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Το έγκλημα είναι «διαρκείας» 
και οι ένοχοι γνωστοί

Η «Φωνή της Πάρου» θα είναι ξανά μαζί σας στις 4 Σεπτεμβρίου
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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 

| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

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

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: 
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ. Φύλλου 580

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μ. Μπελέγρης

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

Τοπικές ειδήσεις

Όχι στην 
απαξίωση 
της Νάουσας 
και την 
υποβάθμιση 
της ζωής μας

- Χωρίς δημοτικούς χώρους στάθμευσης αλλά με 
ιδιωτικούς σε λειτουργία, που ακόμα δεν μάθαμε πως 
πήραν άδεια τώρα, ενώ δεν μπορούσαν στο παρελθόν, 

- Ο πρώην «σταθμός μεταφόρτωσης» κλειστός και 
τα απορρίμματα βουνό έξω από αυτόν με τη μπόχα 
διάχυτη από τους άπλυτους κάδους, 

- Ο 40μέτρος μόλος παρατημένος με σπασμένα 
pillars και πυροσβεστικές φωλιές, με λιωμένα καπάκια 
φρεατίων, σπασμένα μάρμαρα και πλάκες να λείπουν, 
σωστές παγίδες για όσους κινούνται στη περιοχή,

- Το «σκουπιδομάνι» και τα λάδια να σουρώνουν από 
τους κάδους που είναι και καλά για τους ψαράδες 

- Ταυτόχρονα οι αποφάσεις του κοινοτικού μας συμ-
βουλίου απαξιώνονται από τη δημοτική Αρχή και «προ-
σαρμόζονται» ανάλογα με τις συναλλαγές της (βλέπε 
απόφαση της κοινότητας για το «κανονάκι», που προ-
βλεπόταν και που μπήκε).

Αυτά και άλλα πολλά αποτελούν την καθημερινότη-
τα μας στη Νάουσα. 

Κερασάκι στη τούρτα το θέμα στη συνεδρίαση του 
κοινοτικού συμβουλίου στις 3 Αυγούστου για «το τε-
χνικό πρόγραμμα του δήμου κλπ». Απογείωση της 
απαξίωσης και της κοροϊδίας στο έπακρο, 
αφού κάθε χρόνο οι αποφάσεις μας για τις 
ανάγκες του χωριού μας πάνε στον «κάλαθο 
των αχρήστων». 

Οι ευθύνες της δημοτικής Αρχής είναι τεράστιες. Ευ-

θύνες φέρει όμως και ο πρόεδρος που συμβιβάζεται 
με την κατάσταση αυτή και δεν αντιδρά. 

Για όλα τα παραπάνω σε ένδειξη διαμαρτυρίας, απο-
χωρήσαμε από την συνεδρίαση του κοινοτικού συμ-
βουλίου. 

Καλούμε τις Ναουσαίες και τους Ναουσαί-
ους οργανωμένα να εκφράσουν την αντίδρα-
ση τους στη καθημερινή απαξίωση του χωριού 
μας και την υποβάθμιση της ζωής μας.

Πάρος 4-8-21 
Οι κοινοτικοί σύμβουλοι Νάουσας 

της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Αναγνωστόπουλος Σεβαστιανός 

Κάγκανη Άννα 
Μπαρμπαρήγος Γιώργος

Προσοχή 
στους 
«πειρατές» της 
υγείας!

Από τον Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων, με αφορ-
μή «περίεργες» αφίξεις ιατρών στα νησιά μας, δημοσι-
οποιήθηκε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Μετά από τον Νόμο 4812/2021 (ΦΕΚ 110/Α/30-
06-2021) και σύμφωνα με το αρ. 65, που αφορά στη 
αναγκαιότητα διενέργειας μεγάλου αριθμού μοριακού 
και άμεσου ελέγχου για την ανίχνευση COVID 19, ο 
οποίος ισοπεδώνει και καταλύει κάθε αρχή και κανόνα 
αδειοδότησης και εγκατάστασης Π.Φ.Υ. και επιβάλει 
με το έτσι θέλω την πλανοδιακή ιατρική, ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με μια παράλογη πραγματικότητα που 
έχει δημιουργήσει η παραπάνω νομοθεσία..

Στα νησιά μας θα έχουμε ιατρικές εταιρείες και 
ιατρούς δύο ταχυτήτων. Αυτούς που ανήκουν στον 
Ιατρικό Σύλλογο Κυκλάδων, που με υπευθυνότητα, 
συνέπεια, ήθος και αίσθημα ευθύνης τηρούν τους κα-
νόνες ιατρικής δεοντολογίας, υπόκεινται στους ελε-
γκτικούς μηχανισμούς που το υπάρχον νομικό πλαίσιο 
ορίζει και… τους «άλλους»! Τους «αλεξιπτωτιστές», 
που με τις πλάτες του νέου νομικού πλαισίου έρχονται 
στις Κυκλάδες, εγκαθίστανται χωρίς κανέναν έλεγχο, 
χωρίς κανέναν ελεγκτικό μηχανισμό ή φορέα που να 
μπορεί να βεβαιώσει και να πιστοποιήσει την ασφά-
λεια της δημόσιας υγείας στους χώρους που λειτουρ-
γούν, και την επιστημονική

αρτιότητα των απασχολούμενων σε αυτά τα «spot 
ελέγχου», όπως έχουν αυτοονομαστεί.

Αυτοί οι «πειρατές» της υγείας, χωρίς κανέναν δι-
σταγμό, αγνοούν επιδεικτικά κανόνες και θεσμούς, 
καταλύοντας κάθε μορφή δεοντολογίας, διαφημίζο-
ντας και διαλαλώντας την «πραμάτεια» τους ως άλ-
λοι πλανόδιοι έμποροι. Κερδοσκοπούν εις βάρος τόσο 
των κατοίκων των νησιών μας όσο και των επισκε-
πτών μας, αφού τους έχει δοθεί η δυνατότητα από 
τη νομοθεσία, άλλα και με τη στήριξη άλλων φορέων 
των Κυκλάδων.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων δε θα σταθεί αμέ-
τοχος και θεατής στην ισοπέδωση του ιατρικού λει-
τουργήματος. Θα αντιδράσουμε δυναμικά και προς 
όλες τις κατευθύνσεις για να προστατέψουμε την 
δημόσια υγεία και την αξιοπρέπεια των συναδέλφων 
μας ιατρών των Κυκλάδων».

Άκου κε 
περιφερειάρχη…

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου δημοσιοποιήθηκε στις 
5 Αυγούστου 2021 δελτίο Τύ-
που σχετικά με τις ευθύνες της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
για το 2ο γυμνάσιο Παροικιάς.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Πέρασε πολύς καιρός και 

απανωτά ερωτήματα προς την 
Περιφερειακή Αρχή ώστε να 
έρθει στο Περιφερειακό Συμ-

βούλιο το θέμα της μεταβίβασης του οικοπέδου, που 
προορίζεται για την ανέγερση του 2ου Γυμνασίου Πα-
ροικίας Πάρου, από την Περιφέρεια στο Δήμο.

Πράγματι τον Σεπτέμβριο του 2020 το ΠΣ με από-
φαση του ορίζει εκπρόσωπο της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου για την υπογραφή της μεταβίβασης του οικο-
πέδου, τον Περιφερειάρχη με αναπληρωτή του, τον 
Έπαρχο Πάρου-Αντιπάρου Κ. Μπιζά. Εμείς ψηφίσαμε 

λευκό γιατί θεωρούσαμε ότι η συντόμευση της διαδι-
κασίας απαιτούσε να οριστεί ο Έπαρχος ως εκπρόσω-
πος για την υπογραφή. Και να που δικαιωνόμαστε από 
τις εξελίξεις.

