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∆ιευκρινήσεις 
από τον Ρήγα 
ζητά ο Κωβαίος
Με επιστολή του ο δήµαρχος Πάρου, 
Μ. Κωβαίος, προς την εταιρεία «ΛΑ-
ΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ Α∆ΕΛ-
ΦΟΙ ΡΗΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.» 
ζητά διευκρινήσεις σχετικά µε το πε-
ριεχόµενο της προσφοράς της σε ό,τι 
αφορά την έκταση στον χώρο των αρ-
χαίων λατοµείων.

» ΣΕΛ. 4

Ερώτηση 
ΚΚΕ για το 
µεταφορικό 
ισοδύναµο
Ερώτηση µε την οποία ζητά την άµεση 
καταβολή των καθυστερούµενων από 
το Μεταφορικό Ισοδύναµο και για τη 
µείωση των εισιτηρίων, κατέθεσε στη 
βουλή το ΚΚΕ.

» ΣΕΛ. 2

Ωρολογιακή βόµβα στον τοµέα υγείας 
και γενικότερα στις δηµόσιες υπηρεσίες

∆ίχως στέγη οι 
εργαζόµενοι στα νησιά
Η βραδυφλεγής βόµβα –για την οποία η εφηµερίδα µας εδώ και καιρό προειδοποιεί- σχετικά µε την ανυπαρξία 
ακινήτων προς ενοικίαση είναι προ της έκρηξής της! 

» ΣΕΛ. 8-9
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ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος 

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

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

Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης» 

Περιφερειακός
• Μίνι µάρκετ Ν. Παντελαίος 

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

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

χρωµατοπωλείο
• «Ηλεκτρουδραυλική» 

Τσουνάκης Αντώνης

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
• Αρτοποιείο «Ραγκούσης»

ΥΣΤΕΡΝΙ
• Ξυλόφουρνος

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

ΜΑΡΜΑΡΑ
• Φούρνος Γ. Φραντζής 

«Γεύσεις από ζάχαρη & 
αλεύρι»

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

ΛΟΓΑΡΑΣ
• Πρατήριο άρτου «Υρία» 

∆ΡΥΟΣ
• Σ/Μ Ανουσάκης

ΑΛΥΚΗ
• Παρούσης χρωµατοπωλείο
• Νικολέτα Χανιώτη
• Σαρρής Παναγιώτης
• Παραδοσιακός Φούρνος της 

Αγκαιριάς

ΚΩΣΤΟΣ
• Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. 

Ρούσσου

ΛΕΥΚΕΣ
• Αρτοποιείο Στρατή
• Κατάστηµα «Γιούλη»

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
• ROMVI cafe
• ΕΛΤΑ ταχυδροµείο

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

Μέλος:

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

τοπικές ειδήσεις

Ερώτηση ΚΚΕ 
για το µεταφορικό 
ισοδύναµο

Ερώτηση µε την οποία ζητά την άµεση καταβολή των καθυστε-
ρούµενων από το Μεταφορικό Ισοδύναµο και για τη µείωση 
των εισιτηρίων, κατέθεσε στη βουλή το ΚΚΕ.

Η ερώτηση που υπογράφουν οι βουλευτές ∆ιαµάντω Μανω-
λάκου και Μανώλης Συντυχάκης, έχει ως εξής:

«Από τον Σεπτέµβρη του 2021 έχει σταµατήσει η καταβολή 
στους δικαιούχους νησιώτες του “µεταφορικού ισοδύναµου”, 
που είχε νοµοθετηθεί ως αντιστάθµισµα στο µεγάλο κόστος των 
ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων. Ένα µέτρο που, όπως 
έχουµε τονίσει, στην πραγµατικότητα επιδοτεί και επιβραβεύ-
ει την ανεξέλεγκτη αύξηση των τιµών των εισιτηρίων από τις 
ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες στο πλαίσιο της πλήρους 
απελευθέρωσης που επέβαλε η ΕΕ και εφαρµόζουν απαρέγκλιτα 
όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις. Μία πολιτική που οδήγησε στη 
µονοπώληση της αγοράς. Ενώ το “µεταφορικό ισοδύναµο” είναι 
ένα αντιλαϊκό µέτρο, µέσω του οποίου στηρίζεται η ασυδοσία των 
εφοπλιστών από τα υποζύγια του φορολογικού συστήµατος, τα 
λαϊκά στρώµατα.

Ακόµη όµως και απέναντι σ’ αυτό το µέτρο, αποδεικνύεται η 
ασυνέπεια της κυβέρνησης στο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
της απέναντι στους κατοίκους των νησιών µας. Σε µια περίοδο 
µάλιστα όπου οι τιµές των ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισι-
τηρίων έχουν εκτοξευθεί στα ύψη µε συνέπεια ένα ταξίδι από ή 
προς τα νησιά να γίνεται βραχνάς για τους νησιώτες. Τα προβλή-
µατα στις αναγκαίες µετακινήσεις των κατοίκων των νησιών µας 
παραµένουν δυσεπίλυτα.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. υπουργός τι ενέργειες θα κάνει η κυβέρνηση 
έτσι ώστε:

1) Να κατατεθούν άµεσα οι καθυστερούµενες επί 9µηνο οφει-
λές από το «µεταφορικό ισοδύναµο» στους λογαριασµούς των 
δικαιούχων και

2) Να µειωθούν άµεσα τουλάχιστον στο 50% οι τιµές στα ακτο-
πλοϊκά και αεροπορικά εισιτήρια, χωρίς καµία επιδότηση προς 
τις ακτοπλοϊκές και αεροπορικές εταιρείες».

Έλεγχοι στην Πάρο 
Από τη διεύθυνση Οικονοµικής Αστυνοµίας πραγµατοποιήθη-

καν έλεγχοι σε καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος στην 
Πάρο για την τήρηση της ασφαλιστικής – εργατικής και φορο-
λογικής νοµοθεσίας.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των ελέγχων διαπιστώθηκε σε επι-
χείρηση, να απασχολούνται 3 εργαζόµενοι που δεν ήταν κατα-
χωρηµένοι στους πίνακες προσωπικού και 2 εργαζόµενοι εκτός 
ωραρίου εργασίας.

Για όλες τις περιπτώσεις ενηµερώνονται οι αρµόδιες υπηρε-
σίες (Σ.Ε.Π.Ε., ∆.Ο.Υ., Π.Ε.Κ.Α.) για την επιβολή των ανάλογων 
διοικητικών κυρώσεων.

Υπενθυµίζεται ότι οι πολίτες µπορούν να επικοινωνούν, 
ανώνυµα ή επώνυµα, στον τηλεφωνικό αριθµό 11012 ή 
στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις 11012@hellenicpolice.gr και 
fi nancialpolice@hellenicpolice.gr της διεύθυνσης Οικονοµικής 
Αστυνοµίας, για να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν 
παράνοµες και επίµεµπτες ενέργειες ή δραστηριότητες κατά του 
τοµέα της οικονοµίας, της δηµόσιας περιουσίας, καθώς και της 
κοινωνικής και ασφαλιστικής πρόνοιας και των δικαιωµάτων.

Οι Κυκλαδίτισσες 
προβληµατίζονται…

Η Οµοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλάδων και ο σύλλο-
γος γυναικών Φολεγάνδρου, «Οι Πολυκάνδριες», ανακοίνωσαν 
το 13ο πανκυκλαδικό συνέδριο συλλόγων γυναικών, που θα 
πραγµατοποιηθεί στη Φολέγανδρο. Το συνέδριο έχει προγραµ-
µατιστεί από 7 έως 9 Οκτωβρίου 2022 και έχει τίτλο: «Γυναι-
κοκτονίες: Οι Κυκλαδίτισσες προβληµατίζονται για ένα 
«αόρατο» έγκληµα».

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση: «[…] Χωρίς αναγνώριση του 
όρου «γυναικοκτονία» στο σύστηµα δικαίου της χώρα µας, µε 
δεκάδες γυναίκες να µη βρίσκονται πια ανάµεσα µας, ένα χρόνο 
µετά τη δολοφονία της Γαρυφαλιάς στη Φολέγανδρο από το σύ-
ντροφο της, οι γυναίκες των Κυκλάδων συζητούν για διάφορες 
όψεις του φαινοµένου:

- τη νοµική αναγνώριση της γυναικοκτονίας. Γυναικοκτονία ή 
ανθρωποκτονία: νοµικές διαστάσεις και σηµασία των όρων

- το ψυχοκοινωνικά προφίλ θυτών και θυµάτων: µύθος ή πραγ-
µατικότητα

- τις γυναικοκτονίες σε Ελλάδα, Ευρώπη και στον κόσµο: στα-
τιστικά στοιχεία και τάσεις

- την πατριαρχία: επίκαιρη όσο ποτέ
- τη σχέση των συνθηκών καραντίνας µε την αύξηση της έµ-

φυλης βίας».

