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∆εύτερο κατάστημα προς Νάουσα
∆ιανομή σχεδόν σε όλη την Πάρο | T: 22840 25188, 22840 21366

Ψύξη-Θέρµανση • Ηλιακά συστήµατα
Ξενοδοχειακός εξοπλισµός • Φωτοβολταϊκά συστήµατα
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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

Paros Area

Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου
Επενδυτικό πρόγραμμα 

εκσυγχρονισμού 4,5 εκ. ευρώ!
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Η πυρκαγιά στις 26-27/5/2021 στην Πάρο έχει 
φέρει προβληματισμό για τη συνέχεια για τα πιθανά 
σημεία που μπορούν να έχουν προβλήματα με τις υψη-
λές θερμοκρασίες ή με τους δυνατούς ανέμους των 
Κυκλάδων.

Ακόμα, είναι ολοφάνερο ότι κάποια πράγματα κατά 
την έναρξη της πυρκαγιάς στις 26 Ιουνίου, μάλλον δε 
λειτούργησαν όπως έπρεπε κι αυτό ακριβώς εξετάζει 
ειδικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Για το θέμα η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση Πάρου δημοσιοποίησε στις 
4/7/2021 το παρακάτω δελτίο Τύ-
που:

«Πριν μια βδομάδα για μια ακόμα 
φορά η Πάρος παραδόθηκε στις φλό-
γες. Οι πληγές που άφησε η πύρινη 

λαίλαπα στο πέρασμα της είναι τεράστιες, κάποιες από 
αυτές ανεπανόρθωτες. Ακολούθησε η μικρής, ευτυχώς, 
έκτασης πυρκαγιά στο Καμπί. Το «τίμημα» της περιβαλ-
λοντικής καταστροφής, στη δημόσια και την ιδιωτική 
γη είναι βαρύ με χιλιάδες απανθρακωμένα στρέμματα, 
καταστροφή πολλών μελισσιών και μεγάλες ζημιές 
στη πολιτιστική μας κληρονομιά. Ανεξάρτητα από τις 
αιτίες που ενδεχομένως προσδιορίσει το αναμενόμε-
νο πόρισμα της αρμόδιας αρχής, είναι απαραίτητο 
να βγουν τα αναγκαία συμπεράσματα από τις 
τωρινές αλλά και τις προηγούμενες πυρκαγιές:

1. Το νησί μας έχει «μεγαλώσει» ενώ οι υποδομές του 
σε πυροπροστασία παραμένουν ανάλογες των απαιτή-
σεων άλλων εποχών. Είναι αναγκαίο και πρέπει 
άμεσα να ενισχυθεί το πυροσβεστικό κλιμάκιο 
της Πάρου τουλάχιστον τη θερινή περίοδο με 
επιπλέον προσωπικό και τα απαραίτητα υλικά 
μέσα.

2. Από τις πρώτες δηλώσεις του δημάρχου 
περί ελεγχόμενης κατάστασης, προκύπτει ότι 
υποτιμήθηκαν τα δεδομένα. Αυτή η υποτίμηση σε 
συνδυασμό με τη μικρή δύναμη του πυροσβεστικού 
κλιμακίου, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ανάλογα 
περιστατικά. Η πυρκαγιά στην περιοχή του Κώστου 
έπρεπε να περιοριστεί προτού περάσει τον δρόμο στο 
Χοιρόλακκα.

3. Ο συντονισμός των εμπλεκόμενων στην 
πολιτική προστασία έχει σοβαρές αδυναμίες 
και πρέπει να γίνει αποτελεσματικότερος. Δεν 
μπορεί ζητήματα όπως η τροφοδοσία και η διαμονή 
των ενισχύσεων της πυροσβεστικής να σκαλώνουν 
στα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Εκκρεμεί επίσης 
από μέρους του κράτους το ξεκαθάρισμα της ευθύ-
νης των εμπλεκόμενων, όπως για παράδειγμα σε ποιόν 

ανήκει η ευθύνη επίταξης αναγκαίων μέσων.
4. Ο εθελοντισμός σε κάθε επίπεδο πρέπει να 

βρίσκεται κάτω από τη συγκεκριμένη καθοδή-
γηση της πολιτικής προστασίας ώστε να βοηθά 
αποτελεσματικά στο έργο της κατάσβεσης.

Επισημαίνουμε ακόμα ότι:
• Είναι απαραίτητο, άμεσα να ολοκληρωθούν 

οι απαιτούμενες ενέργειες και να αντιμετωπι-
στούν οι ελλείψεις σε μέσα πυρόσβεσης ή να 
αποκατασταθούν βλάβες σε αυτά που βρίσκο-
νται σε επικίνδυνες περιοχές όπως δάσος Λευ-
κών, Παροικιά κλπ.

• Σε πολλά τμήματα του οδικού δικτύου, δημοτικού 
ή επαρχιακού, δεν έχει πραγματοποιηθεί καθαρισμός 
των ρείθρων ή σε αρκετές περιπτώσεις είναι ελλιπής, 
γεγονός που εγκυμονεί μεγάλους κινδύνους.

• Είναι εγκληματική η στάση της δημοτικής 
Αρχής σχετικά με το Ζευλάκι. Όπως είναι γνω-
στό το συγκεκριμένο ακίνητο έχει μετατραπεί σε χώρο 
απόθεσης σύμμικτων απορριμμάτων, εδώ και καιρό. 

Καταγγέλλουμε ότι μετά το κλείσιμο του χώρου με-
ταφόρτωσης στη Νάουσα τα απορρίμματα μεταφέρο-
νται στο Ζευλάκι, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επιβά-
ρυνση του χώρου και τους κινδύνους για την Παροικιά 
από μια ενδεχόμενη πυρκαγιά στο χώρο.

Ζητάμε:
- Να κηρυχτούν οι πυρόπληκτες περιοχές Κώ-

στου, Λευκών, Μάρπησσας και Αρχιλόχου σε κατά-
σταση έκτακτης ανάγκης. 

- Στο πλαίσιο αυτό να υπάρξουν άμεσα οι απα-
ραίτητες μελέτες αναδάσωσης και αντιπλημ-
μυρικών έργων καθώς και η έγκαιρη υλοποίηση 
τους ώστε να προστατευθούν οι πληγείσες περιοχές 
από τα φαινόμενα έντονων βροχοπτώσεων. 

- Να αποζημιωθούν έγκαιρα χωρίς όρους και 
προϋποθέσεις όλοι οι πληγέντες για το σύνολο 
της ζημιάς που υπέστησαν.

Η πρωτοβουλία των κινήσεων ανήκει στη δη-
μοτική Αρχή που πρέπει:

- Να οργανώσει αποτελεσματικότερα την πο-
λιτική προστασία,

- Να απαιτήσει την ενίσχυση του πυροσβεστι-
κού κλιμακίου σε προσωπικό και μέσα, 

- Να διεκδικήσει τις απαραίτητες μελέτες και 
τα έργα για την προστασία των περιοχών που 
επλήγησαν.

Τέλος δεν μπορούμε παρά να αναφερθούμε στη κα-
θοριστική συμβολή των ανδρών του πυροσβεστικού 
σώματος που ακόμα είναι σε επιφυλακή, των πληρω-
μάτων των πτητικών μέσων, καθώς και των εθελοντών 

για την κατάσβεση, όπως απαραίτητη είναι η αναφορά 
και σε όλους εκείνους που συνεισέφεραν στην τροφο-
δοσία των πεζοπόρων τμημάτων και σε εκείνους που 
προσφέρθηκαν να παραχωρήσουν δωρεάν χώρους 
διαμονής».

Παρέμβαση έπαρχου
Για το ίδιο θέμα από τον έπαρχο της Π.Ε. Πάρου, 

Κ. Μπιζά, έγινε γνωστό ότι στις 29/6 η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, έστειλε προς τον Γενικό Γραμματέα 
Πολ. Προστασίας, αίτημα κήρυξης των Κοινοτήτων 
Λευκών, Κώστου, Αρχιλόχου και Μάρπησσας του Δή-
μου Πάρου, της Π.Ε. Πάρου σε κατάσταση Έκτακτης 
Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Είχε προηγηθεί σχετι-
κό αίτημα από τον δήμο Πάρου προς την Περιφέρεια.

Στις 30/6/2021 ο κ. Μπιζάς επικοινώνησε με την 
προϊσταμένη της διεύθυνσης Δασών Κυκλάδων που 
υπάγεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου. Η 
προϊσταμένη τον διαβεβαίωσε ότι στους επόμενους 
4-6 μήνες θα έχει κηρυχτεί η καμένη δασική έκταση 
αναδασωτέα. Όπως σημειώνει ο κ. Μπιζάς «Ότι είναι 
πράσινο στους δασικούς χάρτες και έχει καεί 
θα κηρυχθεί ΑΝΑΔΑΣΩΤΕΑ ΕΚΤΑΣΗ! Προσοχή οι 
ιδιωτικές εκτάσεις που είναι οικόπεδα, αγροτεμάχια ή 
χορτολιβαδικά δεν είναι δασικά».

Τιμές 
ακινήτων 
σε Πάρο και 
Αντίπαρο

Σύμφωνα με στοιχεία του δείκτη τιμών Spitogatos 

Property Index (SPI), ο οποίος διαμορφώνεται με 
βάση τα δεδομένα αγγελιών της ιστοσελίδας αγγελιών 
ακινήτων Spitogatos, οι μέσες ζητούμενες τιμές πώ-
λησης στα ελληνικά νησιά παρουσιάζουν σημαντικές 
μεταβολές.

Η μεγαλύτερη άνοδο στις μέσες ζητούμενες τιμές 
πώλησης παρουσιάζεται σε Σέριφο, Σαμοθράκη 
και Πόρο, με τις τιμές πώλησης να αυξάνονται κατά 
26,2%, 23,1% και 20% αντίστοιχα. Οι ζητούμενες τιμές 
πώλησης διαμορφώνονται αντίστοιχα για τα παραπά-
νω νησιά στα 2.649,5 ευρώ/τ.μ., 1.066,7 ευρώ/τ.μ. και 
1000 ευρώ

Σε ό,τι αφορά τα νησιά μας στην Αντίπαρο η μέση 

ετήσια μεταβολή είναι 17,6% με την τιμή ανά τετρα-
γωνικό μέτρο να διαμορφώνεται στα 3.823,5 ευρώ, 
ενώ στην Πάρο η μέση ετήσια μεταβολή είναι 12,5% 
με την τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο να διαμορφώνεται 
στα 2.812,5 ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τα νησιά στα οποία παρατηρείται η 
μεγαλύτερη μείωση των ζητούμενων τιμών και παρου-
σιάζουν αρνητική ετήσια μεταβολή είναι η Θάσος, η 
Ικαρία, η Σκόπελος και η Πάτμος με ποσοστά -9,2%, 
-7,1%, -5,6% και -5,2% αντίστοιχα.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της ιστοσελίδας 
Spitogatos αμετάβλητα έμειναν τα ετήσια ποσοστά 
για την Κάλυμνο, την Ιθάκη, τη Σίκινο και το Αγκίστρι. 

Τοπικές ειδήσεις

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 575

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

Συμπεράσματα για τη φωτιά
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Νέα Μέτρα
Η κοινή υπουργική απόφαση για τα Μέτρα τα οποία 

τέθηκαν σε ισχύ από τη Δευτέρα, 5 Ιουλίου, 2021 δη-
μοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ και αφορούν τις μετακινήσεις 
στα νησιά, καθώς και τη λειτουργία των χώρων ψυχα-
γωγίας και άλλα.

Έτσι, από τις 5 Ιουλίου οι μετακινήσεις στα νησιά 
(π.χ. Πειραιάς – Πάρος), γίνονται για τους ενηλί-
κους με επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού, πιστο-
ποιητικού νόσησης, αρνητικού PCR test 72 ωρών ή 
rapid test 48 ωρών, αλλά όχι self test.

Οι έφηβοι 12 έως 17 ετών θα μπορούν να επιλέξουν 
μεταξύ όλων των τεστ, συμπεριλαμβανομένου και του 
self test, ενώ τα παιδιά έως δώδεκα ετών θα ταξι-
δεύουν ελεύθερα. Κατά την επιστροφή από τα νησιά 
συνίσταται επίσης η διενέργεια self test πριν από την 
επάνοδο στην εργασία και την επαφή με πιο ηλικιω-
μένα άτομα.

Από το μέτρο εξαιρούνται η Εύβοια, η Λευκάδα και 
η Σαλαμίνα, καθώς και όσοι μετακινούνται μεταξύ δι-
αφορετικών νησιωτικών Περιφερειακών Ενοτήτων 
(π.χ. Πάρος – Σύρος) για λόγους εργασίας σε κα-
θημερινή βάση, οι οποίοι θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν 
διενεργώντας εβδομαδιαίο αυτοδιαγνωστικό έλεγχο 
(self test) όπως ήδη ισχύει.

Με self test θα γίνονται οι μετακινήσεις μεταξύ νή-
σων που βρίσκονται σε πολύ κοντινές αποστάσεις ή 
σε πορθμεία (π.χ. Πούντα Πάρου – Αντίπαρος).

