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Πανελληνιονίκης 
ο Άλκης Βωβός
Ο Άλκης Bωβός, αθλητής του Ναυ-
τικού Ομίλου Πάρου, κατέκτησε την 
πρώτη θέση στο Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα Windsurf (slalom), κάνοντας 
υπερήφανους τον σύλλογο, τους φί-
λους και συγγενείς του και δίνοντας 
την πρωτιά στην Πάρο.

» ΣΕΛ. 12

Προβληματισμός και στον  
ιατρικό κόσμο της Πάρου

Δημιουργούνται  
«πελατειακές σχέσεις»...
Ενάντια στο συμφέρον και τα δικαιώματα των πολιτών είναι ο νέος νόμος για την υγεία, που -ούτε λίγο, ούτε πολύ- 
δίνει την δυνατότητα στους έχοντες οικονομική ευχέρεια να είναι «προνομιούχοι» και με... σειρά προτεραιότητας 
έναντι των υπολοίπων.

» ΣΕΛ. 8-9

Απόφαση «βόμβα»  
του Σ.τΕ.:
Αντισυνταγματι- 
κές επιτροπές  
των δήμων

» ΣΕΛ. 4

12 Δεκεμβρίου  
στο ΚΑΠΗ
Συγκέντρωση 
συνταξιούχων

» ΣΕΛ. 3
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Η «Ακαδημία 
Πλαστικού» στην 
Πάρο

Συνεχίζεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσφέρει στους 
μαθητές τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες κατά της ρύ-
πανσης από τα πλαστικά. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της «Ακαδημίας Πλαστικού» 
(Ocean Plastics Academy) της ΜΚΟ Common Seas, εκπαίδευ-
σε δεκάδες δασκάλους και καθηγητές από όλη την Ελλάδα και 
ενέπνευσε εκατοντάδες μαθητές και μαθήτριες ηλικίας 5 ως 14 
ετών, ώστε να εργαστούν με πάθος για ένα μέλλον δίχως πλα-
στικά και να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες, με συνείδηση, κριτική 
σκέψη και ευαισθησία. 

Το πρόγραμμα «Ακαδημία Πλαστικού» έχει εγκριθεί από το 
υπουργείο Παιδείας για την εφαρμογή του σε όλα τα σχολεία 
στην Ελλάδα, αλλά και στα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού, 
ενώ είναι διαθέσιμο και στην πλατφόρμα δεξιοτήτων του 21ου 
αιώνα, του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Δημιουργή-
θηκε, δε, μέσα από τη συνεργασία εκπαιδευτικών φορέων κύ-
ρους, επιστημόνων, ειδικών και ακαδημαϊκών (όπως π.χ. από τα 
πανεπιστήμια της Οξφόρδης και του Μπρίστολ), προσφέροντας 
στους μαθητές τις θεωρητικές γνώσεις και τις πρακτικές δεξιό-
τητες που χρειάζονται για να περιορίσουν τη χρήση πλαστικών 
μιας χρήσης στο σχολείο, στο σπίτι, στον τόπο τους. Στο πλαίσιο 
αυτό και προκειμένου το πρόγραμμα να διαδοθεί γρήγορα και 
παντού για μια Ελλάδα χωρίς πλαστικά, η Common Seas θα 
πραγματοποιήσει και αυτήν τη σχολική χρονιά επιμορφωτικά 
σεμινάρια για εκπαιδευτικούς, στην Πάρο. Στόχος να επιμορ-
φώσει ακόμη περισσότερους εκπαιδευτικούς στην ενσωμάτωση 
της Ακαδημίας Πλαστικού στα αναλυτικά προγράμματα σπου-
δών δημοτικών και γυμνασίων καθώς και στην υλοποίησή του 
υλικού ως μέρος των προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης των σχολείων.

Το τελευταίο σεμινάριο της Common Seas σε συνεργασία με τις 
Δ/νσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Πειραιά απόσπασε εξαιρε-
τικά θετικές εντυπώσεις από τους συμμετέχοντες. Τα σχόλια των 
εκπαιδευτικών που συμμετείχαν είναι ενδεικτικά της αποδοχής 
του προγράμματος: Το 100% των συμμετεχόντων δήλωσε ότι το 
επίπεδο του διαδικτυακού σεμιναρίου ήταν κατάλληλο και εν-
διαφέρον για αυτούς, το 99% υποστήριξε ότι θα χρησιμοποιήσει 
το υλικό για την επιμόρφωση των μαθητών τους.

Για τον λόγο αυτό, το πρόγραμμα ενσωματώνεται από φέτος σε 
δύο νέα πρωτοπόρα σχολεία στην Πάρο. Το δημοτικό σχολείο 
Νάουσας και το δημοτικό σχολείο Αρχιλόχου Μάρπησσας.

Τέλος, το πρόγραμμα στοχεύει στη χρήση όσο γίνεται λιγότε-
ρου πλαστικού μιας χρήσης εντός του σχολικού περιβάλλοντος, 
μέσα από μελετημένες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις που 
εκπαιδεύουν, επιμορφώνουν και φέρνουν ριζικές αλλαγές στη 
συμπεριφορά και στη νοοτροπία της νέας γενιάς, δίνοντας της 
τα εφόδια για να ηγηθεί μιας επανάστασης κατά των πλαστικών 
απορριμμάτων στο σχολείο, στο σπίτι, στη γειτονιά τους, παντού!

Άνοδος τζίρου
Δημοσιοποιήθηκαν από την ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική 
Αρχή), οι τζίροι σε εστίαση και διαμονή για το τρίμηνο από 
Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 2022.

Οι εισπράξεις (τζίρος) των επιχειρήσεων εστίασης και διαμο-
νής το παραπάνω χρονικό διάστημα κινήθηκαν πολύ ψηλά, 
πλησιάζοντας τα στοιχεία της χρονιάς ρεκόρ, του 2019.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο κύκλος εργασιών των καταλυμά-
των και της εστίασης στις περιφερειακές ενότητες των Κυκλά-
δων έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος, ήταν:
Θήρα: 37.849.896 ευρώ (2021) – 55.232.311 ευρώ (2022)
Μύκονος: 33.964.462 (21) – 48.713.501 (22) 
Πάρος: 4.400.325 (21) – 5.901.049 (22)
Νάξος: 2.885.157 (21) – 4.281.979 (22) 
Μήλος: 1.929.329 (21) – 2.767.253 (22)
Σύρος: 903.758 (21) – 1.088.382 (22)
Τήνος: 417.010 (21) – 576.069 (22)
Κέα – Κύθνος: 387.099 (21) – 459.015 (22)
Άνδρος: 251.903 (21) – 330.684 (22) 31,3%

Οι «πιστοί»

Πιστοί φίλοι της Ελλάδος και βέβαια οι καλύτεροι πελάτες 
αναδείχθηκαν για μία ακόμη χρονιά οι τουρίστες από τη Γερ-
μανία, τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι έδωσαν 
και πάλι το παρόν στη χώρα μας. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα 
ότι οι τουρίστες με προέλευση από αυτές τις χώρες, ήταν και 
περισσότεροι, αλλά ξόδεψαν και πιο πολλά χρήματα σε σχέση 
με το 2019.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι πλέον, με βάση τα στοιχεία 
του 9μηνου της Τράπεζας της Ελλάδος, πρώτη δύναμη ήταν η 
Μ. Βρετανία, ξεπερνώντας την παραδοσιακή ηγέτιδα δύναμη, 
τη Γερμανία. Συγκεκριμένα οι Βρετανοί τουρίστες που ήρ-
θαν στην Ελλάδα ήταν 2,871 εκατ., ενώ οι Γερμανοί ήταν 
2,748 εκατ. Τα έσοδα από τη Μ. Βρετανία ήταν το 9μηνο 2022 
στα 3,852 δις και από τη Γερμανία 3,619 δις. 

Γιατί δεν «έσπασε» το ρεκόρ του 2019

Σύμφωνα με οικονομικούς αναλυτές του τουριστικού κλάδου 
ο λόγος που η χώρα μας δεν μπόρεσε να σπάσει το ρεκόρ του 
2019 (όπως όλα τα στοιχεία δείχνουν έως τη στιγμή αυτή), είναι 
ότι ήρθαν –καταρχάς- σχεδόν 3,26 εκατ. λιγότεροι τουρίστες στο 
9μηνο στην χώρα. Το μεγαλύτερο όμως πρόβλημα εντοπίζεται 
στο ότι δεν ήρθαν μαζικά ταξιδιώτες στην Ελλάδα από τρί-
τες χώρες (π.χ. Ρωσία), που τα τελευταία χρόνια αποτελούν 
οικονομική «ραχοκοκαλιά» ιδιαίτερα για Χαλκιδική, Πιερία και 
Κρήτη.

Ακόμα, η πιο μεγάλη και προφανώς μη αναμενόμενη απο-
γοήτευση ήρθε από τις Ηνωμένες Πολιτείες κι αυτό διότι σε 
σχέση με το 2019 οι αφίξεις ήταν 14,9% λιγότερες το διάστημα 
Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου του 2022. Φέτος, το πρώτο εννεάμη-
νο ήρθαν 825 χιλ. έναντι 982 χιλ., δηλαδή, 157 χιλ. λιγότεροι 
αμερικανοί τουρίστες. Οι εντυπώσεις αμβλύνθηκαν κάπως από 
το γεγονός ότι οι αμερικανοί που ήρθαν στην Ελλάδα ξόδεψαν 
κατά κεφαλήν περισσότερα χρήματα καθώς η μέση κατά κεφα-
λήν δαπάνη από 1.027 ευρώ το 9μηνο του 2019, ανέβηκε στα 
1.105 ευρώ το φετινό 9μηνο.

Τέλος, ένας ακόμα λόγος ήταν και το γεγονός ότι η κρουαζιέρα 
βρέθηκε σε χαμηλότερα επίπεδα από αυτό του 2019. Συγκεκρι-
μένα τα έσοδα φέτος (πάντα για το πρώτο εννεάμηνο) από την 
κρουαζιέρα ήταν 303 εκ. ευρώ, ενώ το 2019 ήταν στα 383 εκ. 
ευρώ.

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος 

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

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

Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης» 

Περιφερειακός
• Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος 

(Χαρίκλεια)
• Mini Market Πανώριος
• Δημαρχείο Πάρου
• Stradale cafe

ΝΑΟΥΣΑ
• Σαραντινού Μαργαρίτα
• Αρτοποιείο Ραγκούση
• Αρτοποιείο Μπατίστα
• Αρτοποιείο Τσουνάκη
• Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 

χρωματοπωλείο
• «Ηλεκτρουδραυλική» 
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ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 
• Αρτοποιείο «Ραγκούσης»

ΥΣΤΕΡΝΙ
• Ξυλόφουρνος

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
• Αρτοποιείο «η Παράδοση»
• Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης

ΜΑΡΜΑΡΑ
• Φούρνος Γ. Φραντζής 

«Γεύσεις από ζάχαρη & 
αλεύρι»

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

ΛΟΓΑΡΑΣ
• Πρατήριο άρτου «Υρία» 

ΔΡΥΟΣ
• 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
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τοπικές ειδήσεις
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Χρόνια πολλά
& ευτυχισμένο
το νέο έτος!

Αστέρας Πάρου / τ. 22840 51798
info@ktimaroussos.gr
www.ktimaroussos.gr

τοπικές ειδήσεις

Ολοκληρώθηκε η 
«Εβδομάδα Κυκλικής 
Οικονομίας»

Με ενημερωτική εκδήλωση στο δημαρχείο Πάρου, ολοκληρώθηκε η «Εβδο-
μάδα Κυκλικής Οικονομίας» σε Πάρο και Αντίπαρο, που πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία των δύο δήμων, του Δικτύου «ΔΑΦΝΗ» και του Ελληνικού 
Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό τους οι δήμαρχοι Πάρου και Αντιπάρου, Μάρ-
κος Κωβαίος και Αναστάσιος Φαρούπος, παρουσίασαν το σύνολο των δράσε-
ων και την πρόοδο που έχουν σημειώσει στον τομέα της ανακύκλωσης των 
δύο δήμων, τονίζοντας πως η ενεργή συμμετοχή των κατοίκων η υποστήριξη 
τοπικών φορέων και οργανώσεων είναι απαραίτητη και αναγκαία.

Το παρόν έδωσε -μέσω τηλεδιάσκεψης- ο διευθύνων σύμβουλος του Ελ-
ληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, στρατηγικός εταίρος του έργου, Νίκος 
Χιωτάκης, ο οποίος ανέδειξε τη σημασία της ολοκληρωμένης ενημέρωσης 
και της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών, εστιάζοντας στα νησιά με έντονη 
διακύμανση πληθυσμού, λόγω της αυξημένης τουριστικής δραστηριότητας.

