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Το ρεύμα «καίει» το νερό...

«Στραγγαλίζουν» τις ΔΕΥΑ
Όπως είναι γνωστό, από τη φυσική, όταν το ρεύμα έρθει σε επαφή με το νερό, προκαλείται βραχυκύκλωμα. Έτσι, 
μεταφορικά περιγράφοντας την κατάσταση, οι ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές του ρεύματος απειλούν να βάλουν «φω-
τιά» στο νερό και τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (ΔΕΥΑΠ). Το νερό ως αγαθό και υπηρεσία 
αποτελεί μέρος του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αφού ως αγαθό το παράγουν και το διανείμουν οι Δημοτικές Επι-
χειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

» ΣΕΛ. 8-9
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Αισιόδοξο μήνυμα 
από το Λονδίνο

Θετικό πρόσημο κατέγραψαν οι παρουσιάσεις για τον γαμήλιο 
τουρισμό από το Λονδίνο για το νησί μας στο πλαίσιο της εκδή-
λωσης του γραφείου ΕΟΤ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας.

Στο πνεύμα αυτό ήταν και η σχετική ανακοίνωση του ΕΟΤ 
που ανέφερε ότι «οι παρουσιάσεις των προορισμών εστιάστηκαν 
στην προβολή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους και την 
ποικιλομορφία του τουριστικού τους προϊόντος, καθώς και για 
την δυνατότητα προσφοράς προϊόντων γάμου, όπως γαμήλιες 
τελετές, ταξίδια του μέλιτος, τελετές ανανέωσης όρκων, και τα 
απαραίτητα δικαιολογητικά για τα πρακτικά ζητήματα». Στην 
ίδια ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι στη στοχευμένη εκδήλωση 
συμμετείχαν 30 επαγγελματίες του Τουρισμού, συμπεριλαμβα-
νομένων εκπροσώπων Tour Operators (οργανωτές γάμων) που 
ειδικεύονται στην Ελλάδα, αλλά και συντακτών εξειδικευμένων 
περιοδικών.

Αποθεωτικά ήταν και τα σχόλια που διατυπώθηκαν, με πρώτο 
της διευθύντριας του γραφείου ΕΟΤ στο Λονδίνο, Ελέ-
νης Σκαρβέλη (φωτό) –η οποία έκανε και την παρουσίαση 
της Πάρου- που έγραψε: «Είναι η Σαντορίνη ο πιο ρομαντικός και 
ονειρεμένος προορισμός γάμου; Έχουμε νέα για εσάς: τέσσερα 
φανταστικά ελληνικά νησιά: Τήνος, Ελαφόνησος, Μήλος, Πάρος, 
τα οποία μπορείτε να ανακαλύψετε ως μοντέρνο μέρος για τον 
γάμο σας, το μήνα του μέλιτος ή την ανανέωση των γαμήλιων 
όρκων σας».

Ακόμα, πρόσθεσε: «Οι γάμοι είναι μια σημαντική εξειδικευμένη 
αγορά στον ταξιδιωτικό κλάδο και η Ελλάδα είναι μια προτιμώ-
μενη επιλογή μεταξύ των 5 κορυφαίων προορισμών στην Ευρώ-
πη. Από την πανδημία, προβλέπεται αύξηση και πρόσφατα ο ΓΓ 
του ΕΟΤ Δημήτρης Φραγκάκης υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας 
με την Ένωση Ελλήνων Σχεδιαστών Προορισμών για να ενισχύ-
σουμε τις συνέργειές μας στον γαμήλιο τουρισμό στην Ελλάδα. 
Έτοιμοι να υποδεχτούμε όλους όσοι θέλουν να γιορτάσουν τη 
μεγαλύτερη στιγμή της ζωής τους στην Τήνο, την Ελαφόνησο, τη 
Μήλο ή την Πάρο!».

Αιμοδοσία
Το διοικητικό συμβούλιο 

του συλλόγου εθελοντών αι-
μοδοτών Πάρου – Αντιπάρου, 
«Μαρία Ναυπλιώτη», ευχαρι-
στεί θερμά τα μέλη του, για την 
προσφορά τους στην αιμολη-
ψία, δίνοντας το παρόν στο κά-
λεσμα του συλλόγου, προσφέ-
ροντας 553 φιάλες αίματος.   

Αναλυτικότερα: Δήμος Αντι-
πάρου 53 φιάλες, κοινότητα 
Αγκαιριάς 45 φιάλες, κοινότητα Μάρπησσας 63 φιάλες, κοινό-
τητα Νάουσας 118 φιάλες και κοινότητα Πάρου 274 φιάλες.

Κατά τη διεξαγωγή της χειμερινής αιμοδοσίας τηρήθηκαν οι 
κανόνες υγιεινής και τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εθε-
λοντών αιμοδοτών, καθώς και η απολύμανση των χρησιμοποι-
ούμενων χώρων.

Τέλος, ο σύλλογος ευχαρίστησε τους εθελοντές αιμοδότες για 
το δυναμικό τους παρόν και εκείνους που συνέβαλλαν: Κλιμά-
κιο αιμοληψίας νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», διοικούσα 
επιτροπή του Ι.Ν. Παντάνασσας, κοινότητα Αγκαιριάς, πολιτι-
στικό σύλλογο Αγκαιριάς, σχολικές επιτροπές δήμων Πάρου και 
Αντιπάρου, δήμο Πάρου, ΚΔΕΠΑΠ και υπηρεσία καθαριότητας, 
δήμο Αντιπάρου, ΚΕΔΑ, κοινοπραξία Ferry-boat Αντιπάρου και 
όλους όσοι πρόσφεραν και βοήθησαν για την επίτευξη του σκο-
πού.

Νέο ΔΣ στην ΕΛΜΕ 
Πάρου – Αντιπάρου

Συστάθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΜΕ 
Πάρου – Αντιπάρου. Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Φίλης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Χριστοφόρου Δέσποινα
Γενικός Γραμματέας: Τσιράκης Χαράλαμπος
Οργανωτική Γραμματέας: Δρακάκη Νεκταρία
Ταμίας: Μαριόγλου Αναστάσιος
Μέλη: Μαλιάρης Ανέστης, Ράπτη Μαγδαληνή
Αναπληρωματικά μέλη: Πεφάνη Σταματίνα, Μαργαρίτη Μαρία

Εκσυγχρονισμός στα 
ΚΕΠ

Στην υλοποίηση του έργου «Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ» που 
αφορά τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών όλης της χώρας προ-
χωρά το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Πρόκειται έργο 
που έχει ενταχθεί στο Σχέδιο «Ελλάδα 2.0» και χρηματοδοτεί-
ται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. 

Συγκεκριμένα, πρόσφατα ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο του 
έργου με την υποβολή σύμφωνης γνώμης των Οικονομικών 
Επιτροπών των δήμων προκειμένου να ενταχθούν στο έργο 
«Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την 
πλήρη ανακαίνιση των ΚΕΠ βάσει συγκεκριμένων προδιαγρα-
φών αλλά και την αναβάθμιση – αντικατάσταση του υλικοτεχνι-
κού του εξοπλισμού. Ειδικότερα, οι δήμοι θα λάβουν χρηματο-
δότηση για τις εξής ενέργειες:

- Την ανακαίνιση των υπαρχόντων ΚΕΠ με ενιαία εταιρική 
εικόνα (νέο λογότυπο, χρωματισμοί, παρεμβάσεις για την προ-
σβασιμότητα ΑμεΑ, κλπ)

- Την προμήθεια για αναβάθμιση/αντικατάσταση ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών

- Την προμήθεια για αναβάθμιση/αντικατάσταση εκτυπωτών
- Την προμήθεια tablet που θα χρησιμοποιηθούν από τους 

εργαζόμενους στα ΚΕΠ
- Την προμήθεια tablet για την αξιολόγηση των υπηρεσιών 

των ΚΕΠ από τους πολίτες
- Την προμήθεια συστήματος ηλεκτρονικής προτεραιότητας 

εξυπηρετούμενων (στα μεγαλύτερα σε επισκεψιμότητα ΚΕΠ)
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 43.423.335 

ευρώ, εκ των οποίων άμεσα το 30% θα καταβληθεί στους δικαι-
ούχους δήμους ως προκαταβολή και το υπόλοιπο ποσό ανάλογα 
με την πρόοδο των εργασιών.

