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Μεγάλη έλλειψη προσωπικού στην Πάρο

«Χτυπούν» 18ώρα
οικογενειακά

Η Πάρος µπορεί εφέτος να ζει ίσως µεγαλύτερες στιγµές και από το 2019 στον τουρισµό, αλλά οι συνθήκες εργασίας
για όλους όσοι εργάζονται πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο.
» ΣΕΛ. 8-9

Μήνυµα Καλλίνικου
για τον 15Αύγουστο
» ΣΕΛ. 4

∆ΟΛΟΦΟΝΙΕΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Βαθιές αιτίες και
ουσιαστικές λύσεις
Οι αποτρόπαιες δολοφονίες γυναικών το τελευταίο διάστηµα φέρνουν
για άλλη µια φορά στο προσκήνιο το
θέµα της βίας που εκδηλώνεται µέσα
στο πλαίσιο της οικογένειας ή της συντροφικής σχέσης και µαρτυρούν µε
τραγικό τρόπο την απουσία ουσιαστικής στήριξης και προστασίας από το
κράτος των γυναικών που υφίστανται
κακοποιητική συµπεριφορά.
» ΣΕΛ. 5
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το θέµα της εβδοµάδας

Η απάντηση Ρήγα
για την έκταση στα
αρχαία λατοµεία
Σχετικά µε την επιστολή του δηµάρχου Πάρου, Μ. Κωβαίου,
που δηµοσιεύσαµε στο προηγούµενο φ. της εφηµερίδας µας
και µε την οποία ζητούσε διευκρινίσεις για το περιεχόµενο της
προσφοράς της εταιρείας «ΛΑΤΟΜΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΠΑΡΟΥ
Α∆ΕΛΦΟΙ ΡΗΓΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.», η εταιρεία στις
2 Αυγούστου 2022 έστειλε την παρακάτω επιστολή στον δήµο
του νησιού µας:
«ΘΕΜΑ: ∆ωρεάν παραχώρηση ιδιωτικής έκτασης στο
Μαράθι προς ανάδειξη των αρχαίων λατοµείων Μαραθίου Πάρου
ΣΧΕΤ.: Το από 1/8/2022 έγγραφό σας, σχετικό µε το θέµα
Αναφορικά και σε απάντηση του παραπάνω σχετικού ερωτήµατός σας, σας γνωρίζουµε τα εξής:
1) Η εταιρεία µας βρίσκεται σε επικοινωνία µε τις αδελφές
Λουκή, από τον Σεπτέµβριο του 2021, για την αγορά γηπέδου
τους και συγκεκριµένα ενός βοσκοτόπου έκτασης 45.153 τ.µ.
που βρίσκεται στην περιοχή ΜΑΡΑΘΙ πρώην Κοινότητας και
ήδη ∆ηµοτικής Ενότητας Κώστου, ∆ήµου Πάρου.
Το γήπεδο αυτό κατά τµήµα επιφανείας 1.679 τ.µ. (τµήµα 1),
όπως φαίνεται στο από Μάρτιος του 2022 τοπογραφικό διάγραµµα της πολιτικού µηχανικού Ζωής Μοσκοφόγλου, έχει χαρακτηρισθεί στον αναρτηµένο δασικό χάρτη ως ΑΑ, (αγροτική
έκταση το 1945, αγροτική έκταση και σήµερα). Τµήµα επιφανείας 2.604,17 τ.µ. (τµήµα 2) του γηπέδου έχει χαρακτηρισθεί στον
αναρτηµένο δασικό χάρτη ως Α∆, (αγροτική το 1945, δασωµένος αγρός σήµερα) και Τµήµα επιφανείας 40.869,41 τ.µ. (τµήµα
3) έχει χαρακτηρισθεί στον αναρτηµένο δασικό χάρτη ως ∆∆,
ήτοι δασικού χαρακτήρα.
Τα τµήµατα (1) και (2) είναι όµορα και περιβάλλουν την είσοδο
των δύο στοών των αρχαίων λατοµείων και τµήµα των παλιών
κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως φαίνεται στο επισυναπτόµενο
τοπογραφικό διάγραµµα.
Το τµήµα (3) είναι όµορο των δύο προηγουµένων και τα περιβάλλει επίσης. Όλα αυτά τα τµήµατα επιδιώκεται να µεταβιβασθούν στην Εταιρεία µας από τις αδελφές Λουκή, η οποία
εταιρεία µας στη συνέχεια θα τα παραχωρήσει στον ∆ήµο Πάρου
ή στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων ή όποιον άλλο Φορέα είναι αρµόδιος για την ανάδειξη και αξιοποίησή τους, χωρίς
αντάλλαγµα.
Ως προς το αν ταυτίζετε η έκταση αυτή των 45.153 τ.µ. που
περιβάλλει την είσοδο των αρχαίων στοών, µε την έκταση που
βρίσκεται σε ακτίνα 500 µ. πέριξ του κηρυγµένου αρχαιολογικού
χώρου µε την Απόφαση του Υπουργού Πολιτισµού και Επιστηµών Α/Φ.31/51807/3921/17.1.1974 (ΦΕΚ/105/Β/1974), σας
γνωρίζουµε ότι η έκταση του κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου
καταλαµβάνει εµβαδόν επιφανείας 785.375 τ.µ. ή 785,375 στρ.
και η προς µεταβίβαση έκταση των αδελφών ΛΟΥΚΗ προς την
Εταιρεία µας, όταν αυτή ολοκληρωθεί, ανέρχεται σε 45.153 τ.µ.
ή 45,153 στρ. Αποτελεί δηλαδή µόλις το 5,7% της έκτασης του
κηρυγµένου αρχαιολογικού χώρου. Εννοείται βέβαια ότι η έκτα-
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ση αυτή των 45.153 τ.µ. εµπεριέχεται στον χώρο των 785.375
τ.µ.
2) Ως προς τα ενδεχόµενα προβλήµατα που θα προκύψουν
στη διαδικασία της µεταβίβασης της έκτασης, αυτά έχουν να
κάνουν µε τον χαρακτήρα της έκτασης, όπως αυτός αναλύθηκε
στην παρ.1 της παρούσας επιστολής, καθώς όπως γνωρίζετε δεν
είναι επιτρεπτή - δυνατή η µεταβίβαση τµηµάτων ή γηπέδων ή
εκτάσεων εκτός σχεδίου οικισµών, που έχουν άλλο χαρακτηρισµό από ΑΑ κατά τους αναρτηµένους δασικούς χάρτες.
Και για τα µεν δυο τµήµατα (1) και (2) συνολικής έκτασης
4.283,17 τ.µ., δεν φαίνεται να υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες
στη µεταβίβασή τους, καθώς έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία
τροποποίησης του χαρακτηρισµού από Α∆ σε ΑΑ (για το τµήµα
2), διαδικασία που αναµένεται να ολοκληρωθεί σύντοµα εάν το
επιθυµούν οι αδελφές Λουκή.
Για δε το τµήµα (3) που είναι χαρακτηρισµένο ως ∆∆, η µεταβίβασή του θα γίνει ευθύς ως η έκταση αυτή αναγνωριστεί ως ιδιωτική και δυνάµενη να µεταβιβαστεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις
των άρθρων 148 - 153, του Ν. 4819/2021 είτε δικαστικά είτε µε
την διοικητική διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις αυτές.
Η παραπάνω αυτή διαδικασία αναµένεται να ολοκληρωθεί σε
λιγότερο από 6 χρόνια.

Έτος ίδρυσης 1945
Νέα Περίοδος
Κωδικός Εντύπου 3233
Τιµή πώλησης: 0,10€
Ιδρυτής: Φραγκίσκος
Γαϊτάνος
Εκδότης-∆ιευθυντής:
Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Μέλος:
Επικοινωνία: Αγία Ελένη,
Παροικιά Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
www.fonitisparou.gr
e-mail: foni@typoparos.gr
& sales@typoparos.gr

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος
(περιφερειακός)
• Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση)
• Σ/Μ Market In
(περιφερειακός)
• Σ/Μ Σιρόκο
• Πρατήριο άρτου Αλιπράντη
• Καφέ Λάζος (εφορία)
• ΟΤΕ
• Αρσένης παντοπωλείο
• Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών)
• Mini Market Ζωοδ. Πηγή Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης»
Περιφερειακός
• Μίνι µάρκετ Ν. Παντελαίος
(Χαρίκλεια)
• Mini Market Πανώριος
• ∆ηµαρχείο Πάρου
• Stradale cafe
ΝΑΟΥΣΑ
• Σαραντινού Μαργαρίτα
• Σ/Μ Σπυριδούλα
• Αρτοποιείο Ραγκούση
• Αρτοποιείο Μπατίστα
• Αρτοποιείο Τσουνάκη
• Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία
χρωµατοπωλείο
• «Ηλεκτρουδραυλική»
Τσουνάκης Αντώνης
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
• Αρτοποιείο «Ραγκούσης»
ΥΣΤΕΡΝΙ
• Ξυλόφουρνος
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
• Αρτοποιείο «η Παράδοση»
• Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ
• Φούρνος Γ. Φραντζής
«Γεύσεις από ζάχαρη &
αλεύρι»