Ο Περιφερειάρχης όλο έρχεται για την υπογραφή με 
πιο πρόσφατη την υπόσχεση ότι θα ερχόταν στη Πάρο 
τον περασμένο Μάιο αλλά και πάλι δεν ήρθε.

Για μια ακόμα φορά το έργο αυτό, συναντά εμπόδια 
στη υλοποίησή του. Όπως είναι γνωστό από την αγορά 
του οικοπέδου το 2009, η μελέτη κατασκευής ανατίθε-
ται το Μάιο του 2018 με συμβατικό χρόνο παράδοσης 
τους 18 μήνες, χρόνος που έχει παρέλθει προ πολλού 
χωρίς όμως ευθύνη των μελετητών.

Σήμερα εκκρεμεί από τη μια η μεταβίβαση 
του οικοπέδου και από την άλλη η έγκριση των 
όρων δόμησης από το αρμόδιο όργανο (ΣΥΠΟ-
ΘΑ).

- Καλούμε τον Δήμαρχο να αναλάβει πρωτοβου-
λίες και για τα δυο.

- Καλούμε τον Περιφερειάρχη να σταματήσει 
αυτό το κακόγουστο «αστείο» και να δοθεί η δυνατό-
τητα στον αναπληρωτή του Έπαρχο Πάρου-Αντιπάρου 
να υπογράψει άμεσα τη μεταβίβαση».

Έσπασε κάθε 
ρεκόρ ο Ιούλιος!

Ο Ιούλιος 2021 όπως φαίνεται είναι ο μήνας ελ-
πίδας για τον τουρισμό του νησιού μας, αφού φέτος 
είχαμε από το αεροδρόμιο Πάρου 22.203 αφίξεις 
επιβατών.

Το νούμερο είναι πρωτόγνωρο για τον μήνα Ιούλιο, 
αφού το «καλό» 2019 από άποψης προσέλευσης 
τουριστών είχαμε 16.603 αφίξεις επιβατών, πέρσι 
(2020) είχαμε 13.959 αφίξεις και την πρώτη χρο-
νιά λειτουργίας του νέου αεροδρομίου (2017), είχαμε 
9.906 αφίξεις επιβατών.









ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη
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ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891
prod2@kritikoswood.gr

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

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

KRITIKOSWOOD ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε.

ΑΝΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

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

ΕΓΓΥΗΣΗ
30 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ ΞΥΛΕΙΑ ACCOYA & 25 ΧΡΟΝΙΑ ΓΙΑ THERMOWOOD

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ 
ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΣΥΡΟΜΕΝΑ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ

ΑΠΟ 1-100 ΦΥΛΛΑ

ΠΟΛΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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Αναβολή 
εκδηλώσεων 
του δήμου 
Πάρου

Ανακοίνωση εξέδωσε ο δήμος Πάρου προς τους επι-
σκέπτες του νησιού μας ενόψει του 15Αυγούστου, Η 
ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ο δήμος Πάρου, ενόψει του εορτασμού της Κοιμή-
σεως της Θεοτόκου στις 15 Αυγούστου, λαμβάνοντας 
υπόψη την ιδιαίτερη κατάσταση που έχει διαμορφω-
θεί από την πανδημία του κορωνοϊού και των μεταλ-
λάξεων του καθώς και τις υποδείξεις του υπουργείου 
Υγείας και του Ε.Ο.Δ.Υ., στο πλαίσιο της λήψης όλων 
των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή εξάπλω-
σης της πανδημίας, ανακοινώνει ότι αναστέλλονται 
όλες οι καθιερωμένες εκδηλώσεις προς τιμήν 
της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, της μεγαλύτε-
ρης θρησκευτικής εορτής του νησιού που πραγματο-
ποιούνταν στην Πάρο τα τελευταία χρόνια..

Ένας διαφορετικός Δεκαπενταύγουστος θα είναι και 
ο φετινός για την Πάρο, μιας και η μεγαλύτερη Θεο-
μητορική εορτή της Χριστιανοσύνης θα γιορταστεί με 
λιγότερο εμφατικό τρόπο απ’ ότι συνήθως. Είναι ση-
μαντικό όμως να επιδείξουμε όλοι αίσθημα υπευθυ-
νότητας και να τηρήσουμε τα μέτρα που έχουν οριστεί 
από τους αρμόδιους υγειονομικούς φορείς, προκει-
μένου να παραμείνουμε στο πλαίσιο αυτό ασφαλείς, 
κάτοικοι και επισκέπτες».

Λατρευτικές εκδηλώσεις στην Παναγία 
Εκατονταπυλιανή

Η Μητρόπολη Παροναξίας και το Ιερό Προσκήνυμα 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής, δημοσιοποίησαν το πρό-
γραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων της Ιεράς Πανηγύ-
ρεως Δεκαπενταύγουστου στον Ιερό Ναό Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: είναι το εξής:
Σάββατο 14 Αυγούστου:
Ώρα 07:00 Όρθρος και Θεία Λειτουργία
Ώρα 20:00 Μέγας Εόρτιος Πανηγυρικός Αρχιερα-

τικός Εσπερινός μετά Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγ-

ματος χοροστατούντος του παρεπιδημούντος Παρίου 
Επισκόπου Θεοφιλεστάτου Κεράμων κ. Βαρθολο-
μαίου (Μοστράτου) και συγχοροστατούντος του Σεβα-
σμιωτάτου Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικου. 
Κατά την Ακολουθία της Λιτής θα πραγματοποιηθεί η 
περιφορά της Ιεράς Εικόνας και του Επιταφίου της 
Παναγίας στον περίβολο του Ιερού Ναού, όπου και θα 
τελεστεί η Ακολουθία της Αρτοκλασίας.

Ώρα 23:00 Έναρξη Ιεράς Αγρυπνίας που θα περι-
λαμβάνει Μικρό Απόδειπνο, Όρθρο (με τα Εγκώμια της 
Υπεραγίας Θεοτόκου) και Θεία Λειτουργία.

Κυριακή 15 Αυγούστου:
Ώρα 07:00 Έναρξη Όρθρου
Ώρα 08:30 Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουρ-

γία μετά Θείου Κηρύγματος, προεξάρχοντος του Σε-
βασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Καλλίνικου και 
συλλειτουργούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου 
Κεράμων κ. Βαρθολομαίου.

Ώρα 20:00 Μεθεόρτιος Αρχιερατικός Εσπερινός 
μετά Αρτοκλασίας και Θείου Κηρύγματος χοροστα-
τούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κεράμων κ. 
Βαρθολομαίου. Εν συνεχεία θα ψαλεί η Ακολουθία 
της Μεγάλης Παρακλήσεως.

Στις ως άνω Ιερές Ακολουθίες θα αποδώσει τους 
ύμνους ο Βυζαντινός χορός των πτυχιούχων και μα-
θητών της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής του Ιερού 
Προσκυνήματος Παναγίας Εκατονταπυλιανής, υπό τη 
χοραρχία του Διευθυντού της Σχολής και με συμμετοχή 
των Ιεροψαλτών του Ιερού Προσκυνήματος.

