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Χαμός και 
χάος με τη 
βραχυχρόνια 
μίσθωση

» ΣΕΛ. 2

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου

Κώστας Ροκονίδας: 
Καθαρές κουβέντες...
«Χείμαρρος», με ευθύ και ξεκάθαρο λόγο, εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κώστας 

Ροκονίδας, στην πρώτη ευρεία -μετά την πανδημία του κορωνοϊού- συγκέντρωση των μελών της δημοτικής παρά-

ταξης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής (20/11) στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ.

Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου για 

το διάστημα 2019-2022, δια ζώσης, κάτι που λόγω της πανδημίας δεν ήταν εφικτό μέχρι πρότινος.
» ΣΕΛ. 7-9

«Συγχαρητήρια 
κε υπουργέ…»
Ο δικηγορικός σύλλογος Σύρου, με 
επιστολή του ασκεί δριμεία κριτική 
στον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, 
για την προβληματική ενδοκυκλαδική 
συγκοινωνία, η οποία όπως υποστηρί-
ζουν οι δικηγόροι παρουσιάζει εικόνα 
διάλυσης.

» ΣΕΛ. 4

Σε απολογία 
Α.Ε. Πάρου και 
Νηρέας

» ΣΕΛ. 15
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Σε έρευνα που παρουσιάστηκε από το Ξ.Ε.Ε. (Ξενοδοχειακό Επι-
μελητήριο Ελλάδας), προέκυψε ότι τα διαφυγόντα κέρδη για το 
Δημόσιο από τη βραχυχρόνια μίσθωση θα ξεπεράσουν τα 300 
εκατ. ευρώ το 2022 από τη λειτουργία 129.000 καταλυμάτων.

Επίσης, οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στερούν τη δημιουργία 
πρόσθετων 39.000 θέσεων εργασίας σε ετήσια βάση από τα ξε-
νοδοχεία. Το ΞΕΕ προτείνει άξονες-παρεμβάσεις με τις οποίες: 

- Θα τεθούν χρονικοί και χωρικοί περιορισμοί, όπως ανώτατο 
όριο μίσθωσης 90 μέρες ετησίως και 60 μέρες για περι-
οχές/νησιά κάτω των 10.000 κατοίκων, με απόφαση του 
δήμου να μην εγγράφονται νέα ακίνητα στο σχετικό Μητρώο 
όταν οι κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης υπερβαίνουν το 50% 
των κατοικιών μακροχρόνιας μίσθωσης ή ιδιοκατοίκησης. 

- Θεσμοθέτηση ελάχιστων τεχνικών και λειτουργικών προ-
διαγραφών (π.χ. ελάχιστο εμβαδόν δωματίου 10 τ.μ., φυσικός 
φωτισμός, ανώτατος αριθμός δωματίων, πιστοποίηση υγιεινής 
και πυρασφάλειας κ.ά.). 

Σε ό,τι αφορά τη φορολογία, προτείνονται τέλη διαμονής πα-
ρεπιδημούντων υπέρ ΟΤΑ, τέλη καθαριότητας και φόρος διαμο-
νής αλλά και πρόβλεψη για υψηλότερη φορολόγηση σε σχέση 
με τη μακροχρόνια μίσθωση και επιβολή ΦΠΑ για ακίνητα που 
πάνω από 3 συνεχή χρόνια διατίθενται για τουριστική διαμονή. 
Επίσης, υποχρέωση ενημέρωσης των συνιδιοκτητών και αύξη-
ση των κοινοχρήστων κατά 25% αλλά και απόφαση Γενικής 
Συνέλευσης Ιδιοκτητών πολυκατοικίας / συγκροτήματος για το 
αν θα επιτρέπεται η βραχυχρόνια μίσθωση και για ποιο αριθμό 
κατοικιών. Τέλος, εφαρμογή συστήματος ελέγχων και επιβολής 
κυρώσεων.

Το «χτένισμα» των βραχυχρόνιων μισθώσεων
Στενεύει ο κλοιός γύρω από τα Airbnb με την ΑΑΔΕ να 

ανεβάζει στροφές «χτενίζοντας» τα εισοδήματα από τις 
βραχυχρόνιες μισθώσεις καθώς ο τζίρος για το 2022 θα 
ξεπεράσει το 1,9 δισ. ευρώ, ποσόν που αντιστοιχεί στο 10% 
της συνολικής τουριστικής δαπάνης. 

Την ίδια στιγμή κύμα αντιδράσεων έχουν σηκώσει τα κυβερ-
νητικά σχέδια για αυστηρότερους κανόνες στον κλάδο, με τους 
φορείς να κάνουν λόγο για μέτρα «στραγγαλισμού» της βραχυ-
χρόνιας μίσθωσης.

Η ΑΑΔΕ από την πλευρά της δρομολογεί μπαράζ ηλεκτρο-
νικών ελέγχων και διασταυρώσεων σε φορολογικές δη-
λώσεις, στοιχεία από τις πλατφόρμες Airbnb και Booking, 
αλλά και σε πιστωτικές κάρτες και τραπεζικούς λογαρια-
σμούς με στόχο την αποκάλυψη «κρυφών» εισοδημάτων. 

Στο στόχαστρο βρίσκονται και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που 
νοικιάζουν τα ακίνητά τους μέσω καταχωρίσεων στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης (facebook, instagram). Οι 
ελεγκτές αναζητούν όλους όσοι εκμισθώνουν ακίνητα μέσα από 
τις πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων αλλά «κρύβουν» από 
την Εφορία τα εισοδήματα που εισπράττουν ή δηλώνουν μικρό-
τερα ποσά για να γλιτώσουν φόρο.

Πρώτοι από τα «σκάνερ» των ελεγκτών θα περάσουν ιδιο-
κτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb που δεν έχουν 
δηλώσει τον Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στις ηλεκτρο-
νικές πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων όπου γίνονται οι 
κρατήσεις των ακινήτων ή έχουν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία 
για τα ακίνητά τους.

Αμέσως μετά θα ακολουθήσει φορολογικός έλεγχος στα εισο-
δήματα που έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρό-
νιας μίσθωσης. Η ΑΑΔΕ θα διασταυρώσει τα στοιχεία που απο-
στέλλουν οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης 
με τα εισοδήματα που έχουν εμφανίσει οι φορολογούμενοι στις 
φορολογικές δηλώσεις και συγκεκριμένα στο έντυπο Ε2.

Στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί ότι τα ακίνητα είτε δεν 
έχουν δηλωθεί στο «Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμο-
νής» είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς εμφανή 
αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου Βραχυχρόνιας Δι-
αμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του Μονα-
δικού Αριθμού Γνωστοποίησης (ΜΑΓ), τότε αποστέλλονται στις 
ΔΟΥ τα στοιχεία των ακινήτων και των διαχειριστών. Για τους 

φορο-παραβάτες η εφορία θα κόψει «κοστούμι» έξτρα φόρων 
και προστίμων που φτάνουν τα 5.000 ευρώ. Με τα ραβασάκια 
που θα στείλει η ΑΑΔΕ θα ζητάει την άμεση συμμόρφωση.

Τέλος, όσοι δεν προβούν στις απαραίτητες διορθώσεις, είτε δη-
λώνοντας τον ΑΜΑ ή διευθετώντας τυχόν λάθη και παραλείψεις 
στα στοιχεία των ακινήτων τους, εκτός από την επιβολή του 
προστίμου των 5.000 ευρώ θα δουν το ακίνητό τους να 
διαγράφεται από τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Αντίδραση ΠΑ.ΣΥ.Δ.Α.
Ο ΠΑΣΥΔΑ (Πανελλήνιος Σύλλογος Διαχειριστών Ακι-

νήτων) και ο πρόεδρός του Ανδρέας Χίου, με επιστολή προς 
τον πρωθυπουργό, σημειώνουν ότι οι περιορισμοί στη βραχυ-
χρόνια μίσθωση ισοδυναμούν με περιορισμό του τουρισμού.

Ο κ. Χίου, αναφέρθηκε στην ημερίδα που οργάνωσε το ΞΕΕ 
στις 14/11 και υποστήριξε ότι θεωρούν άδικο να συζητείται 
οποιαδήποτε αλλαγή σε επίπεδο Νόμου για την δραστηριότητά 
τους και να μην κληθούν ως συνομιλητές στο τραπέζι των συ-
ζητήσεων. Όπως είπαν: «Είναι εντελώς άκομψο να ακούγονται οι 
μονομερείς απόψεις των ξενοδόχων και όχι οι δικές μας σκέψεις 
και προτάσεις σε ένα τόσο σοβαρό θέμα. Πιστεύουμε ότι σε οποια-
δήποτε συζήτηση γίνεται για τη βραχυχρόνια διαμονή θα έπρεπε 
να βρίσκονται στο τραπέζι οι εκπρόσωποι των συλλόγων μας. Με 
λύπη λοιπόν διαπιστώσαμε ότι για μια ακόμα φορά ετοιμάζονται 
νέα μέτρα δίχως απολύτως καμία προηγούμενη ενημέρωσή μας. 
Ετοιμάζονται, απ’ ότι διαβάσαμε στον Τύπο, μέτρα για περιορισμό 
των καταλυμάτων, εφαρμογή ΦΠΑ, εφαρμογή επιπλέον δημο-
τικών τελών και πολλά άλλα. Αντί να καταφεύγουμε σε περιο-
ριστικά μέτρα που θα επιφέρουν συρρίκνωση της αλματώδους 
ανάπτυξης ενός ολόκληρου κλάδου που συνεισφέρει με μεγάλο 
ποσοστό στο τουριστικό προϊόν, καλό θα ήταν να δίναμε κίνητρα 
για περαιτέρω εξέλιξη και προσέλκυση επενδυτών».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται σε επιστολή τους προς το 
κυβερνητικό επιτελείο η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιο-
κτητών Ακινήτων (ΠΟΜΙΔΑ) και ο Σύνδεσμος Εταιριών 
Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων Ελλάδος (STAMA), 
κάνοντας λόγο για «μονομερή υπέρ των ξενοδόχων μέτρα που 
προωθούνται για νομοθέτηση κατά της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

Η βραχυχρόνια μίσθωση δεν επιδοτήθηκε από το κράτος ούτε 
κατά τη δημιουργία της υποδομής της, ούτε κατά την περίοδο 
του Covid, σε αντίθεση με την ξενοδοχεία που ενισχύθηκαν πολ-
λαπλά με πλουσιοπάροχες επιδοτήσεις, χαμηλότοκα δάνεια, μη 
επιστρεπτέες προκαταβολές, επιδοτήσεις εργαζομένων, αλλεπάλ-
ληλες ρυθμίσεις οφειλών και σωρεία άλλων ευεργετικών μέτρων 
που χρηματοδότησαν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Επιπλέον, η 
βραχυχρόνια μίσθωση σήμερα ανήκει ιδιοκτησιακά και ασκείται 
κατά 100% από ελληνικά χέρια, όταν η ξενοδοχία περιέρχεται 
όλο και πιο πολύ σε διεθνείς αλυσίδες και ξένα συμφέροντα».

Σφοδρή σύγκρουση
Η μάχη χαρακωμάτων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις εξελίσ-

σεται με σφοδρότητα όχι μόνο μεταξύ ξενοδόχων και ιδιοκτητών 
ακινήτων, αλλά στην όλη υπόθεση θέλει να παρέμβει φυσικά και 
η πολιτεία, αφού βλέπει ότι χάνει εκατομμύρια ευρώ.

Για τους περιορισμούς: «Θέσπιση ανώτατου ορίου 90 ημε-
ρών ετησίως για όλη τη χώρα και να μειώνεται σε 60 σε πε-
ριπτώσεις όπως των νησιών κάτω των 10.000 κατοίκων», 
ή με την απόφαση των δήμων να μην επιτρέπεται η εγγραφή 
στο Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής νέων ακινήτων 
που βρίσκονται σε οριοθετημένα τμήματα των αστικών κέντρων, 
όταν διαπιστώνεται πως οι κατοικίες προς βραχυχρόνια μίσθω-
ση υπερβαίνουν το 50% των κατοικιών που ιδιοκατοικούνται ή 
μισθώνονται για μακροχρόνια μίσθωση, οι ιδιοκτήτες ακινήτων 
απαντούν: «Οι περιορισμοί στις διανυκτερεύσεις θα χτυπήσουν 
το τουριστικό προϊόν της χώρας και θα εξωθήσουν τους επιτυ-
χημένους του χώρου στην παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή. 
Αυτό θα μειώσει τόσο το ΑΕΠ της χώρας».

