κυκλοφόρησε η νέα έκδοση!

Εβδοµαδιαία πολιτική εφηµερίδα Πάρου Αντιπάρου
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Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ. Φύλλου 576

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
Ιδρυτής: Φραγκίσκος Γαϊτάνος
fax: 22840 53055
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης e-mail: foni@typoparos.gr
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Τιμή πώλησης: 0,10€

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μ. Μπελέγρης
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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
| ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ:
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου
«Υρία» | ∆ΡΥΟΣ: 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

∆.Ε.Υ.Α.Π.
∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΝΕΡΟ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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Στην ΕΚΤΕΡ η
αναβάθμιση
του
αεροδρομίου

Η εταιρεία «ΕΚΤΕΡ» αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος του έργου για την αναβάθμιση του αεροδρομίου
στην Πάρο.
Μεταξύ των άλλων εταιρειών που συμμετείχαν στη
διαγωνιστική διαδικασία, η «ΕΚΤΕΡ» μειοδότησε με
ποσοστό έκπτωσης 31,65%. Η συνολική εκτιμώμενη
αξία του έργου, χωρίς το ΦΠΑ ανέρχεται στα 37,26
εκατομμύρια ευρώ. Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο από πιστώσεις του προγράμματος δημοσίων
επενδύσεων, καθώς έχει καταχωρηθεί στο πρόγραμμα
«Ανάπτυξη και Βελτίωση Υποδομών του νέου αεροδρομίου Πάρου». Για τα έργα ανάπτυξης και βελτίωσης των υποδομών του κρατικού αερολιμένα Πάρου
η μελέτη προβλέπει την κατασκευή νέας κτιριακής
εγκατάστασης 12.000 τετραγωνικών μέτρων, όπου
θα συμπεριλαμβάνει σύστημα διαχείρισης αποσκευών,
σύστημα οπτικών αγγελιών πτήσεων, σύστημα CUTE,
επιπλέον ηλεκτρονικό εξοπλισμό, φυλάκιο ασφαλείας
και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων.
Επιπρόσθετα, θα επεκταθεί ο χώρος στάθμευσης
των αεροσκαφών κατά 90 μέτρα προς το νότιο τμήμα
του αεροδρομίου και 50 μέτρα προς το βόρειο. Θα
κατασκευαστούν εγκαταστάσεις αποστράγγισης και
εγκαταστάσεις ηλεκτρομηχανολογικές που θα αφορούν τον τομέα της σήμανσης. Ακόμα, όσο αφορά τον
διάδρομο προσγείωσης / απογείωσης θα επεκταθεί
από τα 1.400 μέτρα που είναι σήμερα, στα 1800 μέτρα,
με στόχο να προσεγγίζουν μεγαλύτερα αεροπλάνα.
Θα γίνουν επίσης εργασίες για διαμόρφωσης ζωνών
«RESA», διαγραμμίσεις σήμανσης στον χώρο στάθμευσης, αλλά και νέος πύργος ελέγχου με 159 τετραγωνικά μέτρα. Πιθανόν η σημερινή κτιριακή εγκατάσταση
θα χρησιμοποιηθεί από το πυροσβεστικό κλιμάκιο του
αεροδρομίου. Το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των
έργων αναβάθμισης του κρατικού αερολιμένα Πάρου,
με βάση τη σύμβαση, προβλέπετε να έχει ολοκληρωθεί
εντός 30 μηνών.
Ο Αθανάσιος Σίψας, εκπρόσωπος της εταιρείας «ΕΚΤΕΡ», με εμπειρία από ανάλογα μεγάλα έργα,
συντόνισε και παρακολούθησε όλες τις δαιδαλώδεις
διαδικασίες του ελληνικού δημοσίου και την εκπόνηση όλων των απαραίτητων μελετών για το έργο. Μ’
αυτόν τον τρόπο κερδήθηκε πολύτιμος χρόνος μέχρι
να φτάσουμε στον διαγωνισμό για την επιλογή του
αναδόχου, που πραγματοποιήθηκε την προηγούμενη
Δευτέρα. Παράλληλα ο κ. Σίψας ενημέρωνε συνεχώς
για την εξέλιξη των διαδικασιών τόσο την διοίκηση του
δήμου όσο και την αντιπολίτευση.
Ο κ. Σίψας εκτός από την πολυσχιδή επιχειρηματική
του δραστηριότητα σ’ όλη την χώρα, αλλά και στην
Πάρο, διατηρεί ιδιαιτέρους κοινωνικούς δεσμούς με
τους παριανούς. Συχνά τον συναντάμε το αναλόγιο του
Ιερού προσκυνήματος της Εκατονταπυλιανής μαζί με
τους άλλους ψάλτες, αφού είναι λάτρης της κλασικής
εκκλησιαστικής μουσικής.
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Έκκληση
για άμεσο
εμβολιασμό
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων καλεί του Κυκλαδίτες αλλά και όλους όσοι αγαπάνε τα νησιά μας να
εμβολιαστούν και να θωρακίσουν έτσι, τόσο τους εαυτούς τους, όσο και τους επισκέπτες των νησιών μας.
Όπως αναφέρουν σε σχετική ανακοίνωσή τους «Με
το 4ο κύμα της πανδημίας να είναι προ των πυλών και
με τα μεταλλαγμένα στελέχη του ιού να κάνουν την
εμφάνισή τους, ο εμβολιασμός είναι μονόδρομος
και το μοναδικό «όπλο» απέναντι στον ιό, αν θέλουμε υγεία και ευημερία. Ειδικότερα αυτή την κρίσιμη, για εμάς τους Κυκλαδίτες τουριστική περίοδο,
όπου ο αυξανόμενος πληθυσμός των επισκεπτών μας
και βασικού πυλώνα της οικονομίας μας, μας καθιστά
ευάλωτους. Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων προτρέπει τους πολίτες να σπεύσουν όλοι να εμβολιαστούν
χωρίς φόβο παρενεργειών, καθώς αυτές είναι απείρως πιο σπάνιες σε σχέση με τις πιθανότητες σοβαρής νόσησης και θανάτου αν κάποιος έρθει σε επαφή
με τον ιό.
Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων βεβαιώνει ότι δεν
υπάρχει πανεπιστήμιο, ινστιτούτο ή άλλος επίσημος
επιστημονικός φορέας που να υιοθετεί τα όσα λέγονται από τους εκφραστές του αντιεμβολιαστικού κινήματος. Όσα δημοσιεύονται και κυκλοφορούν είναι
αποτέλεσμα ημιμάθειας, γενικεύσεων και αντιεπιστημονικής πρακτικής. Μην αφήσετε την υγεία σας στα
χέρια των ανυπόστατων φημών.
Υπάρχει επάρκεια εμβολίων στις Κυκλάδες και η
ιατρική κοινότητα των Κυκλάδων είναι στον πλευρό
των κατοίκων των νησιών μας ώστε να παρέχει με σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα τις υπηρεσίες της.
Προστατέψτε τις Κυκλάδες, προστατέψτε την δημόσια υγεία, προστατέψτε τον εαυτό σας. Εμβολιαστείτε
άμεσα. Καλή δύναμη σε όλους μας! Να προσέχετε!
Μείνετε Υγιείς!».

Αναπτυξιακός
Νόμος στην
Πάρο
Την απόφαση υπαγωγής 51 επενδυτικών σχεδίων σε
νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Κυκλάδων, βάση
του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016, ανακοίνωσε η
διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Κυκλάδων.
Το σύνολο του ενισχυόμενου κόστους των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 60.657.560,17
ευρώ. Ο οριστικός πίνακας κατάταξης αναρτήθηκε ήδη
στην ιστοσελίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Από την Πάρο στον κατάλογο είναι οι επιχειρήσεις:
«CHERRYBOX ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.» (ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων), «Ι και Θ ΔΑΒΕΡΩΝΑΣ
ΟΕ» (ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 4 αστέρων δυναμικότητας 13 δωματίων και 34 κλινών σε οικόπεδο
με υφιστάμενα κτίρια), «PAROS NINFEA SUITES ΙΚΕ»
(Ίδρυση ξενοδοχειακής μονάδας 5 αστέρων - 44 κλινών) και «Κ. ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» (ίδρυση / ανέγερση ξενοδοχείου κατηγορίας
5 αστέρων).

