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Νέο ∆Σ αλιέων 
και διαµαρτυρία! 
Πραγµατοποιήθηκαν στις 19/6 οι 
εκλογές στον σύλλογο επαγγελµατιών 
αλιέων παράκτιας αλιείας δήµου Πά-
ρου «Άγιος Νικόλαος» και στις 23 Ιου-
νίου σχηµατίστηκε το νέο διοικητικό 
συµβούλιο του συλλόγου.

» ΣΕΛ. 2

Ο.Γ.Ε.
Όχι στον 
σκοταδισµό
Η Οµάδα Γυναικών Πάρου (µέλος της 
ΟΓΕ), δηµοσιοποίησε ανακοίνωση, 
που όπως σχολιάζει: «ενδιαφέρει όλη 
την κοινωνία η σκοταδιστική από-
φαση, απαγόρευσης των αµβλώσεων, 
που αποτελεί πλήγµα στα δικαιώµατα 
των γυναικών ενώ δίπλα στη φυλετι-
κή έχει και κοινωνικοταξική  διάστα-
ση».

» ΣΕΛ. 2

Στο «φουλ» οι µηχανές του 
πολιτισµού σε Πάρο και Αντίπαρο
Μετά τον υποχρεωτικό εγκλεισµό επί δυο χρόνια περίπου λόγω των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό, οι πολίτες πε-
ρισσότερο από κάθε άλλη φορά θέλουν να µετέχουν σε εκδηλώσεις.

» ΣΕΛ. 8-9
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Ο.Γ.Ε.

Όχι στον σκοταδισµό
Η Οµάδα Γυναικών Πάρου (µέλος της ΟΓΕ), δηµοσιοποίησε 
ανακοίνωση, που όπως σχολιάζει: «ενδιαφέρει όλη την κοινω-
νία η σκοταδιστική απόφαση, απαγόρευσης των αµβλώσεων, 
που αποτελεί πλήγµα στα δικαιώµατα των γυναικών ενώ δίπλα 
στη φυλετική έχει και κοινωνικοταξική  διάσταση».

Η ανακοίνωση της ΟΓΕ έχει ως εξής:
«Για την κατάπτυστη απόφαση του 

δικαστηρίου των ΗΠΑ σχετικά µε τις 
αµβλώσεις

Η Οµοσπονδία Γυναικών Ελλάδας 
υψώνει τη φωνή της και καταγγέλλει 
την απόφαση του Ανώτατου ∆ικα-
στηρίου των ΗΠΑ, που ανατρέπει τη 
συνταγµατική απόφαση Roe εναντίον 
Wade που κατοχύρωνε το δικαίωµα 
στην άµβλωση σε εθνικό οµοσπον-
διακό επίπεδο. Καταδικάζουµε κάθε 

σκοταδιστική φωνή και αντίληψη που µας γυρνάει πίσω στο 
Μεσαίωνα, κάθε πολιτική που στερεί από τις γυναίκες το αδια-
πραγµάτευτο δικαίωµα στην άµβλωση, µε την απαραίτητη στή-
ριξη από δηµόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας. ∆εν κάνουµε 
βήµα πίσω από το αυτονόητο δικαίωµα κάθε γυναίκας στην 
αναπαραγωγική υγεία. 

Η συγκεκριµένη απόφαση αποτελεί ξεκάθαρη οπισθοδρόµηση 
που ανοίγει τον δρόµο για την επιβολή περιορισµών και απα-
γορεύσεων στο δικαίωµα των γυναικών στην άµβλωση, που 
ήδη προχωράει στις µισές Πολιτείες. Έρχεται να προστεθεί στα 
εµπόδια που συναντούν χρόνια τώρα εκατοµµύρια γυναίκες της 
βιοπάλης στις ΗΠΑ στο πλαίσιο του εµπορευµατοποιηµένου συ-
στήµατος Υγείας, όπου και οι αµβλώσεις γίνονται σε ιδιωτικές 
κλινικές. 

Οι επιπτώσεις της απόφασης είναι διπλά και τριπλά πιο βαριές 
για τις γυναίκες που δεν διαθέτουν τα οικονοµικά µέσα για να 
ξεπεράσουν τις απαγορεύσεις και να ταξιδέψουν σε µια άλλη 

Πολιτεία, παρακάµπτοντας τα εµπόδια που θέτει το νοµοθετι-
κό πλαίσιο. Στο έδαφος αυτό, γυναίκες από τα εργατικά, λαϊκά 
στρώµατα ήδη αναγκάζονται να καταφύγουν σε πρακτικές που 
εκθέτουν την υγεία, ακόµα και την ίδια τους τη ζωή, σε πολύ 
µεγάλους κινδύνους.

Αυτή η εξέλιξη έχει τη σφραγίδα όλων των πολιτικών δυνάµε-
ων στις ΗΠΑ, που χρόνια τώρα δεν έχουν πάρει τις απαραίτητες 
νοµοθετικές πρωτοβουλίες για το καθολικό κοινωνικό δικαίωµα 
της γυναίκας στη δηµόσια και δωρεάν άµβλωση. Ανεξάρτητα 
από την όποια διαφοροποίηση καταγράφεται ανάµεσα σε ∆ηµο-
κρατικούς και Ρεπουµπλικάνους στη στάση τους για το ζήτηµα 
των αµβλώσεων, παραµένει κοινός τους παρονοµαστής η αντι-
µετώπιση της αναπαραγωγικής υγείας των γυναικών ως πεδίο 
για κερδοφόρες επενδύσεις. Συνδέεται άρρηκτα µε την πολιτική 
τους που τρέφει την εκµετάλλευση και καταπίεση, σπέρνει πο-
λέµους, προσφυγιά. 

Για αυτό είναι προκλητικό το όψιµο ενδιαφέρον της κυβέρνη-
σης Μπάιντεν για τα δικαιώµατα των γυναικών, στήνοντας κάλ-
πικες διαχωριστικές γραµµές περί “προόδου” και “συντήρησης” 
µπροστά στις επικείµενες εκλογές για το Κογκρέσο. 

Καµιά δήλωση καταδίκης της απόφασης αυτής από την κυ-
βέρνηση της Ν∆ και τα άλλα αστικά κυβερνητικά κόµµατα του 
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ/ ΚΙΝΑΛ, δεν δίνει συγχωροχάρτι στην πολιτική 
που θυσιάζει τα δικαιώµατα των εργαζόµενων γυναικών στην 
αναπαραγωγική υγεία για τα κέρδη των επιχειρηµατικών οµί-
λων. 