Σηµειώνουµε ότι η Οµοσπονδία Συλλόγων Γυναικών «Οι Κό-
ρες των Κυκλάδων» µε έδρα τη Νάουσα Πάρου, αριθµεί πλέον 
16 συλλόγους γυναικών από 13 νησιά: Αµοργός, Άνδρος, Αντί-
παρος, Κέα, Κύθνος, Μήλος, Μύκονος, Πάρος, Σέριφος, Σίφνος, 
Τήνος, Φολέγανδρος και Σύρος µε σκοπό τον συντονισµό της 
δραστηριότητας των συλλόγων γυναικών των Κυκλάδων και 
την κοινή εκπροσώπηση τους. Τα πανκυκλαδικά συνέδρια συλ-
λόγων γυναικών αποτελούν ένα θεσµό για την Περιφερειακή 
Ενότητα Κυκλάδων, µε πολυδιάστατες δράσεις, πέρα από ζητή-
µατα που αφορούν στο γυναικείο φύλο και την καθηµερινότητα 
των γυναικών στις Κυκλάδες. 

Τέλος, το επικείµενο συνέδριο θα λάβουν µέρος ειδικοί επι-
στήµονες και εκπρόσωποι φορέων. Το πρόγραµµα βρίσκεται υπό 
κατάρτιση και θα ανακοινωθεί µόλις οριστικοποιηθούν τα ακτο-
πλοϊκά δροµολόγια του Οκτωβρίου.
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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

ART EXHIBITION EXPOSITION EΚΘΕΣΗ

PAROS LIGHT AND STONES
PIERRES ET LUMIERES DE PAROS

ΠΑΡΙΟ ΦΩΣ
ΠΕΤΡΑΚΑΙ

ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ - ΚΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ
MUNICIPAL ART GALLERY (DIMITRAKOPOULOS BUILDING) PARIKIA

FRANCOIS JEAN BEATRICE CHATEAU

25.08.2022 - 06.09.2022, @19:00-23:00

τοπικές ειδήσεις

∆ιευκρινήσεις 
από τον Ρήγα 
ζητά ο Κωβαίος

Με επιστολή του ο δήµαρχος Πάρου, Μ. Κωβαί-
ος, προς την εταιρεία «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 
ΠΑΡΟΥ Α∆ΕΛΦΟΙ ΡΗΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 
Α.Ε.Β.Ε.» ζητά διευκρινήσεις σχετικά µε το περι-
εχόµενο της προσφοράς της σε ό,τι αφορά την 
έκταση στον χώρο των αρχαίων λατοµείων.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«ΘΕΜΑ: ∆ιευκρινήσεις επί της προσφοράς 

έκτασης στα Αρχαία Λατοµεία Πάρου
ΣΧΕΤ: Το από 26/07/2022 έγγραφό σας µε την 

δήλωση πρόθεσης προσφοράς των γηπέδων στο 
χώρο των Αρχαίων Λατοµείων

Αξιότιµοι κύριοι,
αρχικά θα θέλαµε να σας ευχαριστήσουµε για τη 

δήλωση της πρόθεσής σας να προσφέρετε, χωρίς 
αντάλλαγµα, την έκταση των γηπέδων που περι-
βάλλουν την είσοδο των αρχαίων στοών προς την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ή τον ∆ήµο Πά-
ρου ή όποιον αρµόδιο φορέα, που επί της ουσίας 
θα δώσει λύση σε ένα διαχρονικό πρόβληµα που 

απασχολεί τον ∆ήµο µας και την τοπική κοινωνία 
και θα συµβάλλει µε αυτόν τον τρόπο στις προσπά-
θειες προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης του 
ευρύτερου χώρου των αρχαίων λατοµείων. Εξάλ-
λου είναι γνωστή η διαχρονική προσφορά της οι-
κογένειας Ρήγα στην κοινωνία του νησιού µας.

Εµείς ως ∆ήµος Πάρου έχουµε προβεί σε όλες τις 
προβλεπόµενες ενέργειες για την αγορά του χώ-
ρου στο παρελθόν σε δύο διαφορετικές χρονικές 
στιγµές, αρχικά το 2005 και στη συνέχεια το 2017 
όπου ζητήθηκε εκτίµηση από το Σώµα Ορκωτών 
Εκτιµητών, µε την τελευταία να ανέρχεται στο 
ποσό των € 45.000 (σαρανταπέντε χιλιάδες ευρώ), 
ποσό που δεν έγινε αποδεκτό από τους ιδιοκτήτες, 
παρόλο που ο ∆ήµος Πάρου είχε δεσµεύσει στον 
προϋπολογισµό του 2018 το ποσό των € 48.000 
για την αγορά τους.

Κατόπιν τούτου, µε επιστολές µας προς το Υπουρ-
γείο Πολιτισµού µε τo υπ’αρ.16251/09-10-2019 
έγγραφο και προς την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυ-
κλάδων µε το υπ’αρ. 11160/28-07-2022 έγγραφο, 
αιτηθήκαµε και διεκδικήσαµε την απαλλοτρίωση 
του χώρου.

Επειδή όµως δεχόµαστε πολλά ερωτήµατα επί 
της συγκεκριµένης προσφοράς, µετά τη δηµοσιο-
ποίηση του εγγράφου σας, θα θέλαµε να µας ενη-
µερώσετε για τα κάτωθι:

1) Σε ποιο ακριβώς χώρο αναφέρεστε ως η «έκτα-
ση που περιβάλλει την είσοδο των στοών» και αν 

αυτή ταυτίζεται µε την περιοχή ακτίνας 500µ που 
έχει κηρυχθεί από το 1974 ως αρχαιολογικός χώ-
ρος.

2) Ποια είναι τα ενδεχόµενα «κολλήµατα» που θα 
προκύψουν στην διαδικασία µεταβίβασης, λόγω 
του γεγονότος ότι η περιοχή στην οποία αναφέ-
ρετε ότι «έχει συµφωνηθεί το τίµηµα και αναµέ-
νονται οι τελικές υπογραφές» για τη µεταβίβαση, 
είναι χαρακτηρισµένη ως δασική;

3) Ποιο είναι κατ ’εκτίµησή σας το χρονοδιά-
γραµµα ενεργειών που απαιτούνται ώστε η περι-
οχή να παραχωρηθεί στον ∆ήµο µας, δωρεάν και 
άνευ ανταποδοτικού οφέλους;

Τέλος, θα θέλαµε να σας επιστήσουµε την προ-
σοχή σας, στα όσα γράφονται και λέγονται δηµο-
σίως γύρω από το συγκεκριµένο θέµα για λόγους 
εντυπωσιασµού και πολιτικής αντιπαράθεσης και 
τα οποία δεν αφορούν την ουσία της πράξης.

Με τη διαβεβαίωσή µας ότι ο αγώνας µας και η 
πρόθεσή µας είναι να πραγµατωθεί ο στόχος της 
προστασίας, ανάδειξης και αξιοποίησης των Αρ-
χαίων Λατοµείων της Πάρου, ένα αγαθό ύψιστης 
πολιτιστικής αξίας για το νησί µας, παραµένουµε 
στη διάθεσή σας για κάθε µελλοντική διευκρίνηση 
ή πληροφορία. 

Με τιµή,

Ο ∆ήµαρχος Πάρου
Μάρκος I. Κωβαίος».





ΕΙΣΟΔΟΣ • ADMISSION € 20,00
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ • PRESALE

ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ

«και μείναμε
άνθρωποι»

ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
πιάνο

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΤΖΙΑΛΑΣ
κιθάρες

ΠΕΤΡΟΣ ΒΑΡΘΑΚΟΥΡΗΣ
μπάσσο 

TAKHΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
drums/κρουστά 

ΣΟΦΙΑ ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ
τσέλο

ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ 
Ενορχηστρώσεις 

ZΑΧΑΡΙΑΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ,
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ 
Ηχοληψία 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΙΟΣ
Φωτισμοί

ΤΩΝΙΑ ΔΡΑΓΟΥΝΗ/ΖΑΜΒΑΚΕΛΛΗ
Οργάνωση παραγωγής 

19.8.22 
@21:45 ΘEΑΤΡΟ ΑΡΧIΛΟΧΟΣ  
ARCHILOHOS THEATRE

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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∆ίχως πολλές περιστροφές και δίχως «στόλισµα» 
λέξεων η Πάρος, όπως και τα υπόλοιπα Κυκλαδο-
νήσια, θα στερηθούν σε ιατρικό, εκπαιδευτικό και 
άλλων τοµέων προσωπικό, καθώς οι τελευταίοι 
βρίσκονται κυριολεκτικά χωρίς στέγη πάνω από το 
κεφάλι τους! Το πρόβληµα στέγασης θα µεγαλώσει 
περισσότερο τον µήνα Σεπτέµβριο, που θα έρθουν 
οι εκπαιδευτικοί και δε θα βρίσκουν κατάλυµα 
αφού η τουριστική περίοδος επιµηκύνεται, και τα 
ακίνητα θα «ελευθερωθούν» ίσως τον Οκτώβριο!