Τηλεπροστασία
από τις
πυρκαγιές

Μετά την πρόσφατη καταστροφική πυρκαγιά που
ζήσαμε και τον κίνδυνο λόγω των υψηλών θερμοκρασιών να ξαναζήσουμε παρόμοιες καταστάσεις, ζητήσαμε από τον δήμαρχο Πάρου, Μάρκο Κωβαίο, να μας
πει ποια είναι τα σχέδια του για την προστασία του
νησιού από τον κίνδυνο των πυρκαγιών.
Μία από τις δράσεις που σχεδιάζει όπως μας εξήγησε είναι η μελέτη και η προμήθεια συστημάτων
απομακρυσμένης διαχείρισης για πυρανίχνευση – πυροπροστασία και πυρόσβεση χώρων
αστικών και περιαστικών αλσυλλίων.
Η χρηματοδότηση της δράσης αυτής θα πραγματοποιηθεί με την ένταξη της στο χρηματοδοτικό εργαλείο του ταμείου συνοχής Ελλάδα2, μέσω του υποπρογράμματος «Εθνική αναδάσωση». Ήδη ο δήμος
προτίθεται να εκπονήσει ειδική διαχειριστική μελέτη
ανάπτυξης και διαχείρισης αστικών αλσυλλίων όπου
θα αναφέρει αναλυτικά όλες τις δράσεις προστασίας,
ανάπτυξης και αναβάθμιση που θα εφαρμόσει.
Τα συστήματα πυρανίχνευσης – πυροπροστασίας
παγκόσμια γνωρίζουν μεγάλη ανάπτυξη για την προστασία από τη φωτιά. Χρησιμοποιούν θερμοκάμερες – θερμοανιχνευτές καπνού και φωτιάς και με το
εξειδικευμένο λογισμικό που αναπτύσσεται ειδικά για
κάθε σύστημα αναγνωρίζουν διαφόρων μεγεθών κινδύνους, ειδοποιώντας ταυτόχρονα και σε πραγματικό
χρόνο τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, πυροσβεστική υπηρεσία και τις υπηρεσίες του δήμου.
Αυτή η πρωτοποριακή εφαρμογή σχεδιάστηκε από
έλληνες μηχανικούς και γεωπόνους και συνδυάζει τη
μέτρηση και διατήρηση της εδαφικής υγρασίας στο
άριστο επίπεδο οικονομίας νερού, και προστασίας
από τη φωτιά μαζί με την δυνατότητα πυρόσβεσης σε
πραγματικό χρόνο μικρών εστιών που θα ανιχνευτούν
από το σύστημα πυρανίχνευσης. Με άλλα λόγια στην
περίπτωση μικροεστίας καπνού ή φωτιάς εκτός από
την ειδοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών θα γίνεται
σε πραγματικό χρόνο αυτοματοποιημένη ρίψη νερού
από ειδικούς εκτοξευτές με στόχο τον περιορισμό της
φωτιάς μέχρι την προσέγγιση της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
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συνήθης
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Πολιτική
τραβεστί
στην Πάρο

Η γαλλική λέξη «τραβεστί» σημαίνει αυτός/ή
που συμμετέχει σε γιορτή μεταμφιεσμένων. Μετά
το 1913 τη λέξη τη χρησιμοποιούμε συνήθως για
να υποδηλώσουμε κάποιον που ντύνεται με ρούχο
του αντίθετου φύλου. Μεταφορικά όμως το άκλιτο επίθετο «τραβεστί» το χρησιμοποιούμε για να
υποδηλώσουμε το ψεύτικο, το πλαστό, το κίβδηλο.
Κάτι δηλαδή που μεταμφιέζεται για να αποκρύψει
κάτι.
Στο νησί μας πιστεύουν πολλοί -έχει γίνει πια
κάτι σαν αστικός μύθος- ότι είμαστε το νούμερο
ένα νησί της Ευρώπης, επειδή γράφτηκε σ’ ένα
τουριστικό περιοδικό. Μάλιστα… Όσο και αν σας
ακούγεται περίεργο όταν ξεκίνησα επαγγελματικά τη δημοσιογραφική μου πορεία, αυτό το έκανα
μέσω ενός «in» περιοδικού της δεκαετίας του ’80,
ίσως του πιο «in», το οποίο κατά πολλούς ευθύνεται για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης
εκείνης της εποχής και ότι πουλούσε ένα δήθεν.
Δήθεν βέβαια με πωλήσεις που δεν έκανε όλος ο
περιοδικός Τύπος μαζί... Εκεί λοιπόν στα ρεπορτάζ
για το night life της Αθήνας, έμαθα και εγώ, πώς
κάτι γίνεται αν το επιθυμεί κάποιος νούμερο ένα!
Με λίγα λόγια είναι θέμα τιμής από τον ενδιαφερόμενο. Μεγάλα παιδιά είσαστε, καταλαβαίνετε
απόλυτα.
Γενικά στην Πάρο έχουμε μία μεγαλομανία. Βγαίνει π.χ. μεγαλοπαράγοντας του τόπου και δηλώνει:
«Είμαστε το πρώτο λιμάνι σε κίνηση μετά τον Πειραιά». Άκου τώρα ένα μυστικό. Ούτε ο Πειραιάς
είναι το πρώτο λιμάνι σε κίνηση επιβατών… Το πορθμείο της Σαλαμίνας είναι, αν θέλουμε να ακριβολογούμε. Ένα εκατομμύριο τον μήνα πιάνει πάνω
κάτω το λιμάνι της Σαλαμίνας. Φυσικά και είναι
το κοντινότερο πορθμείο του λεκανοπεδίου Αττικής, αλλά είπαμε… αν θέλουμε να ακριβολογούμε.
Όπως βλέπετε ούτε Πάτρα βάζουμε μέσα με Μ.Ο.
κίνησης μισού εκατομμυρίου ανά μήνα, ούτε τίποτα άλλο. Είπαμε, σε δημόσια δήλωση πρέπει να
ακριβολογούμε.
Την ίδια στιγμή, υπερηφανευόμαστε στην Πάρο,
για τα σχολεία του τόπου. Την ίδια στιγμή πάλι
στήνουμε (στον 21ο αιώνα), προκάτ αίθουσες, για
τους μαθητές της Παροικιάς. Θέλουμε να κρατήσουμε την παράδοση, αλλά χτίζουμε ασύστολα ό,τι υπάρχει σε πόλεις. Θέλουμε και κάνουμε
ή συμμετέχουμε σε γαστρονομικές συναντήσεις,
αλλά έχουμε γεμίσει εστιατόρια με διεθνή κουζίνα.
Τρώμε σούσι, αλλά αγνοούμε τη γούνα… Μιλάμε
για άριστο οδικό δίκτυο, αλλά δεν έχουμε καν διαγραμμίσεις για τους πεζούς στους δρόμους. Μιλάμε για όμορφη και ανέμελη ζωή στην Πάρο, αλλά
πρέπει να είσαι τρελός για να θέλεις να κάνεις βόλτα με το αυτοκίνητό σου τα πρωινά στην Παροικιά.
Για τη Νάουσα δε το συζητάω καθόλου, γιατί εκεί
είναι «άσκηση θάρρους Νο 24» που θα έλεγε και ο
Λαζόπουλος στους «10 μικρούς Μήτσους».
Η πολιτική αντιμετώπιση των ζητημάτων στην
Πάρο είναι τραβεστί! Ψεύτικη, κίβδηλη, πλαστή!
Θέλει να είναι κάτι άλλο, τη στιγμή που δε χρειάζεται τίποτα, εκτός από το να διατηρήσει την αυθεντικότητά της.
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Στατιστικά
τροχαίων
ατυχημάτων

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου δημοσίευε συνολικά στοιχεία τροχαίων
ατυχημάτων και παραβάσεων του μηνός Ιουνίου του
2021, στην εδαφική αρμοδιότητα των νομών Κυκλάδων και Δωδεκανήσου.
Στο πλαίσιο των τροχονομικών δράσεων, τον μήνα
Ιούνιο του 2021 πραγματοποιήθηκαν 38.439 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν συνολικά 1.569 παραβάσεις του
Κ.Ο.Κ..
Ενδεικτικά αναφέρονται οι σοβαρότερες - επικίνδυνες τροχονομικές παραβάσεις που βεβαιώθηκαν: 576
για οδήγηση δικύκλου χωρίς χρήση προστατευτικού
κράνους, 414 για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας
οδηγού, 122 για υπερβολική ταχύτητα, 84 για χρήση
κινητού τηλεφώνου κατά την οδήγηση, 77 για οδήγηση αυτοκίνητου χωρίς χρήση ζώνης ασφαλείας, 15
για κίνηση στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και 8 για
φθαρμένα ελαστικά.
Τέλος, από την Αστυνομική Διεύθυνση Ν. Αιγαίου,
επισημαίνεται ότι, οι κύριες αιτίες των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και οι παράγοντες που επιτείνουν τις
συνέπειές τους είναι: η υπερβολική ταχύτητα, η απόσπαση της προσοχής του οδηγού, η παραβίαση της
προτεραιότητας, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η
κίνηση στο αντίθετο ρεύμα και η οδήγηση χωρίς χρήση
κράνους και προστατευτικής ζώνης.

