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Το νερό δεν περισσεύει…

Με σύνεση για να έχουµε!
Η Πάρος φέτος –µετά τα δύο χρόνια της πανδηµίας- ζει και πάλι ένδοξες στιγµές σε ό,τι αφορά το τουριστικό ρεύµα
προς το νησί µας.
» ΣΕΛ. 8-9

Προσοχή στις
πυρκαγιές!
Με γνώµονα την αποτελεσµατικότερη πρόληψη πυρκαγιών κατά την
τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, ύστερα
και από σχετική επικοινωνία µε την
τοπική πυροσβεστική αρχή, υπενθυµίζονται στους κατοίκους της Πάρου
δύο από τα ισχύοντα µέτρα πυροπροστασίας
» ΣΕΛ. 13

ΑΜΚΕ για τα
αρχαία λατοµεία
Η προσπάθεια για διάσωση και ανάδειξη των αρχαίων λατοµείων µαρµάρου στο Μαράθι πήρε πρόσφατα µία
αποφασιστική τροπή µε τη σύσταση
της ΑΜΚΕ «Πάρκο Αρχαίων Λατοµείων Μαρµάρου Πάρου».
» ΣΕΛ. 10
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Μικρό ποσοστό
συµµετοχής στην
Πάρο

τίας της οποίας οι ιδιοκτήτες δεν είχαν τη δυνατότητα να συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την υποβολή δηλώσεων
στα Γραφεία Κτηµατογράφησης.
Για τον υπολογισµό του προστίµου (300 έως 2000 ευρώ) που
θα επιβάλλεται στην περίπτωση µη υποβολής δήλωσης εγγραπτέου δικαιώµατος για ακίνητα υπό κτηµατογράφηση περιοχών,
θα λαµβάνονται υπόψη οι αντικειµενικές αξίες, το είδος του δικαιώµατος αλλά και το χρονικό διάστηµα της καθυστέρησης.
∆ηλαδή, το πρόστιµο θα προσαυξάνεται περισσότερο όσο αργότερα τα δηλώνουν οι ιδιοκτήτες τους. Ακόµα, υπενθυµίζεται ότι
για τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηµατολόγιο απαγορεύεται η µεταβίβαση, αλλά και κάθε άλλη
συναλλαγή και κατάρτιση εµπράγµατης δικαιοπραξίας
καθώς και η χορήγηση οικοδοµικής άδειας.
Για τα µικρά ποσοστά των παραληφθέντων δικαιωµάτων
στις Περιφερειακές Ενότητες των Κυκλάδων, ο γενικός διευθυντής του Ελληνικού Κτηµατολογίου, Στέφανος Κοτσώλης, είπε
σε δήλωσή του στην ηλεκτρονική έκδοση της εφηµερίδας
«Έθνος»: «Προσπαθούµε να τους κινητοποιήσουµε όλους. Γιατί,
το µήνυµα είναι ένα: µια δήλωση, έστω και ελλιπής, έστω και
κακή, είναι καλύτερη από καµία δήλωση, όσον αφορά την εξασφάλιση των δικαιωµάτων των πολιτών. Πρέπει να καταλάβουν
όλοι οι πολίτες ότι είναι προς το συµφέρον τους να κάνουν τώρα
δηλώσεις. Ορισµένες ιδιαιτερότητες των Κυκλάδων δηµιούργησαν αναστολές και φοβίες, στους πολίτες, ενώ, ενδεχοµένως κάποιος να σκέφτηκε ότι «αφού τόσα χρόνια δικά µου είναι, ποιος
θα το αµφισβητήσει;».

Στις 30/6 ολοκληρώθηκε η υποβολή δηλώσεων κτηµατογράφησης για ακίνητα που βρίσκονται στη γεωγραφική ενότητα των
Κυκλάδων.
Η συµµετοχή στον Νοµό µας για τα δικαιώµατα που είχαν δηλωθεί ήταν µικρό, µε το ποσοστό τους κατά µέσο όρο να µην
ξεπερνά το 45%. Η χαµηλή προσέλευση ήταν και ο λόγος για
τον οποίο η διοίκηση του Ελληνικού Κτηµατολογίου εφιστά την
προσοχή στους ιδιοκτήτες τονίζοντας ότι µία ελλιπής δήλωση
είναι καλύτερη από καµία δήλωση.
Υπενθυµίζεται ότι το ύψος των προβλεπόµενων προστίµων θα
κυµαίνεται από τα 300 έως τα 2.000 ευρώ ανάλογα µε την αξία
του ακινήτου και θα είναι κλιµακωτό ανάλογα µε τη χρονική
καθυστέρηση της δήλωσης. Παράλληλα, υπενθυµίζεται ότι για
τα ακίνητα τα οποία δεν έχουν δηλωθεί στο Κτηµατολόγιο απαγορεύεται η µεταβίβαση, αλλά και κάθε άλλη συναλλαγή και
κατάρτιση εµπράγµατης δικαιοπραξίας καθώς και η χορήγηση
οικοδοµικής άδειας.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την Π.Ε. Πάρου το ποσοστό των παραληφθέντων δικαιωµάτων έως και λίγες ηµέρες προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας, ήταν µόλις στο 38%.

Τι θα γίνει;
Ένα 6µηνο χωρίζει όσους έχουν αµελήσει να υποβάλλουν δηλώσεις κτηµατογράφησης για την ακίνητη περιουσία τους από
την επιβολή τσουχτερών προστίµων.
Παρά το γεγονός ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόµα το εάν
τελικά αυτά τα πρόστιµα θα ενεργοποιηθούν, οι ιδιοκτήτες θα
πρέπει να γνωρίζουν ότι ήδη προβλέπονται από το νοµοθετικό
πλαίσιο και θα αρχίσουν να επιβάλλονται από την 1η Ιανουαρίου 2023 για κάθε εκπρόθεσµη δήλωση που θα υποβάλλεται.
Μέχρι το τέλος του 2022, ακόµα και οι εκπρόθεσµες δηλώσεις ιδιοκτησίας θα µπορούν να υποβάλλονται χωρίς
πρόστιµο καθώς η σχετική διαδικασία έχει «παγώσει» έως το
τέλος του 2022. Η παράταση είχε επιβληθεί λόγω της µακράς
περιόδου αναστολής λειτουργίας των υποθηκοφυλακείων, εξαι-

Κοινωνικό
παντοπωλείο
Με απόφαση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εγκρίθηκε για
η ίδρυση παραρτήµατος Κοινωνικού Παντοπωλείου Π.Ε. Κυκλάδων στην Πάρο, µε χρηµατοδότηση από ίδιους πόρους της
Περιφέρειας.
Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης αφού πραγµατοποιήθηκαν οι σχετικές διαδικασίες που προβλέπονταν όπως η ενηµέρωση του κοινού, η συλλογή και η αξιολόγηση των αιτήσεων,
ξεκίνησε η πρώτη διανοµή τροφίµων και ειδών πρώτης ανάγκης από το Κοινωνικό Παντοπωλείο Πάρου της Περιφέρειας
Νοτίου Αιγαίου στις 24 Ιουνίου 2022. Το βασικό κριτήριο ένταξης στο Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι το εξής:
Ατοµικό ετήσιο εισόδηµα 6.000 ευρώ, αυξανόµενο κατά 1.800
ευρώ για κάθε προστατευόµενο ή συνοικούν µέλος και κατά
3.500 ευρώ για άτοµο µε αναπηρία 67% (είτε µοναχικό, είτε
προστατευόµενο) και κατά 7.000 ευρώ για άτοµο µε αναπηρία
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Οι κίνδυνοι
Όπως έχει επισηµάνει πολλάκις η διοίκηση του Ελληνικού
Κτηµατολογίου, η έγκαιρη υποβολή της δήλωσης εξυπηρετεί
τα συµφέροντα των ίδιων των δικαιούχων αφού είναι γνωστό
ότι οι συνέπειες της µη υποβολής δήλωσης είναι η απαγόρευση κάθε δικαιοπραξίας (γονική παροχή, πώληση κλπ) επί του
ακινήτου για το δικαίωµα που δε δηλώθηκε και η µη χορήγηση
οικοδοµικής άδειας, ενώ µετά την ανάρτηση των στοιχείων που
προκύπτουν από τη συλλογή των δηλώσεων η διαδικασία της
αναγνώρισης µη δηλωθέντος δικαιώµατος γίνεται πολύπλοκη
και µε επιπλέον κόστος.
Τέλος, µετά τις πρώτες εγγραφές στο κτηµατολόγιο απαιτούνται χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες για την αναγνώριση του µη δηλωθέντος δικαιώµατος ενώ αν ένα ακίνητο δε
δηλωθεί µετά από κάποια χρόνια περιέρχεται στην ιδιοκτησία του Ελληνικού ∆ηµοσίου εφόσον δεν ασκηθεί
αγωγή.
80% και (είτε µοναχικό, είτε προστατευόµενο).
Η διαδικασία ένταξης νέων δικαιούχων είναι διαρκώς εφικτή
εφόσον κατατεθεί η σχετική αίτηση στο τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας της Π.Ε. Πάρου (τηλ. για προγραµµατισµένο ραντεβού
22843 61227) που βρίσκεται στο Αγροκήπιο Παροικίας και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια ένταξης. Οι δικαιούχοι συµπολίτες
µας θα µπορούν µία φορά κάθε µήνα να προσέρχονται, κατόπιν
τηλεφωνικής ειδοποίησης, οι ίδιοι ή τα άτοµα τα οποία έχουν
εξουσιοδοτήσει, για να παραλάβουν βασικά είδη διατροφής,
κατά τις ώρες 10:00-14:00 από το τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας
της Π.Ε. Πάρου.
«Η λειτουργία του κοινωνικού παντοπωλείου στην Π.Ε. Πάρου
(Πάρος και Αντίπαρος) έχει ως σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέµηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού, την ευαισθητοποίηση ατόµων και οµάδων
πληθυσµού, αλλά και επιχειρήσεων, µε στόχο τη συµµετοχή τους
στα προγράµµατα στήριξης των οικονοµικά αδύναµων συµπολιτών µας.
Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δηµιουργία ενός πλέγµατος κοινωνικής προστασίας, µέσω του οποίου θα καλύπτονται
πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων, ώστε να καταστεί εφικτή η µε αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους µε τον κοινωνικό ιστό» δήλωσε ο έπαρχος, Κ. Μπιζάς.

