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∆ηµοτικές εκλογές

Στην κορυφή 
του βάθρου
Η εξαιρετική αγωνιστική παρουσία 
των αθλητών στίβου του ΑΟ Πάρου 
στο διασυλλογικό πρωτάθληµα Κυ-
κλάδων 2022, είχε ως αποτέλεσµα µία 
µεγάλη συγκοµιδή µεταλλίων και την 
κατάληψη του βάθρου από αθλητές 
και αθλήτριες πλήθους αγωνισµάτων. 

» ΣΕΛ. 15

«Μπλόκο» 
στην 
παραβατικότητα

» ΣΕΛ. 6

Αγώνας δρόµου 
για τη διάσωση
Ιερά Μονή 
Χριστού του 
∆άσους

» ΣΕΛ. 2

Πόσοι θα είναι οι συνδυασµοί;
Στην Πάρο έχει αρχίσει ουσιαστικά η προεκλογική κίνηση για τις δηµοτικές εκλογές, που θα πραγµατοποιηθούν στις 
8 Οκτωβρίου 2023 κι αν χρειαστεί και δεύτερη Κυριακή, στις 15 Οκτωβρίου 2023.

» ΣΕΛ. 8
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Αγώνας δρόµου για τη διάσωση

Ιερά Μονή Χριστού 
του ∆άσους

Η Μονή Χριστού, που εορτάζει στις 6 Αυγούστου κάθε χρόνο 
και έχει φιλοξενήσει µεγάλες προσωπικότητες του νησιού όπως 
ο Άγιος Κύριλλος και ο Άγιος Αρσένιος, συµπλήρωσε δύο αι-
ώνες ζωής. Ωστόσο, τα αναµενόµενα οικοδοµικά προβλήµατα 
που σωρεύονται, κυρίως, από την απουσία εργασιών συντήρη-
σης κατά τις τελευταίες δεκαετίες, δυσχεραίνουν τη λειτουργία 
του.

Πρόκειται για ένα τεράστιο οικοδοµικό συγκρότηµα, συνολι-
κής έκτασης 2,5 χιλιάδων τετραγωνικών µέτρων, µε δυνατότητα 
φιλοξενίας ακόµα και 60 µοναζουσών, το οποίο µε βάση αρχεία 
που βρίσκονται στην κατοχή της Μονής ξεκίνησε ως υποστατικό 
(αγρόκτηµα µαζί µε το σπίτι του ιδιοκτήτη και άλλες εγκαταστά-
σεις) της ιστορικής οικογένειας των Μαυρογένηδων.

Η πρώτη συνοδεία µοναζουσών στο µοναστήρι χρονολογείται 
πριν από την επανάσταση του 1821, περί το 1805. Υπήρξε µία 
διαδροµή που έφερε τη Μονή σε φάση ακµής και την πλήρη 
λειτουργικότητά της στις αρχές του 19ου αιώνα. Ωστόσο, ακο-
λούθησε µία σταδιακή ερήµωση, µέχρι το µήνα Οκτώβριο του 
περασµένου έτους που έµεινε εντελώς ακατοίκητη, µετά και 
την αποχώρηση για λόγους ασθενείας της γερόντισσας Αδελ-
φής Αρσενίας.

Η προοπτική οριστικής απαξίωσης της Μονής αλλά και της 
σύλησης του πολύτιµου όγκου ιερών σκευών, κινητοποίησε για 
άλλη µια φορά τον πρώην δήµαρχο Πάρου, Κώστα Αργου-
ζή, µετά την επιτυχηµένη πρωτοβουλία αναστήλωσης της Ιεράς 
Μονής Αγίων Αναργύρων στην Παροικιά, αλλά και ευυπόλη-
πτους πολίτες του νησιού για να ξεκινήσει µια προσπάθεια µε 
δύο κατευθύνσεις.

1. Να κατασκευαστούν άµεσα κάποια κελιά για τη φιλοξενία 

µοναζουσών που θα επιλέξουν τη Μονή Χριστού του ∆άσους για 
τη διακονία τους και

2.Να συγκροτηθεί µελέτη στατικότητας και συντήρησης της 
Μονής, ώστε µετά από τις απαραίτητες αδειοδοτήσεις να ανα-
ζητηθεί η ένταξή του έργου σε κάποιο χρηµατοδοτούµενο πρό-
γραµµα για την επισκευή και ανακαίνισή της.

Σύσταση ∆ιαχειριστικής και Ερανικής Επιτροπής

Ο πατήρ Αρσένιος Μελισσηνός, αισθάνεται ευλογηµένος 
που το έφεραν οι περιστάσεις να βρεθεί στη γενέτειρα της µητέ-
ρας του και να ασχοληθεί µε τον θαυµατουργό Άγιο του νησιού, 
το όνοµα του οποίου φέρει από τη γέννησή του.

Μετά από έξι χρόνια στη Μητρόπολη Παροναξίας ήρθε στην 
Πάρο και ανέλαβε µαζί µε δύο άλλους ιερείς την ευθύνη της 
∆ιαχειριστικής Επιτροπής της Μονής που συστήθηκε, ώστε µε 
τη συνεπικουρία µιας Ερανικής οµάδας, να γίνουν τα απαραί-
τητα έργα συντήρησης και η Μονή να µπορέσει και πάλι να 
κατοικηθεί.

«Επαφιέµεθα στην αγάπη των παριανών αλλά και όλου του κό-
σµου στον Άγιο Αρσένιο. Είναι αλήθεια ότι από τις 20 Οκτωβρίου 
που ήρθαµε εδώ στο Μοναστήρι έχει φανεί η µεγάλη αγάπη του 
κόσµου προς τον Άγιο.

 Ήδη κάποιοι προθυµοποιήθηκαν να συµβάλλουν στη σύνταξη 
µελετών αλλά και κάποιοι να συνδράµουν στα τεράστια έξοδα 
συντήρησης της Μονής. Για το λόγο αυτό έχουν ανοιχτεί λογαρια-
σµοί, ώστε πολύ σύντοµα να ξεκινήσουν οι εργασίες ανακαίνισής 
της».

Έφτασαν οι πρώτες µοναχές

Ελάχιστες ήταν οι ηµέρες που η Ιερά Μονή Χριστού του ∆ά-
σους έµεινε χωρίς µοναχές. Ήδη από τις 10 ∆εκεµβρίου 2021, 
εγκαταβιώνουν στην Μονή δύο µοναχές από το Ησυχαστήριο 
των Θαψανών.

«Ελπίζω να µας αξιώσει ο Θεός όλους να δούµε τουλάχιστον 
ένα µέρος από το µοναστήρι να αποκαθίσταται και να γίνεται 
λειτουργικό, ώστε όσες αδελφές έρθουν να έχουν µία καλή διακο-
νία. Η Ιερά Μονή Χριστού του ∆άσους είναι ένας «Παρθενώνας». 
Ένας χώρος προστασίας και σεβασµού της γυναικείας φύσεως» 
δήλωσε στη Φωνή της Πάρου ο πατήρ Αρσένιος Μελισσηνός.

Σηµείο αναφοράς

Σχολιάζοντας ο κ. Αργουζής, γραµµατέας της Ερανικής Επι-
τροπής της Μονής Χριστού, µας είπε: «Στο κτιριακό συγκρότηµα 
υπάρχουν περί τα 80 κελιά µε δύο φούρνους και πολλούς βοηθη-
τικούς χώρους που µαρτυρούν µία πολύ ενδιαφέρουσα λειτουρ-
γία της Μονής κατά το παρελθόν.

Επειδή δε, αποτελεί σηµαντικό σηµείο αναφοράς, ιστορικής, 
αρχιτεκτονικής και θρησκευτικής πάνω απ’ όλα για το νησί µας, 
αξίζει τον κόπο όλοι οι παριανοί να συνδράµουν στις προσπά-
θειες, ώστε το µοναστήρι να επισκευαστεί στο σύνολό του και να 
παραδοθεί στην κοινωνία της Πάρου».

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος 

(περιφερειακός)
• Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση)
• Σ/Μ Market In 

(περιφερειακός)
• Σ/Μ Σιρόκο
• Πρατήριο άρτου Αλιπράντη
• Καφέ Λάζος (εφορία)
• ΟΤΕ
• Αρσένης παντοπωλείο
• Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών)
• Mini Market Ζωοδ. Πηγή - 

Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης» 

Περιφερειακός
• Μίνι µάρκετ Ν. Παντελαίος 

(Χαρίκλεια)
• Mini Market Πανώριος
• ∆ηµαρχείο Πάρου
• Stradale cafe

ΝΑΟΥΣΑ
• Σαραντινού Μαργαρίτα
• Σ/Μ Σπυριδούλα
• Αρτοποιείο Ραγκούση
• Αρτοποιείο Μπατίστα
• Αρτοποιείο Τσουνάκη
• Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία 

χρωµατοπωλείο
• «Ηλεκτρουδραυλική» 

Τσουνάκης Αντώνης

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
• Αρτοποιείο «Ραγκούσης»

ΥΣΤΕΡΝΙ
• Ξυλόφουρνος

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
• Αρτοποιείο «η Παράδοση»
• Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης

ΜΑΡΜΑΡΑ
• Φούρνος Γ. Φραντζής 

«Γεύσεις από ζάχαρη & 
αλεύρι»

ΜΑΡΠΗΣΣΑ
• Σ/Μ ΑΒ
• Ζαχαροπλαστείο Νικήτας
• Σ/Μ Σκλαβενίτης
• Φούρνος «∆ήµητρα» 

ΛΟΓΑΡΑΣ
• Πρατήριο άρτου «Υρία» 

∆ΡΥΟΣ
• Σ/Μ Ανουσάκης

ΑΛΥΚΗ
• Παρούσης χρωµατοπωλείο
• 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 ίδρυσης 1945
Νέα Περίοδος
Κωδικός Εντύπου 3233
Τιµή πώλησης: 0,10€
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος 
Γαϊτάνος
Εκδότης-∆ιευθυντής:
Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Μέλος:

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

Μητρόπολη Παροναξίας
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Η σηµασία 
του ύπνου στα 
παιδιά
γράφει η Ειρήνη Γιαννάτου, 
Παιδίατρος, «ΙΑΤΡΟΝΗΣΟΣ»

Ο ύπνος είναι µία φυσιολογική διαδικασία του 
οργανισµού µας ή καλύτερα µια φυσιολογική επα-
νορθωτική διαδικασία απαραίτητη για την σωµα-
τική, νοητική και ψυχική µας υγεία. Είναι οι ώρες 
του 24ωρου βιολογικού µας κύκλου που ο οργα-
νισµός αποθηκεύει τις µνήµες του, αποτοξινώνει 
το σώµα του, ρυθµίζει τις ορµόνες του και πολλά 
άλλα απαραίτητα για την υγεία και την ποιότητα 
της ζωής µας.

Πολύ δε περισσότερο ο ύπνος είναι απαραίτη-
τος στα παιδιά. Μελέτες έχουν δείξει ότι ο ύπνος 
συµβάλει στην βελτίωση της ικανότητας προσοχής 
των παιδιών, στην µάθηση, στην συµπεριφορά, 
στην µνήµη και γενικά στην υγεία και την ευεξία 
των παιδιών. 

Τι συµβαίνει όµως όταν τα παιδιά δεν 
κοιµούνται αρκετά; 

Οι γονείς το ξέρουν καλά! Το παιδί είναι γκρι-
νιάρικο, δύσθυµο, υπερκινητικό, επηρεάζεται η 
απόδοσή του στο σχολείο και η ποιότητα της κα-

θηµερινότητάς του.
Σύµφωνα µε την Αµερικανική Ακαδηµία Παιδι-

ατρικής (AAP), ένα στα τέσσερα παιδιά κάτω των 
5 ετών δεν κοιµούνται αρκετά µε αποτέλεσµα επι-
πτώσεις στην υγεία τους που µπορεί να κυµαίνο-
νται από αυξηµένη πιθανότητα αλλεργικής ρινίτι-
δας και ευπάθεια στις λοιµώξεις,

λόγω του όχι καλά τονωµένου ανοσοποιητικού 
συστήµατος, µέχρι αγχώδεις διαταραχές και κατά-
θλιψη. 