∆υναµώνουµε την πάλη για τα σύγχρονα δικαιώµατά των 
γυναικών στην αναπαραγωγική υγεία, στο πλαίσιο ενός δηµόσι-
ου και δωρεάν συστήµατος Υγείας που µε επιστηµονική κρατική 
στήριξη των γυναικών µέσω οικογενειακού προγραµµατισµού 
και σεξουαλικής αγωγής θα εξασφαλίζεται η ασφαλής αντισύλ-
ληψη για όλες, όπως και το δικαίωµα στη νόµιµη, δωρεάν και 
ασφαλή άµβλωση, καθώς και στον προγεννητικό έλεγχο, την 
ιατρικώς υποβοηθούµενη αναπαραγωγή, την εγκυµοσύνη και 
τον τοκετό.

Κόντρα στην αντιδραστικοποίηση και την οπισθοδρόµηση που 
απειλούν τη ζωή µας, υπερασπιζόµαστε τις κατακτήσεις που 
έχουν τη σφραγίδα των εργατικών και γυναικείων κοινωνικών 
αγώνων, δυναµώνουµε την πάλη για την ισοτιµία και τη χειρα-
φέτηση».

Νέο ∆Σ αλιέων και 
διαµαρτυρία! 

Πραγµατοποιήθηκαν στις 19/6 οι εκλογές στον σύλλογο επαγ-
γελµατιών αλιέων παράκτιας αλιείας δήµου Πάρου «Άγιος Νι-
κόλαος» και στις 23 Ιουνίου σχηµατίστηκε το νέο διοικητικό 
συµβούλιο του συλλόγου.

Το νέο διοικητικό συµβούλιο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Σκιαδάς ∆ηµήτρης
Αντιπρόεδρος: Χάλαρης Αντώνης
Γραµµατέας: Τριβυζάς Βασίλης
Ταµίας: Τριπολιτσιώτης Βασίλης
Βοηθός γραµµατέα: Βιώνης Βασίλης
Βοηθός ταµία: Βιτσαράς Ιωάννης
Μέλος: Σαρρής Αθανάσιος
Αντιπροσώπευση στην Οµοσπονδία: Σκιαδάς ∆ηµήτρης 

µε αναπληρωµατικό τον Τριβυζά Βασίλη
Ελεγκτική επιτροπή: Σκιαδάς Ευάγγελος, Τσαντάνης Χαρά-

λαµπος και Γεµελιάρης Γιώργος.

Η διαµαρτυρία

Μετά τον σχηµατισµό του νέου ∆Σ των αλιέων, εκδόθηκε στις 
23/6/2022 η ακόλουθη διαµαρτυρία:

«Εκ µέρους του συλλόγου επαγγελµατικών αλιέων παράκτιας 
αλιείας του δήµου Πάρου «Άγιος Νικόλαος», θα θέλαµε να εκ-
φράσουµε τον έντονο προβληµατισµό µας και τη δυσαρέσκειά 

µας για την κατάσταση που επικρατεί στον χώρο που βρίσκεται 
το γραφείο του συλλόγου µας.

Η κατάσταση µε τους Ροµά είναι πλέον τραγική! Ο χώρος του 
πάρκινγκ του νεκροταφείου έχει καταληφθεί και έχει µετατραπεί 
σε τουαλέτα και σκουπιδότοπο, καθώς πετάνε τα σκουπίδια τους 
και ότι συσκευές έχουν συλλέξει και τελικά αποφασίζουν ότι δεν 
χρειάζονται!

∆ίπλα στο γραφείο µας υπάρχει ένα παλιό κτίσµα, το οποίο 
είναι αποθήκη. Πρόσφατα η πόρτα της αποθήκης παραβιάστηκε 
και φυσικά δεν είµαστε σε θέση να γνωρίζουµε τι ακριβώς λείπει 
από το χώρο. Η µεγάλη µας ανησυχία είναι ότι το επόµενο που θα 
παραβιαστεί θα είναι το γραφείο του συλλόγου το οποίο περιέχει 
πολύτιµα αντικείµενα και έγγραφα για την ορθή λειτουργία του 
συλλόγου!

Έχουµε ενηµερώσει πολλές φορές για το πρόβληµα που αντι-
µετωπίζουµε χωρίς δυστυχώς καµία µα καµία ανταπόκριση από 
πουθενά! Παρακαλούµε θερµά όπως λάβετε άµεσα υπόψη σας το 
σοβαρό πρόβληµα και προβείτε σε άµεση λύση».

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

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ



Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλοων παγκοσμίως

Ταξιδέψτε με τον πρωταθλητή   

        Αιγαίου

Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ!

1050 Επιβάτες

180 Οχήματα

37 Κόμβοι

Kαθημερινά από 1η Ιουλίου στις 14:20 από Πειραιά προς:

> ΠΆΡΟ ΣΕ 2.50'  > ΝΆΞΟ ΣΕ 3.30'

> ΊΟ ΣΕ 4.20'  > ΣΆΝΤΟΡΊΝΗ ΣΕ 4.55'
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Υποδοχή από 
κουκουβάγια!

Ο κ. ∆ηµήτρης Ντόλκας, που ασχολείται εδώ και 
πολλά χρόνια µε την ιστορία του τόπου µας, επι-
σκέφθηκε τα ερείπια ενός ξεχασµένου ναού (Άγι-
ος Αρτέµιος) στον Κώστο.

Ο κ. Ντόλκας γράφει γι’ αυτή την επίσκεψή του: 
«Σ’ ένα µαγευτικό χώρο, στις Καντινελιές Κώστου, 
µέσα σε µια σχισµή βράχου, σώζονται τα ερείπια 
ενός παµπάλαιου ναού αφιερωµένο στον Άγιο Αρ-
τέµιο.

Το ξωκλήσι αυτό, τουλάχιστον στις τελευταίες 
τέσσερις γενιές, ανήκει στην οικογένεια Εµµ. Ρούσ-
σου από τον Κώστο. ∆εν υπάρχουν γραπτές µαρ-
τυρίες αλλά µόνο προφορικές οι οποίες µας λένε 

ότι ήταν σε χρήση µέχρι το 1930 περίπου. Σήµερα 
σώζεται µέρος του σκελετού του ιερού από ξύλο. Το 
ότι στην οικογένεια του Εµµανουήλ Ρούσσου, δεν 
έφερε κανείς το βαπτιστικό όνοµα Αρτέµιος, µας 
κάνει να πιστεύουµε ότι το εκκλησάκι προϋπήρχε.