Για το όριο στον αριθμό ακινήτων ανά εκμισθωτή/υπεκμισθω-
τή οι ιδιόκτητες θεωρούν πως «εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους 
η εν λευκώ παράδοση του κλάδου στις διαθέσεις κάποιων δημο-
τικών αρχών».
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Παροχή κινήτρων 
εργαζομένων

Εν μέσω αντιπαραθέσεων, συζητήθηκε στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο το 
θέμα της παροχής κινήτρων σε δικαιούχους εργαζόμενους δημόσιων φορέων 
στην περιοχή αρμοδιότητας του δήμου Πάρου.

Ειδικότερα, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Πάρου-Αντιπάρου (ΣΕΟΤΑΠΑ), 
με σχετικό του έγγραφο αιτήθηκε προς το δημοτικό συμβούλιο την παροχή 
σίτισης και στέγασης για τους εργαζόμενους. Μάλιστα όπως ανέφερε και η 
αντιπρόεδρος του ΣΕΟΤΑΠΑ, Ευγενία Γρηγορίου, σε έρευνα που πραγματο-
ποιήθηκε και κατόπιν επικοινωνίας με εκπροσώπους και εργαζόμενους των 
δημόσιων φορέων, καταγράφηκαν 253 δυνητικά δικαιούχοι (μόνιμο και έκτα-
κτο προσωπικό), για τους οποίους ζητείται από τον δήμο οικονομική ενίσχυση 
σίτισης 5 ευρώ ημερησίως έκαστος (δηλαδή 461.725 ευρώ το χρόνο).

Από πλευράς του δήμου Πάρου, τη συζήτηση και τη σχετική εισήγηση ακο-
λούθως ανέβαλε ο γενικός γραμματέας, Χρήστος Λεμονής, ο οποίος τόνισε 
ότι υπάρχουν διαθέσιμα μέχρι 55.000 ευρώ και ότι αυτό το ποσό δύναται ο 
δήμος να διαθέσει, προτείνοντας παράλληλα -για φέτος- τα χρήματα αυτά να 
τα μοιραστούν μόνο οι εργαζόμενοι του δήμου από τη στιγμή που ήταν λίγα. 
Αυτό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, με τον ΣΕΟΤΑΠΑ να σηκώνει το θέμα 
και να αρνείται αυτή την πρόταση, τονίζοντας πως ότι έχουν να λάβουν θα τα 
μοιραστούν όλοι οι δικαιούχοι.

Σημειώνεται, ότι το θέμα αυτό κρατάει εδώ και τέσσερις μήνες (από 15/7 με 
απόφαση του Δ.Σ.), όπου έκτοτε πέραν της καταγραφής των δυνητικά δικαι-
ούχων που έγινε από τον ΣΕΟΤΑΠΑ, δεν ακολουθήθηκε καμία άλλη ενέργεια 
(καθορισμός κριτηρίων δικαιούχων, πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
για σίτιση).

Τελικά, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε σχεδόν ομόφωνα -πλην του κ. 
Πούλιου- να δοθεί το διαθέσιμο ποσό των 55.000 ευρώ σε όλους (δηλαδή 
στον καθένα αντιστοιχεί περίπου 0,60 ευρώ ανά ημέρα) τους εργαζόμενους 
των δημόσιων φορέων.

Τεχνικό πρόγραμμα 2023
Κατά πλειοψηφία, αφού η Λαϊκή Συσπείρωση ψήφισε αρνητικά, πέρασε στο 
δημοτικό συμβούλιο Πάρου το τεχνικό πρόγραμμα για το 2023, το οποίο 
είναι συνολικού ύψους 6.952.284 ευρώ. Από αυτά, τα 328.020 ευρώ είναι 
για νέα προτεινόμενα έργα από χρηματοδότηση του κράτους (ΣΑΤΑ) και τα 
6.624.364 ευρώ είναι συνεχιζόμενα έργα από χρηματοδοτούμενα προγράμ-
ματα.

Σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα, ο δήμαρχος, Μάρκος Κωβαίος, τόνισε 
μεταξύ άλλων: «Ήταν μία δύσκολη πενταετία, σε όλους τους τομείς, ωστόσο 
πετύχαμε πράγματα και θέσαμε σημαντικούς στόχους για την αξιοποίηση και 
την ανάπτυξη της Πάρου. Εν τάχει μπορώ να σας πω τι κάναμε και πως δια-
νείμαμε αυτά τα λίγα χρήματα που πήραμε. Συγκεκριμένα, στην παιδεία και 
στον αθλητισμό κατανείμαμε το 28,58%, στις υποδομές, το περιβάλλον και την 
ασφάλεια το 38,58%, στην καθημερινότητα, το οδικό δίκτυο και στους οικι-
σμούς το 32,83%. Επίσης, έγινε προσπάθεια να γίνει μία ορθολογική κατανομή 
και στις κοινότητες, με τον πρώτο λόγο να έχει η πρωτεύουσα του νησιού που 
κατανείμαμε περίπου το 70% του προϋπολογισμού».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, Κώστας Ρο-
κονίδας, τόνισε μεταξύ άλλων: «Δεν έχουμε να κάνουμε μ’ ένα τεχνικό πρό-
γραμμα το οποίο είναι απλώς μίζερο λόγω της χρηματοδότησης της κεντρικής 
εξουσίας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είναι μίζερο γιατί δεν έχει όραμα, 
στόχο και προοπτική. Συγκεκριμένα, στο νησί ο πληθυσμός έχει τάση αύξησης 
και ως προς αυτό δεν έχει γίνει καταγραφή των αναγκών για αντιμετώπιση 
μελλοντικών προβλημάτων. Και ενδεικτικό παράδειγμα είναι οι σχολικές μο-
νάδες, ένα θέμα που θα φέρουμε στο δημοτικό συμβούλιο. Επίσης, υπάρχει 
έλλειψη στο θέμα της αντιμετώπισης των προβλημάτων που βιώνει ο πολίτης 
στην καθημερινότητα, που δεν καλύπτεται από αυτό το τεχνικό πρόγραμμα».
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«Συγχαρητήρια 
κε υπουργέ…»

Ο δικηγορικός σύλλογος Σύρου, με επιστολή του 
ασκεί δριμεία κριτική στον υπουργό Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, για 
την προβληματική ενδοκυκλαδική συγκοινωνία, η 
οποία όπως υποστηρίζουν οι δικηγόροι παρουσι-
άζει εικόνα διάλυσης.

Η επιστολή του δικηγορικού συλλόγου Σύρου, 
την οποία υπογράφει ο πρόεδρός του Κωνσταντί-
νος Φιφλής, έχει ως εξής:

«Κύριε υπουργέ,
Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και να σας 

συγχαρούμε για το έργο σας στον τομέα της αρ-
μοδιότητάς σας που αφορά στην ενδοκυκλαδική 
συγκοινωνία, που επί των ημερών σας πράγ-
ματι διαλύθηκε με αποκλειστική ευθύνη του 
υπουργείου σας και των κάθε λογής υπευθύ-
νων του.

Ειδικότερα σας ευχαριστούμε που από την 
1/11/2022 ένα μόνο πλοίο εκτελεί ενδοκυκλαδική 
συγκοινωνία, το οποίο με φιλότιμες προσπάθειες 
προσπαθεί με τη μειωμένη ταχύτητα που πλέει να 
εξυπηρετήσει τις ανάγκες της συγκοινωνίας με-
ταξύ κάποιων νησιών κάποιες ημέρες. Μια απλή 
επισκόπηση των δρομολογίων του μαρτυράει ότι 
συνδέει για παράδειγμα την Πάρο με τη Σύρο μόνο 
κάθε Σάββατο, Κυριακή και Τρίτη, τη Νάξο και τις 
Μικρές Κυκλάδες δυο φορές εβδομαδιαίως και 
ούτω καθ’ εξής.

Σας ευχαριστούμε που δεύτερο πλοίο που κά-
ποιες φορές εκτελούσε κάποια δρομολόγια, αφού 
τροποποίησε τις ημέρες και ώρες αναχώρησής του 
με έγκριση των υπηρεσιών του υπουργείου σας, 
που δεν ρώτησε και δεν έλαβε την άποψη των νη-
σιωτών, διέκοψε τα δρομολόγιά του λόγω λήξης 
της σύμβασής του, αφού το υπουργείο σας δε μερί-
μνησε για την έγκαιρη σύναψη νέας σύμβασης και 
δεν παρέτεινε με απευθείας ανάθεση τη σύμβαση 
ή εν πάσει περιπτώσει, δεν φρόντισε να καλύψει 
το κενό που δημιουργήθηκε. Άλλωστε είναι δεδο-
μένο ότι κανένας δεν νοιάζεται αν τα νησιά 
επικοινωνούν και πώς μεταξύ τους.

Μήπως κ. υπουργέ είναι καιρός να ενδιαφερθεί-
τε σαν υπουργός Νησιωτικής Πολιτικής ώστε να 
αντιμετωπίσετε το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί 
με αποκλειστική ευθύνη του υπουργείου σας, αντι-
μετωπίζοντας στην πράξη τα θέματα της νησιωτι-
κότητας πέρα από αγκυλώσεις και αναβλητικότητα; 
Μήπως θα πρέπει να κατανοήσετε ότι ένας πολίτης 
που αναγκάζεται να μεταβεί από τα υπόλοιπα νη-
σιά στην έδρα του νομού Κυκλάδων και να επιστρέ-
ψει δεν χρειάζεται να βιώσει Οδύσσεια, αλλά να 
μετακινηθεί με ασφάλεια και ταχύτητα και χωρίς 
περιττές και παράλογες επιβαρύνσεις, που προξε-
νεί η πρόσβαση στη Σύρο μέσω Πειραιά;

Ελπίζουμε ότι οι υπηρεσίες σας θα ευαισθητοποι-
ηθούν και θα αντιμετωπίσουν επιτέλους τα ζητή-
ματα των ελλείψεων που έχουν δημιουργηθεί προς 
όφελος των πολιτών των νησιών, άμεσα και απο-
τελεσματικά και όχι προς όφελος των ακτοπλοϊκών 
επιχειρήσεων, όπως μέχρι σήμερα.

Θα είμαστε πάντοτε παρόντες με άποψη για να 
συμβάλουμε με όποιο τρόπο μας ζητηθεί».

Χωρίς 
συνταγογράφηση 
το εμβόλιο 
γρίπης

Ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, ανακοίνωσε 
το τέλος της συνταγογράφησης για το αντιγριπικό 
εμβόλιο, το οποίο πλέον θα χορηγείται στους πο-
λίτες από τα φαρμακεία χωρίς να απαιτείται προη-
γουμένως η επίσκεψη σε γιατρό. Η διαδικασία θα 
ξεκινήσει εντός των προσεχών ημερών.

Ο λόγος που σταματά η υποχρεωτική συντα-
γογράφηση είναι ότι δημιούργησε μια σειρά από 
προβλήματα που είχαν σαν αποτέλεσμα την κα-
ταγραφή χαμηλών ποσοστών εμβολιασμού του 
πληθυσμού κατά της γρίπης σε αντίθεση με πε-
ρασμένες χρονιές που δεν ήταν απαραίτητη η συ-
νταγογράφηση.

Σημειώνουμε ότι οι ομάδες αυξημένου κινδύ-
νου που πρέπει να εμβολιαστούν συστηματικά και 
κατά προτεραιότητα είναι οι παρακάτω:

- Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω
- Παιδιά (6 μηνών και άνω) και ενήλικες με έναν 

ή περισσότερους από τους επιβαρυντικούς παρά-
γοντες ή χρόνια νοσήματα

- Έγκυες γυναίκες ανεξαρτήτως ηλικίας κύησης, 
λεχωίδες και θηλάζουσες

- Άτομα με νοσογόνο παχυσαρκία 
- Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παι-

διά μικρότερα των 6 μηνών ή φροντίζουν άτομα 
με υποκείμενο νόσημα που αυξάνει τον κίνδυνο 
επιπλοκών της γρίπης

- Κλειστοί πληθυσμοί, όπως προσωπικό και εσω-
τερικοί σπουδαστές (σχολείων, στρατιωτικών και 
αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων και τρό-
φιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων κ.ά.).

- Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών 
υγείας και σε κέντρα διαμονής προσφύγων-μετα-
ναστών)

- Άστεγοι
- Κτηνίατροι, πτηνοτρόφοι, χοιροτρόφοι, εκτρο-

φείς, σφαγείς και γενικά άτομα που έρχονται σε 
συστηματική επαφή με πτηνά ή χοίρους.

Επίσης, όσοι έχουν:
- Χρόνια νοσήματα αναπνευστικού, όπως άσθμα, 

χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
- Καρδιακή νόσο με σοβαρή αιμοδυναμική δια-

ταραχή
- Ανοσοκαταστολή
- Μεταμόσχευση οργάνων και μεταμόσχευση 

μυελού των οστών
- Δρεπανοκυτταρική αναιμία
- Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό 

νόσημα
- Χρόνια νεφροπάθεια
- Χρόνιες παθήσεις ήπατος
- Νευρολογικά - νευρομυϊκά νοσήματα 
- Σύνδρομο Down.

Καύση 
κλαδεμάτων

Η πυροσβεστική υπηρεσία ενημέρωσε σχετι-
κά με τον καθορισμό μέτρων για την πρόληψη 
και αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιών σε δασικές, 
αγροτικές εκτάσεις και οικοπεδικούς χώρους.

Έτσι, για την τέλεση καύσης υπολειμμάτων των 
κλαδεμάτων σε σωρό στις μόνιμες καλλιέργειες 
(δενδρώνες), συμπεριλαμβανομένων ελαιώνων 
και αμπελώνων, κατά την χρονική περίοδο από 
16η Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους έως και 
την 30η Απριλίου του επόμενου έτους, σε 
εκτάσεις που βρίσκονται σε δάση ή δασικές εκτά-
σεις ή σε ακτίνα τριακοσίων μέτρων από αυτές, 
πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι κάτωθι προ-
ϋποθέσεις:

● Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να ενημερώ-
νεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία την προη-
γούμενη ημέρα της καύσης (μετά την 12η μεσημ-
βρινή), για τις αναμενόμενες καιρικές συνθήκες 
που θα επικρατούν την ημέρα της καύσης, προκει-
μένου να λάβει γνώση σχετικά με τη δυνατότητα 
διενέργειας της καύσης. 

● Η διενέργεια καύσης αποφεύγεται, όταν οι 

επικρατούσες τοπικές καιρικές συνθήκες την ήμε-
ρα της καύσης ευνοούν έναρξη και ταχεία εξά-
πλωση της πυρκαγιάς. 

● Κατά το κόψιμο - κλάδεμα θα πρέπει να λαμ-
βάνονται μέτρα ώστε να μην προκαλούνται σπιν-
θήρες από μηχανικά μέσα, όπως καταστροφείς, 
εξατμίσεις, κλπ.

● Τηρούνται ικανές αποστάσεις των προς καύση 
υλικών από στύλους και πυλώνες, μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας, στύλους τηλεπικοινωνιών και 
φωτισμού, εγκαταστάσεις φυσικού αερίου, υγραε-
ρίου, υγρών καυσίμων, άλλων εύφλεκτων υλικών 
και όρια ιδιοκτησίας.

● Δημιουργείται ψιλή ζώνη με άροση ή προ-
ωθητήρα πλάτους τουλάχιστον δέκα (10) μέτρων 
γύρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέ-
χει λιγότερο από τριακόσια (300) μέτρα από δάση 
ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις 
ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.

● Η υπό καύση έκταση τεμαχίζεται με άροση ή 
άλλο τρόπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ο έλεγχος 
της, όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από τριακόσια 
(300) μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις.

● Τηρείται απόσταση της εστίας φωτιάς τουλά-
χιστον τριών (3) μέτρων από κτιριακές ή άλλες 
εγκαταστάσεις ή όρια ξένης ιδιοκτησίας.

● Υφίσταται επόπτευση καθ’ όλη τη διάρκεια 
της καύσης.

● Εξασφαλίζεται επαρκής ποσότητα νερού, του-
λάχιστον διακοσίων (200) λίτρων νερού ή άλλων 
μέσων (υδροφόρων, γεωργικών ελκυστήρων, πτυ-
οσκάπανων κλπ), για την αποτελεσματική κατα-
στολή της φωτιάς, εάν αυτό καταστεί δυνατό.

● Επακολουθεί σβήσιμο της φωτιάς, κάλυψη 
των υπολειμμάτων της καύσης με αδρανή υλικά 
και ενδελεχής έλεγχος για διαπίστωση πλήρους 
κατάσβεσης, ενώ όπου είναι δυνατό να ενσωματώ-
νεται η στάχτη εντός δύο ημερών από την καύση.



Εφτάψυχη μόνο;;; 
Εγώ έχω ήδη ζήσει 8 φορές

και προχωράω.

Ξαναχρησιμοποιούμε 
ρούχα και αντικείμενα, τους ξαναδίνουμε ευκαιρία

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης είναι φορέας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
εποπτεύει, προωθεί και εκπαιδεύει φορείς και πολίτες στο βασικό 
τρίπτυχο: μείωση της κατανάλωσης - επαναχρησιμοποίηση των 
υλικών - ανακύκλωση.
Ξαναχρησιμοποιώντας αντικείμενα και υλικά, αυξάνουμε τον κύκλο 
ζωής τους και περιορίζουμε σημαντικά τα απορρίμματα. 

ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ - ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ 
Οι έξυπνες κινήσεις που ξαναδίνουν ζωή στα υλικά και σώζουν τον 
πλανήτη.

; ; ;

eoan.gr

REDUCE

REUSE

RECYCLE
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Εθελοντική αιμοδοσία
Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου-Αντιπάρου, «Μαρία Ναυπλιώτη», 
προσκαλεί όλα τα μέλη του στη χειμερινή αιμοδοσία που θα πραγματοποιηθεί 
από το συνεργείο αιμοληψίας του νοσοκομείου Παίδων, «Αγία Σοφία».

Για την αποφυγή συνωστισμού και χωρίς να μειωθεί καθόλου το επίπεδο 
των κανόνων υγιεινής και μέτρων ασφαλείας, το πρόγραμμα αιμοληψίας έγι-
νε πιο ευέλικτο, διευρύνοντας τις ημέρες και τα σημεία αιμοληψίας.

Για τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα 
προστασίας των εθελοντών αιμοδοτών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
6 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τρίτη, 17:00 έως 21:00 στην αίθουσα του πο-
λιτιστικού συλλόγου, στην Αγκαιριά.
7 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, 16:00 έως 21:00 στην αίθουσα «Κα-
λουδά», στην Αντίπαρο.
7 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, 17:00 έως 21:00 στην αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου - Μάρπησσας (κλειστό).
8 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη, 9:00 έως 13:30 και 17:30 έως 21:00 
στο «Πνευματικό κέντρο του Ιερού Ναού Παντάνασσας», στη Νάουσα.
9 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, 9:00 έως 13:30 και 17:30 έως 
21:00 στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά.
10 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Σάββατο, 9:00 έως 13:30 και 17:30 έως 21:00 
στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά.
11 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή, 9:00 έως 13:30 και 17:30 έως 21:00 
στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά.

Τέλος, σε σχετική του ανακοίνωση ο σύλλογος αιμοδοτών Πάρου Αντιπάρου 
επισημαίνει: «Λόγω της επιδημίας COVID-19 έχουν ελαττωθεί σημαντικά τα 
αποθέματα αίματος της χώρας μας. Καλούμε παλιούς και νέους εθελοντές 
αιμοδότες για να στηρίξουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές τους συνανθρώπους 
μας που έχουν ανάγκη για αίμα».

Εκτός σχεδίου…
Την ανάγκη παράτασης προθεσμίας για την κατά παρέκκλιση χορήγηση 

προέγκρισης οικοδομικής άδειας στις εκτός σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με 
τον ν.4759/2020, ανέδειξαν νησιώτες βουλευτές (ανάμεσά τους και ο κ. Φ. 
Φόρτωμας), προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κωνσταντίνο 
Σκρέκα.

Στην ερώτησή τους ανέφεραν ότι η μεταβατική περίοδος των δύο ετών που 
δόθηκε για την κατά παρέκκλιση έκδοση άδειας οικοδομής στα οικόπεδα που 
είναι μικρότερα των 4.000 τ.μ. λήγει στις 9/12/2022, με αποτέλεσμα, μετά την 
παραπάνω ημερομηνία να μην υπάρχει δυνατότητα κατά παρέκκλιση έκδο-
σης οικοδομικής άδειας για εκτός σχεδίου εκτάσεις μικρότερες των τεσσάρων 
στρεμμάτων.

Οι βουλευτές τόνισαν ότι στις νησιωτικές περιοχές, όπου οι μικρο-ιδιοκτήτες 
εκτάσεων μικρότερων των τεσσάρων στρεμμάτων αποτελούν την πλειοψηφία 
στην εκτός σχεδίου δόμηση, επικρατεί μεγάλη ανησυχία, καθώς υπάρχει κίν-
δυνος να απολέσουν τη δυνατότητα δόμησης εάν δεν εκδοθεί η προέγκριση 
εντός της ισχύουσας προθεσμίας. Οι δε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, όπως 
η υποστελέχωση των Πολεοδομικών Υπηρεσιών, ο φόρτος εργασίας των μη-
χανικών, η μη κύρωση των Δασικών, η έλλειψη κτηματογράφησης, οι ιδιαι-
τερότητες στη χάραξη αιγιαλού και δρόμων, αλλά και η ενεργειακή κρίση, 
δυσχεραίνουν έτι περαιτέρω την κατάσταση.

Τέλος, οι βουλευτές της ΝΔ ζήτησαν από τον υπουργό, να ληφθούν μέτρα, 
ώστε να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα, που είναι εντονότερο στις νησιω-
τικές περιοχές. Αιτήθηκαν επίσης να δοθεί νέα παράταση στην προθεσμία για 
την κατά παρέκκλιση χορήγηση προέγκρισης οικοδομικής άδειας στις εκτός 
σχεδίου περιοχές, σύμφωνα με τον ν.4759/2020.
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Στόχος αυτής της συνάντησης ήταν η ολοκλη-
ρωμένη παρουσίαση του έργου της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης Πάρου για το διάστημα 2019-2022, 
δια ζώσης, κάτι που λόγω της πανδημίας δεν ήταν 
εφικτό μέχρι πρότινος.

Μάλιστα, όπως έχει αποφασιστεί, θα ακολουθή-
σουν συγκεντρώσεις - συζητήσεις σε όλες τις το-
πικές κοινότητες προκειμένου όχι μόνο να ενημε-
ρωθούν όλοι οι παριανοί για τη δράση της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου, αλλά και για να τους «ακού-
σουμε» όπως χαρακτηριστικά είπε ο επικεφαλής 
του συνδυασμού κ. Ροκονίδας.

Ακολούθως, παραθέτουμε κύρια και χαρακτηρι-
στικά αποσπάσματα της ομιλίας του.

Απολογισμός των παρεμβάσεων της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου

«Για εμάς το έργο μας δεν αρχίζει και δεν τελειώ-
νει με βάση πότε γίνονται εκλογές. Αυτό εξάλλου 
έχει αποδείξει και η πολύχρονη παρουσία μας στα 
τοπικά ζητήματα του νησιού από το 2010 ως Λαϊ-

κή Συσπείρωση Πάρου και για πολλούς από εμάς 
πολύ νωρίτερα με κάθε τρόπο. Με τις παρεμβάσεις 
μας αναδεικνύουμε συνεχώς τα προβλήματα του 
νησιού και τις ανάγκες του παριανού λαού», τόνισε 
αρχικά ο Κώστας Ροκονίδας.

