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Δέσμευση της ΔΕΔΔΗΕ για χερσαία 
υπογειοποίηση του καλωδίου

Προχωρά η ενίσχυση της 
ηλεκτροδότησης στην 
Αντίπαρο
Ένα πολύ σημαντικό έργο για την ενίσχυση της ηλεκτροδότησης στην Αντίπαρο έχει ξεκινήσει το τελευταίο δεκα-
πενθήμερο από την ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), με την πόντιση 
δεύτερου υποθαλάσσιου καλωδίου που θα ενώνει το νησί με την Πάρο.

» ΣΕΛ. 9

Ξανά µαζί σας 13 Ιανουαρίου 2023
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Μήνυμα του κ. Καλλίνικου:

«Μη φοβάσθε, 
ότι κι αν συμβαίνει 
γύρω μας...»

Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος, με 
ποιμαντορική εγκύκλιο -επί τη εορτή των Χριστουγέννων- απευ-
θύνεται στους πολίτες των νησιών μας.

«Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
Μέ αἰσθήματα χαρᾶς καί δοξολογίας πρός τόν Θεό ἀπευθύνο-

μαι στήν ἀγάπη σας ὑποδεχόμενος μαζί σας τά φετινά Χριστού-
γεννα, τά ὁποῖα εἶναι τά πρῶτα πού θά ἑορτάσουμε, μετά ἀπό 
δύο χρόνια, χωρίς τήν σκιά τῶν περιοριστικῶν μέτρων κατά τῆς 
πανδημίας.

Ἡ μεγάλη ἡμέρα τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἀνέτειλε ξανά 
προσφέροντας σέ ὅλη τήν ἀνθρωπότητα τήν δυνατότητα νά 
ἀτενίσει τό Θεῖο Βρέφος πού ἐσπαργάνωσε ἡ Κυρία Θεοτόκος 
στή Φάτνη τῆς Βηθλεέμ καί νά μοιραστεῖ μαζί μέ τούς Ἀγγέ-
λους, τούς Ποιμένες καί τούς Μάγους τήν χαρά καί τήν ἐλπίδα 
πού σκορπίζει στόν κόσμο ἡ σαρκωμένη πλέον παρουσία τοῦ 
Σωτῆρος Χριστοῦ.

Ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ εἶναι ἡ ἀπάντηση σέ μιά 
μακρά περίοδο πού ὁ ἄνθρωπος λαχταροῦσε μέ πόθο νά κατα-
νοήσει, νά ψηλαφήσει καί νά συναντήσει τόν Δημιουργό του. 
Μέχρι τήν σάρκωση τοῦ Κυρίου μας οἱ ἄνθρωποι ἀναζητοῦσαν 
τόν Θεό στά στοιχεῖα τῆς φύσεως, στή φωτιά, στόν ἄνεμο, στόν 
κεραυνό, τόν μορφοποίησαν σέ εἴδωλα καί σχήματα τοῦ κόσμου 
τούτου, τοῦ ἀπέδωσαν ἕως καί τή μορφή τῶν ἀλόγων ζώων. 
Ἀκόμα καί οἱ μεγαλύτεροι φιλόσοφοι πρό Χριστοῦ, ἀνάλωσαν 
τήν φιλοσοφική τους σκέψη προσπαθώντας νά ἀπαντήσουν στά 
περί Θεοῦ ἐρωτήματα «Ποιός, Πότε, Τί καί Γιατί». Ὅλα αὐτά σέ 
μιά προσπάθεια νά ἱκανοποιήσουν τήν ὑπέρτατη ἀνάγκη τους 
νά ἀναζητήσουν τόν Δημιουργό τοῦ σύμπαντος καί νά ἀναφέ-
ρονται σ› Αὐτόν. Ἀνάγκη πού μᾶς χαρακτηρίζει διαχρονικά καί 
μᾶς καθορίζει ὡς δημιουργήματα, πλασμένα κατ› εἰκόνα καί 
καθ› ὁμοίωσιν Θεοῦ.

Ἡ νύχτα τῶν Χριστουγέννων προσέφερε στήν ἀνθρωπότητα 
τήν γνώση πού ἔλειπε. Ὁ Θεός γίνεται ἄνθρωπος, ἀποκαλύπτε-
ται καί φωτίζει κάθε σκοτεινό σημεῖο ἀναφορικὰ μέ τήν ὕπαρξή 
Του. Ἔχει πλέον συγκεκριμένη μορφή γιατί σαρκώθηκε καί ἔγινε 
ἄνθρωπος. Εἶναι ὁρατός καί ψηλαφητός γι’αὐτό καί μποροῦμε 
νά τόν εἰκονίζουμε, νά τόν προσκυνοῦμε, νά τόν παρακαλοῦμε, 
νά τόν δοξάζουμε, νά προσευχόμαστε σ’Αὐτόν. Εἰσῆλθε δυνα-
μικά στήν ἀνθρώπινη ἱστορία, ὄχι ὅμως ἁπλῶς γιά νά περά-
σει ἀπό αὐτήν σαν ἕνας μεγάλος ἡγέτης ἥ καί ἀναμορφωτής 
τοῦ κόσμου, ἀλλά γιά νά προσφέρει, ὡς Θεάνθρωπος καί ὄχι 
ὡς σπουδαίος ἄνθρωπος, τήν λύτρωση καί τήν σωτηρία ἀπό τά 
δεινά πού ἐπέφερε ἡ πτώση καί ἡ ἁμαρτία, ἕως τῆς συντελείας 
τοῦ αἰῶνος.

