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Οικοδοµικές εργασίες εν µέσω θέρους

Θωράκιση 
λιµένων σε 
Νάουσα και 
Π. Λιβάδι
Στην υπογραφή συµβάσεων δύο πολύ 
σηµαντικών λιµενικών έργων προστα-
σίας, του αλιευτικού καταφυγίου Νά-
ουσας και θωράκισης του υφιστάµενου 
µόλου στο Πίσω Λιβάδι, προχώρησε ο 
δήµος Πάρου. Τα 2 έργα είναι συνολι-
κού προϋπολογισµού πλέον των 4 εκ. 
ευρώ.

» ΣΕΛ. 11

Αποχετευτικό 
δίκτυο
Η απόρριψη λιπών, ελαίων και απο-
βλήτων τροφίµων στο αποχετευτικό 
δίκτυο από τις επιχειρήσεις εστίασης 
αποτελούν σηµαντικής κλίµακας περι-
βαλλοντικό και διαχειριστικό πρόβλη-
µα µε αρνητικές επιπτώσεις τόσο στα 
δίκτυα λυµάτων, τα αντλιοστάσια, όσο 
και στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
τους. 

» ΣΕΛ. 7

Ας βρεθεί λύση!
Την αναστολή βαρέων οικοδοµικών εργασιών, εν µέσω θέρους, αιτούνται οι ξενοδόχοι και ιδιοκτήτες ενοικιαζόµε-
νων δωµατίων της Πάρου από τη δηµοτική Αρχή, στο πλαίσιο της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης αλλά και της 
προστασίας της υγείας κατοίκων και επισκεπτών από την «παραγόµενη» ηχορύπανση.

» ΣΕΛ. 8
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Μνήµη Νικόλαου 
Στέλα

Ο δήµος Πάρου θα διοργανώσει την Κυριακή, 29 Μαΐου, στις 
10 το πρωί, το καθιερωµένο θρησκευτικό µνηµόσυνο του εθνο-
µάρτυρα, Νικόλα Στέλα. Ακόµα, στη µνήµη του γεγονότος θα 
υπάρχουν εκδηλώσεις από τις 27 έως τις 29/5/2022.

Οι εκδηλώσεις
Παρασκευή 27 Μαΐου
19.00– 21.00 Έκθεση ζωγραφικής στην αίθουσα της Αγροτο-

λέσχης, από τους µαθητές του δηµοτικού σχολείου Αρχιλόχου 
– Μάρπησσας

20.00 Αγώνας µπάσκετ παν-κορασίδων στο κλειστό γυµνα-
στήριο µεταξύ Μαρπησσαϊκού και ΑΠΑΣ Φαναρίων Νάξου. 

Σάββατο 28 Μαΐου
21.00 Συναυλία στη µνήµη Στέλλα από τον σύλλογο γυναι-

κών Μάρπησσας, στην αίθουσα της Αγροτολέσχης.
Κυριακή 29 Μαΐου
09.00 Θεία λειτουργία
10.00 Επιµνηµόσυνη δέηση στον Ιερό Ναό Μεταµορφώσεως 

του Σωτήρος.
10.30 Τελετή στο µνηµείο του Ν. Στέλα, επιµνηµόσυνη δέηση, 

οµιλία δηµάρχου Πάρου, Μ. Κωβαίου, χαιρετισµοί - µηνύµατα 
επισήµων, κατάθεση στεφάνων. Ερµηνεία τραγουδιού αφιερω-
µένο στον ήρωα, Ν. Στέλα, από χορωδία του γυµνασίου Αρχι-
λόχου.

18.00 Φιλικός αγώνας ποδοσφαίρου στο δηµοτικό γήπεδο 
Μάρπησσας από τον Μαρπησσαϊκό. Πεζοπορία από τον πολιτι-
στικό σύλλογο Προδρόµου , «Σκόπας ο Πάριος». Αφετηρία και 
τερµατισµός στην πλατεία Αγ. Σπυρίδωνα στον Πρόδροµο.

18.30 Μη ανταγωνιστικός αγώνας δρόµου µε τη συµµετοχή 
δροµέων Πάρου – Αντιπάρου. Αφετηρία και τερµατισµός στο 
άγαλµα του Στέλα.

ΣΟΚ στους 
κτηνοτρόφους

Το εκρηκτικό µείγµα υψηλών τιµών σε ενέργεια, τρόφιµα και 
µεταφορές αντιµετωπίζουν τους τελευταίους µήνες οι κατανα-
λωτές σε όλο τον κόσµο.

Όµως, ένας κλάδος που πραγµατικά υποφέρει αυτήν την επο-
χή είναι αυτός της κτηνοτροφίας, αφού εκεί οι αυξηµένες τιµές 
ενέργειας, τα πολύ ακριβότερα λιπάσµατα, αλλά και οι ζωοτρο-
φές έχουν πάρει την «ανηφόρα». Ακόµα, η µέση τιµή στο πρόβειο 
γάλα κυµαίνεται στα επίπεδα των 1,20 - 1,35 ευρώ το λίτρο και 
όπως ισχυρίζονται οι κτηνοτρόφοι ακόµα και τιµές της τάξης του 
1,50 ευρώ, δεν αρκούν για να καλύψουν τις τεράστιες αυξήσεις 
στις ζωοτροφές. Με την τιµή της µηδικής (τριφύλλι) να ξεπερ-
νάει τα 28 λεπτά το κιλό και το ενσίρωµα σανού να έχει φτάσει 
στα 20-22 λεπτά, η επιβάρυνση στο κόστος είναι σηµαντική. 
Αρκετοί κτηνοτρόφοι έχουν επιλέξει να οδηγούν στο σφαγείο 
περισσότερα (θηλυκά) ζώα, µη µπορώντας να ανταποκριθούν 
στο αυξηµένο κόστος, µε τις απώλειες σε ζωικό κεφάλαιο να 
φθάνουν ακόµη και το 30%, σύµφωνα µε την εφηµερίδα 
«Ηµερήσια».

Ο πρόεδρος, της ΕΑΣ Νάξου, ∆ηµήτρης Καπούνης, ανέφερε 
ότι η µείωση στο γάλα φτάνει στους 7-8 τόνους κάθε µέρα. Ακό-
µα, ο Σύνδεσµος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ) υποστηρίζει 
ότι η µείωση των κοπαδιών είναι µεγάλη στην χώρα µας και 
τους επόµενους µήνες θα οδηγηθεί ακόµη µεγαλύτερος αριθµός 
ζώων στα σφαγεία και θα γίνει ορατό το πρόβληµα -που τονί-
ζουµε εδώ και καιρό- της µείωσης στην παραγωγή γάλακτος. 
Ο σύνδεσµος κατέθεσε προτάσεις του στο υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων και ζήτησε ένα ποσό 150 εκ. ευρώ, 
για όλη την κτηνοτροφία, έτσι ώστε να υπάρχει κάλυψη ενός 
µέρους της τεράστιας αύξησης των τιµών των ζωοτροφών.

Σεµινάρια για 
ξενοδόχους

H Πανελλήνια Οµοσπονδία Τουριστικών Καταλυµάτων «Κύ-
κλος», συνδιοργανώνει µε την «Prosvasis», την Τετάρτη 1 Ιου-
νίου 2022 και ώρα 18.00 µ.µ., webinar µε θέµα «myDATA και 
ηλεκτρονική τιµολόγηση για επαγγελµατίες τουριστικών κατα-
λυµάτων».

Η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλους τους επιχειρηµατίες - 
ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυµάτων. Οι ενδιαφερόµενοι µπο-
ρούν να γραφτούν στην ηλεκτρονική σελίδα (https://register.
gotowebinar.com/register/6823501415439322892), ενώ κατά 
τη διάρκεια του webinar θα κληρωθούν 5 ετήσιες συνδροµές 
της ξενοδοχειακής εφαρµογής Prosvasis GO. ∆ικαίωµα συµµε-
τοχής έχουν µόνο όσοι παρακολουθήσουν την ηµερίδα.

Τα σηµαντικά θέµατα που θα αναπτυχθούν είναι:
- Τι είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDΑΤΑ);
- Οι αλλαγές που θα επιφέρουν τα ηλεκτρονικά βιβλία στην 

καθηµερινότητα του ιδιοκτήτη τουριστικού καταλύµατος.
- Πότε ξεκινάει η υποχρέωση των ηλεκτρονικών βιβλίων;
- Ποιοι είναι υπόχρεοι;
- Ποιοι και πώς τα ενηµερώνουν;
- Ποιος ο τρόπος και οι προθεσµίες διαβίβασης των παραστα-

τικών;
- Πως λειτουργεί η πλατφόρµα (myDATA) της ΑΑ∆Ε;
- Παραδείγµατα ηλεκτρονικών βιβλίων
- ∆ιαδικασία ηλεκτρονικής τιµολόγησης
- Παρουσίαση και ανάλυση της απόφασης Α.1138/12.6.2020 

της Α.Α.∆.Ε.
- Παρουσίαση της εφαρµογής Prosvasis GO καθώς και του 

πλάνου κρατήσεων δωµατίων.

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

τοπικές ειδήσεις
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Ένα πλαστό ερώτηµα

Βιολογικός 
καθαρισµός ή 
βόθρος; 
γράφει ο Βασίλης Παπαδόπουλος
Πολιτικός Μηχανικός

Είναι γνωστό ότι οι απορροφητικοί βόθροι έχουν 
απαγορευτεί στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη 
την Ε.Ε. Η ζηµιά που γίνεται στα υπόγεια νερά 
είναι µεγάλη και περιβαλλοντικά στο εγγύς µέλ-
λον θα είναι µη αναστρέψιµη. Επιβάλλεται κατά 
συνέπεια µεγαλύτερη ευαισθησία από όλους µας 
(µηχανικούς, κράτος, πολίτες).

