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«Φιµώνουν» 
τη µειοψηφία 
στα ∆ηµοτικά 
Συµβούλια
Με µια ακόµα παρέµβαση της κυβέρ-
νησης επιχειρείται να αποξενωθούν οι 
αιρετοί εκπρόσωποι στους δήµους από 
τις τοπικές κοινωνίες και τις διεκδική-
σεις τους για επίλυση προβληµάτων, 
δηµιουργώντας ακόµα πιο ασφυκτικό 
πλαίσιο στα δηµοτικά συµβούλια, µε 
ενίσχυση του δηµαρχοκεντρικού τους 
χαρακτήρα.

» ΣΕΛ. 14

Ποιο 2019;
Ο λιµένας της Παροικιάς έσπασε κάθε 
άλλο ρεκόρ αφίξεων τον Ιούνιο, σύµ-
φωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη 
δηµοσιότητα το λιµεναρχείο Πάρου.

» ΣΕΛ. 2

Monastiri Club

«Απευθυνόµαστε σε όλον 
τον κόσµο»
Το «Monastiri Beach Bar and Restaurant», που βρίσκεται στο Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, έχει 
ανανεωθεί φέτος και κλέβει την παράσταση.

» ΣΕΛ. 8-9
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Ποιο 2019;
Ο λιµένας της Παροικιάς έσπασε κάθε άλλο ρεκόρ αφίξεων τον 
Ιούνιο, σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα 
το λιµεναρχείο Πάρου.

Σύµφωνα µε αυτά τα στοιχεία τον Ιούνιο 2022 στον λιµένα 
Παροικιάς, αποβιβάστηκαν 94.778 επιβάτες. Ο αριθµός είναι 
µεγαλύτερος και από τη χρονιά ορόσηµο (2019), κατά την οποία 
είχαν αποβιβαστεί τον Ιούνιο εκείνου του έτους 91.308 επιβάτες. 
Σηµειώνουµε δε, ότι τον φετινό Ιούνιο, είχαµε 483 κατάπλους, 
έναντι 765 τον Ιούνιο του 2019.

Η δυναµική του νησιού σε κίνηση για τοn φετινό Ιούνιο δεν 
έµεινε µόνο στα νούµερα των επιβατών, αλλά επεκτείνεται και 
στ αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που κατήλθαν από τα πλοία κι 
αυτά έφτασαν τα 7.585, όπως και των φορτηγών που ανήλθαν 
στα 1497. Επίσης, ρεκόρ είναι και η έλευση τροχόσπιτων που 
ανήλθε στα 39.

Σε ό,τι αφορά την προέλευση λιµένων για τους αποβιβασθέ-
ντες επιβάτες τα πρωτεία έχει ο λιµένας Πειραιώς, αφού από εκεί 
ήλθαν 42.957 επιβάτες. Ακολούθησε ο λιµένας της Μυκόνου µε 
14.160 επιβάτες, ο λιµένας της Σαντορίνης µε 12.370 επιβάτες, 
ο λιµένας της Νάξου µε 10.913 επιβάτες, ο λιµένας της Ραφή-
νας µε 3.318 ο λιµένας της Ερµούπολης µε 1.842 επιβάτες και 
ο λιµένας του Ηρακλείου µε 1.257 επιβάτες.

Ακόµα, τον Ιούνιο 2022 στο νησί µας εκτελέστηκαν δροµολό-
για από 17 διαφορετικά πλοία (8 συµβατικά και 9 ταχύπλοα), τα 
οποία συνέδεσαν την Πάρο µε 26 λιµένες της χώρας. Επίσης, τον 
Ιούνιο 2022 πραγµατοποιήθηκαν 25 κατάπλοι φορτηγών πλοί-
ων και 9 κατάπλοι δεξαµενοπλοίων, ενώ από 6 κρουαζιερόπλοια 
αποβιβάστηκαν 310 επιβάτες.

Αεροδρόµιο
Παρόµοια κίνηση γνώρισε και ο αερολιµένας Πάρου, καθώς 

είχαµε συνολικά από εκεί, 23.299 αφίξεις επιβατών.
Εξ αυτών οι 16.340 ήταν επιβάτες της Olympic Air, οι 6.259 

επιβάτες άλλων αερογραµµών, οι 69 επιβάτες αεροταξί, οι 8 επι-
βάτες εξωτερικού, και 9 επιβάτες ήρθαν µε επιχειρηµατικά ή 
αναψυχής αεροσκάφη. 

Τέλος, συνολικά στην Πάρο, µε όλα τα µέσα (θαλάσ-
σια και αεροπορικά) για τον Ιούνιο 2022 κατέφθασαν 
118.387 επιβάτες!

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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τοπικές ειδήσεις

Ηλεκτρονικά το 
πιστοποιητικό 
κατάρτισης ΕΦΕΤ

Το επιµελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε ότι ξεκινά η ηλεκτρο-

νική εξέταση (e-exam) για την έκδοση του απαραίτητου πιστο-

ποιητικού κατάρτισης για τους περισσότερους από 1700 απα-

σχολούµενους στον κλάδο των τροφίµων και ποτών που έχουν 

ήδη παρακολουθήσει τα σεµινάρια Υγιεινής και Ασφάλειας Τρο-

φίµων του ΕΦΕΤ από το επιµελητήριο Κυκλάδων.

Η εξέλιξη αυτή –σύµφωνα µε την ανακοίνωση- είναι αποτέ-
λεσµα συνεχών παρεµβάσεων και της πρόσφατης συνάντησης 
του επιµελητηρίου Κυκλάδων µε τον πρόεδρο του ΕΦΕΤ και 
τον γενικό διευθυντή, την οποία οργάνωσε και συντόνισε η Γ.Γ. 
Αγροτικής Ανάπτυξης, Χριστιάννα Καλογήρου και έρχεται να 
καλύψει µια εκκρεµότητα που εντάθηκε ιδιαίτερα εξαιτίας των 
δυσκολιών στην πραγµατοποίηση των εξετάσεων που προκά-
λεσε η πανδηµία.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, οι εξετάσεις αξιο-
λόγησης των καταρτισθέντων από τους φορείς υλοποίησης 
προγραµµάτων Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίµων Επιπέδου-1 
πραγµατοποιούνται από τις 4 Ιουλίου 2022 και στο εξής 
µέσω ηλεκτρονικής εφαρµογή εξέτασης (e-exam) σύµ-
φωνα µε τις προϋποθέσεις και οδηγίες συµµετοχής, µε 
χρήση του ακόλουθου ηλεκτρονικού συνδέσµου: https://
ops-efet.gr/public/nea-eksetasi

Μετά την επίσηµη ανακοίνωση, το επιµελητήριο Κυκλάδων 
ενηµέρωσε άµεσα όλους όσοι έχουν ήδη παρακολουθήσει το 
σεµινάριο στην Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίµων του ΕΦΕΤ για 
να συµµετάσχουν στην ηλεκτρονική εξέταση, σύµφωνα µε τις 
οδηγίες που έχουν λάβει στο email τους, ώστε να λάβουν άµεσα 
και µε εύκολο τρόπο το πιστοποιητικό κατάρτισης, σε όποιο νησί 
και αν βρίσκονται.

Τέλος, όσοι από τους συµµετέχοντες δεν είχαν δηλώσει το e-
mail τους και ως εκ τούτου δεν έχουν λάβει σχετική ενηµέρωση, 
είναι απαραίτητο να συµπληρώσουν τη φόρµα που βρίσκεται 
στον σύνδεσµο https://forms.gle/RABo5pJA8joUqxqDA για να 
λάβουν οδηγίες.
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Στη θέση του ... 
το «ΣΑΜΙΝΑ»

Με αφορµή την επίσκεψη του υπουργού Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γ. Πλακιωτάκη, στην 
Πάρο, επανήλθε στην επικαιρότητα το θέµα της 
ανέλκυσης του ναυαγίου του «ΣΑΜΙΝΑ». 

Ο υπουργός είχε δεσµευτεί πριν από δύο χρόνια 
ότι άµεσα θα ξεκινούσαν οι διαδικασίες ανέλκυ-
σης, χωρίς όµως µέχρι σήµερα να έχει υπάρξει κά-
ποια εξέλιξη στο θέµα αυτό. Το θέµα το έθεσαν µε 
ανακοινώσεις τους η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντι-
πάρου και η «Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου», ενώ 
απάντηση µε δική της ανακοίνωση έδωσε η παρά-
ταξη της πλειοψηφίας του δηµοτικού συµβουλίου: 
«Πάρος επιµένουµε στην Πράξη».

Την αρχή έκανε η Οργάνωση Μελών του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου, όπου σε ανακοίνωσή 
του υπό τον τίτλο: «Με αφορµή την επίσκεψη 
Γιάννη Πλακιωτάκη στην Πάρου», τονίζει:

«Και ξαφνικά µας προέκυψε στο νησί ο υπουργός 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πλα-
κιωτάκης. ∆εν γνωρίζουµε τον λόγο της παρουσίας 
του, αφού επί του παρόντος δεν έχει εκδοθεί επί-
σηµη ανακοίνωση.