Δραστηριότητες
του ΝΟΠ
Στο πανελλήνιο πρωτάθλημα της κατηγορίας laser
4.7, που πραγματοποιήθηκε στην παραλία της Πιερίας,
μετείχε ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου. Η κατηγορία 4.7
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών, καθώς και στα παιδιά που λόγω ηλικίας αποχωρούν από
την κλάση του optimist.
Στους αγώνες της Πιερίας αναδείχθηκε πρωταθλήτρια στα κορίτσια έως 16 ετών, η Μαριαλένα Καλακώνα, μετά από έντεκα κούρσες τεσσάρων ημερών. Η
μικρή πρωταθλήτρια κατέκτησε την πρώτη θέση στην

Πυρκαγιά
στην Παροικιά
Μικρής έκτασης φωτιά ξέσπασε το ξημέρωμα Σαββάτου προς Κυριακή 12 Ιουλίου, στις 1:30 στον περιφερειακό Παροικιάς.
Η πυρκαγιά ξέσπασε πίσω από το αρτοποιείο «Αλιπράντης», σε έκταση με καλάμια και ξερόχορτα ύψους
ενός μέτρου, πολύ κοντά σε κατοικημένη περιοχή και
μόλις 10 μέτρα από παρκαρισμένα αυτοκίνητα.
Κάτοικοι της περιοχής έτρεξαν με πυροσβεστήρες,
εργαλεία κήπου (τσάπες κλπ) να περιορίσουν την φωτιά και να μην επεκταθεί προς τα σταθμευμένα αυτοκίνητα και τα κοντινότερα σπίτια. Ευτυχώς η παρέμβαση
της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και η φωτιά κατασβήσθηκε γρήγορα.
Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής: «η περιοχή
αυτή, πολύ κοντά επίσης σε κάδους απορριμμάτων
θα έπρεπε να έχει αποψιλωθεί από τα καλάμια και τα
χόρτα τουλάχιστον ένα μήνα νωρίτερα από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Αν κάτι πήγαινε στραβά,
μέσα στη νύχτα με 6 μποφόρ, θα κινδύνευε σοβαρότατα μια μεγάλη περιοχή με σπίτια, καταλύματα και
μικρά ξενοδοχεία».
ηλικία μέχρι 16 ετών, ενώ συγχρόνως έλαβε την τρίτη
θέση μεταξύ 55 αθλητριών, στην ηλικία έως 18 ετών.
Ακόμα, στα κορίτσια, η Θεοδώρα Δαφερέρα, κατέκτησε την έβδομη θέση στις ηλικίες έως 16 ετών και
την 18η θέση στη γενική κατάταξη. Και οι δύο αθλήτριες (Καλακώνα, Δαφερέρα), θα μετέχουν στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα laser 4.7, στη Γερμανία, στο τέλος
του μήνα. Τέλος, η Χριστίνα Ζουμή μετείχε κι’ αυτή
στους αγώνες.
Στα αγόρια, ο Κων/νος Παναγιωτίδης, κατέκτησε
την 14η θέση στη γενική κατάταξη μεταξύ 94 αθλητών,
ενώ ο Γιώργος Κυπραίος, κατέκτησε την 13η θέση
μεταξύ 55 αθλητών στην κατηγορία έως 16 ετών. Ο
Θεόδωρος Νίκας, κατέκτησε την 14η θέση στην κατηγορία έως 16 ετών, ενώ μετείχαν ακόμα ο Στέφανος Ραγκούσης και Εμ. Σπανός.
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S.O.S. από τους αλιείς
στην Πάρο
Κάποτε η Νάουσα κι η Πάρος, υπερηφανεύονταν ότι έχουν τον μεγαλύτερο
παράκτιο αλιευτικό στόλο στις Κυκλάδες. Σήμερα, η κατάσταση όχι μόνο δεν
έχει όπως παλιά, αλλά κυριολεκτικά οι αλιείς της Πάρου εκπέμπουν S.O.S.,
αφού η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο γι’ αυτούς. Δίχως πολλές
περιστροφές να σημειώσουμε ότι είναι δεν είναι 10 τα άτομα σήμερα στο
νησί μας που ασκούν επαγγελματικά την παράκτια αλιεία, ενώ μεταξύ αυτών
υπάρχουν και άτομα υπερήλικα.
Οι αλιείς του νησιού μας, στις 2 Ιουνίου 2021, έστειλαν εκ νέου επιστολή διαμαρτυρίας για τη νέα οικονομική επιβάρυνσή τους με τα τέλη κυκλοφορίας στα
αλιευτικά σκάφη. Όπως υποστηρίζουν στην επιστολή
τους «το νέο αυτό χαράτσι έρχεται να μας δώσει τη
χαριστική βολή, τη στιγμή που προσπαθούμε να κερδίσουμε τον καθημερινό άνισο αγώνα με τα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη θάλασσα, τις
καιρικές συνθήκες, την πανδημία, τα θηλαστικά και τις
ζημιές στα αλιευτικά μας εργαλεία σε κάθε μας έξοδο,
τα οποία στοιχίζουν πάρα πολλά χρήματα για να επισκευαστούν. Πληρώνουμε ήδη αρκετούς φόρους ενώ
ο κλάδος μας πλήττεται θανάσιμα και δεν αντέχουμε
κι άλλους φόρους, καθώς ήδη έχουν αυξηθεί και οι
ασφαλιστικές μας εισφορές.
Κατά δεύτερον οι περιπτώσεις ζημιών στα εργαλεία
μας από κητώδη είναι καθημερινό φαινόμενο. Το μέγεθος των ζημιών και η απώλεια εισοδήματος είναι
εξοντωτικό. Έχουν γίνει επανειλημμένα αιτήματα για
την ενεργοποίηση του μέτρου των αποζημιώσεων
από το ΕΠΑΘΛ. Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση έχει

