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«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 
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ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο
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Επιστολές - Ειδήσεις

Χρηματοδότηση 
αλιέων

Από τη διεύθυνση Αλιείας της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ανακοινώθηκε ότι εκδόθηκαν δυο προσκλήσεις 
για την υποβολή αιτήσεων ένταξης –χρηματοδότησης 
για «Παραγωγικές Επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια 
- Παραγωγικές επενδύσεις στην υδατοκαλλιέργεια» 
και «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλι-
έργειας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων των παρα-
πάνω Μέτρων είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή 
ενώσεις αυτών, συλλογικοί φορείς και λοιπές Οργα-
νώσεις. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης, υποβάλλονται 
από τους δυνητικούς δικαιούχους στον ependyseis.
gr μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου 2021. Ο φορέας 
υποχρεούται να συμπληρώσει το σύνολο των υποχρε-
ωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης, μεταξύ των 
οποίων και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, 
μέσω της οποίας η ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ θα αποστέλλει στον 
φορέα το σύνολο των απαιτούμενων εγγράφων.

Ακόμα, εντός 5 εργάσιμων ημερών, από την υποβολή 
της αίτησης ο ενδιαφερόμενος / δυνητικός δικαιούχος 
της Πράξης, οφείλει να καταθέσει στην ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, 
πλήρη φάκελο τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφια-
κή μορφή το σύνολο του φακέλου και των προβλε-
πόμενων στοιχείων (CD/DVD ROM για περιβάλλον 
WINDOWS, κείμενα σε MS WORD και πίνακες σε MS 
EXCEL) στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας του ΥΠΑΑΤ 
(Μιχαλακοπούλου 103, Τ.Κ. 115 27 - Αθήνα).

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερό-
μενοι μπορούν να απευθύνονται στην Ειδική Υπηρεσία 
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
και Θάλασσας του ΥΠ.Α.Α.Τ. (τηλ.: 213 1501175, 213 
1501186, 213 1501181), στη Δ/νση Αλιείας Δωδεκα-
νήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (τηλ.: 22413 
64881, 22413 64882, 22413 64884) και στο Τμήμα 
Αλιείας Καλύμνου (τηλ.: 22430 59419, 22430 59418).

Οδική 
ασφάλεια και 
κίνηση πεζών 
στην Παροικιά

Προς Διοικητή αστυνομικού τμήματος Πάρου και δι-
εύθυνση τεχνικής υπηρεσίας δήμου Πάρου

Κοινοποίηση: «ΠΕΖΗ» και SOS Τροχαία Εγκλήματα

Αξιότιμε κύριε διοικητή,
Αξιότιμη κυρία αντιδήμαρχε τεχνικής υπηρεσίας,
Έχω επισκεφτεί με την οικογένειά μου το υπέρο-

χο νησί σας για ολιγοήμερες διακοπές. Μένουμε στο 
ξενοδοχείο (…) στην Παροικιά. Κινούμαστε είτε με τα 
πόδια ή χρησιμοποιώντας τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ. 
Απολαμβάνουμε τις βόλτες μας στην παραλιακή της 
Παροικιάς και ιδίως στο κομμάτι από το λιμάνι μέχρι 
και το εστιατόριο (…) που έχει απαγορευτεί και η κυ-
κλοφορία των οχημάτων, και οι πεζοί απρόσκοπτα κι-
νούνται χωρίς τους κινδύνους που εγκυμονεί η κίνηση 
οχημάτων. 

Υπάρχουν όμως κάποια σημεία προβληματικά, τα 
οποία εντοπίζονται στην απέναντι πλευρά της παρα-
λιακής και ιδίως:

α) ανάμεσα στο παντοπωλείο Αρσένης και στο δι-
πλανό φαρμακείο που παρκάρουν αυτοκίνητα παρά 
τα πλαστικά κολονάκια (που είναι όμως τοποθετημένα 
αραιά, με τέτοιο τρόπο σαν να ορίζουν θέσεις παρκα-
ρίσματος και όχι να δίνουν το μήνυμα πως δεν επιτρέ-
πεται η στάθμευση πάνω στο πεζοδρόμιο) και παρε-
μποδίζουν τη διέλευση των πεζών, ενώ δημιουργούν 
και την ανάλογη δυσφορία (επισυνάπτω φωτογραφία). 
Επιπροσθέτως, αναγκάζουν τους πεζούς να κατέρχο-
νται στο οδόστρωμα, πράγμα που είναι επικίνδυνο για 
τη σωματική τους ακεραιότητα λόγω των διερχόμενων 
οχημάτων. Οι κίνδυνοι αυξάνονται απογευματινές και 
βραδινές ώρες λόγω της αυξημένης κίνησης των πε-
ζών και μάλιστα και στις δύο κατευθύνσεις, προς και 
από το λιμάνι, και λόγω της μειωμένης ορατότητας 
(επίσης έχω προσέξει ότι στο σημείο εκείνο υπάρχουν 
δύο εσοχές- υποδοχές για κάδους οι οποίοι φαίνεται 
να έχουν μεταφερθεί στην απέναντι πλευρά).

Β) μπροστά από το Hotel Stella. Δεν υπάρχει οριοθε-
τημένος, ασφαλής χώρος όδευσης των πεζών.

Γ) από την ουζερί Κοράλλι μέχρι τον χωματόδρο-

μο του ναυτικού ομίλου (κυρίως μέχρι το Athina rent 
a car) δίπλα στο πεζούλι-στηθαίο που διαχωρίζει το 
οδόστρωμα από την παραλία οι πεζοί κινούνται απρο-
στάτευτοι σε σχέση με τα οχήματα που, ευτυχώς, συ-
νήθως κινούνται με μικρή ταχύτητα (υπάρχει άλλωστε 
η σήμανση για όριο ταχύτητας 30 km) αλλά υπάρχουν 
όμως και οι εξαιρέσεις με τους απρόσεκτους εποχού-
μενους. Προφανώς δεν έχουν τοποθετηθεί πλαστικά 
κολονάκια, γιατί θα στενέψει ακόμη περισσότερο ο χώ-
ρος κίνησης των οχημάτων, παρόλα αυτά οι πεζοί, οι 
οποίοι είναι οι πιο ευάλωτοι χρήστες του οδικού δικτύ-
ου, είναι εντελώς απροστάτευτοι (περνούν και γονείς 
με παιδιά μέσα σε καροτσάκι ή που τα κρατούν από το 
χέρι). Δυστυχώς, η φιλοσοφία που επικρατεί είναι να 
διευκολυνθεί το αυτοκίνητο ή γενικώς το τροχοφόρο 
σε βάρος των πεζών.

Επίσης, να σας επιστήσω την προσοχή και σε προ-
βληματικές οδηγικές συμπεριφορές: α) διαπιστώνω 
συχνά ότι οχήματα έχουν σταθμεύσει μπροστά σε ρά-
μπες και σε διαβάσεις (οι οποίες στην πλειοψηφία τους 
χρειάζονται επαναβαφή). Εντελώς αντικοινωνική αυτή 
η οδηγική συμπεριφορά, η οποία εκμεταλλεύεται την 
νομιμοφροσύνη και τον σεβασμό των περισσότερων 
εποχούμενων και β) οδηγοί μηχανών - νεαρής κυρίως 
ηλικίας - που κινούνται με ταχύτητα χωρίς προσοχή 
και χωρίς τον στοιχειώδη εξοπλισμό ασφαλείας. Είναι 

κρίμα να πάθουν κάτι οι ίδιοι ή να προξενήσουν “ατύ-
χημα”.

Πιστεύω πως σε συνεργασία και με τον δήμο θα γί-
νουν οι κατάλληλες ενέργειες (κατανοώ τα προβλή-
ματα υποστελέχωσης που ίσως υπάρχουν), έτσι ώστε 
να λυθούν άμεσα τα προβλήματα αυτά (και προφανώς 
όποια άλλα έχετε εντοπίσει σχετικά με την ελεύθε-
ρη και ασφαλή μετακίνηση των πεζών και γενικότε-
ρα την οδική ασφάλεια πεζών και εποχούμενων) και 
να αποφευχθεί στο μέλλον κάποιο “ατυχές” συμβάν. 
Νομίζω -συμφωνείτε- ότι κάθε ζωή είναι ανεκτίμητη, 
άρα κανένας θάνατος στην άσφαλτο δεν μπορεί να 
είναι αποδεκτός. Και τα τροχαία που χαρακτηρίζονται 
ατυχώς «ατυχήματα», οφείλονται σε συγκεκριμένες 
αιτίες που μπορούν να προληφθούν, ενώ οι ευθύνες 
βαραίνουν όχι μόνο τους οδηγούς (ζήτημα ατομικής 
ευθύνης) αλλά και την πολιτεία με τα αρμόδια όργανα 
σχεδιασμού οδικής ασφάλειας, ελέγχου και απονομής 
δικαιοσύνης.

Βαγγέλης Δήμας, 
γονέας, μέλος της κίνησης ΠΕΖΗ 

και του Πανελλαδικού Συλλόγου SOS 
Τροχαία Εγκλήματα

Ο πιο θερμός 
Ιούλιος!

