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Αφετηρία ή στάση 
του ΚΤΕΛ στο 
λιμάνι;
Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η απομάκρυνση και η 
εκ νέου χωροθέτηση της στάσης στα ΚΤΕΛ (Κοινά Ταμεία Εισπράξεων 
Λεωφορείων), στο λιμάνι της Παροικιάς, παρά τις 25ετείς προσπάθειες 
διευθέτησης του κυκλοφοριακού της πρωτεύουσας του νησιού, που 
ταλαιπωρεί τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, ιδιαιτέρως κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες.

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται το ΔΣ του λιμενικού Ταμείου 
για να αποφασίσει το μέλλον του τελεσίγραφου που έχει ήδη αποστείλει 
στα ΚΤΕΛ και έχει προ πολλού εκπνεύσει για την άμεση απομάκρυνσή τους 
από το λιμάνι. 

Μάλιστα μας είπε ο σύμβουλος Παροικιάς, Π. Αυλήτης: «Είμαι σίγουρος 
ότι οι εκλογές θα «προλάβουν» τις όποιες εξελίξεις…».

» ΣΕΛ. 8-9
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Καραβομαραγκός
Ένα επάγγελμα που 
χάνεται…

Η ναυπηγοξυλουργική τέχνη αποτελεί έναν από τους κατ’ εξο-
χήν παραδοσιακούς κλάδους της χώρας µας. Οι καραβοµαρα-
γκοί που «έχτισαν» σκαρί-σκαρί την πολύτιµη εµπειρία τους, 
πλέον λιγοστεύουν. 

Το επάγγελμα δέχτηκε το πρώτο χτύπημα το 1996, όταν και τέ-
θηκε σε ισχύ ο νόμος για το «σπάσιμο» των ξύλινων αλιευτικών 
σκαφών, με στόχο τον περιορισμό της υπεραλίευσης.

Από τότε, χιλιάδες αλιείς παρέδωσαν την άδειά τους και τα 
καΐκια τους καταστράφηκαν. Μέσα σε λίγα χρόνια,  η Ελλάδα 
έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος του αλιευτικού της στόλου, που 
ήταν και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Χιλιάδες σκούνες, περά-
ματα, τρεχαντήρια, καΐκια, μπρίκια, γολέτες, βαρκαλάδες, τσερ-
νίκια  έχουν λιώσει κάτω από τους βραχίονες μιας μπουλντό-
ζας. Πολλά από τα εναπομείναντα και οι ελάχιστες παραγγελίες 
χρησιμοποιούνται περισσότερο για αναψυχή, από τους λάτρεις 
του είδους, παρά για επαγγελματική χρήση. Δυστυχώς, η ορ-
γανωμένη κατασκευή ξύλινων σκαφών από καραβομαραγκούς 
αργοπεθαίνει. 

Μαζί με τα παραδοσιακά σκαριά, χάνονται και οι έμπειροι 
μάστορες αφού όπως παραδέχεται στη «Φωνή της Πάρου», ο 
ιδιοκτήτης του καρνάγιου Νάουσας, Πέτρος Αλιπράντης,
μοναδικοί τεχνίτες του είδους σε ολόκληρη την Πάρο είναι ο 
ίδιος με τον γιο του που συνεχίζουν να «χτίζουν» νέα σκαριά 
κυρίως από προσωπικό μεράκι.

Τα βασικά αίτια όπως εξηγεί είναι η απροθυμία των νέων για 
το επάγγελμα του ψαρά και η ελάχιστη ζήτηση ξύλινων σκα-
ριών, δεδομένου του απαγορευτικού όγκου εξόδων για την δρα-
στηριοποίηση στην παράκτια αλιεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελληνικού Συνδέσμου Παραδοσι-
ακών Σκαφών, από τα περίπου 14.500 σκάφη έχουν καταστρα-
φεί τα 12.500, κατά τα τελευταία 20 χρόνια. Αριθμοί που αποτυ-
πώνουν με απόλυτη ακρίβεια το «έγκλημα» που διεπράχθη κατά 
της ναυτικής μας παράδοσης.

Η ναυπηγοξυλουργική τέχνη

Π.Α.: «Τη δουλειά την έμαθα από τον πατέρα μου. Εκείνος μου 
έδειξε τα πρώτα βήματα, την κατασκευή σκαφών μέχρι 6 μέτρα. 
Από εκεί και πέρα, η δουλειά μου έγινε το πάθος μου. Σιγά, σιγά 
έφτασα να έχω κατασκευάσει μέχρι και 16 μέτρα παραδοσιακό 
ξύλινο σκάφος, επαγγελματικό».

Χωρίς σπουδές. Εµπειρικά;
Π.Α.: «Ναι, χωρίς σπουδές ναυπηγικής ή κάτι παρόμοιο. Πρα-

κτικά που λέμε. Αυτό που έχει σημασία είναι να σου αρέσει αυτή 
η τέχνη. Να την αγαπάς. Να παίρνεις ένα φορτηγό ξύλα και μέρα 

με τη μέρα να κατασκευάζεις ένα ολόκληρο σκάφος».
Πόσο χρόνο απαιτεί το «χτίσιµο» ενός σκάφους;
Π.Α.: «Αναλόγως. Ένα σκάφος 6 μέτρων χρειάζεται περίπου 

δύο μήνες. Και πως δουλεύουμε; Από το πρωί μέχρι το βράδυ. 
Αν δουλεύεις 8ωρο ασφαλώς θα σου πάρει πολύ περισσότερο».

Υπάρχουν νέες παραγγελίες; Γνωρίζουµε ότι η Πάρος 
έχει από τους µεγαλύτερους αλιευτικούς στόλους στο Αι-
γαίο.

Π.Α.: «Κάποτε η Πάρος είχε πολλά αλιευτικά. ∆ε νομίζω όμως 
να ισχύει κάτι τέτοιο στις μέρες μας. Ειδικά μετά το νόμο για το 
«σπάσιμο» των αλιευτικών σκαφών του 1996. Ήταν μία ευρω-
παϊκή πρωτοβουλία για τον περιορισμό της υπεραλίευσης, μέσω 
της επιδότησης της απόσυρσης του σκάφους και της αλιευτικής 
αδείας. Αυτό ήταν ένα έγκλημα. ∆εν γνωρίζω αν είναι ακόμα 
σε ισχύ ο συγκεκριμένος νόμος, πάντως οι παραγγελίες είναι 
περιορισμένες».

Το σήμερα

Είστε και λίγοι πια οι παραδοσιακοί «ναυπηγοί», οι µά-
στορες. Πόσοι είναι στην Πάρο;

Π.Α.: «Εγώ και ο γιός μου. ∆εν υπάρχει άλλος».
Ετησίως πόσες νέες παραγγελίες έχετε;
Π.Α.: «Τίποτα. Οι παραγγελίες για επαγγελματικά σκάφη είναι 

σπάνιες. Μόνο για επισκευές πλέον μας επισκέπτονται. Οι νέες 
κατασκευές είναι δικές μου. Για το μεράκι μου».

Ήταν ποτέ προσοδοφόρο επάγγελµα;
Π.Α.: «Ασφαλώς και ήταν. Ωστόσο, μέσα σε λίγα χρόνια,  η Ελ-

λάδα έχει χάσει το μεγαλύτερο μέρος του αλιευτικού της στό-
λου, που ήταν και ο μεγαλύτερος στην Ευρώπη. Το επάγγελμα 
«σβήνει» σιγά-σιγά και από την άλλη είναι και το κράτος που δε 
βοηθά. Κατά τη γνώμη μου, το κράτος, οφείλει να διαφυλάξει την 
ναυπηγική τέχνη και να προστατέψει την παράδοση, δίνοντας τα 
κατάλληλα κίνητρα».

∆εν υπάρχουν ευρωπαϊκά προγράµµατα για ανανέωση 
του αλιευτικού στόλου;

Π.Α.: «Πρέπει να υπάρχουν αλλά μάλλον προτιμούν τα πλα-
στικά».

Μα τι γίνεται; Σταµάτησαν και να ψαρεύουν πλέον οι 
παριανοί;

Π.Α.: «Ψαρεύουν αλλά και οι ψαράδες λιγοστεύουν. Οι νέοι 
δεν πηγαίνουν για ψάρεμα. Προτιμούν τον αλιευτικό τουρισμό. 
∆υστυχώς, δεν μπορούν να συντηρηθούν».

Ένα σκάφος επαγγελµατικό δεν µπορεί να συντηρηθεί 
από την παράκτια αλιεία. 

Π.Α.: «Έχουν λιγοστέψει τα ψάρια και έχουν μεγαλώσει τα έξο-
δα, που ακόμα και οι παλιοί, οι μεγάλοι άνθρωποι που τα κρατάνε 
ακόμα, έχουν κι άλλες δουλειές έξω από τη θάλασσα».

Η συντήρηση και φύλαξη σκαφών υποθέτω ότι πάει κα-
λύτερα, αν κρίνω από τον όγκο των σκαφών γύρω µας!

Π.Α.: «Ναι, πάει καλά. Μέχρι μέσα Μαΐου θα έχουν «πέσει» όλα 
στη θάλασσα. Και αν κρίνουμε από τις εκτιμήσεις για εκτίναξη 
του τουρισμού το επόμενο διάστημα στα νερά μας θα πλέουν 
πολλά σκάφη».
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Γρηγορία: 
«Δηλώνω 
παρούσα!»

Η πρώην έπαρχος Πάρου και επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης δήμου Πάρου το 2010-2014, Γρη-
γορία Πρωτολάτη, δήλωσε τη διαθεσιμότητά της 
για τις επόμενες δημοτικές εκλογές.

Την παραπάνω δήλωση έκανε η κ. Πρωτολάτη 
(με αφορμή τις εσωκομματικές εκλογές του ΚΙΝ.
ΑΛ.), την περασμένη Κυριακή, αποκλειστικά στη 
web TV της ηλεκτρονικής σελίδας της «Φωνής 
της Πάρου».

Θυμίζουμε ότι η κ. Γρηγορία Πρωτολάτη, μετά 
από την επιτυχημένη θητεία στη Νομαρχιακή αυ-
τοδιοίκηση Κυκλάδων, τέθηκε αντιμέτωπη στις 
δημοτικές εκλογές του 2010 απέναντι στον Χρή-

στο Βλαχογιάννη. Οι εκλογές εκείνες, που είχαν 
κριθεί στα δικαστήρια, είχαν χαθεί για εννέα ψή-
φους από την κ. Πρωτολάτη.

Ιατρεία
Από το Κ.Υ. Πάρου ανακοινώθηκαν οι ημέρες και 

οι ώρες λειτουργίας των περιφερειακών ιατρείων 
του νησιού για τον μήνα Μάιο 2022.

Ωράριο λειτουργίας 8:30-14:00
ΝΑΟΥΣΑ: 3/5, 4/5, 5/5, 9/5, 10/5, 11/5, 12/5, 

13/5, 17/5, 18/5, 19/5, 20/5, 23/5, 24/5, 25/5, 
26/5, 27/5, 30/5, 31/5

ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 3/5, 4/5, 10/5, 11/5, 12/5, 13/5, 
17/5, 18/5, 19/5, 20/5, 23/5, 24/5, 25/5, 26/5, 
27/5, 30/5, 31/5

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ: 13/5, 20/5, 25/5(ΚΩΣΤΟΣ 
08:30-11:00, ΛΕΥΚΕΣ 11:30-14:00)

ΑΓΚΑΙΡΙΑ: 4/5, 10/5,  11/5, 12/5, 17/5, 20/5, 
23/5, 24/5, 25/5, 26/5, 30/5, 31/5

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: 11/5, 19/5, 
23/5/22 (ΜΑΡΜΑΡΑ 08:30-11:00, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 
11:30-14:00).

συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

Η εταιρεία Prosper Hellas ΑΕ προσφέρει  αυτόνοµες µονάδες βιολογικού καθαρισµού  πιστοποιηµένες 
κατά CE σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN/ΕΛΟΤ 12566-3.

Πρόκειται για απλά συστήµατα που εγκαθίστανται εύκολα µε την συνδροµή κοινού υδραυλικού.

Με τα συστήµατα αυτά  αποφεύγονται  οι δυσάρεστες οσµές και  άλλες οχλήσεις.

∆ιατίθενται σε αρκετά οικονοµικές τιµές σε σύγκριση µε τους απλούς προκατασκευασµένους βόθρους.

Τα αποτελέσµατα τους εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος συµβάλλοντας στην αειφόρο 
ανάπτυξη των νησιών µας επαναχρησιµοποιώντας τα επεξεργασµένα νερά ακόµη και για το πότισµα 
των κήπων.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές µοντέλων µε ποικιλία διαστάσεων, ώστε να προσαρµόζονται σε κάθε 
επιµέρους χωρική απαίτηση και ιδιαιτερότητα.

Αποτελούν πρακτικές λύσεις, ιδιαίτερα για:

Ιδιωτικές µόνιµες ή εξοχικές κατοικίες, µικρές και µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες 
ή ενοικιαζόµενα δωµάτια

Το έµπειρο τεχνικό µας τµήµα µπορεί να προσφέρει ολοκληρωµένες µελέτες σχεδιασµού.

Προσφέρουµε ολοκληρωµένες υπηρεσίες συντήρησης στα ακόλουθα νησιά:

Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη

Ρήγα Φεραίου 160 & 175 • 56626 • Θεσσαλονίκη • Τηλ: +30 2310.639.539 • info@prosperhellas.gr • www.prosperhellas.gr 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΥΤΟΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ ΟΣΜΕΣ

τοπικές ειδήσεις

Πρώτες 
βοήθειες

Στο ξενοδοχείο της Πούντας Πάρου, βρέθηκαν 
την Τετάρτη 4/5/2022, μετά από πρόσκληση του 
manager του ξενοδοχείου, πιστοποιημένα μέλη 
της ΕΟΔ Κυκλάδων.

