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Ένα ακόμη σημαντικό έργο της ΔΕΥΑΠ

Επέκταση και εκσυγχρονισμός 
της ΕΕΛ Μάρπησσας
Συνεχίζοντας τα σημαντικά έργα υποδομής η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Πάρου -που 
στοχεύει διαρκώς στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και τον εκσυγχρονισμό της, με σεβασμό στο 
περιβάλλον- μετά την υπογραφή για την κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων στους οικισμούς 
Λεύκες & Κώστος, προχωρά στην επέκταση δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό της Εγκατάστασης Επεξεργασίας 
Λυμάτων (ΕΕΛ) Μάρπησσας.

» ΣΕΛ. 8-9 Βουλευτικές 
εκλογές 2023
Δημοσιεύτηκε η νέα κατανομή των 
βουλευτικών εδρών ανά εκλογική πε-
ριφέρεια όπως προκύπτει από τα ορι-
στικά αποτελέσματα της απογραφής 
του νόμιμου πληθυσμού - κατοικιών 
2021 που εξέδωσε η Ελληνική Στατι-
στική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και ανακοίνωσε 
το υπουργείο Εσωτερικών, ενόψει και 
των εκλογών 2023.

» ΣΕΛ. 4

Νέα αρνητικά 
στοιχεία για την 
κτηνοτροφία
Με πολλές προκλήσεις βρέθηκε αντι-
μέτωπος το περασμένο έτος ο κτηνο-
τροφικός κλάδος της Ελλάδας, με τις 
περισσότερες από αυτές να έχουν δη-
μιουργηθεί λόγω εξωγενών παραγό-
ντων.

» ΣΕΛ. 14

Δημοτικά Τέλη
Η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου, δημοσιοποίη-
σε δελτίο Τύπου σχε-
τικά με την τοποθέτη-
σή της για τα δημοτι-
κά τέλη καθαριότητας 
και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων 
χώρων για το 2023.

» ΣΕΛ. 3

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
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Εκπτώσεις
Ξεκίνησαν τη Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου, οι χειμερινές εκπτώσεις, 
που θα διαρκέσουν έως τις 28 Φεβρουαρίου 2023, ενώ την 
περίοδο των εκπτώσεων θα υπάρξει και μια Κυριακή με ανοιχτά 
καταστήματα, η οποία θα είναι η 15η του Ιανουαρίου. 

Τι προσέχουμε

Το ΙΝΚΑ (Ινστιτούτο Καταναλωτών) Νοτίου Αιγαίου, για 
τις χειμερινές εκπτώσεις συνιστά στους καταναλωτές να δώσουν 
προσοχή στα παρακάτω:

- Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή 
(αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, 
να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρό-
κειται να επιλέξουν, βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε 
να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμ-
φέρουσα.

- Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν 
με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουν, οι οποίες θα συμ-
βαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογι-
σμό, αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες.

- Να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες και τους όρους της 
συναλλαγής τους όταν αγοράζουν προϊόντα με δόσεις. Ιδίως για 
αγορές με πιστωτική κάρτα, να είναι πάντα ενημερωμένοι για 
τους όρους και τις προϋποθέσεις της συγκεκριμένης αγοράς.

- Τα προϊόντα θα πρέπει να φέρουν την αρχική τιμή και την 
τιμή προσφοράς (όχι το ποσοστό έκπτωσης). Προσοχή! Στις προ-
σφορές συχνά αναγράφεται ότι δεν γίνονται αλλαγές, γι’ αυτό 
εάν μετανιώσουν, δεν έχουν τη δυνατότητα αλλαγής.

- Να ζητούν πάντα την απόδειξη για τα προϊόντα που έχουν 
αγοράσει. Σε περίπτωση που το προϊόν είναι ελαττωματικό και 
θελήσουν να το επιστρέψουν ή να το αλλάξουν, η επίδειξη της 
απόδειξης είναι απαραίτητη.

- Να κάνουν έρευνα αγοράς και να ελέγχουν όχι μόνο την τιμή 
(αρχική και νέα) αλλά και την ποιότητα των προϊόντων. Επίσης, 
να αναζητούν στο διαδίκτυο την τιμή του προϊόντος που πρό-
κειται να επιλέξουν, βάσει κωδικού ή αριθμού μοντέλου, ώστε 
να είναι βέβαιοι ότι η τιμή που έχουν εντοπίσει είναι η πιο συμ-
φέρουσα.

- Να οριοθετήσουν τις ανάγκες τους και να προγραμματίσουν 
με λίστα τις αγορές που πρόκειται να κάνουν, οι οποίες θα συμ-
βαδίζουν με τον προσωπικό ή οικογενειακό τους προϋπολογι-
σμό, αποφεύγοντας αλόγιστες δαπάνες.

- Να προτιμούν τα ελληνικά και τοπικά προϊόντα.
- Να δίνουν μεγάλη προσοχή σε αγορές μέσω διαδικτύου και 

να προτιμούν γνωστά και επώνυμα μπλογκ από τα οποία είτε 
έχουν κάνει ξανά αγορές, είτε γνωρίζουν.

- Να δίνουν μεγάλη προσοχή στις μεγάλες διαφορές των τιμών 
και στις δήθεν προσφορές που ίσως να κρύβουν παγίδες.

Τι αλλάζει με τα POS
Η ΑΑΔΕ βρίσκεται με παρεμβάσεις της στην τελική ευθεία ώστε 
να ξεκινήσει την Άνοιξη η online διασύνδεση των ταμειακών 
μηχανών με τα POS.

Σύμφωνα με πληροφορίες είναι πιθανόν να υιοθετηθεί η υπο-
χρεωτική εγκατάσταση των POS σχεδόν σε όλους του κλάδους 
ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων. 

Οι πληροφορίες από την ΑΑΔΕ υποστηρίζουν ότι μ’ αυτόν τον 
τρόπο διασφαλίζεται η ακρίβεια των δεδομένων που διαβιβάζο-
νται σε αυτήν, βελτιώνεται η κρυπτογράφηση στην επικοινωνία 
μεταξύ των δύο συσκευών και ο τρόπος χειρισμού των πιθανών 
βλαβών είτε στον ΦΗΜ (Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανι-
σμός), είτε στην υποδομή σύνδεσης των δύο συσκευών και θα 
αποτελέσει ένα ακόμα όπλο στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Ο έλεγχος

1. Η συναλλαγή θα ξεκινά από τον Φορολογικό Ηλεκτρονικό 
Μηχανισμό (ΦΗΜ), δηλαδή τις εξελιγμένες ταμειακές μηχανές 
για τις συναλλαγές λιανικής. Ο χειριστής θα επιλέγει την «πλη-
ρωμή με κάρτα» και ο ΦΗΜ θα στέλνει σχετικό αίτημα στο σύ-
στημα πληρωμών με κάρτες EFT/POS.

2. Το σύστημα EFT/POS θα επιβεβαιώνει αυτόματα στον Φο-
ρολογικό Μηχανισμό τη λήψη του αιτήματος, θέτοντάς τον σε 
αναμονή του αποτελέσματος.

3. Το POS θα συνδέεται στην τράπεζα και θα λαμβάνει πληρο-
φορία αν υπήρξε έγκριση ή απόρριψη ή διακοπή συναλλαγής.

4. Ταυτόχρονα με την έγκριση θα στέλνονται και τα στοιχεία 
της συναλλαγής αλλά και δεδομένα για εκτύπωση της απόδει-
ξης.

5. Ο Φορολογικός Μηχανισμός – ΦΗΜ θα επιβεβαιώνει τη 
λήψη του τελικού αποτελέσματος. 

Παράλληλα με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και της 
ΑΑΔΕ προβλέπει βελτιώσεις και χρονικές «ανάσες» σε πάνω από 
1,3 εκατ. επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες για τη δι-
αβίβαση των δεδομένων των συναλλαγών στη ψηφιακή πλατ-
φόρμα myDATA.

Ακόμα, το για το 2023 οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν τη 
φόρμα καταχώρισης, υποχρεούνται να διαβιβάζουν τις συνόψεις 
των παραστατικών τους εντός της επόμενης ημέρας από την 
ημερομηνία έκδοσης. Κατ’ εξαίρεση, οι επιχειρήσεις που το προ-
ηγούμενο φορολογικό έτος είχαν ακαθάριστα έσοδα έως 10.000 
ευρώ μπορούν να διαβιβάζουν τα σχετικά δεδομένα μέσω της 
ειδικής φόρμας καταχώρησης της ΑΑΔΕ έως τη 10η ημέρα του 
επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδίδονται.

Για τις ταμειακές μηχανές μετατίθεται για την 1η Απριλίου 
2023 η υποχρέωση διαβίβασης χαρακτηρισμού των εσόδων λια-
νικής που εκδίδονται. Μέχρι την 31η Μαρτίου 2023, τα σχετικά 
δεδομένα εξακολουθούν να διαβιβάζονται μέσω των προγραμ-
μάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (λογιστικό ERP) ή της ειδικής 
φόρμας καταχώρισης της ΑΑΔΕ e-send. Ακόμα, επεκτείνεται σε 
έξι μήνες το στάδιο προσαρμογής στην έκδοση παραστατικών 
αποκλειστικά με ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου, για 
όσες επιχειρήσεις επιλέξουν αυτόν τον τρόπο έκδοσης και διαβί-
βασης παραστατικών. Η δυνατότητα αυτή αφορά τις συναλλαγές 
χονδρικής με άλλες υπόχρεες επιχειρήσεις όσο και τις συναλλα-
γές με το Δημόσιο, στο πλαίσιο των δημόσιων συμβάσεων.

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος 

(περιφερειακός)
• Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση)
• Σ/Μ Market In 

(περιφερειακός)
• Σ/Μ Σιρόκο
• Πρατήριο άρτου Αλιπράντη
• ΟΤΕ
• Αρσένης παντοπωλείο
• Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών)
• Mini Market Ζωοδ. Πηγή - 

Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης» 

Περιφερειακός
• Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος 

(Χαρίκλεια)
• Mini Market Πανώριος
• Δημαρχείο Πάρου
• Stradale cafe

ΝΑΟΥΣΑ
• Σαραντινού Μαργαρίτα
• Αρτοποιείο Ραγκούση
• Αρτοποιείο Μπατίστα
• Αρτοποιείο Τσουνάκη
• Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 

χρωματοπωλείο
• «Ηλεκτρουδραυλική» 

Τσουνάκης Αντώνης

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 
• Αρτοποιείο «Ραγκούσης»

ΥΣΤΕΡΝΙ
• Ξυλόφουρνος

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
• Αρτοποιείο «η Παράδοση»
• Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης

ΜΑΡΜΑΡΑ
• Φούρνος Γ. Φραντζής 

«Γεύσεις από ζάχαρη & 
αλεύρι»

ΜΑΡΠΗΣΣΑ
• Σ/Μ ΑΒ
• Ζαχαροπλαστείο Νικήτας
• Σ/Μ Σκλαβενίτης
• Φούρνος «Δήμητρα» 

ΛΟΓΑΡΑΣ
• Πρατήριο άρτου «Υρία» 

ΔΡΥΟΣ
• Σ/Μ Ανουσάκης

ΑΛΥΚΗ
• Παρούσης χρωματοπωλείο
• Νικολέτα Χανιώτη
• Σαρρής Παναγιώτης
• Παραδοσιακός Φούρνος της 

Αγκαιριάς

ΚΩΣΤΟΣ
• Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. 

Ρούσσου

ΛΕΥΚΕΣ
• Αρτοποιείο Στρατή
• Κατάστημα «Γιούλη»

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
• ROMVI cafe
• ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος ίδρυσης 1945
Νέα Περίοδος
Κωδικός Εντύπου 3233
Τιμή πώλησης: 0,10€
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος 
Γαϊτάνος
Εκδότης-Διευθυντής:  
Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Μέλος:

Επικοινωνία: Αγία Ελένη, 
Παροικιά Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
www.fonitisparou.gr
e-mail: foni@typoparos.gr  
& sales@typoparos.gr

ειδήσεις
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Δημοτικά Τέλη
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δημοσιοποίησε 
δελτίο Τύπου σχετικά με την τοποθέτησή της για 
τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτι-
σμού κοινόχρηστων χώρων για το 2023.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Για μια ακόμα φορά τα λαϊκά νοικοκυριά 

και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πληρώ-
σουν το «κάγκελο» της κυβερνητικής πολιτι-
κής και της υποταγής της δημοτικής αρχής σε 
αυτήν.

Μπορεί μετά τις περσινές αυξήσεις των δημοτι-
κών τελών φέτος ονομαστικά να παραμένουν τα 
ίδια, αλλά:

- Όταν η ακρίβεια εξανεμίζει τα λαϊκά εισοδήματα 
με τον πληθωρισμό να τρέχει με 10%, 

- Όταν ο χειμώνας είναι μπροστά με ότι αυτό ση-
μαίνει για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς 
και

- Όταν η ενεργειακή φτώχεια είναι δεδομένη, τότε 
τα δημοτικά τέλη που παραμένουν τα ίδια αποτε-
λούν επιβάρυνση.

Από την άλλη η εφαρμογή της νέας τιμολο-
γιακής πολιτικής για τη διαχείριση των απορ-
ριμμάτων που περιλαμβάνει το χαράτσι του 

«τέλους ταφής» έχει απο-
φασιστεί ομόφωνα και με 
τη συμμετοχή του Δημάρ-
χου Πάρου, από τη Γενική 
Συνέλευση του Φορέα Δι-
αχείρισης Στερεών Απο-
βλήτων (ΦοΔΣΑ) Νοτίου 

Αιγαίου και επιβαρύνει επιπλέον για το 2023 
τις δαπάνες καθαριότητας κατά 1.300.000 
ευρώ περίπου.

