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κοντοσούβλι - κοκορέτσι - γουρουνόπουλο

∆εύτερο κατάστημα προς Νάουσα
∆ιανομή σχεδόν σε όλη την Πάρο | T: 22840 25188, 22840 21366
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Ξενοδοχειακός εξοπλισµός • Φωτοβολταϊκά συστήµατα
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∆εξαμενή χλωρίωσης - έξοδος επεξεργασμένου νερού ΒΙΟΚΑ Παροικιάς

Εθνικό Κτηµατολόγιο
Έχει ξεκινήσει η κτηµατογράφηση για το νοµό Κυκλάδων. Οι µηχανικοί του γραφείου µας 
αναλαµβάνουν να δηλώσουν το ακίνητό σας ΕΓΚΑΙΡΑ και ΟΡΘΑ ώστε να αποφύγετε το 

υψηλό κόστος για µελλοντικές διορθώσεις και δικαστικές διεκδικήσεις.

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ - Λιβάδια Παροικιάς Πάρου, Εµπορικό Φοίνικες
Τ: 2284 0 26570, 698 2772746 | E: parosktima@gmail.com
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Master Plan 
λιμένος 
Παροικιάς 
Πού 
βρισκόμαστε

Έχουν περάσει 4 χρόνια από την πρώτη παρουσία-
ση του Master Plan για το λιμάνι της Παροικιάς και 
δύο χρόνια από την παρουσίαση της Β’ φάσης από 
το 2019. Κάποια εξέλιξη ή πληροφορία για το συγκε-
κριμένο έργο από τον δήμο, δεν έχουμε ακόμα. Για το 
συγκεκριμένο «project», η εφημερίδα μας συνομίλησε 
με τον λιμενολόγο, Αλβέρτο - Παύλο Γιαμίν, που 
έχει αναλάβει για λογαριασμό του δήμου Πάρου, τη 
μελέτη του Master Plan. Ο κ. Γιαμίν μας ενημέρωσε για 
το στάδιο που βρίσκεται η μελέτη –και έχει επικρατή-
σει- καθώς και για πολλά ακόμα θέματα.

Το master Plan
Έχουν περάσει ήδη 4 χρόνια από την πρώτη 

παρουσίαση του Master Plan Λιμένος που έγι-
νε το 2017 και 2 από την παρουσίαση της Β’ 
Φάσης το 2019. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε 
τώρα; 

«Η Β’ Φάση της μελέτης βρίσκεται στην Επιτρο-
πή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) του 
υπουργείου Ναυτιλίας με σκοπό να λάβει τις απαραί-
τητες γνωμοδοτήσεις και στη συνέχεια την έγκριση». 

Πώς λειτούργησε η απαραίτητη εκ του νόμου 
διαβούλευση με τους φορείς και τους πολίτες 
της Πάρου και με ποιους άλλους, εκτός του 
δήμου και του λιμενικού Ταμείου, ήλθατε σε 
επαφή. Είχε αποτέλεσμα και διαφοροποιήσεις 
στη μελέτη σας αυτή η διαδικασία;

«Συνήθως οι μελετητές δε συμμετέχουν στις δι-
αβουλεύσεις. Οπότε εκ των πραγμάτων δεν έχουμε 
άποψη. Στην περίπτωση που υπήρχαν διαφοροποιή-
σεις θα είχαμε πληροφορηθεί σχετικά». 

Το 2019, είχατε παρουσιάσει τρεις προτά-
σεις. Ποιο είναι το σκεπτικό για την κάθε μια 
και γιατί επελέγη τελικά η τρίτη; 

«Οι προτάσεις μας ήταν δύο. Ωστόσο, ο δήμος Πά-
ρου πρότεινε να εξετάσουμε νέα πρόσθετη η οποία 
βρίσκεται στην ΕΣΑΛ για τις γνωμοδοτήσεις και έγκρι-
ση». 

Στην πρώτη λύση, προτείνατε δημιουργία 
φράγματος μακριά από την ακτή και εγκατα-
στάσεις στον Κάτω Γυαλό, που δεν υπάρχουν 
στις 2 άλλες λύσεις. Μπορείτε να μας πείτε 
γιατί απορρίφθηκε αυτή η λύση;

«Η παραπάνω λύση που είναι εναλλακτική δεν 
απορρίφθηκε ωστόσο δεν προκρίθηκε στην αξιολό-
γηση που διενεργήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης για 
τις τρεις συνολικά εναλλακτικές λύσεις». 

Πού βρισκόμαστε;
Κυκλοφορούν διάφορες φήμες για απόρρι-

ψη ή πολλές αλλαγές από την Ε.Σ.Α.Λ., Ε.Φ.Α.Κ 
και Εναλίων καθώς και μεγάλες απαιτήσεις 
από τη δημοτική Αρχή. Ποια είναι η πραγματι-
κή κατάσταση και σε τι φάση είμαστε;

«Καλό είναι να μην ακούμε τις φήμες που κυκλοφο-
ρούν και να αναμένουμε την έγκριση της προτεινόμε-
νης πρότασης από την ΕΣΑΛ αφού ενσωματωθούν οι 
διορθώσεις που έχουν ζητηθεί όπως η αφαίρεση της 
θέσης πρόσδεσης του κρουαζιερόπλοιου που προτεί-
νεται ανατολικά του υφιστάμενου προβλήτα και τον 
περιορισμό του μήκους των κρηπιδωμάτων του του-
ριστικού καταφυγίου». 

Σας είχε ζητηθεί να κάνετε κυκλοφοριακή 
μελέτη για την Παροικιά. Σχετικά πρόσφατα 
ξεκίνησε μελέτη Σ.Β.Α.Κ. Παροικιάς, ενώ πα-
ράλληλα υπάρχει άλλη μια μελέτη για την πρό-
σβαση στο λιμάνι από άλλο γραφείο. Υπάρχει 
συντονισμός με τους υπόλοιπους μελετητές για 
τη βέλτιστη και συντομότερη λύση;

«Δε μας ζητήθηκε να εκπονήσουμε κυκλοφοριακή 
μελέτη. Αντίθετα στο πλαίσιο της μελέτης του Master 
Plan έχουμε υποχρέωση να οργανώσουμε την κυκλο-
φορία των οχημάτων στον χερσαίο χώρο της προ-
τεινόμενης λύσης καθώς και στις προσβάσεις του 
λιμένα Παροικιάς. Οι προτάσεις μας σχετικά με τις 
προσβάσεις του λιμένα, προς το παρόν, δεν φαίνεται 
να επηρεάζουν τις τελικές προτάσεις του ΣΒΑΚ. Σε 
αντίθετη περίπτωση σαφέστατα θα υπάρχει συντονι-
σμός. Σχετικά με άλλη μελέτη για τις προσβάσεις του 
λιμένα, δεν έχουμε καμία πληροφόρηση». 

Η κυκλοφοριακή μελέτη αποτελεί μέρος του 
Μaster Plan ή είναι ανεξάρτητη;

«Η κυκλοφοριακή μελέτη δεν αποτελεί μέρος του 
Master Plan, όπως αναφέρουμε παραπάνω. Είναι 
εκτεταμένη μελέτη που περιλαμβάνει μετρήσεις φόρ-
των κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες περιόδους του 
χρόνου, οργάνωση της κυκλοφορίας των οχημάτων, 
των μέσων μαζικής μεταφοράς και ταξί, στάθμευση, 
σήμανση, σηματοδότηση αν χρειασθεί, κ.λπ. Τα παρα-
πάνω αποτελούν μέρος του αντικειμένου του ΣΒΑΚ 
που εκπονείται σήμερα».

Η τελική έγκριση του Master Plan από την 
Ε.Σ.Α.Λ., θα είναι δεσμευτική για το κομμάτι 
του κυκλοφοριακού που αφορά την πρόσβαση 
από και προς το λιμάνι ή θα αφορά μόνο τις 
λιμενικές εγκαταστάσεις;

«Η τελική έγκριση από την ΕΣΑΛ θα περιλαμβάνει 
επίσης την έγκριση της πρότασης που αφορά τις προ-
σβάσεις του λιμένα». 

Στη στοχοθεσία που είχατε κάνει το 2017, 
είχατε αναφέρει μεταφορά λιμενικών δρα-
στηριοτήτων σε νέες θέσεις. Η μεταφορά του 
εμπορικού λιμένος στο Καμινάκι, θα απελευ-
θερώσει το λιμάνι της Παροικιάς από όλη την 
εμπορική κίνηση (γκαζάδικα, Ρο-ρο, νταλίκες 
κ.λπ.); Έχετε προτείνει θέση για την μεταφορά 
του επιβατικού λιμένος;

«Στις προτάσεις της Α’ Φάσης του Master Plan 
είχαμε όντος προτείνει τη μεταφορά των λιμενικών 
δραστηριοτήτων εκτός Παροικιάς. Είναι προφανές 
ότι η μεταφορά των εμπορικών δραστηριοτήτων στο 
Καμινάκι θα έχει σημαντικά οφέλη από κυκλοφορια-
κής άποψης, περιβαλλοντικής και κίνδυνο πρόκλησης 
ατυχημάτων στην Παροικιά». 

Μήπως μπορείτε να μας πείτε σε ποιο σημείο 
βρίσκονται οι διαδικασίες για μεταφορά του 
επιβατικού λιμένα;

«Η διαδικασία μεταφοράς του επιβατικού λιμένα 
δεν περιλαμβάνεται στο αντικείμενο του Master Plan. 
Η χωροθέτηση νέας θέσης είναι αντικείμενο νέας με-
λέτης».

Ποιος είναι ο Αλβέρτος- Παύλος Γιαμίν
Έχει αποφοιτήσει από το Πολυτεχνείο της Αλεξάν-

δρειας στην Αίγυπτο, το 1973, στο τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών – Τομέας Δομοστατικής. 

Συνέχισε τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβιο Πο-
λυτεχνείο στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών – Τομέ-
ας Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής όπου 
και έλαβε δίπλωμα το 1974. Εκτός από ελληνικά μιλά 
άπταιστα, Αγγλικά, Γαλλικά και Αραβικά, ενώ σε καλό 
επίπεδο είναι και τα Ιταλικά του. Πλέον είναι διευθυ-
ντής στη μελετητική εταιρία «CNWAY», η οποία έχει 
αναλάβει τη μελέτη του Master Plan Λιμένος για την 
Παροικιά.

Επίσης είναι μέλος, στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδος, στο Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών Ελλά-
δος, στο Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, στο 
U.A.E. Society of Engineers και τέλος, στο The world 
Association for Waterborne Transport Infrastructure 
(PIANC).

Γιώργος Κοντός

Συνέντευξη

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά 
Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Αρτοποιείο 
«Αλιπράντης» Περιφερειακός, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market 
Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού 
Μαργαρίτα, Σ/Μ Σπυριδούλα, 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, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 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 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ. Φύλλου 574

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μ. Μπελέγρης

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Ναυαγοσωστική 
κάλυψη

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών κατανέ-
μεται συνολικό ποσό ύψους 8.000.000 ευρώ σε δή-
μους της χώρας, για την κάλυψη δαπανών παροχής 
υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμέ-
νες ή μη παραλίες.

Για την Πάρο προβλέπεται το ποσόν των 
56.537 ευρώ και για την Αντίπαρο το ποσόν 
των 9.422 ευρώ.

Σημειώνουμε ότι τη φετινή χρονιά, λόγω έλλειψης 
κονδυλίων η ημερομηνία εκκίνησης της χρονικής περι-
όδου δραστηριοποίησης ναυαγοσωστών μεταφέρθη-
κε αργότερα (22/6/2021), ενώ οι συμβάσεις που έχουν 
ήδη συναφθεί είναι νόμιμες και έχουν πλήρη ισχύ.

Τοπικές ειδήσεις

Διαχείριση 
απορριμμάτων

Σύμφωνα με τον δήμο Πάρου, ο χώρος συλλογής 
και διαλογής αποβλήτων στη Νάουσα, μετά από την 
απόφαση του δικαστηρίου που επέβαλλε στον δήμο 
να προβεί άμεσα στην αποδέσμευσή του, το οικόπεδο 
καθαρίστηκε και αποκαταστάθηκε από την υπηρεσία 
καθαριότητας και στη συνέχεια αποδόθηκε στον ιδι-
οκτήτη του.

Ο δήμος Πάρου σε ανακοίνωσή του υποστηρίζει 
ακόμα ότι «η ύπαρξη ενός τέτοιου χώρου καθώς και 
αυτός ο τρόπος συλλογής των αστικών απορριμμά-
των μας όπως μπάζα, ογκώδη αντικείμενα, κλαδέματα, 
αδρανή υλικά και κάθε λογής απόβλητα που δεν ανή-
κουν στην κατηγορία των «οικιακών» απορριμμάτων, 
δεν συνάδει με τον πολιτισμό του νησιού μας και την 
περιβαλλοντική συνείδηση των πολιτών μας, ούτε τι-
μούσε τον Νο1 νησιωτικό προορισμό της Ευρώπης. 