Εκπρόσωποι του έργου από τους δήμους Πάρου και Αντιπάρου, το Δί-
κτυο «ΔΑΦΝΗ», το ΥΠΕΝ και τον ΕΟΑΝ παρουσίασαν στη συνέχεια το έργο 
«Circular Greece» και τις δράσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο 
του έργου τα επόμενα χρόνια. Η εκδήλωση επισφραγίστηκε με την υπογραφή 
ενός συμφώνου συνεργασίας -μεταξύ των δύο Δήμων, του «ΔΑΦΝΗ» και του 
ΕΟΑΝ- ανακηρύσσοντας το 2023 σε «Έτος Κυκλικής Οικονομίας».

12 Δεκεμβρίου στο ΚΑΠΗ

Συγκέντρωση συνταξιούχων
Η επιτροπή συνταξιούχων Πάρου Αντιπάρου με ανακοίνωσή της καλεί τον λαό 
των νησιών μας σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας τη Δευτέρα, 12 Δεκεμβρίου, 
έξω από το ΚΑΠΗ Παροικιάς στις 10.30 το πρωί.

Οι συνταξιούχοι στην ανακοίνωσή τους τονίζουν:
«Αγωνιζόμαστε και απαιτούμε:
- Την άμεση καταβολή των πληρωμένων δώρων μας 
- Την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξιμες αποδοχές μας
- Να δοθεί αύξηση, μετά το «πάγωμα» για 13 χρόνια, σε όλες τις συντάξεις 

κύριες και επικουρικές.
- Αύξηση της εθνικής σύνταξης στα 650 ευρώ από τα 360 ευρώ και 384 ευρώ, 

που είναι σήμερα
- Άμεση καταβολή σε όλους τους συνταξιούχους των αναδρομικών, επικου-

ρικών και δώρων του 11μηνου για το 2015
- Να σταματήσει κάθε ιδιωτικοποίηση στο δημόσιο σύστημα υγείας με άμεση 

πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού 
- Να προσληφθεί το απαιτούμενο προσωπικό στον ΕΦΚΑ ώστε να εκκαθαρι-

στούν και να αποδοθούν στους δικαιούχους το συνολικό ποσό των συντάξεων 
τους, κύριας ή παράλληλης διαδοχικής, εφάπαξ, επικουρικής

Είμαστε ξανά στον δρόμο του αγώνα γιατί δεν ανεχόμαστε τα ψέματα και τις 
μισές αλήθειες από την κυβέρνηση, ότι τάχα όλοι οι συνταξιούχοι θα πάρουν 
αυξήσεις.

Λέμε ΟΧΙ στο νομοσχέδιο νεκροθάφτη της δημόσιας περίθαλψης. ΟΧΙ στο 
πλιάτσικο στις τσέπες των ασθενών. Η υγεία είναι λαϊκό δικαίωμα και δεν 
μπορεί να είναι εμπόρευμα και προνόμιο για λίγους. 

Ζητάμε από την δημοτική αρχή της Πάρου, Να λειτουργήσουν τώρα τα ΚΑΠΗ 
σε κάθε χωριό της Πάρου.

Ζητάμε την συμπαράσταση όλων των σωματείων, των συλλόγων και φορέων 
της Πάρου και της Αντιπάρου στο δίκαιο αγώνα μας».
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Πρόκειται για μία απόφαση «βόμβα» που αλλάζει 
το τοπίο των αποφάσεων σε όλους τους δήμους 
της χώρας (μεταξύ των οποίων Πάρου και Αντι-
πάρου), καθώς μέχρι τώρα στις προαναφερόμενες 
επιτροπές οι παρατάξεις των δημάρχων είχαν τα 
3/5 της πλειοψηφίας.

Η απόφαση του Σ.τΕ.

Με την υπ’ αριθμ. 2377/2022 απόφασή της η 
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας έκρινε 
ότι είναι συνταγματικές οι νομοθετικές διατάξεις 
με τις οποίες θεσπίσθηκαν αλλαγές στον τρόπο συ-
γκρότησης της οικονομικής επιτροπής και της επι-
τροπής ποιότητας ζωής των δήμων, ενώ αντίθετα 
έκρινε ότι είναι αντισυνταγματικές οι νομοθετικές 
διατάξεις κατά το σκέλος που καταλαμβάνουν την 
αμέσως επόμενη των δημοτικών εκλογών περίοδο 
(έτους 2019).

Αναλυτικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε, κατά 
πλειοψηφία, ότι οι διατάξεις των ν. 4623/2019 
και 4625/2019 με τις οποίες θεσπίσθηκαν αλ-
λαγές στον τρόπο συγκρότησης της οικονομικής 
επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής των 
Δήμων, καθώς και των Διοικητικών Συμβουλί-
ων δημοτικών νομικών προσώπων (ΔΕΥΑ κ.λπ.), 
προκειμένου στα όργανα αυτά να υπάρχει πλειο-
ψηφία της παράταξης του δημάρχου είναι:

1) Κατά το μέρος που δεν καταλαμβάνουν την 
αμέσως επόμενη των εκλογών της 26ης Μαΐου 
2019 και της 2ας Ιουνίου 2019 δημοτική περίο-
δο, δεν είναι αντίθετες σε κάποια συνταγματική ή 
υπερνομοθετικής ισχύος διάταξη ή αρχή, και

2) Κατά το μέρος όμως που καταλαμβάνουν τη 
δημοτική περίοδο η οποία διανύεται μετά τις εκλο-
γές της 26ης Μαΐου και της 2ας Ιουνίου 2019, ο 
νομοθέτης παρενέβη, αμέσως μετά τη διεξαγωγή 
των εκλογών στη λειτουργία των ΟΤΑ Α΄ βαθμού, 
επιφέροντας δύο βασικές αλλαγές στο υφιστάμενο 
σύστημα, οι οποίες είναι μεταξύ τους αλληλένδε-
τες, οι οποίες έρχονται σε αντίθεση με τις διατάξεις 
των άρθρων 5 παρ. 1, 52 και 102 παρ. 2 του Συ-
ντάγματος.

Παράλληλα, το ΣτΕ έκρινε ότι δεν αντίκεινται 
στις συνταγματικές διατάξεις οι νομοθετικές ρυθ-
μίσεις που αφορούν την ανάδειξη των μελών των 
Διοικητικών Συμβουλίων δημοτικών νομικών 
προσώπων (ΔΕΥΑ κ.λπ.).

Δικαίωση της Λαϊκής Συσπείρωσης

Ανακοίνωση, μετά τη σχετική απόφαση του ΣτΕ, 
εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, αναφέ-
ροντας τα εξής:

«Η απόφαση του ΣτΕ που κρίνει αντισυνταγμα-
τική τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το δημοτικό 
συμβούλιο στην οικονομική επιτροπή και την επι-
τροπή ποιότητας ζωής, επιβεβαιώνει τη στάση και 

την κριτική της «Λαϊκής Συσπείρωσης» από την 
πρώτη στιγμή στους σχετικούς νόμους της κυβέρ-
νησης της ΝΔ.

Με αυτούς τους νόμους η κυβέρνηση στο όνομα 
«κυβερνησιμότητας» των δήμων, νόθευε το εκλο-
γικό αποτέλεσμα δίνοντας ανεξαρτήτως ποσοστών 
την απόλυτη πλειοψηφία στη παράταξη του δημάρ-
χου. Για παράδειγμα στη περίπτωση του δήμου μας 
παρά την ελάχιστη διαφορά των δύο συνδυασμών, 
η οικονομική επιτροπή αποτελείται από 5 συμβού-
λους της πλειοψηφίας και 2 της μειοψηφίας αντί 
για 4 με 3 βάση του εκλογικού αποτελέσματος.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, παίρνοντας τη «σκυτάλη» 
από το νομοθετικό πλαίσιο που δημιούργησαν οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις, προχώρησε στον αντι-
δημοκρατικό, αντισυνταγματικό πλέον νόμο και 
επέβαλε τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το δημοτι-
κό συμβούλιο προς την οικονομική επιτροπή, προς 
την οποία μεταβιβάστηκαν αποφασιστικές αρμοδι-
ότητες σημαντικού οικονομικού αντικειμένου και 
προς την επιτροπή ποιότητας ζωής, προς την οποία 
μεταβιβάστηκε η αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων 
που αφορούν την κυκλοφορία.

Έτσι με αποφάσεις πλασματικών πλειοψηφιών 
των επιτροπών αυτών, ενισχύθηκαν πέρα για πέρα 
η αδιαφάνεια στη διαχείριση των οικονομικών των 
δήμων, η επιχειρηματικότητα, οι ιδιωτικοποιήσεις, 
η ανταποδοτικότητα και οι προτεραιότητες των τε-
χνικών προγραμμάτων με τη λογική της επιλεξι-
μότητας, που αποκλείουν τα αναγκαία έργα και τις 
υποδομές προς όφελος του λαού.

Απέναντι σε αυτό το αντιδημοκρατικό νομοθετικό 
πλαίσιο που αλλοίωνε τη λαϊκή θέληση βρέθηκαν 
μόνο οι δυνάμεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στους 
δήμους και τις περιφέρειες, υπερασπιζόμενες τα 
λαϊκά συμφέροντα. Αντίθετα αφωνία από τη συ-
ντριπτική πλειοψηφία δημοτικών και περιφερεια-
κών αρχών. Αφωνία και από μεριάς της «ανεξάρτη-
της» δημοτικής αρχής του νησιού μας, όπως και της 
«ανεξάρτητης» περιφερειακής αρχής Ν. Αιγαίου.

Οι παριανοί και οι νησιώτες γενικότερα 
έχουν πλέον εμπειρία ως προς ποιοι μάχο-
νται για τα δικά τους συμφέροντα σε δήμο και 
περιφέρεια, συμμετέχουν στους αγώνες τους 
και διεκδικούν την ικανοποίηση των δικών 
τους αναγκών. Αυτές οι δυνάμεις θα συνεχί-
σουν να μάχονται και να είναι δίπλα στα λα-
ϊκά προβλήματα και στο μέλλον».

Ανακοίνωση του υπουργείου Εσωτερικών

Διευκρινίσεις, σχετικά με την απόφαση του ΣτΕ, 
έδωσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Εσωτε-
ρικών:

«Σε σχέση με δημοσιεύματα που αναφέρονται 
σε απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας που 
κρίνει αντισυνταγματικές διατάξεις νόμων που 
αφορούν στο σύστημα διακυβέρνησης των Δήμων 
και των Περιφερειών, επί του παρόντος λεκτέα τυγ-
χάνουν τα ακόλουθα:

1. Η σχετική απόφαση δεν έχει νομίμως επιδοθεί 
στο Υπουργείο Εσωτερικών και επομένως ισχύει, 
επί του παρόντος, η υφιστάμενη νομοθεσία.

2. Το Υπουργείο Εσωτερικών θα μελετήσει τη 
συγκεκριμένη απόφαση του ΣτΕ προκειμένου να 
διερευνήσει τις δυνατότητες ενίσχυσης της αποτε-
λεσματικής διακυβέρνησης των Οργανισμών Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης μετά την έκδοση της συγκεκρι-
μένης απόφασης.

3. Η απόφαση αυτή μας υπενθυμίζει με τον πιο 
εναργή τρόπο τις καταστροφικές συνέπειες της 
διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ που δυστυχώς ακόμα μας 
στοιχειώνουν. Η Κυβέρνηση, σε συνεργασία με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα εργαστεί ώστε οι πολίτες 
να συνεχίσουν να λαμβάνουν απρόσκοπτα και απο-
τελεσματικά τις υπηρεσίες της Αυτοδιοίκησης».

Απόφαση «βόμβα» του Σ.τΕ.:

Αντισυνταγματικές επιτροπές  
των δήμων

Η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) απεφάνθη και έκρινε αντισυνταγματικές τις διατάξεις 
των «νόμων Θεοδωρικάκου», που πέρασε μετεκλογικά η κυβέρνηση, με τις οποίες μεταφέρθηκαν κρίσιμες 
και με σημαντικό οικονομικό αντικείμενο αρμοδιότητες των δημοτικών συμβουλίων προς τις Οικονομικές 
Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής των δήμων.



Άναμμα  Χριστουγεννιάτικου  Δένδρου
Ο Δήμος Πάρου και η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.  σας περιμένουν

την Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου & ώρα 19:00
στην πλατεία «ΜαντώςΜαυρογέννους»

με πολλές εκπλήξεις, χρώματα, αρώματα, λιχουδιές, δώρα και κεράσματα.
Ο Αϊ Βασίλης φτάνοντας με την άμαξά του
θα μοιράσει δώρα στους μικρούς μας φίλους

Ο ∆ήµαρχος Πάρου 
κ. Μάρκος Κωβαίος και

τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου,
ο Πρόεδρος κ. ∆ηµήτρης Αντιπαριώτης  

και τα µέλη του ∆.Σ. της Κ.∆.Ε.Π.Α.Π.
Σας εύχονται Χρόνια πολλά 

Καλά Χριστούγεννα 
Ευτυχισµένο, υγιές και
δηµιουργικό το 2023.

