
ΑΠΟ ΤΟ 1945

www.fonitisparou.gr
@ fo n i t i s p a r o u
#Fon i t i s Pa r o u

Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022  _  Φύλλο 628

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ
ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ
Αντικατέστησε το παλιό σου κλιµατιστικό,
ψυγείο ή καταψύκτη µε νέο,
φιλικό προς το περιβάλλον
και ενεργειακά πιο αποδοτικό.

Περιφερειακός Παροικιάς
22840 28083
6983 905904
6986 717269

climartparos.gr

Παίζουν εντός 
οι παριανές 
ομάδες
Επιστροφή στις επίσημες αγωνιστι-
κές υποχρεώσεις -με σημαντικά εντός 
έδρας παιχνίδια αύριο- και για τις δύο 
παριανές ομάδες, των οποίων οι προ-
γραμματισμένοι αγώνες του προηγού-
μενου Σαββατοκύριακου αναβλήθη-
καν.

» ΣΕΛ. 15

«Νεκρώνει» η χώρα την Τετάρτη 9 Νοέμβρη

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας και 
στην Πάρο
Μία μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση ετοιμάζεται σε ολόκληρη την Ελλάδα για την ερχόμενη Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, 
με τα σοβαρά ζητήματα της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους να είναι τα βασικά στην «ατζέντα», ενώ η διεκδί-
κηση αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις και η βελτίωση των συνθηκών στην υγεία ν’ αποτελούν εξίσου σημαντικά 
και διαχρονικά αιτήματα.

» ΣΕΛ. 8-9

του Ν. Ραγκούση - Λαουτάρη

«Ο σκοπός 
ΔΕΝ αγιάζει τα 
μέσα»...

» ΣΕΛ. 3

«Πονοκέφαλος» 
η ακρίβεια 
για τους 
κτηνοτρόφους

» ΣΕΛ. 7
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«Σπίτι μου σπιτάκι 
μου»

Όλο και πιο μακρινό είναι το όνειρο πολλών για την απόκτηση 
κατοικίας, καθώς οι τιμές έχουν πάρει την ανιούσα και μάλιστα 
δείχνουν να μην έχουν σταματημό. Ομοίως και οι τιμές ενοικί-
ασης οικιών αρχίζουν να γίνονται απαγορευτικές για πολλούς, 
ενώ εκτός από τα νεόδμητα ανεβαίνουν οι τιμές και για κτίσματα 
προ δεκαετιών. 

Το κύμα ακρίβειας που σαρώνει τη χώρα και το κόστος των 
λογαριασμών κοινής ωφελείας έχουν πλήξει την αγοραστική 
δύναμη των συμπατριωτών μας, με αποτέλεσμα να είναι όλο και 
πιο δύσκολη η κάλυψη των οικονομικών υποχρεώσεων. Όπως 
σημειώνει δε η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Καθημερινή», 
με εξαίρεση τις αναπροσαρμογές που έγιναν στον βασικό μισθό, 
πολλοί από τους υπόλοιπους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα 
εξακολουθούν να αμείβονται με μισθούς λίγο υψηλότερους του 
βασικού. Ήδη πάντως, ακόμη και πριν από την εκτόξευση του 
ενεργειακού κόστους, που συμπιέζει τα οικονομικά των νοικοκυ-
ριών, το κόστος στέγασης κρινόταν επαχθές. Με βάση τα στοιχεία 
της Eurostat σχεδόν οκτώ από τους δέκα ανθρώπους που διέμε-
ναν στο ενοίκιο, θεωρούνταν υπερβολικά επιβαρυμένοι πολίτες, 
δαπανώντας πάνω από το 40% του εισοδήματός τους για την 
κάλυψη των αναγκών στέγασής τους.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς κατοικιών η επιστροφή 
των ξένων επενδυτών στην αγορά κατοικίας της Αττικής, ιδίως 
στο κέντρο της Αθήνας και στα νότια προάστια, έχει ως αποτέ-
λεσμα να συμπαρασυρθούν και οι τιμές στην υπόλοιπη χώρα. 
Παρότι δηλαδή, θα περίμενε κανείς μια ελαφρά επιβράδυνση 
του ρυθμού ανόδου των τιμών, λόγω της μείωσης της αγορα-
στικής δύναμης των νοικοκυριών και της ανόδου των επιτοκί-
ων, εντούτοις οι αξίες καταγράφουν ακόμα μεγαλύτερη αύξηση 
χάρη στην ανάκαμψη της ζήτησης από το εξωτερικό. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση των στοιχείων του 
δείκτη SPI του Spitogatos.gr, η μέση ετήσια αύξηση κατά το 
φετινό τρίτο τρίμηνο διαμορφώθηκε σε 8,5%, έναντι αύξησης 
κατά 7,6% το δεύτερο τρίμηνο και 7,3% κατά το πρώτο τρίμηνο 
του 2022. 

Το αξιοπερίεργο στην όλη ιστορία της αύξησης των τιμών των 
ακινήτων είναι ότι ο ρυθμός των πωλήσεων είναι όλο και βρα-
δύτερος, ενώ την ίδια ώρα οι τιμές έχουν πάρει την ανηφόρα. 
Σύμφωνα με οικονομικούς κύκλους της μεσιτικής αγοράς μπο-
ρεί από τη μία να έχουμε αυξήσεις στις τιμές, αλλά αυτό 
θα γυρίσει κάποια στιγμή αφού οι πωλήσεις είναι αραιές. 
Επιμένουν δε ότι η αύξηση των τιμών οφείλεται κατά βάση σε 
ξένους επενδυτές που ενδιαφέρονται κατά 90% για τον Νομό 
Αττικής (που όπως γράψαμε συμπαρέσυρε και τις υπόλοιπες 
περιοχές της χώρας).

Στις Κυκλάδες

Σε ό,τι αφορά τον Νομό των Κυκλάδων η τιμή του τετραγω-
νικού μέτρου έχει αυξηθεί κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022 κατά 
6,40% και η μέση τιμή του τ.μ. ανέρχεται στα 2.963 ευρώ.

Στην Αντίπαρο οι τιμές θυμίζουν κέντρο Νέας Υόρκης, ενώ 
για την αγορά κατοικίας στον Άγ. Γεώργιο, πρέπει να είναι κανείς 
εκατομμυριούχος για να αποκτήσει οικία εκεί! Είναι χαρακτη-
ριστικό ακόμα, ότι στη Χώρα Αντιπάρου η πιο φθηνή αγγελία 
που υπάρχει σήμερα σε μεσιτικά γραφεία ανέρχεται στα 90.000 
ευρώ για 47 τ.μ., ενώ άλλη οικία για πώληση στην περιοχή του 
Κάστρου, ανέρχεται στα 150.000 ευρώ. Το κτίσμα είναι 47 τ.μ. 
και η αρχική του κατασκευή είναι προ 100 ετών!

Στην Πάρο γίνεται κάτι ανάλογο με την Αντίπαρο. Ακόμα και 
μισογκρεμισμένες κατοικίες που χρήζουν ανακατασκευής χιλιά-
δων ευρώ πωλούνται σε τιμές από 60-70.000 ευρώ, ενώ «στού-
ντιο» (όπως ονομάζονται) των 20 τ.μ. πωλούνται από 80.000 
ευρώ και πάνω! Οι συνήθεις τιμές για ένα οίκημα που μπορεί 
να στεγάσει αξιοπρεπώς μία τετραμελή οικογένεια ξεκινούν συ-
νήθως από τα 130-150.000 ευρώ κι αυτά βέβαια δεν είναι πα-
ραθαλάσσια, αλλά μέσα σε οικισμούς.

Επιδότηση για 
φωτοβολταϊκά

Στο 60% θα φθάνει το ποσοστό της επιδότησης για εγκατάστα-
ση φωτοβολταϊκών στις στέγες στο πλαίσιο του προγράμματος 
που έχει αναγγείλει η κυβέρνηση, ανέφερε η γενική γραμματέας 
Ενέργειας του ΥΠΕΝ, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο συνέ-
δριο Renewable & Storage Forum.

Το ποσοστό ενίσχυσης θα αφορά ΑΠΕ σε συνδυασμό με απο-
θήκευση (μπαταρίες) για μονάδες ισχύος έως 10 κιλοβάτ ενώ ο 
Οδηγός του προγράμματος αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση 
τις επόμενες δύο εβδομάδες. Παράλληλα, ετοιμάζονται άλλα δύο 
προγράμματα για την ενίσχυση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών. 
Το ένα είναι πρόγραμμα προϋπολογισμού 160 εκ. ευρώ για την 
εγκατάσταση μονάδων αυτοπαραγωγής σε επιχειρήσεις και το 
άλλο πρόγραμμα είναι για την ενίσχυση ενεργειακών κοινοτή-
των των δήμων, προϋπολογισμού 100 εκ. ευρώ που θα αποσκο-
πεί στην στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών.

Η κ. Σδούκου περιέγραψε συνολικά τις προτεραιότητες της 
κυβέρνησης για το επόμενο 8μηνο που περιλαμβάνουν:

- Την κατάρτιση του νέου ενεργειακού σχεδιασμού που θα 
περιλαμβάνει πιο φιλόδοξους στόχους για το 2030 οπότε το με-
ρίδιο των ΑΠΕ θα πρέπει να φθάσει στο 80 % στην ηλεκτροπα-
ραγωγή, 50 % στην ψύξη-θέρμανση και 30 % στις μεταφορές.

- Η ενσωμάτωση των Οδηγιών για τους καταναλωτές (το σχε-
τικό νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή) και τις ΑΠΕ.

- Η ολοκλήρωση του Πληροφοριακού Συστήματος για τις ΑΠΕ 
που θα ψηφιοποιήσει τη διαδικασία αδειοδότησης.

- Η προκήρυξη ενός ακόμη διαγωνισμού για ΑΠΕ ως το τέλος 
του χρόνου.

-Το ξεκαθάρισμα των έργων που έχουν οριστικές προσφορές 
σύνδεσης ώστε είτε να προχωρήσουν είτε να απελευθερώσουν 
τον ηλεκτρικό χώρο που καταλαμβάνουν.

- Η προώθηση της αποθήκευσης ενέργειας με στόχο τη δια-
σφάλιση ισχύος 1,6 γιγαβάτ ως το τέλος του 2025.

- Η εκκίνηση των διαγωνισμών για εγκατάσταση υβριδικών 
συστημάτων ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά, το 2023.

- Η προώθηση των υπεράκτιων αιολικών με στόχο το πρώτο 
να εγκαινιαστεί ως το 2030.

Έγκριση επενδύσεων
Στην έγκριση επενδυτικών σχεδίων για τον εκσυγχρονισμό 

ξενοδοχείων, σε Πάρο και Αντίπαρο, προχώρησε το υπουργείο 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο ενέκρινε:
• Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «ΡAROS ROCKS ΞΕ-

ΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ Α.Ε.», που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου 
κατηγορίας 5 αστέρων, δυναμικότητας 40 δωματίων των 84 κλι-
νών στην περιοχή Αμπελάς της Πάρου, συνολικού επιλέξιμου 
κόστους ίσου με 3.013.548 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου 
κόστους ίσου με 2.909.064,80 ευρώ.

• Το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχείρησης «ΨΑΡΑ-
ΛΥΚΗ», που αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 
5 αστέρων, δυναμικότητας 50 δωματίων των 100 κλινών στη 
θέση Κατσάβρες της Αντιπάρου, συνολικού επιλέξιμου κόστους 
ίσου με 7.600.000 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους 
ίσου με 7.600.000 ευρώ.