Σύμφωνα με το meteo.gr ο Ιούλιος 2021 ήταν ο πιο 
ζεστός Ιούλιος της δεκαετίας για τα νησιά του Αιγαίου, 
ενώ ήταν ο δεύτερος πιο θερμός Ιούλιος για την ηπει-
ρωτική χώρα, σύμφωνα με το Meteo.

Όπως γράφτηκε: «Σε όλα τα γεωγραφικά διαμε-
ρίσματα της χώρας οι μετεωρολογικοί σταθμοί του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατέγρα-
ψαν τιμές θερμοκρασίας πάνω από τον μέσο όρο της 
περιόδου 2010-2019 για τον μήνα Ιούλιο. Τα διαστή-
ματα με θερμοκρασία ελαφρώς κάτω από τις κανονι-
κές για την εποχή τιμές ήταν σύντομα, μεταξύ 3-5 και 
18-25 Ιουλίου, ενώ δύο κύματα καύσωνα χαρακτήρι-
σαν το υπόλοιπο του μήνα (κυρίως τις 2 πρώτες και 5 
τελευταίες ημέρες).

Στα νησιά του Αν. Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δω-
δεκάνησα ήταν ο πιο θερμός Ιούλιος της δεκαετί-
ας, θερμότερος κατά 0,1°C από τον ακραίο μήνα 
του 2018».



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

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΝΕΡΟ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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Ατελείωτες 
ουρές στο 
αεροδρόμιο

Διανύοντας πλέον την πρώτη εβδομάδα του Αυγού-
στου, η τουριστική σεζόν στην Πάρο βρίσκεται στην 
κορύφωσή της.

Μεγάλη κινητικότητα παρατηρείται και φέτος στον 
κρατικό αερολιμένα Πάρου, με τις πτήσεις που έρχο-
νται και φεύγουν από το νησί να είναι γεμάτες από 
επιβάτες. Γεγονός, που σε συνδυασμό με την αυξημένη 
κίνηση οχημάτων όλων των τύπων (ΙΧ, ενοικιαζόμενα, 
βαν, λεωφορεία) έξω από το αεροδρόμιο να δημιουρ-
γεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Η «ουρά» των επιβατών 
στην αίθουσα των αναχωρήσεων φτάνει μέχρι 
το πεζοδρόμιο. Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι τα μέ-
τρα προστασίας και αποστάσεις παύουν να ισχύουν, 
καθώς υπάρχει μεγάλος συνωστισμός. Το ίδιο σκηνικό 
επικρατεί και στις αφίξεις, καθώς περίπου 70 άτομα 
που έρχονται με κάθε πτήση μπαίνουν σε έναν πολύ 
μικρό χώρο, περιμένοντας να πάρουν την αποσκευή 
τους. Φυσικά προκύπτει και θέμα δειγματολη-
πτικού ελέγχου από τον ΕΟΔΥ, αφού στο αε-
ροδρόμιο είναι μηδενικός, την ίδια στιγμή που εδώ 
και τρεις μήνες οι κινητές μονάδες του οργανισμού 
έχουν «κατασκηνώσει» στη Νάουσα.

Σχετικά με την κυκλοφορία των οχημάτων έξω από 
το αεροδρόμιο επικρατεί η απόλυτη αναρχία. Ο κάθε 
οδηγός με το ΙΧ ή το ενοικιαζόμενο όχημα, όπως και 
των τουριστικών βαν, σταθμεύουν τα οχήματα τους 
όπου βρουν, αδιαφορώντας αν επιτρέπεται ή όχι να 
παρκάρουν. Σταθμεύουν ακόμα και μπροστά από την 
μοναδική είσοδο-έξοδο οχημάτων του αεροδρόμιο, 
εμποδίζοντας πολλές φορές τα ασθενοφόρα που κι-
νούνται για αεροδιακομιδή.

Το πρόβλημα που υπάρχει στον εξωτερικό χώρο του 
αεροδρομίου το αντιμετωπίζουμε κάθε καλοκαίρι, χω-
ρίς η  αστυνομία να μπορεί να ελέγξει την κατάσταση, 
καθώς δεν υπάρχει ο επαρκής αριθμός προσωπικού.

Τοπικές ειδήσεις

Κωβαίος: Να 
σταθούν στο 
ύψος των 
περιστάσεων οι 
δημοσιογράφοι

Ανοικτή επιστολή έστειλε ο δήμαρχος Πάρου, Μάρ-
κος Κωβαίος, στα έντυπα και ηλεκτρονικά Εθνικά 
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, σχετικά με ανακρίβειες 
που μεταδόθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα σ’ 
αυτά και αφορούσαν το νησί μας.

Ο κ. Κωβαίος στην επιστολή του σημειώνει: 
«Μετά την καταστροφική για τη χώρα μας και τις 

τοπικές της οικονομίες χρονιά του 2020, τα αποτε-
λέσματα της οποίας εξακολουθούν να βιώνουν χιλιά-
δες οικογένειες σε όλη την Ελλάδα, πραγματοποιείται 
πανεθνική προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του 
τουριστικού τομέα, με στόχο την ανάπτυξη της οι-
κονομίας σε εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο και την 
ανάκτηση μέρους των θέσεων εργασίας που χάθηκαν. 

Στην Πάρο ειδικά, δημοτική και ιδιωτική πρωτοβου-
λία, άτομα, επιχειρήσεις και φορείς, κάνουν ό,τι είναι 
δυνατό για να θεωρείται και να είναι το νησί ασφαλέ-
στατος τουριστικός προορισμός και να προσελκύσει 
έλληνες και ξένους επισκέπτες. 

Δεν θα αναφερθώ εκ νέου στις ενέργειές μας. Τις 
γνωρίζετε από τις ανακοινώσεις μας. 

Αυτή τη φορά, ωστόσο, θέλω να απευθυνθώ σε 
εσάς γιατί ο κορωνοϊός έχει πλήξει και τον τομέα των 
ΜΜΕ σε μια εποχή που παίζουν καθοριστικό ρόλο 
στην παροχή αληθινών πληροφοριών και στην αντι-
μετώπιση της παραπληροφόρησης σχετικά με την 

πανδημία. Στην πλειοψηφία σας, οι επαγγελματίες 
δημοσιογράφοι κάτω από δύσκολες συνθήκες έχετε 
σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και παρουσιάζετε 
τα θέματα των εξελίξεων στο επίπεδο της πανδημίας 
και των κρουσμάτων με νηφαλιότητα, ψυχραιμία, ορ-
θολογισμό, συνετό και τεκμηριωμένο λόγο, που δεν 
δημιουργεί αλγεινές εντυπώσεις, ούτε δυσανάλογες 
ανησυχίες που ενδεχομένως αποτρέψουν τον κόσμο 
από το να προτιμήσει το νησί μας για τις διακοπές του.

Όπως όλοι έχουμε πλήρως αντιληφθεί ότι από την 
τήρηση των μέτρων κρίνεται το μέλλον των παιδιών 
μας, όλοι μαζί να δώσουμε μάχη για να καταλάβουν 
όλοι ότι μια ακόμα άσχημη χρονιά θα έχει αντίκτυπο 
όχι μόνο σε τοπικό, αλλά σε εθνικό επίπεδο. Κι αυτό 
είναι κάτι που η χώρα και οι φορολογούμενοι πολίτες 
της δεν το αντέχουν. 

Σας καλούμε λοιπόν να απομονώσουμε όσους δεν 
μεταδίδουν την πλήρη και πραγματική εικόνα. Αποδε-
χόμαστε την αλήθεια, και στην προσπάθειά σας για 
αντικειμενική ενημέρωση, θα είμαι πάντα διαθέσιμος 
για να απαντήσω σε οποιαδήποτε ερώτησή σας, όπως 
άλλωστε έχω υπάρξει και πάντα μέχρι τώρα».

Οι διακομιδές 
στην Πάρο

Ταυτόχρονα, με την αυξημένη τουριστική κίνηση έχει 
αυξηθεί η κίνηση των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, όπου 
παρά την μικρό αριθμό οχημάτων που διαθέτουν προ-
σπαθούν να καλύψουν έστω και δύσκολα τις ανάγκες 
που δημιουργούνται το καλοκαίρι, με τον πολλαπλάσιο 
πληθυσμό που υπάρχει πάνω στο νησί

Η «Φωνή της Πάρου» θέλοντας να δει από την αρχή 
της τουριστικής σεζόν πόσες διακομιδές με πλωτά ή 
πτητικά μέσα έχουν γίνει, ήρθε σε επαφή με τον πρό-

εδρο του ΕΚΑΒ, Νίκο Παπαευσταθίου, ο οποίος 
θέλησε να βοηθήσει στην έρευνα δίνοντας χρήσιμα 
στατιστικά στοιχεία. Συγκεκριμένα μας έδωσε στοιχεία 
με όλες τις διακομιδές που έχει πραγματοποιήσει το 
ΕΚΑΒ από την χρονική περίοδο 1η Μαΐου μέχρι 20 
Ιουλίου, όπου και προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα.

Συγκεκριμένα, τον Μάιο 2021 έγιναν 18 πλωτές δι-
ακομιδές (οι δύο για covid), 6 πτητικές (η μία για covid).