Είναι γνωστή η λαϊκή ρήση «ο ύπνος θρέφει το 
παιδί» και στηρίζεται στην έκκριση της αυξητικής 
ορµόνης κατά την διάρκεια του βραδινού ύπνου 
που σηµαίνει τα παιδιά που κοιµούνται καλύτερα 
µεγαλώνουν καλύτερα!

Όµως, η κακή ποιότητα ύπνου έχει και απώτερες 
επιπτώσεις στην υγεία των παιδιών και των εφή-
βων όπως είναι η παχυσαρκία και οι επιπτώσεις 
της στην υγεία τους, δηλαδή αυξηµένη αρτηρια-
κή πίεση, σακχαρώδης διαβήτης και προβλήµατα 
από το καρδιαγγειακό σύστηµα στην ενήλικη ζωής 
τους αλλά και οι χρόνιες επιπτώσεις στην ψυχισµό 
τους. Στους δε εφήβους  έχουµε αρνητικά αποτελέ-
σµατα στην σχολική τους επίδοση και η κακή ποι-
ότητα ύπνου θεωρείται παράγοντας κινδύνου για 
κατάχρηση ουσιών, ενοχοποιείται δε για τροχαία 
ατυχήµατα και αθλητικούς τραυµατισµού.

Η ΑΑΡ χαρακτηρίζει τα χρόνια προβλήµατα 
ύπνου ως πρόβληµα δηµόσιας υγείας. 

Ποια είναι η συνιστάµενη διάρκεια ύπνου; 

Η διάρκεια του ύπνου ποικίλει µε την ηλικία του 
παιδιού, ηAAP συστήνει
• Βρέφη µικρότερα του 1 έτους: 12-16 ώρες

• Παιδιά 1-2 χρ: 11-14 ώρες
• Παιδιά 3-5 χρ:10-13 ώρες
• Παιδιά 6-12 χρ9-12 ώρες
• Έφηβοι 13-18:8-10 ώρες

Πως µπορούµε να βοηθήσουµε τα παιδιά µας 
να κοιµηθούν καλύτερα;

Η καθιέρωση ρουτίνας ύπνου είναι η βάση της 
επιτυχίας! Φροντίζουµε να βάζουµε τα παιδιά για 
ύπνο κάθε βράδυ περίπου την ίδια ώρα µε µία στα-
θερή διαδικασία.
• Βάζουµε το παιδί για ύπνο όταν νυστάζει και όχι 
όταν έχει ήδη αποκοιµηθεί κάπου αλλού
• Χαµηλώνουµε τα φώτα
• Φροντίζουµε να έχουµε κλείσει οθόνες και άλ-
λες ηλεκτρονικές συσκευές τουλάχιστον µία ώρα 
πριν τον ύπνο
• Περιορίζουµε ροφήµατα και αναψυκτικά που 
περιέχουν καφεΐνη
• Κάνουµε στο παιδί ένα ζεστό µπάνιο
• ∆ιαβάζουµε ένα παραµύθι ή λέµε ένα νανούρι-
σµα
• Αν ξυπνήσει κατά την διάρκεια της νύχτας το 
βάζουµε πίσω στο κρεβάτι του µε όσο το δυνατόν 
λιγότερη φασαρία.

…κι αν τίποτε από τα ανωτέρω δεν αποδίδει(;) 
συζητάµε µε τον παιδίατρο, κάθε παιδί και κάθε 
οικογένεια έχει τα δικά της µοναδικά χαρακτη-
ριστικά, ο γιατρός θα σκεφτεί και θα αποκλείσει 
πρώτα και κύρια παθολογικές οντότητες που θα 
µπορούσαν να συσχετίζονται µε διαταραχές ύπνου 
και στην συνέχεια θα δώσει καθηµερινές λύσεις 
ώστε να βοηθήσει την οικογένεια να βρει τους 
ρυθµούς της.

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

υγεία
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Εγκαίνια για 
5άστερο 
ξενοδοχείο 
στον Αµπελά

Τις επιχειρηµατικές τους δυνάµεις ένωσαν στην 
παριανή γη οι γνωστοί επιχειρηµατίες, Χρήστος 
Πρίτσας και Ηλίας Σµπώκος, προσφέροντας ένα 
5άστερο «στολίδι» στην παραλία του Αµπελά και 
αρκετές δεκάδες θέσεις εργασίας στο πολυτελές 
Hotel Spa που δηµιούργησαν.

Τους επιχειρηµατίες τους δένει µια βαθιά φιλία 
που αµέσως γίνεται αντιληπτή από τη σπάνια µε-
ταξύ τους «χηµεία», που εύκολα µπορεί να δια-
κρίνει κανείς γνωρίζοντάς τους. Ο ένας γόνος της 
γνωστής οικογένειας Σµπώκου από τα Ανώγεια 
Κρήτης και των πολυτελών θέρετρων που «χτί-
ζουν» και ο άλλος πολυπράγµων µε τουριστικές 
και µεσιτικές επιχειρήσεις στην Πάρο (Paros Phos 
Development, Rocks Estates) και στη Μύκονο 
(Mykonos Rocks Development).

Μεταξύ τους «συγκολλητική ουσία» αποτέλε-
σε το κτιριακό κουφάρι της διάσηµης ηθοποιού, 
Ειρήνης Παππά, που έµενε επί χρόνια ατελές και 
αναξιοποίητο στον Αµπελά.

Όπως παραδέχονται πρόκειται για µια επένδυση 
«όνειρο» αρχικά της Ειρήνης Παππά και κατόπιν 
των ίδιων, που ξεπέρασε κατά πολύ τον αρχικό 

προϋπολογισµό, αρνούµενοι ωστόσο να αποκαλύ-
ψουν το ακριβές µέγεθός της, αρκούµενοι σε µία 
άκρως διαφωτιστική διευκρίνιση: «Αυτό που µπο-
ρούµε να αποκαλύψουµε είναι ότι πράγµατι “ξεφύ-
γαµε” στα οικονοµικά αλλά όχι από αστοχία. Έγινε 
από την αγάπη µας για το νησί και από την επιθυ-
µία µας να δηµιουργήσουµε ό,τι καλύτερο µπορεί 
να υπάρχει. ∆ώσαµε τον καλύτερό µας εαυτό».

Χρ. Πρίτσας: 
Αγαπάµε το νησί και πιστεύουµε σε αυτό

«Σήµερα είναι µια πολύ σηµαντική µέρα για 

εµάς. Είναι µια µέρα που το όνειρό µας γίνεται 
πραγµατικότητα. Ένα όνειρο που είχαµε εδώ και 
πάρα πολλά χρόνια. Να κατασκευάσουµε στην πε-
ριοχή του Αµπελά ένα ξενοδοχείο πολύ υψηλών 
προδιαγραφών και επιπέδου υπηρεσιών.

Είµαστε στην Πάρο πολλά χρόνια, αγαπάµε το 
νησί και πιστεύουµε σε αυτό. Θεωρούµε ότι µαζί µε 
την ανάπτυξη της Πάρου θα µπορέσουν ταυτόχρο-
να να υπάρξουν τέτοιες επενδυτικές κινήσεις οι 
οποίες θα έχουν µεγάλη επιτυχία. Εύχοµαι πάνω 
απ’ όλα να έχουµε υγεία, να περάσει και η πανδη-
µία, και τόσο η Πάρος όσο και ολόκληρη η Ελλάδα, 
να διαπρέψουν.

∆εν είναι η πρώτη µου επένδυση στην Πάρο. 
Βρίσκοµαι στην περιοχή του Αµπελά τα τελευταία 
30 χρόνια. Όσα χρόνια ακριβώς το κτιριακό συ-
γκρότηµα της Ειρήνης Παππά βρίσκεται αναξιο-
ποίητο, κυριολεκτικά στο µπετό. Περίπου πριν τρία 
χρόνια µε πολλές και συντονισµένες προσπάθειες, 
µαζί µε τον συνέταιρό µου Ηλία Σµπώκο, που φέ-
ρει εµπειρία δεκαετιών στο χώρο των ξενοδοχεί-
ων, καταφέραµε να υλοποιήσουµε αυτό το όνειρό 
µας».

Ηλ. Σµπώκος: 
Η Πάρος είναι ανερχόµενη δύναµη 

«Προχωρήσαµε σε αυτή την επένδυση µε την 
πρόθεση να προσθέσουµε ένα λιθαράκι στην ανά-
πτυξη αυτού του πραγµατικά πανέµορφου νησιού 
και στην παγκόσµια αναγνώρισή του. 

Από την πρώτη στιγµή που επισκέφτηκα την 
Πάρο την αγάπησα και πίστεψα σ’ αυτή ως την 
ανερχόµενη δύναµη στον χώρο του τουρισµού. 
Λόγος για τον οποίο προχωρήσαµε στο νέο µας 
αυτό επενδυτικό εγχείρηµα χωρίς την αίσθηση 
ανάληψης ρίσκου».

τουρισµός

Η πρότερη κατάσταση του ξενοδοχείου επί Ειρήνης Παππά
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PAROCKS Luxury Hotel Spa

Το πρώτο κοινό επιχειρηµατικό βήµα των δύο 
ανδρών, Χρήστου Πρίτσα και Ηλία Σµπώκου, ονο-
µάζεται Parocks κaι έκανε τα επίσηµα εγκαίνιά του 
στις 12 Μαΐου 2022.

Το όνοµά του παραπέµπει στην ειδυλλιακή βρα-
χώδη (rocks) ακτή του Αµπελά, λίγα χιλιόµετρα 
έξω από τη Νάουσα.

Πρόκειται για ένα Luxury Hotel Spa µε συνολικά 
40 δωµάτια, σουίτες µε ιδιωτικές πισίνες και εξω-
τερικά Jacuzzi µε τεράστιους εξωτερικούς χώρους 
και απρόσκοπτη θέα στη θάλασσα. Το Parocks δια-
θέτει, επίσης, spa, εσωτερική πισίνα, χαµάµ, σάου-
να, χώρους θεραπειών και γυµναστήριο.

Μεσογειακή κουζίνα µε τοπικά υλικά

Στον πανοραµικό εξωτερικό χώρο του Parocks 
Restaurant οι γεύσεις ισορροπούν ανάµεσα στην 
παραδοσιακή ελληνική κουζίνα και τις επιρροές 
από τις διεθνείς γαστρονοµικές τάσεις. 

Το εστιατόριο Parocks επιδιώκει µια δηµιουργι-
κή προσέγγιση στις παραδοσιακές ελληνικές γεύ-
σεις. Τα λαχανικά, τα ψάρια, τα θαλασσινά και ό,τι 
άλλο σερβίρεται προέρχεται από την Πάρο και το 
Αιγαίο Πέλαγος. 

Τέλος, δίπλα στην τεράστια πισίνα σερβίρονται 
κοκτέιλ –ή mocktail– ανάµεσα στα πολλά που πε-
ριλαµβάνονται στην εξαίσια λίστα του Bar.

τουρισµός

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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Εκλογές ΣΥΡΙΖΑ
Με ποσοστό 99,1% ο κ. Αλέξης Τσίπρας, επα-
νεκλέχτηκε πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική 
Συµµαχία, κατά τις εσωκοµµατικές εκλογές που 
πραγµατοποιήθηκαν την Κυριακή, 15 Μαΐου, 
2022.

Στις εκλογές ψήφισαν 172.000 µέλη του ΣΥΡΙ-
ΖΑ, εκ των οποίων οι 110.000 ήταν νέα µέλη.