Φέτος ο προϋπολογισμός του δήμου, λόγω προ-
εκλογικής χρονιάς, θα απορροφήσει την αύξηση 
αυτή μειώνοντας άλλες δαπάνες που θα μπορού-
σαν να αντιμετωπίσουν άλλες ανάγκες της καθη-
μερινότητας.

- Στο όνομα της ανταποδοτικότητας η διαχείρι-
ση των απορριμμάτων θα ακριβαίνει συνεχώς και 
ταυτόχρονα θα μεγαλώνει η κερδοφορία των επι-
χειρηματικών ομίλων που εμπλέκονται σ ’αυτήν, σε 
βάρος των κατοίκων.

- Ακόμα εκφράσαμε τη διαφωνία μας για την επι-
βολή τουριστικού και πολιτιστικού τέλους που επι-
βαρύνουν τα ανταποδοτικά τέλη των νοικοκυριών 
πολύ περισσότερο που, το ένα έχει μετατρέψει τον 
Δήμο σε tour operator και το άλλο δεν χρησιμοποι-
είται σε έργα πολιτισμού. 

- Η ελεγχόμενη στάθμευση δεν λειτουργεί πάνω 
από ένα χρόνο και επίσης ο δήμος στερείται εσό-

δων από την αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστων 
χώρων.

Για μια ακόμα φορά κάναμε προτάσεις που 
στις μέρες της ακρίβειας και της μείωσης του 
λαϊκού εισοδήματος θα πρόσφεραν μια ανάσα 
στα νοικοκυριά όπως:

Διαχωρισμός οικιακών συντελεστών
Διαχωρισμός επαγγελματικών συντελεστών
Επτά κατηγορίες δικαιούχων πλήρους 

απαλλαγής δημοτικών τελών
Πέντε κατηγορίες δικαιούχων απαλλαγής 

δημοτικών τελών κατά το 50% 
Επίσης προτείναμε μείωση του ΤΑΠ από 

0,00035 σε 0,00025
Οι προτάσεις μας αυτές, αν υπολογίσει κανείς και 

τα έσοδα του δήμου από τα τέλη της τακτοποίησης 
αυθαιρέτων βάσει του Νόμου του 2020, είναι εφι-
κτές χωρίς να είχε ο δήμος απώλεια εσόδων αλλά 
μάλλον το αντίθετο. 

Προφανώς οι προτάσεις αυτές δεν αποτε-
λούν προτεραιότητα μιας δημοτικής αρχής 
υποταγμένης στα πρέπει της κεντρικής εξου-
σίας και ανίκανης να αντιληφθεί τις ανάγκες 
των λαϊκών οικογενειών του νησιού μας.

Παραπέρα η δημοτική αρχή ούτε φρόντισε την 
ενίσχυση της οικονομικής υπηρεσίας αλλά αντίθε-
τα με την τακτική της επέφερε την παραπέρα υπο-
στελέχωσή της».
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Βουλευτικές 
εκλογές 2023

Δημοσιεύτηκε η νέα κατανομή των βουλευτικών 
εδρών ανά εκλογική περιφέρεια όπως προκύπτει 
από τα οριστικά αποτελέσματα της απογραφής 
του νόμιμου πληθυσμού - κατοικιών 2021 που 
εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) 
και ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών, ενό-
ψει και των εκλογών 2023.

Με βάση την τελευταία κατανομή εδρών, δύο 
έδρες κερδίζει η εκλογική Περιφέρεια της Ανα-
τολικής Αττικής ενώ από μία έδρα κερδίζουν ο 
Βόρειος, ο Δυτικός και ο Νότιος τομέας Αθηνών 
καθώς και η Α’ εκλογική Περιφέρεια της Θεσσα-
λονίκης.

Αντίθετα, από μία έδρα χάνουν οι εκλογικές Πε-
ριφέρειες Α’ Αθηνών, Α’ Πειραιώς, Άρτας, Κοζά-
νης, Μαγνησίας, Σερρών, Φθιώτιδας, Θεσπρωτίας 
και Καστοριάς. Μάλιστα οι δύο τελευταίες Περιφέ-
ρειες καθίστανται μονοεδρικές.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον Νομό Κυκλάδων, 
οι έδρες παραμένουν τέσσερις. Σημειώνουμε 
πάντως ότι αυτή η νέα κατανομή των εδρών που 
ανακοινώθηκε δεν είναι η τελική –στη βάση της 
οποίας θα γίνουν οι εκλογές- αλλά ουσιαστικά 
αποτελεί τον «μπούσουλα» γι’ αυτές.

Πότε θα γίνουν;

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης, 
μιλώντας προ ημερών στην ΕΡΤ είπε ότι για να 
γίνουν οι εκλογές τον Απρίλιο, πρέπει η διάλυση 
της βουλής να γίνει αρχές με μέσα Μαρτίου, το 
αργότερο. Άρα πλέον τα δεδομένα μέχρι στιγμής 
έχουν ως εξής:

Εκλογές από τον Απρίλιο και μετά. Οι κομ-
ματικοί αξιωματούχοι έχουν ως εντολές να κλεί-
σουν τις όποιες εκκρεμότητες υπάρχουν μέχρι 
τέλος Μαρτίου, όπως υποστηρίζει η εφημερίδα 
«Ελεύθερος Τύπος», που αν μη τι άλλο έχει καλή 
πληροφόρηση από το κυβερνητικό στρατόπεδο. 
Αν οι εκλογές γίνουν μετά τον Απρίλιο, σίγουρα 
αποκλείεται η ημέρα του Πάσχα, 16 Απριλίου. 
Ακόμα, δεν πρόκειται να επηρεαστούν οι πανελ-
λαδικές εξετάσεις που ξεκινούν 1η Ιουνίου.

Ένα σενάριο που συγκεντρώνει πολλές πιθανό-
τητες είναι αυτό για τις 2 Απριλίου και προϋπο-
θέτει να διαλυθεί η βουλή αρχές Μαρτίου. Αυτό 
σημαίνει ότι οι δεύτερες εκλογές θα διεξαχθούν 
το νωρίτερο 23 Απριλίου, μία εβδομάδα μετά το 
Πάσχα ή το αργότερο στις 30 του ίδιου μήνα.

Το επικρατέστερο σενάριο για εκλογές είναι 
στις 30 Απριλίου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα 
το σενάριο αυτό από το κυβερνών κόμμα μοιάζει 
δελεαστικό καθώς ο πιθανολογούμενος ζεστός 
καιρός θα διευκολύνει περισσότερους ηλικιωμέ-
νους να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, εν 
αντιθέσει με νέους ψηφοφόρους που μάλλον θα 
προτιμήσουν την παραλία... Σημειώνουμε ότι σε 
όλες τις δημοσκοπήσεις στις κρίσιμες ηλικίες των 
νέων (17-24), ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μεγάλο προβάδισμα, 
κάτι δηλαδή που δε συμφέρει το κυβερνών κόμμα.

Τέλος, μπορεί να είναι ένα αδύνατο σενάριο, αλλά 
κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει οι εκλογές 
να γίνουν τον Μάιο, στην εξάντληση δηλαδή 
της κυβερνητικής θητείας.

Οι φήμες για τα ψηφοδέλτια στις Κυκλάδες

ΝΔ: Οι τρεις από τις έξι θέσεις του ψηφοδελτίου 
της Νέας Δημοκρατίας στις Κυκλάδες, φαίνεται να 
είναι «κλειδωμένες». 

Καταρχάς, θα είναι και πάλι υποψήφιοι οι εκλεγ-
μένοι βουλευτές (Γ. Βρούτσης, Φ. Φόρτωμας και 
Αικ. Μονογυιού). 

Για τις άλλες θέσεις τίποτα ακόμα δεν είναι σί-
γουρο. Ένα προβάδισμα φαίνεται να έχει η συ-
ντονίστρια Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, στη 
Γραμματεία Παραγωγικών Τομέων της ΝΔ, Δέ-
σποινα Πρίνια, που ήταν υποψήφια και το 2019 
και φαντάζει αυτή τη στιγμή να έχει ένα προβά-
δισμα σαν γυναίκα, αφού η Βίκυ Λοΐζου που είχε 
παραιτηθεί από τη θέση της γενικής γραμματέως 
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης προ μηνών, 
για να πολιτευτεί στις Κυκλάδες, τελικά με την 
έλευση του 2023 ανακοινώθηκε ότι αναλαμβάνει 
καθήκοντα γενικής γραμματέως Διεθνών Οικονο-
μικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του υπουργείου 
Εξωτερικών.

Ακόμα, για μία θέση στο ψηφοδέλτιο ακούγεται 
το όνομα του προέδρου της Ένωσης Συνεταιρι-
σμών Θηραϊκών Προϊόντων, Μάρκου Καφούρου, 
που κι αυτός είχε συμμετάσχει σε παλαιότερο ψη-
φοδέλτιο της ΝΔ στις Κυκλάδες. Τέλος, από την 
πρωτεύουσα των Κυκλάδων (Σύρος), πολλά νέα 
και παλιά ονόματα έχουν ακουστεί αλλά κανένα 
ως σήμερα, δε φαίνεται να έχει προβάδισμα.

ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ.: Στον ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. στις Κυκλάδες, 
μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές για την παρουσία-
ση των υποψηφίων στον νομό, αν και πλην του κ. 
Ν. Συρμαλένιου που έχει ήδη τη βουλευτική έδρα, 
τίποτα δεν είναι επισήμως γνωστό.

Από εκεί και πέρα είναι προφανές ότι οι πρώ-
ην βουλευτές Συρίγος και Μανιός, θα είναι στο 
ψηφοδέλτιο. Ακόμα, αν και δεν έχει ανακοινω-
θεί επίσημα, ο πρώην δήμαρχος Σύρου, Γιώργος 
Μαραγκός, φαίνεται ότι θα αποτελέσει ένα από 
τα «βαριά» χαρτιά του κόμματος στο ψηφοδέλτιο. 
Επίσης, ο συνεργαζόμενος παλαιότερα σε θέματα 
περιβάλλοντος με τον δήμο Πάρου, Αντώνης Γά-
κης, διεκδικεί μία θέση στο ψηφοδέλτιο, ενώ αρκε-
τές ενδείξεις υπάρχουν για τέσσερις ακόμα κυρίες. 
Πρόκειται για το δραστήριο μέλος του κόμματος, 
Φλώρα Καισαρίτη, από τη Μήλο, για την εκπαι-
δευτικό, Ειρήνη Βλαστάρη, από την Κύθνο, για 
την επίσης, εκπαιδευτικό και πολιτευτή του ΣΥ-
ΡΙΖΑ, Άννα Μαυρουδή, και την από Πάρο, Μα-
ρία Χανιώτη. Η πρώην αντιδήμαρχος Πάρου, Μ. 
Χανιώτη, η οποία είχε μία εκπληκτική άνοδο στις 

εκλογές της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, έχει ήδη μία 
μεγάλη δραστηριότητα στον επιχειρηματικό και 
τουριστικό κλάδο και απήχηση στα νησιά του νο-
μού μας.

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ μετά από 
πολλά χρόνια φαίνεται ότι θα διεκδικήσει εκ νέου 
μία βουλευτική έδρα στις Κυκλάδες, λόγω του 
συστήματος της απλής αναλογικής, ενώ λόγω 
ακριβώς αυτού του εκλογικού συστήματος δεν 
αποκλείεται μετά τις εκλογές να αποτελέσει ένα 
από τα κυβερνώντα κόμματα σε πιθανολογούμενη 
συγκυβέρνηση.

Παρόλα αυτά και ενώ στις εσωκομματικές του 
εκλογές είχε και στον νομό μας μία άνοδο εγγρα-
φής νέων μελών ή παλαιών που επανήλθαν στο 
κόμμα, παρουσιάζει –για την ώρα- μικρή συμμε-
τοχή στις υποψηφιότητες μελών του που έχουν 
ακουστεί. Το όνομα για την ώρα που ακούγεται 
περισσότερο να διεκδικήσει την έδρα στις Κυκλά-
δες, είναι αυτό του γιατρού – καρδιολόγου, από 
το Φιλώτι της Νάξου, Γιάννη Βλασερού. Από εκεί 
και πέρα έχουν ακουστεί ακόμα κάποια ονόματα 
με πρώτο αυτό της πρώην έπαρχου Πάρου, Γρη-
γορίας Πρωτολάτη, του πρώην βουλευτή Γιώργου 
Παπαμανώλη και του πρώην Νομάρχη Κυκλάδων, 
Δημήτρη Μπάιλα, αλλά αυτό δεν επιβεβαιώνεται 
από κανέναν τους ή καλύτερα και οι τρεις τους 
αποκλείουν το ενδεχόμενο αυτό. Ένα ακόμα όνο-
μα που έχει ακουστεί τις τελευταίες ημέρες είναι 
αυτό του νεαρού γιατρού, Γιώργου Μπάιλα, από 
τη Σύρο.

ΚΚΕ: Σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα από το 
ΚΚΕ ο Περισσός «κλείδωσε» τις βασικές υποψηφι-
ότητες για τις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές. 

Η επιλογή των προσώπων που συγκροτούν τη 
«ραχοκοκαλιά» των ψηφοδελτίων συζητήθηκε 
συλλογικά κατά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επι-
τροπής του ΚΚΕ που πραγματοποιήθηκε προ ημε-
ρών. Επιδίωξη του ΚΚΕ είναι να αποτυπωθεί και 
στα ψηφοδέλτιά του το κάλεσμα προς τους ανθρώ-
πους της εργασίας, της νεολαίας, της διανόησης, 
της τέχνης για συμπόρευση μαζί του με σύνθημα 
«Ο λαός μπορεί να σώσει τον λαό, στον δρόμο της 
ανατροπής, με ΚΚΕ πιο δυνατό».