Όταν επισκεφθήκαµε τον ιερό χώρο µας περίµενε 
µια πανέµορφη κουκουβάγια!».

Επιστολή Κ. 
Μπιζά για τα 
ΑΤΜ

Ο έπαρχος της Π.Ε. Πάρου, Κ. Μπιζάς, έστει-

λε επιστολή στις τράπεζες του νησιού σχετικά µε 

τη µη λειτουργία αρκετών µηχανηµάτων ATM 

στην Πάρο

Σύµφωνα µε την επιστολή το τελευταίο διάστη-

µα έχει παρατηρηθεί η µη λειτουργία αρκετών µη-

χανηµάτων ATM στην Πάρο µε αποτέλεσµα την 

αδυναµία εξυπηρέτησης των συµπολιτών µας κα-

θώς και των επισκεπτών µας.

Ο κ. Μπιζάς στην επιστολή του σηµειώνει: «Σας 

παρακαλώ να µεριµνήσετε για την οµαλή λειτουρ-

γία και συντήρηση τους λόγω της ιδιαίτερα αυξη-

µένης τουριστικής κίνησης και της µη ύπαρξης 

τραπεζικών καταστηµάτων εκτός Παροικιάς πλέον. 

Όπως αντιλαµβάνεστε και η δική σας συµβολή εί-

ναι σηµαντική στην εξυπηρέτηση των συµπατρι-

ωτών µας και στη θετική εικόνα του νησιού µας».



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

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΝΕΡΟ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ



8.7.22
@21:00 ΘEΑΤΡΟ ΑΡΧIΛΟΧΟΣ 
ARCHILOHOS THEATRE

FRANCO
AMBROSETTI
QUARTET
FRANCO AMBROSETTI
fluegelhorn 

YIANNIS 
PAPADOPOULOS
piano 

MARC BURONFOSSE
double bass 

PANAGIOTIS 
KOSTOPOULOS
drums

ΕΙΣΟΔΟΣ • ADMISSION € 15,00
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ • PRESALE

ΝAΟΥΣΑ

ΤΑΝΤΑΝΗΣ
Τ. 22840 51261

TICKET SERVICES

ΕΚΔΟΤHΡΙΟ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜIΟΥ 39, ΑΘHΝΑ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚA: 210 7234567
ONLINE: www.ticketservices.gr

έπιπλο | φωτιστικό | διακόσµηση | δώρο

XOΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

parospark.com

parospark





8 / Φωνή της Πάρου Παρασκευή 1 Ιουλίου 2022

Τόσο στην Πάρο όσο και στην Αντίπαρο, µετά 
από δύο χρόνια επέστρεψαν οι γνήσιες νησιώτικες 
βραδιές και τα πανηγύρια, που είναι παράδοση του 
τόπου µας. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι και οι φορείς 
των δήµων δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους προ-
κειµένου να διοργανώσουν την καλύτερη εκδή-
λωση. Θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, θέατρο 
σκιών και πολλές άλλες εκδηλώσεις είναι σχεδόν 
σε ηµερήσια διάταξη.

Τις προηγούµενες ηµέρες στην Πάρο και την 
Αντίπαρο είχαµε µερικές εκδηλώσεις που ξεχώρι-
σαν τόσο για το πρόγραµµα που παρουσίασαν όσο 
και για την ποιότητά τους.

Το πανηγύρι στην Αλυκή

Ο δήµος Πάρου, η Κ∆ΕΠΑΠ, η κοινότητα Αγκαι-
ριάς, ο εξωραϊστικός - πολιτιστικός σύλλογος 
Αγκαιριάς και ο σύλλογος τουριστικών καταλυ-
µάτων Αλυκής, αναβίωσαν το έθιµο του Κλήδονα 
στις 23 Ιουνίου, στην παραλία της Αλυκής,

Οι επισκέπτες της εκδήλωσης είδαν το θεαµατι-
κό άναµµα της φωτιάς από τους µικρούς βαρκά-
ρηδες, για το κάψιµο των Μάηδων. Ακόµα, από-
λαυσαν το χορευτικό συγκρότηµα της Αλυκής κι 
άλλους χορευτές, ενώ υπό τους ήχους «ζωντανής» 
µουσικής και τραγούδια από τους Μ. Ραγκούση, 
Κυριάκο Μοστράτο, Νίκο Παπαδάκη και την πα-

ρέα τους συµµετείχαν ενεργά. Σε όλον τον κόσµο 
προσφέρθηκαν παραδοσιακά εδέσµατα και ψάρια, 
ενώ υπήρχε –ως συνήθως- άφθονη σούµα. Ο σύλ-
λογος της Αγκαιριάς ευχαρίστησε τους ευγενικούς 
του χορηγούς που πρόσφεραν εδέσµατα και σούµα 
καθώς και τους τραγουδιστές και τους µουσικούς 
που συµµετείχαν αφιλοκερδώς.

Πανηγύρι στον Πρόδροµο

Ο δήµος Πάρου, η δηµοτική κοινότητα Αρχιλό-
χου, η Κ∆ΕΠΑΠ και ο πολιτιστικός σύλλογος Προ-
δρόµου «Σκόπας ο Πάριος», διοργάνωσαν στον 
Πρόδροµο, στις 24 Ιουνίου, το πανηγύρι του Αϊ 

Γιάννη, ενώ τηρήθηκε και το έθιµο του Κλήδονα.
Η συµµετοχή των επισκεπτών των εκδηλώσε-

ων ήταν µεγάλη –µε ελεύθερη συµµετοχή- ενώ 
συντροφιά στους προσκεκληµένους κράτησαν ο 
Μαν. ∆ελέντας στο βιολί, ο Φανούρης Πετρόπου-
λος στο λαούτο και η Κατερίνα Νίκα στο τραγούδι.

Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόµου µε ανα-
κοίνωσή του ευχαρίστησε θερµά τον δήµο Πάρου, 
την Κ∆ΕΠΑΠ την κοινότητα Αρχιλόχου, τους ευ-
γενικούς χορηγούς, τους εθελοντές, τον Χορευτικό 
Όµιλο Νάουσας και ιδιαίτερα την κ. Ανθούλα Θεο-
δωράκου, που βοήθησε για άλλη µια φορά. Τέλος, 
σηµειώνει στην ανακοίνωσή του ότι: «(…) θα ήθε-
λε να αφιερώσει την εκδήλωση στους ανθρώπους 
του χωριού που έφυγαν από κοντά µας, αυτά τα 2 
χρόνια -και που δυστυχώς ήταν πολλοί- και είµα-
στε σίγουροι ότι από εκεί ψηλά θα χάρηκαν µαζί 
µας». Ακόµα, όλοι µαζί ήπιαν ένα ποτήρι κρασί στη 
µνήµη του πρώτου εθελοντή του εθίµου, Κώστα 
Χανιώτη, που έφυγε προ ηµερών από τη ζωή.

«Χοροαµενίσµατα»

Ο δήµος Αντιπάρου και η «Τρίκκη» Κέντρο Χο-
ρού Τρικάλων, διοργάνωσαν στις 11-12 Ιουνίου, 
το 5ο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών στην Αγία 

πρώτο θέµα

Στο «φουλ» οι µηχανές του 
πολιτισµού σε Πάρο και Αντίπαρο

Μετά τον υποχρεωτικό εγκλεισµό επί δυο χρόνια περίπου λόγω των επιπτώσεων από 
τον κορωνοϊό, οι πολίτες περισσότερο από κάθε άλλη φορά θέλουν να µετέχουν σε 
εκδηλώσεις.
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Μαρίνα, στον λιµένα Αντιπάρου.
Στο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών µετείχαν χο-

ρευτικά συγκροτήµατα σχεδόν απ’ όλη την Ελλά-
δα. Εκτός του χορευτικού συγκροτήµατος του δή-
µου Αντιπάρου, συµµετείχαν ακόµα, ο χορευτικός 
όµιλος «Λυρίτες», ο χορευτικός όµιλος Μεγάρων, 
ο χορευτικός σύλλογος Νέας Ιωνίας Βόλου, ο πο-
λιτιστικός σύλλογος Άρτας «Ο Μακρυγιάννης», ο 
πολιτιστικός σύλλογος Νέας Αρτάκης «Παντάνασ-
σα», η χορευτική οµάδα Ερµιόνης, το πολιτιστικό 
κέντρο Λέχαιου, ο πολιτιστικός φορέας Ποντίων 
Καλλιθέας «θέατρο Πόντου» (ο οποίος «έκλεψε» 
την παράσταση αφού ξεσηκώθηκαν όλοι µε τους 
χορούς που παρουσίασαν), η αδελφότητα Ηπειρω-
τών Νέας Μάκρης, Μαραθώνα, Ραφήνας-Πικερ-
µίου η «Αγία Ειρήνη», ο πολιτιστικός σύλλογος 
«Μέθεξις», το χορευτικό εργαστήρι Νέας Ιωνίας, ο 
σύλλογος «Αντάµωµα» και ο πολιτιστικός σύλλο-
γος εργαζόµενων ΕΛΤΑ Ν. Αττικής. 

Η εκδήλωση της καρδιάς µας…

Την Τετάρτη 22/6/22, το Πάρκο Πάρου σε συνερ-
γασία µε τον δήµο Πάρου, διοργάνωσε µε επιτυχία 
στο θέατρο «Αρχίλοχος», λαϊκή συναυλία αφιερω-
µένη στη µνήµη του πρώην δηµάρχου, Χρήστου 
Βλαχογιάννη.

Για τον εκλιπόντα µίλησαν µε εκτίµηση και 
συγκίνηση πρόσωπα της πολιτικής σκηνής του 
νησιού: Ο δήµαρχος Πάρου Μάρκος Κωβαίος, ο 
έπαρχος Κώστας Μπιζάς, ο κ. Αθανάσιος Μαρινό-
πουλος ως εκπρόσωπος της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου, ο κ. Λούης Κοντός καθώς και ο κ. Αντώνης 
Πρέκας ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων του δή-
µου. Χαιρετισµούς έστειλαν η πρ. υπουργός Ελι-
σάβετ Παπαζώη και ο πρ. Νοµάρχης Κυκλάδων, 
∆ηµήτρης Μπάιλας. Εκ µέρους της οικογένειας 
Βλαχογιάννη µίλησε η κόρη του, Έφη Βλαχογιάν-
νη, που αναφέρθηκε στη σχέση µε τον πατέρα της 
και στην µετέπειτα επιρροή στη ζωή της. Προβλή-
θηκαν σύντοµα βίντεο µε στιγµιότυπα από τη ζωή 
και την πολιτική δράση του εκλιπόντα, τα οποία 
επιµελήθηκε ο σκηνοθέτης, Πάνος Κέκας, τον 
οποίο οι διοργανωτές ευχαρίστησαν θερµά.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε µε λαϊκά τραγούδια 
των Τσιτσάνη, Καλδάρα και Βίρβου από το σχήµα 
«RIGA’SENSAMPLE» υπό την καλλιτεχνική διεύ-
θυνση του κ. Αστέριου Ρήγα. Στην ερµηνεία των 
τραγουδιών ήταν οι Μανώλης Ραγκούσης, Θοδω-
ρής Κρητικός και Κυριακή Αιγινήτη, ενώ συµµε-
τείχε και ο Αντώνης Πρέκας.

Τέλος, η επιµέλεια και παρουσίαση της εκδήλω-
σης έγινε από την κ. Άννα Κάγκανη, πρόεδρο της 
επιτροπής του φεστιβάλ στο Πάρκο 2022.

πρώτο θέµα
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τοπικές ειδήσεις

5ο Φεστιβάλ 
Πάρου 

Στις 8, 9 και 10 Ιουλίου, θα πραγµατοποιηθεί το 
5ο φεστιβάλ Πάρου, µε τίτλο: «Πέτρες και Μάρ-
µαρα».