Κάθε χρόνο ἡ ἑορτή τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ ἐπισημαί-
νει καί ἀνανεώνει τήν μεγάλη στιγμή τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ 
Θεοῦ καί τῆς συναντήσεώς Του με τον ἄνθρωπο. Οἱ συνθῆκες 
πού ἐπικρατοῦσαν στόν κόσμο τήν ἐποχή πού ἱστορικά γεννή-
θηκε ὁ Κύριος δέν ἦταν ἰδανικές ὅπως δέν εἶναι οὔτε καί σή-
μερα. Οἱ πόλεμοι, οἱ ἀσθένειες, ἡ φτώχεια, ἡ ἐκμετάλλευση τῶν 
ἀδυνάτων, ἡ διαφθορά, ἡ ἀνασφάλεια ὑπῆρχαν καί τότε ὅπως 
καί τώρα. Ὁ πόνος καί ὁ φόβος δέν ἔλειψε ἀπό τίς καρδιές τῶν 
ἀνθρώπων οὔτε τότε, δυστυχῶς οὔτε σήμερα. Καί ὅπως εἶναι 
φυσικό οἱ συνθῆκες πού μᾶς περιβάλλουν εἶναι καθοριστικές 
τῆς ὑπάρξεώς μας.

Ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας ἔρχομαι καθημερινά ἀντιμέτω-
πος μέ τήν δυσκολία, τόν προβληματισμό καί τήν ἀπόγνωση 
μεγάλης μερίδος τοῦ λαοῦ μας. Οἱ ἐξελίξεις σέ παγκόσμιο ἀλλά 
καί ἐθνικό ἐπίπεδο εἶναι καταιγιστικές καί ἡ καθημερινότητα 

μετατρέπεται συχνά σέ ἀγῶνα ἐπιβίωσης. Τί μᾶς ἐπιφυλάσσει τό 
αὔριο κανείς μας δέν τό γνωρίζει. Αὐτό ὅμως πού γνωρίζουμε 
μέ βεβαιότητα εἶναι τό μήνυμα πού μετέφερε ὁ Ἄγγελος στούς 
Ποιμένες τή νύχτα τῶν Χριστουγέννων. «Μή φοβεῖσθε, ἰδού γάρ 
εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαράν μεγάλην, ἥτις ἔσται παντί τῷ λαῷ, ὅτι 
ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστός Κύριος». (Λουκ. β, 
10-11)

Αὐτό ἐπιθυμῶ νά εἶναι καί τό δικό μου μήνυμα τά φετινά Χρι-
στούγεννα. Μή φοβεῖσθε! Ὅτι καί ἄν συμβαίνει γύρῳ μας δέν 
μπορεῖ νά εἶναι μεγαλύτερο ἤ ἰσχυρότερο ἀπό τόν Τεχθέντα 
Σωτῆρα Χριστό. Μή φοβεῖσθε! Ἡ χαρά καί ἡ ἐλπίδα σαρκώθηκαν 
στό πρόσωπο Του καί εἶναι ἀνίκητες. Τό ἔχει ἀποδείξει ἡ ἴδια ἡ 
ἱστορία. Τά πάντα καί οἱ πάντες ἔρχονται καί παρέρχονται. Ὁ μό-
νος αἰώνιος καί ἀμετάβλητος εἶναι ὁ Σαρκωθείς Κύριος Ἰησοῦς. 
Μήν ἐπιτρέψουμε ποτέ σέ κανένα καί σέ τίποτα νά ἀφαιρέσει 
ἀπό τίς ψυχές μας τήν χαρά τῆς σαρκωμένης παρουσίας Του 
ἀνάμεσά μας. Αὐτή τήν μεγάλη χαρά τῆς ἐλεύσεώς Του ἡ ὁποία 
«ἔσται παντί τῷ λαῷ». Εἶναι χαρά πού σκορπίζεται ἁπλόχερα 
ἀπό τόν νεογέννητο Χριστό σέ ὅλο τόν κόσμο ἀπ’ ἄκρη σ’ ἄκρη! 
Κανείς δέν ἐξαιρεῖται ἀπό αὐτήν ἀρκεῖ νά ἀνοίξει πρόθυμα καί 
μέ πίστη τήν καρδιά Του καί νά ἀφήσει τόν Κύριο νά γεννηθεῖ 
μέσα της.