31/12/2022

Θερµές Ευχές για Καλά Χριστούγεννα & Χαρούµενο το 2023
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Στήριξη 
κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων

Με στόχο την παροχή έκτακτης προσωρινής 
στήριξης στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με 
σκοπό την αντιμετώπιση του αυξημένου κόστους 
παραγωγής, οι κτηνοτρόφοι των κλάδων αιγο-
προβατοτροφίας και βοοτροφίας, καθώς επίσης 
και οι κτηνοτρόφοι των κλάδων πτηνοτροφίας 
(ωοπαραγωγές και κρεοπαραγωγές) και χοιρο-
τροφίας, είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, σύμ-
φωνα με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε 
στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ο υπολογισμός του ύψους ενίσχυσης πραγμα-
τοποιείται ανά δικαιούχο, σύμφωνα με την κλά-
ση των επιλέξιμων ζώων και βάσει της έδρας της 
εκμετάλλευσης, ενώ σημειώνεται πως για τις νη-
σιωτικές περιοχές τα ποσά κάθε κλάσης προσαυ-
ξάνονται κατά 15%.

- Για τον τομέα της αιγοπροβατοτροφίας, 
το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 100-
5.480 ευρώ.

- Για τον τομέα της βοοτροφίας, το εφάπαξ 
ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 120-7.000 ευρώ.

- Για τον τομέα της ωοπαραγωγού πτηνο-
τροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται 

από 700-15.000 ευρώ.
- Για τον τομέα της κρεοπαραγωγού πτηνο-

τροφίας, το εφάπαξ ποσό στήριξης θα κυμαίνεται 
από 2.000-15.000 ευρώ.

- Για τον τομέα της χοιροτροφίας, το εφάπαξ 
ποσό στήριξης θα κυμαίνεται από 1.000-15.000 
ευρώ.

Επισημαίνεται, ότι το ποσό θα καταβληθεί έως 
τις 15 Οκτωβρίου 2023, βάσει των αιτήσεων στή-
ριξης που θα εγκριθούν έως τις 31 Μαρτίου 2023. 
Επίσης, για να αποφευχθεί η διπλή χρηματοδότη-
ση και η υπεραντιστάθμιση από άλλα ενωσιακά ή 
εθνικά καθεστώτα με την μορφή άμεσης επιχορή-
γησης στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, η 
συνολική στήριξη που θα λάβει ο δικαιούχος του 
παρόντος μέτρου δεν θα ξεπερνά τις 15.000 ευρώ.

Έναρξη του Ταμείου Μικροπιστώσεων

Παροχή συγχρηματοδοτούμενων δανείων επεν-
δυτικού χαρακτήρα με ευνοϊκούς όρους προς Μι-
κρομεσαίες Επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται 
στον αγροτικό και μεταποιητικό κλάδο αγροτικών 
προϊόντων, θα διοχετευτεί το επόμενο διάστημα το 
Ταμείο Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρημα-
τικότητας.

Οι συνολικοί πόροι που θα διατεθούν για τη χρη-
ματοδότηση και τη λειτουργία του Ταμείου φτά-
νουν τα 21.500.000 ευρώ προερχόμενοι από το 
Μέσο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από 
αυτά τα 15 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την πα-
ροχή χρηματοδοτήσεων για τη δράση που αφορά 
σε επενδύσεις σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και τα 

υπόλοιπα 6,5 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 
δράσεων για επενδύσεις σε μεταποίηση και εμπο-
ρία γεωργικών προϊόντων με τελικό προϊόν επί-
σης γεωργικό.

Η χρηματοδότηση

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν μέσω του νέου 
Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρημα-
τικότητας να λάβουν μικρά δάνεια επιμερισμένου 
κινδύνου, με ελάχιστο ύψος χρηματοδότησης τα 
3.000 ευρώ και μέγιστο ύψος χρηματοδότησης 
τα 25.000 ευρώ. Η διάρκεια της χρηματοδότησης 
ανέρχεται από 24 έως και 60 μήνες, συμπεριλαμ-
βανομένης της περιόδου χάριτος έως και 24 μήνες.

Οι δικαιούχοι

Ο εν δυνάμει υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλλει 
αρχικά το αίτημα χρηματοδότησης στο πληροφο-
ριακό σύστημα των κρατικών ενισχύσεων και στη 
συνέχεια αίτημα χρηματοδότησης στον ενδιάμεσο 
χρηματοπιστωτικό οργανισμό της επιλογής του.

Για τη δράση που αφορά σε επενδύσεις σε γεωρ-
γικές εκμεταλλεύσεις οι τελικοί αποδέκτες πρέπει 
να είναι είτε επαγγελματίες αγρότες (για τα φυσι-
κά πρόσωπα να είναι επικεφαλής της αγροτικής 
εκμετάλλευσης, ενώ για τα νομικά πρόσωπα να 
έχουν ως κύρια δραστηριότητα τη γεωργία), είτε 
νέοι αγρότες, είτε οντότητες που χαρακτηρίζονται 
ως Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση, είτε 
συλλογικοί αγροτικοί φορείς (γεωργικοί συνεται-
ρισμοί, ομάδες και οργανισμοί παραγωγών καθώς 
και ενώσεις οργανισμών παραγωγών).



parospark.com

Μοναστήρι του Άι Γιάννη Δέτη, Πάρος
Σχέδιο: Στέλιος Γκίκας

Ο αρχιτέκτονας - µηχανικός Βαζαίος Πετρόπουλος,
οι συνεργάτες του και το προσωπικο του γραφείου 
STYDIO265 αρχιτεκτονική +κατασκευή σας εύχονται

ΧΑΡΟΥΜΕΝΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2023
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Παρά τις έντονες αντιρρήσεις από ενώσεις ια-
τρών, αλλά και κόμματα της αντιπολίτευσης, πέ-
ρασε τελικά από τη Βουλή με τις ψήφους της 
κυβερνητικής πλειοψηφίας, το νομοσχέδιο του 
υπουργείου Υγείας για τη δευτεροβάθμια περίθαλ-
ψη. Αυτό σημαίνει, ότι δίνεται η δυνατότητα απα-
σχόλησης γιατρών του ΕΣΥ στον ιδιωτικό τομέα, 
αλλά και την προκήρυξη θέσεων γιατρών ΕΣΥ με 
καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Η βασική αλλαγή στο ΕΣΥ

Η βασικότερη αλλαγή στο ΕΣΥ, που θα ξεκινή-
σει άμεσα να εφαρμόζεται μόλις εκδοθούν οι δι-
ευκρινιστικές υπουργικές αποφάσεις, αφορά στα 
ιδιωτικά ιατρεία και ιδιωτικά χειρουργεία που θα 
μπορούν να κάνουν οι γιατροί του ΕΣΥ.

Με τα άρθρα του ο νόμος υψώνει νέα, ακόμα με-
γαλύτερα εμπόδια στην πρόσβαση μεγάλης μάζας 
ασθενών σε δωρεάν υπηρεσίες περίθαλψης στα 
δημόσια νοσοκομεία. Εξυπηρετώντας την κερδο-
φορία των ιδιωτικών νοσοκομείων και κλινικών, ο 
νόμος καταργεί την πλήρη και αποκλειστική απα-
σχόληση των γιατρών του ΕΣΥ, διευρύνει τις ελα-
στικές σχέσεις απασχόλησης, σπρώχνει τους νοσο-
κομειακούς γιατρούς να αναζητήσουν εισοδήματα 
στον ιδιωτικό τομέα και τους ασθενείς να γίνονται 

πελάτες για να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν.
Προβλέπει ότι λύση στους καθηλωμένους μι-

σθούς των γιατρών είναι να βγουν στην «πιάτσα» 
της αγοράς Υγείας για να βρουν πελατεία. Θα πρέ-
πει να τρέχουν από το πρωινό ωράριο στα απογευ-
ματινά ιατρεία και τα απογευματινά χειρουργεία 
και από τις εφημερίες στις ιδιωτικές κλινικές και 
τα ιδιωτικά ιατρεία, χωρίς ξεκούραση, χωρίς ελεύ-
θερο χρόνο, σε βάρος της δικής τους υγείας και 
της ζωής των ασθενών τους. Έτσι, θα πρέπει να 
πληρώνει αδρά ο ασθενής για να μπορεί να «ξε-
περάσει» τις ατέλειωτες λίστες των χειρουργείων, 
για να επισπεύσει τη θεραπεία του.

Τα παραδείγματα που επικαλέστηκε η υπουργός 
από τις χώρες της Ε.Ε. δείχνουν που οδηγείται η 
υγειονομική περίθαλψη με το νέο νόμο. Το παρά-
δειγμα της Ολλανδίας είναι αποκαλυπτικό. Αυτό 
που συμβαίνει είναι ότι η χώρα αυτή δεν διαθέτει 
δημόσιο σύστημα Υγείας και οι ασθενείς απευθύ-
νονται σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες για να 
τους βρουν ιδιωτική κλινική... Εικόνες και πρακτι-
κές, από το μέλλον, που θα βιώσει ο λαός και στη 
χώρα μας.

Ιδιώτες γιατροί με διπλά χρήματα

Αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι η κυβέρνηση 

ψήφισε άρθρο βάση του οποίου σε απομακρυ-
σμένες (νησιωτικές ή ηπειρωτικές) περιοχές όταν 
υπάρχουν οι λεγόμενες άγονες θέσεις, δηλαδή 
έχουν προκηρυχθεί πολλές φορές θέσεις γιατρών 
αλλά δεν έχουν καλυφθεί, θα μπορούν ιδιώτες με 
μερική απασχόληση να εργάζονται στο ΕΣΥ.

Ωστόσο, αξιοσημείωτο είναι ότι η κυβέρνηση 
και το υπουργείο Υγείας προτίθενται να δώσουν... 
κάτι παραπάνω από διπλές αμοιβές στους ιδιώτες 
που θα δεχθούν να καλύψουν τις θέσεις με μερι-
κή απασχόληση, αλλά δεν αυξάνουν τους μισθούς 
των γιατρών του ΕΣΥ που καλύπτουν θέσεις σε 
άγονες περιοχές.

Σχόλια από ιατρούς της Πάρου

Τον δικό τους σχολιασμό, σχετικά με το νέο νόμο 
και τις προεκτάσεις στους πολίτες, αλλά και τη λει-
τουργία του Κέντρου Υγείας Πάρου, έκαναν -μέσω 
της εφημερίδας μας- ο ορθοπεδικός, Αλέξανδρος 
Χατζηαντωνίου και η παιδίατρος, Ειρήνη Γιαννά-
του.

Αλέξανδρος Χατζηαντωνίου:

«Η κ. Γκάγκα και ο κ. Πλεύρης νομίζουν ότι εκ-
συγχρονίζουν το ΕΣΥ με το νέο νόμο, πιστεύουν ότι 
έτσι θα πλησιάσουμε αλλά συστήματα υγείας, δή-
θεν πιο “σύγχρονα”. Ας ρωτήσουν λοιπόν τους εκα-
τοντάδες των αλλοδαπών τουριστών που επισκέ-
πτονται το Κέντρο Υγείας Πάρου (Άγγλους, Ιταλούς, 
Γάλλους, Ισπανούς, Καναδούς, κλπ) για την άποψή 
τους. Άφωνοι είναι οι περισσότεροι για το γεγονός 
ότι για όλα που τους προσφέρουμε, όχι και πολ-
λά ομολογουμένως, δε χρειάζεται να πληρώσουν. 
Γιατί στα δικά τους “υπερσύγχρονα” συστήματα 
πληρώνουν αδρά για το παραμικρό. Γιατί για να 
δουν ειδικό γιατρό περιμένουν βδομάδες. Γιατί αν 
δεν έχουν οικονομική δυνατότητα να πληρώνουν 
ιδιωτικές ασφάλειες, δεν περνούν ούτε έξω από 
τα νοσοκομεία τους. Το δημόσιο δωρεάν σύστη-
μα υγείας φαντάζει στους εμπνευστές του νόμου 
παρωχημένο, ξεπερασμένο, όπως άλλωστε και το 
οκτάωρο ή άλλα κεκτημένα εδώ και δεκαετίες. Αν 
δεν υπάρξει αντίδραση, θα ξαναζήσουμε τις εποχές 

πρώτο θέμα

Προβληματ ισμός  κα ι  στον  

ι α τρ ι κό  κόσμο της  Πάρου

Δημιουργούνται  
«πελατειακές σχέσεις»...

Ενάντια στο συμφέρον και τα δικαιώματα των πολιτών είναι ο νέος νόμος για την υγεία, 
που -ούτε λίγο, ούτε πολύ- δίνει την δυνατότητα στους έχοντες οικονομική ευχέρεια να 
είναι «προνομιούχοι» και με... σειρά προτεραιότητας έναντι των υπολοίπων.