Κλειστή η 
Λογγοβάρδα

Επείγουσα ανακοίνωση εξέδωσε η Ιερά Μητρόπολη 
Παροναξίας, με την οποία ενημερώνει, πως ύστερα από 
την εκδήλωση κρούσματος κορωνοϊού, η Ιερά Μονή 
Λογγοβάρδας θα παραμείνει κλειστή για 14 ημέρες.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Κατόπιν εκδηλώσεως κρούσματος νέου κορωνο-

ϊού (covid-19) σε αδελφό της Ιεράς Μονής Λογγο-
βάρδας Πάρου, σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό 
πρωτόκολλο και για την αποφυγή διασποράς του ιού, 
ανακοινώνεται ότι η Ιερά Μονή θα παραμείνει κλειστή 
για τους πιστούς επί 14 ήμερο, έτσι ώστε οι εγκατα-
βιούντες εντός της Μονής να μην έλθουν σε επαφή 
με άλλα πρόσωπα εκτός της Μονής (προληπτική κα-
ραντίνα). 

Αντιστοίχως ο Ιερός Ναός Αγίων Αποστόλων Καμα-
ρών Πάρου, ο οποίος εξυπηρετείται λειτουργικά από 
την Ιερά Μονή Λογγοβάρδας, θα παραμείνει κλειστός 
για το ίδιο διάστημα. 

Ευχόμεθα ο Θεός, με τις πρεσβείες της Υπεραγίας 
Θεοτόκου, να απομακρύνει ταχέως τον ιό και την δο-
κιμασία από την παλαίφατη και ιστορική Ιερά Μονή, 
από τον τόπο μας γενικότερα αλλά και από όλο τον 
κόσμο».

Εκδήλωση 
μνήμης από 
τον Ν.Ο. 
«Ναϊάς»

Στις 3 Αυγούστου, οι «Ναϊάδες» πραγματοποίησαν 
στον χώρο του μουσείου Ρωσικής παρουσίας στο Αι-
γαίο (στον Άγιο Ιωάννη τον Δέτη) μία εκδήλωση για τα 
200 χρόνια της παλιγγενεσίας. 

Σ’ αυτή τη σύναξη αυτή παρουσιάστηκε και μια εργα-
σία (που δημοσιεύτηκε σε μικρή και καλαίσθητη έκδο-
ση) του προέδρου των «Ναϊάδων», Τάσου Κασαπίδη, 
με θέμα το ενδιαφέρον δύο ξένων δυνάμεων (Η.Π.Α. 
και Ναϊτών ιπποτών) για την απόκτηση της νήσου Πά-
ρου με αντάλλαγμα ωφελήματα για την επαναστατική 
κυβέρνηση. Ομιλητές ήταν ο Τάσος Κασαπίδης, ο Γιάν-
νης Κουζούμης, η Νατάσα Μπιζά και ο Ιωάννης Βα-
σιλειόπουλος. Ο ηθοποιός, Θεμιστοκλής Καρποδίνης, 
διάβασε κάποια έγγραφα που αφορούσαν την προ-
επαναστατική περίοδο και την περίοδο της επανάστα-
σης. Τα κείμενα σχολίασε ο Ιωάννης Βασιλειόπουλος. 

Η κ. Νατάσα Μπιζά, παρουσίασε μαρτυρίες για δύο 
συμβάντα της Καποδιστριακής περιόδου. Το πρώτο 
συμβάν αφορούσε τα αντικυβερνητικά γεγονότα υπό 
τον Μιχαήλ Κρίσπη και την εσπευσμένη κάθοδο του 
Μιαούλη στην Πάρο. Το δεύτερο αφορούσε την ιστο-
ρία μιας Τουρκάλας που ήταν οικιακή βοηθός σε αστι-
κή οικογένεια της Παροικιάς, βαφτίστηκε χριστιανή, 
παντρεύτηκε παριανό και ενσωματώθηκε στην κοινω-
νία της Πάρου.

Η όλη εκδήλωση έκλεισε με παραδοσιακή θαλασσινή 
μουσική και τραγούδια από τον Κίμωνα στο κανονάκι 
και τον Θεμιστοκλή Καρποδίνη στο τραγούδι. Ευχαρι-
στούμε τους «Ναϊάδες» και όλους όσοι συνέβαλαν στη 
μικρή αυτή εκδήλωση, για τη συμβολή της Πάρου στα 
200 χρόνια της ανεξαρτησίας. 

Πότε θα 
συνεδριάσει 
η επιτροπή 
αντιμετώπισης 
κρίσεων;

Τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκε το τε-
λευταίο δημοτικό συμβούλιο για το καλοκαίρι.

Το θέμα που κυριάρχησε στην συνεδρίαση του δημο-
τικού συμβουλίου ήταν οι ανακοινώσεις του δημάρχου, 
Μάρκου Κωβαίου, για την αντιμετώπιση των πυρκα-
γιών. Έχει προηγηθεί επιστολή προς τον δήμαρχο από 
6/8 του επικεφαλή της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, 
Κώστα Ροκονίδα, που ζητούσε την σύγκληση της επι-
τροπής της Πολιτικής Προστασίας του νησιού.

Συγκεκριμένα, ο κύριος Κωβαίος ανέφερε ότι με 
αφορμή τις καταστροφικές πυρκαγιές που έχουν ξε-
σπάσει σε όλη την Ελλάδα τις τελευταίες ημέρες, αλλά 
και την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στο νησί μας (όπου 
μας βρήκε απροετοίμαστους), θα υπάρχουν ομάδες 
εθελοντών για την προστασία των αλσύλλιων και την 
άμεση αντιμετώπιση των πιθανών προβλημάτων από 

τον κίνδυνο των πυρκαγιών . Επίσης, όπως επεσήμανε 
ο κ. Κωβαίος, έχει ζητήσει ήδη από τις κοινότητες να 
δημιουργηθούν αυτές οι εθελοντικές ομάδες, με στό-
χο βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς, μέχρι 
να έρθουν τα εναέρια μέσα και τα επίγεια του πυρο-
σβεστικού σώματος. Επίσης, τόνισε «ότι από την πλευ-
ρά του ο δήμος θα έχει σε εικοσάλεπτη ετοιμότητα 
κάθε μέσο που διαθέτει, όπως οι υδροφόρες όπου θα 
βρίσκονται στα σπίτια των οδηγών για την πιο άμεση 
ανταπόκριση».

Από την πλευρά του, ο κ. Ροκονίδας, επιβεβαίωσε 
ότι με δική του πρωτοβουλία ζήτησε να συνεδριάσει 
το όργανο αντιμετώπισης κρίσεων για να αντιμετω-
πισθούν προβλήματα δυσλειτουργίας που παρουσι-
αστήκαν στην αντιμετώπιση των πρόσφατων πυρκα-
γιών. Τόνισε, ότι αυτό που έλειπε (από την εμπειρία που 
βίωσαν από την πυρκαγιά του προηγούμενου μήνα), 
ήταν ο σωστός συντονισμός. Στη συνέχεια συμπλήρω-
σε ότι με τη συμμετοχή του δήμου και των μέσων που 
διαθέτει, σε συνεργασία με το τοπικό πυροσβεστικό 
κλιμάκιο, μπορεί να αντιμετωπιστεί σε ικανοποιητικό 
βαθμό μια φωτιά, μέχρι να έρθουν ενισχύσεις.

Τέλος, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης επεσήμανε 
ξανά την αναγκαιότητα ο περιφερειάρχης νοτίου Αι-
γαίου, Γ. Χατζημάρκος, να δώσει τη δυνατότητα στον 
Έπαρχο Π.Ε. Πάρου, Κώστα Μπιζά, να μπορεί να υπο-
γράψει με σκοπό άμεσα να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση 
του οικοπέδου ώστε να ξεκινήσει η ανέγερση του 2ου 
Γυμνασίου στην Παροικιά.