Στην Πάρο, στις εκλογές που διοργανώθηκαν 
στο µε ευθύνη της ΟΜ ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου, 
ψήφισαν 120 άτοµα και ο κ. Τσίπρας έλαβε 119 
ψήφους, ενώ υπήρξε και ένα άκυρο ψηφοδέλτιο.

Για την υποψηφιότητα µελών στην Κεντρική 
Επιτροπή, τα αποτελέσµατα στην Πάρο ήταν:

Βενιαδάκης 1
Γιαννακά 15
Καραµπάτσος 6
Κασσάρας 1
Πατραµάνη 13
Σαντορινιός 3
Στέλλας 24.
Υπό τον τίτλο: «Η κοινωνία έστειλε ισχυρό µήνυ-

µα», η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου, δηµο-
σιοποίησε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Πάρου-Αντιπάρου χαιρετίζει 
τη µεγάλη προσέλευση δηµοκρατικών πολιτών της 
Πάρου στις χθεσινές εσωκοµµατικές εκλογές.

Η εγγραφή 72 νέων µελών στην οργάνωσή µας, 
ενισχύει ποιοτικά και ποσοτικά την µεγάλη προ-
σπάθεια αλλαγής της πολιτικής ζωής σε προοδευ-
τική κατεύθυνση και σε τοπικό επίπεδο και προσδί-
δει νέα δυναµική στην ανανέωση του κόµµατος και 
στην αντιστοίχισή του µε τον κοινωνικό ΣΥΡΙΖΑ.

Η πολιτική αλλαγή είναι πλέον εφικτή για µια 
προοδευτική διακυβέρνηση που θα δώσει ξανά 
προοπτική και ελπίδα στις λαϊκές και παραγωγικές 
τάξεις της πατρίδας µας, απέναντι στη χειρότερη 
και πιο κυνική κυβέρνηση που γνώρισε ο τόπος 
µετά τη Μεταπολίτευση».

«Μπλόκο» στην 
παραβατικότητα

Στοχευµένη αστυνοµική δράση πραγµατοποιήθη-
κε στις 16/5/2002 στην Πάρο, για την πρόληψη - 
καταπολέµηση της µικροεγκληµατικότητας και την 
αντιµετώπιση προβληµάτων που συναρτώνται µε 
τις τοπικές συνθήκες

Για την επίτευξη της αστυνοµικής δράσης, η 
όποια οργανώθηκε από τη ∆ιεύθυνση Αστυνοµί-
ας Κυκλάδων και υλοποιήθηκε από το Αστυνοµικό 
Τµήµα Πάρου, συγκροτήθηκαν κλιµάκια ελέγχων 

µε επαρκή αστυνοµική δύναµη, τα απαραίτητα 
µέσα και εξοπλισµό. Η εξόρµηση κάλυψε όλο φά-
σµα των αστυνοµικών αρµοδιοτήτων και περιλάµ-
βανε ελέγχους σε άτοµα, αυτοκίνητα και χώρους, 
καθώς επίσης βεβαίωση παραβάσεων και συλλή-
ψεις - κατασχέσεις σε συντρέχουσα περίπτωση.

Ειδικότερα ως προς τα αποτελέσµατα:
• Ελέγχθηκαν 40 άτοµα και 31 οχήµατα.
• Προήχθησαν 7 άνδρες.
•  Συνελήφθη ένας 53χρονος ηµεδαπός βάρος 

του οποίου εκκρεµούσε καταδικαστική απόφαση 
µε ποινή κάθειρξης πέντε ετών και χρηµατικό 
πρόστιµο 20.000 ευρώ για ανέγερση κτίσµατος σε 
αναδασωτέα περιοχή.

• Βεβαιώθηκαν 20 παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. και 6 
παραβάσεις για παράνοµη κατασκήνωση.

Επίσκεψη 
Αλεξανδράκη 
στην Πάρο

Ο αρχηγός του Λιµενικού Σώµατος – Ελληνικής 
Ακτοφυλακής, αντιναύαρχος Λ.Σ. Γεώργιος Αλε-
ξανδράκης, πραγµατοποίησε υπηρεσιακή επίσκε-
ψη στις 9/5/2022 στην Πάρο.

Τον αρχηγό συνόδευε ο διοικητής της 6ης Πε-
ριφερειακής ∆ιοίκησης Λιµενικού Σώµατος – Ελ-
ληνικής Ακτοφυλακής, αρχιπλοίαρχος, Γκίζης Ιά-

κωβος. 
Κατά τη διάρκεια της παραµονής του στην Πάρο 

ο νέος αρχηγός του Λιµενικού συναντήθηκε µε 
την οικία λιµενική Αρχή και τα στελέχη της και 
ενηµερώθηκε εκτενώς για το έργο και τη δραστη-
ριότητα τους καθώς και για τα προβλήµατα που 
αντιµετωπίζουν. Ο αρχηγός, συνεχάρη τα στελέχη 
για το εξαιρετικό έργο που επιτελούν, τον επαγ-
γελµατισµό και τη φιλοτιµία που επιδεικνύουν κα-
θηµερινά στην εκτέλεση της αποστολής τους και 
τους προέτρεψε να συνεχίσουν µε τον ίδιο ζήλο το 
έργο τους.

Τέλος, στο πλαίσιο της επίσκεψής του, συναντή-
θηκε µε τον δήµαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, ενώ πα-
ράλληλα επισκέφτηκαν τον Ιερό Ναό της Παναγί-
ας Εκατονταπυλιανής.

Ερώτηση 
για τους 
εργαζόµενους

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκος Συρµα-
λένιος, κατέθεσε στη βουλή ερώτηση σχετικά µε 
τις συνθήκες διαβίωσης των ατόµων που εργάζο-
νται στα νησιά.

Όπως αναφέρει η ερώτηση, τις τελευταίες µέρες 
έρχονται στο φως, το ένα µετά το άλλο, πληθώρα 
δηµοσιευµάτων στα τοπικά site των Κυκλάδων, 
σχετικά µε τις συνθήκες διαβίωσης των εργαζόµε-
νων στον τουρισµό.

Όπως υποστηρίζει ο κ. Συρµαλένιος: «Είναι τρα-
γικό στα νησιά µας που σφύζουν από τουρισµό τους 
θερινούς µήνες, οι εργαζόµενοι να δουλεύουν σε 
συνθήκες γαλέρας, να κοιµούνται στα αυτοκίνητα 
και στις ξαπλώστρες στις παραλίες προκειµένου να 
µη στοιβαχθούν σε δωµάτια κλουβιά ή ακόµα και 
containers, µαζί µε άτοµα του αντίθετου φύλου, να 
κάνουν µπάνιο στις ντουζιέρες των παραλιών και 
να παλεύουν µε την υγρασία, τις κατσαρίδες και τα 
ποντίκια για να επιβιώσουν, θέτοντας σε κίνδυνο τη 
ζωή τους και την υγεία τους».

τοπικές ειδήσεις

«Γαλάζια Σηµαία»
Τη δεύτερη θέση στον κόσµο µε τον τίτλο «Γαλά-

ζια Σηµαία», κατέκτησε η Ελλάδα για τις ακτές και 
τις µαρίνες της. 

Σύµφωνα µε τα φετινά στοιχεία του προγράµ-
µατος  η Ελλάδα τιµήθηκε µε 581 σηµαίες, ενώ 
στο σύνολο των 600 βραβεύσεων των 48 χωρών 
που συµµετέχουν, η χώρα µας κατέχει το 14% των 
βραβευµένων ακτών.

Πρώτος στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νοµός Χαλ-
κιδικής, µε 87 σηµαίες. Ακολουθούν η Περιφερει-
ακή Ενότητα Ρόδου µε 55 σηµαίες και Λασιθίου µε 
41 σηµαίες. Σε επίπεδο δήµων προηγείται η Ρόδος 
µε 55 γαλάζιες σηµαίες και έπονται οι δήµοι Κασ-
σάνδρας και Αγίου Νικολάου µε 32 και 25 σηµαίες 
αντίστοιχα.

Στην Π.Ε. Πάρου απονεµήθηκαν 5 σηµαίες που 
είναι στις παραλίες: Λιβάδια, Λογαρά, Μάρπησσα/
Χρυσή Ακτή, Πούντα και Τσερδάκια.
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Kυνηγετικά όπλα
Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 
Νοτίου Αιγαίου εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά µε 
τα κυνηγετικά όπλα. 

Η ανακοίνωση της Αστυνοµίας έχει ως εξής:
«Καλούνται οι κάτοχοι κυνηγετικών όπλων, των 

οποίων οι άδειες ισχύος έχουν λήξει ή λήγουν 
άµεσα και δεν έχουν προβεί στην ανανέωση τους, 
να µεταβούν στα Αστυνοµικά Τµήµατα ή Τµήµατα 
Ασφαλείας του τόπου κατοικίας τους, προκειµένου 
να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για 
την ανανέωσή τους. Επισηµαίνεται ότι, ο κάτοχος 
του κυνηγετικού όπλου του οποίου η άδεια κατο-
χής έχει λήξει υπόκειται σε ποινικές και διοικητι-
κές κυρώσεις (άρθρο 8 παρ. 5 του Ν. 2168/1993).

Ωστόσο, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν µε δική 
του θέληση και πριν εξετασθεί µε οποιονδήποτε 
τρόπο για παράνοµη κατοχή κυνηγετικού όπλου 
υποβάλλει στις αρµόδιες Αστυνοµικές Αρχές τα 
απαιτούµενα δικαιολογητικά και καταβάλει τα 
προβλεπόµενα τέλη για την ανανέωση της άδειας 
κατοχής. Επίσης, εφόσον δεν επιθυµεί τη χορήγη-
ση/ανανέωση της άδειας κατοχής όπλου για θήρα, 
έχει τη δυνατότητα να παραδώσει το κατεχόµενο 
όπλο, µαζί µε την άδεια κατοχής αυτού, εφόσον 
υπάρχει τέτοια.

∆ιευκρινίζεται ότι, η δυνατότητα αυτή δεν απο-
τελεί σε καµία περίπτωση παράταση νόµιµης κα-
τοχής των αναθεώρητων και αδήλωτων όπλων. 
Εφίσταται η προσοχή σε συγγενείς ηλικιωµένων 
που κατέχουν κυνηγετικά όπλα, αλλά και στους 
κληρονόµους αυτών, ως προς τη νοµιµότητα της 
κατοχής τους.

Σε κάθε περίπτωση και προς άρση τυχόν αµ-
φιβολιών για τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες, οι 
ενδιαφερόµενοι µπορούν να επικοινωνούν µε τις 
αρµόδιες Αστυνοµικές Υπηρεσίες του τόπου δια-
µονής τους.

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνοµική ∆ιεύθυνση 
Ν. Αιγαίου, στο πλαίσιο του κοινωνικού και προ-
ληπτικού της ρόλου, συµβουλεύει τους ιδιοκτήτες 
κυνηγετικών όπλων και εξοπλισµού:

• Το όπλο φυλάσσεται πάντα στη µόνιµη κα-
τοικία και διαµονή του ιδιοκτήτη, κλειδωµένο σε 
χώρο που παρέχει ασφάλεια. Ενδείκνυνται χώροι 
όπως µεταλλική ντουλάπα που ασφαλίζει ή οπλο-
βαστός, χώροι που καλύπτονται από συναγερµό ή 
κάµερα ασφαλείας

• Το όπλο πρέπει να φυλάσσεται σε τέτοια κατά-
σταση, ώστε να µην είναι σε θέση να λειτουργήσει, 
να είναι «λυµένο» και να έχει πάνω του µια κλει-
δαριά σκανδάλης

• Η πρόσβαση σε αυτό πρέπει να είναι αδύνατη 
σε οποιονδήποτε άλλο πλην του κατόχου, και ιδι-
αίτερα σε παιδιά

• Απαγορεύεται η φύλαξη του κυνηγετικού 
όπλου σε αγροικίες, εξοχικά, οχήµατα και λοιπούς 
χώρους που δεν πληρούν τους επιβαλλόµενους 
όρους ασφαλείας 

• Τα πυροµαχικά (φυσίγγια) του όπλου φυλάσσο-
νται σε ξεχωριστό µέρος από το όπλο

• Απαγορεύεται η παραχώρηση του όπλου σε 
άτοµα που δεν είναι εφοδιασµένα µε άδεια θήρας

• Για την πώληση ή δωρεά του όπλου απαιτείται 
άδεια της αρµόδιας Αστυνοµικής Αρχή.