Σηµειώνουµε ότι παρατηρείται στο νησί µας, 
µια σχεδόν ολοκληρωτική τάση, να προτείνονται 
στεγανές δεξαµενές, που θα εκκενώνονται θεω-
ρητικά από βυτιοφόρα ενώ στην πραγµατικότη-
τα η συνολική ετησίως µεταφερόµενη ποσότητα 
στον βιολογικό αποδεικνύεται εν τέλει ότι είναι 
υπο-πολλαπλάσια. Πράγµα που σηµαίνει πως τα 
λύµατα καταλήγουν κάπου στο υπέδαφος, µέσω 
απορροφητικών και όχι στεγανών δεξαµενών. Στη 
νοµοθεσία όµως προβλέπεται το περιβαλλοντικό 
αποτύπωµα, που σηµαίνει ότι µελλοντικά -πέραν 

των µεγάλων µονάδων- θα γίνεται καταγραφή 
των λυµάτων από κάθε κατοικία κατά τέτοιο τρό-
πο ώστε να µην υπάρχουν διαφορές στο τελικό 
ισοζύγιο.

Η όλη υπόθεση προσοµοιάζει µε εκείνη µιας πο-
λυκατοικίας στην οποία φροντίζουµε τα σπίτια µας 
να είναι πεντακάθαρα και όµορφα ενώ πετάµε τα 
σκουπίδια και όλες τις ακαθαρσίες στους κοινό-
χρηστους χώρους.

Αλήθεια τι φοβάται κάποιος; Κόστος, οσµές σκο-
τούρες µε την υιοθέτηση µικρών µονάδων βιολο-
γικού καθαρισµού; Μήπως θα έπρεπε να φοβάται 
περισσότερο την λειψυδρία που έρχεται, την ανα-
µενόµενη έλλειψη νερού ποτίσµατος, τη µείωση 
της ποιότητας των υπογείων υδάτων από τα οποία 
υδρεύεται σε πολύ µεγάλο ποσοστό (πάνω από 
65%) το νησί;

Οικήµατα και επιχειρήσεις που µπορούν να εξυ-
πηρετηθούν από το δίκτυο θα πρέπει οπωσδήποτε 
να συνδέονται µε αυτό καθότι είναι ο πιο ορθός 
τρόπος. Για περιοχές εντός σχεδίου που δεν εξυ-
πηρετούνται από δίκτυο γίνεται κατανοητό ότι θα 
µπορούσαν, µε την προοπτική της µελλοντικής κα-
τασκευής δικτύου, να εξυπηρετούνται προσωρινά 
µε το σύστηµα των στεγανών δεξαµενών -αν και 
οικονοµικά, εφόσον απαιτείται εκκένωση αυτό δεν 
συµφέρει κανέναν, πέραν των βυτιοφορέων-.

Για τις εκτός σχεδίου όµως περιοχές η λύση εί-
ναι η πλήρης και αποκλειστική εφαρµογή προηγ-
µένων τεχνολογιών επεξεργασίας λυµάτων και η 
επαναχρησιµοποίησή τους, µε κάθε τίµηµα. 

Μόνον έτσι θα συµβάλλουµε όλοι µας στην αει-
φόρο ανάπτυξη και την προστασία του δώρου που 
απλόχερα µας χάρισε η φύση.

Νέο ∆Σ στην 
Τ.Ε. Ν∆

Σύµφωνα µε την από 3/2/22 απόφαση του γραµ-
µατέα Οργανωτικού της Νέας ∆ηµοκρατίας, τα νέα 
µέλη της δηµοτικής τοπικής επιτροπής Πάρου, συ-
στάθηκαν σε σώµα µε την ακόλουθη σύνθεση:

Πρόεδρος: Κατερίνα Βιτζηλαίου
Αντιπρόεδρος και υπ. στρατηγικού σχεδια-
σµού και επικοινωνίας: Γιώργος Σκλαβούνος
Γραµµατέας και υπ. εκλογικής ετοιµότητας: 
Στέφανος Νικολαράκης
Ταµίας: Σοφία Σιφναίου
Υπ. γυναικείων θεµάτων: Ελένη Τσιγώνια
Υπ. παραγωγικών κι επιστηµονικών φορέων: 
Αρσένιος Μπιζάς
Υπ. εργαζόµενων δηµοσίου και ιδιωτικού το-
µέα: Ιωάννης Μουρλάς
Υπ. τοπικής αυτοδιοίκησης Πάρου – Αντιπά-
ρου: Μιχάλης Τριαντάφυλλος

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

απόψεις - τοπικές ειδήσεις
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Πρόγραµµα για 
τα αµπέλια

Από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονοµίας της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι ξε-
κίνησε η υποβολή αιτήσεων για το «πρόγραµµα 
αναδιάρθρωσης και µετατροπής αµπελώνων περι-
όδου 202-2023». 

Το πρόγραµµα εφαρµόζεται σύµφωνα µε την 
απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίµων και επιδοτεί τις παρακάτω δράσεις: 

- Την εκρίζωση και επαναφύτευση αµπελώ-
νων οινοποιήσιµων ποικιλιών νόµιµα ταξινοµη-
µένων, στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεµάχιο µε την ίδια 
ή άλλη ποικιλία (ποσό ενίσχυσης: 1.175 ευρώ το 
στρέµµα. Συµπεριλαµβάνει και απώλεια εισοδήµα-
τος)

- Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης που περι-
λαµβάνει υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθ-
µίδων (ποσό ενίσχυσης 260 ευρώ το στρέµµα)

-Τον επανεµβολιασµό υφιστάµενων αµπελώ-
νων (ποσό ενίσχυσης 635 ευρώ το στρέµµα. Συ-
µπεριλαµβάνει και απώλεια εισοδήµατος) 

- Τη φύτευση βάσει αδειών αναφύτευσης
(ποσό ενίσχυσης 515 ευρώ το στρέµµα).

Σηµειώνουµε ότι όλες οι παραπάνω δράσεις 
µπορούν να συνδυαστούν ή και να υλοποιη-
θούν µεµονωµένες. Οι ενδιαφερόµενοι παραγω-
γοί µπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση 
στον διαδικτυακό τόπο των ψηφιακών υπηρεσιών 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
µων (http://e-services.minagric.gr), µε τους κωδι-
κούς που ισχύουν για κάθε αµπελουργό έως και 
τις 15 Ιουνίου 2022.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι αµπε-
λουργοί της Πάρου και της Αντιπάρου µπορούν 
να απευθύνονται στη διεύθυνση Αγροτικής Οι-
κονοµίας ∆ωδεκανήσου στη Ρόδο και στον αριθ-
µό τηλεφώνου 22413-64913 και στη διεύθυνση 
Αγροτικής Οικονοµίας Κυκλάδων στη Σύρο, στον 
αριθµό τηλεφώνου 22810-98833. 

Μουσείο 
Νάουσας

Η δηµοτική βιβλιοθήκη Πάρου, «Γιάννης Γκί-
κας» και το ∆ηµόσιο Κέντρο Πληροφόρησης σε συ-
νεργασία µε το Αριστοτέλειο πανεπιστήµιο Θεσσα-
λονίκης υλοποίησαν την επεξεργασία, οργάνωση 
και ταξινόµηση του αρχείου χαρτώων τεκµηρίων 
(χειρογράφων, εγγράφων, φωτογραφιών και άλ-
λων) που βρίσκονται στο ιστορικό και λαογραφικό 
µουσείο -συλλογή Όθωνος Κάπαρη- στη Νάουσα. 

Η οργάνωση του αρχείου υλοποιήθηκε σε συ-
νεργασία της προϊσταµένης της δηµοτικής βιβλιο-
θήκης, Αλέγκρε Εσκαλονή και του βιβλιοθηκονό-
µου-αρχειονόµου, διδάσκοντος του Αριστοτελείου 
πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης, Άρη Μπαζµαδέλη.

Αρχικός στόχος ήταν η επεξεργασία, ταξινόµηση 
και οργάνωση του αρχείου, αλλά στην πορεία κα-
ταδείχθηκε η ανάγκη να προχωρήσουν αντίστοι-
χες εργασίες και στο υπόλοιπο αρχείο που φυλάσ-
σεται στο µουσείο.

Οι εργασίες που έγιναν είναι:
• επεξεργασία, τεκµηρίωση, ταξινόµηση και ορ-

γάνωση του αρχειακού υλικού που είχε συλλέξει 
εν ζωή ο Όθων Κάπαρης, 

• επεξεργασία και οργάνωση του αρχειακού υλι-
κού που συλλέχθηκε από τρίτους, 

• θεµατική ταξινόµηση των φωτογραφιών µε πα-
ράλληλη τεκµηρίωση τους, από πληροφορίες των 
κ.κ. Ιωάννη Βασιλειόπουλου και Σταµάτη Μπαρ-
µπαρίγου,

• φροντίδα για µικρό αριθµό παλαιτύπων και γε-
νικότερα για όλο το υλικό το οποίο επεξεργάστηκε 
και κρίθηκε ότι έχρηζε ειδικής αντιµετώπισης, 

• φύλαξη του πολύτιµου και σπάνιου υλικού σε 
κουτιά τα οποία δηµιουργούν ειδικό «µικροπερι-
βάλλον» 

• συναντήσεις και καταγραφή συνεντεύξεων 
ιδιωτών-συλλεκτών µε σκοπό την επέκταση του 
έργου

• συνάντηση µε την επιτροπή ιστορικού αρχείου 
Πάρου µε σκοπό τη συνεργασία

• συνάντηση µε τον δήµαρχο Πάρου, Μάρκο Κω-
βαίο και τον πρόεδρο της Κ∆ΕΠΑΠ, ∆. Αντιπαρι-
ώτη, µε σκοπό την ενηµέρωση και την ανάπτυξη 
συνεργασίας.

Σε σχετική ανακοίνωση εκφράζονται οι ευχα-
ριστίες στον κ. Άρη Μπαζµαδέλη, που παρείχε 
τις γνώσεις και τις υπηρεσίες του αφιλοκερδώς, 
την Κ∆ΕΠΑΠ που στήριξε το όλο εγχείρηµα κα-
θώς και τη φιλοξενία στο «Σπίτι της Λογοτεχνίας», 
τον κ. Γιώργο Μιχελή που παρείχε αυτοκίνητο 
µετακινήσεις, τον κ. Γιάννη Βασιλειόπουλο,
υπεύθυνο του µουσείου, για την άοκνη προσπά-
θεια συλλογής σπάνιου και αρχειακού υλικού που 
τόσο απαραίτητο και τον κ. Γιάννη Γεωργούση,
εθελοντή συνεργάτη της δηµοτικής βιβλιοθήκης, 
για τη συµβολή του στο έργο.