Μας θύµισε όµως, η επίσκεψή του, τις δηλώσεις 
του ακριβώς πριν από 2 χρόνια «ότι ξεκινούν άµε-
σα οι διαδικασίες για την ανέλκυση του ναυαγίου 
του ΣΑΜΙΝΑ».

Εάν είχαµε στο νησί αυτοδιοίκηση που τιµά την 
έννοια της λέξης, ο δήµαρχος αντί να τον υποδεχτεί 
και να φωτογραφίζεται µαζί του, θα έπρεπε να τον 
κηρύξει ανεπιθύµητο και να του κλείσει την πόρτα 
του δηµαρχείου για τα ψέµατα που είπε ή την αδια-
φορία που επέδειξε για ένα τόσο σοβαρό πρόβληµα, 
όπως είναι το τεράστιο και επικίνδυνο σκουπίδι του 
ναυαγίου, που παραµένει για 22 ολόκληρα χρόνια 
στις ακτές του νησιού µας. Αντ’ αυτού ευγένειες, 
υποκλίσεις και αναφορά, καθαρά για επικοινωνι-
ακούς λόγους, στα χρονίζοντα προβλήµατα µε τα 
λιµενικά έργα της Πάρου.

Στο µεταξύ η τουριστική Πάρος βιώνει πολύω-
ρες διακοπές ρεύµατος, κυκλοφοριακή αναρχία, 
επικινδυνότητα για πυρκαγιές, αφού εκτός από το 
αλσύλλιο της Εκατονταπυλιανής που καθαρίστηκε, 
παραµένουν και άλλοι χώροι που επιβάλλεται άµε-
σα να καθαριστούν όπως ο χώρος του αγροκηπίου».

Στη συνέχεια είχαµε ανακοίνωση στις 7 Ιουλίου 
από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, µε τίτλο: «Τι’ 
χες Γιάννη τι είχα πάντα;».

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Με αφορµή δελτίο τύπου του δηµάρχου για τη 

συνάντησή του µε τον υπουργό Γιάννη Πλακιωτά-
κη, έχουµε να παρατηρήσουµε τα εξής:

Εκτός από την προτροπή του υπουργού για τη 
χρήση µάσκας από τους ταξιδιώτες δεν ακούσαµε 
τίποτα για την προ δύο ετών δέσµευσή του για την 
ανέλκυση του «ΣΑΜΙΝΑ».

Πολύ περισσότερο δεν είδαµε τον δήµαρχο 
να επιµένει στην ενηµέρωση του και να διεκ-
δικεί από τον υπουργό την υλοποίηση αυτής 
του της δέσµευσης

Άρα τι µας έµεινε εκτός από τις εθιµοτυπικές φω-
τογραφίες;».

Την περασµένη Κυριακή, 10 Ιουλίου, η παράτα-
ξη της πλειοψηφίας. «Πάρος, επιµένουµε στην 
Πράξη», και µε τον τίτλο: «Επί της ουσίας έχετε 
να πείτε κάτι;», δηµοσιοποίησε µέσω της σελίδας 
της στο facebook το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Τόσο η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. Πάρου Αντιπάρου, 
όσο και η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, τις τελευταί-
ες ηµέρες κάνουν ανακοινώσεις προκειµένου να 
σχολιάσουν την επίσκεψη του υπουργού Ναυτιλί-
ας και Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, 
στο νησί µας, και µέσω αυτών να «χτυπήσουν» τη 
δηµοτική πλειοψηφία.

Σ’ αυτές τις ανακοινώσεις τους απαντούµε:
1. Η αυτοδιοικητική παράταξή µας δεν µπαίνει σε 

κανέναν διάλογο µε κοµµατικούς ή «καλυµµένους» 
δηµοτικούς φορείς. Είναι δικαίωµα κάθε κοµµατι-
κής οργάνωσης –µε τον τρόπο που αντιλαµβάνεται- 
ή δηµοτικής κίνησης, να σχολιάζει τα δρώµενα στο 
νησί µας. Ο συνδυασµός «Πάρος, επιµένουµε 
στην Πράξη», είναι ανεξάρτητος και πολιτικά 
ακοµµάτιστος. ∆ε θα µπούµε σ’ αυτόν τον διάλο-
γο.

2. Ο συνδυασµός µας και η δηµοτική αρχή προ-
σπαθούν να αξιοποιήσουν τις ικανότητες των συ-
µπολιτών µας αδιαφορώντας για την κοµµατική 
τους προέλευση και την κοµµατική τους προτίµηση.

Τέλος, θέτουµε και εµείς προς αυτούς τους παρα-
κάτω προβληµατισµούς µας:

α) Έχουν να ψελλίσουν έστω και µία πρόταση για 
το πρωτοφανές «κύµα» τουρισµού φέτος προς την 
Πάρο, που παρόµοιο «κύµα» είχαµε να δούµε από 
το 2019. Εποχή θυµίζουµε, που, και πάλι, στα ηνία 
της δηµοτικής αρχής βρισκόταν η παράταξή µας. 
Έχουν να πουν κάτι, έστω και µία κουβέντα, για την 
τουριστική πολιτική που ακολουθούµε; Ή µήπως 
ξέµειναν στις ανακοινώσεις κριτικής που κάνουν 
όλα αυτά τα χρόνια για την τουριστική πολιτική 
στην Πάρο.

β) Μήπως έχουν συνειδητοποιήσει τις καθηµε-
ρινές εκδηλώσεις πολιτισµού που γίνονται στην 
Πάρο, µε αποτέλεσµα το νησί µας να ακούγεται σε 
όλον τον κόσµο; Εµείς λοιπόν βάζουµε το νησί και 
στον χάρτη του πολιτισµού παγκόσµια…

γ) Μήπως πήρε πουθενά το µάτι τους ή άκου-
σαν για την τελική ευθεία που µπαίνουν οι νέες 
αθλητικές εγκαταστάσεις σε Παροικιά και Νάου-
σα; Μήπως έµαθαν για τα παραπάνω έργα ύψους 
4.782.000 ευρώ περίπου;

Καλές λοιπόν οι ανακοινώσεις για τα θέµατα της 
κεντρικής πολιτικής σκηνής, αλλά για το δηµοτικό 
έργο που είναι µπροστά στα µάτια τους, ας µην κά-
νουν ότι δεν το βλέπουν…».

Απαντώντας στην παραπάνω ανακοίνωση 
της παράταξης της πλειοψηφίας του δήµου Πά-
ρου, η Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου, στις 
11/7/2022 δηµοσιοποίησε νέο δελτίο Τύπου, που 
έχει ως εξής:

«Αυτό είναι το πραγµατικό έργο του ∆ηµάρ-
χου

Ο δήµαρχος Μάρκος Κωβαίος µε πρόσφατη ανα-
κοίνωση της παράταξής του επιχείρησε να ταΐσει 
και πάλι µε σανό τους συµπατριώτες µας. Εµφα-
νίστηκε αυτοδιοικητικός, όταν έχει µετατρέψει το 
δήµο µας σε κοµµατικό γραφείο της Νέας ∆ηµο-
κρατίας. Ισχυρίζεται ότι η µεγάλη φετινή τουριστι-
κή κίνηση του νησιού µας είναι έργο δικό του, όταν 
όλοι οι τουριστικοί προορισµοί της Ελλάδας έχουν 
κατακλυστεί από επισκέπτες.

Αντίθετα έργο δικό του είναι οι κλειστές 
τουαλέτες, η βρώµικη Πάρος, οι ασφαλτο-
στρώσεις - µπαλώµατα στην κορύφωση της 

τουριστικής περιόδου και η ασυδοσία που 
επικρατεί παντού.

Και ας µην ισχυριστεί ότι ο δήµος δεν έχει προ-
σωπικό για να αντιµετωπίσει την καθηµερινότητα. 
Έργο δικό του είναι και η διάλυση της εσωτερικής 
λειτουργίας του δήµου που κατέστησε το προσωπι-
κό νευραλγικών υπηρεσιών του αναποτελεσµατικό.

Όσον αφορά την επίσκεψη Πλακιωτάκη δεν 
παίρνουµε πίσω ούτε µια κεραία από όσα γράψα-
µε. Επιχείρησε και εκείνος να µας ταΐσει µε σανό.

Οι κάτοικοι της Πάρου δεν πείθονται πλέον από 
µια επικοινωνιακή πολιτική που στην πράξη δεν 
έχει κανένα αντίκρισµα».

Την Τρίτη 12/7/2022 η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου δηµοσιοποίησε δελτίο Τύπου απαντώντας 
µε τη σειρά της στην ανακοίνωση της παράταξης 
της πλειοψηφίας του δήµου Πάρου. 

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«ΑΠΑΝΤΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ…
Η παράταξη της δηµοτικής πλειοψηφίας µάλλον 

γίνεται οπαδός της τακτικής «η επίθεση είναι η κα-
λύτερη άµυνα». Το θέµα βέβαια είναι αν η 8ετης 
πολιτική της δηµοτικής αρχής τις δίνει τέτοια δυ-
νατότητα.