Σηµειώνεται εδώ ότι παρότι υπάρχει κατ’ αρχή συναίνεση και
συµφωνία µε τις αδελφές Λουκή ως προς το οικονοµικό σκέλος
της συµφωνίας, εν τούτοις δεν έχει υπογραφεί εκ µέρους τους
ακόµη κάποια εξουσιοδότηση για την διευθέτηση των ζητηµάτων που έχουν σχέση µε την ∆/νση ∆ασών Κυκλάδων ούτε και
κάποιο συµφωνητικό ή προσύµφωνο µεταβίβασης του ακινήτου
τους προς την εταιρεία µας.
Σηµειώνεται επίσης ότι όλες οι παραπάνω διαδικασίες θα διεξαχθούν µε ευθύνη, επιµέλεια και δαπάνες της αγοράστριας,
εξ ονόµατος και για λογαριασµό των πωλητριών, οι οποίες και
έχουν την υποχρέωση να χορηγήσουν τις απαιτούµενες πληρεξουσιότητες και εξουσιοδοτήσεις προς τα πρόσωπα που θα
υποδείξει η αγοράστρια.
Η απάντηση λοιπόν στο 3ο ερώτηµά σας δεν µπορεί να είναι
ακριβής, δεδοµένων όλων των προηγούµενων αναµονών».

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

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

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΝΕΡΟ
ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
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Μήνυµα
Καλλίνικου για
τον 15Αύγουστο
Το µήνυµα του σεβασµιότατου µητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλλίνικου, εν όψει της εορτής της
Κοιµήσεως της Θεοτόκου, έχει ως εξής:
«Εν τη γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας εν τη
Κοιµήσει τον κόσµον ου κατέλιπες Θεοτόκε».
Αυτές τις δύο πολύ σηµαντικές αλήθειες για το
πάνσεπτο πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου επισηµαίνει ο ιερός υµνογράφος στο απολυτίκιο της
εορτής της ενδόξου Κοιµήσεώς και Μεταστάσεώς
Της που µας αξιώνει ο Πανάγιος Θεός να εορτάζουµε για µια ακόµη φορά.
Πράγµατι η Πανάχραντος Μήτηρ του Θεού αφ’
ενός κοσµείται µε την µεγάλη αρετή της παρθενίας
την οποία, κατά θαυµαστό τρόπο, διεφύλαξε ο Θεός
την στιγµή της Γεννήσεως του Κυρίου µας Ιησού
Χριστού αλλά και µε την αγία της βιοτή διατήρησε
ως πολυτιµότατο θησαυρό η Κυρία Θεοτόκος µέχρι
το τέλος της επίγειας ζωής της. Αφ’ ετέρου µε την
Κοίµηση και την Μετάστασή Της στους ουρανούς
δεν εγκαταλείπει τον κόσµο αλλά πολύ περισσότερο πλέον συµπαρίσταται και συµπορεύεται µαζί
του παρηγορώντας, ενισχύοντας και προστατεύοντας όλη την ανθρωπότητα και παράλληλα πρεσβεύουσα υπέρ των ψυχών ηµών.

Μητρόπολη Παροναξίας

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Η συνεχής παρουσία της Παναγίας µας στον κόσµο αποτελεί αδιαµφισβήτητο γεγονός που µαρτυρείται περίτρανα από την µεγάλη αγάπη που
εκφράζουν τα πλήθη των πιστών προς το πανίερο πρόσωπό της σε κάθε αφορµή εορτασµού Της
ιδιαίτερα δε κατά την εορτή της Κοιµήσεώς Της
την οποία πολύ όµορφα η λαϊκή µας παράδοση
ονοµάζει το Πάσχα του καλοκαιριού. Μυριάδες
είναι οι προσευχές που ανεβαίνουν σαν θυµίαµα
τούτες τις µέρες στον ουρανό και φτάνουν µπροστά στην Μεγαλόχαρη είτε ως ευχαριστία για την
θερµή προστασία της, είτε ως παράκληση για βοήθεια και λύτρωση από τις δοκιµασίες αυτού του
κόσµου. Με τήν Κοίµησή Της η Παναγία µας µεταβαίνει από τα πρόσκαιρα στα αιώνια και γίνεται
«γέφυρα µετάγουσα τους εκ γης προς ουρανόν»
και «σκέπη του κόσµου πλατυτέρα νεφέλης». Ενθρονίζεται ως «∆έσποινα του κόσµου, ελπίς και
προστασία των πιστών» και καθίσταται «πρεσβεία
θερµή και τείχος απροσµάχητον, ελέους πηγή του
κόσµου καταφύγιον».
Ο Ορθόδοξος λαός µας θα τιµήσει και φέτος το
πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου µέσα από τη
λατρεία της Εκκλησίας µας αλλά και µέσα από την
Ελληνορθόδοξη παράδοσή µας. Στην Μητροπολιτική µας περιφέρεια της Παροναξίας η καρδιά της
εορτής χτυπά ξανά στο Πανελλήνιο Ιερό Προσκύνηµα της Παναγίας Εκατονταπυλιανής Πάρου, το
οποίο εκτός από σηµαντικό θρησκευτικό κέντρο
αποτελεί και σπουδαίο χριστιανικό µνηµείο, χτισµένο τον 4ο µ.Χ. αιώνα από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο προς εκπλήρωση τάµατος της µητέρας του
Αγίας Ελένης.
Παρά το γεγονός ότι η σκιά της πανδηµίας εξα-

κολουθεί να βαραίνει την ατµόσφαιρα, λόγω της
άρσης των περιοριστικών µέτρων που είναι σε
ισχύ όλες οι Ιερές Ακολουθίες καθώς και η Λιτάνευση της Θαυµατουργού Ιεράς Εικόνος της Παναγίας Εκατονταπυλιανής θα πραγµατοποιηθούν
κανονικά βάσει του προγράµµατος που έχει ανακοινώσει το Ιερό Προσκύνηµα. Καλό όµως είναι
να µην ξεχνάµε την ατοµική µας ευθύνη απέναντι
στην προστασία των συνανθρώπων µας αλλά και
του ίδιου µας του εαυτού αποφεύγοντας όσο το δυνατόν περισσότερο τον συγχρωτισµό και κάνοντας
χρήση των προστατευτικών µέσων που ενδείκνυνται για την αποφυγή της διασποράς του ιού.
Εύχοµαι ολόψυχα η Χάρη της Παναγίας µας της
Εκατονταπυλιανής να µας αξιώσει να εορτάσουµε
την µεγάλη εορτή της Κοιµήσεώς Της µε υγεία και
η θερµή σκέπη και προστασία Της να σκεπάζει το
έθνος µας αλλά και τον κόσµο ολόκληρο.
Καλό και ευλογηµένο ∆εκαπενταύγουστο!
† Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ».

ART EXHIBITION EXPOSITION EΚΘΕΣΗ

ΠΑΡΙΟ ΦΩΣ
ΠΕΤΡΑ
ΚΑΙ

PAROS LIGHT AND STONES
PIERRES ET LUMIERES DE PAROS
ΧΩΡΟΣ ΤΕΧΝΩΝ - ΚΤΗΡΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΠΑΡΟΙΚΙΑ
MUNICIPAL ART GALLERY (DIMITRAKOPOULOS BUILDING) PARIKIA

ΙΑΤΡΙΚΑ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
DIAGNOSTICAL MEDICAL CENTRE
∆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
Παροικιά ● Τ: +302284401044
www.iatrolysis.gr ● iatrolysis@gmail.com

FRANCOIS JEAN

BEATRICE CHATEAU

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

www.fonitisparou.gr

γυναίκες

∆ΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Βαθιές αιτίες
και ουσιαστικές λύσεις