• Η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του όπλου 
πρέπει να αναφέρεται άµεσα στην Αστυνοµία

• Η µη έγκαιρη ανανέωση της άδειας κατοχής 
κυνηγετικού όπλου συνιστά παράνοµη κατοχή 
κυνηγετικού όπλου, για την οποία προβλέπονται 
τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις».

τοπικές ειδήσεις
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Ουσιαστικά η µόνη «ελεύθερη» περίοδος πριν 
τις δηµοτικές εκλογές είναι φέτος κατά τη θερι-
νή σεζόν, αφού αµέσως µετά τον Σεπτέµβριο, η 
σχηµατοποίηση των συνδυασµών που θα διεκδι-
κήσουν την ψήφο των παριανών, θα ξεκινήσει το 
τελικό στάδιο για την παρουσίασή τους στο κοι-
νό. Σηµειώνουµε άλλωστε, ότι σύµφωνα µε τον 
νέο Νόµο τίθεται ως καταληκτική ηµεροµηνία 
η 30η Ιουνίου 2023 για την κατάρτιση των 
συνδυασµών, ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος 
των εκλογικών δαπανών, σύµφωνα µε το σκεπτικό 
της νοµοθεσίας.

Έτσι, ήδη, και όχι µόνο στο παρασκήνιο, οι πρώ-
τες ενδείξεις δείχνουν τη σχηµατοποίηση τεσσά-
ρων δηµοτικών συνδυασµών, ενώ δεν αποκλεί-
εται και η δηµιουργία πέµπτου συνδυασµού, για 
τους λόγους που θα διαβάσετε παρακάτω. Θυµί-
ζουµε ότι στις δηµοτικές εκλογές του 2010 είχαµε 
την εµφάνιση τεσσάρων δηµοτικών παρατάξεων 
(Βλαχογιάννης –Ενιαία Κίνηση Πολιτών, Ενότητα 
για το Μέλλον- 43,10% και 50,12% Β’ Κυριακή, 
Πρωτολάτη –Πάρος ΑΞΙΑ- 40,17% και 49,88% Β’ 
Κυριακή, Γλέζος –ΚΕΠ-ΟΣΑ- 8,49% και Ροκονίδας 
–Λαϊκή Συσπείρωση- 8,24%).

Οι αλλαγές του νόµου

Το νέο σχέδιο νόµου για τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές του 2023 προβλέπει τα εξής:

- Επαναφέρεται η 5ετής θητεία για τους δη-
µάρχους και περιφερειάρχες που θα εκλεγούν 
τον Οκτώβριο του 2023.

- Μειώνεται οριακά ο αριθµός των µελών 
του δηµοτικού και του περιφερειακού συµβου-
λίου.

- Το όριο εκλογής από τον πρώτο γύρο τίθε-
ται στο 43%, δηλαδή, 1% µεγαλύτερο από αυτό 
που ίσχυσε στις εκλογές του 2006.

- Εξασφαλίζεται κατά κανόνα τουλάχιστον η 
εκλογή των 3/5 των µελών του συµβουλίου 
στον νικητή των εκλογών.

- Τίθεται όριο 3% για τη εκλογή δηµοτικού 
ή περιφερειακού συµβούλου, το οποίο είναι 
ευθυγραµµισµένο µε το ισχύον στις βουλευτικές 
εκλογές. Άρα, κάθε δηµοτικός συνδυασµός για να 
πετύχει την είσοδό του στο δηµοτικό συµβούλιο 
πρέπει να λάβει το 3% του εκλογικού σώµατος.

- Καταργείται η ξεχωριστή κάλπη για την 
εκλογή των «κοινοτικών Αρχών» η οποία δη-
µιούργησε έναν de facto τρίτο βαθµό αυτοδιοίκη-
σης παρά τη ρητή πρόβλεψη του Συντάγµατος.

- Εναρµονίζεται η πλειοψηφία του δηµάρχου 
στα συµβούλια δηµοτικών κοινοτήτων µε 
πληθυσµό µεγαλύτερο των 500 κατοίκων.

- Σε µικρότερες δηµοτικές κοινότητες ο εκπρό-
σωπός τους εκλέγεται από ενιαία λίστα υποψηφί-
ων και εκτός συνδυασµών. Στην Πάρο λιγότερους 
από 500 εγγεγραµµένους ψηφοφόρους είχαµε 
µόνο στις Λεύκες και τον Κώστο κατά τις τελευ-
ταίες εκλογές του 2019.

- Τίθεται καταληκτική ηµεροµηνία η 30η 
Ιουνίου για την κατάρτιση των συνδυασµών, 
ώστε να υπάρχει πλήρης έλεγχος των εκλογικών 
δαπανών και να είναι εγκαίρως γνωστοί στο εκλο-
γικό σώµα οι υποψήφιοι.

Το διακύβευµα των εκλογών

Η όλη συζήτηση για τις δηµοτικές εκλογές στο 
νησί µας είναι µέσα ουσιαστικά σε µία πρόταση. 
∆ηλαδή, ή αλλάζουµε τα πράγµατα όπως υποστη-
ρίζουν οι αντιπολιτευόµενοι ή συνεχίζουµε για να 
ολοκληρωθούν τα έργα όπως υποστηρίζει η πλει-
οψηφία.

Από την άλλη είναι σίγουρο ότι θα υπάρχουν 
πολλές αλλαγές προσώπων, όχι µόνο λόγω του ότι 
οι συνδυασµοί θέλουν να έχουν ανανέωση, αλλά 
και γιατί ήδη υπάρχει κούραση σε πολλούς εκλεγ-
µένους, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι ειδικά σε τοπικές 
κοινότητες είναι δύσκολη ακόµα και η οριακή πλει-
οψηφία για να γίνουν οι συνεδριάσεις. Άλλωστε οι 
ψηφοφόροι είναι υποψιασµένοι πλέον µέσα από 
την ενηµέρωση ή την απευθείας µετάδοση των 
συνεδριάσεων για το ποιοι σύµβουλοι δίνουν το 
παρόν και ποιοι όχι, αλλά και για το «πόσα ψάρια 
µπορεί να πιάσει ο καθένας τους». Και εδώ είναι 
χαρακτηριστικό ότι υπάρχουν σύµβουλοι που δεν 
έχουµε ακούσει τη φωνή τους στις συνεδριάσεις 
ή που δεν µπορούν να «σταυρώσουν» σωστά δύο 
προτάσεις…

∆ηµοτικές εκλογές

Πόσοι θα είναι 
οι συνδυασµοί;

Στην Πάρο έχει αρχίσει ουσιαστικά η προεκλογική κίνηση για τις δηµοτικές εκλογές, που 
θα πραγµατοποιηθούν στις 8 Οκτωβρίου 2023 κι αν χρειαστεί και δεύτερη Κυριακή, στις 
15 Οκτωβρίου 2023.
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Οι σχηµατισµοί

Πάρος, Επιµένουµε στην Πράξη

Ο συνδυασµός του κ. Μάρκου Κωβαίου (Πά-
ρος, Επιµένουµε στην Πράξη), θα διεκδικήσει τις 
εκλογές για τρίτη συνεχή φορά.

Ο κ. Κωβαίος έχει να αντιµετωπίσει όµως κά-
ποια προβλήµατα. Υπάρχει δυσαρέσκεια στην το-
πική κοινωνία, ιδιαίτερα µε την καθηµερινότητα 
του πολίτη, Εκεί (καθηµερινότητα), ο κ. Κωβαίος 
χάνει για την ώρα. Του έχουν «φορτωθεί» πράγ-
µατα άλλα δικαίως και άλλα όχι. Έτσι, θα προσπα-
θήσει να «µαζέψει» αυτή τη δυσαρέσκεια µέσω της 
υπόσχεσης για τη συνέχιση των µεγάλων έργων 
υποδοµής. Γιατί µπορεί να έχει στο ενεργητικό του 
τον ρόλο που έπαιξε για τη δηµιουργία του νέου 
αεροδροµίου ή ουσιαστικής αποκατάστασης χρό-
νιων προβληµάτων στην ύδρευση και αποχέτευ-
ση, αλλά όσο και να φαντάζει σ’ εκείνον περίεργο 
τα ζητήµατα καθηµερινότητας είναι για πολλούς 
πιο βασικά. Από τη µία δηλαδή λύνει το πρόβληµα 
της ύδρευσης για τα επόµενα 50 χρόνια στην Πα-
ροικιά και από την άλλη έχουµε κολλήσει εδώ και 
δύο χρόνια µε την επισκευή δηµοσίων τουαλετών 
στην πλατεία του Αγ. Νικολάου στην Παροικιά. 
Ακόµα, είναι φανερό ότι η οµάδα των συµβούλων 
για τις δηµοτικές εκλογές και το επικοινωνιακό 
του έλλειµµα, του δηµιουργούν επιπρόσθετα προ-
βλήµατα.

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Η Λαϊκή Συσπείρωση όπως 
και στο πρόσφατο παρελθόν 
έχει δηλώσει ότι δε θεωρεί 
της παρούσης να συζητά για 
τις επόµενες εκλογές εφ όσον 
µε αυτό τον τρόπο έµµεσα 
αυτές οι συζητήσεις και σε-

ναριολογίες ουσιαστικά λειτουργούν αποπροσα-
νατολιστικά για τον κόσµο. Στρέφουν δηλαδή το 
βλέµµα µακριά από τα καθηµερινά µεγάλα χρόνια 
προβλήµατα του τόπου που ζητούν λύση.

Έτσι λοιπόν µε τη µαχητικότητα που τη διακρίνει 
έως σήµερα εξακολουθεί να αναδεικνύει και να 
φέρνει µια σειρά από θέµατα στο δηµοτικό συµ-
βούλιο καταφέρνοντας πολλές φορές, όπως έχου-
µε δει την ανατροπή αφού σέρνει την πλειοψηφία 
όχι µόνο σε συζητήσεις αλλά και σε αποφάσεις… 
Μ’ αυτόν τον τρόπο δεν κερδίζει απλώς τις εντυ-
πώσεις όπως κάποιοι λένε αλλά κερδίζει έδαφος 
στη συνείδηση του κόσµου… µε ότι αυτό σηµαίνει. 
Η παρουσία ωστόσο της ΛΣ στα κοινοτικά συµβού-
λια παρουσιάζεται από ορισµένους πολλές φορές  
αναντίστοιχη της παρουσίας της στο δηµοτικό 

συµβούλιο, ενώ η αλήθεια είναι ότι ο ίδιος ο κανο-
νισµός λειτουργίας του τις καθιστά γνωµοδοτικά 
όργανα και όχι αποφασιστικά.

Το ψηφοδέλτιο πάντως που ενδεχοµένως θα κα-
ταρτιστεί, σαφώς και θα είναι αποτέλεσµα  πολλών 
παραµέτρων όπως πχ ποιοι τελικά θα συστρατευ-
θούν σε συγκεκριµένες θέσεις και δεσµεύσεις, εάν 
και πώς θα επιδράσει η παράλληλη προσπάθεια 
κατάρτισης ψηφοδελτίου από άλλες πολιτικές δυ-
νάµεις και άλλους υποψηφίους. Η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση έχει ιστορία, εµπειρία και λόγο µε βαρύτητα. 
Μπορεί να ζυγίσει τα πράγµατα και να στοχεύσει 
έτσι ώστε στο πλαίσιο των αρχών της να εκφρα-
στεί και µέσα από το ψηφοδέλτιο της η µαχητικά 
αγωνιστική στάση και θέση της στα προβλήµατα 
του τόπου.