Τοπικές ειδήσεις
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Στη συνέχεια η καταστροφή ολοκληρώνεται με την 
οικοπεδοποίηση των δασικών εκτάσεων και με την 
«αξιοποίηση» της ελεύθερης γης με «δάσος» ανεμο-
γεννητριών και νέων προνομιούχων οικισμών. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι εκατομμύρια στρέμματα δασικών 
εκτάσεων άλλαξαν χρήση ή εκχερσώθηκαν ή κατα-
πατήθηκαν μετά από μία πυρκαγιά, αξιοποιώντας την 
τροποποίηση του άρθρου 24 του Συντάγματος. Όλες 
οι κυβερνήσεις της τελευταίας εικοσαετίας διαγκωνί-
ζονται στο ποια είναι η καλύτερη στη διαχείριση αυτής 
της πολιτικής.

Μετά από κάθε πύρινη καταστροφή γινόμαστε απο-
δέκτες κροκοδείλιων δακρύων από τους μεν και σκλη-
ρή κριτική από τους δε. Η υποκρισία και των μεν και 
των δε δεν έχει όρια. Την τελευταία εικοσαετία όλες 
οι κυβερνήσεις ακολουθούν μια καλά σχεδιασμένη 
αντιδασική πολιτική. Την πολιτική που βλέπει το 
δασικό περιβάλλον σαν φιλέτο προς αξιοποίηση και 
πηγή πλουτισμού για ολίγους εις βάρος των πολλών. 
Από το 1998 (κυβέρνηση Σημίτη) η Δασική Υπηρεσία 
καταργείται και ενσωματώνεται στην Πυροσβεστική 
Υπηρεσία. Αυτό και μόνο δείχνει ποια είναι η στόχευση 
της αντιδασικής πολιτικής. Η απόφαση καταργεί ουσι-
αστικά τον μηχανισμό δασοπροστασίας (καθαρισμός 
δασών, αντιπυρικές ζώνες, αγροτικοί δρόμοι κλπ). Δη-
λαδή, κατάργησαν τη διαδικασία της πρόληψης των 
κινδύνων δεύτερης πυρκαγιάς.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ουσιαστικά την ευθύ-
νη της καταστολής όταν έχουμε εκδηλωμένη πυρκαγιά 
κυρίως εντός του αστικού ιστού. Από τότε εφαρμόζε-
ται η πολιτική απαξίωσης του δασικού περιβάλλοντος 
με δραματική συρρίκνωση των δαπανών για τη δασο-
προστασία. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την προστασία 
του 65% του εδάφους της χώρας που είναι δάση, δια-
τίθεται μόνο το 0,04% του κρατικού προϋπολογισμού. 
Φέτος από τα συνολικά 17,7 εκατομμύρια ευρώ για 
έργα αντιπυρικής θωράκισης η κυβέρνηση πίστωσέ 1,7 
εκατομμύρια ευρώ μόνο.

Είκοσι χρόνια δεν έχει αγοραστεί ούτε ένα πυροσβε-
στικό αεροπλάνο και τα Canadair που έχουν «γερά-
σει» δεν έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικής συντήρησης 
ώστε να είναι πάντα σε θέση να αντιμετωπίζουν τις 
ανάγκες της πυρόσβεσης.

Για τον στόλο των πυροσβεστικών οχημάτων (που 
το 66,7% είναι ηλικίας άνω των 20 ετών) και η συντή-
ρηση τους είναι πολύ δαπανηρή, για φέτος έχει προ-
γραμματιστεί μία δαπάνη των οκτακοσίων χιλιάδων 
(800.000) ευρώ για 3.900 περίπου οχήματα!

Παράλληλα όμως νοικιάζουμε πυροσβεστικά αερο-
σκάφη με υπέρογκα ποσά (μόνο φέτος το κόστος της 
ενοικίασης έχει ξεπεράσει τα 40 εκατομμύρια ευρώ) 
με αποτέλεσμα να πλουτίζουν οι ιδιωτικές εταιρείες 
καλύπτοντας την κρατική πολύ καλά σχεδιασμένη ανε-
πάρκεια.

Στην ίδια κατεύθυνση της αντιδασικής πολιτικής αυ-
τής της εικοσαετίας είναι και η μεταφορά των αρμο-
διοτήτων της δασοπροστασίας και δασοπυρόσβεσης 
στην τοπική διοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθμού. 
Δηλαδή, επιδιώκουν κι αυτή η υπηρεσία να είναι αντα-
ποδοτική. Με άλλα λόγια την υποχρέωση του κράτους 
να την επωμιστούν πάλι οι πολίτες και να την ξαναπλη-
ρώνουν, ανεξάρτητα αν ήδη έχουν πληρώσει με την 
υπερφορολόγηση που όλοι μας έχουμε υποστεί.

Με όλα όσα προαναφέραμε γίνεται φανερό ότι 
δε φτάσαμε τυχαία στη σημερινή εικόνα με τη 
μισή Ελλάδα να είναι καμένη. Δεν είναι προϊόν 
κάποιας αστοχίας αλλά αποτέλεσμα μίας πολύ 
καλά σχεδιασμένης πολιτικής επιλογής.

Γι’ αυτό λέμε ότι το έγκλημα είναι «διαρκεί-
ας» και είναι γνωστοί οι ένοχοι.

«Ευτυχώς δεν χάθηκαν ζωές…»
Στην εικοσαετία αυτή όλων των κυβερνήσεων (ΝΔ 

– ΠΑΣΟΚ –ΣΥΡΙΖΑ) φυσικά και υπήρξαν ανθρώπινα 
θύματα. Συζήτηση γίνεται ότι στις πρόσφατες κατα-
στροφικές πυρκαγιές δεν υπήρξαν ανθρώπινες απώ-
λειες. Υπήρξαν απώλειες όμως;

- Όταν καταστρέφεται η περιουσία μιας οικογένει-
ας που με ιδρώτα και αίμα έχει αποκτηθεί δεν είναι 
απώλεια;

- Όταν καταστρέφεται η δουλειά του ρητινοκαλλιερ-
γητή, του μελισσοκόμου, του κτηνοτρόφου, του ελαιο-
παραγωγού, δεν είναι απώλεια;

- Όταν το φυσικό – δασικό περιβάλλον γίνεται απο-
καΐδια και δε θα μας δίνει το οξυγόνο που είναι η ζωή, 
δεν είναι απώλεια;

Είναι απώλεια τεραστίων διαστάσεων γιατί οι πληγέ-
ντες ίσως να μην έχουν άλλη μια ζωή για να ξαναφτιά-
ξουν το μοναδικό σπιτάκι τους ή να ξαναοργανώσουν 
την δουλειά τους.

Είναι απώλεια που τις περισσότερες περι-
πτώσεις είναι ζωτικής σημασίας για τους πυ-
ρόπληκτους.

Και τώρα τι κάνουμε;
Ο κίνδυνος καταστροφικών πυρκαγιών δεν πέρασε. 

Τον κίνδυνο των πλημμυρών σαν αποτέλεσμα της απο-
ψίλωσης των δασικών εκτάσεων θα τον αντιμετωπί-
σουμε πιθανά τους επόμενους μήνες. Κατά συνέπεια 
πρέπει να επαγρυπνούμε και να απαιτήσουμε έστω και 
τώρα να παρθούν μέτρα που θα προστατέψουν τις 
ζωές μας και τις περιουσίες μας.

Σε πολλά χωριά στην Εύβοια οι πολίτες πήραν την 
τύχη του χωριού και της περιουσίας τους στα χέρια 
τους και εκεί που ο κρατικός μηχανισμός «σήκωνε 

τα χέρια» οι εθελοντές, απλοί κάτοικοι των περιοχών 
αυτών μαζί με τους λίγους πυροσβέστες με αυτοθυ-
σία πάλεψαν και έσωσαν περιουσίες. Η ανθρώπινη 
αλυσίδα που αναχαίτισε σε πολλά σημεία το 
καταστροφικό έργο της φωτιάς, μας δείχνει 
τον δρόμο.

