Με ό,τι 
λοιπόν έχουμε προσφέρει από τις θέσεις του δη-
μοτικού συμβουλίου -είτε με τις παρεμβάσεις και 
τις ερωτήσεις μας, είτε με τις πάμπολλες προτάσεις 
που έχουμε καταθέσει σε σημαντικά θέματα, είτε 
με ζητήματα που έχουμε φέρει προς συζήτηση- 
έχουν δρομολογηθεί μία σειρά από αποφάσεις του 
δημοτικού συμβουλίου. Όπως για παράδειγμα πρό-
σφατα για τη μαρίνα της Νάουσας, για τα αρχαία 
λατομεία και παλαιότερα για τις αθλητικές εγκατα-
στάσεις, για τη σχολική στέγη, για την προστασία 
του περιβάλλοντος για τον τομέα της υγείας, την 
καθαριότητα, την αξιοποίηση της δημοτικής περι-
ουσίας και άλλα, όπως και για μια σειρά προβλή-
ματα της καθημερινότητας όπως το κυκλοφοριακό, 
την ασφάλεια των πεζών κλπ. Επομένως, όλα αυτά 
που αποτελούν μία δικιά μας προίκα, θέλουμε να 
τα καταθέσουμε και να κάνουμε κοινωνό τον πα-
ριανό λαό, διότι καλές οι ανακοινώσεις και οι ανα-
μεταδόσεις από τα τοπικά μέσα και τα κοινωνικά 
δίκτυα, αλλά δυστυχώς είναι διαπιστωμένο ότι όλη 
αυτή μας η προσπάθεια δεν φτάνει μέχρι και τον 
τελευταίο παριανό, όπως θα θέλαμε εξασφαλίζο-
ντας ταυτόχρονα και τον διάλογο. 

πρώτο θέμα
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Από την άλλη πλευρά, είναι πολύ σημαντικό και 

το πως λειτουργεί η Λαϊκή Συσπείρωση, διότι έχου-

με δώσει δείγματα γραφής και πραγματικής δημο-

κρατίας που επίσης στον παρελθόν δεν έχουν επι-

δειχθεί από κανέναν. Η καταγραφή απόψεων και 

προβληματισμών γίνεται από όλους όσους συμμε-

τέχουν στον συνδυασμό, ανεξάρτητα αν κάθονται ή 

όχι στα έδρανα του δημοτικού συμβουλίου. Φυσικά 

αυτό που αποτελεί μόνιμο μοτίβο σε προεκλογικές 

περιόδους και θα προσπαθήσουν να μας αποδώ-

σουν και πάλι είναι ότι η Λαϊκή Συσπείρωση είναι 

κομματικός συνδυασμός, εξαρτημένος, ο συνδυα-

σμός του ΚΚΕ, ενώ όλοι οι άλλοι διεκδικούν το ρόλο 

του “ανεξάρτητου”. Επιχειρείται μία λαθροχειρία. 

Εμείς ποτέ δεν αρνηθήκαμε ποιοι είμαστε και το 

ιδεολογικό μας πρόσωπο αλλά τους επικριτές μας 

τους διαψεύδουν τα γεγονότα. Κανείς δεν μπορεί 

να αρνηθεί ότι μαζί μας συνεργάζονται και άνθρω-

ποι που δεν ανήκουν ιδεολογικά στο ΚΚΕ, δε συμ-

φωνούν σε όλα μαζί μας ή συμφωνούν σε ελάχιστα. 

Κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει ότι διαχρονικά 

έχουμε συνεργαστεί και συνεργαζόμαστε με αν-

θρώπους που βρίσκονται έξω από ΚΚΕ και ανή-

κουν σε όλο το πολιτικό φάσμα, με εξαίρεση φυσικά 

όσους ενστερνίζονται τη φασιστική ιδεολογία και 

ανήκουν σε οποιοδήποτε μόρφωμά της. Γιατί στην 

πράξη η Λαϊκή Συσπείρωση λειτουργεί δημοκρατι-

κά, μπορεί να συσπειρώσει και να συμπορευθεί με 

ανθρώπους με κοινό όραμα, με όλους εκείνους που 

κατανοούν ότι η υπεράσπιση των λαϊκών συμφε-

ρόντων θέλει συνέπεια, αξιοπιστία και διεκδίκηση. 

Την καραμέλα της ανεξαρτησίας την πιπίλησαν και 

την πιπιλάνε πολλοί. Στην πράξη έχει αποδειχθεί 

δυστυχώς ότι αυτή η ανεξαρτησία αποτελεί τον 

προάγγελο της εξάρτησης από συμφέροντα, από 
τη πολιτική της συναλλαγής και την υποταγή στη 
πολιτική της κεντρικής εξουσίας που στρέφεται 
ενάντια στα συμφέροντα του παριανού λαού και 
του τόπου. Αυτού του είδους την “ανεξαρτησία” την 
χαρίζουμε σε αυτούς που την επιζητούν. Εμείς εί-
μαστε εξαρτημένοι από τις καταστατικές μας αρχές, 
τις αξίες και τα ιδανικά μας, από τη δέσμευση μας 
να υπηρετούμε το παριανό λαό και τα συμφέροντα 
του, να παλεύουμε για τη λύση των προβλημάτων 
του τόπου, να κρίνουμε τις θέσεις μας με βάση τα 
συμφέροντα των πολλών και όχι των λίγων. Η δική 
μας παρουσία στηρίζεται σε όλα τα παραπάνω και 
στην πολιτική μας αξιοπιστία. Αυτό αποτυπώθη-
κε άλλωστε και στα αποτελέσματα των εκλογικών 
αναμετρήσεων από το 2010 μέχρι σήμερα, όπου η 
Λαϊκή Συσπείρωση έχει διαρκώς ραγδαία αύξηση 
ποσοστών που είναι αποτέλεσμα της αναγνώρισης 
μας από τις παριανές και τους παριανούς. 

Έχουμε εκτιμήσει το εκλογικό αποτέλεσμα του 
2019. Ξέρουμε ότι στερηθήκαμε τη δυνατότητα 
να είμαστε στη διοίκηση του δήμου Πάρου από τη 
λυσσαλέα επίθεση συμφερόντων που ήξεραν ότι 
θα μας βρουν μπροστά τους, από τη συγκεκριμένη 
επιχειρηματολογία της τελευταίας στιγμής, μέσα 
από έναν άγριο αντικομουνισμό στο νησί. Ειπώθη-
καν πολύ χοντρές εκφράσεις από αυτούς που στη 
συνέχεια έγιναν τιμητές της προσφοράς μας στον 
τόπο και αναφέρομαι κύρια στη δημοτική αρχή. 
Από την άλλη πλευρά, γνωρίζουμε ότι το σχεδόν 
50% του ποσοστού μας διαμορφώθηκε και από την 
απουσία ενός τρίτου συνδυασμού που ενδεχομέ-
νως να εξέφραζε τον κεντροαριστερό χώρο. Έγιναν 
κινήσεις για να δημιουργηθεί ένας τέτοιος συνδυ-
ασμός, όπως έγιναν και τώρα, αλλά μάλλον φαίνε-
ται να αδυνατίζει η συγκεκριμένη προσπάθεια. Βέ-
βαια, το τι θα κάνουν αυτοί που έχουν το πάνω χέρι 
της κεντροαριστεράς στον τόπο μας και πως τελικά 
θα τοποθετηθούν απέναντι στις ερχόμενες εκλογές, 
ίσως και με πιθανές συμμαχίες, αυτό αφορά τους 
ίδιους και όχι εμάς. Όλοι θα κριθούν τελικά από 
τη συνέπεια των λόγων και των πράξεων τους και 
όχι από τις βραχυπρόθεσμες επιλογές τακτικής με 
σκοπό την κατάληψη της τοπικής εξουσίας. Αυτή 
εξάλλου ήταν και η τακτική της παρούσας δημοτι-
κής αρχής και τα αποτελέσματά της τα βιώνουμε 
εδώ και οκτώ χρόνια...».