οικονομία
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«Ο σκοπός 
ΔΕΝ αγιάζει τα 
μέσα»...

γράφει ο Ν. Ραγκούσης - Λαουτάρης

Το τελευταίο διάστημα ενόψει των δημοτικών 
εκλογών του Οκτωβρίου του 2023, στο πλαίσιο 
των ανάλογων διεργασιών, έχει ξεκινήσει και 
εξελίσσεται μια επικοινωνιακή προσπάθεια προ-
κειμένου να πειστεί ο ψηφοφόρος ότι ακόμα και 
στις δημοτικές εκλογές...  «ο σκοπός αγιάζει τα 
μέσα». Μάλιστα αυτό ανάγεται σε πολιτική θέση 
και στάση. 

Με στόχο την αλλαγή της διοίκησης του δήμου 
Πάρου παρουσιάζεται ένα ωραίο αφήγημα περί 
ενότητας και ανάπτυξης ενός αυτοδύναμου αυτο-
διοικητικού κινήματος, με στόχο να ενδώσει ο ψη-
φοφόρος και να επιλέξει με την ψήφο του όποιον 
καταφέρει να σχηματίσει και να ηγηθεί ενός συν-
δυασμού στο όνομα της «αλλαγής». Το προαπαι-
τούμενο είναι ο επικεφαλής να «ξαναγεννηθεί» 
απεμπολώντας τα πιστεύω του, διαγράφοντας την 
έως τώρα καταγεγραμμένη πολιτική-κομματική 
διαδρομή του και κυρίως χωρίς πλαίσιο προγραμ-

ματικών στόχων.
Παράλληλα ασκείται κριτική στη σημερινή αντι-

πολίτευση, δηλαδή στη Λαϊκή Συσπείρωση και 
προσωπικά στον Κώστα Ροκονίδα, γιατί στην προ-
ηγούμενη εκλογική αναμέτρηση δεν υπέκυψε, δε 
δέχτηκε να κοροϊδέψει το εκλογικό σώμα λέγοντας 
ότι είναι τάχα ανεξάρτητος. Δε δέχτηκε δηλαδή να 
εφαρμόσει τις μικροπολιτικές κουτοπονηριές που 
εξυπηρετούν την υλοποίηση του στόχου, δηλαδή 
να εφαρμόσει το... «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

Προφανώς και θα ήταν πολιτικά ρηχό αλλά και 
ανέντιμο που θα ακύρωνε τη σταθερά τίμια πολι-
τική διαδρομή του και επιπλέον θα ματαίωνε την 
προσπάθεια συμπαράταξης, του ξεκάθαρου πλαι-
σίου και προγραμματικής σύγκλισης που τελικά 
πέτυχε και η οποία φάνηκε ακόμα και σε όλη τη 
μετεκλογική διαδρομή και στάση της αντιπολίτευ-
σης δυστυχώς σε πείσμα κάποιων...

Βλέπουμε όμως ότι το... «ο σκοπός αγιάζει τα 
μέσα» επανέρχεται και πάλι ανασύροντας από το 
παρελθόν τις «δηλώσεις μετανοίας» δείχνοντας 
τον ασφαλή δρόμο εκλογής, όπως αυτό προτεί-
νεται σε πρόσφατο δημοσίευμα: «Ο Κώστας Μπι-
ζάς... με μια δήλωσή του, ότι θέτει σε αναστολή την 
όποια κομματική σχέση έχει με τη Νέα Δημοκρατία 
και την παράταξη Χατζημάρκου, για όσο διάστημα 
θα διαρκέσει ο προεκλογικός αγώνας...», δηλαδή 
«delete» και μετά βλέπουμε...

Τέλος, με παράλληλους τακτικισμούς επιδιώκε-

ται να δοθεί «αριστερό» πρόσημο στην προσπά-
θεια, αφού ο στόχος είναι να «σπρωχτεί» η τοπική 
οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ ώστε να συναινέσει στη 
λογική του... «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα».

Μπροστά όμως στα μεγάλα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο αυ-
τές οι τακτικές μόνο αποπροσανατολίζουν και σε 
καμία περίπτωση δεν κινητοποιούν τον κόσμο για 
να διεκδικήσει ουσιαστικές λύσεις και δε βοηθάνε 
ούτε στη σωστή επιλογή ακόμα και σ’ αυτή την 
εκλογική διαδικασία.

Γιατί τα προβλήματα που σήμερα ταλανίζουν το 
νησί έχουν ρίζα και αιτίες στην πολιτική που έχουν 
υιοθετήσει όλες οι κυβερνήσεις έως σήμερα. Π.χ. 
το νομοθετικό πλαίσιο για την εκμετάλλευση των 
παραλιών, η ανοχή και το αλαλούμ στη δόμηση, 
η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία και 
ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, το θέμα 
των ανεμογεννητριών, ή τα προβλήματα υγείας 
και παιδείας, που όλοι πολύ καλά γνωρίζουμε, 
απαιτούν καλώς ή κακώς ανάπτυξη διεκδικητικού 
κινήματος και όχι επιστολικές διαμαρτυρίες όπως 
μέχρι σήμερα βλέπουμε σε κάθε βαθμίδα της τοπι-
κής αυτοδιοίκησης.

Τα εκλογικά αποτελέσματα των προηγούμενων 
δημοτικών εκλογών απέδειξαν ότι στηρίχθηκε η 
καθαρή και έντιμη πολιτική στάση, η συνεργασία 
πάνω σε ξεκάθαρους στόχους και έδειξαν ότι... «ο 
σκοπός ΔΕΝ αγιάζει τα μέσα».
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Συνέλευση του 
ΤΟΕΒ Νάουσας

Την προσεχή Κυριακή (6/11) και ώρα 11:00 θα 
πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέ-
ας» στη Νάουσα, η γενική συνέλευση των μελών 
του ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισμός Έγγειων Βελτιώ-
σεων).

Η συνέλευση θα είναι ανοιχτή και αναμένεται να 
παρευρεθεί ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου και εντεταλμένος στον πρωτογενή τομέα, 
Φιλήμονας Ζαννετίδης, ο έπαρχος Πάρου, Κώστας 
Μπιζάς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Σημειώνεται, ότι στις 5 Οκτωβρίου 2022 με από-
φαση Περιφερειάρχη (ΦΕΚ 5162/2022) εγκρίθη-
κε το Καταστατικό και στις 11 Οκτωβρίου 2022 με 
αντίστοιχες αποφάσεις εγκρίθηκαν ο Κανονισμός 
Εσωτερικής Υπηρεσίας και ο Κανονισμός Αρδεύ-
σεως του ΤΟΕΒ Νάουσας Πάρου.

Μασάει η 
κατσίκα 
ταραμά;

Οι «σωτήρες» στην Πάρο γίνονται όλο και 
περισσότεροι και μάλιστα θέλουν να μας πεί-
σουν ότι προέρχονται από παρθενογένεση. 

Όλοι οι «σωτήρες» δεν έχουν φταίξει για τί-
ποτα στο παρελθόν. Δεν έχουν σχέσεις με κόμ-
ματα, δεν κάνουν κινήσεις κάτω από το τραπέ-
ζι. Είναι «σωτήρες» του νησιού, που λόγω της 
αγάπης σ’ αυτό, αποφασίζουν να ασχοληθούν 
με τα κοινά! (Υπόψη, όταν ακούτε το κλισέ «το 
κάνω λόγω της αγάπης μου στον τόπο», να 
κόβετε… λάσπη!).

Για να ξεκαθαρίζουμε όμως τα πράγμα-
τα πρέπει να κάνουμε τις εξής σημειώσεις. 
Ο «σωτήρας» (από τι να μας σώσει άραγε;), 
πρέπει να είναι πολιτικοποιημένος. Αν δεν 
είναι, αυτό σημαίνει ότι είναι άσχετος με την 
πολιτική και τα τερτίπια της. Αν δηλαδή κύ-
ριε «σωτήρα» μου, πιστεύεις ότι οι κεντρικές 
αποφάσεις για την αυτοδιοίκηση δε σε επη-
ρεάζουν στο νησί σου, τότε είσαι άσχετος και 
δε μας κάνεις. Είσαι ο χρήσιμος ηλίθιος κάθε 
εξουσίας. Αν πάλι κύριε «σωτήρα» μου υπο-
στηρίζεις ότι προέρχεσαι από παρθενογένεση 
και πάλι δε μας κάνεις, διότι αυτό σημαίνει ότι 
επί χρόνια είχες λουφάξει στο καβούκι σου, 
και τώρα αποφάσισες να μας σώσεις, ενώ εί-
σαι ατσαλάκωτος!

Επειδή έγραψα και πιο πάνω «από τι θα μας 
σώσει;», να το γράψουμε πιο αναλυτικά. Αν 
θέλεις π.χ. να μας «σώσεις» από τη σημερινή 
δημοτική Αρχή, αυτό είναι έντιμο διότι θεω-
ρείς ότι το πράγμα δεν πάει καλά. Αυτό θα το 
δεχτούμε. Όμως για να το δεχτούμε, θα πρέπει 
να μας κάνεις προτάσεις και να μας πεις σε τι 
διαφοροποιείσαι. Να ξέρουμε και εμείς δηλα-
δή. Να μας πεις δηλαδή ότι π.χ. η τουριστική 
πολιτική του δήμου είναι λάθος και η σωστή 
είναι αυτή. Να μας πεις ότι η αντιμετώπιση 
από τον δήμο για το Κέντρο Υγείας Πάρου 
είναι λάθος και η σωστή αντιμετώπιση είναι 
αυτή. Όχι γενικόλογα, αλλά με θέσεις και τον 
τρόπο αντιμετώπισης. Να ξέρουμε! Να φορέ-
σουμε αθλητικά παπούτσια για να κάνουμε κι-
νητοποιήσεις μπροστά στους καταπέλτες των 
πλοίων ή να αγοράσουμε καινούργια γυαλιά 
για να διαβάζουμε δεκάδες δελτία Τύπου που 
στέλνεις στο υπουργείο Υγείας. Τα ίδια ισχύ-
ουν π.χ. και για το θέμα της εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών. Αγοράζω αθλητικά παπού-
τσια και ενισχυτικό κράνος για να αντιπαρα-
τεθώ με τα ΜΑΤ ή όχι;

Οι «σωτήρες» στην Πάρο, αλλά και σε κάθε 
Πάρο, εμφανίζονται κάθε δημοτικές εκλογές. 
Αυτό είναι δικαίωμά τους. Δικαίωμά τους δεν 
είναι να με θεωρούν «χαλβά» και χάπατο. Θέ-
σεις τώρα! 

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

Το κάτι άλλο…

Σε έντεκα περίπου μήνες οι πολίτες της Πάρου 

θα κληθούν να επιλέξουν την επόμενη δημοτι-

κή αρχή που θα διοικήσει τον δήμο για πέντε 

χρόνια. Ποιό άραγε θα είναι το πρώτο που θα 

σκεφτούν και τι θα βαρύνει περισσότερο στην 

επιλογή τους αυτή.