Τον Ιούνιο 2021 έγιναν 26 πλωτές διακομιδές και 
10 πτητικές.

Τον Ιούλιο 2021 (έως 20/7), έγιναν 50 πλωτές δι-
ακομιδές (οι 4 για covid) και 21 πτητικές (οι 10 για 
covid).

Για το διάστημα που προαναφέραμε, έγιναν 14 δι-
ακομιδές για ασθενείς με κορωνοϊό, από πτητικά και 
πλωτά μέσα. Όσον αφορά για περιστατικά διακομιδών 
που αφορούν τροχαία, διάφορα ατυχήματα και παθο-
λογικά νοσήματα με πλωτά μέσα έγιναν 50 διακομιδές, 
ενώ με πτητικά πραγματοποιήθηκαν 21 διακομιδές. 
Στο σύνολο το ΕΚΑΒ στο τρίμηνο αυτό έχει συνδράμει 
για να βοηθήσει 85 ανθρώπους. Επίσης και ευτυχώς 
για την κοινωνία της Πάρου, παρά τα αυξημένα κρού-
σματα κορωνοϊού των τελευταίων μηνών, δεν έχει ανε-
βεί σημαντικά ο αριθμός των βαριά νοσούντων, ώστε 
να χρειαστούν διακομιδή. Όσον αφορά όμως τις non 
covid διακομιδές, τα νούμερα είναι πιο αυξημένα, δεί-
χνοντας με αυτό τον τρόπο τη μεγάλη ανάγκη 
που έχει η Πάρος να αποκτήσει μεγαλύτερη και 
καλύτερα εξοπλισμένη, δημόσια δομή υγείας. 
Ειδικά τους θερινούς μήνες που ο πληθυσμός του νη-
σιού πολλαπλασιάζεται.

Λειτουργία 
περιφερειακών 
ιατρείων

Από το Κ.Υ. Πάρου ανακοινώθηκαν οι ημέρες και οι 
ώρες λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων του 
νησιού μας για τον Αύγουστο 2021.

Ωράριο λειτουργίας 8:30-14:00
Νάουσα: 12/8/2021, 16/8/2021, 26/8/2021
Μάρπησσα: 9/8/2021, 19/8/2021, 24/8/2021
Κώστος – Λεύκες: 9/8/2021 (Κώστος 08:30-

11:00, Λεύκες 11:30-14:00)
Αγκαιριά: 6/8/2021, 11/8/2021, 18/8/2021
Μάρμαρα - Πρόδρομος: 11/8/2021 (Μάρμαρα 

08:30-11:00, Πρόδρομος 11:30-14:00).





ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Πίσω από τις 
γραμμές…

Ο δήμαρχος του νησιού μας προ ολίγων ημερών 
δημοσιοποίησε μία επιστολή με την οποία ζητάει 
από τα εθνικής εμβέλειας ΜΜΕ να δείξουν προσο-
χή όταν κάνουν αναφορά στην Πάρο για την κρίση 
με την πανδημία. 

Η κίνηση του κ. Κωβαίου ήταν επιβεβλημένη 
ύστερα από τα όσα ειπώθηκαν από εθνικό δίαυλο 
τηλεόρασης, με αφορμή κρούσματα κορωνοϊού σε 
νέους επισκέπτες του νησιού μας. Εκείνο το γεγο-
νός, είναι φανερό ότι έκανε κακό –καταρχάς- στο 
γόητρο της τοπικής κοινωνίας, αλλά έπληξε με τον 
τρόπο του και την τουριστική μας εικόνα.

Από την άλλη, είναι σαφές, ότι η δημοτική Αρχή 
θέλει να δείχνει καλή εικόνα προς τους πολίτες 
και είναι επιλεκτική (εδώ και χρόνια) με ιδιοκτήτες 
και δημοσιογράφους Μέσων, σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο. Ακόμα, είναι γνωστό, ότι η δημοτική Αρχή 
δε θέλει να «σπάσει αυγά» με κανέναν και έτσι, κοι-
τάει γύρω της τα γεγονότα με στωικότητα. Όπως 
λοιπόν οι αρχαίοι στωικοί πίστευαν ότι με αυτόν 
τον τρόπο ενίσχυαν το ατομικό τους συμφέρον 
ουσιαστικά υπονόμευαν τον ίδιο τους τον εαυτό. 
Αλήθεια ποιος έδωσε την «είδηση» ότι παράτησε 
η τοπική κοινωνία έξι νεαρούς με κορωνοϊό στο 
πάρκινγκ του Κέντρου Υγείας Πάρου. Έχετε ανα-
ρωτηθεί; Εκ των έσω ήρθε αυτό το ανίερο «χτύπη-
μα» κατά της Πάρου. Κανείς δημοσιογράφος δεν 
ήταν εκεί όταν έγινε το γεγονός, πολύ περισσότερο 
της ΕΡΤ. Για να ξέρουμε τι λέμε. Ομοίως και άλλα 
περιστατικά που έχουν «θύμα» τους την Πάρο και 
την οικονομία του νησιού. Γιατί δε φτάνει να μά-
θεις την είδηση, αλλά κυρίως παίζει ρόλο πώς θα 
τη διαχειριστείς. Μόνο που για να λειτουργήσει 
αυτό θέλει και μυαλό…

Ακόμα, είναι γνωστό τοις πάσι αυτό, ότι η σημε-
ρινή διοίκηση του δήμου Πάρου θέλει να εναρμο-
νίζεται πλήρως με τα «θέλω» και τα «πρέπει» της 
σημερινής κυβέρνησης. Αυτό έχει τη λογική του, 
αφού η πολιτική μήτρα του συνδυασμού τους εί-
ναι η κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία, αλλά δεν έχει 
λογική όταν ομιλούμε για τα συμφέροντα της αυ-
τοδιοίκησης, που είναι εντελώς διαφορετικά σε 
κάθε τόπο και άρα δεν μπορούν να είναι ίδια με 
τις «επιταγές» μίας κυβέρνησης. Θυμίζω ότι εναρ-
μονιζόμενος πλήρως ο δήμος μας με την πολιτική 
της κυβέρνησης στους πρώτους ανεπιτυχείς μήνες 
των εμβολιασμών οδηγηθήκαμε τελικά στο σημείο 
το νησί να είναι «γυμνό» την έναρξη του θέρους. 
Δε διεκδίκησε ο δήμος από την αρχή πράγματα για 
τον εμβολιασμό των κατοίκων, όπως δε διεκδίκησε 
καλύτερους όρους για τον έλεγχο των επισκεπτών 
κατά την αποβίβασή τους στον λιμένα Παροικιάς. 
Ούτε καν επιθυμούσε τη συνεδρίαση της επιτρο-
πής -που είχαν συστήσει- για την αντιμετώπιση 
κρίσεων.

Ο κ. Κωβαίος ορθά έπραξε και έστειλε την επι-
στολή. Μόνο που θα πρέπει να μάθει να διαβάσει 
πίσω από τις γραμμές…

Της 
ιεροδούλου  
το κάγκελο!

«Αν δεν χτίσουμε τοίχος ανοσίας, είναι βέβαιο το 
4ο κύμα πανδημίας» από τα χείλη γνωστού λοιμω-
ξιολόγου. Η κάκιστη επικοινωνιακή διαχείριση ενός 
εμβολίου, δημιούργησε το κίνημα των αρνητών των 
εμβολίων, που φιλοδοξούν εκτός από πρακτικοί «επι-
στήμονες», να μεταμορφωθούν και σε νέους ανέντα-
χτους και αντιστασιακούς.

Έρχονται να πάρουν τη θέση των άλλοτε αγανα-
κτισμένων στις πλατείες, αδιαφορώντας για τις συ-
νέπειες ενός πιθανού νέου κύματος, από το φθινό-
πωρο. Αδιαφορούν αν τα νοσοκομεία ξαναγεμίσουν, 
τα σχολεία κλείσουν, τα καταστήματα δουλέψουν και 
πάλι με click away και επανέλθει το «φύλλο πορεί-
ας» για τη μετακίνηση των πολιτών. Όπισθεν ολο-
ταχώς! Και όλα αυτά αφήνουν αδιάφορους όλους 
όσοι χωρίς λογικά επιχειρήματα και επιστημονική 
γνώση θεωρούν την παροχή διευκολύνσεων υπέρ 
των εμβολιασμένων ως «τιμωρία» και καταπάτη-
ση των προσωπικών δεδομένων των αρνητών του 
εμβολιασμού. Φαίνεται ότι τελικά η μεγάλη μάχη 
της ανθρωπότητας δεν είναι η μάχη απέναντι στον 
κορωνοϊό και της μετάλλαξης του, αλλά απέναντι 
στους αμφισβητίες του ιού, που κινδυνεύουν να κά-
νουν «Κούγκι» τις κοινωνίες, αγνοώντας τις επιπτώ-
σεις που θα ακολουθήσουν.