Ελλείψεις στον τοµέα υγείας

Από τους 40 γιατρούς που βρέθηκαν για να 
υπηρετήσουν στα νησιά του Αιγαίου το καλοκαίρι, 
τελικά, µόνο οι 20 ανέλαβαν υπηρεσία καθώς για 
τους υπόλοιπους δε βρέθηκε στέγη!

Το δέλεαρ των 1.500 ευρώ για ένα µήνα- πέραν 
των καταβαλλόµενων µηνιαίων αποδοχών- σε 
γιατρούς του ΕΣΥ και σε επικουρικούς γιατρούς 
που θα µετακινιόντουσαν τους καλοκαιρινούς µή-
νες για να καλύψουν έκτακτες ανάγκες στα νησιά, 

αύξησε σε σχέση µε πέρσι το ενδιαφέρον των υγει-
ονοµικών, αλλά δε έφερε επί της ουσίας αποτέλε-
σµα. Είκοσι γιατροί τοποθετήθηκαν σε νησιά του 
Αιγαίου από τους συνολικά 53 που είχαν εγκριθεί 
από την Υγειονοµική Περιφέρεια (ΥΠΕ), ενώ άλ-
λοι είκοσι εκδήλωσαν ενδιαφέρον αλλά τελικά δεν 
τοποθετήθηκαν, γιατί δεν βρήκαν οικονοµικό κα-
τάλυµα που να καλύπτεται από το έξτρα επίδοµα 
του υπουργείου. 

Γιατί δεν έρχονται γιατροί

Η επιστηµονική αποµόνωση και η µειωµένη 
προοπτική καριέρας σε µία περιοχή άγνωστη γι’ 
αυτούς -µαζί µε το κόστος ζωής λόγω στέγης- είναι 
ο πρώτος αποτρεπτικός λόγος.

Έτσι, στη Σαντορίνη δεν κατέστη δυνατόν να 
µετακινηθούν δύο γιατροί (καρδιολόγος και γενι-
κός), αφού δεν ήταν δυνατή η εύρεση κατοικίας. 
Ο ορθοπεδικός του νοσοκοµείου Σαντορίνης, 
Βασίλης Αγγέλης, εξηγεί τους λόγους του προ-
βλήµατος: «Στις αρχές του καλοκαιριού, τα τοπικά 
µέσα έκαναν εκκλήσεις προς τον δήµο, τους ξενο-
δόχους αλλά και τους κατοίκους για εύρεση κατοι-
κίας ώστε να έρθει στο νησί ένα ζευγάρι γιατρών. 
Είναι δύο ειδικότητες που τις χρειαζόµαστε πάρα 
πολύ. Τελικά, λύση δεν βρέθηκε µε αποτέλεσµα 
οι γιατροί να αναγκαστούν να αποχωρήσουν από 
το νησί. Στα δύο χρόνια που είµαι στη Σαντορίνη, 
πολλοί γιατροί έχουν επικοινωνήσει για να εκδη-
λώσουν ενδιαφέρον, αλλά όπως καταλαβαίνετε το 
πρώτο πράγµα που ρωτούν είναι που θα µείνουν. 
Οι περισσότεροι δεν είναι πρόθυµοι να µείνουν 

πρώτο θέµα

Ωρολογιακή βόµβα στον τοµέα υγείας 
και  γενικότερα στις  δηµόσιες υπηρεσίες

∆ίχως στέγη οι εργαζόµενοι 
στα νησιά

Η βραδυφλεγής βόµβα –για την οποία η εφηµερίδα µας εδώ και καιρό προειδοποιεί- 
σχετικά µε την ανυπαρξία ακινήτων προς ενοικίαση είναι προ της έκρηξής της! Μπορεί 
οι αξίες των ακινήτων να ανεβαίνουν συνεχώς στα νησιά και το ένα µετά το άλλο τα 
ακίνητα να µετατρέπονται σε βραχυχρόνιας µίσθωσης από µακροχρόνιας που ήταν αλλά 
αυτό που δεν υπολόγισαν κάποιοι είναι ότι δε θα υπάρχει χώρος να στεγαστούν πλέον 
οι εργαζόµενοι δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα.
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στο… διάσηµο πια κοινόβιο µε την κοινόχρηστη 
κουζίνα και το κοινόχρηστο µπάνιο, στο οποίο δια-
µένουν πολλοί εργαζόµενοι στο νοσοκοµείο του νη-
σιού. Φανταστείτε αυτό το κοινόβιο σαν ένα hostel. 
Ένα αντίστοιχο υπάρχει για τους νοσηλευτές και 
για τους τραυµατιοφορείς».

Στην Κάλυµνο εγκατέλειψε τη θέση του ο ένας 
από τους δύο καρδιολόγους του νησιού, ενώ και 
ο δεύτερος φεύγει εντός των ηµερών. Στην Κω, 
που ο πληθυσµός της το καλοκαίρι ξεπερνά τους 
200.000 το νοσοκοµείο του νησιού έµεινε χωρίς 
παθολόγο, αφού δε βρέθηκε λύση για τη στέγασή 
του.

Στη Μήλο, παραιτήθηκε από το Κ.Υ. η πνευ-
µονολόγος, Άννα Νικολάου, αφού κι αυτή δεν 
µπορούσε να βρει ένα αξιοπρεπές κατάλυµα για να 
διαµείνει. Πριν παραιτηθεί η πνευµονολόγος, είχε 
προηγηθεί επεισόδιο µετά την απόφαση του προ-
έδρου του Κέντρου Υγείας να χρησιµοποιήσει ένα 
µέρος του αγροτικού ιατρείου στον Αδάµαντα για 
να δηµιουργήσει ένα διαµέρισµα 50 τ.µ έτσι ώστε 
να µπορέσει να στεγαστεί. Ο δήµαρχος µήνυσε τον 
πρόεδρο του Κέντρου Υγείας και η υπόθεση ακό-
µα δεν έχει επιλυθεί. Μιλώντας στην εφηµερίδα 
«Καθηµερινή» τόσο για το εν λόγω περιστατικό 
όσο και για την παραίτηση της πνευµονολόγου, ο 
Κώστας Μακρής, πρόεδρος του Κ.Υ. Μήλου, 
ανέφερε τα εξής: «Μετά από 35 ολόκληρα χρόνια 
κατέστη εφικτό να έρθουν στο νησί οι ειδικότητες 
του ορθοπεδικού και του πνευµονολόγου. Πρώ-
τη φορά ανταποκρίθηκαν δηλαδή στο αίτηµα µας 
γιατροί από αυτές τις ειδικότητες». Ο κ. Μακρής 
περιγράφει ότι στην περίπτωση της πνευµονολό-
γου συνέβη το ίδιο µε το ζευγάρι των γιατρών στο 
νοσοκοµείο Σαντορίνης. ∆ηλαδή, οι γιατροί φτά-
νουν στο νησί, προσπαθούν να βρουν ένα σπίτι, 
«περιφέρονται» για κάποιες ηµέρες και στο τέλος, 
απαυδισµένοι αποχωρούν.

Κι αν έχουν πρόβληµα τα µικρότερα νησιά του 
νοτίου Αιγαίου, τι να πουν και οι Ροδίτες που 
βλέπουν στο νοσοκοµείο του νησιού που απευθύ-
νεται σε περίπου 150000 πληθυσµό και άλλους 
περίπου 100000 από τα γύρω νησιά, να έχουν µεί-
νει µε καλυµµένη µόνο µία θέση αναισθησιολόγου 
από τους εννέα που προβλέπονται! 

Στην Πάρο

Στην Πάρο, υπήρχαν αρκετές αιτήσεις για πρό-
σληψη στο Κ.Υ. του νησιού. Τελικά, έρχεται µία 
νοσηλεύτρια που βρήκε σπίτι στη Μάρπησσα και 
ήρθε µία βιοπαθολόγος, η οποία διαθέτει δικό της 
κατάλυµα στο νησί. Άλλος/η δεν τόλµησε! 