Μητρώο για τα 
εγκαταλελειµµένα 
ακίνητα

Το προσεχές διάστηµα αναµένεται να έρθει το νο-
µοσχέδιο για τα εγκαταλελειµµένα κτίρια, µέσω 
του οποίου θα θεσπίζεται για πρώτη φορά πλαί-
σιο για τη διαδικασία παρέµβασης, αποκατάστα-
σης και επανάχρησής τους προκειµένου να απο-
φευχθούν τραγικά γεγονότα.

Το νοµοσχέδιο φιλοδοξεί να αντιµετωπίσει το 
ζήτηµα των εγκαταλελειµµένων ακινήτων και µε 
σειρά διατάξεων ορίζεται η διαδικασία παρέµβα-
σης και περιέλευσης της διαχείρισης αυτών στον 
δήµο ή σε άλλο φορέα που θα ορίσει αυτός.

Σύµφωνα µε δηµοσίευµα στην εφηµερίδα 
«Ελεύθερος Τύπος», «µέσω των διατάξεων του 
νοµοσχεδίου δίνεται η δυνατότητα παρέµβασης 
για την αποκατάσταση και την επανάχρηση των 
εγκαταλελειµµένων κτισµάτων ή τµηµάτων κτι-
σµάτων που εντοπίζονται σε φορέα διαχείρισης 
-υπό ειδικώς οριζόµενες προϋποθέσεις- σεβόµε-
νοι το δικαίωµα της ιδιοκτησίας, αλλά και σε ορι-
σµένες περιπτώσεις την αδυναµία ή την απουσία 
ενδιαφέροντος αποκατάστασης από πλευράς των 
ιδιοκτητών.

Στο πλαίσιο αυτό, θεσπίζεται η δηµιουργία µη-
τρώου εγκαταλελειµµένων ακινήτων σε κάθε 
δήµο στο οποίο εγγράφονται τα ακίνητα µετά την 
ολοκλήρωση της µεταγραφής στο υποθηκοφυλα-
κείο ή στο Κτηµατολόγιο της αµετάκλητης από-
φασης του δικαστηρίου που δέχεται την περιέλευ-
ση της διαχείρισης του ακινήτου. Η διαχείριση 
εγκαταλελειµµένου ακινήτου δύναται να πε-
ριέρχεται στον διαχειριστή της για χρονικό 
διάστηµα µέχρι 50 έτη από την έκδοση της 
σχετικής απόφασης του Μονοµελούς Πρωτο-
δικείου.

Συµβάσεις στον 
επισιτισµό

∆ιορία µερικών ηµερών θα έχουν οι εργοδότες 
στον επισιτισµό για να συµµορφωθούν µε τα όσα 
προβλέπει η νοµοθεσία προκειµένου να κηρυχθεί 
υποχρεωτική από τον υπουργό Εργασίας η κλα-
δική συλλογική σύµβαση -που καθυστερεί έντεκα 
ολόκληρους µήνες- και αφορά περισσότερους 
από 400.000 εργαζόµενους.

Ο δρόµος για την υπογραφή της ΣΣΕ φαίνεται 
επιτέλους να ανοίγει µετά από τηλεδιάσκεψη που 
είχε ο υπ. Εργασίας, Κ. Χατζηδάκης, µε τον υπουρ-
γό Τουρισµού, Β. Κικίλια, τους εκπροσώπους των 
εργαζοµένων (ΠΟΕΕΤ) και των εργοδοτών (ΓΣΕ-
ΒΕΕ), όπου γνωστοποιήθηκε ότι στις 31 Μαΐου 
θα συνεδριάσει για το συγκεκριµένο θέµα το 
Ανώτατο Συµβούλιο Εργασίας.

Οι µισθοί που προβλέπει η νέα κλαδική συλλο-
γική σύµβαση ξεκινούν από τα 684,30 ευρώ (ψή-
στης) και φτάνουν στα 964,42 ευρώ (αρχιµάγει-
ρας).

Μείναµε 
ψύχραιµοι – 
∆ώσαµε αίµα!

Το ∆Σ του συλλόγου εθελοντών αιµοδοτών Πά-
ρου – Αντιπάρου, «Μαρία Ναυπλιώτη», ευχαρί-
στησε τα µέλη του για την προσφορά τους στην 
εαρινή αιµοληψία, δίνοντας το παρόν στο κάλε-
σµα τους και προσφέροντας 560 φιάλες αίµατος. 

Πιο συγκεκριµένα συγκεντρώθηκαν από τις πε-
ριοχές που έγινε η αιµοληψία οι παρακάτω ποσό-
τητες: Αντίπαρος 55 φιάλες, Αγκαιριά 38 φιάλες, 
Μάρπησσα 71 φιάλες, Νάουσα 82 φιάλες και Πα-
ροικιά 314 φιάλες.

Θα θέλαµε να επισηµάνουµε εδώ, το πόσο ση-
µαντική είναι η επάρκεια αίµατος. Τέλος, ο σύλλο-
γος ευχαρίστησε τις τοπικές Αρχές και ιδιώτες για 
τις χορηγίες τους και τη βοήθεια που προσέφεραν 
στην επίτευξη του ιερού αυτού σκοπού
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Αποχετευτικό 
δίκτυο

Η απόρριψη λιπών, ελαίων και αποβλήτων τρο-
φίµων στο αποχετευτικό δίκτυο από τις επιχει-
ρήσεις εστίασης αποτελούν σηµαντικής κλίµακας 
περιβαλλοντικό και διαχειριστικό πρόβληµα µε 
αρνητικές επιπτώσεις τόσο στα δίκτυα λυµάτων, 
τα αντλιοστάσια, όσο και στις εγκαταστάσεις επε-
ξεργασίας τους. 

Επιπλέον, τα λίπη και έλαια σχετίζονται µε εµ-
φράξεις αγωγών που µπορεί να οδηγήσουν σε 
υπερχειλίσεις υπονόµων µε σηµαντικές περιβαλ-
λοντικές επιπτώσεις, συµπεριλαµβανοµένων των 
κινδύνων για τη δηµόσια υγεία.

Σύµφωνα µε ενηµέρωση από τη ∆ΕΥΑΠ: «Η 
απόρριψη υπολειµµάτων τροφών, λιπαρών ουσιών 
και ελαίων στο αποχετευτικό δίκτυο προκαλεί 
σοβαρά προβλήµατα στο δίκτυο (όπως κατακαθί-
σεις, στενώσεις, εµφράξεις αγωγών, λειτουργικά 
προβλήµατα στις µονάδες επεξεργασίας λυµάτων), 
ενώ ευθύνεται και για την παρουσία εντόµων και 
τρωκτικών (κατσαρίδες, ποντίκια, κτλ) στα φρεάτια. 
Παράλληλα, η παραπάνω λανθασµένη πρακτι-
κή, προκαλεί δυσβάστακτη οικονοµική επιβάρυν-
ση στη ∆ΕΥΑΠ για την αποτελεσµατική συντήρηση 
του δικτύου και λειτουργία των βιολογικών καθα-
ρισµών. Μεγάλες ποσότητες από τις παραπάνω κα-
τηγορίες αυξάνουν πολύ το εισερχόµενο οργανικό 

φορτίο που «καλείται» κάθε µονάδα επεξεργασίας 
λυµάτων να µειώσει ώστε να συµµορφώνεται µε 
τη νοµοθεσία και να µη ρυπαίνει το περιβάλλον. Το 
κόστος είναι κυρίως ενεργειακό αλλά προκαλεί και 
έντονη καταπόνηση - φθορά του µηχανολογικού 
εξοπλισµού».

Η ∆ΕΥΑΠ για την εύρυθµη λειτουργία του απο-
χετευτικού δικτύου και την αποφυγή ρύπανσης 
του υδάτινου αποδέκτη, θα λάβει τα απαραίτητα 
µέτρα ώστε τα εισερχόµενα υγρά απόβλητα όλων 
των επιχειρήσεων του νησιού να προσοµοιάζουν 
το δυνατό στα οικιακά υγρά απόβλητα. Έτσι, η 
∆ΕΥΑΠ θα πραγµατοποιήσει στο διάστηµα 
µεταξύ 30/5 και 10/6 επισκέψεις στις επι-
χειρήσεις εστίασης του νησιού µε σκοπό τη 
διερεύνηση των µέτρων προστασίας που εφαρµό-
ζουν οι επιχειρήσεις εστίασης -ως οφείλουν βάσει 
κανονιστικών διατάξεων και νοµοθετικού πλαισί-
ου- για την προστασία του αποχετευτικού δικτύου, 
από την απόρριψη αποβλήτων λιπών, ελαίων, λι-
παρών ουσιών και αποβλήτων στερεών τροφίµων. 
Οι επιχειρήσεις µαζικής εστίασης που παράγουν 

απόβλητα µαγειρικών λιπών οφείλουν:
- Να διαχωρίζουν τα χρησιµοποιηµένα µαγειρι-

κά λίπη και έλαια πριν αυτά εισέλθουν στο δίκτυο 
αποχέτευσης και να τα συλλέγουν προς αξιοποίη-
ση ή διάθεση σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην εθνι-
κή και κοινοτική νοµοθεσία.

- Να εγκαθιστούν και να λειτουργούν κατάλλη-
λους λιποσυλλέκτες, σύµφωνα µε τα ισχύοντα διε-
θνή τεχνικά πρότυπα ώστε όσα λίπη και έλαια δεν 
είναι δυνατό να διαχωριστούν στην πηγή τους να 
παγιδεύονται σε αυτούς.

- Να συνάπτουν συµβάσεις µε εγκεκριµένες επι-
χειρήσεις αποκοµιδής λιπών και ελαίων.

- Να τηρούν στο αρχείο καθαρισµού (συµβάσεις, 
παραστατικά) και λοιπά στοιχεία που να τεκµαί-
ρουν την εφαρµογή των παραπάνω απαιτήσεων.