Σύμφωνα με πληροφορίες μεταξύ των υποψη-
φίων στις Κυκλάδες για το ΚΚΕ θα είναι και ο 
καθηγητής του τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής 
Επιτροπής του κόμματος, Αναστάσης Γκίκας, 
από την Πάρο, που ήταν υποψήφιος και σε πε-
ρασμένες εκλογές. 
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Αιτήσεις για 
τη δημοτική 
αστυνομία

Με εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών, ενη-
μερώθηκαν οι δήμοι, σχετικά με την έγκριση των 
προσλήψεων του ειδικού ένστολου προσωπικού 
της δημοτικής αστυνομίας.

Οι δήμοι καλούνται να υποβάλουν τα αιτήματά 
τους για την πλήρωση των κενών οργανικών θέ-
σεων κλάδου δημοτικής αστυνομίας των μονάδων 
αυτών έως τις 18/1/2023.

Στην εγκύκλιο περιγράφονται αναλυτικά: Η δι-
αδικασία υποβολής των αιτημάτων πρόσληψης, 
η ενημέρωση κατάστασης θέσεων στο ψηφιακό 
οργανόγραμμα-ολοκλήρωση ειδικών περιγραμ-
μάτων θέσεων εργασίας, η υποβολή αιτημάτων: 
διαδικασία - στοιχεία αιτημάτων και η αποστολή 
δικαιολογητικών στη διεύθυνση Προσωπικού Τ.Α.

Τέλος, η διαδικασία για την υποβολή των αιτή-
σεων θα πραγματοποιηθεί μέσω της εφαρμογής 
που έχει αναπτυχθεί στο Μητρώο Ανθρώπινου 
Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου στο www.
apografi.gov.gr, στο πλαίσιο των ετήσιων προ-
γραμματισμών προσλήψεων.

τοπικές ειδήσεις

Συνέλευση 
αιμοδοτών  
στην Πάρο

Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου εθε-
λοντών αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου, «Μαρία 
Ναυπλιώτη», σύμφωνα με το καταστατικό του 
προσκαλεί τα μέλη του να παρευρεθούν στην τα-
κτική του γενική συνέλευση.

Η συνέλευση οποία πραγματοποιηθεί στην αί-
θουσα του Πνευματικού Κέντρου του Ιερού Ναού 
Παντάνασσας Νάουσας, την Κυριακή 22 Ιανου-
αρίου 2023 και ώρα 11:00 π.μ.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα πα-
ρακάτω:

- Έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού
- Βράβευση ιδρυτικών μελών συλλόγου
- Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας.

Εθελοντική 
Ομάδα

O δήμος Πάρου, ως συνδετικός κρίκος του πο-
λίτη με τον κοινωνικό ιστό, προσκαλεί όλους όσοι 
το επιθυμούν (δημότες, κατοίκους και επιχειρη-
ματίες), να συνδράμουν εθελοντικά στο πολύτιμο 
έργο της δημιουργίας μιας Εθελοντικής Ομάδας 
Πολιτικής Προστασίας του δήμου μας.

Τα κλιμάκια Πολιτικής Προστασίας στελεχώνο-
νται από εθελοντές άνω των 18 ετών οι οποίοι 
προσφέρουν ανεκτίμητες υπηρεσίες στην προστα-
σία της ανθρώπινης ζωής, της υγείας και της πε-
ριουσίας των πολιτών. 

Η δραστηριότητά τους περιλαμβάνει: τη δασο-
προστασία, την πυρόσβεση, την έρευνα και δι-
άσωση, τις πρώτες βοήθειες καθώς και δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σε 
θέματα πολιτικής προστασίας.

Σε σχετική ανακοίνωση από τον δήμο Πάρου ση-
μειώνεται: «Ο εθελοντισμός ξεκινά από την καρδιά 
του καθενός και διαχέεται στο περιβάλλον του χω-
ρίς φραγμούς και περιορισμούς. Καθένας από εμάς 
μπορεί να αφιερώσει λίγες ώρες από τον ελεύθερο 
χρόνο του για το συλλογικό καλό». 

Τέλος, οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
protokolo@paros.gr καθώς και τηλεφωνικά στο 
22843-60107.



6 / Φωνή της Πάρου Παρασκευή 13 Ιανουαρίου 2023ειδήσεις

Δράσεις της 
αστυνομίας στην 
Πάρο

Με αμείωτο ρυθμό συνεχίζονται οι στοχευμένες 
αστυνομικές επιχειρήσεις και η διενέργεια ελέγ-
χων στην Πάρο (όπως και σε άλλα νησιά) από την 
Αστυνομία. Είναι χαρακτηριστικό ότι την προη-
γούμενη εβδομάδα είχαμε δύο τέτοιες επιχειρή-
σεις στο νησί μας.

Στόχος της αστυνομικής δράστης είναι η διενέρ-
γεια ελέγχων για την πρόληψη - καταπολέμηση 
της μικροεγκληματικότητας και την αντιμετώπι-
ση προβλημάτων που συναρτώνται με τις τοπικές 
συνθήκες εστιάζοντας κατά τόπους:

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

• την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των 
πολιτών,

• τη λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού εν-
διαφέροντος και

• την οδική ασφάλεια
Η αστυνομική δράση, η όποια οργανώθηκε από 

τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Κυκλάδων και Α’ Δω-
δεκανήσου, υλοποιήθηκε από κλιμάκια ελέγχων 
που συγκροτήθηκαν με συμμετοχή αστυνομικών 
από τις κατά τόπους Αστυνομικές Υπηρεσίες, με τα 
απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις που έχουν ως 
κύρια χαρακτηριστικά την αυξημένη αστυνομική 
παρουσία και τη διενέργεια στοχευμένων ελέγχων, 
θα συνεχιστούν και σε άλλα νησιά του Νοτίου Αι-
γαίου.

Διαλέξεις

Στο πλαίσιο υλοποίησης στόχων που τέθηκαν 
από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Δι-
εύθυνση Νοτίου κατά την έναρξη της σχολικής 
χρονιάς 2022-2023 και αφορούν, μεταξύ άλλων, 
την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας 
σε θέματα οδικής ασφάλειας, πρόληψης χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών, αντιμετώπισης σχολικού 
εκφοβισμού, προστασία από ενδοοικογενειακή 
βία, ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο αλλά και την 
εν γένει ενημέρωση των πολιτών, υλοποιούνται 
ενημερωτικές διαλέξεις.

Κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2022 καταρτισμένοι 
Αξιωματικοί και στελέχη Αστυνομικών σε Ρόδο, 
Κω, Κάλυμνο και Πάρο πραγματοποίησαν συνο-
λικά 7 ομιλίες σε μαθητές εκπαιδευτικών μονά-
δων. Στην Πάρο η διάλεξη πραγματοποιήθηκε στις 
12/12/22 στο Γυμνάσιο Νάουσας.

Στις ομιλίες επισημάνθηκαν συμβουλές άμεσα 
συνυφασμένες με τη μαθητική καθημερινότητα, 
την επιλογή του ασφαλέστερου δρομολογίου από 
και προς το σχολείο, την κίνηση στο δρόμο, το πε-
ζοδρόμιο, τις διαβάσεις πεζών, την κυκλοφορία με 
ποδήλατο, τη χρήση ζώνης στο αυτοκίνητο - προ-
στατευτικού κράνους στο δίκυκλο και παιδικών 
καθισμάτων.

Προβλήθηκε οπτικοακουστικό υλικό και έγινε 
παρουσίαση των μέσων - εξοπλισμού που χρη-
σιμοποιούν οι αστυνομικοί τροχονόμοι κατά την 
εκτέλεση των καθηκόντων τους.

Ακόμα, έγινε επίδειξη του αστυνομικού σκύλου 
ανίχνευσης ναρκωτικών «Schwartz» της Υποδι-
εύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου από τον χειριστή - 
συνοδό του με έμφαση στο πώς πως ένας ειδικά 
εκπαιδευμένος σκύλος ζει ως αναπόσπαστο μέλος 
της οικογένειας συνοδού του και διαμένει μαζί του 
χτίζοντας μια σχέση εμπιστοσύνης, αλληλεξάρτη-
σης, επικοινωνίας, αγάπης και συνεργασίας, που 
αποδίδει το μέγιστο στις επιχειρήσεις που συμμε-
τέχουν. Επίσης αναπτύχθηκε το θέμα της ευζωίας 
των δεσποζόμενων ζώων. Τις ομιλίες παρακολού-
θησαν 520 μαθητές, οι οποίοι μαζί με τους εκπαι-
δευτικούς τους, είχαν την ευκαιρία να υποβάλλουν 
ερωτήματα και να ενημερωθούν, επιδεικνύοντας 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, η Ελληνική Αστυνομία 
ανταποκρίνεται θετικά σε αιτήματα παροχής διαλέ-
ξεων ανάλογης θεματολογίας σε σχολεία, φορείς, 
οργανισμούς και συλλόγους. Σημειώνεται ότι, το 
εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται από την 
Ελληνική Αστυνομία στο πλαίσιο των ενημερω-
τικών αυτών δράσεων λαμβάνει σχετική έγκριση 
από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Υπηρεσία 
Δόμησης

Σε σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας προχώ-
ρησαν οι δήμοι Πάρου και Αντιπάρου, για την 
υποστήριξη της άσκησης αρμοδιοτήτων πολεο-
δομίας, καθώς δεν υφίσταται Υπηρεσία Δόμησης 
στον δήμο Αντιπάρου, και δεν μπορεί να ασκήσει 
τις αρμοδιότητες που προβλέπει η νομοθεσία.

Έτσι, ο δήμος Πάρου αναλαμβάνει να υποστη-
ρίξει τον δήμο Αντιπάρου για θέματα υπηρεσίας 
δόμησης και συγκεκριμένα στην άσκηση αρμοδιό-
τητας έκδοσης οικοδομικών αδειών και συναφών 
πράξεων και εγκρίσεων καθώς και λοιπών διοικη-
τικών πράξεων, στα όρια της διοικητικής περιφέ-
ρειας του δήμου Αντιπάρου.

Η υποστήριξη συνίσταται στον έλεγχο των τοπο-
γραφικών διαγραμμάτων και των όρων δόμησης 
των μελετών για την έκδοση οικοδομικών αδειών, 
των όρων δόμησης των οικοπέδων και αγροτε-
μαχίων, την έκδοση βεβαιώσεων αρτιότητας και 
οικοδομησιμότητας, τον ορισμό των προσωρι-
νών οριογραμμών ρεμάτων, των προεγκρίσεων 
και εγκρίσεων των οικοδομικών αδειών και των 
αναθεωρήσεων αυτών, των βεβαιώσεων χρήσεων 
γης, τις ηλεκτροδοτήσεις των ακινήτων, τον έλεγ-
χο των αυθαίρετων κατασκευών με την σύνταξη 
των εκθέσεων αυτοψίας και της επιβολής και κα-
ταλογισμού των προστίμων, τις εισηγήσεις των αυ-
θαιρέτων στο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων 
και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), τη διενέργεια αυ-
τοψιών και ελέγχων.

Για την διεκπεραίωση των διοικητικών πράξεων 
που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της σύμβα-
σης θα ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

1) Η υποβολή των αντίστοιχων αιτήσεων και 
των απαιτούμενων δικαιολογητικών, η οποία θα 
γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, ο προέλεγχος 
αυτών, θα διενεργείται στην έδρα της Υπηρεσία 
Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) του δήμου Πάρου.

2) Ο έλεγχος και η έκδοση των διοικητικών πρά-
ξεων των αντικειμένων της παρούσης θα διενερ-
γείται εξ αποστάσεως, στην έδρα της Υ.ΔΟΜ. του 
δήμου Πάρου.

3) Η διαδικτυακή ανάρτηση και η αρχειοθέτη-
ση των διοικητικών πράξεων και εγγράφων που 
θα εκδίδονται κατά εφαρμογή της παρούσας, θα 
διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές δι-
ατάξεις και με αποκλειστική ευθύνη της Υ.ΔΟΜ. 
του δήμου Πάρου.

4) Τα έξοδα των μετακινήσεων των υπαλλήλων 
της Υ.ΔΟΜ. του δήμου Πάρου στα διοικητικά όρια 
του δήμου Αντιπάρου, θα βαρύνει τον δήμο Αντι-
πάρου.

5) Το πολεοδομικό τέλος 5% που έχει οριστεί 
έως τώρα για την έκδοση των οικοδομικών και 
των αναθεωρήσεων αυτών, καθώς και η εισφο-
ρά ΚΗ 75%, όπως επίσης και τυχόν νέων που θα 
οριστούν, θα καταλογίζονται στην Υ.ΔΟΜ που θα 
χρεώνεται η έκδοση της προέγκρισης κάθε οικο-
δομικής άδειας. Το τέλος αυτό θα λειτουργεί ως 
ανταποδοτικό όφελος προς τον δήμο Πάρου, για 
όλα τα έξοδα που αυτός θα πραγματοποιεί για την 
σωστή εκτέλεση της σύμβασης.

6) Το αρχείο των οικοδομικών αδειών των ιδι-
οκτησιών που αφορούν τον δήμο Αντιπάρου, θα 
μεταφερθεί άμεσα στον δήμο Πάρου.

Καμία αλλαγή 
στα σχολεία

Ανοίγοντας τα σχολεία για τη νέα χρονιά υπήρχε 
προβληματισμός λόγω της έξαρσης των ιώσεων 
το τελευταίο χρονικό διάστημα για τον τρόπο λει-
τουργίας τους.