Όταν λοιπόν όλοι παραπονιόµαστε (δικαίως), για 
την έλλειψη γιατρών κι άλλων ειδικοτήτων στο 
Κ.Υ. του νησιού µας, καλό θα είναι να µαθαίνουµε 
και κάποιες άλλες παραµέτρους για το θέµα, όπως 
το πού θα στεγαστεί το προσωπικό. Λύση δεν εί-
ναι τα «φούµαρα» που λένε ορισµένοι για στέγα-
ση στο έτσι κι αλλιώς παραµεληµένο «σπίτι της 
Λογοτεχνίας». Ούτε φυσικά η λύση ανάγκης (που 
στο παρελθόν έχει εφαρµοστεί), µε κάποιο δωµά-
τιο στο γηροκοµείο! Οι εργαζόµενοι στον χώρο του 
τοµέα υγείας στην Πάρο είναι φυσιολογικοί άν-
θρωποι και οικογενειάρχες. Αν πιστεύει κάποιος 

ότι η λύση είναι κάποιο δωµάτιο στο «Σπίτι της 
Λογοτεχνίας», τότε µάλλον ζει σε ένα παράλληλο 
σύµπαν! Κι αν τα προβλήµατα αυτά είναι για το 
ιατρικό προσωπικό, ας σκεφτούµε τι γίνεται παρα-
κάτω για το παραϊατρικό προσωπικό, τους ΕΚΑΒί-
τες κλπ. Αυτοί ούτε οικονοµικές ενισχύσεις έχουν, 
ούτε θα ασχοληθεί κανείς πέρα από ίσως ένα ίσως 
για να βρεθεί λύση στο στεγαστικό τους. Μόνο 
που κι αυτοί έχουν παιδιά κι αυτοί έχουν οικογέ-
νειες, κι αυτούς τους χρειαζόµαστε εξίσου για τη 
λειτουργία του δηµόσιου τοµέα υγείας στην Πάρο.

Ιατρικός σύλλογος Κυκλάδων

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κυκλά-
δων, Παναγιώτα Βούλγαρη, σε δηλώσεις της 
ανέφερε:

«Τα Κέντρα Υγείας Τήνου και Μυκόνου, σύµφω-
να µε τους πίνακες της αρµόδιας ΥΠΕ, χρειάζονται 
στήριξη από τρεις γιατρούς έκαστο, της Πάρου και 
της Νάξου από δύο. Χωρίς µικροβιολόγο και ακτι-
νολόγο εξάλλου παραµένει εδώ και µεγάλο χρονικό 
διάστηµα το Κέντρο Υγείας της Τήνου. Το χιλιοπε-
ντακοσάρι µακάρι να ανταποκρίνεται στο οίκηµα. 
Είµαστε στο πικ της τουριστικής περιόδου και είναι 
αδύνατο να βρει κατάλυµα ένας γιατρό που θέλει 
να έρθει. Και δεν υπάρχει ανταπόκριση γιατί οι 
Κυκλάδες είναι ιδιαίτερος νοµός. Όσο ευχάριστος 
είναι το καλοκαίρι για έναν τουρίστα, τόσο δύσκο-
λος είναι για έναν εργαζόµενο το καλοκαίρι. Και το 
οικονοµικό µπόνους είναι ένα ικανοποιητικό ποσό 
αλλά εδώ ο ρυθµός δουλειάς είναι έντονος. ∆εν 
υπάρχει ωράριο. Έρχεσαι για να δώσεις την ψυχή 
σου κυριολεκτικά και όχι για να πάρεις 1.500 ευρώ. 
∆εν είναι ευτακαφρόνητο το ποσό, αλλά δεν αντα-
ποκρίνεται σε αυτά που προσφέρουν οι γιατροί».

Κόντρα στο περ. συµβούλιο

Ο περιφερειάρχης, Γ. Χατζηµάρκος, χαρα-
κτήρισε ως «βόµβα στα θεµέλια της οικονοµίας και 
της κοινωνίας στα νησιά του Ν. Αιγαίου για τα επό-
µενα χρόνια το στεγαστικό πρόβληµα».

Ο κ. Χατζηµάρκος πρότεινε τη θεσµοθέτηση ει-
δικής κατηγορίας χρήσεων γης µε κύρια χρήση 
την κατοικία η οποία θα εφαρµόζεται σε ζώνες που 
θα χωροθετούνται κατά προτίµηση στην νησιωτι-
κή ενδοχώρα, έτσι, ώστε, να δίδεται η δυνατότητα 
πολεοδόµησής τους µε αυξηµένο συντελεστή δό-
µησης και µε σύντοµες διαδικασίες.

Στη συνέχεια, µέσα από την κατάλληλη παροχή 
οικονοµικών και θεσµικών κινήτρων, η στεγαστι-
κή υποδοµή που θα δηµιουργηθεί µε χρηµατοδό-
τηση είτε από τον ιδιωτικό είτε από το δηµόσιο 
τοµέα ή τη συνέργειά τους, να διατίθεται κατά προ-
τεραιότητα σε επιστηµονικό, υπαλληλικό ή άλλο 
προσωπικό που µετακινείται από την ηπειρωτική 
χώρα για εξυπηρετήσει τις αυξηµένες ανάγκες 
των νησιών και να αποτελέσει κίνητρο για εγκα-
τάστασή του στα νησιά.

Ο κ. Χατζηµάρκος διευκρίνισε ότι η πρότασή 
αυτή σηµατοδοτεί την έναρξη δηµοσίου διαλόγου 
για το οξύ αυτό πρόβληµα, προκειµένου να λάβει 
την τελική µορφή της και να κατατεθεί στα αρµό-
δια υπουργεία. Στον δηµόσιο διάλογο θα κληθούν 
να συµµετάσχουν η ΠΕ∆ Ν. Αιγαίου, οι δήµοι Κυ-

κλάδων και ∆ωδεκανήσου, παραγωγικοί, επιστη-
µονικοί και κοινωνικοί φορείς. Η πρόταση πέρασε 
κατά πλειοψηφία.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αιγαίου σε 
ανακοίνωσή της για το θέµα σηµειώνει:

«[…] Την ίδια ώρα που τα νοσοκοµεία λυγίζουν 
επικίνδυνα από την υποστελέχωση και την υπο-
χρηµατοδότηση, δεν υπάρχουν λεφτά για να λει-
τουργήσει ο κλιµατισµός στο νοσοκοµείο της 
Ρόδου, η περιφερειακή αρχή υψώνει φωνή για 
χρηµατοδοτήσεις, ακόµα και µε την σύµπραξη δη-
µόσιου και ιδιωτικού τοµέα, δηλαδή λεφτά των 
φορολογούµενων, σε επενδύσεις δηµιουργί-
ας οικιστικών περιοχών.

Η πρότασή της έρχεται να δώσει διέξοδο κυρίως 
στους µεγαλοξενοδόχους, που ήρθαν φέτος αντι-
µέτωποι µε τ’ αποτελέσµατα της σκληρής εκµε-
τάλλευσης των εργαζοµένων στο τουρισµό και δεν 
ήταν πρόθυµοι να ξαναζήσουν τις άθλιες συνθήκες 
εργασίας και διαβίωσης µέσα στα υπόγεια των ξε-
νοδοχείων, ή σε δωµάτια τρώγλες, ή ν’ αναγκάζο-
νται να δίνουν τον µισό τους µισθό για ενοίκιο (…).

Η Λαϊκή Συσπείρωση πρότεινε συγκεκριµένα µέ-
τρα για λύσεις σήµερα στο πρόβληµα στέγης που 
αφορά εργαζόµενους σε δηµόσιο και ιδιωτικό το-
µέα. Στον τουρισµό, την υγεία, την εκπαίδευση, το 
στρατό, πυροσβεστική, αστυνοµία και λιµενικό. Για 
λύσεις σήµερα και για τον ντόπιο πληθυσµό, ειδι-
κά για τα νέα ζευγάρια, που είναι αδύνατον µε την 
κατάσταση που έχουν διαµορφώσει οι αντεργατι-
κές πολιτικές των κυβερνήσεων των τελευταίων 
χρόνων να χτίσουν δικό τους σπίτι ή να ανταπο-
κριθούν -σε µεγάλο ποσοστό- στο υψηλό κόστος 
των ενοικίων. Για να εξασφαλιστεί φοιτητική στέγη 
στους φοιτητές.

Να διεκδικηθεί:
Η αξιοποίηση των αποθεµατικών των δύο 

καταργηµένων οργανισµών εργατικής κατοι-
κίας και εστίας, που ανέρχεται σήµερα στο 
ύψος των 2,5 δισεκατοµµυρίων ευρώ. Ήταν 
λεφτά των εργαζοµένων και µπορούν να επι-
στραφούν στους ίδιους µε τη µορφή στεγαστι-
κής πολιτικής αντί να πάνε σε επιχειρηµατι-
κούς οµίλους.

Αντί να δοθεί έως και 75% επιδότηση σε βιο-
µήχανους και ξενοδόχους για να βάλουν φω-
τοβολταϊκά για τις ενεργειακές τους ανάγκες 
µέσα από τον αναπτυξιακό νόµο, να δοθούν 
για τις ανάγκες στέγασης των εργαζοµένων.