Τα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων παρουσίασαν την 
τεχνική καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης 
(ΚΑΡΠΑ) με χρήση αυτόματου εξωτερικού απι-
νιδωτή, τη θέση ασφαλείας (ανάνηψης), τρόπους 
αντιμετώπισης πνιγμονής, αιμορραγίας, εγκαυμά-
των και δηγμάτων, στο προσωπικό της επιχείρη-
σης.

Σημειώνεται ότι ελήφθησαν μέτρα προστασίας, 
με βάση τα υγειονομικά πρωτόκολλα λόγω Covid 
19.

Συμβάντα
- Στις 3/5/2022 συνελήφθη στην Πάρο, από 

αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πάρου, 
24χρονος ημεδαπός ο οποίος ασκούσε υπαίθριο 
εμπόριο βιομηχανικών προϊόντων χωρίς άδεια.

- Στις 6/5/2022 συνελήφθησαν στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πάρου, 
δύο ημεδαποί ηλικίας 52 και 65 ετών, οι οποίοι 
προέβαιναν σε παράνομες οικοδομικές εργασίες.
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Σύνδεση Πάρου 
με Αυστρία

Πτήσεις προς τα ελληνικά νησιά προσφέρει κι αυτό 
το καλοκαίρι ο tour operator, «Springer Reisen», 
από και προς το Γκρατζ και τη Βιέννη, µετά την 
κρίσιµη διαµεσολάβηση του ΕΟΤ Αυστρίας.

Έτσι,, από τις 28 Μαΐου έως την 1η Οκτωβρίου 
θα προσφέρονται πτήσεις προς την Πάρο, κάθε 
Σάββατο, με αεροσκάφος της «Avantiair» των 78 
θέσεων.

Ακόμα, ο tour operator η παρουσιάζει την Πάρο 
ως τον πλέον δημοφιλή εναλλακτικό προορισμό 
και σημειώνει: «Υπάρχουν πολλά σικ μαγαζιά, 
ποιοτικά εστιατόρια και ξενοδοχεία. Από την Πα-
ροικιά, την πρωτεύουσα του νησιού, μπορείτε να 
φτάσετε στην Αντίπαρο με ferry boat».

Οι πτήσεις

- Κάθε Σάββατο με την «Avantiair» απευθείας 
πτήση από Γκρατς και Κλάγκενφουρτ, από 28/5 
έως 1/10/2022 για Πάρο.

- Σάββατο, Κυριακή και Τρίτη με την «Austrian» 
από Βιέννη από 21 Μαΐου έως 29 Οκτωβρίου 
2022 για Σαντορίνη και με πλοίο για Πάρο.

- Πτήσεις τα Σάββατα με την «Austrian» από Βι-
έννη από 4/6 έως 1/10/2022 μέσω Αθήνας, για 
Πάρο.

Επαφές δήμου
Ολοκληρώθηκε ο νέος κύκλος διαδικτυακών 

επαφών του δήμου Πάρου με δημοσιογράφους 
και επαγγελματίες του τουρισμού από σημαντικές 
αγορές ενδιαφέροντος.

Συγκεκριμένα, την εβδομάδα αμέσως μετά το Πά-
σχα πραγματοποιήθηκαν μέσω της πλατφόρμας 
της εταιρίας συμβούλων του δήμου, διαδικτυακές 

συναντήσεις με travel bloggers και διευθυντικά 
στελέχη ταξιδιωτικών γραφείων από Μ. Βρετανία, 
Ιταλία και Ισπανία.

«∆ουλεύουμε εντατικά», σημειώνει ο δήµαρχος 
Μάρκος Κωβαίος, «και χαιρόμαστε που τα αποτε-
λέσματα είναι ορατά. Συνεχίζουμε με στόχευση και 
προγραμματισμό χωρίς να επαναπαυόμαστε και με 
γνώμονα την ορθολογική αξιολόγηση και μελέτη 
των νέων τάσεων που διαμορφώνονται, προσβλέ-
πουμε σε μια εξαιρετική από όλες τις απόψεις του-
ριστική χρονιά».

Κοντά στα 
νούμερα του 
2019

Αρκετή αισιοδοξία για τη θερινή σεζόν δίνουν τα 
νούµερα της επιβατικής κίνησης σύµφωνα µε τα 
στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα το γραφείο 
στατιστικής του λιµεναρχείου Πάρου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία για τον Απρίλιο 2022 
στον λιμένα Πάρου αποβιβάστηκαν 32.365 επι-
βάτες έναντι 35.820 που ήταν η τελευταία χρονιά 
προ των μέτρων ου εφαρμόστηκαν στη συνέχεια 
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Τον Απρίλιο 
όμως του 2022 είχαμε ένα άλλο ρεκόρ και είναι 
αυτό των φορτηγών αυτοκινήτων  που ήρθαν και 
ήταν 1067 έναντι 818 το 2019, κάτι που δείχνει 
αισιοδοξία, καθώς οι τοπικές επιχειρήσεις «φορ-
τώνουν» εμπορεύματα.

Επίσης, οι περισσότεροι επιβάτες στην Πάρο εί-
χαν ως λιμάνι αναχώρησης τον Πειραιά (23148) 
και ακολούθησαν οι επιβάτες από Νάξο (8486), τη 
Σαντορίνη (1958), τη Μύκονο (1525) και τη Σύρο 
(1245).

Τέλος, τον Απρίλιο 2022 από την Πάρο προς 
άλλους προορισμούς επιβιβάστηκαν 27.151 επι-
βάτες, ενώ στον λιμένα της Πάρου τον ίδιο μήνα 
είχαμε κατάπλους από 31 φορτηγά πλοία και 10 
κατάπλους δεξαμενοπλοίων.

Η κρουαζιέρα 
βάζει πλώρη 

Τα επιστηµονικά τεκµηριωµένα πρωτόκολλα υγεί-
ας και ασφάλειας διευκόλυναν την επανέναρξη 
των δροµολογίων, µε πάνω από 7,5 εκατ. επιβά-
τες να έχουν ταξιδέψει σε σχεδόν 90 αγορές µε 
τα κρουαζιερόπλοια.

Στο τέλος Απριλίου, στη Φλόριντα (Μαϊάμι) των 
ΗΠΑ, έγινε όπως κάθε χρόνο η έκθεση από τη Δι-
εθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέρας (CLIA) στο 
Seatrade Cruise Global, στο Μαϊάμι της Φλόριντα.

Τα κυριότερα στοιχεία της έρευνας καταναλω-
τών της CLIA έδειξαν ότι:

• Η πρόθεση για πραγματοποίηση ενός ταξιδιού 
κρουαζιέρας ανακάμπτει, με το 63% των επιβατών 
ή των πιθανών επιβατών να δηλώνουν ότι είναι 
«πολύ πιθανό» ή «πιθανό» να κάνουν κρουαζιέρα 
μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

• Το 69% των ερωτηθέντων που δεν έχουν κά-
νει ποτέ κρουαζιέρα δήλωσαν ότι είναι ανοιχτοί σε 
αυτό το είδος ταξιδιού, ποσοστό που υπερβαίνει τα 
προ πανδημίας επίπεδα.

• Οι επιβάτες κρουαζιέρας της ηλικιακής κατη-
γορίας των Millennial είναι το πιο ενθουσιώδες 
κοινό σε ό,τι αφορά την πρόθεση να επαναλάβουν 
ένα ταξίδι κρουαζιέρας, με το 87% να δηλώνει ότι 
θα ξανακάνει κρουαζιέρα τα επόμενα χρόνια, ακο-
λουθούμενοι από τη γενιά των Gen X, με 85%.

Ακόμα, η Διεθνής Ένωση Εταιρειών Κρουαζιέ-
ρας (CLIA) συνιστά τη μεγαλύτερη παγκοσμίως 
εμπορική ένωση πλοιοκτητών κρουαζιερόπλοιων, 
παρέχοντας μια ενιαία φωνή και έναν κορυφαίο 
θεσμικό φορέα για την παγκόσμια κοινότητα της 
κρουαζιέρας. Η Ένωση διαθέτει 15 γραφεία πα-
γκοσμίως με εκπροσώπους στη Βόρεια και Νότια 
Αμερική, την Ευρώπη, την Ασία και την Αυστρα-
λία, και είναι αφοσιωμένη στην ανάδειξη της ταξι-
διωτικής εμπειρίας με κρουαζιερόπλοιο, υποστη-
ρίζοντας πολιτικές και πρακτικές που προωθούν 
ένα ασφαλές, υγιές και βιώσιμο περιβάλλον. 

Ελλάδα: Αναμένονται 700 κρουαζιερόπλοια

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, σε εκδήλωση 
που πραγματοποιήθηκε στον Οργανισμό Λιμένα 
Λαυρίου, με αφορμή την επίσημη έναρξη του προ-
γράμματος κρουαζιέρων της Celestyal Cruises, με 
το κρουαζιερόπλοιο «Olympia», είπε για την κρου-
αζιέρα στην Ελλάδα:

«Ξεπερνούν τα 700 τα κρουαζιερόπλοια που ανα-
μένεται να βρεθούν στις ελληνικές θάλασσες το 
2022. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία υπερβαί-
νουν τα 700 τα κρουαζιερόπλοια, που θα βρεθούν 
στο Αιγαίο. Από αυτά τα 570 και πλέον θα κάνουν 
homeporting, στην Ελλάδα, ενώ τα υπόλοιπα θα 

είναι transit.
Το 2022 θα είναι μία οικονομικά ανοδική χρο-

νιά για τον κλάδο της κρουαζιέρας η οποία θα ενι-
σχύσει σημαντικά τις τοπικές οικονομίες συμβάλ-
λοντας παράλληλα στην αύξηση του τουριστικού 
ρεύματος».

Ακόμα, ο κ. Πλακιωτάκης, επισήμανε ότι «στο 
υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
σε συνεργασία και με το υπουργείο Τουρισμού, 
έχουμε λάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες 
ώστε να διασφαλίσουμε την ομαλή επανεκκίνηση 
της αγοράς προωθώντας ταυτόχρονα σημαντικές 
παρεμβάσεις σε επίπεδο έργων υποδομής και της 
κρουαζιέρας αλλά και του yachting στην πατρίδα 
μας».

Η Πάρος

Η Πάρος μετείχε ενεργά στην παγκόσμια έκθεση 
- συνέδριο κρουαζιέρας «Sea trade Cruise Global» 
που πραγματοποιήθηκε στο Μαϊάμι, μέσω του ειδι-
κού συνεργάτη της Κ. Μπρα, επικεφαλής της εξει-
δικευμένης εταιρείας ανάπτυξης κρουαζιέρας Five 
Senses Consulting και Sea trade Ambassador. Το 
δημοτικό λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου έδω-
σε το παρόν στο μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς 
και πραγματοποίησε ραντεβού με εταιρείες στό-
χους στο πλαίσιο της έκθεσης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του λιμενικού 
ταμείου του νησιού μας «η  πανδημία έχει αλλάξει 
τον προγραμματισμό στις εταιρείες πολλές φορές 
τα τελευταία 2 χρόνια αλλά ανακοινώθηκε ότι μέ-
χρι τον Αύγουστο όλα τα κρουαζιερόπλοια θα είναι 
και πάλι ενεργά με το 2023 να χαρακτηρίζεται πλέ-
ον ως μια χρονιά ανάπτυξης του κλάδου, κάτι που 
ισχύει και για τον προορισμό της Πάρου».

Στο ίδιο μήκος κύματος ο πρόεδρος του λιµε-
νικού Ταµείου, Σταύρος Καραχάλιος, δήλωσε: 
«Η Πάρος, ένας ανερχόμενος προορισμός κρουα-
ζιέρας, είναι παρόν στις εξελίξεις του κλάδου και 
αναδεικνύει τα δομικά χαρακτηριστικά του νησιού 
στις εταιρείες στόχους. Εργαζόμαστε στη βελτίωση 
των υποδομών μας και είμαστε έτοιμοι να εξυπη-
ρετήσουμε με τον καλύτερο τρόπο της εταιρείες 
Luxury που θα προσεγγίσουν τον προορισμό μας. 

Στόχος μας είναι η διεύρυνση με περισσότερες 
εταιρείες και πλοία αλλά και η καλύτερη σύνδεση 
με την τοπική επιχειρηματικότητα αναδεικνύοντας 
τα δομικά χαρακτηριστικά και υπηρεσίες του προ-
ορισμού μας».

τουρισμός
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«Απόβαση» της 
ΑΑΔΕ

Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στην έκδοση αποδεί-
ξεων από τους υπόχρεους, καθώς η µη τήρηση 
του νόµου έχει ως αποτέλεσµα σηµαντικές απώ-
λειες στο σκέλος του ΦΠΑ, «πηγή» από την οποία 
το ελληνικό Δηµόσιο χάνει σε ετήσια βάση πάνω 
από 5,5 δισ. Ευρώ, σύµφωνα µε ρεπορτάζ της 
ΕΡΤ.

Έτσι, ετοιμάζονται πυκνές εξορμήσεις στις τουρι-
στικές περιοχές της χώρας το προσεχές διάστημα 
στο πλαίσιο του γενικότερου σχεδίου δράσης που 
έχει εκπονηθεί για τον περιορισμό της φοροδια-
φυγής. «Βάρος» θα δοθεί στην έκδοση αποδείξε-
ων από τους υπόχρεους, καθώς η μη τήρηση του 
νόμου έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές απώλειες 
στο σκέλος του ΦΠΑ, «πηγή» από την οποία το 
Ελληνικό Δημόσιο χάνει σε ετήσια βάση πάνω από 
5,5 δισ. ευρώ.