Κώστας Μπιζάς:
«Είναι κοινή διαπίστωση ότι τα σημαντικά ζητή-

ματα και προβλήματα της Πάρου, στον τομέα της 
καθημερινότητας αλλά και της έλλειψης υποδο-
μών, δεν αντιμετωπίζονται με επάρκεια σήμερα. 

Υπάρχουν ραγδαίες εξελίξεις από μεγάλα οικο-

νομικά συμφέροντα, που απαιτούν άμεσες και στο-
χευμένες δράσεις οι οποίες θα προστατεύσουν τον 
δημόσιο χώρο, το περιβάλλον, την πολιτιστική μας 
κληρονομιά, καθώς και τις μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις που αποτελούν την ραχοκοκαλιά της υγιούς 
και βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού μας. 

Η Πάρος βρίσκεται σε μια κρίσιμη φάση που αν 
δεν παρθούν οι κατάλληλες αποφάσεις θα οδηγη-
θεί σε μη βιώσιμες καταστάσεις. Μπροστά σε αυτόν 
τον κίνδυνο ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας 
έχει κινητοποιηθεί και θέλει να συμμετάσχει στη 
δημιουργία ενός νέου δημοτικού συνδυασμού ώστε 
το νησί μας ν’ αλλάξει σελίδα. Σε αυτή τη νέα εποχή 
θα πρέπει να υπάρχει μια συγκροτημένη αυτοδιοι-
κητική προσπάθεια που με ενότητα θα παλέψει για 
την κοινωνική συνοχή και την πρόοδο του νησιού 
μας. Η πρόθεση μας είναι να ενωθεί η Πάρος και 
για τον παραπάνω λόγο αποφασίσαμε να δημιουρ-
γήσουμε ένα ανεξάρτητο και ενωτικό ψηφοδέλτιο, 
χωρίς τοπικισμούς και κομματικές επιρροές που 
θα διεκδικήσει την ψήφο των συμπατριωτών μας 
στις δημοτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2023, με 
στόχο να διοικήσει τον δήμο Πάρου την επόμενη 
πενταετία. 

Είναι αυτονόητο, ότι θα σεβαστούμε τους άλ-
λους συνδυασμούς που θα προκύψουν και δεν 
πρόκειται να μηδενίσουμε τις προσπάθειες όσων 
συμπατριωτών μας είχαν διαχρονικά συμμετοχή 
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Όμως πιστεύουμε ότι ο 
δήμος Πάρου θα πρέπει να λειτουργήσει με προ-
γραμματισμό, σχέδιο και αποφασιστικότητα για την 
βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρει στους συ-
μπολίτες μας και στους πολυάριθμους επισκέπτες 
του νησιού μας. Θα προσπαθήσουμε να κινηθούμε 
με ευπρέπεια, ήθος και εντιμότητα χωρίς να πολώ-
σουμε και να διχάσουμε το νησί μας».

πρώτο θέμα
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Προσοχή στους 
απατεώνες της 
«ΑΑΔΕ» 

Ένα email δήθεν προερχόμενο από την Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) κυκλοφο-
ρεί μεταξύ ανυποψίαστων πολιτών τις τελευταίες 
ημέρες και έχει ως στόχο να εξαπατήσει τους πα-
ραλήπτες και να «ελαφρύνει» τον τραπεζικό τους 
λογαριασμό.

Το email δεν προέρχεται από τον δημόσιο 
φορέα, αλλά από απατεώνες που αντέγρα-
ψαν το λογότυπο και τα στοιχεία της ΑΑΔΕ. 
Το email που στέλνουν οι απατεώνες γράφει 
ΑΑΔΕ και πληροφορεί πως υπάρχει επιστροφή 

φόρου από τη φορολογική δήλωση. Καλεί τους 
παραλήπτες να ανοίξουν τoν σύνδεσμο που πε-
ριέχεται μέσα σε αυτό. Πρόκειται για κακόβουλο 
λογισμικό που μολύνει τον υπολογιστή και κατ’ 
επέκταση μπορεί να σας αποσπάσει λεφτά από τον 
λογαριασμό σας.

Η ΑΑΔΕ προειδοποιώντας τους πολίτες για την 
απάτη επισημαίνει τα εξής:

«Παρακαλούμε για την άμεση προσοχή σας σε 
ηλεκτρονική αλληλογραφία που αποστέλλεται και 
αναγράφει ότι “η Εφορία υπολόγισε την φορολογι-
κή σας δήλωση και δικαιούστε επιστροφή φόρου”. 
Πρόκειται για απόπειρα εξαπάτησης μέσω παρα-
ποίησης εικόνας και στοιχείων.

Για την προστασία σας:
1. ΜΗΝ ανοίξετε κανένα συνημμένο αρχείο του 

μηνύματος
2. ΜΗΝ επιλέξετε τυχόν προτεινόμενο σύνδεσμο 

(link)
3. Διαγράψετε ΑΜΕΣΩΣ το μήνυμα, καθώς είναι 

πλαστό και περιέχει κακόβουλο περιεχόμενο».

απόψεις-ειδήσεις

Κάτι έχουμε 
κάνει λάθος

Ο θάνατος του Ολυμπιονίκη, Αλέξανδρου 
Νικολαΐδη και τα όσα έγιναν γνωστά στη συ-
νέχεια για το πώς αντιμετώπισε την ασθένειά 
του ήταν ένα δίδαγμα ζωής για όλους.

Ο Ολυμπιονίκης μας βέβαια δεν είναι η πρώ-
τη φορά που επέδειξε ήθος. Ο αγαθός γίγα-
ντας είχε δείξει ξεκάθαρα τον αγνό χαρακτήρα 
του, όταν το 2000 στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
του Σίδνεϊ, σε αγώνα του με τον Κολομβιανό, 
Μίλτον Κάστρο, έσπασε το δεξί του πόδι και ο 
γίγαντας των 2.02 μέτρων σφαδάζοντας στο 
έδαφος φώναξε προς τη μητέρα του: «Έσπασε 
μαμά, έσπασε». Είχα την τύχη να τον δω στον 
τελικό του 2004 όταν αντιμετώπισε τον Νοτι-
οκορεάτη, Tάε-Σoνγκ, στην κατηγορία των 80 
κιλών του τάε κβον ντο (ένα άθλημα όμορφο 
και τεχνικό 100%). Ο Νοτιοκορεάτης νίκησε 
κερδίζοντας το χρυσό μετάλλιο και κάποιοι 
συμπατριώτες μας στην εξέδρα αποδοκίμαζαν 
τον Ασιάτη, που είχε κερδίσει... Άμεσα ο Νι-
κολαΐδης, πήγε κοντά του, τον αγκάλιασε και 
του σήκωσε ψηλά τα χέρια, για να καταλάβει 
ο κόσμος στο Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλα-
τσίου, ότι ο Ασιάτης αθλητής νίκησε δίκαια 
και έπρεπε να τον χειροκροτήσουν. Αυτή είναι 
η μία Ελλάδα, η όμορφη, η καλή. Η Ελλάδα 
του πολιτισμού, που άτομα σαν τον Νικολαΐδη 
μπορούν να τη σηκώσουν περισσότερο.