Αντί να επιδοτηθούν για να χτιστούν νέα 5στε-
ρα, ξενοδοχεία ολόκληρες πολιτείες και στρατη-
γικού χαρακτήρα επενδύσεις είτε πράσινες είτε 
τουριστικές µε εκατοµµύρια ευρώ, να δοθούν για 
τη στρατηγικής σηµασίας για τα νησιά µας 
στέγαση των υγειονοµικών, εκπαιδευτικών, 
στρατιωτικών και των µονίµων κατοίκων στα 
νησιά µας.

Το κόστος για αυτές τις ανάγκες του λαού των 
νησιών µας είναι σταγόνα µπροστά στον ωκεανό 
των δισεκατοµµυρίων ευρώ που θα κατευθύνει 
το κράτος και η τοπική διοίκηση από το Ταµείο 
Ανάκαµψης και το ΕΣΠΑ στην πράσινη οικονοµία. 
Είναι χρήµατα από τη φορολεηλασία, τη σκληρή 
εκµετάλλευση και τις στερήσεις του λαού σε κάθε 
κοινωνικό αγαθό». 
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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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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
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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

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 ECDL (WORD, EXCEL, POWER 
POINT, WINDOWS) για όλο το χρόνο. 
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 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

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

Η BAUSYSTEMS – High Tech 
and Design Fenestration- για 
την διαχείριση των απαιτητικών 
και µοντέρνων έργων της στα κου-
φώµατα αναζητεί δύο Μηχανικούς 
Πολυτεχνείου (Μηχανολόγους ή 
πολιτικούς µηχανικούς ή αρχιτέκτο-
νες). Κύρια απασχόληση ο ορισµός 
& σχεδιασµός των προϊόντων, 
παραγγελία, προγραµµατισµός 
έργου, έλεγχος ποιότητας, επίβλεψη 
υποδοµών και εφαρµογής στην 
οικοδοµή. Άριστες Γνώσεις AUTOCAD, 
OFFICE, 3D σχεδιασµού & Αγγλικών 
είναι αυτονόητες. Θα εργαστείτε σε 
ένα Team µε άριστες προοπτικές στο 
µέλλον, σε ένα ξεχωριστό εργασι-
ακό περιβάλλον µε ανταποδοτικές 
παροχές. Εάν νοµίζετε ότι µπορείτε 
να κάνετε πραγµατικότητα τις ιδι-
αίτερες επιθυµίες των απαιτητικών 
πελατών µας στα κουφώµατα, τότε 
στείλτε το βιογραφικό σας στο info@
bausystems.gr

ΚΥΡΙΑ από την Ουκρανία ζητά 
εργασία ως οικιακή βοηθός. Μιλά 
άριστα Ελληνικά, Γαλλικά, Γερµανικά. 
Τηλ. 6973 182 204

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Από τεχνική εταιρεία µε πολυετή παρουσία και έδρα στην Πάρο, η οποία ειδι-
κεύεται στη µελέτη και κατασκευή πολυτελών κατοικιών, ζητείται άτοµο για την 
διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων της εταιρείας, (∆ηµόσιες Υπηρεσίες, ∆ΕΚΟ, 
Τράπεζες κτλ), καθώς και για µέρος της εσωτερικής οργάνωσης του γραφείου, 
(παραλαβή δεµάτων, αποθήκευση, αρχειοθέτηση, φωτοτυπίες κτλ). Η θέση αφορά 
5µερη, 4ωρη ή 5ωρη απασχόληση. 
Απαραίτητη:
• η οργανωτικότητα,
• η γνώση βασικών εργαλείων διαχείρισης και οργάνωσης γραφείων (Outlook, 
Gmail, Word/Excel),
• η λήψη πρωτοβουλιών, 
• η οµαδική δουλειά και συνεργατικότητα, 
• η καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς), 
• η ευγενής και επικοινωνιακή προσωπικότητα,
• η κατοχή µεταφορικού µέσου.
• η όρεξη για εξέλιξη και εδραίωση των σχέσεων µε εταιρείες συνεργατών, τις 
δηµόσιες υπηρεσίες καθώς και τους πελάτες της εταιρείας.
Εάν σας ενδιαφέρει η εργασία σε ένα αναπτυσσόµενο περιβάλλον, στείλτε το 
βιογραφικό σας στο email: cv.constructionparos@gmail.com

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

Προαγγελία γάµου
Ο Κορνέλης–Σιαράβας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου και της Ευγενίας 

το γένος Σιαράβα, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Κε-
ρατσίνι και η ∆εικτά Θεοδοσία του Εµµανουήλ και της Βαρβάρας το γένος 
Φαρούπου, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στο Κερατσίνι, 
θα παντρευτούν την 1η Οκτωβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας στην 
Αντίπαρο.

Ποιος προσωπικός 
γιατρός;

Ξεκίνησε ο προσωπικός γιατρός για τους πολίτες αφού όπως ανακοινώθηκε 
από το υπουργείο Υγείας, η πλατφόρµα για τις εγγραφές άνοιξε την 1η Αυ-
γούστου.

Όµως δε θα µπορούν να γίνουν εγγραφές σε όλη τη χώρα καθώς για 
την Αττική και το Νότιο Αιγαίο η πλατφόρµα δεν θα ανοίξει επειδή 
δεν υπάρχει επάρκεια σε προσωπικούς γιατρούς.

Η πλατφόρµα άνοιξε για τους πολίτες που έχουν συµπληρώσει το 16ο έτος 
της ηλικίας τους οι οποίοι και θα πρέπει να επιλέξουν προσωπικό γιατρό 
ώστε να µην έχουν στη συνέχεια «ποινές», δηλαδή µεγαλύτερες συµµετοχές 
σε φάρµακα, εξετάσεις και νοσηλείες. Ο θεσµός του προσωπικού ιατρού είναι 
µία δωρεάν παροχή σε όλους τους πολίτες οι οποίοι για πρώτη φορά θα έχουν 
Σύµβουλο Υγείας για θέµατα αγωγής, πρόληψης διάγνωσης θεραπείας και 
καθοδήγησης τους σε σοβαρά προβλήµατα υγείας. Οι υπάρχουσες σχέσεις των 
πολιτών µε τους ιατρούς που τους παρακολουθούν δεν µεταβάλλονται ούτε 
και παρεµποδίζονται, σηµειώνεται από το υπουργείο Υγείας. Ο προσωπικός 
γιατρός θα παρέχει ολοκληρωµένη και συνεχή φροντίδα στον πολίτη µε σκο-
πό την πρόληψη των ασθενειών και την προαγωγή της υγείας.

Ο πολίτης εγγράφεται µε ελεύθερη επιλογή σε προσωπικό ιατρό µε τους 
εξής τρόπους:

1) Μέσω της πλατφόρµας εγγραφής σε προσωπικό ιατρό (ehealth.gov.gr/p-
rv/p), όπου η είσοδος γίνεται µε τους κωδικούς taxisnet και τον ΑΜΚΑ του 
πολίτη.

2) αυτοπροσώπως σε δοµή υγείας Π.Φ.Υ. ή σε προσωπικό ιατρό, φέροντας 
µαζί του, τον ΑΜΚΑ του και προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. 
∆ελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο.

Στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, οι εγγραφές των πολιτών θα ξεκινήσουν 
στις 1/9/2022 και οι εγγραφές των ιατρών παρατείνονται στην περιοχή έως 
τις 31/8/2022.

Πιο σκοτεινές νύχτες…
Σε αυξηµένη ετοιµότητα για το ενεργειακό παραµένει η χώρα µας, µε την 

Ευρώπη να βρίσκεται πιο κοντά στην πλήρη διακοπή της παροχής του ρωσι-
κού φυσικού αερίου.

Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται πρόγραµµα συσκότισης σε δηµόσιους χώρους. Τα 
πρώτα φώτα που θα σβήσουν θα είναι των µνηµείων. Ο διακόπτης θα πέφτει 
στις 3:00 τα ξηµερώµατα. Θα ακολουθήσει και η µείωση του δηµόσιου φω-
τισµού, µε τους δήµους να σβήνουν την παροχή σε µία στις 10 λάµπες.

Σύµφωνα µε τον υπουργό Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, που µίλησε στην εφη-
µερίδα «Καθηµερινή της Κυριακής», το ύστατο µέτρο θα είναι οι κυλι-
όµενες διακοπές ρεύµατος στα νοικοκυριά. 