Οι ομιλητές στην ημερίδα για την υγεία στην Πάρο
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που για να εισαχθείς στο νοσοκομείο και να βρεις 
θεραπεία έπρεπε να χρεωθείς μέχρι το λαιμό ή να 
βάλεις πολιτικό μέσο, σαν τις ιστορίες που ακούγα-
με από τους γονείς και τους παππούδες μας».

Ειρήνη Γιαννάτου:

«Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε μετά τις 
ομιλίες στην ημερίδα για την Υγεία, έγινε σαφής η 
αγωνία των κατοίκων για την απουσία νοσοκομεί-
ου στην Πάρο, θεωρώντας από πλευράς τους ότι 
αυτό θα βελτίωνε το επίπεδο παροχής υγείας στο 
νησί. Ιδεατά θα μπορούσε, στην πραγματικότητα 
όμως που διανύουμε, έχουμε ένα υποστελεχωμένο 
ΚΥ που αγωνίζεται να καλύψει τις εναλλασσόμενες 
εποχιακά ανάγκες του νησιού, χειμώνα και καλο-
καίρι… Και αντί να στελεχωθεί το ΚΥ Πάρου και 
γενικά να πάει μπροστά το ΕΣΥ ψηφίσθηκε πριν 
δύο μέρες ο νόμος για τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα 
Υγείας που δίνει στο Δημόσιο σύστημα υγείας ιδιω-
τικό σκεπτικό… και τι σημαίνει αυτό… ότι οι πολίτες 
είτε θα πληρώνουν για να λάβουν ιατρικές υπη-
ρεσίες είτε θα περιμένουν υπομονετικά μέχρι την 
ώρα του ποτέ. Ιατρικός κόσμος και πολίτες είμαστε 
από την ίδια πλευρά και αγωνιζόμαστε για ένα αν-
θρωποκεντρικό και ζωντανό ΕΣΥ και ένα στελεχω-
μένο και δυνατό ΚΥ στην Πάρο».

Ομάδα Γυναικών Πάρου-Αντιπάρου

Σχετικά με το νέο νόμο για την υγεία, πριν τη 
ψηφοφορία στη βουλή, η Ομάδα Γυναικών Πά-
ρου-Αντιπάρου σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η Ομάδα Γυναικών Πάρου-Αντιπάρου (μέλος 
της ΟΓΕ) καταγγέλλει το νέο νομοσχέδιο - έκτρωμα 
ενάντια στην υγεία του λαού που προωθεί η κυ-
βέρνηση της ΝΔ, συνεχίζοντας την πολιτική που 
υπηρέτησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, 
δηλαδή να συμπιέσει ακόμα περισσότερο το «κό-
στος» λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων για 
το κράτος και ταυτόχρονα να γιγαντώνεται και να 
«σκάει» από κέρδη ο ιδιωτικός τομέας της υγείας.

Στον πυρήνα του νομοσχεδίου-ταφόπλακα της 
δημόσιας υγείας, βρίσκεται η κατάργηση της πλή-
ρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών 
του ΕΣΥ, που αποτελεί κατάκτηση του εργατικού-
λαϊκού κινήματος.

Αντιπαλεύουμε την πολιτική που ιδιωτικοποιεί 

πλήρως τα δημόσια νοσοκομεία, μετατρέπει την 
υγεία των γυναικών και των οικογενειών μας σε 
ακόμα πιο ακριβό εμπόρευμα και προνόμιο για λί-
γους και μας καταδικάζει σε ακόμα πιο υποβαθμι-
σμένες υπηρεσίες υγείας.

Δεν «τσιμπάμε» στους ψευδεπίγραφους ισχυ-
ρισμούς της κυβέρνησης ότι δήθεν απαντάει στα 
οξυμένα υπαρκτά προβλήματα για θέσεις που οι 
γιατροί δεν τις επιλέγουν στις «άγονες» και «προ-
βληματικές» περιοχές... «Σιγή ιχθύος» για τις πραγ-
ματικές αιτίες που δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον για 
τις θέσεις αυτές, γιατί το ΕΣΥ αποτελεί την τελευ-
ταία επιλογή ενός γιατρού. Καμιά συζήτηση για τις 
όλο και πιο άθλιες εργασιακές συνθήκες των για-
τρών, την εντατικοποίηση, τους καθηλωμένους μι-
σθούς. Εναποθέτει τη λύση στους ιδιώτες γιατρούς 
για την κάλυψη κάποιων κενών, κάποιες ώρες τη 
μέρα, κάποιες μέρες την εβδομάδα. Part-time για-
τροί σημαίνει part-time κάλυψη των αναγκών μας 
στην υγεία και την περίθαλψη.

Δε συμβιβαζόμαστε σήμερα με τη τεράστια ανά-
πτυξη της ιατρικής επιστήμης, τα άλματα στην 
εξέλιξη της τεχνολογίας, τα θαύματα της διεπιστη-
μονικής ομαδικής συνεργασίας, να μην εξασφαλί-
ζεται η δημόσια και δωρεάν παροχή των αναγκαί-
ων υπηρεσιών νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως 
είναι η σωστή και έγκαιρη διάγνωση, η νοσηλεία, 
η θεραπεία, η αποκατάσταση, σε όλους τους ασθε-
νείς.

Δεν ανεχόμαστε σήμερα με τόσους γιατρούς και 
υγειονομικούς, επιστημονικά καταρτισμένους, να 
υπάρχει υποστελέχωση, να ξεπερνιούνται καθη-
μερινά οι φυσικές αντοχές των εργαζομένων στα 
νοσοκομεία, να υπονομεύεται το ιατρικό έργο και 
να επιβαρύνεται η υγεία μας λόγω των τεράστιων 
ελλείψεων.

Εργαζόμενη, άνεργη, αυτοαπασχολούμενη, νέα 
μητέρα, συνταξιούχε, εμείς οι νησιώτες γνωρίζου-
με από πρώτο χέρι τι σημαίνει υποστελεχωμένο 
Κέντρο Υγείας και αντιλαμβανόμαστε τι θα σημαί-
νει η ακόμα πιο δύσκολη πρόσβαση και νοσηλεία 
σε κρατικό νοσοκομείο.

Για αυτό πρέπει να συμπαρασταθούμε στους 
αγωνιζόμενους υγειονομικούς του ΕΣΥ να ενώσου-
με τις φωνές μας για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο 
κσι να διεκδικήσουμε:

• Να αυξηθεί η κρατική χρηματοδότηση προς τα 
νοσοκομεία.

• Μόνιμες προσλήψεις όλου του αναγκαίου ιατρι-
κού προσωπικού στη Πρωτοβάθμια και τη Δευτε-
ροβάθμια φροντίδα υγείας.

• Εκσυγχρονισμός κτιριακού και ιατροτεχνολογι-
κού εξοπλισμού όλων των δημόσιων δομών υγείας 
πρωτοβάθμιας φροντίδας (κέντρα υγείας) και δευ-
τεροβάθμιας (νοσοκομεία).

• Κατάργηση κάθε πληρωμής για εξετάσεις, νο-
σήλια, φάρμακα».

Ημερίδα για την υγεία στην Πάρο

Μία άκρως ενδιαφέρουσα ημερίδα, με χρήσιμες 
πληροφορίες για τις πρώτες βοήθειες και τους τρό-
πους αντιμετώπισης και πρόληψης συμβάντων, 
πραγματοποιήθηκε το πρωί του Σαββάτου (3/12) 
σε συνεργασία του Κέντρου Υγείας και του ΕΠΑΛ 
Πάρου.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν θέματα για καρ-
διολογικά συμβάντα, από την καρδιολόγο, Μα-
ρία Ανδριοπούλου, για κακώσεις και εξωτερική 
αιμορραγία, από τον ορθοπεδικό, Αλέξανδρο 
Χατζηαντωνίου, για παιδιατρικά επείγοντα από 
την παιδίατρο, Ειρήνη Γιαννάτου, για αντιμε-
τώπιση αναφυλαξίας, υπογλυκαιμίας, πνιγμού, 
ηλεκτροπληξίας, από τη γενικό ιατρό, Ελευθε-
ρία Καψάλη, για τρόπους επείγουσας χορήγησης 

φαρμάκων και οξυγόνου, από τη νοσηλεύτρια, 
Φαίη Σαραντίδη και για χρήση απινιδωτή από 
τον καθηγητή, Κωνσταντίνο Ασπρολούπο.

Ακολούθως ο συντονιστής του Κ.Υ. Πάρου, 
Γιώργος Τζανίδης, ανέφερε τα προβλήματα και 
τις ιδιαιτερότητες στην αντιμετώπιση επειγόντων 
περιστατικών, τονίζοντας πολλούς παράγοντες 
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη των πολιτών.

Μετά την ολοκλήρωση των ομιλιών, έγινε συ-
ζήτηση με τους παρευρισκόμενους, απαντήθηκαν 
ερωτήσεις και απορίες σχετικά με θέματα υγείας, 
αλλά και δομών, χωρίς φυσικά να περάσει ασχολί-
αστο και το επίκαιρο νομοσχέδιο και τις συνέπειες 
που θα έχει στους πολίτες.

Στο πλαίσιο της συζήτησης αρκετός λόγος έγινε 
για το γεγονός ότι το νησί της Πάρου στερείται 
ενός νοσοκομείου και κατάλληλου ιατρικού εξο-
πλισμού. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί, 
όπως απαντήθηκε και από τους συμμετέχοντες 
ιατρούς, ότι ένα καλά στελεχωμένο -με ιατρικό 
δυναμικό- Κ.Υ. Πάρου δεν έχει να ζηλέψει τίποτα 
από ένα υποβαθμισμένο ή με ελλείψεις νοσοκο-
μείο (π.χ. όπως είναι της Σαντορίνης). Αυτό που 
ουσιαστικά είναι αναγκαίο, η στελέχωση ιατρικού 
προσωπικού και η αναβάθμιση της δομής.

Το επιτελικό 
κράτος...
γράφει ο Σωτήρης Χουλιάρας

Όταν ένας ασθενής πάει στα Επείγοντα 
περιμένει ατελείωτες ώρες για να εξεταστεί. 
Όταν ένας ασθενής είναι για να μπει στο χει-
ρουργείο πρέπει να περιμένει μήνες. Όταν 
ένα παιδί στο «Παίδων» χρειαστεί χειρουρ-
γείο θα περιμένει έως και 3 χρόνια. Όταν 
υπάρχει τροχαίο περιμένεις το ΕΚΑΒ δεκάδες 
λεπτά. Όταν επιχειρήσει κάποιος απ’ αυτούς 
που κατάφεραν να γραφτούν στον «προσωπι-
κό γιατρό» να κλείσει ραντεβού, θα περιμένει 
μέχρι τον Φλεβάρη - Μάρτη και βλέπουμε.

Το επιτελικό κράτος όμως, μέσα σε δευτε-
ρόλεπτα έστειλε 3 διμοιρίες ΜΑΤ να συλλά-
βουν 50 νοσοκομειακούς γιατρούς, γιατί την 
προηγούμενη Τρίτη έκαναν συμβολική κατά-
ληψη στο υπουργείο Υγείας διαμαρτυρόμενοι 
για το νομοσχέδιο έκτρωμα για την νοσοκο-
μειακή περίθαλψη. Ένα νομοσχέδιο που έχει 
ήδη απορριφθεί από σύσσωμο τον ιατρικό και 
υγειονομικό κόσμο και από τη συντριπτική 
πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Έχει κατα-
δικαστεί μέχρι και από συνδικαλιστές, από 
γιατρούς και νοσηλευτές, μέλη, ψηφοφόρους 
της Νέας Δημοκρατίας.

Δημιουργεί όμως απορία που δεν ακούνε 
ούτε τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και 
τους Ιατρικούς Συλλόγους της χώρας... Αλλά 
έτσι ήταν πάντα. Αφού ούτε ένα τους επιχεί-
ρημα δεν ευσταθεί και δεν πείθει κανέναν, 
καταφεύγουν στην καταστολή. Μετά τις σπα-
σμένες πόρτες σε σπίτια απλών ανθρώπων 
με τους πλειστηριασμούς, τώρα δεν έχουν 
τον παραμικρό ενδοιασμό να τα βάζουν με 
αυτούς που πριν δυόμισι χρόνια ψεύτικα χει-
ροκροτούσαν...
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Γιατί οι πολίτες 
προτιμούν τα 
«άκρα»!

Ο λεγόμενος μεσαίος χώρος, μας έχει στοι-
χειώσει. Τόνοι μελανιού έχουν χυθεί για να 
οριοθετηθεί αλλά και να «σηκωθεί» ο μεσαίος 
χώρος, ο γνωστός μας «κυρ Παντελής», από 
τον καναπέ να πάει μέχρι την κάλπη, για να αλ-
λάξει την πολιτική κατάσταση της χώρας.

Άλλωστε είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο ποσοστό 
της λεγόμενης μεσαίας τάξης, λόγω της οικονο-
μικής δυσπραγίας, υποθηκεύει την ψήφο του με 
αντάλλαγμα ακόμη και ένα εκλογικό επίδομα!