Υπάρχει όμως και μία άλλη Ελλάδα. Αυτή 
με τις συνεχιζόμενες γυναικοκτονίες, τους 
βιασμούς και τους παιδεραστές. Το «ωραίο» 
είναι ότι πάντα μετά από παρόμοια συμβάντα 
βγαίνουν έκπληκτοι οι γείτονές του και δηλώ-
νουν ότι «δεν πήγαινε το μυαλό τους» ή ότι 
«φαινόταν πολύ κύριος και πολύ καλός οικο-
γενειάρχης». Έτσι λοιπόν, οι συμπολίτες μας 
«αιφνιδιάζονται» με τα «τέρατα» της διπλανής 
πόρτας. Συγχρόνως, ψάχνουν εναγωνίως να 
βρουν φωτογραφίες των παραβατών και κά-
νουν τον σταυρό τους που δεν ήταν το δικό 
τους παιδί. Έπειτα στρογγυλοκάθονται μ’ ένα 
μπολ πατατάκια μπροστά από την τηλεόραση 
και περιμένουν να δουν τις εξελίξεις. Κάνουν 
σαν τρελοί να μάθουν κάθε κουτσομπολιό.

Την ίδια στιγμή, που στην υπόθεση της 
παιδεραστίας έχουμε ένα ξεκάθαρο «τέρας» 
μπροστά μας, το μυαλό όλων πηγαίνει για το 
τι ασφάλεια έχει αυτή η κοινωνία μας. Μόνο… 
που αμέσως μετά, μαθαίνουμε ότι μέσα σε 
αστυνομικό τμήμα βιάστηκε μία κοπέλα από 
αστυνομικό. Φυσικά και η αστυνομία στη συ-
ντριπτική της πλειοψηφία είναι με το καλό και 
όχι με το κακό, αλλά όταν βλέπεις συνδικαλι-
στή αστυνομικό να παρουσιάζει τους παιδοβι-
αστές ως δεδομένο κακό και να αποδίδει την 
ευθύνη στην οικογένεια, κάτι έχουμε κάνει 
όλοι λάθος…

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

Προετοιμάστε 
τους 
συνεργάτες 
σας για την 
εκλογική μάχη

«Χωρίς αρμονία μέσα στο κράτος δεν μπορεί 
να ξεκινήσει καμία εκστρατεία.

Χωρίς αρμονία μέσα στο στρατό δεν μπορεί 
να σχηματιστεί παράταξη νίκης». Sun Tzu, από 
τον Οδηγό Πολιτικής Επικοινωνίας «Εκλογές 
ίσον Πόλεμος».

Στη μάχη των εκλογών, εθνικών και αυτοδι-
οικητικών δεν είστε μόνος. Είστε επικεφαλής 
μιας ομάδας που θα αγωνιστεί για τη νίκη. Έχε-
τε ένα ολόκληρο στράτευμα μαζί σας. Από στε-
νούς συνεργάτες, συμβούλους και υποψήφι-
ους. Θα πρέπει να τους προετοιμάσετε για τον 
δύσκολο αγώνα της προεκλογικής περιόδου.

Οι παραπάνω ρήσεις του γνωστού σε όλους 
μας, Sun Tzu, αναδεικνύουν την ανάγκη του 
σωστού συντονισμού της ομάδας, που πλαι-
σιώνει το «δικό» σας στρατό. Ένα «απείθαρχο 
πλήθος», μια ομάδα χωρίς συνοχή, που ο καθέ-
νας πορεύεται με βάση τις δικές του επιλογές, 
δεν εξασφαλίζουν την επιθυμητή νίκη. Όταν 
μιλάνε στους πολίτες χωρίς να γνωρίζουν τα 

βασικά επιχειρήματα και τις στοχεύσεις σας, θα 
δημιουργήσουν μεγαλύτερο πρόβλημα ακόμη 
και στην εμπιστοσύνη των πολιτών απέναντι 
στο πρόσωπο σας. Γι’ αυτό θα πρέπει να εκπαι-
δεύσετε τον «κόσμο» σας ώστε να βοηθήσουν 
ουσιαστικά την προσπάθεια σας και να μη με-
ταβληθούν σε τροχοπέδη.

Η εκπαίδευση των συνεργατών σας θα πρέ-
πει να περιλαμβάνει:

Πρώτον. Γενικές συμβουλές επικοινωνίας, 
ακόμη κι αν κάποιοι συνεργάτες σας έχουν το 
χάρισμα της επικοινωνίας, θα πρέπει να εκπαι-
δευτούν, να πείθουν για τις πολιτικές αλλαγές 
του κόμματος ή του συνδυασμού που εκπρο-
σωπούν. Να είναι φιλικοί, ζεστοί και απλά επι-
κοινωνιακοί δεν αρκεί. Πρέπει να κερδίσουν 
τους πολίτες με επιχειρήματα.

Δεύτερον. Παρεμβάσεις έντυπες ή ηλεκτρο-
νικές, έντυπα, κάρτες και μηνύματα θα πρέπει 
να είναι σύμφωνες με τις αρχές και το πνεύμα 
του κόμματος και της παράταξης.

Τρίτον. Εκπαίδευση των συνεργατών και 
υποψήφιων, στις νέες μεθόδους λειτουργίας 
των εκλογικών κέντρων και πολιτικών γρα-
φείων καθώς και στις νέες τεχνικές συλλογής 
ψήφων. Ακόμη, πρακτικές οδηγίες για την 
αντιμετώπιση συγκεκριμένων σημαντικών πε-
ριστάσεων, όπως στην αντιμετώπιση κρίσεων.

Ξεκινήστε νωρίς την εκπαίδευση των συ-
νεργατών σας με οργάνωση και συνέπεια. Θα 
ενισχύσετε σημαντικά την εμπιστοσύνη προς 
το πρόσωπο σας και θα επηρεάσετε αρκετούς 
πολίτες, βλέποντας τη σοβαρή δουλειά που κά-
νετε, να συμμετέχουν στο ψηφοδέλτιο σας ή 
και να εργαστούν σωστά.

Εκλογές ίσον Πόλεμος, σύμφωνα πάντα με 
τον Κινέζο Στρατηγό Sun Tzu.

Ακολουθείστε τον προεκλογικά ,βήμα 
προς βήμα στον Οδηγό της Πολιτικής Επι-
κοινωνίας, «Εκλογές ίσον Πόλεμος».

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου
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Ανακύκλωση 
στο σπίτι!

Η ένταξη στο ΕΣΠΑ της καινοτόμου Πράξης 
«Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων σε οικίες 
της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου», θα παρέχει τη 
δυνατότητα σε κατοίκους της Περιφέρειας να δι-
αχωρίζουν το ρεύμα των οικιακών βιοαποβλήτων 
και να το επεξεργάζονται τοπικά σε οικιακούς κο-
μποστοποιητές. 

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο στόχο του ΦΟΔΣΑ 
Ν. Αιγαίου, με σκοπό να επιτευχθεί η εκτροπή του 
8,72% των παραγόμενων βιοαποβλήτων των μό-
νιμων κατοίκων της περιοχής έως το 2030.

Συγκεκριμένα, ο ειδικός γραμματέας διαχείρισης 
προγραμμάτων ΕΤΠΑ, Γιώργος Ζερβός, υπέγραψε 
την απόφαση ένταξης της Πράξης στο Επιχειρησι-
ακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλ-
λον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον 
Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία 
του Περιβάλλοντος - Διαχείριση Υγρών και Στερε-
ών Αποβλήτων (ΕΤΠΑ)», με συγχρηματοδότηση 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυ-
ξης. Το συνολικό κόστος της Πράξης ανέρχεται σε 
12.198.624,00 ευρώ και η επιλέξιμη δημόσια δα-
πάνη σε 9.837.600,00 ευρώ με ημερομηνία έναρ-
ξης την 6η Μαρτίου 2023 και ημερομηνία λήξης 
της Πράξης την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Κατόπιν αυτού, ο ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου έχο-
ντας πλέον την έγκριση θα προχωρήσει άμεσα 
στην ανάπτυξη δικτύου οικιακής κομποστοποίη-
σης βιοαποβλήτων το οποίο θα παρέχει τη δυνατό-
τητα στους πολίτες να διαχωρίζουν το ρεύμα των 
οικιακών βιοαποβλήτων και να το επεξεργάζονται 
τοπικά σε οικιακούς κομποστοποιητές διαφόρων 
τύπων. Στο πλαίσιο της πράξης περιλαμβάνονται 
οικιακοί κομποστοποιητές, απλοί (κήπου) και μη-
χανικοί. 