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

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
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Ο ΣΥΡΙΖΑ για
την αυτοδιοίκηση
Η Ο.Μ. (Οργάνωση Μελών) ΣΥΡΙΖΑ Πάρου – Αντιπάρου, µε ανακοίνωσή της
την 1η Ιουλίου και υπό τον τίτλο: «Από τώρα να ξεκινήσει η δηµιουργία αυτοδιοικητικού κινήµατος», ανοίγει θέµα για τις δηµοτικές εκλογές του 2023.
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Πολλές οι διαµαρτυρίες και µεγάλη η οργή που διακατέχει το µεγαλύτερο
µέρος των κατοίκων του νησιού µας, εξαιτίας της αδράνειας ή της ανικανότητας της δηµοτικής αρχής να αντιµετωπίσει τα πιο βασικά προβλήµατα της
τουριστικής Πάρου.
Το νησί µας κατακλύστηκε τον Ιούνιο από επισκέπτες, γεγονός πρωτοφανές
και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος, καλώς εχόντων των πραγµάτων, αναµένεται
ίσως να ξεπεράσει τις αφίξεις και του 2019. Και η δηµοτική αρχή που επί δύο
συνεχείς τετραετίες διοικεί το νησί µας, στην καθηµερινότητα, που αυτή ενδιαφέρει κυρίως τους δηµότες, έπραξε ελάχιστα.
Καθαριότητα πληµµελής, τουαλέτες κλειστές, καταπατήσεις κοινόχρηστων
χώρων, διαγραµµίσεις πεζών ανύπαρκτες, αλσύλλια ακάθαρτα και µε ξερά χόρτα, όπως αυτό της Εκατονταπυλιανής, που θέτει σε κίνδυνο το µνηµείο, παραλίες που έπαψαν να είναι ελεύθερες και προσβάσιµες και τέλος κυκλοφοριακή
αναρχία και έλλειψη οργάνωσης των δηµοτικών πάρκινγκ. Ι.Χ., ενοικιαζόµενα
οχήµατα παντός είδους που πληµµύρισαν το νησί και που σταθµεύουν χωρίς
περιορισµούς και έλεγχο παντού, µαζί µε τις τεράστιες νταλίκες που κυκλοφορούν σε ώρες αιχµής, προκαλούν κυκλοφοριακό χάος χωρίς να έχουν ληφθεί
ούτε τα στοιχειώδη, όπως η αποµάκρυνση από τον περιφερειακό της Παροικιάς
επιχειρήσεων που επιδεινώνουν το πρόβληµα.
∆εν θα καλέσουµε τη δηµοτική αρχή να δώσει λύσεις σε όσα πιο πάνω αναφέραµε, γιατί η συγκεκριµένη δηµοτική αρχή δεν βλέπει, δεν ακούει και το
χειρότερο δεν αντιλαµβάνεται την κατηφορική πορεία στην οποία έχει οδηγήσει το νησί µας».
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Απινιδωτής στο γυµνάσιο
Νάουσας
Το γυµνάσιο Νάουσας ανήκει πλέον στα σχολεία που διαθέτουν αυτόµατο
εξωτερικό απινιδωτή, δωρεά του συλλόγου γονέων και κηδεµόνων του σχολείου.
Την Παρασκευή, 25/6/2022, εκπρόσωποι του συλλόγου γονέων τον παρέδωσαν, στη διευθύντρια και τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου. Η διευθύντρια, Φωτ. Θεοφίλου και τρεις ακόµα καθηγητές του συλλόγου είναι
πιστοποιηµένοι ανανήπτες του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου Αναζωογόνησης
(ERC). Η καρδιακή ανακοπή παραµένει παγκοσµίως βασική αιτία θανάτου.
Οποιοσδήποτε πολίτης, ηλικίας άνω των 12 ετών που έχει παρακολουθήσει
ειδικά εκπαιδευτικά σεµινάρια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), µπορεί να προσφέρει τις πρώτες βοήθειες και να «αγοράσει χρόνο» για
τον ασθενή, ώσπου να φτάσει η εξειδικευµένη βοήθεια.
Στο σχεδιασµό δράσεων του γυµνασίου, για την επόµενη σχολική χρονιά,
περιλαµβάνεται η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών και των µαθητών στη χρήση του απινιδωτή.

ΚΗΦΗ Νάουσας
Με 890.000 ευρώ, από ευρωπαϊκούς πόρους µέσα από το Επιχειρησιακό
Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014 - 2020», θα χρηµατοδοτηθεί το ΚΗΦΗ Νάουσας, «Η αγάπη», ώστε να διασφαλιστεί έως τις 31/12/2023 η λειτουργία του.
Φορέας υλοποίησης της Πράξης είναι η Κ∆ΕΠΑΠ και ο αριθµός των επωφελούµενων από την υποστηριζόµενη δοµή ανέρχεται σε 30 άτοµα. Σηµειώνουµε ότι τα ΚΗΦΗ παρέχουν υπηρεσίες ηµερήσιας φροντίδας σε ηλικιωµένα
άτοµα που δεν µπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα (λόγω κινητικών
δυσκολιών, άνοιας κλπ) των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον για διάφορους λόγους αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα τους.

11.7.22

13.7.22

@21:00 ΘEΑΤΡΟ ΑΡΧIΛΟΧΟΣ
ARCHILOHOS THEATRE

@21:00 ΘEΑΤΡΟ ΑΡΧIΛΟΧΟΣ
ARCHILOHOS THEATRE

ΠΕΡΣEΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΔΡΟΜEΔΑ
«Ωραία που είναι λίγο – λίγο τα παιδιά
να γνωρίζουν την μυθολογία μας μέσα
από το θέατρο»

ΣΟΝΙΑ
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
«Από την Μεσόγειο ως τα πέρατα του
κόσμου»
Τραγούδι:
ΣOΝΙΑ ΘΕΟΔΩΡIΔΟΥ
Πιάνο:
ΚΑΤΕΡIΝΑ ΛΙAΤΑ
Βιολί:
ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΛAΨΗΣ
Τσέλο:
ΑΛEΞΑΝΔΡΟΣ
ΧΑΡΑΛAΜΠΟΥΣ
Κόντρα Μπάσο:
ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΡΔΕΛΗΣ
Κιθάρα / Μαντολίνο:
ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΟΥΡΒΙΝΟΣ

ΘΙΑΣΟΣ

Κείμενο-Σκηνοθεσία:

ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ

ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ
Παίζουν οι ηθοποιοί:

Κρουστά:
ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΡΙΛΑΣ
Ακορντεόν:

ΧΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΥ

ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΑ ΘΕΟΛΟΓΗ
ΕΛΕΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΗ
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΝΤΑΔΑΚΗΣ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ • ADMISSION €12,00
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ • PRESALE

ΠΑΙΔΙΚΗ/ΝΕΑΝΙΚΗ
ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΩΔΕΙΟΥ
ΜΥΘΩΔΙΑ ΠΑΡΟΥ
Διεύθυνση χορωδίας:
ΜΑΡΟΥΛΙΑ ΚΟΝΤΟΥ

ΕΙΣΟΔΟΣ • ADMISSION ΑΠΟ €20,00
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ • PRESALE
ΝAΟΥΣΑ
ΤΑΝΤΑΝΗΣ
Τ. 22840 51261

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚA: 11876
ONLINE: www.viva.gr
ΚΑΤΑΣΤHΜΑΤΑ PUBLIC

parospark.com

parospark

XOΡΗΓΟI

έπιπλο | φωτιστικό | διακόσµηση | δώρο

XOΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Το νερό δεν περισσεύει…

Με σύνεση για να έχουµε!
Η Πάρος φέτος –µετά τα δύο χρόνια της πανδηµίας- ζει και πάλι ένδοξες στιγµές σε ό,τι
αφορά το τουριστικό ρεύµα προς το νησί µας.

Ζήτηση Νεροφ 2011-2021
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ση όλου του νησιού της Πάρου, είναι πλέον 2 εκ.
κυβικά ετησίως. Τις βασικές πηγές νερού αποτελούν περίπου 30 γεωτρήσεις καθώς και οι αφαλατώσεις που έγιναν.
Μετά την άντληση το νερό αποθηκεύεται σε κατάλληλες δεξαµενές, για να γίνει η σταθεροποίηση
της πίεσης και η εξισορρόπηση της παροχής της
κατανάλωσης. Ο αριθµός των δεξαµενών ανέρχεται σε 29, συνολικής χωρητικότητας 17.340 κυβικών µέτρων. Επίσης, για την προώθηση του νερού
λειτουργούν σε 24ωρη βάση επτά αντλιοστάσια
ύδρευσης.
Στην Παροικιά οι µεγαλύτερες δεξαµενές (σε χωρητικότητα) είναι αυτές στους Αγίους Αναργύρους,
στο νεκροταφείο και η νέα του Αγίου Αρσενίου.
Στη Νάουσα είναι του Αγίου Γεωργίου, στον Κώστο
του Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Υπακοής, στον
Αρχίλοχο στη Στρογγυλή Προδρόµου, στη Μάρπησσα του Αγίου Αντωνίου, στις Λεύκες η Στρογγυλή Λευκών και στην Αγκαιριά της Αγκαιριάς
και της νέας Αγκαιριάς. Η συνολική χωρητικότητα
των δεξαµενών είναι 17.340 κ.µ. και η συνολική
παροχή γεωτρήσεων και των αφαλατώσεων ανέρχεται 865 κ.µ. ανά ώρα.

Ο ρόλος της ∆ΕΥΑΠ

0

Ακόµα, οι πολλές κατοικίες που έχουν ανεγερθεί
αλλά και οι αυξανόµενες ανάγκες για νερό έχουν
οδηγήσει την Πάρο να σπάει φέτος ένα ρεκόρ, το
οποίο βέβαια δεν ήταν ανάγκη να γίνει, αλλά είναι
κι αυτό µία πραγµατικότητα από τη στιγµή που
αυξάνεται ο µόνιµος πληθυσµός και ο τουρισµός.

Το 34,8% περίπου του νερού δαπανάται από τους
χρήστες της κοινότητας Παροικιάς, το 25,2% από
τους χρήστες της κοινότητας Νάουσας και έπονται
κατά σειρά µε πολύ µικρότερα νούµερα οι κοινότητες Αγκαιριάς, Αρχιλόχου, Μάρπησσας, Λευκών
και Κώστου.

2 εκ. κυβικά!

Οι υδροµετρητές

Ούτε λίγο ούτε πολύ η ∆ΕΥΑ Πάρου το 2022 θα
δώσει φέτος πάνω από 2 εκατοµµύρια κυβικά µέτρα στους καταναλωτές της για τις ανάγκες τους.
Για να κατανοήσει κάποιος τη διαφορά θα πρέπει
να διαβάσει τις ποσότητες που καταναλώθηκαν τα
προηγούµενα χρόνια. Συγκεκριµένα, το 2011ήταν
1.398.682 κ.µ. Αυτή η κατανάλωση υδάτων συν
πλην ήταν η ίδια έως το 2015.
Το 2016 είχαµε άλµα στα 1.557.751 κ.µ., το 2017
στα 1.564.976 κ.µ. και το 2018 η κατανάλωση
έφτασε τα 1.698.861 κ.µ. νερού. Το 2019 η κατανάλωση νερού έφτασε τα 1.727.731 κ.µ. νερού.
Στη συνέχεια, η πανδηµία και το λοκ ντάουν επανέφερε τα νούµερα σε πιο λογικά επίπεδα αφού
η κατανάλωση έπεσε στο 1.585.822 κ.µ. νερού.
Το 2021 µε κατανάλωση 1.972.263 κ.µ. νερού
το πρώτο τετράµηνο (Ιανουάριος έως Απρίλιος)
καταναλώθηκε το 21,3% του νερού, το δεύτερο
τετράµηνο (Μάιος έως Αύγουστος) το 53,5% του
νερού και το τελευταίο τετράµηνο του χρόνου (Σεπτέµβριος έως ∆εκέµβριος) το 25,2% του νερού.

Ένα στοιχείο που δείχνει την αύξηση της κατανάλωσης νερού είναι οι υδροµετρητές (τα ρολόγια
δηλαδή).
Η καµπύλη στο γράφηµα είναι εντυπωσιακή,
αφού πηγαίνει µόνο κατακόρυφα προς τα πάνω.
Το 2011 είχε 15699 υδροµετρητές, το 2012 είχε
15899 υδροµετρητές, το 2013 είχε 15945 υδροµετρητές, το 2014 είχε 16114 υδροµετρητές, το
2015 είχε 16288 υδροµετρητές, το 2016 είχε
16371 υδροµετρητές, το 2017 είχε 16523 υδροµετρητές, το 2018 είχε 16740 υδροµετρητές, το
2019 είχε 17007 υδροµετρητές, το 2020 είχε
17249 υδροµετρητές και το 2021 είχε 17681
υδροµετρητές!
Όσο για φέτος (2022) –κρατείστε την αναπνοή
σας- η Πάρος έχει ήδη σε χρήση 18.500 υδροµετρητές και αναµένεται συνέχεια!