Τελικά, το υπουργείο Παιδείας αποφάσισε κα-
τηγορηματικά ότι δεν έχει δεχθεί καμία εισήγηση 
από την επιτροπή των ειδικών ούτε για κλείσιμο 

των σχολείων λόγω της έξαρσης των κρουσμάτων 
κορωνοϊού και των ιώσεων, ούτε για υποχρεωτική 
χρήση μάσκας.

Όπως είπε η κ. Κεραμέως, το υπουργείο Παιδεί-
ας, από την πρώτη στιγμή έχει απευθύνει σύσταση 
στους γονείς να μη στέλνουν τα παιδιά τους 
στο σχολείο όταν έχουν κάποια «ύποπτα» συ-
μπτώματα και μάλιστα έχει ληφθεί πρόνοια 
και για τις απουσίες, καθώς από τον Νοέμ-
βριο έως και τον Μάρτιο δεν θα προσμετρώ-
ντας μέχρι και απουσίες 5 ημερών με την ανά-
λογη βεβαίωση από γιατρό.
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Ιχθυοαποθέματα:

Καινοτόμο 
σύστημα 
φύλαξης στη 
Γυάρο

Μνημόνιο συνεργασίας για την αποτελεσματική 
φύλαξη της Θαλάσσιας Προστατευόμενης Πε-
ριοχής (ΘΠΠ) Γυάρου, υπεγράφη μεταξύ των 
υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και του 
Λιμενικού Σώματος, και της WWF Ελλάς.

Με το Μνημόνιο συνεργασίας, θα παραδοθεί ένα 
ολοκληρωμένο σύστημα απομακρυσμένης επιτή-
ρησης της Γυάρου. Το σύστημα αυτό έχει εγκα-
τασταθεί στη Γυάρο από το WWF Ελλάς το 2015, 
στο πλαίσιο ενός αρχικού μνημονίου συνεργασίας.

Το Μνημόνιο προβλέπει τη στενή συνεργασία, 
αλλά και την εκτέλεση κοινών περιπολιών του 
ΟΦΥΠΕΚΑ (Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος 
και Κλιματικής Αλλαγής) και των Λιμενικών Αρ-
χών, προκειμένου να αποτραπούν αποτελεσματι-
κά οι παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα, με 
βάση το σχέδιο φύλαξης που θα εκπονηθεί από τον 
ΟΦΥΠΕΚΑ, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία, 

και με τη χρήση αυτού του καινοτόμου συστήμα-
τος απομακρυσμένης εποπτείας, θα παρέχεται η 
δυνατότητα στις τοπικές Λιμενικές Αρχές να διε-
ξάγουν, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, στο-
χευμένους ελέγχους σε σκάφη. Το σύστημα αυτό 
μπορεί επιπλέον, να αποτελέσει παράδειγμα και 
για άλλες θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές 
της χώρας, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική 
διαχείριση και η συνολική βελτίωση της προστα-
σίας τους. 

Η Γυάρος παρουσιάζει ιδιαίτερο επιστημονικό 
και ιστορικό ενδιαφέρον. Η γεωγραφική θέση της, 
η μορφολογία και η απομόνωση της περιοχής, 
την καθιστούν ιδανικό καταφύγιο για πολλά απει-
λούμενα είδη της χερσαίας και θαλάσσιας χλωρί-
δας και πανίδας. Μεταξύ άλλων, πρόκειται για 
έναν από τους πιο σημαντικούς βιότοπους 
για τη μεσογειακή φώκια, αφού εδώ ζει και 
αναπαράγεται ο μεγαλύτερος πληθυσμός του 
απειλούμενου αυτού είδους στη Μεσόγειο. 
Στη Γυάρο εντοπίζονται επίσης, σημαντικοί 
θαλάσσιοι οικότοποι, όπως τα υποθαλάσσια 
λιβάδια ποσειδωνίας. 

«Η υπογραφή του νέου αυτού Μνημονίου Συνερ-

γασίας είναι ένα σημαντικό ορόσημο για την ολο-
κληρωμένη διαχείριση της ΘΠΠ Γυάρου. Διαμορ-
φώνεται πλέον ένα σταθερό πλαίσιο συνεργασίας 
μεταξύ των βασικών εμπλεκόμενων φορέων για 
την επιτήρηση και φύλαξη μιας μοναδικής περιο-
χής για τη θαλάσσια ζωή στις Κυκλάδες. Από μόνο 
του ωστόσο, αυτό δεν αρκεί. Για να διασφαλιστεί 
η ουσιαστική και μακροπρόθεσμη προστασία της 
περιοχής, απαιτείται η άμεση στελέχωση και δια-
σφάλιση των απαραίτητων πόρων για την πλήρη 
λειτουργία της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευ-
όμενων Περιοχών Κεντρικού Αιγαίου -ΟΦΥΠΕΚΑ, 
καθώς και η εξασφάλιση της επιχειρησιακής ικα-
νότητας του Λιμενικού Σώματος», δηλώνει ο Δρ. 
Σπύρος Κοτομάτας, υπεύθυνος των δράσεων του 
WWF Ελλάς στη Γυάρο.

Ακόμα, απαραίτητο είναι να ολοκληρωθεί άμεσα 
και να εγκριθεί η Ειδική Περιβαλλοντική Μελέ-
τη της ΘΠΠ Γυάρου που έχει βγει πρόσφατα σε 
διαβούλευση, ώστε να εκδοθεί το Προεδρικό Δι-
άταγμα προστασίας που εκκρεμεί εδώ και τέσσε-
ρα χρόνια, σύμφωνα με τη WWF Ελλάς. Εξίσου 
σημαντικό είναι να ολοκληρωθεί και το Σχέδιο 
Διαχείρισης, με κατάλληλη διαβούλευση με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς και ειδικά αυτούς που 
είχαν συνεισφέρει στην αρχική πρόταση θεσμοθέ-
τησης της ΘΠΠ. 

Τέλος, χρειάζεται να διασφαλιστεί η απαραίτητη 
χρηματοδότηση για τη συνέχιση της παρακολού-
θησης της κατάστασης του χερσαίου και θαλάσσι-
ου περιβάλλοντος, και ειδικά των ιχθυαποθεμάτων 
της περιοχής από το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων 
Ερευνών, ώστε να είναι δυνατή η αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας των μέτρων προστασίας.
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Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3.220.000 
ευρώ και η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε από 
το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του υπουργείου 
Εσωτερικών, ενώ οι εργασίες θα ξεκινήσουν προ-
σεχώς και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα σε 
διάστημα 18 μηνών.

Η σύμβαση του έργου επέκτασης και εκσυγχρο-
νισμού του ΕΕΛ Μάρπησσας υπογράφτηκε από τον 
πρόεδρο της ΔΕΥΑ Πάρου Γεώργιο Πούλιο και τον 
εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρίας «ΟΘΡΥΣ ΑΤΕ», 
παρουσία του δημάρχου Πάρου Μάρκου Κωβαίου.

Η σημασία

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, 
αφού θα οδηγήσει στην ριζική αναβάθμιση και 
τον εκσυγχρονισμό μια παλιάς εγκατάστασης, έτσι 
ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στην μεγάλη 
αύξηση λυμάτων και να εξυπηρετήσει τον ραγδαία 
αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών και κατοίκων της 
περιοχής. Στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνε-
ται η επέκταση και ο διπλασιασμός της δυναμικό-

τητας της ΕΕΛ, ώστε να εξυπηρετεί τουλάχιστον 
10.000 Ισοδύναμους Κατοίκους και να επεξεργά-
ζεται 3.000m³/ημέρα, ενώ θα αναβαθμιστεί πλή-
ρως ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και της 
υφιστάμενης μονάδος.

Το αντικείμενο

Το σύστημα επεξεργασίας που θα εφαρμοστεί 
στα νέα έργα, θα βασίζεται στη μέθοδο του παρα-
τεταμένου αερισμού, σε δεξαμενές αερισμού-απο-
νιτροποίησης, με ταυτόχρονη σταθεροποίηση της 
ιλύος. Θα εγκατασταθεί σύγχρονος εξοπλισμός 
για την προεπεξεργασία των λυμάτων, με αυτό-
ματα μηχανήματα για την εσχάρωση, εξάμμωση 
και λιποσυλλογή σε ενιαία κλειστή διάταξη για τον 
μηδενισμό των οχλήσεων από ήχο και οσμές. Αντί-
στοιχα σύγχρονα μηχανήματα θα εγκατασταθούν 
για την υποδοχή και προεπεξεργασία των βοθρο-
λυμάτων.

Η μέθοδος βιολογικής επεξεργασίας που θα 
χρησιμοποιηθεί είναι παρόμοια με την υφιστάμε-

νη λειτουργία των βιολογικών αντιδραστήρων και 
παρέχει ικανοποιητική ευελιξία και αξιοπιστία για 
τη λειτουργία του συνολικού έργου σε συνθήκες 
μεταβαλλόμενης φόρτισης. Το σύστημα αερισμού 
θα παρέχεται από φυσητήρες σε διαχυτήρες λε-
πτής φυσαλίδας, εγκατεστημένων στο πυθμένα 
της αερόβιας ζώνης.

Η απολύμανση των επεξεργασμένων λυμάτων 
θα συνεχίσει να γίνεται με υποχλωριώδες νάτριο 
στην υφιστάμενη μαιανδρική δεξαμενή και απο-
χλωρίωση με θειώδη άλατα για την απρόσκοπτη 
διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στη θά-
λασσα.

Για την επαναχρησιμοποίηση των λυμάτων για 
χρήση εντός της εγκατάστασης (βιομηχανικό νερό 
και άρδευση) θα εγκατασταθεί πιεστικό συγκρότη-
μα παραπλεύρως της δεξαμενής επεξεργασμένων 
λυμάτων. Η παραγόμενη περίσσεια ιλύος από τους 
βιολογικούς αντιδραστήρες, μετά από επεξεργασί-
ας πάχυνσης και αφυδάτωσης με ειδικό μηχανο-
λογικό εξοπλισμό, θα μπορεί μελλοντικά να διατε-
θεί για εμπλουτισμό άγονων εδαφών.

Για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας της ολο-
κληρωμένης εγκατάστασης και τον καλύτερο λει-
τουργικό έλεγχο θα εγκατασταθεί σύστημα εποπτι-
κού ελέγχου και τηλεχειρισμό (SCADA) μέσω Η/Υ.

Λόγω αύξησης των ηλεκτρικών φορτίων της 
εγκατάστασης θα προστεθεί υποσταθμός ρεύμα-
τος με μετασχηματιστή 400 kVA. Το υφιστάμενο 
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 160 kVA θα με-
ταφερθεί εντός του νέου κτιρίου υποσταθμού το 
οποίο θα εγκατασταθεί πλησίον της εισόδου της 
εγκατάστασης.

Επίσης, για την δυνατότητα επαναχρησιμοποί-
ησης των επεξεργασμένων λυμάτων προς άρδευ-
ση του λόφου του Αγίου Αντωνίου προβλέπεται η 
εγκατάσταση ενός φίλτρου πίεσης και μιας μονά-
δας απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία (UV), 
σύμφωνα και με την ισχύουσα Απόφαση Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Το αντικείμενο των δημοπρατούμενων έργων 
περιλαμβάνει συνολικά:

1) Την εκπόνηση της μελέτης Εφαρμογής και 
κάθε είδους συμπληρωματικής μελέτης και έρευ-
νας.

2) Την κατασκευή των έργων Πολιτικού Μηχα-
νικού.

3) Την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του 
ηλεκτρολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού.

4) Την θέση σε αποδοτική λειτουργία και την 
δοκιμαστική λειτουργία του έργου για χρονικό δι-
άστημα δώδεκα (12) μηνών.

Επίσης στο αντικείμενο της παρούσας εργολα-
βίας περιλαμβάνεται και κάθε εργασία ή προμή-
θεια και εγκατάσταση εξοπλισμού, η οποία είναι 
αναγκαία για την ολοκληρωμένη κατασκευή, την 
άρτια και αποδοτική λειτουργία του έργου.

Βασικές απαιτήσεις σχεδιασμού

1) Οι εγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί όροι (αρ. 
πρωτ. 16835/27-03-2019, ΑΔΑ: 6ΞΥΜΟΡ1-Υ2Φ). 
Σημειώνεται ότι, οι αποκλίσεις των περιβαλλοντι-
κών όρων που αφορούν τα επιμέρους χαρακτηρι-
στικά των μονάδων της εγκατάστασης και του η/μ 
εξοπλισμού αλλά καλύπτονται από τις τεχνικές 
προδιαγραφές του έργου, είναι αποδεκτές, εφόσον 
τεκμηριώνονται επαρκώς και δεν αλλοιώνουν τα 
βασικά χαρακτηριστικά του έργου και δεν επέρ-
χονται σημαντικές αρνητικές διαφοροποιήσεις ως 
προς τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

πρώτο θέμα

Ένα  ακόμη  σημαντ ι κό  έργο  της  ΔΕΥΑΠ

Επέκταση και εκσυγχρονισμός 
της ΕΕΛ Μάρπησσας

Συνεχίζοντας τα σημαντικά έργα υποδομής η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
(ΔΕΥΑ) Πάρου -που στοχεύει διαρκώς στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων 
και τον εκσυγχρονισμό της, με σεβασμό στο περιβάλλον- μετά την υπογραφή για την 
κατασκευή δικτύου συλλογής και μεταφοράς λυμάτων στους οικισμούς Λεύκες & Κώστος, 
προχωρά στην επέκταση δυναμικότητας και τον εκσυγχρονισμό της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Μάρπησσας.
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Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος του έργου θα 
υποβάλλει φάκελο συμμόρφωσης/τροποποίησης 
όπως προβλέπεται.