Να το πάρουμε είδηση, εμείς οι πολίτες και 
οι πολιτικοί. Τα λεγόμενα «rebranding» της 
κεντροδεξιάς ή κεντροαριστεράς ανάλογα με 
τα αποτελέσματα της κάλπης, είναι «έπεα πτε-
ρόεντα». Δεν υπάρχει ούτε μεσαίος χώρος ούτε 
μεσαία τάξη. Η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οι-
κονομίας μας άφησε χρόνους τώρα, με τα μνη-
μονιακά προγράμματα, την πανδημία, την ενερ-
γειακή κρίση. Η ποιότητα της ζωής των πολιτών 
καθημερινά υποβαθμίζεται, φτωχοποιείται, ενώ 
το πολιτικό σύστημα παραμένει παρατηρητής 
των γεγονότων.

Για να βγούμε από το σημερινό χάλι, χρειάζε-
ται ένα νέο αφήγημα αφύπνισης, που να εξηγεί 

το παρόν και να καθοδηγεί το μέλλον. Πράγμα 
πολύ δύσκολο, με πολιτικές ηγεσίες κατώτερες 
των περιστάσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά 
πολύ ικανότερες στη διασφάλιση «δικών» τους 
προνομίων, αδιαφορώντας για το ασφυκτικό 
«πνίξιμο» της λεγόμενης μεσαίας τάξης. Μπαί-
νουμε στον πιο δύσκολο χειμώνα των τελευ-
ταίων ετών. Επιδόματα παντού. Μοιράζονται 
απλόχερα όπως τα χαρτομάντιλα. Στην κοινω-
νία, κακομοιριά, κλαψουρίσματα, θλίψη και 
απογοήτευση.

Στο ναό της δημοκρατίας, στη Βουλή, έχουν 
κλειδωθεί, περιχαρακωθεί, ασχολούνται με τις 
ιδεοληψίες τους, διαλαλούν τσιτάτα, μένοντας 
στη σιγουριά της αστυνομοκρατούμενης περιο-
χής ασφαλείας τους.

Στον αντίποδα, ο άλλοτε νοικοκύρης της με-
σαίας τάξης, γίνεται «κυνηγός» για να βρει τις 
φθηνότερες προσφορές σε είδη διατροφής. Δι-
στάζει να ανοίξει φακέλους με τους λογαρια-
σμούς που κάθε μήνα καταπίνουν το λιγοστό 
εισόδημα του και ούτε λόγος για πληρωμή των 
δυσβάσταχτων φόρων. Δεν τον ενδιαφέρει αν 
φταίει ο νεοφιλελευθερισμός, ο φιλελευθερι-
σμός της κρατικοδίαιτης ή ελεύθερης αγοράς. 
Δίψα για έναν αληθινό πολιτικό ηγέτη, που θα 
παλέψει για την καθημερινότητα του και όχι για 
τις συλλογικότητες, συντεχνίες και «αόρατους» 
ταξικούς και ξένους εχθρούς αναζητά.

Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως οι πολι-
τικοί μας δεν αφήνουν την πραγματικότητα να 
τους χαλάσει την εικονική πραγματικότητα που 
ζουν.

Οι επόμενες εκλογές θα χαρακτηριστούν ως 
το λυκόφως του μεσαίου χώρου, γιατί η μεσαία 
τάξη πέθανε οριστικά μαζί με τον μεσαίο χώρο. 
Οι πολίτες στοιβάζονται πλέον στα «άκρα». Μία 
ματιά στα τελευταία εκλογικά αποτελέσματα 
στην Ευρώπη, το αποδεικνύει.

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου

απόψεις - τοπικές ειδήσεις

Χρηματοδότηση 
λιμένος

Πρόσβαση στη χρηματοδοτική διευκόλυνση 
«Συνδέοντας την Ευρώπη 2» για 17 επιπλέον 
λιμένες, ανάμεσά τους και η Πάρος, με την ανα-
θεώρηση του κανονισμού για το Διευρωπαϊκό 
Δίκτυο Μεταφορών, σηματοδοτούν οι νέες εξε-
λίξεις στην Ε.Ε., σύμφωνα με δημοσίευμα του 
«metaforespress».

Την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε φάση δια-
πραγμάτευσης στις Βρυξέλλες, η αναθεώρηση του 
Ευρωπαϊκού Κανονισμού (ΕΚ) 1315/2013 που 
διέπει τη λειτουργία του Διευρωπαϊκού Δικτύου 
Μεταφορών, όπως αναφέρει ο Γ.Γ. Λιμένων, Ευ-
άγγελος Κυριαζόπουλος. Το ενωσιακό πρόγραμμα 
για το μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη 2.0» 
αφορά στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης βιώσι-
μων υποδομών υψηλών επιδόσεων στους τομείς 
των μεταφορών, της ψηφιακής τεχνολογίας και 
της ενέργειας.

Στο εκτεταμένο δίκτυο η Πάρος

Από τη χώρα μας διέρχεται ο διάδρομος Ανατο-

λής - Ανατολικής Μεσογείου, στο βασικό δίκτυο 
του οποίου, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2030, 
εντάσσονται οι λιμένες Πειραιά, Πάτρας, Θεσσα-
λονίκης, Ηγουμενίτσας, και Ηρακλείου Κρήτης, 
ενώ στο εκτεταμένο δίκτυο με ορίζοντα ολοκλή-
ρωσης το 2050 εντάσσονται οι λιμένες Μυτιλή-
νης, Χίου, Ρόδου, Χανίων, Μυκόνου, Νάξου, Πά-
ρου, Σύρου, Θήρας, Λαυρίου, Ραφήνας, Χαλκίδας, 
Ελευσίνας, Καλαμάτας, Πύργου, Βόλου, Σκιάθου, 
Καβάλας, Κέρκυρας και Κυλλήνης.

Τέλος, για τις ανάγκες αναθεώρησης του Ευρω-
παϊκού Κανονισμού -ο οποίος δεν αναμένεται να 
τεθεί σε ισχύ πριν από τις αρχές του 2024- τέθη-
καν εκ νέου τα κριτήρια επιβατικής και εμπορευ-
ματικής κίνησης για την τριετία 2017-2019, για 
όλους τους λιμένες του διευρωπαϊκού δικτύου.

«Διαφήμιση» 
τουρισμού…

Διάβαζα προ ημερών την απόφαση του περι-
φερειακού συμβουλίου για τις προωθητικές 
ενέργειες που θα γίνουν την επόμενη χρονιά, 
για την προσέλευση τουριστών. Παρόμοιες 
αποφάσεις έχω διαβάσει και από την επιτρο-
πή τουρισμού του δήμου Πάρου.

Πιστεύω, ότι τόσο η περιφέρεια, όσο και ο 
δήμος, επιθυμούν το καλύτερο γι’ αυτές και 
δε θα αμφισβητήσω στο ελάχιστο τις καλές 
ενέργειες που επιθυμούν. Απλά, θα ήθελα να 
διαβάσω όμως και κάποιες άλλες ενέργειες. 
Δηλαδή, οι προωθητικές ενέργειες πιστεύω 
ότι δεν έχουν και μεγάλη φαντασία και λίγο 
πολύ είναι αναμενόμενες και σχεδόν φωτο-
τυπικές από την προηγούμενη χρονιά. Έτσι, 
στον χαβαλέ των κοινωνικών μέσων δικτύω-
σης προστέθηκε στο instagram στο facebook 
και το TikTok. Τέτοια πρωτοτυπία! «Θα έχουμε 
σελίδα στο Tik Tok», μας λένε…

Κατά τα άλλα εκθέσεις μαζί φυσικά με ατε-
λείωτη διαφημιστική χαρτούρα, βίντεο, φωτο-
γραφίες κλπ. Α, μην ξεχάσω και τις τσάμπα 
διακοπές για δεκάδες bloggers που διατηρούν 
και καλά… εξειδικευμένες ταξιδιωτικές σελί-
δες. Τα τελευταία χρόνια γνώρισα από κοντά 
δύο τέτοιες περιπτώσεις bloggers. Στη μία 
περίπτωση ήταν μία κυρία από την κεντρική 
Ευρώπη, που ταξίδευε με τη φίλη της (την 
οποία είχε «χρεώσει» ως φωτογράφο). Μια 
χαρά ήταν οι κοπέλες. Η σελίδα τους όμως 
είχε δεν είχε 1000 επισκέψεις την ημέρα. Κά-
θισαν τρεις μέρες. Φιλοξενήθηκαν σε καλό 
ξενοδοχείο του νησιού, έφαγαν στα καλύτερα 
εστιατόρια, τράβηξαν φωτογραφίες και έφυ-
γαν. Μετά από κανένα μήνα είδα στην ιστο-
σελίδα τους ένα κείμενο 600 λέξεων για την 
Πάρο μαζί με τέσσερις φωτογραφίες από εκεί 
που είχαν πάει για φαγητό. Στην άλλη περί-
πτωση ήταν ένα ζευγάρι οι οποίοι μου είπαν 
ευθαρσώς ένα βράδυ σ’ ένα καλό στέκι στην 
Αλυκή, ότι μ’ αυτόν τον τρόπο είχαν βρει πώς 
θα κάνουν δωρεάν διακοπές όλο τον χρόνο. 
Μου έδωσαν μάλιστα και πληροφορίες για τον 
τρόπο που μπαίνει κάποιος στο κόλπο για τα 
ταξιδιωτικά blog και πώς βγάζεις χρήμα από 
τα διαφημιζόμενα εστιατόρια (για να μαθαί-
νετε όταν διαβάζετε για τα «ουάου» φαγάδικα 
στην Πάρο), καθώς με συμπάθησαν, αφού τους 
πήγα μετά σε μπαράκι με μουσικάρες!

Έχω την πεποίθηση πλέον ότι πρέπει να γί-
νει μία ειλικρινής συζήτηση (στην οποία προς 
Θεού δε θα είναι μόνο οι «ξερόλες» περί των 
τουριστικών θεμάτων), για το ποια Πάρο του-
ριστικά θέλουμε, τι πραγματικά μπορούμε να 
προσφέρουμε και κυρίως, πόσο τουρισμό μπο-
ρούμε να αντέξουμε! Μην το πάω παραπέρα 
και υποστηρίξω ότι μόνο προωθητική διαφή-
μιση δε χρειάζεται το νησί, αλλά κάποια άλλα 
πράγματα!

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη
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Τρόπος  
του νοείν

Αυτό που διαπιστώνει κανείς στον πρώτο 
βαθμό της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα 
με τα τελευταία νομοσχέδια, είναι η συγκε-
ντρωτική εξουσία του εκάστοτε δημάρχου 
που αγγίζει τα όρια της απολυταρχικής.

Αυτός ορίζει και «διορίζει» τους πάντες, από 
τους αντιδημάρχους, τον πρόεδρο του δημο-
τικού συμβούλιου, τους προέδρους των νο-
μικών προσώπων, και ο ίδιος επιλέγει τους 
συμβούλους του και τον γενικό γραμματέα 
του δήμου.

Αυτός ορίζει τους πέντε από τους επτά συμ-
μετέχοντες στην οικονομική επιτροπή που 
ουσιαστικά διοικεί και αποφασίζει για όλα τα 
σημαντικά θέματα. Υπάρχει η ευχέρεια να πα-
ραπέμπονται (όλα αυτά τα σημαντικά θέματα) 
στο δημοτικό συμβούλιο, αλλά για να συμβεί 
αυτό πρέπει οι «εξουσιάζοντες» να έχουν δη-
μοκρατικές ευαισθησίες.

Φτάνουμε έτσι στο σημείο να αναρωτιόμα-
στε σε τι διαφέρει η σημερινή πραγματικότητα 
από την «ενός ανδρός αρχή»;

Έτσι «γεννιούνται» αισθήματα αλαζονείας 
και απληστίας που αλλοτριώνουν τις δημοτι-
κές πλειοψηφίες και ο σκοπός της εκλογής ή 
της επανεκλογής, αυτό που λέει ο λαός «γά-
ντζωμα στην εξουσία», γίνεται έμμονη ιδέα. 
Τι επιπτώσεις έχουν όμως όλα αυτά και σε τι 
«ενέργειες», σε τι δηλαδή αλισβερίσι, οδηγούν 
οι ανωτέρω καταστάσεις;

Στην προσπάθεια της επανεκλογής ή ακόμη 
και της πρώτης εκλογής παρόμοιων χαρακτη-
ριστικών συνδυασμών, η ανταλλαγή της ψή-
φου με κάποια εξυπηρέτηση (ρουσφέτι κατά 
το κοινώς λεγόμενο) είναι εκ των ουκ άνευ, εί-
ναι δηλαδή «στοιχείο» απολύτως απαραίτητο.