Στο εξής, όποιος πολίτης επιθυμεί τη συλλογή φυ-
τικών «καθαρών» υπολειμμάτων (κλαδιών, κλπ), ηλε-
κτρικών ή/και ηλεκτρονικών συσκευών και ογκωδών 
αντικειμένων όπως παλιά έπιπλα στρώματα, παρα-
καλείτε όπως επικοινωνεί με το γραφείο κίνησης της 
υπηρεσίας καθαριότητας στο τηλέφωνο 22840-
24059 ή στο email:apothiki@paros.gr

Ειδικά για τα απόβλητα από εκσκαφές, εκχερσώσεις 
και ισοπεδώσεις εκτάσεων, από κατασκευές και κα-
τεδαφίσεις κτιρίων ή άλλων δομικών κατασκευών, τα 

υπολείμματα χώματος κλπ. (Α.Ε.Κ.Κ), απαγορεύεται η 
ανάμιξή τους με τα οικιακά απορρίμματα και η ανεξέ-
λεγκτη διάθεσή τους. Οι πολίτες για τη συλλογή τους 
θα πρέπει να απευθύνονται στις συμβεβλημένες μο-
νάδες ανάκτησης ΑΕΚΚ, ήτοι 1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΑΒΕΡΩ-
ΝΑΣ, Καμίνια Νάουσας, Νάουσας, Τηλ. 2284053258, 
emailmwroyzf@hotmail.com και 2) ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 
Δ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ, Άγιος Βλάσ-
σης Αρχιλόχου, Τηλ:2284042798, φαξ:2284042430, 
emailg.xristoforos@yahoo.gr.

Για να διατηρήσουμε ευπρεπή και καθαρό το νησί 
μας και να προστατεύσουμε το φυσικό περιβάλλον, 
όλοι οι πολίτες, κάτοικοι και επιχειρηματίες, καλούνται 
να εφαρμόζουν πιστά τον Κανονισμό Καθαριότητας. Η 
μη τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών επισείει 
σοβαρά χρηματικά πρόστιμα για τους παραβάτες, τα 
οποία θα διπλασιάζονται σε περίπτωση υποτροπής. 
Τα πρόστιμα που επιβάλλονται από τον Δήμο έχουν 
καθαρά αποτρεπτικό χαρακτήρα και όχι εισπρακτικό».

λιβάδια, παροικιά | 697 6699950

ανοιχτά
καθηµερινά

από το µεσηµέρι

Εντοπισμός έκτασης
Οργάνωση υποβολής φακέλου

Έκθεση φωτοερμηνείας
Έκθεση πραγματογνωμοσύνης

Υποβολή αντιρρήσεων
Εκπροσώπηση ενώπιον επιτροπής εξέτασης αντιρρήσεων

Τεχνική υποστήριξη
Δασικές-Περιβαλλοντικές-Φυτοτεχνικές μελέτες

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Πρόδηλα σφάλματα, Επιτροπές

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

Δίκτυο συνεργατών έμπειρων δασολόγων, πολιτικών μηχανικών και 
νομικών συμβούλων με εξειδίκευση σε δασικά περιβαλλοντικά και ζητήματα 

κτηματολογίου

Αβέρωφ 17, 18120, Αττική
naskaalexandra@gmail.com698-3460988

Αποζημιώσεις 
αγροτών

Ο ΕΛ.ΓΑ. καλεί όλους όσοι υπέστησαν ζημιά στη φυ-
τική παραγωγή τους από την πυρκαγιά στις 27/6/2021 
στις κοινότητες Αρχιλόχου, Κώστου και Λευκών του 
δήμου Πάρου, να υποβάλλουν αίτημα οικονομικής ενί-
σχυσης στον ανταποκριτή ΕΛ.ΓΑ. Πάρου από σήμερα 
έως και τη Τετάρτη 7/7/2021.

Κατώτατα στρεμματικά όρια είναι:
- σιτηρά και αμπέλια: 1 στρέμμα κατά αυτοτελές 

αγροτεμάχιο με ζημιά μισό στρέμμα.
- ελιές: σύνολο κατεχομένων δέντρων 20, ελάχιστος 

αριθμός ζημιωθέντων δέντρων: 10.
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Εγγυημένη καταπολέμηση απέναντι σε:
Κατσαρίδες • Μυρμήγκια • Ποντίκια • Σκορπιούς

Κουνούπια • Σφήκες • Ψύλλους • Κοριούς • Αρουραίους
Μύγες • Ακάρεα • Αράχνες

Τριπολιτσιώτης Λορέντζος
Τ: +30 694 8008804 | Ε: buguard.20@gmail.com

Οικονομία

Πρόδροµος | Τηλ.: 22840 41598 · Κιν.: 6944 556 610
www.pantelaios.gr · info@pantelaios.gr

Χρήστος Παντελαίος & Σια Ο.Ε.

εργαλεία βαφής & χρώµατα

εργαλεία παντός τύπου

«Εξοικονομώ-
Αυτονομώ» 

Με στόχο να ενταχθούν όσο γίνεται περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, ξεκινά τον 
Σεπτέμβριο το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. Όπως ανέφερε ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Σκρέκας, η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του νέου προγράμματος Εξοικονομώ θα παραμείνει ανοι-
χτή τουλάχιστον για 4 εβδομάδες, ώστε να έχουν τον χρόνο οι ενδιαφερόμενοι να 
καταθέσουν τις αιτήσεις τους.

Σύμφωνα με τον κ. Σκρέκα, τα κριτήρια του προγράμματος θα προδημοσιευτούν 
νωρίτερα, ώστε να μπορέσουν έως τον Σεπτέμβριο οι μηχανικοί να εκδώσουν τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά και να είναι έτοιμοι όταν ανοίξει η πλατφόρμα. Στόχος 
του νέου προγράμματος είναι η αναβάθμιση πάνω από 210.000 νοικοκυριών

Για να αυξηθεί ο αριθμός των επιδοτήσεων, αναμένεται να περιορισθεί το μέγιστο 
ύψος επιδότησης για τους γενικούς δικαιούχους, το οποίο αναμένεται να μειωθεί 
στα επίπεδα του 60% με 65%, ενώ στα προηγούμενα προγράμματα άγγιζε έως και 
το 90%.

Τα κριτήρια αξιολόγησης
Στο νέο πρόγραμμα, εκτός από τα ει-

σοδηματικά κριτήρια, στην κατάταξη θα 
παίζει μεταξύ άλλων ρόλο η ηλικία κατα-
σκευής του κτιρίου, οι τοπικές κλιματικές 
συνθήκες (βαθμοημέρες). Πιο αναλυτικά, 
τα κριτήρια υπαγωγής ώστε να υπάρξει 
λίστα προτεραιότητας, θα εξετάζουν:

- Την ηλικία του κτηρίου (παλαιότητα)
- Τα εισοδηματικά κριτήρια
- Τα μέλη της οικογένειας που κατοικούν εκεί
- Τους ενεργειακούς βαθμούς αναβάθμισης
- Το αν υπάρχει στην οικογένεια άτομο με αναπηρία
- Πόση ενέργεια κατανάλωσε το ακίνητο μέσα στο έτος.

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

Δημήτρης Γιαρμενίτης
ΑΘΗΝΑ Παλαιό Φάληρο | ΠΑΡΟΣ Χρυσή Ακτή
22840 42010 | 6955585037 | info@hotellab.gr

ΓΣΕΕ: Εκτίναξη των μη 
ενεργών

Έκρηξη του αριθμού των μη ενεργών καταγράφει η «Ετήσια Έκθεση για την ελλη-
νική οικονομία και την απασχόληση» του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ. 

Ειδικότερα, ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός (π.χ. σε αναστολή πάνω 
από 3 μήνες) αυξάνεται κατά 196.000 άτομα τον Ιανουάριο 2021 συγκριτικά με 
Ιανουάριο 2020 και 169.000 άτομα τον Φεβρουάριο 2021 συγκριτικά με Φεβρου-
άριο 2020

Σύμφωνα με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ, η διαχείριση της πανδημικής κρίσης και η κάμψη της 
οικονομικής δραστηριότητας το 2020 επέφεραν σύνθετες επιπτώσεις στην αγορά 
εργασίας. Το μέτρο της αναστολής των συμβάσεων μπορεί να απέτρεψε την αύξηση 
του ποσοστού ανεργίας, ωστόσο, η αισθητή κάμψη στον αριθμό των απασχολουμέ-
νων είναι αυτή που αποτυπώνει καλύτερα την τρέχουσα κατάσταση. 

Ετήσια μεταβολή

Η εξήγηση για την αύξηση του αριθμού των μη οικονομικά ενεργών βρίσκεται στο 
γεγονός ότι στην κατηγορία αυτήν εντάσσονται όσοι βρέθηκαν σε αναστολή εργα-
σίας για περισσότερο από ένα τρίμηνο.

«Η εξέλιξη στην αγορά εργασίας στους επόμενους μήνες», σημειώνεται στην 
Έκθεση, «θα εξαρτηθεί από τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει η επανεκκίνηση της 
λειτουργίας των επιχειρήσεων σε κλάδους οι οποίοι μέχρι και τον Απρίλιο βρίσκο-
νταν σε αναστολή λειτουργίας, από το πώς θα κινηθεί η οικονομία κατά τους 
θερινούς μήνες και σαφώς από τον χρόνο οριστικής εξόδου της οικονομί-
ας από την πανδημική κρίση. Ωστόσο, τα παραπάνω ευρήματα αναδεικνύουν μια 
εύθραυστη αγορά εργασίας όσον αφορά την απασχόληση, στην οποία ο κίνδυνος 
η άρση της αναστολής λειτουργίας των επιχειρήσεων να οδηγήσει σε αύξηση της 
ανεργίας είναι υψηλός. Συνεπώς, θα πρέπει άμεσα να σχεδιαστούν παρεμβάσεις 
που να στοχεύουν στην προστασία της απασχόλησης έως ότου ομαλοποιηθεί η 
λειτουργία της οικονομίας και σταθεροποιηθεί η ανάκαμψή της».
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Αυξήσεις 
παντού!

Πολύ μεγάλο πρόβλημα αποτελεί για τον οικογενεια-
κό προϋπολογισμό το γενικευμένο κύμα ανατιμήσεων 
στην ελληνική αγορά που πλήττει τους καταναλωτές. 
Πλέον, από τα τρόφιμα και τα καταναλωτικά είδη μέ-
χρι τα οικοδομικά υλικά και τις ζωοτροφές υπάρχουν 
αυξήσεις που φτάνουν ακόμη και το 40%.

Οι μετρήσεις του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανε-
μπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) ση-
μειώνουν αύξηση τιμών σε επιμέρους γαλακτοκο-
μικά είδη, στα αυγά, τα λαχανικά κ.α., που κατά 
περίπτωση φτάνει ακόμα και το 12%.

Στο ίδιο συμπέρασμα καταλήγει κανείς μελετώ-
ντας τόσο τους πίνακες του e-katanalotis όσο και 
τους αντίστοιχους πίνακες της ΕΛΣΤΑΤ, ενώ ακόμα 
πιο ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που παρουσιάζει 
το Ινστιτούτο Καταναλωτών (ΙΝ.ΚΑ.). Τη δι-
απίστωση άλλωστε των ήδη αυξημένων τιμών στα 
σούπερ μάρκετ αλλά και την εκτίμηση πως «έρχεται 
κύμα ακρίβειας» με γενικευμένες ανατιμήσεις, που θα 
αγγίζουν ακόμα και ποσοστά του 10% - 20% μέσα 
στο καλοκαίρι, επιβεβαιώνει και έρευνα που διεξήγα-
γε και δημοσίευσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών, ζητώντας μάλιστα από την 
κυβέρνηση να θέσει το θέμα της χρηματοπιστωτικής 
κερδοσκοπίας.

Ακόμα ανοδική προδιαγράφεται η πορεία των τιμών 
στον χώρο των τροφίμων εις βάρος των καταναλω-
τών, αλλά και του αγροτικού κόσμου, αφού σε ό,τι 

αφορά τα εγχώρια παραγόμενα αγροτικά προϊόντα ο 
πρωτογενής τομέας παλεύει με αυξημένα λειτουργικά 
κόστη και περιορισμένες χρηματοδοτήσεις και ρευστό-
τητα και χαμηλές τιμές παραγωγού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται 
αντιμέτωποι με ιδιαίτερα υψηλές τιμές ζωοτροφών, 
κάτι όμως που δεν μεταφράζεται σε ανάλογη προσαρ-
μογή της τιμής παραγωγού, για παράδειγμα στο γάλα, 
που αποτελεί αυτόνομο προϊόν αλλά και πρώτη ύλη 
για πολλά προϊόντα. Ο κλάδος κάνει λόγο για αύξηση 
στις τιμές των ζωοτροφών κατά 40% οδηγώντας σε 
αδυναμία κάλυψης ακόμα και του κόστους εκτροφής, 
ενώ η τιμή στο γάλα παραμένει στα 85 με 90 λεπτά 
το κιλό. 

Τέλος, αυξάνεται και το κόστος ενέργειας για τους 
παραγωγούς με την άνοδο των τιμών των καυσίμων 
(πετρέλαιο, φυσικό αέριο) αλλά και την τελευταία προ-
σθήκη ρητρών στα τιμολόγια ηλεκτρισμού από πλευ-
ράς προμηθευτών ηλεκτρισμού, να δημιουργούν νέα 
απρόβλεπτα κόστη και επιβαρύνσεις διαρκείας.

Αντιδράσεις 
για το 
πάρκινγκ στη 
Νάουσα

Ύστερα από την αρνητική 
εξέλιξη με τον χώρο στάθμευ-
σης οχημάτων στο «ποτάμι» 
της Νάουσας, η Λαϊκή Συ-
σπείρωση Πάρου, υπό τον 
τίτλο: «Το νέο κατόρθωμα 
της δημοτικής Αρχής του 
Μ. Κωβαίου», δημοσιοποί-

ησε το παρακάτω δελτίο Τύπου:
«Με την τακτική του ο Δήμαρχος άφησε την Νάου-

σα μέσα στο καλοκαίρι χωρίς χώρο στάθμευσης.
Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου μετά τη δικαστική του 

δικαίωση απέκλεισε την πρόσβαση σε αυτό, με απο-
τέλεσμα η Νάουσα να στερείται αυτή τη στιγμή δημο-
τικού χώρου στάθμευσης. Την ίδια στιγμή δεν υπάρ-
χει προκήρυξη διαγωνισμού για εξεύρεση χώρου. Οι 
μόνοι χώροι στάθμευσης που παραμένουν είναι οι 
ιδιωτικοί, για τους οποίους οι «δημοτικοί άρχοντες» 
διαλαλούσαν ότι είναι παράνομοι.