Αυτό το νερό από πού;
Η ποσότητα νερού που απαιτείται για την ύδρευ-

Η επικοινωνία µεταξύ των γεωτρήσεων, της
αφαλάτωσης, δεξαµενών και αντλιοστασίων µε
τις επτά γεωγραφικές (δηµοτικές κοινότητες) της
Πάρου, γίνεται µέσα από ένα εξωτερικό και εσωτερικό δίκτυο µεταφοράς νερού. Έπειτα η διανοµή
του νερού στους καταναλωτές γίνεται µέσα από
ένα πλέγµα εσωτερικού δικτύου διανοµής.
Το συνολικό µήκος του κεντρικού δικτύου µεταφοράς του νερού µαζί µε το δίκτυο διανοµής σε
όλο το νησί ξεπερνά τα 350 χλµ και αποτελείται κυρίως από σωλήνες P.V.C. και πολυαιθυλενίου
αλλά και µικρά τµήµατα σιδηροσωλήνων και σωλήνων αµιάντου από παλαιότερα δίκτυα που παρέλαβε η ∆.Ε.Υ.Α.Π. από τις κοινότητες. Ήδη αυτήν
την στιγµή είναι υπό δηµοπράτηση κάποια έργα
που θα αντικαταστήσουν και τα τελευταία τµήµατα
αµιάντου, σε Λεύκες και Αγκαιριά-Αλυκή. Σκοπός
της ∆.Ε.Υ.Α. Πάρου είναι η αντικατάσταση τους µε
δίκτυα σωλήνων P.V.C. ή PE. Στη ∆.Ε.Υ.Α. Πάρου
έχει καθιερωθεί επί µονίµου βάσεως η ποιοτική
παρακολούθηση – έλεγχος του νερού µε συνεχείς
δειγµατοληψίες στο σύνολο του νησιού και υπάρχουν σύγχρονες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και
απολύµανσης του.
Σε καθηµερινή βάση και σε 24ωρη βάρδια διατίθεται το απαραίτητο προσωπικό για την παρακολούθηση και την εφαρµογή της διαχείρισης, από
την παραγωγή νερού µέχρι και την κατανάλωση
του. Οι έκτακτες και απρόβλεπτες καταστάσεις
(βλάβες, διαρροές, διακοπές ρεύµατος, κλπ) που
συµβαίνουν ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς µήνες
αντιµετωπίζονται από τον παραπάνω µηχανισµό
µε απόλυτη µε επιτυχία ώστε να ελαχιστοποιηθεί η
όχληση του κοινού και να περιοριστεί η ποσότητα
νερού που χάνεται.
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Παραγόμενο Νερό 2021
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Το «µυστικό»
Μπορεί οι αφαλατώσεις να δίνουν αυτή τη στιγµή το παραπάνω νερό που χρειάζεται το νησί µας
(περίπου 3.500 κ.β. ανά ηµέρα) αλλά το µυστικό της επιτυχίας είναι αλλού!
Είναι συχνό φαινόµενο να χάνονται µεγάλες ποσότητες νερού σε διαρροές και βλάβες. Μάλιστα,
παλαιότερα αυτό το ποσοστό αυτού του µη- ανταποδοτικού νερού έφτανε και το 50% του παραγόµενου, λαµβάνοντας υπόψη από στοιχεία των
∆ΕΥΑ όλης της χώρας! Ειδικά όµως για την Πάρο,
τα έργα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια έχουν
σαν αποτέλεσµα την µεγάλη µείωση των απωλειών στα δίκτυα, έχοντας φτάσει σήµερα να αξιοποιούν περίπου το 72% του παραγόµενου νερού,
ενώ κάθε χρονιά το ποσοστό βελτιώνεται κατά 1-2
ποσοστιαίες µονάδες!

που είναι προβληµατικά και έχουν πολλές απώλειες. Μόνο το 2021 εγκαταστάθηκαν πάνω από 40
χιλιόµετρα νέου δικτύου, είτε σαν αντικαταστάσεις
παλαιών είτε σαν επεκτάσεις, µε εργολάβους ή µε
αυτεπιστασία από συνεργεία της Τ.Υ. της ∆ΕΥΑΠ.
∆ηλαδή σε µία µόνο χρονιά αντικαταστάθηκε το
11,4% του συνόλου των δικτύων! Έτσι, το 2021
οι απώλειες στα δίκτυα ήταν µειωµένες κατά
115.000 κυβικά νερού σε σύγκριση µε την προηγούµενη χρονιά! Το αποτέλεσµα τελικά είναι, ενώ
αυξάνεται ετησίως η προµήθεια νερού στους καταναλωτές, ταυτόχρονα να µειώνεται το νερό που
παράγει η ∆ΕΥΑΠ µέσω των γεωτρήσεων ή των
αφαλατώσεων για να καλύψει τη ζήτηση!
Και µπορεί αυτό η ∆ΕΥΑΠ πια να έχει φτάσει σε
ποσοστό αξιοποίησης περίπου 72% του παραγόµενου νερού, νούµερο που είναι από τα καλύτερα

Πώς έγινε αυτό;

Παραγόμενο Νερό-Σύγκριση 2019-2020-2021
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Το 2016 ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε πλήρη
λειτουργία ένα σηµαντικό έργο για την ∆ΕΥΑΠ.
Πρόκειται για ολοκληρωµένο σύστηµα τηλελέγχου, τηλεχειρισµού των µονάδων του δικτύου
και ελέγχου διαρροών Ύδρευσης, αξίας περίπου
2.000.000 ευρώ, χρηµατοδοτούµενο από Κοινοτικούς Πόρους. Το σύστηµα έχει 30 σταθµούς
ελέγχου και διαχειρίζεται όλες τις γεωτρήσεις, τις
δεξαµενές και τα αντλιοστάσια. Επίσης, υπάρχουν
10 σταθµοί που µετρούν την πίεση και την παροχή
του δικτύου και αναγνωρίζουν πιθανές διαρροές.
Μέσω του ολοκληρωµένου αυτού συστήµατος
ελέγχου και διαχείρισης των δικτύων, είναι εφικτή η έγκαιρη αναγνώριση βλαβών και διαρροών,
η οργάνωση της συντήρησης και των επεµβάσεων
για την αποκατάσταση των ζηµιών και η µεγάλη
εξοικονόµηση σε υλικά, ανθρώπινους πόρους και,
το σηµαντικότερο, σε νερό.
Πέραν αυτού, µέσω της ανάλυσης των δεδοµένων από τα συστήµατα SCADA και GIS της ∆ΕΥΑΠ
επιλέγεται να γίνουν στοχευµένα έργα σε σηµεία

πανελλαδικά, αλλά αυτό κρίνεται ότι δεν είναι αρκετό για το νησί µας. Η διεθνής βιβλιογραφία λέει
ότι για να επιτευχθεί ποσοστό αξιοποίησης του
νερού µεγαλύτερο του 80% είναι κάτι που είναι
οικονοµικά µη-εφικτό, καθώς απαιτούνται πολύ
µεγάλα κεφάλαια και πολύ ακριβά έργα, µέρος
των οποίων πρέπει να χρηµατοδοτείται από τους
καταναλωτές. Όµως για τη ∆ΕΥΑΠ και την Πάρο
τα έργα αντικαταστάσεων δικτύων είναι µονόδροµος, καθώς, αν και προκαλούν µια δικαιολογηµένη
όχληση στους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις, είναι ο
µόνος τρόπος για να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού στο νησί τα επόµενα χρόνια.
Τέλος, αναφορικά µε την ποιότητα του νερού στο
δίκτυο, η ∆ΕΥΑΠ διενεργεί καθ’ όλη τη διάρκεια
του έτους όλους τους προβλεπόµενους δειγµατοληπτικούς ελέγχους για το πόσιµο νερό σε συνεργασία µε ιδιωτικά διαπιστευµένα εργαστήρια βάση
της νοµοθεσίας και σύµφωνα µε την ΚΥΑ «περί
ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης».
Το νερό χλωριώνεται και ελέγχεται µε υπερσύγχρονο εξοπλισµό σε εικοσιτετράωρη βάση, στις δεξαµενές ύδρευσης. Πρόσφατα έχουν τοποθετηθεί
ειδικά αισθητήρια σε όλες τις ζώνες ύδρευσης, σε
τερµατικά σηµεία του δικτύου, τα οποία ελέγχουν
διάφορες κρίσιµες παραµέτρους σε πραγµατικό
χρόνο, για να εξασφαλίζεται ότι η ποιότητα παραµένει σταθερή και µετά τη δεξαµενή, σε αποµακρυσµένα σηµεία.
Συµµετέχει επίσης στην ειδική εφαρµογή που
έχει αναπτύξει η Ένωση των ∆ΕΥΑ µε στόχο την
ενηµέρωση των πολιτών για την ποιότητα του πόσιµου νερού µέσα από τον ιστότοπο https://edeya.
gr
Από τα αποτελέσµατα των αναλύσεων προκύπτει
ότι το νερό του δικτύου ύδρευσης είναι πόσιµο,
πολύ καλής ποιότητας ως προς τη µικροβιολογική και χηµική σύστασή του ενώ εµφανίζει µέτρια
προς υψηλή σκληρότητα η οποία αποδίδεται στις
υδρογεωλογικές συνθήκες του νησιού.
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«Changing places / a
stone story»