2) Το έργο θα εκτελεστεί εντός της υφιστάμενης 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Μάρπησ-
σας, η οποία θα βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία. 
Ο ανάδοχος οφείλει να εκτελέσει όλες τις εργασίες 
του με τρόπο που να μην παρεμποδίζει, διακόπτει, 
δυσχεραίνει, επιβαρύνει την ομαλή λειτουργία του 
υφιστάμενου έργου. Σε κάθε περίπτωση ο ανάδο-
χος επιβαρύνεται για την αποκατάσταση ζημιών 
σε εγκαταστάσεις, μηχανήματα ή στο ομαλό τρόπο 
λειτουργίας της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυ-
μάτων, που τυχόν προκληθούν.

3) Επισημαίνεται ότι διακοπές λειτουργίας υφι-
στάμενων μονάδων και της Εγκατάστασης Επε-
ξεργασίας Λυμάτων στο σύνολό της πρέπει να 
είναι οι ελάχιστες δυνατές και να περιορίζονται σε 
περιόδους χαμηλών παροχών.

4) Τα εσχαρίσματα και η άμμος θα είναι επαρκώς 
συμπυκνωμένα σε ποσοστό μεγαλύτερο από 30%.

5) Θα πρέπει να τηρούνται τα όρια θορύβου που 
αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81 και οι λοιπές δι-
ατάξεις περί θορύβου όπως αναφέρονται στους 
όρους Γ της ΑΕΠΟ. Ειδικότερα, ο θόρυβος στα όρια 
του οικοπέδου της εγκατάστασης δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα 50dBA.

6) Όλες οι κτιριακές εγκαταστάσεις πρέπει να 
είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Οι-
κοδομικού Κανονισμού και τις παρούσες προδια-
γραφές και υπόκεινται στην έγκριση της ΕΠΑΕ.

Δήλωση δημάρχου Πάρου

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης για το 
έργο της αναβάθμισης της ΕΕΛ Μάρπησσας, ο 
δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, μας δήλωσε 
χαρακτηριστικά τα εξής:

«Ο δήμος Πάρου μέσω της Δημοτικής Επιχείρη-
σης Ύδρευσης Αποχέτευσης υλοποιεί τα τελευταία 

χρόνια με συνέπεια πολιτικές που υπηρετούν τη 
βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη, την καινοτομία και 
την πρωτοπορία. Στόχος μας είναι να βελτιώσουμε 
την ποιότητα ζωής των δημοτών και να παρέχουμε 
καλύτερες υπηρεσίες σε κατοίκους αλλά και επι-
σκέπτες του νησιού.

Σε αυτήν την κατεύθυνση, ξεκίνησαν πρόσφατα 
οι εργασίες για την επέκταση και τον εκσυγχρο-
νισμό των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 
στην Μάρπησσα, οι οποίες θα ολοκληρωθούν σε 
1,5 χρόνο από σήμερα. Μόνο τα τελευταία 8 χρόνια 
άλλωστε ολοκληρώθηκαν 2 μονάδες αφαλάτωσης 
και ο βιολογικός Παροικιάς, ενώ προγραμματίζο-

νται άλλες 3 αφαλατώσεις, καθώς και η αναβάθ-
μιση σε τριτοβάθμια επεξεργασία του βιολογικού 
καθαρισμού της Νάουσας.

Συμπερασματικά, την προηγούμενη περίοδο 
πετύχαμε πολλά, μετατρέποντας την Πάρο σ’ ένα 
σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό. Το μέγιστο δια-
κύβευμα από εδώ και πέρα, είναι η ανοδική πορεία 
του νησιού μας να συνεχίσει υπηρετώντας σταθερά 
την ίδια φιλοσοφία, με σεβασμό στον ανθρώπινο 
χαρακτήρα του, τις παραδοσιακές μας αξίες, την 
ποιότητα ζωής μας και φυσικά το μοναδικό μας 
περιβάλλον».

πρώτο θέμα

Σύνδεση δικτύου ύδρευσης 
Αλυκής-Κάμπου με αφαλάτωση

Υπογράφτηκε από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑΠ 
Γεώργιο Πούλιο και τον εκπρόσωπο της Ανα-
δόχου Κοινοπραξίας «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ -ΤΕΧΝΟΚΥ-
ΚΛΑΔΙΚΗ ΑΤΕ», η σύμβαση για την κατασκευή 
του έργου «Σύνδεση Δικτύου Ύδρευσης Αλυκής-
Κάμπου με Δίκτυο Αφαλάτωσης».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 950.000 
ευρώ και η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε 
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 
2014-2022» του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ερ-
γασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν σε 9 μήνες.

Το σημαντικό αυτό έργο υποδομής, αφορά την 
κατασκευή ενός νέου αγωγού μεταφοράς του 
νερού της μονάδας αφαλάτωσης Παρασπόρου 
προς την Αλυκή, τον Κάμπο και την ευρύτερη 
περιοχή του αεροδρομίου. Το νέο δίκτυο, εκτός 
από τις επεκτάσεις και την εγκατάσταση νέων 
σωληνώσεων, προβλέπει την αντικατάσταση 
παλαιών αγωγών επί της επαρχιακής οδού Κά-
μπου-Αλυκής.

Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης, που έχει κα-
τασκευαστεί πριν από τουλάχιστον 30 χρόνια, 
πλέον χρήζει αντικατάστασης καθώς έχει συ-
νεχώς βλάβες και σημαντικές διαρροές νερού. 
Πέραν αυτού, αδυνατεί να τροφοδοτήσει με 
σωστή πίεση αρκετά σημεία της συγκεκριμένης 
περιοχής, λόγω κατακόρυφης αύξησης της ζή-
τησης τα τελευταία χρόνια. Έτσι, παρόλο που η 
μονάδα αφαλάτωσης του Παρασπόρου έχει τη 
δυναμικότητα να τροφοδοτήσει με νερό και την 
περιοχή της Αλυκής, αυτή την στιγμή το υφιστά-
μενο δίκτυο δεν μπορεί να ανταποκριθεί εξαιτί-
ας των παλαιών αγωγών που είναι πολύ μικρής 
διατομής και παράλληλα παρουσιάζουν πολλές 
διαρροές.

Με την κατασκευή του νέου δικτύου υδροδό-
τησης αναμένεται να εξασφαλιστούν τα παρακά-
τω αποτελέσματα:

• Μεγάλη μείωση των αφανών διαρροών κα-
θώς ο υπάρχων αγωγός παρουσιάζει συνεχώς 
βλάβες λόγω παλαιότητας και εκτεταμένης έμ-
φραξης από επικαθήσεις ανθρακικού ασβεστίου.

• Εξασφάλιση μιας στρατηγικής εφεδρικής 
παροχής νερού για την ευρύτερη περιοχή της 

Αλυκής, καθώς μέχρι σήμερα υδρεύεται μόνο 
από τρεις γεωτρήσεις, στα ορεινά της περιοχής.

• Επίλυση των προβλημάτων ανεπάρκειας πί-
εσης που εμφανίζεται σε αρκετούς καταναλωτές, 
κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.

• Εξασφάλιση νερού σωστής ποιότητας για 
τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιο-
χής.

• Αποφυγή υπεράντλησης των γεωτρήσεων 
της περιοχής και προστασία του υδροφόρου 
ορίζοντα.

• Εξοικονόμηση πόρων για τη ΔΕΥΑΠ, καθώς 
πέραν του κόστους απώλειας νερού, η αποκατά-
σταση βλαβών έχει πολύ υψηλό χρηματοοικονο-
μικό κόστος και απαιτεί πολλά υλικά, ανθρώπινο 
προσωπικό και μηχανήματα.

• Ο αγωγός διανομής που θα τοποθετηθεί, θα 
δίνει τη δυνατότητα για επέκταση του δικτύου 
και ύδρευση περιοχών που μέχρι τώρα δεν είχαν 
νερό. Επίσης, θα καλύψει για αρκετά χρόνια τις 
ραγδαία αυξανόμενες ανάγκες, καθώς η οικο-
δομική δραστηριότητα στην περιοχή είναι πολύ 
έντονη και με τις υφιστάμενες υποδομές είναι 
αδύνατο να καλυφθεί η ζήτηση.
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Στο σπίτι όλοι 
καλά;

Η κατ’ επίφαση ευδαιμονία που ζει ένα με-
γάλο μέρος της κοινωνίας της Πάρου οδηγεί 
σ’ έναν δρόμο που πολλοί δεν έχουν κατα-
λάβει. Θα το καταλάβουν καλά την επόμενη 
δεκαετία όταν κάποια παιδιά σήμερα μπορεί 
να οδηγηθούν στην παραβατικότητα…

Μέσα στις ημέρες των εορτών άκουσα για 
έναν πιτσιρικά που ο πατέρας του, του έχει 
«κόψει» βδομαδιάτικο 100 ευρώ! Μάλιστα, 
βδομαδιάτικο 100 ευρώ σε παιδί δημοτικού 
σχολείου. Δηλαδή, κατά τα 16-17 του που θα 
έχει κορίτσι και θα βγαίνει μόνος του τα βρά-
δια, τι βδομαδιάτικο χαρτζιλίκι θα πρέπει να 
του δίνουν; 

Πάμε σε μία άλλη περίπτωση. Εδώ και μή-
νες στον οικισμό της Παλιάς Αγοράς Παροι-
κιάς, αλλά και στους γύρω δρόμους έως τον 
Περιφερειακό έχουν ζητήματα από μία ανή-
λικη συμμορία οι οποίοι είτε πετούν πέτρες 
σε περαστικούς της παραλιακής οδού από τον 
Άγιο Κωνσταντίνο, είτε ταλαιπωρούν ηλικιω-
μένους. Ακόμα, το βράδυ της 6ης Ιανουαρίου 
έγινα μάρτυς ενός γεγονότος στο παρκινγκ 
του Περιφερειακού, όταν ανήλικοι κλωτσού-
σαν αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα εκεί, 
ενώ από τη μανία τους δεν ξέφυγαν πόρτες 
σπιτιών και παράθυρα στα γύρω στενά. 

Την ίδια στιγμή, η απαθής τοπική κοινωνία, 
ασχολήθηκε ή καλύτερα έκανε διαγωνισμό για 
το ποιος/α θα επιδείξει στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης τους τόπους που επισκέφτηκε τις 
γιορτές. Τα παλαιότερα χρόνια μία επίσκεψη 
στο Πήλιο ή στα χωριά της Ηπείρου έφτανε 
για να δείξεις ότι είσαι «in». Πλέον δεν φτάνει 
και πρέπει να δείχνεις φωτογραφίες από την 
Ελβετία (που φτου την ατυχία μας δεν είχε 
χιόνια φέτος), ή την Αυστρία. Ποια Φτερόλακ-
κα τώρα στην Αράχοβα και ποιος Βοϊδομάτης; 
Εκεί είναι για τους μεροκαματιάρηδες που 
πηγαίνουν με εκδρομικά γραφεία και τρώνε 
με μενού double dot… Έτσι, έχω σχηματίσει 
την εντύπωση ότι ένα μεγάλο μέρος της το-
πικής κοινωνίας έχει αρχίσει να μπερδεύει το 
«ευ ζειν», που προφανώς δεν είναι η επίδει-
ξη. Μέσα σε όλα αυτά δεν βλέπει και το πώς 
ακριβώς μεγαλώνουν τα παιδιά και πιστεύουν 
ότι και εκείνα πρέπει να κάνουν επίδειξη, και 
όταν συμβεί το κακό «ε τι να κάνουμε, παιδιά 
είναι!». Κάπως έτσι ξεκίνησε και η απίστευτη 
ιστορία στο Ίλιον με τους βιασμούς ανηλίκων 
(που τους έβλεπαν σαν παιχνίδι, όπως δήλω-
σαν).

Ακόμα, θα σας πουν πολλές απίστευτες ιστο-
ρίες οι δάσκαλοι και οι διευθυντές σχολείων 
της Πάρου με τα όσα γίνονται στα σχολεία του 
νησιού.

Τι θέλω όμως τώρα και μπλέκομαι; «Στο σπί-
τι τώρα όλοι καλά;».

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

Φωνάζει η 
αντιπολίτευση… 
Αλλά πού..

Σε ώτα μη ακουόντων… Έχει δημιουργηθεί η 
εντύπωση, που μάλλον προσεγγίζει την πραγ-
ματικότητα, ότι η δημοτική εξουσία δεν επικοι-
νωνεί με την κοινωνία.

Αυτό δε σημαίνει αποχή του δημάρχου και των 
συμβούλων του από εκδηλώσεις όλων των ειδών 
και καφενειακού τύπου συναντήσεις και συνα-
ναστροφές. Το αντίθετο μάλιστα. Αυτός είναι ο 
τομέας που επιδίδονται με ιδιαίτερη επιτυχία.