Η πράξη περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα δράσεων που περιλαμβάνει την προμήθεια 
του εξοπλισμού αλλά και την παρακολούθηση του 
προγράμματος και την ενημέρωση των πολιτών 
για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων του. Η 
πράξη θα υλοποιηθεί με τα ακόλουθα τρία υπο-
έργα:

Υποέργο 1: Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης 
βιοαποβλήτων σε οικίες στην Περιφέρεια. Σύμ-
φωνα με τον σχεδιασμό του δικτύου, πρόκειται 
για την προμήθεια 10.275 οικιακών μηχανικών 
κομποστοποιητών 1,5 έως 2 λίτρων, για τα αντί-
στοιχα νοικοκυριά σε πολυκατοικίες και 25.550 
κάδων οικιακής κομποστοποίησης κήπου χωρη-
τικότητας 300 λίτρων για 34.780 νοικοκυριά σε 
μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες. Με το εν λόγω 
δίκτυο οικιακής κομποστοποίησης επιδιώκεται η 
εκτροπή: 

- 4.206 τον/έτος οικιακών βιοαποβλήτων το έτος 
2025, που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5,25% των πα-
ραγόμενων βιοαποβλήτων των μόνιμων κατοίκων 
το έτος 2025

- 6.560 τον/έτος βιοαποβλήτων το έτος 2030, 

που αντιστοιχεί σε ποσοστό 8,72% των παραγό-
μενων βιοαποβλήτων των μόνιμων κατοίκων το 
έτος 2030

Υποέργο 2: Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθη-
τοποίησης για τη διαχείριση βιοαποβλήτων σε οι-
κίες της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Υποέργο 3: Τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης 
για τη διαχείριση βιοαποβλήτων σε οικίες της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Τα εξυπηρετούμενα νοικοκυριά μέσω του δι-
κτύου των μηχανικών οικιακών κομποστοποιη-
τών και των οικιακών κομποστοποιητών αυλής, 
σύμφωνα το σχεδιασμό της πράξης, ανέρχονται 
σε 45.055 και ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός σε 
117.143 κατοίκους. 

Τα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη περι-
λαμβάνουν:

• Την προώθηση της πρόληψης δημιουργίας 
αποβλήτων

• Την ενίσχυση δραστηριοτήτων διαλογής στην 
πηγή και επιτόπιας διαχείρισης μέσω διαδικασίας 
οικιακής κομποστοποίησης

• Την ευαισθητοποίηση των πολιτών με αποτέ-
λεσμα να συμπεριφέρονται υπεύθυνα σε σχέση με 
τη διαχείριση στερεών αποβλήτων

• Την επίτευξη υψηλότερων ποσοστών ανακύ-
κλωσης, συμβάλλοντας στην επίτευξη στόχων 
(ΕΣΔΑ/ ΠΕΣΔΑ/ ΤΣΔΑ)

• Τη μείωση των απορριμμάτων που οδηγούνται 
σε ΧΥΤΑ

• Τη μείωση των αναγκών για τη μεταφορά των 
αποβλήτων.

ανακύκλωση



12 / Φωνή της Πάρου Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022

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:
ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ Παροικίας: Μονοκα-
τοικία 353 τ.μ., με κήπο, πισίνα, 
γεώτρηση, ελιές, τιμή 450.000€
ΕΛΗΤΑΣ Παροικίας: Διαμέρισμα 100 
τ.μ., τιμή 135.000€
Περιοχή ΑΛΥΚΗΣ/ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ:
1) Διαμέρισμα ημιυπόγειο τιμή 
65.000€
2) Ημιυπόγειο 209 τ.μ. τιμή 165.000€
3) Οικοδομή στα μπετά /τούβλα, 
240 τ.μ. συν 3 σκεπαστές βεράντες 
48 τ.μ. Κοντά στην παραλία. Τιμή 
450.000€
4) Μάγγανο διαμέρισμα 240 τ.μ., 
με εξωτερική πισίνα, θέα, τιμή 
320.000€
5) Κτήμα στο Καμάρι Αγκαιριάς 8 
στρέμματα, με άδεια οικοδομής, θέα 
προς Φάραγγα, 2,5 χλμ από θάλασσα, 
τιμή 165.000€
ΘΑΨΑΝΑ Κτήμα 15.600 τ.μ. με 
κατοικία 55 τ.μ., με μύλο, πηγάδι, 
αποθήκη, πολλές ελιές, θέα στο μο-
ναστήρι Θαψανών και τη θάλασσα, 15 
λεπτά από Παροικία, τιμή 165.000€
ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟΥ 
πωλείται λόγω γήρατος στην περιοχή 
Αγκαιριά / Αλυκή, τιμή συζητήσιμη, 
ή ζητείται συνέταιρος. Λειβαδάς 
Παναγιώτης: 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€ 

Προαγγελία γάμου
Ο Σταθερός Ιωάννης του Αντωνίου και της 

Παντελίας το γένος Πούλιου, που γεννήθηκε στο 
Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η 
Κωβαίου Καλλιόπη-Παρασκευή του Μάρκου 
και της Ζαμπίας, το γένος Τσιγώνια, που γεννή-
θηκε στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στην 
Πάρο, θα παντρευτούν στις 23 Οκτωβρίου 2022 
στον Ιερό Ναό της Αγίας Παρασκευής Κάτω Με-
ριάς στην Αμοργό.
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Εκδήλωση ΚΚΕ
Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η εκδήλωση-βιβλιοπαρουσίαση που οργά-

νωσε η ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ γύρω από τις αιτίες της μικρασιατικής κατα-
στροφής. 

Η συμμετοχή του κόσμου τόσο στην εκδήλωση όσο και στη συζήτηση ήταν 
θερμή, με αποτέλεσμα να διατηρηθεί το ενδιαφέρον μέχρι τέλους της εκδή-
λωσης, αφού αναδείχθηκαν αρκετά σημαντικές πλευρές της ιστορίας του ελ-
ληνισμού εκείνης της περιόδου. Ο κ. Αναστάσης Γκίκας στην ομιλία του 
αναφέρθηκε σε άγνωστες πλευρές και ιστορικά γεγονότα που προηγήθηκαν 
της μικρασιατικής καταστροφής τη δεκαετία του 1910 αλλά και μετά το 1922 
δίνοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα γα τις συνθήκες της εποχής, τη στάση των 
ελληνικών κυβερνήσεων αλλά και των «λεγόμενων συμμάχων». 