Σηµειώνουµε ότι η στρατηγική για τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρ-
κειας της χώρας µας βασίζεται σε 4 άξονες: Την αύξηση παραγγελιών υγρο-
ποιηµένου φυσικού αερίου στη Ρεβυθούσα, τον διπλασιασµό της λιγνιτικής 
παραγωγής, την καύση πετρελαίου στις 5 υβριδικές µονάδες φυσικού αερίου 
και την ενοικίαση 2 υπόγειων αποθηκών στην Ιταλία. Σύµφωνα µε την ανά-
λυση ρίσκου της ευρωπαϊκής ρυθµιστικής αρχής ενέργειας, η Ελλάδα βρίσκε-
ται ανάµεσα στις χώρες της ΕΕ που διατρέχουν τον µικρότερο κίνδυνο, ενώ 
µεγαλύτερη αύξηση της λιγνιτικής παραγωγής αναµένεται σε 2 µήνες, όταν 
θα τεθεί σε δοκιµαστική λειτουργία η Πτολεµαΐδα 5.
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Για τον 
απολογισµό του 
2021

Η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου, σχετικά µε τον απο-
λογισµό 2021 που πραγ-
µατοποιήθηκε από τον δή-
µαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, 
δηµοσιοποίησε στις 28/7 το 
παρακάτω ενηµερωτικό δελτίο Τύπου:

«Η διαδικασία της παρουσίασης των πεπραγµέ-
νων της δηµοτικής αρχής, είναι µια δηµοκρατι-
κή επίφαση για το «θεαθήναι» και όχι ουσιαστική 
δηµοκρατική διαδικασία. Υποτίθεται ότι αφορά 
και γίνεται για το λαό αλλά όπως γίνεται βρίσκε-
ται µακριά από αυτόν. Αυτό έχει να κάνει και µε 
την αντίληψη της δηµοτικής αρχής να λειτουργεί 
µακριά από το λαό αλλά κύρια έχει να κάνει µε 
όλα τα νοµοθετήµατα από τον «Καποδίστρια» και 
µετά, που τους δήµους τους έχουν µετατρέψει στο 
µακρύ χέρι της κεντρικής εξουσίας. ∆υστυχώς η 
συµµετοχή των πολιτών είναι ανύπαρκτη, γεγο-
νός που οφείλεται και στην έλλειψη ενηµέρωσή 
τους. Είναι προφανές πως η δηµοτική αρχή 
δεν έχει στο µυαλό της την ενεργό συµµετοχή 
και παρουσία των δηµοτών µας σε αυτή την 
ειδική συνεδρίαση. Για αυτό το λόγο, δε στάλθη-
καν οι προβλεπόµενες προσκλήσεις, ούτε γνωστο-
ποιήθηκε το γεγονός της ειδικής συνεδρίασης µε 
ανακοινώσεις στον τύπο, στο ραδιόφωνο και στα 
κοινωνικά µέσα δικτύωσης. 

Επί του απολογισµού τώρα. Η εικόνα που 
προσπαθεί να µεταφέρει ο δήµαρχος στο δη-
µοτικό συµβούλιο ως απολογισµό του δηµο-
τικού έργου µπορεί να εξυπηρετεί τις επικοι-
νωνιακές ανάγκες της δηµοτικής αρχής προς 
τα έξω, αλλά ξέρετε όλοι ότι είναι πλασµατική. 
Από που και ως που για παράδειγµα βασικοί 
άξονες της πολιτικής αυτής της δηµοτικής 
αρχής είναι το περιβάλλον, η ποιότητα ζωής 
των κατοίκων και ο έλεγχος της δόµησης;

Το χειρότερο ακόµη είναι ότι η ο απολογισµός 
που παρουσιάστηκε, ήταν µια στείρα κουραστική 
επανάληψη του ίδιου σχεδόν απολογισµού που 
έγινε και πέρσι. Αναφορά σχεδόν στις ίδιες µελέ-
τες, τα ίδια έργα, τις ίδιες εντάξεις. Σαν να µην 
πέρασε µια µέρα. Κι όµως! Έχουν περάσει χρόνια 
ολόκληρα, χωρίς να κάνουµε βήµα µπροστά.

Στη συνεδρίαση ο δήµαρχος δεν έπρεπε να 
κάνει απολογισµό, έπρεπε να κάνει απολο-
γία. Να απολογηθεί:

• Για την κατάντια και το χάλι του νησιού που 
λειτουργεί στον αυτόµατο. 

• Για την αδυναµία απορρόφησης κονδυλίων που 
µεταφέρθηκαν στον προϋπολογισµό του 2022.

• Για την τακτική της σηµερινής διοίκησης, να 
εξανεµίζει τα αποθεµατικά του δήµου, µε σωρη-
δόν διαγωνισµούς για υπηρεσίες καθαριότητας σε 
ιδιώτες.

• Για την πολιτική της εξάντλησης σε ελάχιστα 
για τις ευπαθείς οµάδες και τους αδύναµους συ-
µπολίτες µας, σε µια περίοδο που οι ανάγκες είναι 
πιο αυξηµένες από ποτέ.

Ως µόνιµη δικαιολογία για την ανυπαρξία η 
πανδηµία του κορωνοϊού. Η δική µας κριτική γί-
νεται σε δυο επίπεδα:

1. Πάντα από τη σκοπιά της υπεράσπισης 
των λαϊκών συµφερόντων και αναγκών, 
αναδεικνύουµε κάθε φορά τα προβλήµατα 

που δηµιουργούνται από τις αντιδραστικές 
ανατροπές που έχουν δροµολογηθεί διαχρο-
νικά από όλες τις κυβερνήσεις µε τον “Καπο-
δίστρια”, τον “Καλλικράτη”, τον “Κλεισθένη” 
και σωρεία νοµοθετικών ρυθµίσεων.

Μεταρρυθµίσεις που συνδέθηκαν µε τη συρρί-
κνωση κοινωνικών δοµών και υπηρεσιών, µε την 
ανταπόδοση και τις ιδιωτικοποιήσεις σε Πρόνοια, 
Υγεία, Παιδεία, µε τις Συµπράξεις ∆ηµόσιου και 
Ιδιωτικού Τοµέα (Σ∆ΙΤ) για έργα και υποδοµές, 
την ανατροπή των εργασιακών σχέσεων και δικαι-
ωµάτων, την αποδυνάµωση των υπηρεσιών από 
µόνιµο προσωπικό.

- Το ζήτηµα του προσωπικού είναι ένα τε-
ράστιο πρόβληµα. Μπαίνει από την ίδια την 
καθηµερινότητα, η αναγκαιότητα της πρόσληψης 
µόνιµου προσωπικού. Αντί της διεκδίκησης όµως 
, έχουµε την προσήλωση και την υποταγή της δη-
µοτικής αρχής στις πολιτικές που έχουν φτάσει το 
δήµο σε αυτή την κατάσταση και αποδοχή στη πρά-
ξη της υποστελέχωσης του δήµου. Από την άλλη 
η διαχείριση του προσωπικού από µέρους της δη-
µοτικής αρχής έχει οδηγήσει στην ουσιαστική δι-
άλυση τις υπηρεσίες του δήµου. Με απλά λόγια οι 
εργαζόµενοι του δήµου βρίσκονται στα «κάγκελα». 
Η εύκολη λύση είναι οι «συµβασιούχοι», ανθρώπι-
νο δυναµικό «βορά» στη πολιτική συναλλαγή και 
οι άπειρες εργολαβίες, συµβάλλοντας έτσι στο ξε-
χαρβάλωµα των εργασιακών σχέσεων, µε αυξήσεις 
των σχετικών δαπανών. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
το 2021 δόθηκαν 650.000 ευρώ για εργολαβίες 
καθαριότητας.

Αποκορύφωµα αυτής της αντίληψης ο πρόσφα-
τα στηµένος αναπτυξιακός οργανισµός που γεύση 
έχουµε πάρει από το «φουσκωµένο» κόστος των 
προγραµµατικών συµβάσεων µαζί του µέχρι στιγ-
µής.

- Οι κοινωνικές δοµές και υποδοµές σχο-
λικής στέγης, Αθλητισµού, Πολιτισµού συ-
νεχίζουν να υπολείπονται κατά πολύ των 
αναγκών του παριανού λαού και της νεολαί-
ας ιδιαίτερα, και έργα βαρύνουσας σηµασίας, να 
έχουν ουσιαστικά εγκαταλειφθεί ή παραπεµφθεί 
στο άγνωστο µέλλον (Σχολικά κτίρια, Κλειστό Γυ-
µναστήριο Παροικιάς, Αθλητικό Κέντρο Νάουσας, 
Πολιτιστικό Κέντρο Παροικιάς, υποδοµές επιβατι-
κού λιµένα, εµπορικό λιµάνι, αποχετευτικό Αλυ-
κής – Αγκαιριάς, Αγροκήπιο κλπ).