- Να εξασφαλίζουν υγιεινό τρόπο αποθήκευσης 
των διαχωρισθέντων λιπών και ελαίων, ώστε να 
µην επιβαρύνονται οι χώροι, ο εξοπλισµός και τα 
τρόφιµα.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της ∆ΕΥΑΠ: «Στό-
χος όλων πρέπει να είναι η απρόσκοπτη λειτουργία 
του αποχετευτικού δικτύου και των εγκαταστάσεων 
επεξεργασίας λυµάτων, παράλληλα µε την προστα-
σία του περιβάλλοντος και της δηµόσιας υγείας. Η 
σωστή λειτουργία των δικτύων αποχέτευσης είναι 
βασικό στοιχείο για την εξασφάλιση της υγιεινής 
σε δηµόσιους χώρους, τη διατήρηση του αισθητι-
κού κάλλους και τη διασφάλιση των όρων βιώσι-
µης ανάπτυξης του νησιού και αποτελούν µόνιµη 
µέριµνα του δήµου Πάρου, της ∆ΕΥΑΠ, αλλά και 
των φορέων της οικονοµικής και κοινωνικής ανά-
πτυξης».

ειδήσεις
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Η ένωση ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου, µαζί 
µε τους συλλόγους ενοικιαζόµενων δωµατίων, 
«Φιλόξενος ∆ίας» και «Μαντώ Μαυρογένους», 
επιχειρούν να αποτυπώσουν το πρόβληµα της 
όχλησης µέσω κοινής επιστολής και ζητούν από 
τον δήµαρχο και το δηµοτικό συµβούλιο Πάρου, 
να επιληφθούν άµεσα της επίλυσής του.

«Οι βαριές εργασίες εκσκαφών και σκυροδέτησης 
είναι απαράδεκτες για ένα νησί που πρωταγωνιστεί 
στον τουριστικό χάρτη και έχει σηµαντικά έσοδα 
από τον τουρισµό, ο οποίος κατ’ επέκταση στηρί-
ζει την τοπική κοινωνία και όλες τις επιχειρήσεις 
που δραστηριοποιούνται στην Πάρο» αναφέρεται 
στην επιστολή διαµαρτυρίας, διευκρινίζοντας ότι: 
«Είναι παντελώς ανεπίτρεπτο, εµείς να προσπα-
θούµε να προσελκύσουµε πελάτες και ταυτόχρονα 
να εκτελούνται οικοδοµικές εργασίες σε απόσταση 
αναπνοής από τον τουρίστα, τη στιγµή που πρέπει 
να του παρέχουµε ιδανικές συνθήκες φιλοξενίας. 
Είναι σαν να φιλοξενείς κάποιον στο σπίτι σου, και 
ταυτόχρονα να εκτελείς εργασίες ανακαίνισης» ση-
µειώνεται. 

Ξενοδόχοι και ιδιοκτήτες δωµατίων προβλέπουν 
ότι το αποτέλεσµα αυτών των οχλήσεων εν µέσω 
τουριστικής κίνησης θα είναι καταστροφικό, για τη 

συνολική εικόνα και τη φήµη του νησιού, ζητώ-
ντας να τεθεί άµεσα σε ισχύ ένα αυστηρά οριοθε-
τηµένο κανονιστικό πλαίσιο βελτίωσης της καθη-
µερινότητας κατοίκων κι επισκεπτών του νησιού. 

Ανάγκη προστασίας του τουριστικού 
προϊόντος

Όπως διαβεβαιώνεται, µέσω της επιστολής, οι 
πληρότητες στα καταλύµατα του νησιού, είναι 
υψηλότατες από τα τέλη Μαΐου έως τις αρχές 
Οκτωβρίου. ∆εδοµένης µάλιστα της προσπάθειας 
του κλάδου να αναστρέψουν τη «χασούρα» της 
καταστροφικής επίδρασης της πανδηµίας, η πα-
ρέµβαση του δήµου είναι επιβεβληµένη.

«Ο δήµος Πάρου, ο οποίος έχει σηµαντικό οικονο-
µικό όφελος από τις τουριστικές επιχειρήσεις έχει 
καθήκον να τις προστατεύσει» αναφέρεται στην 
επιστολή. «Είναι παντελώς ανεπίτρεπτο, εµείς να 
προσπαθούµε να προσελκύσουµε πελάτες και ταυ-
τόχρονα να εκτελούνται οικοδοµικές εργασίες σε 
απόσταση αναπνοής από τον τουρίστα. Η ανάπτυξη 
στην οικοδοµή έχει προέλθει σαφώς από την ανά-
πτυξη του τουρισµού και πρέπει να προστατεύσου-
µε το τουριστικό προϊόν για να µπορέσει να συνε-

χιστεί αυτή η ανάπτυξη» σηµειώνεται. 

Απόφαση µε «κανονιστικό» προηγούµενο

Οι εκπρόσωποι της παριανής φιλοξενίας επικα-
λούνται σχετική µε το θέµα απόφαση του δήµου 
Μυκόνου, η οποία επικυρώθηκε και από το Σ.τΕ. 
µετά από προσφυγή 15 κατασκευαστικών και επι-
χειρήσεων παραγωγής – εµπορίας οικοδοµικών 
υλικών, κ.ά.

Συγκεκριµένα,τον ∆εκέµβριο του 2019 το δη-
µοτικό συµβούλιο Μυκόνου, αποφάσισε οµόφωνα 
τη διακοπή οποιασδήποτε οικοδοµικής εργασίας 
(εξωτερικού και εσωτερικού χώρου) που προκα-
λεί όχληση, όπως είναι η χρήση βαρέων µηχανη-
µάτων (τσάπες, σφυριά, κοµπρεσέρ αέρος, κλπ), 
σοβάδες µε χρήση πρέσας, µεταφορές προϊόντων 
εκσκαφής, σκυροδέµατος, εκσκαφές και οποιαδή-
ποτε εργασία, µεταφορά και χρήση µπετό»:

- στον παραδοσιακό οικισµό της Χώρας από 15 
Απριλίου έως 30 Οκτωβρίου κάθε έτους,

- σε πυκνοκατοικηµένους οικισµούς από 20 Μα-
ΐου έως 20 Σεπτεµβρίου και

- στο υπόλοιπο νησί από 25 Ιουνίου έως 10 Σε-
πτεµβρίου κάθε έτους.

Παράλληλα, για τους παραβάτες καθόρισε πρό-
στιµο, ανάλογα µε το είδος της παράβασης, από 
5.000 έως 40.000 ευρώ.

Η απόφαση «καταπέλτης» του Σ.τΕ.

Οι πληττόµενες επιχειρήσεις του κατασκευαστι-
κού τοµέα που προσέφυγαν στο Σ.τΕ., ζητώντας 
να ακυρωθεί ως αντισυνταγµατική και παράνοµη 
η επίµαχη απόφαση του δήµου Μυκόνου, έλαβαν 
αρνητική απάντηση υπογραµµίζεται στην απόφα-
ση. 

Οι ΟΤΑ έχουν «την εξουσία να θεσπίζουν ρυθ-
µίσεις µε σκοπό και αντικείµενο την προστασία 

Οικοδοµικές εργασίες εν µέσω θέρους

Ας βρεθεί λύση!
Την αναστολή βαρέων οικοδοµικών εργασιών, εν µέσω θέρους, αιτούνται οι ξενοδόχοι 
και ιδιοκτήτες ενοικιαζόµενων δωµατίων της Πάρου από τη δηµοτική Αρχή, στο πλαίσιο 
της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης αλλά και της προστασίας της υγείας κατοίκων και 
επισκεπτών από την «παραγόµενη» ηχορύπανση.
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της υγείας των κατοίκων από οχλούσες δραστη-
ριότητες» και ειδικά «στις τουριστικές περιοχές 
στις οποίες η ανάγκη προστασίας από οχλήσεις µε 
επιπτώσεις στην υγεία, αποβλέπουν στην προώθη-
ση της βιώσιµης τουριστικής ανάπτυξης και στην 
µέριµνα για την ποιότητα ζωής των κατοίκων και 
επισκεπτών η οποία παρίσταται εντονότερη, υπό 
το πρίσµα της συνταγµατικής αρχής της αναλογι-
κότητας».

Σύµφωνα µε το Σ.τΕ. «οι ΟΤΑ µπορεί να προσ-
διορίζουν το βαθµό και τη χρονική διάρκειας των 
επιβαλλόµενων στις οχλούσες δραστηριότητες πε-
ριορισµό, σε συνάρτηση µε τον επιδιωκόµενο απο-
τέλεσµα της προστασίας της υγείας των κατοίκων 
και ειδικώς σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέρο-
ντος, λαµβάνοντας υπόψη την ανάγκη δηµιουργίας 
των κατάλληλων συνθηκών για τη διαµονή των κα-
τοίκων και επισκεπτών µε τουριστικό προορισµό».

Προς αποσαφήνιση της απόφασης, το Συµβούλιο 
της Επικρατείας προβλέπει ότι «όταν επιτακτικοί 
λόγοι, όπως είναι η άµεση αποκατάσταση βλάβης 
στην ύδρευση ή αποχέτευση, καθιστούν αναγκαία 
την εκτέλεση επειγόντως σχετικών εργασιών, επι-
τρέπεται η εκτέλεση εργασιών, για το απολύτως 

απαραίτητο προς τούτο διάστηµα».

Τουρισµός Vs Ανάπτυξης;

Στόχος αυτής της παρέµβασης και του σχετικού 
αιτήµατος για «περιορισµό των εργασιών που προ-
καλούν µεγάλη όχληση», όπως εξηγεί στη Φωνή 
της Πάρου η πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων 
Πάρου - Αντιπάρου, Μάνια Αµπατζή, είναι «οι πε-
ριορισµοί να προκύψουν από τη συνεργασία δήµου 
και των συλλόγων που υπογράφουν το αίτηµα και 
µε σεβασµό προς όλους τους επαγγελµατίες».

Κόντρα στις αιτιάσεις του τύπου «η ανάπτυξη του 
τόπου απαιτεί θυσίες και ίσως κάποιες δοκιµασί-
ες» ή ότι δεν γίνεται «στο βωµό των τουριστών να 
θυσιάζεται η ανάπτυξη του νησιού», η κ.Αµπατζή 
επιχειρεί να οριοθετήσει την χρυσή τοµή.

«Θεωρούµε ότι τουλάχιστον οι εργασίες που προ-
καλούν έντονο θόρυβο, µε την χρήση βαρέων µηχα-
νηµάτων όπως τσάπες, σφυριά, κοµπρεσέρ αέρος 
κλπ, θα µπορούσαν για ένα χρονικό διάστηµα να 
περιοριστούν, τουλάχιστον µακριά από τουριστικά 
καταλύµατα» διευκρινίζει η πρόεδρος της ένωσης 
ξενοδόχων Πάρου - Αντιπάρου.