Αὐτή τήν ἀληθινή χαρά τῆς Γεννήσεως τοῦ Χριστοῦ, πού δια-
λύει τόν φόβο καί ἀναπτερώνει τήν ἐλπίδα εὔχομαι ἀπό τά βάθη 
τῆς πατρικῆς μου καρδιᾶς πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως ἰδιαιτέρως 
δέ πρός τούς ἀσθενοῦντες καί δοκιμαζόμενους ἀπό πένθός ἤ 
ἀνέχεια ἀδελφούς μας, τούς ἀποδήμους, τούς ναυτιλλομένους 
καί τούς ταξιδεύοντες, τούς ἐγγύς καί τούς μάκράν, τούς ἁπα-
νταχοῦ τῆς γῆς Ναξίους, Παρίους καί Ἀντιπαρίους. Εἴθε ἀδελ-
φοί μου, ὁ Τεχθείς καί Σαρκωθείς Ἰησοῦς νά πλημυρίζει μέ τήν 
σωτήρια Χάρη καί εὐλογία Του τήν ζωή καί τήν ὕπαρξή μας 
ὁλόκληρη.
Χρόνια πολλά, εὐλογημένα, εἰρηνικά καί ἁγιασμένα!
Διάπυρος εὐχέτης πρός Κύριον».

Ο Επίσκοπός σας, 
+ Ο ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

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

Μητρόπολη Παροναξίας



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

Ας σηµάνει η γέννηση Του την αρχή
για µια καλύτερη ζωή,

γεµάτη αλήθεια και φως. 
Ευχή κι ελπίδα αυτές τις γιορτινές µέρες

να ξαναβρούµε τα βήµατα µας,
γυρνώντας την πλάτη στην

ζοφερή πραγµατικότητα που ζούµε.
Να παλέψουµε για δικαιοσύνη παντού,

να δώσουµε µάχες για λιγότερο πόνο κι 
ανασφάλεια, για  περισσότερα χαµόγελα,

για ίσα δικαιώµατα. 
Να διεκδικήσουµε την ζωή µας πίσω!

Καλά Χριστούγεννα σε εσάς 
και τις οικογένειες σας, µε υγεία κι αγάπη!

Μαρία Χανιώτη
Μέλος της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ

Π.Σ. Κυκλάδων
Πρ. Αντιδήµαρχος Πάρου



Καλά Χριστούγεννα
& ευτυχισµένος
ο Νέος Χρόνος
Σάµιος Αθανάσιος

Αντιδήµαρχος Πάρου

Ας πάρουµε δύναµη από όσα 
καταφέραµε τη χρονιά που πέρασε και 

ας βάλουµε µαζί νέους στόχους! 

Σας εύχοµαι ολόψυχα, υγεία, 
οικογενειακή και προσωπική ευτυχία!

Το 2023 να αποτελέσει µια χρονιά 
ειρήνης και ευηµερίας για όλους!

Φίλιππος Φόρτωµας
Βουλευτής Κυκλάδων Ν∆



31/12/2022

Θερµές Ευχές για Καλά Χριστούγεννα & Χαρούµενο το 2023

Χρόνια πολλά, µε υγεία σε όλους
τους συµπολίτες και τις συµπολίτισσές µας!

Ευχόµαστε το 2023 να φέρει την πολιτική αλλαγή µε µια 
προοδευτική κυβέρνηση που θα εγγυάται τη δηµοκρατία, 

την αλληλεγγύη, την κοινωνική δικαιοσύνη,
την προκοπή των πολλών και όχι των λίγων
και την σταθερότητα χωρίς αυταρχισµούς.

Καλά Χριστούγεννα και καλή Πρωτοχρονιά!

Λίγο πριν την αυγή του νέου έτους,
θέλω να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχές µου

για υγεία, ευτυχία, αλληλεγγύη, αγάπη και ειρήνη.
Το 2023 να είναι ένα έτος δηµιουργικό

και να προσφέρει σε όλους και όλες ευηµερία,
οικογενειακή και προσωπική ευτυχία.

Καλές γιορτές σε όλες και όλους.
Γεµάτες φως και ελπίδα!

 Ο ∆ήµαρχος Πάρου
Μάρκος Κωβαίος



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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Ομόφωνα οι εισηγήσεις 
της Λ.Σ. Πάρου

Θέματα υγείας, 
οδικού δικτύου 
και σχολικής 
στέγης...