ενεργοποιηθεί με επιτυχία σε χώρες όπως η Κύπρος,
ενώ στην Ελλάδα δεν έχει γίνει χρήση αφήνοντας τα
χρήματα να φεύγουν σε άλλες δράσεις (…)».
Τι λένε οι αλιείς
Η εφημερίδα μας επισκέφθηκε στη Νάουσα τους
αλιείς στον τόπο της εργασίας τους και συνομίλησε
με τον πρόεδρο του συλλόγου επαγγελματιών
αλιέων παράκτιας αλιείας του δήμου Πάρου,
ο «Άγιος Νικόλαος», Δημήτρη Σκιαδά.
Παρουσία κι άλλων αλιέων (μεταξύ αυτών και υπερήλικες ψαράδες), ο κ. Σκιαδάς απάντησε στις ερωτήσεις μας.
Η Νάουσα είναι γνωστή από παλιά για τον
μεγάλο στόλο αλιευτικών σκαφών που διέθετε. Ποια είναι η κατάσταση σήμερα; Πόσα σκάφη έχουν μείνει;
«Σήμερα η κατάσταση είναι στο μείον 60-70 % από
τον στόλο που διέθετε η Νάουσα στο παρελθόν. Πλέον έχουμε απομείνει περίπου 10 σκάφη, αλλά βλέπω
να μειώνεται κι άλλο ο αριθμός καθώς οι νέοι δε θέλουν να ασχοληθούν με το συγκεκριμένο επάγγελμα,
λόγω των δυσκολιών που υπάρχουν».
Δίνουν κίνητρα για να ασχοληθούν οι νέοι;
«Θα σας φέρω για παράδειγμα τον γιο μου. Του
πήρα καΐκι με πλήρη εξοπλισμό. Μετά από ένα χρόνο
αποφάσισε να παρατήσει τη βάρκα και να ασχοληθεί
με άλλο επάγγελμα. Γεγονός που είναι απόλυτα φυσικό, διότι τα έξοδα που έχουμε είναι πολλά περισσότερα από τα έσοδα.
Υπάρχουν προγράμματα για νέους ψαράδες από τις
τράπεζες, αλλά κανείς δεν θέλει να πάρει το ρίσκο και
να μπει σ’ ένα δύσκολο χώρο. Θα προτιμήσει άλλες
επιλογές, πιο εύκολες, για να του αποφέρουν κέρδος».
Ποια είναι η οικονομική κατάσταση που επικρατεί στον χώρο σας;
«Είναι σε κακή κατάσταση όλα. Έχουμε αύξηση της
τιμής του πετρελαίου, όπου πριν το ευρώ το πλήρωνα
40 δραχμές και τώρα, 0,75 λεπτά το λίτρο. Μιλάμε για
μια εκτόξευση της τιμής κατά 200%. Επίσης, ακρίβυναν τα δίχτυα, όπου τα αγοράζουμε με το κιλό. Για
παράδειγμα όταν αγοράζουμε 14-15 ευρώ τα δίχτυα
και πουλάμε στην καλύτερη περίπτωση τα μπαρμπούνια 20 ευρώ για να τα πάρει ο κόσμος, κατανοείτε
τη διαφορά. Ευτυχώς που υπάρχουν εστιατόρια στη
Νάουσα και μας βοηθούν αγοράζοντας από εμάς, και
όχι από ερασιτέχνες ψαράδες και από ιχθυοκαλλιέργειες».
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ράδοση από αρχαιοτάτων χρόνων. Γενικά, ο κλάδος
του επαγγελματικού ψαρέματος χρειάζεται μεγάλη
ανασυγκρότηση, έτσι, ώστε, να συνεχίσουμε την επιβίωση του παραδοσιακού ψαρέματος».
Οι μεγάλες αλήθειες…

Ζημιές – προβλήματα
Ο κ. Δ. Σκιαδάς, για το πρόβλημα που υπάρχει με τις
ζημιές στα δίχτυα τους κατά το ψάρεμα, μας είπε:
«Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι. Οι χελώνες δε μας
δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Μάλιστα πάντα τις
βοηθάμε να ξεμπλεχτούν από τα δίχτυα μας. Αλλά τα
δελφίνια και οι φώκιες, μας κάνουν μεγάλες ζημιές,
καθώς καταστρέφουν τα δίχτυα μας και ύστερα μπορεί να χρειαστεί και 5 μέρες να καθίσουμε στο λιμάνι, για να γίνει επισκευή ή και ακόμα η αγορά νέων
διχτυών. Γεγονός, που σημαίνει για εμάς, τους επαγγελματίες ψαράδες, απώλεια εσόδων και δημιουργία
νέων εξόδων, όπου το κράτος δε μας δίνει κάποια
αποζημίωση όπως κάνει με τους γεωργούς.
Αυτό μάλιστα είναι ένα μεγάλο παράπονο του κλάδου μας. Βλέπουμε στην Κύπρο και σε άλλες χώρες
τις ευρωπαϊκής ένωσης, ότι το κάθε σκάφος επαγγελματία ψαρά που έχει ημέρες εργασίες, επιδοτείται. Στην Ελλάδα που είναι εντός της Ε.Ε. δε δίνεται
κανένα ποσό».
Για τα προβλήματα του κλάδου ο πρόεδρος της παράκτιας αλιείας του νησιού μας δήλωσε:
«Σε μεγάλο βαθμό ευθυνόμαστε και εμείς, όπου δεν
είμαστε μονιασμένοι μεταξύ μας. Υπάρχει μια άτυπη
αντιπαλότητα μεταξύ των ψαράδων της παράκτιας
αλιείας και αυτών της μέσης αλιείας. Ως αποτέλεσμα
έχει να μην υπάρχει μια κοινή γραμμή ή συνεννόηση
για να διεκδικήσουμε αυτά που δικαιούμαστε.
Εγώ, ως πρόεδρος, προσπαθώ να ενωθούμε, έτσι,
ώστε, να διεκδικήσουμε αυτό που ανήκει στον παρια-

νό ψαρά και γενικά στον κυκλαδίτη. Διότι, λόγω της
ιδιομορφίας του νομού μας και των καιρικών συνθηκών που επικρατών το καλοκαίρι, και τον Σεπτέμβριο,
είμαστε σε πιο μειονεκτική θέση από άλλες περιοχές.
Καθώς, όταν εδώ έχουμε πολλά μποφόρ ή αρχίζουν
τα μελτέμια, δεν μπορούμε να ψαρέψουμε και να βγάλουμε έσοδα, σε αντίθεση μ’ έναν ψαρά που βρίσκεται
στο Ιόνιο πέλαγος που έχει τον περισσότερο χρόνο
καλοσύνες και μπορεί και ψαρεύει. Οι μετεωρολογικές συνθήκες από περιοχή σε περιοχή είναι διαφορετικές και γι’ αυτό τον λόγο πρέπει η πολιτεία να δει
τα προβλήματα μας και να παίρνει δίκαιες αποφάσεις.
Ωστόσο, επιδιώκουν τον αφανισμό μας με τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων, γιατί δε θα μας αφήνουν
να ψαρεύουμε, αφού ο χώρος δράσης θα μειωθεί
πάρα πολύ. Πρέπει να καταλάβουν ότι τα δελφίνια και
οι φώκιες θέλουν πολλά κιλά ψάρια και εμείς εξίσου
για να πουλήσουμε και να επιβιώσουμε. Έχουμε οδηγηθεί σ’ αυτό σημείο διότι με την υπεραλίευση της
σαρδέλας, του κολιού και του ξιφία, έχει αυξηθεί ο
πληθυσμός των δελφινιών, όπου και ψάχνει άλλα είδη
ψαριών για να τραφεί καταστρέφοντας τον κόπο μας».
Τι πρέπει να κάνει κατά τη γνώμη σας το κράτος;
«Πρέπει να «σκύψουν» πάνω στα προβλήματα και
όχι να μας φορτώνουν κι άλλα. Να παίρνουμε επιδότηση για τα δίχτυα που μας καταστρέφουν, διότι
χάνουμε μεροκάματα. Πρέπει να μας βοηθήσουν, διότι όταν πέρυσι ο τουρισμός λόγω του κορωνοϊού δε
δούλεψε, ο πρωτογενής τομέας ήταν αυτός έφερε
έσοδα στη χώρα. Ένας τομέας που έχει μεγάλη πα-