Απαντάµε λοιπόν:
• ∆ικαίωµα τους να έχουν τις πολιτικές τους από-

ψεις. ∆εν είναι δικαίωµα τους όµως να κοροϊ-
δεύουν τον παριανό λαό, όταν χαριεντίζονται 
µε κυβερνητικούς παράγοντες αντί να διεκ-
δικούν λύσεις για τα προβλήµατα της Πάρου.

• Επειδή θέλουν «να πετούν τη µπάλα στην κερ-
κίδα», ρωτάµε και πάλι: Ρωτήθηκε ο Γ. Πλακι-
ωτάκης για την ανέλκυση του ΣΑΜΙΝΑ και 
ποια ήταν η απάντηση του;

• Σχετικά µε τον τουρισµό, ας καταλάβουν ότι 
γελάνε και οι πέτρες µε την προσπάθεια τους να 
καρπωθούν την αύξηση των αφίξεων στο νησί όταν 
για λόγους γνωστούς είναι δεδοµένη η προσέλευση 
µεγαλύτερου αριθµού τουριστών στη χώρα. Επι-
τέλους ας αφήσουν την καταγραφή των αφί-
ξεων στο λιµεναρχείο και ας ασχοληθούν µε 
τα µικρά και µεγάλα προβλήµατα του νησιού 
µας.

• Σχετικά µε τα έργα των αθλητικών εγκαταστά-
σεων:

- Το κλειστό γυµναστήριο στο «Ζευλάκι»
σύµφωνα µε τους υπολογισµούς της Τεχνικής 
Υπηρεσίας θα χρειαζόταν για την ολοκλήρωση του 
1.200.000 ευρώ µε εξασφαλισµένη χρηµατοδότηση 
το 1.000.000 ευρώ (από Κ∆ΕΠΑΠ 400.000 και από 
τον «Φιλόδηµο» 600.000). Ο σηµερινός προϋπο-
λογισµός του έργου είναι 3.200.000 περίπου. 
Ας εξηγήσουν στον παριανό λαό που οφείλε-
ται η διαφορά των 2 εκ. και που θα βρεθεί η 
χρηµατοδότηση µε δεδοµένη τη δέσµευση του 
Στ. Πέτσα για 1 εκ. µόνο επιπλέον.

- Να τονίσουµε ακόµα ότι από το 2016 δεν 
έχει γίνει καµιά ενέργεια για τη δηµιουργία 
οδικού άξονα προς το Ζευλάκι (Περιφερεια-
κός Λιβαδιών).

- Μετά από συζητήσεις δέκα ετών, αποφάσεις 
∆ηµοτικού Συµβουλίου, συγκρότηση σχετικής επι-
τροπής και δεσµεύσεις του Μ. Κωβαίου για Αθλη-
τικό Κέντρο στη Νάουσα, φτάνουµε σήµερα 
να πανηγυρίζει την κατάθεση ενός τεχνικού 
δελτίου για γήπεδο ποδοσφαίρου και όχι για 
αθλητικό κέντρο.

Ας απολογηθεί στην αθλούµενη νεολαία της 
Νάουσας και στους φορείς της, σε όλους τους 
αθλούµενους του νησιού µας γιατί ψαλίδισε 
τις προσδοκίες και τα όνειρα τους».



ΙΑΤΡΙΚΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
DIAGNOSTICAL MEDICAL CENTRE

Παροικιά ● Τ: +302284401044

∆ιαγνωστικές Εξετάσεις ● Medical Laboratories
Υπέρηχοι ● Ultrasound

Τρίπλεξ ● Triplex
Κλινικές Ειδικότητες ● General Practice

Μοριακός έλεγχος COVID 19 ● PCR COVID 19
Τεστ αντιγόνου ● RAPID TEST COVID 19

www.iatrolysis.gr ● iatrolysis@gmail.com



25.7.22
@21:00 ΘEΑΤΡΟ ΑΡΧIΛΟΧΟΣ 
ARCHILOHOS THEATRE

ΕΙΣΟΔΟΣ • ADMISSION € 15,00
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ • PRESALE

ΣΑΒΒΙΝΑ 
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ 
& CHORES
«Περάσματα»
Μια παραγωγή της Εναλλακτικής Σκηνής
της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

ΣΑΒΙΝΑ ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ
Φωνή

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ 
ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
CHΟRΕS

ΝΑΝΣΥ ΚΛΑΜΠΑΤΣΑ 
αρχαία λύρα

ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΑΠΟΡΤΑ 
κανονάκι

ΕΙΡΗΝΗ ΖΟΥΤΣΟΥ 
σαντούρι

ΣΟΦΙΑ ΚΑΤΣΙΟΥΡΗ
βιολοντσέλο

ΝAΟΥΣΑ

ΤΑΝΤΑΝΗΣ
Τ. 22840 51261

TICKET SERVICES

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

έπιπλο | φωτιστικό | διακόσµηση | δώρο

parospark.com

parospark

XOΡΗΓΟI

XOΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Τη φετινή χρονιά το µενού του εστιατορίου έχει 
επιµεληθεί ο σεφ, Μιλτιάδης Κιούκας. Τα κο-
κτέιλ και το µενού ποτών τα έχουν επιµεληθεί οι 
κύριοι Αλέξανδρος Κλιγκόπουλος και Γιάν-
νης Κοροβέσης, που είναι οι κορυφαίοι στον 
χώρο τους. Την επιµέλεια της διακόσµησης την 
έχει κάνει η κ. Μαρία Μπακαγιάννη, ενώ το 
hospitality έχει πλέον η «Tresor Hospitality».

Για τις αλλαγές που έχουν γίνει εκεί η εφηµερίδα 
µας µίλησε µε την υπεύθυνη του χώρου, Σοφία 
Πασχαλίδη. 

Η κ. Πασχαλίδη, που κατάγεται από τη Θεσσα-
λονίκη, έχει εργαστεί σε ανάλογες θέσεις σε πολ-
λές περιοχές της χώρας µας, ενώ πέρσι ήταν σε 
restaurant – beach club στη Σαντορίνη. Η συνέ-
ντευξη µαζί της για τα νέα δεδοµένα έχει ως εξής: 

Υπάρχει µία αισιοδοξία στην Πάρο φέτος, 
για την τουριστική περίοδο. Το νησί πηγαίνει 
καλά. Ποια είναι τα δεδοµένα της νέας χρο-

νιάς για το «Μοναστήρι»;
Σ.Π.: «Εµείς έχουµε αλλάξει πολλά σε σχέση µε 

το πώς δούλευε ως τώρα. Έχουµε αλλάξει «κεφά-
λαιο». Καταρχάς –όπως βλέπετε- έχει γίνει ανακαί-
νιση στον χώρο. Προσπαθούµε να εισάγουµε έναν 
νέο «αέρα» και µία νέα αντίληψη στην εξυπηρέτηση 
των πελατών. Τόσο στους έλληνες και ξένους του-
ρίστες, όσο και στον τοπικό πληθυσµό. Απ’ αυτό 
έχουµε, το βλέπουµε δηλαδή, πολύ καλή ανταπό-
κριση. Θέλουµε να αλλάξουµε γενικά την εξυπη-
ρέτηση. Θέλουµε να δείχνουµε ένα πιο επαγγελ-
µατικό προφίλ. Να γίνεται πιο σωστή δουλειά στον 
χώρο της εστίασης και της φιλοξενίας στον χώρο 
της παραλίας γενικότερα. Έτσι, πιστεύουµε ότι θα 
αλλάξουµε τα δεδοµένα».

Εξηγήστε µου τώρα σας παρακαλώ γιατί 
ο επισκέπτης θα πρέπει να έρθει στον χώρο 
αυτό. ∆ηλαδή, αν µε ρωτήσει κάποιος «γιατί 
να πάω εκεί;» τι θα του πώ.

Σ.Π.: «Ναι, κατάλαβα. Πιστεύω καταρχάς, ότι ο 
χώρος αυτός από µόνος του, χωρίς να υπάρχει καν 
η επιχείρηση, είναι ένας χώρος που είναι πάρα 
πολύ ιδιαίτερος. Εδώ, είµαστε σ’ ένα από τα απάνε-
µα σηµεία του νησιού. Βλέπετε γύρω σας τη φύση. 
Το φυσικό τοπίο είναι µοναδικό στο νησί της Πά-
ρου. Προσφέρει διάφορες επιλογές όπως π.χ. τα µο-
νοπάτια για τους περιπατητές που φτάνουν µέχρι 
τον φάρο «Κόρακα» κι είναι ένα πολύ ωραίο µέρος. 
Έχουµε τα νερά της θάλασσας που είναι από τα πιο 
καθαρά και όµορφα της Πάρου. Υπάρχει ακόµα και 
το δεδοµένο µε τα taxi boat που πηγαινο-έρχονται 
πολύ συχνά από τη Νάουσα, οπότε είναι εύκολη η 
πρόσβαση σε περίπτωση που κάποιος δεν έχει δικό 
του αυτοκίνητο ή δε θέλει να πληρώσει ένα ταξί. 
Άρα µπορεί να έρθει εύκολα στον χώρο. Έχουµε 
ακόµα τα water sport τα οποία βοηθούν για να έρ-
θει κάποιος εδώ για να κάνει κάποια αθλοπαιδεία. 