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» 

Τσουνάκης Αντώνης

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
• ROMVI cafe
• ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

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

Μέλος:

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

τοπικές ειδήσεις

«Μ

ΑΡΙ
Α ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ»



Χρόνια πολλά
& ευτυχισμένο
το νέο έτος!

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

Χρόνια Πολλά 
µε Υγεία και Ευτυχία!

Ευχή να µην γίνει
το 2023 χρονιά των 

δηµαγωγών.

Αθανάσιος Μαρινόπουλος
∆ηµοτικός Σύµβουλος

Εύχομαι από καρδιάς
Καλά Χριστούγεννα και ευλογημένο

το νέο έτος σε όλους μας.

Το 2023 να μας χαρίσει απλόχερα
υγεία, αισιοδοξία, ευημερία, πρόοδο, 

αγάπη και όμορφες στιγμές με τα 
αγαπημένα μας πρόσωπα.

Κατερίνα Μονογυιού
Βουλευτής Κυκλάδων

Νέας Δημοκρατίας
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Α Αβνταχά  
Η υπόσχεση

Ο αιώνιος έφηβος συμπατριώτης μας, Δημήτρης 
Καλανδράνης, κυκλοφόρησε ένα νέο βιβλίο με 
τίτλο: «Α Αβνταχά  - Η Υπόσχεση», από τις εκδό-
σεις «Αναγέννηση».

Το νέο του βιβλίο έχει ως ιστορία τη δοκιμασία 
της αγάπης μιας Εβραιοπούλας και ενός χριστια-
νού κατά τη διάρκεια της κατοχής, στη Θεσσαλο-
νίκη. Όπως σημειώνει ο κ. Καλανδράνης, το βιβλίο 
«είναι αφιερωμένο στα θύματα του Ολοκαυτώμα-
τος των εβραίων στη Θεσσαλονίκη για να θυμόμα-
στε και να μην ξεχνάμε».

Η ιστορία εξαπλώνεται σε τέσσερις περιόδους 
και μέσα τους αναφέρονται τα ιστορικά γεγονότα 
της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, τον πόλεμο 
Αιγύπτου – Ισραήλ τον Μάιο του 1948. Εξελίσσε-
ται σε Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λιανοκλά-
δι, Λαμία, Γουμένισσα, Καστανερή, Πάικο, Αλέππο 
Συρίας, Γάζα, Τελ Αβίβ, Κάιρο και Ιεροσόλυμα. Ο κ. 
Καλανδράνης –που πλέον εξελίσσεται στον καλύ-
τερο μυθιστοριογράφο των δρώμενων εκείνης της 
εποχής στην εγγύς Ανατολής- για μια ακόμα φορά 
με παραμυθιακό έντεχνο τρόπο περιγράφει ιστορι-

κά γεγονότα και αναλύει φιλοσοφικά και ιδεολο-
γικά δεδομένα της εποχής. Φυσικά, δε λείπει από 
την ιστορία του και ο έρωτας (που πάντα υπάρχει 
στις ιστορίες του).

Ο συγγραφέας μας αιφνιδιάζει καθώς ασχολείται 
με τη θρησκεία μ’ έναν άλλον τρόπο καθώς ουσι-
αστικά μέσα απ’ αυτήν έρχεται «αντιμέτωπος» με 
την κοινωνική αδικία. Ακόμα, θαρραλέα, εκφράζει 
άποψη μέσω του μυθιστορήματος (;) του για τη 
βαρβαρότητα, τους δοσίλογους, τον ιμπεριαλισμό.

Όπως γράφει σ’ ένα διάλογο της Μύριαμ με το 
Αλέξανδρο: «Από τη μία πλευρά έχουμε τους γερ-
μανούς που είναι ορκισμένοι αντισημίτες και για 
αυτόν τον λόγο  έχουν στοχεύσει εσάς περισσότερο 
από εμάς. Από την άλλη πλευρά ενώ είστε έλληνες 
πολίτες, η κυβέρνηση της χώρας είναι φιλογερμα-
νική και διορισμένη από τους κατακτητές. Δε σας 
προστατεύει:». Οι δύο πρωταγωνιστές Αλέξανδρος 
και Μύριαμ, κόντρα σε αντιλήψεις και παραδόσεις 
θα ερωτευθούν μέσα στη δίνη του πολέμου και, 
πριν προλάβουν να χαρούν τον έρωτά τους, θα 
βρεθούν απέναντι σε αδυσώπητα διλήμματα και 
τραυματικές ανατροπές.

Το βιβλίο του κ. Καλανδράνη θα μπορούσε άνετα 
να αποτελέσει τη βάση σεναρίου μίας υπερπαρα-
γωγής του Χόλλυγουντ. Μόνο που ο κ. Καλανδρά-
νης δεν είναι αμερικάνος συγγραφέας… Το βιβλίο 
του (που διατίθεται αρχικά από τα βιβλιοπωλεία 
του νησιού μας), είναι ένα «άνετο» μυθιστόρημα, 
που ενώ έτσι το καταλαβαίνεις από την ιστορία 
του, στη συνέχεια διαπιστώνεις ότι υπάρχει κάτι 
άλλο σ’ αυτό και σε προβληματίζει… 

Καλά Χριστούγεννα
& ευτυχισµένος
ο Νέος Χρόνος
Σάµιος Αθανάσιος

Αντιδήµαρχος Πάρου



31/12/2022

Θερµές Ευχές για Καλά Χριστούγεννα & Χαρούµενο το 2023

Ο Έπαρχος κ. Κων/νος Ν. Μπιζάς
και τα Στελέχη της Περιφερειακής

Ενότητας Πάρου-Αντιπάρου εύχονται
σε εσάς και τις οικογένειες σας

Η Θεία Γέννηση να σκορπίσει αισιοδοξία
και η Νέα Χρονιά να σηματοδοτήσει

ένα δημιουργικό ξεκίνημα.

Καλά Χριστούγεννα
&Ευτυχισµένο το 2023!



Γιορτινό τραπέζι µε 
αγαπηµένα πρόσωπα

και προϊόντα
του τόπου µας.
Καλές γιορτές!



parospark.com

Μοναστήρι του Άι Γιάννη Δέτη, Πάρος
Σχέδιο: Στέλιος Γκίκας

Το Δ.Σ. του Πάρκου Πάρου, ευχαριστεί θερμά τον Στέλιο Γκίκα, έναν από τους σημαντικότερους σύγχρονους καλλιτέχνες της Πάρου, 
για την ευγενική παραχώρηση του σχεδίου του Άι - Γιάννη Δέτη που παρουσιάζει η ευχετήρια κάρτα.

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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Το νερό ως αγαθό και υπηρεσία αποτελεί μέρος 
του ευρύτερου δημοσίου τομέα, αφού ως αγαθό το 
παράγουν και το διανείμουν οι Δημοτικές Επιχει-
ρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ). Συνε-
πώς η πολιτεία οφείλει να το διαφυλάξει και να 
στηρίξει τις ΔΕΥΑ με ειδικό τιμολόγιο -όπως στις 
μεγάλες βιομηχανίες που λειτουργούν για λογα-
ριασμό ιδιωτών- αλλά και με μείωση του Φ.Π.Α. 
στο νερό από 13% στο 6%. Αυτό άλλωστε αποτελεί 
και πάγιο αίτημα της Ένωσης ΔΕΥΑ από το 2020, 
προκειμένου να δώσει μεγάλη ανάσα στους πολί-
τες οι οποίοι πλήττονται διαρκώς κι από παντού 
από ένα πρωτοφανές κύμα ακρίβειας.