Κ. Μπιζάς

Ο έπαρχος Πάρου ήδη έχει ξεκινήσει την προ-
σπάθειά του εδώ και µήνες. Ίσως µάλιστα να είναι 
και ο πρώτος που άνοιξε την προεκλογική περί-
οδο. Το αν ήταν σωστή αυτή η τακτική είναι κάτι 
που θα το κρίνει το µέλλον. Άλλωστε η πόρτα του 
επαρχείου φαίνεται ότι κλείνει οριστικά για τον κ. 
Μπιζά, αφού η δήλωση υποψηφιότητας του κ. Βα-
ζαίου Πετρόπουλου για τη διεκδίκηση του επαρ-
χείου (στην ηλεκτρονική σελίδα της «Φωνής της 

Πάρου» και σε αθλη-
τική (!) του συνέ-
ντευξη ως προέδρου 
της ΑΕ Πάρου), δίνει 
ουσιαστικά τον τόνο 
για την πορεία που 
έχουν πάρει τα πράγ-
µατα στον τοµέα 
των περιφερειακών 
εκλογών.

Ο κ. Μπιζάς, αυτή τη στιγµή έχει ως ατού (και το 
λένε αυτό οι φίλοι του), το ότι είναι γέννηµα θρέµ-
µα της Παροικιάς. Είναι πολιτικά αλώβητος ένε-
κα της θητείας του στο επαρχείο και προσδοκά να 
συσπειρώσει τη δυσαρέσκεια κατά του κ. Κωβαίου 
και ακόµα να συγκεντρώσει ένα ισχυρό ποιοτικά 
ψηφοδέλτιο ίσως και πέρα από τον χώρο της Ν∆. 
Στον σχεδιασµό επί χάρτου ο κ. Μπιζάς φαίνεται 
να βαδίζει έναν σωστό δρόµο, αλλά από τη θεωρία 
στην πράξη υπάρχουν δυσκολίες.

Γρ. Πρωτολάτη

Η κ. Γρηγορία Πρωτολάτη δήλωσε τη διαθεσι-
µότητά της –και αυτή- µέσω δήλωσής της στην 
ηλεκτρονική σελίδα της «Φωνής της Πάρου».

Η δήλωση της κ. Πρωτολάτη έφερε αναστάτωση 
στα άλλα στρατόπεδα, αφού είναι γνωστό ότι έχει 
δυναµική από θέµα ψηφοφόρων της Πάρου στις 
δύο µεγαλύτερες περιοχές (Παροικιά, Νάουσα) κι 
από την άλλη κι αυτή δηλώνει όπως ο κ. Μπιζάς, 
ότι είναι γέννηµα θρέµµα της Παροικιάς. Ακόµα, 
η κ. Πρωτολάτη έχει µεγαλύτερη διεισδυτικότητα 
στη Νάουσα κι αυτό τη φέρνει σε µία θέση κα-

λής εκκίνησης. Το 
θέµα µε την κ. Πρω-
τολάτη είναι ότι και 
στις προηγούµενες 
δηµοτικές εκλογές 
είχε ξεκινήσει να δη-
µιουργεί τελευταία 
συνδυασµό, αλλά ο 
οποίος δεν τελεσφό-
ρησε ποτέ. Πολιτικό χώρο (ΠΑΣΟΚ) έχει για µία 
«πρώτη µαγιά», αλλά σαφώς δεν ποντάρει εκεί. Η 
κ. Πρωτολάτη βαδίζει ακριβώς πάνω στους ψηφο-
φόρους στους οποίους απευθύνονται και οι κ. Κω-
βαίος και Μπιζάς. Το πρόβληµά της είναι εξ αρι-
στερών, καθώς τα όσα έγιναν µεταξύ Πρωτολάτη 
και ΚΕΠ-ΟΣΑ το 2010 δηµιούργησαν «απαγορευ-
τικές γραµµές µεταξύ τους. Στα συν της κ. Πρωτο-
λάτη είναι ότι είναι ένα αυτοδιοικητικό στέλεχος 
που πέρασε µε επιτυχία ως έπαρχος Πάρου, ενώ 
η τακτική της ως επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
µετά το 2010 άφησε εποχή για τη µαχητικότητά 
της στα δηµοτικά δρώµενα του νησιού.

ΣΥΡΙΖΑ

Ο πολιτικός χώρος του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο µεγάλος 
«άγνωστος Χ» για τις εκλογές που θα πραγµατο-
ποιηθούν στις 8 Οκτωβρίου 2023. Για τον τοπικό 
ΣΥΡΙΖΑ πρωτεύον θέµα αυτή τη στιγµή είναι οι 
βουλευτικές και όχι οι δηµοτικές εκλογές.

Όσες συζητήσεις έχουν πραγµατοποιηθεί ως 
τώρα στην τοπική οργάνωση για τις δηµοτικές 
εκλογές είναι στη φάση της βολιδοσκόπησης. Φυ-
σικά, το εκλογικό αποτέλεσµα των βουλευτικών 
εκλογών (όποτε γίνουν) είναι αυτό που θα επη-
ρεάσει τα πάντα. Ακόµα, το κάζο των προηγούµε-
νων δηµοτικών εκλογών στις οποίες ο ΣΥΡΙΖΑ δεν 
κατάφερε να κατεβάσει δηµοτικό συνδυασµό έχει 
παίξει ρόλο. Άλλωστε και τα τότε µέλη είχαν στη 
συνέχεια διασπαστεί στις προτιµήσεις τους ανάµε-
σα στα ψηφοδέλτια Κωβαίου και Ροκονίδα. 

Πάντως, αυτή τη στιγµή (και ας κρατηθεί στην 
άκρη του µυαλού µας), έχει δηµιουργηθεί µία επι-
τροπή η οποία γυρίζει καταρχάς στα χωριά και 
βολιδοσκοπεί για τις δηµοτικές εκλογές. Επανα-
λαµβάνουµε πάντως ότι ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ αυτή 
την εποχή έχει ως πρώτιστο στόχο την επιτυχή έκ-
βαση των βουλευτικών εκλογών. Φυσικά το ότι τα 
35 µέλη της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου, που 
είχαν ψηφίσει για τους εκπροσώπους στο συνέ-
δριο του κόµµατος, αυξήθηκαν σε 120 (τετραπλα-
σιασµός περίπου µέσα σε µικρό χρονικό διάστηµα) 
στις εκλογές της περασµένης εβδοµάδας για την 
Κεντρική Επιτροπή του κόµµατος και του προέ-
δρου, αλλάζει πολύ τους συσχετισµούς.

πρώτο θέµα





Φωνή της Πάρου / 11www.fonitisparou.gr περιβάλλον

Κώστος • Τ: 22840 52550 • F: 22840 52114 • Ε: kontogiorgis@gmail.com
Κ Ο Ν Τ Ο Γ Ι Ω Ρ Γ Η Σ  Α. Ε.

Paros Block
Τα δοµικά στοιχεία PAROS BLOCK κατασκευάζονται απο άριστης ποιότητας και 
προδιαγραφών ελαφρόπετρα και τσιµέντο σε σύγχρονη γραµµή παραγωγής.

Ο σχεδιασµός των προϊόντων απο το σχήµα ώς την σύνθεση, τους προσδίδει 
άριστες ιδιότητες θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, αντισεισµικής 
συµπεριφοράς,µηχανικής αντοχής και πυροπροστασίας.

Το χαµηλό βάρος,η φιλική περιβαλλοντική συµπεριφορά,το εύκολο και γρήγορο 
χτίσιµο µαζί µε την συνολική οικονοµία στην κατασκευή, προσδίδουν επιπλέον 
θετικά χαρακτηριστικά στα προϊόντα PAROS BLOCK.

Ο συνδυασµός σχήµατος και βάρους επιτυγχάνουν ταχύτητα τοποθέτησης, 
µειωµένη ποσότητα συνδετικού κονιάµατος µε αυτόµατη εξοικονόµηση εργατικών 
και υλικών ενώ δεν απατείται η χρήση συµπληρωµατικών µονωτικών υλικών.

 PB-25 PB-20 PB-17 PB-17 PB-10 

µήκος 40cm 40cm 34cm 34cm 39cm

πλάτος 25cm 20cm 17cm 17cm 9cm

ύψος 19cm 19cm 19cm 19cm 19cm

 ενδ. βάρος ξηρού 14,5kg 13kg 8kg 13,5kg 6kg

 τεµάχια/m2 τοιχοποιίας 13,15 13,15 15,15 15,15 13,15 

 κάθετη θλιπτική αντοχή 3,00 N/mm2 2,80 N/mm2 2,80 N/mm2 4,70 N/mm2 2,50 N/mm2 

 θερµοπερατότητα τοιχοποιίας 0.31W/mK 0.30W/mK 0.29W/mK 0.53W/mK 0.26W/mK

τσιµεντόλιθος

1
2
3
4

®

Παράνοµη ρίψη µπαζών
Ο ρυπαίνων 
πληρώνει ή όχι 
και πως;

Απάντηση στον γρίφο των «χαµένων» ευθυνών 
κάτω από τόνους µπαζών που απορρίπτονται ατά-
κτως, ακόµα και σε περιοχές Natura στην Πάρο, 
αναζήτησε ο έπαρχος Κώστας Μπιζάς από τη δι-
εύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αι-
γαίου.

Αναφορικά µε συγκεκριµένη καταγγελία ρίψης 
µπαζών σε περιοχή Natura στη θέση Καλόγερος, 
για την οποία ο κ. Μπιζάς ζήτησε από την αρµό-
δια υπηρεσία της Περιφέρειας διευκρινίσεις για το 
ποια Αρχή θα πρέπει να επιληφθεί της αποκατά-
στασης, εστάλησαν οι σχετικές συστάσεις.

Η διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχε-
διασµού Κυκλάδων αφού διαβίβασε στον δήµο 
Πάρου την επιστολή του έπαρχου και την κοινο-
ποίησε στο Αστυνοµικό Τµήµα του νησιού, ζήτη-
σε «τις άµεσες και κατ’ αρµοδιότητα ενέργειες του 
δήµου» για την άµεση διαχείριση των µη επικίν-
δυνων στερεών αποβλήτων που καταγγέλλονται.

Όπως διευκρινίζεται από πλευράς Περιφέρειας, 

«οι καταγγελίες που αφορούν σε παράνοµη διάθε-
ση αστικών απορριµµάτων, προϊόντων εκσκαφών 
και άλλων µη επικίνδυνων αποβλήτων σε κοινό-
χρηστους χώρους, εξετάζονται από τις αρµόδιες 
υπηρεσίες των οικείων δήµων. Αυτό ισχύει και για 
παράνοµη διάθεση σε ιδιωτικούς χώρους, µε τη 
διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση οι δηµοτικές 

υπηρεσίες απαιτούν την αποµάκρυνση των απορ-
ριµµάτων από τον ιδιοκτήτη ή τα αποµακρύνουν οι 
ίδιες, καταλογίζοντας τα έξοδα και το προβλεπόµε-
νο πρόστιµο στον ιδιοκτήτη».

Μάλιστα, ζητείται από τον δήµο Πάρου να ενη-
µερώσει σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες θα 
προβεί, τόσο το Α.Τ. Πάρου, όσο και τη διεύθυνση 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας.