Η καθημερινότητα , τα έργα υποδομών, η οι-
κονομική ανάπτυξη, το περιβάλλον, η ποιότητα 
ζωής, η υγεία, η παιδεία, ο πολιτισμός, η κοινω-
νική πρόνοια, η κοινωνική συνοχή ή κάτι άλλο;

Η τωρινή δημοτική αρχή θα κριθεί αν προ-
στάτεψε τη δημόσια περιουσία, αν συντήρησε 
τους κοινόχρηστους χώρους και τα σχολεία, αν 
εξασφάλισε την καθαριότητα και τους χώρους 
υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων, αν βελ-
τίωσε τη λειτουργία της κυκλοφορίας και της 
στάθμευσης των οχημάτων και την διευκόλυν-
ση της κίνησης των πεζών και των Α.Μ.Ε.Α , αν 
δημιούργησε υποδομές στην ύδρευση και στην 
αποχέτευση, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό και 
στην παιδεία, αν…, αν…, αν…, ή κάτι άλλο; Η αντι-
πολίτευση αν έπεισε τους πολίτες ότι λειτούργη-
σε ελεγκτικά και δημιουργικά ώστε να δίνει την 
εντύπωση ότι αν αναλάβει τα ηνία θα τα καταφέ-
ρει καλύτερα, ή κάτι άλλο; Οι υπόλοιποι συνδυ-
ασμοί που θα εμφανιστούν θα κριθούν από το τι 
θα προτείνουν στα παραπάνω ζητήματα, ή κάτι 

άλλο;
Τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα θα 

χρηματοδοτήσουν την ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιρίων, τον εκσυγχρονισμό δικτύων ύδρευσης, 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, ανακύ-
κλωση των απορριμμάτων και προώθηση της 
κυκλικής οικονομίας, υποδομές και μέτρα πρό-
ληψης και προστασίας από τις φυσικές κατα-
στροφές κλπ. Αυτά μόνο μας ενδιαφέρουν, ή και 
κάτι άλλο;

Ο καθένας μας έχει την δική του «προσωπική» 
απάντηση σε αυτό το «κάτι άλλο».

Άλλος θέλει να του κάνουνε τον δρόμο. Ανθρώ-
πινο, δεν το κατακρίνουμε…

Άλλος θέλει να διοριστεί κάποιος δικός του. 
Ανθρώπινο δεν το κατακρίνουμε…

Άλλος να νομιμοποιήσει την αυθαιρεσία του. 
Ανθρώπινο δεν το κατακρίνουμε…

Άλλος να ψηφίσει αρνητικά. Ανθρώπινο δεν το 
κατακρίνουμε…

Άλλος να εκλεγεί «παντί τρόπω». Ανθρώπινο 
δεν το κατακρίνουμε…

Ποιος όμως νοιάζεται για να γίνει επιτέλους 
αυτοδιοίκηση η τοπική διοίκηση. Αυτόν τον κα-
τακρίνουμε…

Ποιος θέλει να κινητοποιήσει τους πολίτες να 
διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται. Αυτόν τον 
κατακρίνουμε…

Ποιος ονειρεύεται με ιδεολογίες ισότητας και 
ανθρωπιάς. Αυτόν τον κατακρίνουμε…

Ποιος λέει την αλήθεια και δεν «κρύβεται» 
κάτω από την ομπρέλα της ανεξαρτησίας. Αυτόν 
τον κατακρίνουμε…

Αυτό το «κάτι άλλο» τελικά, μπορεί να εί-
ναι πολύ μικρό ή πολύ μεγάλο.

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου

Νέο ΔΣ στον 
ΣΕΟΤΑΠΑ

Ο ΣΕΟΤΑΠΑ (Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Πά-

ρου Αντιπάρου) -έπειτα από παραιτήσεις μελών το 

προηγούμενο χρονικό διάστημα- προχώρησε σε 

επανασύσταση του διοικητικού συμβουλίου, που 

έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Λουκία Μαλαματένιου

Αντιπρόεδρος: Ευγενία Γρηγορίου

Γραμματέας: Μαρία-Φραγκίσκα Αρμάου

Ταμίας: Ιωάννης Ταΐρης

Μέλη: Νίκος Μελανίτης, Ηλίας Μαούνης, Σταυ-

ρούλα Κρουστάλλη, Σαράντης Καλαπούτης, Αντώ-

νης Πρέκας.



Εφτάψυχη μόνο;;; 
Εγώ έχω ήδη ζήσει 8 φορές

και προχωράω.

Ξαναχρησιμοποιούμε 
ρούχα και αντικείμενα, τους ξαναδίνουμε ευκαιρία

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.
Ξαναχρησιμοποιώντας αντικείμενα και υλικά, αυξάνουμε τον κύκλο 
ζωής τους και περιορίζουμε σημαντικά τα απορρίμματα. 

ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ - ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ 
Οι έξυπνες κινήσεις που ξαναδίνουν ζωή στα υλικά και σώζουν τον 
πλανήτη.

; ; ;

eoan.gr

REDUCE

REUSE

RECYCLE
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«Ποια Πάρο 
θέλουμε; Ναι 
στην ανάπτυξη 
με σεβασμό 
στον τόπο μας»
γράφει ο Μάρκος Κωβαίος

Τα τελευταία 10 χρόνια, ο τουρισμός, η επονομα-
ζόμενη ήπια ισχύς της χώρα μας, συνέβαλε καθο-
ριστικά στην αντιμετώπιση των δυσκολιών για την 
ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, εκτός από 135 
δις ευρώ, ήρθαν 250εκ. επισκέπτες οι οποίοι είχαν 
πολύ καλή εμπειρία, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για 
τη φήμη της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πάρος, ένα παραδοσιακό 
Κυκλαδονήσι και ταυτόχρονα ένας από τους πιο 
κοσμοπολίτικους προορισμούς παγκοσμίως, συ-
νέβαλε ιδιαίτερα στη γενικότερη οικονομική δρα-
στηριότητα και στο ΑΕΠ της χώρας χάρη στον 
τουρισμό, καθώς και στην ενίσχυση του διεθνούς 
κύρους της. Με αποκορύφωμα φυσικά τη φετινή 
χρονιά, όπου η τουριστική κίνηση αυξήθηκε κα-
τακόρυφα, καθιστώντας το νησί μας μεταξύ των 
σπουδαιότερων πόλων έλξης τουριστών από ολό-
κληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Όλα τα παραπάνω έγιναν εφικτά χάρη σε μια 
μακροπρόθεσμη στρατηγική προώθησης που σχε-
διάσαμε και υλοποιήσαμε μεθοδικά και με υπομο-
νή. Συγκεκριμένα, εστιάζοντας αφενός σε ποιοτι-
κά στοιχεία ως προς την προσέλκυση τουριστών 
και αφετέρου σε συνεχείς βελτιώσεις σε επίπεδο 
υποδομών που υλοποιούνται στο νησί μας, κατα-
φέραμε να θέσουμε με αξιώσεις το νησί μας στον 
τουριστικό χάρτη της Μεσογείου.

H επόμενη μέρα

Από εδώ και στο εξής ωστόσο, δήμος και πολίτες 
οφείλουμε να δώσουμε απαντήσεις σε ένα σημα-
ντικό και υπαρξιακό ερώτημα για το μέλλον του 
νησιού μας: «Ποια Πάρο θέλουμε;»

Στο σημείο αυτό, πρέπει να έχουμε υπόψιν μας 
ότι η Μεσόγειος είναι γεμάτη από παραδείγματα 
απότομης τουριστικής ανάπτυξης που τελικά απο-
δείχθηκε ότι είχε «κοντά» ποδάρια και όχι στέρεες 
βάσεις.

Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο, ο τουρισμός του μέλ-
λοντος οφείλει να είναι βιώσιμος, αυτάρκης και 
αειφόρος. Δηλαδή ένας τουρισμός που να σέβεται 
το περιβάλλον του τόπου από την μία πλευρά και 
τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής 
από την άλλη. Στην κατεύθυνση αυτή, δεν θέλουμε 
αυτός ν’ αμφισβητήσει τον ανθρώπινο χαρακτή-
ρα μας, τις παραδοσιακές μας αξίες, την ποιότητα 
ζωής μας και φυσικά το μοναδικό μας περιβάλλον, 
στο όνομα μιας ισοπεδωτικής ανάπτυξης.

Και αυτό είναι ευθύνη όλων μας για να το πε-
τύχουμε. Πρώτα απ’ όλα της διοίκησης του δήμου 
αλλά κυρίως της ελληνικής πολιτείας, η οποία 
κρατάει στα χέρια της τα περισσότερα από τα κλει-
διά για την ανάπτυξη του νησιού μας.

Φυσικά, τίποτα από τα παραπάνω δε θα λειτουρ-
γήσει, αν δεν έχουμε δίπλα μας τους δημότες. Για 
τον λόγο αυτό, όλοι μαζί, δήμος, ελληνική πολι-
τεία και κοινωνία πρέπει να χτίσουμε μια αλυσίδα 

εμπιστοσύνης και υπευθυνότητας πάνω στα οποία 
θα διαμορφώσουμε συλλογικά το μέλλον μας.

Νέο μοντέλο ανάπτυξης

Στο πλαίσιο αυτό, το παραδοσιακό μοντέλο «ήλιος 
και θάλασσα» έχει κορεστεί και πρέπει πλέον να 
εμπλουτιστεί, καθώς οι επισκέπτες αναζητούν πια, 
μία ολοκληρωμένη εμπειρία. Η στρατηγική οργά-
νωση του τουρισμού για την Πάρο, με ορίζοντα το 
2030, εντάσσεται σε μια ευρύτερη εθνική στρατη-
γική για τον τουρισμό, και οφείλει να στηριχθεί 
στους εξής πυλώνες:

Οικιστικός έλεγχος - Όχι στην παρανομία

Κομβικό ρόλο αναμένεται να αποτελέσει η εφαρ-
μογή του οικιστικού ελέγχου στην Πάρο. Θα ήταν 
εγκληματικό να χτιστεί το νησί μας από άκρη σε 
άκρη «καταναλώνοντας» τις εκτάσεις για καλλιέρ-
γειες, καταστρέφοντας το φυσικό περιβάλλον και 
φέρνοντας πληθυσμούς στο νησί μας που είναι 
αδύνατο να αντέξει. Στον αγώνα για τον οικιστι-
κό έλεγχο διαθέτουμε ωστόσο ένα τεράστιο πλεο-
νέκτημα. Ένα ρυθμιστικό σχέδιο που θέτει σωστά 
όρια στη δόμηση.

Το ζήτημα ωστόσο, είναι να υπάρχει ουσιαστι-
κός έλεγχος ώστε αυτό το σχέδιο να μην παραβι-
άζεται. Ο δήμος έχει δώσει ένα μεγάλο αγώνα για 
να αποκτήσει το νησί ένα πολεοδομικό γραφείο. 
Το επόμενο διάστημα, θα έχουμε την χαρά να το 
εγκαινιάσουμε. Η λειτουργία του θα διασφαλίσει 
την νομιμότητα και την προστασία του νησιού μας. 
Αυτό, αποτελεί και μια προσωπική δέσμευση προς 
τους δημότες.

Όσον αφορά τις παραλίες, διεκδικούμε επίσης τη 
δυνατότητα να γίνεται η διαδικασία του ελέγχου 
από τη δημοτική αρχή, καθώς η Κτηματική Υπηρε-
σία του Δημοσίου αδυνατεί να ανταπεξέλθει λόγω 
έλλειψης προσωπικού και γραφείου στο νησί μας. 
Ο δήμος και θέλει και μπορεί να εφαρμόσει τον 
Νόμο, να ελέγξει ενδεχόμενες αυθαιρεσίες στην 
κατάληψη αιγιαλού και παραλίας και να συμβάλ-
λει ουσιαστικά στην τήρηση των δικαιωμάτων 
τόσο των δημοτών όσο και των επισκεπτών.