Η προσπάθεια για διάσωση και ανάδειξη των αρχαίων λατοµείων µαρµάρου στο Μαράθι πήρε πρόσφατα µία αποφασιστική τροπή µε τη σύσταση της
ΑΜΚΕ «Πάρκο Αρχαίων Λατοµείων Μαρµάρου Πάρου».
Αυτή η µη κερδοσκοπική εταιρεία είναι δηµιούργηµα 6 συλλόγων της
Πάρου: των Φίλων της Πάρου και Αντιπάρου, του πολιτιστικού συλλόγου
«Αρχίλοχος» Πάρου, του πολιτιστικού και εξωραϊστικού συλλόγου Μαραθίου και Βουνίων, «Αγιος Μηνάς», της Οµοσπονδίας Παριανών Συλλόγων, του
Ινστιτούτου Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων και της Ένωσης Ξενοδόχων
Πάρου-Αντιπάρου.
Έχει σκοπό να συµβάλει άµεσα στην υλοποίηση των πολλαπλών δράσεων που απαιτούνται για τη δηµιουργία του αρχαιολογικού και πολιτιστικού
πάρκου των αρχαίων λατοµείων στο Μαράθι καθώς και να συνδράµει το
υπουργείο Πολιτισµού και τον δήµο Πάρου σε θέµατα που εµπίπτουν στην
αποκλειστική τους αρµοδιότητα. Στις 28.3.2022 το διοικητικό συµβούλιο της
ΑΜΚΕ συγκροτήθηκε σε σώµα µε διευθύνοντα σύµβουλο τον επίτιµο πρόεδρο
των ΦτΠΑ Βλάση Σφυρόερα. Στα µέλη του συµπεριλαµβάνονται οι Αθανασία
Κυδωνιέως, γραµµατέας, Άννα Κάγκανη, ταµίας, Χάρης Μαρτίνος, υπεύθυνος
επικοινωνίας, Νίκος Μαλατέστας, αναπλ. ταµίας και υπεύθυνος συµβάσεων,
Σπύρος Μητρογιάννης, υπεύθυνος προώθησης υπογείων στοών και επιφανειακών λατοµείων, Μάνια Αµπατζή, αναπλ. γραµµατέας.
Απώτερος στόχος της ΑΜΚΕ είναι να αναδείξουµε τα µοναδικά αρχαία λατοµεία της Πάρου σαν το επόµενο Μνηµείο Παγκόσµιας Κληρονοµιάς. Κατά γενική οµολογία, πολλά πρέπει να γίνουν για τη δηµιουργία
του αρχαιολογικού-πολιτιστικού πάρκου στο Μαράθι. Η επιτυχία αυτής της
προσπάθειας εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό από την εθελοντική συµβολή όλων
όσοι είναι διατεθειµένοι να βοηθήσουν πρακτικά µε τον ενθουσιασµό τους, τις
γνώσεις τους ή και µε οικονοµική ενίσχυση.
Για περισσότερες πληροφορίες: parianmarble.gr

Στο πλαίσιο του 5ου Φεστιβάλ Πάρου που θα πραγµατοποιηθεί στην Παροικιά 8-9-10 Ιουλίου 2022, η εικαστικός Νατάσα Μπιζά παρουσιάζει το πρώτο
µέρος ενός έργου µελέτης και καταγραφής µαρµάρινων κατάλοιπων αρχαίων
οικοδοµηµάτων που βρίσκονται διάσπαρτα και επαναχρησιµοποιούνται είτε
ως οικοδοµικό υλικό είτε ως χρηστικά αντικείµενα στον οικισµό της Παροικιάς.
Apothiki Art House 8-12 Ιουλίου 2022, 19:00-23:00
Είσοδος ελεύθερη
∆ιοργάνωση: ΑΜΚΕ Φεστιβάλ Πάρου
Συνδιοργάνωση: Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ∆ήµου Πάρου. Με την υποστήριξη της ∆ΕΥΑΠ και της Κ∆ΕΠΑΠ. Υπό την αιγίδα του υπουργείου Πολιτισµού
Η δράση αυτή είναι ενταγµένη στην πράξη «Πρόγραµµα πολιτιστικών δράσεων για την ενδυνάµωση της σχέσης της τοπικής κοινότητας της Πάρου µε
το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον» ενταγµένη στο Τοπικό Πρόγραµµα
CLLD-LEADER/Οµάδα Τοπικής ∆ράσης «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων
Α.Ε.»/ Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές / Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων
/ Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 / Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

DECK PAROS

Μνήµη Αγ. Κυρίλλου

Η Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας µας ενηµερώνει ότι στις 11 Ιουλίου τελείται
η µνήµη του Αγίου Κυρίλλου του εν Πάρω, στην Ιερά Μονή Χριστού ∆άσους.
Οι Ιερές Ακολουθίες της εορτής θα τελεσθούν σύµφωνα µε το παρακάτω
πρόγραµµα:
Κυριακή 10 Ιουλίου και ώρα 19:30 Μέγας Εσπερινός.
∆ευτέρα 11 Ιουλίου και ώρα 7:30-10 Θεία Λειτουργία.

Αυτό το καλοκαίρι
θα είναι πολιτικά... «καυτό»!
Μην είσαι τζίτζικας, γίνε μέρμηγκας!

FESTIVAL
ΓΟΣ

ΔΗ

ΣΟ

ΝΕΟ

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ευ Πολιτεύεσθαι

Ευ Πολιτεύεσθαι

Ο ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΜΠΑΖΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ

ΑΜΚΕ για τα αρχαία
λατοµεία

Σκέψου πολιτικά,
εκφράσου έξυπνα
Τα 331+1 tips της πολιτικής επικοινωνίας, αποτέλεσµα
της πολυετούς ενασχόλησης και εµπειρίας του συγγραφέα,
είναι απαραίτητα για τη σύγχρονη επικοινωνία κάθε πολιτικού προσώπου, στην εποχή της ταχύτητας των εξελίξεων, του
∆ιαδικτύου, της στοχευµένης προσέγγισης κοινού, µε προτάσεις συµπυκνωµένου πολιτικού λόγου.
Τα 331+1 tips της πολιτικής επικοινωνίας είναι εξαιρετική
µαγιά και σπόρος για οµιλίες, συνεντεύξεις και δηλώσεις κάθε
πολιτικού. Θα αφήσουν το προσωπικό στίγµα σας, θα «παίξουν»
δυνατά στα ΜΜΕ και θα «γράψουν» ιστορία στην πολιτική.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

Η πολιτική επικοινωνία σας στα καλύτερά της!

ISBN: 978-618-85499-0-6

Think Politics: Λεωφ. Συγγρού 206, Καλλιθέα 176 72

ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΙΠΕΡΙ
ΠΡΩΗΝ ΞΕΝΙΑ
ΝΑΟΥΣΑ ΠΑΡΟΥ

ΕΝΑΡΞΗ
22.30
ΕΙΣΟΔΟΣ
20,00€

Τ.: 210 9246 770 | Ε.: thanasis.papamichail@yahoo.gr | facebook: Think Politics
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Συµβουλές & Ιδέες

Μυστικά & Εµπειρίες
∆ιαπιστώσεις & Αλήθειες
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Επικοινωνιολόγος

Απαραίτητο
για κάθε «μέρμηγκα»
που θέλει να κερδίσει
στις εκλογές!

EY_POLITEYS_COVER.indd 1

ΠΡΟΠΩΛΗΣΗΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ:
DECK BAR RESTAURANT
FARAGAS BEACH BAR
ONLINE: www.ticketservices.gr
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ:+306986515817

Ευ Πολιτεύεσθαι

τζι τζιτζι τζι τζι

Tips

Τα 331+1 tips της πολιτικής επικοινωνίας είναι µικρά
«διαµαντάκια» που θα πρωταγωνιστήσουν στην επικαιρότητα και θα χαρίσουν σε κάθε πολιτικό γρήγορη και ανέξοδη αναγνωρισιµότητα, αυθεντικότητα, σύγχρονη εικόνα
του προσώπου του και µια εξέχουσα θέση στο πάνθεον των
επιτυχηµένων στην πολιτική επικοινωνία.