Τα κατάφεραν και πάλι!».
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891
prod2@kritikoswood.gr

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ
+30 22840 21212
 expo@kritikoswood.gr

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

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ / ∆ΕΝ ΠΙΑΝΟΥΝ ΧΩΡΟ ΜΕΣΑ
2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ / ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ
3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ
4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ
5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ
6) ΞΥΛΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

Υγεία

Γονεϊκή εμπλοκή 
στη μελέτη
(Β’ μέρος)

Για τους μικρούς μαθητές οι γονείς οφείλουν να δη-
μιουργήσουν το πλαίσιο εργασίας των μαθητών. Αρχι-
κά, πριν ξεκινήσει η καθημερινή μελέτη χρειάζεται να 
εξασφαλίσουν ένα ήσυχο μέρος, όπου δεν θα υπάρ-
χουν πολλά ερεθίσματα για ένα παιδί ώστε να μην 
αποσπάται εύκολα η προσοχή του και να βοηθήσουν 
στην οργάνωση της γραφικής ύλης (μολύβια, γόμα, 
τετράδια). 

Είναι σημαντικό να καθορίσουν συγκεκριμένες ώρες 
για την εργασία στο σπίτι, το οποίο μπορούν να ενισχύ-
σουν είτε με τη χρήση οπτικών διαγραμμάτων, είτε με 
τη χρήση του χρονόμετρου, καθορίζοντας τη διάρκεια 
της μελέτης. Κατά τη διάρκεια της μελέτης χρειάζεται 
να υπάρχουν διαλείμματα (5-10 λεπτά), ιδιαίτερα για 
τα παιδιά μικρότερης ηλικίας, τα οποία θα είναι σύ-
ντομα ώστε να μπορούν να επιστρέψουν εύκολα στην 
εργασία τους. Τα παιδιά χρειάζεται να μπορούν να ορ-
γανώσουν και να ιεραρχήσουν τις εργασίες τους επι-
λέγοντας τη σειρά με την οποία θα τις ολοκληρώσουν, 
οι γονείς οφείλουν να σεβαστούν την επιθυμία των 
παιδιών, ενισχύοντας έτσι την αυτονομία τους. Όλα τα 
παραπάνω χρειάζεται να ενσωματωθούν στις ανάγκες 
της κάθε οικογένειας έτσι ώστε οι γονείς να είναι δια-
θέσιμοι για βοήθεια όταν αυτή ζητείται, επιτρέποντας 
έτσι στο παιδί να εξελιχθεί αλλά και να βιώσει την επι-
τυχία της ολοκλήρωσης μιας εργασίας.

Υποστηρικτικός ο ρόλος των γονιών
Οι γονείς παρέχουν μια γενικότερη εποπτεία κατά 

τη διαδικασία της μελέτης και παρατηρούν έτσι τα 
δυνατά σημεία ή και τις δυσκολίες των παιδιών κατά 

την ολοκλήρωση των εργασιών τους. Είναι σημαντικό 
τα παιδιά να ενθαρρύνονται να εργάζονται μόνα τους, 
ζητώντας βοήθεια μόνο όταν την χρειάζονται. Ο ρόλος 
των γονέων χρειάζεται να είναι υποστηρικτικός, καθώς 
τα παιδιά από μικρή ηλικία χρειάζεται να νιώθουν δική 
τους την ευθύνη για την εργασία του σχολείου.

Κατά την ολοκλήρωση της μελέτης οι γονείς ανταπο-
κρίνονται στη προσπάθεια των παιδιών, ενισχύουν και 
επιβραβεύουν την προσπάθειά τους και την ολοκλή-
ρωση των εργασιών, αναγνωρίζουν και προσφέρουν 
συναισθηματική αναγνώριση στις ικανότητες των παι-
διών. Μπορούν να ελέγξουν και να διορθώσουν τυχόν 
παραλείψεις. Οι γονείς διαδραματίζουν πολύ σημαντι-
κό ρόλο στα κίνητρα των παιδιών, δίνοντας ανατρο-
φοδότηση σχετικά με την επίδοσή τους, επαινώντας 
την προσπάθειά τους, αναγνωρίζοντας τα λάθη και 
τις δυσκολίες τους, τα οποία μπορούν να αποτελέ-
σουν αντικείμενο συζήτησης ώστε να διερευνηθεί τι 
είναι αυτό που δυσκόλεψε ένα παιδί αλλά κυρίως με 
ποιο τρόπο μπορεί να βελτιωθεί, μεταφέροντας έτσι το 
μήνυμα πως τα λάθη είναι αποδεκτά και μπορούν να 
συζητηθούν ελεύθερα.

Στρατηγικές μελέτης
Για τους μεγαλύτερους μαθητές, μέσω της αποτελε-

σματικής γονεϊκής εμπλοκής στην καθημερινή μελέτη, 
οι γονείς μπορούν να μάθουν στα παιδιά στρατηγικές 
μελέτης καλλιεργώντας μεταγνωστικές δεξιότητες που 
επιτρέπουν στο παιδί να αξιολογεί το ίδιο τις γνώσεις 
του και να παρατηρεί τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνει. 
Έτσι, οι γονείς συμμετέχουν σε διαδραστικές δραστη-
ριότητες, πραγματοποιούν μοντελοποίηση ή επίδειξη 
κατάλληλων μαθησιακών διαδικασιών και στρατηγι-
κών. Συζητούν στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων και 
βοηθούν το παιδί να κατανοήσει τις έννοιες, ελέγχουν 
το βαθμό κατανόησης και όχι την ίδια την άσκηση. 

Για παράδειγμα, μπορούν να διαβάσουν μια άσκηση 

και να σκεφτούν τον τρόπο επίλυσης δυνατά, λειτουρ-
γώντας ως πρότυπο για τα παιδιά ώστε να υιοθετή-
σουν ένα αντίστοιχο τρόπο σκέψης. Ακόμα, μπορούν 
να ενθαρρύνουν τα παιδιά να φτιάξουν ένα τεστ σε 
ένα μάθημα και να γίνουν οι ίδιοι «δάσκαλοι», αποκτώ-
ντας έτσι μεγαλύτερο έλεγχο και εμπλοκή στη γνώση. 
Οι γονείς συμμετέχουν σε μεταγνωστικές διεργασίες 
βοηθώντας τον μαθητή να εξασκηθεί σε τρόπους που 
ευνοούν την σχολική του επιτυχία. Υποστηρίζουν δεξι-
ότητες/στρατηγικές προσωπικής ευθύνης του μαθητή 
για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα της εργασίας. 
Ενθαρρύνουν τον μαθητή να παρατηρεί τον εαυτό του, 
να εστιάζει την προσοχή του, να ρυθμίζει τις συναισθη-
ματικές αντιδράσεις στη μελέτη, μέσω της εκτίμησης 
των χρονικών απαιτήσεων και των συναισθημάτων 
του (ικανοποίηση, χαρά, θυμό, απογοήτευση).

Οι γονείς χρειάζεται να επικοινωνούν με τους εκπαι-
δευτικούς για την εξέλιξη και την εικόνα των παιδιών 
στο σχολείο αλλά και να ακολουθούν τις προτάσεις του 
σχολείου που σχετίζονται με την καθημερινή μελέτη. 
Ειδικότερα, μέσω της επικοινωνίας εκπαιδευτικού-γο-
νέα μπορούν να δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες σχε-
τικά με τους τρόπους με τους οποίους η εργασία των 
μαθητών στο σπίτι υποστηρίζει τους στόχους στους 
επιμέρους γνωστικούς τομείς.

Συμπερασματικά, οι γονείς μέσω της συμμετοχής 
τους στην καθημερινή μελέτη των παιδιών τους βο-
ηθούν στη σχολική τους επιτυχία αλλά από την άλλη, 
έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν μια πιο κοντινή 
σχέση με το παιδί τους και να αλληλεπιδράσουν μαζί 
του με ένα εποικοδομητικό και δημιουργικό τρόπο. Με 
τον τρόπο αυτό, το κίνητρο των παιδιών για μάθηση 
παραμένει υψηλό και η σχολική εργασία αποτελεί μια 
διαδικασία μέσα από την οποία μπορούν και τα ίδια τα 
παιδιά να αντλήσουν ικανοποίηση.

Πατσιούρα Ευτυχία, Ειδική Παιδαγωγός 
Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ
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Haniotis Georgios
InParos RentAcar | Paroikia Paros Island

Land phone: +30 22840 22888 | Fax:  +30 22840 22288
WhatsApp: +30 6947 9000 80

Site: www.inparos.gr | Email: info@inparos.gr

Brand new cars. 
Delivery all over Paros and Antiparos. 

Open all the year round.

Οι µηχανικοί του γραφείου µας αναλαµβάνουν την άµεση  
διεκπεραίωση του φακέλου σας στο Εθνικό Κτηµατολόγιο 

προκειµένου να δηλώσετε το ακίνητό σας ΕΓΚΑΙΡΑ και ΟΡΘΑ 
ώστε να αποφύγετε το υψηλό κόστος για µελλοντικές 

διορθώσεις και δικαστικές διεκδικήσεις.

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ
Λιβάδια Παροικιάς Πάρου, Εµπορικό Φοίνικες

Τ: 2284 0 26570, 698 2772746 | E: parosktima@gmail.com

Υπεύθυνοι γραφείου:
1. Ευάγγελος Πέντζας - Τοπογράφος µηχανικός Τ.Ε. Msc

2. Άγγελος Βασιλάς - Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ, Msc
3. Λάµπρος Αυδής - Πολιτικός µηχανικός ΕΜΠ

Paros Area

Έχει ξεκινήσει η κτηµατογράφηση για το νοµό Κυκλάδων.
Εθνικό Κτηµατολόγιο

«Δι ασήμαντον 
αφορμήν»

«Δι ασήμαντον αφορμήν» έχουν διαπραχθεί δεκά-
δες ειδεχθή εγκλήματα, ομηρικοί καυγάδες, ανέλε-
γκτες συγκρούσεις μεταξύ οικογενειών ακόμη και 
ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε αφορμή, μια 
ασήμαντη αφορμή. Μια δολοφονία του διαδόχου 
του θρόνου της Αυστροουγγρικής Αυτοκρατορίας, 
υπήρξε η «μοιραία» αφορμή για την έναρξη του.

Συμπληρώνονται περίπου δύο χρόνια της νέας δι-
ακυβέρνησης και ενάμιση χρόνος από το ξέσπασμα 
της λαίλαπας του κορωνοϊού. Φτάσαμε στην αρχή 
του τέλους της πανδημίας και στην αρχή της επι-
στροφής στην κανονικότητα όπου υπάρχει κίνδυνος 
να «ξεβολέψει» πολλές κυβερνήσεις, που θα πρέπει 
να εγκαταλείψουν τον μέχρι σήμερα τρόπο διακυ-
βέρνησης λόγω πανδημίας και να επιστρέψουν στις 
συνήθεις πολιτικές πρακτικές παρελθόντων ετών.

Οι πολιτικές διαχείρισης της πανδημίας δίνουν 

πλέον την πρώτη θέση, στην υλοποίηση του κυβερ-
νητικού προγράμματος, για το οποίο είχαν ψηφιστεί, 
εγκαταλείποντας σε μεγάλο βαθμό τις έκτακτες νο-
μοθετικές διαδικασίες για τον περιορισμό της εξά-
πλωσης της πανδημίας. Σε όλες τις χώρες αλλά και 
στα καθ’ ημάς, η προσαρμογή στην κανονικότητα, 
δημιουργεί νέα προβλήματα στις σχέσεις της κυβέρ-
νησης με τους πολίτες, αλλά και στις εσωκομματικές 
ομαδοποιήσεις και εστίες αντιδράσεων, με τα στελέ-
χη που την στηρίζουν και ιδιαίτερα με ένα μικρό αλλά 
σημαντικό αριθμό βουλευτών, που λειτουργούν με 
γνώμονα τις διαθέσεις των πολιτών, που τους εξέ-
λεξαν. Οι μεταρρυθμίσεις και εξαγγελίες που είχε στο 
προεκλογικό της πρόγραμμα η κυβέρνηση και που 
μείνανε στα χαρτιά, λόγω της πανδημίας, έφτασε η 
ώρα να πάρουν το δρόμο της υλοποίησης.

Κι εδώ αρχίζουν τα δύσκολα. Η συνεπιμέλεια τέ-
κνων, οι καταργήσεις πανεπιστημιακών τμημάτων, 
σε περιοχές της επαρχίας, η αστυνόμευση του πα-
νεπιστημιακού ασύλου, ο νέος εργασιακός νόμος 
και άλλες μεταρρυθμίσεις «υψηλού» ή «χαμηλού» 
πολιτικού ενδιαφέροντος και «βάρους», που πήραν 
ψήφο εμπιστοσύνης από τη βουλή, δεν ξέρουμε τι 
επιπτώσεις θα έχουν σε βάθος δύο ετών, μέχρι αν 
έρθει η ώρα των εκλογών, σύμφωνα με τον εκλογι-
κό ορίζοντα, που ο πρόεδρος της κυβέρνησης επα-
ναλαμβάνει συνεχώς. Στις μετρημένες στα δάχτυλα, 
αντιδράσεις βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος 

καθώς και η σύσσωμη αλλά ατελέσφορη αντίδραση 
των αντιπολιτευτικών δυνάμεων, ιδιαίτερα για τον 
εργασιακό νόμο, δε φαίνεται να προβληματίζουν ιδι-
αίτερα την κυβέρνηση. Δεν άνοιξε μύτη!