Ποια είναι οι σχέση σας με τους ερασιτέχνες
ψαράδες;
«Με το σύνολο των ερασιτεχνών ψαράδων δεν
έχουμε πρόβλημα. Πρόβλημα έχουμε με την παράνομη
ερασιτεχνική αλιεία. Όπως όλους αυτούς που κάνουν
ψαροντούφεκο και έχουν ρημάξει όλα τα «μαυρόψαρα». Πιάνουν ψάρια και τα πουλάνε σε ψαροταβέρνες
και εστιατόρια, και μας παίρνουν τη δουλειά, καθώς
αυτοί δεν ζουν από αυτό και τα πουλάνε στους ιδιοκτήτες των μαγαζιών πολύ φθηνότερα.
Επίσης για τους ερασιτέχνες ψαράδες θέλω να αναφέρω ότι κάνουν και πολλές εγκληματικές ενέργειες
που απαγορεύονται. Ένα συχνό φαινόμενο είναι ότι οι
σκοτώνουν ψάρια που δεν είναι ακόμα στο επιθυμητό
και νόμιμο μέγεθος για να πιαστούν».
Τα παριανά ιχθυοπωλεία τι ψάρια έχουν
προς πώληση;
«Η πλειοψηφία έχει τσιπούρες, λαβράκια και φαγκρί. Βέβαια τα περισσότερα ψάρια είναι ιχθυοκαλλιέργειας. Για να ξέρει κι ο κόσμος υπάρχει μεγάλη διαφορά, ανάμεσα στο ψάρι ιχθυοτροφείου με το φρέσκο
που ψαρεύεται στο πέλαγος. Καταρχάς, τα ψάρια αυτά
είναι μέσα στη φορμόλη για να αντέξουν. Εμείς που το
έχουμε στο πάγο, σε τρεις μέρες αρχίζει και διαλύεται,
αλλά η γεύση του παραμένει ο καλύτερη από αυτά
που βάζουν σε φορμόλη».
Με την εμπειρία σας, τι τρώει ο κόσμος όταν
θα πάει σε μια ψαροταβέρνα / εστιατόριο;
«Συνήθως θα φάει περισσότερο κατεψυγμένο ψάρι,
από ιχθυοκαλλιέργεια για τους λόγους που ανέφερα
και παραπάνω. Γενικά ο ψαράς της Πάρου στους καιρούς που ζούμε είναι δύσκολο να αντεπεξέλθει. Θα
έρθουν χρόνια που πλέον στο λιμάνι της Νάουσας δε
θα υπάρχουν τα καΐκια για να πουλάνε το εμπόρευμα
τους. Δυστυχώς, για εμάς, το μέλλον είναι η ιχθυοκαλλιέργεια και αυτό προωθούν όλα τα κράτη, συμπεριλαμβανομένου και της χώρας μας».
Οι σχέσεις
Ποια είναι η σχέση σας με το λιμεναρχείο
Πάρου;
«Με τον λιμενάρχη υπάρχει άψογη συνεργασία.
Αλλά λόγω έλλειψης προσωπικού ο λιμενικός σταθμός στη Νάουσα είναι σαν να μη λειτουργεί, σαν να
μη υπάρχει. Στην μαρίνα κάθε καλοκαίρι επικρατεί ένα
μπάχαλο με τους ελλιμενισμούς των σκαφών, αλλά
δεν υπάρχει κάποιος λιμενικός για να κόψει κάποια
κλήση».
Τι σχέση υπάρχει με το Λιμενικό Ταμείο;
«Έχουμε καλές σχέσεις. Αλλά ό,τι και να κάνουν, μένουν πάντα στις υποσχέσεις. Η προβλήτα εδώ, στο
λιμάνι της Νάουσας που γίνεται η φορτοεκφόρτωση
των επιβατών από τουριστικά καράβια είναι έτοιμη να
πέσει. Το έχουμε αναφέρει, αλλά ακόμα δεν έχει γίνει τίποτα για να αποκατασταθεί η προβλήτα. Υπάρχει
πλήρης αδιαφορία από το λιμενικό Ταμείο. Ένα φανάρι είχε χαλάσει και έκαναν 2 μήνες για να το φτιάξουν,
αλλά κι αυτό το έκανε ιδιώτης. Έμαθα ότι έχει ένα
πολύ μεγάλο χρηματικό πόσο στο απόθεμά του και δεν
έχει κανένα έργο βελτίωσης».
Ακόμα, ο κ. Σκιαδάς μας τόνισε ότι ένας άνθρωπος
που βρίσκεται κοντά στα προβλήματά τους και είναι
πάντα δίπλα τους είναι ο πρόεδρος του τοπικού συμβουλίου Νάουσας, Παντελής Μπαφίτης.
Ολοκληρώνοντας τη συζήτησή μας με τον κ. Δημήτρη Σκιαδά, μας είπε: «Πρέπει να βρούμε κίνητρο και
να το δώσουμε στους νέους για να ασχοληθούν με
την αλιεία».
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«Επιχειρηματική
δραστηριότητα»
ή έγκλημα
κατά της
ανθρωπότητας;
Βάσει εκθέσεων του ΟΗΕ, οι πλέον επικερδείς «επιχειρηματικές δραστηριότητες» είναι η εμπορία ναρκωτικών, όπλων και ανθρώπων. Αυτό οφείλουν να το λάβουν σοβαρά υπόψιν όσοι/-ες θεωρούν την «ελεύθερη
αγορά» «κορωνίδα του πολιτισμού». Η ανεξέλεγκτη
λειτουργία της αγοράς, ωθεί στα ως άνω θανατηφόρα
πεδία της μέγιστης κερδοφορίας/κερδοσκοπίας: τοξικοεξάρτηση, βιομηχανία συμβατικών ή μη μέσων πολεμικής εξόντωσης και δουλεμπόριο δια πάσαν χρήση
(εμπορία οργάνων, εκπόρνευση κ.λπ.).
Είναι άραγε τα μέλη της κοινωνίας αμέτοχα και αθώα
σε ό,τι αφορά αυτή την εγκληματική «επιχειρηματική
δραστηριότητα»; Ας σταθούμε σε έναν από τους προαναφερθέντες κλάδους που απασχολεί σφόδρα την
επικαιρότητα. Πρέπει επιτέλους να καταστεί σαφές ότι:
1. Η όποια χρήση «σεξουαλικών υπηρεσιών»
δε συνιστά «αξιοπρεπή κανονικότητα», «δικαίωμα του ευυπόληπτου πελάτη-καταναλωτή» (ο
οποίος κατά τα αγοραία ήθη «έχει πάντα δίκιο»),
αλλά ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΒΙΑΣΜΟ, δηλ. ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΟ ΕΓΚΛΗΜΑ, αναβίωση της δουλείας (βίαιη χρήση του σώματος ανθρωπίνου όντος ως
σκεύους/εργαλείου στο πλαίσιο επίσημου γάμου
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ή εκτός αυτού), ΕΙΔΕΧΘΗ ΕΚΔΟΧΗ ΑΠΑΝΘΡΩΠΗΣ ΒΙΑΣ, ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ και ΤΗΣ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ. Δεν έχει την παραμικρή σχέση με τη
μισθωτή εργασία (ψυχοσωματική δραστηριότητα ορισμένης χρονικής διάρκειας της εργασιακής δύναμης
του μη κατόχου μέσων παραγωγής στην παραγωγή).
2. Εν προκειμένω, συστηματική απειλή ή και
χρήση βίας συνιστούν ενέργειες «στρατολόγησης,
μεταφοράς, μετακίνησης, εγκατάστασης (στέγασης,
μέριμνας για τη συνέχιση της παραμονής) ή παραλαβής προσώπων, μέσω της απειλής ή της χρήσης βίας
ή άλλων μορφών εξαναγκασμού, της απαγωγής, του
δόλου, της εξαπάτησης, της κατάχρησης της δύναμης, της κατάχρησης μιας ευάλωτης ή τρωτής θέσης,
της προσφοράς ή της αποδοχής οικονομικού ή άλλου
οφέλους για την επίτευξη της σύμφωνης γνώμης ενός
προσώπου, το οποίο ασκεί έλεγχο ή εξουσία επί άλλου
προσώπου για το σκοπό της ...σεξουαλικής εκμετάλλευσης, εξαναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών,
διαμόρφωση συνθηκών δουλείας (δεσμευτικής παροχής υπηρεσιών) ή λήψη σωματικών οργάνων»(άρ.3
Πρωτοκόλλου για την Παράνομη Διακίνηση Προσώπων).  
3. Η εκάστοτε μορφή διαμεσολάβησης του πειθαναγκασμού/χειραγώγησης για την επιβολή
του εξανδραποδισμού στο αντικείμενο της εκμετάλλευσης (χρήση όπλου, ωμής βίας, εγκλεισμού, εκβιασμού, πείνας, χρήματος κ.λπ.) είναι
το δευτερεύον και επουσιώδες στοιχείο έναντι
του ουσιώδους εγκλήματος κατά της γυναίκας,
της μητρότητας, του παιδιού κ.ο.κ., δηλ. κατά
της ανθρωπότητας. Η ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΤΟΥ
ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΔΕΝ ΑΘΩΩΝΕΙ ΤΟΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟ, ΔΕΝ ΑΝΑΙΡΕΙ ΤΗΝ ΩΜΗ ΠΡΑΞΗ ΒΙΑΣ και
ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗΣ, δεδομένου ότι (ακόμα και εάν