11/07

τζι

6/14/21 4:21:57 PM

Σκέψου πολιτικά, εκφράσου έξυπνα!
Για περισσότερες πληροφορίες
και παραγγελίες του Οδηγού «Ευ Πολιτεύεσθαι»
στη μοναδική τιμή των 15 ευρώ + έξοδα αποστολής

Τ.: 210 9568 066, 210 9580 876
Thanasis.papa
E.: grammateia@nkmediagroup.gr • Thanasis.papamichail@yahoo.gr

1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ
2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ
3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ
4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ
5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ
(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ
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

αγγελίες

12 / Φωνή της Πάρου

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ
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)

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

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

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ
και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίµηση
µε δίπλωµα. Τηλ. για πληροφορίες:
22840 27990

– 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 Oﬃce, 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

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Tomas Paul Oljaca του Goran και της Svetlanas το γένος Joksic που γεννήθηκε
στο New Westminster, BC, Canada και κατοικεί στο Coquitlam, BC Canada και η
Γαβριέλα Θεοδώρα Λαγού του Κωνσταντίνου και της Ελένης το γένος Κάρπου,
που γεννήθηκε στο Αµαρούσιο Αττικής και κατοικεί στο Coquitlam, BC Canada, θα
παντρευτούν στις 23 Ιουλίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Φωκά στην Πάρο.
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 ∆ευτεροβάθµιας (∆Ε) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 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 ηλεκτρονικά στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (info@deya-parou.gr ή vfragouli@
deya-parou.gr).
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της ∆.Ε.Υ.Α.Π.
Πούλιος Γεώργιος

Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022

email: broth531@outlook.comΤηλ.
επικοινωνίας: 6943279227
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έµπειρη ζητείται,
για ξενοδοχείο 4* στη Νάουσα της
Πάρου, από Απρίλιο - Οκτώβριο, κατά
προτίµηση κάτοικος Πάρου. Μισθόςασφάλιση, διαµονή διατροφή. Βιογραφικό µε πρόσφατη φωτογραφία
στο info@zeﬁ-hotel.com, τηλ.6937
263 928
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από τα
Πρατήρια AVIN στην Πάρο για µόνιµη
απασχόληση σε ετήσια βάση. Παρακαλώ 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 βιογραφικών: antiparoscars@gmail.com ή
επικοινωνήστε στο: 6983 412 685
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται
από το κατάστηµα CLIMART ΠΑΡΟΥ
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ µε γνώσεις υπολογιστή. Πληροφορίες στο τηλ. 22840
28083 και βιογραφικά στο info@
climartparos.gr
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ζητούνται για πλήρη
απασχόληση ετησίως σε επιχείρηση
µε πισίνες στην Αλυκή. Επικοινωνήστε 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 λογιστικό γραφείο στη Νάουσα Πάρου.
Απαραίτητη η γνώση εφαρµογών
MS OFFICE και αγγλικών. Αποστολή
βιογραφικών στο email: p.deltaﬁn@
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 αγγλικών. 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∆ΟΧΗΣ ζητείται από το ξενοδοχείο 5*
Paros Agnanti Resort στην Πάρο, για
άµεση πρόσληψη. Πληροφορίες στο
τηλέφωνο 2284023205 και στο mail:
info@parosagnanti.gr

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 speciﬁcations 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 προδιαγραφών και της τιµής πώλησης:https://tinyurl.com/Agkairia, contactviamail: kai.
kleinschmidt@me.com
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 βιογραφικών στο vilabro@gmail.com,
τηλ. επικοινωνίας: 6946 000 036
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται µε
γνώσεις µηχανογραφηµένης λογιστικής και πιστοποιητικό ECDL (WORD,
EXCEL, POWER POINT, WINDOWS) για
όλο το χρόνο. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 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. επικοινωνίας: 6972700982 και στο email: zire.
boutique@gmail.com
ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το ξενοδοχείο 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 δωµατίων, 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@poseidonparos.gr ή καλέστε στο 210 6232080
για περισσότερες πληροφορίες.
Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται οδηγός µε δίπλωµα
Γ΄κατηγορίας για εταιρεία ανακύκλωσης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα
6932 460 190 και 6980 512 445
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικιαζόµενα studios στο Κρωτήρι Παροικίας
Πάρου για τετράωρη απασχόληση.
Παρέχονται Μισθός -ΙΚΑ. Πληροφορίες στο τηλ. 6945 411 841, 22840
27227
ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, µε
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, από
λογιστικό γραφείο. Αποστολή βιογραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com

www.fonitisparou.gr

Θα φταίει
ο κακός µας
ο καιρός…
Η Λαϊκής Συσπείρωση Πάρου
στις 2 Ιουλίου 2022 δηµοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο Τύπου σχετικά µε τις πυρκαγιές:
«∆ιανύουµε διήµερο που σύµφωνα µε την πολιτική προστασία η πρόβλεψη κινδύνου πυρκαγιάς στις Κυκλάδες είναι υψηλός. Την ίδια στιγµή µήνα Ιούλιο, και
όλα τα αλσύλλια της Πάρου είναι ακαθάριστα.
Αν συµβεί αυτό που απευχόµαστε ο φταίχτης
για τη ∆ηµοτική Αρχή δεν θα είναι η δική της
αδυναµία αλλά οι κακές καιρικές συνθήκες,
ιδιαίτερα σε µια περίοδο που οι δυνατότητες
πυρόσβεσης στη χώρα µας λόγω της κυβερνητικής πολιτικής είναι πιο πίσω από κάθε
άλλη φορά».

Άλλες ανακοινώσεις
Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δηµοσιοποιήθηκαν στις 3 και 4/7/22 και οι ακόλουθες
ανακοινώσεις:
«Είναι αλλού ή µας κοροϊδεύουν;
Πέρασαν δυόµισι χρόνια για να ανακαινίσουν τις
τουαλέτες του Αγ. Νικολάου και αυτό µε ελλείψεις
(δεν υπάρχουν διαχωριστικά στους ουρητήρες των
ανδρών).
Να σηµειώσουµε ότι µέχρι τώρα λειτουργούσαν
µε πρωτοβουλία συλλόγων της Παροικιάς που δεν
άντεχαν να βλέπουν την πόλη χωρίς δηµόσια W.C.
Πάµε παρακάτω:
• Οι τουαλέτες του Αγ. Κωνσταντίνου κλειστές,
όπως και στο ΝΟΠ που έχουν µετατραπεί σε αποθήκη.
• Στο καρνάγιο η γυναικεία τουαλέτα στερείται
πόρτας εδώ και καιρό.
• Στο λιµανάκι της Νάουσας η κατάσταση είναι
τριτοκοσµική και
• Στις Λεύκες ευτυχώς που υπάρχει ο ΜΕΕΑΣ
ΥΡΙΑ τις συντηρεί και φροντίζει για την καθαριότητά τους.
Κατά τα άλλα,
«Ο ∆ήµος Πάρου µε γνώµονα την καλύτερη εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της καθηµερινότητας
τόσο των κατοίκων όσο και των επισκεπτών του
νησιού, συντηρεί και διαχειρίζεται 10 κτίρια µε δηµοτικές τουαλέτες…» και «Με µικρά αλλά σταθερά
βήµατα υλοποιούµε τις δεσµεύσεις µας βελτιώνοντας τις υποδοµές του νησιού και κάνοντας ότι καλύτερο µπορούµε για τον τόπο µας».
Αυτά λέει ο ∆ήµαρχος σε πρόσφατη ανακοίνωση
του. Είναι αλλού ή µας κοροϊδεύουν;».
«Τι γίνεται µε το ΣΑΜΙΝΑ κε υπουργέ;
∆υο χρόνια πέρασαν από την προηγούµενη επίσκεψη στο νησί µας, του υπουργού Ναυτιλίας και
Νησιωτικής Πολιτικής Γ. Πλακιωτάκη και τις δεσµεύσεις του σχετικά µε την ανέλκυση του ναυαγίου του «ΣΑΜΙΝΑ».
Οφείλει ο υπουργός µε στοιχεία και όχι µε
αοριστίες να ενηµερώσει τον παριανό λαό
που βρίσκεται η υπόθεση και ο δήµαρχος Πάρου θα θέσει απαιτητικά το πάνδηµο αίτηµα
της ανέλκυσης και να λάβει συγκεκριµένες
δεσµεύσεις, πράγµα που αποφεύγει εδώ και
δυο χρόνια».

τοπικές ειδήσεις

Προσοχή στις
πυρκαγιές!
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«Με γνώµονα την αποτελεσµατικότερη πρόληψη
πυρκαγιών κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, ύστερα και από σχετική επικοινωνία µε την
τοπική πυροσβεστική αρχή, υπενθυµίζονται στους
κατοίκους της Πάρου δύο από τα ισχύοντα µέτρα
πυροπροστασίας, τα οποία συµπεριλαµβάνονται
στην Πυροσβεστική ∆ιάταξη 9/2021 και για τα
οποία παρατηρείται ότι δε δίδεται η πρέπουσα
προσοχή:

να µε τον εκδιδόµενο από τη Γενική Γραµµατεία
Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) Ηµερήσιο Χάρτη
πρόβλεψης Κινδύνου πυρκαγιάς, είναι 4 (πολύ
υψηλή) ή 5 (κατάσταση συναγερµού).
2. Η χρήση-καύση ειδών πυροτεχνίας επιτρέπεται µόνο υπό τις αναφερόµενες στην Πυροσβεστική ∆ιάταξη 9/2021 (άρθρο 15) προϋποθέσεις και
σε κάθε περίπτωση αφού προηγηθεί σχετική άδεια
από την οικεία πυροσβεστική αρχή.
3. Απαγορεύεται από 1 Μαΐου έως και 31 Οκτωβρίου εκάστου έτους η χρήση των αεροµεταφερόµενων ιπτάµενων αερόστατων (φαναράκια - «Sky
Lanterns»), τα οποία είναι κατασκευασµένα από
ειδικό χαρτί και φέρουν στο εσωτερικό τους κερί
ή φυτίλι, τα οποία, όταν ανάψουν, ίπτανται στον
αέρα ανεξέλεγκτα.