Το ενδιαφέρον του κόσμου, όπως ήταν φυσικό, επικεντρώθηκε στα συμπε-
ράσματα της περιόδου εκείνης που αποτελούν εφόδιο αξιολόγησης για τις 
καταστάσεις που ζούμε σήμερα, όπως τα ζητήματα του προσφυγικού και μετα-
ναστευτικού ρεύματος, των πολεμικών απειλών, με την Ελλάδα να βρίσκεται 
και πάλι στο επίκεντρο των γεωπολιτικών και οικονομικών επιδιώξεων του 
κεφαλαίου. Ενδιαφέρον όμως είχαν και οι προσωπικές ιστορίες-μνήμες που 

κατατέθηκαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης που ακολούθησε.
Η αποδοχή της έκδοσης που επιμελήθηκε το τμήμα Ιστορίας της Κ.Ε. του 

ΚΚΕ για τη μικρασιατική καταστροφή αλλά και η ειδική έκδοση της διατμη-
ματικής επιτροπής της Κ.Ε. του ΚΚΕ για τις μικρότερες ηλικίες ήταν μεγάλη 
και επιβεβαιώνει την ανάγκη του κόσμου να διαβάζει και να μαθαίνει πλευ-
ρές της ιστορίας που πολλές φορές παραχαράσσονται αλλά και να διδάσκεται 
μέσα από αυτές.

Γ. Ραγκούσης:

Τιμή για τον Χρ. 
Βλαχογιάννη

Ο πρ. δήμαρχος Πάρου και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, 
Γιάννης Ραγκούσης, έστειλε επιστολή στον δήμαρχο Πάρου, Πάρου και τους 
δημοτικούς συμβούλους, για τιμή στον αείμνηστο δήμαρχο του νησιού μας, 
Χρήστο Βλαχογιάννη.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Προς τον Αξιότιμο Δήμαρχο Πάρου,
κ. Μάρκο Κωβαίο και τους αξιότιμους δημοτικούς συμβούλους.
Αγαπητέ Δήμαρχε, αγαπητές και αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι.
Σε λίγες μέρες συμπληρώνονται δύο χρόνια από τον απροσδόκητο και απο-

λύτως άδικο θάνατο του Χρήστου Βλαχογιάννη.
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, ο Χρήστος υπήρξε ένας σπουδαίος άνθρωπος 

κι ένας επί δεκαετίες πρωταγωνιστής στους θεσμούς της αυτοδιοίκησης του 
νησιού μας. 

Όλοι μας, είχαμε την ευκαιρία στα χρόνια της αυτοδιοικητικής συνεργασίας 
μας, να διαπιστώσουμε τη διάθεση προσφοράς, την αφοσίωση και τη συνέπειά 
του.

Υπηρέτησε τους πολίτες της Πάρου μέσω της αυτοδιοίκησης για πολλά χρό-
νια και όλοι αναγνωρίζαμε στο πρόσωπό του έναν αποτελεσματικό και έντιμο 
συμπατριώτη, που με το έργο του έβαλε την προσωπική του σφραγίδα, αρχικά 
στην Κοινότητα Μάρπησσας και ακολούθως στον Δήμο Πάρου, ως Δήμαρχος.

Από τα πρώτα χρόνια της μετεγκατάστασής του από τον αγαπημένο του τόπο 
καταγωγής, τη Διάβα Καλαμπάκας στο νησί της Πάρου, έκανε αισθητή την 
παρουσία του μέσα από την έντονη δημόσια δράση του. 

Οποιαδήποτε αυτοδιοικητική ευθύνη κι αν του ανέθεσε η τιμητική ψήφος 
των Παριανών, ο Χρήστος με την ενωτική του διάθεση, τις δημοκρατικές και 
προοδευτικές αρχές του, είτε ως Κοινοτικός Σύμβουλος, είτε ως Πρόεδρος του 
Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια Δήμαρχος, αγωνίστηκε άοκνα, για να 
καταστήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση ενεργό συμμέτοχο στη συλλογική προ-
σπάθειά μας για την ανάπτυξη και προκοπή του νησιού, αλλά και την προάσπι-
ση του δημοσίου συμφέροντος και των κοινωνικών δικαιωμάτων.

Ο Χρήστος, λόγω της αυθεντικής κι ειλικρινούς σεμνότητας που τον διέκρινε, 
ποτέ δε θα διανοείτο να διεκδικήσει μία πράξη απόδοσης τιμής για τον εαυτό 
του. 

Όμως μία πράξη απόδοσης τιμής στον Χρήστο -που δυστυχώς έχει καθυστε-
ρήσει- είναι στην πραγματικότητα μια πράξη απότισης τιμής σε όλους τους αν-
θρώπους που υπηρέτησαν και υπηρετούν το θεσμό της αυτοδιοίκησης, αυτόν 
τον θεμελιώδη θεσμό της 3ης ελληνικής δημοκρατίας.

Ανάμεσα στα πολλά, μεγάλα και σημαντικά έργα για τα οποία ο Χρήστος 
εργάστηκε καθημερινά, ξεχωριστή σημασία είχε για αυτόν η υλοποίηση του 
Κλειστού Γυμναστηρίου Πάρου, που αναμφίβολα φέρει την προσωπική του 
σφραγίδα. 

Έργο που θα αποτελεί για πολλές δεκαετίες σημείο αναφοράς για το αθλητικό 
και πολιτιστικό γίγνεσθαι του νησιού μας. 

Γι’ αυτόν τον λόγο πιστεύω πως έχει δίκιο η πληθώρα των συμπολιτών μας 
που προτείνουν να ονοματοδοτηθεί σε «Χρήστος Βλαχογιάννης» το κλειστό 
γυμναστήριο της Πάρου.

Ταυτόχρονα, με την παρούσα επιστολή μου, θα ήθελα να σας ζητήσω να εξε-
τάσετε μαζί με τον Δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο Μετεώρων, στους οποί-
ους έχω απευθύνει αντίστοιχη επιστολή, την ανάληψη κοινής πρωτοβουλίας, 
με στόχο τη διενέργεια Πράξης αδελφοποίησης του Δήμου Πάρου με τον Δήμο 
Μετεώρων, ως απότιση τιμής στη μνήμη του συμπατριώτη μας, πρώην Δημάρ-
χου Πάρου, αείμνηστου Χρήστου Βλαχογιάννη.

Στο πλαίσιο ανάληψης πρωτοβουλίας για ειδικότερες διαδημοτικές συνερ-
γασίες, που αποσκοπούν στη μεταξύ των Δήμων της χώρας προαγωγή των 
οικονομικών, πολιτιστικών, τουριστικών και κοινωνικών σχέσεων, προτείνω 
την «οικοδόμηση» μιας νοητής τουριστικής «γέφυρας», μεταξύ του κορυφαίου 
θερινού τουριστικού προορισμού του νησιού της Πάρου και του αντίστοιχα 
κορυφαίου χειμερινού τουριστικού προορισμού των Μετεώρων, που θα θέσει 
τα θεμέλια και τις προϋποθέσεις για διενέργεια πράξης αδελφοποίησης μεταξύ 
των Δήμων αυτών, όπως προβλέπεται στην παρ.5 άρθρο 220 Ν.3463/06.

Στη μνήμη του Χρήστου, απώτερος στόχος είναι η δημιουργία τουριστικού 
δικτύου προαγωγής των κοινωνικών δεσμών των δήμων και των πολιτών 
τους, ως εφαλτήριο για τη ανάπτυξη μιας πολυποίκιλης διάδρασης, είτε μέσω 
συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων, ετήσιων πολιτιστικών φεστιβάλ, 
συμμετοχής σε ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενα προγράμματα αδελφοποιήσεων, 
καθώς και ανταλλαγής εκπαιδευτικών σχολικών και τουριστικών εκδρομών.

Ευελπιστώ στη θερμή ανταπόκρισή σας στην ανωτέρω πρότασή μου, ως ελά-
χιστη εκδήλωση τιμής στη μνήμη του αείμνηστου Δημάρχου και συμπατριώτη 
μας, Χρήστου Βλαχογιάννη.

Με εκτίμηση
Γιάννης Ραγκούσης».