Κ. Μπιζάς: 
Υπάρχουν και άλλες παρόµοιες περιπτώσεις

Όπως αποκάλυψε στη «Φωνή της Πάρου», ο 
έπαρχος, Κώστας Μπιζάς, χωρίς όµως να κατονο-
µάζει συγκεκριµένα περιστατικά, «υπάρχουν και 
άλλες παρόµοιες περιπτώσεις, µε απόρριψη µπα-
ζών σε πολλά σηµεία της Πάρου, για τις οποίες οι 
αρµόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να επιλαµβάνονται 
και να µην επιτρέπουν σε επιχειρηµατίες να δρουν 
ανεξέλεγκτα στο νησί µας. Πρέπει όσοι δραστηρι-
οποιούνται και επιχειρούν στο νησί µας -και είναι 
ευπρόσδεκτοι- να σέβονται τη νοµοθεσία και το πε-
ριβάλλον. ∆ε λέµε να σταµατήσουν οι επενδύσεις. 
Σε µία ελεύθερη οικονοµία ζούµε αλλά ελεύθερη 
οικονοµία δε σηµαίνει ασυδοσία.

Στο δια ταύτα θα πρέπει να αρµόδιες υπηρεσί-
ες να επιληφθούν της αποκατάστασης του τοπίου 
στην περιοχή Καλόγερος. Να καλέσουν όλους όσοι 
τα απόθεσαν να τα αποµακρύνουν από την προστα-
τευόµενη περιοχή. Σε διαφορετική περίπτωση να 
τα µαζέψουν και να επιβάλλουν το αντίστοιχο πρό-
στιµο στους υπαίτιους» υπογράµµισε ο κ. Μπιζάς.
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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)

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 επαγγελ-
µατικός χώρος 102 τ.µ. σε άριστη 
κατάσταση, µε αυλή 70 τ.µ. επί της 
κεντρικής οδού, 15 µ. από την παρα-
λία. 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

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

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

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

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

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

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

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

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. Παρέχεται διαµονή. 
Τηλ. επικοινωνίας 6947 819 393 από 
09.00 έως 15.00. Email: dladikos@
jotis.gr

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.

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 
από κατασκευαστική εταιρεία στη 
Πάρο, για το κατάστηµα  λιανικής. 
Αποστολή βιογραφικών στο info@
jmconstructions.gr, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 22840 22765.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για 
πλήρη ή µερική απασχόληση, σε λο-
γιστικό γραφείο στη Νάουσα Πάρου. 

Απαραίτητη η γνώση εφαρµογών 
MS OFFICE και αγγλικών. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: p.deltafi n@
gmail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από το 
λογιστικό γραφείο CHRISTOFOROS 
ACCOUNTING στην Παροικιά της 
Πάρου, για µόνιµη εργασία πλήρους 
απασχόλησης. Προσόντα: Άριστη 
γνώση χρήσης Η/Υ, οργανωτικότητα, 
µεθοδικότητα, άριστη γνώση αγγλι-
κών. θα εκτιµηθεί η προϋπηρεσία 
και η γνώση λογιστικών εφαρµογών. 
Τηλ: 22840 21838 Κιν: 6972 264509 
Email: info@christoforos.eu

ΠΩΛΗΤΡΙΑ µε προϋπηρεσία στο 
χώρο ζητείται από την εταιρεία 
SUGARFREE, για το κατάστηµα της 
Νάουσας Πάρου. Αποστολή βιογραφι-
κών στο email: dzap@thelifeup.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στην Παροικιά, για τα πόστα 
απογευµατινής reception και βοηθού 
συντηρητή. Απαραίτητη η γνώση 
αγγλικών για το πόστο της reception. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6947 023 004.

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: https://tinyurl.com/Agkairia, 
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 λεπτοµερείς πληροφορίες για το ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των 
προδιαγραφών και της τιµής πώλησης: https://tinyurl.com/Agkairia, mail: kai.
kleinschmidt@me.com

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

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. ΠΛΗΡΟΦΟ-
ΡΙΕΣ: 6946687076, batsouri@
hotmail.com

ΜΑΓΕΙΡΕΣ/ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΕΣ
ζητούνται από το ξενοδοχείο 
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 5* στη Χρυσή Ακτή 
Πάρου, µε γνώσεις ελληνικής 
παραδοσιακής κουζίνας. Για 
πληροφορίες τηλεφωνήστε στο 
6987 888 774 ή στείλτε mail 
στο: operations@poseidon-
paros.gr

Ο Όµιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ζητά να προσλάβει 
για την Μονάδα Παραγωγής Σκυροδέµατος 
της Lafarge στην Πάρο, Χειριστή Γραµµής Πα-
ραγωγής Σκυροδέµατος – Τεχνίτη (Κωδικός 
Θέσης: ΠΑ22), µε ειδίκευση στην µηχανολογία, 
επαγγελµατική άδεια και εµπειρία σε µονάδα 
παραγωγής. Για περισσότερες λεπτοµέρειες και 
την ηλεκτρονική αποστολή του βιογραφικού σας 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Οµίλου www.
heraclesgroup.gr και ειδικότερα την υποενότητα 
«∆ουλεύοντας για τον Όµιλο ΗΡΑΚΛΗΣ». 



Φωνή της Πάρου / 13www.fonitisparou.gr απόψεις

«Οι άλλοι»

Ό,τι κι αν γράψουµε για την ευθύνη των πο-
λιτών στην καθηµερινότητα του τόπου µας 
είναι σίγουρο όχι µόνο ότι θα επιδοκιµαστεί 
από τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσµου 
του νησιού µας, αλλά είναι ακόµα σίγουρο 
ότι δεκάδες πολίτες στη βόλτα µας θα µας 
σταµατήσουν, για να µας πουν ένα «µπρά-
βο!», που το γράψαµε.

Ωραία! ∆ιαβάστε τώρα κι αυτό, για την πα-
ραπάνω παράγραφο που γράψαµε. Κολοκύ-
θια τούµπανα! Ακριβώς όπως το έγραψα. 
Για όλα, µα για όλα τα στραβά φταίνε όλοι οι 
άλλοι κι όχι η αφεντοµουτσουνάρα µας. Οι 
άλλοι φταίνε. Πώς να το κάνουµε δηλαδή; Οι 
άλλοι πετούν τα σκουπίδια όπου να ’ναι. Οι 
άλλοι ενοχλούν µε τις φωνές τους στις 4 το 
µεσηµέρι. Οι άλλοι καταλαµβάνουν τους δη-
µόσιους χώρους. Οι άλλοι δε σέβονται το πε-
ριβάλλον. Οι άλλοι χτίζουν όπως θέλουν και 
χαλούν την παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχι-
τεκτονική. Οι άλλοι! Όλοι το ξέρουµε αυτό…

Τώρα, ποιοι να είναι άραγε αυτοί οι άλλοι; 
Να ’ναι τίποτα Αξιώτες ή τίποτα Συριανοί; 
Γιατί, αν είναι αυτοί οι άλλοι, να οργανωθού-
µε παιδιά, να πάµε στο λιµάνι να τους πιάσου-
µε και να τους κάνουµε τόπι στο ξύλο, που 
χαλάνε την Πάρο «µας». Αυτό το «µας», όποτε 
το ακούτε ή το βλέπετε γραµµένο, να κρατάτε 
πάντοτε επιφύλαξη. Είναι το καταφύγιο κάθε 
κατεργάρη. Όπως είχε πει και ο άγγλος λογο-
τέχνης, Σάµιουελ Τζόνσον, πριν 200 χρόνια 
περίπου: «ο πατριωτισµός είναι το τελευταίο 
καταφύγιο ενός καθάρµατος». Κάπως έτσι και 
µε το «Πάρος µας», νησί µας» κλπ. Όταν κά-
νεις τη «λαδιά» σου και πετάς π.χ. τα µπάζα 
όπου βρεις, µετά λες «εγώ για την Πάρο µας 
να δώσω τα πάντα!».

Έτσι, για να ξέρουµε τι λέµε δηλαδή, όταν 
ακούς πολλά «µας» και να γνωρίζεις ότι κάτι 
κρύβεται από πίσω. Όταν π.χ. αισθάνεσαι 
πραγµατικός πατριώτης δε λες «µας», «µας», 
«µας», αλλά πράττεις. Τα ίδια αν αισθάνεσαι 
ορθόδοξος. ∆εν κρατάς κοµποσκοίνι σε εµφα-
νές σηµείο ή κάνεις 2 µετάνοιες µε το που πας 
στη λειτουργία, αλλά πράττεις, έστω κι αυτό 
το λίγο που µπορείς.

Η ιστορία λοιπόν µε το συνεχές «φταίνε οι 
άλλοι» αρχίζει και εκνευρίζει. ∆ε σου φταί-
νε για τα πάντα γύρω σου οι κυβερνήσεις, οι 
δηµοτικές Αρχές ή οι περιφερειακές Αρχές. 
Όταν εσύ δεν είσαι σοβαρός σαν άνθρωπος 
και το µόνο που θέλεις είναι η βόλεψή σου 
τότε σου φταίνε οι εξουσίες. Ποτέ σου όµως 
δε θα καταλάβεις ποιοι αποτελούν το κράτος…

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

Η αυτοδιοίκηση 
είναι «έρωτας»!

Είναι και «στήριγµα» της κοινωνίας, σε έναν 
κόσµο που αλλάζει. Αρκεί να είναι και ισχυ-
ροί οι δήµοι. Αυτός ήταν ο τίτλος της έκτα-
κτης συνάντησης δηµάρχων, που πραγµατο-
ποιήθηκε Κ.Ε.∆.Ε.

Στη λαίλαπα των κρίσεων που έπληξαν 
και συνεχίζουν να πλήττουν τη χώρα όπως 
τα τρία µνηµόνια, η πανδηµία και ο πόλεµος, 
οι πολίτες ψάχνουν στήριγµα και οι δήµοι 
αποδείχθηκαν το «αποκούµπι» τους. Μπορεί 
όµως µια αυτοδιοίκηση, µε κουτσουρεµένη 
χρηµατοδότηση και αποδυναµωµένη από 
ανθρώπινο δυναµικό, να αποτελέσει στήριγ-
µα; Μπορούν οι δήµοι, ο πιο κοντινός για τον 
πολίτη φορέας διοίκησης, να παίξουν ρόλο 
στη διαµόρφωση της ποιότητας ζωής των 
πολιτών και στη διαχείριση της κοινής καθη-
µερινότητας τους; Στα χαρτιά όχι στην πραγ-
µατική ζωή!

Είναι αλήθεια ότι για να υπηρετήσεις την 
αυτοδιοίκηση, µε τα σηµερινά της οικονοµι-
κά, γραφειοκρατικά και οργανωτικά προβλή-
µατα, χρειάζεται να είναι «καύσιµη ύλη» ο 
έρωτας, σύµφωνα µε δήλωση γνωστού δη-
µάρχου. Έρωτας χωρίς ανταπόκριση!

Γιατί οι απαιτήσεις των πολιτών είναι πολ-
λές και οι δυνατότητες χρηµατοδότησης των 
δήµων, ελάχιστες. Με πέντε ψωµιά και δύο 
ψάρια, δεν µπορεί να ταΐσουν 5000 ανθρώ-
πους που πεινάνε, ούτε να αναστηλώσουν 
στα πόδια τους, ολόκληρες οικογένειες που 
πάσχουν. Εκτός κι αν το κεντρικό κράτος πι-
στεύει ότι µπορούν να «χορτάσουν» µε τις 
υποσχέσεις µε τις οποίες «προικίζουν» τους 
δήµους.