Εδώ ο επισκέπτης θα χαλαρώσει. Θα βρει το ποτό 
του και το φαγητό του. Το εστιατόριό µας έχει βελ-
τιώσει πολύ την ποιότητα των προσφερόµενων 
υπηρεσιών φέτος. Πιστεύω ότι ο οποιοσδήποτε 
επισκέπτης µπορεί να περάσει καλά τη µέρα του. 
Είτε έλληνας είτε ξένος».

Θα ήθελα κάτι βασικό κατ’ εµάς. Πώς είναι 
σίγουρος – αν είναι σίγουρος- ο υποψήφιος 
πελάτης σας ότι θα βρει να παρκάρει, θα βρει 
τραπέζι να καθίσει, ξαπλώστρα στην παραλία 
κλπ.

πρώτο θέµα

Monast i r i  C lub

«Απευθυνόµαστε σε όλον 
τον κόσµο»

Το «Monastiri Beach Bar and Restaurant», που βρίσκεται στο Περιβαλλοντικό και 
Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, έχει ανανεωθεί φέτος και κλέβει την παράσταση.



Φωνή της Πάρου / 9www.fonitisparou.gr πρώτο θέµα

Σ.Π.: «Έχουµε βελτιώσει πολύ το θέµα των κρα-
τήσεων. Έτσι, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου, 
instagram ή απλά µέσω τηλεφώνου θα µας βρει 
κάποιος και θα µας προσεγγίσει, αν θέλει να κάνει 
κράτηση είτε για το εστιατόριο είτε στην παραλία.
Γενικά είναι εύκολο, ακόµα κι αν δεν έχει κάνει 
κράτηση κάποιος εµείς βρίσκουµε τον τρόπο για 
να τον εξυπηρετήσουµε.

Σε ό,τι αφορά τώρα το παρκάρισµα των αυτοκι-
νήτων έχουµε νέα δεδοµένα, επειδή υπήρχε πρό-
βληµα στο παρελθόν σ’ αυτό το θέµα. Τώρα έχουµε 
ανθρώπους ως παρκαδόρους εκεί που εξυπηρε-
τούν τα αυτοκίνητα για όλους όσοι έχουν κάνει 
κράτηση».

Ο προγραµµατισµός

Είχε δηλώσει ο πρόεδρος του Πάρκου, ο κ. 
Ανδρεόπουλος, ότι τα επόµενα χρόνια ανα-
µένεται να έχουµε κοσµογονία σ’ αυτόν τον 
χώρο. Ποια είναι τα έργα που έχουν προ-
γραµµατιστεί για το «Μοναστήρι», γι’ αυτό 
που αναµένεται…

Σ.Π.: «Θα ξεκινήσω για το θέµα του πάρκινγκ 
-που το έχουµε πει ήδη- και είναι πλέον πολύ εύ-
κολο και προσβάσιµο. Στο κοµµάτι της παραλίας 
έχει γίνει µία προσπάθεια µε τους ξύλινους δια-
δρόµους, έτσι, ώστε να δίνεται και σε άτοµα µε κι-
νητικά προβλήµατα πρόσβαση στην παραλία. Στο 
εστιατόριο έχει γίνει η ανακαίνιση όπως βλέπετε. 
Επίσης, βοηθάµε γενικά τη δηµοτική επιχείρηση 
µε τις συναυλίες, το θέατρο, τον κινηµατογράφο. 
Ο οποίος (κινηµατογράφος), εκτός από το τουρι-
στικό ενδιαφέρον που παρουσιάζει επειδή είναι 
ανοιχτός, είναι ένα προνόµιο για όλους µας µε τις 
προβολές που κάνει. Ακόµα, το «Μοναστήρι» προ-
γραµµατίζει εν καιρώ και συναυλίες που θέλουµε 
να κάνουµε, που θα φέρουν ακόµα περισσότερη 
κίνηση και τουρίστες. 

Μελλοντικά θέλουµε όλος ο χώρος να είναι προ-
σβάσιµο για όλους τους ανθρώπους. Έχουµε τις 
τουαλέτες για ΑΜΕΑ, ενώ έχει γίνει µεγάλη προ-

σπάθεια στο θέµα του βιολογικού καθαρισµού, ο 
οποίος µας δίνει τη δυνατότητα όλο αυτό το νερό 
που έχουµε µετά την επεξεργασία να το χρησιµο-
ποιούµε, για το πότισµα του πάρκου. Το πάρκο πο-
τίζεται µέσω του βιολογικού. Ακόµα, σε συνεργασία 
πάντα µε το πάρκο Πάρου έχει διαµορφωθεί βοτα-
νικός κήπος µε µυρωδικά φυτά και άλλα, τα οποία 
µπορεί να επισκέπτεται ο κόσµος. Να δει π.χ. πώς 
είναι η ρίγανη, πώς είναι το θυµάρι κλπ. Νοµίζω 
δεν είναι λίγα για πρώτη χρονιά. Υπάρχει πλάνο 
και πολλά σχέδια για το µέλλον, αλλά καλύτερα να 
τα ανακοινώσουµε εν καιρώ. Πρώτα να τα υλοποι-
ήσουµε και µετά να τα ανακοινώσουµε. Σκέψεις, 
όρεξη για δουλειά, πάντως υπάρχουν!».

Ο ντόπιος πληθυσµός

Για τον µόνιµο πληθυσµό του νησιού τι µή-
νυµα είναι αυτό που θα θέλατε να δώσετε. 
Υπάρχει περίπτωση να φοβούνται να έρθουν 
οι ντόπιοι ή να νοµίζουν ότι είναι ακριβές οι 
τιµές. 

Σ.Π.: «Όχι, αυτό το έχουµε διευθετήσει µε την 
έννοια ότι υπάρχει η επιλογή που µπορεί κάποιος 
να έρθει χωρίς να δώσει χρήµατα για ενοικίαση 
ξαπλώστρας. Να θέλει απλά να κάνει µία βόλτα. 
Γι’ αυτό έχει δηµιουργηθεί και ο χώρος του lounge 
που µπορεί κάποιος χωρίς έξτρα χρέωση, µόνο µε 
τον καφέ του ή το ποτό του και να έχει την ξαπλώ-
στρα του να κάθεται για να τα απολαύσει. Οπότε 
όποτε θέλει µπορεί να κάνει το µπάνιο του κάτω 
στην παραλία. Έχουµε επιλογές για όλους είτε θέ-
λουν να πληρώσουν είτε δε θέλουν να πληρώσουν. 
Από εκεί και πέρα υπάρχει η ενοικίαση των ξαπλώ-
στρων κάτω στην παραλία στις οποίες υπάρχουν 
διαφορετικές τιµές, ανάλογα τη σειρά που είναι 
από τη θάλασσα. Ακόµα, διαθέτουµε «καµπάνες», 
οι οποίες µπορούν να φιλοξενήσουν από δύο έως 
τέσσερα άτοµα. Το ποσόν µοιράζεται έτσι και είναι 
οικονοµικό για τον επισκέπτη. ∆ε θεωρώ ότι το 
«Μοναστήρι» απευθύνεται µόνο στον πιο οικονο-
µικά ευκατάστατο πληθυσµό. Απευθύνεται σε όλον 

µα όλον τον κόσµο. Αυτή άλλωστε είναι και η νοο-
τροπία που θέλουµε να έχουµε. Τους χρειαζόµαστε 
όλους! Όπως χρειαζόµαστε τον µπάρµαν, τον σερ-
βιτόρο, τον σεφ στην επιχείρηση, το ίδιο είναι και 
µε τους πελάτες, επισκέπτες του νησιού ή µόνιµους 
κάτοικους.

Νοµίζω λοιπόν ότι το καλύτερο που έχει να κάνει 
ο παριανός είναι να έρθει να µας δει και να µας κρί-
νει. Θεωρώ ότι όσοι έχουν έρθει έως σήµερα, τους 
έχουµε εξυπηρετήσει στον βέλτιστο βαθµό. Ήρθαν 
πολλοί µε απορία ή περιέργεια ή από ενδιαφέρον 
για τον τόπο τους για να δουν τι έχει γίνει επειδή 
έχει ακουστεί ότι έχουν γίνει αλλαγές. Θεωρώ ότι 
καταφέραµε να τους ικανοποιήσουµε στο µεγαλύ-
τερο βαθµό. Καταλαβαίνουν ότι δεν είναι ανάγκη 
να πληρώσουν αναγκαστικά. Απευθυνόµαστε –να 
σας το πω και πάλι- σε όλους και τους θέλουµε και 
όλους!».

Ο χώρος αυτός από µόνος του, 
χωρίς να υπάρχει καν η επιχεί-
ρηση, είναι ένας χώρος που εί-
ναι πάρα πολύ ιδιαίτερος. Εδώ, 
είµαστε σ’ ένα από τα απάνεµα 
σηµεία του νησιού. Βλέπετε 
γύρω σας τη φύση. Το φυσικό 
τοπίο είναι µοναδικό στο νησί 
της Πάρου. 