Σύμφωνα με έρευνα που δημοσιοποιήθηκε σε 
μεγάλη εφημερίδα πανελλήνιας κυκλοφορίας, ένας 
στους τέσσερις Έλληνες δε θα εμβολιαστεί, ένας 
στους τέσσερις το σκέφτεται ακόμη αν ο κορωνοϊός 
είναι πανδημία ή μια απλή «γριπούλα» ή κάτι που δεν 
αφορά τον ίδιο, γιατί δεν έχει υποκείμενο νόσημα και 
άλλα τέτοια γραφικά και «ψεκασμένα». Αποτέλεσμα, 
να θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αφήνοντας 
τη μοίρα, τη δική τους και τη δική μας, στα χέρια 
των γιατρών, του Θεού και της προσευχής. Όσοι από 
εμάς προσπαθούμε να τους μεταπείσουμε με λογι-
κά επιχειρήματα, μας αντιμετωπίζουν σαν «προσκυ-
νημένους» στα ΜΜΕ και στα μεγάλα συμφέροντα, 
συστημικούς ακόμη και «υπάκουα» όργανα της εξου-
σίας. Μόνο «νενέκους» δεν μας έχουν αποκαλέσει 
λόγω του ότι δεν υπάρχει ακόμη επίσημα, κεντρική 
καθοδήγηση από κάποιο πολιτικό φορέα. Είναι «ορ-
φανά» πολιτικά.

Οι αρνητές των εμβολίων ζουν ανάμεσα μας, είναι 
στην πλειοψηφία τους νεαρής ηλικίας, αλλά και ένα 
σημαντικό πληθυσμιακό κομμάτι ανήκει στις ηλικίες 
60+, που κινδυνεύουν από τον ιό περισσότερο, βά-
ζοντας κι αυτοί με τη σειρά τους βόμβα, στα θεμέλια 
του μέλλοντος της κοινωνίας μας. Δεν μπορεί κανείς 
να φανταστεί τι θα συμβεί αν έρθει το 4ο κύμα της 
πανδημίας. Στην κυριολεξία θα γίνει της Ιεροδούλου!

«Είναι τρελοί», δήλωσε ο βρετανός πρωθυπουρ-
γός, Μπόρις Τζόνσον, για τους αντιεμβολιαστές. «Εί-
ναι επικίνδυνοι» θα πρέπει να προστεθεί και πολύ 
άσχημο για την ανθρωπότητα.

Η μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία είναι τα 
fake news, με αναληθείς ισχυρισμούς για την αξία 
των εμβολίων, που φιλοξενούνται από τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης και μεγάλα ΜΜΕ. Η παραπληρο-
φόρηση και η προπαγάνδα προκαλούν τη μεγάλη ζη-
μιά. Τα «τοξικά» ψέματα και οι θεωρίες συνωμοσίας, 
εμποδίζουν την αύξηση του αριθμού όσων θα πρέπει 
να κάνουν το εμβόλιο κατά του ιού, πριν ξαναγυρί-
σουμε στον Μάρτη του ‘20.

Σήμερα, μια απαγόρευση κυκλοφορίας και θα γίνει 
αύριο, της ιεροδούλου το κάγκελο!

πολιτικό 
αποτύπωμα

του ΘΑΝΑΣΗ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
επικοινωνιολόγου

Ηλεκτρονικός 
φάκελος 
οχήματος

Συγκεντρωμένα σε έναν ηλεκτρονικό φάκελο θα εί-
ναι στο εξής όλα τα στοιχεία, τα οποία αφορούν ένα 
όχημα από την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας έως 
την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας, το ιστορικό τε-
χνικού ελέγχου του οχήματος και το εάν αυτό είναι 
ασφαλισμένο ή όχι.

Όλα τα στοιχεία θα είναι προσβάσιμα τόσο στους 
ιδιοκτήτες όσο και στις ελεγκτικές αρχές μέσω της ενι-
αίας ψηφιακής υπηρεσίας παροχής πληροφοριών οχη-
μάτων («myAuto» και «Audit-Car») που θα παρέχεται 
από την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης 
(gov.gr-Ε.Ψ.Π.).

Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων σε μία υπηρε-
σία θα ανοίξει το δρόμο και για την αποστολή ειδοποι-
ητηρίων προστίμων σε χιλιάδες κατόχους οχημάτων, 
οι οποίοι έχουν αμελήσει να τα περάσουν από τα υπό-
στεγα των ΚΤΕΟ, μία ρύθμιση η οποία αναβάλλεται 
επ’ αορίστω από το 2015 και μετά αρχικά επειδή δεν 
υπήρχε διασύνδεση των αρχείων των συναρμόδιων 
υπουργείων και ακολούθως επειδή δεν είχε εκδοθεί η 
απαιτούμενη υπουργική απόφαση.

Ποιες πληροφορίες θα περιλαμβάνει το 
myAuto

Αναλυτικά, μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «myAuto», 

οι ιδιοκτήτες οχημάτων θα έχουν πρόσβαση, σε πραγ-
ματικό χρόνο, σε πληροφορίες που αφορούν στο όχη-
μά τους και σχετίζονται, ιδίως, με:

- την ημερομηνία έκδοσης και ανάκλησης της άδειας 
κυκλοφορίας και τα λοιπά βασικά στοιχεία αυτής,

- την ημερομηνία καταβολής τελών κυκλοφορίας,
- την περίοδο ασφαλιστικής κάλυψης σε ισχύ και το 

ιστορικό ασφαλιστικών αποζημιώσεων,
- το ιστορικό Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων 

στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό αν το όχημα εισήχθη 
μεταχειρισμένο, με βάση τις διελεύσεις και τα διανυ-
θέντα χιλιόμετρα,

- τον τύπο και το μοντέλο του οχήματος,
- τη θέση του οχήματος σε προσωρινή ακινησία,
- τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος και
- την ένταξή του στο Μητρώο Κλεμμένων Οχημάτων 

της Ελληνικής Αστυνομίας.
Στις ίδιες πληροφορίες θα έχουν πρόσβαση και τα 

όργανα ελέγχου οχημάτων μέσω της ψηφιακής υπη-
ρεσίας «Audit-Car». 
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Από τον Dr Alexander Aston, δημοσιοποιήθηκε 
η παρακάτω επιστολή σχετικά με κίνηση βανδαλισμού 
στην περιοχή «Κουκουναριές».

«Αγαπητοί φίλοι και φίλες,
Είμαι αρχαιολόγος με έδρα την Οξφόρδη που αγαπά 

την Πάρο. Πρόσφατα, πήγα στην κορυφή των Κουκου-
ναριών για πρώτη φορά από το 2019 και ανακάλυψα 
ότι κάποιος είχε κατασκευάσει αυτή τη στήλη από πέ-
τρες (βλ.: φωτό). 

Η συγκεκριμένη κίνηση συνιστά βανδαλισμό, δεδομέ-
νου ότι οι Κουκουναριές αποτελούν έναν αρχαιολογικό 
χώρο με μακρά ιστορία. Όποιος δημιούργησε αυτή τη 
στήλη προκάλεσε σοβαρές ζημιές σε μία από τις μό-
νες εναπομείνασες κατασκευές της Πρώιμης Εποχής 
του Χαλκού σε ολόκληρο τον αρχαιολογικό χώρο. Κυ-
ριολεκτικά ένα από τα πιο σπάνια και πολύτιμα μέρη 
των Κουκουναριών υπέστη φθορά. Ίσως εδώ θα είχε 
νόημα να πούμε δύο λόγια για τον χώρο. Αν και οι Κου-
κουναριές είναι γνωστές ως «Μυκηναϊκή Ακρόπολη», 
στην πραγματικότητα, η μυκηναϊκή κατοχή του χώρου 
ήταν πολύ σύντομη με διάρκεια περίπου 40 χρόνια. 
Οι Κουκουναριές αποτελούν έναν από τους πιο στα-
θερά κατοικημένους χώρους σε ολόκληρο το Αιγαίο. 
Υπάρχουν ενδείξεις ότι κατοικούνταν από την Ύστερη 
Νεολιθική (7 έως 5 χιλιάδες χρόνια πριν) μέχρι την 
Αρχαϊκή περίοδο (700-650 π.Χ.). Μάλιστα, υπάρχουν 
αρχαιολογικά ευρήματα τα οποία υποδεικνύουν ότι οι 
Κουκουναριές κατοικούνταν για σχεδόν 5.000 χρόνια. 
Το κτίριο της Πρώιμης Εποχής του Χαλκού το οποίο 
υπέστη το βανδαλισμό χρονολογείται περί την 3η χιλι-
ετία π.Χ, η οποία συμπίπτει με την περίοδο κατασκευής 
των Κυκλαδικών ειδωλίων. 

Αυτή η κατασκευή είναι το μοναδικό ανέπαφο κτίριο 
από αυτήν την περίοδο μιας και οι Μυκηναίοι ενσω-
μάτωσαν τα υπόλοιπα απ’ όσα είχαν ήδη χτιστεί στο 
φρούριο τους. Μάλιστα γνωρίζουμε ότι πρέπει να ήταν 
ένας σημαντικός χώρος κατά την Πρώιμη Εποχή του 
Χαλκού μιας και η κατασκευή του φαίνεται να ήταν 
δύσκολη δεδομένης της τοποθεσίας στην οποία χτί-
στηκε ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι είχε 
αποχετευτικό σύστημα το οποίο υποδεικνύει ότι είχε 
διεξαχθεί μελέτη για την κατασκευή του. Η δομή στο 
σύνολό της συνιστά ένα σημαντικό μηχανικό επίτευγ-
μα της περιόδου, με τις Κουκουναριές να αποτελούν 
μια από τις σημαντικότερες τοποθεσίες στον πρώιμο 
Κυκλαδικό κόσμο. 