Στις επιχειρήσεις που εντοπίζονται να μην κό-
βουν αποδείξεις, αρχικά επιβάλλεται πρόστιμο, 
αλλά εάν είναι πάνω από 10 οι αποδείξεις που δεν 
κόπηκαν ή η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των 
500 ευρώ, τότε οι ελεγκτές βάζουν «λουκέτο».

Ειδικότερα, σε περίπτωση μη έκδοσης φορολο-

γικού στοιχείου, ή έκδοσης, ή λήψης ανακριβούς 
στοιχείου, για πράξη που επιβαρύνεται με ΦΠΑ, 
επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 50% επί του φό-
ρου που θα προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοι-
χείο ή επί της διαφοράς αντίστοιχα. Το πρόστιμο 
αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο αθροιστικά ανά 
φορολογικό έλεγχο των 250 ευρώ σε περίπτωση 
που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης 
απλογραφικών βιβλίων και των 500 ευρώ σε πε-
ρίπτωση που ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος 
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Σε περίπτωση υποτροπής, δηλαδή της διαπίστω-
σης, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου, εκ νέου 
διάπραξης της ίδιας παράβασης, εντός πενταετίας 
από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται 
πρόστιμο 100% επί του φόρου που θα προέκυπτε 
από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της διαφοράς 
αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι 

κατώτερο αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο από 
το ποσό των 500 ευρώ σε περίπτωση απλογραφι-
κών βιβλίων και των 1.000 ευρώ σε περίπτωση 
τήρησης διπλογραφικών βιβλίων.

Στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβα-
σης στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός 
πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, 
επιβάλλεται πρόστιμο 200% επί του φόρου που θα 
προέκυπτε από το μη εκδοθέν στοιχείο ή επί της 
διαφοράς αντίστοιχα. Το πρόστιμο αυτό δεν μπο-
ρεί να είναι κατώτερο αθροιστικά ανά φορολογικό 
έλεγχο των 1.000 ευρώ σε περίπτωση απλογρα-
φικών βιβλίων και των 2.000 ευρώ σε περίπτω-
ση διπλογραφικών βιβλίων. Στην περίπτωση που 
κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστωθεί η μη έκδο-
ση ή η ανακριβής έκδοση περισσότερων από 10 
παραστατικών πώλησης ή εφόσον διαπιστώνεται 
ότι η αξία των παραστατικών πώλησης τα οποία 
δεν εκδόθηκαν ή εκδόθηκαν ανακριβώς υπερβαί-
νει τα 500 ευρώ, ανεξαρτήτως του πλήθους τους, 
αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες η λειτουργία της 
επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενερ-
γήθηκε ο έλεγχος.

Τέλος, στην περίπτωση που παρεμποδίζεται η 
διενέργεια του φορολογικού ελέγχου με χρησιμο-
ποίηση βίας ή απειλής κατά των ελεγκτών ανα-
στέλλεται η λειτουργία της επαγγελματικής εγκα-
τάστασης την οποία αφορά ο έλεγχος, μέχρι και 
έναν μήνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ.

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενηµερώνω για την έναρξη λειτουργίας του ιδιωτικού µου 
ιατρείου εντός των εγκαταστάσεων του διαγνωστικού 
εργαστηρίου «ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ». 

Η αγάπη και η εµπιστοσύνη σας µου δίνει δύναµη να συνεχίσω 
δυνατά το έργο µου µε νέους ορίζοντες και γνώµονα την 
βελτίωση των υπηρεσιών υγείας των παιδιών του νησιού µας.

Σας ευχαριστώ

Ειρήνη Γιαννάτου
Παιδίατρος

«Ο Παιδίατρος είναι ο Πρεσβευτής των 
παιδιών στην κοινωνία των ενηλίκων» 

Νικόλαος Ματσανιώτης,
Καθηγητής Παιδιατρικής και Ακαδηµαϊκός

1925-2010

Παροίκια Πάρος | iatronisos@gmail.com

Τ: 22840-24055 • 22840-28305
6947-693321

οικονομία
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Πεζοδρόμηση 
παραλιακής

Το θέµα της πεζοδρόµησης της παραλιακής ενό-
ψει της καλοκαιρινής περιόδου και της διασφά-
λισης της ύπαρξης κανονισµού λειτουργίας εγκε-
κριµένου και δηµοσιευµένου σε ΦΕΚ, ώστε να 
προβλέπεται και η απρόσκοπτη αστυνόµευσή του, 
τέθηκε στη συνεδρίαση της τοπικής κοινότητας 
Παροικιάς, την Πέµπτη 5 Μαΐου 2022.

Όπως διευκρινίστηκε, οι πεζοδρομήσεις τα τε-
λευταία χρόνια γίνονται κατ’ εφαρμογή απόφασης 
του 2011, εγκεκριμένη από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, η ισχύς της οποίας όμως έχει παρέλθει.

Για την περίπτωση της παραλιακής «Γιάννης 
Πάριος», που δεν είναι χαρακτηρισμένος πεζόδρο-
μος, θα πρέπει να υπάρξει μία τεχνική έκθεση από 
πλευράς δήμου και δημοσίευσή της σε ΦΕΚ, που 
να ορίζονται όλες οι παράμετροι της ομαλής κυ-
κλοφορίας και αστυνόμευσης το πεζοδρομημένου 
τμήματός της. Όπως επισημάνθηκε από τη διεύ-
θυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου Πάρου, 
στην έκθεση θα πρέπει να περιλαμβάνονται και 
εναλλακτικές διαδρομές εξυπηρέτησης επισκε-
πτών και κατοίκων της Παροικιάς. Μετά από πρό-
ταση του κ. Αυλήτη, η οποία βρήκε σύμφωνη την 
πλειοψηφία των συμμετεχόντων αποφασίστηκε να 
υπάρξει εισήγηση στον δήμο, ώστε σε συνεννόηση 
με το Λιμενικό Ταμείο, να προσδιοριστεί ως αφε-
τηρία του πεζοδρόμου το φυλάκιο των λιμενοφυ-

λάκων, ώστε να απαγορεύεται η κυκλοφορία για 
όλους, με ειδική εξαίρεση για τη διέλευση ΤΑΞΙ, 
ΚΤΕΛ και κατοίκων τη περιοχής. Ιδιαίτερη έμφα-
ση δόθηκε στη δυνατότητα χρήσης διπλής κατεύ-
θυνσης της παραλιακής, προς αποσυμφόρηση του 
Περιφερειακού, ιδιαιτέρως όταν αρχίσουν τα έργα 
ασφαλτόστρωσης το αμέσως επόμενο διάστημα, με 
διάρκεια μέχρι και κάποιες μέρες του Ιουνίου. Σ’ 
αυτό το σημείο έκανε την εμφάνισή του το Σχέδιο 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, η εφαρμογή του 
οποίου διχάζει την τοπική κοινωνία, αλλά το οποίο 
όπως διευκρίνισε ο κ. Μωραϊτίδης της τεχνικής 
υπηρεσίας δίνει λύσεις στην ομαλή διεξαγωγή της 
κίνησης και αποσυμφόρηση των κεντρικών οδών 
της Παροικιάς.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Για το φλέγον ζήτημα της πεζοδρόμησης της 
παραλιακής και τις δέουσες κυκλοφοριακές ρυθ-
μίσεις ενόψει του καλοκαιριού, συνεδρίασε και η 

επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τη Δευτέρα 10 Μαΐου.
 Στόχος της συνεδρίασης ήταν να υπάρξει μία 

σύνοψη και αξιολόγηση των δυσλειτουργιών που 
παρουσιάστηκαν κατά τις προηγούμενες περιό-
δους, ώστε να προετοιμαστεί η Κανονιστική Από-
φαση που θα προβλέπει με σαφήνεια όλες τις πα-
ραμέτρους ορθής λειτουργίας της πεζοδρόμησης.

Αναφορικά με τα συμπεράσματα και τις προτά-
σεις που προέκυψαν από τη συνεδρίαση της το-
πικής κοινότητας Παροικιάς, δήλωσαν ενήμεροι 
τόσο ο δήμαρχος Πάρου, όσο και ο πρόεδρος του 
Λιμενικού Ταμείου τις οποίες και θα αξιολογήσουν 
ενδεχομένως σε μία επόμενη συνεδρίαση. «Είμα-
στε στο πλευρό της τοπικής κοινωνίας και ψάχνου-
με όλες τις λύσεις για να την εξυπηρετήσουμε»
δήλωσε ο κ. Καραχάλιος αναφερόμενος και στο 
σύνολο των αιτημάτων, φύλαξης και αστυνόμευ-
σης αλλά και αποσυμφόρησης της συνολικής πίε-
σης που δέχεται το λιμάνι, ο οποίος συμπλήρωσε: 
«∆εν μπορούμε να αφήσουμε την τοπική κοινωνία 
και να κοιτάξουμε τους επισκέπτες μόνον».

τοπικές ειδήσεις

Δικαίωμα ψήφου έχουν ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ. Μπορείτε να εγγραφείτε 
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία ακόμη και την ημέρα 
διεξαγωγής των εκλογών επιτόπου, στα εκλογικά τμήματα. Όσοι εγ-
γραφείτε την ημέρα της ψηφοφορίας ή είστε ήδη μέλη αλλά έχετε 
εγγραφεί μετά τις 21/3/2022, μπορείτε να ψηφίσετε σε ΟΠΟΙΟΔΗ-
ΠΟΤΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.

• Όσοι είστε ήδη μέλη και έχετε εγγραφεί ως τις 21/3/2022 μπο-
ρείτε να ψηφίσετε σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ στην οποία ανήκετε. Εάν τυχόν βρεθείτε εκτός 
της περιφέρειας στην οποία ανήκετε τότε θα έχετε δικαίωμα ψήφου 
ΜΟΝΟ για την εκλογή προέδρου.

• Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙ-
ΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ που έχουν εγγραφεί μέχρι τις 21 Μαρτίου 2022.

• Ψηφίζετε σε ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ στην οποία ανήκετε.

Την Κυριακή 15 Μαΐου 2022, από τις 8.00 π.µ. µέχρι και τις 
8.00 µ.µ. ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΣ (πίσω από το ΚΑΠΗ)

Πρέπει να έχουµε µαζί µας:
Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης 

15 Μαΐου - Ψηφίζουμε όλοι!
Εκλογές  γ ια  Πρόεδρο του 

ΣΥΡ ΙΖΑ–Προοδευτ ι κή  Συµµαχ ία 
κα ι  µέλη  της  Κεντρ ι κής  Επ ι τροπής



1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ

3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

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

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ

+30 22840 21212 -  expo@kritikoswood.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891 - prod2@kritikoswood.gr
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Τόσο ο δήμος Πάρου, όσο και τα ΚΤΕΛ Πάρου ΑΕ 
έχουν απευθυνθεί σε ιδιώτες μελετητές προκειμέ-
νου να γνωμοδοτήσουν για την πλέον πρόσφορη 
και εφαρμόσιμη λύση αποσυμφόρησης του κέ-
ντρου της πρωτεύουσας, δεδομένου του τεράστιου 
όγκου οχημάτων που κινούνται καθημερινά στο 
λιμάνι. Ωστόσο, μία λανθασμένη τεχνική διατύπω-
ση της προτεινόμενης στάσης των ΚΤΕΛ και ως 
σταθμού στο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικό-
τητας (ΣΒΑΚ) του δήμου… ρίχνει από τον Απρίλιο 
του 2019 άφθονο «νερό στο μύλο» του αδιεξόδου.

Αμέσως μετά την αναστολή των εργασιών στον 
νέο λιμένα Πάρου, λόγω ανάδειξης πλήθους αρ-
χαιοτήτων στον βυθό του λιμανιού και την πα-
ραχώρηση του συγκεκριμένου χερσαίου τμήμα-
τος του λιμεναρχείου στα ΚΤΕΛ, άνοιξε ο δρόμος 
χρήσης του ως αφετηρία της από το 2004 για τα 
λεωφορεία.

Με την αλματώδη τουριστική ανάπτυξη του νη-
σιού και την αύξηση των γραμμών και οχημάτων 
εξυπηρέτησης του επιβατικού κοινού, παράλληλα 
με τον εκσυγχρονισμό του ακτοπλοϊκού στόλου 
που μπορεί να αποβιβάσει στο λιμάνι έως και 200 
οχήματα ταυτοχρόνως, οδήγησε στο άνευ προη-
γουμένου κυκλοφοριακό «έμφραγμα». Τα χρόνια 
περνούσαν με τα ΚΤΕΛ Πάρου ΑΕ να ενισχύει με 
ακόμη πιο σύγχρονα και ογκώδη οχήματα το στό-
λο της και το λιμεναρχείο να περιέρχεται σε πραγ-
ματικό αδιέξοδο για την ομαλή διαχείριση της κί-

νησης στο λιμάνι.
Όλα αυτά, μέχρι τον Απρίλιο του 2019, όταν μετά 

από αίτημα του δήμου Πάρου, η Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου επαναπροσδιόρισε τις στάσεις των ΚΤΕΛ 
στο νησί, καταργώντας τη χρήση της χερσαί-
ας ζώνης του λιµένα ως αφετηρία. Μάλιστα, 
ορίζοντας τη χρήση του σηµείου ως στάση 
Νο1, έδωσε χρονική προθεσµία χρήσης της 
για ένα και µόνον έτος πριν την οριστική 
αποχώρηση και παράδοση του χώρου στο λι-
µεναρχείο όπου και ανήκει.

Δόθηκε μία επιπλέον παράταση, η οποία όμως 
«χάθηκε» στα χρόνια διαβούλευσης του ΣΒΑΚ και 
της μελέτης που παρήγγειλε για λογαριασμό του 
τα ΚΤΕΛ Πάρου ΑΕ, μέχρι το οριστικό τελεσίγραφο 
του λιμενικού Ταμείου με εντολή ΥΠΕΝ για άμεση 
αποχώρηση των λεωφορείων μέχρι 31 Δεκεμβρί-
ου 2021.