Εμείς οι ίδιοι πρέπει να απαιτήσουμε μέτρα πρόλη-
ψης. Να καθαριστούν όλοι οι χώροι με τα ξερά χόρ-
τα. Μέσα στους οικισμούς να καθαριστούν άμεσα οι 
ακάλυπτοι χώροι από τα ξερά χόρτα και τα πεταμένα 
κλαδέματα που είναι σ’ αυτές τις συνθήκες πολύ καλή 
πρώτη ύλη για μια ανάφλεξη. Να ελεγχθούν τα συστή-
ματα πυρόσβεσης. Να καταγραφούν τα μηχανήματα 
έργων και τα βυτιοφόρα, για να γνωρίζουμε τι μπορού-
με να κάνουμε όποτε προκύψει ανάγκη. 

Να απαιτήσουμε ο δήμος να οργανώσει ομάδες πυ-
ροπροστασίας και περιφρούρησης των αλσυλλίων και 
να φροντίσει στοιχειωδώς να εκπαιδευτούν στην αντι-
μετώπιση επικίνδυνων καταστάσεων.

Τέλος, επειδή στη ζωή δεν είμαστε μόνοι μας το κί-
νημα αλληλεγγύης που αυτές τις μέρες έχει εκφραστεί 
σ’ όλη τη χώρα από εκατοντάδες σωματεία και συλλό-
γους πρέπει να είναι μόνιμα ένα στοιχείο στην αντιμε-
τώπιση τέτοιων δύσκολων καταστάσεων, με συλλογή 
απαραίτητων μέσων διαβίωσης, αλλά και η διεκδίκηση 
μέτρων στήριξης των πληγέντων. Στην πρωτοβου-
λία του δήμου όλοι πρέπει συνδράμουμε δεί-
χνοντας τη συμπαράσταση και την αλληλεγ-
γύη στους πυρόπληκτους της χώρας μας.

Η ανακοίνωση του δήμου
«Ο δήμος Πάρου συγκεντρώνει είδη πρώτης ανά-

γκης για τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται στις 
πυρόπληκτες περιοχές.

Τις κρίσιμες αυτές στιγμές που περνάει η χώρα μας, 
σας καλούμε να ενισχύσετε την πρωτοβουλία μας να 
συγκεντρώσουμε βασικά είδη διατροφής, υγιεινής 
και ανακούφισης του πόνου που δοκιμάζει τους πυ-
ρόπληκτους συμπολίτες μας. Είναι η ελάχιστη κίνηση 
ανθρωπιάς και αλληλεγγύης που μπορούμε να κάνου-
με σε όσους υποφέρουν αυτές τις μέρες. Ο δήμος θα 
φροντίσει για τις μεταφορές τους στις πυρόπληκτες 
περιοχές. Όποιοι-ες επιθυμείτε κι έχετε τη δυνατότητα 
παρακαλούμε πολύ συνδράμετε την προσπάθεια με τα 
παρακάτω είδη:

- Κονσέρβες και συσκευασμένα τρόφιμα όπως μακα-
ρόνια, ρύζι, μπισκότα, κρουασάν, μπάρες δημητριακών, 
κράκερς κλπ.

- Γάλατα εβαπορέ και μακράς διαρκείας, χυμούς
- Βρεφικά είδη (γάλα, πάνες κλπ)
- Πολυβιταμίνες, κολλύρια, φυσιολογικούς ορούς
- Αλοιφές εγκαυμάτων, Pulvo
- Αποστειρωμένοι και ελαστικοί σύνδεσμοι
- Είδη προσωπικής υγιεινής, χαρτικά
- Υποσέντονα, πάνες ενηλίκων
- Τροφές και μπολάκια για ζώα (σκύλους, γάτες, πτη-

νά)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευ-

θύνεστε στο τηλεφωνικό κέντρο του δήμου Πάρου: 
2284360100».

Νίκος Ραγκούσης-Λαουτάρης

Το έγκλημα είναι «διαρκείας» 
και οι ένοχοι γνωστοί
Την τελευταία εικοσαετία η χώρα μας έχει απολέσει περίπου επτά εκατομμύρια 
στρέμματα από μικρές ή μεγάλες πυρκαγιές. Η καταστροφή είναι τεράστια. 
Έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές, έχουν καταστραφεί περιουσίες, το φυσικό 
περιβάλλον έχει αλλοιωθεί σε πολλές περιοχές σε επικίνδυνο βαθμό, αμέτρητα 
ζώα έχουν «ψηθεί» μέσα στη λαίλαπα της πυρκαγιάς, ακόμα και επαγγελματικές 
δραστηριότητες των δασών καταστρέφονται. 

Πρώτο θέμα
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Μήνυμα του 
Σεβασμιότατου 
κ. Καλλίνικου, 
για τον 
15Αύγουστο

Ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, ενόψει 
της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, απευθύνει το 
παρακάτω μήνυμα για την εορτή:

«Η αγάπη και το έλεος του Θεού μας αξιώνουν να 
βρισκόμαστε για μια ακόμη χρονιά προ των πυλών της 
μεγάλης εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεο-
τόκου. Σύσσωμος ο Ορθόδοξος χριστιανικός κόσμος 
προετοιμάζεται για να τιμήσει με τον πλέον πανηγυρι-
κό τρόπο την Πάναγνο Μητέρα του Θεού και Μητέρα 
όλων των ανθρώπων η Οποία μέσω της Κοιμήσεως 
και Μεταστάσεώς Της ενθρονίζεται εκ δεξιών του Υιού 
και Θεού Της ως Τιμιωτέρα των Χερουβείμ και Ενδο-
ξοτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ.

Στην πατρίδα μας η μεγάλη αυτή εορτή, που δικαί-
ως χαρακτηρίζεται από την λαϊκή μας παράδοση ως 
το Πάσχα του καλοκαιριού, κάθε χρόνο εορτάζεται με 
ιδιαίτερη λαμπρότητα καθώς όλη η Ελληνική επικρά-
τεια είναι κατάσπαρτη από Ιερά Προσκυνήματα, Ιερές 
Μονές, Ενοριακούς Ναούς αλλά και αναρίθμητα πα-

ρεκκλήσια και εξωκκλήσια αφιερωμένα στο σεπτό και 
πολυαγαπημένο πρόσωπο της Παναγίας μας. 

Η Μητροπολιτική μας περιφέρεια σεμνύνεται αλλά 
και καυχάται εν Κυρίω για την μεγάλη ευλογία να φιλο-
ξενεί στους κόλπους της το σπουδαίο από κάθε άπο-
ψη Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπυλιανής 
Πάρου, το οποίο κάθε χρόνο αποτελεί το επίκεντρο 
των εορταστικών εκδηλώσεων στην Παροναξία. Βέ-
βαια και φέτος όλες οι λατρευτικές και λοιπές εορ-
ταστικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα 
με τα ισχύοντα από την πολιτεία υγειονομικά μέτρα 
για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού αφού 
δυστυχώς η πανδημία είναι ακόμα παρούσα στην ζωή 
μας και εξακολουθεί, αν και έχουν γίνει σημαντικότατα 
βήματα για την εξάλειψή της, να αποτελεί αιτία πολλοί 
συνάνθρωποί μας να νοσούν και κάποιοι από αυτούς 
να οδηγούνται στον θάνατο. Έχουμε όμως σταθερά και 
βεβαία την πίστη ότι με τις πρεσβείες και μεσιτείες της 
Κυρίας Θεοτόκου ο Θεός θα στείλει το έλεός του στον 
κόσμο και θα μας απαλλάξει και από αυτή την δοκι-
μασία ώστε του χρόνου να μπορέσουμε χωρίς περιο-
ρισμούς και μέτρα να εορτάσουμε την μεγάλη ημέρα 
της Κοιμήσεώς Της και να περιφέρουμε ανεμπόδιστα 
την Ιερή Εικόνα Της.