Εισηγήσεις σε τρία σημαντικά θέματα που αφο-
ρούν την Πάρο, έφερε στο δημοτικό συμβού-
λιο της Δευτέρας (19/12) η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου, με τις αποφάσεις που πάρθηκαν να είναι 
ομόφωνες και μάλιστα ο δήμαρχος, Μάρκος Κω-
βαίος, να συμπληρώνει πως χρειάζονται συγκε-
κριμένες προτάσεις και διεκδικήσεις για το καθένα 
απ’ αυτά τα ζητήματα.

Για το θέμα της Υγείας...

Τα προβλήματα της δημόσιας υγείας στο νησί 
μας και την κτιριακή υποδομή του Κέντρου Υγεί-
ας Πάρου, ανέδειξε στην πρώτη του εισήγηση ο 
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Κώστας Ρο-
κονίδας, αναφέροντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Καταρχάς, παρά τις αντιδράσεις και την αρνη-
τική στάση ιατρών και νοσηλευτών στη δημόσια 
δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας, η κυβέρνηση προ-
χώρησε στη ψήφιση - νομοθέτηση του επαίσχυντου 
νομοσχεδίου που ουσιαστικά καρατομεί τη δημό-
σια και δωρεάν περίθαλψη, θέλοντας να βάλει τα-
φόπλακα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Στα δικά μας, τα παριανά, παρά το διπλασιασμό 
σχεδόν του πληθυσμού του νησιού από το 1986, 
έτος λειτουργίας του Κέντρου Υγείας και τον δι-
πλασιασμό των επισκεπτών του νησιού μας από 
την εποχή εκείνη, ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπη-
ρεσίας του Κ.Υ. Πάρου για πάρα πολλά χρόνια πα-
ραμένει σχεδόν ο ίδιος και σίγουρα πάντα χωρίς 
να είναι καλυμμένες οι προβλεπόμενες από αυτόν 
θέσεις. Και είναι σκόπιμο να επισημάνουμε ότι το 
ΕΣΥ στην Πάρο. Όλα αυτά τα χρόνια στηρίχτηκε 
παντοιοτρόπως από το Βελέντζειο Ίδρυμα, από χο-
ρηγίες ιδιωτών. Χρειάστηκε να δημιουργηθεί μέχρι 
και σύλλογος φίλων για να μπορεί να στέκεται στα 
πόδια του το Κ.Υ., εκεί που υπήρχε η κρατική αναλ-
γησία. Σήμερα με τις εξελίξεις στην δευτεροβάθμια 
περίθαλψη είναι ακόμα πιο αναγκαία η διεκδίκηση 
για καλύτερες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλ-
ψης. Φέρνουμε λοιπόν το θέμα, έχοντας κάνει συ-
ζητήσεις με πολλούς από το υγειονομικό προσω-
πικό που βρίσκεται στη Πάρο, συνάντηση με την 
πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Κ.Υ. Μαρία 
Κουτσονικολή και τον επιστημονικό του διευθυντή 
Γιώργο Τζανίδη, καταγράφοντας τις ανάγκες του 
Κ.Υ. για να μπορεί να ανταποκριθεί στις σημερινές 
απαιτήσεις.

Απαιτούμε ένα πλήρως επανδρωμένο, σύγχρο-
νο Κέντρο Υγείας, που θα ανταποκρίνεται στις 
σημερινές ανάγκες και την πρόληψη, θα εξασφα-
λίζει τη σταθεροποίηση των περιστατικών και την 
απρόσκοπτη και έγκαιρη μεταφορά τους με ένα 
σύγχρονο σύστημα διακομιδών. Στο πλαίσιο αυτό, 
διεκδικούμε:

1) Κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών όπως κα-
ταγράφονται παραπάνω άμεσα με μόνιμο προσω-

πικό.
2) Έγκριση νέου ΟΕΥ που να ανταποκρίνεται στα 

σημερινά πληθυσμιακά, επιδημιολογικά και γεω-
γραφικά δεδομένα του νησιού μας, με συμπληρω-
ματικές ειδικότητες, στελεχωμένο με το απαραίτη-
το ιατρικό, νοσηλευτικό και βοηθητικό προσωπικό 
και τα απαραίτητα εργαστήρια.

3) Μονάδα αιμοκάθαρσης ώστε να αντιμετωπι-
στεί το πρόβλημα των νεφροπαθών Πάρου-Αντι-
πάρου.

4) Σύγχρονο σύστημα διακομιδών.
Είναι διαπιστωμένο από όλους εμπλεκόμενους 

και μη, ότι το Κ.Υ. Πάρου, μια κτιριακή υποδομή 
που δημιουργήθηκε πριν από 40 περίπου χρόνια 
και παρά τις συνεχείς παρεμβάσεις, μετά βίας αντα-
ποκρίνεται στις κτιριακές του ανάγκες. Σίγουρα δεν 
θα μπορούσε να ανταποκριθεί αν ήταν πλήρως στε-
λεχωμένο με το απαραίτητο προσωπικό.