Μ. Κωβαίος: 
«Η επιστημονική μελέτη δίνει τη λύση»

Το μοναδικό ίσως σημείο στο οποίο φαίνεται να 
συµφωνούν όλες οι πλευρές, είναι η άµεση 
και επιτακτική ανάγκη αποσυµφόρησης της 
κίνησης στο λιµάνι αλλά και η διατήρηση της 
εικόνας της παραδοσιακής Πάρου για τους επισκέ-
πτες και τους κατοίκους της.

Αναφορικά με την ένσταση πολιτών και έπαρ-

χου Πάρου για τη «διχοτόμηση» της πλατείας 
Αγίας Νικολάου, όπως προβλέπεται στο ΣΒΑΚ, ο 
δήµαρχος, Μάρκος Κωβαίος, εμφανίζεται κα-
τηγορηματικός.

«∆ε μιλάει κανείς για διχοτόμηση» εξηγεί ο κ. 
Κωβαίος στη Φωνή της Πάρου. «Η συγκοινωνια-
κή μελέτη προβλέπει ένα κομμάτι προς την πλευ-
ρά της Εκατονταπυλιανής για δημιουργία κόμβου. 
Όταν κόβεις από μία έκταση 4 στρεμμάτων, ένα 
κομμάτι 100τμ αυτό δεν είναι διχοτόμηση» αναφέ-
ρει ο κ. Κωβαίος υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι 
αυτό προτείνεται από το ΣΒΑΚ.

«Θέλουμε σύμπνοια» σχολιάζει ο δήμαρχος, 
Μάρκος Κωβαίος, «θέλουμε να ακούσουμε όλες τις 
απόψεις αλλά πρέπει και να αποφασίζουμε ποιο 
είναι το σωστό για τη διευκόλυνση της καθημερι-
νότητας των πολιτών μας».

Όπως διαβεβαιώθηκε, ο δήμος Πάρου θα προχω-
ρήσει άμεσα στη διαμόρφωση του κόμβου και των 
συνοδών πεζοδρομήσεων και ποδηλατοδρόμων 
στην περιοχή και αναμένει αντίστοιχη ευελιξία και 
αποφασιστικότητα από πλευράς Περιφέρειας και 
τμήματος Συγκοινωνιών.

Κ. Μπιζάς: 
«Η Περιφέρεια επικαιροποιεί τις στάσεις»

Ο έπαρχος της Π.Ε. Πάρου, Κώστας Μπιζάς, 
αποκάλυψε στη «Φωνή της Πάρου» ότι η Περιφέ-
ρεια Ν. Αιγαίου ανταποκρινόμενη σε αίτημα των 
ΚΤΕΛ Πάρου, του δήμου και της τεχνικής Υπηρε-
σίας της Περιφέρειας επικαιροποίησε τον Απρίλιο 
του 2019 τις υφιστάμενες στάσεις λεωφορείων στο 
νησί. Μεταξύ αυτών και τη νούμερο 1, στο λιμάνι 
της Πάρου.

«Πριν λίγους μήνες» διευκρινίζει ο κ. Μπιζάς, «ο 
δήμος Πάρου επανήλθε με έγγραφό του και ζήτησε 
από την Περιφέρεια να αλλάξει η χωροθέτηση της 
1ης στάσης των ΚΤΕΛ και να μεταφερθεί μέσα στο 
Πάρκο που βρίσκεται απέναντι από το Κέντρο Υγεί-
ας, την Παναγία Εκατονταπυλιανή, στα σύνορα με 
την εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπως προβλέπε-
ται από το ΣΒΑΚ».

Ο κ. Μπιζάς επιβεβαίωσε ότι περίπου 1.600 πο-
λίτες με τις υπογραφές τους δηλώνουν αντίθετοι 

Αφετηρία ή στάση του 
ΚΤΕΛ στο λιμάνι;

Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η αποµάκρυνση και η εκ νέου χωροθέτηση 
της στάσης στα ΚΤΕΛ (Κοινά Ταµεία Εισπράξεων Λεωφορείων), στο λιµάνι της Παροικιάς, 
παρά τις 25ετείς προσπάθειες διευθέτησης του κυκλοφοριακού της πρωτεύουσας του 
νησιού, που ταλαιπωρεί τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες, ιδιαιτέρως κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες.
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με το «κόψιμο» της πλατείας, την οποία αντιλαμ-
βάνονται ως αναπόσπαστο κομμάτι της αισθητικής 
του νησιού και των χαρακτηριστικών τοπόσημου 
που φέρει.

Αναφορικά με την πολύ προσωπική του άποψη, 
ο κ. Μπιζάς παραδέχεται -αν και διαφωνεί- ότι η 
συγκεκριμένη πρόταση του δήμου προφανώς εξυ-
πηρετεί την ανάγκη προσδιορισμού μιας αφετηρί-
ας των ΚΤΕΛ σ’ ένα σημείο που δε θα επιβαρύνει 
την ήδη αυξημένη κίνηση στο λιμάνι. Ωστόσο, επι-
καλούμενος τη «διγλωσσία» του ΣΒΑΚ που αποκα-
λεί σταθμό και στάση το ίδιο σημείο, εξηγεί ότι με 
βάσει σχετικό ΦΕΚ «δεν μπορεί να δημιουργηθεί 
σταθμός κοντά ή απέναντι από νοσηλευτικό ίδρυ-
μα. Σε κάθε περίπτωση, αυτή η στάση θα πρέπει 
να αναθεωρηθεί» δήλωσε ο έπαρχος Πάρου, ζη-
τώντας το πάρκο -με βάση τεχνικής μελέτης- να 
επανέλθει στην πρότερα μορφή που διατηρούσε 
κατά τη δεκαετία του ’80 και να αναζητηθεί άλλος 
χώρος για στάση ΚΤΕΛ.

Θ. Μαρινόπουλος:
«Η αφετηρία έξω από την Παροικιά»

«Ο χρόνος πιέζει και πρέπει να βρεθεί μία συμ-
βιβαστική, από όλες τις πλευρές, λύση» δήλωσε 
ο δηµοτικός σύµβουλος Πάρου µε τη Λαϊκή 
Συσπείρωση, Θανάσης Μαρινόπουλος, υπεν-
θυμίζοντας ότι η παράταξή του ήταν η πρώτη που 
είχε αντιδράσει στο ΣΒΑΚ και την πρόταση κατά-
τμησης της πλατείας Αγίου Νικολάου για τη δημι-
ουργία νέας στάσης των ΚΤΕΛ.

«Η πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης έκανε λόγο 
για δημιουργία αφετηρίας έξω από την Παροικιά, 
στις «Φιστικιές» και φεύγοντας από εκεί θα έκαναν 
στάση για να παραλάβουν τους επιβάτες πλοίων 
είτε απέναντι από το Κέντρο Υγείας, είτε από την 
πλευρά της Εκατονταπυλιανής. ∆εν είναι μία και-
νούργια πρόταση, νομίζω μάλιστα ότι είναι ίδια με 
αυτή των ΚΤΕΛ», διευκρίνισε ο κ. Μαρινόπουλος.

Στ. Καραχάλιος:
«Το τελεσίγραφο του λιμενικού Ταμείου»

Όπως παραδέχεται ο πρόεδρος του δηµοτικού 
λιµενικού Ταµείου, Σταύρος Καραχάλιος, η 
αποσυμφόρηση της κίνησης στο λιμάνι και η τό-
νωση του παραδοσιακού προφίλ της Πάρου είναι 
στις προτεραιότητες, τόσο του δήμου όσο και του 
Ταμείου.

Σε ό,τι αφορά δε, τη χωροθέτηση της νέας στά-
σης Νο1 των ΚΤΕΛ, για την απομάκρυνση των 
λεωφορείων από το λιμάνι, τόσο το ΣΒΑΚ όσο και 
η μελέτη του ΚΤΕΛ συγκλίνουν σχεδόν απόλυτα. 
Παρόλα αυτά κανείς δεν αναλαμβάνει την πρω-
τοβουλία υλοποίησης αυτών των σχεδίων και στο 
μεταξύ εντείνονται οι πιέσεις από πλευράς λιμε-
ναρχείου και υπουργείου Ναυτιλίας, για άμεση 
επιστροφή του χερσαίου χώρου του λιμανιού.

Ο κ. Καραχάλιος επιβεβαιώνει το τελεσίγραφο 
που απέστειλε στα ΚΤΕΛ Πάρου ΑΕ για την άμεση 
απομάκρυνση από το λιμάνι, επισημαίνοντας ότι 
το συγκεκριμένο σημείο μεταφοράς της στάσης 
περιγράφεται και στις δύο μελέτες ως το καταλλη-
λότερο. «Μπορεί να γίνει η μεταφορά και χωρίς να 
διχοτομηθεί καμιά πλατεία. Είτε διχοτομηθεί όμως, 
είτε όχι, θα πρέπει εκεί να δημιουργηθεί ένας χώ-
ρος που θα μπορεί να δεχτεί τα λεωφορεία και να 
εξυπηρετούνται με ασφάλεια οι πολίτες» σημείωσε.

Βεβαίως το τελεσίγραφο και η επιπλέον δίμηνη 
παράταση μεταφοράς έχει εκπνεύσει από το τέλος 
Φεβρουαρίου, με το διακύβευμα πλέον (που θα 
κριθεί στο επόμενο ΔΣ του Ταμείου) να αφορά στο 
αν θα επιβληθούν σχετικά πρόστιμα από πλευράς 

λιμεναρχείου ή θα επικαιροποιηθεί μία νέα -σύ-
ντομου όμως χρόνου- παράταση απομάκρυνσης 
των ΚΤΕΛ από το λιμάνι.

Γ. Ρούσσος: 
«Δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα»

Η λογική των τελεσίγραφων χωρίς τον προη-
γούμενο ολοκληρωμένο σχεδιασμό και παράδοση 
νέου χώρου στάσης των λεωφορείων, δε θα γίνει 
δεκτή σύμφωνα με τον κ. Γ. Ρούσσο των ΚΤΕΛ. 
Όπως υποστήριξε τα ΚΤΕΛ Πάρου ΑΕ δεν προτίθε-
νται να μετακινηθούν από τη θέση που κατέχουν 
από το 2004, πολλώ δε μάλλον εν μέσω θέρους.

Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι και η μελέτη που 
εξασφάλισαν από δικό τους μελετητικό γραφείο, 
προτείνει τη μεταφορά έναντι του Κέντρου Υγείας, 
πλέον εκτιμούν (τα ΚΤΕΛ), ότι η θέση τους πρέπει 
να είναι πλησίον του λιμανιού με μία αφετηρία και 
τέλος διαδρομής για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
των επιβατών.

Δημόσια Διαβούλευση και ενστάσεις

Μετά από μακρά διαβούλευση όλων των φορέ-
ων του νησιού, ο δήμος συνέλεξε όλο το επίμαχο 
υλικό προκειμένου να συνταχθεί ένα επίσημο και 
με επιστημονική πληρότητα ΣΒΑΚ και το κατέθεσε 
στην Περιφέρεια. 

Τη δική της μελέτη απέκτησαν και τα ΚΤΕΛ Πά-
ρου ΑΕ, με τις «γνωμοδοτήσεις» να πληθαίνουν 
και το τμήμα Συγκοινωνιών της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου να αδυνατεί να «επιλέξει», δεδομένης 
της αντίδρασης των πολιτών, στη χωροθετημένη 
στάση λεωφορείων απέναντι από το Κέντρο Υγεί-
ας, καθώς διχοτομεί όπως λένε την πλατεία Αγίου 
Νικολάου και αλλοιώνει την παραδοσιακή φυσιο-
γνωμία της πύλης εισόδου στο νησί.

Η αρχαιολογική σκαπάνη στο λιμάνι

Όπως επισημαίνει στη «Φωνή της Πάρου» ο 
αρχιτέκτονας και σύµβουλος της Κοινότητας 
Παροικιάς, Πέτρος Αυλήτης, οι ευθύνες δεν 
μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένα πρόσω-
πα καθώς το ζήτημα απομάκρυνσης των ΚΤΕΛ 
από τη χερσαία ζώνη του λιμανιού μετρά κάποιες 
δεκαετίες. 

«Η κακή αρχή έγινε» παραδέχεται ο κ. Αυλήτης, 
«όταν η Αρχαιολογική Υπηρεσία βρίσκοντας το 

εντυπωσιακό πλήθος αρχαιοτήτων στο λιμάνι το 
2000, σταμάτησε τις εργασίες στο νέο λιμένα και 
άλλαξε τελείως το σχήμα του. Γεγονός που ευνό-
ησε αργότερα και την καθιέρωση της στάσης των 
ΚΤΕΛ σε αφετηρία με τα γνωστά προβλήματα στην 
κυκλοφορία που δημιουργούνται μέχρι σήμερα».

Περιγραφές χάους από την αγορά

Σύμφωνοι με τη μεταφορά των ΚΤΕΛ προς απο-
κατάσταση της ομαλής κυκλοφορίας αλλά και της 
παραδοσιακής ομορφιάς της πρωτεύουσας του 
νησιού, εμφανίζονται και εκπρόσωποι της τουρι-
στικής αγοράς.

Ο ταξιδιωτικός πράκτορας, Δημήτρης Πετρό-
πουλος, επισημαίνει ότι υπάρχουν ημέρες μέσα 
στο καλοκαίρι που πραγματοποιούνται αναχωρή-
σεις λεωφορείων κάθε μισή ώρα. Από τις υπάρ-
χουσες πέντε γραμμές σημαίνει ότι θα κινούνται 
10 λεωφορεία σε κάθε κατεύθυνση, άρα 20 διε-
λεύσεις σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται για το κυκλοφοριακό.