Τούτες τις ημέρες δεν θα μπορούσαμε να μην στέ-
ψουμε ευλαβικά την σκέψη μας στους πυροπαθείς και 
πυρόπληκτους αδελφούς μας που από την μια στιγμή 
στην άλλη η λαίλαπα του πυρός κατέκαυσε τα σπίτια 
και τα υπάρχοντά τους με αποτέλεσμα να δοκιμάζουν 
μεγάλη θλίψη για τις απώλειές τους. Η φοβερή μανία 
της φωτιάς προκάλεσε και εξακολουθεί να προκαλεί 
τεράστια οικολογική καταστροφή κατακαίοντας τα 

πάντα στο πέρασμά της. Προσευχόμαστε με όλη την 
δύναμη της ψυχής μας στον Κύριό μας Ιησού Χριστό 
και στην Υπεραγία Θεοτόκο να σκεπάζουν με την Χάρη 
Τους όλους τους δοκιμαζόμενους αδελφούς μας, να 
απαλύνουν στις ψυχές τους τον πόνο της καταστρο-
φής και να ενισχύουν όλους όσοι αγωνίζονται με κάθε 
τρόπο για την κατάσβεση των πυρκαγιών.

Με αυτές τις ταπεινές σκέψεις εύχομαι ολόψυχα 
προς όλους το φετινό Δεκαπενταύγουστο να φέρει την 
πολυπόθητη λύτρωση από κάθε δοκιμασία που μας 
ταλαιπωρεί και η Παναγία μας να αποτελεί πρότυπο 
στην πορεία της ζωής μας για να αξιωθούμε να απο-
λαύσουμε και εμείς μαζί Της τα αγαθά της επουράνιας 
Βασιλείας του Θεού. 

Καλό και ευλογημένο Δεκαπενταύγουστο! 
Μετά πολλών ευχών και της εν Κυρίω αγάπης,

Ο Μητροπολίτης
† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ».

Το πανέμορφο μιούζικαλ εποχής των 
Αντώνη Χανιώτη & Λάμπρου Κομζιά 

Το Λευκό 
Τριαντάφυλλο 

 
 
 
 
 

Ανοιχτό θέατρο Λευκών 

Σάβ. Ώρα 
Είσοδος δωρεάν

Σκηνοθεσία 
Αντώνης Χανιώτης 
 Ραλλού  Κρινή 

Καλλιτεχνική διεύθυνση 
 
Αντώνης  Χανιώτης 

Από την μοναδική  
πανελληνίως εφηβική ομάδα  

Δυτικές Πινελιές 
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Τριαντάφυλλο

                                                       ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ  
 

 

                                    ΑΝΟΙΚΤΟ  ΘΕΑΤΡΟ Λ Ε Υ Κ Ω Ν  
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 

ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 

6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 

Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται σπί-

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

από τη θάλασσα. Τηλ.: 6940 622 456, 

6986 727 887 (Vasil Konday)

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ΕΛΗΤΑΣ, ΚΑΛΑ-

ΜΑΥΚΑ, ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από 

κατασκευαστή σπίτια. Μικρές ευκολί-

ες δεκτές. www.paroshomes.livadas.

de, Τηλ. 6932 285 768

ΝΑΟΥΣΑ ΥΣΤΕΡΝΙ (ΑΣΤΕΡΑΣ), πω-

λείται κτήµα 4.360 τ.µ. Υπάρχει κτίσµα 

117 τ.µ., που χρίζει αναπαλαίωσης. 

Τηλ. 6932 175 085

ΑΓ. ΒΛΑΣΣΗΣ, ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ ΠΑΡΟΥ, 

πωλείται οικόπεδο έκτασης 1,4 

στρεµµάτων. Περιέχει παλαιά οικία 

και απέχει από τον κεντρικό δρόµο 

Αρχιλόχου-Νάουσας 50 µέτρα. Πλη-

ροφορίες τηλ. 6973 641 678

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ ΚΕΝΤΡΟ,ενοικιάζεται µε 

το µήνα πολυτελές γραφείο 12 τ.µ. 

επιπλωµένο µε Α/C. Ενοίκιο 500 

ευρώ, περιέχει νοίκι και ρεύµα. Τηλ. 

694 279 8728 

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 

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

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

∆ΙΑΚΟΣΜΉΤΡΙΑ µε εµπειρία, ζητείται 

από κατάστηµα επίπλων στην Πα-

ροικιά. Βιογραφικά στο email: info@

epipla-paros.gr

Προαγγελία γάμου
Ο Ανδρέας Ραγκούσης του Γεωργίου και της Ζα-

μπέτας το γένος Παντελαίου που γεννήθηκε στο Αμα-

ρούσιο Αττικής και κατοικεί στo Σαν-Κλου (Saint-Cloud) 

της Γαλλίας και η Τζέσσικα Χούπης (Jessica Elisa 

Anne-Marie Choupis) του Κωνσταντίνου (Constantin) 

και της Marie-Ange το γένος Ayoul που γεννήθηκε 

στο Παρίσι και κατοικεί στo Σαν-Κλου (Saint-Cloud) 

της Γαλλίας, πρόκειται να παντρευτούν στο Δημαρχείο 

του Σαν-Κλου (Saint-Cloud).

Διοικητική Υπάλληλος (ADM0121)
Από τεχνική εταιρεία με πολυετή παρουσία και 

έδρα στην Πάρο, η οποία ειδικεύεται στη μελέ-
τη και κατασκευή πολυτελών κατοικιών, ζητείται 
υπεύθυνη γραμματειακής υποστήριξης και διεκ-
περαιώσεων για πλήρη απασχόληση.

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

οργάνωσης 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 υπηρε-
σίες καθώς και τους πελάτες της εταιρείας.

• η γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών, με προτί-
μηση στα Γαλλικά.

• η γνώση προγράμματος μισθοδοσίας Οικοδο-
μοτεχνικών έργων.
Εάν σας ενδιαφέρει η εργασία σε ένα αναπτυσ-

σόμενο 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€

Κοινωνικός 
τουρισμός

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου ενεργοποι-

ήθηκαν συνολικά 47.000 επιταγές του προγράμματος 

κοινωνικού τουρισμού 2020-2021 του ΟΑΕΔ, σε του-

ριστικά καταλύματα της χώρας, καθώς και 2.182 επι-

ταγές ακτοπλοϊκής μεταφοράς.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΟΑΕΔ, συνολι-

κά, κατά το 12μηνο διάστημα από 1 Αυγούστου 2020 

έως 31 Ιουλίου 2021, 197.175 δικαιούχοι και ωφε-

λούμενοι έκαναν διακοπές σε τουριστικά καταλύματα 

μέσω κοινωνικού τουρισμού, ενώ ενεργοποιήθηκαν 

και 21.192 επιταγές ακτοπλοϊκής μεταφοράς.

Σε ό,τι αφορά την Πάρο για το διάστημα 16-
31 Ιουλίου 2021, είχαμε 852 επισκέπτες μέσω του 

προγράμματος του ΟΑΕΔ, ενώ για ακόμα ένα δεκαπεν-

θήμερο πρώτος τόπος για παραθεριστές μέσω ΟΑΕΔ 

είναι η Χαλκιδική, που υποδέχθηκε 5.041 άτομα.
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Πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου 
Η ΕΠΣΚ στον 
κόσμο της!