Με επικοινωνιακά τεχνάσματα, η κυβέρνηση κρα-
τάει τη δημοσκοπική της πρωτιά, υποβάθμισε και 
αντιμετώπισε με χαμηλούς τόνους τους «αντάρτες» 
των επίμαχων νομοθετημάτων και απαξίωσε τις με-
γαλοστομίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης περί 
της «μητέρας των μαχών» για τον εργασιακό νόμο, 
λόγω της περιορισμένης συμμετοχής διαδηλωτών 
και ψήφισης πολλών άρθρων του νομοσχεδίου.

Όσο για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στα 
εξωτερικά θέματα, η αδυναμία του συνόλου των 
κομμάτων της αντιπολίτευσης να προβάλλουν προ-
γραμματικό λόγο, παρά μόνο ένα κράμα αρνήσεων 
και προτάσεων καταστροφής, χωρίς ειρμό και σύνε-
ση, δίνουν στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να παίζει 
μπάλα μόνη της, σε ποδοσφαιρικούς όρους.

Όσον αφορά για την πιθανότητα πρόωρων εκλο-
γών, θα γίνουν, αν γίνουν, «δι ασήμαντον αφορμήν»! 
Όπως, αν δεν ικανοποιηθούν κάποια αιτήματα απαλ-
λαγής, καλοκαιριάτικα από τις μάσκες ή για τους 
όρους λειτουργίας των Αυγουστιάτικων πανηγυριών 
ή ακόμη κι αν σημαντικός αριθμός βουλευτών δεν 
ικανοποιηθεί από τα «αντισταθμιστικά» μέτρα για τις 
περιφέρειες τους. Αφορμές υπάρχουν πάντα! Αρκεί 
να το θέλει και η κυβέρνηση.

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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Ειδικότερα σε περιοχές με περιορισμένους υδάτι-
νους πόρους, όπως τα νησιά των Κυκλάδων, που μα-
στίζονται από τη λειψυδρία, τις περιορισμένες βροχο-
πτώσεις και ταυτόχρονα τις μεγάλες ανάγκες σε νερό, 
η επαναχρησιμοποίηση του νερού μπορεί να 
συμβάλει καθοριστικά δίνοντας λύση σε πολ-
λά προβλήματα και καλύπτοντας τις μεγάλες ανά-
γκες σε άρδευση βρώσιμων ή μη ειδών, τις ανάγκες 
για πυρασφάλεια, βοηθώντας σε αναδασώσεις και 
αποκατάσταση του φυσικού τοπίου. 

Επίσης, δίνει τη δυνατότητα για εμπλουτισμό του 
υδροφόρου ορίζοντα και δημιουργία υπεδάφιων 
«φραγμάτων» με στόχο τον περιορισμό του φαινομέ-
νου της υφαλμύρωσης και της εισροής θαλασσινού 
νερού στο υπέδαφος ενός νησιού. Δεν πρέπει να πα-
ραγνωρίζεται και το γεγονός ότι, σύμφωνα με στοιχεία 
και έρευνες φορέων που ασχολούνται με το νερό (IWA, 
ΕΔΕΥΑ κτλ), από το πόσιμο νερό που διανέμεται μέσω 
του δικτύου ύδρευσης, αλλά και γενικά των υδάτων 
που αντλούνται σε μια περιοχή, μόλις ένα μικρό πο-
σοστό της τάξεως του 20% απαιτείται για τις οικιακές 
ανάγκες των καταναλωτών, ενώ τουλάχιστον το 80% 
καλύπτει τις ανάγκες σε άρδευση, που δεν απαιτούν 
νερό τόσο υψηλής ποιότητας όπως το πόσιμο.

Άρδευση και αναδάσωση στην Πάρο
Η ελληνική και ευρωπαϊκή Νομοθεσία είναι πολύ 

αυστηρή και θέτει συγκεκριμένα όρια στις τιμές δια-
φόρων παραμέτρων που μετρώνται στην έξοδο μιας 
Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων. Δίνει όμως τη 
δυνατότητα, εφόσον τηρούνται τα όρια, να αξιοποι-
είται το νερό των βιολογικών καθαρισμών δευτερο-
βάθμιας Επεξεργασίας, όπως είναι και η συγκεκριμένη 
μονάδα στο Καμινάκι της Μάρπησσας, για άρδευση 

μη-βρώσιμων φυτών και αναδάσωση. 
Η συγκεκριμένη δυνατότητα προδιαγράφεται και 

στην τελευταία Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) για την ΕΕΛ Μάρπησσας, που εκδόθηκε 
το 2019.

Πιο συγκεκριμένα, ο λόφος του Αγ. Αντωνίου Μάρ-
πησσας ήταν παλαιότερα κατάφυτος με διάφορα εν-
δημικά φυτά όπως πεύκα, κυπαρίσσια, κέδροι. Με τα 
χρόνια, μεγάλο μέρος της έκτασης αποψιλώθηκε, κυρί-
ως λόγω πυρκαγιών ή ανεξέλεγκτης βόσκησης ζώων.

Μετά από ιδέα και πρόταση της κοινότητας Μάρπησ-
σας, εκπονήθηκε από τον δήμο Πάρου, σε συνεργασία 
με τη Δασική Υπηρεσία, μια μελέτη για την αναδάσωση 
της ευρύτερης περιοχής. Για την άρδευση της έκτασης, 
και για να μην σπαταληθεί το ήδη περιορισμένο νερό 
που διατίθεται για ύδρευση, επιλέχθηκε η λύση της 
επαναχρησιμοποίησης του νερού δευτεροβάθμιας του 
βιολογικού καθαρισμού που βρίσκεται στο Καμινάκι, το 
οποίο αυτή τη στιγμή, μετά την επεξεργασία του, κατα-
λήγει στη θάλασσα.

Η ΔΕΥΑΠ που ανέλαβε να υλοποιήσει το παραπάνω 
έργο, προχωρώντας ένα στάδιο παρακάτω, σχεδίασε 
και κατασκεύασε με το δικό της προσωπικό, μία ειδική 
διάταξη φίλτρανσης, εντός του βιολογικού καθαρι-
σμού Μάρπησσας, η οποία θα επεξεργάζεται επιπλέον, 
το ήδη καθαρισμένο νερό πριν την τελική διάθεσή του 
για πότισμα. Η δυναμικότητά της είναι 25m³/ώρα. Το 
διαυγασμένο νερό προωθείται από μια αντλία σε δύο 
πλαστικές δεξαμενές, που τοποθετήθηκαν για αυτόν 
τον σκοπό στην κορυφή του λόφου. Από εκεί, το νερό 
μοιράζεται βαρυτικά σε αρκετούς κλάδους διανομής 
και με σταλάκτες ποτίζει τα φυτά. Παράλληλα, για τον 
εμπλουτισμό του εδάφους τοπικά στα σημεία της δεν-
δροφύτευσης, χρησιμοποιήθηκε πιλοτικά ιλύς (λάσπη) 
από τον βιολογικό καθαρισμό μετά από κατάλληλη 

επεξεργασία (χώνευση και κομποστοποίηση).

Το έργο
Ο γενικός διευθυντής της ΔΕΥΑ Πάρου, Νικόλαος Γ. 

Καραμανές, διπλωματούχος μηχανολόγος - μηχανικός 
MSc, μιλώντας στην εφημερίδα μας, εξήγησε:

«Η προμήθεια των σωληνώσεων και των υλικών του 
δικτύου, έγινε από την τεχνική Υπηρεσία του δήμου 
και τη ΔΕΥΑΠ, το προηγούμενο διάστημα. Η πρώτη 
φάση της αναδάσωσης υλοποιήθηκε στην αρχή της 
χρονιάς, με τη φύτευση τουλάχιστον 200 δενδρυλίων 
διαφόρων φυτών, σύμφωνα με τη μελέτη, ενώ προ-
γραμματίζονται αναδασώσεις σε τακτική βάση 
πια, με τη συνδρομή μαθητών ή και εθελοντικών ομά-
δων.

Η παραπάνω δράση θα εξασφαλίσει για αρχή 
μέχρι και 200 κυβικά νερού ημερησίως κατάλ-
ληλου για πότισμα της αναδασωτέας έκτασης και θα 
δώσει την δυνατότητα να αναγεννηθεί το αλσύλλιο 
και το φυσικό τοπίο της περιοχής.

Τα τελευταία χρόνια, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, 
δίνεται η δυνατότητα και για τη λεγόμενη τριτοβάθμια 
επεξεργασία. Σε αυτήν την περίπτωση το παραγόμενο 
νερό, υφίσταται επιπλέον επεξεργασία και απολύμαν-
ση με τη χρήση εξειδικευμένης σύγχρονης τεχνολογί-
ας όπως η υπερδιήθηση (UF-UltraFiltration) ή μέθο-
δος βιο-αντιδραστήρων μεμβρανών (MBR-Membrane 
Bio Reactor). Στο τέλος απολυμαίνεται όλη η παρα-
γόμενη ποσότητα με προσθήκη διαλύματος χλωρίου 
αλλά και με υπεριώδη ακτινοβολία (UV). Η ποιότητα 
του τελικού νερού ελέγχεται σε 24-ωρη βάση με ει-
δικό εξοπλισμό. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το νερό 
να γίνεται πια κατάλληλο για απεριόριστη άρδευση 
και βρώσιμων ειδών, με βάση τις προδιαγραφές και 
τα όρια που θέτει η Νομοθεσία. Ήδη αυτήν τη στιγμή 
υλοποιείται στο Βιολογικό Καθαρισμό της Παροικιάς 
ένα έργο με αντικείμενο «Αναβάθμιση ΕΕΛ Παροικι-
άς και τριτοβάθμια επεξεργασία» προϋπολογισμού 
999.500 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμ-
μα Φιλόδημος Ι και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΠ. Με 
την ολοκλήρωση των εργασιών και την εγκατάσταση 
υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού, θα γίνε-
ται τριτοβάθμια επεξεργασία μέρους του νερού που 
θα κατέληγε στη θάλασσα, με την μέθοδο UF (υπερδι-
ήθηση) και θα παράγονται τουλάχιστον 200-400 κυβ/

Β’ φάση 
επεξεργασίας λυμάτων
Επανάχρηση του νερού!
Η συγκεκριμένη πρακτική, η διάθεση δηλαδή του επεξεργασμένου νερού των 
βιολογικών καθαρισμών για άρδευση, χρησιμοποιείται ευρέως στο εξωτερικό 
και θεωρείται ο πιο σωστός τρόπος για αξιοποίηση του συγκεκριμένου νερού. 

∆εξαμενές αερισμού-βιολογικής επεξεργασίας ΒΙΟΚΑ Παροικιάς
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ημέρα νερού. Το τελικό προϊόν θα μπορεί να διατεθεί 
σε κάθε ενδιαφερόμενο για άρδευση οποιασδήποτε 
καλλιέργειας (άρδευση κήπων σε ξενοδοχεία, άρδευ-
ση θερμοκηπίων κτλ).

Το νερό είναι ένας πεπερασμένος πολύτιμος πόρος. 
Παρόλο που καλύπτει το 72% της επιφάνειας της Γης, 
λιγότερο από 3% είναι κατάλληλο για χρήσεις όπως 
η πόση και η άρδευση. Με βάση επίσημα στοιχεία της 
ΕΕ, ειδικά στην περιοχή της Μεσογείου, περίπου το 
20% του πληθυσμού ζει κάτω από συνεχή πίεση στα 

υδάτινα αποθέματα, ενώ τους καλοκαιρινούς μήνες 
πάνω από το 50% του πληθυσμού επηρεάζεται, λιγό-
τερο ή περισσότερο, από τη λειψυδρία.

Σε μια κυκλική οικονομία, η επαναχρησιμοποίηση 
του νερού διαδραματίζει σημαντικό ρόλο καθώς έχει 
σημαντικά περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά 
οφέλη. Για τη ΔΕΥΑΠ, η επαναχρησιμοποίηση του 
νερού των τριών Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας 
Λυμάτων αποτελεί στρατηγική επιλογή για το 
μέλλον, καθώς είναι βέβαιο ότι θα μπορέσει να δώ-

σει σοβαρές λύσεις τα επόμενα χρόνια, καλύπτοντας 
μέρος των συνεχώς αυξανόμενων αναγκών νερού για 
άρδευση και στηρίζοντας την αγροτική παραγωγή του 
νησιού, ενώ παράλληλα θα δώσει την δυνατότητα για 
φθηνό νερό άρδευσης σε επαγγελματίες αγρότες και 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Έτσι, πέραν της δράσης στον Β-Κ Μάρπησσας για 
αξιοποίηση του νερού προς αναδάσωση και του έρ-
γου στον Β-Κ Παροικιάς που είναι υπό υλοποίηση, εκ-
πονήθηκε την προηγούμενη χρονιά μια μελέτη για την 
αναβάθμιση και τον διπλασιασμό της δυναμικότητας 
του Β-Κ Νάουσας. Εκεί προβλέπεται η εγκατάσταση 
μια νέας γραμμής 3ο-βάθμιας επεξεργασίας, παράλ-
ληλα με την υφιστάμενη που είναι δύο βαθμίδων, η 
οποία θα έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται το πα-
ραγόμενο νερό με την μέθοδο MBR και να αποδίδει 
μέχρι και 1500 κυβικά νερού ημερησίως για απερι-
όριστη άρδευση! Παράλληλα, έχει συμπεριληφθεί 
στη μελέτη του έργου η κατασκευή αγωγού από τον 
βιολογικό καθαρισμό Νάουσας προς την υφιστάμε-
νη δεξαμενή του ΤΟΕΒ, με στόχο να διατεθεί όλη η 
ποσότητα για άρδευση στους αγρότες της περιοχής. 
Δηλαδή, μελλοντικά θα υπάρχει η δυνατότητα να 
επεξεργαστούν μέχρι και 500.000 κυβικά νερού 
ετησίως και να επιστραφούν για απεριόριστη άρδευ-
ση ή εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, ο οποίος 
ειδικά στην ευρύτερη περιοχή της Νάουσας, με βάση 
μελέτες του ΙΓΜΕ, εμφανίζει έντονα το πρόβλημα της 
υφαλμύρωσης. Το έργο είναι ύψους 3.990.000 ευρώ, 
έχει λάβει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και 
ήδη υποβλήθηκε πρόταση το προηγούμενο διάστημα 
για χρηματοδότησή του από πρόγραμμα του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και αναμένεται η ένταξή του στο Τα-
μείο Ανάκαμψης».