Η επέκταση της τουριστικής σεζόν

Το δεύτερο μεγάλο στοίχημα για το νησί μας εί-
ναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Το 
μοντέλο του τουρισμού αιχμής δύο μηνών δεν εί-
ναι βιώσιμο. Θέλουμε τον ίδιο αριθμό τουριστών 
αλλά αυτός να κατανέμεται μέσα σε μια περίοδο 
τουλάχιστον 7 μηνών ώστε και καλύτερες υπηρε-

σίες να λαμβάνουν οι επισκέπτες μας αλλά και η 
περιβαλλοντική επίπτωση να μετριάζεται στα όρια 
που αντέχει το νησί μας.

Η σημασία της αγροτικής παραγωγής

Τρίτο μεγάλο στοίχημα είναι να κρατήσουμε και 
να αυξήσουμε την αγροτική μας περιοχή συνδέο-
ντας την με την τοπική εστίαση και κατανάλωση. 
Είναι πολύ σημαντικό για το μέλλον του νησιού 
μας να καταφέρουμε να κάνουμε οικονομικά ελ-
κυστικότερη την αγροτική εκμετάλλευση έναντι 
της ξενοδοχειακής. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να 
γίνει στην ανάπτυξη της αλιείας και της κτηνο-
τροφίας στο νησί, οι οποίοι αποτελούν τους τομείς 
που μακροπρόθεσμα θα σώσουν το νησί μας.

Νέα κουλτούρα

Οφείλουμε, τέλος, να αναπτύξουμε μια νέα 
κουλτούρα και φιλοσοφία από τους επισκέπτες και 
τους κατοίκους της Πάρου με σεβασμό στο φυσικό 
περιβάλλον του νησιού μας. Η βιώσιμη (αειφόρος) 
διαχείριση των υδάτινων πόρων, η επέκταση της 
ανακύκλωσης και της κομποστοποίησης απορριμ-
μάτων, η χρήση οικολογικών τρόπων μετακίνησης 
είναι ενδεικτικά παραδείγματα της νέας κουλτού-
ρας που θέλουμε για την Πάρο.

Παρότι η ενίσχυση των υποδομών (νέο εμπορικό 
λιμάνι, αλιευτικά καταφύγια, αξιοποίηση παλαιού 
αεροδρομίου, κυκλοφοριακά έργα σε Παροικιά, 
Νάουσα και σε όλο το νησί για την αποσυμφό-
ρηση τους καλοκαιρινούς μήνες κ.α.) βρίσκεται 
σε εξέλιξη, χρησιμοποιώντας όλες τις δυνατότη-
τες και τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για 
τον σκοπό αυτό, καθίσταται προφανές πως αν δεν 
αλλάξουμε το μοντέλο ανάπτυξής μας, θα μπούμε 
σε ένα φαύλο κύκλο όπου οι νέες υποδομές απλά 
θα έρχονται πάντα πίσω από τις ανάγκες. Για τον 
λόγο αυτό, ξεκινάμε άμεσα, με το επίσημο τέλος 
της τουριστικής περιόδου, ένα ευρύ και ουσιαστι-
κό διάλογο με όλους τους φορείς, με τα σωματεία, 
με τους δημότες και με την ελληνική πολιτεία. Για 
να χτίσουμε μια αλυσίδα εμπιστοσύνης και υπευ-
θυνότητας, και να διαμορφώσουμε από κοινού ένα 
ρεαλιστικό και εφαρμόσιμο σχέδιο δράσης, που θα 
αφουγκράζεται τις ανάγκες της κοινωνίας και θα 
κοιτά με θάρρος το μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, η 
Δημοτική Αρχή οφείλει και πρέπει να είναι πρω-
ταγωνιστής των εξελίξεων.

Η επόμενη μέρα πρέπει να μας βρει όλους μαζί, 
για να φτιάξουμε την Πάρο της ανάπτυξης με τον 
σεβασμό στο περιβάλλον και τον ανθρώπινο και 
βαθιά ελληνικό χαρακτήρα της.
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«Πονοκέφαλος» 
η ακρίβεια 
για τους 
κτηνοτρόφους

Οι συνεχείς αυξήσεις στα τιμολόγια των ζωοτρο-
φών και της ενέργειας προκαλούν ολοένα και πιο 
έντονο «πονοκέφαλο» στον κτηνοτροφικό κόσμο 
της χώρας και κατ’ επέκταση της Πάρου, καθώς το 
κόστος εξανεμίζει το κέρδος. 

Παράλληλα, ο προβληματισμός και η ανησυχία 
για την επόμενη μέρα καταγράφεται και στις τά-
σεις μείωσης των εκτροφών στον κλάδο, καθώς αν 
δεν παρθούν ουσιαστικά μέτρα υπάρχει κίνδυνος 
εγκατάλειψης, κυρίως όταν υπάρχουν εναλλακτι-
κές λύσεις.

Τα προβλήματα της αγροκτηνοτροφίας συζητή-
θηκαν πρόσφατα και σε πανελλαδική σύσκεψη 
στη Λάρισα, όπου μεταξύ άλλων ο αντιπρόεδρος 
του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων, Δημή-
τρης Μόσχος, τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο κόμπος 
φτάνει στο χτένι και έχουμε σοβαρά προβλήματα 
όσον αφορά το κομμάτι της επιβίωσης. Το κόστος 
παραγωγής με τις τιμές που ακούγονται τις τελευ-
ταίες μέρες δεν καλύπτεται και ουσιαστικά οδη-
γούμαστε στο κλείσιμο των κτηνοτροφικών εκμε-
ταλλεύσεων».

Ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων

Στην καθιερωμένη ετήσια απογραφή των ζώων 
τους, πρέπει να προχωρήσουν οι κτηνοτρόφοι κά-
τοχοι εκτροφών αιγοπροβάτων και χοίρων και να 
καταχωρήσουν τα αποτελέσματα της απογραφής 
στο Μητρώο της Εκμετάλλευσης τους.

Η απογραφή των αιγοπροβάτων πρέπει να 
διενεργηθεί από 1η Νοεμβρίου έως 15ης Δε-
κεμβρίου 2022, ενώ των χοίρων από την 1η 
Δεκεμβρίου έως 31ης Δεκεμβρίου 2022.

Να σημειωθεί ότι οι κάτοχοι εκτροφών πρέπει να 
προσκομίσουν τα αποτελέσματα της απογραφής 
μαζί με το Φαρμακευτικό Μητρώο στις κτηνιατρι-
κές υπηρεσίες, προκειμένου να γίνει θεώρηση και 
καταχώρηση στην ηλεκτρονική βάση του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Η διαδικασία κοινοποίησης της απογραφής του 
ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων μπορεί 
να γίνει και ηλεκτρονικά, κάνοντας χρήση της 
σχετικής ψηφιακής εφαρμογής που υπάρχει στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: minagric.gr (επιλέγοντας 
«Ψηφιακές Υπηρεσίες»).

Υπενθυμίζεται ότι, η μη γνωστοποίηση ή η εκ-
πρόθεσμη υποβολή της ετήσιας απογραφής απο-
τελεί, σύμφωνα με το νόμο 4235/2014, μη συμ-
μόρφωση και συνεπάγεται την λήψη διοικητικών 
μέτρων σε βάρος του κτηνοτρόφου (αποκλεισμό 
εκτροφής, περικοπή οικονομικών ενισχύσεων, 
επιβολή προστίμου κλπ).

Για τις εκμεταλλεύσεις αιγοπροβάτων

Η απογραφή των αιγοπροβάτων πρέπει να διε-
νεργηθεί από 1η Νοεμβρίου έως 15ης Δεκεμβρί-
ου 2022 και να γνωστοποιηθεί στην Κτηνιατρική 
Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την 15η Δεκεμβρίου 
2022.

Στο Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής καταχω-
ρούνται όλα τα φαρμακευτικά, βιολογικά και απο-
λυμαντικά προϊόντα (αντιβιοτικά, αντιπαρασιτικά 
εμβόλια, οροί, κλπ) που χρησιμοποιήθηκαν στην 
εκτροφή, συμπληρώνοντας όλα τα πεδία του Μη-
τρώου.

Για τις εκμεταλλεύσεις χοιρινών

Η απογραφή των χοίρων πρέπει να διενεργη-
θεί από την 1η Δεκεμβρίου έως 31ης Δεκεμβρί-
ου 2022 και να γνωστοποιηθεί στην Κτηνιατρική 
Υπηρεσία το αργότερο μέχρι την 31η Ιανουαρίου 
2023.

Η διενέργεια και η καταχώριση της ετήσιας 
απογραφής, πέραν της υποχρέωσης, κρίνεται 
απαραίτητη για τον έλεγχο των επιζωωτιών που 
απειλούν το ζωικό κεφάλαιο των εκτροφών (κα-
ταρροϊκός πυρετός προβάτων, αφρικανική πανώ-
λης των χοίρων κ.α.).
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Ένα «φτάνει πια, δεν αντέχουμε άλλο» απο-
τελεί την κραυγή αγωνίας και αγανάκτησης εργα-
ζομένων και συνταξιούχων, που με δυσκολία τα 
φέρνουν... βόλτα στην καθημερινότητά τους, που 
ουσιαστικά δουλεύουν ή ζουν μόνο για να πλη-
ρώνουν και που δεν ξέρουν πως θα εξελιχθεί και 
καταλήξει ο φετινός χειμώνας.

Στην πλατεία «Μ. Μαυρογένους» η 
συγκέντρωση στην Πάρο

Στις 11:30 π.μ. της Τετάρτης 9 Νοεμβρίου, στην 
πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους» θα πραγματοποι-
ηθεί η απεργιακή συγκέντρωση στην Πάρο, όπως 
αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθη-
κε τη Δευτέρα (31/10) στην αίθουσα του δημοτι-
κού συμβουλίου, με πρωτοβουλία της Επιτροπής 
Συνταξιούχων Πάρου-Αντιπάρου.

Στη σύσκεψη, εκτός των συνταξιούχων, το πα-
ρόν έδωσαν ακόμη εκπρόσωποι των εργαζομένων 
του δήμου Πάρου, της ΔΕΥΑΠ, της ΕΛΜΕ και των 
εκπαιδευτικών, της Ομάδας Γυναικών, καθώς και 
συλλόγων.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης τέθηκαν στο... 
τραπέζι οι προβληματισμοί, συζητήθηκε το πλαίσιο 
της κινητοποίησης και της περαιτέρω ενημέρω-
σης των εργαζομένων και σε άλλους χώρους, ενώ 
τέλος, αποφασίστηκε η οργάνωση κοινής παρου-
σίας στην πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους».

Εκτός των θεμάτων της ακρίβειας και της ενερ-
γειακής κρίσης, σε πιο τοπικό επίπεδο εξαιρετικής 
σημασίας είναι -και αναδείχθηκε στη συνάντηση 
αυτή- το θέμα της υγείας που αφορά όλους και 
της κατάστασης που επικρατεί στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου, καθώς της στέγασης των εκπαιδευτικών 
και δημοσιών υπάλληλων που καλούνται να ερ-
γαστούν στο νησί.