Στη δημοσιοποίηση της προκήρυξης για την αγωνι-
στική σεζόν 2021-2022, προχώρησε η ΕΠΣ Κυκλάδων, 
στο πρωτάθλημα ανδρών.

Σύμφωνα, με την προκήρυξη, οι αγώνες της νέας 
χρόνιας -αν όλα πάνε καλά με την πανδημία- θα ξεκι-
νήσει στις 9-10 Οκτωβρίου.

Οι ομάδες οφείλουν να υποβάλουν την αίτηση για το 
φετινό πρωτάθλημα μέχρι την Παρασκευή 27 Αυγού-
στου. Η αίτηση θα συνοδεύεται με παράβολο 30 ευρώ. 
Επίσης, πρέπει να σημειωθεί ότι οι σύλλογοι οι οποίοι 
έχουν οφειλές προς την ΕΠΣΚ και την ΕΠΟ, και έχουν 
υποβάλει αίτηση για συμμετοχή, αυτές δε θα λαμβάνο-
νται υπόψη και δε θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, 
μέχρι να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.

Η διοργάνωση
Όσον αφορά τον τρόπο διεξαγωγής του φετινού 

πρωταθλήματος δε θα υπάρχουν αλλαγές και θα δι-
εξαχθεί όπως και πέρσι, που δεν ολοκληρώθηκε το 
πρωτάθλημα. Δηλαδή, οι 18 ομάδες που θα συμμετά-
σχουν θα χωριστούν σε τρεις ομίλους. Ο αριθμός των 
ομίλων ωστόσο, θα οριστεί σύμφωνα με τα σωματεία 
που θα πάρουν άδεια για να αγωνιστούν. Σχετικά με 
τη συνέχεια του πρωταθλήματος αλλά και το πως θα 
βγει ο πρωταθλητής, θα γίνει νέα συμπληρωματική 
προκήρυξη, όταν θα έχει διευθετηθεί το θέμα με τη 
συμμετοχή των ομάδων.

Τα γήπεδα
Σύμφωνα με την προκήρυξη της ΕΠΣ Κυκλάδων, 

όλοι οι αγώνες του πρωταθλήματος θα διεξάγονται 
υποχρεωτικά σε γήπεδα που θα έχουν χλοοτάπητα 
(φυσικό ή συνθετικό), διαθέτουν τη νόμιμη άδεια λει-
τουργίας καθώς και τις προδιαγραφές που προβλέπο-
νται από τους κανονισμούς. Επίσης, όλες οι ομάδες, 
έχουν δικαίωμα, να δηλώσουν εναλλακτική έδρα για 
να αγωνιστούν σε περίπτωση που δε θα μπορέσουν να 
χρησιμοποιήσουν τη φυσική τους έδρα.

Ακόμα, σε εξαιρετικές περιπτώσεις η διοργανώτρια 
αρχή μπορεί να αλλάξει αιτιολογημένα την ημέρα, ώρα 
ή και γήπεδο τέλεσης αγώνα ή αγώνων, υποχρεούμενη 
να ειδοποιήσει τους ενδιαφερόμενους τουλάχιστον 24 
ώρες πριν την έναρξή του. Τα αιτήματα των ενδιαφε-
ρομένων σωματείων για αλλαγή ημέρας, ώρας ή και 
γηπέδου, θα πρέπει να υποβάλλονται στην αρμόδια 
Επιτροπή της ΕΠΣΚ τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν 
τον αγώνα και σε καμία περίπτωση όχι αργότερα από 
τις 14.00 της ημέρας Τετάρτης, πλήρως αιτιολογημέ-
να, προκειμένου η αρμόδια Επιτροπή να κρίνει το βά-
σιμο ή όχι του αιτήματος.

Σε περίπτωση μίσθωσης πλοίου-σκάφους, από σω-
ματείο για την μεταφορά του προκειμένου να αγω-
νιστεί, θα πρέπει να ενημερώνεται η Επιτροπή πρω-
ταθλήματος, στην οποία θα κατατίθεται επικυρωμένο 
αντίγραφο του συμφωνητικού, στο οποίο θα αναφέρε-
ται ο ακριβής τρόπος μετακίνησης και οι ώρες αναχω-
ρήσεων και αφίξεων. Η μίσθωση επιτρέπεται μόνο για 
διαδρομές που δεν καλύπτονται από τα επίσημα δρο-
μολόγια. Η ενημέρωση της Επιτροπής, με το σχετικό 
αίτημα και η κατάθεση των δικαιολογητικών, θα πρέπει 
να γίνεται έως την Τετάρτη στις 14.00, διαφορετικά το 
αίτημα θα απορρίπτεται .

Η Επιτροπή πρωταθλήματος διατηρεί το δικαίωμα 
ανάλογα και με την πορεία του πρωταθλήματος, να 
ορίζει εμβόλιμες αγωνιστικές, στα μέσα των εβδομά-
δων.

Ποινές
Σε ό,τι έχει να κάνει με τις ποινές, σε περίπτωση μη 

καθόδου αδικαιολόγητα ομάδας σε αγώνα, εκτός των 
προβλεπόμενων ποινών στον ΚΑΠ και τον πειθαρχικό 
κώδικα, επιβάλλεται χρηματική ποινή1000 ευρώ. Το 
50% αυτού του ποσού πιστώνεται, στο τέλος της περι-
όδου, στην αντίπαλη ομάδα, εφ’ όσον αυτή έχει κατέβει 
να αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα και σε όλους τους 
αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου και το υπόλοιπο 
50% πιστώνεται στο ταμείο Αρωγής. Επιπλέον, εάν η 
ομάδα που δεν κατήλθε αδικαιολόγητα να αγωνιστεί, 
δεν ενημερώσει εγγράφως την ΕΠΣΚ, τουλάχιστον 
48 ώρες πριν τον αγώνα, θα της χρεωθούν τα έξοδα 
διαιτησίας και 100 ευρώ, στην αντίπαλη ομάδα. Εάν 
η υπόχρεη ομάδα δεν τακτοποιήσει την οφειλή της, 
εντός δέκα ημερών δε θα ορίζονται αγώνες της, μέχρι 
τη συμμόρφωση της, με τις ανάλογες επιπτώσεις. 

Για κλάματα…
Η ανακοίνωση του πρωταθλήματος της ΕΠΣ Κυκλά-

δων είναι φανερό ότι αποτελεί αντιγραφή – φωτοτυ-
πία άλλων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων της χώρας 
και δεν έχει καμία ουσία ή προσαρμογή στο πρωτά-
θλημα των νησιών μας.