Επιπρόσθετα, οι πολίτες δεν μπορούν να σηκώ-
σουν το βάρος ακόμη μιας πιθανής -φημολογού-
μενης- ιδιωτικοποίησης των ΔΕΥΑ, έχοντας ήδη 
βιώσει τα αποτελέσματα από αντίστοιχες περιπτώ-
σεις με τα απορρίμματα.

Οι δυσκολίες στην Πάρο

Η ΔΕΥΑΠ καλείται να διαχειριστεί τον κίνδυνο 
να μην μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε άλλη ανά-
γκη εκτός από το ρεύμα, αφού οι αυξήσεις αγγί-

ζουν δυσθεώρητα ποσά. Συνεπώς, τίθεται μείζον 
ζήτημα οικονομικής βιωσιμότητας λόγω του ενερ-
γειακού κόστους, αλλά και της αδιανόητης απρο-
θυμίας της κυβέρνησης να εγκύψει στο πρόβλημα 
και να δώσει λύσεις.

Η παραγωγή, επεξεργασία και διάθεση του νε-
ρού στην Πάρο, δεν είναι φθηνή υπόθεση. Σε αντί-
θεση με πολλές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας, 
όπου το νερό συλλέγεται από επιφανειακές πηγές 
(λίμνες, ποτάμια, κτλ) και καταλήγει με τη βαρύ-
τητα στα δίκτυα διανομής και στους καταναλωτές, 
εδώ -όπως και στα περισσότερα νησιά- απαιτείται 
άντληση και μεταφορά του νερού με αντλιοστάσια 
στο δύσκολο γεωγραφικό τοπίο του νησιού μας ή 
ακόμη χειρότερα η παραγωγή από μονάδες αφα-
λάτωσης. 

Έτσι, η ΔΕΥΑΠ διαχειρίζεται ένα πολύπλοκο 
δίκτυο παραγωγής νερού από 35 γεωτρήσεις, 7 
αντλιοστάσια μεταφοράς νερού και 2 μονάδες 
αφαλάτωσης. Επιπλέον, για την επεξεργασία των 
λυμάτων, το δίκτυο αποχέτευσης που υπάρχει 
αποτελείται από 17 αντλιοστάσια και τρείς Εγκα-
ταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων. Καταλαβαίνει 

κανείς, λοιπόν, ότι η παραπάνω διαδικασία είναι 
σίγουρα δύσκολη και ενεργοβόρα.

Αύξηση κόστους κατά 163%

Η ΔΕΥΑΠ είχε τα τελευταία χρόνια ετήσιους λο-
γαριασμούς ρεύματος περίπου στα 800.000 ευρώ. 
Μάλιστα, σημειώνεται ότι, έχουν δαπανηθεί μεγά-
λα κεφάλαια -από ίδιους πόρους- για την συντή-
ρηση, την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των 
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, αντικα-
θιστώντας πεπαλαιωμένο εξοπλισμό, εγκαθιστώ-
ντας διατάξεις ομαλών εκκινητών και αντλίες με 
καλύτερο βαθμό απόδοσης, βάζοντας διατάξεις 
πυκνωτών και πολλά άλλα, με στόχο τη μείωση 
της άεργου ισχύος, την βελτίωση του συνημίτο-
νου και γενικά τη μείωση την καταναλισκόμενης 
ενέργειας.

Οι λογαριασμοί αποπληρωνόταν κανονι-
κότατα από την υπηρεσία και όχι απλώς δεν 
υπήρχε χρέος, αλλά αντίθετα τα προηγού-
μενα χρόνια υπήρχε επιστροφή ενός αξιό-
λογου ποσού κάθε έτος λόγω της συνέπειας. 
Από τα μέσα της περσινής χρονιάς, τα πράγματα 
άλλαξαν. Με εφαρμογή του θεσμού της «ρήτρας 
αναπροσαρμογής» από τον Αύγουστο του 2021, 
δηλαδή για περίπου 5 μήνες μέσα στο έτος, το ποσό 
που κλήθηκε να αποπληρώσει η ΔΕΥΑΠ ανέβηκε 
στο 1.118.743 ευρώ. Φέτος, ειδικά, η κατάσταση 
ξέφυγε από κάθε όριο και μέχρι τον Νοέμβριο του 
2022 το ετήσιο κόστος που καλείται να πληρώσει 
η ΔΕΥΑΠ είναι ήδη 1.843.310 ευρώ, ενώ μέχρι τέ-
λους του έτους θα αγγίξει τα 2.100.000 ευρώ. Δη-
λαδή, το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε κατά 163% 
σ’ έναν χρόνο!

πρώτο θέμα

Το ρεύμα  «κα ί ε ι»  το  νερό. . .

«Στραγγαλίζουν» τις ΔΕΥΑ
Όπως είναι γνωστό, από τη φυσική, όταν το ρεύμα έρθει σε επαφή με το νερό, προκαλείται 
βραχυκύκλωμα. Έτσι, μεταφορικά περιγράφοντας την κατάσταση, οι ραγδαίες αυξήσεις 
στις τιμές του ρεύματος απειλούν να βάλουν «φωτιά» στο νερό και τη Δημοτική Επιχείρηση 
Ύδρευσης Αποχέτευσης Πάρου (ΔΕΥΑΠ).
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Χαρακτηριστικά αναφέρονται, ακολούθως, τα 
ποσά πληρωμών ρεύματος την τελευταία πεντα-
ετία: 
2018: 760.924,05 ευρώ 
2019: 896.008,98 ευρώ 
2020: 797.325,55 ευρώ 
2021: 1.118.743,12 ευρώ 
2022: 1.843.310,35 ευρώ (μέχρι 30/11)

Ενέργειες της ΔΕΥΑΠ

Από την πλευρά της η διοίκηση της ΔΕΥΑ Πά-
ρου, δεν κάθισε με σταυρωμένα χέρια. Αφενός 
στην τελευταία της συνεδρίαση αποφάσισε να μην 
υπάρξει αύξηση στα τιμολόγιο νερού και αφετέ-
ρου, διαβλέποντας την κατάσταση, έχει ήδη δρο-
μολογήσει του τελευταίους μήνες κάποια σοβαρά 
έργα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Ειδικότερα, δημοπρατήθηκε με ίδιους πόρους 
το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο ισχύος 500kW 
και αναμένεται η υπογραφή της σύμβασης για 
την εκκίνηση των εργασιών, τις επόμενες ημέρες. 
Επίσης, είναι υπό υλοποίηση ένας φωτοβολταϊκός 
σταθμός 100kW στην αφαλάτωση του Παρασπό-
ρου. Πέραν αυτών, αγοράστηκε με ίδιους πόρους 
ένα αγροτεμάχιο στο Μαράθι για εγκατάσταση 
νέου Φ/Β σταθμού 500kW και ολοκληρώθηκε 
το προηγούμενο διάστημα η μελέτη. Στόχος είναι 
στο τέλος της επόμενης χρονιάς να είναι εγκατε-
στημένα και λειτουργικά, τρία Φ/Β πάρκα ισχύος 
1,1MW, τα οποία θα αρκούν για να καλύψουν πε-
ρίπου στο 25% των ενεργειακών αναγκών.

Ταυτόχρονα, υλοποιούνται μελέτες από την Τε-
χνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ για την κατασκευή 
φωτοβολταϊκών πάρκων και στις υπόλοιπες εγκα-
ταστάσεις τις Επιχείρησης, προσπαθώντας να αξι-
οποιήσει και όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα 
που πιθανόν θα προκύψουν το επόμενο διάστημα. 
Μεσοπρόθεσμος στόχος είναι σε λίγα χρόνια να 
καλύπτεται το 100% των ενεργειακών αναγκών 
της ΔΕΥΑΠ από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

Οι προτάσεις της ΕΔΕΥΑ

Τα προβλήματα και οι δυσοίωνες προβλέψεις 
για τη βιωσιμότητα που αντιμετωπίζουν οι ΔΕΥΑ 
τέθηκαν επί τάπητος στη γενική συνέλευση των 
μελών της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων 
Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ) που πραγματο-
ποιήθηκε στην Αθήνα στις 2 Δεκεμβρίου.