Επιγραμματικά, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συ-
σπείρωσης Πάρου, στον απολογισμό της παράτα-
ξης ανέφερε ότι έγιναν παρεμβάσεις για θέματα 
που αφορούν:

Τη δημόσια υγεία στο νησί, τα μέτρα αντιμετώ-
πισης πανδημίας, την κατάσταση στον ΧΥΤΑ, τη 
συγκέντρωση και μεταφόρτωση απορριμμάτων, 
την χωματερή στο Ζευλάκι, την κατάσταση στις 
δημόσιες τουαλέτες, τον κανονισμό νεκροταφείων, 
τις αυθαιρεσίες παραλιών, τις ασφαλτοστρώσεις, 
την επικινδυνότητα οδικού δικτύου, την ανέλκυ-
ση ναυαγίου του «Σαμίνα», τις ανεμογεννήτριες, 
το κυκλοφοριακό, την ασφάλεια πολιτών, τη λει-
τουργία κοινοτήτων, το στεγαστικό της κοινότητας 
Παροικιάς, το στεγαστικό του ΕΚΑΒ, τα προβλήμα-
τα νεφροπαθών, τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τις 
ακτοπλοϊκές συγκοινωνιών, τη στήριξη του προ-

σωπικού του δήμου και της ΔΕΥΑ, το μεταναστευ-
τικό, τα προβλήματα εκπαίδευσης σε προσωπικό 
και κτίρια, τον πολιτισμό, την ανάδειξη αρχαίων 
λατομείων, την αξιοποίηση της δημοτικής περιου-
σίας, την κατάσταση στο περιβαλλοντικό πάρκο, τα 
προβλήματα στη μαρίνα Νάουσας, την ΚΔΕΠΑΠ 
και τα ζητήματα σε δημοτικό ωδείο και καλλιτε-
χνικό εργαστήριο, τους χώρους στάθμευσης, το 
αγροκήπιο και η εξέλιξη των μελετών του και τα 
δημοτικά τέλη.

«Αυτή είναι η δικιά μας προίκα και είμαστε υπε-
ρήφανοι για ότι έχουμε καταφέρει ως αντιπολίτευ-
ση. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι μια σειρά από μελέ-
τες, έργα και ομόφωνες αποφάσεις της δημοτικής 
αρχής, είναι αποτέλεσμα της δικής μας πίεσης και 
πρωτοβουλίας», συμπλήρωσε ο Κώστας Ροκονίδας.

Κώστας Ροκονίδας:  
Καθαρές κουβέντες...

«Χείμαρρος», με ευθύ και ξεκάθαρο λόγο, εμφανίστηκε ο επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου, Κώστας Ροκονίδας, στην πρώτη ευρεία -μετά την πανδημία του 
κορωνοϊού- συγκέντρωση των μελών της δημοτικής παράταξης, που πραγματοποιήθηκε 
το πρωί της Κυριακής (20/11) στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΑΛ.

Με τις παρεμβάσεις μας αναδει-
κνύουμε συνεχώς τα προβλή-
ματα του νησιού και τις ανάγκες 
του παριανού λαού.
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«Ο συνδυασμός στη βάση των 
προγραμματικών μας αρχών και ιδανικών»

Ξεκάθαρος, ότι η Λαϊκή Συσπείρωση δε συγκρο-
τεί στενά κομματικό ψηφοδέλτιο, εμφανίστηκε 
ο επικεφαλής Κώστας Ροκονίδας, τονίζοντας ότι 
αυτό αποτελεί την δύναμη του συνδυασμού που 
πιστοποιεί και η σταθερή πορεία από το 2010 στην 
προάσπιση των λαϊκών συμφερόντων στα τοπικά 
ζητήματα.

Συγκεκριμένα ο κ. Ροκονίδας είπε:
«Από την πρώτη στιγμή δεν κρυφτήκαμε και εί-

παμε ξεκάθαρα στον παριανό λαό ποιοι είμαστε. Ο 
συνδυασμός της Λαϊκής Συσπείρωσης πανελλαδι-
κά στηρίζεται από το ΚΚΕ. Η Λαϊκή Συσπείρωση 
είναι η φωνή του στην τοπική διοίκηση, αλλά αυτό 
δε σημαίνει ότι συγκροτούμε ένα κομματικό ψηφο-
δέλτιο. Δίπλα μου βρίσκονται άνθρωποι που απο-
τελούν το συντονιστικό του συνδυασμού που δεν 
είναι μέλη του ΚΚΕ, όμως η δυνατότητα της συνεύ-
ρεσης έγινε και γίνεται στη βάση των προγραμμα-
τικών μας αρχών και ιδανικών. Εκείνο τελικά που 
μας ενώνει έχει να κάνει με την εξυπηρέτηση των 
συμφερόντων του παριανού λαού και την επίλυση 
προβλημάτων για το νησί. Νιώθουμε υπερήφανοι 
που το σύνολο των εκλεγμένων μας δεν αποτελεί-
ται από μία συμπαγή πολιτικά ομάδα. Δεν είναι οι 
13 εκλεγμένοι της Λαϊκής Συσπείρωσης μέλη του 
ΚΚΕ και αυτή είναι η δύναμή μας και η αντίληψη 
μας για τις συνεργασίες.

Βέβαια στην πορεία, υπάρχουν και θα υπάρξουν 
άνθρωποι που διαχωρίζουν τη θέση τους γιατί πι-
θανώς τους ενδιαφέρει μόνο η κατάληψη της εξου-
σίας. Θυμίζουμε, καλοπροαίρετα, σε όλους όσοι 
έχουν την ίδια αντίληψη, ότι κάπως έτσι βρέθηκαν 
κάποιοι στον συνδυασμό του σημερινού δημάρχου, 
Μάρκου Κωβαίου, γιατί πίστευαν ότι η παρουσία 
τους θα αλλάξει τα πράγματα και θα φέρει τα πά-
νω-κάτω, αλλά γρήγορα κατάλαβαν ότι η εξουσία 
από μόνη της δε λύνει προβλήματα.

Σε αυτά τα 3,5 χρόνια, δεν υπήρξε, δεν υπάρχει 
και δε θα υπάρξει κανένας εκλεγμένος μας ο οποί-
ος θα διαχωρίσει τη θέση του γιατί θα ισχυριστεί ότι 
άλλα είπαμε και άλλα κάναμε. Αυτή είναι η δικιά 
μας τιμή και προσφορά. Και είμαστε εδώ για να 
πούμε ότι είμαστε παρόντες, γιατί η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση Πάρου δεν αποτελεί απλώς έναν συνδυασμό 
ή έναν εκλογικό μηχανισμό που προσπαθεί να μα-
ζέψει τους 40-50 ανθρώπους για να συγκροτήσου-
με ψηφοδέλτιο. Θεωρούμε ότι είμαστε το θεμέλιο 
μιας συμμαχίας των λαϊκών συμφερόντων στα το-

πικά ζητήματα κι αυτό το πιστοποιεί η παρουσία 
μας, από το 2010 μέχρι σήμερα, όπου η Λαϊκή Συ-
σπείρωση συνεχώς μεγαλώνει. Δε μένουμε όμως 
σε εκλογικά ποσοστά και δεν παλεύουμε καθημε-
ρινά γι’ αυτά. Θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε σαν 
συνδυασμός, με ειλικρίνεια και μαχητικότητα».

«Η καραμέλα της ανεξαρτησίας και της 
ενότητας»

Ακολούθως ο Κώστας Ροκονίδας αναφέρθηκε 
στα... αφηγήματα περί ανεξαρτησίας, ενότητας και 
κοινωνικής συνοχής που προβάλλουν κάποιοι, 
«φωτογραφίζοντας» ουσιαστικά τις «πρακτικές» 
του δημάρχου Μάρκου Κωβαίου και του έπαρχου 
Κώστα Μπιζά, τονίζοντας μεταξύ άλλων χαρακτη-
ριστικά:

«Σε όλους όσοι θέλουν να αναφέρονται στην ανε-
ξαρτησία και την αξιοποίηση ανθρώπων, ξέχωρα 
από τις κομματικές ή πολιτικές τους απόψεις, η 

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου θα έπρεπε να είναι το 
παράδειγμα γι’ αυτούς. Γιατί η μόνη δική μας εξάρ-
τηση είναι οι αρχές μας και η πολιτική υπεράσπι-
σης των συμφερόντων του παριανού λαού χωρίς 
υποσημειώσεις και παραπομπές.

Τι ευαγγελίζονται σήμερα οι άρχοντες του τόπου, 
εννοώ τη δημοτική αρχή, που θέλουν να ολοκληρώ-
σουν το έργο τους και τελικά ν’ αποτελειώσουν τον 
τόπο με την πολιτική τους;

Τι ευαγγελίζονται και εκείνοι οι οποίοι προβάλλο-
νται σαν η γιατρειά των προβλημάτων του τόπου, 
που φτιάχνουν ψηφοδέλτια χωρίς στίγμα, χωρίς 
αρχές, χωρίς πολιτική άποψη, αλλά με προμετωπί-
δα να υπάρχει μία συγκροτημένη αυτοδιοικητική 
προσπάθεια -όπως λένε- που με ενότητα θα παλέ-
ψει για την κοινωνική συνοχή και την πρόοδο του 
νησιού μας;

Στα λόγια μπορεί να διαφέρουν, στην πρακτική 
όμως που διαφέρουν;

Όταν ο Μάρκος Κωβαίος το 2014 συγκροτούσε 
ψηφοδέλτιο ποια ήταν η λογική του; Αυτή δεν ήταν 
η λογική του; Να κάνει έναν ανεξάρτητο συνδυα-
σμό για το καλό του τόπου, αυτό έλεγε. Είναι αυτό 
λοιπόν το κριτήριο συγκρότησης, ενός ψηφοδελτί-
ου, στη βάση της αντιμετώπισης των προβλημάτων 

του τόπου; Εμείς θεωρούμε ότι έχουμε την υποχρέ-
ωση να πούμε την αλήθεια και να αποκαλύψουμε 
αυτούς που συνειδητά ή από πολιτική αφέλεια ή 
από πολιτική απειρία καλλιεργούν τα ψέματα.

Αλήθεια για ποια αυτοδιοίκηση μιλάνε σήμερα; 
Σήμερα, που οι δήμοι έχουν μετατραπεί στο μακρύ 
χέρι της κεντρικής εξουσίας και δεν λένε κουβέντα 
γι’ αυτό; Μα όποιος βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα 
σ’ έναν δήμο, μέσα σε μία περιφέρεια ή κοντά σε 
αυτά, όταν ακούσει ότι υπηρετεί την αυτοδιοίκηση, 
το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να γελάει. Τι εί-
ναι αυτό που ένα δημοτικό συμβούλιο το κάνει φο-
ρέα αυτοδιοικητικό; Πριν από 40 χρόνια το έκανε 
ότι κάθονταν γύρω από ένα τραπέζι οι εκλεγμένοι 
και αποφάσιζαν για τον τόπο τους. Για παράδειγμα, 
είχε ο προϋπολογισμός τους εκατό χιλιάρικα, απο-
φάσιζαν για τον τόπο τους πως θα μεταχειριστούν 
αυτά τα εκατό χιλιάρικα. Σήμερα ο δήμος δεν έχει 
αυτή τη δυνατότητα. Από το 2015 τα χρήματα που 
παίρνει ο δήμος Πάρου από το κράτος για το τεχνι-
κό του πρόγραμμα είναι 328.020 ευρώ. Τα προβλή-
ματα δηλαδή του τόπου θα πρέπει να αντιμετωπι-
στούν με αυτά τα χρήματα. Είναι λοιπόν αλήθεια 
ή ψέματα όταν μιλάει κανείς για αυτοδιοίκηση; Η 
αλήθεια είναι ότι κάποιοι επιβάλλουν μία πολιτική 
από πάνω και ο δήμος είναι το γρανάζι για να πε-
ράσει αυτή την πολιτική και να ταΐσει με σανό τον 
κόσμο. Αυτά προσπαθούμε να αναδείξουμε τόσα 
χρόνια. Δεν λέμε ότι η δημοτική αρχή και κάθε 
δημοτική αρχή που πέρασε θέλει να καταστρέψει 
το νησί. Λέμε ότι υπηρετεί ευλαβικά μία πολιτική, 
δεν σηκώνει κεφάλι κι αν καμιά φορά ψελλίζει ότι 
δεν υπάρχουν υπάλληλοι και λεφτά, αυτά είναι για 
τα μάτια του κόσμου. Δεν υπάρχει χρηματοδότηση 
λοιπόν και αυτό δεν είναι αποτέλεσμα της αυτοδι-
οικητικής αντίληψης. Υπάρχει υποστελέχωση γιατί 
δεν έχει τη δυνατότητα ο δήμος να προσλάβει προ-
σωπικό για να καλύψει τις ανάγκες του. Ακόμα, οι 
χρηματοδοτήσεις από κάποια προγράμματα είναι 
κατευθυνόμενες για συγκεκριμένους σκοπούς. Και 
για να το πάμε κι ένα βήμα πιο πέρα, οι χρηματοδο-
τήσεις αυτές γεννιόνται στη βάση των επενδυτικών 
αναγκών και της κερδοφορίας των επιχειρηματι-
κών ομίλων. Διότι αυτή η πολιτική κατευθύνεται 
από την ευρωπαϊκή ένωση.