Οι ηµέρες που θα πραγµατοποιηθεί το φεστιβάλ 
θα είναι αφιερωµένες στην πολιτιστική και φυσική 
κληρονοµία της Πάρου. Θα είναι µία γιορτή για 
τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Στο επίκεντρο του φεστιβάλ είναι ο ορυκτός 
πλούτος της παριανής γης. Με πρωταγωνιστή το 
περίφηµο λευκό της µάρµαρο, τον λυχνίτη, η Πά-
ρος έγινε γνωστή σε όλο τον κόσµο κυρίως µέσα 
από τη χρήση του στη γλυπτική και την αρχιτεκτο-
νική. Στόχος του φεστιβάλ είναι να ανασύρει και 
να αναδείξει στοιχεία του φυσικού πλούτου, της 
αρχιτεκτονικής, της ιστορίας των εθίµων και των 
παραδόσεων του τόπου προβάλλοντας το παριανό 
µάρµαρο, την ιστορία των λατοµείων, τις ξερολι-
θιές, τις παραδοσιακές τεχνικές πέτρινης δόµησης, 
τους διατηρητέους οικισµούς και τα δοµικά τους 
στοιχεία. Σε όλη τη διάρκεια του τριηµέρου θα 
πραγµατοποιηθούν εκθέσεις σύγχρονης τέχνης, 
σειρά εκπαιδευτικών προγραµµάτων, εκδηλώσε-
ων για παιδιά, βιωµατικών εργαστηρίων, ξενα-

γήσεων, περιπάτων και επισκέψεων σε ιστορικά 
κτίρια του παραδοσιακού οικισµού. Το πρόγραµµα 
συµπληρώνουν προβολές συναυλίες και µουσικές 
εκδηλώσεις.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό στις εκδη-
λώσεις και η διοργάνωση γίνεται από την ΑΜΚΕ 
«Φεστιβάλ Πάρου». Πρόκειται για µία συνδιορ-
γάνωση από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και τον 
δήµο Πάρου µε την υποστήριξη της ∆ΕΥΑΠ και 
της Κ∆ΕΠΑΠ. Το φεστιβάλ είναι υπό την αιγίδα 
του υπουργείου Πολιτισµού.

Μέρος των δράσεων είναι ενταγµένες στην πρά-
ξη «Πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων για την 
ενδυνάµωση της σχέσης της τοπικής κοινότητας 
της Πάρου µε το φυσικό και ανθρωπογενές περι-
βάλλον» ενταγµένη στο Τοπικό Πρόγραµµα CLLD-
LEADER/Οµάδα Τοπικής ∆ράσης «Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.»/ Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύ-
ει στις αγροτικές περιοχές / υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίµων / Πρόγραµµα Αγροτικής 
Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 / Με τη συγ-
χρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης».

Τέλος, για την ασφάλεια του κοινού, θα τηρη-
θούν όλα τα υγειονοµικά πρωτόκολλα που ισχύουν 
κατά της διασποράς του κορωνοϊού SARS-CoV-2, 
σύµφωνα πάντα µε τις επίσηµες ανακοινώσεις του 
υπουργείου Υγείας. 

Προτροπή για 
µάσκα

 Ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων προτρέπει τους 
Κυκλαδίτες αλλά και όλους όσοι αγαπάνε τα νησιά 
µας, να µην αµελούν να χρησιµοποιούν την µάσκα 
στους χώρους όπου υπάρχει συγχρωτισµός.

Όπως σηµειώνει στην ανακοίνωσή του ο σύλλο-
γος: «Οι πρώτες επιπτώσεις της καθολικής άρσης 
των µέτρων κατά του κορωνοϊού έχουν αρχίσει 
πλέον να γίνονται εµφανείς. Με την αύξηση των 
αφίξεων ξένων επισκεπτών, έχουν αρχίσει να εµ-
φανίζονται πολύ πιο µεταδοτικές υποπαραλλαγές 
της µετάλλαξης Όµικρον του κορωνοϊού. Εάν δεν 
δείξουµε τη στοιχειώδη ατοµική ευθύνη, και κα-
θώς η θερινή σεζόν τείνει προς την κορύφωση της, 
είµαστε σίγουροι ότι το υγειονοµικό σύστηµα των 
Κυκλάδων, µε τις γνωστές αδυναµίες του, θα δεχτεί 
δυσανάλογα µεγάλη πίεση για τις δυνατότητές του. 

Αγαπητοί Κυκλαδίτες, αγαπητοί επισκέπτες, προ-
στατέψτε τις Κυκλάδες, προστατέψτε την δηµόσια 
υγεία, προστατέψτε τον εαυτό σας κάνοντας χρήση 
των µέσων ατοµικής προστασίας. Φοράτε µάσκα, 
πλένετε καλά τα χέρια σας και τηρείτε όσα µάθαµε 
αυτά τα δύο χρόνια. Καλή και δηµιουργική σεζόν µε 
υπευθυνότητα και σεβασµό».



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)

ΛΕΥΚΕΣ – στο δεύτερο µύλο προς 
Αγία Κυριακή, πωλείται κτήµα 4.160 
τ.µ. οικοδοµήσιµο µε θέα, µε 3 παλιά 
κτίσµατα, αλώνι παλιό και αµπέλι. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 22840 43160

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

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

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

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 000 036

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται µε 
γνώσεις µηχανογραφηµένης λογιστι-
κής και πιστοποιητικό ECDL (WORD, 
EXCEL, POWER POINT, WINDOWS) για 
όλο το χρόνο. Πληροφορίες στα τηλέ-
φωνα: 6932 460190-6980 512445.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία σε 
boutique στη Νάουσα. Απαραίτητη 
η γνώση Αγγλικών. Παρέχεται 
καλό πακέτο αποδοχών καθώς και 
ευκαιρίες εξέλιξης. Τηλ. επικοινωνί-
ας: 6972700982 και στο email: zire.
boutique@gmail.com

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το ξενο-
δοχείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 5* στη Χρυσή Ακτή 
Πάρου, µε γνώσεις ηλεκτρολογικές ή 
υδραυλικές ή ψυκτικές, για εργασία 
όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 

210 6232080 και στο email: info@
poseidon-paros.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από το 
ξενοδοχείο Poseidon Hotel 5* στην 
Χρυσή Ακτή της Πάρου για εποχική 
απασχόληση µε αντικείµενο τον 
καθαρισµό και τακτοποίηση δωµα-
τίων, διαδρόµων και κοινόχρηστων 
χώρων. Προσόντα: Απαραίτητη η 
προϋπηρεσία 3 - 4 ετών, ιδανικά σε 
ξενοδοχείο 5 αστέρων. Ικανότητα 
αποτελεσµατικής και σχολαστικής 
εργασίας. Επαγγελµατική εµφάνιση 
και συµπεριφορά. Εάν επιθυµείτε 
να γίνετε µέλος της οµάδας µας, 
παρακαλούµε όπως αποστείλετε το 
βιογραφικό σας µε µία φωτογραφία 
στο e-mail: operations@poseidon-
paros.gr ή καλέστε στο 210 6232080 
για περισσότερες πληροφορίες.