Η αναδάσωση στη Μάρπησσα
Στις 16/2/2021 σε συνεδρίασή της η κοινότητα 

Μάρπησσας πρότεινε την υποβολή αιτήματος στη Δ/
νση Δασών για την παροχή δωρεάς δενδρυλλίων για 
τη φύτευση του λόφου Αγίου Αντωνίου. 

Η πρόεδρος, Άννα Αντωνοπούλου, είχε προτεί-
νει, μετά από ερώτημα της διεύθυνσης Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού/Δόμησης και Περιβάλλοντος του δήμου 
Πάρου, να ενταχθούν στο πρόγραμμα αναδάσωσης 
και φύτευσης οι περιοχές του κοινοτικού βοσκότοπου 
στη θέση Λόφου Αντωνίου, εκτάσεως 3,5 χιλιάδες στρ. 
Το τοπικό συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα για τη δεν-
δροφύτευση στον λόφο Αγ. Αντωνίου.

Η μελέτη είχε παρουσιαστεί σε συνάντηση στο κοινο-
τικό κατάστημα και ο πρόεδρος της ∆ΕΥΑΠ, Γιώρ-
γος Πούλιος, όπως και ο διευθυντής της ∆ΕΥΑΠ, 
Ν. Καραμανές, τους διαβεβαίωσαν ότι μπορούν να 
αναλάβουν την εκτέλεση του έργου, αναβαθμίζοντας 
τα συστήματα του ΒΙΟΚΑ Μάρπησσας και μεταφέρο-
ντας τα επεξεργασμένα λύματα στο λόφο του Αγίου 
Αντωνίου για το πότισμα των 2.500 δενδρυλλίων. 
Τέλος, η παραπάνω δράση στοίχισε περίπου 50.000 
ευρώ και χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους της 
ΔΕΥΑΠ και του δήμου Πάρου.

Τέλος, η πρόεδρος, Άννα Αντωνοπούλου-Φραντζή, 
δήλωσε στην εφημερίδα μας: «[…] Πήραν τη μελέτη, 
την οποία και τροποποίησαν σε κάποια σημεία. Στη 
συνέχεια η ΔΕΥΑΠ πρόβλεψε δαπάνη ώστε να μπει 
σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία θα τα στέλ-
νει στον Άγιο Αντώνιο. Επιπρόσθετα, έγινε η φύτευση 
δενδρυλλίων περιμετρικά μέχρι το πάνω μέρος του 
λόφου από την υπηρεσία καθαριότητας και πρασίνου 
του δήμου. Τοποθετήθηκαν οι δύο πλαστικές δεξαμε-
νές, 5 κυβικών η καθεμία. Ύστερα η ΔΕΥΑΠ, έκανε και 
τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου, για να ποτίζονται τα 
δενδρύλλια 

Κατόπιν, πάλι με απόφαση του κοινοτικού συμβούλι-
ου ενεργήσαμε και ζητάμε τον Νοέμβριο του 2021 να 
συμπεριληφθούμε σε κάποιο πρόγραμμα που «τρέχει» 
για να μας δώσουν περισσότερα δενδρύλλια, και να 
προχωρήσουμε σε περαιτέρω αναδάσωση. Το νερό 
είναι τελείως επεξεργασμένο, γεγονός που το επιση-
μαίνει η ΔΕΥΑΠ με ταμπέλες που έχει τοποθετήσει. Εί-
ναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει από κοινού από 
την κοινότητα Μάρπησσας, τον δήμο και τη ΔΕΥΑΠ».

Πρώτο θέμα

∆εξαμενές καθίζησης ΒΙΟΚΑ Παροικιάς

Από την αναδάσωση του λόφου του Αγ. Αντωνίου.
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Αντιδράσεις 
για τις 
δηλώσεις 
Χαρδαλιά

Η δήλωση του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας 
και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκου Χαρδαλιά, περί ανησυ-
χίας αύξησης κρουσμάτων σε 4 νησιά, μεταξύ αυτών 
και η Πάρος, έφερε αντιδράσεις στο νησί μας, καθώς 
όλοι θυμήθηκαν το περσινό ξαφνικό lockdown στα 
μέσα Αυγούστου, που ήταν αυτό που έκλεισε και τη 
θερινή σεζόν.

Η πρώτη αντίδραση

Η πρώτη αντίδραση για τη δήλωση Χαρ-
δαλιά, ήρθε από την Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου 
Αντιπάρου, που σε δελτίο Τύπου υποστή-
ριξε:

«Η στοχοποίηση του νησιού μας για δεύ-
τερη φορά από τον κ. Χαρδαλιά, δεν πέρα-
σε απαρατήρητη στην κοινωνία της Πάρου.

Τέσσερα νησιά, ανάμεσά τους και το δικό 
μας, θα παρακολουθούνται λόγω του αυ-
ξημένου ιϊκού φορτίου, όπως ανέφερε σε 
πρόσφατη ανακοίνωσή του (23/6). Πέρυσι 
στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, 
παραμονή 15Αύγουστου, ο κ. Χαρδαλιάς 
έβαλε το νησί μας σε καθεστώς lockdown 
με καταστρεπτικές συνέπειες για την τοπι-
κή μας οικονομία. Φέτος μεθοδεύεται και 
πάλι κάτι ανάλογο;

Καλούμε τον κ. Χαρδαλιά να σταματήσει 
να κατονομάζει και να δυσφημίζει νησιά 
και να οργανώσει έστω και καθυστερημέ-
να την προστασία του μόνιμου πληθυσμού 
τους με ελέγχους που αφορούν όχι μόνο 
στους επισκέπτες, αλλά και στους ελάχι-
στους επιχειρηματίες που δεν θα τηρούν τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα. Η δημοτική αρχή, κατά κύριο λόγο, 
αλλά και οι επαγγελματικοί σύλλογοι του τουρισμού 
πρέπει να ενεργήσουν άμεσα, μεθοδικά και αποτελε-
σματικά, ώστε να αποτραπεί η δυσφήμιση του νησιού 
μας και η επανάληψη της βεβιασμένης κυβερνητικής 
αντίδρασης που πέρυσι προκάλεσε αναστάτωση στον 
τουριστικό πληθυσμό και τη μαζική αναχώρησή του.

Δεύτερη φορά το ίδιο σκηνικό δεν θα το αντέ-
ξει η οικονομία του νησιού». 

Ομαδικός εμβολιασμός

Ο δήμος Πάρου, αντί απαντήσεως στις δηλώσεις 
Χαρδαλιά, εξέδωσε δελτίο Τύπου στις 24/6/21, με το 
οποίο προέτρεπε για την επίσπευση του ομαδικού εμ-
βολιασμού κατά του Covid-19. Στην ανακοίνωση γρά-
φτηκε:

«Η τουριστική σεζόν για τη φετινή χρονιά έχει ξεκι-
νήσει, με ιδιαίτερα ευοίωνες προοπτικές για την Πάρο, 
όπως καταδεικνύουν τόσο η αυξανόμενη κινητικότητα 
του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος όσο και όλες οι 

σχετικές προβλέψεις.
Στο πλαίσιο αυτό, σύμφωνα με τα επίσημα στατιστι-

κά δεδομένα από το Κέντρο Υγείας Πάρου, από τους 
13.715 μόνιμους κατοίκους του νησιού, απέναντι στον 
κορωνοϊό έχουν εμβολιαστεί πλήρως 8.489 συμπολί-
τες μας, ένα νούμερο που αντιστοιχεί σε ποσοστό άνω 
του 60%. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό παραμένει 
ανεμβολίαστο ακόμα, ενώ ταυτόχρονα ο κίνδυνος δι-
ασποράς παραμένει ακόμα ενεργός, θέτοντας σε κίν-
δυνο την υγεία όλων μας.

Από την έναρξη του εθνικού εμβολιαστικού προ-
γράμματος για όλη τη χώρα, ο Δήμος Πάρου πρω-
τοστάτησε και επεδίωξε να υπάρξει σχετική ρύθμιση 
ώστε το πρόγραμμα να επεκταθεί σε όλα τα νησιά, 
κάτι που τελικά συνέβη, με την έναρξη του προγράμ-
ματος «Γαλάζια Ελευθερία», το οποίο προβλέπει τον 
καθολικό και πλήρη εμβολιασμό των μονίμων κατοί-
κων των νησιών όλης της χώρας. Αυτό έγινε επει-

δή θέλαμε πρώτα να διασφαλίσουμε την υγεία όλου 
του πληθυσμού μας καθώς και όλων των επισκεπτών 
μας, ώστε η Πάρος να είναι πράγματι θωρακισμένη 
στο μεγαλύτερο βαθμό και τελικά ένας αξιόπιστος και 
ασφαλής covid-free προορισμός για όλο το καλοκαί-
ρι, το ταχύτερο δυνατό. Για να το πετύχουμε όμως 
αυτό πρέπει να εμβολιαστεί η συντριπτική πλειοψη-
φία του πληθυσμού των ενηλίκων ώστε να χτιστεί το 
απαραίτητο τοίχος ανοσίας. Τώρα, στην πιο κρίσιμη 
στροφή ενόψει του υπόλοιπου καλοκαιριού, πρέπει να 
ολοκληρώσουμε αυτό που ξεκινήσαμε. Ο Δήμος Πά-
ρου απευθύνει κάλεσμα στους πολίτες που δεν έχουν 
εμβολιαστεί ακόμα, να σπεύσουν να δηλωθούν στις 
σχετικές λίστες του Κέντρου Υγείας Πάρου, με εξαίρε-
ση εκείνους για τους οποίους απαγορεύεται ο εμβολι-
ασμός για καθαρά ιατρικούς λόγους. Είναι πράξη ευ-
θύνης, για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και 
τους ανθρώπους μας, να επανέλθει η καθημερινότητά 
στους φυσιολογικούς της ρυθμούς και να συνεχιστεί 
η καλή επιδημιολογική εικόνα που παρατηρείται στο 
σύνολο της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε και τους αλλοδαπούς 
μόνιμους κατοίκους του νησιού που δεν έχουν ΑΜΚΑ, 
να εκμεταλλευτούν τη δυνατότητα που τους προσφέ-
ρεται και να εκδώσουν προσωρινό ΑΜΚΑ για να μπο-
ρέσουν να εμβολιαστούν.

Τέλος, εφιστούμε για μία ακόμη φορά την προσοχή 
σε όλους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην τήρηση 
των υγειονομικών μέτρων και να μην παραλείπουν να 
ακολουθούν ευλαβικά όσα έχει θεσπίσει η πολιτεία 
για τον περιορισμό μετάδοσης του κορωνοϊού.

Οι Παριανοί έχουμε δείξει ότι μπορούμε να τα κα-
ταφέρνουμε ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες. 
Μπορούμε και πρέπει να το κάνουμε και τώρα. Για να 
πάρουμε τις ζωές μας πίσω. Γιατί η ευθύνη εκτός από 
ατομική είναι και συλλογική απέναντι στο κοινωνικό 
σύνολο και μας αφορά όλους. Εμβολιαζόμαστε γιατί 
νοιαζόμαστε».

Στελεχώστε τις υπηρεσίες

Ο έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, 
έστειλε επιστολή στους βουλευτές του 
Νομού Κυκλάδων για τη στελέχωση των 
τοπικών ελεγκτικών μηχανισμών το καλο-
καίρι του 2021, για την αυστηρή τήρηση 
των υγειονομικών πρωτοκόλλων και των 
μέτρων ασφαλείας.

Στο αίτημά του αναφέρει:
«Με αφορμή τις δηλώσεις του υφυ-

πουργού κ. Χαρδαλιά στις 23.6.21, ο οποί-
ος έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για 
τέσσερα νησιά της χώρας, τα οποία δημι-
ουργούν ανησυχία στους ειδικούς καθώς 
εκεί παρατηρούνται αυξήσεις κρουσμάτων, 
ανάμεσα τους και η Πάρος, έχουν προκλη-
θεί πολλά παράπονα και αντιδράσεις στην 
τοπική μας κοινωνία.