Μεταφορές
Τα μέσα μαζικής μεταφοράς λειτουργούν σε περι-

ορισμένη συχνότητα διασφαλίζοντας επαρκή κίνηση 
ιδίως κατά τις ώρες κίνησης των εργαζομένων, και 

πάντως με μέγιστη πληρότητα 65% στα λεωφο-
ρεία δημόσιας χρήσης (λεωφορεία αστικών ΚΤΕΛ 
ή ΚΤΕΛ ΑΕ, λεωφορεία μεμονωμένων αυτοκινητιστών 
άγονων γραμμών), λεωφορεία ιδιωτικής χρήσης, κα-
θώς και λεωφορεία δημοτικής συγκοινωνίας, λεωφο-
ρεία αρμοδιότητας ΟΑΣΑ ΑΕ και ΟΑΣΘ ΑΕ, μέσα στα-
θερής τροχιάς αρμοδιότητας ΣΤΑΣΥ ΑΕ, αναβατήρες 
(τελεφερίκ).

Παράλληλα, προβλέπεται λειτουργία των υπερα-
στικών ΚΤΕΛ ή ΚΤΕΛ ΑΕ και του σιδηρόδρομου με 
μέγιστη πληρότητα 85%, καθώς και λειτουργία των 
τουριστικών λεωφορείων και ειδικών τουριστικών λε-
ωφορείων περιήγησης πόλεων ανοικτού ή κλειστού 
τύπου με μέγιστη πληρότητα 85%.

Κέντρα διασκέδασης
Όσον αφορά τη λειτουργία των κέντρων διασκέ-

δασης γνωστοποιείται ότι από 2 Ιουλίου λειτουργούν 
μόνο ανοικτά (υπαίθρια) κέντρα διασκέδασης, περι-
λαμβανομένων και αυτών με ανοιγόμενη οροφή, υπό 
τις κάτωθι προϋποθέσεις:

- 25% πληρότητα
Υποχρεωτική επίδειξη κατά την είσοδο:
(α) πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
(β) βεβαίωσης αρνητικού ελέγχου ταχείας ανίχνευ-

σης αντιγόνου κορoνοϊού COVID-19 (rapid test) εντός 
48 ωρών πριν την προγραμματισμένη ώρα προσέλευ-
σης. Η αρνητική διάγνωση του ελέγχου ταχείας ανί-
χνευσης αντιγόνου rapid test αποδεικνύεται με την 
επίδειξη σχετικής βεβαίωσης, ή

γ) πιστοποιητικού νόσησης που εκδίδεται τριάντα 
(30) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και η 
ισχύς του διαρκεί έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 
μετά από αυτόν.

Πάρος – 
κοινωνικός 
τουρισμός

Είκοσι χιλιάδες επιταγές κοινωνικού τουρισμού του 
ΟΑΕΔ ενεργοποιήθηκαν σε τουριστικά καταλύματα 
τον Ιούνιο 2021.

Οι περισσότεροι εκ των δικαιούχων διάλεξαν οδι-
κούς προορισμούς, με πρώτον προορισμό αυτόν του 
Νομού Χαλκιδικής, με 1574 δικαιούχους και ακολου-
θούν οι προορισμοί για Εύβοια, Αργολίδα, Λευκάδα, 
Πρέβεζα και τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Την Πάρο επέλεξαν 688 δικαιούχοι για να 
παραθερίσουν τον Ιούνιο. Ακόμα, εκτός των 20.000 
επιταγών κοινωνικού τουρισμού του ΟΑΕΔ σε τουρι-
στικά καταλύματα της χώρας, εκδόθηκαν και 11.300 
επιταγές ακτοπλοϊκής μεταφοράς. Υπενθυμίζεται ότι 
οι διακοπές με το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού 
2020-2021 μπορούν να πραγματοποιηθούν έως τις 
31 Ιουλίου 2021 σε τουριστικά καταλύματα του Μη-
τρώου Παρόχων του ΟΑΕΔ.

Για αναλυτικές πληροφορίες, τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του προγράμματος, καθώς και πλήρεις 
οδηγίες για τη διαδικασία ενεργοποίησης των επιτα-
γών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την 
ηλεκτρονική διεύθυνση oaed.gr/koinonikos-tourismos

Τουρισμός

λιβάδια, παροικιά | 697 6699950

ανοιχτά
καθηµερινά

από το µεσηµέρι
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Ο Α. Ξανθός 
για τα θέματα 
υγείας στην 
Πάρο

Την Πέμπτη, 1η Ιουλίου, επισκέφθηκε την Πάρο, ο 
πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας και τομεάρχης 
Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέας Ξανθός, συνοδευόμενος 
από τον βουλευτή Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιο, και το 
μέλος της ΚΕΑ ΣΥΡΙΖΑ, Νίκο Μανιό.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε επίσκεψη στο ΚΥ Πά-
ρου, όπου πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση. 
Στη συνέχεια ακολούθησαν διαδοχικές 
συναντήσεις με τον δήμαρχο, Μ. Κωβαίο 
και τον έπαρχο, Κ. Μπιζά. Ακόμα, το κλι-
μάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε τον τόπο 
της πυρκαγιάς στο νησί μας και τέλος, 
περιηγήθηκαν στην αγορά της Παροικιάς, 
όπου συνομίλησαν με επαγγελματίες και 
πολίτες.

Συνέντευξη Ξανθού
Ο πρ. υπουργός Υγείας, Α. Ξανθός, 

παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερί-
δα μας. Για την επίσκεψή του στο νησί 
μας ο κ. Ξανθός είπε:

«Ο βασικός λόγος που ήρθα είναι επει-
δή έχουμε σχεδιάσει ένα συγκεκριμένο 
αριθμό επισκέψεων σε δομές υγείας 
περιοχών με αυξημένη τουριστική ζή-
τηση. Στόχος είναι να δούμε από κοντά 
τις περιοχές αυτές και να αξιολογήσουμε 
τον βαθμό προετοιμασίας των ιατρικών 
δομών, το πρόγραμμα εμβολιασμών και 
γενικά το συνολικό επίπεδο στον συγκε-
κριμένο τομέα».

Στην ερώτησή μας για την κατάσταση που βρήκε 
στο Κ.Υ. ο πρ. υπουργός απάντησε:

«Το Κέντρο Υγείας Πάρου είναι σ’ ένα αξιοπρεπές 
επίπεδο, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα των εγκατα-
στάσεων και του εξοπλισμού. 

Όσον αφορά τις ιατρικές ειδικότητες υπάρχουν αρ-
κετές, αλλά αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι υπάρ-
χουν ελλείψεις και κυρίως σε μη ιατρικό προ-
σωπικό. Θα ήθελα να προσθέσω, πως ένα σημαντικό 
πρόβλημα που διαπίστωσα είναι η έλλειψη εργα-
στηρίων. Ένα θέμα στο οποίο πρέπει να βρεθεί λύση, 
ώστε για να γίνει πιο εύκολη η δουλειά των γιατρών. 
Επίσης, έχω διαπιστώσει, όχι μόνο στην Πάρο αλλά 
στα περισσότερα νησιά, ότι υπάρχει η έλλειψη συ-
νεχούς εκπαίδευσης των γιατρών, νοσηλευτών, 
των ανθρώπων του ΕΚΑΒ και πολλών άλλων σε 
διάφορες ειδικές καταστάσεις ανάγκης. Σχετικά 

με τις προσλήψεις γιατρών, ο διευθυντής του Κ.Υ. μας 
είπε ότι έχουν έρθει 6 ειδικότητες ιατρών, οι οποίοι θα 
είναι μόνιμοι πλέον στο νησί και η προκήρυξη πρόσλη-
ψης είχε γίνει επί των ημερών μας».

Οι δομές
Τα νησιά όπως η Πάρος, που είναι τουριστι-

κός προορισμός, με χιλιάδες επισκέπτες τους 
καλοκαιρινούς μήνες, χρειάζονται τελικά νο-
σοκομεία, επαρκές κέντρο υγείας με γρήγορες 
διακομιδές ή απλά ένα γρήγορο σύστημα δια-
κομιδών σε μεγαλύτερα νοσοκομεία;

«Χρειάζεται ένας συνδυασμός των τριών παρα-
μέτρων που αναφέρατε. Οτιδήποτε αποφασίζεται 
και υλοποιείται, βασίζεται πάντα σε αντικειμενικούς 
δείκτες. Όπως για παράδειγμα είναι ο πληθυσμός, η 
επισκεψιμότητα που έχει το κάθε μέρος, η ηλικιακή 
γεωγραφία».

Επί ημερών σας στο υπουργείο υγείας δη-
μιουργήθηκε στη Σύρο βάση ελικοπτέρων για 
τις διακομιδές, ενώ υπάρχουν και στη Νάξο τα 
πλωτά μέσα. Τι εικόνα έχετε σήμερα;

«Η εικόνα που έχω είναι ότι η βάση στη Σύρο αντα-
ποκρίνεται. Υπάρχει πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές 
που το ελικόπτερο δεν μπορεί να προσεγγίσει συγκε-
κριμένα αεροδρόμια κυρίως τη νύχτα. Αλλά όπως μου 
είπαν και στη Νάξο, πλέον, υπάρχει πιο γρήγορη αντα-
πόκριση στις διακομιδές. Επίσης, είδα το ένα από τα 
τρία πλωτά σκάφη που υπάρχει στη Νάξο. Μπορεί να 
μεταφέρει μέχρι 2 ασθενείς και τους συνοδούς τους. 
Είναι καλά εξοπλισμένο με διασώστες από το ΕΚΑΒ. 
Είναι μια σημαντική προσθήκη για τις διακομιδές και 
αποκτήθηκαν στην δική μας διακυβέρνηση, σε μια 
εποχή δημοσιονομικά δύσκολη».

Παρόλα αυτά γίνονται ακόμα διακομιδές από 
τους ιδιώτες -και αυτό ενοχλεί- αλλά «ματώ-

νει» και τα οικονομικά του κράτους.
«Σε 10 μήνες που λειτουργεί αυτό το σκάφος έχουν 

γίνει 55 διακομιδές. Από ιδιώτες δεν γνωρίζω πόσες 
έχουν γίνει. Πρέπει, εφόσον, υπάρχουν πλέον πε-
ρισσότερα δημόσια μέσα να τα αξιοποιήσουμε στο 
έπακρο. Αλλά όλα αυτά είναι επιχειρησιακά θέματα. 
Οι διακομιδές γίνονται με εντολές του κέντρου 
επιχειρήσεων του ΕΚΑΒ. Αυτοί επιλέγουν πως θα 
γίνουν οι διακομιδές. Δεν είναι θέμα της εκάστοτε δι-
εύθυνσης του υπουργείου».

Οι νεφροπαθείς
Ποια είναι η εικόνα της Νάξου σε σχέση με 

αυτή της Πάρου.
«Η εικόνα είναι ίδια. Αλλά η Νάξος έχει αυξημένες 

δυνατότητες, επειδή έχει νοσοκομείο. Εκεί η έλλειψη 
είναι ότι δεν υπάρχουν χειρουργεία Έχει χειρουργούς 
και δε λειτουργούν όμως τα χειρουργεία. Αλλά το πιο 

σημαντικό, που έχει γίνει στη Νάξο είναι 
ότι έχει δημιουργηθεί μονάδα τεχνητού 
νεφρού για τους νεφροπαθείς».

Αναφερθήκατε στους νεφροπα-
θείς. Εδώ στην Πάρο έχουμε 9 άτο-
μα που ταλαιπωρούνται λόγω έλ-
λειψης παρόμοιας μονάδας. Μπορεί 
να γίνει εδώ παρόμοια μονάδα ή το 
οικονομικό κομμάτι αποτελεί αγκά-
θι;

«Δεν είναι μόνο το οικονομικό θέμα για 
να γίνει το κέντρο τεχνητού νεφρού στην 
Πάρο. Βασικό θέμα είναι η στελέχωσή 
του. Για παράδειγμα, στη Σαντορίνη, ενώ 
υπάρχει νέο νοσοκομείο, δεν μπορέσαμε 
να λειτουργήσουμε τη μονάδα τεχνητού 
νεφρού, καθώς δεν υπήρχε προσωπικό. 
Οι λόγοι πολλοί, καθώς δεν υπάρχουν 
κίνητρα. Για παράδειγμα, η διαμονή, ο μι-
σθός αλλά και ο κατάλληλος εξοπλισμός 
για να κάνει ο κάθε γιατρός σωστά τη 
δουλειά του. Οπότε, γι’ αυτό ακόμα, δεν 
έχει προχωρήσει η δημιουργία τέτοιου 

κέντρου στην Πάρο.

Οι δημοσκοπήσεις
κε Ξανθέ οι δημοσκοπήσεις αφήνουν αρκετές 

μονάδες πίσω τον ΣΥΡΙΖΑ από τη ΝΔ. Πώς θα 
καταφέρετε να αντιστρέψετε τα ποσοστά.

«Προφανώς αυτό θέλει μελέτη. Η δική μου αίσθηση 
είναι ότι ο κόσμος βρίσκεται σε μια φάση αβεβαιότη-
τας, ως προς το εισόδημά του και την επιβίωσή του. 
Έτσι λοιπόν η πολιτική αλλαγή στη παρούσα φάση 
έρχεται σε δεύτερη μοίρα, καθώς έχει σημαντικότερα 
προβλήματα να αντιμετωπίσει. Πιστεύω ότι θα αλλά-
ξει αυτό. Ήδη αλλάζει... Αν παρακολουθήσει κανείς τα 
ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων υπάρχει αυ-
ξανόμενη δυσαρέσκεια του κόσμου στους χειρισμούς 
της κυβέρνησης. Νομίζω λοιπόν ότι το στοίχημα είναι 
να υπάρξει μια διέξοδος, ώστε να καλύπτει με περισ-
σότερη δικαιοσύνη τις ανάγκες του κόσμου».

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

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

Η συνέντευξη της εβδομάδας
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Στην παρούσα 
φάση!