H ΕΔΕΥΑ καταδικάζει κάθε προσπάθεια υποτί-
μησης και απαξίωσης των ΔΕΥΑ από οποιαδή-
ποτε κατεύθυνση και εξουσιοδότησε ομόφωνα το 
Δ.Σ. να συμμετάσχει σε διάλογο με το υπουργείο 
Εσωτερικών, στις αρχές του 2023, με βάση τα όσα 
εξήγγειλε στη γενική συνέλευση ο αναπληρωτής 
υπουργός Στέλιος Πέτσας, με στόχο τη βελτίωση 
της λειτουργίας των ΔΕΥΑ και την ενίσχυση της 
βιωσιμότητάς τους.

Μάλιστα, η δήλωση του κ. Πέτσα ότι «οι ΔΕΥΑ 
δεν θα ιδιωτικοποιηθούν και δεν θα χρεοκοπή-
σουν», δεν καθησυχάζει την ΕΔΕΥΑ που θεωρεί 
ότι παρά την εξαγγελία για άμεση επιχορήγηση με 
20 εκ. ευρώ -για κάλυψη του ενεργειακού τους 
κόστους- το εξαγγελθέν ποσό δεν καλύπτει παρά 
μόνο ένα μικρό ποσοστό της πρόσθετης επιβάρυν-
σης των ΔΕΥΑ από την υπέρογκη αύξηση της τι-
μής του ρεύματος που εκτιμάται ότι μέχρι σήμερα 
αγγίζει τα 120 εκ. ευρώ. Επίσης, επισημαίνει ότι οι 
επιδοτήσεις από την πολιτεία μετά και την κατάρ-
γηση της ρήτρας αναπροσαρμογής τον Ιούλιο του 
2022 είναι ανεπαρκείς με συνέπεια το ενεργειακό 
κόστος των ΔΕΥΑ να μην είναι διαχειρίσιμο.

Με βάση τα παραπάνω, οι προτάσεις της Ένωσης 
των ΔΕΥΑ, είναι οι εξής:

• Ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για τις ΔΕΥΑ, αφού 
είναι κοινωφελείς ενεργοβόρες επιχειρήσεις και 
επιχειρήσεις «αιχμής».

• Να δοθεί το συντομότερο δυνατό πρόσθετη οι-
κονομική ενίσχυση, πέραν των 20 εκ. ευρώ που 
εξήγγειλε ο κ. Πέτσας, η οποία θα καλύπτει το 
μεγαλύτερο μέρος της οικονομικής επιβάρυνσης 
των επιχειρήσεων από την αύξηση του ενεργει-
ακού του κόστους από τον Σεπτέμβριο του 2021 
μέχρι σήμερα.

• Για τις ΔΕΥΑ, τους φορείς οι οποίοι επιδιώ-
κουν κοινωφελείς ή άλλους σκοπούς δημόσιου 
ενδιαφέροντος (ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού), γενικής ή 
τοπικής εμβέλειας, αλλά και τις Ενεργειακές Κοι-
νότητες, που σχεδιάζουν έργα ΑΠΕ με εφαρμογή  
ενεργειακού συμψηφισμού, να δίνεται προτεραι-
ότητα στην αίτηση σύνδεσής τους προς τον ΔΕΔ-
ΔΗΕ και να προβλέπεται η δέσμευση «χώρου» στο 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας.

• Να διασφαλισθούν πρόσθετες χρηματοδοτή-
σεις από τα διάφορα χρηματοδοτικά προγράμ-
ματα όπως για παράδειγμα από το Αναπτυξιακό 
Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» ή από το Ταμείο 
Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για να χρηματο-
δοτηθούν δράσεις εξοικονόμησης και παραγωγής 
ενέργειας στις εγκαταστάσεις των ΔΕΥΑ.

Ποια η πολιτική για τις ΔΕΥΑ;

Αλήθεια όμως ποια είναι η πολιτική της κυβέρ-
νησης για την βιωσιμότητα και την επόμενη μέρα 
ΔΕΥΑ; Αυτό το ερώτημα τίθεται καθώς οι -μέχρι 
τώρα- όποιες απαντήσεις έχει λάβει η ΕΔΕΥΑ δεν 
δείχνουν ταύτιση εντός του κυβερνητικού επιτε-
λείου. Ειδικότερα, από τη μία πλευρά ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, 
έχει μιλήσει για επιχορηγήσεις έως 40 εκατ. ευρώ 
(20+20) -χρήματα που υπολείπονται κατά 80 εκατ. 
ευρώ της μέχρι σήμερα «ζημίας» και σε κάθε περί-
πτωση ακόμη δεν έχουν εισπραχθεί, ενώ από την 
άλλη ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Θό-
δωρος Σκυλακάκης, αυτό που αντιπρότεινε είναι 
να προχωρήσουν οι ΔΕΥΑ σε αυξήσεις των τιμο-
λογίων νερού.

Σε σχετική του τοποθέτηση ο αντιπρόεδρος της 
ΕΔΕΥΑ, Απόστολος Καλογιάννης, καταθέτει την 
άποψή του τονίζοντας χαρακτηριστικά τα εξής:  
«Αντιμετωπίζουμε πρόβλημα βιωσιμότητας λόγω 
του μεγάλου ενεργειακού κόστους, το οποίο στις 
συνθήκες που επικρατούν δεν μπορεί να μετακυ-

λήσει στους πολίτες. Η πολιτική της κυβέρνησης 
για τις ΔΕΥΑ πρέπει να αποσαφηνιστεί και να γί-
νει γνωστή η δουλειά που έχουν κάνει όλα αυτά 
τα χρόνια οι ΔΕΥΑ και οι δημοτικές επιχειρήσεις 
και να σταματήσουν να υπάρχουν δεύτερες σκέ-
ψεις για ιδιωτικοποιήσεις, επειδή τρία τινά μπορεί 
να συμβαίνουν. Πρώτον, να μην μας στηρίζουν όσο 
πρέπει, επειδή δεν γνωρίζουν καλά το τι προσφέ-
ρουμε, δεύτερον στα πλαίσια ενός συγκεντρωτικού 
κράτους να θέλουν τον απόλυτο έλεγχο και τρίτον, 
να υπάρχουν σκέψεις για ιδιωτικοποιήσεις. Όταν 
ζητήσαμε βοήθεια από το υπουργείο Οικονομικών, 
ο αναπληρωτής υπουργός κ. Σκυλακάκης μας είπε 
να αυξήσουμε την τιμή του νερού. Τι έχει τελικά 
στο μυαλό της η κυβέρνηση; Όχι, δεν θα το κάνουμε 
τη στιγμή που η κοινωνία χειμάζεται. Διεκδικούμε 
τα αυτονόητα. Είναι ανάγκη να αυξηθεί η επιδότη-
ση στη μεγαβατώρα. Έφτασε τα 130 ευρώ αλλά το 
ποσό αυτό δεν φτάνει. Πρέπει να ανέβει στα 250 
ευρώ». 

«Ψίθυροι» ιδιωτικοποίησης

Δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστα-
σης, ολοένα και περισσότερο ακούγονται «ψίθυ-
ροι» περί ιδιωτικοποίησης των ΔΕΥΑ από πολι-
τικούς κύκλους, που κάνουν λόγο για σκόπιμες 
ενέργειες της κυβέρνησης ώστε η κατάσταση να 
διογκωθεί, με τα χρέη των ΔΕΥΑ να συσσωρεύο-
νται, με συνέπεια είτε να οδηγηθούν στη χρεωκο-
πία, είτε σε αυξήσεις των τιμολογίων τους.

Παράλληλα, εκφράζεται η ανησυχία για την 
ανάληψη -με νομοσχέδιο που αναμένεται να ψη-
φισθεί σύντομα- του ρόλου της Ρυθμιστικής Αρχής 
Υδάτων από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
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Τα πιο 
θεαματικά 
αυτογκόλ δεν 
μπαίνουν στο 
Μουντιάλ!