Αυτό που εννοούμε είναι, οι πραγματικές ανά-
γκες μιας οποιασδήποτε κοινωνίας, άρα και της 
δικής μας. Είναι πολύ πιθανόν να μην μπορεί η 
δημοτική αρχή να αναγνωρίσει τα σημαντικά ζη-
τήματα και ως εκ τούτου να αδυνατεί να τα επι-
λύσει, αν και νομίζουμε ότι μάλλον αδιαφορεί και 
ρίχνει όλο το φταίξιμο στην γραφειοκρατία και 

τη νομοθεσία, δηλαδή στην κεντρική διοίκηση.
Είναι εύκολο παραδείγματος χάριν να αντιλη-

φθείς πώς θα βελτιώσεις το οδικό δίκτυο, πώς 
θα συντηρήσεις κτήρια, πώς θα έχεις επαρκή 
φωτισμό, αλλά δύσκολο πώς θα επαναφέρεις 
την κοινωνική συνοχή που χάνεται μέρα με την 
μέρα. Αν δεν καταλαβαίνεις ότι σε μια ευημε-
ρούσα οικονομικά Πάρο, υπάρχουν φαινόμενα 
φτωχοποίησης και αποκλεισμού, ότι υπάρχουν 
ψυχολογικά θέματα, θέματα λειτουργίας των το-
μέων υγείας και παιδείας, ότι αναγκαίοι δημόσιοι 
λειτουργοί ασφυκτιούν από την άνοδο του κό-
στους διαβίωσης, τότε «έχεις χάσει την μπάλα». 
Κάθε δήμαρχος που θέλει να περπατάει με ψηλά 
το κεφάλι πρέπει να λύνει πρωτίστως τέτοια προ-
βλήματα.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα σε μια κοινωνία είναι 
η έλλειψη συνοχής και αλληλεγγύης. Αν αντιλη-
φθεί ο πολίτης, πράγμα που δε συμβαίνει σήμε-
ρα, ότι η δημοτική αρχή αγωνίζεται και διεκδικεί 
λύσεις, θα σταθεί δίπλα της δυναμικά. Αλλιώς θα 
αδιαφορήσει και όλα θα γίνουν χειρότερα.

Ένας τόπος ακμάζει και ευημερεί ανάλογα 
με την αναλυτική ικανότητα που έχουν οι 
ηγεσίες να διακριβώνουν τις πραγματικές 
ανάγκες των κατοίκων του. 

Οι προκλήσεις του μέλλοντος, δηλαδή μιας 
κοινωνίας πολλών ταχυτήτων που πάει να δη-
μιουργηθεί στην Πάρο είναι μπροστά μας.

Τι θα κάνουμε;

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου

Ποιος είπε…

Ποιος είπε ότι η πολιτική περιορίζεται μόνο σε 
δείκτες, ελλείμματα, πλεονάσματα, χρέη; Υπάρ-
χει και ο παράγοντας άνθρωπος.

Ποιος είπε ότι το θέμα των υποκλοπών θα πα-
ραμείνει «ζωντανό» μέχρι τις εκλογές;

Λίγες ώρες μετά τη σύγκρουση των αρχηγών 
στο κοινοβούλιο έγινε στροφή στον ευρωπαϊκό 
χώρο και στα γεγονότα του ευρωκοινοβουλίου. 
Άλλαξε άρδην η πολιτική ατζέντα.

Ποιος είπε ότι θα μας χαρίζουν λεφτά εσαεί, 
χωρίς όρους, προϋποθέσεις, ελέγχους και ρή-
τρες; Απλά δεν θα ξανακούσουμε τη λέξη «μνη-
μόνιο». Θα αντικατασταθεί με νέα λέξη της πα-
γκοσμιοποιημένης οικονομίας. Αναμείνατε!

Ποιος είπε ότι θα καταργηθούν τα προσφερό-
μενα από το κυβερνών κόμμα, «καλάθια» πάσης 
φύσεως, με τον νέο χρόνο; Ίσως αντικαταστα-
θούν με «τσουβάλια» επιδομάτων λόγω προε-
κλογικής περιόδου.

Ποιος είπε ότι την πολιτική ατζέντα μιας χώ-
ρας την καθορίζουν οι κυβερνήσεις ή οι αξιω-
ματικές αντιπολιτεύσεις; Τις περισσότερες φο-
ρές καθορίζεται από πολιτικές προσωπικότητες 
εκτός των εθνικών συνόρων. Ο ξένος παράγο-
ντας που λέμε. Να το έχουμε στα υπόψη λόγω 
επικείμενων εκλογών.

Ποιος είπε ότι αρκούν οι «φίλοι» που έχουμε 
στα social media, να εκλεγεί ένας υποψήφιος 
στις εκλογές. Η προσωπική επαφή του υπο-
ψήφιου με τον ψηφοφόρο φέρνει τη νίκη στις 
εκλογές.

Ποιος είπε ότι ο λαός θέλει “άρτο και θεάμα-
τα” και ξεχνάει τα πάντα; Και επιδόματα έχουμε 
και Μουντιάλ που άλλοτε θα μας γέμιζαν χαρά, 
σήμερα σύμφωνα με τις έρευνες, τα βλέπουμε 
όλα μαύρα, απαισιόδοξα. Η κάθε είδους κρίση, 
άλλαξε την συμπεριφορά μας. Δεν υπάρχει ελ-
πίδα για το αύριο.

Ποιος είπε ότι οι πολιτικοί μας «διάβασαν» 
σωστά την τελευταία απογραφή; Το μόνο που 
τους ενδιαφέρει είναι η κατανομή των εδρών 
ανά νομό. Η επαρχία ερήμωσε, το δημογραφικό 
είναι κινούμενη βόμβα, για τις συντάξεις και την 
εθνική ασφάλεια. Και αυτοί εκεί για τις έδρες...

Ποιος είπε ότι η συνεργασία πολιτικών κομ-
μάτων είναι καλύτερη από την αυτοδυναμία; 
Όσοι το υποστηρίζουν, εξαπατούν τους πολίτες 
με την ιδέα των συμμαχιών, λόγω της δικής 
τους αδυναμία να κερδίσουν την πλειοψηφία. 
Οι πολίτες γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει κουλ-
τούρα συνεργασίας. Το απέδειξαν και τα απο-
τελέσματα των αυτοδιοικητικών εκλογών με 
την απλή αναλογική. Πλήρης ασυμφωνία των 
παρατάξεων ακόμη και για τα απλά καθημερινά 
έργα και αποφάσεις των δήμων.

Ποιος είπε ότι όσοι υποψήφιοι «πιάνουν» στα-
σίδι στα πρωινάδικα των τηλεοράσεων έχουν 
περισσότερες πιθανότητες εκλογής, καλά θα 
κάνει να δει τα αποτελέσματα των τελευταίων 
εκλογών. Η ταύτιση με τα συστημικά μέσα δε 
φέρνει ούτε συμπάθειες ούτε ψήφους.

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου
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Ενεργειακή 
φτώχεια 

Οι πολίτες της χώρας μας έκαναν από μόνοι τους 
το ενεργειακό lockdown τον Δεκέμβριο, αφού 
μείωσαν την κατανάλωση κατά 19%. 

Με την Ελλάδα να είναι η δεύτερη πιο ακριβή 
χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην τιμή ρεύμα-
τος, την εκτόξευση του ενεργειακού κόστους και 
τα ημίμετρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπισή 
της κρίσης, οι καταναλωτές αναγκαστήκαν όπως 
δείχνουν τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, να πάρουν την 
κατάσταση στα χέρια τους και να κατεβάσουν τους 
διακόπτες ρεύματος και του φυσικού αερίου. Κι 
όλα αυτά με το φαινόμενο ενεργειακής φτώχειας 
σε μία περίοδο που ο καιρός όχι μόνο ήταν σύμμα-
χος, αλλά σύμφωνα με τους μετεωρολόγους ζούμε 
ως τώρα, έναν από τους πιο ήπιους χειμώνες των 
τελευταίων 50 ετών.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Διαχειρι-
στή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Δι-

αχειριστή Συστήματος Φυσικού Αερίου, αυτά δεί-
χνουν «βουτιά» στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας 
κατά 25,07% και του φυσικού αερίου κατά 17,8% 
από τον Ιανουάριο έως τον Νοέμβριο. Μόνο για 
τον Δεκέμβριο του 2022, συγκριτικά με τον αντί-
στοιχο μήνα του 2021, η μείωση φθάνει στο 19%. 
Η κατανάλωση του τελευταίου μήνα του 2022 δεν 
έχει καμία σχέση με την αντίστοιχη του 2021: ήταν 
στις 4.488 GWh έναντι 5.535 GWh.

Ακόμα, σύμφωνα με το δελτίο του Ελληνικού 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας, η εγχώρια αγορά Επό-
μενης Ημέρας διαμορφώθηκε τον Δεκέμβριο στα 
276,89 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, σημαντικά ενι-
σχυμένη τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση. 
Σε σχέση με τις τιμές «κλεισίματος» τον Δεκέμβριο 
των υπόλοιπων αγορών ηλεκτρισμού της Ε.Ε., η 
παραπάνω «επίδοση» κατατάσσει τη χώρα μας 
στη 2η ακριβότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πίσω 
μόνο από την Ιταλία και τη Μάλτα.

Τέλος, σημειώνουμε ότι η πτωτική πορεία στην 
κατανάλωση του ρεύματος ξεκίνησε από τον 
Ιούλιο (-11,78%) και συνεχίστηκε τον Αύγουστο 
(-13,17%), τον Σεπτέμβριο με μικρότερο ρυθμό 
(-3,27%) για να επανέλθει με μεγαλύτερη ένταση 
τον Οκτώβριο (-9,25%) και (-11,9%) τον Νοέμβριο.

Εργαστήρια  
για μαθητές

Συνεχίζονται και τη νέα χρονιά τα μηνιαία διαδι-
κτυακά εργαστήρια για μαθητές/τριες Λυκείων των 
νησιών μας από τον «Θησέα» Κυκλάδων.

Το εργαστήριο του Ιανουαρίου έχει τίτλο «Άγχος, 
θυμός, λύπη… σύμμαχοι ή εχθροί;» και έχουν στό-
χο την αναγνώριση και την επεξεργασία δύσκο-
λων συναισθημάτων καθώς και την εξοικείωση με 
αποτελεσματικούς τρόπους διαχείρισής τους, μέσα 
από ατομικές και ομαδικές ασκήσεις, συζήτηση και 
δημιουργική αλληλεπίδραση όλων των συμμετε-
χόντων. Το πρώτο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023, 11:00-13:30.

Για την ομαλή διεξαγωγή του εργαστηρίου απαι-
τείται σύνδεση με Η/Υ ή laptop ή tablet (όχι κινη-
τό) και λειτουργική κάμερα και μικρόφωνο, καθώς 
και συνέπεια στον χρόνο έναρξης και λήξης του 
εργαστηρίου. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες 
χρειάζεται να δηλώσουν συμμετοχή έως και την 
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου στον ακόλουθο σύνδεσμο 
και με την ολοκλήρωση των εγγραφών θα ειδο-
ποιηθούν όλοι τηλεφωνικά.

Για περισσότερες πληροφορίες για το εργαστή-
ριο οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει μα επικοινω-
νήσουν στον αριθμό τηλεφώνου 22840 24745 
(καθημερινά 9.00-15.00) και στην ιστοσελίδα του 
Κέντρου Πρόληψης: http://thiseaskyklades.gr

Προβολή  
της Πάρου

Η έκδοση στην ινδική γλώσσα του «Travel and 
Leisure», περιλαμβάνει τη Χρυσή Ακτή μεταξύ 
των 20 καλύτερων παραλιών στην Ελλάδα.

Όπως γράφει: «Η Χρυσή Ακτή της Πάρου περι-
βάλλεται από αστραφτερή χρυσή άμμο και είναι 
εύκολα προ βάσιμη. Η συγκεκριμένη παραλία εί-
ναι ιδανική για τους windsurfers».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρι-
σμού, οι Ινδοί όταν βρίσκονται στο εξωτερικό δα-
πανούν 4πλάσια χρήματα σε σύγκριση με τον μέσο 
Ιάπωνα και Κινέζο τουρίστα, 140% περισσότερα 
από τους Βρετανούς και 71% παραπάνω από τον 
Αμερικάνους. Τα τουριστικά προϊόντα που προ-
σελκύουν τους Ινδούς ταξιδιώτες στη χώρα μας 
είναι ο τουρισμός πολυτελείας και ο γαστρονομι-
κός τουρισμός, ο πολιτιστικός και ο περιηγητικός, 
ο συνεδριακός, ο γαμήλιος, καθώς και ο κινηματο-
γραφικός τουρισμός.

Προχειρότητα 
του ΕΟΤ

Τη διαμαρτυρία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 

εξέφρασε η πολιτική της ηγεσία για την καθυστέ-

ρηση έγκρισης των προγραμμάτων τουριστικής 

προβολής των Περιφερειών από τον ΕΟΤ.

Κάθε χρόνο οι περιφέρειες της χώρας καταρ-
τίζουν και υποβάλλουν, στο τέλος κάθε έτους, τα 
προγράμματα τουριστικής προβολής τους για το 
επόμενο έτος στον ΕΟΤ, ώστε να λάβουν τη σύμφω-
νη γνώμη του προ της έναρξης εφαρμογής τους. 

Φέτος, οι υπηρεσίες του ΕΟΤ αιφνιδιαστικά και 
χωρίς προηγούμενη ενημέρωση αποφάνθηκαν, 
κατόπιν της αποστολής του προγράμματος από 
την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, ότι πρόκειται να 
εκδοθεί νέα εγκύκλιος που θα παρέχει πληροφορί-
ες για την κατάρτιση και υποβολή και ταυτόχρονα 
ζητούν την κατανόηση «καθώς μέχρι να ολοκλη-
ρωθεί η διαδικασία αυτή, θα χρειαστεί κάποιο διά-
στημα». Η εξέλιξη προκάλεσε τη διαμαρτυρία του 
περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, Γ. Χατζημάρκου, καθώς 
όπως υποστηρίζει σε σχετική του ανακοίνωση 
«αναγκάζει το πρόγραμμα τουριστικής προβολής 
της Περιφέρειας σε παύση και θέτει σε αμφιβολία 
την ετοιμότητα της να υλοποιήσει δράσεις προβο-
λής και να προχωρήσει σε συμφωνίες με συνεργά-
τες, κυρίως του εξωτερικού, ειδικά σε μια χρονιά 
που δοκιμάζονται οι οικονομικές αντοχές των πο-
λιτών χωρών από τις οποίες οι Κυκλάδες και τα 
Δωδεκάνησα αντλούν επισκέπτες».