Ανακοινώσεις εργαζομένων και 
συνταξιούχων για την απεργία

Εβδομάδα εξελίξεων και συνελεύσεων είναι αυτή 
που διανύουμε, με τα σωματεία να ετοιμάζονται για 
τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 
η Ομοσπονδία Εργαζόμενων στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Σωματείο Εργαζομέ-
νων ΔΕΥΑ Πάρου και η Επιτροπή Συνταξιούχων 
Πάρου-Αντιπάρου, σε σχετικές ανακοινώσεις που 
μας έστειλαν, αναφέρουν μεταξύ άλλων...

Ομοσπονδία Εργαζομένων Ο.Τ.Α.:

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση, δώδεκα χρόνια τώρα, όχι μόνο δεν 
είδαμε καμία αύξηση στο μισθό μας, αλλά αντίθε-
τα είχαμε περικοπές που έφτασαν μέχρι και 40%. 
Μειώθηκαν δραματικά οι αποδοχές μας, καταρ-
γήθηκε ο 13ος και 14ος μισθός, πάγωσε η διετία 
2016-2017 για τη μισθολογική εξέλιξη, μειώθηκε 

το αφορολόγητο. Κι αυτά είναι μόνο λίγα από τα 
μνημονιακά και νεοφιλελεύθερα μέτρα που μας 
στέρησαν την αξιοπρέπεια και μία ζωή με όνειρα.

Τώρα, την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει 
για την δήθεν έξοδο από την ενισχυμένη εποπτεία 
και τα μνημόνια, όχι μόνο δεν προβλέπεται καμία 
αύξηση στους μισθούς των Δημοσίων Υπαλλήλων, 
από 1 Ιανουαρίου 2023, αλλά ο πληθωρισμός που 
έχει ξεπεράσει το 11% και η ακρίβεια εξανεμίζουν 
ότι από το εισόδημα μας έχει απομείνει.

Η κυβέρνηση της Ν.Δ. τρία χρόνια τώρα όχι μόνο 
δεν συζητά αυξήσεις στους μισθούς μας, αλλά προ-
σπαθεί με ψέματα να παραπλανήσει την κοινωνία 
ότι δήθεν η κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης 
και στο Δημόσιο από 1-1-2023 συνεπάγεται αυξή-
σεις στους μισθούς των εργαζομένων. Δεν υπάρχει 
μεγαλύτερο ψέμα από αυτό, αφού είναι γνωστό ότι 
οι εργαζόμενοι που έχουν εισόδημα μέχρι 12.000 
ευρώ τον χρόνο δεν θα πάρουν ούτε 1 ευρώ αύ-
ξηση, ενώ όσοι έχουν εισόδημα από 12.000 ευρώ 
μέχρι 20.000 ευρώ θα πάρουν αύξηση από 1,83 
ευρώ τον μήνα μέχρι 14,66 ευρώ! Η κυβέρνηση 
της Ν.Δ. εμπαίζει τους Δημόσιους Υπαλλήλους και 
παραπλανεί συνειδητά την Ελληνική Κοινωνία.

Η σημερινή κυβέρνηση, τα τρία τελευταία χρό-
νια, εκμεταλλευόμενη την πανδημία, όχι μόνο 
περιορίζει και φαλκιδεύει τις κατακτήσεις των 
εργαζομένων, αλλά καταργεί και θεμελιώδη συ-
νταγματικά μας δικαιώματα, όπως το δικαίωμά 
μας στην απεργία. Με τον Νόμο 4808/2021, τον 
γνωστό Νόμο Χατζηδάκη, κατάργησε έναν εμβλη-
ματικό Νόμο, τον Ν.1264/1982, τον προοδευτικό-
τερο και δημοκρατικότερο Νόμο στην Ευρώπη για 
τα εργασιακά. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά την ψή-
φιση του Ν.4808/2021 όλες οι απεργίες, από τον 
Σεπτέμβριο του 2021 μέχρι σήμερα, κηρύχθηκαν 
από τα δικαστήρια παράνομες και καταχρηστικές. 
Γι’ αυτό, η κατάργηση του Νόμου Χατζηδάκη και 
η επαναφορά του Ν.1264/1982 είναι ζήτημα τιμής 
για το συνδικαλιστικό κίνημα.

Ο κόμπος έφτασε πλέον στο χτένι. Δεν θα δε-
χτούμε να συνεχίσουμε να πληρώνουμε εμείς τις 
τεράστιες αυξήσεις στο ρεύμα, στο πετρέλαιο, στο 
φυσικό αέριο, στο ψωμί και σε όλα τα είδη βασι-
κής-λαϊκής ανάγκης.

«Νεκρώνει» η χώρα την Τετάρτη 9 Νοέμβρη

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
και στην Πάρο

Μία μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση ετοιμάζεται σε ολόκληρη την Ελλάδα για την ερχόμενη 
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου, με τα σοβαρά ζητήματα της ακρίβειας και του ενεργειακού κόστους 
να είναι τα βασικά στην «ατζέντα», ενώ η διεκδίκηση αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις 
και η βελτίωση των συνθηκών στην υγεία ν’ αποτελούν εξίσου σημαντικά και διαχρονικά 
αιτήματα.

Φωτό αρχείου από συγκέντρωση του 2021
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Η Γενική Απεργία της Τετάρτης Νοεμβρίου, που 
γίνεται μαζί με τους εργαζόμενους στον υπόλοιπο 
Δημόσιο Τομέα και στον Ιδιωτικό Τομέα, έχει ως 
στόχο να θέσει τέρμα σε αυτή την πολιτική.

Σωματείο Εργαζομένων ΔΕΥΑ Πάρου:

Οι τιμές στην ενέργεια, τα τρόφιμα και άλλα είδη 
πρώτης ανάγκης εκτοξεύονται σε επίπεδα που 
οδηγούν εκατομμύρια εργαζόμενους στη φτώχεια, 
ενώ την ίδια ώρα η κυβέρνηση, ισχυρίζεται ότι η 
αύξηση των μισθών δεν είναι αποδεκτή λύση για 
την αντιμετώπιση της ακρίβειας και του πληθω-
ρισμού.

Απαντούμε καθαρά ότι οι μισθοί δεν είναι η αι-
τία του πληθωρισμού. Όπως πάντα οι εργαζόμενοι 
είναι τα θύματα και αυτής της κρίσης που αυξάνει 
το κόστος ζωής, τους μισθούς να χάνουν την αξία 
τους, ενώ οι τιμές των καθημερινών αγαθών να αυ-
ξάνονται δραματικά. Αυτό αυξάνει τις υπάρχουσες 
ανισότητες, με τους χαμηλόμισθους εργαζόμενους 
και τα ευάλωτα άτομα να πλήττονται περισσότερο. 

Η κυβέρνηση, αντί να περιορίζει τα συνδικαλι-
στικά δικαιώματα, τις συλλογικές συμβάσεις εργα-
σίας και κανονισμούς εργασίας, αντί να επιτρέπει 
στους εργοδότες και τους τραπεζίτες να σπρώ-
χνουν τους εργαζόμενους στη φτώχεια, ακόμη και 
όταν η παραγωγικότητα της εργασίας συνεχίζει να 
αυξάνεται, πρέπει να προωθήσει άμεσα τις συλ-
λογικές διαπραγματεύσεις για κοινή ευημερία. Η 
κυβέρνηση έχει την ευθύνη να λάβει όλα εκείνα 
τα μέτρα για την αντιμετώπιση της κρίσης και του 
κόστους ζωής που καθημερινά αυξάνεται.

Εμείς οι εργαζόμενοι στις ΔΕΥΑ, ζούμε από πρώ-
το χέρι την πολιτική απαξίωσης των επιχειρήσεων 
προκειμένου να ανοίγει ολοένα και περισσότερο ο 
δρόμος της ιδιωτικοποίησης του νερού. Ζούμε την 
αντίφαση ενώ οι ανάγκες μεγαλώνουν, οι εργαζό-
μενοι με σταθεροί δουλειά να λιγοστεύουν και να 
αντικαθίστανται με εργαζόμενους ορισμένου χρό-
νου κλπ, ενώ περισσότερο από ποτέ υπηρεσίες και 
εγκαταστάσεις των ΔΕΥΑ καταλήγουν στα χέρια 
εργολάβων.

Ζούμε τα αποτελέσματα του χρηματιστηρίου 
και την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, της 
πολιτικής της απαξίωσης των εγχώριων πηγών 
ενέργειας που εκτός από την ενεργειακή φτώχεια 
που πλήττει τα νοικοκυριά και τις οικογένειες μας 
επέφεραν δυσβάσταχτο ενεργειακό κόστος και στις 
ΔΕΥΑ που απειλεί να μεταφραστεί με αυξήσεις στα 
τιμολόγια του νερού.

Εμείς οι εργαζόμενοι όλοι, δεν προσαρμοζόμαστε 

στη βαρυχειμωνιά που μας ετοιμάζουν, δεν ανεχό-
μαστε άλλο την πολιτική που οδηγεί στη φτωχο-
ποίηση μας ενώ υπηρετεί ταυτόχρονα την κερδο-
φορία των επιχειρηματικών ομίλων.

Ζητάμε άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπι-
κού για να καλυφθούν οι μεγάλες ανάγκες στις 
ΔΕΥΑ. Διεκδικούμε Συλλογικές Συμβάσεις Εργα-
σίας παντού και για όλους! Θέλουμε πίσω τα δι-
καιώματα και τις κατακτήσεις μας!

Διεκδικούμε και Απαιτούμε:
1) Αύξηση των μισθών σε όλους τους κλάδους 

της οικονομίας για να καλυφθεί η αύξηση του κό-
στους ζωής και να διασφαλιστεί ότι οι εργαζόμενοι 
λαμβάνουν δίκαιο μερίδιο από τα κέρδη, καθώς 
και μέτρα για την προώθηση των συλλογικών δι-
απραγματεύσεων ως τον καλύτερο τρόπο για την 
επίτευξη δίκαιων αμοιβών και βιώσιμης οικονο-
μίας.

2) Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύ-
σεων και των συλλογικών συμβάσεων εργασίας σε 
όλους τους κλάδους της οικονομίας και στις ΔΕΥΑ 
των οποίων οι εργαζόμενοι γίνονται μπαλάκι ανά-
μεσα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

3) Άμεση ενίσχυση των ευάλωτων κατηγοριών 
που αγωνίζονται να αντέξουν οικονομικά τους 
λογαριασμούς ενέργειας, να βάλουν φαγητό στο 
τραπέζι και να πληρώσουν το ενοίκιο. Το δικαίωμα 
στο φαγητό και σε ένα ζεστό σπίτι είναι ανθρώπι-
να δικαιώματα και πρέπει να προστατεύονται. Δεν 
μπορεί να αναμένεται από τους ανθρώπους που 
βρίσκονται στη φτώχεια να πληρώνουν δυσβάστα-
κτους λογαριασμούς. 

4) Ανώτατα όρια τιμών ειδικά στο κόστος των 
λογαριασμών ενέργειας και αυστηρός φόρος στα 
υπερβολικά κέρδη των εταιρειών ενέργειας και 
άλλων εταιρειών για να διασφαλιστεί ότι δεν θα 
συνεχίσουν να κερδοσκοπούν σ’ αυτή την κρίση.

5) Μείωση του ΦΠΑ στα είδη βασικής διατροφής 
καθώς και στα υγρά καύσιμα (πετρέλαιο θέρμαν-
σης, φυσικό αέριο).