Μια αποστροφή από μια ομιλία, ένα επικοινωνι-
ακό φάλτσο, μια παρελκυστική δήλωση, ένα μη 
αναμενόμενο, χάριν αστειότητας αυτογκόλ, μια 
ατυχής αναφορά, μπορούν να ανάψουν φωτιές 
πολιτικής αντιπαράθεσης και ειδικά τώρα με τη 
έντονη χρήση των social media, ένα «τοξικό» 
τιτίβισμα μπορεί να φέρει ακόμη και διαγραφή 
πολιτικού στελέχους.

 Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί σε 
έναν πολιτικό αρχηγό, να αντιστρέψει την ατζέ-
ντα που επιθυμεί να επιβάλει. Να μαζέψει τα 
«ασυμμάζευτα». Στις εκλογικές αποδόσεις των 
επικοινωνιακών εντυπώσεων, στο ρεσάλτο της 
διαφοροποίησης κάθε πολιτικού προσώπου, 
από υπερβολική σιγουριά ή από άγνοια, ή συ-
ζήτηση μετακινείται σε άλλα επίπεδα με κυριό-
τερο αυτό της εσωτερικής αντιπαλότητας η και 
εσωστρέφειας του ενός ή του άλλου κόμματος. 
Αυτά συμβαίνουν όταν το πολιτικό προσωπι-
κό μπερδεύει την ουσία της πολιτικής από την 
επικοινωνία. Αρκεί ένα λεκτικό ατόπημα, μια 

γκάφα, ένα φάλτσο, μια λάθος φωτογραφία, να 
δημιουργηθούν άσχημες εντυπώσεις, που δύ-
σκολα διαγράφονται και πιο δύσκολα ξεχνιού-
νται. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στις αστοχίες 
της καθημερινότητας και στα επικοινωνιακά 
φάουλ. Δύσκολα ανασκευάζονται και τις περισ-
σότερες φορές οδηγούν σε χειρότερο αποτέλε-
σμα. Ειδικά όταν οι ατυχείς στιγμές έχουν κατα-
γραφεί σε ηλεκτρονικά μέσα.

Μπήκαμε σε μια μεγάλης διάρκειας προεκλο-
γική περίοδο, και όσο πλησιάζουμε στις κάλπες, 
όλες οι πολιτικές δυνάμεις καιροφυλακτούν να 
εκμεταλλευτούν τα λάθη, τις αστοχίες και τα 
φάλτσα των αντιπάλων τους. Πολλές φορές με 
τα γνωστά μας κομματικά τρολ, τα δημιουργούν 
για να κερδίσουν σε εντυπώσεις και σε δημο-
σκοπικά ευρήματα.

Φυσικά, είναι άλλο η στρατηγική της αρνη-
τικής διαφήμισης, αυτή δεν είναι αποτέλεσμα 
της στιγμής αλλά εντάσσεται στην γενικότερη 
ανάπτυξη της επικοινωνιακής στρατηγικής 
ενός κόμματος. Τα γνωστά σε όλους fake news 
ακόμη και για ψεύτικους θανάτους πολιτικών 
προσώπων η όλων όσοι δεν προσαρμόζονται 
στα νέα δεδομένα της εποχής, είναι κατακριτέα.

Τελικά τα περισσότερα θεαματικά αυτογκόλ, 
δεν μπαίνουν στο ποδόσφαιρο αλλά στην πολι-
τική. Οι πολιτικοί μας θα πρέπει να σκέφτονται 
πριν μιλήσουν, ιδιαίτερα στο πολύ επικίνδυνο 
τερέν των κοινωνικών δικτύων. Να ξέρουν τι 
λένε, πόσο βαρύ είναι αυτό που εκστομίζουν 
και τι σάλο θα προκαλέσει. Διαφορετικά να πε-
ριμένουν την πληρωμή. Από πειθαρχικές κυ-
ρώσεις μέχρι και διαγραφή από το κόμμα τους 
και απόρριψη από τους ψηφοφόρους τους στην 
κάλπη. Η πολιτική πόλωση που αναμένεται να 
κυριαρχήσει με την ανακοίνωση της ημερο-
μηνίας των εκλογών, θα είναι το έναυσμα των 
νέων πιο θεαματικών αυτογκόλ!

Ήρεμα 
φιλαράκο… 
Πολιτική… 
Δημοκρατία…

Τα κόμματα είναι απαραίτητα συστατικά του 
κράτους, της φιλελεύθερης αστικής δημοκρατί-
ας. Συντηρητικά κόμματα, σοσιαλδημοκρατία, 
ανανεωτική αριστερά, κομμουνισμός.

Για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας πρέπει 
να συνεισφέρουμε για να βελτιώσουμε τον πο-
λιτικό διάλογο μέσα στα κόμματα, που πρεσβεύ-

ουν την ιδεολογία που υποστηρίζουμε.
Την ιδεολογία δηλαδή, που ο καθένας μας, 

μέσα στην πορεία του σ’ αυτόν τον κόσμο και 
την εμπειρική του γνώση -και αφού προβλη-
ματίστηκε αρκετά- αποφάσισε ότι με αυτήν 
παράγονται οι ιδανικότερες συνθήκες για την 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του 
ανθρώπου και δημιουργούνται συνθήκες αξιο-
πρεπούς διαβίωσης.

Όταν λειτουργεί σωστά η δημοκρατία και οι 
θεσμοί, ο καθένας μπορεί να επιχειρηματολογεί 
υπέρ των απόψεων του χωρίς να δημιουργού-
νται εντάσεις, μίση και πάθη που οδηγούν σε 
εκφυλιστικές καταστάσεις που παρατηρήθηκαν 
ιδιαιτέρως την τελευταία δεκαετία. Διότι στην 
αναμπουμπούλα οι λύκοι χαίρονται, είτε είναι 
μαύροι, είτε είναι γκρίζοι, ακόμη και «ψεκασμέ-
νοι»…

Αυτό το δέντρο του οπαδισμού, του φανατι-
σμού και του λαϊκισμού το ποτίζουν ελάχιστοι 
πολιτικοί και ένα τμήμα συμπολιτών μας τους 
προμηθεύει με νερό.

Τελικά ποιος θρέφει το αυγό είναι φιδιού; Μή-
πως κάποιοι ανάμεσα μας;

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου

απόψεις

Σήψη…

Στο περασμένο φ. της εφημερίδας μας ο πολύ 
καλός συνεργάτης της εφημερίδας μας, Θα-
νάσης Παπαμιχαήλ, μεταξύ άλλων σημείωσε: 
«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 επί-
δομα!».

Από την άλλη η γνωστή ευρωβουλευτής, του 
ΠΑΣΟΚ, Εύα Καϊλή, είχε δηλώσει ότι «τα επι-
δόματα είναι για τους τεμπέληδες». Έτσι, όταν 
κάποια στιγμή είπε για την κ. Καϊλή, ο πρώην 
αναπληρωτής υπουργός Ανάπτυξης, Σωκρά-
της Ξενίδης, «σιγά την καλτσοδέτα», όλοι ξεση-
κώθηκαν εναντίον του διότι έκανε σεξιστικό 
σχόλιο. Η κ. Καϊλή που από τα 20 της σχεδόν 
πρωταγωνίστηκε στο φοιτητικό κίνημα του 
ΠΑΣΟΚ και πολύ γρήγορα ανήλθε στις βαθμί-
δες του συστημικού καναλιού «Mega», απο-
λάμβανε μία ανεξήγητη ασυλία, σε ό,τι 
κι αν έλεγε, σε ό,τι κι αν υπερασπιζόταν. 
Στη συνέχεια, αρκετά πριν τα τριάντα της (ενώ 
εννοείται ότι σπούδαζε ακόμα αφού έχει τε-
λειώσει δύο πανεπιστήμια και έχει κάνει δύο 
μεταπτυχιακά), βρέθηκε δημοτική σύμβουλος 
Θεσσαλονίκης, ενώ συγχρόνως βρέθηκε εκτός 
από παρουσιάστρια ειδήσεων στο «Mega», 
σύμβουλος φαρμακευτικών επιχειρήσεων και 
ελληνικών Ομίλων ΜΜΕ, και βουλευτής στην 
Α’ εκλογική περιφέρεια Θεσσαλονίκης. Όλα 
αυτά πριν τα τριάντα! Προφανώς όλοι είχαν 
πειστεί ότι είχαν μπροστά τους ένα πολιτικό 
θαύμα…