τοπικές ειδήσεις
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Ηλεκτρονικό 
φακέλωμα για τη 
φοροδιαφυγή

Η ΑΑΔΕ, κάνοντας χρήση της τεχνολογίας και των 
νέων εργαλείων που έχει στη διάθεσή της, επιχει-
ρεί να περιορίσει τη φοροδιαφυγή. Το σημαντι-
κότερο εργαλείο είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία και 
συγκεκριμένα:

- Το myDATA που καταργεί στην πράξη και 
σταδιακά τη χειρόγραφη έκδοση παραστατικών 
και την αντικαθιστά με την ηλεκτρονική. Τα πα-
ραστατικά στέλνονται στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ.

- Το Appodixi το οποίο έχουν εγκαταστήσει 
στο κινητό τους περίπου 100.000 φορολογούμε-
νοι και «σκανάρουν» τις αποδείξεις που παίρνουν 
στις συναλλαγές τους. Τα αποτελέσματα έχουν ξε-
περάσει τις προσδοκίες αφού η ΑΑΔΕ έχει δεχθεί 
24.193 καταγγελίες για «μαϊμού» αποδείξεις και 
«ύποπτες» συναλλαγές μέσα σε 15 ημέρες! Από τις 
καταγγελίες αυτές οι 12.983 είναι ανώνυμες και 
11.210 επώνυμες. 

- Το ElenxisLive που μέσω tablet οι ελεγκτές 
της ΑΑΔΕ την ώρα που διενεργούν τον φορολογι-
κό έλεγχο θα έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν το 
οικονομικό προφίλ και το «φορολογικό παρελθόν» 
του επαγγελματία ή της επιχείρησης. Με βάση τον 
σχεδιασμό οι επιτόπιοι έλεγχοι με tablets θα επε-
κταθούν σταδιακά σε όλες τις επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εμπορίας και 
της διάθεσης καυσίμων

Η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με την 
επέκταση της υποχρεωτικής εγκατάστασης των 
συσκευών ηλεκτρονικών χρεώσεων POS σχεδόν 
σε όλους του κλάδους ελευθέρων επαγγελματι-
ών και επιχειρήσεων. Παράλληλα προβλέπεται η 
Οnline διασύνδεση των ταμειακών με τα POS από 
τις αρχές του 2023. Με το νέο σύστημα οι φορο-
λογικές αρχές θα έχουν πλήρη εικόνα για το ύψος 
και το χρόνο έκδοσης των αποδείξεων λιανικής 
πώλησης και τον τρόπο πληρωμής από τον πε-
λάτη.

- Οι κατασχέσεις είναι το έσχατο «όπλο» για την 
ΑΑΔΕ, ώστε να πείσει εκείνους που μπορούν να 
εξοφλήσουν τις οφειλές τους και δεν το κάνουν. 
Το μέτρο των πλειστηριασμών θα επεκταθεί τους 
επόμενους μήνες σε μια προσπάθεια να οδηγη-
θούν οι φορολογούμενοι στο ταμείο για κλείσιμο 
των ανοιχτών τους λογαριασμών. Στο στόχαστρο 
βρίσκονται κυρίως οι μεγαλοοφειλέτες ενώ στο 
σφυρί βγαίνουν ακίνητα όλων των κατηγοριών. 
Από κατοικίες, αποθήκες, επαγγελματικά κτίρια, 
καταστήματα, οικόπεδα μέχρι αγροτεμάχια.

ειδήσεις

Εκτίναξη της 
ηλεκτρονικής 
απάτης

Εκτίναξη παρατηρείται στις ηλεκτρονικές απάτες 
με 4.018 υποθέσεις να έχουν σημειωθεί τους τε-
λευταίους οκτώ μήνες από κυκλώματα. Οι δρά-
στες εφευρίσκουν διαρκώς νέους τρόπους και πιο 
ισχυρές τεχνικές παραπλάνησης, καθώς έως τώρα 
έχουν εξαπατήσει 4.260 ανυποψίαστους πολίτες 
μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ertnews.gr και 
τα πρόσφατα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, 
τα θύματα ηλεκτρονικής απάτης τους τελευταίους 
8 μήνες του 2022 εκτοξεύθηκαν στα 4.260 θύμα-
τα στην Ελλάδα σε σχέση με το 2021 που είχαμε 
3.880 θύματα. 

Ακόμη, καταγράφηκαν οι μέθοδοι που χρησιμο-
ποίησαν οι απατεώνες για να προσεγγίσουν και να 
εξαπατήσουν τα θύματα τους. Ειδικότερα, «στην 
παγίδα» πέσανε 1.441 άτομα κατά την διαδικτυακή 
αγοροπωλησία αγαθών και με τη μέθοδο προσέγ-
γισης μέσω συγγενικού/φιλικού προσώπου 519. 
Επίσης, παρατηρήθηκε από το 2020 μέχρι σήμερα, 
μια μεθοδική αύξηση των ηλεκτρονικών απατών, 
γεγονός το οποίο μας δείχνει και το πόσο ισχυροί 
έχουν γίνει οι κυβερνοαπατεώνες, καθώς ευφευ-
ρίσκουν διαρκώς νέες μεθόδους και τεχνικές, πε-
ριορίζοντας λάθη και απροσεξίες, εξαπατώντας, με 
αυτό τον τρόπο, όλο και περισσότερους πολίτες.

Μιλώντας στο ertnews.gr η διευθύντρια, του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Κυβερνοασφάλειας, Κέλλυ 
Ιωάννου και ο καθηγητής και πρόεδρος του Τμή-
ματος Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας του 
Ιονίου Πανεπιστημίου, Σπύρος Πολυκαλάς. ανέ-
φεραν τις πιο συνηθισμένες ηλεκτρονικές απά-
τες. Η συνηθέστερη μορφή ηλεκτρονικής απάτης 
σύμφωνα με την κ Ιωάννου και τον κ. Πολυκαλά 
είναι το ηλεκτρονικό «ψάρεμα» ή αλλιώς phishing 
καθώς «αυτή την περίοδο υπάρχει κατακόρυφη 
αύξηση 80% στις απάτες τύπου phishing, οι οποί-
ες μπορούν να εμφανίζονται με διαφορετικές μορ-
φές» και πρόσθεσαν πως η συγκεκριμένη τεχνική 
μπορεί να εμφανίζεται «είτε με την μορφή ενός 
απατηλού μηνύματος που θα έρθει στο κινητό μας 
είτε με μορφή απατηλού email που θα λάβουμε 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας 
είτε ακόμα και με την μορφή μιας τηλεφωνικής 
κλήσης»

Οι επίδοξοι απατεώνες του διαδικτύου στοχεύ-
ουν να παραπλανήσουν τα ανυποψίαστα άτομα 
και «προσπαθούν να αντλήσουν παράνομα φυ-
σικά προσωπικά στοιχεία τα οποία μετά θα τα 
χρησιμοποιήσουν για να πραγματοποιήσουν την 
ηλεκτρονική απάτη» ανέφερε ο κ. Πολυκαλάς επι-
σημαίνοντας μάλιστα μερικά στοιχεία που επιθυ-
μούν να έχουν πρόσβαση οι απατεώνες: «Κωδικοί 
πρόσβασης σε μια υπηρεσία, αριθμοί της πιστω-
τικής κάρτας, στοιχεία του e-banking και γενικά 
προσωπικά στοιχεία που χρησιμοποιούμε στο δι-
αδίκτυο».