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται οδηγός µε δίπλωµα 
Γ΄κατηγορίας για εταιρεία ανακύ-
κλωσης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 
6932 460 190 και 6980 512 445

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικιαζό-
µενα studios στο Κρωτήρι Παροικίας 
Πάρου για τετράωρη απασχόληση. 
Παρέχονται Μισθός -ΙΚΑ. Πληροφο-
ρίες στο τηλ. 6945 411 841, 22840 
27227

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, µε 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, από 
λογιστικό γραφείο. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

AGKAIRIA PAROS, (near Aliki), detached house for sale, 2 bedrooms and 
garage, wonderful sea view, including 50% ownership share of additional plot 
approximately 380 m2, sale directly by the owner, no agency fees, immediately 
available. See video for detailed informations with all specifi cations and sales 
price: https://tinyurl.com/Agkairia, contact via mail: kai.kleinschmidt@me.com

ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ, (κοιντά στην Αλυκή), πωλείται οικία µε 2 υπνοδωµάτια και 
γκαράζ, υπέροχη θέα στη θάλασσα, συµπεριλαµβανοµένου µεριδίου ιδιοκτησίας 
50% από οικόπεδο 380 τ.µ., πώληση απευθείας από τον ιδιοκτήτη χωρίς αµοιβές 
πρακτορείου, άµεσα διαθέσιµο. ∆είτε το βίντεο στο facebook για λεπτοµερείς 
πληροφορίες για το ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των προδιαγρα-
φών και της τιµής πώλησης:https://tinyurl.com/Agkairia, contactviamail: kai.
kleinschmidt@me.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ANAKOIΝΩΣΗΣ

Η ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΟΥ (∆.Ε.Υ.Α.Π.)
Που εδρεύει στην Παροικία Πάρου, 84400 Πάρος, ΤΗΛ. 22840 - 25300.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ

Την πρόσληψη µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου δέκα 
πέντε (15) ατόµων για την κάλυψη εποχικών αναγκών, των κατηγοριών ∆ευτερο-
βάθµιας (∆Ε) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ-
θρου 21 του Ν. 2190/1994 όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα. 
Ειδικότερα:
ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ/ ΘΕΣΗ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Κατηγορία ∆ευτεροβάθµιας  Εκπαίδευσης ∆.Ε.
α/α Ειδικότητα Θέσεις Κατηγορία
1. ∆Ε Τεχνίτες Υδραυλικοί 3 ∆Ε
2. ∆Ε Βοηθοί Υδραυλικών 2 ∆Ε
3. ∆Ε Χειριστών Μηχανηµάτων έργου 1 ∆Ε
4. ∆Ε Οδηγός επαγγελµατικών οχηµάτων Γ’ Κατηγορίας 1 ∆Ε
Κατηγορία Υποχρεωτικής  Εκπαίδευσης Υ.Ε.
α/α Ειδικότητα Θέσεις Κατηγορία
1. ΥΕ Εργάτες Γενικών Καθηκόντων 5 ΥΕ
2. ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης Αποχέτευσης 3 ΥΕ 

Ηµεροµηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η  09η Ιουλίου 2022 και 
ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων η  18η  Ιουλίου 2022.

Οι υποψήφιοι των παραπάνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 
ετών.

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε τη µηχανογραφηµένη αίτησή τους (ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ  
2∆Ε/ΥΕ), που µπορούν να αναζητήσουν στο δικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π.(www.asep.
gr), υποβάλλουν και δικαιολογητικά-αποδεικτικά στοιχεία όπως αναφέρονται στην 
ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2022

(1943/25-05-2022). Η ανακοίνωση είναι αναρτηµένη στην έδρα της ∆.Ε.Υ.Α.Π., 
καθώς και τα γραφεία του ∆ήµου Πάρου.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να λάβουν πληροφορίες από τα Γραφεία της ∆.Ε.Υ.Α.Π.     
(τηλ. 22840-25300). Οι αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις θα υποβάλλονται στην:

∆.Ε.Υ.Α. ΠΑΡΟΥ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΥ  84400 ΠΑΡΟΣ
Την αίτηση υποβάλλει ο υποψήφιος ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή ηλεκτρο-

νικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (info@deya-parou.gr ή vfragouli@
deya-parou.gr).

Ο  Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Π.
Πούλιος Γεώργιος

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Βαφειάδης Φωκίων του Μηνά και της Ειρήνης το γένος Μαστροκούκου, που 

γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Θαλασσοχωρίτη Βασιλική
του Γεωργίου και της Μελποµένης το γένος Βογιατζόγλου, που γεννήθηκε στην Αθή-
να και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 17 Σεπτεµβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου 
∆ηµητρίου στην Παιανία.



Αποκαλυπτήρια 
προτοµής 

Αµβροσίου Β’
Το περασµένο Σάββατο 25/6 στο εκκλησιαστι-

κό γηροκοµείο Πάρου, πραγµατοποιήθηκαν τα 
αποκαλυπτήρια της προτοµής του µακαριστού 
Μητροπολίτου Παροναξίας, κυρού Αµβροσίου 
Β, ενώ την Κυριακή 26/6 τελέσθηκε στο Προ-
σκύνηµα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, αρχι-

ερατικό συλλείτουργο και µνηµόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του.

Την έναρξη της τελετής στις 25/6 πραγµα-
τοποίησε ο αντιπρόεδρος της Ιεράς Συνόδου 
της Εκκλησίας της Ελλάδος, Μητροπολίτης 

Σάµου και Ικαρίας κ. Ευσέβιος, ενώ ακολού-
θησαν χαιρετισµοί από τον Μητροπολίτη 

Θηβών, Λεβαδείας και Αυλίδος κ. Γεώργιο, 
τους βουλευτές Κυκλάδων (Μονογυιού και 
Βρούτση), τον δήµαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, 

τον δήµαρχο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, 
∆ Λιανό, τον έπαρχο Πάρου, Κ. Μπιζά, κ.α.. 