Στην παρούσα φάση, η πολιτική συγκυρία απο-
καθιστάται στις πραγματικές διαστάσεις του παρελ-
θόντος, δεδομένης της μείωσης των κρουσμάτων 
του κορωνοϊού και της αυξητικής τάσης των εμβολι-
ασμένων πολιτών.

Στην παρούσα φάση, ο πολίτης ενδιαφέρεται 
αποκλειστικά για τον μικρόκοσμο του, την επιβίωση 
του, το μέλλον του. Δεν υπάρχει κάποιο άλλο αφή-
γημα, εθνικό ή συλλογικό και περιορίζεται στα δικά 
του, τα προσωπικά του.

Στην παρούσα φάση, η αναμέτρηση, οι αντε-
γκλήσεις, τα χτυπήματα πάνω και κάτω από τη μέση 
με τα γνωστά μας τρολς, δίνουν και παίρνουν μεταξύ 
κυβέρνησης και αντιπολίτευσης. Θύματα ακόμη και 
οι γυναίκες των πολιτικών μας, λόγω έλλειψης πολι-

τικών επιχειρημάτων.
Στην παρούσα φάση, η άσκηση της πολιτικής 

από το κυβερνών κόμμα, βασίζεται σε έναν μεγα-
λοϊδεατισμό για λόγους δημοσκοπικής υπεροχής και 
άκρατης υποσχεσιολογίας, για ένα ευοίωνο μέλλον. 
Αντίθετα, στο χώρο της αξιωματικής αντιπολίτευσης 
και των λοιπών προοδευτικών δυνάμεων, η στείρα 
αντιπολίτευση και η εμμονική «άρνηση» σε κάθε κυ-
βερνητική πρόταση, αποδεικνύουν τον βαθμό απελ-
πισίας τους για την επόμενη ημέρα. των εκλογών Ο 
κίνδυνος των πρόωρων εκλογών είναι η μεγαλύτερη 
«απειλή» για τα σημερινά τους κοινοβουλευτικά προ-
νόμια.

Στην παρούσα φάση, οι εσωκομματικές συ-
γκρούσεις, ο πόλεμος φραξιών, γκρουπούσκουλων, 
μνηστήρων, διαμορφώνουν ένα νέο πολιτικό σκη-
νικό. Ακούγονται και γράφονται βαριές κουβέντες 
μεταξύ των άλλοτε συντρόφων, πριονίζοντας στην 
κυριολεξία το κλαδί που κάθονται. Ειδικά, στο χώρο 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τα πράγματα εί-
ναι πολύ τεταμένα. Πραγματικά βρίσκονται άπαντες 
στην κόψη του ξυραφιού, διαμορφώνοντας μια εικό-
να πολύ κατώτερη για να την εμπιστευθεί ο έλληνας 
ψηφοφόρος. Χωρίς καθαρές θέσεις, καθαρά πρό-
σωπα, νέα ταυτότητα και προσγειωμένα οραματικό 
πρόγραμμα, εξουσία δεν φαίνεται στον ορίζοντα.

Αν δε κάνουν το λάθος να θέσουν και θέμα ηγε-

σίας, τότε είναι πολύ πιθανό, να μείνουν και εκτός 
κοινοβουλίου. Καλός ή κακός, ο αρχηγός της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης, είναι στην παρούσα φάση 
το πιο δυνατό asset, του κόμματος, ο πιο έμπειρος 
πολιτικός και αποδεκτός από τους ψηφοφόρους του 
κόμματος του.

Στην παρούσα φάση, φαίνεται ότι κάποιες πο-
λιτικές ιδεολογίες που πρωταγωνίστησαν τα τελευ-
ταία χρόνια στην Ευρώπη, κινδυνεύουν να μπουν στο 
χρονοντούλαπο της ιστορίας. Τη θέση τους παίρνουν 
«μεταμφιεσμένες» πολιτικές δυνάμεις, άλλων ιδεο-
λογιών, που εκμεταλλεύονται την έκρηξη των ανι-
σοτήτων που δημιούργησε η παγκοσμιοποίηση και 
την καλύτερη και πιο αποτελεσματική διαχείριση των 
έντονων προβλημάτων της πανδημίας. Και ο «νοών 
νοείτω!».

Στην παρούσα φάση, η ρητορική για την οικο-
νομία, στη μετά covid-19 εποχή, παίζει πρωτεύοντα 
ρόλο μαζί με την αντιμετώπιση της υψηλής ανεργίας, 
την κόπωση από τη λιτότητα των τελευταίων δέκα 
ετών και τις επιπτώσεις της πανδημικής κρίσης στο 
αύριο της Ελλάδας.

Προσώρας, το μεγάλο στοίχημα είναι τα τουρι-
στικά έσοδα από το φετινό καλοκαίρι.

Θα γίνει η αναμενόμενη «αποσωλήνωση» της του-
ριστικής βιομηχανίας;

πολιτικό
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου
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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

Ειδήσεις

Τέλος στα 
πλαστικά

Από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου σταμάτησε η παραγωγή 
πλαστικών ποτηριών μίας χρήσης, ενώ από 1η Ιανου-
αρίου του 2022 θα επιβληθεί και ειδικό τέλος.

Ακόμα, για έως και 10 μήνες από την ισχύ του μέ-
τρου απόσυρσης πλαστικών μιας χρήσης, θα μπορούν 
οι βιομηχανίες πλαστικού να διαθέτουν στα καταστή-
ματα το στοκ που έχουν ενώ από τη Δευτέρα 5 Ιουλίου 
σταμάτησε και επισήμως η παραγωγή τους. Μετά την 
πάροδο των 10 μηνών θα απαγορεύεται πλέον ολικά 
η διάθεσή τους στα καταστήματα

Τα 10 είδη που σταδιακά αποσύρονται είναι: πλα-
στικά καλαμάκια, πλαστικά μαχαιροπίρουνα, πλαστικά 
πιάτα μιας χρήσης, ποτήρια πιάτα περιέκτες τροφίμων 
από φελιζόλ, πλαστικές μπατονέτες, πλαστικά στηρίγ-
ματα μπαλονιών και πλαστικοί αναδευτήρες ποτών

Εξάλλου από 1 Ιανουαρίου 2022, θα επιβληθεί τέ-
λος 0,04 έως 0,06 ευρώ στα πλαστικά ποτήρια του 
καφέ, ενώ οι επιχειρήσεις εστίασης ενθαρρύνονται να 
δίνουν έκπτωση σε όσους αγοράζουν τον καφέ τους, 
στο δικό τους ποτήρι πολλαπλών χρήσεων.

Τέλος, για τα 10 ήδη που σταδιακά αποσύρονται 
υπάρχουν ήδη εναλλακτικά βιοδιασπώμενα προϊόντα.

Αυξημένα 
μέτρα 

Η Ελληνική Αστυνομία κατά τη θερινή περίοδο 2021, 
λόγω της αυξημένης κίνησης των εκδρομέων, λαμβά-
νει αυξημένα μέτρα Τροχαίας σε όλο το οδικό δίκτυο 
της xώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πο-
λιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων.

Ειδικότερα, ο σχεδιασμός των μέτρων τροχαίας 
αστυνόμευσης περιλαμβάνει:

- Αύξηση εμφανούς τροχονομικής αστυνόμευσης, 
με την παρουσία περιπολικών και δικύκλων σε όλο το 
οδικό δίκτυο και ειδικότερα σε χώρους που παρουσι-
άζουν ιδιαίτερο τουριστικό ενδιαφέρον (αρχαιολογικοί 
χώροι), καθώς και σε χώρους που παρατηρείται μαζική 
μετακίνηση πολιτών (λιμάνια, αεροδρόμια, υπεραστικοί 
και σιδηροδρομικοί σταθμοί).

- Εντατικοποίηση ελέγχων σε τουριστικά λεωφορεία, 
τετράκυκλες μοτοσυκλέτες (γουρούνες), Δ.Χ.Ε. ταξί, 

καταστήματα ενοικιάσεως δικύκλων, ανασφάλιστα 
οχήματα καθώς και σε δίκυκλα, που οδηγούνται από 
ανήλικους, χωρίς άδεια οδήγησης.

- Συγκρότηση συνεργείων ειδικών τροχονομικών 
ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση 
επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων 
που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την 
πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων: οδήγηση 
υπό την επήρεια αλκοόλ, υπερβολική ταχύτητα, χρήση 
κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, μη χρήση προ-
στατευτικού κράνους – ζώνης, αντικανονικές προσπε-
ράσεις και υπερβάσεις διπλής διαχωριστικής γραμμής, 
αντικανονική κίνηση στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, μη 
χρήση ειδικών μέσων συγκράτησης και προστασίας, 
όπως καθισμάτων, ζωνών ασφαλείας κλπ, όταν μετα-
φέρονται παιδιά με αυτοκίνητο.

- Εκδήλωση εντατικών μέτρων τροχαίας αστυνό-
μευσης, στις εισόδους/εξόδους μεγάλων αστικών κέ-
ντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης 
εκδρομέων.

- Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη 
αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου 
παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχη-
μάτων.

- Ανάπτυξη μέτρων και ειδικών δράσεων εντός των 
πόλεων, καθ’ όλη την εορταστική περίοδο, με σκοπό 
την επικράτηση ασφαλούς κυκλοφοριακής τάξης και 
ευρυθμίας γενικότερα.

- Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού 
με όλους τους συναρμόδιους φορείς - υπηρεσίες, για 
την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων προ-
βλημάτων ανακύψουν.

Επισημαίνεται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής 
των μέτρων, θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή 
ετοιμότητα, τόσο το προσωπικό, όσο και τα μέσα της 
Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαί-
ας Αστυνόμευσης.
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Αν όλα πάνε κατ’ ευχή, 
τότε στον Αγροτικό Συ-
νεταιρισμό θα πέσει 
«ζωντανό» χρήμα (περί-
που 4,5 εκ. ευρώ). Χρήμα 
το οποίο είναι αναγκαίο 
για τον εκσυγχρονισμό 
και την ανάπτυξη του 

Συνεταιρισμού, όχι μόνο για τη δημιουργία νέων προ-
ϊόντων, αλλά κυρίως για να ανταπεξέλθει στον έντονο 
ανταγωνισμό και τους σκληρούς κανόνες της αγοράς, 
σ’ ένα περιβάλλον όπως έχει εξελιχθεί πλέον. Ο Αγρο-
τικός Συνεταιρισμός Πάρου είναι αναγκασμένος για να 
επιζήσει οικονομικά στη νέα εποχή να ανταγωνιστεί βι-
ομηχανίες «θηρία». Αυτό μπορεί να γίνει με έναν τρόπο 
πλέον. Να προγραμματίσει μέσω του εκσυγχρονισμού 
του να περάσει στην νέα εποχή με αξιώσεις δυναμι-
κής πορείας στην Ελληνική αγορά, μέσα από ενίσχυ-
ση της πρωτόγεννους παραγωγής στην παριανή Γη.  
Αυτό απαιτεί «Ζεστό» χρήμα.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Πάρου, Νίκος Τσιγώνιας, άνοιξε τα χαρτιά του για 
τη μεγάλη πρόκληση που πρέπει να δώσει λύση το συ-
νεταιριστικό κίνημα του νησιού μας, παραχωρώντας 
την παρακάτω συνέντευξη στην εφημερίδα μας.

Το πρόγραμμα
κύριε Τσιγώνια με το χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ο 

Αγροτικός Συνεταιρισμός περνάει σε μια νέα 
εποχή. Μπορείτε να μας δώσετε περισσότερα 
στοιχεία για το πρόγραμμα;

Ν.Τ.: «Ο Α.Σ. Πάρου είναι πλέον πανέτοιμος να αντι-
μετωπίσει τις προκλήσεις του 21ου αιώνα και να μπει 
σε μια ανοδική, λαμπρή πορεία, υπηρετώντας απόλυ-
τα τον σκοπό για τον οποίο ιδρύθηκε πριν από 100 
χρόνια περίπου. Να αξιοποιεί δηλαδή τον πλούτο της 
παριανής Γης και να στηρίζει τον παριανό αγρότη.

Σήμερα έχουμε στα χέρια μας τα εργαλεία για να 
προχωρήσουμε στον δρόμο αυτό και συγκεκριμένα, 
το σχέδιο εκσυγχρονισμού του Αγροτικού Συνε-
ταιρισμού Πάρου.

Ο Α.Σ. Πάρου έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα: «Με-
ταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών 
προϊόντων με τελικό προϊόν εντός των παραρ-
τήματος Ι της συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)», του 
υπομέτρου 4.2 του προγράμματος αγροτικής 
ανάπτυξης 2014-2021, στο πλαίσιο της 1ης 
πρόσκλησης έτους 2017», όπως είναι ο πλήρης 
τίτλος. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται για επιλέξι-
μο προϋπολογισμό με επιχορηγούμενη δημόσια ενί-
σχυση. Το ύψος της επένδυσης ανέρχεται στα 
4.436.494,87 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.327.371,15 
ευρώ είναι από ευρωπαϊκά κονδύλια.

Σκοπός είναι ο πλήρης εκσυγχρονισμός των μονά-
δων παραγωγής, η προσθήκη κτιρίων όπου χρειάζεται 
(τυροκομείο ελαιουργείο) και η ανακαίνιση των υπαρ-
χουσών κτιριακών εγκαταστάσεων. Με τον τρόπο 

αυτό θα μπορούν να παράγονται εξαιρετικά προϊόντα 
με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Σ’ αυτό το πλαίσιο έχει 
εκπονηθεί μελέτη και για τον μηχανολογικό εξοπλισμό 
των μονάδων και έχουν εκδοθεί οι προβλεπόμενες 
άδειες εγκατάστασης καθώς και η άδεια οικοδομής 
με τις αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες. Ακόμη έχει 
σχεδιαστεί από τους επιστημονικούς συμβούλους η 
βελτίωση και η δημιουργία νέων προϊόντων που 
θα ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της 
αγοράς.