Σοφία Πασχαλίδη
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Εκδηλώσεις της 
Κ∆ΕΠΑΠ

Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις στο νησί από την 
Κ∆ΕΠΑΠ µε ιδιαίτερη επιτυχία, ενώ οι παραστά-
σεις σκιών µε τον Καραγκιόζη ενθουσιάζουν µι-
κρούς και µεγάλους!

Για το επόµενο χρονικό διάστηµα θα έχουµε 
το νησιώτικο πανηγύρι υπό τη διοργάνωση του 
ΑΜΕΣ «Νηρέας» το Σάββατο 16.7 στη Νάου-
σα (Αφαλάτωση), ενώ την Κυριακή 17/7 στον 
Κώστο υπό τη διοργάνωση της κοινότητας του 
χωριού και του ΜΕΣΑ Κώστου θα έχουµε τον εορ-
τασµό για την Αγία Μαρίνα, Ακόµα, την ίδια ηµέρα 
(Κυριακή), θα έχουµε στη Νάουσα (προαύλιο Πα-
ναγίας), τη µουσικοχορευτική εκδήλωση του µου-
σικοχορευτικού συγκροτήµατος Νάουσας.

Την Παρασκευή, 22/7 στην Παροικιά υπάρ-
χει παράσταση του θεάτρου σκιών, για τους µι-
κρούς µας φίλους. Την Κυριακή, 24/7 θα γίνει το 
τοπικό πανηγύρι της Αγίας Άννας στην Παροικιά.

Συνέχεια πανηγυριών στις 26/7 µε το παραδο-
σιακό πανηγύρι του Αγ. Παντελεήµονα στις 9.30 
το βράδυ, στον Πρόδροµο, υπό τη διοργάνωση 

της κοινότητας Αρχιλόχου 
και το συλλόγου «Σκόπας ο 
Πάριος. Την επόµενη ηµέρα 
(Τετάρτη, 27/7) έχουµε στον 
Πρόδροµο το αφιέρωµα 
στην παραδοσιακή ρεβυθά-
δα και στον Κώστο εκδήλω-

ση µε «ζωντανή» µουσική και κεράσµατα. Η γιορτή 
στον Πρόδροµο για τη ρεβυθάδα θα συνεχιστεί και 
στις 30-31 Ιουλίου.

Την Τρίτη, 2/8 αρχικά θα υπάρχει η παιδική 
παράσταση «Σκιές και Γέλια», ενώ το βράδυ στην 
πλατεία Μαντώ Μαυρογένους» η Κ∆ΕΠΑΠ θα πα-
ρουσιάσει µια αξιόλογη συναυλία µε την Ευρι-
δίκη και τον Μύρωνα Στρατή. Την Τετάρτη, 4 
Αυγούστου, στην Παροικιά, υπό τη διοργάνω-
ση του συλλόγου γυναικών «Αρηίς», του δήµου 
Πάρου, της κοινότητας Πάρου και της Κ∆ΕΠΑΠ, 
θα έχουµε τη γιορτή του κρασιού. 

Στις 6/8 στην κοινότητα Μάρπησσας, θα 
έχουµε µουσική βραδιά, ενώ το Σάββατο 6 Αυ-
γούστου το παραδοσιακό πανηγύρι της Μεταµορ-
φώσεως του Σωτήρος στην πλατεία παπά Γιώργη 
Στάµενα στη Μάρπησσα. Συνδιοργανωτές είναι η 
κοινότητα Μάρπησσας και ο σύλλογος γυναικών 
Μάρπησσας. Την ίδια ηµέρα στο λιµανάκι της 
Αλυκής, η κοινότητα Αγκαιριάς και ο πολιτιστι-

κός σύλλογος Αγκαιριάς διοργανώνουν τη γιορτή 
ψαριού µε «ζωντανή» µουσική και κεράσµατα.

Τη ∆ευτέρα 8/8 θα έχουµε θέατρο σκιών µε κα-
ραγκιόζη στην παλιά αγορά Παροικιάς. Τον 15Αύ-
γουστο διοργανώνεται ο λαµπρός εορτασµός της 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής, µε τη λιτάνευση της 
ιεράς εικόνας, τη ρίψη βεγγαλικών, τις λοιπές εκ-
δηλώσεις και τη µουσική βραδιά µε παραδοσια-
κούς χορούς. 

Την Τρίτη, 16/8 η Κ∆ΕΠΑΠ διοργανώνει την 
ίδια ηµέρα συναυλία µε τους «Μπλε» στην πα-
ραλία Παροικιάς.

Στις 20/8 θα έχουµε τις εκδηλώσεις για τα εν-
νιάµερα της Παναγίας στη Νάουσα, υπό τη διορ-
γάνωση του συλλόγου γυναικών Νάουσας, καθώς 
και τις εκδηλώσεις προς τιµή του µέγα ευεργέτη 
της Πάρου, Φραγκίσκου Βελέντζα στον Κώστο.

Τη ∆ευτέρα, 22 Αυγούστου θα έχουµε παρά-
σταση θεάτρου σκιών στην παλιά αγορά Παροικι-
άς, ενώ την Τρίτη, 28/8 η Κ∆ΕΠΑΠ µε την κοινό-
τητα Νάουσας και τοπικούς φορείς διοργανώνει 
την εκδήλωση –στο πλαίσιο των εορτασµών για 
τα εννιάµερα της Παναγίας- µε την κουρσάρικη 
βραδιά, τη ρίψη βεγγαλικών και τα χορευτικά συ-
γκροτήµατα. 

Τέλος, στις 27/8 θα έχουµε το πανηγύρι του Αγί-
ου Φανουρίου στον Αµπελά.

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Ευ Πολιτεύεσθαι

Ευ Πολιτεύεσθαι Ευ Π
ολιτεύεσθαι

ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Επικοινωνιολόγος
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Think Politics: Λεωφ. Συγγρού 206, Καλλιθέα 176 72

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

ISBN: 978-618-85499-0-6

Συµβουλές & Ιδέες
Μυστικά & Εµπειρίες
∆ιαπιστώσεις & Αλήθειες
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τα 331+1 tips της πολιτικής επικοινωνίας, αποτέλεσµα 
της πολυετούς ενασχόλησης και εµπειρίας του συγγραφέα, 
είναι απαραίτητα για τη σύγχρονη επικοινωνία κάθε πολιτι-
κού προσώπου, στην εποχή της ταχύτητας των εξελίξεων, του 
∆ιαδικτύου, της στοχευµένης προσέγγισης κοινού, µε προτά-
σεις 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.

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

Η πολιτική επικοινωνία σας στα καλύτερά της!

333+1
Tips

Σκέψου πολιτικά,
εκφράσου έξυπνα

ΝΕΟΣ ΟΔΗΓΟΣ

EY_POLITEYS_COVER.indd   1 6/14/21   4:21:57 PM

∆ιαπιστώσεις & Αλήθειες
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Επικοινωνιολόγος

Απαραίτητο 
για κάθε «μέρμηγκα» 
που θέλει να κερδίσει 

στις εκλογές!

Αυτό το καλοκαίρι 
θα είναι πολιτικά... «καυτό»!

Μην είσαι τζίτζικας, γίνε μέρμηγκας!

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
E.: grammateia@nkmediagroup.gr • Thanasis.papamichail@yahoo.grE.: grammateia@nkmediagroup.gr • Thanasis.papa

Διατίθεται
και στα 

βιβλιοπωλεία
Ιανός

&
Πολιτεία



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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΓΚΡΑΤΙ στο κέντρο, ενοικιά-
ζεται διαµέρισµα 75 τ.µ. πλήρως 
επιπλωµένο, ιδανική για φοιτητές. 
Τηλ. για περισσότερες πληροφορίες: 
697 770 5138

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

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 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.

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

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

Ανεµογεννήτριες
Στις 5 Ιουλίου διοργανώθηκε από τον πολιτιστι-

κό σύλλογο «Αρχίλοχος» στην αίθουσα που φιλο-
ξενείται, συνάντηση µε σκοπό την ενηµέρωση και 
την ανταλλαγή απόψεων περί των τρεχουσών εξε-
λίξεων σχετικά µε την προοπτική εγκατάστασης 
ανεµογεννητριών στο νησί µας.

Σύµφωνα µε τον σύλλογο: «η αίσθηση ενότητας 
και τα οφέλη του διαλόγου χαρακτήρισαν τη συ-
νάντηση». 

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο δήµαρχος, Μ. 
Κωβαίος, o έπαρχος, Κ. Μπιζάς, o επικεφαλής της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κ. Ροκονίδας, δηµο-
τικοί σύµβουλοι, εκπρόσωποι συλλόγων και πο-
λίτες.

Αρχικώς οι δικηγόροι κα Καλλία και κος Κόλ-
λιας που χειρίζονται τις αγωγές των συλλόγων/
πολιτών, ενηµέρωσαν µέσω τηλεδιάσκεψης, για 
την πορεία των προσφυγών, άκουσαν τις τοπο-
θετήσεις κι απάντησαν σε ερωτήσεις. Οι συµµε-
τέχοντες στήριξαν τα πεπραγµένα και µέσω τoυ 
διαλόγου αναδείχθηκαν νέες πτυχές των ζητηµά-
των κι εναλλακτικές µορφές δραστηριοποίησης σε 
τοπικό κοινωνικό-οικονοµικό επίπεδο.