- Απόρριψη υπολειµµάτων καπνίσµατος
(αποτσίγαρα) στην ύπαιθρο
1. Εφιστούµε την προσοχή όλων στο γεγονός ότι
η απόρριψη αποτσίγαρου στην ύπαιθρο δύναται
να προκαλέσει έναυση πυρκαγιάς, πράγµα για το
οποίο µεγάλο µέρος του πληθυσµού δεν έχει πεισθεί.
2. Υπενθυµίζεται ότι από 1 Μαΐου έως και 31
Οκτωβρίου κάθε έτους απαγορεύεται το άναµµα
φωτιάς, η απόρριψη αναµµένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών στην ύπαιθρο.
3. Η ενέργεια αυτή καθιστά τον δράστη εν δυνάµει εµπρηστή και εντάσσεται στα αναφερόµενα στο
άρθρο 12 της Πυροσβεστικής ∆ιάταξης 9/2021
περί ανάµµατος φωτιάς στην ύπαιθρο.
4. Η απόρριψη αποτσίγαρου από όχηµα συµπεριλαµβάνεται στην ανωτέρω απαγόρευση, καθώς
η πορεία και η τελική θέση αυτού µετά την απόρριψή του παραµένει άγνωστη, αποτελώντας κίνδυνο
έναυσης πυρκαγιάς.
- Καύση ειδών πυροτεχνίας - Αεροµεταφερόµενα ιπτάµενα φαναράκια
1. Απαγορεύεται από 1 Μαΐου έως και 31
Οκτωβρίου εκάστου έτους η χρήση-καύση ειδών
πυροτεχνίας (πυροτεχνήµατα, βεγγαλικά κ.λπ.) σε
ηµέρες που ο δείκτης επικινδυνότητας, σύµφω-

Τα ανωτέρω συνιστούν παραβάσεις της νοµοθεσίας πυροπροστασίας και εµπίπτουν στα αναφερόµενα στην Πυροσβεστική ∆ιάταξη 19/2020 (όπως
έχει τροποποιηθεί και ισχύει), από την οποία προβλέπεται επιβολή προστίµου, ενώ σε περίπτωση
πρόκλησης πυρκαγιάς ακολουθείται και η προβλεπόµενη από τον Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας
διαδικασία (αυτόφωρο, σχηµατισµός δικογραφίας
κ.λπ.).
Για λεπτοµέρειες επί των ανωτέρω οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ανατρέξουν στις µνηµονευθείσες διατάξεις».

Το ΚΚΕ για
τη διακοπή
ηλεκτροδότησης
στη Νάουσα
Σχετικά µε την εκτεταµένη διακοπή ηλεκτρικού
ρεύµατος το περασµένο Σαββατοκύριακο στην
κοινότητα Νάουσας, µε αποτέλεσµα τις ζηµίες που
υπέστησαν από αυτή επαγγελµατίες και ιδιώτες, η
Κ.Ο.Β. Πάρου του ΚΚΕ, εξέδωσε στις 3/2/22 το
παρακάτω δελτίο Τύπου:
«Η ενεργειακή «αναβάθµιση» της Κυβέρνησης
Ν∆ και η «ενεργειακή δηµοκρατία» του ΣΥΡΙΖΑ και
του ΚΙΝΑΛ, εκτός των άλλων, σηµαίνει πολύωρα
blackout στην καρδιά του καλοκαιριού µε ανυπολόγιστες συνέπειες για τους µαγαζάτορες και µεγαλύτερη ταλαιπωρία για τους κατοίκους, τους εργαζόµενους αλλά και τους επισκέπτες του νησιού.
Τα δυο τελευταία χρόνια οι εργαζόµενοι στη ∆Ε∆∆ΗΕ της Πάρου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου

για τη συνεχιζόµενη υποστελέχωση των τµηµάτων τους,
εστιάζοντας την προσοχή των
ιθυνόντων στο γεγονός ότι η
αυτή η υποστελέχωση οδηγεί
στην κακή συντήρηση του δικτύου, σε µια περίοδο που στο νησί µας οι απαιτήσεις για αναβαθµισµένες υπηρεσίες στο τοµέα της
ενέργειας πολλαπλασιάζονται χρόνο µε το χρόνο.
Τα αποτελέσµατα τα βιώνουν οι κάτοικοι εδώ και
ένα χρόνο από τις συνεχόµενες διακοπές ρεύµατος
αλλά η σχεδόν 16ωρη διακοπή του ρεύµατος στις
2/7, πέρα του ότι ανέδειξε το µέγεθος του προβλήµατος επέφερε και ανυπολόγιστο κόστος στα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος που είδαν
το εµπόρευµά τους να καταστρέφεται µέσα σε λίγες
ώρες και ας είχαν πληρώσει χιλιάρικα για τη «ρήτρα αναπροσαρµογής»!
Στηρίζουµε τα δίκαια αιτήµατα των εργαζοµένων
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ µαζί τους,
ΑΜΕΣΗ πρόσληψη µόνιµου προσωπικού στη
∆Ε∆∆ΗΕ ΠΑΡΟΥ ικανού να ανταποκριθεί στις
απαιτήσεις της συντήρησης του υπάρχοντος δικτύου αλλά και στην εξυπηρέτηση των νέων αιτήσεων
λόγω της ραγδαίας ανοικοδόµησης του νησιού».
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Το έχουν
τερµατίσει…
συνήθης ύποπτος

απόψεις-ειδήσεις

Η σκοτεινή
τεθλασµένη
οδός

του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη
Πριν χρόνια, τα παραδοσιακά πανηγύρια και
γενικά οι εκδηλώσεις στην Πάρο, ήταν αναπόσπαστο κοµµάτι της τοπικής κουλτούρας
και δείγµα του πολιτισµού του τόπου µας.
∆εν υπάρχει άνθρωπος που να έχει επισκεφτεί ως επισκέπτης έναν τόπο και να µην
του έχει µείνει στη µνήµη ένα πανηγύρι που
έτυχε να παρευρεθεί. Προσωπικά, ακόµα θυµάµαι ζωηρά στη µνήµη µου έναν γάµο που
βρέθηκα τυχαία στην περιοχή Ντάχερ του
Καΐρου. Θυµάµαι πολύ καλά τις µουσικές που
άκουσα, τη φιλοξενία που συνάντησα από
τους γονείς της νύφης -αν και τελείως άγνωστος- κλπ. Θυµάµαι τα ωραιότερα φαγητά και
τους χορούς µε τα ντέφια και τα ταµπουρίνα.
Κάπως έτσι, έµεινε στη µνήµη µου το Κάιρο
και το συστήνω ανεπιφύλακτα σε όλους, αν
και στο ελάχιστο δεν πλησιάζει την οµορφιά
της Αλεξάνδρειας (κατ’ εµέ). Αυτόν τον ρόλο
«παίζουν» τα πανηγύρια και οι εκδηλώσεις.
Θα λέγαµε ότι είναι µία διαφηµιστική - προωθητική ενέργεια κάθε τόπου. Βέβαια, δεν είχαν αυτόν τον ρόλο.
Τα πανηγύρια στα χωριά (δύσκολα θα συναντήσεις άνθρωπο που δε θα του αρέσουν),
ήταν το αντάµωµα της τοπικής κοινωνίας σε
µία εκδήλωση χαράς. Το πανηγύρι κάθε χωριού ήταν ορόσηµο. Γινόταν και γίνεται τον
εορτασµό της τοπικής εκκλησίας, σε ανάµνηση ενός σπουδαίου γεγονότος, είτε πάλι
για εµπορικούς σκοπούς. Το πανάρχαιο αυτό
έθιµο δεν πραγµατοποιείται φυσικά µόνο σε
χωριά ή στην επαρχία. Ακόµα και σήµερα
µέσα στην καρδιά του νοµού Αττικής µπορεί
κάποιος να βρεθεί σε πανηγύρι. Συστήνω δε
για τους λάτρεις του είδους το πανηγύρι στις
6-7 Αυγούστου στη Μεταµόρφωση, στις 9-10
Αυγούστου το πανηγύρι της Αγίας Ειρήνης
Χρυσοβαλάντου στη Λυκόβρυση και οπωσδήποτε το πανηγύρι στη Χασιά τον 15Αύγουστο.
Στα νησιά και στις Κυκλάδες τα πανηγύρια
φθίνουν. Αρχικά, για να εντυπωσιάσουν µετέβαλλαν τη δηµοτική νησιώτικη µουσική σε
«σκυλάδικο» τραγούδι. Έβαλαν µεγαλύτερα
µεγάφωνα, έβαλαν χρωµατιστές λάµπες, έβαλαν echo και τελικά κατάντησαν να περάσουν
την νοοτροπία της παρακµής. Μαζί µε όλα τα
παραπάνω οι σύλλογοι άρχισαν να βλέπουν
το θέµα και καθαρά οικονοµικά. Κάποτε οι
σύλλογοι έβγαιναν στο χωριό, µάζευαν εδέσµατα και τσίπουρο και άντε το πολύ-πολύ
να έβαζαν και χρήµατα ρεφενέ για να φέρουν
ένα δύο επαγγελµατίες µουσικούς. Σήµερα,
δυστυχώς και στην Πάρο, τα πανηγύρια µεταβάλλονται (όχι όλα), σε εκδηλώσεις οικονοµικού ενδιαφέροντος. Συγγνώµη, αλλά δε θα
πάρουµε… Αν θέλουµε «σκυλάδικο» ξέρουµε
και τα original πέριξ της Λ. Αθηνών, που στο
κάτω – κάτω έχουν και νταλκά!