Η κοινωνία βιώνει µια εικόνα, µέσα στην 
οποία τα πάντα δείχνουν να γκρεµίζονται. 
Οι δήµοι, οφείλουν να στέκονται δίπλα στον 
πολίτη. Να βιώνουν οι ίδιοι την κοινωνική 
καθηµερινότητα στους δρόµους µε δράσεις 
ουσιαστικές και πρακτικά ωφέλιµες. Αρκεί 
και το κεντρικό κράτος να σταθεί αρωγός, 
δείχνοντας εµπιστοσύνη και επιδιώκοντας 
σχέσεις συνεργασίας µε τους έχοντες την ευ-
θύνη διοίκησης των δήµων και εγγύτητας µε 
τους πολίτες.

Οι εκάστοτε κυβερνήσεις δε θα πρέπει να 
ξεχνάνε ότι οι δήµοι είναι «µεταφορείς» των 
µηνυµάτων και επιδιώξεων της κάθε κυβέρ-
νησης, προς τους πολίτες. Την επόµενη φορά, 
που θα κατατίθεται ένα νοµοσχέδιο η αυτοδι-
οίκηση πρέπει να έχει συµµετοχικό ρόλο κατά 
την ετοιµασία του και όχι εκ των υστέρων.

Η αυτοδιοίκηση δεν είναι παρίας, αλλά µέ-
ρος την δηµόσιας διοίκησης! Μην την πυρο-
βολείτε!

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου

Τη συντονισµένη αντιµετώπιση του πα-
ραεµπορίου και της άναρχης κατάληψης 
δηµόσιων και κοινόχρηστων χώρων στο 

νησί, ανέδειξε ο δήµαρχος Πάρου, Μάρκος 
Κωβαίος, σε ευρεία σύσκεψη που συγκάλε-
σε µε τους παραγωγικούς φορείς του τόπου, 
παρουσία του διοικητή του ΑΤ Πάρου και εκ-
προσώπου του Λιµενικού, στον απόηχο της 
επιχείρησης «σκούπας» που πραγµατοποιή-
θηκε στις 16/5 στην Παροικιά. Ο δήµαρχος 
ανέδειξε τη σηµασία της σωστής στρατηγικής 
και συνεργασίας για την αντιµετώπιση του 
-καλοκαιρινού κατά βάση- φαινοµένου που 
επηρεάζει σηµαντικά την τοπική οικονοµία.

Αυτό που φάνηκε πραγµατικά να ενο-
χλεί είναι η δραστηριοποίηση των Ροµά 
µε τρόπο που µαρτυρά ότι βλέπουν το 

νησί ως «ξέφραγο αµπέλι». Επ’ αυτού βρί-
σκεται σε εξέλιξη επιχείρηση της Αστυνοµίας 
µε πρωτοβουλία του διοικητή του ΑΤ Πάρου, 
Γιώργου Μποζίκη, ο οποίος δεν επιχείρησε να 
κρύψει κάτω από το «χαλί» το πρόβληµα της 
υποστελέχωσης. 

Ανάγκη συνεργασίας µε το Λιµενικό 
Σώµα, ώστε µετά από σχετικούς ελέγ-
χους να ακινητοποιούνται και να τους 

αφαιρούνται διπλώµατα και παράνοµες 
άδειες, άµα την άφιξή τους στο λιµάνι της 
Πάρου. Πρόταση που έγινε αποδεκτή από τον 
υπολιµενάρχη, Νικόλαο Τσαντουλή, ο οποίος 
και αυτός επιβεβαίωσε την ανάγκη στελεχια-
κής ενδυνάµωσης της υπηρεσίας του, καθώς 
όπως είπε: «Η έξαρση του συγκεκριµένου φαι-
νοµένου απαιτεί κατασταλτικές δράσεις, εν τη 
γενέσει τους».

Οι έµποροι δια του κ. Απόστολου Αλι-
πράντη αλλά και ο πρόεδρος του Συλ-
λόγου Ενοικιαζόµενων ∆ωµατίων, «Πο-

σειδώνας», Γιώτης Αµανατίδης, αποτύπωσαν 
µε ζωηρότητα την ασύδοτη δράση της συγκε-
κριµένης οµάδας στην τοπική αγορά. Ακόµα, 
το µέγα πρόβληµα των αυτοσχέδιων καταυ-
λισµών και την κατάληψη δηµόσιων και κοι-
νόχρηστων χώρων ανέδειξε η πρόεδρος της 
τοπικής κοινότητας Παροικιάς, Μαργαρίτα 
Αργουδέλη, ταυτόχρονα µε το επαπειλούµενο 
πρόβληµα δηµόσιας υγείας λόγω του τρόπου 
ζωής τους.

Η πρόεδρος των ξενοδόχων Πάρου Αντι-
πάρου, Μ. Αµπατζή, όπως και η πρόε-
δρος του συλλόγου καφε/εστιατόρων, 

Ολ. Μοίρα, ανέδειξαν το θέµα της ενίσχυσης 
των δυνάµεων αστυνόµευσης ΕΛΑΣ και Λι-
µενικού αλλά και της εξέτασης του θέµατος 
από την κοινωνική του πλευρά, µέσω δράσε-
ων ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης της 
τοπικής κοινωνίας απέναντι στο µέγα θέµα 
της επαιτείας.

«Θέλουµε να είµαστε ένας ευρωπαϊκός 
προορισµός υψηλών στάνταρτ και άρι-
στων υπηρεσιών σε ένα αδιαπραγµάτευ-

το πλαίσιο ευταξίας, ανεξαρτήτως χρώµατος ή 
φυλής» τόνισε ο δήµαρχος Πάρου.

Τά ἐν δήµῳ
της Ιωάννας Μουτσανά

Ένταση ελέγχων
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Εκπαιδευτικό 
ταξίδι

Το ΕΠΑΛ Πάρου συµµετέχοντας στο πρόγραµµα 
Erasmus+ υλοποίησε σχέδιο µε τίτλο: «Ψηφιακές 
εφαρµογές στον τουρισµό (e-tourism)». Στο πλαί-
σιο του προγράµµατος, 20 µαθητές των τοµέων 
∆ιοίκησης και Οικονοµίας και Πληροφορικής και 
τρεις συνοδοί καθηγητές, ταξίδεψαν στην Πορτο-
γαλία από 23/3 έως 7/4/2022.

Η εµπειρία για όλους θα µείνει αξέχαστη. Είχαν 
την ευκαιρία να πραγµατοποιήσουν επαγγελµατι-
κές επισκέψεις σε φορείς τουρισµού της Πορτογα-
λίας καθώς και σε εταιρείες που δραστηριοποιού-
νται στο χώρο του τουρισµού. Παρακολούθησαν 
µαθήµατα στην αγγλική γλώσσα σε σχέση µε τον 
τουρισµό και την επίδραση της τεχνολογίας στην 
οργάνωση και προώθηση του τουριστικού προϊό-
ντος. 

Τέλος, περιηγηθήκαν στα αξιοθέατα της βορείου 
Πορτογαλίας, έχοντας την ευκαιρία να γνωρίσουν 
την ιστορία και την κουλτούρα της χώρας που 
τους φιλοξένησε.

Webinar από το 
επιµελητήριο

Το επιµελητήριο Κυκλάδων διοργανώνει δωρεάν 

webinar για την επιµόρφωση του συντονιστή/ιδι-

οκτήτη καταλύµατος πάνω στα ειδικά πρωτόκολ-

λα υγειονοµικού περιεχοµένου βάσει των οποί-

ων λειτουργούν οι τουριστικές επιχειρήσεις στο 

πλαίσιο της λήψης µέτρων έναντι του κορωνοϊού 

COVID.

Όπως σηµειώνει σε σχετική ανακοίνωσή του το 

επιµελητήριο Κυκλάδων: «[…] σας καλούµε να δη-

λώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας για να εξασφα-

λίσετε τη συµµετοχή σας. Σας διευκρινίζουµε πως 

όσοι έχετε παρακολουθήσει το πρώτο σεµινάριο 

στις 5/4/2022 δεν χρειάζεται να παρακολουθήσετε 

κάποιο άλλο σεµινάριο, αφού θα λάβετε άµεσα τη 

σχετική βεβαίωση παρακολούθησης, η αποστολή 

της οποίας είναι σε εξέλιξη».

Σηµειώνουµε ότι η υποβολή αιτήσεων για τη 

συµµετοχή στο σεµινάριο γίνεται στον σύνδεσµο 

www.e-kyklades.gr και, αν υπάρξει ανάγκη, θα 

προγραµµατιστούν και άλλα τµήµατα επιµόρφω-

σης. Όπως ορίζει η νέα εγκύκλιος, η παρακολού-

θηση του εκπαιδευτικού σεµιναρίου είναι υποχρε-

ωτική και συνδέεται µε την ασφαλή και νόµιµη 

λειτουργία κάθε επιχείρησης διαµονής. Έτσι, απαι-

τείται εκ νέου εκπαίδευση του ιδιοκτήτη ή διευθυ-

ντή του καταλύµατος:

• από 1 έως 50 δωµατίων: εκπαίδευση ενός ατό-

µου ανά κατάλυµα

• άνω των 50 δωµατίων: εκπαίδευση ενός ατό-

µου ανά υπηρεσία/τµήµα καταλύµατος

Η προθεσµία ολοκλήρωσης εκπαίδευσης του 

ιδιοκτήτη/συντονιστή για την τουριστική περίοδο 

2022 πρέπει να γίνει έως 1.6.2022 από συνεργα-

ζόµενους φορείς (όπως είναι το επιµελητήριο Κυ-

κλάδων).

Η εκπαίδευση αφορά όλες τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα της διαµονής στις 

Κυκλάδες και παρέχεται δωρεάν στα ταµειακά 

ενήµερα µέλη του επιµελητηρίου. Σε όλους τους 

συµµετέχοντες θα χορηγηθεί η απαραίτητη βεβαί-

ωση παρακολούθησης. 

Τέλος, όσοι δεν έχουν εκδώσει το σήµα πιστοποί-

ησης Health First αυτό εκδίδεται από το υπουργείο 

Τουρισµού(healthfi rsttourism.gr). Η επανέκδοση 

του σήµατος λειτουργίας Health First απαιτείται 

σε περίπτωση αλλαγής επωνυµίας, νοµικής µορ-

φής του καταλύµατος ή του υπευθύνου του κατα-

λύµατος.

Ηµερίδα για την 
Πάρο

Πραγµατοποιήθηκε η ηµερίδα µε θέµα «Η Πά-
ρος ανά τους Αιώνες Από την Προϊστορική Επο-
χή στον 16ο Αιώνα µ.Χ.», που διοργανώθηκε στο 
Πνευµατικό Κέντρο του δήµου Αθηναίων από την 
ΟΠΑΣ.

Στην ηµερίδα έγινε η παρουσίαση του νέου τό-
µου πρακτικών του Ε’ διεθνούς επιστηµονικού συ-
νεδρίου για την αρχαιολογία της Πάρου και των 
Κυκλάδων.

Ο τόµος, 630 σελίδων µε την επιστηµονική 
επιµέλεια της προέδρου του ΙΑΠΚ, αρχαιολόγου, 
Ντόρας Κατσωνοπούλου, περιλαµβάνει 38 επιστη-
µονικά άρθρα ελλήνων και ξένων επιστηµόνων 
στους τοµείς της αρχαιολογίας, βυζαντινών σπου-
δών, κλασικής φιλολογίας και γεωλογίας.

Στον χαιρετισµό του δηµάρχου Πάρου, Μ, Κω-
βαίου, που ανέγνωσε ο Γ.Γ. του δήµου, υπογραµµί-
στηκε: «[…] στην Πάρο έχουµε την τιµή να είµαστε 
θεµατοφύλακες µίας πολιτιστικής παράδοσης και 
µίας τεράστιας ιστορίας, χιλιάδων ετών, που ξεκινά 
ήδη από το 4.000 π.Χ.. Στη διάρκεια των χρόνων, 
το νησί µας γνώρισε µεγάλες περιόδους οικονο-

µικής και πολιτιστικής ακµής, αλλά και περιόδους 
λεηλασιών, έντονης βίας, παρακµής και αφάνειας. 
Η συναρπαστική ιστορία του, που µοιάζει µε µυθι-
στόρηµα, µπορεί να χάνεται στα βάθη των αιώνων, 
αλλά έχει τόσο ενδιαφέρον που σε προκαλεί να την 
ανακαλύψεις».