Χρειάζονται επιπλέον χώροι που στο υπάρχον 
κτίριο του Κ.Υ. δεν υπάρχουν. Η θέση του κτιρίου 
είναι ιδανική και μια λύση θα ήταν η δυνατότητα 
επιπλέον δόμησης στον υπάρχοντα χώρο, πράγμα 
κατά την άποψη μας, είναι ανέφικτο για διάφορους 
λόγους.

Προκύπτει λοιπόν η ανάγκη αιτήματος και διεκ-
δίκησης ώστε να δρομολογηθεί μια νέα κτιριακή 
υποδομή, από το υπουργείο Υγείας, πρέπει να διε-
ρευνηθεί ο κατάλληλος χώρος κατασκευής του και 
όχι να προταθεί η κατασκευή του σε οποιονδήποτε 
διαθέσιμο χώρο που δεν θα πληροί απαραίτητες 
προϋποθέσεις επισκεψιμότητας και εξυπηρέτη-
σης».

Για το θέμα του οδικού δικτύου...

Τα ζητήματα για το κυκλοφοριακό πρόβλημα και 
το οδικό δίκτυο, επεσήμανε στην δεύτερη εισήγη-
σή του ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, 
Κώστας Ροκονίδας, αναφέροντας μεταξύ άλλων 
τα εξής:

«Το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Παροικιάς, 
αλλά και σε ολόκληρο το νησί, είναι γνωστό. Είναι 
φανερό ότι λόγω αύξησης του μόνιμου πληθυσμού, 
συγκέντρωσης υπηρεσιών και δομών στη πρωτεύ-
ουσα, αύξησης του εποχικού πληθυσμού και μπρο-
στά στην ολοκλήρωση των έργων του αεροδρομί-
ου τα προβλήματα αυτά θα πολλαπλασιαστούν. 
Από την άλλη πολύ περισσότερο σήμερα, μιλάμε 
για την ύπαρξη ενός οδικού δικτύου που σε καμιά 
περίπτωση δεν αποτελεί δημοτική οδό αλλά οδικό 
άξονα μέρος του επαρχιακού οδικού δικτύου, με 
σκοπό τη σύνδεση του νότιου μέρους του νησιού 
και του αεροδρομίου με το βόρειο - βορειοανατολι-

κό και κεντρικό τμήμα του με παράκαμψη του οι-
κιστικού ιστού της Παροικιάς. Επιπλέον πρόκειται 
για ένα έργο με μελέτη υψηλού κόστους και πολύ 
περισσότερο κόστους υλοποίησης, που προφανώς 
χρειάζεται ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Οι 
ευθύνες της παρούσας διοίκησης του δήμου είναι 
πολύ μεγάλες. Παρακολουθεί εδώ και οκτώ χρό-
νια τη μεγέθυνση του προβλήματος χωρίς καμιά 
παρέμβαση έχοντας στο τεχνικό πρόγραμμα του 
δήμου επί 8ετία ένα κωδικό 25.000 ευρώ, για τα 
μάτια του κόσμου και χωρίς να αναλαμβάνει καμιά 
πρωτοβουλία.

Η πρόταση μας είναι, να ζητήσουμε από την περι-
φέρεια Ν. Αιγαίου να εντάξει τη μελέτη νέου επαρ-
χιακού οδικού άξονα σύνδεσης του επαρχιακού 
οδικού δικτύου Αγκαιριάς-Πούντας με το επαρχι-
ακό οδικό δίκτυο Νάουσας-Λευκών με παράκαμ-
ψη του οικιστικού ιστού της Παροικιάς, στη πρώτη 
αναμόρφωση του τεχνικού της προγράμματος για 
το 2023».

Επ’ αυτού ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαί-
ος, συμπλήρωσε ότι χρειάζεται μία ολοκληρωμένη 
πρόταση για όλο το επαρχιακό οδικό δίκτυο, με 
συγκεκριμένες τοποθετήσεις.

Για το θέμα της σχολικής στέγης...

Τέλος, για το θέμα τη σχολικής στέγης, ο επι-
κεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Κώστας Ροκο-
νίδας, πρότεινε να γίνει μελέτη καταγραφής των 
αναγκών στην Πάρο σε βάθος 20ετίας, αναφέρο-
ντας μεταξύ άλλων τα εξής:

«Στο νησί μας τα 4 νηπιαγωγεία της Παροικιάς 
στεγάζονται σε μισθωμένους χώρους ακατάλλη-
λους, το 2ο γυμνάσιο αποτελεί ανάγκη εδώ και 
πολλά χρόνια με άγνωστο τον χρόνο κατασκευής 
του, τα δημοτικά της Παροικιάς έχουν εξαντλήσει 
τις δυνατότητες στέγασης και στο 2ο Δημοτικό χρη-
σιμοποιούν νοικιασμένους χώρους. Να θυμίσω ότι 
από το 2019 εκκρεμεί απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου για έκδοση συμπληρωματικής οικοδο-
μικής άδειας για το 2ο Δημοτικό, χωρίς να έχει γί-
νει κάτι μέχρι σήμερα. Από την άλλη η αύξηση του 
μαθητικού πληθυσμού είναι δεδομένη και πρέπει 
να μελετηθεί ο ρυθμός αυτής της αύξησης ώστε να 
υπάρξει προγραμματισμός για τις ανάγκες σε βά-
θος χρόνου και παράλληλα να γίνει η αναζήτηση 
και δέσμευση των απαιτούμενων χώρων για την 
ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Στο πλαίσιο 
αυτό λοιπόν η πρόταση μας είναι να ανατεθεί με-
λέτη για την καταγραφή των αναγκών σε σχολική 
στέγη σε βάθος 20ετίας».
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Το ιστορικό και οι καθυστερήσεις

Ο «αγώνας δρόμου» της ΔΕΔΔΗΕ, με σύμμαχο 
τον δήμο Αντιπάρου, για την ενίσχυση της ηλε-
κτροδότησης έχει ξεκινήσει από το 2018, όμως η 
βραδύτητα του ελληνικού κράτους και η απίστευ-
τη γραφειοκρατία έφερε ουκ ολίγες καθυστερή-
σεις. Τον Ιούλιο του 2018 συντάχθηκε η τεχνική 
έκθεση και τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου εστά-
λησαν τα αρχικά σχέδια, για να ακολουθήσουν οι 
σχετικές γνωμοδοτήσεις και άδειες.

Μάλιστα, η «Φωνή της Πάρου» στις 20 Απριλί-
ου 2019 είχε αναδείξει την εξέλιξη του θέματος, 
σε κεντρικό της ρεπορτάζ με θέμα «Ενίσχυση ηλε-
κτροδότησης Αντιπάρου - Που βρισκόμαστε;», για 
να φθάσουμε τρεισήμισι περίπου χρόνια μετά για 
να προχωρήσει στο τελικό στάδιο -όπως φαίνεται- 
η ολοκλήρωση του έργου.

Αυξημένες οι ανάγκες του νησιού

Εδώ και 50 χρόνια η Αντίπαρος ηλεκτροδοτείται 
από την Πάρο, όμως όπως είναι φυσικό το ήδη πο-
ντισμένο καλώδιο είναι κορεσμένο και δεν αντέ-
χει την απαίτηση φορτίων, επηρεάζοντας πολλές 
φορές την τάση του ρεύματος και δημιουργώντας 
διάφορα προβλήματα. Επιπλέον οι ανάγκες του 
νησιού είναι αυξημένες -ιδίως τους θερινούς μή-
νες- τόσο σε επάρκεια, όσο και σε ποιότητα, καθώς 
η Αντίπαρος διπλασιάζεται σε πληθυσμό, αλλά και 
σε κατοικίες και επιχειρήσεις.

Ικανοποίηση Φαρούπου για το έργο

Ο δήμαρχος Αντιπάρου, Αναστάσιος Φαρούπος, 
μιλώντας στην «ΦτΠ» δήλωσε ικανοποιημένος από 

την έναρξη των εργασιών για την ενίσχυση της 
ηλεκτροδότησης, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Μετά από προσπάθειες τεσσάρων και πλέον 
ετών, ξεκίνησε το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης 
με δεύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο που θα ενώνει 
την Πάρο και την Αντίπαρο. Το έργο αυτό είναι ζω-
τικής σημασίας για την ενεργειακή επάρκεια του 
νησιού μας. Έχουμε αντιμετωπίσει πολλά προβλή-
ματα με την τάση του ρεύματος και με διακοπές. 
Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες το ρεύμα δεν 
φθάνει και φέρνουμε γεννήτριες για να μπορούμε 
να καλύψουμε τις ανάγκες και τις απαιτήσεις, Επι-
τέλους το έργο ξεκίνησε και αυτό είναι πολύ καλό 
νέο για το νησί. Τέλος, ως δήμος Αντιπάρου να ευ-
χαριστήσουμε τον διευθύνοντα σύμβουλο ΔΕΔΔΗΕ 
κ. Αναστάσιο Μάνο, τον προϊστάμενο ΔΕΔΔΗΕ Κυ-
κλάδων κ. Νικόλαο Ραγκούση και τον πρώην προ-
ϊστάμενο ΔΕΗ Πάρου κ. Γεώργιο Καπαρό, για τις 
ενέργειές τους».