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου
Είναι σε όλους µας γνωστό, ότι ο πιο σύντοµος
δρόµος είναι η ευθεία. Αν µας δώσουν δύο σηµεία η πιο µικρή απόσταση είναι το ευθύγραµµο
τµήµα που τα ενώνει.
Αυτό όµως δεν ισχύει για την τοπική αυτοδιοίκηση και την «αµαρτωλή», όπως υπήρξε στο
παρελθόν και όπως προδιαγράφεται για το µέλλον, σχέση της µε τους αναπτυξιακούς οργανισµούς και εταιρείες. Αντί να αναθέτει τις µελέτες
το δηµοτικό συµβούλιο, θα τις αναθέτει µε επιπλέον κόστος ο αναπτυξιακός οργανισµός. Οι
δε δήµοι θα «σκορπούν» άφθονο δηµόσιο χρήµα σε προγραµµατικές µε τους αναπτυξιακούς
οργανισµούς για να γίνουν όλα αυτά. Επίσης,
αντί να προσλαµβάνεται µόνιµο προσωπικό, θα
προσλαµβάνονται «ειδικοί συνεργάτες» δια της
πλαγίας οδού µέσω των αναπτυξιακών οργανισµών, πάλι µε µεγαλύτερη επιβάρυνση για τον
πολίτη. Για να ξέρουµε όµως περί τίνος πρόκειται πρέπει να πούµε ότι οι Αναπτυξιακοί Οργανισµοί είναι ανώνυµες εταιρείες ειδικού σκοπού
των ΟΤΑ και λειτουργούν όχι σαν φορείς δηµόσιας εξουσίας και υπηρεσίας, αλλά σαν επιχειρήσεις.
Η πρόθεση του κυβερνητικού νοµοθέτη (αν τη
θεωρήσουµε ως αγαθή, πράγµα δύσκολο λόγω
προτέρου βίου) θα ήταν να υποστηρίξουν την
αναπτυξιακή πολιτική προς όφελος των τοπι-
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κών κοινωνιών, την επιστηµονική, συµβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ, την
ωρίµανση και εκτέλεση έργων υποδοµής που
περιλαµβάνει τη σύνταξη µελετών, τις αδειοδοτήσεις και την εξεύρεση πηγών χρηµατοδότησης, καθώς και µε τη διοικητική υποστήριξη
της τεχνικής Υπηρεσίας και της υπηρεσίας ∆όµησης και την ανάληψη καθηκόντων τεχνικής
Υπηρεσίας των ΟΤΑ.
∆ηλαδή, δηµιουργεί ο «ποιητής» ένα παράπλευρο όργανο να κάνει αυτά που θα µπορούσαν να κάνουν οι ίδιοι οι δήµοι, µε µεγαλύτερη
οικονοµία σε πόρους και χρόνο , αν τους άφηναν να προσλάβουν το κατάλληλο προσωπικό.
Παράνοια του ελληνικού κράτους ή εξυπηρέτηση άλλων σκοπών και συµφερόντων; Γίνεται
λοιπόν ολοφάνερο ότι εδώ πάµε να καταστρατηγήσουµε κάθε διάταξη περί προσλήψεων του
δηµοσίου και αντικατάστασης τους µε «έξυπνες» µεγαλυτέρου κόστους. Όπως επίσης και
υφαρπαγή αρµοδιοτήτων µε σκοπό την κερδοφορία ιδιωτών, φυσικό επακόλουθο της οποίας
είναι η κατασπατάληση του δηµόσιου χρήµατος,
δηλαδή των δηµοτικών τελών και φόρων που
πληρώνουµε. Και σε επίπεδο δηµοκρατικότητας
πάµε να ακυρώσουµε τα δηµοτικά συµβούλια
ακυρώνοντας ουσιαστικά την ελεύθερη βούληση των πολιτών. Με παράπλευρη συνέπεια τη
διάλυση των τεχνικών υπηρεσιών των δήµων.
Ένα είναι βέβαιο. Κάποιοι ηµέτεροι θα βολευτούν µε µεγάλους µισθούς και σε κάποιους
άλλους ηµέτερους θα δοθεί δηµόσιο χρήµα.
Απαξίωσαν λοιπόν την τοπική αυτοδιοίκηση
αφήνοντάς την χωρίς το απαιτούµενο προσωπικό και φυτρώνουν ανώνυµες εταιρίες µε την
µορφή σωτήρα. Εδώ στην Πάρο προχωρήσαµε…
Το µέλλον θα δείξει αν ισχύουν όλα όσα αναφέραµε… Έτσι κι αλλιώς, όπως κάποιος είχε πει, «ο
ορισµός της παράνοιας είναι να κάνεις το ίδιο
πράγµα, ξανά και ξανά, περιµένοντας διαφορετικό αποτέλεσµα».

Συµβάντα
- Στις 29 Ιουνίου, πραγµατοποιήθηκε νέα επιχείρηση της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας Πάρου κατά
υπαίθριας κατασκήνωσης από οµάδες Ροµά στις
περιοχές Φιστικιές Παροικιάς και Πούντας Πάρου
(πίσω από το λιµάνι), στην οποία συµµετείχαν δύο
περιπολικά του Α.Τ. Πάρου µε στελέχη αυτού και
προσωπικό της Υπηρεσίας Καθαριότητας του δήµου Πάρου µε φορτηγό όχηµα (φωτό). Περισυλλέχθηκαν και κατασχέθηκαν αντικείµενα πρόχειρης
εγκατάστασης και κατοίκησης, κ.α. Με την ολοκλήρωση της επιχείρησης οι οµάδες Ροµά αποχώρησαν από τα σηµεία.
-Στις 29 Ιουνίου, από το Αστυνοµικό Τµήµα
Πάρου εξιχνιάσθηκαν δύο περιπτώσεις κλοπών
και σχηµατίσθηκε δικογραφία σε βάρος 47χρονου
αλλοδαπού, ο οποίος την 27/6 παραβίασε δύο κατοικίες και αφαίρεσε ποδήλατο και κινητό τηλέφωνο από αυτές.
- Στις 30 Ιουνίου, συνελήφθη στην Πάρο, από
αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος Πάρου,

32χρονη αλλοδαπή η οποία διέµενε παράνοµα
στη χώρα µας. Σε βάρος της κινήθηκε η διαδικασία επιστροφής.
- Στις 5/7/2022 συνελήφθη στην Πάρο από
αστυνοµικούς του Αστυνοµικού Τµήµατος Πάρου,
24χρονος αλλοδαπός ο οποίος, σύµφωνα µε σχετική καταγγελία 22χρονης αλλοδαπής, προέβη σε
εξαναγκασµό γενετήσιας πράξης.