Τα συµπεράσµατα ήταν κοινά κι οµόφωνα:
- ∆ήµος, επαρχείο, παρευρισκόµενοι φορείς και 

πολίτες τάσσονται ενωµένοι υπέρ της
προοπτικής συνέχισης των δικαστικών προσφυ-

γών.
- Η περαιτέρω ανάδειξη της κοινής θέσης - 

στάσης των ανθρώπων που ζουν στο νησί, των 
επαγγελµατιών, καθώς και της επιστηµονικής 
και της καλλιτεχνικής κοινότητας ενάντια στην 
προοπτική εγκατάστασης των ανεµογεννητριών, 
κρίνεται καθοριστική. Η προσπάθεια συνεχίζεται 
συντονισµένα κι ανοιχτή πρόσκληση απευθύνεται 
σε όλους όσοι επιθυµούν να συµπορευτούν και να 
συνδράµουν.

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€ 

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

Πλειστηριασµοί
Σύµφωνα το e-auction (σελίδα για τους πλει-

στηριασµούς ακινήτων), έως το τέλος του 2022 εί-
ναι αναρτηµένοι προς πραγµατοποίηση 134.240 
πλειστηριασµοί ακινήτων πάσης φύσεως και κάθε 
µορφής ιδιοκτησίας.

Ακόµα, περίπου 700.000 ακίνητα είναι δεσµευ-
µένα σε κόκκινα δάνεια σύµφωνα µε πηγές της 
Τράπεζας της Ελλάδος. Μόνο για την εβδοµά-
δα που διανύουµε είναι προγραµµατισµένοι 
1.173 πλειστηριασµοί, εκ των οποίων οι 34 
αφορούν κατοικίες.

Σε ό,τι αφορά την Πάρο µόνο για το χρονικό δι-
άστηµα από 13/7 έως 21/9 έχουν αναρτηθεί σε 
σχετική ιστοσελίδα 27 πλειστηριασµοί ακινήτων, 
αγροτεµαχίων και οικοπέδων, µε συνολική τιµή 
πρώτης προσφοράς 1.879.000 ευρώ. 
∆ίχως στέγη…

Το στεγαστικό πρόβληµα στην Ελλάδα είχε εξελι-
χθεί σε οξύτατη στεγαστική κρίση για πρώτη φορά 
το 2010

Στην Ελλάδα µόνο το 25,4%, δηλαδή 1,041 εκα-
τοµµύρια νοικοκυριά νοικιάζουν σπίτι. Ενώ όµως, 
τα νοικοκυριά υπέστησαν την πρωτοφανή µείωση 
των εισοδηµάτων τους κατά 37% µέχρι το 2015, 
δε µειώθηκαν αντίστοιχα τα νοίκια. Αντίθετα, από 
το 2011 λόγω του airbnb άρχισαν να ανεβαίνουν 
κατακόρυφα

Σηµειώνουµε ότι στην Ελλάδα υπάρχει υψηλό 
ποσοστό ιδιόκτητης στέγης (74,6 %). Περίπου δη-
λαδή, 3,059 εκ. νοικοκυριά έχουν δική τους στέγη, 
εκ των οποίων όµως όπως γράψαµε και στην αρχή 
700.000 είναι πλέον σηµειωµένα σε «κόκκινα» δά-
νεια. Αυτό το υψηλό ποσοστό ιδιοκατοίκησης προ-
ήλθε ουσιαστικά από δύο λόγους. ∆ηλαδή, αµέσως 
µετά την επανάσταση του 1821 το νεοσύστατο ελ-
ληνικό κράτος µοίρασε τις µεγάλες ιδιοκτησίες γης 
που είχε στην κατοχή του σε οικόπεδα. Στη συνέ-
χεια ο υπερπληθυσµός στα αστικά κέντρα της χώ-
ρας µας, ιδίως µετά τη Μικρασιατική καταστροφή 
και το τέλος του εµφυλίου πολέµου, οδήγησαν στη 
λεγόµενη αντιπαροχή, νόµος του 1929. Ο νόµος 
αυτός εφαρµόστηκε ως λύση στην Ελλάδα για να 
λύσει το οξύ στεγαστικό πρόβληµα 

Τέλος, σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα της ΙΜΕ 
ΓΣΕΒΕΕ τα 4 από τα 10 νοικοκυριά της χώρας 
µας βρίσκονται σε στεγαστική κρίση, δηλαδή, 
το 40% του πληθυσµού, όταν ο Μ.Ο στην Ευρώπη 
είναι 9,2%...
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Προβολή της 
Πάρου

Ο δήµος Πάρου στο πλαίσιο της συστηµατικής 
προσπάθειας για την καλύτερη τουριστική προ-
βολή και προώθηση του νησιού συµµετείχε τον 
περασµένο µήνα στη διοργάνωση των παρακάτω 
δράσεων: 

• Επίσκεψη του µάνατζερ του γαλλικού ταξι-
διωτικού γραφείου «Oceans-Voyages», Jerome 
Evanno. Ο κ. Evanno αποφάσισε να επισκεφθεί 
το νησί µε σκοπό την ένταξη του προορισµού στα 
πακέτα διακοπών του γραφείου του.

• Επίσκεψη του φωτογράφου (FoodArt & Travel 
Photographer), Estefano Onatrac. Ο κ. Onatrac 
επισκέφθηκε για πρώτη φορά την Πάρο ορµώµε-
νος από το απαράµιλλο φυσικό τοπίο, τα µοναδικά 
προϊόντα και την παραδοσιακή κουζίνα του νη-
σιού.

• Επίσκεψη του Ισραηλινού ταξιδιωτικού συγ-
γραφέα Buzzy Gordon. Ο κ. Gordon κατοικεί στο 
Ισραήλ και προωθεί και προβάλει ευρωπαϊκούς 
προορισµούς στο εβραϊκό αναγνωστικό κοινό σε 
Ισραήλ και Ηνωµένες Πολιτείες. Αρθρογραφεί 

στην Ynetnews (Ynetnews.com), η οποία είναι η 
µεγαλύτερη καθηµερινή ηλεκτρονική δίγλωσση 
ενηµερωτική πύλη του Ισραήλ, µε 2.000.000 επι-
σκέψεις µηνιαίως από εβραίους αναγνώστες.

• Γυρίσµατα ενός επεισοδίου της εκποµπής «Χω-
ρίς Πυξίδα» της ΕΡΤ. Η εκποµπή «Χωρίς Πυξίδα» 
προβάλλει τους αρχαιολογικούς χώρους, τις νόστι-
µες παραδοσιακές συνταγές, τα ιδιαίτερα τοπία, τα 
τοπικά πανηγύρια, την ιστορία και την παράδοση 
των ελληνικών προορισµών. Οι παρουσιαστές της 
εκποµπής (Πηνελόπη Πλάκα και Γιάννης Φρα-
γκίσκος), θέλουν να περάσουν στον κόσµο τον 
αυθορµητισµό, το πάθος για ζωή και τη δίψα για 
εξερεύνηση. 

απόψεις-ειδήσεις

∆ηµοτικές 
εκλογές

Αν και οι επόµενες δηµοτικές εκλογές θα 
πραγµατοποιηθούν στις 8 Οκτωβρίου 2023 
είναι σαφές ότι το προεκλογικό κλίµα έχει ξε-
κινήσει. Ο λόγος του προεκλογικού κλίµατος 
από τον Ιούλιο είναι απλός. 

Οι συνδυασµοί και οι υποψηφιότητες θα θέ-
σουν τις βάσεις τους ουσιαστικά µε το τέλος 
της θερινής σεζόν, δηλαδή περίπου από τον 
Οκτώβριο. Το «χτίσιµο» των συνδυασµών θα 
γίνει φέτος τον χειµώνα και ουσιαστικά µέσα 
σε 6-7 µήνες από τώρα θα έχουν σχηµατοποι-
ηθεί, αφού και πάλι από τον Μάιο του 2023 
θα ξεκινήσει η «νεκρή» πολιτική περίοδος στο 
νησί, καθώς οι πολίτες θα έχουν ως προτεραι-
ότητα τις εργασίες τους…

Φυσικά, πολλοί θα ρωτήσουν αφού ουσια-
στικά στην Πάρο η προεκλογική κίνηση θα ξε-
κινήσει τον χειµώνα, γιατί οι πολιτικοί φορείς 
άρχισαν από το τέλος Ιουνίου; Ο λόγος είναι 
απλός και πάλι. ∆εν κάνουν αυτήν την εποχή 
προεκλογικό αγώνα για τις δηµοτικές εκλογές 
αλλά προσπαθούν να διαµορφώσουν «κλίµα» 
για να «κλέψουν» τις εντυπώσεις. Προσπα-
θούν να περιγράφουν ουσιαστικά αυτό που 
θέλουν να δηµιουργήσουν.