Όπως µάλιστα διαβεβαίωσε η κ.Αµπατζή «είµα-
στε στη διάθεση των επαγγελµατιών του κατασκευ-
αστικού κλάδου να συζητήσουµε τον τρόπου µε τον 
οποίο θα µπορούσε αυτό να εφαρµοστεί στην πρά-

ξη. ∆εν είµαστε παράλογοι. ∆εν λέµε να σταµατήσει 
κάθε είδους εργασία. Θα πρέπει όµως να διαµορ-
φωθεί ένα πλαίσιο, ώστε να µην ζηµιώνεται κανείς 
από τους εµπλεκόµενους κλάδους. Νοµίζουµε ότι 
µπορεί να βρεθεί η χρυσή τοµή». 

Η ψήφιση σχετικής απόφασης από το δηµοτι-
κό συµβούλιο Πάρου, διακοπής δηλαδή εργασιών 
στους οικισµούς και εκτός αυτών κατά τους κα-
λοκαιρινούς µήνες, προκειµένου να διαφυλαχτεί 
το τουριστικό προϊόν της Πάρου, όπως διευκρίνισε 
η κ. Αµπατζή θα έρθει απλώς να ενεργοποιήσει 
προηγούµενη απόφαση του δήµου Πάρου που 
έχει αδρανήσει.

∆εδοµένου και του νοµικού προηγούµενου του 
δήµου Μυκόνου που προβλέπει τέτοιου είδους 
περιορισµούς κατά τους καλοκαιρινούς µήνες, οι 
επαγγελµατίες στο χώρο της φιλοξενίας ευελπι-
στούν να βρεθούν σε συνεννόηση -υπό την σκέπη 
του δήµου Πάρου- για την κατά το δυνατό αποτε-
λεσµατικότερη εφαρµογή τους.

«Πρόθεσή µας είναι να υπάρξει µία αναστολή 
βαρέων οικοδοµικών εργασιών, τουλάχιστον κατά 
τους µήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Μακάρι 
να συµφωνήσουµε και σε µεγαλύτερο χρονικό διά-
στηµα αλλά αυτό θα φανεί στην πορεία» καταλήγει 
η πρόεδρος της ένωσης ξενοδόχων Πάρου –Αντι-
πάρου, Μάνια Αµπατζή.

πρώτο θέµα
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Bullying

Ο εκφοβισµός (αγγλικά bullying), είναι ένας 
όρος που αναφέρεται στη σωµατική και ψυ-
χολογική κακοποίηση εναντίον ατόµων που 
ανήκουν σε «µικρές» οµάδες και είναι ασθε-
νέστεροι. Στην Ελλάδα, ο όρος, συνηθίζεται 
να χρησιµοποιείται για µαθητές σχολείων, 
αλλά αυτό δεν είναι απόλυτο. Εκφοβισµός 
µπορεί να υπάρχει στο εργασιακό περιβάλ-
λον, στον στρατό, σε κλειστές δοµές κλπ.

Τους τελευταίους µήνες υπάρχει µία έξαρση 
φαινοµένων εκφοβισµού σε σχολικές µονά-
δες σε όλη την Ευρώπη. Σύµφωνα µε κοι-
νωνιολόγους το θέµα είναι σε έξαρση έπει-
τα από το αναγκαστικό «κλείσιµο» πολλών 
παιδιών τα δύο τελευταία χρόνια, λόγω της 
πανδηµίας. Τα περισσότερα παιδιά αισθάν-
θηκαν «φυλακισµένοι» από τη στιγµή που 
δεν τους επιτρεπόταν είτε να αθληθούν σε 
εξωτερικούς χώρους, είτε είχαν χάσει την 
κοινωνικοποίησή τους µέσω των µαθηµάτων 
στα σχολεία. Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας 
Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), 
Θοδωρής Τσούχλος, µιλώντας στον Ρ/Σ «Στο 
Κόκκινο», είπε: «Η συνθήκη της πανδηµίας 
και του εγκλεισµού φάνηκε να στοίχισε πολύ 
στα παιδιά, µε αποτέλεσµα να έχουµε πολλά 
κρούσµατα βίας από την αρχή της χρονιάς. 
Ειδικά τον ∆εκέµβριο, αυτά τα κρούσµατα 
είχαν φτάσει σε υψηλότατο επίπεδο και τότε 
είχαµε παρέµβει ως Οµοσπονδία µε επιστο-
λές και αίτηµα για συνάντηση µε την υπουρ-
γό. Τότε κάποια, φιλικά προς το υπουργείο, 
ΜΜΕ, διέρρεαν πως η κ. Κεραµέως πρόκειται 
να πάρει σηµαντικές πρωτοβουλίες για την 
αντιµετώπιση του φαινοµένου της σχολικής 
βίας. Τελικά δεν έγινε τίποτα…».

∆ίπλα µας, στη Σύρο, ήδη ρεπορτάζ των 
τοπικών ΜΜΕ αναφέρουν ότι στο γυµνάσιο 
της Ερµούπολης νέα παιδιά επιδίδονται σε 
επικίνδυνα παιχνίδια µε σκοπό τη βιντεοσκό-
πησή τους! Έτσι, κρέµονται από τα κάγκελα 
της εξωτερικής πλευράς των ορόφων, περ-
πατούν στα εξωτερικά περβάζια, ενώ στη συ-
νέχεια βγαίνουν στο δρόµο και καλύπτοντας 
τα κεφάλια µε τις µπλούζες τους, περνούν το 
δρόµο απέναντι χωρίς να ελέγξουν την κινη-
τικότητα των οχηµάτων. Με λίγα λόγια είναι 
θέµα χρόνου να θρηνήσουµε θύµατα και στην 
Ερµούπολη, αν δεν υπάρχει κινητοποίηση 
των Αρχών και των γονέων.

Όσοι τώρα αισθάνονται µακάριοι στην Πάρο, 
που δε ζουν σε αστικά κέντρα και έτσι µένου-
µε µακριά από την «αρρώστια» του bullying 
στο νησί µας, ή δεν υπάρχει ανησυχητική πα-
ραβατικότητα από µικρούς µαθητές, να τους 
πούµε ότι µέσω αυτού του άρθρου προσπα-
θούµε να αναδείξουµε (µε πλάγιο τρόπο) κάτι 
που υπάρχει και εδώ. Επειδή φυσικά µιλάµε 
για µικρές – ευαίσθητες ηλικίες, δε θέλουµε 
να επεκταθούµε. Πρέπει όµως οι Αρχές και 
άλλοι συναρµόδιοι φορείς (έχει ενηµερωθεί η 
αστυνοµία) να το δουν πιο σοβαρά το θέµα…

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

Μυαλό 
κουκούτσι…

Είµαστε µια χώρα απίθανων πολιτικών και πο-

λιτών. Ένας συνδυασµός, ένα εκρηκτικό µείγ-

µα ατόµων µε απίστευτη αλαζονεία, παντελή 

άγνοια και ποινικοποίηση κάθε αποκλίνουσας 

άποψης από τη δική τους και σε πολύ µεγάλο 

βαθµό διαστρέβλωση της πραγµατικότητας.

Το σκηνικό της ακραίας πόλωσης µεταξύ των 
τριών πρώτων κοµµάτων ξεκίνησε και όσο προ-
χωράµε προς στις εκλογές, θα εντείνεται. Θα 
ακούµε καθηµερινά µισές αλήθειες και ολόκλη-
ρα ψέµατα, από όλους τους «µνηστήρες» της 
εξουσίας. Και άλλα πολλά ευφάνταστα!

Με µια κοινωνία σε κατάσταση πανικού για 
την επιβίωση της, µε µια οικονοµία στα όρια 
του εµφράγµατος, µε ανασφάλεια να κυριαρχεί 
καθηµερινά στη ζωή των πολιτών και µε πολι-
τικούς που ενδιαφέρονται µόνο για τον τρόπο 
επανεκλογής τους, τα «συµβόλαια» µε τον λαό 
που θα προταθούν, αφήνουν παγερά αδιάφορο 
τον λαό! Ένας θορυβώδης χαρτοπόλεµος ειδή-
σεων µας κατακλύζει καθηµερινά και συνεχώς 
διογκώνεται. Πολιτικοί καβγάδες, ανακύκλωση 
διαπλοκής, αντεγκλήσεις, φωνασκίες, απίστευ-
τοι συµψηφισµοί, πεζοδροµιακοί διάλογοι για 
ψύλλου πήδηµα, µια κοινωνία στα κάγκελα 

και ένας λαός θεριό ανήµερο. Ένα βαθύ ρήγµα 
εµπιστοσύνης µεταξύ πολιτικών και πολιτών. 
Μια σχέση «νόµισµα στον αέρα». Πού θα κά-
τσει, το ερώτηµα. Οι πολίτες ασφυκτιούν για να 
τα φέρουν βόλτα και οι πολιτικοί αδυνατούν να 
σφυγµοµετρήσουν τα πραγµατικά προβλήµατα 
της κοινωνίας.

Μυαλό κουκούτσι. Ενώ γνωρίζουν ότι µε 
το υπάρχον πολιτικό σύστηµα της απλής ανα-
λογικής δεν υπάρχει καµία πιθανότητα αυτο-
δυναµίας, συζητάει ο κοµµατικός τους στρατός 
για δεύτερες εκλογές, µε το σύστηµα της ενι-
σχυµένης αναλογικής, που δίνει αυτοδυναµία, 
κάποιες φορές. Αδιαφορώντας για τα οικονο-
µικά προβλήµατα που θα δηµιουργηθούν, στην 
παρατεταµένη εκλογική περίοδο των εξήντα 
ηµερών, που απαιτούνται και την παράλυση 
όλων των θεσµών του δηµόσιου τοµέα. Μέσα 
στις συµπληγάδες της κρίσης, που έφερε ο πό-
λεµος, οι συνεχείς εκλογικές αναµετρήσεις θα 
είναι καταστροφικές για τη χώρα.