Στόχος είναι:
- Να αναδειχθούν και να πάρουν τη θέση που τους 

αξίζει (στην τοπική, την εγχώρια αλλά και την ξένη 
αγορά) τα προϊόντα Π.Ο.Π. όπως ο λευκός και ερυ-
θρός οίνος «ΠΑΡΟΣ» και η γραβιέρα Πάρου.

- Να αναδιοργανωθούν οι αποθήκες Παροικιάς, Αρ-
χιλόχου και Αγκαιριάς και να επεκταθούν οι δραστη-
ριότητές τους σε όλο το φάσμα των αγροτικών εφο-
δίων, με στόχο την ολόπλευρη στήριξη των αγροτών.

- Να αξιοποιηθεί και να εμπλουτιστεί η παραγω-
γή βιοτεχνολογικών προϊόντων που παράγονται στο 
πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας που εφαρμόζει εδώ 
και 15 χρόνια ο συνεταιρισμός μας για την επεξερ-
γασία των υποπροϊόντων των παραγωγικών του μο-
νάδων.

- Να προχωρήσουμε στη συγκέντρωση, αξιοποίηση, 
παραγωγή, τυποποίηση και άλλων προϊόντων της πα-
ριανής Γής (λάδι, σούμα, αρωματικά φυτά κλπ).

- Να γίνει επισκέψιμος ο χώρος, τόσο για τους κα-
τοίκους, όσο και για τους επισκέπτες, για γευσιγνωσία 
πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις, ιδρύοντας 
παράλληλα, ιστορικό αρχείο για την ιστορία και την 
πορεία του συνεταιριστικού κινήματος στην Πάρο, και 
μουσείο για τους τρόπους καλλιέργειας και αξιοποίη-
σης των αγροτικών προϊόντων μέχρι χθες».

Τα βάρη του παρελθόντος
Στην εφημερίδα μας είχαμε γράψει ότι έχετε 

απαλλαγεί από τα χρέη του παρελθόντος. Ποια 
είναι σήμερα η οικονομική κατάσταση του Συ-
νεταιρισμού;

Ν.Τ.: «Είμαι αναγκασμένος να επαναλάβω πράγμα-
τα που πολλές φορές έχω πει και έχουν δημοσιευ-
θεί στη φιλόξενη εφημερίδα σας, που πάντα στηρίζει 
τους αγρότες της Πάρου και τον συνεταιρισμό τους. 

Ο Συνεταιρισμός μετά από μακροχρόνιους δικαστι-
κούς αγώνες και διαπραγματεύσεις και θυσιάζοντας 
τα μη παραγωγικά του ακίνητα απαλλάχτηκε από τα 
μεγάλα χρέη του που ήταν κυρίως προς την πρώην 

Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου
Επενδυτικό πρόγραμμα 
εκσυγχρονισμού 4,5 εκ. ευρώ!

Πρώτο θέμα

Μπροστά στη μεγαλύτερη πρόκληση της νεώτερης ιστορίας τους θα βρεθούν 
τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου την Κυριακή 11 Ιουλίου 2021, 
κατά τη γενική τους συνέλευση. Μία συνέλευση που θα κρίνει το μέλλον του 
αγροτικού κόσμου του νησιού μας, αλλά ουσιαστικά και τη βιωσιμότητα της 
οικονομίας του πρωτογενούς τομέα της Πάρου.
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ΑΤΕ και εξυγίανε την οικονομική του θέση. Αυτό συνέ-
βαλε στο να καταφέρει να εντάξει σε χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα του υπουργείου ένα μεγάλο επενδυτικό 
πρόγραμμα εκσυγχρονισμού ύψους 4,5 εκατομμυρί-
ων ευρώ. 

Όπως είπα και πριν λίγο το πρόγραμμα αυτό έχει 
επιχορήγηση 75% και αφορά τον εκσυγχρονισμό του 
συνόλου του κτηριακού και μηχανολογικού δυνα-
μικού των τριών παραγωγικών του μονάδων (οινο-
ποιείο, τυροκομείο, ελαιουργείο). Η προσπάθειά μας 
αυτήν την περίοδο έχει εστιασθεί στην εξασφάλιση 
των προϋποθέσεων για την υλοποίηση αυτού του 
προγράμματος και κυρίως στην εξασφάλιση της ιδίας 
συμμετοχής.

Οι οφειλές προς την ΑΤΕ ξεπερνούσαν τα 10 εκα-
τομμύρια ευρώ, έρχονταν από τα έτη 1980-1993 
και αφορούσαν δάνεια για πληρωμή σταφυλιών και 
κατασκευή των νέων εγκαταστάσεων στην περιοχή 
του Αγίου Γεωργίου Παροικιάς, εκεί δηλαδή, που βρί-
σκονται μέχρι σήμερα. Ουσιαστικά την περίοδο εκείνη 
τόσο το σύνολο των επενδύσεων όσο και οι πληρω-
μές των παραγωγών χρηματοδοτήθηκαν με δανεικά 
από την τράπεζα. 

Δυστυχώς όπως γνωρίζουν καλά όλοι όσοι έχουν 
μια επαφή με τον Συνεταιρισμό, οι παραγωγικές μονά-
δες που έγιναν με αυτά τα δάνεια ήταν φαραωνικών 
διαστάσεων για τα δεδομένα της τότε Πάρου (κτίριο 
οινοποιείου 4000 τετραγωνικών μέτρων και δυναμι-
κότητας 4000 τόνων) και χείριστης, εγκληματικής θα 
τολμούσα να πω, ποιότητας κατασκευής. Συνέπεια 
των ανωτέρω ήταν να επιβαρυνθεί με δεκάδες ίσως 
και εκατοντάδες υποθήκες το σύνολο της ακίνητης 
περιουσίας της πρώην Ένωσης και για πολλά χρόνια 
να λειτουργήσει αυτή με ένα κακό σχεδιασμένο επι-
χειρηματικό πλάνο. Θα λέγαμε ότι και με ευθύνη της 
κρατικής ΑΤΕ που ήταν αποκλειστικός χρηματοδότης 
και εποπτικό όργανο των συνεταιρισμών, η Ένωση 
Πάρου, όπως σχεδόν το σύνολο των συνεταιριστι-
κών οργανώσεων της χώρας, ακολούθησαν για τους 
ίδιους λόγους μια πορεία παράλληλη με το ελληνι-
κό κράτος. Για να φθάσουμε στη δεκαετία του 2010 
όπου, όπως και στο κράτος, έτσι και στους συνεται-
ρισμούς, αποκαλύφθηκαν τα προβλήματα. Για μεν το 
κράτος είχαμε την επιλογή να στείλουμε τον λογαρια-
σμό στις επόμενες γενιές για δε τις συνεταιριστικές 
οργανώσεις δεν υπήρχε άλλο μαξιλάρι και αυτό είχε 
σαν συνέπεια πολλές μεγάλες και ιστορικές Ενώσεις 
να κλείσουν οριστικά μέσα στην τελευταία δεκαετία. 

Σίγουρα όμως οι επιλογές και οι χειρισμοί των δι-
οικήσεων της Ένωσης την εποχή εκείνη, ο μη εκσυγ-
χρονισμός των παραγωγικών μονάδων της και η μη 
προσαρμογή των προϊόντων στις σύγχρονες ανάγκες 
της αγοράς, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για το μέλλον 
της».

Πώς θα αντιμετωπίσετε την υποχρέωση της 
ίδιας συμμετοχής που απαιτείται από το πρό-
γραμμα.

Ν.Τ.: «Ο νέος νόμος 4673/2020 παρέχει αυξημένες 
δυνατότητες στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών, 
ώστε, μέσω των διατάξεων του καταστατικού -που 
εκείνα θα ορίσουν- να διαμορφώσουν το κατάλληλο 
γι’ αυτούς πλαίσιο λειτουργίας του ΑΣ ως ιδιωτικής 
και αυτόνομης επιχειρήσεως.

Πιο συγκεκριμένα προβλέπει τη δυνατότητα συμμε-
τοχής στους Α.Σ. μελών/επενδυτών με δικαίωμα ψή-
φου, χωρίς όμως το σύνολο των ψήφων -των μελών- 
επενδυτών να μπορεί να υπερβεί το 35% του συνόλου 
των ψήφων όλων των μελών.

Αυτός ο τρόπος λοιπόν πιστεύω ότι είναι μονόδρο-
μος για τον Α.Σ. Πάρου και αυτή τη λύση θα προ-
σπαθήσουμε να υιοθετήσει η Γενική Συνέλευση 
στις 11/7/2021 που γίνεται για να προσαρμόσουμε 
το καταστατικό στις απαιτήσεις του νέου νόμου που 
ανάφερα».

Ο ανταγωνισμός, το αύριο
Σε ένα έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον πι-

στεύετε ότι με αυτή την πολύ μεγάλη επένδυση 
(για τα τοπικά δεδομένα), τα παριανά προϊόντα 
θα πάρουν τη θέση που τους αξίζει στην ελλη-
νική αγορά;

Ν.Τ.: «Αυτός είναι ο στόχος μας. Να βελτιώσουμε 
τα παραγόμενα προϊόντα, και να δημιουργήσουμε νέα, 
έτσι, ώστε, η δυναμική παρουσία μας στην Ελληνική 
αγορά να φέρει τα παριανά προϊόντα στην θέση που 
τους αξίζει. Συνεπακόλουθα και ο παριανός παραγω-
γός να «εισπράττει» αναβαθμισμένο το τίμημα του 
κόπου του.

Ο Συνεταιρισμός δραστηριοποιείται στην αγορά με 
τους όρους του ανταγωνισμού που αντιμετωπίζουν 
όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δηλαδή, δεν έχει καμία 
ιδιαίτερη προστασία ή εύνοια. Το αντίθετο θα έλεγα. 
Πολλές φορές είμαστε θύματα μιας προκατάληψης 
που εντάσσεται στη γενικότερη απαξίωση κάθε συλ-
λογικής προσπάθειας από μερίδα του κόσμου. Όμως, 
η επιβίωσή μας, εξαρτάται μόνο από τη δυνα-
τότητά μας να παράγουμε και να πουλάμε. Κατά 
τα λοιπά όπως κάθε επιχείρηση πληρώνουμε τους 
φόρους και τις ασφαλιστικές εισφορές τα τέλη, συν 
το γεγονός ότι οφείλουμε να τηρούμε αυστηρά και 
περίπλοκα πρωτόκολλα που προβλέπονται για τις βιο-
μηχανίες τροφίμων και τις εμπορικές επιχειρήσεις, σε 
ελεγχόμενους από πολλές κρατικές υπηρεσίες κλά-
δους. Τέλος, είμαστε υποχρεωμένοι, προκειμένου να 
λειτουργούμε τόσες πολλές διαφορετικές δραστηρι-
ότητες, να διατηρούμε υψηλά επίπεδα τεχνογνωσίας. 
Προσωπικά δεν γνωρίζω κανέναν ιδιώτη να έχει τόσα 
πολλά διαφορετικά παραγωγικά αντικείμενα. 

Το αποτέλεσμα είναι να παράγεται μια μεγάλη γκάμα 
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής ποιότητας με την 
ταυτόχρονη εγγύηση ασφαλείας για την υγεία και την 
τσέπη του καταναλωτή από έναν επιχειρηματικό φο-
ρέα με κοινωνικές ευαισθησίες

Το πολύ δύσκολο αυτό έργο διευκολύνεται στον 
βαθμό που η τοπική κοινωνία στηρίζει τα προϊόντα 
του τόπου».

Πώς σκέφτεστε να αντιμετωπίσετε την ανά-
γκη της ποιοτικής αναβάθμισης των προϊόντων 
αλλά και τη μεθοδευμένη προώθηση τους στην 
αγορά

Ν.Τ.: «Στον σχεδιασμό μας είναι φυσικά και η ανα-
βάθμιση των μεθόδων προβολής των προϊόντων μας 
ακολουθώντας τις σύγχρονες πρακτικές της αγοράς. 
Επιπλέον, οι Συνεταιρισμοί είναι επιχειρήσεις που αι-
σθάνονται το βάρος μιας κοινωνικής ευθύνης και το 
μετατρέπουν σε ανάλογη δράση τόσο για την ποιοτική 
αναβάθμιση και ασφάλεια των παραγόμενων προϊό-
ντων όσο και την προώθηση τους στην αγορά. Για τον 
Συνεταιρισμό μας θα σας δώσω δύο παραδείγματα:

Το πρώτο εντάσσεται στο ερευνητικό πεδίο και έχει 
να κάνει με το πρόγραμμα για την ανασύσταση της 
παριανής αμπελουργίας. Για πάνω από είκοσι χρόνια 
με πολλή ενασχόληση και δαπάνες και σε συνεργα-
σία με την περιφέρεια, το υπουργείο και φυσικά με 
ερευνητικούς φορείς εκτελέσαμε ένα ερευνητικό πρό-
γραμμα για το παριανό αμπέλι, που είχε πολλά χρή-
σιμα αποτελέσματα για την Πάρο και τις Κυκλάδες. 
Διέσωσε πάνω από πενήντα τοπικές ποικιλίες. Μας 
έδωσε μια εικόνα για τη φυτο-υγειονομική κατάσταση 
του παριανού αμπελώνα και μας καθοδήγησε για τις 
αναγκαίες πολιτικές και τις κατάλληλες πρακτικές. 