Καθίσταται έτσι σαφές ότι όποιος δημιούργησε αυτή 
τη στήλη από πέτρες, έβλαψε πολύ σοβαρά ένα μέρος 
που είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό τόσο για την Πάρο όσο 
και για την κληρονομιά της Ελλάδας. Σε κάθε περί-
πτωση αμφιβάλλω η συγκεκριμένη κίνηση να έγινε με 
σκοπό να βλάψει ένα σπάνιο και ιδιαίτερο μέρος όπως 
αυτό στις Κουκουναριές. Είναι πιθανότερο να ήταν απο-
τέλεσμα άγνοιας παρά δόλου. Λέγοντας λοιπόν όλα τα 

παραπάνω ενθαρρύνω όποιον και όποια το επιθυμεί να 
επισκεφτεί τις Κουκουναριές δείχνοντας όμως πάντα 
και τον δέοντα σεβασμό που αρμόζει σε ένα τέτοιο 
χώρο. Εάν κάποιος/α θα ήθελε να μάθει περισσότερα 
για τον αρχαιολογικό χώρο, μη διστάσετε να επικοι-
νωνήσετε μαζί μου. Θα σας ξεναγήσω με πολλή χαρά, 
προφέροντας σας μια εικόνα για το τι συνέβαινε εκεί. 
Ελπίζω πραγματικά κάποια στιγμή να γίνει κατανοητό 
πόσο εκπληκτικός και ιδιαίτερος αρχαιολογικός χώρος 
είναι οι Κουκουναριές, και καθένας και καθεμιά που 
τον επισκέπτεται να του φέρεται με τον δέοντα τρόπο».

Κουκουναριές: Η πανάρχαια ακρόπολη 
του Αιγαίου

Ο επίτιμος έφορος Αρχαιοτήτων, Δημήτρης Σκιλάρ-
ντι, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Η Καθημε-
ρινή», στις 18/7/2018 υποστήριξε για την ακρόπολη 
στις Κουκουναριές, ότι «είναι ένα μεγάλο εθνικό κεφά-

λαιο και ίσως από τις πιο σπουδαίες θέσεις στο Αιγαίο». 
Τα 1.500 κιβώτια με κινητά ευρήματα κρύβουν ιστο-

ρίες αιώνων. Από την 5η χιλιετία π.Χ. έως την εποχή 
του λυρικού ποιητή της Πάρου, του Αρχιλόχου, τον 7ο 
αιώνα π.Χ., με οικισμούς που άνθησαν και έσβησαν 
στον λόφο. Ο χαλινός αλόγου που βρέθηκε στην κο-
ρυφή της ακροπόλεως θυμίζει ευρήματα που έχουμε 
σε μεγάλες μυκηναϊκές ακροπόλεις, όπως στις Μυκή-
νες, στη Μιδέα και στον Ορχομενό, ενώ το εντυπωσι-
ακό μαρμάρινο ειδώλιο (3200-2700 π.Χ.) καθρεφτίζει 
τη δραστηριότητα των φημισμένων εργαστηρίων της 
Πάρου. Σε θέση στρατηγικής σημασίας βρίσκεται μία 
από τις αρχαιότερες και σημαντικότερες ακροπόλεις 
στο Αιγαίο.

Όπως έλεγε στη συνέχεια σε εκείνη τη συνέντευ-
ξη: «Όλα ξεκίνησαν το 1973 ως επιφανειακή έρευνα 
στην Παροικιά και στις Κουκουναριές, και τρία χρόνια 
αργότερα στράφηκε στις Κουκουναριές γιατί υπήρχαν 
κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μας προκάλε-
σαν ενδιαφέρον. Η χρονική συνέχεια που φαινόταν να 
υπάρχει και ταυτόχρονα όστρακα τα οποία έδειχναν να 
συνδέονταν με τους λεγόμενους σκοτεινούς χρόνους. 
Μια πολύπλοκη περίοδος της ελληνικής ιστορίας που 
ξεκινάει από τον 12ο αιώνα π.Χ. και φτάνει έως το 
900 π.Χ.». Οι ανασκαφές σταμάτησαν το 1992, όχι με 
τη δική του θέληση. Όμως την τελευταία πενταετία με 
χρηματοδότηση του Ιδρύματος Λεβέντη επανεξετάζε-
ται το υλικό και η μελέτη του συνεχίζεται με ταχύτα-
τους ρυθμούς.

Στον πρώτο τόμο «Κουκουναριές Πάρου. Οι ανα-
σκαφές και η ιστορία της πανάρχαιης ακρόπολης του 
Αιγαίου», που εκδόθηκε από τις Ανασκαφές Πάρου – 
Κέντρο Ιστορικών και Αρχαιολογικών Σπουδών (ακο-
λουθούν άλλοι δύο), αναδεικνύεται η σημασία της 
ανασκαφής που διενήργησε ο Σκιλάρντι υπό την αι-
γίδα της Αρχαιολογικής Εταιρείας. Παρακολουθούμε 
μια μετάλλαξη, έλεγε στην «Κ», «πώς μια αγροτική κοι-
νωνία μεταβλήθηκε τον 12ο αι. π.Χ. σε μια μυκηναϊκή, 
με εμπορικές επιδιώξεις, ένα πλουσιότατο ηγεμονικό 
συγκρότημα. Ήταν ένα οχυρό. Και βλέπουμε πώς τον 
10ο αι. π.Χ. και γύρω στο 900 π.Χ. στην ίδια θέση, 
εκεί όπου υπήρχε το ηγεμονικό συγκρότημα, δημιουρ-
γήθηκε μέγαρο αψιδωτού σχήματος όπου διέμενε ο 
αρχηγός του οικισμού.

Ο λόφος μετατρέπεται σε οικιστικό σύνολο που 
ανανεώνεται περίπου κάθε 100 χρόνια. Τον 8ο αι. π.Χ. 
έχουμε έναν πολύ σπουδαίο οικισμό που αποτελείται 
από παραλληλόγραμμες κατοικίες οι οποίες καταλάμ-
βαναν πάλι τα ερείπια των αρχαιοτέρων στρωμάτων. 
Σπίτια που συνδέονται με αριστοκρατικές οικογένειες 
της Πάρου. Καταστράφηκαν από σεισμό γύρω στο 700 
π.Χ., αλλά αμέσως μετά, στην περίοδο που αρχίζει να 
εξαπλώνεται η ιδέα της δημιουργίας των αρχαίων πό-
λεων, στα νότια πρανή του λόφου δημιουργείται νέος 
οικισμός, ο οποίος είναι αρχαϊκός». Τα σπίτια συγκε-
ντρώνονται γύρω από τον ναό της Αθηνάς κι συστή-
νουν μια πόλη, με αγορά και Πρυτανείο. Σφραγίσματα 
του 4ου αι. π.Χ., που βρέθηκαν εκεί, δείχνουν ότι ο χώ-
ρος παρέμεινε ενεργός μέχρι τον 3ο αι. π.Χ.

Το 1992 εγκρίθηκε από το ΚΑΣ η δημιουργία μου-
σείου σε σχέδια του αρχιτέκτονα της Αρχαιολογικής 
Εταιρείας Σπ. Κοκκολιάδη. Δεν έγινε ποτέ. «Σήμερα με 
χρήματα του Ιδρύματος Λεβέντη έχει συνταχθεί μελέτη 
για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου, η οποία 
βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο στο υπουργείο Πολιτι-
σμού περιμένοντας την έγκριση του ΚΑΣ. Ακολουθεί 
δεύτερη μελέτη τον Σεπτέμβριο». Το όραμα του Σκι-
λάρντι ήταν να αναδειχθούν οι Κουκουναριές Πάρου 
και η οικολογική σημασία του αρχαιολογικού χώρου. 
Επίσης να δημιουργηθεί (το είχε προτείνει) ένας άξο-
νας πολιτιστικής περιήγησης ο οποίος θα ξεκινάει από 
τη βόρεια Πάρο συμπεριλαμβάνοντας όλους τους 
αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής και τις θέσεις, 
φτιάχνοντας ένα ωραίο αφήγημα για τη διαχρονικό-
τητα του νησιού.