Αντιδράσεις ιδιοκτήτη και της WWF

Όπως σε κάθε τέτοιο έργο, έτσι και σ’ αυτή την 
περίπτωση υπάρχουν διάφορες αντιδράσεις. Στην 
πλευρά της Πούντας, το υποθαλάσσιο καλώδιο 
βγαίνοντας στην χερσαία ζώνη (σε αμμώδη θέση) 
και ακολούθως σε χωματόδρομο που ενώνει την 
παραλία με την άσφαλτο, περνάει κι από δύο οι-
κόπεδα, όμως ο ιδιοκτήτης του ενός διαφωνεί με 
την υπογειοποίησή του εντός του οικοπέδου του.

Παράλληλα το δίκτυο WWF για την προστασία 
του περιβάλλοντος, έχει στείλει στον δήμο Αντι-
πάρου έγγραφο με αντιρρήσεις του, καθώς κοντά 
στην περιοχή βρίσκεται η 2η Ψαραλύκη, η οποία 
είναι υδροβιότοπος. Οι πιθανές ενστάσεις από πε-

ριβαλλοντολογικές οργανώσεις είχε προβλεφθεί 
και αναφέρεται στην παράγραφο 2.4 της τεχνικής 
έκθεσης της ΔΕΔΔΗΕ.

Η άποψη του Γ. Γεωργουδάκη  
(ιδιοκτήτη σχολής kitesurfing)

Σε επικοινωνία μας, με τον ιδιοκτήτη της σχολής 
«Paroskite», Γιώργο Γεωργουδάκη, κατέθεσε την 
δική του άποψη και μεταξύ άλλων τόνισε:

«Σαν επιχειρηματίας και σαν άνθρωπος της 
ανάπτυξης δεν μ’ ενοχλεί το έργο. Όμως η μελέτη 
του έργου είναι εντελώς λάθος εξαρχής. Θα έπρε-
πε να είχαν κάνει μελέτη με κύριο γνώμονα την 
ασφάλεια των τουριστών που κάνουν kitesurf και 
windsurf, πάνω από 30 χρόνια στη παραλία της 
Πούντας. Από την πλευρά της η ΔΕΔΔΗΕ έχει κάνει 
ενέργειες, όμως θα μπορούσε να χειριστεί διαφο-
ρετικά το θέμα της επικοινωνίας προτού ξεκινήσει 
το έργο, καθώς δεν υπήρχε συνεννόηση με τις σχο-
λές kitesurfing. Επίσης, υπάρχουν κάποιες αντιρ-
ρήσεις από ιδιοκτήτη που δεν δίνει έγκριση για να 
περάσει το καλώδιο υπόγεια από το οικόπεδό του, 
με ότι αυτό συνεπάγεται. Εγώ είμαι θετικός να πα-
ραχωρήσω από το οικόπεδό μου για να περάσει το 
καλώδιο. Το θέμα δεν είναι μόνο αισθητικό, αλλά 
και για την ασφάλεια όλων. Πιστεύω σύντομα να 
βρεθεί λύση και η ΔΕΔΔΗΕ να προχωρήσει στην 
χερσαία υπογειοποίηση».

Το «φάουλ» της ΔΕΔΔΗΕ στην ενημέρωση

Στην παράγραφο 2.3 της τεχνικής έκθεσης, η 
ΔΕΔΔΗΕ στα μειονεκτήματα της περιοχής, για τη 
θέση της προσαιγιάλωσης στην Πάρο, αναφέρει 
πως λειτουργούν δύο σχολές kitesurfing με έντονη 
δραστηριότητα. Και σημειώνει ότι «δεν αποτελούν 
κίνδυνο για το καλώδιο, αλλά θα χρειαστεί συνεν-
νόηση κατά την διάρκεια της εγκατάστασης». Και 
σε αυτό το σημείο είναι το «φάουλ» της ΔΕΔΔΗΕ, 
καθώς ουδέποτε -σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες των 
σχολών kitesurfing- ήρθε σε επικοινωνία ή συ-
νεννόηση μαζί τους, γεγονός που αν είχε συμβεί 
πιθανότατα θα είχαν λυθεί νωρίτερα αρκετά ζητή-
ματα σχετικά με την χερσαία υπογειοποίηση του 
καλωδίου.

Επιστολή του δήμου Πάρου στην ΔΕΔΔΗΕ

Μετά από αντιδράσεις από ιδιοκτήτες στην πε-
ριοχή της Πούντας ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος 
Κωβαίος, με έγγραφό του (14/12), προς τον προϊ-
στάμενο της ΔΕΔΔΗΕ Κυκλάδων Νίκο Ραγκούση, 
ζήτησε «να υπάρχει πρόβλεψη χερσαίας υπογει-
οποίησης στο παραλιακό μέτωπο της Πούντας 
Παροικιάς μέχρι το υπάρχον εναέριο δίκτυο, στο 
πλαίσιο του έργου ηλεκτρικής διασύνδεσης Πά-
ρου-Αντιπάρου ώστε να υπάρχει ασφάλεια στην 
περιοχή, όπου διεξάγονται αθλητικοί αγώνες wind 
& kite surfing και να μην δημιουργείται όχληση 
στους κατοίκους».