Οι αποτρόπαιες δολοφονίες γυναικών το τελευταίο διάστηµα φέρνουν για
άλλη µια φορά στο προσκήνιο το θέµα της βίας που εκδηλώνεται µέσα στο
πλαίσιο της οικογένειας ή της συντροφικής σχέσης και µαρτυρούν µε τραγικό
τρόπο την απουσία ουσιαστικής στήριξης και προστασίας από το κράτος των
γυναικών που υφίστανται κακοποιητική συµπεριφορά.
Παρακολουθήσαµε στα µέσα ενηµέρωσης επί ηµέρες µε κάθε λεπτοµέρεια την παρουσίαση των βίαιων
περιστατικών και ακούσαµε σε επανάληψη για άλλη
µια φορά τις απόψεις και τις αντιπαραθέσεις των κοµµάτων εξουσίας Ν∆ µε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, που
τελικά περιορίζουν την αντιµετώπιση του θέµατος στο
πλαίσιο αλλαγών στο Ποινικό ∆ίκαιο και στη νοµική κατοχύρωση του όρου «γυναικοκτονία», χωρίς να
µπαίνουν στην ουσία του προβλήµατος, δηλαδή τα
απαραίτητα µέτρα για την προστασία και την υποστήριξη των γυναικών που υφίστανται βία, που για αυτά
βέβαια τα µέτρα απαιτείται γενναία κρατική χρηµατοδότηση. Σαφώς και πρέπει να αυστηροποιηθεί ο νόµος.
Τι θα αλλάξει επί της ουσίας µόνο µε την αυστηροποίηση του νοµικού πλαισίου, όταν για την στήριξη των θυµάτων οι υπάρχουσες
υποδοµές και το ανθρώπινο δυναµικό που τις πλαισιώνει είναι σταγόνα στον
ωκεανό των αναγκών;
Σήµερα σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν για τα θύµατα 44 συµβουλευτικά
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κέντρα, 19 ξενώνες φιλοξενίας, και 1 τηλεφωνική γραµµή (!) όπως καυχιέται
η κυβέρνηση ενώ αξίζει να πάρουµε υπ’ όψιν µας ότι µόνο το πρώτο εξάµηνο
τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας που έχουν χειριστεί τα αστυνοµικά
τµήµατα της χώρας ανέρχονται 5.139.
Μήπως γλύτωσαν όµως γυναίκες που είχαν απευθυνθεί στην αστυνοµία, είχαν καταθέσει µηνύσεις και υπήρχαν ακόµα και ασφαλιστικά µέτρα; Πρόσφατο παράδειγµα η δολοφονία της 41 χρονης γυναίκας στη Ζάκυνθο που µόλις
είχε επιστρέψει από το αστυνοµικό τµήµα. Μήπως είναι λίγες οι περιπτώσεις
που οι κοστοβόρες και µακροχρόνιες νοµικές διαδικασίες, η ανασφάλεια, οι
συνθήκες εργασίας και ζωής οι αντιδραστικές αντιλήψεις σε βάρος των γυναικών (ειδικά στις µικρές κοινωνίες) όπως αυτές αποτυπώνονται στη κοινωνική
συνήθεια και συµπεριφορά στις διαπροσωπικές και κοινωνικές σχέσεις δεν
αποτρέπουν τα θύµατα της βίας να προχωρήσουν; Πως θα ξεφύγουν και θα
προχωρήσουν τα θύµατα χωρίς το απαιτούµενο δίχτυ προστασίας όταν οικονοµικά εξαρτώνται από τους θύτες, χωρίς τους απαιτούµενους οικονοµικούς πόρους; Που θα στηριχτούν,
πως θα στηρίξουν τα παιδιά τους όταν δεν υπάρχει ένα
κράτος πρόνοιας;
Γι’ αυτό σήµερα χρειάζεται οι γυναίκες να δυναµώσουν τον αγώνα τους για την εξασφάλιση σύγχρονων
κοινωνικών δικαιωµάτων στη µόνιµη και σταθερή
δουλειά, στην αποκλειστικά δηµόσια και δωρεάν Υγεία,
Πρόνοια, Παιδεία ώστε καµιά συντροφική σχέση να µη
µετατρέπεται σε βαρίδι, φυλακή και απειλή για τη ζωή
της γυναίκας.

Οµάδα Γυναικών
Πάρου Αντιπάρου
(Μέλος της ΟΓΕ)
Οµάδα Γυναικών Πάρου-Αντιπάρου (µέλος της ΟΓΕ)
omadaginaikonparou@gmail.com

19.8.22

@21:45 ΘEΑΤΡΟ ΑΡΧIΛΟΧΟΣ
ARCHILOHOS THEATRE

ΑΛΚΗΣΤΙΣ
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
ΘΩΜΑΣ ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΗΣ
πιάνο

«και μείναμε
άνθρωποι»

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

ΕΙΣΟΔΟΣ • ADMISSION €20,00
ΠΡΟΠΩΛΗΣΗ • PRESALE
XOΡΗΓΟI

parospark.com

XOΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

parospark

TICKET SERVICES

ΝAΟΥΣΑ

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

ΤΑΝΤΑΝΗΣ
Τ. 22840 51261
έπιπλο | φωτιστικό | διακόσµηση | δώρο

www.fonitisparou.gr

Ολοήµερα
σχολεία
Σε περίπου 5.000 τµήµατα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Περιφέρεια πιλοτικά το διευρυµένο ωράριο,
όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας - Πώς θα
ενηµερωθούν οι γονείς
Τα νηπιαγωγεία και δηµοτικά σχολεία, που από
τον Σεπτέµβριο θα λειτουργήσουν µε διευρυµένο ωράριο έως τις 17.30 (αντί έως τις 16.00
που ίσχυε έως τώρα) ανακοίνωσε το υπουργείο
Παιδείας.
Σύµφωνα µε το υπουργείο, για την επιλογή των
σχολικών µονάδων ελήφθησαν υπόψη κριτήρια
όπως το µαθητικό δυναµικό του σχολείου, ο αριθµός των µαθητών που φοιτούν ήδη σε ολοήµερο
και ο αριθµός των λειτουργούντων ολοήµερων
τµηµάτων. Το πρόγραµµα θα υλοποιηθεί περίπου
στο 50% των τµηµάτων που λειτουργούν σήµερα
ως ολοήµερα, δηλαδή σε σχεδόν 5.000 τµήµατα σε
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και περιφέρεια.
Οι γονείς θα ενηµερωθούν για όλες τις λεπτοµέρειες σχετικά µε την εγγραφή των παιδιών τους
στο διευρυµένο Ολοήµερο τις πρώτες ηµέρες του
Σεπτεµβρίου και πριν την έναρξη των µαθηµάτων,
από τους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων.
Στην υπουργική απόφαση µε τη λίστα των σχολείων για την Αντίπαρο και την Πάρο συµπεριλαµβάνονται τα παρακάτω σχολεία:
1/Θ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ.

τοπικές ειδήσεις
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Απορρίµµατα

Ενδεικτικά επισυνάπτουµε πίνακα µε τις µηνι-

Στα 12 εκατοµµύρια τόνους ανέβηκε η συγκοµιδή
απορριµµάτων στην Πάρο το 2021, ενώ για φέτος και σύµφωνα µε τα στοιχεία ως τον Ιούλιο,
αυτά είναι ήδη 6 εκατοµµύρια, κάτι που σηµαίνει
ότι είναι πιθανόν µε τον όγκο της συγκοµιδής του
Αυγούστου και του Σεπτεµβρίου ο αριθµός πιθανά να ξεπεράσει τα περσινά επίπεδα.
Σηµειώνουµε ότι το 2019 (χρονιά ρεκόρ για τον
τουρισµό µας), τους µήνες Αύγουστο και Σεπτέµβριο έγινε από την Πάρο αποκοµιδή άνω των τριών εκ. τόνων.

αίες ποσότητες απορριµµάτων συγκριτικά µε τα
προηγούµενα έτη.
Η ∆ηµοτική Αρχή παρά την υποστελέχωση και
των αυξηµένο όγκο των απορριµµάτων καταβάλλει υπεράνθρωπη προσπάθεια για να διατηρήσει
το νησί καθαρό και ευπρεπές, εκσυγχρονίζοντας
διαρκώς τον εξοπλισµό (κάδοι, µηχανήµατα έργου
και απορριµµατοφόρα) και εντάσσοντας σηµαντικά έργα, όπως η δηµιουργία πράσινων σηµείων, σε
χρηµατοδοτικά προγράµµατα.
Ο ∆ήµος Πάρου κάνει ΕΚΚΛΗΣΗ στους πολίτες, ιδιαίτερα στους επαγγελµατίες τουριστικών
επιχειρήσεων για την τήρηση όλων των κανόνων
καθαριότητας.

Έκκληση του δήµου Πάρου
Ο δήµαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος για την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά µε τις ποσότητες απορριµµάτων στο νησί δηµοσιοποίησε την
παρακάτω ανακοίνωση:
«Αγαπητοί συµπολίτες,
Φέτος, οι αφίξεις των επισκεπτών στο νησί µας
έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούµενο. Η εµφανής
αυτή αύξηση των επισκεπτών οδήγησε ασφαλώς
και στην αύξηση του όγκου των απορριµµάτων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλούµε
να δείξετε κατανόηση, υποµονή και υπευθυνότητα.
∆ΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΜΑΣ
∆ΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΤΟ ΧΩΡΟ ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ Η ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ
ΚΑΘΑΡΕΣ
Ας προσπαθήσουµε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να διατηρήσουµε την Πάρο µας καθαρή, φιλόξενη και νοικοκυρεµένη!».
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πρώτο θέµα

Με γά λ η έλλει ψ η π ροσωπ ικού στην Πάρο

Ιούνιο, καθώς οι κερδισµένες - νέες θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν φέτος είναι 19.113,
όταν πέρσι το ίδιο χρονικό διάστηµα (παρά του ότι
είχαµε το λοκ ντάουν) είχαν δηµιουργηθεί 73.502
νέες θέσεις για εποχιακή εργασία στον κλάδο του
τουρισµού. Σηµειώνουµε ότι οι προβλέψεις για
τις νέες θέσεις εργασίας την τουριστική περίοδο
ήταν ιδιαίτερα αισιόδοξες, παρά το καταγεγραµµένο πρόβληµα των ελλείψεων τουλάχιστον 50.000
θέσεων εργασίας στο ξεκίνηµα της σεζόν. Ακόµα,
οι προσλήψεις που έγιναν τον Ιούνιο ήταν εξαιρετικά περιορισµένες και αφορούσαν ουσιαστικά όχι
µόνο νέες ηλικίες (15-29 ετών), αλά και προσωπικού χωρίς εµπειρία.