Αν είναι να διαλυθεί η χώρα για να κυβερνή-
σουν κάποιοι όπως θέλουν, όπως τους βολεύει, 
θα πρέπει όλοι εµείς, οι λεγόµενοι ενεργοί πολί-
τες να τους δείξουµε το δρόµο της συνεργασίας 
µεταξύ τους. Ο τόπος µας δεν αντέχει εκλογικά 
πειράµατα. Η ανάγκη του αυτονόητου είναι το 
ένζυµο που λείπει από την κουλτούρα συνερ-
γασίας των πολιτικών µας. Ας το καταλάβουν, 
επιτέλους.

Πολύ φοβάµαι ότι, εκτός από το «συµβόλαιο» 
µε τον λαό, θα χρειαστεί και συµβόλαιο «εξό-
δου» από την πολιτική πολλών πολιτικών, αν 
συνεχίζουν να έχουν µυαλό κουκούτσι.

Επιστολή 
αναγνώστη
γράφει ο Νίκος Κρητικός

Από τον πρώην δηµοτικό σύµβουλο, Νίκο Κρη-
τικό, σχετικά µε τα δηµοτικά δρώµενα, η εφηµερί-
δα µας έλαβε την παρακάτω επιστολή:

«Κύριε διευθυντά, 
Παρακολουθώντας τα δηµοτικά µας -που κι εγώ 

υπηρέτησα- περιµένω τέσσερις τετραετίες να δω 
µιαν απόφαση προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά 
µάταια. Όσους συµβούλους ρώτησα η απάντηση 
ήταν το «πολιτικό κόστος». 

∆ηλαδή, κατάλαβα ότι είναι επάγγελµα και όχι 
υποχρέωση, όλων που ζουν σ’ αυτόν τον δήµο. Σας 

πληροφορώ ότι και οι προηγούµενοι από εσάς το 

ίδιο έκαναν. Χάιδευαν αυτιά και το ρουσφέτι ορ-

γίαζε χρεώνοντας τον δήµο µε έξοδα, που όλοι οι 

παριανοί πληρώνουµε. ∆ιάβασα µια µελέτη που 

σας τα έλεγε όλα ,αλλά δεν βλέπω τίποτα, ενώ τα 

«παπαγαλάκια» θέλουν κι άλλες µελέτες. Εγώ, δεν 

πιστεύω πως είναι το πολιτικό κόστος. Είµαι σί-

γουρος πως είσαστε ανίκανοι. Βέβαια δεν µπορώ 

να αφήσω και τους πατριώτες µας απέξω, που δεν 

εξέτασαν αν µπορείτε να διοικήσετε τη µεγαλύ-

τερη επιχείρηση του νησιού, που έχει πάνω από 

διακόσους υπαλλήλους, ενώ ελάχιστοι από εσάς 

έχουν έστω κι έναν.

Παρακαλώντας να σας ψηφίσουµε, πέσατε στον 

ωκεανό χωρίς σωσίβιο. Σηµειωτέον, όσοι ασχολεί-

στε τα τελευταία χρόνια, δε συµπληρώνετε ούτε 

ένα συνδυασµό». 

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου
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Θωράκιση 
λιµένων σε 
Νάουσα και Π. 
Λιβάδι

Στην υπογραφή συµβάσεων δύο πολύ σηµαντι-
κών λιµενικών έργων προστασίας, του αλιευτικού 
καταφυγίου Νάουσας και θωράκισης του υφιστά-
µενου µόλου στο Πίσω Λιβάδι, προχώρησε ο δήµος 
Πάρου. Τα 2 έργα είναι συνολικού προϋπολογι-
σµού πλέον των 4 εκ. ευρώ.

Αλιευτικό καταφύγιο Νάουσας

Αναφορικά µε τα έργα επέκτασης κατά 83µ.του 
προσήνεµου βόρειου µόλου στο αλιευτικό κατα-
φύγιο της Νάουσας, θα χρησιµοποιηθούν φυσικοί 
ογκόλιθοι, ικανοί να ανακόψουν την κυµατική δι-
αταραχή στην είσοδο της λιµενολεκάνης που κα-
θιστά επισφαλή την προσέγγιση, την αγκυροβολία, 
την πρόσδεση και τον ελλιµενισµό των αλιευτικών 
σκαφών. 

Το έργο θα συµβάλει στην ουσιαστική αναβάθ-
µιση της ασφάλειας των σκαφών στις λιµενικές 
εγκαταστάσεις της Νάουσας, στις οποίες ελλιµε-
νίζεται ένας από τους µεγαλύτερους αλιευτικούς 
στόλους των Κυκλάδων και στις οποίες καταφεύ-
γουν και φιλοξενούνται συχνά -ιδιαίτερα σε συν-

θήκες κακοκαιρίας- παραπλέοντα αλιευτικά σκά-
φη από άλλους λιµένες.

Όπως γίνεται γνωστό, η διαδικασία δηµοπράτη-
σης του έργου έχει ολοκληρωθεί όπως και η ανά-
θεση κατασκευής του. Επίσης, το έργο συνολικού 
προϋπολογισµού 2.083.000 ευρώ, συµπεριλαµβα-
νοµένου ΦΠΑ, έχει εξασφαλίσει χρηµατοδότηση 
από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Θωράκιση µόλου στο Π. Λιβάδι

Η βελτίωση της θωράκισης του υφιστάµενου 
προσήνεµου µόλου του αλιευτικού καταφυγίου 
στο Π. Λιβάδι, θα γίνει και πάλι µε φυσικούς ογκό-
λιθους.

Ο προσήνεµος µόλος, καθ’ όλο σχεδόν το µήκος 
του παρουσιάζει απώλειες υλικού, µερική αποδό-
µηση / υποχώρηση της στέψης, µε αποτέλεσµα 
να δηµιουργείται, ιδιαίτερα σε περιόδους πνοής 

ισχυρών ανέµων προερχόµενων από τον ευρύτερο 
νότιο τοµέα, υπερπήδηση κυµατισµού, που καθι-
στά ανασφαλείς τις συνθήκες ελλιµενισµού για τα 
εξυπηρετούµενα σκάφη. 

Η κατασκευή της νέας διατοµής θωράκισης γί-
νεται µε εξωτερική στρώση από φυσικούς ογκό-
λιθους κατάλληλης διαβάθµισης και στρώση φίλ-
τρου εσωτερικά, έπειτα από άρση της υφιστάµενης 
στρώσης θωράκισης και ποσοστού της υποκείµε-
νης στρώσης του φίλτρου. Η νέα στάθµη του έργου 
προβλέπεται ψηλότερα από την υφιστάµενη για 
την αποφυγή της κυµατικής υπερπήδησης. Επί-
σης, προβλέπονται εργασίες ανακατασκευής στον 
χερσαίο χώρο και νέες επιστρώσεις του λιµενικού 
δαπέδου κυκλοφορίας.

Η δηµοπράτηση και η ανάθεση κατασκευής του 
έργου, συνολικού προϋπολογισµού 2.139.000 
ευρώ έχει ολοκληρωθεί.

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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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)

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

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.

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

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.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆Ο-
ΧΗΣ ζητείται από το ξενοδοχείο 5* 
Paros Agnanti Resort στην Πάρο, για 
άµεση πρόσληψη. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο 2284023205 και στο mail: 
info@parosagnanti.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται 
από το ξενοδοχείο ΑΡΓΟΝΑΥΤΗΣ, από 
Ιούνιο έως και Οκτώβριο. Πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο 6944 625219

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
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Οι τελευταίες εκκρεµότητες βελτίωσης 
της καθηµερινότητας των πολιτών στο 
νησί, ενόψει και της έναρξης της τουρι-

στικής περιόδου -άλλες σηµεία των καιρών 
και άλλες χρονίζουσες- κυριάρχησαν στο τε-
λευταίο δηµοτικό συµβούλιο Πάρου.

Τα τραπεζοκαθίσµατα και οι ξαπλώστρες άρ-
χισαν ήδη να εδραιώνονται άναρχα σε γνω-
στές παραλίες της Πάρου, δυσχεραίνοντας 
την απρόσκοπτη πρόσβαση ντόπιων λουόµε-
νων αλλά και επισκεπτών. Στις Κολυµπήθρες, 
όπως διαπιστώθηκε γίνεται ήδη το αδιαχώρη-
το, ενώ, στους Αγίους Αναργύρους οι ξενοδο-
χειακές µονάδες έχουν καταλάβει στο σύνολό 
της την ακτογραµµή. 

Το χρόνιο ζήτηµα των ακατάλληλων και 
ηµι-ανακαινισµένων δηµόσιων τουα-
λετών στον Άγιο Νικόλαο και τον Άγιο 

Κωνσταντίνο στην Παροικιά, αποτέλεσε και 
πάλι θέµα συζήτησης στο σώµα, µε διαπι-
στωµένη τη δυσλειτουργία -απουσία υπο-
τυπωδών κανόνων υγιεινής- των σχετικών 
«δοµών» σε Νάουσα και Λεύκες. Η κ. Κούτλα 
από την τεχνική Υπηρεσία, επιβεβαίωσε τις 
πληροφορίες του κ. Ροκονίδα, σηµειώνοντας 
ότι ειδικά για την περίπτωση των δηµόσιων 
τουαλετών στη Νάουσα, υπέστησαν βανδαλι-
σµό από τον πρώτο κιόλας µήνα παράδοσής 
τους. Ακόµα, για τα WC του Αγ. Νικολάου, που 
ως θέµα «έχει ξεχειλώσει» κατά τα λεγόµενα 
της κ. Κούτλα, µέχρι του Αγίου Πνεύµατος θα 
έχουν δοθεί προς χρήση.

Αναφορικά µε τις διαγραµµίσεις, για τις 
οποίες υπήρχε δέσµευση να ολοκληρω-
θούν πριν το Πάσχα, διαβεβαιώθηκε ότι 

έχει ολοκληρωθεί η διαγωνιστική διαδικασία 
και έχει µειοδοτήσει συγκεκριµένη εταιρεία, η 
οποία θα αναλάβει την αποτύπωσή τους… εν 
ευθέτω χρόνω. Πάντως, όπως διευκρινίστηκε, 
«θα είναι σίγουρα, οριζόντιες και κάθετες» και 
δεδοµένης της αναµόρφωσης του Τεχνικού 
Προγράµµατος, η ανάληψη του έργου από τον 
ανάδοχο είναι θέµα χρόνου. 