6) Μέτρα στήριξης κατά της κρίσης για την προ-
στασία των εισοδημάτων και των θέσεων εργασίας 
στον ιδιωτικό τομέα.

7) Μεταρρύθμιση της λειτουργίας της Αγοράς 
Ενέργειας. Ν’ αναγνωριστεί ότι η ενέργεια είναι 
δημόσιο αγαθό και να υπάρξουν άμεσες επενδύ-
σεις για την αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών 
της κρίσης, όπως η ανεπαρκής επένδυση στην 
πράσινη ενέργεια και οι συνέπειες των άκρατων 
ιδιωτικοποιήσεων.

8) Φθηνή στέγη για όλους με άμεσα μέτρα που 
θα στοχεύσουν στην αναχαίτιση του κόστους στέ-

γασης, μέτρα που θα ελαφρύνουν τον οικογε-
νειακό προϋπολογισμό των οικογενειών που μι-
σθώνουν την κύρια κατοικία τους. Μέτρα που θα 
διευρύνουν πραγματικά τους δικαιούχους και θα 
στοχεύουν στην ανάγκη του σήμερα.

9) Φθηνό, με επάρκεια και υγιεινό νερό για τους 
πολίτες. Να μη γίνει καμία μετακύλιση του αυξη-
μένου κόστους της ενέργειας στους λογαριασμούς 
των λαϊκών νοικοκυριών. Το νερό είναι κοινωνικό 
αγαθό.

Επιτροπή Συνταξιούχων Πάρου-Αντιπάρου:

Δεν μπορούμε άλλο να περιμένουμε τα χειρότε-
ρα, μένοντας σιωπηλοί μέσα στο σπίτια μας. Ήρθε 
η ώρα να αγωνιστούμε για τη ζωή μας, για το ει-
σόδημά μας, για το μέλλον των παιδιών μας και 
για τα εγγόνια μας. Αυτά που μας πνίγουν... μας 
βγάζουν στον δρόμο.

Δεν ανεχόμαστε άλλο τις απειλές για κοψίματα 
ρεύματος στα σπίτια και στις μικρές επιχειρήσεις, 
επειδή αδυνατούμε να πληρώσουμε τους υπέρο-
γκους λογαριασμούς. Δεν αντέχουμε τη μεγάλη 
ακρίβεια στα είδη πρώτης ανάγκης στα καύσιμα 
στη ΔΕΗ που εξανεμίζουν το εισόδημά μας. Δεν 
αντέχουμε να πληρώνουμε άλλο άδικους φόρους 
και χαράτσια. Δεν ανεχόμαστε να βρισκόμαστε στις 
μαύρες λίστες των πλειστηριασμών από τους οποί-
ους δεν γλιτώνει ούτε η πρώτη κατοικία.

Φτάνει πια η ανοχή στις υποβαθμισμένες υπηρε-
σίες υγείας, σε ένα κέντρο υγείας υποστελεχωμένο 
και απαρχαιωμένο, όπου οι γιατροί προσπαθούν 
να σώσουν ζωές με μηδαμινά μέσα.

Ζούμε σε ένα τόπο όπου κάθε χρόνο κτίζοντας 
εκατοντάδες σπίτια και παραμένει μεγάλο ζήτημα 
η λαϊκή στέγαση δημοτικών υπαλλήλων, εκπαι-
δευτικών και γιατρών.

Δεν ανεχόμαστε τον εκφοβισμό ότι «όποιος δεν 
προσαρμόζεται πεθαίνει» όταν η κυβέρνηση και 
άλλοι καλοθελητές, αντί να καταργούν, μονιμο-
ποιούν τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης και 
χαρίζουν απλόχερα αφορολόγητο πετρέλαιο στους 
εφοπλιστές.

Δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο από τα 
«ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα» που όλο τάζουν 
«φως στο τούνελ» για να μας έχουν συνεχώς στο 
«περίμενε» και να πηγαίνουμε από το κακό στο 
χειρότερο», καλούμε κάθε τίμιο και προοδευτικό 
άνθρωπο, κάθε συνταξιούχο κάθε εργαζόμενο που 
προβληματίζεται και δεν αντέχει το άγχος της ανα-
σφάλειας και τη θηλιά των χρεών, να συμμετέχει 
στην απεργιακή συγκέντρωση στις 9 Νοεμβρίου 
ενάντια στα μέτρα και την ακρίβεια. Να διεκδική-
σουμε αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις 
στηρίζοντας.

Οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι, οι λαϊκές οικογένειες 
στο νησί μας, μπορούν να αποτρέψουν ενωμένοι 
τις διακοπές ρεύματος, να διεκδικήσουν περαιτέ-
ρω μέτρα στήριξης από τον δήμο, την περιφέρεια 
και την κεντρική κυβέρνηση, για τους νησιώτες, 
που βιώνουν ακόμα πιο έντονα την ακρίβεια και 
την «ενεργειακή φτώχεια».

Η αναμονή των όποιων κυβερνητικών λύσεων 
καλλιεργεί την απογοήτευση του λαού, δίνει έδα-
φος σε λογικές «πόσα θα χάσουμε», γυρίζοντας 
μας κυριολεκτικά δεκαετίες πίσω, στο «σκοτάδι». 
Σήμερα η ραγδαία εξέλιξη της επιστήμης και της 
τεχνολογίας, μας δίνει τη δύναμη μέσα από την 
οργάνωση και την συλλογική διεκδίκηση μέσα 
από τα σωματεία να αποσπάσουμε τη ζωή που μας 
αξίζει.

Καλούμε σωματεία, φορείς, εργαζόμενους, συ-
νταξιούχους, άνεργους, γονείς και μαθητές σε 
συμμετοχή. Τα προβλήματα μας είναι κοινά. Καμία 
ανοχή, να προστατευτεί τώρα το λαϊκό εισόδημα!

πρώτο θέμα

Στιγμιότυπο από τη σύσκεψη της Δευτέρας
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Αντιρρήσεις για 
τους δασικούς 
χάρτες στην 
Πάρο

Η κύρωση του 65%-70% των δασικών χαρτών 
της χώρας έχει αναμένεται εντός των ημερών να 
έχει κυρωθεί το 90%.

Όπως αναφέρει στην εφημερίδα «Το Βήμα», ο 
γενικός γραμματέας Δασών του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνος Αρα-
βώσης, η διαδικασία αφορά τις εκτάσεις για τις 
οποίες δεν έχουν υποβληθεί αντιρρήσεις πολιτών. 
Θα απομείνει, ωστόσο, σε εκκρεμότητα ένα 10% 
των Δασικών Χαρτών για τους οποίους χιλιάδες 
πολίτες έχουν υποβάλει αντιρρήσεις προκειμένου 
να διασφαλίσουν τις περιουσίες τους.

Συνολικά, έως τις 31 Ιουλίου, οπότε έληξε η σχε-
τική προθεσμία σε όλες τις περιοχές της χώρας, 
υποβλήθηκαν από ιδιοκτήτες ακινήτων που θεω-
ρούσαν ότι «θίγονται» συνολικά 334.938 αντιρρή-
σεις, οι οποίες αφορούν περισσότερα από 2,6 εκατ. 
στρέμματα, έκταση που αντιστοιχεί στο 1,9% της 
χώρας.

Οι επιτροπές εξέτασης

Ζητούμενο παραμένει το πότε θα εξεταστούν 
από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων, οι οποί-
ες έχουν μεν συσταθεί αλλά οι περισσότερες 
δε λειτουργούν. «Πράγματι η εξέταση των αντιρ-
ρήσεων δεν έχει προχωρήσει όπως θα θέλαμε. 
Έχουμε διαπιστώσει προβλήματα με τη λειτουργία 
των Επιτροπών. Θα τις εξετάσουμε μία προς μία 
ώστε να τα εντοπίσουμε και να τα λύσουμε. Ήδη 
περάσαμε ρύθμιση που προβλέπει ότι εάν δεν εξε-
τάζουν 100 αντιρρήσεις ανά μήνα δεν θα αποζημι-
ώνονται τα μέλη της. Επιπλέον, θα αυξήσουμε τον 
αριθμό των Επιτροπών, ανάλογα με τον όγκο των 
αντιρρήσεων ανά περιοχή», τονίζει ο κ. Αραβώσης, 
επισημαίνοντας ότι υπολογίζεται πως θα χρειαστεί 
τουλάχιστον μία διετία προκειμένου να διεκπεραι-
ωθεί η εξέταση των χιλιάδων φακέλων.

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με τον γενικό 
γραμματέα Δασών, ο αριθμός αντιρρήσεων περι-
ορίζεται σταδιακά καθώς πολλές επιλύονται ως 
«πρόδηλα σφάλματα» από τις αρμόδιες δασικές 
υπηρεσίες οι οποίες, βάσει πρόσφατης νομοθε-
τικής ρύθμισης, θα έχουν τη δυνατότητα να κά-
νουν διορθώσεις και εκ των υστέρων, δηλαδή σε 

κυρωμένο δασικό χάρτη. Με αυτόν τον τρόπο θα 
μειωθεί ο όγκος των αντιρρήσεων, με δεδομένο ότι 
πολλοί πολίτες έχουν υποβάλει αντίρρηση αλλά 
παράλληλα και αίτηση για διόρθωση προδήλου 
σφάλματος.

Επίσης, μετά τη σχετική ρύθμιση για τους δασω-
μένους αγρούς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία 
απόδοσής τους στους πολίτες ενώ έως τα τέλη του 
έτους αναμένεται να πάρει τον δρόμο για τη Βουλή 
και η νομοθετική πρωτοβουλία του ΥΠΕΝ για τις 
εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις.

Πρωταθλήτριες στις… διαφωνίες

Η πλειονότητα των αντιρρήσεων στους δασικούς 
χάρτες έχουν κατατεθεί στην Αττική (28.552), στα 
Χανιά (20.818), στα Ιωάννινα (17.305), στη Λα-
κωνία (15.478). Ωστόσο, ως ποσοστό επί της συ-
νολικής έκτασης του νομού, πρώτο εμφανίζεται το 
Ρέθυμνο, όπου οι αντιρρήσεις που έχουν υποβλη-
θεί αντιστοιχούν στο 13,1% της έκτασης της περι-
φερειακής ενότητας, τα Χανιά (12,1%), η Λευκάδα 
(8,1%), η Ζάκυνθος (7,8%), το Λασίθι (7,2%), η Κε-
φαλλονιά (6,5%) και οι Κυκλάδες (5,8%).

Σχετικά με την έκταση που καταλαμβάνουν οι 
αντιρρήσεις, η μεγαλύτερη καταγράφεται στα Χα-
νιά (288.599 στρέμματα) και ακολουθούν το Ρέ-
θυμνο (195.453), η Αττική (155.261), οι Κυκλάδες 
(149.355), το Ηράκλειο (142.886) και το Λασίθι 
(131.591). Το γενικό συμπέρασμα είναι ότι οι πε-
ρισσότερες αντιρρήσεις έχουν υποβληθεί σε περιο-
χές με υψηλή αξία γης. Ειδικά στις Κυκλάδες, από 
συνολικά 8.374 αντιρρήσεις, οι περισσότερες υπο-
βλήθηκαν στην Άνδρο (2.428), στη Νάξο (1.513) 
και στην Πάρο (882).
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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:
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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ), 
ενοικιάζεται δωμάτιο με WC 9 m2 
χωρίς κουζίνα, για ένα άτομο. Τηλ. 
6945 069 970

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

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 

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

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ και ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΞΥΛΟΥ ζητούνται από την 
εταιρεία Kritikos Wood. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6944 412 711

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

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

ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΤΜΉΜΑΤΟΣ

Ι. Αντικείμενο      
Υποστήριξη κατασκευής έργων πολυτελών κατοικιών, στις Νήσους Πάρο και 
Αντίπαρο 

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου      
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, με 
έμφαση στις πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία. 