Άλλο ένα αρνητικό στοιχείο είναι το «προ-
εκλογικό ψεύδος», πράγματα που εντυπω-
σιάζουν τον δημότη αλλά που γνωρίζουν οι 
υποψήφιοι ότι δεν θα πραγματοποιηθούν, 
τουλάχιστον στον χρονικό ορίζοντα που υπό-
σχονται, αλλά πολλές φορές και ποτέ. Επιβι-
ώνουν με αυτό τον τρόπο δημοτικές αρχές ή 
εναλλάσσονται στην εξουσία με άλλες και ο 
πολίτης βρίσκεται στην γωνία μετεκλογικά. 
Όμως και κείνος έχει τις ευθύνες του, διότι 
«νομιμοποιεί» δια της ψήφου του την επιδε-
ξιότητα των «μαστόρων» του παιχνιδιού των 
(φανερών) επικοινωνιακών εντυπώσεων και 
του (παρασκηνιακού) παιχνιδιού των «ταξιμά-
των».

Άρα πρέπει ο καθένας μας να διαμορφώσει 
διαφορετικό «τρόπο του νοείν» και να μην πέ-
φτει στην παγίδα της «εικόνας», του εντυπω-
σιασμού, των ψευδαισθήσεων και των υπο-
σχέσεων.

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου

απόψεις - τοπικές ειδήσεις

Δημοτική 
Αστυνομία με 
γκλοπ! 

Με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών 
που κατατέθηκε στη Βουλή η δημοτική αστυνομία 
αποκτά διευρυμένες αρμοδιότητες

Οι δημοτικοί αστυνομικοί θα μπορούν να προ-
βαίνουν σε συλλήψεις και να ασκούν καθήκοντα 
ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, ενώ θα φέρουν 
στολή και ειδικό εξοπλισμό όπως αλεξίσφαιρο γι-
λέκο, χειροπέδες και γκλοπ.

Όπως αναφέρει το άρθρο 5 του Νομοσχεδίου:
1. Το προσωπικό της δημοτικής αστυνομί-

ας υποχρεούται να εργάζεται εντός και εκτός 
γραφείων της υπηρεσίας, ανάλογα με τις υπη-
ρεσιακές ανάγκες και τα καθήκοντα που του ανα-
τίθενται. Τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την ταχεία 
επέμβασή του, σε κάθε τόπο και χρόνο, σύμφω-
να με τους σχετικούς κανονισμούς και τις εντολές 
των προϊσταμένων. Κατά την άσκηση των καθη-
κόντων του δύναται να χρησιμοποιεί τεχνολογικά 
μέσα, εφαρμοζόμενης της κατά περίπτωση κείμε-
νης νομοθεσίας. Κάθε δημοτικός αστυνομικός 
φέρει, με δαπάνες του οικείου δήμου, ειδι-
κό εξοπλισμό και μέσα δέσμευσης, όπως εν-
δεικτικά, αλεξίσφαιρο γιλέκο, χειροπέδες 
και αστυνομικές ράβδους, η οποία δύναται 
να χρησιμοποιείται σε περίπτωση άμυνας. 
Επίσης, φέρει στολή, το ειδικό διακριτικό σήμα 
της δημοτικής αστυνομίας, διακριτικό του οικεί-
ου βαθμού ιεραρχίας, καθώς και ειδική ταυτότητα 

προσωπικού.
2. Για αξιόποινες πράξεις αρμοδιότητας της δη-

μοτικής αστυνομίας, το προσωπικό της ενεργεί 
καθήκοντα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου, 
όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 31 του Κώδι-
κα Ποινικής Δικονομίας. Περαιτέρω, η δημοτική 
αστυνομία, για την εκπλήρωση της αποστολής 
της, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων 
της, προβαίνει σε συλλήψεις.

Η προϋπόθεση που θέτει το νομοσχέδιο για τον 
διορισμό στο σώμα αποτελεί η απλή εισαγωγική 
εκπαίδευση, δηλαδή ένα «μίνι» πρόγραμμα εκπαί-
δευσης που διάρκειας 6 μηνών που παρέχεται από 
την ΕΛ.ΑΣ. και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοί-
κησης και Αυτοδιοίκησης. Οι υποψήφιοι για τις 
θέσεις του ειδικού ένστολου προσωπικού της δη-
μοτικής αστυνομίας πρέπει να έχουν συμπληρώ-
σει το 21ο έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν 
υπερβεί, προκειμένου για τους κλάδους ΠΕ και ΤΕ 
Δημοτικής Αστυνομίας, το 35ο έτος της ηλικίας 
τους και για τον κλάδο ΔΕ Δημοτικής Αστυνομίας, 
το 28ο και να έχουν ανάστημα τουλάχιστον 1,63 
μ. οι γυναίκες και 1,70 μ. οι άνδρες. Οι υποψήφιοι 
υποβάλλονται σε αθλητικές δοκιμασίες, ψυχοτε-
χνικές δοκιμασίες και συνέντευξη.

Επιμόρφωση 
αιρετών 

Με πρωτοβουλία της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Νοτίου Αιγαίου, αιρετοί και υπηρεσιακά 
στελέχη των δήμων Δωδεκανήσων και Κυκλάδων 
θα επιμορφωθούν και θα εκπαιδευτούν στη δια-
χείριση κινδύνων και κρίσεων, από ακραία φυσι-
κά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές (σεισμούς, 
πλημμύρες, έντονα φαινόμενα της κλιματικής κρί-
σης)

Το Πρόγραμμα υλοποιείται από το Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, περιλαμ-
βάνει 10 θεματικές ενότητες και πρόκειται να 
ολοκληρωθεί στις 19 του μήνα, με διαδικτυακές 
συνεδρίες – σεμινάρια.

«Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας της ΠΕΔ είναι, 
στη δύσκολη ώρα του ακραίου φυσικού φαινο-
μένου, να έχουμε στους δήμους μας, ανθρώπινο 
δυναμικό, εκπαιδευμένο, έμπειρο και ικανό, να 
διαχειριστεί τη κατάσταση και τις δυσκολίες στο 
ιδιαίτερα ευαίσθητο νησιωτικό μας χώρο», δήλωσε 
ο πρόεδρος της ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, Αντώνης Β. Κα-
μπουράκης. 

Τέλος, όσοι ολοκληρώσουν το κύκλο των επι-
μορφωτικών σεμιναρίων, θα λάβουν πιστοποίηση 
από το ΕΚΠΑ.

Περιφερειακά 
ιατρεία

Τα περιφερειακά ιατρεία της Πάρου για τον μήνα 

Δεκέμβριο (με ωράριο λειτουργίας 8.30-14.00) 

λειτουργούν ως εξής:

ΝΑΟΥΣΑ: 1/12/22, 2/12/22, 5/12/22, 6/12/22, 

7/12/22, 8/12/22, 9/12/22, 12/12/22, 13/12/22, 

14/12/22, 15/12/22, 16/12/22, 19/12/22, 

21/12/22, 27/12/22, 28/12/22, 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 1/12/22, 2/12/22, 5/12/22, 

6/12/22, 7/12/22, 8/12/22, 9/12/22, 12/12/22, 

13/12/22, 14/12/22, 15/12/22, 19/12/22, 

20/12/22, 27/12/22, 30/12/22

ΑΓΚΑΙΡΙΑ: 2/12/22, 6/12/22, 7/12/22, 

9/12/22, 12/12/22, 13/12/22, 29/12/22

ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: 7/12/22(ΜΑΡ-

ΜΑΡΑ 08:30-11:00, ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ 11:30-14:00)

ΚΩΣΤΟΣ-ΛΕΥΚΕΣ: 5/12/22 (ΚΩΣΤΟΣ 08:30-

11:00, ΛΕΥΚΕΣ 11:30-14:00)
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ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)
ΙΙ. Αντικείμενο 
Παρακολούθηση/Υποστήριξη κατασκευής έργων της εταιρείας, 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. 
Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά
1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής 

κτηριακών έργων
2. Εμπειρία άνω των δέκα ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων
3. Διαχείριση κατασκευαστικών συνεργείων και συντονισμός παραγγελιών
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, Εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης έργων.
12. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, 

unsupervised work
13. Δυνατότητα μετακίνησης αν απαιτηθεί (περίπου 10% του χρόνου απασχόλη-

σης)
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες)
ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις 
Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα 
τη Ν. Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο, μεταξύ γραφείου και 
εργοταξίων. 
Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Από τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία ζητείται υπάλληλος για στελέχωση του 
τμήματος λογιστηρίου στην Πάρο.
Απαραίτητα προσόντα:
• Προϋπηρεσία σε λογιστική διαχείριση (διπλογραφικά – απλογραφικά 

βιβλία), καταχώρηση στοιχείων, διευθέτηση φορολογικών & ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων 

• Πτυχίο οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, γραπτού και προφορικού λόγου
• Άριστη γνώση MS Office
• Σύνταξη και έκδοση ΑΠΔ - ΕΡΓΑΝΗ οικοδομοτεχνικών έργων
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Θέληση για εκμάθηση και ενσωμάτωση σε μια ομάδα με διεθνείς εμπειρίες 

και επαφές, σύγχρονες μεθόδους μελέτης, διαχείρισης και κατασκευής έργων
 Επιθυμητά προσόντα:
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί αναλόγως
• Χρήση λογιστικών εφαρμογών
Αποστολή βιογραφικού στο email: cv.constructionparos@gmail.com 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, 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)

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πωλείται 
αγροτεμάχιο 7.200 m2 με οικοδομική 
άδεια για 4 διώροφες κατοικίες με 
υπόγειες δεξαμενές και γκαράζ. 640 
m2 συνολικής δόμησης. Θέα βουνό 
- θάλασσα. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
442 828 – 6974 811 838

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

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από μεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για επο-
χιακή ή μόνιμη απασχόληση, για τις 
θέσεις: ΟΔΗΓΟΣ με δίπλωμα Γ’ κα-
τηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ 
και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίμηση 
με δίπλωμα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΟΔΗΓΟΣ 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

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 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 
Μάρπησσα και στην Παροικιά όλων 
των ειδικοτήτων. Κρεοπώλης, 
Ταμίες, Άτομα για ανεφοδιασμό, 
Αποθηκάριοι, 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-ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ 
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.

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται 
από κατασκευαστική εταιρεία στην 
Πάρο, για το κατάστημα λιανικής. 
Αποστολή βιογραφικών στο info@
jmconstructions.gr, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2284022765.

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται με δίπλωμα Δ’ 
κατηγορίας (D) και Π.Ε.Ι. για μόνιμη 
θέση εργασίας. Πληροφορίες στα 
τηλέφωνα: 6944 417854-6944 
883702

Πανελληνιονίκης 
ο Άλκης Βωβός

Ο Άλκης Bωβός, αθλητής του Ναυτικού 
Ομίλου Πάρου, κατέκτησε την πρώτη θέση 
στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Windsurf 
(slalom), κάνοντας υπερήφανους τον σύλλο-
γο, τους φίλους και συγγενείς του και δίνο-
ντας την πρωτιά στην Πάρο.

Οι αγώνες διεξήχθησαν στη Λούτσα Αττικής 
(25-27/11) και τον Άλκη Βωβό, ακολούθησαν 
οι αθλητές Γιάννης Σούκος και Αλέξανδρος 
Καλπογιαννάκης. 

Ιστιοπλοΐα Ν.Ο.Π.

Καλές εντυπώσεις άφησαν οι αθλητές και 
αθλήτριες του Ν.Ο. Πάρου στην 31η Διεθνής 
Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα 2022, που ολοκληρώ-
θηκε στον Όρμο του Φαλήρου.

Οι αγώνες των ILCA 4 διοργανώθηκαν από 
τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου και για τον 
Ναυτικό Όμιλο Πάρου τα πλασαρίσματα ανά 
κατηγορία ήταν:

- Στην κατηγορία ILCA 4 αγοριών, σε σύνο-
λο 79 συμμετεχόντων, τερμάτισε 9ος ο Γιώρ-
γος Κυπραίος, 12ος ο Σωτήρης Ραγκούσης, 
24ος ο Γιάννης Καλλίθρακας, 33ος ο Μανώ-
λης Σπανός και 42ος ο Ευάγγελος Αντωνίου.

- Στην κατηγορία ILCA 4 κοριτσιών, σε σύ-
νολο 43 συμμετεχουσών, τερμάτισε 4η η Θε-
οδώρα Δαφερέρα, 6η η Μαρία-Ελένη Καλα-
κώνα, 23η η Χριστίνα Μελανίτη και 28η η 
Μιχαέλα Μελανίτη.

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€ 
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Περίεργες 
κινήσεις γύρω 
από τις ΔΕΥΑ

Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων 
Ελλάδας) Δημήτρης Παπαστεργίου, στην ετήσια 
συνέλευση της ΕΔΕΥΑ (Ένωση Δημοτικών Επιχει-
ρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ), υπο-
στήριξε ότι: «Το ενεργειακό κόστος για τις ΔΕΥΑ 
δεν αντιμετωπίζεται με τίποτα και είναι δεδομένο 
ότι θα χρεοκοπήσουν αν δεν στηριχθούν άμεσα».