Φέτος, στις αρχές του 2022, η κ. Καϊλή ψη-
φίστηκε και αντιπρόεδρος της Ομάδας Ευρω-
παίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Επίσης, 
το 2018 ήταν αποδέκτης του βραβείου ευρω-
βουλευτή της χρονιάς! Μέσα σε όλα αυτά και 
αποθεωτικών συγχαρητηρίων μηνυμάτων 
του επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ κ. Ανδρουλάκη, 
η κ. Καϊλή συνέχιζε να απολαμβάνει ασυλίας. 
Φτάσαμε στο σημείο η παραπάνω ευρωβου-
λευτής να επαινέσει το Κατάρ για την πρόοδο 
στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
κατά την προετοιμασία της διοργάνωσης του 
Μουντιάλ του 2022, παρόλο ότι υπήρξαν χι-
λιάδες νεκροί εργάτες (κυρίως Πακιστανοί και 
Ινδοί), κατά την κατασκευή των υποδομών 
εκεί.

Από την άλλη ο «Βοναπαρτισμός» της ελλη-
νικής κυβέρνησης ετοίμαζε «μεταγραφή αερο-
δρομίου» για την κ. Καϊλή. Ατυχώς για εκείνη, 
προ ημερών, «έσκασε» στη μέση η βελγική δι-
καιοσύνη η οποία την εγκαλεί για συμμετοχή 
σε εγκληματική οργάνωση, ξέπλυμα χρήμα-
τος και διαφθορά.

Η σήψη δεν είναι μόνο για το πολιτικό σύ-
στημα και το πώς «εκτρέφουν» τα στελέχη τους. 
Είναι και τους ίδιους τους ψηφοφόρους που 
και αυτοί ψηφίζουν με λογική «μεταγραφών 
αεροδρομίου» και παραδείγματα ουκ ολίγα…

Υ.Γ. Τελικά, μόνο τυχαίο δεν είναι ότι πάντα 
πίσω από ένα οικονομικό σκάνδαλο βρίσκεται 
και μία Μ.Κ.Ο.

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη
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Ομάδα Γυναικών Πάρου

Συζήτηση για 
τις αιτίες της 
πολύμορφης 
βίας κατά των 
γυναικών

Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 7 Δε-
κεμβρίου στο «σπίτι του δασκάλου»  σε ατμό-
σφαιρα χαλαρή και φιλόξενη, συζητήθηκαν οι αι-
τίες και οι εκφάνσεις της βίας κατά των γυναικών.

Στο κάλεσμα της Ομάδας Γυναικών Πάρου-
Αντιπάρου ανταποκρίθηκαν γυναίκες, όλων 
των ηλικιών, για ν’ ακούσουν και να συζητήσουν 
γύρω από το θέμα της πολυπρόσωπης βίας κατά 
των γυναικών. Με την έξαρση γεγονότων βίας του 
τελευταίου διαστήματος είναι φυσικό να ανησυ-
χεί όλη την κοινωνία, να προκαλείται  οργή και 
αγανάκτηση αλλά και προβληματισμοί γύρω από  
που τις αιτίες που γεννούν τη βία με όποια μορφή 
εκφράζεται, σε κάθε χώρο, εκεί που ζει, εργάζεται, 
σπουδάζει, αθλείται, κλπ.

Η καλεσμένη και βασική ομιλήτρια κ. Πόπη Ξε-
καλάκη (μέλος του προεδρείου της Ομοσπονδίας 
Γυναικών Ελλάδος), αναφέρθηκε διεξοδικά στη 
βία, όπως αυτή εκφράζεται στην προσωπική, στην 
οικογενειακή ζωή, αλλά και στο εργασιακό περι-
βάλλον. Στάθηκε ιδιαίτερα στη ρίζα της βίας, που 
όπως τόνισε δεν είναι άλλη παρά η εκμεταλλευ-
τική κοινωνία. Τα «δεσμά» που περιορίζουν τις 
δυνατότητες μιας γυναίκας να ξεφύγει από μια 
παθογόνα βίαιη κατάσταση, είναι οι οικονομικές 
και κοινωνικές συνθήκες, η επιδείνωση των συν-
θηκών εργασίας και ζωής ιδιαίτερα των εργαζομέ-
νων, άνεργων γυναικών.

Η εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών, όπως 
τόνισε η κ. Ξεκαλάκη, συνδέεται άρρηκτα με όλες 
τις οικονομικές και κοινωνικές προϋποθέσεις που  
θα τους εξασφαλίσουν τη δυνατότητα να ικανο-
ποιούν τις σύγχρονες ανάγκες τους σε όλους τους 
τομείς της ζωής τους, να στέκονται στα πόδια τους, 
να είναι χειραφετημένες οικονομικά, ψυχικά, συ-

ναισθηματικά. Δεν αρκεί μόνο να «σπάσουν τη 
σιωπή τους» και να αλλάξει το νομικό πλαίσιο. 
Χρειάζονται  οι απαραίτητες προϋποθέσεις, οικο-
νομικές και κοινωνικές, για να σηκώσουν κεφάλι 
οι γυναίκες και να καταγγείλουν, να αντιπαλέψουν 
κάθε μορφή βίας. Πως μπορεί να γίνει αυτό όταν 
δεν υπάρχει μόνιμη και σταθερή δουλειά, αξιοπρε-
πής μισθός, εκτεταμένο δίκτυο δημοσίων και δω-
ρεάν κοινωνικών υπηρεσιών και υποδομών; Πως 
μπορεί να μιλά κάποιος για την πρόληψη χωρίς 
ενημερωτικά προγράμματα σε σχολεία και σχολές 
από επιστημονικούς και κρατικούς φορείς;

Αυτά είναι μεταξύ άλλων που πρέπει να προ-
βάλλουν και να διεκδικήσουν σήμερα οι γυναίκες 
μέσα από συλλόγους και σωματεία για να βρει η 
κάθε μια το κουράγιο, την αλληλεγγύη τη δύναμη 
να αλλάξει τη ζωή της μαχόμενη.

Στην παρέμβαση του ο ψυχολόγος κ. Γιάννης 
Πίττης, αναφέρθηκε στην έννοια της βίας προ-
σεγγίζοντάς την επιστημονικά από την ολιστική 
σκοπιά.

Στο ενδιάμεσο των ομιλιών, η κ. Μοσχούλα Κο-
ντόσταυλου καθήλωσε κυριολεκτικά τις συμμετέ-
χουσες και συμμετέχοντες με την απαγγελία του 
ποιήματος «Σώπα» του Αζίζ Νεσίν.

Η συζήτηση που ακολούθησε είχε ενδιαφέρον 
γιατί δόθηκε η δυνατότητα να εκφραστούν ερωτή-
ματα αλλά και οι προσωπικές απόψεις γύρω από 
το θέμα της βίας. Κοινό σημείο αναφοράς όλων 
όσων συμμετείχαν στη συζήτηση ήταν η συνεχής  
ανάδειξη των προβλημάτων των γυναικών και 
των οικογενειών τους και η αναγκαιότητα συλλο-
γικής διεκδίκησης λύσεων.
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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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΡΕΣΕΨΙΟΝ ζητείται 
από το ξενοδοχείο Sirocos rooms 
and studios για όλο το χρόνο. Πληρο-
φορίες στο τηλέφωνο: 22840 21911 
και ώρες 09:00-14:00

ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ παιδιών 
ζητείται για όλο το χρόνο. Προϋπη-
ρεσία απαραίτητη. Πληροφορίες στο 
τηλέφωνο: 6942 409173 

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τη θέση 
πωλητή/πωλήτριας καθώς και ένα 
άτομο για τη θέση του οδηγού. Ικανο-
ποιητικός μισθός. Παρέχεται διαμονή. 
Πληροφορίες στο email μας: info@
tserkiparos.gr

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€ 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ



Ο πρόεδρος και το Δ.Σ. 
του Δημοτικού 

Λιμενικού Ταμείου 
Πάρου-Αντιπάρου

σας εύχονται
χρόνια πολλά

και ευτυχισμένο
το νέο έτος.