χές της χώρας. Το «εισαγόµενο» όµως προσωπικό
για να έρθει πρέπει να έχει στέγαση, κάτι που στην
σηµερινή Πάρο φαντάζει σχεδόν αδύνατον. Στο
ρεπορτάζ που κάναµε ακούσαµε για περιπτώσεις
στέγασης που αγγίζουν τη φαντασία. Για την ώρα
δεν έχουµε βέβαια στην Πάρο φαινόµενα τύπου
Μυκόνου µε κοντέινερ, «αλλά καλοµελέτα και έρχεται» µας είπε επιχειρηµατίας του νησιού. Παρά
ταύτα, υπάρχουν περιπτώσεις που γιαπιά έχουν
µεταβληθεί σε «ξενώνες» και πρώην αποθήκες
των επιχειρήσεων που έχουν µετατραπεί σε διαµερίσµατα.
Ένα άλλο πρόβληµα για τις τουριστικές επιχειρήσεις είναι ότι πλέον δεν µπορούν να «κρύψουν»
τίποτα, λόγω των πολλαπλών ελέγχων που τους
γίνεται, ειδικά το φετινό καλοκαίρι. Η οικονοµική
αστυνοµία είναι σχεδόν κάθε εβδοµάδα στις επιχειρήσεις τους, ενώ οι έλεγχοι για τα ωράρια
του προσωπικού είναι πλέον κανόνας. Φυσικά, αυτό είναι πολύ καλό για όλους τους εργαζόµενους, αλλά αρκετές νησιωτικές επιχειρήσεις για
δεκαετίες είχαν µάθει να δουλεύουν αλλιώς, ειδικά σε εστίαση και καταλύµατα. Όπως λένε πολλοί
επιχειρηµατίες του τουρισµού «το Σ∆ΟΕ» έχει γίνει
συνέταιρος στα µαγαζιά µας».

Το πρόβληµα στην Πάρο

Οι επιπτώσεις

Το νούµερο ένα πρόβληµα στην Πάρο για τη µη
εύρεση προσωπικού είναι η έλλειψη στέγης για
τους εργαζόµενους.
Είναι γνωστό ότι στην Πάρο είναι λίγες οι θέσεις
εργασίας που αφορούν τον ντόπιο πληθυσµό. Κι
αυτό διότι οι περισσότεροι εργαζόµενοι στην Πάρο
ενδιαφέρονται για δωδεκάµηνη εργασία και όχι
εποχιακή. Επίσης, οι περισσότεροι εργαζόµενοι
από την Πάρο στον τοµέα του τουρισµού απασχολούνται σε οικογενειακές επιχειρήσεις.
Έτσι, στο νησί παλαιότερα είχαµε τους θερινούς
µήνες «εισαγόµενο» προσωπικό απ’ άλλες περιο-

Πώς αντιµετωπίζουν όµως το πρόβληµα οι επιχειρήσεις όχι µόνο στην Πάρο, αλλά σε όλους τους
τουριστικούς προορισµούς; Όσο κι αν αποτελεί
ζήτηµα, η λύση είναι η υποβάθµιση υπηρεσιών...
∆ηλαδή, πολλοί επιχειρηµατίες έχουν αφαιρέσει
τις «µπελαλίδικες» παραγγελίες και έχουν βγάλει
από το µενού χρονοβόρες κατασκευές εδεσµάτων.
Ακόµα, ένας άλλος τρόπος για να λειτουργήσουν
οι επιχειρήσεις τους είναι να κλείνουν νωρίτερα
τα βράδια, ακόµα κι αν έχουν προσωπικό, αφού
οι έλεγχοι για τα ωράρια εργαζόµενων είναι συνεχείς.

«Χτυπούν» 18ώρα οικογενειακά
Η Πάρος µπορεί εφέτος να ζει ίσως µεγαλύτερες στιγµές και από το 2019 στον τουρισµό,
αλλά οι συνθήκες εργασίας για όλους όσοι εργάζονται πηγαίνουν από το κακό στο
χειρότερο.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις από τον σύλλογο καφεστιατόρων Πάρου οι ελλείψεις που παρουσιάζονται στο προσωπικό ίσως είναι άνω του 30%!
Κι αυτό όχι γιατί ο κλάδος της εστίασης προσπαθεί
να κάνει οικονοµία στο µισθολογικό κόστος, αλλά
διότι δεν βρίσκουν προσωπικό. Όπως µας είπε στέλεχος του συλλόγου καφεστιατόρων Πάρου υπάρχουν καταστηµατάρχες του κλάδου που κυριολεκτικά έχουν κατασκηνώνει µέσα στις επιχειρήσεις
τους αφού είναι αναγκασµένοι να βρίσκονται εκεί
επί 18 ώρες περίπου. Έτσι, κάποιοι εξ αυτών προτιµούν να εκµεταλλευτούν τις λίγες ώρες ξεκούρασης που τους αποµένουν και να κοιµούνται µέσα
στα µαγαζιά για να γλυτώσουν την ώρα µετακίνησής τους προς το σπίτι τους. Έτσι, για τη λειτουργία πολλών επιχειρήσεων στην Πάρο µπαίνει
µπροστά ο πατροπαράδοτος τρόπος εργασίας των
οικογενειακών επιχειρήσεων. ∆ηλαδή, όλη η οικογένεια στη δουλειά. Πολύ συχνά στο νησί µας θα
δει κάποιος σε επιχειρήσεις να εργάζονται ακόµα
και παιδιά των τελευταίων τάξεων του δηµοτικού
σχολείου ή των πρώτων τάξεων του γυµνασίου. Ο
µπαµπάς γίνεται από λαντζέρης έως µπουφετζής,
η µαµά από σερβιτόρα έως καθαρίστρια και η γιαγιά µένει στο βάθος της κουζίνας…
Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνονται µε τον επισηµότερο τρόπο από τα τελευταία στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήµατος «Εργάνη» για τον µήνα
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Ο πρόεδρος της Οµοσπονδίας Αρχιµαγείρων Ελλάδος, Τάσος Ζησόπουλος, µιλώντας
στο ethnos.gr για το θέµα είπε: «Έλειπαν στην
αρχή της σεζόν από τη βαριά βιοµηχανία του τουρισµού 40.000 µε 50.000 εργαζόµενοι σύµφωνα µε
τα επίσηµα στοιχεία του υπουργείου Τουρισµού.
Αυτές οι κενές θέσεις όχι µόνο δεν καλύφθηκαν, αλλά αρχίζουν και εγκαταλείπουν από
την πίεση και τις καταστάσεις όσοι πήγαν να
δουλέψουν φέτος. Αν εγκαταλείψουν και άλλοι,
µπορεί να φτάσει αυτό το νούµερο και τις 60.000»
,προσθέτοντας ότι αυτό το φαινόµενο καταγράφεται σε νέους, κυρίως, µάγειρες και ζαχαροπλάστες και λιγότερο σε σερβιτόρους.
Ο πρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Χαλκιδικής, Γεώργιος Γκιλής, είπε:
«Έχουµε καλοκαίρι ακόµη µπροστά µας και όταν
ένας εργαζόµενος δουλεύει παραπάνω ώρες το
θέµα είναι αν θα µπορέσει να αντεπεξέλθει
µέχρι το τέλος της σεζόν. Άνθρωποι είµαστε
όλοι και έχουµε συγκεκριµένες δυνατότητες. Φοβάµαι ότι θα δηµιουργηθούν και άλλα κενά από
ανθρώπους που δεν θα µπορέσουν να αντεπεξέλθουν. Ολοένα και περισσότεροι επιχειρηµατίες
προσπαθούν µε αλχηµείες να βγάλουν τη σεζόν και
να ανταποκριθούν στο αυξηµένο τουριστικό κύµα,
κλείνοντας όπως-όπως τις... τρύπες που έχουν
δηµιουργηθεί από την έλλειψη προσωπικού. Έβαλαν ποδιές και οι µαγαζάτορες και είτε δουλεύουν
υπερωρίες, είτε επιστρατεύουν συγγενικά τους
πρόσωπα, είτε ποντάρουν στο φιλότιµο του προσωπικού τους που το απασχολούν χρόνια και το
νιώθουν σαν οικογένεια».