Η τοπική οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ, που εκεί-
νη ήταν ουσιαστικά που άνοιξε τον δρόµο 
της προεκλογικές περιόδου µε την ανακοί-
νωσή της την 1η Ιουλίου, για τη δηµιουργία 
αυτοδιοικητικού κινήµατος, δε θέλει να είναι 
απούσα ως πολιτικός χώρος από τις δηµοτι-
κές εκλογές, κάτι που έγινε στις εκλογές του 
2019. Από την άλλη η Λαϊκή Συσπείρωση 
προσπαθεί όχι απλά να ασκεί αντιπολίτευση, 
αλλά και να δηλώσει την παρουσία της για τις 
επόµενες δηµοτικές εκλογές.

Η πλειοψηφία της δηµοτικής Αρχής που 
έτσι η αλλιώς θα είναι παρούσα και πάλι προ-
σπαθεί να υπερασπιστεί το έργο της αλλά και 
να δείξει ανανεωµένο πρόσωπο στον πολίτη. 
Θέλει να αποφύγει τις συγκρούσεις αφού εί-
ναι πολύ διαφορετικό το να ασκείς εξουσία 
από το να κάνεις αντιπολίτευση. Η αντιπολί-
τευση πάντα είναι πιο εύκολη, ενώ η εξουσία 
έχει άλλη ευθύνη.

Σε όλο το παραπάνω σκηνικό -που στήνε-
ται- υπάρχουν φυσικά και άλλοι που καρα-
δοκούν, αλλά δεν έχουν αυτή τη στιγµή την 
«πολυτέλεια» να εκδίδουν δελτία Τύπου ως 
πολιτικοί φορείς. Εδώ, ο κίνδυνος γι’ αυτούς 
µεγαλώνει, καθώς, οι υπόλοιποι µπορούν όχι 
µόνο να εκφράζονται πιο ελεύθερα, αλλά µπο-
ρούν συγχρόνως να έρχονται σε συµφωνία µε 
πολίτες για να στελεχώσουν τον συνδυασµό 
τους.

Όλα τα παραπάνω έχουν µία λογική, αλλά 
αυτό που ίσως διαφεύγει είναι ότι πριν τις δη-
µοτικές εκλογές, θα υπάρξουν οι βουλευτικές 
εκλογές, που πιθανά θα ανατρέψουν όλο το 
πολιτικό σκηνικό.

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

Πάµε για ρεκόρ 
αποχής στις 
κάλπες;

Στις γαλλικές βουλευτικές εκλογές «νικήτρια» 
είχαµε την αποχή µε ποσοστό 53%. Ένα πο-
σοστό ρεκόρ, σε µια µάχη δύο πολιτικών κοµ-
µάτων «στήθος µε στήθος». Ένα πραγµατικό 
θρίλερ στη Γαλλία και µια απειλητική πρόβλεψη 
στα καθ’ ηµάς. 

Στη χώρα µας η µεγαλύτερη αποχή έφτασε σε 
ευρωεκλογές το 2009 σε ποσοστό 47,4%. Είναι 
πλήγµα για τη δηµοκρατία, τα µεγάλα µεγέθη 
της αποχής. Τα αίτια πολλά. Από την αδυναµία 
µετακίνησης στο τόπο που ψηφίζουν οι λεγόµε-
νοι ετεροδηµότες, λόγοι υγείας πολιτών, υπερή-
λικες, οικονοµικά προβλήµατα και άλλα.

Αρκεί να θυµηθούµε τις στρατιές ετεροδη-
µοτών που προσπαθούσαν να εξασφαλίσουν 
ένα εισιτήριο για τον τόπο που θα ασκούσαν 
το εκλογικό τους δικαίωµα. Λέγεται ότι σε αυτό 
οφείλεται και ένα µεγάλο µέρος από το χρέος 
των κοµµάτων εξουσίας, που προµήθευαν αφει-
δώς, τα χιλιάδες εισιτήρια.

Υπάρχουν όµως και όσοι απέχουν από την 
κάλπη, από πεποίθηση. ∆εν πιστεύουν ότι µε 
την ψήφο τους θα επηρεάσουν τις πολιτικές 

εξελίξεις, γυρίζουν την πλάτη και απέχουν. Κυ-
ριαρχεί το δόγµα «οι κυβερνήσεις αλλάζουν, οι 
πολιτικές παραµένουν ίδιες». Αν είναι και ανοι-
ξιάτικη ή καλοκαιρινή ηµέρα, προτιµούν να εκ-
χωρούν το δικαίωµα να αποφασίζουν άλλοι γι 
αυτούς, πηγαίνοντας για καφέ στις παραλίες.

Τόνοι µελάνης έχουν χυθεί και βαθυστόχαστες 
αναλύσεις έχουν γραφτεί, ότι η αποχή βλάπτει 
σοβαρά τη δηµοκρατία και η µη άσκηση του 
δικαιώµατος, δίνει το δικαίωµα να βρίσκονται 
στο «τιµόνι» της διοίκησης, οι µειοψηφίες, που 
αποφασίζουν ερήµην της πλειοψηφίας των πο-
λιτών. Όµως δεν φταίνε µόνο οι πολίτες. Με-
γάλο µέρος ευθύνης έχει και το πολιτικό µας 
σύστηµα.

Η χαµηλή ποιότητα του πολιτικού λόγου στη 
βουλή, στα ΜΜΕ παραδοσιακά και κοινωνικά 
δίκτυα, µε ύβρεις, αντεγκλήσεις, προπηλακι-
σµούς, λόγω ένδειας επιχειρηµάτων και χρήση 
αρνητικών προθέσεων, οδηγούν στην απαξίω-
ση από τους πολίτες, πολλών πολιτικών προ-
σώπων. Ένας ακόµη βασικός λόγος της αποχής, 
είναι η απουσία σωστής ενηµέρωσης των πο-
λιτών, για τις πολιτικές που θα ακολουθηθούν. 
Αποτέλεσµα, να έχουµε µάχη συνθηµάτων και 
όχι προγραµµάτων. 

Στις επόµενες εθνικές εκλογές, που θα γί-
νουν µε απλή αναλογική, την πρώτη Κυριακή 
η αποχή αναµένεται να καταρρίψει ένα ακόµη 
ρεκόρ. Εκτός από το γεγονός ότι οι πολίτες δεν 
πιστεύουν ότι κάτι θα αλλάξει, η σίγουρη δεύ-
τερη Κυριακή ψηφοφορίας τους επιτρέπει να 
ετεροχρονίσουν την επίσκεψη τους στην κάλ-
πη. Οι πολιτικοί µας θα πρέπει να επανατοπο-
θετηθούν στον ορθό λόγο και στην ουσιαστική 
ενηµέρωση, πριν απορριφθούν συλλήβδην από 
τους πολίτες.

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου
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«Φιµώνουν» 
τη µειοψηφία 
στα ∆ηµοτικά 
Συµβούλια

Με µια ακόµα παρέµβαση της κυβέρνησης επιχει-
ρείται να αποξενωθούν οι αιρετοί εκπρόσωποι 
στους δήµους από τις τοπικές κοινωνίες και τις 
διεκδικήσεις τους για επίλυση προβληµάτων, δη-
µιουργώντας ακόµα πιο ασφυκτικό πλαίσιο στα 
δηµοτικά συµβούλια, µε ενίσχυση του δηµαρχο-
κεντρικού τους χαρακτήρα.

Έτσι, σε νοµοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών 
που τέθηκε σε δηµόσια διαβούλευση, υπάρχει δι-
άταξη µε την οποία οι επικεφαλής των δηµοτικών 
παρατάξεων της µειοψηφίας (µείζονος και ελάσ-
σονος) δε θα µπορούν πλέον να προτείνουν να 
συζητηθεί στο δηµοτικό συµβούλιο ως κατεπείγον 
θέµα το οποίο δεν είναι γραµµένο στην ηµερήσια 
διάταξη.

Με την τροποποίηση της άρθρου 67 του νόµου 
3852/2010 για απόφαση του δηµοτικού συµβου-
λίου επί θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξη, αυτή 
η δυνατότητα θα αποτελεί πλέον, ουσιαστικά, προ-
νόµιο του προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και του δηµάρχου!

Ήδη υπάρχουν αντιδράσεις, καθώς η πλειο-
ψηφούσα παράταξη θα δίνει το ρυθµό, θέτοντας 
εµπόδια σε όσους και ό,τι δεν θέλει να “ακούγο-
νται”. Όπως επισηµαίνεται χαρακτηριστικά σε σχό-
λιο επί της διαβούλευσης για τη νέα αυτή ρύθ-
µιση «ο πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
ο δήµαρχος είναι της ίδιας παράταξης και έχουν 
τη δυνατότητα να συνθέτουν την πρόσκληση έως 
και τρεις µέρες πριν από τη συνεδρίαση. Αφαιρεί-
ται µε τη διάταξη αυτή η δυνατότητα από όλες τις 
δηµοτικές παρατάξεις να θέσουν κατεπείγον θέµα, 
το οποίο θα κριθεί βέβαια από το σώµα διά της 
πλειοψηφίας (…)».