Επίσης, τον λόγο έλαβε ο Σεβασµιώτατος Μη-
τροπολίτης µας κ. Καλλίνικος, ο οποίος επι-

κέντρωσε µε λεπτοµέρειες την προσφορά του 
κυρού Αµβροσίου στην ανέγερση και λειτουργία 
του Γηροκοµείου. Μετά τα αποκαλυπτήρια η εκ-
δήλωση έκλεισε µε εκκλησιαστικούς ύµνους υπό 

τη διεύθυνση του καθηγητή βυζαντινής µουσικής 
Σπυρίδωνος Παυλάκη και παρατέθηκε δεξίωση.
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Νέα WC
Σύµφωνα µε ανακοίνωση από τον δήµο Πάρου 

βρίσκονται πλέον στη διάθεση των πολιτών 10 δη-
µοτικές και 52 χηµικές τουαλέτες σε όλο το νησί, 
ενώ λειτουργούν αναβαθµισµένοι χώροι W.C. στον 
Άγιο Νικόλαο Παροικιάς.

Όπως σηµειώνεται στο δελτίο Τύπου «ο δήµος 
Πάρου λειτουργεί σε όλο το νησί 10 κτίρια µε δη-
µοτικές τουαλέτες για το κοινό:
1. Παροικιά: 4 κτίρια: α) Άγ. Κων/νος, β) Αγ. Νι-
κόλαος, γ) Καρνάγιο, δ) παραλία ΝΟΠ
2. Νάουσα: 2 κτίρια: α) Μαρίνα, β) Λιµανάκι
3. Μάρπησσα: 1 κτίριο: α) Πίσω Λιβάδι
4. Αλυκή: 3 κτίρια: α) Αγ. Νικόλαος, β) Πίσω Αλυ-
κή, γ) παραλία Αλυκής

Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο ο δήµος προέβη τον 
περασµένο χειµώνα σε ριζική ανακαίνιση των δη-
µόσιων τουαλετών στον Άγιο Νικόλαο Παροικίας 
(απέναντι από το Κ.Υ.), οι οποίες λειτουργούν κανο-
νικά εξυπηρετώντας το πολυσύχναστο κοµµάτι του 
κεντρικού λιµένα Πάρου. Επιπροσθέτως, για την 
ακόµη καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, ο ∆ήµος 
τοποθέτησε 52 χηµικές τουαλέτες σε παραλίες και 
πολυσύχναστα µέρη του νησιού. Ο καθαρισµός των 
χηµικών και δηµοτικών τουαλετών κατά τους θερι-
νούς µήνες έχει ανατεθεί σε ιδιώτη».

Η ανακοίνωση από τον δήµο Πάρου καταλήγει 
ως εξής: «Με µικρά αλλά σταθερά βήµατα υλοποι-
ούµε τις δεσµεύσεις µας βελτιώνοντας τις υποδο-
µές του νησιού και κάνοντας ό,τι καλύτερο µπο-
ρούµε για τον τόπο µας».

Η ειµαρµένη…

Προ ηµερών µε πρωτοβουλία του πολιτιστι-
κού πάρκου δήµου Πάρου, πραγµατοποιήθη-
κε συναυλία στη µνήµη του αδικοχαµένου δη-
µάρχου, Χρήστου Βλαχογιάννη. Η εκδήλωση 
µνήµης που διοργανώθηκε από το Πάρκο 
ήταν καλή και µε υψηλή ποιότητα ως προς το 
καλλιτεχνικό αποτέλεσµα.

Παρά ταύτα, ένα τηλέφωνο την επόµενη 
ηµέρα, µε έβαλε σε σκέψεις. Στην άλλη πλευ-
ρά του τηλεφωνικού καλωδίου µία φίλη µε 
ρώτησε: «Και τώρα µ’ αυτή τη συναυλία, «ξό-
φλησε» η τοπική κοινωνία σε ό,τι αφορά τη 
µνήµη του Χρήστου;». Τώρα θα ρωτήσετε γιατί 
αυτή η ερώτηση µε έκανε να σκεφτώ παραπά-
νω και γιατί µε προβληµάτισε. Καταρχάς, να 
δηλώσω ότι ο θάνατος του Χρ. Βλαχογιάννη 
ήταν για εµένα µία απώλεια σε συναισθηµατι-
κό επίπεδο. Με τον µακαρίτη Χρήστο είχα µία 
σχέση καλή, άσχετα ότι συχνά «αρπαζόµαστε» 
για τα πολιτικά. Την τελευταία φορά που τον 
είδα ζωντανό, λίγο πριν αναχωρήσει για το 
χωριό του (∆ιάβα Τρικάλων) να δει την άρρω-
στη µητέρα του, είχαµε ανταµώσει σ’ ένα κα-
φενεδάκι στην περιφερειακή οδό Παροικιάς. 
Εκεί, µεταξύ άλλων και σε τσίπουρο-κατάνυ-
ξη ο Χρήστος µου είχε πει ότι ήταν ιδιαίτερα 
υπερήφανος για ένα έργο του κι αυτό ήταν το 
κλειστό γυµναστήριο Αρχιλόχου – Μάρπησ-
σας. 

Ο Λ. Κοντός, µετά τη συναυλία στη µνήµη 
Βλαχογιάννη µου εκµυστηρεύτηκε το πώς 
ξεκίνησε εκείνο το έργο (θυµίζω ότι έως τότε 
τα παριανόπουλα ήταν πολίτες Β’ κατηγορί-
ας και κλειστά γυµναστήρια έβλεπαν µόνο 
σε άλλα νησιά). Επειδή, έχω µία ευαισθησία 
για τον αθλητισµό κι είµαι φίλαθλος σε βαθµό 
µανίας για ειδήσεις σε ποδόσφαιρο, βόλεϊ και 
στίβο, όσο και να ακούγεται περίεργο, θεω-
ρώ το µεγαλύτερο έργο του Χρ. Βλαχογιάν-
νη το κλειστό γυµναστήριο, όπως και του Γ. 
Ραγκούση, την τοποθέτηση χλοοτάπητα στο 
γήπεδο Παροικιάς, σε µία εποχή που τα πα-
ριανόπουλα έπαιζαν µπάλα στα χαλίκια!