Βαρβαρότητες στις 
Κουκουναριές
Στον δυτικό μυχό του κόλπου της Νάουσας στη βόρεια Πάρο, κοντά στις 
διάσημες Κολυμπήθρες, υψώνεται ο λόφος των Κουκουναριών. 
Σε θέση στρατηγικής σημασίας βρίσκεται μια από τις αρχαιότερες και 
σημαντικότερες ακροπόλεις στο Αιγαίο, με ευρήματα κατοίκησης από την 
ύστερη νεολιθική έως την πρώιμη αρχαϊκή περίοδο. Μια σπάνια περίπτωση 
αρχαιολογικού παλίμψηστου, που διατηρεί εννέα επάλληλα στρώματα 
κατοίκησης σε βαθμιδωτή διάταξη. Παρόλα αυτά λίγοι στην Πάρο φαίνεται 
να γνωρίζουν την αξία αυτής της περιοχής και ακόμα πιο λίγοι είναι αυτή που 
αποτίνουν τον δέοντα σεβασμό. 

Πρώτο θέμα
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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

∆ΡΥΟΣ, πωλείται οικόπεδο 1 στρέµ-
µα, εντός σχεδίου, χτίζει 400 τ.µ. 
Νερό – Τηλέφωνο, θέα θάλασσα. Τηλ. 
210 996 6989, 6934 630 647

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 & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ ΚΕΝΤΡΟ,ενοικιάζεται µε 
το µήνα πολυτελές γραφείο,12 τ.µ. 
επιπλωµένο µε Α/C. Ενοίκιο 500 
ευρώ, περιέχει νοίκι και ρεύµα.

ΑΛΥΚΗ ΠΑΡΟΥ (ΣΤΟΝ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟ), ενοικιάζεται ισόγειο 
διαµέρισµα 35τ.µ., ανακαινισµένο 
και επιπλωµένο, για την περίοδο 
Σεπτεµβρίου - Ιουλίου. Πληροφορίες 
στο τηλ. 6988 043 580 και ώρες 
11:00π.µ. µε 12:00µ.µ. και 15:00µ.µ. 
µε 16:00µ.µ.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΒΙΛΑ ζητείται για ενοικίαση από 

Σεπτέµβριο µέχρι Ιούνιο, τουλάχιστον 
200 τ.µ., µε θέα τη θάλασσα. ∆υνατό-
τητα για προπληρωµή. Επικοινωνία 
στο 697 169 7066 ή στο mail kai.
kleinschmidt@me.com

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

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

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 
ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6981 746 231

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

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, ΒΟΗΘΟΙ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ
και (∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ για απογευµατινές 
ώρες), ζητούνται από ψητοπωλείο 
στην Παροικιά. Τηλ. Επικοιν. 6986 
941 220

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ, για εξυπηρέτηση 
πελατών, ζητείται, µε απαραίτητη 
καλή γνώση αγγλικών σε γραπτό 
και προφορικό λόγο, γνώσεις ηλε-
κτρονικού 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

To ξενοδοχείο SUMMER SENSES 
αναζητά άτοµα για τις παρακάτω 
ειδικότητες: 1. ΜΑΓΕΙΡΕΣ Α & Β 2. 
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ 3. ΡΕΣΕΨΙΟΝ. 4.ΛΑ-
ΝΤΖΕΡΗΣ.Aποστολή βιογραφικών 
email:manager@summersenses.gr 
& hr@tresorhospitality.gr 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ζητού-
νται από µεσιτικό «REALTY4PAROS» 
σε Πάρο και Αντίπαρο για άµεση πρό-
σληψη. Προσφέρει αµοιβή για κάθε 
ανάθεση πελάτη, ποσοστά σε αγορά 
ή πώληση και κινητό τηλέφωνο δω-
ρεάν. Τηλ. 694 279 8728. Βιογραφικά 
στο realty4paros@gmail.com

ΑΤΟΜΟ ζητείται, κατά προτίµηση 
κοπέλα, για βοηθός κουζίνας στο 
«Μικρό Χωριό» στη Νάουσα. Για 
πληροφορίες καλέστε στο 22840 
52620 – 697 980 9888

∆ΙΑΦΟΡΑ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Hyundai Accent, 
πωλείται, µοντέλο του 1998, 1.300 
κ.ε., 12V, δεν έχει πολλά χιλιόµετρα. 
Βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Τηλ. 
22840 42158

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Με την υπ΄ αριθμό 7/2021 διαταγή του Ειρηνοδικεί-
ου Πάρου (Εκουσία Δικαιοδοσία) εγκρίθηκαν οι τροπο-
ποιήσεις του καταστατικού του αθλητικού σωματείου 
με την επωνυμία «ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 
ΠΑΡΟΥ ΑΓΟΥΕΪΚ», που εδρεύει στη Μάρπησσα του 
Δήμου Πάρου Κυκλάδων.

Πάρος, 26/7/2021
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

Ιωάννης Ανδρεόπουλος
Παροικιά Πάρου Τ.Θ. 7
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Διοικητική Υπάλληλος (ADM0121)
Από τεχνική εταιρεία με πολυετή παρουσία και έδρα 

στην Πάρο, η οποία ειδικεύεται στη μελέτη και κατα-
σκευή πολυτελών κατοικιών, ζητείται υπεύθυνη γραμ-
ματειακής υποστήριξης και διεκπεραιώσεων για πλή-
ρη απασχόληση.

Απαραίτητη:
• η οργανωτικότητα,
• η γνώση βασικών εργαλείων διαχείρισης και οργά-

νωσης γραφείων (Outlook, Gmail, Word/Excel),
• η λήψη πρωτοβουλιών, 
• η ομαδική δουλειά και συνεργατικότητα, 
• η κατανόηση απλών λογιστικών εννοιών, 
• η πολύ καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής 

γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς), 
• η ευγενής και επικοινωνιακή προσωπικότητα,
• η κατοχή μεταφορικού μέσου.

Επιθυμητή:
• η όρεξη για εξέλιξη και εδραίωση των σχέσεων με 

εταιρείες συνεργατών, τις δημόσιες υπηρεσίες κα-
θώς και τους πελάτες της εταιρείας.

• η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, με προτίμηση 
στα Γαλλικά.

• η γνώση προγράμματος μισθοδοσίας Οικοδομοτε-
χνικών έργων.
Εάν σας ενδιαφέρει η εργασία σε ένα αναπτυσσόμε-

νο περιβάλλον, στείλτε το βιογραφικό σας στο email: 
constructions2021@gmail.com με θέμα: ADM0121.

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€ Downsizing

Πρέπει πραγματικά σήμερα να ζω σε ένα τόσο 

μεγάλο σπίτι που χρειάζεται τόση δουλειά, τόσο 

προσωπικό, τόσο μεγάλα έξοδα συντήρησης;

Μπορεί να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις που 

ταιριάζουν καλύτερα στον τωρινό τρόπο ζωής 

μου, που μου δίνουν την ευκαιρία να πραγμα-

τοποιήσω τα τωρινά μου όνειρα, να με κάνουν 

σήμερα ευτυχισμένο...

Downsizing = Λιγότερες υποχρεώσεις = Περισ-

σότερη ελευθερία!

Μπορώ να σας προτείνω μία λύση, μία ανταλ-

λαγή. Έχω ένα μικρό, όμορφο, πλήρως εξοπλι-

σμένο σπίτι και το ανταλλάσσω με ένα μεγαλύ-

τερο XL σπίτι το οποίο θα κάλυπτε τις παρούσες 

ανάγκες της ζωής μου.

Η χρηματική διαφορά που θα προκύψει θα σας 

καταβληθεί από εμένα.

kai.kleinschmidt@me.com

Τηλ.: 6971 697 066



KOTSONIS INSULATION
ΘΕΡΜΟΫΓΡΟΜΟΝΩΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΕ Ι Σ

Στεγάσιμων Χώρων

Σ Τ Ε ΓΑΝΟΠΟ ΙΗΣΕ Ι Σ

Δωμάτων, Υπόγειων Χώρων,

Χώρων Φύτευσης

Δεξαμενών (πισίνες, πόσιμου,

ομβρίων, λυμμάτων)

Στεγανοποίηση Δεξαμενής

Υπερχείλισης & Μηχανοστασίου

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

Θερμοϋγρομόνωση
Δώματος

Στεγανοποίηση
Χώρων Φύτευσης

Στεγανοποίηση
Κολυμβητικής Δεξαμενής

Στεγανοποίηση
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Ιδιωτικοποίηση 
στην 
καθαριότητα;

Με ανακοίνωσή του ο ΣΕΟΤΑΠΑ (Σύλλογος Ερ-
γαζομένων ΟΤΑ Πάρου Αντιπάρου), κάνει ανα-
φορά ότι «απειλήθηκε» σε συζήτηση από τον γενικό 
γραμματέα του δήμου Πάρου. για ιδιωτικοποίηση του 
τομέα καθαριότητας στο νησί μας.

Η ανακοίνωση του ΣΕΟΤΑΠΑ έχει ως εξής:
«Σε συνάντηση που είχε το ΔΣ μας την Τετάρτη 

28/7/2021 με τον Προϊστάμενο Καθαριότητας, το Δι-
ευθυντή Πολεοδομίας, το Γενικό Γραμματέα και τον 
αρμόδιο Αντιδήμαρχο γίναμε μάρτυρες απειλών για 
ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας. 