Δυστυχώς το ελληνικό κράτος δεν έχει πλέον εθνι-
κή στρατηγική για τον πρωτογενή τομέα και δεν είναι 
σε θέση να αξιοποιήσει τα παραδοτέα τέτοιων εξαι-
ρετικών ερευνητικών προσπαθειών. Για τους τοπικούς 
φορείς όμως αυτά τα αποτελέσματα μπορεί να απο-
δειχθούν πολύ χρήσιμα. Από τα πρώτα κιόλας χρόνια 
του προγράμματος είχαν βγει συμπεράσματα που ήδη 
μας έχουν δικαιώσει απόλυτα. Όπως η προτίμηση στις 
τοπικές ποικιλίες έναντι των ξενικών που χωρίς επαρ-
κή τεκμηρίωση λάνσαραν κάποιοι ως πανάκεια για την 
ποιότητα του κρασιού πριν μερικά χρόνια…

Το δεύτερο παράδειγμα αφορά την περιβαλλοντική 
δράση μας. Και σε αυτόν τον τομέα εδώ και δυο δεκα-
ετίες η Οργάνωσή μας αποτελεί φωτεινό παράδειγμα. 

Πολλοί πλέον γνωρίζουν ότι έχουμε τρεις βιομηχανικές 
μονάδες που δεν παράγουν ούτε ένα κιλό απόβλητα. 
Κι όχι μόνο αυτό, αλλά και έχουμε προχωρήσει στην 
παραγωγή και προϊόντων από τα υπολείμματα των 
παραγωγών μας, κάνοντας έτσι πράξη το σύνολο των 
προϋποθέσεων για ολοκληρωμένη διαχείριση. Όλα τα 
οργανικά μας απόβλητα μαζί με χιλιάδες τόνους φυ-
τικών υπολειμμάτων από ιδιωτικούς και δημοτικούς 
χώρους μετατρέπονται σε υψηλής βιολογικής αξίας 
οργανικό λίπασμα. Με τον τρόπο αυτό ξαναγυρίζουμε 
στο χωράφι αυτό που του στερήσαμε με την παρα-
γωγική δράση μας και παράλληλα προστατεύουμε το 
περιβάλλον από τη ρύπανση. Η δράση μας αποτελεί το 
πρώτο και μόνο στην Πάρο και από τα λίγα σε όλη την 
Ελλάδα, παράδειγμα κυκλικής οικονομίας».

Οι παριανοί αγρότες - κτηνοτρόφοι πώς θα 
ωφεληθούν από αυτή την εξέλιξη

Ν.Τ.: «Στον βαθμό που θα επηρεάσουν θετικά όπως 
πιστεύουμε την επιχειρηματική κατάσταση της Οργά-
νωσης, οι πρώτοι που θα ωφεληθούν είναι οι παριανοί 
παραγωγοί. 

Οι τιμές των προϊόντων θα είναι σίγουρα σταθερές 
σύμφωνα με το μέσο όρο της αγοράς αν όχι υψηλό-
τερες και η πληρωμή τους άμεση με βάση τη συμ-
φωνία που θα έχουμε προσδιορίσει. Ο Συνεταιρισμός 
θα συνεχίσει να παίζει τον βασικό του ρόλο. Θα ανα-
λαμβάνει τα επιχειρηματικά ρίσκα για λογαριασμό των 
παραγωγών, θα εξασφαλίζει την απορρόφηση του συ-
νόλου της παραγωγής του νησιού και θα συνεχίσει 
να παρεμβαίνει στην αγορά των βασικών αγροτικών 
εφοδίων κρατώντας τις τιμές τους χαμηλά. 

Οι ιδιώτες οινοποιοί και τυροκόμοι δε δεσμεύονται 
για την παραλαβή της πρώτης ύλης (σταφύλια και 
γάλα) χωρίς προϋποθέσεις. Το αν και πόση ποσότη-
τα αγροτικών προϊόντων θα παραλάβουν καθορίζεται 
κάθε έτος από τα αποθέματά τους και την πρόβλεψη 
για τη μελλοντική ζήτηση. Τις δύσκολες στιγμές, όπως 
αυτές που περνάμε, μόνο ο Συνεταιρισμός ανοίγει τις 
πόρτες του για να φέρει όποιος παραγωγός επιθυμεί 
την παραγωγή του. 

Πρώτο θέμα
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Μην ξεχνάμε επίσης, ότι όταν το παραδοσιακό τυ-
ροκομείο του Δραγουλά αδυνατούσε να συνεχίσει τη 
λειτουργία του στα τέλη της δεκαετίας του ’90, η συ-
νεταιριστική δράση με όλα της τα προβλήματα, ήταν 
αυτή που βρήκε τον τρόπο να το μετεγκαταστήσει, 
να το εκσυγχρονίσει και να συνεχίσει τη λειτουργία 
του αυξάνοντας την παραγωγή από διακόσιους τό-
νους γάλα ετησίως στους χίλιους απορροφώντας το 
σύνολο σχεδόν του παραγόμενου γάλατος στο νησί, 
δίνοντας διέξοδο στους κτηνοτρόφους. 

Είπατε προηγουμένως ότι στα σχέδια σας 
είναι και η δημιουργία ενός ιστορικού αρχεί-
ου ενδεχομένως, αν κατάλαβα καλά, και ενός 
μουσειακού χώρου. Μπορείτε να μας πείτε δύο 
λόγια περισσότερο γι’ αυτή τη σκέψη σας;

Ν.Τ.: Το συνεταιριστικό κίνημα στην Πάρο έχει ιστο-
ρία100 χρόνων. 

Ο Αγροτικός συνεταιρισμός της Πάρου είναι η συ-
νέχεια 11 γεωργικών συνεταιρισμών και της Ένωσης 
τους, της «Ε.Α.Σ. Πάρου» δηλαδή, και το αρχείο που 
διαθέτει είναι πολύ πλούσιο, μεγάλο και ανεκτίμητη 
πηγή πληροφοριών για την ιστορική κι οικονομική 
εξέλιξη του νησιού μας τον 20ο αιώνα, και το πέρα-
σμά του στον 21ο. 

Ας μην ξεχνάμε ότι μέχρι πριν λίγα χρόνια στην 
Πάρο και στις Κυκλάδες, η κτηνοτροφία και η γεωργία 
γινόταν σχεδόν όπως την περιγράφει ο Όμηρος στην 
ασπίδα του Αχιλλέα και ο Ησίοδος στα έργα του. Σή-
μερα όλα αυτά αποτελούν παρελθόν και οι νέες γενιές 
θα μπορούν να τα δουν μόνο στα μουσεία.

Καλώ λοιπόν όλους τους συμπατριώτες μου ότι υλι-
κά έχουν στην κατοχή τους (εργαλεία, φωτογραφίες 
κλπ) να τα προσφέρουν για αυτόν τον σκοπό. Μέσα 
στον επισκέψιμο χώρο των εγκαταστάσεων στον Άγιο 
Γεώργιο, στα Λιβάδια της Παροικιάς, θα αξιοποιηθούν 
με τον καλλίτερο τρόπο και θα είναι μια παρακαταθή-
κη και πόλος έλξης για το νησί μας. 

Κύριε Τσιγώνια σας ευχαριστώ πολύ για 
αυτή σας τη συνέντευξη και σας εύχομαι καλή 
επιτυχία στους στόχους σας.

Ν.Τ.: Κλείνοντας θέλω να διαβεβαιώσω τους Συ-
νεταίρους και τους εργαζόμενους στο συνεταιρισμό, 
ότι μετά τη Γενική Συνέλευση της 11ης Ιουλίου 
2021 το μέλλον του Α.Σ. Πάρου θα είναι λαμπρό.  
Με την ευκαιρία αυτή ευχαριστώ όλους από βάθος 
καρδιάς για την εμπιστοσύνη και την ανοχή που έδει-
ξαν τόσο σε μένα όσο και στα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου τα δύσκολα χρόνια που περάσαμε,

Θέλω ακόμη να διαβεβαιώσω όλους τους παρια-
νούς και ιδιαίτερα τους αγρότες ότι ο Συνεταιρισμός 
θα είναι όπως πάντοτε εδώ και δίπλα τους. Παράλ-
ληλα να καλέσω τους νέους να ασχοληθούν με την 
παριανή Γη, να αναπτύξουν ακόμα περισσότερο τον 
πρωτογενή τομέα, υπολογίζοντας πάντα στην αρωγή 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού.

Οι στιγμές είναι κρίσιμες. Πρέπει να παρθούν τολ-
μηρές αποφάσεις. Η ιστορία των Αγροτικών Συνεται-
ρισμών της Πάρου κλείνει τα 100 χρόνια και η ιστορία 
της αγροτικής παραγωγής του νησιού αριθμεί πολλές 
χιλιετίες. 

Πάνω σε αυτά βασίστηκε η ζωή και ο πολιτι-
σμός μας μέχρι σήμερα και δεν μπορούν να κλεί-
σουν έτσι απλά αυτά τα ιστορικά κεφάλαια χω-
ρίς συνέπειες. Εύχομαι η Πάρος του 21ου αιώνα να 
εξακολουθήσει να είναι περήφανη για την ταυτότητα 
της σε σύνδεση με το παρελθόν της και να προσφέρει 
ποιότητα ζωής στους κατοίκους και επισκέπτες της. 

Προσωπικά μια Πάρο χωρίς αγροτική παραγω-
γή δε θα την αναγνώριζα ως πατρίδα. Εύχομαι 
αυτή την αντίληψη μου να την συμμερίζονται 
και πολλοί άλλοι συμπατριώτες μου».

Νίκος Ραγκούσης Λαουτάρης

Πρώτο θέμα

Οι παλαιότερες φωτογραφίες είναι 
από την προσωπική συλλογή 

του κ. Πέτρου Αυλήτη.



10 | Φωνή της Πάρου | Παρασκευή 9 Ιουλίου 2021Άποψη

συνήθης 
ύποπτος
του ∆ΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ο Σαργκάνης 
και η Πάρος!

Η κυκλοφορία των οχημάτων στην Πάρο θυμίζει 

την εκτέλεση των πέναλτι πριν από τη χρήση του 

VAR, που πλέον δεν επιτρέπει να έχουν κινηθεί τα 

πόδια του τερματοφύλακα ούτε ένα εκατοστό έξω 

από τη γραμμή του τέρματός τους.

Όποιος είχε την τύχη να παρακολουθήσει τον μέ-

γιστο τερματοφύλακα του Ηλυσιακού, Καστοριάς, 

Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Αθηναϊκού, Νίκο 

Σαργκάνη, καταλαβαίνει τι εννοώ. Ο Σαργκάνης, που 

ειρήσθω εν παρόδω έχει αγωνιστεί σε τελικό κυπέ-

λου Ελλάδος με τέσσερις διαφορετικές ομάδες –και 

είναι ο μόνος που το έχει κάνει αυτό- ήταν σπεσιαλί-

στας στις αποκρούσεις των πέναλτι. Βασικά, εκείνη 

την εποχή, όπως είχε πει και ο άλλος μεγάλος τερ-

ματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Μλάντεν Φορτούλα «στην 
Ελλάδα τα πέναλτι χτυπιούνται ως εξής: Σφυρίζει ο 
διαιτητής και παίρνουν φόρα σαν σε εκκίνηση δρό-
μου ο εκτελών το πέναλτι και ο τερματοφύλακας. 
Όποιος φτάσει πρώτος στην μπάλα, κερδίζει!». Κά-

πως έτσι ενεργούσε ο Σαργκάνης. Χτύπημα πέναλτι 

και να μην έχει φτάσει τουλάχιστον στη γραμμή της 

μικρής περιοχής, δεν υπήρχε! Και το γράφω αυτό 

με τη σημείωση ότι η αφεντιά μου θεωρεί ότι ο με-

γαλύτερος έλληνας τερματοφύλακας που έχω δει 

όσα χρόνια βλέπω ποδόσφαιρο, είναι ο Σαργκάνης 

(καλά και ο Τάκης Οικονομόπουλος, αλλά τον θυμά-

μαι ελάχιστα λόγω ηλικίας).

Ο Σαργκάνης, έχω την εντύπωση ότι πρέπει να 

είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορούσε να επιβιώ-

σει στην τρέλα της ασφάλτου της Πάρου, ακριβώς 

διότι είχε εκρηκτική εκκίνηση και ταχύτητα. Στους 

δρόμους του νησιού μας βλέπετε προτεραιότητα 

έχει πάντα αυτός που φτάνει πρώτος στο επίμα-

χο σημείο (π.χ. στροφή δρόμου). Δεν αναφέρομαι 

καθόλου σε περιπτώσεις διάβασης πεζών. Αυτές 

δε λαμβάνονται γενικά υπόψη από τους οδηγούς. 

Κάποιες γραμμές στον δρόμο θα είναι σκέφτονται, 

προφανώς για λόγους εντυπωσιασμού. 

Από την άλλη, ήμαρτον! Έχουμε θρηνήσει στο 

νησί τόσους και τόσους θανάτους ιδιαίτερα νέων 

ανθρώπων στην άσφαλτο. Χαμπάρι δεν έχουμε πά-

ρει. Το κράνος είναι αξεσουάρ, το να μιλάς στο κι-

νητό και να οδηγείς το θεωρούμε φυσιολογικό κλπ. 