Για την άμεση εξεύρεση λύσης στο κυκλοφορι-
ακό «έμφραγμα» που υφίστανται το λιμάνι κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες, έκανε λόγο και ο του-
ριστικός πράκτορας Γιάννης Αποστόλου, από το 
συμμεριζόμενος το αδιέξοδο στο οποίο περιέρ-
χονται οι Λιμενικές Αρχές αδυνατώντας να διο-
χετεύσουν στην είσοδο του νησιού τον τεράστιο 
όγκο επισκεπτών και οχημάτων. «Μετά τον Αύ-
γουστο είχαμε πάρα πολλές αναχωρήσεις, όπου 
οχήματα ήταν κυριολεκτικά στοιβαγμένα από την 
πλατεία του Αγίου Νικολάου, μέχρι το Βίντσι και το 
ταχυδρομείο, σε διπλές και τριπλές σειρές. Ακόμα, 
είχε καταληφθεί και όλος ο χώρος της εισόδου του 
λιμανιού και του πεζοδρομίου. Οι καθυστερήσεις 
πλοίων ήταν το ελάχιστο μπροστά στην αγανάκτη-
ση των επιβατών και το αδιέξοδο των λιμενικών» 
σχολίασε ο κ. Αποστόλου

Στο μεταξύ… δημοτικές εκλογές

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται το ΔΣ 
του λιμενικού Ταμείου για να αποφασίσει το μέλ-
λον του τελεσίγραφου που έχει ήδη αποστείλει στα 
ΚΤΕΛ και έχει προ πολλού εκπνεύσει για την άμε-
ση απομάκρυνσή τους από το λιμάνι. 

Μάλιστα μας είπε ο σύμβουλος Παροικιάς, Π. 
Αυλήτης: «Είμαι σίγουρος ότι οι εκλογές θα «προ-
λάβουν» τις όποιες εξελίξεις…».

πρώτο θέμα
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Κουνουποκτονίες
Την περασµένη Δευτέρα 9/5 πραγµατοποιήθηκε 
ο τρίτος κύκλος καταπολέµησης των ανωφελών 
κουνουπιών στην Πάρο.

Μέτρα προστασίας

Εξωτερικοί χώροι
• Κάλυψη των υπαίθριων δεξαμενών συγκέ-

ντρωσης νερού, ή των πηγαδιών με κατάλληλα 
καλύμματα, ή διατήρηση εντός των υπαίθριων 
δεξαμενών κυρίως, μικρών ψαριών (Gambusia 
affi  nis). Τακτική αποστράγγιση των κατεστραμμέ-
νων δεξαμενών νερού ή των δεξαμενών που δε 
χρησιμοποιούνται.

• Εκκένωση των κολυμβητικών δεξαμενών (πι-
σίνες) κατά τους μήνες που δεν χρησιμοποιούνται 
ή κάλυψή τους με κατάλληλα καλύμματα.

• Διατήρηση όλων των δοχείων νερού ή άλλων 
υγρών ανάποδα ώστε να μη μαζεύουν νερό της 
βροχής ή κάλυψη των δοχείων τα οποία χρησιμο-
ποιούνται ειδικά για την φύλαξη νερού, με εφαρ-
μοστά καπάκια.

• Απομάκρυνση όλων των αντικειμένων που 
μπορεί να μαζεύουν νερό (μικρά δοχεία, καρότσια, 
κ.λπ.)

• Απομάκρυνση του νερού που μαζεύεται στα 
πιατάκια από τις γλάστρες τακτικά.

• Απομάκρυνση ή κάλυψη των μεταχειρισμένων 
και μη χρησιμοποιούμενων ελαστικών αυτοκινή-
των.

• Καθαρισμός στα λούκια της βροχής από τα 
φύλλα, ώστε να μην υπάρχει στάσιμο νερό.

• Κάλυψη των αγωγών εξαερισμού των βόθρων 
με σήτες.

• Τακτικός καθαρισμός στις ποτίστρες των ζώων 
και ανανέωση του νερού.

• Επισκευή στις βρύσες της αυλής που στάζουν.
• Αντικατάσταση των σπασμένων σωλήνων που 

έχουν διαρροή.

• Συνεχής λειτουργία φίλτρων σε πισίνες και 
άλλες διακοσμητικές κατασκευές που διατηρούν 
στάσιμα νερά π.χ. σιντριβάνια.

• Κάλυψη των βαρκών, ώστε να μη μαζεύουν 
νερό της βροχής.

• Χρησιμοποίηση συνθετικών λουλουδιών στα 
νεκροταφεία και όχι ανθοδοχείων με νερό.

• Κούρεμα του γρασιδιού και των θάμνων, όπου 
είναι αναγκαίο, για να μη βρίσκουν καταφύγιο τα 
ενήλικα κουνούπια.

• Πότισμα του κήπου και των γλαστρών το πρωί.
• Εντοπισμός από τους πολίτες εστιών ανάπτυ-

ξης κουνουπιών και αναφορά στον δήμο.
Αποφυγή των κουνουπιών στο σπίτι
• Χρησιμοποίηση προστατευτικών αντικουνου-

πικών πλεγμάτων στα ανοίγματα του σπιτιού, 

όπως σε παράθυρα, αεραγωγούς, κ.α., με κατά 
περιόδους έλεγχο, συντήρηση και επισκευή όπου 
χρειάζεται.

• Χρήση κουνουπιέρας όπου αυτό είναι απαραί-
τητο.

• Χρήση κλιματιστικών και ανεμιστήρων για τη 
μείωση της θερμοκρασίας και τη μείωση της υγρα-
σίας στο σπίτι.

Τσιμπήματα κουνουπιών

• Εντομοαπωθητικά: Χρησιμοποιούμε εντομοα-
πωθητικά και στο ακάλυπτο δέρμα. Μπορούμε να 
χρησιμοποιήσουμε χημικές και φυσικές ουσίες, 
όπως π.χ. DEET, πικαριδίνη/ικαριδίνη, IR3535, 
αιθέριο έλαιο του ευκαλύπτου. Τα εντομοαπωθη-
τικά προϊόντα πρέπει να επαλείφονται πάνω από 
τα αντηλιακά και να μην έρχονται σε επαφή με το 
στόμα, τα μάτια και το βλεννογόνο της μύτης.

• Εντομοκτόνα αέρος: Χρησιμοποιούμε εντομο-
κτόνα αέρος τα οποία περιέχουν πυρεθρίνες. Στο 
εμπόριο θα τα βρούμε σαν αεροζόλ, ταμπλέτες, 
εξατμιζόμενα διαλύματα, σπιράλ κ.α. Δεν τα εφαρ-
μόζουμε στο δέρμα.

• Χρήση κατάλληλων ενδυμάτων: Χρησιμοποι-
ούμε ρούχα τα οποία καλύπτουν όσο περισσότερο 
γίνεται το σώμα μας, π.χ. παντελόνια, μακριά μανί-
κια κλπ, ανοιχτόχρωμα και φαρδιά ρούχα.

• Συχνά λουτρά καθαριότητας για την απομά-
κρυνση του ιδρώτα.

• Λιγότερο χρόνο σε έκθεση στα κουνούπια. Τα 
περισσότερα κουνούπια τσιμπούν το χάραμα και 
το σούρουπο (λίγα τσιμπούν όλο το εικοσιτετράω-
ρο), οπότε φροντίζουμε ώστε να είμαστε λιγότερο 
χρόνο εκτεθειμένοι.
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«Δουράμπεης»

Προσπαθώ επί χρόνια να καταλάβω τι είναι 
αυτό που κερδίζουν σήµερα τα κόµµατα από 
τα συνέδρια που πραγµατοποιούν. Το µόνο 
που ξέρω καλά όσα χρόνια τα παρακολουθώ 
είναι ότι συνήθως µετά από συνέδρια έχουµε 
διασπάσεις, διαγραφές και χωρισµούς. Ρίχτε 
µία µατιά στα συνέδρια µετά τη λεγόµενη µε-
ταπολίτευση του 1974 και θα δείτε ότι έχω 
απόλυτο δίκιο.

Τη δεκαετία του ’80 και τη δεκαετία του ’90 
είχα λάβει και εγώ μέρος και εγώ σε συνέδρια 
κομμάτων. Άλλοτε ως σύνεδρος και άλλοτε 
ως δημοσιογράφος. Αυτό που θυμάμαι έντονα 
ήταν ότι τα σοβαρότερα πράγματα γίνονταν 
στα «πηγαδάκια». Εκεί, γίνονταν το αλισβε-
ρίσι των σταυρών για τους υποψηφίους στις 
επιτροπές και διαμορφώνονταν οι τάσεις. 
Ένα άλλο έντονο στοιχείο που μου έχει μεί-
νει είναι και το φαγητό! Δεν υπάρχει σοβα-
ρός διεκδικητής κάποιας θέσης σε κεντρική 
επιτροπή κλπ που δε θα κάνει το τραπέζι σε 
σύνεδρους. Και όχι ότι κι ότι τραπέζωμα, αλλά 
το καλυτερότερο. Ειδικά στα τέλη της δεκαε-
τίας του ’80 και τις αρχές της δεκαετίας του 
’90 είχαμε κάνει «επιστήμη» το θέμα μ’ έναν 
φίλο μου! Έτσι, ειδικά στα συνέδρια που γίνο-
νταν στο Νέο Φάληρο, είχαμε σταμπάρει τις 
ψαροταβέρνες στο «Δελφινάριο» και στο Μι-
κρολίμανο. Η καλύτερη ήταν η ψαροταβέρνα 
του «Δουράμπεη». Από σούπα καρχαρία έως 
αστακογαρίδα έτρωγες εκεί! 

Στο τελευταίο συνέδριο της ΝΔ ο πρώην 
πρωθυπουργός, Αντ. Σαμαράς, είπε στην ομι-
λία του ότι «δεν μπορεί να υπάρχει κεντροδε-
ξιά, χωρίς ∆εξιά!». Αν δηλαδή αυτό που είπε, 
είναι θέμα συζήτησης στη σημερινή ΝΔ τότε 
δεν είναι στραβά ο γιαλός, αλλά στραβά αρμε-
νίζουν (που αρμενίζουν…). Το πολύπαθες ιδε-
ολογικά κόμμα της ΝΔ έχει διαβρωθεί τόσο 
πολύ από τις Αρχές που είχε βάλει ο ιδρυτής 
του Κων/νος Καραμανλής, που σήμερα έχει 
φτάσει στο σημείο να αποκρύπτει και τον ιδε-
ολογικό χώρο που αποπνέει από τις Αρχές του 
φιλελευθερισμού, πόσο μάλλον, και της παρά-
δοσης των ψηφοφόρων της Δεξιάς.

Φυσικά, δεν είναι μόνο το κόμμα της ΝΔ 
και τα ευτράπελα που συμβαίνουν εκεί στον 
ιδεολογικό της χώρο. Πού να δείτε το τι αρ-
λούμπες ακούστηκαν και στο συνέδριο του 
ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, στο συνέδριο -του σύγχρονου 
κατ’ άλλα κεντροαριστερού κόμματος- ακού-
στηκαν από «τσιτάτα» για «επαναστατικό κί-
νημα στις Αρχές του Μαρξ και Λένιν», έως 
οτιδήποτε θέλει η καρδιά σας.

Τα συνέδρια σήμερα ένα σκοπό έχουν. Τη δι-
αφήμιση υποψηφίων βουλευτών και τις γνω-
ριμίες. Όλα τα υπόλοιπα είναι μόνο για συ-
ζήτηση στην ψαροταβέρνα του «Δουράμπεη».

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

«Αγροτικό» 
στους πολιτικούς

Στην πολιτική άτιµο πράγµα η ήττα, φέρνει τα 
πάνω κάτω. Ιδιαίτερα για όλους όσοι επιχει-
ρούν για πρώτη φορά στην κεντρική πολιτική 
σκηνή και στην αυτοδιοίκηση.

Αλλά είναι και μέγιστο μάθημα. Η πιο επώ-
δυνη και σκληρή ήττα, μπορεί να γίνει εποι-
κοδομητική, όταν συνοδεύεται από αυτοκρι-
τική, ανάληψη ευθυνών και από το ακέραιο 
ήθος του πολιτικού προσώπου.

Ο τρόπος διαχείρισης της ήττας, θα επηρεά-
σει και το μελλοντικό come back όταν επιχει-
ρηθεί. Για τους νεοεισερχόμενους στην πολι-
τική και αυτοδιοικητική σκηνή, το αξιοπρεπές 
παρελθόν τους, είναι από τα πιο βασικά υλικά 
για την οικοδόμηση ενός πετυχημένου πολι-
τικού προσώπου στο μέλλον.

Οι «βιαστικοί» υποψήφιοι πολιτικοί, που θέ-
λουν με την «πρώτη» τους επαφή, με το εκλο-
γικό σώμα, να ανέλθουν σε θεσμικά αξιώματα, 
οι στατιστικές απογοητεύουν.

Οι πιθανότητες να κάνουν το «αγροτικό» 
τους είτε στην αντιπολίτευση, είτε σε «αγρα-
νάπαυση» είναι περισσότερες από το να στε-
φθούν νικητές με την «πρώτη»!

Σκληρή, βασανιστική, αλλά είναι η πραγμα-
τικότητα. Είναι όμως περιπτώσεις μετρημένες 
στα δάχτυλα του. Και τα πολιτικά «τζάκια» 
λίγα!