- Η υπάρχουσα νοµοθεσία στην ανακύκλω-
ση και την διαχείριση των απορριµµάτων, 
οι εθνικές και τοπικές πολιτικές διαχείρισης 
για αυτά, είναι αυτές που µεγαλώνουν τα 
προβλήµατα της καθαριότητας. Η περίφηµη 
αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει», σηµαίνει ακόµη 
µεγαλύτερη επιβάρυνση µε φόρους δηµοτών και 
κατοίκων µέσω των «πράσινων τελών». Στην πε-
ρίπτωση µας, είδατε σχετικά πρόσφατα από τον 
προϋπολογισµό του ΦΟ∆ΣΑ ΑΕ της περιφέρειας 
Ν. Αιγαίου, την επιβάρυνση των παριανών νοι-
κοκυριών. Για δε την υπάρχουσα «αναβαθµισµέ-
νη κατάσταση», αρκεί µια επίσκεψη στο ΧΥΤΑ και 
στους χώρους ανακύκλωσης ή στο τρόπο διάθεσης 
των θρυµµατισµένων σύµµεικτων απορριµµάτων, 
µε τον κίνδυνο µόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα 
να είναι ορατός. Υπάρχει αδυναµία ανταπόκρισης 
της υπηρεσίας καθαριότητας στις σηµερινές ανά-
γκες όχι φυσικά µε ευθύνη της αλλά ευθύνη της 
διοίκησης. Έτσι εσείς θεωρείτε περιβαλλοντικό 
έργο και καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδη-
σης τη σύµπραξη µε κάθε ΜΚΟ που σας «κτυπάει 
τη πλάτη» και µοιράζετε µαζί της βιβλιαράκια ή 
µπουκαλάκια του νερού .

- Η ακρίβεια, αποτελεί πλέον τη ζοφερή 
πραγµατικότητα της καθηµερινότητας µας, 
η πρόσβαση των λαϊκών στρωµάτων σε βασικά 

κοινωνικά αγαθά περιορίζεται συνεχώς. Η αύξηση 
των τιµολογίων του ρεύµατος, έχει ήδη επιβαρύνει 
οικονοµικά την λειτουργία της ∆ΕΥΑΠ, µε ότι αυτό 
συνεπάγεται για την τιµολόγηση του νερού και εί-
ναι άµεση ανάγκη να υπάρξει να υπάρξει πρόνοια 
από τη ∆ηµοτική Αρχή, ώστε:

- Να διασφαλιστεί ότι η τιµή του νερού θα 
παραµείνει προσιτή σε όλους τους κατοίκους
προσφέροντας φθηνό και ποιοτικό νερό.

- Να αποτραπούν διακοπές υδροδοτήσεων 
σε νοικοκυριά ανέργων, συνταξιούχων και 
συµπατριωτών µας που χρήζουν ιδιαίτερης µέ-
ριµνας και θα βρίσκονται σε αδυναµία πληρωµής 
των λογαριασµών.

Αυτά είναι µερικά τα µεγάλα προβλήµατα 
της Τοπικής ∆ιοίκησης σήµερα.

Τέλος, χρειάζεται να κάνουµε µια αναφορά 
σχετικά µε την ίδια τη λειτουργία και το ρόλο 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Οι αντιδραστικές 
θεσµικές ανατροπές της κυβέρνησης της Ν∆, στο 
όνοµα της κυβερνησιµότητας των δήµων, άλλαξε 
προς το αντιδραστικότερο το εκλογικό σύστηµα 
και τη θεσµική συγκρότηση και λειτουργία των 
οργάνων της Τοπικής ∆ιοίκησης, µε αποτέλεσµα 
τα ∆ηµοτικά Συµβούλια να µετατρέπονται σε δι-
ακοσµητικά όργανα και σε θεατές της πολιτικής 
των δηµάρχων και της εκάστοτε κυβέρνησης, της 
ΕΕ, δίνοντας αποφασιστικές αρµοδιότητες στον 
δήµαρχο και την οικονοµική επιτροπή. Ως κερα-
σάκι στην τούρτα της «δηµοκρατικής λειτουργίας» 
της Τοπικής ∆ιοίκησης, ήρθε η νέα απαράδεκτη 
κυβερνητική ρύθµιση που περιορίζει ακόµη πε-
ρισσότερο, τα δικαιώµατα των παρατάξεων της 
αντιπολίτευσης στα ∆ηµοτικά Συµβούλια και τους 
απαγορεύει να φέρνουν θέµατα εκτός ηµερήσιας 
διάταξης. 

2. Η κριτική µας σε ό,τι αφορά τα πεπραγ-
µένα της δηµοτικής αρχής, σε επίπεδο δια-
χειριστικής ικανότητας της, είναι ταυτόσηµη 
µε αυτή της µεγάλης πλειοψηφίας του πα-
ριανού λαού. ∆εν µπορείτε και δεν θέλετε να 
απαντήσετε στα προβλήµατα που απασχο-
λούν το παριανό λαό. Θίξαµε παραπάνω ορι-
σµένα ζητήµατα. 

Η πολιτική σας έχει µεγαλώσει τα προβλήµατα 
του παρελθόντος και δεν ανταποκρίνεται στα νέα 
που έχουν γεννηθεί. 

Το µηδαµινό και το αυτονόητο, εσείς το αναδει-
κνύετε σε έργο. Μέχρι ότι ποτίζετε τους δηµοτι-
κούς κήπους µας είπατε!

Κυκλοφοριακό, ανυπαρξία πεζοδροµίων, 
πολεοδοµικά, υπερδόµηση και συνέπειες της, 
ανύπαρκτες ή λειψές υποδοµές, αδιαφορία ή 
και «πλάτες» στην αυθαιρεσία που για σας 
αποτελεί «ανάπτυξη», καταπάτηση κοινό-
χρηστων χώρων, παραλιών και άλλα µικρά ή 
µεγαλύτερα είναι αυτά που δίνουν αρνητικό 
πρόσηµο στον απολογισµό σας.

Εδώ και αρκετό καιρό κύριε δήµαρχε µε 
δική σας ευθύνη έχουµε µπει σε µια πρώι-
µη προεκλογική περίοδο, µε φόντο τις επερ-
χόµενες τοπικές εκλογές. Σηµαδεύει αυτή η 
επιλογή σας τα πράγµατα. Είστε εγκλωβισµένοι 
στη λογική της ψηφοθηρίας και της συγκρότησης 
του επόµενου ψηφοδελτίου, κλεισµένοι σε ένα 
µικρόκοσµο που δεν αντιλαµβάνεται ή δεν θέλει 
να αντιληφθεί τι συµβαίνει τριγύρω του. Έχουµε 
διαµηνύσει ότι δε θα ακολουθήσουµε αυτή τη λο-
γική, που ουσιαστικά παραπέµπει τα προβλήµατα 
για λύση στην επόµενη θητεία, ούτε εσάς ούτε και 
τον οποιονδήποτε φερόµενο ως υποψήφιο.

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζου-
µε τα πεπραγµένα της δηµοτικής αρχής για το έτος 
2021». 

τοπικές ειδήσεις
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Ηλεκτρικά 
αεροταξί στα 
νησιά

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για το θε-
σµικό πλαίσιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα αε-
ροταξί στα νησιά µας.

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο πλάνο αναβάθµισης 
των παρεχόµενων υπηρεσιών τους µε ορίζοντα 
εφαρµογής από το 2026 από τα «Αria Hotels». 
Από τότε και µετά εκτιµάται ότι θα είναι διαθέσιµη 
η υπηρεσία για µετακινήσεις των ηλεκτρικών αε-
ροσκαφών κάθετης απογείωσης και προσγείωσης 
που θα δίνουν τη δυνατότητα στους φιλοξενούµε-
νους των ξενοδοχείων για εύκολες και γρήγορες 
µετακινήσεις σε νησιωτικούς προορισµούς και όχι 
µόνο. H LCI «αδελφή» εταιρεία των «Aria Hotels» 
ανακοίνωσε την εξαγορά 125 αεροσκαφών eVTOL 
από την BETA Technologies, εταιρεία που εδρεύει 
στην Αµερική. Τα αεροσκάφη αναµένεται να πα-
ραδοθούν και να είναι διαθέσιµα για τους επισκέ-
πτες το 2026.

Το αµιγώς ηλεκτρικό αεροσκάφος ALIA, το οποίο 
έχει µηδενικό ανθρακικό αποτύπωµα, έχει τη δυ-
νατότητα να µεταφέρει πέντε επιβάτες και έναν 
πιλότο ή φορτίο 635 κιλών. Με µέγιστη εµβέλεια 
τα 250 ναυτικά µίλια και δυνατότητα επαναφόρτι-
σης σε λιγότερο από µία ώρα, θα αποτελεί ιδανική 
επιλογή για µετακινήσεις µεταξύ της ηπειρωτικής 
Ελλάδας, τα νησιά, καθώς και τους ενδιάµεσους 
προορισµούς της χώρας.