μικρό μέρος του καταλήγει στο θύμα/αντικείμενο εκμετάλλευσης) τροφοδοτεί δια της κερδοφορίας έναν αδυσώπητο φονικό μηχανισμό.
4. Ο/η «επαγγελματίας» προαγωγός - «προστάτης» κ.λπ., ο κάθε εμπλεκόμενος σε αυτή την
«επιχειρηματική δραστηριότητα» ηθικός ή φυσικός αυτουργός (συγγενικό ή «φιλικό» πρόσωπο, ένστολος κρατικός «λειτουργός» κ.ο.κ.) είναι
εκ των πραγμάτων κατά συρροήν επικίνδυνος
εγκληματίας και οιονεί δολοφόνος.
5. Οι διακινούμενες στο πλαίσιο του μεταμοντέρνου
νεοφιλελεύθερου δικαιωματισμού αθλιότητες περί
«κανονικότητας» της «σεξουαλικής εργασίας
ή σεξεργασίας» ως δήθεν «ελεύθερης άσκησης του επαγγέλματος του σεξ (“εκδιδόμενα με
αμοιβή πρόσωπα”)» εγγράφονται πλήρως στον
καθεστωτικό (κρατικό, παρακρατικό και διακρατικό) μηχανισμό ΙΔΕΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΗΣ
ΔΙΚΑΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΜΑΖΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ, μαζί με την υπερπροβολή της εκπόρνευσης
από τα ΜΜΕ.
6. Η επιτηδευμένα επιχειρούμενη «διάκριση
ανάμεσα στην σεξεργασία (sex wοrking) και
την εμπορία ανθρώπων (trafficking), με μοναδική διαφορά την δήθεν «αυτόβουλη και ελεύθερη» ενάσκηση κάποιου «επαγγέλματος μεταξύ
άλλων εργασιακών επιλογών» στο πλαίσιο της
«αυτοδιάθεσης του σώματος», της «κατασκευής
ταυτοτήτων», ή ακόμα και της άσκησης «λειτουργήματος», στερείται παντελώς ορθολογικής τεκμηρίωσης και συνιστά αφέλεια ή/και
δόλια απάτη.
Δημήτρης Πατέλης
Αν. καθηγητής φιλοσοφίας
Πολυτεχνείου Κρήτης

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

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

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
+30 22840 41504
info@kritikoswood.gr

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ
ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ
+30 22840 21212
expo@kritikoswood.gr
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891
prod2@kritikoswood.gr
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20.07.2021
21:00
Mοναστήρι
Άι Γιάννη
∆έτη

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚH ΣΚΗΝH
ΕΘΝΙΚHΣ ΛΥΡΙΚHΣ ΣΚΗΝHΣ
Ι∆ΡΥΜΑ ΝΙΑΡΧΟΣ

Το τραγούδι της
κυρα ∆οµνίτσας

Προαύλιο
Μουσείου

Monastery
of St. John the Baptist
Museum courtyard

29.07.2021, 21:00

ΘΕΑΤΡΟ
THEATRE

θέατρο Πάρκου Άι Γιάννη ∆έτη
Archilochus Theatre Ai Yannis Detis

Η ∆ΡΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
ΜΕ ΤΗΝ ΑΙΓΙ∆Α ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
UNDER THE AUSPICES AND SUBSIDY OF THE GREEK
MINISTRY OF CULTURE AND SPORTS

Austrian - Greek music summer 2021

Χριστίνα Μπαζίλη
Daniel Marx

28.07.2021
21:00
Mοναστήρι
Άι Γιάννη
∆έτη
Προαύλιο
Μουσείου

Monastery of St. John
the Baptist
Museum courtyard

ΜΟΥΣΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ
MUSIC THEATRE

ΣΥΝΑΥΛΙΑ
CONCERT

ΚΡΑ
Τ
ΑΠΟ ΑΜΕ
ΤΗΡ ΣΤΑΣΕΙΣ
ΟΥΜ
Σ
Χ
Ε
Ο
ΤΟΥ
Σ ΥΓ ΛΑΣΤΙΚ
ΕΙΟΝ
Α
ΠΡΟ ΚΑΝΟ ΟΜΙΚΟ
ΥΣ
ΝΕΣ
ΤΕΡ
Η Α ΑΙΟΤΗ
ΣΦΑ
Τ
ΛΕΙΑ Α ΜΑΣ
ΣΑΣ
ΤΙΣ

X O Ρ ΗΓΟ Σ

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ/
presale
ΝAΟΥΣΑ:
ΤΑΝΤΑΝΗΣ
Τ. 22840 51261
έπιπλο | φωτιστικό | διακόσµηση | δώρο

Μάρθα Μαυροειδή, Μάρω Βασιλειάδου, Μαρία Μαγκανάρη
Πρωταγωνιστεί η Σύρµω Κεκέ
Στο πλαίσιο του εορτασµού των 200 ετών
από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης
DOMNA’S SONG
by Martha Mavroidi / Maro Vasiliadou / Maria Magkanari
with Syrmo Keke

ΠΑΡΟΙΚΙA:
Βιβλιοπωλείο
ΠΟΛΥΧΡΩΜΟ
Τ. 22840 22906

Βιβλιοπωλείο
Αναγέννηση
Τ. 22840 22247

VIEW THE PROGRAM
SCANNING
THE QR CODE

12 | Αγγελίες
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ
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∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€
∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

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 σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 200 µ.
από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 622 456,

6986 727 887 (Vasil Konday)

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ΕΛΗΤΑΣ, ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από
κατασκευαστή σπίτια. Μικρές ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de, Τηλ. 6932 285 768

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, ευγενική συµπεριφορά. Βιογραφικά στο
Fax: 22840 – 41563 και στο e-mail:
arhicom1@otenet.gr. Επικοινωνία
στα τηλ. 22840 – 41252, 41764

ΑΓ. ΒΛΑΣΣΗΣ, ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥ,
πωλείται οικόπεδο έκτασης 1,4
στρεµµάτων. Περιέχει παλαιά οικία
και απέχει από τον κεντρικό δρόµο
Αρχιλόχου-Νάουσας 50 µέτρα. Πληροφορίες τηλ. 6973 641 678

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Βασίλης Κουρτίδης του Νικολάου και της Ελπίδας το γένος Κουρτίδη, που γεννήθηκε στη Αθήνα και
κατοικεί στην Καλλιθέα και η Τζανιδάκη Γεωργία
του Μάρκου και της Σοφίας το γένος Τζανιδάκη, που
γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και κατοικεί στην Γλυφάδα, θα παντρευτούν στην Πάρο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγηρίας
Ποιμαντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή» Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων προτίθεται
να προσλάβει νοσηλευτικό προσωπικό για τις
ανάγκες της Μονάδας.
Για τον λόγο αυτό, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο
να επικοινωνήσει με τη Γραμματεία του Ιδρύματος στο τηλ. 22840 24739.
ΕΚ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος: 09-07-2021
ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι
στις 26-07-2021 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:30 π.μ.
- 12:00 μ.μ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιμένα
Πάρου, 3ος δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός με
σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τους προσαρτημένους στην διακήρυξη όρους, για την εκμίσθωση
εξωτερικού χώρου προς άσκηση και εκμετάλλευση
του δικαιώματος λειτουργίας κυλικείου – αναψυκτηρίου με τραπεζοκαθίσματα, στον Κρατικό Αερολιμένα
Πάρου, για τρία (3) χρόνια.
Η τιμή εκκίνησης μηνιαίου μισθώματος ορίζεται στο
ποσό των 10.000,00 ευρώ.
Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισμού
θα δίνονται από τη Δ/νση Οικονομικού – Εφοδιασμού
της Υ.Π.Α., Τμήμα Γ’ Πύργος Ελέγχου Παλαιού Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών, Ελληνικό. Τηλ. 210 8916293
και από τον Κρατικό Αερολιμένα Πάρου, τηλ. 22840
90502-90505
Η Αν. Αερολιμενάρχης
Σαρρή Στέλλα

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 εποχιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας, 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 Οδήγησης 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) ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ, 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. Βιογραφικά στο agrotexniki@yahoo.gr
Ο∆ΗΓΟΣ, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας
για φορτηγό αλυσιδάκι, ζητείται από
εταιρία ενοικιάσεων κάδων – ανακύκλωσης. 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
ΒΟΗΘΟΣ ΨΥΚΤΙΚΟΥ, ζητείται για
µόνιµη απασχόληση για τεχνική
εταιρεία στη Νάουσα Πάρου.Τηλέφωνο 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 «Ανεµόµυλος» στην Αγκαιριά. Τηλ. Επικ.
6972 373 514

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

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

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

στην Παροικιά. Τηλ. Επικοιν. 6986
941 220

ΑΤΟΜΑ, ζητούνται, για τη στελέχωση
σούπερ µάρκετ στη Μάρπησσα της
Πάρου για όλες τις θέσεις (Ταµεία,
Κρεοπωλείο, Μανάβικο, Κουπ,
Ανεφοδιασµό),για εποχική ή πλήρη απασχόληση 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.
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
και (∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ για απογευµατινές
ώρες), ζητούνται από ψητοπωλείο

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, για εξυπηρέτηση
πελατών, ζητείται, µε απαραίτητη
καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό
και προφορικό λόγο, γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή, για συνεργείο
σκαφών στην Αλυκή. Βιογραφικά στο
info@sharkmarine.gr
ΚΥΡΙΑ ζητείται για φροντίδα
ηλικιωµένου στην Αγκαιριά Πάρου,
κατά προτίµηση εσωτερική. Τηλ. για
πληροφορίες: 697 8830 973
∆ΙΑΦΟΡΑ
ΒΑΡΚΑ 5 µέτρων πωλείται, διαθέτει
µηχανή mercury 25 µε µίζα, συµπεριλαµβάνεται και το τρέιλερ. Τιµή 1.300
ευρώ. Τηλ. Επικοιν. 6947 851 351.