Ο ανταγωνισµός, τα ζητήµατα
Μέσα στο πρόβληµα της έλλειψης προσωπικού
έχουν προστεθεί όµως και άλλα ζητήµατα.
Ένα από τα ζητήµατα –που είναι ιδιαίτερα στη
Νάουσα- είναι κι αυτό που έχει παρατηρηθεί σχεδόν από την έναρξη των µέτρων ασφαλείας µε
τον κορωνοϊό. ∆ηλαδή, καταστήµατα εστίασης µετατρέπονται το βράδυ σε µπαρ µε µουσική, ενώ
µπαρ σερβίρουν φαγητό. Μαζί µε αυτά τα ζητήµατα υπάρχουν και προβλήµατα «αρπαγής» προσωπικού µεταξύ επιχειρήσεων.
Ο πρόεδρος του Επαγγελµατικού Επιµελητηρίου Κυκλάδων, Γιάννης Ρούσσος, είπε: «Είναι η πρώτη χρονιά που αντιµετωπίζουµε αυτό το
πρόβληµα σε αυτό το µέγεθος και δεν είναι µόνο
ελληνικό φαινόµενο αλλά πανευρωπαϊκό. Φαντάζει πολύ πιο δύσκολο απ’ ότι αρχικά είχε εµφανιστεί».
Είναι αναγκαίο να επανεξεταστούν κάποια πράγµατα, όπως ξεκίνησαν δειλά-δειλά µε τις εργασιακές συνθήκες πάντοτε µε την εξασφάλιση των
δικαιωµάτων των εργαζοµένων. Πρέπει, όµως, να
αντιληφθούµε όλοι µας ότι σε µια τουριστική περιοχή θα πρέπει να γίνεται συµφωνία µεταξύ εργαζοµένων και εργοδοτών γιατί σε µια σεζόν που οι
ρυθµοί είναι έντονοι και δουλεύουµε πέντε µήνες
δεν µπορεί να λειτουργεί η αγορά µε τους κανόνες που υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχουν ιδιαίτερες
ρυθµίσεις που να καλύπτουν εργαζόµενους και εργοδότες».
Για το φαινόµενο της µετακίνησης εργαζοµένων
από τη µια δουλειά στην άλλη ο πρόεδρος του επιµελητηρίου Κυκλάδων είπε: «Καταγράφεται µια

πρώτο θέµα
πλειοδοσία όπου οι εργαζόµενοι επιλέγουν που
είναι καλύτερες οι συνθήκες για αυτούς, µε αποτέλεσµα την µια µέρα να έχει πρόβληµα η µία επιχείρηση και την άλλη µέρα να έχει κάποια άλλη».

Οι εργαζόµενοι
Οι εργαζόµενοι στην τουριστική βιοµηχανία
υποστηρίζουν από την πλευρά τους ποιο είναι το
πρόβληµα και δεν υπάρχει διαθέσιµο προσωπικό.
Όπως υποστηρίζουν στο θέµα της υγείας και της
ασφάλειας -κυρίως στα αυτόνοµα εστιατόρια- οι
επιχειρήσεις τους δεν έκαναν αρκετά για να διασφαλίσουν την υγεία τους. Ακόµα, έχουν επισηµάνει ότι η αµοιβή τους δεν είναι ανάλογη για να
ζήσουν. Πιστεύουν ότι η αµοιβή είναι πολύ µικρή
για τις απαιτήσεις της εργασίας. Όταν ειδικά µιλάµε για εποχιακούς υπαλλήλους, τότε αυτό αποκτά
µεγαλύτερη σηµασία γιατί η µικρή προσαύξηση
που παίρνουν λόγω εποχικότητας δεν είναι αρκετή για να ζήσουν αξιοπρεπώς.
Ένα άλλο ζήτηµα που είναι υπαρκτό είναι η αλλαγή σταδιοδροµίας. Αυτό διότι κατά τη διάρκεια
του λοκ ντάουν ο τουρισµός χτυπήθηκαν περισσότερο από κάθε άλλον τοµέα και πολλοί εργαζόµενοι αναγκάστηκαν να αλλάξουν εργασία ή
να επιστρέψουν στην εκπαίδευση ή ακόµα και να
φύγουν στο εξωτερικό. Ορισµένοι από αυτούς διαπίστωσαν ότι η νέα τους εργασία είναι λιγότερο
αγχωτική και προσφέρει καλύτερους µισθούς. Επί-
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σης, πολλοί εργαζόµενοι έχουν υποστεί κακοµεταχείριση από προϊσταµένους αλλά και από αγενείς
πελάτες, ειδικά κατά τη διάρκεια της πανδηµίας
λόγω της έλλειψης επαρκών εσόδων. Η έλλειψη
επαρκών εισπράξεων εξαγρίωνε τους επιχειρηµατίες, αλλά και αποθράσυνε κάποιους πελάτες .
Τέλος, ένα ποσοστό εργαζοµένων κατά τη διάρκεια του lock down απογοητεύτηκαν. Με την
πρώτη ευκαιρία άνοιξαν τα φτερά τους προς άλλες
χώρες που η εστίαση και ο τουρισµός παρέµεναν
σε λειτουργία. Κατόπιν, βλέποντας τη διαφορά των
συνθηκών και τις αµοιβές, δε θέλησαν να επιστρέψουν.
Μιλώντας οικονοµικό podcast της εφηµερίδας
«Καθηµερινή», The Money Pod, ο πρόεδρος
του ΣΕΤΕ, Γιάννης Ρέτσος, είπε: «Οι επιπτώσεις της πανδηµίας στις ζωές των εργαζοµένων
αλλά και η ανάκαµψη άλλων κλάδων της οικονοµίας που προσελκύουν πλέον εργαζόµενους από
τα τουριστικά επαγγέλµατα βρίσκονται πίσω από
την έλλειψη προσωπικού στον ελληνικό τουρισµό.
Πέρυσι υπήρξαν κενές θέσεις µόνο στα ξενοδοχεία.
Το ύψος των µισθών είναι το τελευταίο των προβληµάτων, καθώς καθορίζεται από την προσφορά
και τη ζήτηση. Θα είναι κουτός ένας επιχειρηµατίας στον τουρισµό να µη βρίσκει κόσµο
και την ίδια ώρα να µην αυξάνει τον µισθό.
Μεγαλύτερο πρόβληµα είναι η εποχικότητα του
κλάδου, η οποία σε ορισµένες περιπτώσεις οδηγεί
σε εξαντλητικές εργασιακές συνθήκες».

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

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

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

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
+30 22840 41504 - info@kritikoswood.gr
ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ
+30 22840 21212 - expo@kritikoswood.gr
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891 - prod2@kritikoswood.gr

Αυτό το καλοκαίρι
θα είναι πολιτικά... «καυτό»!
Μην είσαι τζίτζικας, γίνε μέρμηγκας!
ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Ευ Πολιτεύεσθαι

ιτεύεσθαι

ολιτικά,
έξυπνα

ips της πολιτικής επικοινωνίας, αποτέλεσµα
ενασχόλησης και εµπειρίας του συγγραφέα,
τα για τη σύγχρονη επικοινωνία κάθε πολιτι, στην εποχή της ταχύτητας των εξελίξεων, του
ς στοχευµένης προσέγγισης κοινού, µε προτάµένου πολιτικού λόγου.

ps της πολιτικής επικοινωνίας είναι εξαιρετική
ος για οµιλίες, συνεντεύξεις και δηλώσεις κάθε
φήσουν το προσωπικό στίγµα σας, θα «παίξουν»
ΜΕ και θα «γράψουν» ιστορία στην πολιτική.
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Ευ Πολιτεύεσθαι

τζι τζιτζι τζι τζι
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333+1

Tips

ΘΑΝΑΣΗΣ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

ips της πολιτικής επικοινωνίας είναι µικρά
που θα πρωταγωνιστήσουν στην επικαιρόαρίσουν σε κάθε πολιτικό γρήγορη και ανέρισιµότητα, αυθεντικότητα, σύγχρονη εικόνα
του και µια εξέχουσα θέση στο πάνθεον των
στην πολιτική επικοινωνία.

κοινωνία σας στα καλύτερά της!