Προσοχή στους 
«λογιστές»

Τον τελευταίο καιρό έχει παρατηρηθεί στην Πάρο 
ότι διάφοροι άγνωστοι τηλεφωνούν κάνοντας 
χρήση είτε του ονόµατος λογιστών ή απλά ανα-
φέρουν ότι τηλεφωνούν από το λογιστήριο, είτε 
ότι είναι δήθεν ο λογιστής.

Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να υποκλέ-
ψουν αριθµούς κάρτας, κωδικούς πρόσβασης 
στους τραπεζικούς λογαριασµούς, είτε οποιαδή-
ποτε άλλη πληροφορία. Σύµφωνα µε γνωστό λο-

γιστικό γραφείο του νησιού µας: «Σας εφιστούµε 
την προσοχή πριν δώσετε οποιαδήποτε πληροφο-
ρία, να επικοινωνείτε πρώτα µε το συγκεκριµένο 
άτοµο που επικαλείται ο συνοµιλητής σας, είτε 
αυτός είναι ο λογιστής, είτε κάποιο άτοµο από το 
λογιστικό γραφείο, είτε ο διευθυντής της τράπεζας, 
είτε ακόµη ο µπακάλης της γειτονιάς. Το γραφείο 
µας δε θα σας ζητήσει ποτέ πληροφορίες πέρα από 
αυτές που χρειάζονται για να διεκπεραιώνονται 
οι φορολογικές και ασφαλιστικές σας υποθέσεις. 
Άλλωστε όλοι οι λογαριασµοί είναι δηλωµένοι στο 
taxis και ακόµη και σε περίπτωση που χρειαστεί ο 
λογαριασµός σας για αίτηση κάποιου επιδόµατος, 
δε θα ζητηθεί ποτέ κωδικός.

Μεγάλη προσοχή λοιπόν γιατί εκτίθεται σε κίνδυ-
νο η περιουσία σας και γίνεται ασκόπως χρήση του 
ονόµατος των λογιστών».

απόψεις-ειδήσεις

Λαϊκισµός 
στην Πάρο

Όλο και περισσότερο ακούγονται στην Πάρο 
τα λαϊκίστικα συνθήµατα ενώ οι παρόµοιες 
αναρτήσεις στο διαδίκτυο «σπάνε» κάθε ρε-
κόρ.

Ο λαϊκισµός στην τοπική πολιτική ζωή χα-
ρακτηρίζεται από υπερβολή ενώ η δηµαγωγία 
και η προπαγάνδα δίνει και παίρνει. Αίφνης 
κάποιοι ξέχασαν τι µας έλεγαν έως και πριν 
λίγο καιρό, ενώ συγχρόνως προσπαθούν να 
αντιπαραβάλλουν το λαϊκό αίσθηµα για να 
δικαιολογήσουν τις επιδιώξεις τους. Αίφνης 
για το συνδυασµό της αντιπολίτευσης ανακά-
λυψαν τι δεν έγινε στις εκλογές, ενώ εκείνη 
την εποχή οι ίδιοι είχαν βάλει φερµουάρ στο 
στόµα. Οµοίως, κάποιοι άλλοι ξέχασαν τι έλε-
γαν για τον συνδυασµό της πλειοψηφίας και 
την αναγκαιότητα να κερδίσει τις εκλογές του 
2019. Με λίγα λόγια οι «φωστήρες» και τα 
«φωτεινά µυαλά», και των δύο παρατάξεων, 
γνωρίζοντας ότι µετά τη θερινή περίοδο θα δι-
αµορφωθούν οι συνδυασµοί για τις δηµοτικές 
εκλογές του 2022, φροντίζουν για να πιάσουν 
πρώτο τραπέζι πίστα! 

Έτσι, µε την ισοπέδωση των πάντων και αρ-
νούµενοι να δουν τελικά τι έχει επιτευχθεί είτε 
από την πλειοψηφία είτε από την αντιπολίτευ-
ση (και η αντιπολίτευση κυβερνά… βλ: κοινό-
τητα Παροικιάς), εµφανίζονται µε εσκεµµένη 
ανειλικρίνεια, διαδίδουν ψευτιές πρώτου µε-
γέθους, βάζουν ψευτοδιλήµµατα και προσπα-
θούν να καλλιεργήσουν αβεβαιότητα. Κάπως 
έτσι, εµφανίζονται οι «προστάτες» του λαού 
µε τους αυτόκλητους «σωτήρες». Κολακεύουν 
τον τοπικό πληθυσµό, µιλούν για αλλογενείς 
και γηγενείς (παλιά αµαρτία αυτή) και ουσια-
στικά, το µόνο που κάνουν, είναι να βλάπτουν 
τον τόπο µακροπρόθεσµα.

Οι λαϊκιστές καιροσκόποι στην Πάρο χα-
ρακτηρίζουν σκωπτικά την τακτική των δύο 
συνδυασµών του δήµου Πάρου και µε δογµα-
τική στοχοπροσήλωση αναπροσαρµόζουν τις 
αρχές τους και τις ιδεολογίες τους. Είναι άξιοι 
να καταπιούν αµάσητο το οτιδήποτε προκει-
µένου να αµαυρώσουν κάθε καλό που πάει να 
γίνει στον τόπο. Τελευταίο παράδειγµα η ιστο-
ρία µε την πρόθεση προσφοράς των κτηµά-
των στα αρχαία λατοµεία στο Μαράθι. Αντί να 
πουν ότι για πρώτη φορά στην ιστορία ο χώ-
ρος θα έρθει –επιτέλους- στα χέρια του δήµου, 
γνέθουν ιστορίες και προσπαθούν να πείσουν 
για φαντάσµατα. Ο λαϊκισµός άλλωστε ποτέ 
δεν ήταν µονοπώλιο µίας ιδεολογικής τάσης. 
Χρησιµοποιείται τόσο από τη ∆εξιά, όσο και 
από την Αριστερά και τα παραδείγµατα ουκ 
ολίγα.

Το µεγαλύτερο κακό για τους λαϊκιστές εί-
ναι ότι ο καθένας τους έχει µόνο µία ψήφο! 
Ατυχώς γι’ αυτούς ψηφίζουν και όλοι οι υπό-
λοιποι. Αν ο τοπικός πληθυσµός κρίνει ότι δεν 
πάει άλλο ο Κωβαίος ή ο Ροκονίδας, αυτό θα 
το κρίνουν οι ψηφοφόροι κι όχι οι κονδυλο-
γράφοι!

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

Μισές 
δουλειές…

Η εφαρµογή Gov.gr Wallet αφορά τη δηµιουρ-
γία, την αποθήκευση και τον έλεγχο γνησιότητας 
των ψηφιακών αντιγράφων της αστυνοµικής ταυ-
τότητας και του διπλώµατος οδήγησης στο κινητό 
τηλέφωνο. Τα ψηφιακά αντίγραφα θα αναγνωρί-
ζονται µέσω κωδικού QR.

Η εφαρµογή είναι διαθέσιµη από τις 27/7 για 
τους πολίτες και σε αυτήν τη φάση τα εν λόγω 
ψηφιακά αντίγραφα –που είναι κατά τα πρότυπα 
των πιστοποιητικών εµβολιασµού– θα µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν µόνο σε συναλλαγές µε 
το ∆ηµόσιο και κατά τη διάρκεια ελέγχων 
από την αστυνοµία. Σε επόµενο στάδιο (από 
τον Οκτώβριο κι έπειτα από µια µεταβατική περί-
οδο) θα µπορούν να επιδεικνύονται σε τραπεζικά 
ιδρύµατα και σε παρόχους τηλεφωνίας. Ωστόσο, οι 
νέες ταυτότητες στα κινητά δεν θα µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν ως ταξιδιωτικά έγγρα-
φα καθώς δεν αναγνωρίζονται στο εξωτερικό, δη-
µιουργώντας εύλογες απορίες. 

Στην παρουσίαση της εφαρµογής ο υπουργός 
Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακά-
κης, εξήγησε το πώς µπορούν να «κατεβάζουν» οι 
πολίτες την εφαρµογή. «Κατεβάζω την εφαρµογή 
από το wallet.gov.gr, κάνω login µέσω TaxisNet 
ή κωδικών web banking και επιβεβαιωτικό SMS, 
εκδίδω κάθε έγγραφο µε ένα επιβεβαιωτικό SMS». 
Όπως τόνισε σε περίπτωση ελέγχου επιδεικνύε-
ται το QR code του ψηφιακού εγγράφου, κατόπιν 
αφού ο ελεγκτής σκανάρει το QR, εγκρίνει ο πολί-
της τον έλεγχο και αναφέρει ή δείχνει τον 6-ψήφιο 
κωδικό που εµφανίζεται στον ελεγκτή. Ο ελεγκτής 
εισάγει τον 6-ψήφιο στην εφαρµογή του και µόνο 
τότε εµφανίζεται το έγγραφο στη συσκευή του πο-
λίτη.