Έχουμε αυτές τις ημέρες και τις αφίξεις των οδηγών 

της Αθήνας, που θεωρούν ότι όλοι οι δρόμοι είναι 

δικοί τους και έχουν προτεραιότητα, και το γλυκό 

έχει δέσει.

Η οδική συμπεριφορά -δεν το λέω εγώ, αλλά ει-

δικοί του θέματος- είναι καθρέφτης του πολιτισμού. 

Εδώ αρχίζει το θέμα και προβληματίζει. Αφήνω στην 

άκρη τη νέα μόδα που λέγεται ηλεκτρικά πατίνια και 

πηγαίνουν ανάποδα στους δρόμους με μεγάλη τα-

χύτητα. Προσπαθώ να καταλάβω πότε η αστυνομία 

θα βάλει ένα στοπ σ’ αυτές τις διαδρομές αυτο-
κτονίας. Δεν ξέρω και από πού ως πού κάποιοι 

θεωρούν ότι τα ηλεκτρικά ποδήλατα και πατίνια 

έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν ανάποδα σε όλους 

τους δρόμους.

Η κατάσταση στους δρόμους του νησιού είναι 

απογοητευτική. Τα νεκροταφεία γεμάτα με οδηγούς! 
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Τεχνικός Ασφαλείας
Το επιμελητήριο Κυκλάδων ενημερώνει τα μέλη του ότι έως τις 30 Ιουλίου 

2021 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η υποβολή αιτήσεων όσων ενδιαφέρονται να 
συμμετάσχουν στα επιμορφωτικά προγράμματα σε θέματα άσκησης καθηκόντων 
Τεχνικού Ασφαλείας, προκειμένου να συμπεριληφθούν στα τμήματα που θα πραγμα-
τοποιηθούν το διάστημα Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2021, βάσει των διαδικασιών που 
ορίζει το υπουργείο Εργασίας.

Σημειώνουμε ότι κάθε εργοδότης που απασχολεί προσωπικό έχει τη δυνατότητα 
να ασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχείρησή του, εφόσον 
το επιθυμεί και αφού λάβει την απαραίτητη επιμόρφωση. Διαφορετικά είναι απα-
ραίτητο να διαθέτει εξωτερικό συνεργάτη για όσο διάστημα απασχολεί προσωπικό.

Ο δεύτερος κύκλος επιμορφωτικών προγραμμάτων θα πραγματοποιηθεί το β’ εξά-
μηνο του 2021 και όσοι εργοδότες επιθυμούν να λάβουν μέρος θα πρέπει να δηλώ-
σουν συμμετοχή το αργότερο έως 30 Ιουλίου, γιατί τα σεμινάρια πρέπει να υποβλη-
θούν τουλάχιστον 60 ημέρες πριν τη διοργάνωσή τους σύμφωνα με τη νομοθεσία. 
Όσοι ενδιαφέρονται, καλούνται να υποβάλουν άμεσα μέσω email στα γραφεία του 
επιμελητηρίου Κυκλάδων τα παρακάτω δικαιολογητικά: αίτηση ενδιαφέροντος και 
εικόνα taxis με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης. Ακόμα, η αίτηση δεν απο-
τελεί αποδεικτικό απαλλαγής από την υποχρέωση να τηρεί η επιχείρηση εξωτερικό 
τεχνικό ασφαλείας για όσο διάστημα απασχολεί προσωπικό, υποχρέωση που αίρεται 
μόνο από τη στιγμή που θα επιμορφωθεί ο εργοδότης.

Το κόστος συμμετοχής καταβάλλεται με την οριστικοποίηση των ημερομηνιών 
διεξαγωγής και έχει ως εξής:

- 70 ευρώ οι επιχειρήσεις χαμηλής επικινδυνότητας, Γ’ κατηγορία (διάρκεια 10 
ώρες).

- 130 ευρώ οι επιχειρήσεις μεσαίας επικινδυνότητας, Β’ κατηγορία (διάρκεια 35 
ώρες). 

Για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γρα-
φείο Πάρου στο τηλέφωνο: 22840 23031.

Κλοπή νερού
Τα παράπονα δεκάδων κατοίκων στην 

ευρύτερη περιοχή της Νάουσας για μη 
επαρκή υδροδότηση των κατοικιών και 
των επιχειρήσεών τους, μόνο τυχαία δεν 
ήταν εδώ και τρεις εβδομάδες, με απο-
τέλεσμα η ΔΕΥΑΠ να ξεκινήσει έρευνα 
για το θέμα.

Η ΔΕΥΑ Πάρου μη μπορώντας να εξη-
γήσει τα παράπονα που γίνονταν, αφού 
η συγκεκριμένη περιοχή των παραπό-
νων υδροδοτούνταν κανονικά, ξεκίνησε 
«ακτινογράφηση» του δικτύου της πε-
ριοχής προσπαθώντας να βρει τι συμ-
βαίνει. Έτσι, την Παρασκευή, 2 Ιουλίου 
2021, το μυστήριο λύθηκε, όταν βρήκε 

ότι με επέμβαση στο δίκτυό της από ιδιώτη, περίπου τα 3/4 του νερού 
της ΔΕΥΑΠ που πήγαιναν στην περιοχή, κατέληγαν παρανόμως σε τοπι-
κή επιχείρηση! Το μπάι πας για την κλοπή του νερού είχε γίνει πριν το ρολόι της 
επιχείρησης. 

Τελικά, συνελήφθη ένα άτομο που ήταν ως υπεύθυνος της επιχείρησης εκείνη 
την ώρα (ο ιδιοκτήτης έλειπε) και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Πάρου για τα 
περαιτέρω, ενώ αφαιρέθηκε άμεσα το ρολόι ύδρευσης της επιχείρησης. Η ΔΕΥΑΠ 
υπολογίζει τη ζημιά -μόνο των τελευταίων ημερών- σε 17000 ευρώ και όπως υπο-
λογίζουν η κλοπή νερού γινόταν με σύστημα τα τελευταία χρόνια!

Η ΔΕΥΑΠ έχει εγκαταστήσει νέο σύστημα στην περιοχή για τον έλεγχο της υδρο-
δότησης, ενώ οι ποσότητες νερού που κατευθύνονται εκεί, είναι επαρκέστατες. Την 
περσινή περίοδο το πρόβλημα δε φάνηκε, καθώς λόγω του λοκ ντάουν είχαν ανοίξει 
λιγότερες επιχειρήσεις και κατοικίες παραθεριστών. Αυτός είναι ουσιαστικά ο λόγος 
σύμφωνα με στελέχη της ΔΕΥΑ Πάρου, που η κλοπή νερού δεν έγινε αντιληπτή 
νωρίτερα. 
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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

ΝΑΟΥΣΑ ΥΣΤΕΡΝΙ (ΑΣΤΕΡΑΣ), πω-
λείται κτήµα 4.360 τ.µ. Υπάρχει κτίσµα 
117 τ.µ., που χρίζει αναπαλαίωσης. 
Τηλ. 6932 175 085

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

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 

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

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

ΤΑΜΙΑΣ και ΠΩΛΗΤΗΣ, έµπειροι 
ζητούνται από την Αγροτεχνική Α.Ε. 
Μισθός υψηλός και bonus. Βιογραφι-
κά στο agrotexniki@yahoo.gr

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.

ΚΥΡΙΑ, ζητείται για φροντίδα ηλικιω-
µένου, για πρωινή ώρα στη περιοχή 
Μαράθι. Τηλ.22840 22533

ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ, 
ζητείται για πλήρη απασχόληση µε 
µόνιµη προοπτική σε συµβολαι-
ογραφείο της Παροικίας Πάρου. 
Απαραίτητα προσόντα : Οργανωτι-
κότητα, ικανότητα στην εξυπηρέτηση 
πελατών, άψογος χειρισµός Microsost  
offi  ce. Απαραίτητη η γνώση Αγγλικών, 
Γαλλικών (θα εκτιµηθεί).Προϋπηρεσία 
και γνώση του προγράµµατος της 
B-Logica θα εκτιµηθούν ιδιαίτερα. 
Αποστολή βιογραφικών στο notary@
chatzigeorgaki.gr

ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ, ζητείται για 
µόνιµη απασχόληση για τεχνική 
εταιρεία στη Νάουσα Πάρου.Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 22840 55273 , 
6937086797. 

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ/ΤΕΣ, ζητούνται για το 
παντοπωλείο Arsenis στη Νάουσα και 
ΑΤΟΜΟ για το τµήµα του καφέ για το 
κατάστηµα της Παροικιάς. Βιογραφικά 
στο email: ktimaarseni@gmail.com

ΚΥΡΙΑ ή ΚΟΠΕΛΑ, ζητείται για 
εργασία στη κουζίνα, από τις 18:00 
έως 00:00 µ.µ. στο εστιατόριο «Ανε-
µόµυλος» στην Αγκαιριά. Τηλ. Επικ. 
6972 373 514

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ, ζητούνται µέχρι 45 
ετών για µόνιµη 8ωρη απασχόληση 
στο κατάστηµα Play ΟΠΑΠ Πάρου 
στην πλατεία Μ. Μαυρογένους. 
Τηλ. Επικ. 6989 990 040 Βάσω 
Αλεξοπούλου

ΑΤΟΜΑ, ζητούνται, για τη στελέχωση 
σούπερ µάρκετ στη Μάρπησσα της 
Πάρου για όλες τις θέσεις (Ταµεία, 
Κρεοπωλείο, Μανάβικο, Κουπ, 
Ανεφοδιασµό),για εποχική ή πλήρη α-
πασχόληση όλο τον χρόνο. Αποστολή 
βιογραφικών στο broth531@outlook.
com. Τηλ. Επικοινωνίας:6943 279 227

ΑΤΟΜΑ, ζητούνται, για όλες τις 
θέσεις (Ταµεία-Μαναβική-Τυριά–
Αλλαντικά) σε σούπερ µάρκετ στην 
Παροικιά, 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»
ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Επιτροπές
Πρόδηλα σφάλματα

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

naskaalexandra@gmail.com698-3460988

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€
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KOTSONIS INSULATION
Θερμοϋγρομόνωση Δομικών Στοιχείων
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Θερμοϋγρομόνωση Δώματος

Στεγανοποίηση Δεξαμενής Υπερχείλισης 

& Μηχανοστασίου

Στεγανοποίηση Κολυμβητικής Δεξαμενής

Στεγανοποίηση Χώρων Φύτευσης

Στεγανοποίηση
υπόγειων
τοιχίων

KOTSONIS INSULATION O.E.
Φίλωνος 91, 185 35 Πειραιάς – Τ: +30 210 4115132 

Ε: info@kotsonisinsula�on.gr  www.kotsonisinsula�on.gr

Υπέρ 
χούντας και 
γενικευμένου 
πολέμου;

Η κυβέρνηση άλλη μια φορά σπεύδει να εμπλέξει 
την Ελλάδα σε επικίνδυνους τυχοδιωκτισμούς, σε ρόλο 
πρωτεργάτη άκρως επικίνδυνων σχεδίων των ΗΠΑ, 
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ

 στον Εύξεινο Πόντο. Ο υπουργός εξωτερικών Ν. 
Δέντιας, κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο, δήλωσε 
μεταξύ άλλων: «Εμείς στηρίζουμε την επιλογή της Ου-
κρανίας για ενίσχυση των δεσμών με το ΝΑΤΟ. Και 
συμμετέχουμε ενεργά στα μέτρα διασφάλισης για την 
Ουκρανία μέσω της αεροπορικής βάσης μας στο Άκτιο, 
της περιοδικής παρουσίας του Πολεμικού μας Ναυτι-
κού στη Μαύρη Θάλασσα και γενικά με τις δυνάμεις 
με τις οποίες συνεισφέρουμε σαν μόνιμο μέλος του 
ΝΑΤΟ»!

Κατήγγειλε την «προσάρτηση» της Κριμαίας από τη 
Ρωσία, αναπαράγοντας επιπλέον και τις τρέχουσες 
ευρωατλαντικές αιτιάσεις για «ρωσική επιθετικότητα» 
και σε ό,τι αφορά τον εμφύλιο πόλεμο στην Ανατολι-
κή Ουκρανία, στο Ντονμπάς. Υπογράμμισε μάλιστα ότι 
«αυτό το επαναλαμβάνουμε σταθερά σε όλα τα fora 
και σε όλους τους Διεθνείς Οργανισμούς στους οποί-

ους συμμετέχουμε (...) και θα συνεχίσουμε να το κά-
νουμε ανεξαρτήτως κόστους για μας γιατί είναι θέμα 
αρχής». Παράλληλα έσπευσε να προσφέρει εκ νέου 
εκδουλεύσεις «ιδανικού συμμάχου και βοηθού της Ου-
κρανίας» για την πλήρη οικονομική, πολιτική και στρα-
τιωτική πρόσδεσή της στις ευρωατλαντικές δομές. 

Η ελληνική κυβέρνηση, ως εκτελεστικό όργανο του 
Ευρωατλαντικού άξονα, προβαίνει σε διπλωματι-
κούς και στρατιωτικούς χειρισμούς ακόμα πιο άμεσης 
εμπλοκής σε εξαιρετικά επικίνδυνες για το λαό και τη 
χώρα επιθετικές κινήσεις, εκθέτοντας τη χώρα σε ανα-
μενόμενα πλήγματα του Αντι-Ευρωατλαντικού άξονα.