Η ζωή ενός νέου πολιτικού προσώπου μοιά-
ζει με καρδιογράφημα και έχει θεατρικό εν-
διαφέρον περισσότερο από τη νίκη, ή ήττα. 
Χρειάζεται γερό στομάχι, απέραντη υπομονή 
και πιθανόν θεαματική αλλαγή ακόμη και 
πολιτικής πίστας. Συμφιλιωθείτε οι νέοι πο-
λιτικοί, με την ιδέα ότι το ένστικτο αλλαγής 
του πολιτικού προσωπικού από την κοινωνία, 
αργεί βασανιστικά να πάρει μπροστά και θα 
πρέπει να περιμένετε κάνοντας το «αγροτικό» 
σας ενώ παράλληλα θα πρέπει οι μηχανές 
εκλογική ετοιμότητας σας, να είναι στο φουλ 
και όχι στο ρελαντί.

Από την άλλη σκεφτείτε ότι σε κάθε εκλο-
γική αναμέτρηση οι μνηστήρες των θέσεων 
εξουσίας πολλαπλασιάζονται με γεωμετρική 
πρόοδο. Πιθανόν να περνάει από το μυαλό 
σας ότι οι «άφρονες» ψηφοφόροι θα μετανιώ-
σουν πικρά για τις επιλογές τους. Αυτό είναι 
μια συλλογική τύφλωση όλων των αποτυ-
χημένων να εκλεγούν και αν δεν βγείτε από 
αυτή την ψύχωση, σας περιμένει απομόνωση 
και συνταξιοδότηση, με μοναδικό τίτλο, αυτόν 
του υποψήφιου!

Στην κεντρική πολιτική σκηνή και στην αυ-
τοδιοίκηση, σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, 
είναι «μάτσο» οι αποτυχόντες νέοι πολιτικοί 
και στα ύψη το κλίμα δυσθυμίας τους για τους 
«αχάριστους» πολίτες. Υπομονή, τελειώστε το 
«αγροτικό», επιλέξτε τον δρόμο που σας ται-
ριάζει, τους συνεργάτες σας και φροντίστε να 
έχετε γερό κομπόδεμα. Θα χρειαστεί.

πολιτικό αποτύπωμα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου

«Πράσινο φως» για τη διεκδίκηση επεν-
δυτικού δανείου και την εγκατάσταση 
φωτοβολταϊκών σταθμών σε διάφορα 

σημεία του νησιού, έλαβε η Δημοτική Επιχεί-
ρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου από τα 
μέλη του ΔΣ που συνεδρίασαν στις 6 Μαΐου 
στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού.

- Για την εξασφάλιση τραπεζικού δανείου, 
ώστε να μην επιβαρυνθούν τα αποθεματικά 
της ΔΕΥΑΠ, αποφασίστηκε να αποσταλεί μία 
πρόσκληση ενδιαφέροντος σε τρεις μεγάλες 
Τράπεζες (ΠΕΙΡΑΙΩΣ, Alpha Bank, Eurobank) 
ώστε να κατατεθούν οι σχετικές προσφορές με 
τους όρους δανεισμού των 500 χιλιάδες ευρώ. 
Στόχος της ΔΕΥΑΠ είναι να εξασφαλιστεί ένα 
επιτόκιο δανεισμού της τάξης του 4% έως 5% 
και δυνατότητα αποπληρωμής του τα 5 έτη.

- Από την οικονομία κλίμακας που θα επι-
τευχθεί -έως και 25% της υφιστάμενης κατα-
νάλωσης ρεύματος- υπολογίζεται ότι η ΔΕΥ-
ΑΠ θα καταφέρει να αποσβέσει την επένδυση 
σε βάθος 3ετίας.

Άλλες πηγές χρηµατοδότησης
- Για την υλοποίηση του έργου η ΔΕΥΑΠ 
έχει αναζητήσει χρηματοδοτικούς πό-
ρους και από το πρόγραμμα «Αντώνης 

Τρίτσης», χωρίς κάποια ανταπόκριση μέχρι 
αυτό το σημείο της διαγωνιστικής διαδικασίας 
που βρίσκεται.

- Όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία, συμπερι-
λαμβανομένου και του Ταμείου Ανάκαμψης, 
θα αξιολογηθούν και σε περίπτωση που εξα-
σφαλιστούν, θα χρηματοδοτήσουν επόμενα 
υποέργα.

- Αναφορικά με τη δυνατότητα χρηματο-
δότησης του έργου από το Ταμείο Παρακα-
ταθηκών και Δανείων, διευκρινίστηκε ότι το 
Ταμείο χρηματοδοτεί δράσεις των Δήμων και 
όχι Υπηρεσίες αυτών.

Το εύρος του έργου
Στους άμεσους επόμενους σχεδιασμούς 
της ΔΕΥΑΠ είναι η δημιουργία φωτο-
βολταϊκών πάρκων συνολικής δυναμι-

κής 1.100 kW. Ειδικότερα:
- Φωτοβολταϊκό πάρκο 500 kW εντός του 

2022 και σε αμέσως επόμενο διάστημα ένα 
ακόμη 100 kW. Μέχρι το Πάσχα του 2023 
υπολογίζεται να έχει αναπτυχθεί ένα ακόμη 
πάρκο συνολικής δυναμικής 500 kW. Προκει-
μένου μάλιστα να μη διαταραχθεί το φυσικό 
τοπίο του νησιού, θα επιλεγεί η ανάπτυξη μι-
κρών μονάδων, λόγος για τον οποίο η ΔΕΥΑΠ 
βρίσκεται ήδη σε αναζήτηση αγοράς ή ενοικί-
ασης οικοπέδων.

- Όπως επί παραδείγματι διευκρινίστηκε, 
η ανάπτυξη ενός φωτοβολταϊκού πάρκου με 
δυνατότητα παραγωγής ενέργειας 500 kW, 
απαιτεί έκταση 5 στρεμμάτων.

Τά ἐν δήµῳ
της Ιωάννας Μουτσανά

∆.Σ. ∆ΕΥΑΠ 6/5/2022
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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)

ΠΑΡΟΙΚΙΑ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΚΩΜΑΤΑ, 
πωλείται οικόπεδο 600 τ.µ. Τηλέφω-
νο για πληροφορίες: 6971 822 279

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται πρώην 
εστιατόριο, µπροστά στη θάλασσα, µε 
σάλα και βεράντα 133 τ.µ. και 2 δω-
µάτια µε βεράντα. Χρήζει εργασιών 
ανακαίνισης. Τιµή για όλο το χρόνο 
12.000€. Τηλ. 6972 088 190, 6931 
541 776

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται επαγγελµατικός 
χώρος 102 τ.µ. σε άριστη κατάσταση, 
µε αυλή 70 τ.µ. επί της κεντρικής 
οδού, 15 µ. από την παραλία. Τιµή 
750€. Τηλ. 694 756 1944

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, στο δρόµο των καµαρών, 
µετά το ΕΠΑΛ, ενοικιάζονται 2 
καταστήµατα 85 τ.µ. το καθένα, 
κατάλληλα για γραφεία. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6972 077 052

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το 
ξενοδοχείο Poseidon of Paros Hotel 
& Spa 5* στην Πάρο για εποχική 
απασχόληση µε ικανοποιητικό µισθό 
συν επιδόµατα. Εάν επιθυµείτε να 
γίνετε µέλος της οµάδας µας, παρα-
καλούµε όπως τηλεφωνήσετε στο 
6987 888774 ή στείλτε το βιογρα-
φικό σας στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τα πόστα 
καµαριερών, µπουφέ σέρβις και
βραδινής ρεσεψιόν. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία για το πόστο καµα-
ριέρας, καθώς και γνώση αγγλικών 
για τα πόστα µπουφέ, σέρβις και 
ρεσεψιόν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
6947 023 004. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ζητείται για το πόστο 
βραδινής ρεσεψιόν (Ξενοδοχείο Έρη), 
απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6947 023 004

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για την Αντίπαρο. 
Απαιτούµενα προσόντα: Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική 
κουζίνα. Άριστη γνώση και εφαρµογή 
πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίµων. Ευχάριστος 
και θετικός χαρακτήρας. Απόφοιτος 
σχολής µαγειρικής. Παρέχεται 3µηνη 
απασχόληση από Ιούνιο µέχρι και 
Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές 
αναλόγως προσόντων. ∆ωρεάν 
∆ιαµονή και ∆ιατροφή. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βι-

ογραφικών στο vilabro@gmail.com, 
τηλ. επικοινωνίας: 6946 00 00 36

Η Εταιρεία Χρήστος Παντελαίος & 
ΣΙΑ ΟΕ, αναζητεί για µόνιµη εργασία, 
α) Ο∆ΗΓΟ και β) ΛΟΓΙΣΤΗ. Τηλ. 
επικοινωνίας για περισσότερες 
πληροφορίες: 22840 41598

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για δουλειά 
γραφείου µε δίπλωµα οδήγησης ΙΧ, 
καλή γνώση αγγλικών για σεζόν 
στην Avis Πάρου (Λιµάνι Παροικίας 
& Αερολιµένας). Τηλ. Επικοινωνίας : 
6932 628 300

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ µε προϋπηρεσία 
ζητείται από λογιστικό γραφείο στην 
Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: dimkasta@otenet.gr

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φροντίδα-κα-
θαριότητα βίλας, 6 χλµ. από την 
Παροικιά. Θα εκτιµηθεί η δυνατό-
τητα συνεννόησης σε ξένη γλώσσα, 
(αγγλικά). Χρόνος απασχόλησης, 5 
µήνες. Επικοινωνία στο τηλ. 6970 
975 185

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από εταιρεία διανοµών, για µόνιµη 
εργασία. Απαιτούµενα προσόντα: 
Ηλικία έως 35 ετών, απόφοιτος 
λυκείου, γνώση αγγλικής γλώσσας, 
γνώσεις λογιστικής, γνώση Η/Υ, 
ευγενική συµπεριφορά. Αποστολή 
βιογραφικών στο Fax : 22840 – 
41563, E-mail: arhicom1@otenet.gr 
ή επικοινωνία στα τηλέφωνα 22840 
– 41252, 41764.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ αναζητούνται από την 
εταιρία Lamway Hotel Management 
Group, για το ξενοδοχείο 5* Paros 
Agnanti Resort στην Πάρο για τη 
σεζόν 2022 στη θέση: Βοηθός 
Λογιστή: Τα χαρακτηριστικά του/
της υποψηφίου/ας που απαιτούνται 
είναι: Γνώση Λογιστικού Σχεδίου, 
ΦΠΑ, ΜΥΦ, ΦΜΥ. Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 3 ετών σε θέση βοηθού 
λογιστή ή αντίστοιχη θέση. Αίσθηση 
καθήκοντος και υπευθυνότητα. Η 
εταιρία µας προσφέρει: Απασχόληση 
από Απρίλιο µέχρι Οκτώβριο. ∆ιαµο-
νή και διατροφή εντός καταλύµατος. 
Ανταγωνιστικές απολαβές αναλόγως 
προσόντων. Ευκαιρίες εκπαίδευσης, 
ενδυνάµωσης δεξιοτήτων και µακρο-
χρόνιας συνεργασίας. Θα χαρούµε να 
σε γνωρίσουµε από κοντά! Αποστολή 
βιογραφικών στη διεύθυνση hr@
lamway.gr

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ για µερική 
απασχόληση µε γνώσεις ελληνικής 
παραδοσιακής κουζίνας ζητούνται 
από το ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 5* στη 
Χρυσή Ακτή Πάρου. Για πληροφορίες 
τηλεφωνήστε στο 6987 888774 
ή στείλτε mail στο operations@
poseidon-paros.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΒΟΗΘΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται από λογιστικό 

γραφείο στην Παροικία της Πάρου, 
για εργασία πλήρους απασχόλησης. 
Προσόντα: Πτυχίο Οικονοµικής 
Κατεύθυνσης - Λογιστικής (ΑΕΙ-ΤΕΙ ή 
κατωτέρω), Άριστη γνώση χειρισµού 
εφαρµογών MS Offi  ce, Άριστη 
γνώση Αγγλικών µε ευχέρεια στην 
επικοινωνία, Μεθοδικότητα και 
οργανωτικές δεξιότητες. Επιπλέον 
θα συνεκτιµηθούν: Εµπειρία σε 
Λογιστήριο – Οικονοµικό τµήµα, 
Γνώση λογιστικών εφαρµογών. 
Παροχές: Πλήρης Απασχόληση, 
Άριστο περιβάλλον εργασίας, Μισθός 
ανάλογος των προσόντων, Συνεχής 
εξέλιξη. Τηλ.6936784271 και Email: 
sadepar@otenet.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για βίλα κοντά 
στην Παροικιά, για 5/µηνη απασχόλη-
ση. Τηλ. επικοινωνίας: 6948104060

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται 
από Super Market στη Μάρπησσα, 
για πλήρη απασχόληση όλο το 
χρόνο. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: broth531@outlook.comΤηλ.
επικοινωνίας:6943279227

∆ΙΑΝΟΜΕΙΣ ζητούνται από την 
εταιρία Speedex courier Πάρου, για 
µόνιµη ή εποχιακή εργασία. Τηλέφω-
να επικοινωνίας: 22840 22634, 6984 
639 774 και paros@speedex.gr 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για µόνιµη 
εργασία από το κατάστηµα ΦΩΣ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
αγγλικών & Η/Υ. Προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις ή ηλεκτρολογικές γνώσεις 
θα εκτιµηθεί ιδιαιτέρως. ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΕΣ: 6946687076, batsouri@
hotmail.com

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από 
κατασκευαστική εταιρεία στην Πάρο, 
για το κατάστηµα λιανικής καθώς 
και ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙ∆ΕΣ. 
Αποστολή βιογραφικών στο info@
jmconstructions.gr , τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 22840 22765.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για το ξενοδο-
χείο Αργοναύτης στην Παροικία της 
Πάρου, από Απρίλιο έως Οκτώβριο, 
κατά προτίµηση κάτοικος Πάρου. 
Παρέχονται µισθός και ασφάλιση. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6944 625 219