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Επιτροπές
Πρόδηλα σφάλματα
698-3460988

naskaalexandra@gmail.com

Δεξαμενών (πισίνες, πόσιμου, ομβρίων, λυμμάτων)

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Δωμάτων, Υπόγειων Χώρων, Χώρων Φύτευσης

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕΙΣ Στεγάσιμων Χώρων

Θερμοϋγρομόνωση Δομικών Στοιχείων

KOTSONIS INSULATION
Θερμοϋγρομόνωση Δομικών Στοιχείων
Δώματο
Θερμοϋγρομόνωση
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KOTSONIS INSULATION O.E.
Φίλωνος 91, 185 35 Πειραιάς – Τ: +30 210 4115132
Ε: info@kotsonisinsula�on.gr www.kotsonisinsula�on.gr
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Antiparos
Farm to Table
Στo πλαίσιο προβολής της τοπικής γαστρονομίας
και διασύνδεσης του τουριστικού προϊόντος με άλλους τομείς της οικονομίας (γεωργία-πολιτισμός), η
Επιτροπή Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του
δήμου Αντιπάρου προέβαλε μέσα από τα ψηφιακά περίπτερα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου την καμπάνια
«Antiparos Farm to Table», δίνοντας την ευκαιρία
στους εστιάτορες να εκτελέσουν παραδοσιακές συνταγές του τόπου τους.
Επίσης, ο σύλλογος γυναικών Αντιπάρου από το
1983 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, πιστός στους σκοπούς της ίδρυσής του, προσπαθεί για τη διάσωση και
διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς του νησιού.
Έτσι, κάνοντας μία εκπληκτική δουλειά κατέγραψε με
κόπο και μεράκι τις διατροφικές συνήθειες της Αντιπάρου, στο βιβλίο μαγειρικής «Μαεροτσκαλίσματα», συλλέγοντας όλες τις παραδοσιακές συνταγές του νησιού,
για να μην εκλείψουν και λησμονηθούν.

Ακόμα, η βραβευμένη με δύο αστέρια Michelin, ελληνίδα σεφ, Γεωργιάννα Χιλιαδάκη (συνδημιουργός
του Funky Gourmet στην Αθήνα και των Opso και
Pittabun του Λονδίνου), βρίσκεται στην Αντίπαρο και
συνεργάζεται φέτος με τον Νίκο Ρούσσο και τον Περικλή Κοσκινά. Η διακεκριμένη σεφ μας μεταφέρει σε
ένα όμορφο καλοκαιρινό ταξίδι γεύσεων. Επίσης, ο
σεφ, Λεωνίδας Κουτσόπουλος, επέλεξε την Αντίπαρο
προκειμένου να κάνει εκεί το όνειρό του πραγματικότητα, μ’ ένα εστιατόριο που βρίσκεται εντός ξενοδοχείου στην Αντίπαρο.
Η παράδοση
Η Αντίπαρος φημίζεται για τη νόστιμη κουζίνα της, τα
φρέσκα προϊόντα και τις μοναδικές της συνταγές. Για
την τοπική κουζίνα, τις ταβέρνες και τα εστιατόρια, για
το γρήγορο φαγητό ή τα καταπληκτικά γλυκά.
Οι φιλόξενοι Αντιπαριώτες υποδέχονται θερμά τους
φιλοξενούμενούς τους και τους μαγεύουν με τις πεντανόστιμες παραδοσιακές συνταγές τους.
Υπάρχουν παραδοσιακές ψαροταβέρνες της δεκαετίας του ’70 με τα χταπόδια να λιάζονται κρεμασμένα, με χρωματιστές ψάθινες καρέκλες, με πολύχρωμα κλουβιά με καναρίνια και κυρίως με τίμιο φαγητό.
Ακόμα, καταστήματα με παραδοσιακά μαγειρευτά,
νόστιμα μεζεδάκια και πολύ καλά ψητά, που κάποια
απ’ αυτά έχουν λάβει τιμητική διάκριση, κερδίζοντας
τον τίτλο της «Κουζίνας του Αιγαίου». Σημειώνουμε
φυσικά τις σταθερές αξίες από άποψη γαστρονομίας
στον Αϊ Γιώργη, με φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αλλά
και κρεατικά, και φυσικά με καλομαγειρεμένα ελληνικά
παραδοσιακά πιάτα. Στα θετικά της περιοχής είναι και
η μαγευτική θέα που προσφέρει.
Μαζί με όλα αυτά μην ξεχάστε όταν επισκεφτείτε την
Αντίπαρο να επισκεφτείτε και τις οικογενειακές ταβέρνες του χωριού ακόμα και επάνω στον κεντρικό δρόμο,
για να γευτείτε γνήσιο σπιτικό Αντιπαριώτικο φαγητό,
με τοπικές πρώτες ύλες και συνταγές της κυκλαδίτικης
παράδοσης με μικρές παραλλαγές.
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Τι γίνεται
με τους
εμβολιασμούς;

Η Λαϊκή Συσπείρωση
Πάρου, υπό τον τίτλο: «Σε
επικίνδυνη καμπή…», δημοσιοποίησε στις 7/7/2021
το παρακάτω δελτίο Τύπου,
σχετικά με τους εμβολιασμούς:
«Πέρασαν 6 μήνες από
τότε που ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί στη χώρα μας για να
φτάσουμε σήμερα και είναι
εμβολιασμένο πανελλαδικά
μόνο το 35% του πληθυσμού, όταν επιστημονικά θεωρείται ότι η λεγόμενη ανοσία της αγέλης επιτυγχάνεται με ποσοστό άνω του 70%! Ανάλογο είναι το ποσοστό των εμβολιασμένων και στο νησί μας παρόλο
που έχουμε μπει για τα καλά στη τουριστική περίοδο
και παράλληλα ο κίνδυνος αναζωπύρωσης της πανδημίας καιροφυλακτεί εξαιτίας των μεταλλάξεων. Στη
μάχη για τον εφησυχασμό έχουν ριχτεί και τα «στρατευμένα» στην κυβερνητική πολιτική δημοσιογραφικά μέσα κάνοντας αναφορές μάλιστα, για ποσοστά
εμβολιασμένων της τάξης του 60% παραπλανώντας
επικίνδυνα αφού αυτό απέχει από την πραγματικότητα. Καθημερινά, η προσπάθεια της κυβερνητικής
προπαγάνδας προσπαθεί να στηρίξει το «αφήγημα»
της ατομικής ευθύνης αποκρύπτοντας τις δικές της
τεράστιες ευθύνες:
- Όταν εδώ και ένα χρόνο, δεν έχουν ενισχύσει αποφασιστικά το δημόσιο σύστημα Υγείας
- Όταν το όπλο των εμβολίων έχει υποταχθεί στην
κερδοφορία των φαρμακευτικών εταιριών και τους