Για να στηρίξει αυτούς τους χειρισμούς, ο κ. υπουρ-
γός, έφτασε στο ανιστόρητο σημείο να συγκρίνει την 
περίπτωση της Κριμαίας με την Τουρκική εισβολή και 
κατοχή στην Κύπρο! Λες και ο κυπριακός λαός διεξή-
γαγε δημοψήφισμα υπέρ της εισβολής και υποδέχτηκε 
τους Τούρκους-ΝΑΤΟικούς εισβολείς ως απελευθε-
ρωτές! 

Επιπλέον, προέβη και στη διατύπωση ενός πρωτο-
φανούς ψεύδους: δήλωσε ότι η Φιλική Εταιρεία -που 
διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην προετοιμασία 
της εθνικοαπελευθερωτικής και κοινωνικής επανάστα-
σης του 1821- ιδρύθηκε δήθεν και ανέπτυξε δράση… 
στην Ουκρανία! Είναι γνωστό σε όποιον στοιχειωδώς 
γνωρίζει την ιστορία, ότι όταν ιδρύθηκε η Φιλική Εται-
ρεία, δεν υφίστατο κανένα κρατικό μόρφωμα με την 
ονομασία “Ουκρανία”. Οι φιλικοί έδρασαν στην Οδησ-
σό και σε άλλες πόλεις της Ρωσίας. Η Ουκρανία ως 
κρατικό μόρφωμα πρωτοεμφανίστηκε μετά την Οκτω-
βριανή Σοσιαλιστική Επανάσταση, ως συνιστώσα της 
Σοβιετικής Ένωσης.

Επιπλέον, η ελληνική κυβέρνηση, σε ρόλο πρόθυμου 
κράχτη και αδίστακτου εκτελεστικού οργάνου του Ευ-
ρωατλαντικού άξονα, καθαγιάζει και στηρίζει ιδεολογι-
κά, πολιτικά και στρατιωτικά το καθεστώς της χούντας 
του Κιέβου, που προέκυψε από το ένοπλο πραξικόπη-
μα 21-22 Φεβρουαρίου του 2014. Πραξικόπημα, που 
διοργανώθηκε με μεθοδικό τρόπο υπό την καθοδήγη-
ση και με την πλήρη πολιτική και στρατιωτική κάλυψη 
του ευρωατλαντικού άξονα (ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ), και 
εκτελέστηκε από τα πολιτικά τους ανδρείκελα, με τα 
ένοπλα φασιστικά τάγματα εφόδου νοσταλγών των 
ναζί σε ρόλο “πρωτοπορίας” και δύναμης κρούσης.

 Πραξικόπημα, το οποίο συνιστά ταυτοχρόνως επιθε-
τική πράξη, πρωτίστως κατά της Ρωσίας -του ισχυρό-
τερου κατάλοιπου στην επικράτεια της τέως ΕΣΣΔ- και 
κατά όλων των λαών/χωρών που δεν είναι πλήρως 
υποταγμένοι στις ΗΠΑ, στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ, αλλά 
και προληπτικό τρομοκρατικό πλήγμα κατά όσων αμ-
φισβητούν την μονοκρατορία του Ευρωατλαντικού 
άξονα, κατά των επικείμενων απελευθερωτικών και 
επαναστατικών κινημάτων. 

Έτσι, με τις ευλογίες ΗΠΑ, ΕΕ και ΝΑΤΟ, και την 
πλήρη στήριξη της κυβέρνησης της Ελλάδας, ο ναζι-
σμός προβάλλει ως πατριωτισμός και ευρωπαϊσμός, 
ως η επίσημη ιστορική αφήγηση της «Ευρωπαϊκής 
επιλογής» και η χώρα εμπλέκεται ακόμα πιο βαθιά σε 
πράξεις πολέμου! Άραγε διαθέτει αυτή η κυβέρνηση 
εντολή από τον λαό για τέτοιες άκρως επικίνδυνες πο-
λεμικές επιχειρήσεις;

Δημ. Πατέλης
Αν. καθηγητής Πολυτεχνείου Κρήτης
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Δράση 
της ΕΟΔ 
Κυκλάδων

Η ΕΟΔ Κυκλάδων, που εδρεύει στη Νάουσα, με ανα-
κοίνωσή της έκανε γνωστές δράσεις της από τις 26/6 
έως και τις 29 Ιουνίου 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση εκείνες τις ημέρες αρ-
χικά βρέθηκαν με το διασωστικό τους σκάφος στη Σέ-
ριφο, προς αναζήτηση 70χρονου αλλοδαπού.

Στη συνέχεια επέστρεψαν στην Πάρο για να συμ-
μετέχουν προκειμένου να συνδράμουν στο έργο της 
κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε στο 
νησί μας. Με 10 συνολικά μέλη τους επιχειρούσαν στις 
περιοχές που υπήρχε ανάγκη, ενώ δόθηκαν οι πρώτες 
βοήθειες σε μικροτραυματισμούς. Ακόμα, πραγματο-
ποιήθηκε με το ασθενοφόρο της ομάδας διακομιδή 
τραυματία, υπαλλήλου του δήμου Πάρου, από το πεδίο 
της πυρκαγιάς, στο Κέντρο Υγείας.

Τέλος, μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων με το ασθενοφόρο, 
παρέμειναν σε σημεία που επιχειρούσαν οι πυροσβε-
στικές δυνάμεις.

Επίσπευση της 
οδοσήμανσης 

Ο έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, με επιστο-
λή του προς τη διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων, 
ζητάει την επιτάχυνση εργασιών στο οδικό δίκτυο της 
Πάρου.

Όπως σημειώνει στην επιστολή του: «Σας ζητώ να 
ασκήσετε κάθε νόμιμο μέσο για την επιτάχυνση – 
επίσπευση των σχετικών εργασιών στο οδικό δίκτυο 
της Πάρου».

Ο κ. Μπιζάς συνεχίζοντας την επιστολή του υποστη-
ρίζει: «Το αίτημα αφορά την εργολαβία των διαγραμ-
μίσεων του επαρχιακού οδικού δικτύου της νήσου 
Πάρου.

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι έχουν ασφαλ-
τοστρωθεί νέα τμήματα συνολικού μήκους περίπου 
τεσσάρων χλμ. τα οποία δεν περιλαμβάνουν καθόλου 
διαγράμμιση και όπως αντιλαμβάνεστε είναι ιδιαίτερα 
επικίνδυνα για την οδική ασφάλεια.

Με δεδομένο ότι η τουριστική κίνηση αυξάνεται 
κατακόρυφα τις επόμενες ημέρες καταλαβαίνετε την 
αναγκαιότητα επίσπευσης της εργολαβίας, την οποία 
ζητάμε να υλοποιηθεί αποκλειστικά τις βραδινές 
ώρες».

Νέο πάρκινγκ 
Νάουσας

Προ ημερών ο δήμος Πάρου, ενημέρωσε τους πολί-
τες του νησιού, ότι βρέθηκε νέος χώρος στάθμευσης 
στη Νάουσα. Ο χώρος αυτός βρίσκεται πίσω από το 
σούπερ μάρκετ «Μάρκετ Ιν». Ο δήμος προχώρησε σ’ 
αυτή την ενέργεια διότι δεν ανανέωσε τον προηγούμε-
νο χώρο στάθμευσης για λόγους που έως σήμερα δεν 
έχουν γίνει γνωστοί.

Η Φωνή της Πάρου, επικοινώνησε με τον τοπικό 
σύμβουλο Νάουσας και πρώην πρόεδρο της, Γιώργο 
Μπαρμπαρίγο, ο όποιος μας έδωσε τη δική του άπο-
ψη για το ιστορικό της υπόθεσης.

Μετά την δωρεάν παραχώρηση του χώρου 
πίσω από το Μάρκετ Ιν ο δήμος αποφάσισε να 
το χρησιμοποιήσει. Πείτε μας το ιστορικό αυ-
τής της υπόθεσης;

«Το πρόβλημα του πάρκινγκ στον τόπο μας είναι δι-
αχρονικό. Ειδικά τα τελευταία χρόνια η αύξηση των 
μονίμων κατοίκων και των επισκεπτών στη Νάουσα, 
είχε σαν φυσικό αποτέλεσμα την αύξηση των αυτο-
κινήτων και των δικύκλων δημιουργώντας τεράστιο 
πρόβλημα και μη επάρκεια χώρων στάθμευσης. Αυτό 
μας οδήγησε στην επιτακτική ανάγκη για την εξεύρε-
ση χώρου στάθμευσης, ιδίως για τα οχήματα ιδιωτι-
κής χρήσης. 

Αναλυτικότερα: Ήδη με την υπ’ αριθ. 67/2015 ομό-
φωνη απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου είχαμε 
ζητήσει από τον δήμο Πάρου να εκπονηθεί κυκλοφο-
ριακή μελέτη, βάση της οποίας θα δίνονταν λύσεις 
στα προβλήματα κυκλοφορίας και στάθμευσης των 
οχημάτων του οικισμού της Νάουσας. Για τη συ-
γκεκριμένη απόφασή μας δεν έγινε καμία ενέργεια. 
Γνωρίζοντας ότι πλησίαζε η λήξη των συμβάσεων μί-
σθωσης χώρων στάθμευσης -μετά από 2 χρόνια- ο 
προβληματισμός και η ανησυχία μας ήταν έντονη και 
συνεχής. 

Ενδεικτικά αναφέρω την άμεση ενέργειά μας στο 
112-9/1/17 υπηρεσιακό σημείωμα των οικονομικών 
Υπηρεσιών του δήμου Πάρου για την προκήρυξη 
διαγωνισμού χώρου στάθμευσης, με την υπ’ αριθ. 
3/2017 απόφαση του κοινοτικού συμβουλίου με την 

οποία προτείναμε την προκήρυξη διαγωνισμού για 
εξεύρεση και μίσθωση χώρου στην περιοχή Ξεροπο-
τάματα. 

Έκτοτε, εκτός της επίλυσης των καθημερινών προ-
βλημάτων του τόπου, έβαλα σε προτεραιότητα την 
πραγματοποίηση δύο στόχων. Ο ένας ήταν η επανα-
λειτουργία του αστυνομικού σταθμού Νάουσας και ο 
δεύτερος η εξεύρεση χώρου στάθμευσης πλησίον του 
οικισμού. Ο πρώτος στόχος έχει επιτευχθεί. Ο αστυ-
νομικός σταθμός λειτουργεί. Ο δεύτερος στόχος ήταν 
ο πιο δύσκολος, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας 
οικοπέδων.

Μετά από ενδελεχείς προσεγγίσεις και επαφές, 
ήρθα σε επικοινωνία με τον κ. Βασίλειο Παπαευγε-
νίου, ο οποίος και μας πρότεινε το 2018 τη δωρεάν 
παραχώρηση οικοπέδου 3,5 στρ. Το τοπικό συμβούλιο 
τον Ιούλιο του 2018, με απόφασή του, πρότεινε στο 
δήμο Πάρου την αποδοχή της πρότασης του κ. Β. Πα-
παευγενίου. 

Φυσικά και πρέπει να αναφερθεί και να αξιολογηθεί 
ότι ο δήμος από το 2018 μέχρι και τώρα (αρχές Ιου-
λίου 2021), δεν είχε κάνει απολύτως τίποτα ώστε να 
αξιοποιηθεί η συγκεκριμένη πρόταση. 

Στο σημείο αυτό γεννώνται απορίες και ερωτήματα, 
αφενός με την αδράνεια του δήμου επί του αιτήματος 
του κ. Β. Παπαευγενίου και αφετέρου για την έλλει-
ψη πρωτοβουλιών και εύρεση εναλλακτικών λύσεων 
πάρκινγκ, μετά τη λύση της μίσθωσης του οικοπέδου 
Αλιπράντη από τις 9/2019».

Η πρόσβαση (είσοδος - έξοδος) επειδή θα 
γίνεται μέσα από τον οικισμό, πιστεύετε ότι 
μπορεί να λειτουργήσει σωστά για τον συγκε-
κριμένο χώρο αλλά και για την κίνηση στη Νά-
ουσα;

«Για το ερώτημά σας αρμόδιοι είναι οι ειδικοί και 
τεχνικοί του δήμου Πάρου. Ο δήμος, ως αρμόδιο όρ-
γανο με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του, μπορεί να 
γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα του οικοπέδου 
σε όλες τις διαστάσεις, όπως τεχνικές, συγκοινωνι-
ακές, ασφάλειας, θέσης. Ο ρόλος των αιρετών είναι 
η λήψη πρωτοβουλιών και η υποβολή προτάσεων. Ο 
ρόλος των υπηρεσιών είναι η υλοποίησή τους στο 
πλαίσιο της νομιμότητας και της τεχνικής επάρκειας». 

Πείτε μας ποια είναι κατά τη γνώμη σας η 
καλύτερη δυνατή λύση για το θέμα πάρκινγκ 
για τη Νάουσα;

«Η λύση βρίσκεται στην εκπόνηση κυκλοφοριακής 
μελέτης για τη Νάουσα, η οποία αποτελεί πόλο έλξης 
των επισκεπτών του νησιού μας και μέχρι σήμερα, 
παρά τις εκκλήσεις μου, η διοίκηση του δήμου αδια-
φορεί. Η κυκλοφοριακή μελέτη θα έπρεπε να αποτε-
λεί προτεραιότητα της δημοτικής Αρχής, η οποία θα 
πρότεινε λύσεις και θα βελτίωνε τις συνθήκες πρό-
σβασης και παραμονής κατοίκων και επισκεπτών στη 
Νάουσα».