πρώτο θέμα

Δε χαϊδεύουμε αυτιά και λέμε 
όχι, δεν μπορούν να είναι όλοι 
μαζί. Εμείς επιδιώκουμε την 
ενότητα, αλλά μόνο στην βάση 
της εξυπηρέτησης των λαϊκών 
συμφερόντων.

Θεωρούμε ότι είμαστε το θεμέ-
λιο μιας συμμαχίας των λαϊκών 
συμφερόντων στα τοπικά ζη-
τήματα κι αυτό το πιστοποιεί η 
παρουσία μας, από το 2010 μέ-
χρι σήμερα, όπου η Λαϊκή Συ-
σπείρωση συνεχώς μεγαλώνει.
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Μιλάνε για ανεξαρτησία... Ο καθένας μπορεί να 
νιώθει ή απλώς να λέει ότι είναι ανεξάρτητος. Όμως, 
τι σημαίνει κανείς να είναι ανεξάρτητος; Δηλαδή η 
πρακτική και πολιτική του σκέψη, είναι δυνατόν 
να είναι ανεξάρτητες από αυτό που πράττουν και 
από αυτό που παράγουν; Η ουσία είναι η πολιτική 
σκέψη του καθενός ποια πολιτική υπηρετεί. Δηλα-
δή, υπηρετεί μία πολιτική η οποία αντιμετωπίζει 
τα προβλήματα των πολλών ή είναι μία πολιτική 
η οποία κλείνει το μάτι στα συμφέροντα των λί-
γων; Και αυτό ακριβώς το κριτήριο αποτελεί την 
διαχωριστική γραμμή για εμάς. Κι εδώ, δυστυχώς ή 
ευτυχώς για κάποιους, νερό στο κρασί δεν μπαίνει.

Μιλάνε για ενότητα... Μπορούν να είναι όλοι μαζί; 

Αυτός που για παράδειγμα μέσα από μία συγκεκρι-
μένη επένδυση αδιαφορεί αν θα καταστρέψει τον 
τόπο και εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι ότι θα έχει 
κέρδος για ένα χρονικό διάστημα, μπορεί να είναι 
μαζί με κάποιον που κοιτάζει πως θα επιβιώσει 
στον τόπο του και πως θα μεγαλώσει τα παιδιά του; 
Δεν χαϊδεύουμε αυτιά και λέμε όχι, δεν μπορούν 
να είναι όλοι μαζί. Εμείς επιδιώκουμε την ενότητα, 
αλλά μόνο στην βάση της εξυπηρέτησης των λαϊ-
κών συμφερόντων.

Μιλάνε για κοινωνική συνοχή... Δύο λέξεις με πο-
νηρό περιεχόμενο, γιατί με το όραμα της κοινωνι-
κής συνοχής προσπαθούν να βάλουν κάτω από το 
χαλί τα αποτελέσματα της πολιτικής τους, η οποία 
διαταράσσει ακριβώς αυτή την κοινωνική συνοχή 
καθώς υπηρετεί τους λίγους και τα συμφέροντα 
τους».

«Θέλουμε να ψηλώσουμε τις προσδοκίες των 
ανθρώπων»

Ολοκληρώνοντας την ομιλία του, ο Κώστας Ρο-
κονίδας τόνισε ότι στόχος της Λαϊκής Συσπείρω-
σης Πάρου δεν είναι απλά και μόνο η καθ’ αυτού 
κατάληψη της εξουσίας, αλλά η βελτίωση των 
προσδοκιών των ανθρώπων και η κινητοποίηση 
τους για μία καλύτερη ζωή. Παράλληλα, διευκρί-
νισε ότι θα ακολουθήσουν συγκεντρώσεις σε κάθε 
τοπική κοινότητα του νησιού και στο πρώτο δίμη-
νο του νέου χρόνου ο συνδυασμός θα τοποθετηθεί 
εκλογικά απέναντι στον παριανό λαό.

Ειδικότερα ο κ. Ροκονίδας είπε:
«Κάποιοι λοιπόν το αφήγημά τους προσπαθούν 

να το στήσουν στις πλάτες της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης, αλλά και του παριανού λαού. Και το λέω 

αυτό γιατί σήμερα εμφανίζονται ως νέες δυνάμεις 
και αρθρογραφούν στο διαδίκτυο θεωρώντας ότι 
αποτελούν την προμετωπίδα αυτών των νέων δυ-
νάμεων και της αλλαγής στον τόπο. Μάλλον, δεν 
μπορούν ή δεν θέλουν να κατανοήσουν ότι εμάς 
στη Λαϊκή Συσπείρωση δεν μας ενδιαφέρει μόνο η 
κατάληψη της εξουσίας. Μας ενδιαφέρει να αλλά-
ξουμε τα πράγματα και να πείσουμε τον παριανό 
λαό ότι μόνο με τη δική του συμμετοχή, αντίδραση 
και διεκδίκηση με μπροστάρη μια δημοτική αρχή 
που εμπνέει μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα.

Δεν κρυβόμαστε, ούτε απολογούμαστε γιατί διεκ-
δικούμε το δίκαιο και παλεύουμε για να λύσουμε 
τα προβλήματα ανθρώπων που δεν είναι επώνυμοι 
ή δεν έχουν στον ήλιο μοίρα. Είμαστε συνεπείς στις 
προγραμματικές μας αρχές, παλεύουμε να πείσου-
με τον παριανό λαό ότι αν αυτός δεν είναι ο πρωτα-
γωνιστής. Δε θα αλλάξουν τα πράγματα στον τόπο 
με την εναλλαγή στην εξουσία. Το πρόβλημα δεν 
είναι να κοντύνουμε εμείς όπως θέλουν κάποιοι. Το 
πρόβλημα είναι να ψηλώσουμε τις προσδοκίες των 
ανθρώπων για μια καλύτερη ζωή. Αυτό είναι το μή-
νυμά μας και αυτό θέλουμε να μεταφέρουμε στον 
παριανό λαό. Και γι’ αυτό στο προσεχές διάστημα 
θα ξεκινήσουμε μία σειρά συναντήσεων σε όλα τα 
χωριά της Πάρου, για να καταθέσουμε τις σκέψεις 
μας, τις απόψεις μας, τους προβληματισμούς μας 
και ν’ ακούσουμε τον κόσμο.

Εμείς, σαν Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, έγκαιρα 
θα πούμε τις προθέσεις μας και θα ξεκαθαρίσου-
με πως θα τοποθετηθούμε εκλογικά απέναντι στον 
παριανό λαό και αυτή είναι μία διαδικασία που θα 
γνωστοποιηθεί στο πρώτο δίμηνο του νέου χρό-
νου».

πρώτο θέμα

Παλεύουμε να πείσουμε τον 
παριανό λαό ότι αν αυτός δεν 
είναι ο πρωταγωνιστής δεν θ’ 
αλλάξουν τα πράγματα στον 
τόπο με την εναλλαγή στην 
εξουσία.
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Κι άλλα χρήματα 
για το δίκτυο 
ύδρευσης

Κατά 270.000 ευρώ αυξάνεται ο προϋπολογι-

σμός του έργου της αντικατάστασης του εξωτε-
ρικού δικτύου ύδρευσης Κώστος – Παροικιά 
στην Πάρο, με σκοπό την ομαλή ολοκλήρωση του 

έργου.

Σημειώνουμε ότι η τροποποίηση της Πράξης 

«Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης 

Κώστος – Παροικιά Δ. Πάρου», σύμφωνα με την 

οποία αυξάνεται η συνολική και η επιλέξιμη δημό-

σια δαπάνη του έργου από 1.232.244,09 ευρώ σε 

1.501.438,22 ευρώ, διαμορφώνει και το χρονοδιά-

γραμμα υλοποίησης του έργου, με την ημερομη-
νία ολοκλήρωσής του να μετατίθεται πλέον 

στις 30/6/2023. 
Το έργο που θα εξασφαλίσει την ομαλή υδρο-

δότηση του νησιού ιδιαίτερα κατά τους θερινούς 

μήνες, οπότε η ζήτηση αυξάνεται κατακόρυφα 

λόγω της υψηλής τουριστικής κίνησης, αφορά 

στην αντικατάσταση του υπάρχοντος κεντρικού 

δικτύου μεταφοράς νερού από την δεξαμενή στη 

θέση Αγία Υπακοή, στον Κώστο, έως την δεξαμενή 

στη θέση Άγιοι Ανάργυροι, στην Παροικιά, με αγω-

γούς συνολικού μήκους 18,5 χιλιομέτρων. Περι-

λαμβάνονται επίσης η κατασκευή μιας δεξαμενής 

πιεζόθραυσης, μιας δεξαμενής πιεζόθραυσης και 

αποθήκευσης ύδατος καθώς επίσης και εργασίες 

αρχαιολογικής παρακολούθησης των εκσκαφικών 

εργασιών για την διέλευση του αγωγού, πλησίον 

της αρχαίας πόλης της Παροικιάς.

Τέλος, το έργο, συγχρηματοδοτείται από το Ευρω-

παϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 

στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, 

ενώ δικαιούχος του έργου είναι ο δήμος Πάρου.

Εκτός των 
τειχών

Η συνεδρίαση του τελευταίου δημοτικού 
συμβουλίου Πάρου στις 18 Νοεμβρίου 2022 
και η συζήτηση με θέμα: «Έγκριση ή μη παρο-
χής κινήτρων σε δικαιούχους εργαζόμενους 
σε δημόσιους φορείς στην περιοχή αρμοδιό-
τητας του δήμου Πάρου», καταρχάς κούρασε 
τους πάντες.