Οι ευχές µας
για τη νέα χρονιά

µε υγεία και ευτυχία
θα σας συνοδεύουν!

Θα είµαστε κοντά σας
όλες τις γιορτινές µέρες, κάθε βράδυ. 

Τηλέφωνο κρατήσεων 22840 51300, 6984 601945

Νίκος Συρμαλένιος
Βουλευτής Κυκλάδων

Εύχομαι σε όλους 
τους Κυκλαδίτες
και τις Κυκλαδίτισσες

Καλά και Ευτυχισμένα Χριστούγεννα!

Ευτυχισμένη η νέα χρονιά 2023, 
με υγεία και χαρές!

Μια χρονιά ανατροπής με έλεγχο της 
ακρίβειας, κοινωνική δικαιοσύνη, 
κοινωνικό κράτος, διαφάνεια και 
δημοκρατία.

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΕΣ ΑΠΟ TO POSEIDON OF PAROS

με φως και χαρά
από την Πάρο

ΚΑΛΑ 
ΧΡ ΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ
ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟ 

ΤΟ 2023 !
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Φτάσαμε στις 
υπογραφές 
αλλά και στο 
Υπερταμείο…

Στις υπογραφές βρίσκεται από τις 9 Δεκεμβρίου, 
το μεγάλο έργο της νέας αναβάθμισης του αε-
ροδρομίου Πάρου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα 
«ypodomes.com». Το έργο στις 8/12 παρουσιά-
στηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπο-
ρίου της Βουλής από τον υφυπουργό Υποδομών, 
Γιώργο Καραγιάννη.

Το έργο αναλαμβάνει η ΙΝΤΡΑΚΑΤ η οποία 
προσθέτει ακόμα μια σύμβαση στο portfolio της. 
Αξίζει να σημειώσουμε πως η ΙΝΤΡΑΚΑΤ είχε ανα-
λάβει και την περασμένη δεκαετία την προηγού-
μενη αναβάθμιση του Παριανού αεροδρομίου. Η 
εταιρεία έχει μεταβληθεί σε εξπέρ των αεροδρομι-
ακών έργων καθώς το 2021 ολοκλήρωσε και την 
αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων 
της Fraport.

O σχετικός διαγωνισμός είχε ενδιαφέρουσα εξέ-
λιξη καθώς αρχικά είχε μειοδότησε η εταιρεία 
ΕΚΤΕΡ η οποία όμως αποκλείστηκε και τελικά στο 
έργο αναδείχθηκε ανάδοχος η ΙΝΤΡΑΚΑΤ με πο-
σοστό έκπτωσης 10,54%. Αναθέτουσα Αρχή είναι 
το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η δημοπράτηση αφορά στο έργο ανάπτυξης 
νέων και βελτίωσης υφιστάμενων υποδομών του 
νέου αεροδρομίου Πάρου. Τo αεροδρόμιο της Πά-
ρου έχει παρουσιάσει εντυπωσιακή πορεία (μέχρι 
την πανδημία) και παρότι είχε γίνει η προηγούμε-
νη εργολαβία αναβάθμισης αλλά και κάποιες κτι-
ριακές εργασίες, κρίθηκε απαραίτητη η περαιτέρω 
αναβάθμιση του για να ικανοποιήσει τις συνεχώς 
αυξανόμενες ανάγκες του.

Το έργο

Πρόκειται για το μεγαλύτερο νέο έργο αυτή τη 
στιγμή στην Πάρο και ένα από τα μεγαλύτερα σε 
όλες τις Κυκλάδες. Η δημοπράτηση του έργου 
αλλά και η αποσφράγιση των προσφορών πραγ-
ματοποιήθηκε  πέρυσι το καλοκαίρι, στις 5 Ιουλί-
ου 2021. Στα έργα εμπεριέχεται μεταξύ άλλων και 
νέος Πύργος Ελέγχου.

Το κόστος του έργου ανέρχεται σε ποσό με 
ΦΠΑ 46,2 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ 37,26 εκατ. 

ευρώ). Η διάρκεια του έργου ορίστηκε σε 30 
μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμ-
βασης κατασκευής. Ουσιαστικά το έργο εφόσον 
ξεκινήσει μέχρι το τέλος του έτους, τότε μπορεί να 
ολοκληρωθεί την καλοκαιρινή περίοδο του 
2025.

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο μετά από 
την ένταξη της Πράξης «Ανάπτυξη και βελτίω-
ση υποδομών του νέου αεροδρομίου Πάρου» στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. 2014-
2020». Το έργο χρηματοδοτείται και από τις πιστώ-
σεις του Π.Δ.Ε.

Τι θα κατασκευαστεί;

Κατασκευή νέου κτιρίου αεροσταθμού μετά του 
απαιτούμενου εξοπλισμού (σύστημα διαχείρισης 
αποσκευών, σύστημα οπτικών αγγελιών πτήσεων, 
σύστημα CUTE, λοιπός ηλεκτρονικός εξοπλισμός 
κ.λπ.), φυλάκιο ασφαλείας, μόνιμη εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων, διαμόρφωση περιβάλλο-
ντος χώρου.

Επίσης, επέκταση δαπέδου στάθμευσης αερο-
σκαφών κατά 90μ προς νότο και κατά 50μ. προς 
βορρά, έτσι ώστε το δάπεδο να αποκτήσει διαστά-
σεις 340μ*130μ από 200μ*130μ σήμερα, υδραυ-
λικά έργα αποστράγγισης και Η/Μ εγκαταστάσεις 
(φωτοσήμανση κ.λπ.), επέκταση του διαδρόμου 
προσγείωσης – απογείωσης από 1.400μ σε 1.799μ, 
διαμόρφωση ζωνών ασφαλείας και ζωνών RESA, 
εργασίες διαγράμμισης, σήμανσης και ασφάλισης.

Τέλος, προβλέπεται κατασκευή νέου πύργου 
ελέγχου (Π.Ε.Α.) επιφάνειας 159τ.μ. σε επαφή με 
το νέο κτίριο αεροσταθμού, μεταφορά υποδομών 
από τον υφιστάμενο στον νέο, μεταφορά σταθμού 
φωτοσήμανσης στο νέο κτίριο, αποξήλωση καμπί-
νας παλαιού πύργου ελέγχου και κατασκευή πυ-
ροσβεστικού σταθμού 563 τ.μ..

Υπερταμείο…

Δημοσιεύτηκε από το Υπερταμείο πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος και υποβολής προσφο-
ρών για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών 
σε σχέση με την εκμετάλλευση των δικαιωμάτων 
της στους 22 Περιφερειακούς Αερολιμένες. Με-
ταξύ των 22 αεροδρομίων βρίσκεται κι αυτό 
της Πάρου.

Από τα 22 αεροδρόμια το μεγαλύτερο ενδιαφέρον 
είναι για αυτά της Πάρου, της Νάξου και της Αλε-
ξανδρούπολης, αφού για τα υπόλοιπα υπάρχουν 
επιφυλάξεις -κατά πόσο είναι σε πλήρη ανάπτυξη- 
κι αν μπορούν να στηρίξουν μεγάλα επενδυτικά 
προγράμματα. Για το λόγο αυτό ο σύμβουλος που 
θα προσλάβει το Υπερταμείο θα εισηγηθεί μοντέλο 
βέλτιστης αξιοποίησης, αν δηλαδή θα παραχωρη-
θούν όλα μαζί en bloc ή σε επιμέρους ομάδες.

Προβολή Ν. 
Αιγαίου

Το πλάνο δράσεων τουριστικής προβολής της 
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου για το 2023, ενέκρινε ομό-
φωνα το περιφερειακό συμβούλιο.