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή 
του: «Ο εν λόγω χειρισμός του ΕΟΤ υποδηλώ-
νει προχειρότητα που δεν αρμόζει στον πρωτα-
θλητισμό, που τουλάχιστον εμείς ως Περιφέρεια 
έχουμε επιτύχει, δεν ταιριάζει στο σύγχρονο brand 
name «Ελλάδα» και τη φήμη που έχει χτίσει η 
χώρα».

Για τους λόγους αυτούς στην επιστολή του ζητά 
από τον υπουργό Τουρισμού, Βασίλη Κικίλια, τον 
υπουργό Επικρατείας, Άκη Σκέρτσο και την πρό-
εδρο του ΕΟΤ, Άντζελα Γκερέκου, να παρέμβουν 
για να θεραπεύσουν την εν λόγω αστοχία του ΕΟΤ.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ: 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: Μονο-
κατοικία 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

ΘΑΨΑΝΑ: Κτήμα 10,5 στρέμματα 
επί του δρόμου, με ρεύμα. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6946550600.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ κάτω από το κάστρο, 
ενοικιάζεται ένα δωμάτιο με w.c. 
(χωρίς κουζίνα). Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6945069970 (κ. Μαρίνος)

ΜΑΡΠΗΣΣΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ενοικιάζεται στούντιο και 2άρι. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6976 119 302.

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: ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κα-
τηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ 
και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίμηση 
με δίπλωμα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΟΔΗΓΟΣ 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

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη 
στελέχωση SUPER MARKET στη 
Μάρπησσα και στην Παροικιά όλων 
των ειδικοτήτων. Κρεοπώλης, 
Ταμίες, Άτομα για ανεφοδιασμό, 
Αποθηκάριοι, 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

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται 
από κατασκευαστική εταιρεία στην 
Πάρο, για το κατάστημα λιανικής. 
Αποστολή βιογραφικών στο info@
jmconstructions.gr, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2284022765.

ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ παιδιών 
ζητείται για όλο το χρόνο. Προϋπη-
ρεσία απαραίτητη. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 6942 409173 

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τη θέση 
πωλητή/πωλήτριας καθώς και ένα 
άτομο για τη θέση του οδηγού. Ικανο-
ποιητικός μισθός. Παρέχεται διαμονή. 
Πληροφορίες στο email μας: info@
tserkiparos.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 
ζητούνται από τη ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε στο 
υποκατάστημα της στην Πάρο, στα 
πλαίσια συνεργασίας της με μεγάλες 
εταιρείες στον τομέα των τροφίμων. 
Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε ανά-
λογη θέση, μισθός ικανοποιητικός. 
Μπορείτε να στείλετε βιογραφικό 
στο email paros.mietsel@gmail.com 
ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 
τηλέφωνο 22840 26161

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ζητούνται για ημια-
πασχόληση στον Αερολιμένα Πάρου. 
Τηλ Επικοινωνίας: 210 - 9919 919

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη 
απασχόληση σε φαρμακείο στην 
Πάρο. Απαραίτητη η άριστη γνώση 
αγγλικών. Άλλες ξένες γλώσσες 
ή/και εμπειρία στο χώρο του 
φαρμακείου θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να στέλνουν το βιογραφικό τους στο 
email: parospharma@yahoo.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στην Παροικιά για τη θερινή σεζόν, 
στις θέσεις: απογευματινό ρεσε-
ψιονίστ, μπουφέ, συντηρητή. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6947 023 004.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)
ΙΙ. Αντικείμενο 
Παρακολούθηση/Υποστήριξη κατασκευής έργων της εταιρείας, 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. 

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

κτηριακών έργων
2. Εμπειρία άνω των δέκα ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων
3. Διαχείριση κατασκευαστικών συνεργείων και συντονισμός παραγγελιών
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, Εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης έργων.
12. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, 

unsupervised work
13. Δυνατότητα μετακίνησης αν απαιτηθεί (περίπου 10% του χρόνου απασχόλη-

σης)
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες)

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις 
Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα 
τη Ν. Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο, μεταξύ γραφείου και 
εργοταξίων. 

Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Από τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία ζητείται υπάλληλος για στελέχωση του 
τμήματος λογιστηρίου στην Πάρο.

Απαραίτητα προσόντα:
• Προϋπηρεσία σε λογιστική διαχείριση (διπλογραφικά – απλογραφικά 

βιβλία), καταχώρηση στοιχείων, διευθέτηση φορολογικών & ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων 

• Πτυχίο οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, γραπτού και προφορικού λόγου
• Άριστη γνώση MS Office
• Σύνταξη και έκδοση ΑΠΔ - ΕΡΓΑΝΗ οικοδομοτεχνικών έργων
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Θέληση για εκμάθηση και ενσωμάτωση σε μια ομάδα με διεθνείς εμπειρίες 

και επαφές, σύγχρονες μεθόδους μελέτης, διαχείρισης και κατασκευής έργων

 Επιθυμητά προσόντα:
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί αναλόγως
• Χρήση λογιστικών εφαρμογών

Αποστολή βιογραφικού στο email: cv.constructionparos@gmail.com

Ευχαριστήριο  
για Κ.Υ. Πάρου

Ο κ. Αχιλλέας Καρατζάς, από την Παροικιά, 
που νοσηλεύτηκε στα μέσα Δεκεμβρίου στο Κέ-
ντρο Υγείας Πάρου, εκφράζει τις ευχαριστίες του 
για την αντιμετώπιση που έτυχε.

Συγκεκριμένα, ο κ. Καρατζάς ευχαριστεί το ια-
τρικό προσωπικό που με χαμόγελο και επαγγελ-
ματισμό βοήθησαν στο πρόβλημά του, όπως και το 
ευγενικό διοικητικό και νοσηλευτικό προσωπικό 
που ήταν δίπλα του για κάθε αντιμετώπιση του 
προβλήματός του.

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€ ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr



Τα Θεοφάνεια 
στην Παροικιά

Με λαμπρότητα και την πρέπουσα 
επισημότητα εορτάσθηκαν στην Πάρο τα 

Θεοφάνεια. Στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής χοροστάτησε στον Όρθρο 

και προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας ο 
Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κεράμων κ. 
Βαρθολομαίος, πλαισιωμένος από τους 

Πρωτοπρεσβύτερους Κωνσταντίνο Χατζηγιάννη, 
Στυλιανό Μπιζά και Χρήστο Πετρόπουλο. 

Ακολούθησε η κατάδυση του Τιμίου Σταυρού 
και ο καθαγιασμός των υδάτων στο λιμάνι της 

Παροικιάς, όπου με σύμμαχο τον καλό καιρό 
βούτηξαν στα νερά 9 παιδιά. Τον Σταυρό έπιασε 

ο Αντώνιος Μπαλατσούκας, ενώ σε όλους 
δόθηκαν δώρα από τον κ. Βαρθολομαίο.
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Νέα αρνητικά 
στοιχεία για την 
κτηνοτροφία

Με πολλές προκλήσεις βρέθηκε αντιμέτωπος το 
περασμένο έτος ο κτηνοτροφικός κλάδος της Ελ-
λάδας, με τις περισσότερες από αυτές να έχουν 
δημιουργηθεί λόγω εξωγενών παραγόντων.

Η υγειονομική και ενεργειακή κρίση, ο πόλεμος 
και η συνεχιζόμενη αύξηση τις ζωοτροφές, κάνουν 
ολοένα και δυσκολότερο τον καθημερινό βίο των 
κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα.

Χαρακτηριστικό είναι ότι, σύμφωνα και με τα 
πρόσφατα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρ-
χής (ΕΛΣΤΑΤ), οι Έλληνες παραγωγοί έχουν δει τις 
τιμές που πλήρωναν για την αγορά προϊόντων και 
υπηρεσιών για τις εκμεταλλεύσεις τους να έχουν 
αυξηθεί κατά 25%, σε σύγκριση με το 2021 και 
παρά τις αυξήσεις που έχουν καταγραφεί να μην 
μπορούν να καλύψουν τις συνολικές αυξήσεις 
στην αλυσίδα παραγωγής.

Η κατάσταση που επικρατεί έχει αναγκάσει πολ-
λούς κτηνοτρόφους είτε να εγκαταλείψουν το 
επάγγελμά είτε να μειώσουν το ζωικό τους κεφά-
λαιο, που έχει ως αποτέλεσμα μικρότερη παραγω-
γή γάλακτος (άλλωστε χαρακτηριστικά είναι και τα 
στοιχεία ειδικότερα στην Πάρο, που είχαμε παρου-

σιάσει εκτενώς σε πρόσφατο ρεπορτάζ μας).
Σε γενικό πλαίσιο, όπως προκύπτει από τα στοι-

χεία του «ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ», η παραγωγή αγελα-
δινού γάλακτος το πρώτο εξάμηνο του 2022 είναι 
λιγότερη κατά 14.774 τόνους, καθώς παραδόθη-
καν περί τους 331.730 τόνοι έναντι των 346.504 
τόνων του αντίστοιχου διαστήματος του 2021, κα-
ταγράφοντας μείωση 4,26%.

Ίδια είναι η εικόνα και στο αιγοπρόβειο γάλα, 
όπου το α’ εξάμηνο του 2022 παραδόθηκαν 
517.840 τόνοι πρόβειου γάλακτος έναντι 527.784 
τόνων το ίδιο διάστημα του 2021 (μείωση 1,88%). 
Επίσης, το πρώτο εξάμηνο του 2022 παραδόθηκαν 
113.606 τόνοι γιδινού γάλακτος έναντι 120.380 
τόνων το πρώτο εξάμηνο του 2021 (μείωση 5,62%).

Παράταση στις άδειες κτηνοτροφικών 
εγκαταστάσεων

Μέχρι το τέλος του χρόνου (31/12/2023) παρα-
τείνεται η προθεσμία έγκρισης ίδρυσης και λει-
τουργίας και έγκρισης ίδρυσης και γνωστοποίη-
σης λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, 
κατόπιν εισήγησης του υφυπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σίμου Κεδίκογλου.

Σύμφωνα με την τροποποίηση, οι κτηνοτροφι-
κές εγκαταστάσεις, οι οποίες λειτουργούν χωρίς 
άδεια λειτουργίας ή άδεια εγκατάστασης κατά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος, υποχρεούνται μέχρι 
τις 31.12.2023 να λάβουν έγκριση ίδρυσης και 
έγκριση λειτουργίας ή να λάβουν έγκριση ίδρυ-
σης και να προβούν σε γνωστοποίηση λειτουργίας, 
κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι μέχρι τη λήξη της ανωτέρω 
προθεσμίας αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών 
πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδά-
φισης, που τυχόν έχουν εκδοθεί -και αυτές ανα-
καλούνται οριστικά- εφόσον εκδοθεί η έγκριση 
λειτουργίας ή ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκα-
τάστασης προβεί σε γνωστοποίηση λειτουργίας, 
μετά από τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων 
δικαιολογητικών.

Διευκρινίζεται ότι οι διατάξεις της παρούσας δεν 
εφαρμόζονται σε κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, 
στις οποίες έχουν καταγραφεί από τις αρμόδιες 
αρχές παραβάσεις, για τις οποίες υπάρχει αντικει-
μενική αδυναμία άρσης.

Αλλαγές 
στα κριτήρια 
κατανομής 
βοσκοτόπων

Αλλαγές στα κριτήρια και τους κανόνες για την 
κατανομή βοσκοτόπων στους κτηνοτρόφους της 
χώρας προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
υπουργείων Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανά-
πτυξης και Τροφίμων.

Οι αλλαγές αφορούν την κατανομή επιλέξιμων 
εκτάσεων για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων 
βασικής ενίσχυσης για τους κτηνοτρόφους που κα-
τέχουν ή μισθώνουν βοσκήσιμες γαίες, καθώς και 
για τις ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν κατά το 
χρόνο απόκτησης των δικαιωμάτων βοσκότοπου.

«Στους κτηνοτρόφους που κατέχουν ή μισθώ-
νουν βοσκήσιμες γαίες κατανέμονται επιλέξιμες 
εκτάσεις μόνο για το μέρος που υπολείπεται για 
την πλήρη ενεργοποίηση των δικαιωμάτων βασι-
κής ενίσχυσης περιφέρειας βοσκότοπου (ΠΕ1). Οι 
ιδιωτικές εκτάσεις που δηλώθηκαν κατά το χρόνο 
απόκτησης των δικαιωμάτων βοσκότοπου εξαι-
ρούνται από την κατ’ έτος απαίτηση κατανομής 
της παρούσας. Η ανωτέρω εξαίρεση από την κατ’ 
έτος απαίτηση κατανομής δεν εφαρμόζεται για τις 
ιδιωτικές εκτάσεις που είχαν δηλωθεί από κτη-
νοτρόφους, που από το έτος ενίσχυσης 2021 και 
εφεξής, α) διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα 
ή 15 βοοειδή κατά περίπτωση και β) λαμβάνουν 
συνδεδεμένη ενίσχυση ή τεκμηριώνουν την παρα-
γωγική δραστηριότητά τους βάσει ετήσιου κύκλου 
εργασιών μεγαλύτερου ή ίσου των 2.000 ευρώ», 
αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Επιδότηση για 
φωτοβολταϊκά 
σε αγρότες και 
κτηνοτρόφους

Τη δυνατότητα να καταστούν ενεργειακά αυτάρ-
κεις επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργει-
ας, συνδεδεμένες με το δίκτυο αλλά και αυτόνο-
μες, έχουν αγρότες και κτηνοτρόφοι και κυρίως οι 
νέοι, μέσω του νέου προγράμματος των σχεδίων 
βελτίωσης, που πρόκειται να προκηρυχθεί στα 
τέλη Ιανουαρίου.