Γνωρίζετε ότι στην Πάρο και στην Αντί-
παρο πέρυσι στις 14.8.2020, επιβλήθηκαν 
αυξημένοι περιοριστικοί όροι λόγω των 
κρουσμάτων που δηλώθηκαν κατά την 
επιστροφή στον τόπο κατοικίας αρκετών 

επισκεπτών μας από τις θερινές τους διακοπές. Επει-
δή και την φετινή περίοδο ιδιαίτερα το διάστημα 15 
Ιουλίου – 20 Αυγούστου 2021, στην Πάρο και την 
Αντίπαρο θα υπάρχουν χιλιάδες νέοι που έρχονται για 
διακοπές και στην συντριπτική τους πλειοψηφία είναι 
ανεμβολίαστοι,

Σας παρακαλούμε να έρθετε σε επαφή με τα αρμό-
δια υπουργεία και να ζητήσετε την στελέχωση των 
ελεγκτικών μηχανισμών για την αυστηρή τήρηση των 
υγειονομικών πρωτοκόλλων και των μέτρων ασφα-
λείας. Θα πρέπει να υπάρξει αυστηρός έλεγχος στα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, στα κέ-
ντρα διασκέδασης, στις πλατείες, στα μέσα μεταφο-
ράς (πλοία, λεωφορεία) κλπ. Η οικονομία της Πάρου, 
της Αντιπάρου και των υπόλοιπων νησιών εξαρτάται 
σε μέγιστο βαθμό από τον τουρισμό. Θα πρέπει όλοι 
να συμβάλλουμε ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε νέο 
lockdown που θα δημιουργήσει τεράστιες συνέπειες 
στην οικονομία των νησιών μας και στην επιβίωση 
των συμπατριωτών μας. Αναμένουμε τη θετική σας 
συνδρομή και βοήθεια».
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συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ο κ. 
Χαρδαλιάς…

Υπάρχει μία μεγάλη αλήθεια. Το νησί μας από του 
Αγ. Πνεύματος και μετά έχει περισσότερα κρούσματα 
απ’ όσα είχε καθ’ όλη τη διάρκεια της καραντίνας 
από τον Οκτώβριο του 2020. Όταν ξεκίνησαν να 
έρχονται –ανεξέλεγκτα- οι πρώτοι παραθεριστές, τα 
κρούσματα πολλαπλασιάστηκαν. Αυτό ως αρχή-απά-
ντηση στις δηλώσεις του κ. Χαρδαλιά και το κούνημα 
του δάχτυλου εκ μέρους του. Κάτι στο οποίο αρέσκε-
ται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της ίωσης του 

κορωνοϊού.
Ακόμα, άλλη μία αλήθεια είναι ότι το εμβολιαστικό 

πρόγραμμα στην Πάρο άργησε να τρέξει με γρηγο-
ρότερους ρυθμούς. Ο μαζικός εμβολιασμός ξεκίνησε 
ουσιαστικά με το πρόγραμμα «Γαλάζια Ελευθερία», 
όταν και έγιναν τρεις οι γραμμές εξυπηρέτησης των 
πολιτών σε Πάρο και Αντίπαρο. 

Γι’ όλα αυτά δε φταίει το νησί μας, αλλά εκείνοι 
που συμπλέουν κυβερνητικά με τον κ. Χαρδαλιά. Η 
κυβέρνηση άφησε συνειδητά σε δεύτερο χρόνο τα 
νησιά και τα θυμήθηκε μόλις στην έναρξη της θερινής 
σεζόν. Ακόμα, αυτό που δεν κατανοούν μερικοί στο 
νησί μας είναι ότι ο πληθυσμός δεν είναι αυτός που 
έχουμε στα χαρτιά με την τελευταία απογραφή του 
2011. Όχι μόνο διότι ο πληθυσμός στην Πάρο έχει 
αυξηθεί, αλλά γιατί εκτός του μόνιμου πληθυσμού 
στο νησί μας ζουν κάθε καλοκαίρι 2000 περίπου 
αλλοδαποί, που έχουν εδώ παραθεριστικές οικίες. 
Επίσης, εκτός των παραθεριστών με τις οικίες που 
διατηρούν στην Πάρο υπάρχει κι άλλος ένας πληθυ-
σμός (που μερικοί τους ανεβάζουν κι’ αυτούς στους 
2000), οι οποίοι είναι οι εποχιακοί εργαζόμενοι. Άρα 
η Πάρος υπολείπεται πολύ ακόμα ώστε να έχει ένα 
ικανοποιητικό επίπεδο εμβολιασθέντων. Δεν προ-
σθέτουμε σε όλους τους παραπάνω αριθμούς και 

τους παριανούς που ζουν εκτός Πάρου και έρχονται 
κάποιες ημέρες του καλοκαιριού για παραθερισμό.

Από την άλλη, οι ευθύνες της κυβέρνησης και του 
κ. Χαρδαλιά είναι μεγάλες. Και είναι μεγάλες διότι 
από την κυβέρνηση δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια 
ελέγχου σε αεροδρόμια και λιμάνια. Επί έναν χρόνο 
όποιος θέλει πηγαινο-έρχεται μέσω αεροδρομίου 
Πάρου. Ειδικά στο αεροδρόμιο δεν υπάρχει κανέ-
νας έλεγχος. Όλοι το γνωρίζουμε αυτό. Ακόμα και 
τη λεγόμενη εποχή του σκληρού lockdown (τον χει-
μώνα), δε γινόταν κανένας έλεγχος στο αεροδρόμιο. 
Το γράφω αυτό διότι στην περίοδο του λεγόμενου 
σκληρού lockdown, ο υπογράφων αυτό το κείμενο 
ταξίδεψε σε Φρανκφούρτη και Στρασβούργο, δίχως 
κανέναν έλεγχο. Απλά σαν καλός μαθητής υπέγρα-
ψα στα σύνορα Γερμανίας – Γαλλίας, ότι δεν έχω 
κορωνοϊό… (Α, υπέγραψα κι ένα χαρτί ότι δεν είμαι 
τρομοκράτης, για να μπω στο ευρωκοινοβούλιο!). 
Τόσο απλά.

Αν πάμε στα λιμάνια, εδώ το γέλιο είναι περισσότε-
ρο. Πόσο μάλλον στον λιμένα της Πάρου, που όποιος 
θέλει έρχεται.

Ο κ. Χαρδαλιάς πριν λοιπόν κουνήσει το δάχτυλό 
του καλό θα ήταν να σκεφτεί αν εκείνος κι η κυβέρ-
νηση που μετέχει, τα έχουν κάνει όλα σωστά…

ΕΛΣΤΑΤ
Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) καλεί τους 

ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να ενταχθούν στο 
Μητρώο Τομεαρχών των Γενικών Απογραφών Κτιρί-
ων και Πληθυσμού-Κατοικιών (ΚΠΚ) περιόδου Ιουλίου 
– Δεκεμβρίου 2021, να υποβάλουν τη σχετική ηλε-
κτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι τις 

12/7/2021.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εγγραφή στο Μη-

τρώο Τομεαρχών έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα, τα 
οποία θα πρέπει να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι Λυ-
κείου ή εξαταξίου Γυμνασίου, ηλικίας από 18 έως 67 
ετών.

Οι υποψήφιοι μπορεί να είναι ιδιώτες, ή υπάλληλοι 
της Κεντρικής Διοίκησης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ ελεγχόμενων 
από το Δημόσιο, ΟΤΑ, Δημόσιων Επιχειρήσεων και Ορ-

γανισμών. Εξαιρούνται οι υπάλληλοι της ΕΛΣΤΑΤ, της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) και των 
Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και όσοι θα υπηρετούν 
τη στρατιωτική τους θητεία κατά το χρονικό διάστημα 
Ιουλίου-Δεκεμβρίου 2021.

Οι αιτήσεις για την εγγραφή θα πρέπει να υποβλη-
θούν στην ιστοσελίδα της ΕΛΣΤΑΤ και συγκεκριμένα 
στον σύνδεσμο: statistics.gr/2021-census-pop-hous-
enum
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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)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπί-

τι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ. 

από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 622 456, 

6986 727 887 (Vasil Konday)

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ΕΛΗΤΑΣ, ΚΑΛΑ-

ΜΑΥΚΑ, ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από 

κατασκευαστή σπίτια. Μικρές ευκολί-

ες δεκτές. www.paroshomes.livadas.

de, Τηλ. 6932 285 768

ΑΓ. ΒΛΑΣΣΗΣ, ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥ, 

πωλείται οικόπεδο έκτασης 1,4 

στρεµµάτων. Περιέχει παλαιά οικία 

και απέχει από τον κεντρικό δρόµο 

Αρχιλόχου-Νάουσας 50 µέτρα. Πλη-

ροφορίες τηλ. 6973 641 678

ΝΑΟΥΣΑ ΥΣΤΕΡΝΙ (ΑΣΤΕΡΑΣ), πω-

λείται κτήµα 4.360 τ.µ. Υπάρχει κτίσµα 

117 τ.µ., που χρίζει αναπαλαίωσης. 

Τηλ. 6932 175 085

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ,ενοικιάζονται επιπλωµένα 

διαµερίσµατα από 25 έως 55 τ.µ. για 

καλοκαιρινή σεζόν. Τα διαµερίσµατα 

είναι κλιµατιζόµενα, επιπλωµένα, 

έχουν ιδιωτικές βεράντες, ηµιυπαί-

θριους χώρους και θέα προς την 

θάλασσα. Βρίσκονται στα 150 µέτρα 

από τη θάλασσα και απέχουν 1 χλµ 

από το λιµάνι της Παροικιάς. Τηλ.: 

6989445665 

ΝΑΟΥΣΑ, στον παλιό περιφερειακό 

δρόµο, έναντι γυµνασίου, 400 µ. 

περίπου από το κέντρο ενοικιάζεται 

αίθουσα 115 τ.µ., µε βεράντα 50 τ.µ. 

και πάρκιγκ, για επαγγελµατική ή 

άλλη χρήση. Πληροφορίες στο τηλ. 

6945 996 800

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΚΟΜΜΩΤΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ µε προ-

ϋπηρεσία ζητείται από κοµµωτήριο 

στην Παροικιά, κατά προτίµηση µε 

εξειδίκευση στο αντρικό – barber και 

στο χτένισµα. Τηλ. για πληροφορίες: 

22840 24827 και ώρες καταστηµά-

των. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

από εταιρεία διανοµών στην Πάρο. 

Απαιτούµενα προσόντα: Ηλικία έως 

35 ετών, απόφοιτος Λυκείου, γνώση 

αγγλικής γλώσσας, λογιστικής και 

Η/Υ, δυναµική προσωπικότητα, ευγε-

νική συµπεριφορά. Βιογραφικά στο 

Fax: 22840 – 41563 και στο e-mail: 

arhicom1@otenet.gr. Επικοινωνία 

στα τηλ. 22840 – 41252, 41764 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζητείται, από το 

ξενοδοχείο «ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ» στην Χρυσή 

Ακτή Πάρου. Πληροφορίες στο τηλ. 

6979 328 556 ή στο e-mail στο 

operations@poseidon-paros.gr

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

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται από εταιρεία 

διανοµών στην Πάρο. Απαραίτητα: 

Απολυτήριο Λυκείου, ∆ίπλωµα Ο-

δήγησης Γ’ Κατηγορίας, Ηλικία έως 

40 ετών. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 

θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 

Βιογραφικά στο Fax: 22840 – 41563 

και στο email: arhicom1@otenet.gr. 

Επικοινωνία στα τηλ. 22840 – 41252, 

41764

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία 

σε Μίνι Μάρκετ. Τηλ. επικοινωνίας: 

22840 23721

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ζητείται, για όλα τα 

πόστα από ξενοδοχείο στην Παροικιά. 

Για πληροφορίες στο τηλ. 6947 023 

004

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για το 

παντοπωλείο Arsenis στη Νάουσα, 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ για το 

λογιστήριο της χονδρικής πώλησης 

στη Νάουσα και ΠΩΛΗΤΗΣ για το 

κατάστηµα της Παροικιάς. Βιογραφικά 

στο email ktimaarseni@gmail.com

To ξενοδοχείο SUMMER SENSES 

αναζητά τις παρακάτω ειδικότητες: 

1) ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α & Β, 2) ΣΕΡΒΙΤΟ-

ΡΟΥΣ, 3) ΡΕΣΕΨΙΟΝ. Aποστολή 

βιογραφικών email: manager@

summersenses.gr & hr@

tresorhospitality.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ, ζητείται, 

µε προϋπηρεσία, για κατάστηµα µε 

έπιπλα στην Παροικιά. Βιογραφικά 

στο email: info@epipla-paros.gr

ΤΑΜΙΑΣ και ΠΩΛΗΤΗΣ, έµπειροι 

ζητούνται από την Αγροτεχνική Α.Ε. 

Μισθός υψηλός και bonus. Βιογραφι-

κά στο agrotexniki@yahoo.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από αρτοποι-

είο, πλήρης απασχόληση για όλο το 

χρόνο. Επιθυµητή προϋπηρεσία, όχι 

απαραίτητη. Τηλ. για πληροφορίες: 

698 1778 449, email: dora1paros@

gmail.com

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για την στελέχωση 

του τµήµατος λογιστηρίου σε σούπερ 

µάρκετ στην Πάρο, για πλήρη απα-

σχόληση όλο τον χρόνο. Απαραίτητη 

προϋπόθεση η καλή γνώση χρήσης 

Η/Υ και των προγραµµάτων του 

MS Offi  ce(Word, Excel). Αποστολή 

βιογραφικών στο broth.acc@gmail.

com.

Ο∆ΗΓΟΣ, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας 

για φορτηγό αλυσιδάκι, ζητείται από 

εταιρία ενοικιάσεων κάδων – ανακύ-

κλωσης. Πληροφορίες στα τηλ.: 6980 

512 445 – 6932 460 190

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ και ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ, µε 

εµπειρία, ζητούνται από ξενοδοχείο 

5*. E-mail στο astir@otenet.gr και 

astirlogist@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 

ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 

Επικοινωνίας 6981 746 231

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ, ζητείται για βίλα 

στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης, για 

τρίµηνη απασχόληση 2 ηµέρες την 

εβδοµάδα 8ωρο. Τηλ.: 6948 104 060

ΚΟΠΕΛΑ,ζητείται µέχρι το τέλος 

Σεπτεµβρίου για καθαριότητα ενοι-

κιαζόµενων δωµατίων στη Νάουσα. 

8ωρη απασχόληση µε ασφάλιση και 

µισθό 1000€ τον µήνα. Τηλ. επικοινω-

νίας 2284051040.