Συγκεκριμένα, όταν ο Γενικός Γραμματέας κατάλαβε 
ότι δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τα επιχειρή-
ματά μας για τον τρόπο που γίνεται η αποκομιδή των 
απορριμμάτων, είπε ότι «αφού δε γίνεται να μαζευ-
τούν τα σκουπίδια από σας (τους εργαζόμενους), να 
κάνουμε μια εργολαβία και να τα δώσουμε σε εργο-
λάβο να τελειώνουμε». Το χειρότερο όλων είναι ότι 
στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο προϊστάμενος 
της καθαριότητας ο οποίος, όταν αναφέραμε ότι ο 
προγραμματισμός της αποκομιδής είναι τουλάχιστον 
πρόχειρος, εξεμάνει και είπε: «Κι εγώ συμφωνώ να 
δοθεί η καθαριότητα σε ιδιώτες κάτω απ’ αυτές τις 
συνθήκες». Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Σάμιος, που 
συμμετείχε στη συζήτηση, προσπάθησε να κρατήσει 
τα προσχήματα, γιατί η κουβέντα ξέφευγε, λέγοντας 
ότι «κι εγώ εργαζόμενος είμαι και δε θέλω η καθαρι-
ότητα να περάσει σε ιδιώτες, αλλά, αν φτάσουμε στο 

απροχώρητο, θεωρώ ότι είναι η έσχατη λύση».
Εμείς, μετά απ’ αυτό, θεωρούμε ότι αποδεικνύεται 

περίτρανα πως η Δημοτική Αρχή ταυτίζεται απόλυ-
τα με τις νεοφιλελεύθερες εντολές της κυβέρνησης 
για διάλυση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ξεπου-
λήματος των Δημοτικών Υπηρεσιών στο ιδιωτικό 
κεφάλαιο. Απευθυνόμενοι προς το Γενικό Γραμματέα 
του λέμε ότι, όσο κι αν προσπαθεί να λειτουργήσει 
ως ανάχωμα ανάμεσα στο σωματείο και τη Δημοτική 
Αρχή, δε θα το καταφέρει. Αντιλαμβανόμαστε πλέον 
ποιος είναι ο ρόλος του και ξέρουμε πολύ καλά ότι οι 
απειλές που ξεστόμισε για την παράδοση της καθα-
ριότητας σε ιδιώτες είναι ενταγμένες στη λογική της 
γενικότερης νεοφιλελεύθερης πολιτικής, όπως αυτή 
εκφράζεται από την κυβέρνηση και τη Δημοτική Αρχή.

Αξίζει να τονίσουμε ότι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες 
των ΟΤΑ, δηλαδή η καθαριότητα και ο ηλεκτροφω-
τισμός, είχαν εξαιρεθεί από τους μνημονιακούς πε-
ριορισμούς του 1:5 ή 1:1, αφού το προσωπικό αυτό 
δεν επιβαρύνει τις δημόσιες δαπάνες. Παρόλα αυτά οι 
Δήμαρχοι αντί να ασκήσουν πίεση σ’ αυτήν την κατεύ-
θυνση, «βολεύονται» με προσλήψεις συμβασιούχων 
και ιδιαίτερα μέσω των προγραμμάτων κοινωφελούς 
εργασίας του ΟΑΕΔ.

Εμείς, ως εργαζόμενοι, έχουμε πάγιες θέσεις για 
τα εργασιακά οι οποίες θεωρούμε ότι υπηρετούν το 
κοινό καλό και το δίκαιο, γιατί οι κρατικές υπηρεσίες 
και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης έχουν ως 
επίκεντρο τον πολίτη και όχι το κέρδος το οποίο είναι 
ο μόνος στόχος του ιδιώτη. 

Έτσι λοιπόν:
1. Είμαστε πλήρως αντίθετοι με την ιδιωτικοποίηση 

των υπηρεσιών του Δήμου
2. Ζητάμε άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 
3. Ζητάμε μετατροπή των συμβάσεων ΙΔΟΧ σε 

ΙΔΑΧ, όλων των εργαζομένων - συμβασιούχων – που 
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες

4. Ζητάμε τις αυξήσεις που δικαιούμαστε στους μι-
σθούς μας

Και τέλος, απευθυνόμενοι στους συναδέλφους μας, 
λέμε ότι πάνω απ’ όλα στέκεται η εξυπηρέτηση του 
πολίτη. Για αυτούς οφείλουμε να εργαζόμαστε, να 
προσφέρουμε και, χωρίς να παραδινόμαστε, να αγω-
νιζόμαστε».

Απάντηση Λεμονή
Ο γεν. γραμματέας του δήμου Πάρου, Χρή-

στος Λεμονής, απάντησε στην προσωπική του σε-
λίδα ως εξής:

«Είναι εύκολο να κουνάμε το συνδικαλιστικό δάκτυ-
λο όταν είμαστε απόντες από όλα πλην της πρεμού-
ρας για συνεχόμενη τηλεεργασία χωρίς λόγο και συν-
δικαλιστικών αδειών δίχως καμία νόμιμη τεκμηρίωση. 
Όπως επίσης είναι ευκολάκι να δίνουμε διαλέξεις για 
την αποκομιδή των απορριμμάτων, όταν δε μας έχει 
δει καν ο ήλιος παρά μόνο στα μπάνια.

Αυτά κύριε Γραμματέα του Συλλόγου των Εργαζο-
μένων... και μην προκαλείτε την τύχη σας. Ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου, εγώ δηλαδή, δεν είναι πο-
λιτικό πρόσωπο, ούτε απειλεί με ιδιωτικοποιήσεις, 
ούτε πρόσκειται σε νεοφιλελεύθερα ξεπουλήματα ή 
άλλα τέτοια κακόγουστα που αναφέρετε στα δελτία 
τύπου που επιμελείστε. Το μέλημα των εργαζομένων, 
των προϊσταμένων και των διευθυντών του Δήμου 
της Πάρου είναι να καλυτερεύσουμε την αποκομιδή 
και να βελτιώσουμε τις συνθήκες εργασίας με κάθε 
τρόπο. Πάντως όχι μέσω τηλεεργασίας που είναι η 
νέα σας κλίση! 

Προσωπικά τιμώ τους εργαζόμενους στην καθαρι-
ότητα και κάθε φορά που τους συναντώ στο καθήκον 
στέκομαι με ΠΡΟΣΟΧΗ να ακούσω τι έχουν να μου 
πουν. 

Συνεχίστε λοιπόν την άδειά σας και αφήστε μας να 
κάνουμε τη δουλειά μας».

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
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Πάνω από τις 
προσδοκίες

Έναν Ιούλιο πάνω από τις προσδοκίες είχε το νησί 
μας, σε ό,τι αφορά τις αφίξεις των επισκεπτών. Σημει-
ώνουμε ότι ενώ οι εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλά-
δος και του υπουργείου Τουρισμού είναι ότι τα φετινά 
τουριστικά έσοδα πιθανόν να είναι στο 60% του 2019. 
Η Πάρος είχε αφίξεις για τον μήνα Ιούλιο, που υπολεί-
πονται περίπου 20% του αντίστοιχου μήνα του 2019.

Αυτά τα στοιχεία φυσικά δε σημαίνουν απαραίτητα 
ότι το νησί μας θα κινηθεί με 20% μείωση σε σχέση με 
το 2019, αφού μην ξεχνούμε ότι ουσιαστικά η σεζόν 
ξεκίνησε τον Ιούλιο και ότι το Πάσχα το νησί δεν είχε 
επισκέπτες λόγω lock down, ενώ ο Ιούνιος, ήταν κι 
αυτός ένας «κουτσουρεμένος» μήνας τουριστικά.

Σε ό,τι αφορά τον Ιούλιο 2021 είχαμε 130.018 
αποβιβασθέντες στον λιμένα Παροικιάς, έναντι 
151.896 επιβατών τον Ιούλιο του 2019. Ένα άλλο 
στοιχείο όμως που πρέπει να μας απασχολήσει σοβα-
ρά είναι ότι τον φετινό Ιούλιο έχουμε την έλευση 
14.469 οχημάτων, που αποτελεί ρεκόρ των τε-
λευταίων 13 ετών που υπάρχουν αναλυτικά στοι-
χεία του λιμεναρχείου Πάρου. Αυτό το στοιχείο πρέπει 
να απασχολήσει το δημοτικό συμβούλιο Πάρου για τη 
φέρουσα ικανότητα στους δρόμους των νησιών, αλλά 
και το συμβούλιο της κοινότητας Παροικιάς που δέχε-
ται το μεγαλύτερο φορτίο στους δρόμους της.

Αντιδράσεις 
αστυνομικών

 Με ανακοίνωσή της η Ένωση Αξιωματικών Αστυνο-
μίας Νοτίου Αιγαίου, διασαφηνίζει τα παρακάτω:

- Η στελέχωση και γενικά επάνδρωση των Αστυνο-
μικών Υπηρεσιών είναι αντικείμενο αποφάσεων που 
λαμβάνονται σε κεντρικό επίπεδο από τη φυσική και 
πολιτική ηγεσία του Σώματος.

- Διαβλέποντας την πορεία της φετινής τουριστικής 
περιόδου, η οποία όπως εξελίσσεται τείνει στα επίπε-
δα του 2019, από νωρίς υποβάλλαμε υπόμνημα στον 
Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας παραθέτοντας τα 
ζητήματα που μας απασχολούν, τα ενδεχόμενα προ-
βλήματα, τις διαπιστώσεις και προτάσεις μας.