Ως άμεση και επείγουσα λύση για να αποφευχθεί 
ο κίνδυνος χρεωκοπίας και ό,τι αυτή συνεπάγεται 
για την παροχή νερού στους πολίτες, ο πρόεδρος 
της ΚΕΔΕ προέταξε την άμεση στήριξή τους. Πα-
ράλληλα, το δεύτερο ζήτημα που επισήμανε ο κ. 
Παπαστεργίου είναι ότι πρέπει να δρομολογηθεί η 
ενεργειακή αυτονομία των ΔΕΥΑ.

Από την πλευρά της η Ένωση 
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ-
σης – Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) ως 
θεσμικός εκπρόσωπος των Δ.Ε.Υ.Α. 
εξέφρασε την εντονότατη διαμαρ-
τυρία της για τις, από το βήμα της 
βουλής, αναφορές του υφυπουργού Περιβάλλο-
ντος, Γιώργου Αμυρά στις ΔΕΥΑ. Ο κ. Αμυράς, στη 
συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του βουλευτή του 
ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου, που αφορούσε στην 
με νομοθετική διάταξη υποχρεωτική ανάθεση της 
λειτουργίας και συντήρησης των νέων έργων επε-
ξεργασίας λυμάτων των ΔΕΥΑ στους αναδόχους, 
αναφέρθηκε απαξιωτικά σ’ αυτούς. Όπως είπε «τα 
έργα των βιολογικών καθαρισμών που κατασκευ-

άζουν υπολειτουργούν, κι αυτός είναι ο λόγος για 
την υπό συζήτηση διάταξη, ενώ πάρα πολλές από 
τις Δ.Ε.Υ.Α. είναι μπάχαλο».

Οι εργαζόμενοι στις ΔΕΥΑ υποστηρίζουν ότι οι 
αναφορές αυτές είναι τελείως ατεκμηρίωτες, αφού 
δεν επικαλέσθηκε κανενός είδους στοιχείο για 
να τις στηρίξει. Ακόμα, στη βάση δεδομένων του 
υπουργείου του υπάρχουν τα σχετικά στοιχεία, επι-
βεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά τις ιδεοληψίες 
συμβούλων που παρασύρουν την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου του σε λάθος τοποθετήσεις, καθώς 
και την αδυναμία του να αξιολογήσει αντικειμε-
νικά δημοτικές κοινωφελείς επιχειρήσεις που για 
πάνω από σαράντα χρόνια παρέχουν καθαρό και 
υγιεινό νερό και υπηρεσίες αποχέτευσης στον μισό 
πληθυσμό της χώρας.

Στην ανακοίνωση καταλήγουν ως εξής: «Η 
Ε.Δ.Ε.Υ.Α. επισημαίνει ότι τα προβλήματα και οι 
αδυναμίες των Δ.Ε.Υ.Α. που ασφαλώς υπάρχουν, 
οφείλονται σε συγκεκριμένες αιτίες όπως στα δυ-
σανάλογα βάρη που φορτώθηκαν οι Δ.Ε.Υ.Α. με τον 
«Καλλικράτη», παραλαμβάνοντας μια αχαρτογρά-

φητη ενδοχώρα χωρίς τις απα-
ραίτητες προϋποθέσεις και με 
όρους δημοσιονομικής και οι-
κονομικής κρίσης.

Τέλος, η επιλογή του κ. Αμυρά 
να απαξιώσει δημόσια τις Δ.Ε.Υ.Α. 

χωρίς να αναγνωρίζει τις ευθύνες της πολιτείας 
για τα προβλήματά τους όπως για παράδειγμα η 
υποστελέχωση και το υψηλό ενεργειακό κόστος, 
όχι μόνο αμφισβητεί τις αναπτυξιακές δυνατότητες 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οποία οι Δ.Ε.Υ.Α. 
ανήκουν, αλλά αμφισβητεί ευθέως και τη δημοτική 
διαχείριση του νερού εγείροντας υποψίες για 
άλλες επιλογές του υπουργείου που σκοπί-
μως αποκρύπτονται».

Εκτός σχεδίου…
Τριάντα έξι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ (μεταξύ τους 
και ο κ. Ν. Συρμαλένιος), κατέθεσαν ερώτηση στο 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενεργείας, σχετικά 
με τον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζουν ότι από 
το 2020 ο τότε υπουργός κ. Χατζηδάκης εξήγγειλε 
την κατάργηση της εκτός σχεδίου δόμησης, αλλά 
«ο νόμος αυτός είναι απολύτως υποκριτικός, δια-
σπά και καθυστερεί τον χωροταξικό και πολεοδο-
μικό σχεδιασμό, στερώντας από τη χωροταξία το 
βασικό της προτέρημα, τη σύνθεση, τη συμμετοχή, 
τον δημοκρατικό προγραμματισμό, αλλά και τη διε-
πιστημονική και κοινωνική διεργασία. Παράλληλα, 
δημιουργεί ανισότητες και πολυνομία και ένα αλα-
λούμ στην εκτός σχεδίου δόμηση, δημιουργώντας 
νέες παρεκκλίσεις. Ταυτόχρονα μειώνει την αξία 
της μικρής και πολύ μικρής ιδιοκτησίας, εκδικητι-
κά και με ταξική στόχευση».

Στη συνέχεια της ερώτησής τους επισημαίνουν 
ότι σήμερα, δύο χρόνια μετά, η δυνατότητα έκδο-
σης οικοδομικής άδειας στα αγροτεμάχια μικρό-
τερα των 4 στρεμμάτων, το ΥΠΕΝ εμμέσως παρα-
δέχεται τη δυσκολία εφαρμογής των άρθρων του 
Ν. 4759 που αφορούν την εκτός σχεδίου δόμηση, 
εξαιτίας και της προχειρότητας της νομοθέτησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή του στη Βουλή ρωτάει 
τον υπουργό, Κ. Σκρέκα:

1. Σκοπεύετε να δώσετε παράταση στο δικαίω-
μα έκδοσης οικοδομικής άδειας σε εκτός σχεδίου 
αγροτεμάχια κάτω των 4 στρεμμάτων σε περιοχές, 
μέχρι την ολοκλήρωση των Τοπικών Πολεοδομι-
κών Σχεδίων, όπως αιτείται το ΤΕΕ στο οποίο έχει 
αναθέσει το ρόλο του Φορέα υλοποίησης του πο-
λεοδομικού σχεδιασμού;

2. Πόσες μελέτες ΤΠΣ και ΕΠΣ έχουν συμβασιο-
ποιηθεί μέχρι σήμερα και ποιο το χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης τους μέσω της έγκρισης ΠΔ;

Διαμαρτυρία 
εκπαιδευτικών

Η ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου και ο σύλλογος 
Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, «Π. Καλλιέρος», 
με αφορμή τη νεροποντή στις 23/11 που πλημ-
μύρισε και το δημοτικό σχολείο της Νάουσας, 
δημοσιοποίησαν ανακοίνωση υπό τον τίτλο: «Τα 
σχολεία της Πάρου στο έλεος του θεού;».

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Με αφορμή τον πλημμυρισμένο εσωτερικό 

χώρο στο Δημοτικό Σχολείο της Νάουσας Πάρου, 
εκφράζουμε τον έντονο προβληματισμό μας για 
τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Είναι υπο-
χρέωση του Δήμου Πάρου ο έγκαιρος έλεγχος των 
κτηρίων και η συντήρησή τους για την διατήρησή 
τους σε καλή κατάσταση και την αποτροπή επικίν-
δυνων καταστάσεων. Σήμερα 23/11/2022 πλημμύ-

ρισε ένας εσωτερικός χώρος στο Δημοτικό Σχολείο 
της Νάουσας.

Πώς γίνεται ένα καινούριο κτήριο με σύγχρονες 
προδιαγραφές να φτάνει σε αυτήν την κατάσταση 
μετά από μόνο μιας ημέρας βροχή; Τι θα γίνει μέ-
χρι να βγει όλος ο χειμώνας; Τα παιδιά όλων μας 
έχουν το αναφαίρετο δικαίωμα να βρίσκονται σε 
ασφαλές περιβάλλον στο σχολείο. Πώς θα αποτρα-
πεί ένα επικίνδυνο περιστατικό, αν τα κτήρια δεν 
ελέγχονται από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου 
κάθε χρόνο πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς;

Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι πολιτικοί μηχανικοί 
για να μπορούν να ελέγχουν όλες τις παραμέτρους 
ασφάλειας. Ζητάμε από τον Δήμο Πάρο να πραγ-
ματοποιεί έλεγχο σε κάθε σχολείο πριν την έναρξη 
της σχολικής χρονιάς, να προβαίνει στην άμεση 
αντιμετώπιση των όποιων ελλείψεων προκύπτουν 
κατά τον έλεγχο και να μας ενημερώνει εγγράφως 
για τον τεχνικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε.

Η πρόληψη είναι αναγκαία για να μην 
υπάρχουν ατυχήματα».

Επιταγή 
ακρίβειας…

Έως τις 20 Δεκεμβρίου θα λάβουν την έκτακτη 
ενίσχυση (επιταγή ακρίβειας) των 250 ευρώ 1,2 
εκατομμύρια πολίτες (συνταξιούχοι, άτομα με ανα-
πηρία, ανασφάλιστοι υπερήλικες), εφόσον πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις.

Συνολικά θα ενισχυθούν από την επιταγή ακρί-
βειας 2,3 εκατ. ευάλωτοι πολίτες, συμπεριλαμβα-
νομένων των δικαιούχων επιδόματος παιδιού και 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Το επίδομα 
των 250 ευρώ θα λάβουν 1 εκατ. συνταξιούχοι, 
174.000 δικαιούχοι αναπηρικού επιδόματος του 
ΟΠΕΚΑ, καθώς και 36.000 ανασφάλιστοι υπερή-
λικες. Το ύψος της ενίσχυσης ανά δικαιούχο είναι 
250 ευρώ, ανεξάρτητα του αριθμού εξαρτώμενων 
μελών. 

Σε περίπτωση που και οι δυο σύζυγοι είναι δικαι-
ούχοι της ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση καταβάλλε-
ται και στους δυο δικαιούχους. Εάν ο δικαιούχος 
λαμβάνει σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ και το ΓΛΚ, η 
ενίσχυση καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ.
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Μπάσκετ: Δύο 
νίκες για τον 
Α.Ο. Πάρου, μία 
για τον Πλοηγό

Νικηφόρα κύλησε το Σαββατοκύριακο για τον 
Α.Ο. Πάρου, στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα 
της Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων, καθώς οι έφηβοι και οι πα-
μπαίδες σημείωσαν σημαντικές νίκες. Από εκεί και 
πέρα, στο παιδικό ο Πλοηγός Αντιπάρου πήρε το 
τοπικό ντέρμπι με τον Μαρπησσαϊκό.

Εφήβων: Α.Ο.Π.-Πλοηγός 75-50

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα 
εφήβων σημείωσε ο Α.Ο. Πάρου, επικρατώντας με 
σκορ 75-50 του γειτονικού Πλοηγού Αντιπάρου, 
στην κοινή έδρα του κλειστού της Μάρπησσας. Οι 
αθλητές του Θοδωρή Καζακίδη ξεκίνησαν δυνατά 
το παιχνίδι, «έχτισαν» γρήγορα διψήφια διαφορά 
-την οποία παγίωσαν- και έφθασαν εύκολα στο 
ροζ φύλλο αγώνα.

Τα δεκάλεπτα: 29-15, 49-25 (ημ.), 61-38, 75-50.
Α.Ο. Πάρου: Σιφναίος, Τσώλης, Σοφρωνάς, Λυ-

μαράκης 8, Στουγιάννου 6, Μπιλίρης, Θωμόπου-
λος, Σαρρής 20, Βλάσι 5 (1), Αραβαντινός 20 (4), 
Ρίνι 13 (1), Παντελαίος 3 (1)

Πλοηγός Αντιπάρου: Κ. Μυζεκιάρι 2, Μονα-
στηριακός 4, Γ. Μπιζάς 6, Τριαντάφυλλος 1, Ζαχά-
ρης, Σκιαδάς 2, Βιώνης 15 (1), Μαούνης 4, Λασκα-
ρίδης 8, Π. Μπιζάς 8, Μπισμπιρούλιας

Η βαθμολογία:
1. Α.Ε. Σαντορίνης 5 β. (3 αγώνες)
2. Φανάρια  4 β. (2 αγώνες)
3. Α.Ο. Πάρου  3 β. (2 αγώνες)
4. Πλοηγός  3 β. (3 αγώνες)
5. Πανναξιακός 0 β. (0 αγώνες)

Παίδων: Μαρπησσαϊκός-Πλοηγός 46-49

Ο Πλοηγός Αντιπάρου αναδείχθηκε νικητής, με 
σκορ 49-46, στο ντέρμπι με τον Μαρπησσαϊκό για 

την 6η αγωνιστική του πρωταθλήματος παίδων. 
Η ομάδα της Αντιπάρου ήταν καλύτερη στο μεγα-
λύτερο διάστημα και προηγήθηκε με 11 πόντους 
(30-41) στο τέλος της γ’ περιόδου, όμως ο Μαρ-
πησσαϊκός με επιμέρους σκορ 16-4 πέρασε μπρο-
στά (46-45), αλλά στο τελευταίο δίλεπτο τα λάθη 
και η αστοχία του στέρησαν τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 16-16, 24-26 (ημ.), 30-41, 46-49.
Μαρπησσαϊκός: Κιρμπάσδης, Γλάρος 2, Η. Τρι-

βυζάς, Σκιαδάς 2, Μακρής, Ρούσσος 14 (1), Κλα-
μπατσέας 4, Κεφάλας, Μηναδάκης 2, Καναλές 2, 
Μητσάτσος, Κ. Τριβυζάς 20

Πλοηγός Αντιπάρου: Κ. Μυζεκιάρι 4, Μονα-
στηριακός 25, Καλάργυρος, Γ. Μπιζάς 20, Ε. Ζυ-
κάι, Λ. Ζυκάι, Κωνσταντόπουλος, Σκιαδάς, Βιάζης, 
Μπαδίδης.