ΑΤΟΜΟ, ζητείται για σαλάτες και 

τηγάνια, µε εµπειρία, απογευµατινή 

βάρδια, από εστιατόριο στον ∆ρυό. 

Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ. 697 

255 8231

ΑΤΟΜΑ, ζητούνται , για όλες τις 

θέσεις (Ταµεία-Μαναβική-Τυριά–

Αλλαντικά) σε σούπερ µάρκετ στην 

Πάρο, για πλήρη απασχόληση όλο 

τον χρόνο. Αποστολή βιογραφικών 

στοbroth581@otenet.gr.

Αγγελίες

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»

Αναγγελίες Γάμου
Ο ∆αφερέρας Ιωάννης του Δημητρίου και της 

Στυλιανής το γένος Κρητικού, και η Βουτυριάδη Αρ-
γυρώ του Κωνσταντίνου και της Καλλιόπης το γένος 
Κρητικού, πρόκειται να παντρευτούν στην Πάρο, στην 
Παναγία Εκατονταπυλιανή στις 21/8/21.

Ο Παναγιώτης Ράπτης του Λαζάρου και της Ελέ-
νης Σιδερά που γεννήθηκε στην Πάρο και η Κατερί-
να Τσιγώνια του Κωνσταντίνου και της Μαργαρίτας 
Παπαγιάκουμου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, 
πρόκειται να παντρευτούν τον Οκτώβριο στην Πάρο.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€
∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος: 30/06/2021
Αριθ. Πρωτ.: Κ.Γ./ΚΑΠΑ 21330

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι 
στις 20 Ιουλίου 2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ. 
έως 11:00π.μ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολι-
μένα Πάρου, δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με 
σφραγισμένες προσφορές, σύμφωνα με τους προσαρ-
τημένους στην διακήρυξη όρους για την εκμίσθωση 
χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση του δικαιώμα-
τος εγκατάστασης και λειτουργίας μίας (1) Αυτόματης 
Ταμειολογιστικής Μηχανής (ΑΤΜ), στον Κρατικό Αερο-
λιμένα Πάρου, για τρία (3) χρόνια.

Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισμού, 
θα παρέχονται από τη Διεύθυνση Οικονομικού και 
Προσόδων τμήμα Γ’ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπο-
ρίας, στο τηλ. 210 8916271 και από τον Κρατικό Αερ/
να Πάρου τηλ. 22840 90502, 90505

Η Αν. Αερολιμενάρχης
Στέλλα Σαρρή

Ετήσιο Μνημόσυνο
Την Κυριακή 18 Ιουλίου το 2021 θα τελεστεί το ετή-

σιο μνημόσυνο της Χρυσούλας Σκανδάλη στο εκκλη-
σάκι του Χριστού στην Αλυκή.
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1821: 
«Επιθυμία 
ελευθερίας» 
ή λάβα της 
Επανάστασης;

Είχαμε προσφάτως ένα «μείζονος εθνικής, ιστορικής 
και πολιτισμικής σημασίας» δρώμενο: έκθεση μόδας 
«αφιερωμένη στην Ελλάδα και την συμπλήρωση 200 
χρόνων από την έναρξη της επανάστασης του 1821» 
στο Καλλιμάρμαρο και φωτογραφήσεις σε διάφορους 
αρχαιολογικούς χώρους! Ρίγη εθνικής συγκινήσεως…

Ακολούθησε άλλο ένα επίσημο δρώμενο: η «Επιθυ-
μία ελευθερίας»! Πρόγραμμα της Επιτροπής «Ελλάδα 
2021» υπό την Γιάννα Αγγελοπούλου, κατά το οποίο 
προβλήθηκε στην πρόσοψη κτιρίων μια «οπτικοποιη-
μένη αφήγηση του Αγώνα του 1821, μέσα από έργα 
τέχνης που αναφέρονται σε αυτόν». Επιλέγω να μη 
σταθώ στη σύνθεση, στον χαρακτήρα και στον προ-
σανατολισμό της εν λόγω επιτροπής, της επικεφαλής 
της και του εντολέα της Κ. Μητσοτάκη. Δε θα σταθώ 
στις τεχνολογικές, καλλιτεχνικές-αισθητικές πλευρές 
του εγχειρήματος, στο δημιουργικό μέρος του οποίου 
εμπλέκεται και το Εργαστήριο Μεταβαλλόμενων Ευ-
φυών Περιβαλλόντων της Αρχιτεκτονικής Σχολής του 
Ιδρύματος στο οποίο διδάσκω.

Στέκομαι στην ονομασία: «Επιθυμία ελευθερίας»! 
Αντιπαρέρχομαι την ίδια την γλωσσική διατύπωση 
(συντάσσεται άραγε η επιθυμία με γενική πτώση;) και 

θέτω το εξής διερώτημα: μπορεί άραγε η «επιθυμία» 
να προβάλλει ως θεμελίωση και κινητήριος δύναμη 
μιας μαζικής λαϊκής επανάστασης, ενός συλλογικού 
αγώνα ζωής ή θανάτου;

Μπορεί άραγε να ταιριάζει το κεντρικό επαναστατικό 
σύνθημα «Ελευθερία ή Θάνατος» με νερόβραστο έως 
ξενέρωτο «Επιθυμία ελευθερίας»; Δηλαδή, εκεί που 
καθόταν μερικούς αιώνες σκλαβωμένος από τον κα-
τακτητή και τον κοτζαμπάση δυνάστη ο λαός του ήρθε 
χαλαρά μια «επιθυμία»!; Όπως επιθυμείς π.χ. παϊδάκια 
ή μπακλαβά σου έρχεται και να ξεσηκωθείς, να πάρεις 
τα όπλα και να χυθείς στη μάχη!; Άραγε ποιος, με ποια 
καρδιά και ποιο καμένο από την ανία της σχόλης και 
της δηθενιάς «εκλεκτός νους» εμπνεύστηκε και έθεσε 
δημόσια αυτό το λαπά ως συμβολική αναφορά στην 
επαναστατική φλόγας τέτοιας κλίμακας και βάθους 
ιστορικού γεγονότος; Θα μπορούσε άραγε να υπάρ-
ξει πιο άνευρη, αφυδατωμένη, αποστασιοποιημένη και 
αποξενωμένη διατύπωση για το 1821;

Η διορισμένη καθεστωτική Επιτροπή που ενέκρινε 
αυτή την διατύπωση, δεν μπορεί πλέον να κρύψει την 
ξινίλα και την απέχθεια/αποστροφή της για κάθε τι το 
λαϊκό, το ζωντανό και το επαναστατικό. Αναμενόμενο! 

Κάθε αναφορά σε μεγάλες επαναστατικές καμπές 
της ιστορίας τους προκαλεί τρόμο: ωθεί σε αναστο-
χασμό με βάση τα επίκαιρα προβλήματα της σημερι-
νής κοινωνίας, μας καλεί να τοποθετηθούμε είτε με 
το στρατόπεδο της επανάστασης, της εργασίας, των 
καταπιεσμένων, της προόδου, είτε με το στρατόπεδο 
της αντεπανάστασης, του κεφαλαίου, των σύγχρονων 
ντόπιων και ξένων καταπιεστών-εκμεταλλευτών, της 
συντήρησης, της αντίδρασης, της οπισθοδρόμησης. 
Εξ ου και η άνευρη στιλιστική-φορμαλιστική αναφορά 
διεκπεραιωτικού χαρακτήρα, η φευγαλέα αναπόληση 
ενός «πάλαι ποτέ ένδοξου παρελθόντος» αποκαθαρ-
μένου από κάθε επαναστατική ζωντάνια. 

Οι επαναστάσεις, δεν είναι «ατυχή περιστατικά», ούτε 

«βίαιες εξάρσεις καθυστερημένων μαζών», απότοκες 
μιας ατυχούς «διαχείρισης κρίσεων» εκ μέρους των 
κρατούντων, που ενδέχεται να διαταράξουν το «κλίμα 
συναίνεσης» και να οδηγήσουν σε ανεξέλεγκτες και 
«πολιτικώς εσφαλμένες» συμπεριφορές, η επικαιρότη-
τα των οποίων έχει δήθεν παρέλθει ανεπιστρεπτί στις 
«σύγχρονες δημοκρατίες» του 21ου αι. 

Είναι «τέκνα της ανάγκης και ώριμα τέκνα της ορ-
γής», είναι οι τρομερές ρηγματώσεις της συνέχειας 
του χωροχρόνου, στις οποίες η επίσπευση του ρου της 
ιστορίας επιτυγχάνεται ως ποιοτικό άλμα, με την ενερ-
γό συστράτευση χιλιάδων, εκατομμυρίων ανθρώπων 
για την επίλυση ζωτικών προβλημάτων-αναγκών τους, 
που απορρέουν από ανειρήνευτες αντιφάσεις ενός κα-
θεστώτος, η ριζική ανατροπή του οποίου τίθεται επι-
τακτικά ως ζήτημα ζωής ή θανάτου της πλειοψηφίας 
των ανθρώπων. 

Ως πότε θα επιτρέπουμε να διασύρεται και να εκφυ-
λίζεται η ιστορία του λαού μας σε «κοσμικά δρώμε-
να» με σύστημα αναφοράς τον σάπιο χυλό του «λάιφ 
στάιλ» μιας παρασιτικής ναρκισσιστικής ελίτ και των 
αυλικών της;

∆ημήτρης Πατέλης
Αν. καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης.
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Αναβολή 
εκλογών και 
διαξιφισμοί 
στον ΑΟΠ

Οι εκλογές, που δεν έγιναν τελικά και η πορεία της 
γενικής συνέλευσης του ΑΟ Πάρου, έφεραν δημόσιες 
αντεγκλήσεις. Σημειώνουμε ότι οι εκλογές που ήταν 
να πραγματοποιηθούν στις 27/6/21 αναβλήθηκαν και 
όπως ενημέρωσε ο σύλλογος βάσει του νέου νόμου 
4807/2021 για παράταση θητείας οργάνων διοίκησης 
σωματείων η θητεία του παρόντος Δ.Σ. παρατείνεται 
έως τις 31 Οκτωβρίου 2021.

Οι διαξιφισμοί

Όλα ξεκίνησαν όταν το μέλος του συλλόγου, Γιάν-
νης Βλαχάκης, έστειλε την παρακάτω επιστολή:

«Α.Ο ΠΑΡΟΥ: Η «κατάντια» των Γενικών Συ-
νελεύσεων

Είναι να απορεί κανείς, πως μετά από 31 χρόνια 
συνεχούς δημιουργικής πορείας, με 4 δυνατά ενεργά 
αθλητικά τμήματα (η κολύμβηση ως φαίνεται μας τε-
λείωσε…), με 400 περίπου αθλητές, οι περισσότεροι 
εκ των οποίων στα τμήματα υποδομής, των οποίων οι 
γονείς εγγράφονται και ως μέλη του συλλόγου, την 
περασμένη Κυριακή 21/6 στην Γενική Συνέλευση του 
Συλλόγου, στο ανώτερο θεσμικό όργανο, παρευρεθή-
καμε 14 μέλη εκ των οποίων οι 7 ήταν του Διοικητικού 
Συμβουλίου (ο ένας εκ του Δ.Σ. προσήλθε καθυστερη-
μένα και οι δύο εκ του Δ.Σ αποχώρησαν δε πριν την 
ολοκλήρωση της Γ.Σ.).

Βέβαια στις 19.00, ώρα διεξαγωγής της Γ.Σ. δεν 
υπήρχε απαρτία, η οποία όμως εξασφαλίστηκε στις 
20.00, ώρα επαναληπτικής διαδικασίας σύμφωνα με 
την προκήρυξη, με τα 14 ταμειακά εντάξει μέλη του 
συλλόγου! Εμείς λοιπόν οι 7 ακούσαμε κι ασκήσαμε 
κριτική στους άλλους 7 του Δ.Σ.! και εννοείτε ότι ψη-
φίσαμε ομόφωνα τον Διοικητικό και Οικονομικό Απο-
λογισμό!

Αν αυτό δεν είναι «κατάντια» για ένα ιστορικό σύλ-
λογο τότε τι είναι; και να σκεφτεί κανείς ότι ήταν Εκλο-
γοαπολογιστική Γ.Σ. Ως φαίνεται το Δ.Σ. δεν κατάφερε 
να ενεργοποιήσει τα μέλη του μετά από 2 χρόνια (πέ-
ρυσι δεν έγινε Γ.Σ. αν και υπήρχαν σοβαρότατα ζη-
τήματα όπως η διάλυση του ανδρικού τμήματος, σε 
αντίθεση με άλλους συλλόγους που το έκαναν). Να 
δούμε τουλάχιστον πόσοι θα ενεργοποιηθούν στην 
εκλογική διαδικασία της Κυριακής 27/6! θα έχει εν-
διαφέρον…

Ενδιαφέρον βέβαια έχει, πως γίνεται οι Δήμοι Νά-
ξου Μυκόνου κ.α. να επιχορηγούν τα αθλητικά σωμα-
τεία τους κι εδώ στην Πάρο να λένε ότι δεν μπορούν… 
καλά, οι άλλοι πως μπορούν!