Θλίψη για την 
πρωτιά της 
Ελλάδας…

Ακόμη μία θλιβερή ευρωπαϊκή πρωτιά κατέγραψε η 
Ελλάδα, όπου σύμφωνα με στοιχεία της Κομισιόν η 
ανεργία των νέων στη χώρα, έφτασε τον Μάιο στα 
επίπεδα του 38,2%.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση της 
σχετικής λίστας μεταξύ των 27 χωρών-μελών, 
ενώ στη δεύτερη είναι η Ισπανία με 36,9% και στην 
τρίτη η Ιταλία με 31,7%. Σημειώνεται ότι η Ελλάδα βρί-
σκεται 21 σχεδόν μονάδες πάνω από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο (17,3%).

Τέλος, τη μικρότερη ανεργία στους νέους παρουσι-
άζει η Πολωνία με 7,4% ενώ πολύ χαμηλό είναι το 
ποσοστό στη Γερμανία και στην Τσεχία (7,5%).

Τοίχος 
αντιστήριξης 

Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του τοίχου αντιστή-
ριξης στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα Προ-
δρόμου, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου υπό την 
επίβλεψη των μηχανικών της διεύθυνσης τεχνικών έρ-
γων Κυκλάδων. Το μήκος του είναι περίπου 50μ. και το 
ύψος περίπου 2μ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση από το επαρχείο Πάρου: 
«Όταν ολοκληρωθούν οι εργασίες πεζοδρομίου που 
κατασκευάζει ο δήμος στην απέναντι πλευρά και αφού 
απομακρυνθεί η κολόνα της ΔΕΗ, η Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου θα ασφαλτοστρώσει εκατέρωθεν από μισό 
μέτρο περίπου ώστε να πραγματοποιηθεί μια σχετική 
διαπλάτυνση στο παραπάνω τμήμα του οδικού δικτύ-
ου».

Αρνητικά νέα
Τα νέα για τον ελληνικό τουρισμό δεν είναι τα καλύ-

τερα. Η μετάλλαξη Δέλτα, η απροθυμία Γερμανίας και 
Γαλλίας να ανοίξουν τα εξωτερικά σύνορα της Ε.Ε., 
καθώς και το επί μακρόν μπλόκο από τη Μ. Βρετανία 
έχουν διατηρήσει την ασφυξία στη μεγαλύτερη πηγή 
εισροής ξένου συναλλάγματος στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία της Eurostat, σύμ-
φωνα με τα οποία, η Ελλάδα διατηρεί την 3η χει-
ρότερη θέση ως προς τη μείωση του αριθμού 
των διανυκτερεύσεων ξένων υπηκόων.
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Μειωμένες 
τιμές στους 
εκπαιδευτικούς

Μειωμένες τιμές έως και 50% στα ακτοπλοϊκά ει-
σιτήρια για τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Πρω-

τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις 
μετακινήσεις τους προσφέρουν ακτοπλοϊκές εταιρείες, 
μετά από κοινή παρέμβαση των υπουργείων Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής και Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων. 

Συγκεκριμένα, οι εταιρείες που προσφέρουν μει-
ωμένες τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια είναι οι εξής: 
ΑΝΕΚ LINES, BLUE STAR FERRIES, DODEKANISOS 
SEAWAYS, FAST FERRIES HELLENIC SEAWAYS, 
LEVANTE FERRIES και SUPERFAST FERRIES. 

Το γηροκομείο 
ζητεί 
νοσηλευτές

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγηρίας Ποιμα-
ντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή» Μονάδα 
Φροντίδας Ηλικιωμένων, προτίθεται να προσλάβει νο-
σηλευτικό προσωπικό για τις ανάγκες της Μονάδας.

Για τον λόγο αυτό καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να επι-
κοινωνήσει με τη γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλ. 
22840 24739. 

Νέο ΔΣ στους 
καφεστιάτορες 

Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη 
νέου ΔΣ και ελεγκτικής επιτροπής στον σύλλογο κα-
φεστιατόρων Πάρου. Από τα 60 εγγεγραμμένα μέλη 
και ταμειακώς εντάξει, ψήφισαν οι 44.

Στο νέο ΔΣ εκλέχθηκαν οι Δάκης Κονταξάκης, Όλγα 
Χριστίνα Μοίρα, Μένιος Αποστολίδης, Γιώργος Απο-
στολέρης και Αναστασία Σκαραμαγκά.

Στην ελεγκτική επιτροπή εκλέχθηκαν οι Νίκος 
Γιαννούλης, Μανώλης Λεφάκης και Τζον Φλιπ Κρα-
βίας.

Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ομοσπον-
δία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων 
εκλέχθηκαν ο Δάκης Κονταξάκης και ο Μένιος Απο-
στολίδης.

Συμβάντα
- Στις 26/6/2021 από αστυνομικούς του Αστυνο-

μικού Τμήματος Πάρου διαπιστώθηκε παράβαση των 
ρυθμίσεων που ισχύουν για την πρόληψη διάδοσης 
του κορωνοϊού covid-19 και επιβλήθηκε πρόστιμο 
5.000 ευρώ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέρο-
ντος, για υπέρβαση ωραρίου λειτουργίας.

- Στις 29/6/2021 συνελήφθη στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 
61χρονος ημεδαπός ο οποίος εξέτρεφε -2- παραγω-
γικά ζώα έχοντας περιορίσει με ακατάλληλο τρόπο 
(παστούρωμα) την κινητικότητά τους.

- Στις 4/7/2021 ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Πά-
ρου, για την πτώση Ι.Χ.Ε. οχήματος σε βραχώδη ακτή 
της περιοχής Γλυφά. Άμεσα στην περιοχή μετέβησαν 
στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, όπου διαπιστώ-
θηκε ότι το εν λόγω όχημα είχε υποστεί πτώση από 
ύψωμα, ενώ οι δύο ημεδαποί επιβαίνοντες του οχή-
ματος εξήλθαν αυτού, καλά στην υγεία τους και στη 

συνέχεια παρελήφθησαν από ασθενοφόρο όχημα του 
ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκαν στο Κ.Υ. Πάρου, όπου δε δια-
πιστώθηκε τραυματισμός τους.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε ρύπανση, ενώ 
το Ι.Χ.Ε. όχημα ανελκύθηκε με τη συνδρομή γερανοφό-
ρου οχήματος.

κυκλοφόρησε η νέα έκδοση

αναζητήστε το!

2021-2022

Τοπικές ειδήσεις



XOΡΗΓΟΣ
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ/
presale

ΝAΟΥΣΑ:
ΤΑΝΤΑΝΗΣ
Τ. 22840 51261

ΠΑΡΟΙΚΙA:
Βιβλιοπωλείο
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
Τ. 22840 22906

Βιβλιοπωλείο
Αναγέννηση
Τ. 22840 22247

έπιπλο | φωτιστικό | διακόσµηση | δώρο

ΙΟΥΛΙΟΣ / JULY

08 /07• 21.00  
Θέατρο Αρχίλοχος Αι Γιάννης Δέτης/
Archilochos Theatre Ai Yannis Detis

Συναυλία / Concert 
Lynn Adib & Marc Buronfosse
« Nearness » Duo

15 & 16 /07 • 21.00,  
Θέατρο Αρχίλοχος Αι Γιάννης Δέτης/
Archilochus Theatre Ai Yannis Detis

Μήδεια performance  
του Δημήτρη Ζουγκού
Σκηνοθεσία: Πάνος Κέκας
Εμφανίζονται: ΜΗΔΕΙΑ: Ελένη Δερμεντζόγλου,
ΧΟΡΟΣ: Στέλλα Αφεντάκη, ΓΛΑΥΚΗ: Ελπίδα Τσαλίκη

Medea Performance by Dimitris Zougos
Directed by Panos Kekas
Medea: Eleni Dermetzoglou
CHORUS: Stella Afentaki, GLAFKI: Elpida Tsaliki 

20 / 07 • 21.00,  
Μοναστήρι Αι Γιάννη Δέτη. Προαύλιο Μουσείου  /
Monastery of St. John the Baptist.  Museum 
courtyard

Eγώ νησί στα χρόνια
Θεατρική παράσταση
Σκηνοθεσία: Νομάδες artcore Κείμενο: Γιάννης Σιούτης 

 I(s)land through the years
Theatrical performance
Directed by Νomades artcore Text: Yannis Sioutis

28 / 07 • 21.00,  
Μοναστήρι Αι Γιάννη Δέτη. Κελιά /
Monastery of St. John the Baptist. Cells

Austrian-Greek music summer 2021 
Συναυλία Χριστίνα Μπαζίλη  
και Daniel Marx
Concert Cristina Basili 
and Daniel Marx

29 / 07 • 21.00,  
Θέατρο Αρχίλοχος Αι Γιάννης Δέτης /
Archilochus Theatre Ai Yannis Detis

Το τραγούδι της κυρα Δομνίτσας -
Μουσικό θέατρο
Λυρική σκηνή, ΘΕΑΤΡΟ
Μάρθα Μαυροειδή, Μάρω Βασιλειάδου, Μαρία Μαγκανάρη
Πρωταγωνιστεί η Σύρμω Κεκέ 
Παραγωγή: Εναλλακτική Σκηνή Εθνικής Λυρικής Σκηνής.
Στο πλαίσιο του εορτασμού των 200 ετών
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Music theatre
DOMNA’S SONG
by Martha Mavroidi / Maro Vasiliadou / Maria Magkanari
with Syrmo Keke

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ / AUGUST

05 /08 • 21.00,  
Θέατρο Αρχίλοχος Αι Γιάννης Δέτης/
Archilochus Theatre Ai Yannis Detis

OPERA UNDER THE STARS, 
Μαρουλία Κοντού
σοπράνο: Ευδοκία Μωυσίδου, Σοφία Μάλαμα
τενόροι: Γιάννης Φίλιας, Δημήτρης Σιγαλός
πιάνο: Μαρουλία Κοντού-Δημήτρης Γιάκας 
καθώς και η παιδική/νεανική χορωδία του Ωδείου Μυθωδία

OPERA UNDER THE STARS, 
Maroulia Kontou
soprano: Evdokia Mosidou,  Sofia Malama
tenors: Yannis Filias, Dimitris Sigalos
piano: Maroulia Kontou-Demetris Giacas 
and the children’s/youth choir of the Mythodia Conservatory

07 & 08 / 08• 21.00,  
Θέατρο Αρχίλοχος Αι Γιάννης Δέτης /
Archilochus Theatre Ai Yannis Detis

ΤΡΩΑΔΕΣ του Ευριπίδη από τον πολιτιστικό 
Σύλλογο Αρχίλοχος
Σκηνοθεσία: Νίκος Συνόδης
Κωνσταντίνος Σαρρής, Ελένη Φωκιανού, Τάσος Κάπαρης,
 Ναυσικά Κυριαζάνου, Μαρία Τσουκνίδα, Χάρης Αργυρός, 
Ελένη Δερμεντζόγλου, Κωνσταντίνος Αραβαντινός

Troades by Euripidis
Directed by Nikos Synodis
Konstandinos Sarris, Eleni Fokianou
 Tasos Kaparis, Nausika Kyriazanou, Maria Tsouknida,
Haris Argyros, Eleni Dementzoglou,
Konstantinos Aravantinos.

21 /08• 21.00,  
Θέατρο Αρχίλοχος Αι Γιάννης Δέτης /
Archilochus Theatre Ai Yannis Detis

Η Μέλη η γκρινιάρα ΠΑΙΔΙΚΟ 
Μια θεατρική διαδραστική παράσταση
για παιδιά νηπιαγωγείου και δημοτικού
Σκηνοθεσία-κοστούμια-σκηνικά: “Παίξε Μαζί Μας”
Ρούβαλη Γεωργία, Κοπανάκη Μαρία
Κείμενο: Κοπανάκη Μαρία

Meli the Grumpy Child 
A theatrical interactive performance
for kindergarten and primary school children
Direction-costumes-set design: “Paikse mazi mas”
Ruvali Georgia, Kopanaki Maria
Text: Kopanaki Maria

24 /08• 21.00  
Θέατρο Αρχίλοχος Αι Γιάννης Δέτης/
Archilochus Theatre Ai Yannis Detis

Συναυλία Σταμάτης Κραουνάκης
Concert Stamatis Kraounakis

29 /08 • 21.00  
Θέατρο Αρχίλοχος Αι Γιάννης Δέτης /
Archilochus Theatre Ai Yannis Detis 

Ιστορίες του λιμανιού -  
Contemporary Cycladic Trio  
Μανώλης Πάππος, Βασίλης Ρακόπουλος, Φώτης Σιώτας

Port stories 
Contemporary Cycladic Trio  
Manolis Pappos, Vassilis Rakopoulos, Fotis Siotas

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ / SEPTEMBER

1 Σεπτεμβρίου • ώρα 21.00, 
Θέατρο Αρχίλοχος Αι Γιάννης Δέτης /
Archilochus Theatre Ai Yannis Detis

ΟΝΕΙΡΟ ΣΤΟ ΚΥΜΑ, ΕΡΩΣ ΗΡΩΣ
Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη 
Διδασκαλία ερμηνείας, δραματουργία, σκηνοθεσία: 
Δήμος Αβδελιώδης 
Ερμηνεύει ο Θεμιστοκλής Καρποδίνης

DREAM ON THE WAVE, EROS HERO
Alexandros Papadiamantis 
Drama teaching -Direction 
DIMOS AVDELIODIS 
Cast: Themistocles Karpodinis

2021 221212

ΚΡΑΤΑΜΕΤΙΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣΤΗΡΟΥΜΕΣΧΟΛΑΣΤΙΚΑ
ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ 

ΚΑΝΟΝΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΜΑΣ

Η ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΑΣ

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