Θέµα χρόνου είναι και οι ασφαλτοστρώ-
σεις, προς αποκατάσταση των παρεµβά-
σεων της ∆ΕΥΑΠ, οι οποίες θα έπρεπε 

να έχουν ολοκληρωθεί περί τα µέσα Μαΐου. 
Σύµφωνα µε τον πρόεδρο της ∆ΕΥΑΠ, Γ. Πού-
λιο, οι εργασίες θα καταφέρουν να ξεκινήσουν 
µετά του Αγίου Πνεύµατος και όχι πριν τις 10 
Ιουνίου. Όπως παραδέχτηκε ο κ. Πούλιος, η 
καθυστέρηση οφείλεται στην κάθετη αύξηση 
τιµών των υλικών ασφαλτόστρωσης, το οποίο 
και επιχειρείται να αντιµετωπιστεί. Ωστόσο, 
οι εργασίες θα γίνονται βραδινές ώρες προς 
αποφυγή όχλησης οδηγών, κατοίκων και επι-
σκεπτών του νησιού, που εν µέσω τουριστι-
κής περιόδου θα έχουν ήδη «πληµµυρίσει» το 
νησί.

Τά ἐν δήµῳ
της Ιωάννας Μουτσανά

«Συνωστισµός» στο κάδρο 
της καθηµερινότητας

∆ράση στον Κώστο

«Περπατητές» 
Πάρου

Ο περιπατητικός τουρισµός είναι ένας από τους 
πιο δηµοφιλείς τρόπους για να γνωρίσει κανείς 
έναν προορισµό. Επιτρέπει στους τουρίστες να 
αλληλεπιδρούν καλύτερα µε τους ντόπιους, τη 
φύση και τον πολιτισµό. Ανταποκρίνεται επίσης 
στην αυξανόµενη ζήτηση των ταξιδιωτών για 
υπαίθριες δραστηριότητες ακόµη κι όταν ταξιδεύ-
ουν. 

Τα παραπάνω φαίνεται να αντιλήφθηκαν στον 
Κώστο και µία «χούφτα» συµπολίτες µας µε µπρο-
στάρη τον αεικίνητο και δεινό περιπατητή, Αν-
δρέα Ραγκούση και έσπευσαν να κάνουν το 
όνειρο, πράξη. Οι «Περπατητές» Πάρου είναι µια 
ανοικτή οµάδα µε κοινό στόχο να γνωρίσουν τη 
φύση της Πάρου περπατώντας τα µονοπάτια της. 

«Σκοπός µας είναι µια οργανωµένη πεζοπορική 
προσέγγιση του νησιού µε ευρύτερη στοχοθεσία 
τη γνωριµία µε τη χλωρίδα και την πανίδα του, 
τα παραδοσιακά τοπωνύµια του, την καταγραφή 
και τη φροντίδα των µονοπατιών του» αναφέρει 
η οµάδα, αντί συστάσεων. Η αλληλεπίδραση των 
σύγχρονων «µάνατζερ» του περιπατητικού τουρι-
σµού στην Πάρο, µε τον σύλλογο ΜΕΑΣ Κώστου 
και κάτω από τη φιλόξενη στέγη του πολιτιστικού 
συλλόγου, «Αρχίλοχος», ανέδειξε τη σηµαντικό-
τητα της κοινότητας και τη δυναµική της. Με τη 
θέληση προσφοράς και συνεργασίας η οµάδα κα-
τάφερε να «χαράξει» ένα δίκτυο διαδροµών, έτοιµο 
να «ενώσει» και άλλες κοινότητες, σε µια διαδροµή 
ανάδειξης του φυσικού πλούτου και της πολιτιστι-
κής κληρονοµιάς.

Το µοναδικό δίκτυο διαδροµών

Η Φωνή της Πάρου συνάντησε τους «Περπα-
τητές» στη σηµαντική στιγµή ολοκλήρωσης της 
σηµατοδότησης τεσσάρων νέων πεζοπορικών δι-
αδροµών στην κοινότητα Κώστου, συνολικού µή-
κος 26 χλµ. 

Οι ταµπέλες σήµανσης, διαθέτουν QR code έτσι 
ώστε να έχει τη δυνατότητα ο περιπατητής, σκα-
νάροντας µε το smart phone του το σήµα, να µε-
ταφέρεται στην εφαρµογή Google maps και να 
γνωρίζει ακριβώς τη διαδροµή, και σε ποιο σηµείο 
της βρίσκεται. Σ’ αυτή την πεζοπορική «διαδροµή», 
το αίσθηµα της ικανοποίησης των µελών που βλέ-

πουν το όνειρό τους να γίνεται πραγµατικότητα… 
«ξεχειλίζει», δεδοµένου ότι ο Κώστος είναι πλέον 
το µοναδικό χωριό στην Πάρο αλλά και στις Κυ-
κλάδες, που διαθέτει ένα οργανωµένο δίκτυο πε-
ζοπορικών διαδροµών. 

Φανερά ικανοποιηµένη µε τις υποσχόµενες δρα-
στηριότητες του ΜΕΑΣ Κώστου και των Περπατη-
τών, δήλωσε και η πρόεδρος της κοινότητας, 
Ειρήνη Ρούσσου, που παραχώρησε την πρόσο-
ψη της κοινότητας για την τοποθέτηση του χάρτη 
των διαδροµών.

Όπως επισηµαίνει ο πρόεδρος του ΜΕΑΣ Κώ-
στου, Τάκης Αποστολόπουλος, το χωριό έχει 
µακρά παράδοση στη διοργάνωση αθλητικών δρα-
στηριοτήτων όπως ποδηλατικούς αγώνες, αγώνες 
ορειβατικούς και mountain bike, αλλά και αγώνες 
αφιερωµένους στον ευεργέτη του νησιού, Φραγκί-
σκο Βελέντζα.

«Με την ανάρτηση του χάρτη και την σηµατο-
δότηση των τεσσάρων νέων περιπατητικών δια-
δροµών πραγµατοποιείται ο µεγαλύτερος στόχος 
µας», σχολιάζει το ιδρυτικό µέλος των «Περπα-
τητών», Ανδρέας Ραγκούσης, αποκαλύπτοντας 
ότι επόµενο βήµα είναι η δηµιουργία ενός δικτύου 
διαδροµών σε κάθε χωριό της Πάρου.

Άλλωστε, απώτερος σκοπός του εγχειρήµατος 
είναι να µάθουν οι ντόπιοι ότι υπάρχει ένα ορ-
γανωµένο δίκτυο διαδροµών που µπορούν να 
περπατήσουν. Σύµφωνα µε εκτιµήσεις υπάρχουν 
πάνω από 100 µονοπάτια που περπατούσαν πριν 
ανοιχτούν οι κεντρικοί δρόµοι στο νησί. Τα οποία 
όµως, όπως παραδέχεται ο κ. Ραγκούσης, αν και 
γίνονται φιλότιµες προσπάθειες από τα µέλη των 
«Περπατητών» να γίνουν προσβάσιµα, δεν γίνεται 
να το πετύχουν στο σύνολό τους χωρίς βοήθεια.

Το µέλος του ΜΕΑΣ Κώστου και υποστηρι-
κτής των Περπατητών, Άγγελος Πιτσικάλης,
εξέφρασε τη σκέψη του κατά τις εργασίες που έγι-
ναν λέγοντας: «Είναι µία στιγµή που την περιµέ-
ναµε περισσότερο από 6 µήνες. Τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα που επικράτησαν το προηγούµενο διά-
στηµα στο νησί, καθυστέρησαν τις εργασίες και την 
ολοκλήρωση της σηµατοδότησης πριν το Πάσχα».
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Τι γίνεται στην 
παραλιακή 
Παροικιάς;

Το διοικητικό συµβούλιο του συλλόγου καφεστι-
ατόρων Πάρου συναντήθηκε µε τον διοικητή του 
αστυνοµικού τµήµατος Πάρου, Γεώργιο Μποζί-
κη, την Τετάρτη 18 Μαΐου 2022, προκειµένου να 
έχουν ενηµέρωση αλλά και για να γίνει ανταλλαγή 
απόψεων σε θέµατα που απασχολούν τους επιχει-
ρηµατίες του νησιού.

Ο αντιπρόεδρος του συλλόγου, ∆. Κονταξά-
κης, υποστήριξε στη συνάντηση µε την αστυνοµία 
τα παρακάτω:

«Παρακολουθούµε -µε ικανοποίηση είναι αλή-
θεια- µία ιδιαίτερα έντονη δραστηριοποίηση της 
ΕΛ.ΑΣ. κατά της µικρο-παραβατικότητας, η οποία 
σε πολλές περιπτώσεις, έχει επιπτώσεις στη λει-
τουργία των επιχειρήσεών µας.

Ταυτόχρονα όµως διακρίνουµε µία «εντατικο-
ποίηση» των ελέγχων προς τις επιχειρήσεις µας, 
όσον αφορά τα ωράρια λειτουργίας και τη µουσική 
µας.

Έχετε εντοπίσει σε συγκεκριµένα σηµεία «τάσεις 
παραβατικότητας», που δηµιουργούν προβλήµατα 
και θα την πληρώνουµε όλοι ανεξαιρέτως;

Αν πρόκειται για µία τέτοια περίπτωση το σωµα-
τείο -εάν ενηµερωθεί- µπορεί να βοηθήσει, παρεµ-
βαίνοντας «πυροσβεστικά», µε πληροφόρηση και 
συστάσεις.

Εκτός βέβαια, αν πρόκειται γι’ αυτό που εµείς 
αποκαλούµε standard ελεγκτικές διαδικασίες. Εάν 
πρόκειται για κάτι τέτοιο σας ενηµερώνουµε ότι 
βοηθά πολύ τις επιχειρήσεις µας µία «βόλτα» του 
περιπολικού στην παραλιακή οδό µε τον φάρο 
αναµµένο, πριν αρχίσει η διαδικασία των ελέγχων.

Μια τέτοια βοήθεια πέρα από τον ενηµερωτικό 
χαρακτήρα της, διευκολύνει και τους επαγγελµα-
τίες να αρχίσουν να «δείχνουν την έξοδο» στην 
πελατεία τους, εφόσον -ας µη γελιόµαστε» οι πε-
λάτες µας κάνουν διακοπές και στις διακοπές δεν 
υπάρχει ωράριο».