Αυτή δυστυχώς η ιστορία των χρηματοδοτήσεων 
έχει δημιουργήσει ένα άλλο παράδοξο, αντίθετο με 

τους σκοπούς και τις αρχές 
όταν δημιουργήθηκε ο Σύλλο-
γος μας το 1990. Μας είπαν οι 
του Δ.Σ. στην Γεν. Συνέλευση, 
ότι τα αθλητικά τμήματα θα 
λειτουργούν κατά κανόνα με 
τα τμήματα υποδομής, επειδή 
εκεί υπάρχουν συνδρομές. Δη-
λαδή, «γιοκ» συνδρομές «γιοκ» 

αθλητικό τμήμα! Και τα παιδιά των οποίων οι γονείς 
δεν έχουν να πληρώσουν, δεν έχουν δικαίωμα συμ-
μετοχής; Έπαψε δηλαδή να αποτελεί ο Α.Ο. Πάρου 
ανοικτή κοιτίδα αθλητισμού; Αν είναι έτσι, τότε είναι 
απόλυτα δικαιολογημένη και η απόφαση των διοικού-
ντων να μην ενδιαφέρονται για τα ανδρικά και γυναι-
κεία τμήματα. (…)».

Η απάντηση

Με υπογραφή του προέδρου του ΑΟΠ, Αντώ-
νη Λάμπρου, ήρθε στη συνέχεια ανακοίνωση του 
συλλόγου, για το θέμα. Στην επιστολή μεταξύ άλλων 
υποστηρίζεται:

«[…] Οφείλουμε να ενημερώσουμε όλο το φίλαθλο 
κοινό ότι η δύναμη του Συλλόγου μας είναι περίπου 
500 παιδιά, τα οποία στελεχώνουν τις Ακαδημίες 
όλων των τμημάτων μας. Τα παιδιά αυτά αγωνίζονται 
με επιτυχία σε όλα σχεδόν τα αναπτυξιακά πρωτα-
θλήματα που διοργανώνουν οι τοπικές ενώσεις, με 
προοπτική συμμετοχής στα αντίστοιχα Πανελλήνια 
πρωταθλήματα. Επιθυμία μας, λοιπόν, να μας πείτε 
πόσοι αθλητικοί σύλλογοι υπάρχουν στην Ελλάδα με 
αυτό τον αριθμό παιδιών – αθλητών (…).

Ο Σύλλογός μας τη δύσκολή περίοδο που διανύσα-
με και εξακολουθούμε να διανύουμε λόγω πανδημίας 
κατάφερε να πάρει Ειδική Αθλητική Αναγνώριση από 
τη Γ.Γ.Α. σε τρία τμήματά του και ακολουθούν άμεσα 
και τα άλλα δύο.

Όσον αφορά τώρα το αντρικό τμήμα στο ποδόσφαι-
ρο του Α.Ο.Π., βοηθάει τη μία επιτέλους ομάδα του 
νησιού μας, την Α.Ε. ΠΑΡΟΥ, η οποία πέρυσι στα λίγα 
παιχνίδια που πρόλαβε να συμμετέχει λόγω πανδημί-
ας και περιοριστικών μέτρων, κατάφερε και μας χάρι-
σε ωραίες ποδοσφαιρικές στιγμές. Επιτέλους πρέπει 
να ανοίξουμε τα μάτια μας, να κοιτάξουμε μπροστά 
και όχι πίσω και να δούμε πως πραγματικά δεν ωφε-
λεί κανέναν να έχουμε τέσσερις ανδρικές ομάδες 
ποδοσφαίρου στο νησί, οι οποίες για τη συμμετοχή 
τους στα τοπικά πρωταθλήματα κοστίζουν πολύ, πάρα 
πολύ, στους Παριανούς που τις στηρίζουν οικονομικά.

Ας μην είμαστε επικριτές και σχολιαστές σε συζη-
τήσεις καφενείου και ο φίλος μας κ. Βλαχάκης να 
αποφασίσει να ασχοληθεί έμπρακτα και ενεργά με το 
Σύλλογο που τόσο αγαπάει ειλικρινά (…)».

Η πραγματικότητα

Τα παριανά σωματεία ακολουθούν την οικονομι-
κή κατάσταση της τοπικής κοινωνίας, η οποία με τα 
lockdown και την καραντίνα, δεν βρίσκεται στην καλύ-
τερή της κατάσταση…

Έτσι, ως πρώτο μέσο για να ελαττώσουν τα έξοδά 

τους οι ομάδες του νησιού στο ποδόσφαιρο –ως προς 
την πρώτη ομάδα των ανδρών- συγχωνεύτηκαν ανα-
γκαστικά σε μία ομάδα, την ΑΕ Πάρου. Αυτό, που δε 
θα το κρίνουμε τώρα, είχε ως αποτέλεσμα πολλοί φί-
λαθλοι να απογοητευτούν αφού είχαν ταυτιστεί με συ-
γκεκριμένα σωματεία στο νησί. Ειδικά στον ΑΟ Πάρου, 
είχαμε και παραιτήσεις μελών του διοικητικού συμβου-
λίου. Υπάρχει όμως και μία άλλη αλήθεια. Τα παριανά 
ΔΣ των σωματείων δεν άντεχαν οικονομικά, ενώ οι 
υποστηριχτές τους με ελάχιστες εξαιρέσεις, δε βοη-
θούσαν τις ομάδες ούτε με το ελάχιστο, δηλαδή ένα 
εισιτήριο αγώνα με 5 ευρώ, ή με τα λεγόμενα εισιτήρια 
διαρκείας που κυμαίνονταν πάνω – κάτω στα 20-30 
ευρώ τον χρόνο. Έτσι, οι ερασιτέχνες παράγοντες των 
ομάδων ήταν συνεχώς με το χέρι στην τσέπη για τους 
αγώνες εκτός έδρας (αφήνουμε στην άκρη ότι τελικά 
κάποιοι άλλοι πλήρωναν για το χόμπι τριαντάρηδων 
και σαραντάρηδων της πρώτης ομάδας…).

Η άλλη αλήθεια είναι ότι οι μόνοι που συνεισφέρουν 
οικονομικά είναι οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους 
στις ακαδημίες. Έτσι, με τα χρήματα των μικρών κινεί-
ται ουσιαστικά και η πρώτη ομάδα. Κατά βάση όμως τα 
διοικητικά συμβούλια των ομάδων απαρτίζονταν από 
ανθρώπους του ποδοσφαίρου, που όταν είδαν ότι οι 
ομάδες του αυτοδιαλύθηκαν την περσινή χρονιά απο-
γοητεύτηκαν.

Ο ΑΟ Πάρου (ο μεγαλύτερος σύλλογος του νησιού 
σε αριθμό αθλούμενων), προσπαθώντας να διασώσει 
την οικονομική κατάσταση συσπειρώθηκε στις ακαδη-
μίες του. Σωστή η κίνηση και μάλιστα είναι η πρώτη 
φορά στα χρονικά που ο ΑΟΠ έχει αποθεματικό στην 
τράπεζα. Από την άλλη όμως εξαφανίστηκαν οι παρά-
γοντες του. Είναι θλιβερό –κι αυτός είναι ο λόγος της 
αναβολής των εκλογών- ότι έως και την ημέρα της 
κατάθεσης των υποψηφιοτήτων για το νέο ΔΣ υπήρ-
χαν διαθέσιμα όλα κι όλα πέντε άτομα από την παλαιά 
διοίκηση και μόλις μία νέα υποψηφιότητα. Καλά έκανε 
λοιπόν ο ΑΟΠ στηριζόμενος πάνω στον νέο νόμο και 
ανέβαλε τις εκλογές, που θα ήταν παρωδία. Σκέφθηκε 
πολύ σωστά ότι πιθανόν το Φθινόπωρο να υπάρχουν 
περισσότερες υποψηφιότητες.

Τέλος, το ποδόσφαιρο στην Πάρο περνάει μεγάλη 
κρίση κι αυτό οφείλεται όχι μόνο στην οικονομική κα-
τάσταση, αλλά ότι πλέον υπάρχει μεγάλος ανταγωνι-
σμός και ταλέντα που καταλήγουν σε άλλα αθλήμα-
τα. Όταν με το καλό κατασκευαστεί και το δεύτερο 
κλειστό γυμναστήριο στην Παροικιά, τότε το πρόβλημα 
θα είναι εντονότερο. Σε Νάξο και κυρίως σε Σαντορί-
νη, οι ομάδες βρίσκονται σε πανελλήνιες κατηγορίες 
και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, διότι υπάρχει καλύτε-
ρη οικονομική κατάσταση, ενώ τα κατορθώματα του 
Φοίνικα Σύρου αφορούν τις έξυπνες κινήσεις μία δι-
οίκησης, η οποία ομάδα όμως, δεν έχει καμία σχέση 
με ομάδα του νησιού τους. Είναι μία «διεθνής» ομάδα 
με αθλητές επαγγελματίες από όλες τις χώρες. Τόσο 
απλά! Ο αθλητισμός σήμερα είναι επαγγελματικός σε 
κάθε του διάσταση κι όλα τα υπόλοιπα είναι «ευχές». 
Ακόμα και «τσιγκάκια» στο πεζοδρόμιο να θέλεις να 
παίξεις, πρέπει να αγοράσεις αναψυκτικά για να έχεις 
τα «τσιγκάκια».



Ανυπολόγιστη ζηµιά
Η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 27 Ιουνίου 2021 στην Πάρο και κράτησε 

ουσιαστικά δύο εικοσιτετράωρα, άφησε πίσω της πολλές «πληγές».
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδος, η πυρ-

καγιά ξεκίνησε στην περιοχή Αγ. Νικόλαος Κώστου. Για την κατάσβεσή της 
επιχείρησαν 45 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 10 οχήμα-
τα, 8 αεροσκάφη (2 CL 415, 4 CL 215, 2 AIR TRACTOR) και 5 ελικόπτερα (1 
Super Puma του Π.Σ., 1 Bell, και 3 Sikorsky), το αερομεταφερόμενο πεζοπό-
ρο τμήμα της 2ης ΕΜΑΚ που μεταφέρθηκε με αεροσκάφος της ΓΓ Πολιτικής 
Προστασίας από τη Θεσσαλονίκη, και ακόμα άλλοι 10 πυροσβέστες με πέντε 
οχήματα, που ήρθαν ακτοπλοϊκώς από τον Πειραιά.

Τέλος, τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της Δι-
εύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα 
αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
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AMY TΟ ΚΟΡΙΤΣΙ 
ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΟΝΟΜΑ 
AMY

THE NICE GUYS
ΓΚΑΣΤΟΝ Ο 
ΓΚΑΦΑΤΖΗΣ 
GASTON 
LAGAFFE

CAPTAIN 
FANTASTIC

παρασκευη
friday

2018 - 128’

ΑΓΓΛΙΑ 
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

KYΡΙΑΚΗ  
SUNDAY 
2016 - 116’

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΑ 

παρασκευη
friday
2018 - 84’

ΓΑΛΛΙΑ-ΒΕΛΓΙΟ 
ΚΩΜΩΔΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 
MONDay
2018 - 118’

ΑΜΕΡΙΚΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION  
ΑΣIΦ ΚΑΠAΝΤΙΑ/ ASIF KAPADIA 
ME TOYΣ | STARS:  
AMY WINEHOUSE, MITCH 
WINEHOUSE, MARK RONSON

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION  
ΣΕΙΝ ΜΠΛAΚ/ SHANE BLACK
ME TOYΣ | STARS:  
ΡAΣΕΛ ΚΡOΟΥ, ΡAΙΑΝ ΓΚOΣΛΙΝΓΚ 
/RUSSELL CROWE, RYAN GOSLING 
ANGOURIE RICE

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION  
PIERRE-FRAN²OIS MARTIN-
LAVAL
ME TOYΣ | STARS: THÉO 
FERNANDEZ, PIERRE-FRAN²OIS 
MARTIN-LAVAL, ARNAUD DUCRET 

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION  
ΜΑΤ ΡΟΣ / MATT ROSS
ME TOYΣ | STARS: VIGGO 
MORTENSEN, GEORGE MACKAY, 
SAMANTHA ISLER, ANNALISE 
BASSO  

23/
 07

26/
 07

SUBURBICON 

Ο ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ  
ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ
The man  
and the gun  

παρασκευη
friday

2017 - 104’

ΑΜΕΡΙΚΗ 
ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ 

ΘΡΙΛΕΡ

ΔΕΥΤΕΡΑ
MONDAY
2018 - 106’

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ  
ΔΡΑΜΑ/

ΚΩΜΩΔΙΑ

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION ΤΖΩΡΤΖ 
ΚΛΟΥΝΕΙ/ GEORGE CLOONEY
ME TOYΣ | STARS:  
MATT DAMON, JULIAN MOORE, 
OSCAR ISAAK

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ | DIRECTION  
DAVID LOWERY
ME TOYΣ | STARS: ΡΟΜΠΕΡΤ 
ΡΕΝΤΦΟΡΝΤ, ΚΈΙΣΙ ΑΦΛΕΚ,ΝΤΑΝΙ 
ΓΚΛΟΒΕΡ, ΤΟΜ ΓΟΥΕΙΤΣ, 
ΕΛΙΖΑΜΠΕΘ ΜΟΣ, ΚΙΘ ΚΑΡΑΝΤΑΙΝ

JU
LY

2021 21
CINE 

ENASTRON

STARTS AT: 21.00 
ΈΝΑΡΞΗ 21.00

30-31/07 
01-02/08
ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

ντοκιμαντέρ 
στα πλαίσια 
της εκδήλωσης 
Aegean film 
festival
documentary in 
the framework 
of the Aegean 
film festival 

παρασκευη
friday

σαββατο  
saturday

ΚΥΡΙΑΚΗ
SUNDAY
ΔΕΥΤΕΡΑ
MONDAY

Η ΜΟΝΑ∆ΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟΥ!
Μια πραγµατική ουτοπία στο νησί της Πάρου. Επαναπροσδιορίστε την 
πολυτέλεια σε µια ολιστική και βιώσιµη  εµπειρία όπως ποτέ άλλοτε. 

info@monastiri-paros.com • 22840 53560 • 22840 53325 • www.monastiri-paros.com

@monastiri.paros /monastiriparos