H κυβέρνηση επικαλείται λόγους ευταξίας και 
ευρυθµίας κατά τις συνεδριάσεις του δηµοτικού 
συµβουλίου.

Να αποσύρει τώρα η κυβέρνηση την κατάπτυστη 
διάταξη (άρθρο 44), η οποία προβλέπει ότι καταρ-
γείται το δικαίωµα των συνδυασµών της αντιπολί-
τευσης να θέτουν στα ∆ηµοτικά Συµβούλια θέµατα 
προ ηµερήσιας διάταξης, απαίτησε ο βουλευτής 
του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης, κατά την πρώτη 
µέρα συζήτησης του σχετικού νοµοσχεδίου στην 
αρµόδια Επιτροπή της Βουλής. Στην ουσία, επιδι-
ώκουν να φιµώσουν όσους αντιδρούν στην κυρί-
αρχη πολιτική και θέτουν προς συζήτηση κεντρικά 
θέµατα που αφορούν τα εργατικά - λαϊκά νοικοκυ-
ριά, ώστε να ακουστεί µια φωνή διαµαρτυρίας στα 
∆ηµοτικά Συµβούλια.

Αθλητικά έργα
Ο δήµος Πάρου, υπέβαλε στις 6/7/2022 προς το 
υπουργείο Εσωτερικών, τις ώριµες µελέτες και τα 
τεύχη δηµοπράτησης για τη χρηµατοδότηση δύο 
εµβληµατικών αθλητικών χώρων στη Νάουσα και 
την Παροικιά. 

Συγκεκριµένα και σε συνέχεια της επίσκεψης 
του αναπληρωτή υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου 
Πέτσα στην Πάρο τον περασµένο Ιανουάριο, η τε-
χνική Υπηρεσία του δήµου Πάρου από κοινού 
µε τον Αναπτυξιακό Οργανισµό Πάρου-Αντι-
πάρου-Αµοργού, ανέλαβαν την υποχρέωση να 
ωριµάσουν τις απαραίτητες µελέτες προκειµένου 
να χρηµατοδοτηθούν άµεσα τα σχετικά έργα. 

Πρόκειται για το έργο της κατασκευής κλει-
στού γυµναστηρίου στη θέση «Ζευλάκι» ∆.∆. 
Παροικιάς ∆. Πάρου µε προϋπολογισµό 3.138.817 
ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ).

Το κλειστό γυµναστήριο πρόκειται να κατασκευ-
αστεί σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του δήµου Πάρου 
επιφανείας 12 περίπου στρεµµάτων στη θέση 
«Ζευλάκι». 

Το γυµναστήριο θα έχει εµβαδόν βάσει µελέτης 
1.236,67τ.µ. και η δόµηση που πραγµατοποιεί-
ται είναι 1.500,11τ.µ. Το κτίριο θα τοποθετηθεί 
στη βόρεια πλευρά του οικοπέδου ώστε έµπροσθεν 
του να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος στάθµευσης 
για τους επισκέπτες και µελλοντικά να είναι εφι-
κτή η ανέγερση επιπρόσθετων αθλητικών εγκατα-
στάσεων (π.χ. κολυµβητήριο) στη νοτιοανατολική 
άκρη του οικοπέδου. Οι εγκαταστάσεις θα περι-
λαµβάνουν κλειστό γήπεδο καλαθοσφαίρισης, πε-
τοσφαίρισης, κερκίδες, αποδυτήρια αθλητών, του-
αλέτες αθλητών και κοινού.

Επίσης, το κτίριο θα έχει τέσσερις εισόδους, εκ 
των οποίων οι δύο θα εξυπηρετούν το κοινό και θα 
οδηγούν στις κερκίδες και στις τουαλέτες κοινού 
και η µία θα χρησιµοποιείται από τους αθλητές 
και θα οδηγεί στους χώρους εξυπηρέτησης αυτών 
και στο χώρο άθλησης. Ο χώρος άθλησης θα έχει 
άλλες τρεις θύρες, οι οποίες θα χρησιµοποιούνται 
για την είσοδο αθλητών ΑΜΕΑ αλλά και σαν έξο-
δοι κινδύνου για τους αθλητές. Επιπροσθέτως, 
θα υπάρχει ακόµα µια είσοδος ΑΜΕΑ, η οποία θα 
οδηγεί σε ειδικό WC αλλά και σε κατάλληλο ανα-
βατόριο το οποίο θα καταλήγει σε θέσεις κατάλλη-
λες για ΑΜΕΑ. 

Ο κεντρικός χώρος θα έχει ελεύθερο ύψος του-
λάχιστον 8.50 µέτρα, ώστε να είναι δυνατή η διεξα-
γωγή αγώνων καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρι-
σης. Στη βορειότερη θέση του κτιρίου µπορούν να 
τοποθετηθούν οι βοηθητικοί και οι µηχανολογικοί 
χώροι του κτιρίου. Για την πρόσβαση των επισκε-
πτών προβλέπεται χώρος στάθµευσης πλησίον 
του κτιρίου, ενώ η περιµετρική µονόδροµη οδός 
επιτρέπει την ανεµπόδιστη κίνηση των οχηµάτων 
ώστε να µη δηµιουργείται κυκλοφοριακή σύγχυση 
και να µην δεσµεύεται άδικα ελεύθερος χώρος για 
τη δηµιουργία κίνησης αναστροφής των οχηµά-
των.

Τέλος, στη νοτιοδυτική άκρη του κτιρίου δηµι-
ουργείται χώρος µικρότερου ύψους για τη στέ-
γαση του κυλικείου και την τοποθέτηση του ηλε-
κτροµηχανολογικού εξοπλισµού.

Το δεύτερο έργο αφορά τη δηµιουργία της κατα-
σκευής γηπέδου ποδοσφαίρου στην περιοχή 
Κάµπος-Αγροκήπιο Νάουσας µε προϋπολο-
γισµό 1.597.988 ευρώ (µε ΦΠΑ).

Αρχικά θα γίνει η απαραίτητη διαµόρφωση του 
εδάφους ώστε να δηµιουργηθεί η απαραίτητη 
υπόβαση προς την επίστρωση του χλοοτάπητα. Θα 
γίνει εκσκαφή και δηµιουργία υπόβασης αποτε-
λούµενη από σκύρα οδοστρωσίας. Έπειτα αφού γί-
νει επιδιόρθωση των ρύσεων, εφαρµόζεται θερµό 
ασφαλτόµιγµα και ακολουθεί τοποθέτηση προκα-
τασκευασµένων καναλιών απορροής οµβρίων. Στη 
συνέχεια γίνεται η τοποθέτηση του χλοοτάπητα 
επί της διαµορφωµένης επιφανείας µε µεταφορά 
αυτού εντός του γηπέδου σε ρολά και τοποθέτησή 
του εγκάρσια του διαµήκους άξονα του γηπέδου 
αφού έχει προηγηθεί η διαδικασία τεντώµατος και 
εξοµάλυνσης των ρολών ώστε να µην υπάρχουν 
ανωµαλίες ή «σκαλοπάτια» στον αγωνιστικό χώρο. 

Επίσης, γίνεται η γραµµογράφηση του αγωνι-
στικού χώρου του γηπέδου µε λωρίδες συνθετι-
κού χλοοτάπητα λευκού χρώµατος (ιδίων ακριβώς 
προδιαγραφών κατά τα λοιπά µε εκείνες του υπό-
λοιπου συνθετικού χλοοτάπητα), πλάτους και δι-
αστάσεων σύµφωνα µε όσα καθορίζονται από τον 
ισχύοντα κανονισµό FIFA, η πλήρωση του συνθε-
τικού χλοοτάπητα, διάστρωση χαλαζιακής άµµου 
και ελαστικών µικροσφαιριδίων καθώς και η το-
ποθέτηση του αθλητικού εξοπλισµού του γηπέδου 
όπως εστίες ποδοσφαίρου και πάγκοι διαιτητών. 

Τέλος, ο δήµαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαί-
ος, υπογράφοντας τα δύο σχετικά τεχνικά δελτία 
έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Συνεπείς πάντοτε 
στις δεσµεύσεις µας εργαστήκαµε συλλογικά από 
κοινού, η τεχνική Υπηρεσία του δήµου Πάρου και ο 
νεοσύστατος Αναπτυξιακός Οργανισµός µας προ-
κειµένου να ωριµάσουµε και να πετύχουµε τη χρη-
µατοδότηση δύο αθλητικών εγκαταστάσεων που 
αποτελούν για χρόνια αίτηµα των δηµοτών µας 
αλλά και δική µας δέσµευση και όραµα ως δηµοτι-
κή αρχή. Είµαι ιδιαίτερα ικανοποιηµένος γι’ αυτήν 
την εξέλιξη και εντός των προσεχών ηµερών θα 
πραγµατοποιηθεί συνάντηση µε τον αναπληρωτή 
υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, προκειµένου 
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες της χρηµατοδότη-
σης. Η ενίσχυση του αθλητισµού και των υποδοµών 
του παραµένουν µια σταθερή και συνεχή επιδίωξη 
της δηµοτικής µας αρχής».