99-0-6

Politics: Λεωφ. Συγγρού 206, Καλλιθέα 176 72
thanasis.papamichail@yahoo.gr | facebook: Think Politics

ι
Διατίθετα
και στα ία
βιβλιοπωλε
Ιανός
&
Πολιτεία

τζι τζι
τζι

τζι

Συµβουλές & Ιδέες

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

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

τζι

6/14/21 4:21:57 PM

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

Τ.: 210 9568 066, 210 9580 876
E.: grammateia@nkmediagroup.gr • Thanasis.papa
Thanasis.papamichail@yahoo.gr
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ
ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3
σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2
στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή
ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.:
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil
Konday)
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, ενοικιάζεται διαµέρισµα 75 τ.µ. πλήρως
επιπλωµένο, ιδανική για φοιτητές.
Τηλ. για περισσότερες πληροφορίες:
697 770 5138
ΠΑΡΟΙΚΙΑ στο ιστορικό κέντρο,
ενοικιάζεται παραδοσιακή Μεζονέτα,
επιπλωµένη και πλήρως εξοπλισµένη, από 25/9/2022 µέχρι 25/6/2023,
κατά προτίµηση σε εκπαιδευτικούς.
∆ιαθέτει WIFI. Tηλ. 6972 639 017
ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ
και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίµηση
µε δίπλωµα. Τηλ. για πληροφορίες:
22840 27990
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων,
ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ.
Επικοινωνίας 6981 746 231
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για δουλειά

Αγγελία έως 15 λέξεις
1 έκδοση: 10,00€ / 3 εκδόσεις: 20,00€
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Από τεχνική εταιρεία µε πολυετή παρουσία και έδρα στην Πάρο, η οποία ειδικεύεται 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
γραφείου µε δίπλωµα οδήγησης ΙΧ,
καλή γνώση αγγλικών για σεζόν
στην Avis Πάρου (Λιµάνι Παροικίας
& Αερολιµένας). Τηλ. Επικοινωνίας :
6932 628 300

Πάρου, µε γνώσεις ηλεκτρολογικές ή
υδραυλικές ή ψυκτικές, για εργασία
όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας:
210 6232080 και στο email: info@
poseidon-paros.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται
από εταιρεία διανοµών, για µόνιµη
εργασία. Απαιτούµενα προσόντα:
Ηλικία έως 35 ετών, απόφοιτος
λυκείου, γνώση αγγλικής γλώσσας,
γνώσεις λογιστικής, γνώση Η/Υ,
ευγενική συµπεριφορά. Αποστολή
βιογραφικών στο Fax : 22840 –
41563, E-mail: arhicom1@otenet.gr
ή επικοινωνία στα τηλέφωνα 22840
– 41252, 41764.

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

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 ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 5* στη Χρυσή Ακτή

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

αγγελίες

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, µε
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, από
λογιστικό γραφείο. Αποστολή βιογραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com
Η BAUSYSTEMS – High Tech
and Design Fenestration- για
την διαχείριση των απαιτητικών
και µοντέρνων έργων της στα κουφώµατα αναζητεί δύο Μηχανικούς
Πολυτεχνείου (Μηχανολόγους ή
πολιτικούς µηχανικούς ή αρχιτέκτονες). 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 εργασιακό περιβάλλον µε ανταποδοτικές
παροχές. Εάν νοµίζετε ότι µπορείτε
να κάνετε πραγµατικότητα τις ιδιαίτερες 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
ΚΗΠΟΥΡΟΣ ζητείται για µερική
απασχόληση από το ξενοδοχείο
ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ στη Χρυσή Ακτή Πάρου.
Πληροφορίες στο τηλ. 6983 268 622
ΑΤΟΜΟ BAR - SERVICE ζητείται
από ξενοδοχείο στη Νάουσα της
Πάρου. Γνώση παρασκευής καφέδων
- ποτών, service πελατών, Αγγλικά.
Μισθός - ασφάλιση, διαµονή διατροφή. Βιογραφικά µε πρόσφατη
φωτογραφία. info@zeﬁ-hotel.com,
τηλ.6937 263 928
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΠΑΡΟΥ
Πάρος: 04-08-2022
ΘΕΜΑ: ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΠΛΕΙΟ∆ΟΤΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι στις 15 Σεπτεµβρίου
2022 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 10:30π.µ. - 11:00π.µ., θα διενεργηθεί στον Κρατικό Αερολιµένα Πάρου, δηµόσιος πλειοδοτικός διαγωνισµός µε σφραγισµένες προσφορές σύµφωνα µε τους προσαρτηµένους στην διακήρυξη όρους,
για την εκµίσθωση χώρου προς άσκηση και εκµετάλλευση του δικαιώµατος
λειτουργίας γραφείου ενοικίασης Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, στον Κρατικό Αερολιµένα Πάρου, για τρία (3) χρόνια.
Πληροφορίες και όροι διακήρυξης του διαγωνισµού θα δίνονται από την
Υ.Π.Α. ∆/νση ∆11 Οικονοµικού - Εφοδιασµού, Τµήµα Γ’, τηλ. 210 8916271
και από τον Κρατικό Αερολιµένα Πάρου, τηλ. 22840 90502-90501
Η Αν. Αερολιµενάρχης
Στέλλα Σαρρή

Προαγγελία γάµου
Ο Abram Chan του Timothy Kwan Yui και της Catherine Wing Han το
γένος Ko που γεννήθηκε στο Τορόντο Καναδά και κατοικεί στο Τορόντο Καναδά και η ∆ανάη Γάγαλη του Αναστασίου και της Μιράντας το γένος Συριοπούλου που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στο Τορόντο
Καναδά, θα παντρευτούν στις 5 Σεπτεµβρίου το 2022, στον Ιερό Ναό του
Αγίου Γεωργίου στην Αντίπαρο.
Ο Τζανακόπουλος Γεώργιος του Νικολάου και της Μερσίνης το γένος
∆αµία που γεννήθηκε στο Αµαρούσιο Αττικής και κατοικεί στη Πάρο και η
Αρβανίτη Βενετία του ∆ηµητρίου και της Βαρβάρας το γένος Ανδριοπούλου
που γεννήθηκε στο Αµαρούσιο Αττικής και κατοικεί στο Ηράκλειο Αττικής,
θα παντρευτούν στις 9 Σεπτεµβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη στην
Πάρο.
Ο Τοζακίδης Χαράλαµπος του Χριστόφορου και της Μαργαρίτας το γένος
Περαντινού, που γεννήθηκε στο Χολαργό Αττικής και κατοικεί στη Πάρο και
η Μαύρη Ελένη του Μενέγου και της Μαρίας το γένος Λουκή, που γεννήθηκε στο Αµαρούσιο Αττικής και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν στις 10
Σεπτεµβρίου 2022 στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων στην Πάρο.

∆ωρεάν wi-fi
O δήµος Πάρου σε συνεργασία µε τη «Euroaxes» και µέσω του προγράµµατος «WiFi4EU», ολοκλήρωσε την εγκατάσταση ασύρµατου δικτύου ελεύθερης
πρόσβασης, εξασφαλίζοντας δωρεάν συνδεσιµότητα WiFi για όλους τους κατοίκους και επισκέπτες του νησιού στους εξής δηµόσιους χώρους:
Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους – λιµάνι, ΚΑΠΗ δήµου Πάρου, Κοινότητα
Κώστου, Κοινότητα Λευκών, Κοινότητα Λευκών –Σπίτι Λογοτεχνίας, Κοινότητα Αρχίλοχου και Κοινότητα Μάρπησσας.

Τι είναι το WiFi4EU;
Το Wiﬁ4EU είναι µια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αποσκοπεί στην παροχή δηµόσιων συνδέσεων Wi-Fi σε τοπικές κοινότητες.
Εντάσσεται στη στρατηγική της Επιτροπής Γιούνκερ για την ψηφιακή ενιαία
αγορά, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της συνδεσιµότητας σε ολόκληρη την
Ευρώπη. Η πρωτοβουλία WIFI4EU αποτελεί προϊόν αυτού του στόχου. Το
WiFi4EU επιδιώκει τη δηµιουργία ενός πανευρωπαϊκού δικτύου δηµόσιων
σηµείων πρόσβασης στο διαδίκτυο για τους Ευρωπαίους πολίτες σε δήµους
ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

www.fonitisparou.gr

e-κληρονοµιές!
Τέλος η ταλαιπωρία και η γραφειοκρατία των πολιτών για τις κληρονοµιές βάζει η ΑΑ∆Ε, ενεργοποιώντας την πλατφόρµα για την ηλεκτρονική
υποβολή των δηλώσεων φόρου κληρονοµιάς.
Στο εξής, αυτές οι υποθέσεις (ακινήτων, ΙΧ, χρηµάτων, µετοχών κ.α.) θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά µέσω της πλατφόρµας «MyProperty»
της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων.

Σηµειώνεται πως µε βάση το νόµο, το αφορολόγητο όριο ανέρχεται στα 150.000 ευρώ.
Από τις 150.000 ευρώ και πάνω εφαρµόζεται
κλίµακα φορολόγησης, που προβλέπει φόρο 1%
από τις 150.000 και µέχρι του ποσού των 300.000
ευρώ, από το ποσό των 300.000 ευρώ και µέχρι
τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 5%, ενώ για
τα ποσά που υπερβαίνουν τις 600.000 ευρώ προκύπτει φόρος 10%.