Με επιδότηση που κυμαίνεται από 40%-80% 
και για επενδυτικά σχέδια έως 150.000 ευρώ για 
όλους αλλά και έως 250.000 ευρώ με την προϋ-
πόθεση ότι η τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης 

ανέρχεται τουλάχιστον στο 25% του αιτούμενου 
προϋπολογισμού, οι παραγωγοί μπορούν να προ-
χωρήσουν στην υλοποίηση των εξής ενεργειακών 
επενδύσεων, αυξάνοντας μάλιστα τη βαθμολογία, 
άρα και τις πιθανότητες ένταξής τους στο πρό-
γραμμα (εφόσον οι ενεργειακές επενδύσεις υπερ-
βαίνουν το 15% του συνολικού προϋπολογισμού 
του σχεδίου βελτίωσης):

- Φωτοβολταϊκά συστήματα, συνδεδεμένα ή αυ-
τόνομα.

- Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (θερμική 
ενέργεια - γεωεναλλάκτες, υδρογεώτρηση).

- Αντλίες θερμότητας για παραγωγή θερμικής 
ενέργειας.

- Ανεμογεννήτριες για παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας συνδεδεμένες ή αυτόνομες.

- Καυστήρες βιομάζας.
- Περίφραξη και διαμόρφωση περιβάλλοντος 

χώρου για την εξυπηρέτηση των επενδύσεων της 
κατηγορίας.

Για τη στήριξη των συγκεκριμένων επενδύσεων 
θα πρέπει:

- Να υποβάλλεται ενεργειακή μελέτη για την 
τεκμηρίωση της δυναμικότητας της επένδυσης σε 

σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες της εκμετάλλευ-
σης στη μελλοντική κατάσταση.

- Να προσκομίζεται, κατά την ολοκλήρωση της 
επένδυσης και όπου απαιτείται, κατάλληλη σύμ-
βαση για αυτοπαραγωγό με ενεργειακό συμψηφι-
σμό.

- Για τις περιπτώσεις των αυτόνομων επενδύσε-
ων για τη χρήση ΑΠΕ, να τεκμηριώνεται με την 
αίτηση ενίσχυσης είτε η αδυναμία διασύνδεσης 
των εξυπηρετούμενων εγκαταστάσεων της εκμε-
τάλλευσης με το δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο είτε η 
αντιοικονομικότητα αυτής.

- Να τεκμηριώνεται η νόμιμη κατοχή των ακινή-
των επί των οποίων χωροθετούνται οι επενδύσεις.

- Για την ενίσχυση αντλιών θερμότητας για πα-
ραγωγή θερμικής ενέργειας απαιτείται συντελε-
στής απόδοσης μεγαλύτερος του τρία.

- Οι επενδύσεις σε καυστήρες βιομάζας είναι επι-
λέξιμες για την παραγωγή θερμικής ενέργειας.

Σημειώνεται ότι, το ύψος της επιδότησης για 
νέους αγρότες διαμορφώνεται σε 80% στα νησιά 
Αιγαίου κάτω των 3.100 κατοίκων (περίπτωση 
Αντιπάρου) και σε 70% στα νησιά Αιγαίου άνω 
των 3.100 κατοίκων (περίπτωση Πάρου).

αγροτικά
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Υποδέχεται την 
πρωτοπόρο Ελλάς Σύρου

Επιστρέφει στη 
δράση η Α.Ε.Π.

Με την ευχή το νέο έτος να είναι γεμάτο από υγεία 
και αγωνιστικές επιτυχίες, ξεκίνησε η αντίστροφη 
μέτρηση για την επανέναρξη των πρωταθλημάτων 
στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλά-
δων.

Στην Α’ Κατηγορία, έπειτα από την διεξαγωγή 
των πρώτων 8 αγωνιστικών, μπορούμε να πούμε 
πλέον πως έχει φθαρεί το μεγάλο αρχικό ενδια-
φέρον, με το πρωτάθλημα της φετινής σεζόν να 
έχει αναμφίβολα σημαδευτεί από δύο γεγονότα. 
Αφενός την απόσυρση του Α.Ο. Πύργου, λόγω μη 
εγγραφής του στο Αθλητικό Μητρώο και αφετέ-
ρου την πρωτοφανή (για τα ερασιτεχνικά δεδομέ-
να) αφαίρεση των 10 βαθμών στην Α.Ε. Πάρου, 
που επιχείρησε να διαφυλάξει τα νόμιμα και την 
αξιοπιστία της κατηγορίας.

Η ανωτέρω εξέλιξη επηρέασε σαφώς και το 
αγωνιστικό κομμάτι στις τάξεις της Α.Ε.Π., καθώς 
από την 2η θέση και τους 7 βαθμούς (ούσα στο -3 
από την πρωτοπόρο Ελλάς Σύρου), βρέθηκε στην 
τελευταία θέση και με -3 βαθμούς. Άλλωστε αυτό 
αποτυπώθηκε και στην εικόνα των δύο τελευταί-
ων παιχνιδιών της -σε συνάρτηση με τις απουσίες 
που είχε- όπου γνώρισε βαριές ήττες από τον Παμ-
μηλιακό (5-1) και την Σαντορίνη (4-0).

Όλα αυτά όμως ανήκουν στο παρελθόν και η πα-
ριανή ομάδα, με τον τεχνικό της Γιώργο Μοστρά-
το, θα αναζητήσει ένα ολικό αγωνιστικό «restart», 
στο οποίο ωστόσο χρειάζεται στήριξη, υπομονή και 
φυσικά πολλή δουλειά. Με δύναμη την έδρα της, 
την οποία και κρατάει αλώβητη μετρώντας 2 νίκες 

(2-0 τον Παμμηλιακό και 2-1 την Σαντορίνη) και 
1 ισοπαλία (2-2 με τον Πανναξιακό), η Α.Ε. Πάρου 
στην επιστροφή της στην αγωνιστική δράση θα φι-
λοξενήσει την Κυριακή (15/1) και ώρα 12.00 την 
πρωτοπόρο και αήττητη Ελλάς Σύρου. Ένα παιχνί-
δι με υψηλό δείκτη δυσκολίας, στο οποίο η Α.Ε.Π. 
δίχως άγχος θα διεκδικήσει το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα. 

Το πρόγραμμα της 9ης αγωνιστικής:

15/1, 12.00: Α.Ε. Πάρου-Ελλάς Σύρου
15/1, 14.45: Παμμηλιακός-Πανναξιακός
Ρεπό: Σαντορίνη

Η βαθμολογία:

1. Ελλάς Σύρου 16 β. (6 αγώνες)
2. Πανναξιακός 8 β. (6 αγώνες)
3. Σαντορίνη 7 β. (7 αγώνες)
4. Παμμηλιακός 7 β. (7 αγώνες)
5. Α.Ε. Πάρου -3 β. (6 αγώνες)
* Η Α.Ε. Πάρου δέχθηκε ποινή -10 βαθμών
** Ο Α.Ο. Πύργου τέθηκε εκτός πρωταθλήματος

Στο... περίμενε 
ο Α.Ο. Πάρου

Με τον Α.Ο. Σερίφου και τον Πανσιφναϊκό να 
έχουν τεθεί εκτός πρωταθλήματος, λόγω του 
Αθλητικού Μητρώου, στον 2ο όμιλο της Β’ Κα-
τηγορίας διεξάγεται ένα παιχνίδι κάθε δεύτερη 
εβδομάδα. 

Έτσι, ο Α.Ο. Πάρου είναι στο... περίμενε κάθε 
φορά για το πρόγραμμα. Μάλιστα, χαρακτηριστι-
κό είναι ότι το τελευταίο του παιχνίδι ήταν στις 4 
Δεκεμβρίου, ενώ το επόμενο έχει προγραμματιστεί 
-με το καλό- για τις 20 Ιανουαρίου. Μέχρι τώρα ο 
Α.Ο. Πάρου μετράει από μία νίκη (1-0 εντός τον 
Παμμηλιακό), ισοπαλία (0-0 εκτός με τον Παμμη-
λιακό) και ήττα (3-1 εκτός από την Κύθνο), ωστόσο 
το θετικό μέσα σε όλη την κατάσταση είναι ότι οι 
περισσότεροι αθλητές του αγωνίζονται και στην 
ομάδα Κ16.

Πλούσιο πρόγραμμα σε Κ12 και Κ16

Για τον 3ο όμιλο, στο πρωτάθλημα Κ12, το μο-
ναδικό παιχνίδι που έγινε την περασμένη Κυριακή 
(8/1) ήταν αυτό ανάμεσα στον Μαρπησσαϊκό και 
τον Νηρέα, που βρήκε νικήτρια την πρώτη ομάδα 
με σκορ 2-1. Μάλιστα, αυτή ήταν η πρώτη νίκη του 
Μαρπησσαϊκού στο πρωτάθλημα, ενώ το προσεχές 
διήμερο έχει να δώσει δύο εκτός έδρας αγώνες. 

Το Σάββατο (14/1) θα αντιμετωπίσει τη Σαντορί-
νη και την Κυριακή (15/1) θα αγωνιστεί απέναντι 
στον Πανθηραϊκό. Τέλος, την ίδια μέρα, αλλά στο 
δημοτικό στάδιο Πάρου, ο Νηρέας θα φιλοξενήσει 
τον ΠΑΣ Νάξου.

Για τον 2ο όμιλο, στο πρωτάθλημα της Κ12, έχει 
στο πρόγραμμα του ερχόμενου διημέρου τρία εντός 
έδρας παιχνίδια! Συγκεκριμένα, το Σάββατο (14/1) 
θα υποδεχθεί τον Παμμηλιακό 1 και τον Παμμη-
λιακό 2, ενώ την Κυριακή (15/1) θα φιλοξενήσει 
τους Κανονιέρηδες Σύρου.

Από εκεί και πέρα, για τον 2ο όμιλο του πρω-
ταθλήματος Κ16, έχουν προγραμματιστεί δύο παι-
χνίδια στο δημοτικό στάδιο Πάρου. Το Σάββατο 
(14/1) ο Νηρέας θα παίξει με τον Παμμηλιακό, ενώ 
την Κυριακή (15/1) ο Α.Ο. Πάρου θα διασταυρωθεί 
με τον Μαρπησσαϊκό.

Πολλά τα παιχνίδια το ερχόμενο Σαββατοκύρια-
κο και για την ακριβή ώρα των αναμετρήσεων 
μπορείτε να δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα στην 
ηλεκτρονική μας σελίδα www.fonitisparou.gr

Μπάσκετ
Με δύο αγώνες για το παιδικό πρωτάθλημα ανοί-

γει η μπασκετική αυλαία για το 2023 στο κλειστό 
γήπεδο της Μάρπησσας. 

Πιο συγκεκριμένα, για την 7η αγωνιστική, την 
Κυριακή (15/1) ο Πλοηγός Αντιπάρου θα παίξει με 
τον Α.Ο. Πάρου στις 5.30 μ.μ., ενώ ο Μαρπησσαϊ-
κός θα αντιμετωπίσει τα Φανάρια Α’ στις 8.00 μ.μ.

Διέπρεψαν οι 
Κυκλάδες στην 
ιστιοπλοΐα  
το 2022

Με Κυκλαδίτικο «άρωμα» και τον πιο αισιόδοξο 
τρόπο ολοκληρώθηκε το 2022 για την ελληνική 
ιστιοπλοΐα. Στο «Athens International Sailing 
Center» η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία διοργάνωσε 
το περιφερειακό πρωτάθλημα των ολυμπιακών 
κλάσεων Laser ILCA 6 και ILCA 7, όπου έλαμψε 
το άστρο αθλητών και αθλητριών από την περιφέ-
ρεια, όμως τα «φώτα» έπεσαν πάνω στον 16χρονο 
Σταμάτη Γρυπάρη από τον Ν.Ο. Σύρου που κέρδισε 
με άνεση τον αγώνα στα ILCA 7.

Φυσικά το περασμένο έτος οι Κυκλάδες διέπρε-
ψαν, καθώς η Χρυσούλα Κανέλλου-Κοκκινάκη 

από την Άνδρο, αναδείχθηκε δεύτερη παγκόσμια 
πρωταθλήτρια στα Optimist και πρώτη στην ηλι-
κιακή της κατηγορία, ενώ μέλη της εθνικής ομά-
δας ILCA 4 είναι 4 ιστιοπλόοι από την Πάρο. Στα 
κορίτσια οι Μαρία-Ελένη Καλακώνα και Μαρία-
Χριστίνα Μελανίτη και στα αγόρια οι Γιώργος Κυ-
πραίος και Σωτήρης Ραγκούσης.

Τα αποτελέσματα των αγώνων μέσα στο 2022 
σε Ελλάδα και εξωτερικό δείχνουν ξεκάθαρα ότι η 
καλή δουλειά που γίνεται από την Ομοσπονδία και 
τους ομίλους αποδίδει καρπούς. Όλο και περισσό-
τερα παιδιά από τα νησιά μας και την ευρύτερη 
περιφέρεια ξεδιπλώνουν το ταλέντο τους και σιγά-
σιγά μπαίνουν σε ρότα πρωταθλητισμού.

Οι συνεχείς αγώνες και τα προπονητικά καμπ 
τους βοηθούν σημαντικά να ανεβάζουν το επίπεδό 
τους και το μέλλον τους ανήκει. Άλλωστε, η διοί-
κηση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας έχει ξεκαθα-
ρίσει προς πάσα κατεύθυνση ότι έχει σημαδέψει 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες και 
αυτά τα παιδιά αποτελούν την μεγαλύτερη επέν-
δυση για διάκριση στο κορυφαίο αθλητικό γεγο-
νός του πλανήτη.

αθλητικά