- Οι Διοικούντες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες της Πε-
ριφέρειας μας (Διοικητές, Διευθυντές, Γενικός) πέρα 
από τις επιβαλλόμενες επιχειρησιακές-κοινωνικές συ-
σκέψεις με στελέχη, Αρχές και Φορείς, έχουν υποβάλ-
λει ιεραρχικά αιτήματα για ενισχυτικές δυνάμεις στις 
περιοχές όπου απαιτείται επαυξημένη αστυνομική πα-
ρουσία.

- Οι Αξιωματικοί και ιδίως οι διοικητές Υπηρεσιών, 
που σημειωτέον σε ορισμένες Υπηρεσίες δεν υφίσταται 
Υποδιοικητής, καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια η 
οποία υπερβαίνει το καλώς εννοούμενο υπηρεσιακό 
καθήκον διαχειρίζοντας με τον πλέον ορθολογικό τρό-
πο το διαθέσιμο αστυνομικό προσωπικό.

- Η υφιστάμενη ενίσχυση των Αστυνομικών Υπηρε-
σιών, όπου αυτή έγινε (ως επί το πλείστον σε αερο-
λιμένες και νεοϊδρυθείσες Υπηρεσίες), αποδεικνύεται 
επιλεκτική και άνιση λαμβάνοντας υπόψη ότι η περιοχή 
μας χαρακτηρίζεται από νησιωτικότητα και δυσχέρεια 
στη μεταξύ των νησιωτικών Αστυνομικών Υπηρεσιών 
μετακίνηση αστυνομικών δυνάμεων.

- Στις περιοχές όπου υπάρχει δυσανάλογο με τις 
ανάγκες αστυνόμευσης προσωπικό, δυστυχώς, εκ του 
αποτελέσματος η πολιτεία παρεμβαίνει ετεροχρονι-
σμένα προκειμένου να αποφευχθούν τα χειρότερα.

- Όπου οι τοπικές κοινωνίες (Αρχές και Φορείς) αντι-
λαμβάνονται την υπεραξία του τουριστικού προϊόντος 
και την ανάγκη διασφάλισης του, έχουν ψηλά στην 
ατζέντα τους την απαίτηση ουσιαστικής (ποιοτικής-
ποσοτικής) αστυνόμευσης.

Τέλος, στην ανακοίνωσή τους ακόμα επισημαίνουν: 
«Διαμηνύουμε προς κάθε κατεύθυνση ότι, οποιαδή-
ποτε προσπάθεια επίρριψης ευθυνών σε διοικούντες, 
Αξιωματικούς και μέλη μας, για ζητήματα που σχετί-
ζονται με την έλλειψη προσωπικού και υπηρεσιακής 
απόδοσης, θα έχει την ανάλογη κατάληξη. Απαιτούμε 
τη εφαρμογή του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας 
για όλο ανεξαιρέτως το αστυνομικό προσωπικό».

Ήττα ΑΟΠ 
στον τελικό

Την ήττα με 81-42 γνώρισε ο Α.Ο. Πάρου, στον τελι-
κό του εφηβικού πρωταθλήματος Κυκλάδων, από τον 
ΑΠΑΣ «Τα Φανάρια». Ο τελικός πραγματοποιήθηκε στο 
Δ.Α.Κ. Νάξου. 

Οι παίκτες του Θοδωρή Καζακίδη, προσπάθησαν 
για το καλύτερο αποτέλεσμα, ωστόσο, λόγω έλλειψης 
προπονήσεων και αγωνιστικό ρυθμού, ήταν δύσκολο 
να αντισταθούν στην πιο έτοιμη ομάδα της Νάξου. Από 
την ομάδα της Παροικιάς ξεχώρισαν οι Αλιπράντης και 
Σαρρής με 11 και 13 πόντους αντίστοιχα. Τέλος, τα 
δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 23-8, 48-16, 64-30 και 
81-42. 

ΑΠΣ «Τα Φανάρια»: Γκιόργκα, Τριαντάφυλλος 11, 
Παπανικολάου 7 (1), Λιανόπουλος 8 (1), Κούρτης 2, 
Σεϊντίνι 23 (2), Δόκλης 17, Δεγαΐτας, Μανδηλαράς 2, 
Βόμβας 8, Χιλάι, Χίλα 3 (1)

ΑΟΠ: Ευαγγέλου, Αλιπράντης 11 (1), Μπομποτάς 2, 
Λάβδας 3, Ι. Σαρρής του Ν. και της Ι. 13, Α. Σκιαδάς 2, 
Ανδρεάδης 4 (1), Ν. Σκιαδάς 5, Ι. Σαρρής του Ν. της 
Η. 2.

Μυστήρια 
πράγματα

Εταιρεία αναψυκτικών η οποία είχε αιτηθεί να δι-
αφημιστεί σε δεκάδες σημεία της Πάρου, σε δημο-
τικούς και δημόσιους χώρους, και το αίτημά της είχε 
απορριφθεί, έκανε την εμφάνισή της με διαφημιστικό 
όχημα στο νησί, μη γνωρίζοντας κανείς από πού είχε 
πάρει άδεια.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου με δελτίο Τύ-
που υπό τον τίτλο: «Προς τον δήμαρχο και τους συν 
αυτώ…», δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Για αρκετή ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο ασχολή-
θηκε τις προάλλες με το αίτημα εταιρίας που ήθε-
λε να «εργαλειοποιηθεί» το νησί ως μέσο προβολής 
προϊόντος που αντιπροσωπεύει. Το αίτημα της απορ-
ρίφθηκε. Παρόλα αυτά αυτοκινούμενο της εταιρίας, 
ευτελίζοντας θεσμό και αποφάσεις, βρίσκεται σε 
παραλίες του νησιού και χτες το βράδυ στην παραλια-
κή οδό της Παροικιάς, κάτω από τον Αγ. Κωνσταντίνο, 
σε ώρα απαγόρευσης κυκλοφορίας οχημάτων κατα-
λαμβάνοντας παράνομα κοινόχρηστο χώρο. 

Μάλιστα κατά την αποχώρηση του κινήθηκε αντί-
θετα στον μονόδρομο. Η απάντηση που δόθηκε σε 
παρατήρηση του ατόμου που επιτηρεί τον παραλιακό 
ήταν ότι έχει άδεια από το Δήμο. Αν είναι ψέματα 
μαζέψτε τους εδώ και τώρα, αν είναι αλήθεια 
πέστε στο παριανό λαό τι απέδωσε το αλισβερί-
σι και σε ποιούς!».

Τοπικές Ειδήσεις

Συμβάντα
- Στις 29/7/2021 συνελήφθη στην Πάρο, από 

αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, 
31χρονος αλλοδαπός, γιατί στο πλαίσιο διερεύνησης 
τροχαίου διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε τετράτροχη μο-
τοσικλέτα υπό την επήρεια αλκοόλ.

- Στις 28/7/2021 συνελήφθησαν στη Πάρο, από 
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου, δύο 
αλλοδαπές ηλικίας 30 και 38 ετών οι οποίες διέμεναν 
παράνομα στη χώρα μας. Σε βάρος τους κινήθηκε η 
διαδικασία επιστροφής.

- Στις 31/7/2021 συνελήφθη στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Πάρου 
53χρονος αλλοδαπός ο οποίος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυ-
τοκίνητο ενεπλάκη σε τροχαίο ατύχημα με δίκυκλη 
μοτοσικλέτα με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό 
του οδηγού του δικύκλου.

-Την 1η Αυγούστου, τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα 
στην παραλιακή οδό Παροικιάς Πάρου, όταν όχημα 
ταξί, με οδηγό 38χρονο, κινούμενο από την αφετηρία 
του προς την κεντρική οδό, τραυμάτισε 6χρονη αλλο-
δαπή που προσπαθούσε να διασχίσει κάθετα τον δρό-
μο. Η ανήλικη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα στο 
Κ.Υ. Πάρου για παροχή ιατρικής φροντίδας, από όπου 
εξήλθε. Από την οικεία Λιμενική Αρχή που διενεργεί την 
προανάκριση, συνελήφθη ο οδηγός κατά την αυτόφω-
ρη διαδικασία.

Προσοχή στο 
νερό!

Λόγω της ραγδαίας αύξησης κατανάλωσης νερού 
τις τελευταίες μέρες η Δ.Ε.Υ.Α.Π. εφιστά την προσο-
χή στους καταναλωτές να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, 
αποφεύγοντας αλόγιστη χρήση νερού και περιορίζο-
ντας την κατανάλωση στα εντελώς αναγκαία για το 
επόμενο διάστημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Πάρου: «έπειτα 
από μια παρατεταμένη ανομβρία δύο ετών που έχει 
επηρεάσει σημαντικά τα αποθέματα νερού στο νησί, η 
κατανόηση και ανταπόκριση των καταναλωτών είναι 
επιβεβλημένη ώστε να αντεπεξέλθουμε χωρίς προ-
βλήματα το υπόλοιπο της τουριστικής περιόδου».



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. 
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