Για το θέμα «καταναλώθηκε» πολύ ώρα, αν 
λάβουμε μάλιστα υπόψη ότι είχαν προηγηθεί 
συζητήσεις επί συζητήσεων τους τελευταίους 
μήνες και μάλιστα όλοι πιστεύαμε ότι λόγω 
των παραπάνω θα ήταν μία απλή διαδικασία, 
η οποία έτσι κι αλλιώς η έγκριση για να δο-
θούν τα χρήματα από το δημοτικό συμβούλιο 
υπήρχε με ομόφωνη απόφαση. Ειλικρινά, δεν 
μπορώ να κατανοήσω πώς μία λήψη κανο-
νιστικής απόφασης για τον καθορισμό των 
ελάχιστων αποστάσεων των θέσεων δραστη-
ριοποίησης των πωλητών στο στάσιμο εμπό-
ριο και προϋποθέσεων δραστηριοποίησης στο 
πλανόδιο εμπόριο, συζητείται και λαμβάνεται 
απόφαση μέσα σε 2-3 λεπτά, ενώ για το θέμα 
που είχε ληφθεί ήδη απόφαση συζητήθηκε 
επί δύο ώρες. Αφήνω στην άκρη τις λεκτικές 
ακρότητες που υπήρχαν στη συζήτηση ή το 
τι θα αποφέρει τελικά η «ενίσχυση» από τον 
δήμο στους 256 δημοσίους υπαλλήλους του 
νησιού. Για την ακρίβεια η όλη υπόθεση είναι 
για περίπου 0,60 ευρώ την ημέρα για κάθε 
δικαιούχο. Αγοράζεις δεν αγοράζεις κουλού-
ρι δηλαδή μ’ αυτά τα χρήματα κι μάλιστα όχι 
«Θεσσαλονίκης», αλλά τα ιμιτασιόν των φούρ-
νων. Δε θα μπω στην ουσία του αιτήματος των 
δημοτικών υπαλλήλων. Δε θα πέσω σ’ αυτήν 
την παγίδα… Θα σχολιάσω κάτι άλλο. Μεταξύ 
των προτάσεων τους ήταν και η παραχώρηση 
πέντε δημοτικών κτιρίων για τη στέγασή τους 
λόγω των απαγορευτικών ενοικίων που υπάρ-
χουν στην Πάρο. Ουδείς άραγε σκέφτηκε το 
κόστος για τον ευπρεπισμό και την ουσιαστική 
αναστήλωση κάποιων εξ αυτών των κτιρίων 
που αναφέρθηκαν: «Σπίτι Λογοτεχνίας» στις 
Λεύκες, σχολείο Σωτήρων, παλαιός ξενώνας 
στο Π. Λιβάδι, δημοτικό σχολείο Ανερατζάς και 
σχολείο Μαραθίου. Άραγε πόσα χρήματα θα 
χρειάζονταν για μελέτες και επισκευές στα πα-
ραπάνω κτίρια; Σημειώνουμε ότι τα χρήματα 
που δόθηκαν –και φέτος- από το υπουργείο 
Εσωτερικών για το τεχνικό πρόγραμμα, δηλα-
δή για έργα στην Πάρο, είναι 328.000 ευρώ!

Η πολύωρη συζήτηση για το θέμα στο δημο-
τικό συμβούλιο έγινε διότι ήταν «πιασάρικη» 
(εμείς βοηθάμε τους δημοσίους υπαλλήλους) 
και γιατί όλοι ήθελαν -ένθεν και ένθεν- να 
τα έχουν καλά με όλους! Τώρα, πώς θα κάνεις 
ομελέτα αν δε σπάσεις αβγά, και ποια είναι 
αυτά τα μέτρα για την ανακούφιση όλων των 
εργαζόμενων της χώρας, αυτό είναι μία άλλη 
υπόθεση… 

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

Εντός των 
τειχών

Το μεγαλύτερο ίσως πρόβλημα που αντιμετωπί-
ζει τα τελευταία χρόνια ο δήμος Πάρου είναι οι 
σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων και της αιρετής 
διοίκησης.

Έχουμε την εντύπωση ότι στους εκπροσώπους 
της δημοτικής πλειοψηφίας δεν έχει καν περάσει 
από το μυαλό τους, δεν έχουν καθόλου προβλη-
ματιστεί, για τις παραμέτρους του εργασιακού 
περιβάλλοντος του οργανισμού. Γι’ αυτό λοιπόν 
ας αναφέρουμε κάποια πράγματα, μήπως και βο-
ηθήσουμε.

Πρωταρχικό στοιχείο είναι η θεμελίωση στη 
συνείδηση των εργαζομένων ότι υπάρχει ειλι-
κρινής σεβασμός σε αυτό που κάνουν, μία φρο-
ντίδα και ένα προσωπικό ενδιαφέρον. Κατόπιν 
μία στενή συνεργασία που θα συμπεριλαμβάνει 
θέσεις και προτάσεις τους (που έχουν γίνει κατά 
καιρούς, αλλά δεν έχουν ληφθεί υπ’ όψιν οι πε-
ρισσότερες) για τη βελτίωση λειτουργιών και 
εμπλοκή τους στις αποφάσεις. Άλλωστε εκείνοι 
έχουν την εμπειρία, χρόνων πολλές φορές και 
αν απογοητευτούν σταματούν να κάνουν και 
προτάσεις.

Το δημοτικό συμβούλιο που είναι το αποφασι-
στικό όργανο (αν και στην τελευταία θητεία αυτό 
έχει υποβαθμιστεί, με νομοθετικές αντιδημοκρα-

τικές παρεμβάσεις) θα «γλυτώσει» από μερικές 
παρεκτροπές αν «επιζητά» εντονότερη επαφή με 
τους εργαζομένους. Βασικό σημείο είναι η απο-
τελεσματικότητα της επικοινωνίας μέσα στον 
δήμο. Δεν πρέπει με τίποτα δηλαδή να αφήνεται 
να «εκκρεμούν» ζητήματα που δημιουργούν αμ-
φιβολίες, τριβές και παρεξηγήσεις. Όλα να λύνο-
νται ταχύτατα.

Ισοτιμία, απουσία διακρίσεων, αμεροληψία και 
αντικειμενικότητα θα δημιουργήσουν το σημα-
ντικότερο ίσως «αίσθημα», εκείνο της δικαιοσύ-
νης. Χωρίς αυτό κανένας δε θα «δώσει» τον κα-
λύτερο του εαυτό. Επίσης, από τη συμπεριφορά 
μας (των αιρετών) να φαίνεται, ειλικρινά όμως 
και όχι με λόγια του αέρα, ότι αναγνωρίζουμε 
την συμμετοχή και τη συνεισφορά τους στα απο-
τελέσματα. Αυτό θα προσφέρει ικανοποίηση και 
θα κάνει τον καθένα μα νοιώσει μια «σιωπηλή 
εσωτερική» υπερηφάνεια. Σιγά-σιγά έτσι θα αρ-
χίσει να αναπτύσσεται μία ευχάριστη και φιλική 
εργασιακή ατμόσφαιρα.

Ίσως και κάτι πιο σημαντικό, μια συντρο-
φικότητα. Τα αποτελέσματα όλων των ανω-
τέρω θα τα καρπωθούν οι δημότες και το 
νησί.

Ένας οργανισμός πρέπει να αξιοποιεί τις δεξιό-
τητες αλλά και να «εκμεταλλευτεί» το πάθος και 
το «κάτι παραπάνω» που όλοι θα προσφέρουν με 
τις κατάλληλες συνθήκες. Μια αποτελεσματική 
ηγετική ομάδα πρέπει να έχει μία συναισθηματι-
κή σχέση με τους ανθρώπους του δήμου, για να 
δημιουργηθεί η ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ που είναι πάνω 
απ όλα. Για την τωρινή κατάσταση και πως φτά-
σαμε εκεί, ξέρουν καλύτερα οι «εντός των τει-
χών».

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου
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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)

Πωλούνται από κατασκευαστή τα 
εξής ακίνητα:
ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ Παροικίας: Μονοκα-
τοικία 353 τ.μ., με κήπο, πισίνα, 
γεώτρηση, ελιές, τιμή 450.000€
ΕΛΗΤΑΣ Παροικίας: Διαμέρισμα 100 
τ.μ., τιμή 135.000€
Περιοχή ΑΛΥΚΗΣ/ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ:
1) Διαμέρισμα ημιυπόγειο τιμή 
65.000€
2) Ημιυπόγειο 209 τ.μ. τιμή 165.000€
3) Οικοδομή στα μπετά /τούβλα, 
240 τ.μ. συν 3 σκεπαστές βεράντες 
48 τ.μ. Κοντά στην παραλία. Τιμή 
450.000€
4) Μάγγανο διαμέρισμα 240 τ.μ., 
με εξωτερική πισίνα, θέα, τιμή 
320.000€
5) Κτήμα στο Καμάρι Αγκαιριάς 8 
στρέμματα, με άδεια οικοδομής, θέα 
προς Φάραγγα, 2,5 χλμ από θάλασσα, 
τιμή 165.000€
ΘΑΨΑΝΑ Κτήμα 15.600 τ.μ. με 
κατοικία 55 τ.μ., με μύλο, πηγάδι, 
αποθήκη, πολλές ελιές, θέα στο μο-
ναστήρι Θαψανών και τη θάλασσα, 15 
λεπτά από Παροικία, τιμή 165.000€
ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 6932 285 
768, www.paroshomes.livadas.de

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟΥ 
πωλείται λόγω γήρατος στην περιοχή 

Αγκαιριά / Αλυκή, τιμή συζητήσιμη, 
ή ζητείται συνέταιρος. Λειβαδάς 
Παναγιώτης: 6932 285 768

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
πωλείται στον επαρχιακό δρόμο Πα-
ροικιάς – Νάουσας (5ο χλμ), πλήρως 
εξοπλισμένη, με μεγάλη αίθουσα και 
εξωτερικό χώρο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6944 647 383

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ YOGA πωλείται στη 
Νάουσα. Τηλ. επικοινωνίας: 6937 
375 694

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

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

Ο∆ΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ζητείται 
από εταιρεία διανομών για άμεση 
πρόσληψη. Απαραίτητα: Απολυτή-
ριο Λυκείου, Δίπλωμα Οδήγησης 
Γ’ Κατηγορίας, Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη, Ηλικία έως 40 ετών. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν βιογραφικό στο Fax: 22840 
41563, E-mail: arhicom1@otenet.
gr  ή να επικοινωνήσουν στα τηλέ-
φωνα 22840 41252, 41764

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη 
εργασία από το κατάστημα ΦΩΣ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
αγγλικών & Η/Υ. Προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις ή ηλεκτρολογικές γνώσεις 
θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως. Πληροφο-
ρίες στο τηλ. 6946 687076 και στο 
email: batsouri@hotmail.com

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
έδρα την Πάρο ζητάει απόφοιτο 
Αρχιτεκτονικής σχολής ή σχολής 
πολιτικών Μηχανικών για μόνιμη 
ή μερική απασχόληση. Απαραίτητα 
προσόντα η οργανωτικότητα, η πολύ 
καλή γνώση Microsoft Office (word, 
Excel), Ελληνικά και Αγγλικά, η 
όρεξη για δουλειά και εξέλιξη μέσα 
στην εταιρία. Βιογραφικά στο aris@
ioakimidis-estates.gr 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το 
ξενοδοχείο Ποσειδών στη Χρυσή 
Ακτή για πλήρη ή μερική απασχό-
ληση για τον χειμώνα ή για όλο το 
χρόνο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6936 898766 ή στο email: info@
poseidon-paros.gr

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ ζητείται για πλήρη 
απασχόληση σε κατασκευαστική 
εταιρεία στην Πάρο. Επιθυμητά 
προσόντα, εμπειρία και γνώση της 
κατασκευαστικής διαδικασίας και 
του εξοπλισμού, καθοδήγηση συ-
νεργείων, διαχείριση ομάδας έργου, 
ικανότητα ανάγνωσης, κατανόησης 
και υλοποίησης σχεδίων, διατάξεων 
και σχεδιαγραμμάτων. Θα εκτιμηθεί 
επιπλέον γνώση σχεδιαστικών προ-
γραμμάτων. Αποστολή βιογραφικών 
στο : info@jmconstructions.gr

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ με προϋπηρεσία 
ζητείται από λογιστικό γραφείο στην 
Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: dimkasta@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το τμήμα 
πωλήσεων της έκθεσης του Οινο-
ποιείου «Αστέρας» και ΤΕΧΝΙΚΟΣ 
ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ με εμπειρία. Τηλ. για 
περισσότερες πληροφορίες: 6977 
786 711

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη 
στελέχωση SUPER MARKET στη Μάρ-
πησσα και στην Παροικιά όλων των 
ειδικοτήτων. Κρεοπώλης, Ταμίες, 
Άτομα για ανεφοδιασμό, Αποθηκάρι-
οι, Μανάβης. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6943 279 227

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για 
τη στελέχωση λογιστηρίου σε SUPER 
MARKET. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6943 279 227

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για την Αντίπαρο. 
Απαιτούμενα προσόντα: Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική 
κουζίνα. Άριστη γνώση και εφαρμογή 
πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίμων. Ευχάριστος 
και θετικός χαρακτήρας. Απόφοιτος 

σχολής μαγειρικής. Παρέχεται 4μηνη 
απασχόληση από Μάιο μέχρι και 
Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές 
αναλόγως προσόντων. Δωρεάν 
Διαμονή και Διατροφή. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βι-
ογραφικών στο vilabro@gmail.com. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6946 000036

MASSEUSE/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΡΙΑ ζητείται για την Αντίπαρο. 
Απαιτούμενα προσόντα: Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών. Παρέχεται 
4μηνη απασχόληση από Μάιο μέχρι 
και Αύγουστο. Μισθολογικές απολα-
βές αναλόγως προσόντων. Δωρεάν 
Διαμονή και Διατροφή. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βι-
ογραφικών στο vilabro@gmail.com. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6946 000036 

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ και ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΞΥΛΟΥ ζητούνται από την 
εταιρεία Kritikos Wood. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6944 412 711

ΠΩΛΗΤΡΙΑ-∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ 
ζητείται για κατάστημα επίπλων στην 
Παροικιά, με γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. Τηλ. για περισσότερες 
πληροφορίες: 698 4133 000

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από αποθήκη διανομής τροφίμων με 
έδρα την Πάρο, για μόνιμη εργασία, 
με γνώσεις Η/Υ και αγγλικών. Για 
περισσότερες πληροφορίες καλέστε 
στο τηλ. 6988 134 777

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗ-
ΡΙΟΥ ζητείται από κατασκευαστική 
εταιρία με έδρα την Πάρο. Απαραίτη-
τα προσόντα η εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση, γνώση αγγλικών και πολύ 
καλή γνώση Excel. Βιογραφικά στο 
info@ioakimidis-estates.gr

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για τον 
καθαρισμό σπιτιού στην περιοχή του 
Δρυού στην Πάρο. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η γνώση κάποιων αγγλικών 
και η μετακίνηση με δικό της όχημα. 
Εργασία καθημερινά τις πρωινές 
ώρες. Τηλ. επικοινωνίας:  6946 124 
397 Ερμιόνη.

ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΤΜΉΜΑΤΟΣ

Ι. Αντικείμενο      
Υποστήριξη κατασκευής έργων πολυτελών κατοικιών, στις Νήσους Πάρο και 
Αντίπαρο 

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου      
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, με 
έμφαση στις πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία. 

∆εξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά
1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής 

κτηριακών έργων
2. Εμπειρία άνω των τριών ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων
3. Γνώση κατασκευαστικών ειδικοτήτων συνεργείων
4. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών) και τεχνικών προδιαγραφών 

έργων
5. Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ.
6. Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.
7. Πολύ καλή γνώση MS Office (excel, word).
8. Γνώση ή επιθυμία για εκμάθηση software χρονικού προγραμματισμού (π.χ. 

MS Project ή συναφούς).
9. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη
10. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική
11. IT literacy
12. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, 

unsupervised work
13. Δυνατότητα μετακίνησης (περίπου 10% του χρόνου απασχόλησης)
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες)

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις     
Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα 
την Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο. Ενδεικτικά, αναφέρεται 
περίπου 20% εργοτάξια και 80% γραφείο, ενώ όλες οι αναγκαίες παροχές για την 
επίβλεψη των έργων διατίθενται από την εταιρεία.

Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ
Ο Παναγιώτης Μπίμπας του Ανάργυρου και της 

Κωνσταντίνας το γένος Σαράντου, που γεννήθηκε 
στο Μαρούσι Αττικής και κατοικεί στο Ηλιόκαστρο 
Αργολίδος και η Κωνσταντίνα Σομπόνη του Ιω-
άννη και της Ρουμπίνης το γένος Πολυζώη, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα Αττικής και κατοικεί στον 
Πρόδρομο Πάρου, Θα παντρευτούν στις 07 Ιανου-
αρίου 2023 στον Ιερό Ναό Τιμίου Προδρόμου στην 
Πάρο.

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€ 

Από 1/11  το κατάστηµα θα λειτουργεί
µε συνεχές ωράριο, ως εξής:

∆ευτέρα ως Παρασκευή: 10:00 πµ - 4:00 µµ
Σάββατο:  10:00 πµ -3:00 µµ

Τηλέφωνο: 22840 22605



«Δρόμοι 
Ελευθερίας»

Με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου, ο 
Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του δημοτικού 
σχολείου Αγκαιριάς διοργάνωσε για 23η χρονιά 
τους αγώνες «Δρόμοι Ελευθερίας», την Κυριακή 

(20/11) στα γήπεδα Αλυκής. 
Στέλνοντας το μήνυμα του ευ αγωνίζεσθαι, τα παιδιά 

των δημοτικών σχολείων της Πάρου συμμετείχαν, 
έτρεξαν, διασκέδασαν και πήραν αναμνηστικά 
και μετάλλια. Έγιναν αγώνες σκυταλοδρομίας, 

ταχύτητας 60 μ. και ημιαντοχής 1.000 μ.



14 / Φωνή της Πάρου Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022

«Λευκή» 
ισοπαλία ο 
Α.Ο.Π.

Με τον βαθμό της ισοπαλίας (0-0) επέστρεψε από 
την Μήλο ο Α.Ο. Πάρου, που αντιμετώπισε για 
δεύτερη φορά μέσα στο δεκαπενθήμερο τον Παμ-
μηλιακό.

Οι ποδοσφαιριστές του Δημήτρη Τριανταφυλλά-
κου ήσαν καλύτεροι στο πρώτο μέρος, είχαν την 
κατοχή της μπάλας, ωστόσο, δεν μπόρεσαν να 
απειλήσουν ουσιαστικά και να πετύχουν κάποιο 
γκολ που θα ξεκλείδωνε την αντίπαλη άμυνα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παμμηλιακός κέρδισε 
μέτρα στον αγωνιστικό χώρο και είχε μία μεγάλη 
ευκαιρία σε τετ α τετ του Λιβάνιου, που δεν αξιο-
ποιήθηκε σωστά. Έτσι, οι δύο ομάδες μοιράστηκαν 
από έναν βαθμό, με τον Α.Ο.Π. να φθάνει τους 4 
και να βρίσκεται μόνος στην κορυφή, καθώς η Κύ-
θνος δεν αγωνίστηκε, κρατώντας και το «μηδέν» 
στα μετόπισθεν.

Οι συνθέσεις

Παμμηλιακός: (πρ. Καραγιαννόπουλος), Ν. 
Τσιούκρας, Μαραγκόπουλος, Γαλλής, Ατανάσοφ, 
Κ. Τσιούκρας, Ραπανάκης, Γ. Μαυρογιάννης (63’ 
Βεντούρης), Παγώνης (89’ Γεωργαλάκης), Γιάρο, 
Α. Μαυρογιάννης, Νίνος (51’ Λιβάνιος).

Α.Ο. Πάρου: (πρ. Τριανταφυλλάκος), Α. Νικολά-
ου, Χάλκο, Κρίσπης, Αποστολόπουλος, Κουρμού-
κης, Μπέτσα (73’ Μαραγκουδάκης), Δαφερέρας 
(73’ Διακάτος), Φ. Πούλιος, Παντελαίος (73’ Ζέλα), 
Μουρλάς (90’ Μπίμπα), Βοσινάκης.
Η βαθμολογία:
1. Α.Ο. Πάρου  4 β. (2 αγ.)
2. Κύθνος  3 β. (1 αγ.)
3. Παμμηλιακός 1 β. (3 αγ.)
* Ο Πανσιφναϊκός και ο Α.Ο. Σερίφου τέθηκαν 
εκτός πρωταθλήματος

Χωρίς αγωνιστική ο 2ος όμιλος

Τα κενά που έχουν δημιουργηθεί στον 2ο όμι-

λο της Β’ Κατηγορίας -ελλείψει Πανσιφναϊκού και 
Α.Ο. Σερίφου- έχουν επηρεάσει το πρόγραμμα, κα-
θώς πλέον γίνεται ένα παιχνίδι κάθε δύο εβδομά-
δες, με τις εναπομείνασες ομάδες να μην μπορούν 
να βρουν ρυθμό. 

Έτσι, το προσεχές Σαββατοκύριακο δεν υπάρχει 
αγωνιστική δράση, με τον Α.Ο. Πάρου να παίζει 
πάλι (καλώς εχόντων των πραγμάτων) στις 3 Δε-
κεμβρίου, εκτός έδρας με την Κύθνο.

Κ14: Νίκη και πρώτη θέση ο Α.Ο.Π.

Η ομάδα Κ14 του Α.Ο. Πάρου αναδείχθηκε νι-
κήτρια στο τοπικό ντέρμπι με την αντίστοιχη του 
Μαρπησσαϊκού, επικρατώντας με 1-0 στο γήπεδο 
του Αρχίλοχου. Το μοναδικό γκολ, που έκρινε το 
αποτέλεσμα, σημείωσε στο 23’ ο Δημήτρης Σαρ-
ρής.

Έτσι, ο Α.Ο. Πάρου με δύο νίκες και μία ισοπαλία 
ανέβηκε στην πρώτη θέση του 3ου ομίλου, ενώ 
αντίθετα ο Μαρπησσαϊκός μετράει 3 ήττες σε ισά-
ριθμα παιχνίδια.

Μαρπησσαϊκός: (πρ. Φραντζής), Σπανογιάν-
νης, Σγαρδέλης, Τσέπα, Σ. Λούζι, Αποστολόπου-
λος, E. Λούζι, Μπελούκης, Νταουτάι, Γ. Φραντζής, 
Αντιπαριώτης, Κούκα. (Αγωνίστηκαν και οι Δ. 
Φραντζής, Γιούπε, Τριβυζάς).

Α.Ο. Πάρου: (πρ. Τριανταφυλλίδης), Α. Σαρρής, 
Ακάλεστος, Βαρθακούρης, Γκιώνι, Σκιαδάς, Μου-
ταφίδης, Ραγκούσης, Ντεμίρι, Δ. Σαρρής, Ρίτσος, 
Πάσσαρης. (Αγωνίστηκαν και οι Μπέσκου, Καρόσι, 
Μάρκου, Γεροχρήστος).
Η βαθμολογία:
1. Α.Ο. Πάρου  7 β. (3 αγ.)
2. Πανθηραϊκός 6 β. (2 αγ.)
3. ΠΑΣ Νάξου  6 β. (3 αγ.)
4. Νηρέας  4 β. (2 αγ.)
5. Πανναξιακός 0 β. (1 αγ.)
6. Φιλώτι  0 β. (2 αγ.)
7. Μαρπησσαϊκός 0 β. (3 αγ.)

Το πρόγραμμα του διημέρου:

26/11, 09.30: Νηρέας-Πανθηραϊκός (Κ12)
26/11, 11.30: Α.Ο. Πάρου-Κανονιέρηδες (Κ12)
26/11, 15.00: Μαρπησσαϊκός-Παμμηλιακός (Κ16)
27/11, 12.30: Α.Ο. Πάρου-Νηρέας (Κ16)
27/11, 14.30: Φιλώτι-Μαρπησσαϊκός (Κ14)

Μπάσκετ: Νίκες 
για Πλοηγό και 
Μαρπησσαϊκό

Με μεγάλο ενδιαφέρον εξελίσσεται το παιδικό 
πρωτάθλημα της Ένωσης Σωματείων Καλαθο-
σφαίρισης Κυκλάδων, όπου στον 2ο όμιλο οι 
ομάδες της Π.Ε. Πάρου διεκδικούν τη δεύτερη 
θέση που οδηγεί στο Final 4.

Στα παιχνίδια του Σαββατοκύριακου, ο Πλοη-
γός Αντιπάρου και ο Μαρπησσαϊκός επικράτη-
σαν, εντός του Πανναξιακού με 65-43 ο πρώτος 
και εκτός των Φαναριών Β’ με 28-62 ο δεύτερος, 
φθάνοντας αμφότεροι τους 8 βαθμούς (3 νίκες και 
2 ήττες). Αντίθετα, η ομάδα το Α.Ο. Πάρου γνώρισε 
την ήττα με 34-57 από την Α.Ε. Σαντορίνης και 
έχει επίσης 8 βαθμούς (2 νίκες και 4 ήττες) αλλά 
με ματς περισσότερο.

Η βαθμολογία:
1. Φανάρια Α’  10 β. (5 αγ.)
2. Α.Ε. Σαντορίνης 9 β. (5 αγ.)
3. Πλοηγός  8 β. (5 αγ.)
4. Μαρπησσαϊκός 8 β. (5 αγ.)
5. Α.Ο. Πάρου  8 β. (6 αγ.)
6. Πανναξιακός 6 β. (5 αγ.)
7. Φανάρια Β’  5 β. (5 αγ.)