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ όλων των ειδικοτήτων 
ζητείται από νεοσύστατο ξενοδοχείο 
5 αστέρων στην Πάρο. Αποστολή 
βιογραφικών στο kostastzamtz83@
gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από νέο ΚΑΦΕ 
στο κέντρο της Νάουσας Πάρου, άν-
δρας ή γυναικά, για παρασκευή καφέ 
και ποτού. Εργασία 8ωρη από 18.00-
02.00. Μισθός,ΙΚΑ και Μπόνους. Για 
το διάστηµα από Μάιο έως Οκτώβριο. 
Τηλ. 6942798728 κ. Μιχάλης

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έµπειρη ζητείται, 
για ξενοδοχείο 4* στη Νάουσα της 
Πάρου, από Απρίλιο - Οκτώβριο, κατά 
προτίµηση κάτοικος Πάρου. Μισθός-
ασφάλιση, διαµονή διατροφή. Βιο-
γραφικό µε πρόσφατη φωτογραφία 
στο info@zefi -hotel.com, τηλ.6937 
263 928

ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ µε 
προϋπηρεσία ζητείται, για ξενο-
δοχείο 4*στη Νάουσα της Πάρου, 
από Απρίλιο - Οκτώβριο, κατά 
προτίµηση κάτοικος Πάρου. Γνώστης 
ηλεκτρολογικών και υδραυλικών και 
τεχνικών θεµάτων. Μισθός-ασφά-
λιση, διαµονή διατροφή. Βιογραφικό 
µε πρόσφατη φωτογραφία στο info@
zefi -hotel.com, τηλ.6937 263 928

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από τα 
Πρατήρια AVIN στην Πάρο για µόνιµη 
απασχόληση σε ετήσια βάση. Παρα-
καλώ επικοινωνήστε µε τον κ. Φάνη 
στο τηλ. 22840 30012

∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ και ΘΕΣΗ 
RECEPTIONIST ζητούνται από 
ξενοδοχείο 5* στην Πάρο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22840 51976, Email 
για αποστολή βιογραφικών: astir@
otenet.gr, astirlogist@gmail.com

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΣ ζητείται από τεχνική 
εταιρεία για µόνιµη ή εποχιακή εργα-
σία στην Πάρο. Αποδοχές αναλόγως 
προσόντων. Τηλ. επικοινωνίας: 6983 
913 451 -211 2158341 – Κονταράκη 
∆ήµητρα, ώρες επικοινωνίας: 10:00 
- 16:00

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικια-
ζόµενα δωµάτια στην Παροικιά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6979 547 578

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στη Χρυσή Ακτή της Πάρου, για τα 
παρακάτω πόστα: ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ, 
ΣΕΡΒΙΣ ΠΡΩΙΝΟΥ, ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ. 
Τηλ. για πληροφορίες: 6931 728 111

ΚΥΡΙΟΣ ζητείται από κατάστηµα 
ηλεκτρικών ειδών για µεταφορά 
εµπορευµάτων, µε δίπλωµα οδήγη-
σης. Τηλ. 2284022565, 6945244748

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ζητείται από 
πολυτελές συγκρότηµα ενοικιαζό-
µενων κατοικιών στον ∆ρυό Πάρου, 
για τους έξι καλοκαιρινούς µήνες, 
για τη διαχείριση των κρατήσεων 
και την εξυπηρέτηση πελατών, καθ’ 
όλη τη διάρκεια της παραµονής. Σε 
κάθε περίπτωση θα συντονίζει τα κα-
τάλληλα συνεργεία καθαρισµού και 
συνεργεία συντήρησης. Μισθός πολύ 
ικανοποιητικός. Τηλ. επικοινωνίας 
6947 819 393 από 09.00 έως 15.00

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία 
σε µάντρα µε οικοδοµικά υλικά. Τηλ. 
για περισσότερες πληροφορίες: 6971 
624 526

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από την 
εταιρεία ANTIPAROS EUROPECAR για 
τη στελέχωση του γραφείου της στο 
λιµάνι της Αντιπάρου. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: Η κατοχή αδείας 
οδήγησης αυτοκινήτου (η άδεια 
µηχανής θα εκτιµηθεί). Η ικανότητα 
χρήσης Η/Υ. Γνώσεις Αγγλικών 
(γνώσεις άλλων  ξένων γλωσσών 
θα εκτιµηθούν). Ευχέρεια στην 
επικοινωνία. Για αποστολή βιογρα-
φικών: antiparoscars@gmail.com ή 
επικοινωνήστε στο: 6983 412 685

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από το κατάστηµα CLIMART ΠΑΡΟΥ 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ µε γνώσεις υπολογι-
στή. Πληροφορίες στο τηλ. 22840 
28083 και βιογραφικά στο info@
climartparos.gr

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΕΡΓΑ-
ΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ζητούνται για πλήρη 
απασχόληση ετησίως σε επιχείρηση 
µε πισίνες στην Αλυκή. Επικοινωνή-
στε στο email: piscinesparos@gmail.
com και στο τηλ. 22840 28788.

AGKAIRIA PAROS, (near Aliki), detached house for sale, 2 bedrooms and 
garage, wonderful sea view, sale directly by the owner, no agency fees, 
immediately available. See video on facebook for detailed property informations 
including all specifi cations and the sales price: http://www.facebook.com/kai.
kleinschmidt.5, mail: kai.kleinschmidt@me.com

ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ, (κοντά στην Αλυκή), πωλείται οικία µε 2 υπνοδωµάτια και 
γκαράζ, υπέροχη θέα στη θάλασσα, πώληση απευθείας από τον ιδιοκτήτη χωρίς 
αµοιβές πρακτορείου, άµεσα διαθέσιµο. ∆είτε το βίντεο στο facebook για λεπτο-
µερείς πληροφορίες για το ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των προδια-
γραφών και της τιµής πώλησης: http://www.facebook.com/kai.kleinschmidt.5, 
mail: kai.kleinschmidt@me.com

Προαγγελία γάμου 
Ο Κουγιουµτζόγλου Ιωσήφ του Βασιλείου και 

της Αννέζας το γένος Βελέντζα, που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι της Αττικής και κατοικεί στην Πάρο και η 
Τριανταφύλλου Ευφροσύνη του Γεωργίου και 
της Ιωάννας το γένος Γεμελιάρη, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευ-
τούν στις 28 Μαΐου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου 
στο Λιμανάκι της Νάουσας στην Πάρο.

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»

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Αγγελία έως 15 λέξεις
1 έκδοση: 10,00€ / 3 εκδόσεις: 20,00€ 

Information Officer

iliakis@Leptosestates.gr
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Έλλειψη 
προσωπικού 
στον τουρισμό 
και έλεγχοι

Μόνο τυχαία δεν είναι η έλλειψη προσωπικού που 
υπάρχει για τις τουριστικές περιοχές της χώρας 
µας. 

Ειδικά στην Πάρο αν συνυπολογίσουμε και την 
έλλειψη στέγης που παρουσιάζεται, τότε κατα-
νοούμε όλοι ότι μπορεί από τη μία να υπάρχουν 
διθυραμβικές δηλώσεις με τη διαφαινόμενη ανά-
καμψη του τουρισμού, αλλά από την άλλη θα πρέ-
πει να καταλάβουμε ότι για να γίνει αυτό χρειάζε-
ται και προσωπικό!

Οι αναιμικές διαθέσεις των δυνητικών εργαζο-
μένων να μπουν φέτος στον κλάδο του τουρισμού 
ήταν εμφανείς από πέρυσι, με έρευνες να υπολο-
γίζουν πως 8 στους 10 εργοδότες ξέµεναν από 
προσωπικό. 

Η Ελλάδα

Το παράδοξο της ελληνικής περίπτωσης δε θα 
μπορούσε να μείνει ασχολίαστο από τον ξένο 
Τύπο. Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων DPA, σε 
ρεπορτάζ του με θέμα τις προβλέψεις που θέλουν 
την Ελλάδα να βιώνει χρονιά-ρεκόρ στις επιδόσεις 
της τη θερινή περίοδο, διερωτάται γιατί ο τουρι-
στικός κλάδος έπαψε να ελκύει περίπου 50.000 
εργαζομένους, όταν στη χώρα υπάρχουν 600.000 
άνεργοι. Θα μπορούσε να θεωρηθεί η ελληνική εκ-
δοχή της «Μεγάλης Παραίτησης» - του φαινομέ-
νου που αναδύθηκε στις ΗΠΑ εν μέσω πανδημίας 
για να εκφράσει τη μαζική αποχώρηση εργαζομέ-
νων από τις θέσεις εργασίας τους λόγω άγχους και 
υπερκόπωσης;

Έρευνες, συνδικαλιστές και γνώστες της αγοράς 
εργασίας αποδίδουν τη μετατόπιση στην επιστρο-
φή σε εργασίες που είχαν μπει στον πάγο τη δεκα-
ετία της κρίσης, όπως η οικοδομή. 

Ακόμη, η επέκταση κλάδων όπως οι ταχυμε-
ταφορές και νέες ειδικότητες που εμφανίστηκαν, 
όπως οι εργαζόμενοι σε διαδικτυακές πλατφόρμες, 
αποτέλεσαν σοβαρή εναλλακτική για ένα τμή-
μα του εργατικού δυναμικού, συχνά με το δέλε-
αρ της συνεχούς και όχι εποχικής απασχόλησης. 
Στην τουριστική βιοµηχανία παρατηρούνται 
ελλείψεις δεκάδων χιλιάδων σε ειδικότητες 
όπως σεφ, σερβιτόροι, καθαρίστριες και τε-
χνίτες (όπως οι µάστορες), με τη ζήτηση πλέον 
να επιχειρείται να καλυφθεί μέσω εισαγόμενων 
εργαζομένων από τρίτες χώρες, όπως και με την... 
«αξιοποίηση» των προσφύγων που βρίσκονται 
στην Ελλάδα.

Οι συνθήκες γαλέρας

Τίποτα φυσικά δεν είναι τυχαίο για τις ελλείψεις 
προσωπικού στον τουριστικό κλάδο, έστω και αν 
οι σχετικές μελέτες κάνουν λόγο και για το άνοιγ-
μα άλλων εργασιακών θέσεων (βλ.: παραπάνω πα-
ράγραφο).

Ο κύριος λόγος (που απλά δε φάνηκε λόγω των 

συνθηκών που επικρατούσαν λόγω κορωνοϊού τα 
δύο προηγούμενα χρόνια), είναι οι συνθήκες γα-
λέρας που επικρατούν κυρίως σε ξενοδοχειακές 
μονάδες. Ο εγχώριος ξενοδοχειακός και επισιτιστι-
κός κλάδος ειδικά στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαί-
ου, είναι συνυφασμένος με όρους υπερεργασίας, 
υποδηλωμένης εργασίας και χαμηλών μισθών.

Οι πρόσφατες καταγγελίες για τις συνθήκες ερ-
γασίας στα νησιά έχουν πάρει μορφή χιονοστιβά-
δας. Όλα αυτά –για τις συνθήκες εργασίας- δεν 
ήρθαν σαν κεραυνός εν αιθρία. Από τη διαμονή 
σε δωμάτια-τρύπες με κατσαρίδες ή σε κοντέινερ 
και σκηνές, το μπάνιο σε ντουζιέρες των πλαζ, τα 
ενοίκια-φωτιά, μέχρι τη μαύρη εργασία. Πολλοί 
εργαζόμενοι ειδικά από αστικά κέντρα γνωρίζουν 
αρκετά καλά πως το καλοκαίρι είναι η επιτομή της 
εργασιακής εκμετάλλευσης. Οι «σεζονίστας» όμως 
της απάνθρωπης εκμετάλλευσης από επιχειρημα-
τίες του τουρισμού δεν είναι πια και τόσο δεδομέ-
νοι. Απόδειξη οι χιλιάδες κενές θέσεις εργασίας.

Όπως σχολίασε ο πρόεδρος του Εργατικού 
Κέντρου Ρόδου στην «Εφηµερίδα των Συ-
ντακτών», Παναγιώτης Εγγλέζος: «Στον βωμό 
της πανδημίας και σε μία περίοδο μικρότερη από 
τη συνηθισμένη, αρκετές φορές η συλλογική σύμ-
βαση στα ξενοδοχεία της Ρόδου, μία από τις καλύ-
τερες στην Ελλάδα, δεν εφαρμόστηκε. Παρατηρή-
θηκαν 12ωρα και 13ωρα ωράρια, με σερβιτόρους 
να κάνουν την καμαριέρα και να μεταφέρονται σε 
όλα τα πόστα». Σύμφωνα με τον ίδιο, μια αιτία για 
το κύμα φυγής-παραίτησης ήταν η εκμετάλλευση 
των εργαζομένων που σημειώθηκε τα προηγούμε-
να χρόνια. «Κάποιοι δεν πρόσεξαν τον εργαζόμενο, 
τον θεώρησαν δεδομένο και γύρισε μπούμερανγκ. 
Αυτό το πληρώνουμε όλοι ως προορισμός και ως 
κοινωνία».

Ο κ. Νίκος Παπαγεωργίου, μέλος της διοίκη-
σης της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων 
στον Επισιτισμό - Τουρισμό, εκτιμά ότι δεν γίνεται 
όλες οι θέσεις να καλυφθούν από το ελληνικό δυ-
ναμικό των εργαζομένων στον τουρισμό, αφού τα 
επόμενα χρόνια αναμένεται τεράστια αύξηση στην 
τουριστική κίνηση. 