Η βαθμολογία:
1. Φανάρια Α’  12 β. (6 αγώνες)
2. Α.Ε. Σαντορίνης 11 β. (6 αγώνες)
3. Πλοηγός  10 β. (6 αγώνες)
4. Μαρπησσαϊκός 9 β. (6 αγώνες)
5. Α.Ο. Πάρου  8 β. (6 αγώνες)
6. Πανναξιακός 7 β. (6 αγώνες)
7. Φανάρια Β’  6 β. (6 αγώνες)

Παμπαίδων: Πανναξιακός-Α.Ο.Π. 62-76

Νικηφόρα και μάλιστα με υψηλό σκορ (62-76) 
ξεκίνησε στο πρωτάθλημα παμπαίδων ο Α.Ο. Πά-
ρου, κερδίζοντας εκτός έδρας τον Πανναξιακό. Οι 
πιτσιρικάδες του Θοδωρή Καζακίδη έδειξαν πολύ 
καλά στοιχεία, επιθετικό πλουραλισμό και διασκέ-
δασαν τις εντυπώσεις στην πρώτη τους εμφάνιση, 
σημειώνοντας μία σημαντική -για τη συνέχεια- 
νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 15-15, 29-47 (ημ.), 44-63, 62-76.
Πανναξιακός: Ονάσογλου 2, Λιανός, Γεωργα-

κόπουλος 4, Καλαβρός 10, Θεοδοσίου 7, Γιαννά-
κης 4, Ψαρράς 16, Συμεώνογλου 5, Καρβούνης, 
Βερύκοκκος 6, Βάβουλας 6 (1), Ανεβλαβής 2

Α.Ο. Πάρου: Βλάσι, Βάσιλας, Τριπολιτσιώτης, 
Θ. Παπαδόπουλος 2, Αραβαντινός 14, Πιλάτος 10, 
Κοστόβ, Γιαννάκης 6, Μπιλίρης 23, Π. Παπαδό-
πουλος 3, Κακολύρης 4, Αποστολοπούλου 14 (1)

Η βαθμολογία:
1. Α.Ο. Πάρου  2 β. (1 αγώνα)
2. Πανναξιακός 1 β. (1 αγώνα)
3. Α.Ε. Σαντορίνης 0 β. (0 αγώνες)

Σε αναμονή της 
έφεσης στην 
Α.Ε.Π.

Την ευκαιρία για ανασύ-
νταξη αγωνιστικών δυνάμε-
ων και πνευματικό «restart» 
είχε η Α.Ε. Πάρου την εβδο-
μάδα που πέρασε -εκμεταλλευόμενη το προγραμ-
ματισμένο ρεπό της- αφού βάσει προγράμματος 
είχε ν’ αντιμετωπίσει τον Α.Ο. Πύργου που τέθη-
κε εκτός πρωταθλήματος και εν τέλει αποχώρησε 
οριστικά.

Όλα αυτά μετά την εξοντωτική τιμωρία της Α.Ε.Π. 
από την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Κυκλά-
δων, που σημειωτέον ανάλογη δεν έχει υπάρξει 
στα ερασιτεχνικά χρονικά, για την αυτονόητη και 
νόμιμη υπεράσπιση των κεκτημένων της και φυ-
σικά για την αξιοπιστία του πρωταθλήματος που 
τείνει να γίνει τουρνουά...

Ειδικότερα, το σωματείο της Α.Ε. Πάρου (αλλά 
και αντίστοιχα το σωματείο του Νηρέα) μετά την 
καταγγελία στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
για το γνωστό θέμα του Μητρώου, τιμωρήθηκε 
από την Ε.Π.Σ. Κυκλάδων -βάσει του άρθρου 7 
του ΚΑΠ- με αφαίρεση 10 βαθμών από το φετινό 
πρωτάθλημα και 3.000 ευρώ χρηματικό πρόστιμο, 
ενώ επίσης 3.000 ευρώ πρόστιμο επιβλήθηκε και 
στον πρόεδρο, Βαζαίο Πετρόπουλο, με παράλληλη 
ποινή απαγόρευσης εισόδου στους αγωνιστικούς 
χώρους για έναν χρόνο.

Η ανωτέρω εξέλιξη προκάλεσε την αντίδραση 
της παριανής διοίκησης, που διά μέσου δικηγό-
ρου έχει καταθέσει έφεση κατά των ποινών στην 
Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.

Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα οι διοικούντες την 
Α.Ε.Π. δεν έχουν τοποθετηθεί δημόσια, παρότι 
έχουν βρεθεί στο «στόχαστρο», με τις πληροφορίες 
μας ν’ αναφέρουν ότι αυτό θα γίνει κατόπιν της 
απόφασης της Ε.Π.Ο. για το αποτέλεσμα της έφε-
σης.

Τα αποτελέσματα της 7ης αγωνιστικής:
Ελλάς Σύρου-Πανναξιακός 2-0
Σαντορίνη-Παμμηλιακός 3-2
Ρεπό: Α.Ε. Πάρου

Η βαθμολογία:
1. Ελλάς Σύρου  13 β. (5 αγώνες)
2. Πανναξιακός 8 β. (6 αγώνες)
3. Παμμηλιακός 7 β. (6 αγώνες)
4. Σαντορίνη  4 β. (6 αγώνες)
5. Α.Ε. Πάρου  -3 β. (5 αγώνες)
* Η Α.Ε. Πάρου δέχθηκε ποινή -10 βαθμών
** Ο Α.Ο. Πύργου τέθηκε εκτός πρωταθλήματος

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:
Σαντορίνη-Α.Ε. Πάρου
Ελλάς Σύρου-Παμμηλιακός
Ρεπό: Πανναξιακός

αθλητικά
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Πρώτη ήττα του 
Α.Ο.Π. στην 
Κύθνο

Η δυσκολία του ταξιδιού και το κακό ξεκίνημα 
στο πρώτο τέταρτο της αναμέτρησης επηρέασαν 
εμφανώς τον Α.Ο. Πάρου που δεν μπόρεσε ν’ 
αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα στην Κύθνο, 
γνωρίζοντας την ήττα από την τοπική ομάδα με 
σκορ 3-1.

Έτσι, το νεανικό σύνολο του Δημήτρη Τριαντα-
φυλλάκου γεύθηκε την πρώτη του ήττα στο φετινό 
πρωτάθλημα του 2ου ομίλου της Β’ Κατηγορίας, 
υποχωρώντας στην δεύτερη θέση της βαθμολογί-
ας. Σ’ έναν όμιλο «παρωδία» όπου οι ομάδες δεν 
μπορούν να βρουν ρυθμό καθώς αγωνίζονται κάθε 
δεύτερη εβδομάδα, μετά τις απουσίες του Πανσιφ-
ναϊκού και του Α.Ο. Σερίφου.

Στο αγωνιστικό μέρος, η Κύθνος προηγήθηκε 
στο σκορ με 3-0 στο πρώτο ημίχρονο, χάρη σε 
τέρματα των Γράψα (11’, 15’) και Μαρτίνου (43’), 
τελειώνοντας ουσιαστικά την υπόθεση νίκη.

Από την άλλη πλευρά ο Α.Ο.Π. ήταν καλύτερος 
στο δεύτερο ημίχρονο, είχε την πρωτοβουλία των 
κινήσεων και μείωσε το σκορ σε 3-1 με τον Φ. 
Πούλιο (55’), όμως στη συνέχεια δεν κατάφερε να 
διεκδικήσει κάτι περισσότερο.

Τέλος, σημειώνεται ότι το επόμενο παιχνίδι για 
τον Α.Ο. Πάρου είναι ξανά απέναντι στην Κύθνο, 

αυτή τη φορά εντός έδρας, στις 17/12 αν δεν αλ-
λάξει κάτι.

Οι συνθέσεις
Κύθνος: (πρ. Λυριτζής), Βλαστάρης, Μπακο-

γιάννης, Γονιδάκης, Π. Λαρετζάκης, Φ. Ψάρρας, 
Ηλίου, Δ. Ψάρρας (71’ Αλαφούζου), Γράψας (90’ 
Λαρετζάκης), Ε. Γονίδης (46’ Γ. Λαρετζάκης), Α. 
Μαρτίνος, Π. Φιλιππαίος (88’ Παπαμακάριος).

Α.Ο. Πάρου: (πρ. Τριανταφυλλάκος), Α. Νικολά-
ου, Χάλκο (88’ Ζέλα), Κρίσπης, Αποστολόπουλος, 
Βοσινάκης, Μπέτσα (75’ Μπίμπα), Δαφερέρας, Φ. 
Πούλιος, Παντελαίος (88’ Διακάτος), Μουρλάς, 
Αλιφιέρης (88’ Μαραγκουδάκης).

Η βαθμολογία:
1. Κύθνος  6 β. (2 αγώνες)
2. Α.Ο. Πάρου  4 β. (3 αγώνες)
3. Παμμηλιακός 1 β. (3 αγώνες)
* Ο Πανσιφναϊκός και ο Α.Ο. Σερίφου τέθηκαν 
εκτός πρωταθλήματος

Κ16: Νίκες για Α.Ο.Π. και Μαρπησσαϊκό
Τις πρώτες τους νίκες στο πρωτάθλημα Κ16 

κατέγραψαν οι ομάδες του Α.Ο. Πάρου (8-1 τον 
Νηρέα) και του Μαρπησσαϊκού (4-1 τον Παμμη-
λιακό), στην 3η αγωνιστική του 2ου ομίλου.

Την προσεχή Κυριακή (11/12), ο Μαρπησσαϊκός 
θ’ αντιμετωπίσει τον Νηρέα στο γήπεδο Αρχιλό-
χου, ενώ ο Α.Ο. Πάρου θα φιλοξενηθεί από τον 
Παμμηλιακό.

Κ14: Ήττες για Μαρπησσαϊκό και Νηρέα
Χωρίς βαθμούς συνεχίζει στο πρωτάθλημα Κ14 

ο Μαρπησσαϊκός, που γνώρισε εκτός έδρας ήττα 
(5-2) από το Φιλώτι για την 4η αγωνιστική, ενώ ο 
Νηρέας έχασε εντός έδρας (3-8) για πρώτη φορά 
από τον ΠΑΣ Νάξου στο πλαίσιο της 5ης αγωνι-
στικής. Επίσης, ο Α.Ο. Πάρου είχε ρεπό και το επό-
μενο παιχνίδι του είναι στις 17/12 εκτός έδρας τον 
Πανθηραϊκό.

Κ12: Μηδέν στα τρία για τις παριανές ομάδες
Καμία από τις παριανές ομάδες στο πρωτάθλημα 

Κ12 δεν κατάφερε να πάρει θετικό αποτέλεσμα, 
για την 3η αγωνιστική. Ειδικότερα, για τον 2ο όμι-
λο ο Α.Ο. Πάρου γνώρισε εντός έδρας ήττα (2-3) 
από τον Νέο Α.Ο. Σύρου, ενώ για τον 3ο όμιλο 
ο Νηρέας έχασε (3-5) από τον Πανθηραϊκό και ο 
Μαρπησσαϊκός ηττήθηκε (2-0) από το Φιλώτι.

Την προσεχή Κυριακή (11/12) ), ο Μαρπησσαϊ-
κός θ’ αντιμετωπίσει τον Νηρέα στο γήπεδο Αρχι-
λόχου, ενώ ο Α.Ο. Πάρου έχει ρεπό.

αθλητικά

Ο πρόεδρος Βαζαίος Πετρόπουλος 
και το ∆.Σ της Αθλητικής Ένωσης Πάρου
εύχονται σ' όλους τους Παριανούς 
υγεία και ευτυχία για την νέα χρονιά 2023. 

Νέα χρονιά - νέο ξεκίνηµα και για την οµάδα µας 
µε πολλά σχέδια για µια δυναµική πορεία.