Ακόμη, κάνουν την παρουσία τους αισθητή και 
οι απατεώνες που γνωρίζουν πολύ καλά, σύμφωνα 
με την κ. Ιωάννου, να υποδύονται «είτε μια εται-
ρεία, είτε έναν επώνυμο φορέα κύρους». Σε αυτή 
την περίπτωση, στέλνεται στους χρήστες ένα email 
που τους ζητούν να κάνουν «κλικ» πάνω σε ένα 
«κουμπί προτροπής» π.χ. «πατήστε εδώ» και μόλις 
οι χρήστες το πατήσουν τότε αμέσως «μολύνεται ο 
υπολογιστής με έναν ιό» ο οποίος συνήθως είναι 
και κακόβουλο λογισμικό το οποίο «παρακολουθεί 
οτιδήποτε κάνουμε» με σκοπό, σε μεταγενέστερο 
διάστημα, να υποκλέψει τα στοιχεία της τράπεζας.

Επίσης, η πιο συνηθισμένη μορφή ηλεκτρονι-
κής απάτης που συναντάμε το τελευταίο διάστημα 
σύμφωνα είναι οι επενδυτικές απάτες, στις οποίες 
πρωταγωνιστές είναι διάφορες επενδυτικές εται-
ρείες «φαντάσματα», συνδεόμενες με το «Ελ Ντο-
ράντο» των κρυπτονομισμάτων.

Οι τηλεφωνικές κλήσεις

Το τελευταίο χρονικό διάστημα στη Διεύθυνση 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος καταγγέλλο-
νται περιπτώσεις προσπαθειών εξαπάτησης πο-
λιτών μέσω τηλεφωνικών κλήσεων, με σκοπό να 
τους αποσπάσουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομέ-
να, οικονομικά στοιχεία ή και κωδικούς ασφαλεί-
ας. 

Οι τηλεφωνικές κλήσεις πραγματοποιού-
νται από σταθερά ή κινητά τηλέφωνα με 
χρήση ηχογραφημένου μηνύματος στην αγ-
γλική ή την ελληνική γλώσσα. Οι δράστες στις 
κλήσεις αυτές, προσποιούμενοι αστυνομικές 
Αρχές, προτρέπουν τους πολίτες να ακολουθή-
σουν συγκεκριμένα βήματα προκειμένου να ενη-
μερωθούν για ποινικές εκκρεμότητες που δήθεν 
εκκρεμούν σε βάρος τους. 

Κατόπιν των ανωτέρω η Διεύθυνση Δίωξης 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνιστά στους πολίτες:

• να είναι προσεκτικοί με τέτοιου είδους τηλεφω-
νικές κλήσεις,

• να κρατούν τον αριθμό τηλεφώνου από τον 
οποίο τους έχουν καλέσει, 

• να μην καλούν πίσω έναν αριθμό που τους 
γνωστοποιήθηκε μέσω φωνητικού μηνύματος,

• να είναι επιφυλακτικοί – να μην συζητάνε με 
οποιονδήποτε τους καλεί και ζητάει ευαίσθητες 
πληροφορίες,

• να μην αποκαλύπτουν τους κωδικούς της ηλε-
κτρονικής τραπεζικής, τα στοιχεία της κάρτας τους 
ή άλλα ευαίσθητα στοιχεία μέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδρομείου ή τηλεφώνου.

•να μην δίνουν, σε καμία περίπτωση, τον κωδικό 
“PIN” της πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας ή τον 
κωδικό πρόσβασης του τραπεζικού τους λογαρια-
σμού μέσω e-banking.
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Φιλική νίκη στη 
Νάξο για τον 
Α.Ο. Πάρου

Σε αγωνιστική εγρήγορση ενόψει του πρωτα-
θλήματος της Β’ κατηγορίας θέλει να παραμείνει 
ο Α.Ο. Πάρου, ο οποίος στο πλαίσιο αυτό έδωσε 
εκτός έδρας φιλικό παιχνίδι το απόγευμα της Κυ-
ριακής (17/10) απέναντι στον ΠΑΣ Νάξου.

Το νεανικό «συγκρότημα» του Δημήτρη Τριαντα-
φυλλάκου παρουσιάστηκε πιο έτοιμο και ουσια-
στικό, πανηγυρίζοντας τη φιλική νίκη γοήτρου με 
σκορ 4-2. Για τον Α.Ο.Π. δύο τέρματα σημείωσε ο 
Αλιφιέρης και από ένα οι Δαφερέρας και Γκέκα, 
ενώ για τον ΠΑΣ Νάξου και τα δύο γκολ πέτυχε ο 
Παντελαίος.

ΠΑΣ Νάξου: Κουφόπουλος, Πιτταράς, Λαγο-
γιάννης, Χωριανόπουλος, Πετρόπουλος, Φάρ-
κωνας, Ζαφείρης, Ζούλης, Λέκκας, Παντελαίος, 
Ορφανός. (Στο β’ ημίχρονο έπαιξαν και οι Τόνι, 
Ρετζέπι και Κάσα).

Α.Ο. Πάρου: Γ. Δαφερέρας, Αλιφιέρης, Α. Νικο-
λάου, Φ. Πούλιος, Κρίσπης, Σάμιος, Αποστολόπου-
λος, Βοσινάκης, Διακάτος, Παντελαίος, Μουρλάς. 
(Στο β’ ημίχρονο έπαιξαν και οι Γκέκα, Χ. Νικολά-
ου, Αδάμ, Ρούσσος, Μελανίτης, Μανιώτης, Σταυ-
ρόπουλος, Μπέτσα, Κοντός και Α. Πούλιος).

Αγιασμός και ευχές...

Στο μεταξύ την περασμένη Πέμπτη (13/10), στο 
δημοτικό στάδιο Παροικιάς, ο Α.Ο. Πάρου πραγ-
ματοποίησε τον καθιερωμένο πριν την έναρξη της 
σεζόν Αγιασμό, τον οποίο τέλεσε ο π. Στυλιανός 

Μπιζάς. Με την παρουσία του διοικητικού συμ-
βουλίου, των προπονητών και αθλητών από όλες 
τις ηλικιακές ομάδες, ο Α.Ο.Π. ξεκινάει και το φε-
τινό «ταξίδι» του, με την ευχή για καλή αγωνιστική 
χρόνια χωρίς εμπόδια και τραυματισμούς και την 
άμεση έναρξη όλων των ερασιτεχνικών πρωτα-
θλημάτων.

«Κορώνα - γράμματα» η έναρξη των 
πρωταθλημάτων

Με όλο σκηνικό περί του Αθλητικού Μητρώου 
να έχει εξαντλήσει ομάδες και παράγοντες, αλλά 
και το ποδοσφαιρικό μέλλον του ερασιτεχνικού 
αθλητισμού να παίζεται «κορώνα - γράμματα» με-
ταξύ Ε.Π.Ο. και Αυγενάκη, κρίνεται η επανέναρξη 
των πρωταθλημάτων.

Ειδικότερα, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομο-
σπονδία -με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτρο-
πής- όρισε για χθες (20/10) την κρίσιμη συνε-
δρίασή της με θέμα την πρόσκαιρη επανέναρξη 
των ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων. Επίσης, απο-
φασίστηκε η αποστολή επιστολής στον υπουργό 
Επικρατείας, Γιώργο Γεραπετρίτη, σχετικά με την 
αναγκαιότητα μεταβολών στο υφιστάμενο νομικό 
καθεστώς του Αθλητικού Μητρώου, ιδιαίτερα για 
τα νησιά του Αιγαίου, αλλά και γενικότερα.