Όπως έχουμε ξαναγράψει στην εφημερίδα μας το 
πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Κυκλάδων είναι το 
πιο δύσκολο της χώρας σε ό,τι αφορά τις μετα-
κινήσεις των ομάδων. Σε κανένα άλλο Νομό της χώ-
ρας οι ερασιτέχνες παράγοντες δεν είναι αναγκασμένοι 
να βάζουν τόσο βαθιά το χέρι στην τσέπη για τις μετα-
κινήσεις τους, όσο στα Κυκλαδονήσια. Στα πρωταθλή-
ματα που γίνονται σε άλλους Νομούς της στεριανής 
Ελλάδος τα έξοδα όλης της χρονιάς για μετακινήσεις 
ανέρχονται όσο σ’ ένα ταξίδι μίας ομάδας των Κυκλά-
δων. Ομοίως, σε άλλα νησιωτικά πρωταθλήματα τα 
έξοδα είναι πολύ πιο μειωμένα από τις Κυκλάδες. Η 
ΕΠΣ Λέσβου π.χ. διοργανώνει πρωτάθλημα με σχεδόν 
όλες τις ομάδες από το νησί και δύο ακόμα από τη 

Λήμνο. Το ίδιο και η ΕΠΣ Σάμου, που οι ομάδες κατά 
βάση είναι από τη Σάμο και τρεις από Ικαρία. Τα ταξίδια 
των ομάδων της Ικαρίας είναι μονοήμερα. Φεύγουν 
πρωί, παίζουν το μεσημέρι και επιστρέφουν το από-
γευμα. Τα ίδια και στην ΕΠΣ Χίου, με μόνο μία ομάδα 
εκτός του νησιού (Οινούσες), σε απόσταση μικρή και 
μονοήμερο και εδώ ταξίδι. Η μόνη ΕΠΣ που αντιμε-
τωπίζει παρόμοια προβλήματα με τα δικά μας (αλλά 
σε πολύ μικρότερη κλίμακα), είναι αυτή των Δωδεκα-
νήσων. Η διαφορά είναι ότι οι Ροδίτικες ομάδες (που 
είναι πολλές) παίζουν σ’ ένα Όμιλο, ενώ οι ομάδες της 
Κω και της Καλύμνου παίζουν σ’ έναν άλλο Όμιλο και 
αυτές οι ομάδες μετακινούνται από το Μαστιχάρι, με 
την απόσταση να διανύεται σε λιγότερο από μία ώρα. 
Ακόμα, δυο τρεις ομάδες που υπάρχουν σε μικρότερα 
νησιά της Δωδεκανήσου, παίζουν σε μικρές κατηγορί-
ες (το πρωτάθλημα Δωδεκανήσου διεξάγεται σε τρεις 
κατηγορίες των επτά Ομίλων), αγωνίζονται ανάλογα 
με τα νησιά που είναι εγγύτερα σ’ αυτά). Πρωτάθλημα 
με τόσο δύσκολες μετακινήσεις όπως στις Κυκλάδες, 
δεν υπάρχει πουθενά αλλού στην Ελλάδα!

Τα «παλαβά» της ΕΠΣΚ
Οι ομάδες των νησιών μας για να αντιμετωπίσουν τα 

έξοδα των εκτός έδρας αγώνων πολλές φορές κάνουν 
ταξίδια με δικά τους μέσα... Δηλαδή, βρίσκουν ένα – 
δυο φίλους της ομάδας που έχουν κάποιο ταχύπλοο 
και πηγαίνουν με αυτό για να αγωνιστούν. Με αυτόν 
τον τρόπο το οικονομικό όφελος είναι μεγάλο. 

Ας δώσουμε ένα παράδειγμα για να κατανοήσουμε 
το θέμα. Αγωνίζεται π.χ. μία παριανή ομάδα στη Μύ-
κονο. Για να πας στη Μύκονο Ιανουάριο μήνα, πρέπει 
να πας αρχικά στη Σύρο, να κάνεις διανυκτέρευση εκεί 
και την επόμενη ημέρα με άλλο πλοίο να πας στη Μύ-
κονο. Μετά τον αγώνα πρέπει γρήγορα – γρήγορα ή να 
γυρίσεις μέσω Σύρου ή συνήθως τις Κυριακές υπάρ-
χει δρομολόγιο απευθείας από Μύκονο. Για ένα τέτοιο 
ταξίδι εκτοξεύονται τα έξοδα. Μία αποστολή 20-25 
ατόμων (ποδοσφαιριστές, προπονητές, έφοροι κλπ), 
χρειάζονται δύο-τρία πλήρη γεύματα, διανυκτέρευση, 
εισιτήρια πλοίων κλπ. Όλα αυτά με τη σημείωση να μη 
σου τύχει αναποδιά! Δηλαδή, να έχει καθυστέρηση ένα 
πλοίο, μη σε πιάσει απαγορευτικό απόπλου κλπ. Από 
προσωπική πείρα (με την ανάμειξή μας σε ΔΣ τοπικού 
σωματείου), σας λέμε ότι αν σου τύχει αυτό, τελειώνει 
σχεδόν η χρονιά. Κι αυτό γιατί χάνονται μεροκάματα 
από ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ή μαθήματα από 
τους νεαρότερους που συμμετέχουν στην αποστολή. 
Αυτό, εκτός των εξόδων σημαίνει ότι πολύ δύσκολα 
βρίσκεις πρόθυμους ποδοσφαιριστές να σε ακολουθή-
σουν εκτός έδρας στη συνέχεια. Συν βέβαια τα έξοδα 
που πολλαπλασιάζονται. 

Έτσι, οι ομάδες προσπαθούν να βρουν φίλους με 
σκάφη για να μετακινηθούν με μόνο έξοδο το καύσιμο 
ουσιαστικά του σκάφους.

Τι κάνει λοιπόν η «πάνσοφη» ΕΠΣ Κυκλάδων. Στην 
προκήρυξή της γράφει: «Σε περίπτωση μίσθωσης 
πλοίου-σκάφους, από σωματείο για την μεταφορά του 
προκειμένου να αγωνιστεί, θα πρέπει να ενημερώνε-
ται η Επιτροπή πρωταθλήματος, στην οποία θα κα-
τατίθεται επικυρωμένο αντίγραφο του συμφω-
νητικού, στο οποίο θα αναφέρεται ο ακριβής τρόπος 
μετακίνησης και οι ώρες αναχωρήσεων και αφίξεων. 
Η μίσθωση επιτρέπεται μόνο για διαδρομές που 
δεν καλύπτονται από τα επίσημα δρομολόγια».

Δηλαδή, η ΕΠΣΚ ζητάει από τα σωματεία να ζητή-
σουν από φίλους τους με σκάφος να κάνουν συμφω-
νητικό. Όπου συμφωνητικό σημαίνει εφορία, βιβλία 
κλπ. Ποιος λογικός άνθρωπος-φίλος της ομάδας θα 
βάλει τον εαυτό του σε τέτοια ταλαιπωρία και έξοδα. 
Είναι σαν να λέει η ΕΠΣΚ «τέρμα τα ταξίδια με δικά 
σας σκάφη». Ακόμα, το κερασάκι στην τούρτα έρχεται 
με την τελευταία πρόταση στην οποία η ΕΠΣΚ επιτρέ-
πει τα ταξίδια με ιδιωτικό σκάφος, εφόσον η διαδρο-
μή δεν καλύπτεται από επίσημο δρομολόγιο. Δηλαδή, 
για Μύκονο, αφού υπάρχει δρομολόγιο, να πάτε για 
παραμονή δύο ημερών και βρείτε τα λεφτά. Έτσι, ας 
μην προβληματίζει κανέναν γιατί οι μισές αγωνιστικές 
του πρωταθλήματος δεν γίνονται ποτέ, αφού πολλές 
ομάδες χωριών δεν κατεβαίνουν μετά τον Ιανουάριο 
στους αγώνες.





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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ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Η ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡIΟΥ, ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ 
ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, 
ΜΕ ΛΙΤΟ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 
ΕΝΑ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΧΩΡΟ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ.

DECK BAR • RESTAURANT

M: +30 698 6515817 
T: +30 22840 28578

E: deck.kratisis@gmail.com
NAOUSSA I PIPERI BEACH

84401 PAROS 
W: deckparos.gr

   deck-paros      deckparos

SCAN TO VISIT OUR SITE

ΤΟ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙΜΕΛΕΙΤΑΙ Ο CHEF
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΚΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ
ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ.

ΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΠΟΤΩΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ Η ΟΜΑΔΑ
ΤΟΥ BAR T ATHENS ΠΟΥ ΑΝΑΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΑ ΤΟΠΙΚΑ 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΑ CLASSIC ΤΗΣ ΜΠΑΡΑΣ.