∆εξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά
1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής 

κτηριακών έργων
2. Εμπειρία άνω των τριών ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων
3. Γνώση κατασκευαστικών ειδικοτήτων συνεργείων
4. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών) και τεχνικών προδιαγραφών 

έργων
5. Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ.
6. Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.
7. Πολύ καλή γνώση MS Office (excel, word).
8. Γνώση ή επιθυμία για εκμάθηση software χρονικού προγραμματισμού (π.χ. 

MS Project ή συναφούς).
9. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη
10. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική
11. IT literacy
12. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, 

unsupervised work
13. Δυνατότητα μετακίνησης (περίπου 10% του χρόνου απασχόλησης)
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες)

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις     
Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα 
την Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο. Ενδεικτικά, αναφέρεται 
περίπου 20% εργοτάξια και 80% γραφείο, ενώ όλες οι αναγκαίες παροχές για 
την επίβλεψη των έργων διατίθενται από την εταιρεία.

Αποστολή Βιογραφικών : cv.constructionparos@gmail.com
Έδρα: Παροικία Πάρου

Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

Από 1/11  το κατάστηµα θα λειτουργεί
µε συνεχές ωράριο, ως εξής:

∆ευτέρα ως Παρασκευή: 10:00 πµ – 5:00 µµ
Σάββατο:  10:00 πµ -3:00 µµ



Εορτασμός της 
28ης Οκτωβρίου

Με κάθε επισημότητα γιορτάστηκε και 
φέτος στην Πάρο το ηρωικό έπος του 1940, 
τιμώντας τη γενιά που με αγώνες και θυσί-

ες δόξασε την πατρίδα μας, προσθέτοντας 
λαμπρές σελίδες στην ιστορία της Ελλάδας. 

Το πρωί της 28ης Οκτωβρίου τελέστηκε 
Δοξολογία στον Ι.Ν. Παναγίας Εκατονταπυ-

λιανής, ακολούθησε επιμνημόσυνη δέηση 
στο μνημείο των πεσόντων, κατάθεση στε-

φάνων και η μαθητική παρέλαση. 
Για περισσότερες φωτογραφίες και βίντεο, 
στην ιστοσελίδα μας www.fonitisparou.gr
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Κοινωνική 
προσφορά και 
αλληλεγγύη

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερεια-
κής Ενότητας Πάρου, με ανακοίνωσή του, ευχα-
ριστεί τα φροντιστήρια «Γνώση» και «Φιλολογι-
κό», για την προσφορά τους στα δίδακτρα.

Πιο συγκεκριμένα, ο έπαρχος, Κ. Μπιζάς και η 
κοινωνική λειτουργός, Μαρία-Νεφέλη Τριπολι-
τσιώτη, ευχαριστούν το φροντιστήριο «ΓΝΩΣΗ» 
και προσωπικά τον κ. Ροκονίδα Κωνσταντίνο 
και το φροντιστήριο «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ» και προ-
σωπικά τον κ. Κασαπίδη Τάσο, για την κοινω-
νική προσφορά στα δίδακτρα των φροντιστηρίων 
τους.

Η προσφορά ισχύει για τους δικαιούχους του 
επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης - «ΤΕΒΑ» 
με την προσκόμιση του ΑΜΚΑ και για τους δι-
καιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου με το 
ονοματεπώνυμό τους και μόνο κατά την τρέχουσα 
σχολική περίοδο.

Το φροντιστήριο «ΓΝΩΣΗ» του κ. Ροκονίδα, πα-

ρέχει έκπτωση 50% στα δίδακτρα για περιορισμέ-
νο αριθμό θέσεων, εφόσον αυτές υπάρχουν κατά 
την ημερομηνία εκδήλωσης του ενδιαφέροντος 
και η προσφορά αυτή ισχύει μόνο για νέες εγγρα-
φές και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας. Το 
φροντιστήριο «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ» του κ. Κασαπίδη 
προσφέρει έκπτωση στα δίδακτρα του φροντιστη-
ρίου για περιορισμένο αριθμό θέσεων και κατόπιν 
τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Τέλος, για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το φρο-
ντιστήριο «ΓΝΩΣΗ» στον αριθμό 22840-22682 και 
για το φροντιστήριο «ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ» στον αριθμό 
22840-53550.

τοπικές ειδήσεις

Παρέμβαση με 
αφορμή το έργο 
της ΕΚΤΕΡ στις 
Κολυμπήθρες 

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου δόθη-
κε στη δημοσιότητα η τοποθέτηση της συμβούλου 
της Ηλέκτρας Ροκονίδα, στη συνεδρίαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου, για τη Στρατηγική Με-
λέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της «ΕΚΤΕΡ 
ΑΕ» στη θέση «Κολυμπήθρες» Πάρου, όπου ανέ-
φερε τα εξής: 

«Είναι γνωστό ότι η Πάρος από το 2012 διαθέτει 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ), βάσει του οποί-
ου καθορίζονται οι χρήσεις γης στο νησί. Παρά τα 
προβλήματα και τις αδυναμίες που αναδείχτηκαν 
από την εφαρμογή του, θα έλεγε κανείς ότι επιχει-
ρήθηκε να μπουν κάποιοι κανόνες στη χρήση της 
γης και ένα μέτρο στην άκρατη εμπορευματοποί-
ησή της.

Οι προσδοκίες διαψεύδονται όμως από την πρα-
κτική της κεντρικής εξουσίας, η οποία στο όνομα 
της εξυπηρέτησης μεγάλων επιχειρηματικών συμ-
φερόντων, στο όνομα του «στρατηγικού» σχεδια-
σμού της οικονομίας και της «ανάπτυξης» όπως 
την εννοούν, δηλαδή της διάνοιξης των δρόμων 
της υψηλής κερδοφορίας των επιχειρηματικών 
ομίλων, έχει νομοθετήσει τους τρόπους υπέρβασης 
των περιορισμών που θέτει το οποιοδήποτε τοπικό 
εξειδικευμένο πλαίσιο προστασίας, όπως στη πε-
ρίπτωση μας, το ΓΠΣ της Πάρου. Κάτι τέτοιο έχει 
συμβεί με τις εγκρίσεις για δημιουργία αιολικών 
πάρκων στο νησί μας, αφού το Γενικό Πλαίσιο κάθε 
φορά είναι πάνω από τον τοπικό σχεδιασμό.

Ανάλογη δυνατότητα δίνεται και εδώ για να έλ-
θουμε στο προκείμενο. Αν για παράδειγμα κατέχεις 
4στρέμματα. παλαιάς κοπής ή 8 στρ. νεότερης και 

βρίσκεσαι σε περιοχή αγροτικής γης οικοδομείς 
100 τ.μ.. Αν όμως διαθέτεις 300 στρ. και έχεις ένα 
επιχειρηματικό project, έστω και αν αυτά βρίσκο-
νται σε περιοχή, με Ζώνες Α και Β Προστασίας, 
Περιοχές Ειδικής Προστασίας Τοπίου-Ιδιαίτερου 
Φυσικού Κάλλους και Αρχαιολογικών Χώρων, που 
εντός των παραπάνω θεσμοθετημένων χρήσεων 
ισχύουν οι όροι και περιορισμοί του εγκεκριμένου 
ΓΠΣ, η κεντρική εξουσία, δίνει τη δυνατότητα ανα-
τροπής του ΓΠΣ με την έγκριση ενός Ειδικού Πολε-
οδομικού Σχεδίου (ΕΠΣ).

Δεν έχουμε λόγους να αμφισβητήσουμε τις προ-
θέσεις της εταιρείας για μια επένδυση ήπιας του-
ριστικής ανάπτυξης, όπως αναφέρεται της τάξης 
των 12.000 τ.μ., δεδομένου ότι είχε τη δυνατότητα 
να προτείνει το σενάριο «εντατικής» ανάπτυξης 
44.000 τ.μ..

Ο υπόλογος για μας διαχρονικά είναι οι πολιτικές 
ευθύνες των αστικών κυβερνήσεων που στο πλαί-
σιο της εμπορευματοποίησης της γης, νομοθετούν 
εδώ και χρόνια στο όνομα του σχεδιασμού, της ανά-
πτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος και 
κάθε φορά τα νομοθετήματά τους ξεπουλούν ότι 
είχε ξεμείνει από τα προηγούμενα.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι οι «Κολυμπή-
θρες» αποτελούν μια περιοχή φυσικού κάλλους 
που με διάφορους τρόπους δόθηκε η δυνατότητα 
κακοποίησής της από τη δόμηση της με κατοικίες- 
βίλλες που κτίζονται με άδεια αναψυκτήριου, μέχρι 
και ξενοδοχείο τέρας που κατασκευάστηκε με με-
ταφορά συντελεστή δόμησης από το Θριάσιο Πεδίο.

Με αφορμή το υπό συζήτηση ΣΜΠΕ, ας δούμε 
όμως και κάτι ακόμα. Η πρόταση ουσιαστικά προ-
βλέπει έναν οικισμό 440 κατοίκων και επομένως 
επέκταση υποδομών στη βάση ενός σχεδιασμού. 
Στις Κυκλάδες και ειδικότερα στο νησί μας, εδώ 
και τέσσερα χρόνια είναι γνωστό ότι επικρατεί 
επενδυτικός κατασκευαστικός πυρετός. Αναφέ-
ρουμε χαρακτηριστικά ότι εκδίδονται 600 περίπου 
οικοδομικές άδειες από τις οποίες το συντριπτικό 
τους ποσοστό αφορά παραθεριστική κατοικία ή 
κατασκευές για τουριστική εκμετάλλευση και μά-
λιστα κατασκευές σε περιοχές εκτός σχεδίου, με 
ό,τι σημαίνει αυτό για τη διασπορά και την άναρχη 
ανάπτυξη των υποδομών δικτύων ύδρευσης, ηλε-
κτρικής ενέργειας και επικοινωνίας.

Διαμορφώνονται έτσι οι προϋποθέσεις για μια 
εποχική επιπλέον αύξηση του πληθυσμού κατά 
2000 άτομα ετησίως. Ποιο είναι το «πατάρι» σε αυ-
τές τις πληθυσμιακές εποχικές αυξήσεις; Οι υπο-
δομές στα νησιά που δεν ανταποκρίνονται καν στις 
ανάγκες των μόνιμων κατοίκων, πως θα αντέξουν 
αυτές τις πληθυσμιακές αυξήσεις των νησιών; Και 
ακόμα, αν υποθέσουμε ότι υπάρχει ανάπτυξη κά-
ποιων υποδομών, όπως δρόμοι, λιμάνια, αεροδρό-
μια, ποιος καθορίζει μέχρι που αυτό είναι δυνατόν 
με δεδομένο την κλίμακα των νησιών; Προφανώς 

στο σύστημα που ζούμε η ζήτηση και η προσφορά, 
η ανάπτυξη πάνω από όλα δηλαδή η κερδοφορία. 
Το οξύμωρο βέβαια -που είναι γέννημα αυτού του 
συστήματος- είναι ότι, παρά τον κατασκευαστικό 
πυρετό στα νησιά μας, τα λαϊκά νοικοκυριά, οι ερ-
γαζόμενοι που δεν έχουν ιδιόκτητη στέγη, δεν βρί-
σκουν σπίτια για να μείνουν ή στην καλύτερη πε-
ρίπτωση για το νοίκι χρειάζεται ένα μεγάλο μέρος 
του μισθού τους.