Αφορολόγητο α’ κατοικίας
Για όσους κληρονοµούν πρώτη κατοικία το αφορολόγητο όριο παρέχεται για αξία κατοικίας µέχρι
200.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαµο κληρονόµο και µέχρι 250.000 ευρώ για έγγαµο ή γι’ αυτόν που έχει συνάψει σύµφωνο συµβίωσης.
Η απαλλαγή προσαυξάνεται κατά 25.000 ευρώ
για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και κατά
30.000 ευρώ για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα ανήλικα τέκνα, των οποίων την επιµέλεια
έχει ο δικαιούχος. Στο ποσό της απαλλαγής περιλαµβάνεται και η αξία µιας θέσης στάθµευσης
αυτοκινήτου και ενός αποθηκευτικού χώρου, για
επιφάνεια εκάστου έως 20 τ.µ., εφόσον βρίσκονται στο ίδιο ακίνητο και αποκτώνται ταυτόχρονα.
Επίσης, χορηγείται απαλλαγή για οικόπεδο αξίας
µέχρι 50.000 ευρώ για κάθε ανήλικο ή άγαµο και
µέχρι 100.000 ευρώ για κάθε έγγαµο, προσαυξανόµενη κατά 10.000 ευρώ για καθένα από τα δύο
πρώτα τέκνα και κατά 15.000 ευρώ για το τρίτο
και καθένα από τα επόµενα τέκνα. Τα παραπάνω
ποσά ισχύουν για την απόκτηση πρώτης κατοικίας
µε κληρονοµιά και µε γονική παροχή.

ειδήσεις

178 νέοι
εκπαιδευτικοί
στο Ν. Αιγαίο
Νέοι µόνιµοι εκπαιδευτικοί (8856) διορίζονται
στα σχολεία της χώρας σε όλες τις εκπαιδευτικές
βαθµίδες και όπως ισχυρίζεται ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου Παιδείας, Αλέξανδρος
Κόπτσης, θα έχουν τοποθετηθεί στις θέσεις τους
µέσα στον Αύγουστο.
Σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Τα Νέα» «Προτεραιότητα των τελευταίων ετών αποτελεί η Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση – τα νηπιαγωγεία και δηµοτικά
σχολεία – όπου τα κενά είναι περισσότερα».
Στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση θα προσληφθούν 4.904 άτοµα. Από αυτούς, µε βάση τον σχεδιασµό πρώτοι σε αριθµούς διορισµούς έρχονται
οι δάσκαλοι µε συνολικά 3.332 άτοµα και ακολουθούν οι νηπιαγωγοί µε 971 άτοµα, οι δάσκαλοι Αγγλικών µε 280 άτοµα, οι γυµναστές µε 100 άτοµα
αλλά και οι δάσκαλοι µουσικής µε 83 άτοµα. Για
τη διδασκαλία των Γαλλικών θα αναλάβουν καθήκοντα τις επόµενες ηµέρες 48 άτοµα και για την
Πληροφορική 43 άτοµα.
Στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση προσλαµβάνονται 1.928 άτοµα, µε τους διορισµούς να αφορούν
ειδικότητες που κάθε χρόνο κατέγραφαν τις µεγαλύτερες ελλείψεις. Από τη νέα σχολική χρονιά
αναλαµβάνουν καθήκοντα 288 βιολόγοι, 321
µαθηµατικοί και 307 φιλόλογοι. Επιπλέον για τη
διδασκαλία των Αγγλικών προσλαµβάνονται 67
άτοµα και για τη διδασκαλία της Μουσικής 62
άτοµα.
Στα µουσικά σχολεία προσλαµβάνονται 306 άτοµα, στην Ειδική Αγωγή της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 492 άτοµα, ενώ στην Ειδική Αγωγή της
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 556 άτοµα καθώς
και ειδικό εκπαιδευτικό βοηθητικό προσωπικό
400 άτοµα.
Στο νότιο Αιγαίο, θα προσληφθούν στην Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση 56 άτοµα και στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση 122 άτοµα

Ιούλιος µε
ρεκόρ αφίξεων
Μπροστά σ’ ένα µεγάλο ρεκόρ βρέθηκε ο λιµένας
Παροικιάς τον Ιούλιο 2022 σύµφωνα µε τα στοιχεία που έδωσε στη δηµοσιότητα το λιµεναρχείο
Πάρου.
Σύµφωνα µε τα στοιχεία στον λιµένα Παροικιάς
αποβιβάστηκαν 165.585 επιβάτες έναντι 151.896
που ήταν τον Ιούλιο τη χρονιάς ρεκόρ (2019) για
τον ελληνικό τουρισµό. Σηµειώνουµε ακόµα, ότι
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Φοιτητική εστία
Κάθε Αύγουστο, έως το άνοιγµα των σχολών τον
Οκτώβριο, χιλιάδες άνθρωποι στη χώρα µας βρίσκονται σε αναζήτηση φοιτητικών διαµερισµάτων
ενόψει της νέας ακαδηµαϊκής χρονιάς.
Σε επίπεδο επικράτειας για το 2022, η µέση ζητούµενη τιµή ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών
σηµειώνει αύξηση 7,7% σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά. Παράλληλα, σηµαντική µείωση
της τάξης του 25% παρουσιάζει η διαθεσιµότητα
των φοιτητικών κατοικιών σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, µε τη µικρότερη µείωση να καταγράφεται στην Αθήνα και τη µεγαλύτερη στην
επαρχία, και ιδιαίτερα σε δηµοφιλείς τουριστικούς
προορισµούς.

Οι τιµές
Στην Αθήνα, οι τιµές ενοικίασης φοιτητικών
σπιτιών µε την υψηλότερη ζητούµενη τιµή να
εντοπίζεται στις περιοχές Κολωνάκι – Λυκαβηττός,
Μετς, Κουκάκι, ∆άφνη, Γουδί και Ιλίσια. Στο Γουδί και τα Ιλίσια, περιοχές κοντά σε µερικά από τα
µεγαλύτερα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, σηµειώθηκε
σηµαντική αύξηση ζητούµενης τιµής κατά 16,1%
και 7,1% αντίστοιχα. Σηµαντική αύξηση 12% σηµειώνεται και στην περιοχή του Ζωγράφου (10
ευρώ/τ.µ.) η οποία αποτελεί σταθερά µία από τις
δηµοφιλέστερες περιοχές για αναζήτηση φοιτητικών διαµερισµάτων στην Αθήνα.
Η χαµηλότερη ζητούµενη τιµή ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών εντοπίζεται στη Νίκαια, τα
προάστια του Πειραιά, την Πατησίων – Αχαρνών
αλλά και την Κυψέλη που κυµαίνεται στα 8,5 ευρώ/τ.µ. σηµειώνοντας αύξηση της τάξης του 4% σε
σχέση µε την προηγούµενη χρονιά.
Στη Θεσσαλονίκη, οι περιοχές της µε την υψηλότερη ζητούµενη τιµή ενοικίασης είναι στο κέντρο της πόλης, οι Σαράντα Εκκλησιές – Ευαγγελίστρια, η Τριανδρία – ∆όξα, ενώ οι οικονοµικότερες
είναι η Σταυρούπολη και ο Εύοσµος.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η υψηλότερη µέση
ζητούµενη τιµή ενοικίασης φοιτητικών κατοικιών
καταγράφηκε σε Κέρκυρα, Χανιά, Ρέθυµνο, Πρέβεζα, Τρίκαλα, Ηράκλειο Κρήτης και Βόλο. H Κρήτη και η Κέρκυρα, µε δηµοφιλή πανεπιστηµιακά
ιδρύµατα σηµειώνουν την υψηλότερη ζητούµενη
τιµή ενοικίασης. Πιο οικονοµικές πόλεις για ενοικίαση φοιτητικής κατοικίας αποτελούν το ∆ιδυµότειχο, η Καστοριά, η Σπάρτη, η Φλώρινα, η Λαµία,
η Πάτρα και το Μεσολόγγι.

το ρεκόρ του Ιουλίου 2019 στην Πάρο είχε γίνει
µε 848 κατάπλους πλοίων ενώ το φετινό νέο ρεκόρ για την Πάρο, έγινε µε µόλις 648 κατάπλους
πλοίων.
Επίσης, τον φετινό Ιούλιο είχαµε και ρεκόρ µε
1472 αποβιβασθέντων φορτηγών στον λιµένα της
Παροικιάς! Ακόµα στον παραπάνω αριθµό των
165.585 αποβιβασθέντων επιβατών θα πρέπει να
προσθέσουµε και 2.348 επιβάτες από 20 κρουαζιερόπλοια που κατέπλευσαν τον ίδιο µήνα στο νησί
µας.
Οι περισσότεροι αποβιβασθέντες επιβάτες στην
Πάρο είχαν ως λιµένα εκκίνησή τους το λιµάνι του
Πειραιά (78.786) και ακολούθησαν εκείνοι από τη
Μύκονο (26.063), και τη Σαντορίνη (17.454).
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Τον Αύγουστο
δεν υπάρχουν
ειδήσεις
πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου

Είναι γνωστή η περίφηµη φράση του Ουµπέρτο Έκο ότι «τον Αύγουστο δεν υπάρχουν ειδήσεις» και δεν υπάρχουν γιατί οι δηµοσιογράφοι πάνε διακοπές και δεν γράφονται άχρηστες
και «ανούσιες» πληροφορίες! ∆εν υπάρχουν
πραγµατικές ειδήσεις, ειδήσεις ποιότητας.
Ας ελπίσουµε ότι δε θα διαψευστεί η διάσηµη
φράση και να περάσουµε έναν Αύγουστο κάνοντας πραγµατικά διακοπές µε ηρεµία, ησυχία
και ανεµελιά.
Όµως, κι αυτό το καλοκαίρι, όπως και τα τελευταία, το µυαλό όλων µας γυρίζει σαν εκκρεµές, στην πιθανή νέα καραντίνα, στην αποξένωση, στο φόβο πολέµου, σε γεγονότα επικίνδυνα
όπως δελτίο στην ενέργεια, έλλειψη βασικών
ειδών διατροφής, ακρίβεια, οικονοµική ανασφάλεια και γενικά εγκλωβισµός σε προβλέψεις
διληµµατικές. Προσπαθούµε να ξεφύγουµε από
τη σκληρή και επώδυνη πραγµατικότητα, όπου
και η πιο καλπάζουσα φαντασία ωχριά απέναντι της.
Ζούµε ένα καλοκαίρι µε το βλέµµα στραµµένο
στις δύο επόµενες εποχές του χρόνου, φθινό-

απόψεις-τοπικές ειδήσεις
πωρο – χειµώνας που ακολουθούν και τα δεινά
που θα φέρουν, σύµφωνα µε τις πιο επίσηµες
δηλώσεις ντόπιων και ξένων αξιωµατούχων.
Μια εξίσωση µε πολλούς αγνώστους και µε
κοινό παρονοµαστή τον πολλαπλάσιο αριθµό
τροφίµων Πρυτανείου. Μπαίνουµε σ’ ένα µήνα,
που στη χώρα µας έχουµε τις περισσότερες και
πιο δραµατικές ειδήσεις. Από δεκάδες φωτιές,
πνιγµούς, νεκρούς στην άσφαλτο και πολλές
ακόµα δυσάρεστες καθηµερινές ειδήσεις. Και
δεν είναι αυτοεκπληρούµενη προφητεία!
Μπαίνουµε σε ένα µήνα, όπου τα πολιτικά
µας κόµµατα «τροχίζουν» τα µαχαίρια για την
παρουσία τους στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Για άλλη µια φορά επιβεβαιώνουν την
ανάγκη της δικής τους ύπαρξης και γαία πυρί
µειχθήτω για τη χώρα.
Στην καρδιά του καλοκαιριού, οι επίσηµες δηλώσεις των «µαυρισµένων» πολιτικών µας, γίνονται από παραλίες και τουριστικά θέρετρα και
η εγχώρια showbiz, αποκαλύπτεται µε τάγκα
και µπραζίλ. Τα αστυνοµικά ρεπορτάζ «βρίθουν»
από διαρρήξεις και κλοπές, λόγω της απουσίας
των ιδιοκτητών. Οι υψηλές θερµοκρασίες του
Αυγούστου, όπως λένε οι επιστήµονες επηρεάζουν τον ψυχισµό πολλών ανθρώπων, µε αποτέλεσµα ακόµη και γυναικοκτονίες.
Η εγκυρότητα των ειδήσεων τον Αύγουστο
περνάει µέσα από τα φίλτρα των social media.
Κάθε µέρα πλήθος fake news και σοβαρές ειδήσεις που «λιώνουν» άµα τη εµφανίσει στον
τοίχο του internet. Ειδήσεις που δεν αντέχουν
σε καµιά κριτική!
Εύχοµαι σε όλους τους αναγνώστες να ζήσουν
ένα πολύ καλό Αυγουστιάτικο διάλειµµα. Τον
Σεπτέµβριο πάλι µαζί!

Θέρους
επακόλουθα…
Με στοχευµένη επιχείρηση µικτού κλιµακίου της
∆ηµοτικής Υπηρεσίας Πάρου, µε στελέχη του Α.Τ.
Πάρου κατά υπαίθριας κατασκήνωσης από οµάδες
ροµά στην περιοχή Φιστικιές και στο Γυµνάσιο
Πάρου, αφαιρέθηκαν και κατασχέθηκαν στις 3/8
τα κάτωθι αντικείµενα και προσωπικά αντικείµενα παράνοµης υπαίθριας κατασκήνωσης που είχαν τοποθετηθεί χωρίς άδεια Αρµόδιας Αρχής σε
κοινόχρηστο χώρο.
Στις Φυστικές: 17 Βαλίτσες, 2 Σκηνές κατασκήνωσης, 3 Φιάλες πετρογκάζ, 6 Κλινοσκεπάσµατα,
1 Σκαµπό µεταλλικό, 2 Μεταλλικές απλώστρες, 7
Στρώµατα ύπνου
Στο Γυµνάσιο Πάρου: 5 Βαλίτσες, Χαρτόνια,
Παλέτες, 4 κλινοσκεπάσµατα, Ρούχα, Σκεύη µαγειρικής.

Τα ανώτερα είδη µεταφέρθηκαν και αποθηκεύτηκαν σε ειδικό χώρο αποθήκευσης του δήµου
Πάρου. Στην επιχείρηση συµµετείχε ένα περιπολικό του Α.Τ. Πάρου µε στελέχη αυτού, περιπολικό
της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας επανδρωµένο µε στελέχη αυτής και ένα φορτηγό όχηµα µε προσωπικό
της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου Πάρου.
Επιπλέον διεξήχθη ποινικός και τροχονοµικός
έλεγχος οχηµάτων και κατόχων που βρέθηκαν στα
σηµεία και που ανήκουν σε οµάδες ροµά. Συνολικά ελέχθησαν 11 οχήµατα.

Παρασκευή 12 Αυγούστου 2022

Επιστολή
διαµαρτυρίας
«Προς τον δήµαρχο Πάρου, Κωβαίο Μάρκο,
ιδρυτικό µέλος και τέως πρόεδρο του συλλόγου
Ατόµων µε Ειδικές Ανάγκες-Ικανότητες στη Νάουσα.
Κύριε δήµαρχε είµαι ο Αργύρης Νοτάρογλου,
Παραολυµπιονίκης στο άθληµα της ιστιοπλοΐας, µε ακρωτηριασµό πάνω από το γόνατο,
και κάτοικος Αλυκής για πάνω από 2 µήνες το
χρόνο, µιας και οι γονείς µου είναι δηµότες Πάρου.
Στην Αλυκή όπως θυµάστε στην κεντρική παράλια, υπήρχαν 2 θέσεις στάθµευσης ΑΜΕΑ δίπλα
στη στάση του ΚΤΕΛ, σε ένα χώρο εκτός δρόµου
ο οποίος παλαιότερα ήταν για στάθµευση ταξί και
λεωφορείων όπως απεικονίζεται στις 3 πρώτες
φωτογραφίες της δηµοσίευσης. Αυτές τις 2 ΜΟΝΑ∆ΙΚΕΣ θέσεις και χωρίς να δηµιουργήσετε κάποιες νέες τις καταργήσατε, όπως ενηµερώθηκα
από την τεχνική σας υπηρεσία, µε αιτιολογία ότι
δεν είναι 15 µέτρα από τη στάση παρόλο που δεν
είναι στον δρόµο αλλά έξω από αυτόν.
Ούτε θα ήταν δυνατόν να µείνει σαν µια παράλληλα µε τον δρόµο, γιατί και πάλι θα ενοχλούσε το
λεωφορείο του ΚΤΕΛ, ακόµα και αν αφαιρούνταν
οι ζαρντινιέρες µε τα φυτά που έχουν τοποθετηθεί
για τον καλλωπισµό του χώρου µπροστά στην µάντρα που οριοθετεί τον αιγιαλό, και αναγκαστικά
τα αυτοκίνητα εξείχαν από τις θέσεις.

Πριν τρία χρόνια που υπήρξε πάλι το πρόβληµα γιατί είχαν «εξαφανισθεί» οι πινακίδες και η
διαγράµµιση είχε σβήσει, µε είχατε διαβεβαιώσει
προσωπικά, ότι όχι µόνο δεν θα καταργηθούν
αυτές αλλά θα δηµιουργηθούν και άλλες τρεις
νέες. Φαίνεται όµως ότι τα αυτοκίνητα των ΑΜΕΑ
εµποδίζουν το ΚΤΕΛ, και σταθµεύουν παρανόµως
εντός 15 µέτρων από τη στάση λεωφορείου, διότι
όπως βλέπετε στις δύο τελευταίες φωτογραφίες
που απεικονίζουν την κατάσταση σήµερα, ελλείψει εµποδίων στάθµευσης τα υπόλοιπα αυτοκίνητα (5 στον αριθµό παρακαλώ) µια χαρά χωράνε και
σταθµεύουν «χωρίς» να ενοχλούν.
Σας παρακαλώ όπως αποδεδειγµένα έχετε δείξει
ενδιαφέρον στο παρελθόν, να επιληφθείτε προσωπικά, και να δώσετε µια µόνιµη λύση, γιατί τα
ΑΜΕΑ έχουν αποκλειστεί από την κοινωνική ζωή
της Αλυκής καθότι οι χώροι στάθµευσης δεν είναι
προσβάσιµοι και είναι αποµακρυσµένοι από το κέντρο».