Οι πρώτες καταγγελίες

Τα απολογιστικά στοιχεία των ελέγχων από τον 
Ιανουάριο ως το τέλος Απριλίου, είναι αποκαλυ-
πτικά. Σε αυτό το χρονικό διάστημα (δηλαδή, πριν 
καν ξεκινήσει η θερινή σεζόν), διενεργήθηκαν 
18.251 έλεγχοι και βεβαιώθηκαν 2.939 παραβά-

σεις (παραβατικότητα 16%). Οι παραβάσεις αυτές 
αφορούν στα εξής:

- Αδήλωτη εργασία: 301
- Παραβάσεις χρονικών ορίων εργασίας για με-

ρικώς απασχολούμενους- υποδηλωμένη εργασία: 
1.876

- Παραβίαση χρονικών ορίων εργασίας για πλή-
ρως απασχολούμενους- υπερεργασία, υπερωρία: 
66

- Μη καταβολή δεδουλευμένων: 203
- Παραβάσεις ίσης μεταχείρισης: 6
- Παράνομη απασχόληση ανηλίκων: 2
- Μη χορήγηση ετήσιας άδειας και επιδόματος 

αδείας: 10
- Παράνομη απασχόληση αλλοδαπών: 14
- Παραβάσεις ασφαλείας και υγείας στην εργα-

σία: 347
Λοιπές παραβάσεις π.χ. παράνομη καταγγελία 

σύμβασης, μη προσκόμιση στοιχείων: 114.

Επιθεώρηση Εργασίας

Μετά τις πρώτες καταγγελίες το υπουργείο Εργα-
σίας κινητοποίησε τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 
Οι καταγγελίες σημειώνουμε δεν είναι μόνο εργα-
σιακές, αλλά έχουν να κάνουν με τις τριτοκοσμικές 
συνθήκες σε καταλύματα που προορίζονται για ερ-
γαζόμενους σε τουριστικές μονάδες ή επιχειρήσεις 
εστίασης, ή ακόμα και για το είδος σίτισής τους!

Οι έφοδοι θα επικεντρωθούν σε επιχειρήσεις που 
δραστηριοποιούνται στις περιοχές, όπου έχουν κα-
ταγραφεί υψηλά ποσοστά παραβατικότητας και με 
βάση Ανάλυση Κινδύνου (Risk Analysis) έχει εκ-
πονηθεί σχέδιο στοχευμένων ελέγχων:

- Παράκτιες τουριστικές περιοχές της Περιφέρει-
ας Αττικής

- Νησιά του Νότιου Αιγαίου, ιδιαίτερα Κυκλάδες 
και Δωδεκάνησα (Μήλος, Σίφνος, Σέριφος, Ίος, 
Σαντορίνη, Πάρος, Αντίπαρος, Νάξος, Σύρος, 
Τήνος, Μύκονος, Ρόδος, Κως, Πάτμος, Λέρος).

Κρήτη (Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Χα-
νίων, Ρεθύμνου, Λασιθίου).

Νησιά Ιονίου (Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Κέρκυρα).
- Παράκτιες τουριστικές περιοχές Πελοποννή-

σου, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας 
(Χαλκιδική, Πιερία) και Ανατολικής Μακεδονίας 
και Θράκης.

Από την 1η Ιουνίου ξεκινά η απογραφική δια-
δικασία του Ωραρίου Απασχόλησης από όλες τις 
επιχειρήσεις – εργοδότες που απασχολούν εργαζό-
μενους μισθωτής εξαρτημένης εργασίας. Στο πλαί-
σιο αυτό, ο εργοδότης θα δηλώνει για κάθε εργα-
ζόμενο τα γενικά στοιχεία που αφορούν στη σχέση 
εργασίας, το ωράριο απασχόλησης (είτε σταθερό 
εβδομαδιαίο είτε μεταβαλλόμενο ανά ημέρα), τις 
έκτακτες τροποποιήσεις του ωραρίου, υπερωρίες 
και άδειες. Μετά την υποβολή της δήλωσης, η ΕΡ-
ΓΑΝΗ θα εμφανίζει το Προγραμματισμένο Ωράριο 
Εργασίας ανά Εργαζόμενο, το οποίο θα είναι άμε-
σα διαθέσιμο σε εργοδότη αλλά και εργαζόμενο, ο 
οποίος θα γνωρίζει έτσι από πρώτο χέρι πώς έχει 
δηλωθεί.

Επίσης, από την 1η Ιουλίου ξεκινά η εφαρμο-
γή της 1η φάσης της Ψηφιακής Κάρτας Εργασί-
ας στους κλάδους των Τραπεζών και των Super 
Markets, που απασχολούν πάνω από 250 εργαζό-
μενους. Με την Κάρτα Εργασίας θα υπάρχει καθη-
μερινή και άμεση, σε πραγματικό χρόνο, κοινοποί-
ηση στην Εργάνη της έναρξης και λήξης εργασίας, 
για κάθε εργαζόμενο. Το μέτρο θα επεκταθεί σταδι-
ακά στη συνέχεια σε όλους τους υπολοίπους κλά-
δους.

το θέμα της εβδομάδας
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Ποδόσφαιρο
Τα αποτελέσµατα και οι βαθµολογίες των οµά-
δων ποδοσφαίρου των Κυκλάδων έχουν ως εξής:

Μπαράζ ανόδου στην Γ’ Εθνική
Ελλάς Σύρου – Ιάλυσος Ρόδου 2-2
Μαρκό – Άρης Πετρούπολης 1-1
Αετός Λουτρών Λέσβου – Βαθύ Σάμου 3-0
Βαθµολογία
1. Αετός Λουτρών 3
2. Ιάλυσος 1
3. Ελλάς Σύρου 1
4. Άρης Πετρούπολης 1
5. Μαρκό 1
6. Βαθύ 0

Κ-16 (Γ’ όµ.)
Σαντορίνη 2020 – Πανναξιακός 0-2
ΑΟ Πάρου – Πανθηραϊκός 5-2
Βαθµολογία
1. ΑΟ Πάρου 18
2. Πανθηραϊκός 18
3. ΠΑΣ Νάξου 8
4. Πανναξιακός 7
5. ΑΣ Σαντορίνης 4

Κ-14 (Β’ Όµ.)
Παμμηλιακός – ΑΟ Πάρου 2-2
Βαθµολογία
1. ΑΟ Πάρου 19
2. Παμμηλιακός 13
3. Νηρέας 9
4. Φιλώτι 3
5. Πανσιφναϊκός 0

Αποκατάσταση 
γηπέδου 
Μάρπησσας

Με οµόφωνη απόφασή της η Οικονοµική Επιτρο-

πή του δήµου Πάρου προχώρησε στην κατακύ-

ρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για 

το έργο: «Επισκευή γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρ-

πησσας Πάρου».

Με τη συγκεκριμένη απόφαση, αναδείχθηκε ο 
προσωρινός ανάδοχος του έργου, ο οποίος έδω-
σε έκπτωση στην προσφορά του 18,51% στον 
εκτιμώμενο προϋπολογισμό των 730.000 ευρώ 
για την υλοποίηση του. Στην περίπτωση που δεν 
υπάρξουν ενστάσεις, θα ακολουθήσει άμεσα η 
υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον ανάδοχο.

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου έχει 
οριστεί από τη διακήρυξη σε οκτώ μήνες από την 
ημέρα υπογραφής της σύμβασης με τον ανάδοχο.

Οι εργασίες 

- Αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού τά-
πητα και επανατοποθέτησή του στο δημοτικό σχο-
λείο Αρχιλόχου Μάρπησσας

- Αποξήλωση των τριών υφιστάμενων ιστών και 
τοποθέτησή τους στο γήπεδο καλαθοσφαίρισης

- Αποξήλωση των υφιστάμενων περιφράξεων
- Εργασίες κατασκευής και θεμελίωσης νέων 

ιστών
- Εκσκαφές για την τοποθέτηση των απαραίτη-

των ηλεκτρομηχανολογικών (σωληνώσεις ομβρί-
ων, σωληνώσεις διέλευσης καλωδίων κλπ)

- Τοποθέτηση των ως άνω σωληνώσεων και 
επανεπίχωση των σκαμμάτων

- Τοποθέτηση νέων πίλλαρ, πινάκων, καλωδιώ-
σεων κλπ

- Διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων στο σύνολο 
του γηπέδου

- Τοποθέτηση νέας περίφραξης
- Τοποθέτηση νέων ιστών και τοποθέτηση νέων 

φωτιστικών και στόχευση αυτών
- Τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα
- Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού (εστίες, πάγκοι, 

κλπ)
- Διαμόρφωση της εισόδου του γηπέδου σύμφω-

να με νέα σχέδια.

Μπάσκετ
Μία νίκη και µία ήττα ήταν ο απολογισµός του 
Μαρπησσαϊκού, απέναντι στον ΑΟ Άνδρου, για 
το πρωτάθληµα γυναικών της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Στον πρώτο αγώνα που έγινε στο κλειστό γυμνα-
στήριο Τήνου, οι γυναίκες του Μαρπησσαϊκού, νί-
κησαν με σκορ 53-56 τον τυπικά γηπεδούχο, ΑΟ 
Άνδρου, σ’ ένα κακό ποιοτικά αγώνα, που κρίθη-
κε στα τελευταία δευτερόλεπτά. Τα δεκάλεπτα του 
αγώνα ήταν: 15-12, 29-28, 44-46 και 53-56.

Συνθέσεις
ΑΟ Άνδρου: Ζαχαρώδη, Πέτσα 18 (1), Γκουμέ-

νη 1, Κουλούρη 6, Α. Φουντά, Γιαχουντή 7, Νασο-
πούλου 4 (1), Χέλμη, Π. Φουντά, Φυρίου, Σπυρο-
πούλου, Λανέ 17 (1)

Μαρπησσαϊκός: Τσιγώνια 11, Σ. Λαουράκη 16, 
Καλογεροπούλου, Κεφαλά 11, Κοτσάλη, Καπαρού 
6, Μ. Λαουράκη 12

∆ιαιτητές: Σαμοθράκης, Τσικούρας.
Στον δεύτερο αγώνα του πρωταθλήματος που 

πραγματοποιήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο 
Μάρπησσας, η ομάδα της Άνδρου πέρασε σαν σί-
φουνας από την Πάρο νικώντας με σκορ 28-45.

Όσο και να φαντάζει παράλογο ο αγώνας ξεκίνη-
σε με ένα 10-0 υπέρ του Μαρπησσαϊκού, ενώ στο 
πρώτο δεκάλεπτο η ομάδα της Μάρπησσας είχε 11 
πόντους. Δηλαδή, στα υπόλοιπα 30 λεπτά του παι-
χνιδιού οι Μαρπησσαίες πέτυχαν όλους κι όλους 
17 πόντους! Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 11-10, 
15-24, 18-35 και 28-45. 

Συνθέσεις
Μαρπησσαϊκός:  Τσιγώνια 7, Σ. Λαουράκη 5, 

Καλογεροπούλου, Κεφαλά, Αρκουλή, Κοτσάλη, 
Γαβαλά 3, Καπαρού 5, Μ. Λαουράκη 8

ΑΟ Άνδρου: Ζαχαρώδη 1, Πέτσα, Γκουμένη, 
Κουλούρη 12 (1), Α. Φουντά, Γιαχουντή 8, Νασο-
πούλου 4 (1), Χέλμη 2, Π. Φουντά 5 (1), Φυρίου, 
Σπυροπούλου 1, Λανέ 12 (1)

∆ιαιτητές: Παπαδημητρόπουλος, Οικονόμου.

Βαθµολογία
1. ΑΟ Άνδρου 13
2. Πανναξιακός 10
3. Μαρπησσαϊκός 7
4. ΑΟ Πάρου 7
5. Φανάρια 5
6. Περιστεριώνας 0

Παμπαίδες

Με νίκη πέρασαν από την Πάρο οι νεαροί μπα-
σκετμπολίστες του Πανναξιακού, οι οποίοι επικρά-
τησαν του ΑΟ Πάρου με σκορ 21-39.

Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 6-10, 9-21, 14-
28 και 21-39.

Συνθέσεις
ΑΟ Πάρου: Κοντοθεοδώρου 2, Καραγιαννιώ-

της, Κυπραίος 3, Σοφρωνάς, Σιφναίος, Μπαρμπα-
ρής, Μαούνης 6, Βρεττός, Στέφας 2, Ζαμπουνίδης 
4, Παντελαίος 4

Πανναξιακός ΑΟΚ: Τσακωνιάτης 2, Λιανός, 
Γεωργακόπουλος, Βάβουλας, Δρυς 13 (3), Σοφικί-
της 10 (2), Βερύκοκκος, Μαργαρίτης 11 (1), Κον-
δύλης.

Βαθµολογία
1. Περιστεριώνας 8
2. ΑΟ Άνδρου 3
3. Μαρπησσαϊκός 3
4. ΑΟΠ 2
5. Φανάρια 2
6. Πανναξιακός 2
7. ΑΟ Ερμούπολης 2
8. Μύκονος 1



Γιορτή της 
Μητέρας

Μία όμορφη γιορτή (την οποία με πρωτοβου-
λία της κ. Μαρίας Αποστολοπούλου εορταζόταν 
τα χρόνια προ του κορωνοϊού στο νεκροταφείο 

της Παροικιάς), συνεχίζεται πλέον στην Ιερά 
Μονή Χριστού του Δάσους.

Έτσι, την περασμένη Κυριακή, 8 Μαΐου, 2022, 
ανήμερα του εορτασμού της μητέρας, στην Ιερά 
Μονή Χριστού του Δάσους, τελέστηκε τρισάγιο 

για τις χαμένες μάνες με πρωτοβουλία της κ. 
Μαρίας Αποστολοπούλου. Επίσης, τιμήθηκε 

σε μία σεμνή τελετή η μάνα και δασκάλα Ρίτα 
Πατέλη, όπως και η μεγαλύτερη μάνα-γιαγιά 

Μαριγούλα Μονδάνου.