Αυτό είναι γενικότερα το πλαίσιο του δικού μας 
προβληματισμού. Αυτή προφανώς η κατάσταση 
δεν πρόκειται να αλλάξει και όσο αυξάνεται η ζή-
τηση θα χειροτερεύει. Δεν πρόκειται να αλλάξει 
μέχρις ότου η ανάπτυξη θα αφορά τους πολλούς 
και θα βελτιώνει τη ζωή τους, μέχρι τότε που αυτοί 
θα διαφεντεύουν τον τόπο τους, μέχρι τότε που ο 
σχεδιασμός της οικονομίας θα αποτελεί ασπίδα για 
τα συμφέροντα τους και την προστασία του περι-
βάλλοντος.

Η τοποθέτησή μας λοιπόν είναι κατά. Είναι κατά 
της πολιτικής που παρακάμπτει και απαξιώνει τις 
ανάγκες του λαού και θεοποιεί την επιχειρηματικό-
τητα και την κερδοφορία των ομίλων. Και μάλιστα 
στο όνομα της «βιώσιμης ανάπτυξης», που διαμορ-
φώνει τους όρους της μελλοντικής απαξίωσης των 
νησιών μας».
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Παίζουν εντός 
οι παριανές 
ομάδες

Επιστροφή στις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώ-
σεις -με σημαντικά εντός έδρας παιχνίδια αύριο- 
και για τις δύο παριανές ομάδες, των οποίων οι 
προγραμματισμένοι αγώνες του προηγούμενου 
Σαββατοκύριακου αναβλήθηκαν καθώς οι αντίπα-
λοί τους δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν την 
εγγραφή τους στο Μητρώο.

Θυμίζουμε, ότι είχε δοθεί σχετική παράταση μέ-
χρι τις 23/10 στις ομάδες που δεν είχαν εγγραφεί 
ή ολοκληρώσει την διαδικασία για το Μητρώο, 
ωστόσο στις Κυκλάδες τέσσερις ομάδες (Α.Ο. Πύρ-
γου, Πανσιφναϊκός, Α.Ο Σερίφου, Αστέρας Τρα-
γαίας) είχαν ελλιπή φάκελο. Έτσι, η Ε.Π.Σ. Κυκλά-
δων, προχώρησε στην αναβολή των αγώνων των 
ανωτέρω ομάδων, ενώ σημειώνεται ότι εφόσον 
δεν προχωρήσουν στη διαδικασία εγγραφής στο 
Μητρώο, προβλέπεται να χάσουν τους αγώνες στα 
χαρτιά ή ακόμα και να αποβληθούν από το πρω-
τάθλημά τους.

Αναφορικά με το αγωνιστικό «μενού» των δύο 
εκπροσώπων της Πάρου, βάσει προγράμματος, η 
Α.Ε.Π. θα υποδεχθεί (5/11, 19:45) τη Σαντορίνη 
για την 3η αγωνιστική της Α’ Κατηγορίας και ο 
Α.Ο.Π. θα φιλοξενήσει (5/11, 17:00) τον Παμμη-
λιακό για την 3η αγωνιστική της Β’ Κατηγορίας.

Αγωνιστική «συντήρηση» με φιλικό

Σε φιλική αναμέτρηση τέθηκαν αντιμέτωπες το 
απόγευμα του Σαββάτου (29/10) οι ομάδες της Α.Ε. 
Πάρου και του Α.Ο. Πάρου, μετά την αναβολή των 
παιχνιδιών τους για το πρωτάθλημα.

Σ’ ένα παιχνίδι, όπου η Α.Ε.Π. παρουσιάστηκε με 
αρκετές ελλείψεις και ο νεανικός Α.Ο.Π. ανταγω-
νιστικός στο πρώτο ημίχρονο, οι δύο ομάδες θέ-
λησαν να μείνουν «ζεστές» σε αγωνιστικό ρυθμό. 
Για την ιστορία και μόνο, η Α.Ε. Πάρου κέρδισε με 
σκορ 7-0 χάρη σε γκολ που σημείωσαν οι Νίκος 
Βαθρακοκοίλης (12’, 44’, 65’), Μπέρτι Τζόκα (68’, 
83’), Χρήστος Γαβαλάς (73’) και Γκέρτι Λόκα (75’).

Α’ Κατηγορία Ε.Π.Σ.Κ.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
Παμμηλιακός-Σαντορίνη 1-0
(75’ αυτ. Μαντούσης)
Πανναξιακός-Ελλάς Σύρου 1-3
(64’ Σκούπρας / 22’, 40’ πεν., 45’ Παυλόπουλος)
Α.Ο. Πύργου-Α.Ε. Πάρου (Αναβλήθηκε)

Η βαθμολογία:
1. Ελλάς Σύρου  6 (6-1)
2. Α.Ε. Πάρου*  3 (2-0)
3. Παμμηλιακός 3 (1-2)
4. Σαντορίνη  1 (0-1)
5. Πανναξιακός 1 (1-3)
6. Α.Ο. Πύργου* 0 (0-3)
* Έχουν ένα ματς λιγότερο.
Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
Α.Ε. Πάρου-Σαντορίνη
Α.Ο. Πύργου-Πανναξιακός
Παμμηλιακός-Ελλάς Σύρου

Β’ Κατηγορία Ε.Π.Σ.Κ.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής:
1ος όμιλος
ΠΑΣ Τήνου-Α.Ε. Μυκόνου Β’ 3-0
Ανδριακός-Αίας Σύρου (4/11)
Ρεπό: Α.Ο. Πάγου
2ος όμιλος
Α.Ο. Σερίφου-Κύθνος (Αναβλήθηκε)
Πανσιφναϊκός-Α.Ο. Πάρου (Αναβλήθηκε)
Ρεπό: Παμμηλιακός
3ος όμιλος
Πανθηραϊκός-Α.Σ. Ίου 3-1
Αστέρας Τραγαίας-Φιλώτι (Αναβλήθηκε)
Ρεπό: ΠΑΣ Νάξου

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:
1ος όμιλος
Αίας Σύρου-ΠΑΣ Τήνου
Α.Ε. Μυκόνου Β’-Α.Ο. Πάγου
Ρεπό: Ανδριακός
2ος όμιλος
Α.Ο. Πάρου-Παμμηλιακός
Κύθνος-Πανσιφναϊκός
Ρεπό: Α.Ο. Σερίφου
3ος όμιλος
Φιλώτι-Πανθηραϊκός

Α.Σ. Ίου-ΠΑΣ Νάξου
Ρεπό: Αστέρας Τραγαίας

Κ12: Νίκη ο Νηρέας, ήττα ο Μαρπησσαϊκός

Πρεμιέρα έκανε το πρωτάθλημα της Κ12 στον 3ο 
όμιλο, όπου μετέχουν οι ομάδες της Πάρου, με τον 
Νηρέα να επικρατεί εκτός με 3-1 της Σαντορίνης 
και τον Μαρπησσαϊκό να γνωρίζει την ήττα εντός 
με 4-1 από τον Πανθηραϊκό. Στο άλλο παιχνίδι του 
ομίλου, ο ΠΑΣ Νάξου κέρδισε με 7-2 το Φιλώτι.

Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί στις 12-13 Νο-
εμβρίου, όπου ο Νηρέας θα υποδεχθεί το Φιλώτι 
και ο Μαρπησσαϊκός θα φιλοξενηθεί από τον ΠΑΣ 
Νάξου.

Κ14: Επιστροφή στην αγωνιστική «δράση»

Με τη διεξαγωγή της 2ης αγωνιστικής θα συ-
νεχιστεί το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το πρωτά-
θλημα της Κ14 στον 2ο όμιλο, όπου ξεχωρίζει το 
τοπικό ντέρμπι (5/11, 14:00) ανάμεσα στον Νηρέα 
και τον Α.Ο. Πάρου, στο γήπεδο Μαρμάρων. Από 
εκεί και πέρα, ο Μαρπησσαϊκός θα φιλοξενηθεί 
(6/11, 15:00) στο δημοτικό στάδιο Νάξου από τον 
τοπικό ΠΑΣ, ενώ στα υπόλοιπα ματς του ομίλου θα 
παίξουν Α.Σ. Ίου-Πανναξιακός και Πανθηραϊκός-
Φιλώτι.

Κ16: Ήττα για τον Νηρέα, ρεπό ο Α.Ο.Π.

Με το... αριστερό ξεκίνησε το πρωτάθλημα της 
Κ16 στον 2ο όμιλο ο Νηρέας, που ήταν ανταγωνι-
στικός αλλά τελικά ηττήθηκε με 5-3 εκτός έδρας 
από τον Παμμηλιακό. Σημειώνεται, ότι το παιχνίδι 
του Μαρπησσαϊκού με τον Πανσιφναϊκό αναβλή-
θηκε, ενώ ο Α.Ο. Πάρου είχε ρεπό.

Το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί στις 12-13 Νοεμ-
βρίου, όπου ο Νηρέας θα τεθεί αντιμέτωπος με τον 
Μαρπησσαϊκό και ο Α.Ο. Πάρου θα παίξει εκτός με 
τον Πανσιφναϊκό.

Μπάσκετ: μία 
νίκη και μία ήττα 
για τον Α.Ο.Π.

Πολύ καλή παρουσία είχε στη Νάξο, απέναντι 
στα Φανάρια, ο Α.Ο. Πάρου, μετρώντας ωστόσο μία 
νίκη και μία ήττα. Ειδικότερα, ο Α.Ο.Π. στις Παγκο-
ρασίδες κέρδισε με σκορ 46-37 πετυχαίνοντας τη 

δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα ματς, ενώ στις Γυ-
ναίκες ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με σκορ 58-54 
στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

Για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο το πρόγραμμα 
του Α.Ο.Π. έχει ως εξής:
5/11, 19.00: Α.Ε. Σαντορίνης- Α.Ο. Πάρου (Γυναί-
κες)
6/11, 11.30: Α.Ε. Σαντορίνης-Α.Ο. Πάρου (Κορα-
σίδες)
6/11, 20.00: Α.Ο. Πάρου-Πανναξιακός (Παίδες)

Ήττες του Μαρπησσαϊκού στη Σαντορίνη

Ο Μαρπησσαϊκός ταξίδεψε με δύο τμήματα στη 

Σαντορίνη για να αντιμετωπίσει την τοπική Αθλη-

τική Ένωση, επιστρέφοντας με δύο ήττες αλλά με 

σημαντικές εμπειρίες. Πιο συγκεκριμένα, οι Παί-

δες έχασαν με σκορ 61-45 για την 3η αγωνιστική, 

ενώ οι Κορασίδες δεν τα κατάφεραν στις λεπτο-

μέρειες και ηττήθηκαν με σκορ 42-33 για την 2η 

αγωνιστική.

Σημειώνεται, ότι μεθαύριο Κυριακή (6/11, 15:30) 

οι Κορασίδες του Μαρπησσαϊκού θα αντιμετωπί-

σουν στη Νάξο τα Φανάρια.

αθλητικά