Σημειώνεται, ότι την ώρα της συνεδρίασης της 

Ε.Π.Ο. η «Φωνή της Πάρου» βρισκόταν στο τυ-
πογραφείο -και με την επιφύλαξη της τελικής 
απόφασης- δεν καταγράφεται αν τελικά τα πρω-
ταθλήματα ξεκινήσουν αυτό (22-23/10) ή το επό-
μενο (29-30/10) Σαββατοκύριακο. Πάντως, σε πε-
ρίπτωση που αποφασίστηκε η άμεση έναρξη των 
πρωταθλημάτων, με ότι αυτό συνεπάγεται, τότε 
-με βάση το πλάνο της Ε.Π.Σ.Κ.- τα παιχνίδια των 
Παριανών ομάδων για το προσεχές διήμερο έχουν 
ως εξής:
Α’ Κατηγορία: Α.Ε. Πάρου-Παμμηλιακός (22/10, 
16:30).
Β’ Κατηγορία: Α.Ο. Πάρου-Α.Ο. Σερίφου (22/10, 
13:00).
Κ-14: Μαρπησσαϊκός-Νηρέας (22/10, 10:30), Α.Ο. 
Πάρου-Πανναξιακός (23/10, 19:30).

Μπάσκετ παίδων
Για το πρωτάθλημα Παίδων, ο Πλοηγός Αντιπά-

ρου επικράτησε με σκορ 58-41 του Α.Ο. Πάρου, 
για την 2η αγωνιστική. Πλέον και οι δύο ομάδες, 
μαζί με τον Μαρπησσαϊκό που είχε ρεπό, μετρούν 
από μία νίκη και μία ήττα στον δεύτερο όμιλο. Αύ-
ριο, Σάββατο (22/10), θα παίξουν Φανάρια Νάξου 
Α’-Α.Ο. Πάρου (ΔΑΚ Νάξου, 15:30) και Πλοηγός 
Αντιπάρου-Φανάρια Νάξου Β’ (ΑΠΧ Αρχιλόγου 
Μάρπησσας, 16:00).

Για το πρωτάθλημα Κορασίδων, ο Μαρπησσαϊ-
κός ηττήθηκε με σκορ 20-60 από την Α.Ε. Σαντο-
ρίνης, ενώ ο Α.Ο. Πάρου δεν αγωνίστηκε αυτή την 
εβδομάδα. Επίσης, για το πρωτάθλημα Παγκορα-
σίδων, ο Α.Ο. Πάρου νίκησε εύκολα με 50-31 την 
Α.Ε. Σαντορίνης.

«Τεστ» και 
μεταγραφή για 
την Α.Ε. Πάρου

Σε αναμονή και αντίστροφη μέτρηση -για την 
έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσε-
ων για το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας, αλλά 
και για το κύπελλο ερασιτεχνών της Ε.Π.Σ. Κυκλά-
δων- βρίσκονται όλοι στο ποδοσφαιρικό τμήμα της 
Αθλητικής Ένωσης Πάρου, μετά την ολοκλήρωση 
δύο μηνών προετοιμασίας.

Φιλική «μάχη» με Πανναξιακό

Για τρίτη φορά στο πλαίσιο της προετοιμασίας, 
η Α.Ε. Πάρου και ο Πανναξιακός έδωσαν φιλική 
αναμέτρηση, το βράδυ της Κυριακής (17/10) στο 
δημοτικό στάδιο Πάρου. Και οι δύο ομάδες έδει-
ξαν σαφώς πιο έτοιμες αγωνιστικά και γεμάτες σε 
επίπεδο ρόστερ, σε σύγκριση με τις δύο προηγού-
μενες συναντήσεις τους, σ’ ένα παιχνίδι όπου ο 
Πανναξιακός επικράτησε (2-1) με ανατροπή.

Στο πρώτο ημίχρονο η Α.Ε.Π. είχε καλύτερο αγω-
νιστικό πρόσωπο και άνοιξε το σκορ στο 32’ με κε-
φαλιά του Στρατή Κρητικού, έπειτα από εκτέλεση 
κόρνερ του Παντελαίου. Στην επανάληψη όμως ο 
Πανναξιακός ανέβασε την απόδοσή του, εκμεταλ-

λεύτηκε τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν 
και ανέτρεψε τη σε βάρος του κατάσταση χάρη σε 
γκολ που πέτυχαν οι Οσβάλντο Πίντο στο 66’ και 
Βασίλης Τσουρής στο 71ο λεπτό.

Α.Ε. Πάρου: Βασιλάρης, Δ. Κρητικός, Παπαδό-
πουλος, Μουράι, Παντελαίος, Σαρρής, Βασιλόπου-
λος, Κρίστι, Γκέρτι, Σ. Κρητικός, Βαθρακοκοίλης. 
(Στο β’ ημίχρονο έπαιξαν και οι Χαριστός, Μανω-
λακούδης, Κοτσιοβός, Μανδραβέλης, Μάγγος, Τζό-
κα και Ρούσσος).

Πανναξιακός: Ποθητός, Γιάννης, Τσουρής, Δε-
μερτζής, Σκούρπας, Ευριπιώτης, Πιτταράς, Πίντο, 
Κουλούρης, Γκαστόν, Κοττάκης. (Στο β’ ημίχρονο 
έπαιξαν και οι Ε. Φράγκου, Ν. Φράγκου, Βαθρα-
κοκοίλης, Παπαματθαίου και Λουλάι).

Μεταγραφική «πινελιά» με Μάγγο

Στο πρόσωπο του ποδοσφαιριστή Πάρη Μάγγου 
κατέληξε τελικά ο τεχνικός της Α.Ε.Π. Γιώργος Μο-
στράτος, προκειμένου να ενισχύσει τη μεσοεπιθε-
τική γραμμή της ομάδας. Ο 23χρονος Μακεδόνας 
ποδοσφαιριστής αγωνίζεται ως επιτελικός μέσος 
και παρά το νεαρό της ηλικίας του έχει σημαντικές 
παραστάσεις από τη Γ’ Εθνική, στην οποία μετράει 
70 συμμετοχές.

Ο Μάγγος, ο οποίος σημειωτέον αγωνίστηκε και 
για ένα εικοσάλεπτο στο φιλικό με τον Πανναξια-
κό, μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στον Ρεθυμνιακό, 
ενώ έχει φορέσει ακόμη τις φανέλες των Α.Ε. Κο-
ζάνης, Εορδαϊκού Πτολεμαΐδας, Εθνικού Φιλιππι-
άδας, Μακεδονικού Φούφα, ΦΑΣ Νάουσας, Α.Ε.Κ. 

Τρίπολης, Κοζάνης F.C. και Ερμή Αμύνταιου.

Ολοκληρώθηκε το φετινό ρόστερ

Με την προσθήκη και του Πάρη Μάγγου, ολο-
κληρώθηκε το φετινό ρόστερ της Α.Ε.Π., το οποίο 
απαριθμεί 28 ποδοσφαιριστές. Αναλυτικά:

Τερματοφύλακες: Δημήτρης Βασιλάρης, Μα-
νόλης Χαριστός, Δημήτρης Ρούσσος.

Αμυντικοί: Βαγγέλης Καμπάσης, Χρήστος Γα-
βαλάς, Κώστας Σαρρής, Βαγγέλης Παπαδόπουλος, 
Δημήτρης Κρητικός, Στάθης Μπερνικόλας, Βαγ-
γέλης Μανωλακούδης, Γκέρτι Λόκα, Νίκος Κρητι-
κός, Κώστας Μανδραβέλης.

Μέσοι: Νίκος Σκιαδάς, Νίκος Σταθερός, Αλέ-
ξανδρος Παντελαίος, Κρίστι Λόκα, Κώστας Βασι-
λόπουλος, Μουράι Σαμπάν, Στέφανος Κρητικός, 
Μπάμπης Ρούσσος, Φοίβος Στεφανίδης, Άλπερτ 
Γκιόκα, Πάρης Μάγγος.

Επιθετικοί: Στέλιος Αρκουλής, Δημήτρης Ρα-
γκούσης, Στρατής Κρητικός, Νίκος Βαθρακοκοί-
λης.

αθλητικά