Τι υποστήριξε η Αστυνοµία

Από την πλευρά του ο διοικητής του Α.Τ. Πάρου, 
Γ. Μποζίκης, σύµφωνα µε την ενηµέρωση από τον 
σύλλογο καφεστιατόρων Πάρου, υποστήριξε για 
τη δραστηριοποίηση των δυνάµεων που σκοπεύει 
στον περιορισµό της

παραβατικότητας: «Χαίροµαι που το παρατηρή-
σατε και σας διαβεβαιώνω ότι θα συνεχιστεί, µε 
κάθετους ελέγχους. Έχουµε προγραµµατίσει συ-
γκεκριµένες δράσεις, για τις οποίες -όπως αντι-
λαµβάνεστε- δεν µπορώ να σας δώσω περαιτέρω 
πληροφορίες.

Όσον αφορά τη µικρο-παραβατικότητα που ενο-
χλεί τις επιχειρήσεις σας λέω προστατέψτε τα µα-
γαζιά σας. Κάνετε αυστηρές συστάσεις, χωρίς βίαια 
επεισόδια βέβαια, και η ΕΛΑΣ θα είναι πάντοτε δί-
πλα σας. Σε ό,τι αφορά τα ωράρια λειτουργίας και 
τη µουσική των επιχειρήσεών σας, δεν ισχυρίζοµαι 
ότι έχουµε µία έκρυθµη κατάσταση, αλλά σαφώς 
έχουµε τάσεις παραβατικότητας και θέλουµε να 
εξασφαλίσουµε ότι αυτό θα σταµατήσει.

Όσο για τα υπόλοιπα που αναφέρατε, η ΕΛΑΣ 
δεν κάνει ελέγχους µε ενηµερώσεις. Βγαίνουµε, 
ελέγχουµε και εάν διαπιστώσουµε παραβάσεις 
ενεργούµε τα δέοντα. Η ΕΛΑΣ ενεργεί, όπως τη 

διατάσσουν οι νόµοι και οι διατάξεις. Αυτός είναι 
ό ρόλος της. Βέβαια, η µεταξύ σας συνεννόηση 
και καλές σχέσεις, µόνον να προσφέρουν έχουν. 
Αλλά, το έργο της ΕΛΑΣ, δεν µπορεί να βασίζεται 
σ’ αυτές».

Οι έλεγχοι

Λόγω της αστυνοµικής επιχείρησης που έγινε 
στο νησί µας µε αφορµή την παραβατικότητα από 
οµάδα ροµά στην Πάρο, έγιναν αρκετοί έλεγχοι και 
σε καταστήµατα της εστίασης. 

Οι έλεγχοι δεν ήταν «προβληµατικοί», αλλά απλά 
οι αστυνοµικοί τους έκαναν πιο εντατικά. Ζήτηµα 
γενικά µε τους επιχειρηµατίες της εστίασης δεν 
υπήρξε. Άλλωστε οι ενηµερωτικές συναντήσεις 
µεταξύ του συλλόγου των καφεστιατόρων και της 
αστυνοµίας σε τοπικό επίπεδο γίνονται κάθε χρό-
νο και όχι µία φορά µόνο.

Τα προβλήµατα της εστίασης

Οι επιχειρηµατίες της εστίασης έχουν ως κύριο 
πρόβληµα στο νησί µας –όπως και σε όλη την Ελ-
λάδα- το ζήτηµα του προσωπικού. «Το πρόβληµα 
είναι τεράστιο», µας είπε µέλος του ∆Σ των καφε-
στιατόρων. 

Για την ώρα, που ακόµα δεν έχει αρχίσει το φουλ 
της σεζόν πολλά καταστήµατα δουλεύουν µε εξα-
ντλητικά ωράρια των µελών της οικογένειας των 
επιχειρηµατικών. Για πόσο καιρό όµως θα αντέ-
ξουν και τι θα κάνουν τον Ιούλιο και τον Αύγου-
στο; Εκτός αυτού υπάρχει ζήτηµα ποιότητας µε 
το προσωπικό που βρίσκουν που είναι σε µεγά-
λο βαθµό χωρίς εµπειρία, δηλαδή εργάζονται για 
πρώτη φορά σε δουλειά µε απαιτήσεις όπως είναι 
αυτές σ’ ένα κατάστηµα εστίασης. Φυσικά δεν είναι 
µόνο το ζήτηµα της κατοικίας που θα φιλοξενη-
θούν (όπως γράψαµε και σε προηγούµενο φ. της 
εφηµερίδας µας), αλλά είναι ότι µετά την εποχή 
του lock down πολλοί επαγγελµατίες που εργά-
ζονταν ως υπάλληλοι εστίασης άλλαξαν επαγγελ-
µατικό προσανατολισµό, αφού ουσιαστικά επί 2 
χρόνια ήταν εκτός εργασίας. Αυτό το ζήτηµα µε 
την έλλειψη προσωπικού στην εστίαση υπάρχει σ’ 
όλη την Ευρώπη και ειδικά σε Μεσογειακά κράτη 
που εξαρτάται η οικονοµία τους από τον τουρισµό.

Ένα άλλο µεγάλο ζήτηµα που έχει προκύψει 
στα καταστήµατα εστίασης της Παροικιάς είναι 
η κατάληψη οδοστρώµατος και το πώς θα αντι-
µετωπιστεί αυτή η κατάσταση. Και εδώ, υπήρ-
ξαν αυστηρές συστάσεις από αστυνοµικά όργανα 

ώστε να αφαιρεθούν καρέκλες, ζαρντινιέρες κλπ 
που έβαζαν αρκετά καταστήµατα, προκειµένου 
να προστατεύσουν από τη στάθµευση αυτοκινή-
των τους εξωτερικούς τους χώρους. Εδώ γεννάται 
βέβαια ένα µεγάλο ζήτηµα. Ο παραλιακός δρόµος 
έχει απαγορευτικά σήµατα για τη στάθµευση αυ-
τοκινήτων. Άρα, κάθε κατάστηµα θα έπρεπε να 
έχει απρόσκοπτη θέα προς τη θάλασσα για τους 
πελάτες του. Άλλωστε ο λόγος που µπαίνουν οι 
καρέκλες στο οδόστρωµα είναι αυτός, ώστε και η 
πελατεία τους να έχει θέα προς τη θάλασσα αλλά 
και για να υπάρχουν διάδροµοι για τους σερβιτό-
ρους που σερβίρουν προς την πλευρά της θάλασ-
σας. Κάτι τέτοιο δεν γίνεται προς ώρας, αφού ο 
έλεγχος για την παράνοµη στάθµευση των αυτο-
κινήτων είναι αποσπασµατικός και γίνεται όποτε 
κορυφώνεται το ζήτηµα, δηλαδή, κάποιες ηµέρες 
του καλοκαιριού. Το ζήτηµα της παράνοµης 
στάθµευσης στην παραλιακή οδό (Ακτή Γ. 
Πάριου), υπάρχει διότι κανείς δεν ελέγχει. Η 
αστυνοµία επικαλείται λόγους στελέχωσης στην 
Πάρο, η δε δηµοτική αστυνοµία έχει υπαρκτό πρό-
βληµα στελέχωσης, αφού δεν επαρκούν ούτε για 
τις διεκπεραιώτριες εργασίες που απαιτούνται απ’ 
αυτήν. Εδώ µπαίνει λοιπόν ένα άλλο ζήτηµα για 
το κυκλοφοριακό πρόβληµα της Παροικιάς. Από 
τη στιγµή που υπάρχουν κανονιστικές αποφάσεις 
από τον δήµο Πάρου, αλλά δεν υπάρχει προσω-
πικό για να τις «υπερασπιστεί» αυτές, τότε γιατί 
λαµβάνονται;

Οι παράπλευρες απώλειες

Τα προβλήµατα των καταστηµάτων εστίασης 
(που είναι ένα µεγάλο µέρος της τοπικής οικονο-
µίας) είναι υπαρκτά και αληθινά όπως και τα προ-
βλήµατα για πλήρη αστυνόµευση στους δρόµους.

Σε όλο αυτό το ζήτηµα όµως, υπάρχουν και οι 
παράπλευρες απώλειες κι αυτές αφορούν τους 
µόνιµους κατοίκους του παραδοσιακού οικισµού 
Παροικιάς. Έχασαν τη θάλασσα για να κάνουν 
µπάνιο, έχασαν την ησυχία τους µε την καθηµε-
ρινή όχληση από τον λιµένα Παροικιάς κι είναι οι 
µόνοι που αντιµετωπίζουν µεγάλο κυκλοφοριακό 
πρόβληµα. Τώρα πλέον δεν µπορούν να κάνουν 
τον περίπατό τους µέσα στην ίδια τους την πόλη. 
Οι πεζόδροµοι έχουν καταληφθεί από τα τραπέζια, 
ενώ στο οδόστρωµα «βασιλεύουν» οι γλάστρες και 
τα αυτοκίνητα… Πώς επιτέλους θα αναπνεύσει ο 
παραδοσιακός οικισµός, όταν οι νόµοι είναι στα 
χαρτιά και δεν τηρούνται;



Έκθεση 
φωτογραφίας

Η Φωτογραφική Οµάδα Πάρου, 
πραγµατοποίησε την 6η έκθεση φωτογραφίας 

στον χώρο τεχνών του δήµου Πάρου, στην 
παλιά αγορά Παροικιάς.

Στην έκθεση µετείχαν 19 φωτογράφοι της 
οµάδας ξεδιπλώνοντας το προσωπικό τους 
καλλιτεχνικό µεράκι. Κάθε µέλος µέσω της 

ιδιαίτερης φωτογραφικής του µατιάς άνοιξε 
τον πλέον δηµιουργικό δίαυλο επικοινωνίας µε 

τους επισκέπτες που αποτύπωναν τις σκέψεις 
τους σε βιβλίο σχολιασµού.

Τέλος, όπως διευκρινίστηκε η είσοδος νέων 
µελών είναι ελεύθερη και χωρίς συνδροµή, 

µε µοναδική προϋπόθεση το αστείρευτο 
µεράκι για τη φωτογραφική τέχνη και την 
επικοινωνία κάθε γνώσης γύρω απ’ αυτήν.