Ήττα για το εφηβικό του Α.Ο.Π.

Με εντός έδρας ήττα, με σκορ 48-58 από την 
Α.Ε. Σαντορίνης, ξεκίνησε τις φετινές αγωνιστικές 
υποχρεώσεις το εφηβικό τμήμα του Α.Ο. Πάρου. 

Σ’ ένα όμορφο παιχνίδι, το οποίο παρακολούθη-
σε αρκετός κόσμος, οι αθλητές του Θοδωρή Κα-
ζακίδη παρουσιάστηκαν αγχωμένοι, έχασαν πολ-
λά αμυντικά ριμπάουντ, δεν βρήκαν λύσεις στην 
άμυνα ζώνης του αντιπάλου και με προβλήματα 
οργάνωσης στο τελευταίο δίλεπτο λύγισαν.

Τα δεκάλεπτα: 7-16, 26-29 (ημ.), 37-43, 48-58.
Α.Ο. Πάρου: (πρ. Καζακίδης), Σιφναίος, Σκιαδάς 

6 (2), Σοφρωνάς, Λυμαράκης 3 (1), Στουγιάνου, 
Μπιλίρης, Θωμόπουλος, Σαρρής 9, Βρεττός, Αρα-
βαντινός 9 (1), Βλάσι 21 (5), Παντελαίος.

Α.Ε. Σαντορίνης: (πρ. Μάμμος), Κουρπέτης, 
Τσέλλος, Τζοπαλάι, Καβαλλάρης 18 (2), Μαρκο-
ζάννες, Φωκιανός 15, Κοτσάι, Ο.Ι. Κασαπίου 2, 
Φύτρος, Ν.Ι. Κασαπίου 8, Βαζαίος 5 (1), Μουρα-
τίδης 10 (2).

Το πρόγραμμα του διημέρου:

26/11, 18.30 (Παμπαίδων):
Α.Ο. Πάρου-Φανάρια
27/11, 15.30 (Κορασίδων): 
Φανάρια-Μαρπησσαϊκός

αθλητικά
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Σε απολογία 
Α.Ε. Πάρου και 
Νηρέας

Σε συνέχεια του θέματος των καταγγελιών προς 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (σχετικά με το 
Αθλητικό Μητρώο), αλλά και τα έγγραφα των πέ-
ντε σωματείων (Α.Σ. Ίου, Α.Ο. Πύργου, Αστέρα 
Τραγαίας, Πανσιφναϊκού και Α.Ο. Σερίφου), η 
Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων κάλε-
σε σε απολογία τους εκπροσώπους των σωματεί-
ων Α.Ε. Πάρου και ΑΜΕΣ «Νηρέας».

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ΚΑΠ, που απαγο-
ρεύει την προσφυγή ομάδων σε όργανα εκτός των 
Ε.Π.Ο. και Ε.Π.Σ., υπάρχει κίνδυνος τιμωρίας για 
τις δύο παριανές ομάδες που μπορεί να αποφέρει 
ποινές αποφέρει 10 βαθμών, χρηματικό πρόστιμο 
3.000 ευρώ ή και ακόμα τιμωρίες εισόδου (1-3 
έτη) στους αθλητικούς χώρους σε πρόεδρο και εκ-
πρόσωπο.

Παραίτηση Σιφναίου και ανακοίνωση Νηρέα

Την παραίτηση του από την προεδρία του ΑΜΕΣ 
«Νηρέας», υπέβαλε ο Μανώλης Σιφναίος, όπως 
έγινε γνωστό από ανακοίνωση των υπολοίπων 
μελών του Δ.Σ. που παράλληλα διαχωρίζουν τη 
θέση τους για την καταγγελία που έγινε.

Ανακοίνωση των μελών του Δ.Σ.

«Τις τελευταίες μέρες, ο σύλλογός μας έχει βρε-
θεί στο στόχαστρο της πλειοψηφίας του κυκλαδί-
τικου ποδοσφαίρου, εξαιτίας της καταγγελίας που 
έγινε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την 
μη ένταξη κάποιων συλλόγων στο μητρώο, όπως 
πλέον είναι υποχρεωτικό. Κατηγορήθηκε για πι-
σώπλατα χτυπήματα και ότι αποτελεί το δεκανίκι 
της ΑΕ Πάρου, κάτι που δεν ισχύει.

Ο πρόεδρος του συλλόγου, Μανώλης Σιφναίος, 
ανέλαβε την ευθύνη για αυτή την κατάσταση, πα-
ραδεχόμενος ότι έδρασε αυτόνομα, χωρίς να έχει 
ενημερώσει επαρκώς τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου, και υπέβαλε την παραίτησή του.

Τα μέλη του συμβουλίου δεν γνώριζαν πόσο κο-
ντά στην απόκτηση μητρώου είχαν φτάσει οι Σύλ-

λογοι που θίγονται από την καταγγελία, ούτε τις 
συνέπειες που θα υφίστανται.

Ελπίζουμε γρήγορα να καταφέρουμε όλοι μαζί, 
με τις κατάλληλες πιέσεις να ξανανοίξει η διαδι-
κασία απόκτησης μητρώου και να τακτοποιηθεί το 
πρόβλημα που άθελά μας δημιουργήθηκε.

Έχοντας διακόσια είκοσι παιδιά σε όλα τα τμή-
ματα υποδομών μας, δεν θα θέλαμε σε καμία πε-
ρίπτωση να απομακρυνθούν τα παιδιά από τον 
αθλητισμό.

Σεβόμαστε την απόφαση του προέδρου κ. Σιφ-
ναίου, την οποία και θα αξιολογήσουμε με ηρεμία 
γιατί άτομα σαν και αυτόν, με την πορεία που έχει 
στον σύλλογο, είναι άδικο να απομακρύνονται με 
αυτόν τον τρόπο».

Δήλωση του Μ. Σιφναίου

Τέλος, σημειώνεται ότι με μακροσκελέστατη δή-
λωσή του, ο Μανώλης Σιφναίος τοποθετείται για 
την καταγγελία στη Γενική Γραμματεία Αθλητι-
σμού, αναφέροντας αναλυτικά όσα έγιναν. Τη δή-
λωση μπορείτε να δείτε στην ηλεκτρονική σελίδα 
της εφημερίδας (www.fonitisparou.gr).

Δε «Χ»άρηκε 
καμία ομάδα...

Σ’ ένα πραγματικό ντέρμπι που είχε δύναμη, πά-
θος, τέσσερα γκολ, δύο ακυρωθέν γκολ και κα-
ταπληκτική ατμόσφαιρα στις κερκίδες του δημο-
τικού σταδίου στην Παροικιά, η Α.Ε. Πάρου και 
ο Πανναξιακός μοιράστηκαν εν τέλει τον βαθμό 
ισοπαλίας (2-2), για την 5η αγωνιστική της Α’ Κα-
τηγορίας.

Ένα παιχνίδι που όσο κυλούσε ο χρόνος γινόταν 
πιο αμφίρροπο, με ανατροπές στο σκορ, στο τέλος 
άφησε γλυκόπικρη γεύση στην ομάδα της Α.Ε.Π. 
που θα μπορούσε να είχε πανηγυρίσει το τρίπο-
ντο της νίκης. Βέβαια και από την άλλη πλευρά ο 
Πανναξιακός είχες τις δίκες του μεγάλες ευκαιρίες 
-κυρίως στο πρώτο μέρος- ενώ «φωνάζει» (μέσω 
ανακοίνωσης) για ακυρωθέν γκολ λίγο πριν τη 
λήξη.

Η ροή του αγώνα

Στο πρώτο ημίχρονο οι δύο ομάδες έμειναν στο 
0-0, με τον Πανναξιακό να είναι καλύτερος. Στο 
14’ η κεφαλιά του Πίντο αποκρούστηκε από τον 
τερματοφύλακα Ρούσσο, στο 17’ ο Πιτταράς σε πέ-
ναλτι (που κέρδισε ο ίδιος σε χέρι του Παντελαίου) 
έστειλε την μπάλα άουτ, στο 22’ η κεφαλιά του 
Ευριπιώτη πέρασε δίπλα από την αντίπαλη εστία, 
ενώ στο 33’ ακυρώθηκε (ως οφσάιντ) γκολ του Πί-
ντο.

Αντιθέτως, στο ίδιο διάστημα η Α.Ε.Π. απείλησε 
με δύο σουτ, στο 19’ του Μάγγου που μπλόκαρε ο 
Μένιος και στο 34’ του Αρκουλή που έφυγε λίγο 
πάνω από τα δοκάρια.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι έγινε «γκραν 
γκινιόλ» και οι δύο ομάδες έψαξαν τη νίκη. Στο 64’ 
ο Πανναξιακός έκανε το 0-1 με πλασέ στη κίνηση 
του Πίντο, από σέντρα του Ευριπιώτη, όμως η Α.Ε. 
Πάρου έβγαλε αντίδραση και κατάφερε ν’ ανατρέ-
ψει το σκορ. Στο 70’ σε φάουλ του Δ. Κρητικού, ο 
Σαμπάν Μουράι με κεφαλιά ισοφάρισε αρχικά σε 

1-1, ενώ στο 81’ ο ίδιος παίκτης, αυτή τη φορά με 
πλασέ από σέντρα του Παπαδόπουλου, έγραψε το 
2-1.

Στη συνέχεια το παιχνίδι παρέμεινε ανοιχτό και 
στο 84’ οι παριανοί έχασαν σπουδαία ευκαιρία να 
τελειώσουν το ματς όταν ο τερματοφύλακας Μέ-
νιος απέκρουσε σωτήρια σουτ του Μουράι. Και 
αντ’ αυτού, στην εξέλιξη της φάσης, ο Δεμερτζής 
με ωραία διαγώνια μπαλιά βρήκε τον Πίντο και 
αφού πέρασε τον Γαβαλά και τον Ρούσσο, ισοφά-
ρισε σε 2-2. Αυτό έμελλε να ήταν και τελικό σκορ, 
καθώς στο 89’, σε μία οριακή φάση ο Πίντο πήρε 
το «ριμπάουντ» από απόκρουση του Ρούσσου σε 
σουτ του Σκούπρα και έστειλε την μπάλα στα δί-
χτυα, το γκολ όμως δε μέτρησε γιατί υπήρξε υπό-
δειξη για οφσάιντ.

Οι συνθέσεις

Α.Ε. Πάρου: (πρ. Μοστράτος), Ρούσσος, Δ. Κρη-
τικός, Παπαδόπουλος, Γαβαλάς, Μπέτσα, Παντε-
λαίος, Γκέρτι (59’ Κρίστι), Μουράι, Αρκουλής (59’ 
Ραγκούσης), Μάγγος (88’ Τσόκα), Βασιλόπουλος.

Πανναξιακός: (πρ. Προμπονάς), Μένιος, Κο-
λούρης, Τσουρής, Καράι, Κοττάκης, Γιαννής, Πιτ-
ταράς, Σκούπρα, Ευριπιώτης (80’ Γιαννακόπου-
λος), Δεμερτζής, Πίντο.

Τα αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής:

Α.Ε. Πάρου-Πανναξιακός 2-2
(70’, 81’ Μουράι / 64’, 84’ Πίντο)
Σαντορίνη-Ελλάς Σύρου 0-1
(31’ Οικονομόπουλος)
Ρεπό: Παμμηλιακός
Η βαθμολογία:
1. Ελλάς Σύρου 10 β. (4 αγ.)
2. Α.Ε. Πάρου 7 β. (4 αγ.)
3. Πανναξιακός 5 β. (4 αγ.)
4. Παμμηλιακός 4 β. (4 αγ.)
5. Σαντορίνη 1 β. (4 αγ.)
* Ο Α.Ο. Πύργου τέθηκε εκτός πρωταθλήματος
Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:
27/11, 10.00: Πανναξιακός-Σαντορίνη
27/11, 14.45: Παμμηλιακός-Α.Ε. Πάρου
Ρεπό: Ελλάς Σύρου

αθλητικά