Από την πλευρά του, ο έπαρχος Π.Ε. Πάρου, Κ.  
Μπιζάς, χαιρετίζοντας την ηµερίδα υπογράµµισε: 
«Τα πλούσια αρχαιολογικά και ιστορικά δεδοµένα 
που έχουν έρθει στο φως µέχρι σήµερα, µαρτυρούν 
ότι η Πάρος, κατά τη διάρκεια της µακραίωνης 
ιστορίας της, διαδραµάτισε εξέχοντα ρόλο στο θα-
λάσσιο χώρο του Ν. Αιγαίου, από την προϊστορική 
περίοδο έως και τη σύγχρονη εποχή. Η θέση της 
στην καρδιά σχεδόν των Κυκλάδων, συνέβαλε κα-
θοριστικά στην ένταξη του νησιού σε σηµαντικούς 
ναυτικούς δρόµου».

Η αρχαιολόγος, ∆ρ. Ντόρα Κατσωνοπούλου, εξή-
γησε για το βιβλίο ότι διαιρείται σε τέσσερα µέρη. 
Το πρώτο µέρος είναι αφιερωµένο στην «Πάρια 
λίθο», δηλαδή το παριανό µάρµαρο και στους πά-
ριους γλύπτες, ενώ το δεύτερο µέρος αφορά στην 
Πάρο, ως προς διάφορα πεδία του πολιτισµού της 
σε σχέση µε τον αρχαίο κόσµο. Το τρίτο µέρος εί-
ναι αφιερωµένο στη βυζαντινή και µετα-βυζαντινή 
περίοδο και το τέταρτο µέρος του τόµου, αφορά 
στο φυσικό και θαλάσσιο περιβάλλον.

Ο καθρέφτης

«Έτσι είναι αν έτσι νοµίζετε». Πρόκειται για 
µια σάτιρα, του Λουίτζι Πιραντέλο, που ανα-
δεικνύει την αδυναµία των ανθρώπων να κα-
τανοήσουν τα κίνητρα ακόµη και των δικών 
τους πράξεων.

Αναζητώντας την αλήθεια φαίνεται ολο-
κάθαρα ότι δεν υπάρχει µία, αλλά τόσες όσοι 
και οι «συµµετέχοντες» στην αποκάλυψη 
της. Το ίδιο ακριβώς συµβαίνει και στην πεζή 
µας πραγµατικότητα σχετικά µε τη δηµοτική 
αρχή, την αντιπολίτευση και τα τοπικά δρώ-
µενα. Ο καθένας µας έχει βγάλει τα συµπε-
ράσµατα του, έχει «δηµιουργήσει την αλήθεια 
του», που ό,τι και να γραφεί, ό,τι και να λε-
χθεί αυτή δεν αλλάζει µε τίποτα. Η απόλυτη 
αλήθεια όµως, δεν υπήρξε ποτέ και ούτε θα 
υπάρξει. Μόνο το µαθηµατικό αποτέλεσµα 
της βραδιάς των εκλογών, που παρέσυρε κά-
ποιους να πιστέψουν σ’ αυτήν. Κι όµως ήταν 
ο καθρέφτης… που µέσα του είχαν εγκλωβι-
στεί, από τα πιο αγνά µέχρι τα πιο ποταπά, 
συναισθήµατα. Εκείνα που υπήρχαν στην µία 
άκρη και έβλεπαν ένα όραµα κι ένα αγώνα 
για τις πραγµατικές ανάγκες των ανθρώπων, 
κι εκείνα που κείτονταν  στην άλλη άκρη και 
έβλεπαν µόνο την προσωπική τους ωφέλεια. 
Φυσικά µε χιλιάδες διαφορετικούς λόγους κι 
ενδιάµεσα στάδια.

Είναι άραγε αυτό αλήθεια; Έτσι είναι αν έτσι 
νοµίζετε… Ή καλύτερα… Έτσι είναι αν έτσι νο-
µίζουµε…

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου
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Στην κορυφή 
του βάθρου

Η εξαιρετική αγωνιστική παρουσία των αθλητών 
στίβου του ΑΟ Πάρου στο διασυλλογικό πρωτά-
θληµα Κυκλάδων 2022, είχε ως αποτέλεσµα µία 
µεγάλη συγκοµιδή µεταλλίων και την κατάληψη 
του βάθρου από αθλητές και αθλήτριες πλήθους 
αγωνισµάτων. 

Στην Κ16 είχαµε 8 χρυσούς πρωταθλητές Κυ-
κλάδων, τέσσερις ασηµένιους και δύο χάλκινους. 
Στην Κ18 είχαµε 2 χρυσούς πρωταθλητές, τέσσε-
ρις ασηµένιους και ένα χάλκινο. Στους Αναπτυξι-
ακούς Αγώνες Κ16 που πραγµατοποιήθηκαν στη 
Νάξο, όλα τα παιδιά έκαναν ατοµικά ρεκόρ. 

Μετάλλια στο διασυλλογικό Κυκλάδων Κ16

Χρυσά
Κριστιάν Στεφανοάϊα, Ραγκούσης Φοίβος, 
Σκιαδάς Μιχάλης, Μπαρµπαρής ∆ηµήτρης, 
σκυταλοδροµία 4Χ80 µ. αγοριών, χρόνος 40:43
Μπαρµπαρής ∆ηµήτρης 80 µ. - 10:45
Μεγάλου Ιωάννα ακόντιο - 28.86 µ.
Κλαµπατσέα Ελευθερία 80 µ. - 11:81
Μαυρίδου Λήδα µήκος - 4.58
Μεγάλου Ιωάννα 200 µ. εµπόδια - 34:15
Μαυρίδου Λήδα - 80 µ. εµπόδια - 15:58
Ζουµής Μιχάλης ακόντιο - 28.31

Ασηµένια
Ζαµπουνίδης Παναγιώτης 80 µ. - 11.23
Σκιαδάς Μιχάλης 200 µ. εµπόδια 34.22
Ραγκούσης Φοίβος ακόντιο - 25.15 µ.
Ζαµπουνίδης Παναγιώτης µήκος - 4.66

Χάλκινα
Στεφανοάϊα Κριστιάν 80 µ. 11.52
Ζουµής Μιχάλης 200 µ. εµπόδια - 35:04

Αναπτυξιακοί Αγώνες Κ16 - Ατοµικά ρεκόρ

80 µ
Χρυσό Μπαρµπαρής ∆ηµήτρης 10.19 
Ασηµένιο Στεφανοάια Κριστιάν 10.93

200 εµπόδια 
Χρυσό Μεγάλου Ιωάννα Βασιλική 32.26  
(Πολύ κοντά στο όριο για το πανελλήνιο πρωτά-
θληµα (32.00)

200 εµπόδια
Χρυσό Ραγκούσης Φοίβος 30.16
Ασηµένιο Σκιαδάς Μιχάλης 32.95

150 µ.
Χάλκινο Κλαµπατσέα Ελευθερία 21.78

80 µ.
Χάλκινο Ρωµοσιού Έλενα 12.21

Το χρονικό των επιτυχιών

Όλα ξεκίνησαν το 2014, όταν η εκπαιδευτικός 
Φυσικής Αγωγής, Μαρία Τσουκνίδα, µετατί-
θεται σε σχολείο της Πάρου και µε παρότρυνση της 
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Κυκλάδων οργάνωσε τη συµµετοχή 
στους πρώτους Αναπτυξιακούς Αγώνες µε οκτώ 
παιδάκια που κατάφεραν να βρουν. 

Μόλις το 2015 το τµήµα στίβου του ΑΟ Πάρου 
µπήκε και επίσηµα στα µητρώα του ΣΕΓΑΣ και από 
εκεί και πέρα υπήρξε µια γεωµετρική ανάπτυξη. 
Τα 15παιδιά έγιναν 40, µετά 60 και πριν την παν-
δηµία το δυναµικό του τµήµατος µετρούσε περί τα 
125 άτοµα. 

«Από την πρώτη χρονιά εγγραφής του τµήµατος 
στίβου του ΑΟΠ  στα µητρώα του ΣΕΓΑΣ είχαµε 
πρωταθλητές Κυκλάδων» υπογραµµίζει η κ. Τσου-
κνίδα.

«Είναι εκατοντάδες τα παιδιά που έχουν περά-
σει από την Ακαδηµία και πολλές δεκάδες πρωτα-
θλητών Κυκλάδων σε όλα τα αγωνίσµατα. Έχουµε 
εξαιρετικές εµφανίσεις και µετάλλια στους Αιγαι-
οπελαγίτικους Αγώνες. Ακόµα και πέρυσι µε τα 
προβλήµατα των lockdown είχαµε εκπροσώπηση 
στο πανελλήνιο πρωτάθληµα µε δύο τελικούς» ση-
µειώνει µε εµφανή περηφάνια.

«Αγκάθι» οι υποδοµές

«Από άποψη υποδοµών έχουµε τεράστιο πρόβλη-

µα» υπογραµµίζει η προπονήτρια στίβου Μαρία 
Τσουκνίδα. «Ό,τι υλικοτεχνική υποδοµή υπάρχει 
στο στάδιο την έχουµε φτιάξει από το µηδέν. Μας 
βοήθησε ο δήµος για την αγορά εµποδίων, καθώς 
έχουµε εξαιρετικές εµποδίστριες µε τελικούς Πα-
νελληνίων και βάθρα στους Αιγαιοπελαγίτικους 
Αγώνες. Πέραν αυτού όµως, για όλα τα υπόλοιπα 
έχει επιληφθεί το τµήµα στίβου του ΑΟΠ µε την 
πολύτιµη συνδροµή των γονέων».

Σοβαρά προβλήµατα παρουσιάζει και το ίδιο το 
στάδιο, απουσία τακτικών εργασιών συντήρησης. 
Τις φθορές στο ταρτάν επιχειρούν να τις µπαλώ-
σουν προπονητές και εθελοντές µε πρόχειρα υλι-
κά, ενώ, το αίτηµα πραγµατοποίησης µελέτης για 
την ανασύσταση του σταδίου παραµένει σε κάποια 
συρτάρια µεταξύ δήµου και περιφέρειας, επί µα-
κρόν.

Υπερήφανος ΑΟ Πάρου

Η διοίκηση, ο πρόεδρος του ΑΟΠ Νίκος Σαρ-
ρής, οι έφοροι Νίκος Μονδρέας και Μαρία Αν-
δαβόγλου και οι προπονήτριες Μαρία Τσουκνί-
δα και Ντίνα Τσαρουχά υπερβάλλουν εαυτό για 
τη στήριξη των νεαρών αθλητών. 

«Είµαστε περήφανοι για όσα καταφέρανε τα παι-
διά µας, ιδίως αν αναλογιστούµε ότι 2 χρόνια λόγω 
πανδηµίας κάνανε ελάχιστες προπονήσεις και ξε-
κινήσανε ουσιαστικά τον Σεπτέµβριο.

Πραγµατικά ένα τεράστιο µπράβο στους προπο-
νητές, στους γονείς, στους εφόρους µας και ένα 
µεγαλύτερο µπράβο στα παιδιά που µας έκαναν 
περήφανους, γιατί θέλει ψυχή να φέρεις τόσα µε-
τάλλια».

Από δεξιά προς αριστερά: 
Μαρία Τσουκνίδα, Κριστιάν Στεφανοάια, Ραγκούσης Φοίβος, Σκιαδάς Μιχάλης, Μπαρµπαρής ∆ηµήτρης, Τσαρουχά Ντίνα