Το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της ΠΝΑ 
το 2023 θα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες 
δράσεων:

- Διαφημιστικές καμπάνιες στο εξωτερικό και 
στην Ελλάδα

Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα ενισχύσει την πα-
ρουσία της στις τουριστικές αγορές κυρίως μέσα 
από online διαφημιστικές καμπάνιες. Θα υπάρξει 
πρόβλεψη για καμπάνια διαφήμισης, καθώς και 
για προβολή και δημοσιότητα του τουριστικού 
προϊόντος σε εθνικής εμβέλειας ΜΜΕ αφού η ελ-
ληνική αγορά αποτελεί παραδοσιακά μια εκ των 
σημαντικών αγορών στόχους. Επίσης, η περιφέ-
ρεια Ν. Αιγαίου θα ενδυναμώσει τις συνέργειες 
προώθησης με σημαντικούς Tour Operators και 
αεροπορικές εταιρείες που διαδραματίζουν σημα-
ντικό ρόλο στην εισερχόμενη τουριστική κίνηση 
προς τα νησιά μας. 

- Συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις

Η περιφέρεια Ν. Αιγαίου θα συνεχίζει και το 
2023 την παρουσία της σε επιλεγμένες τουριστι-
κές εκθέσεις μέσω συμμετοχής της εντός των περι-
πτέρων του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ο 
κατάλογος των εκθέσεων που θα συμμετάσχει, θα 
οριστικοποιηθεί ανάλογα με τις εκάστοτε συνθή-
κες που θα επικρατούν αλλά και τυχόν πρόσθετες 
ανάγκες που θα προκύψουν εντός του έτους 2023.

Ακόμα, θα υπάρχει συμμετοχή / διοργάνωση 
road shows, work shops, ειδικών εκδηλώσεων, 
ενώ σε χώρες που θα κριθεί απαραίτητο θα διορ-
γανώσει ειδικές θεματικές εκδηλώσεις. Αναλόγως 
του σκοπού και των στόχων της κάθε εκδήλωσης, 
αυτές θα έχουν τη μορφή είτε B2C road shows, είτε 
Β2Β work shops με tour operators ή /και travel 
agents, είτε και ειδικές εκδηλώσεις – συναντήσεις 
με στρατηγικές σημασίας συνεργάτες. Στο πλαίσιο 
αυτών των ενεργειών θα αξιολογηθούν δράσεις σε 
επιλεγμένες κύριες ευρωπαϊκές αγορές, καθώς και 
τις ΗΠΑ και την Μέση Ανατολή.

- Κοινωνικά μέσα

Η ΠΝΑ θεωρεί αναγκαία τη συνέχεια της διευρυ-
μένης παρουσίας της στα κοινωνικά μέσα και ειδι-
κότερα στο Instagram,το Facebook και το TikTok.

Τέλος, σύμφωνα με την απόφαση του περιφερει-
ακού συμβουλίου θα ανανεώσει το σύνολο του δι-
αθέσιμου οπτικοακουστικού υλικού της και συγκε-
κριμένα: διαφημιστικά videos, ψηφιακά banners 
και φωτογραφικό υλικό, έντυπο υλικό προώθη-
σης, μακέτες διαφημιστικών καταχωρήσεων, ανα-
μνηστικά προωθητικά προϊόντα και δώρα.

ειδήσεις
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Εκτός με 
Σαντορίνη 
παίζει η 
Α.Ε.Π.

Μετά την αγωνιστική απραξία του περασμένου 
Σαββατοκύριακου, καθώς λόγω των καιρικών 
συνθηκών που επικρατούσαν η Ε.Π.Σ. Κυκλάδων 
ανέβαλε τα πρωταθλήματα, η Α.Ε. Πάρου θα τα-
ξιδέψει αύριο (17/12, 19:00) στο Καμάρι, για να 
αντιμετωπίσει την ομάδα της Σαντορίνης.

Ο τεχνικός της παριανής ομάδας, Γιώργος Μο-
στράτος, επωφελήθηκε του κενού αγωνιστικού 
διαστήματος που μεσολάβησε και έτσι αναμένεται 
να έχει όλους τους παίκτες διαθέσιμους για την 
αναμέτρηση της 8ης αγωνιστικής. Παράλληλα, 
στα ευχάριστα νέα είναι ότι σε κανονικό ρυθμό 
προπονήσεων επέστρεψε ο Βαθρακοκοίλης, ενώ 
ενσωματώθηκαν στην ομάδα και οι ποδοσφαιρι-

στές Καμπάσης και Γιαννούλης, που μπορούν να 
βοηθήσουν σημαντικά.

Το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής:

Σαντορίνη-Α.Ε. Πάρου
Ελλάς Σύρου-Παμμηλιακός
Ρεπό: Πανναξιακός

Ντέρμπι σε Κ16 και Κ12

Με δύο ντέρμπι συνεχίζεται το πρωτάθλημα 
Κ16, την προσεχή Κυριακή (18/12), καθώς ο Μαρ-
πησσαϊκός θ’ αντιμετωπίσει τον Νηρέα στο γήπεδο 
Αρχιλόχου, ενώ ο Α.Ο. Πάρου θα φιλοξενηθεί από 
τον Παμμηλιακό.

Από εκεί και πέρα, για το πρωτάθλημα Κ12, ο 
Μαρπησσαϊκός θα υποδεχθεί τον Νηρέα στο γήπε-
δο Αρχιλόχου, ενώ ο Α.Ο. Πάρου έχει ρεπό.

Ξεκινούν οι μικτές ομάδες

Ολοκληρώθηκαν οι δηλώσεις συμμετοχής και 
εντός του Ιανουαρίου θα ξεκινήσουν οι αγώνες 
των ομίλων του πανελληνίου πρωταθλήματος 
προεπιλογής Εθνικών Ομάδων, όπου συμμετά-
σχουν και οι μικτές ομάδες Κ14 και Κ16 της Ε.Π.Σ. 
Κυκλάδων.

Στον 13ο όμιλο μαζί με την Ε.Π.Σ.Κ. θα συμμετέ-
χουν ακόμη οι αντίστοιχες ομάδες των Ε.Π.Σ. Δω-
δεκανήσου, Σάμου, Χίου και Λέσβου. Σημειώνεται 
ότι ο πρώτος κάθε ομίλου προκρίνεται απευθείας 
στην επόμενη φάση.

5 χρόνια 
«Ναϊάς»

Ολοκληρώθηκαν οι εκδηλώσεις για τα 5 χρόνια 
λειτουργίας του Ναυτικού Ομίλου «Ναϊάς», με την 
πραγματοποίηση γενικής συνέλευσης, το «κυνήγι 
θησαυρού» για παιδιά από 4-14 ετών (με πάνω 
από 200 συμμετοχές), την εκδήλωση με θέμα «Τα 
ακτωνύμια του Κόρφου», αλλά και τον εορτασμό 
του Αγίου Νικολάου

«Στα 5 χρόνια λειτουργίας του 
Ομίλου, πέρα από την δράση στους 
τομείς του αθλητισμού, του περι-
βάλλοντος και της ναυτικής παρά-
δοσης, ο Ναϊάς κατάφερε να δημι-
ουργήσει μια μεγάλη οικογένεια 

στην όποια όλοι και όλες χωράνε. Τα συμβούλια, 
ανοιχτά, συνεχίζουν να γίνονται σε εβδομαδιαία 
βάση ενώ κάθε νέα εκδήλωση τείνει να γίνεται 
θεσμός. Ευχαριστούμε θερμά τους υποστηρικτές, 
τους χορηγούς, τα μέλη, τους φίλους και τις φίλες 
του Ναϊάς που στηρίζουν τις δράσεις. Ο τελευταίος 
χρόνος δυστυχώς, σημαδεύτηκε από την απώλεια 
τριών ανθρώπων της οικογένειας του Ναϊάς, του 
Γιάννη Μπρούση, του Λάζαρου Βιτσαδάκη και του 
Πέτρου Αλιπράντη. Θα τους θυμόμαστε και θα τους 
έχουμε πάντα στις καρδιές μας», αναφέρει μεταξύ 
άλλων σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος.

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.