Προ µηνών µαζί µε άλλα 20 περίπου άτοµα 
–που µε τον ένα ή άλλο τρόπο συνδέθηκαν 
µε τον Βλαχογιάννη- υπογράψαµε ένα αίτηµα 
προς ονοµατοδοσία του κλειστού γυµναστη-
ρίου Αρχιλόχου Μάρπησσας (επαναλαµβάνω 
του κλειστού γυµναστηρίου και όχι του σχολι-
κού συγκροτήµατος), σε κλειστό γυµναστήριο 
«Χρήστος Βλαχογιάννης». ∆εν επιθυµώ να 
µπω σε λεπτοµέρειες και για πόσους µήνες το 
αίτηµα εκκρεµούσε µε διάφορες αιτιάσεις. Η 
ουσία είναι ότι το αίτηµα απορρίφθηκε.

Η µνήµη του Βλαχογιάννη για τους παρια-
νούς µένει ανεξίτηλη, άσχετα από πολιτικές 
αποφάσεις. Οι πολιτικές αποφάσεις πολλές 
φορές αποκρύπτουν και άλλα πράγµατα έξω 
από την ουσία της πολιτικής. Ο Χρήστος «ζει» 
µέσα από δεκάδες πράγµατα που συναντάµε 
καθηµερινά στην Πάρο…

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

Συµβάντα
- Στις 22 Ιουνίου, το βράδυ, συνελήφθη στην 

Πάρο, από αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµα-
τος Πάρου, 45χρονος ηµεδαπός στην κατοχή του 
οποίου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν µικροποσό-
τητα ακατέργαστης κάνναβης και άγνωστης χηµι-
κής σύνθεσης ουσία.

- Στις 22 Ιουνίου, το απόγευµα, συνελήφθη 
στην Αντίπαρο, από αστυνοµικούς του Αστυνο-
µικού Σταθµού Αντιπάρου, 41χρονος αλλοδαπός 
ο οποίος σύµφωνα µε σχετική καταγγελία την 
21/6/2022 το βράδυ προέβη δηµόσια σε χειρονο-
µίες-πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα.

- Στις 22 Ιουνίου, το βράδυ, συνελήφθη στην 
Πάρο, από αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµα-
τος Πάρου, 50χρονος αλλοδαπός ο οποίος διέµενε 
παράνοµα στη χώρα µας. Σε βάρος του κινήθηκε 
η διαδικασία επιστροφής.

- Στις 24 Ιουνίου, τις πρωινές ώρες, ενηµερώ-

θηκε η Λιµενική Αρχή Πάρου, για εισροή υδάτων 
στο σκάφος «Σκύρος» Ν. Κύµης 17, το οποίο βρι-
σκόταν αγκυροβοληµένο στον λιµένα Πίσω Λιβα-
δίου, χωρίς επιβαίνοντες. Άµεσα στελέχη της οι-
κείας Λιµενικής Αρχής µετέβησαν στο σηµείο µε 
περιπολικό όχηµα Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ενώ τη συνδροµή 
του ιδιωτικού σκάφους «Στέλλα» Λ. Ε. 3107 και 
ιδιώτη δύτη, έγινε απάντληση των υδάτων και ρυ-
µουλκήθηκε µε ασφάλεια στον προβλήτα Πίσω Λι-
βαδίου. Από το Λιµεναρχείο Πάρου απαγορεύτηκε 
ο απόπλους του «Σκύρος» µέχρι την προσκόµιση 
βεβαιωτικού αξιοπλοΐας από τον παρακολουθού-
ντα το πλοίο οργανισµό, ενώ από το περιστατικό 
δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

- Στις 25 Ιουνίου, συνελήφθηκαν στην Πάρο 
από αστυνοµικούς του Α.Τ. Πάρου –στο πλαίσιο 
ειδικών επιχειρησιακών δράσεων για την καταπο-
λέµηση της διάδοσης των ναρκωτικών- δύο αλ-
λοδαποί ηλικίας 22 και 23 ετών στην κατοχή των 
οποίων βρέθηκαν συνολικά 32 γραµµάρια κάννα-
βη και 2 θρυµµατιστές κάνναβης. Οι ναρκωτικές 
ουσίες κατασχέθηκαν.

Ένωση 
συλλόγων 
µηχανικών 
Κυκλάδων

Εκπρόσωποι των συλλόγων µηχανικών Σύρου, 
Τήνου, Μυκόνου, Πάρου, Νάξου, Θήρας, καθώς 
και του συλλόγου αρχιτεκτόνων Κυκλάδων συ-
ναντήθηκαν στην αίθουσα συνεδριάσεων του δη-
µαρχείου Πάρου, µε το σκεπτικό ότι η θάλασσα και 
η νησιωτική πολιτεία των Κυκλάδων τους ενώνει.

Στη συνάντηση συζητήθηκαν:
- Η έντονη τουριστική ανάπτυξη και τα προβλή-

µατα που αυτή επιφέρει.
Η σύνταξη τοπικών πολεοδοµικών σχεδίων.
- Η δαιδαλώδης γραφειοκρατία που υποβαθµίζει 

την άσκηση του επαγγέλµατος του µηχανικού.
- Οι δασικοί χάρτες και τα Συµβούλια Ιδιοκτησί-

ας ∆ασών.
- Η νησιωτικότητα, σε συνδυασµό µε την αύξη-

ση του κόστους µετακινήσεων και την αύξηση του 
κόστους κατασκευής.

- Η αντιποίηση του επαγγέλµατος του µηχανι-
κού από ανθρώπους που δεν έχουν τα σχετικά 
προσόντα.

- Ο µηχανικός µελετητής µε έδρα τα νησιά των 
Κυκλάδων ως µέρος της λύσης προβληµάτων

- Η αρχιτεκτονική των Κυκλάδων µέσα από την 
µατιά του µελετητή – νησιώτη και η προβολή της 
µέσα από εκθέσεις και εκδόσεις, αλλά και η αρ-
χιτεκτονική ως µάθηµα έστω και σε πειραµατικό 
στάδιο στα σχολεία των νησιών.

Τέλος, για την ουσιαστικότερη συµµετοχή των 
µηχανικών στη διαβούλευση τεχνικών έργων στα 
νησιά των Κυκλάδων, αποφασίστηκε η δηµιουργία 
µιας Ένωσης Συλλόγων Μηχανικών Κυκλάδων.