γεωπολιτικούς ανταγωνισμούς,
- Όταν τα προτεινόμενα μέτρα «λάστιχο» υποτάσσονται κάθε φορά στις «ανάγκες» των μεγαλοξενοδόχων, των αεροπορικών και ναυτιλιακών εταιριών,
- Όταν απουσιάζει η πραγματική ενημέρωση και τα
μέτρα ευτελίζονται με «κίνητρα», «δωράκια» και «προνόμια» για τους εμβολιασμένους,
- Όταν έχασαν πολύτιμο χρόνο και είχαν «ταβάνι»
στους εμβολιασμούς λόγω μειωμένων παραδόσεων
εμβολίων.
Στη ίδια της την πολιτική πρέπει να αναζητήσει τις ευθύνες η κυβέρνηση που συνεχίζει προκλητικά να απορρίπτει τις δίκαιες και επείγουσες λαϊκές διεκδικήσεις για την προστασία της
υγείας.
Σήμερα, που η πιο επικίνδυνη μετάλλαξη «Δ» εξαπλώνεται, αναιρούν τον εαυτό τους μέσα από ένα
αλαλούμ δηλώσεων, ανακοινώσεων και διλημμάτων
ψάχνοντας διέξοδο στην αδιέξοδη πολιτική τους.
«Εμβολιασμοί ή μέτρα», «προνόμια ή απαγορεύσεις»,
«υποχρεωτικότητα ή κίνητρα», χρησιμοποιούν τα πάντα για να καλύψουν τη γύμνια του συστήματος που
υπηρετούν.
Με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τελικά αναδεικνύεται η ορθότητα των μέτρων που προτείναμε και έγιναν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πριν από τρεις μήνες, γιατί η πρόταση
της Λαϊκής Συσπείρωσης είχε μόνο στόχο τη
προστασία του λαού κόντρα στην πολιτική της
κυβέρνησης που εξυπηρετεί την προστασία των
μεγάλων συμφερόντων.
Απέναντι σε αυτή την κυβερνητική πολιτική
που αφήνει εκτεθειμένα τα λαϊκά στρώματα είναι αναγκαίο ο παριανός λαός να διεκδικήσει τη
θωράκιση του δημόσιου συστήματος Υγείας, την
ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
που είναι ζωτικής σημασίας, με προσωπικό και
μέσα, απαιτώντας ταυτόχρονα ουσιαστική ενημέρωση
και τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων προστασίας
σε κάθε κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα».

Έμπρακτο
περιβαλλοντικό
αποτύπωμα για
τις αμμοθίνες
του Μώλου
Μετά τις παράνομες χωματουργικές εργασίες σε περιοχή ΠΕΠ 1 σε παράκτια έκταση του Μώλου στις 4
Φεβρουαρίου 2021 και παρά τις σχετικές καταγγελίες
και αντιδράσεις, ουδεμία αποκατάσταση ή διορθωτική
ενέργεια έγινε από τον δήμο, όπως φαίνεται και από
πρόσφατες φωτογραφίες.
Στις φωτογραφίες επίσης φαίνεται καθαρά ότι η περιοχή συγκροτείται από παράκτιες αμμοθίνες με είδη
κέδρων (οικότοπος προτεραιότητας με κωδικό Ε.Ε.
2250* / λόγω των κέδρων που τείνουν προς εξαφάνιση). Το εάν από παλαιά υπήρχε κάποιο «άνοιγμα» στη

συγκεκριμένη έκταση δε δικαιολογεί την όποια αφαίρεση άμμου (αμμοληψία), την ισοπέδωση, την επίστρωση
με λιβανιά και την προετοιμασία της έκτασης για ιδιωτική χρήση. Είναι δε βέβαιο ότι στα αμμώδη υλικά που
απομακρύνθηκαν θα υπήρχαν και φυτώρια και άλλων
αμμόφιλων ειδών που αποικίζουν τις αμμοθίνες.
Ο δήμος, επιτέλους, ας αποδείξει έμπρακτα την ευαισθητοποίησή του για το περιβάλλον στον πολύ σημαντικό οικότοπο αμμοθινών της περιοχής του Μώλου.
Μιχάλης Δ. Κυριαζάνος
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Σε τροχιά
ανάπτυξης
ο Αγροτικός
Συνεταιρισμός
Πάρου
Ο Α.Σ. Πάρου στη συνέλευσή του στις 11 Ιουλίου
2021 με τροποποίηση και προσαρμογή του καταστατικού του, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου
4673/2020 και τις αποφάσεις της συνέλευσής του,
αποφάσισε να επιτρέψει την είσοδο ιδιώτη επενδυτή
με τους παρακάτω όρους:
- Απόκτηση ποσοστού υποχρεωτικών συνεταιριστικών μερίδων και ψήφων σε ύψος 35% του συνόλου
αυτών.
- Υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού προγράμματος εκσυγχρονισμού των μονάδων, ανάπλαση
του χώρου των εγκαταστάσεων με σκοπό την επισκεψιμότητα του, αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων και παραγωγή νέων.
Ακόμα, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι αυτοί
θα πρέπει άμεσα, το ελάχιστο, να εισρεύσουν στο συνεταιρισμό με ενέργειες του επενδυτή, δανειακά κεφά-

λαια ύψους, 1.000.000 ευρώ σαν κεφάλαιο κίνησης,
και 2.000.000 ευρώ για την υλοποίηση του επενδυτικού του οποίου η πρώτη φάση ύψους 750.000 ευρώ
πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
Τέλος, ο επενδυτής θα αναλάβει για μια 10ετία την
ευθύνη της διοίκησής του συνεταιρισμού και την υλοποίηση του εκσυγχρονισμού του.
Στην εισήγησή του ο πρόεδρος του ΑΣ Πάρου,
Νίκος Τσιγώνιας, μεταξύ άλλων σημείωσε:
«Σας ευχαριστώ που ανταποκριθήκατε στην πρό-

σκληση του Δ.Σ. σε μια δύσκολη περίοδο λόγω καλοκαιριού αλλά και λόγω της πανδημίας που δε θέλει να
μας αφήσει ήσυχους. Πιστεύω οι περισσότεροι από
μας να έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό και σας
παρακαλώ να τηρείτε τα μέτρα ασφαλείας.
Θέλω να σας ευχαριστήσω και εγώ και τα υπόλοιπα
μέλη του Δ.Σ. για την εμπιστοσύνη που δείξατε όλη
αυτή τη δύσκολη περίοδο για τον συνεταιρισμό και
που δώσατε τη δυνατότητα να μπορούμε σήμερα να
αντιμετωπίζουμε με αισιοδοξία το μέλλον του. Επίσης,
ευχαριστώ τον διευθυντή, το προσωπικό και τους συνεργάτες μας -ιδιαίτερα τον δικηγόρο που είναι εδώ
σήμερα- για την προσπάθειά τους να πετύχουν το
καλλίτερο ο καθένας στο πόστο του, για τον κοινό
σκοπό Έναν συνεταιρισμό που να τιμά την ιστορία του
και να στηρίζει την αγροτική παραγωγή του νησιού
μας
Η σημερινή συνέλευση είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον και την ύπαρξη του συνεταιρισμού,
καθώς οι αποφάσεις που θα παρθούν σήμερα θα σηματοδοτήσουν μια σίγουρη και θετική πορεία για τον
πρωτογενή τομέα του νησιού και του συνεταιρισμού.
Από το 2009 μέχρι σήμερα κατορθώσαμε μαζί να ξεπεράσουμε ανυπέρβλητα εμπόδια, να παραμείνουμε
όρθιοι και ανοικτοί και να γίνουμε ξανά κύριοι της περιουσίας των αγροτών της περιουσίας του συνεταιρισμού, και να μεθοδεύσουμε τη λύση για τη συνέχεια
μας στο μέλλον

Καταφέραμε λοιπόν να απαλλαγούμε από ένα χρέος
10.000.000 ευρώ. Να απαλλαγούμε από 58 υποθήκες που μας βάραιναν (έχει μείνει για τη ρύθμιση του
ΕΦΚΑ μία μόνο στην αποθήκη Αρχιλόχου) και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ένα επενδυτικό πρόγραμμα
4.5 εκ ευρώ για τον πλήρη εκσυγχρονισμό των παραγωγικών μας μονάδων, και την προσαρμογή των
προϊόντων μας στις σύγχρονες απαιτήσεις και τον
πλήρη εξωραϊσμό του χώρου, για να αποτελέσει ένα
στολίδι για την Πάρο και πόλο έλξης για ντόπιους και
ξένους (…)».

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
/monastiriparos

ΩΣ Ε∆Ω!

∆Ε ΘΑ ΧΑΡΙΣΟΥΜΕ
ΤΙΠΟΤΑ & ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ ΣΤΗ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

∆ΕΥΤΕΡΑ 19/7/21 - 19:30
ΛΕΥΚΕΣ
ΑΝΟΙΧΤΟ ΘΕΑΤΡΟ
ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ Ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΜΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ (Σ.Ε.Α.)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

ΘΑ ΤΗΡΗΘΟΥΝ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

@monastiri.paros