Δέσμευση Ραγκούση για την υπογειοποίηση

Μετά απ’ όλα τα παραπάνω ο προϊστάμενος της 
ΔΕΔΔΗΕ Κυκλάδων, Νίκος Ραγκούσης -κατόπιν 
επικοινωνίας με τον γενικό γραμματέα και τον δή-
μαρχο Πάρου- και προς ενημέρωση στο πλαίσιο 
του ρεπορτάζ με τον εκδότη της «ΦτΠ», δεσμεύ-
τηκε ότι μετά τις γιορτές θα έρθει συνεργείο για 
να ολοκληρώσει την χερσαία υπογειοποίηση του 
καλωδίου από την ακτή της Πούντας. Σημειώνε-
ται, ότι έχουν τοποθετηθεί -προσωρινά- κολώνες 
μέχρι να ολοκληρωθεί η εργολαβία και να γίνουν 
οι απαραίτητες δοκιμές.

πρώτο θέμα

Δέσμευση  της  ΔΕΔΔΗΕ γ ια  χερσα ία 
υπογε ιοπο ίηση  του  καλωδίου

Προχωρά η ενίσχυση της 
ηλεκτροδότησης στην Αντίπαρο

Ένα πολύ σημαντικό έργο για την ενίσχυση της ηλεκτροδότησης στην Αντίπαρο έχει 
ξεκινήσει το τελευταίο δεκαπενθήμερο από την ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), με την πόντιση δεύτερου υποθαλάσσιου καλωδίου που 
θα ενώνει το νησί με την Πάρο.
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Η στρατηγική στη 
διαμόρφωση των 
ψηφοδελτίων

Τα ψέματα τελείωσαν. Οι κατηγορηματικές δια-
βεβαιώσεις από το καλοκαίρι, ότι δεν επίκεινται 
πρόωρες εκλογές έδωσαν τέλος στις διαδικασίες 
όλων των κομμάτων, να συγκρατήσουν ψηφο-
δέλτια για να κερδίσουν τους πολίτες. 

Φτάσαμε στην αρχή του νέου χρόνου και εκλο-
γές θα έχουμε σε λίγους μήνες. Με δεδομένο το 
γεγονός ότι η εκλογική μάχη θα δοθεί στο χώρο 
του κέντρου, ξεκίνησαν οι πρώτες αναζητήσεις 
κεντρώων στελεχών που έχουν τη δυνατότητα να 
διευρύνουν την επιρροή τους σε μεγάλες ομάδες 
ψηφοφόρων. Να στελεχώσουν ψηφοδέλτια.

Το κόμμα του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, ο στα-
θερός τρίτος πόλος του πολιτικού σκηνικού και 
μελλοντικός συνδιαμορφωτής των εξελίξεων, δέ-
χεται τις μεγαλύτερες πιέσεις από τα δύο κόμματα 
εξουσίας, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευ-
τική Συμμαχία.

Τα σημαντικά κεντρώα στελέχη για τα ψηφοδέλ-
τια είναι στο στόχαστρο των δύο μεγάλων κομμά-
των. Ακόμη τα κομματικά επιτελεία όλων των κομ-
μάτων, έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα ανανέωσης 
των ψηφοδελτίων με νέα πρόσωπα που θα φέρουν 
νέους ψηφοφόρους και θα συγκρατήσουν όσους 
αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη την ανακύκλωση 
των ίδιων προσώπων. Βέβαια, ο βασικός κορμός 
κάθε κόμματος παραμένει αταλάντευτα ο ίδιος και 
πάντα μέσα στις στενές κομματικές γραμμές. Ανα-
παλαίωση!

Τα λεγόμενα εξωκομματικά στελέχη στελεχώ-
νουν κατά κύριο λόγο τα ψηφοδέλτια Επικρατείας 
λόγω ευρύτερης αναγνώρισης του πολιτικού, οικο-
νομικού, επιχειρηματικού, κοινωνικού και πολιτι-
στικού έργου τους. Ποδοσφαιριστές, τραγουδιστές, 
δημοσιογράφοι δεν προτιμούνται στα Επικρατείας.

Από τα γνωστά σε όλους μας μητρώα στελεχών 
και από τις λίστες εγγραφής νέων μελών, λίγα 
πράγματα να περιμένουμε. Το «άνοιγμα» σε νέα 
πρόσωπα στα ψηφοδέλτια, είναι επικίνδυνο λόγω 
αντιστάσεων και αγκυλώσεων, των ήδη υπαρχό-
ντων κομματικών στελεχών. Πέφτει άγριο «ψαλί-
δισμα» ακόμη και στις επιλογές της ηγεσίας του 
κόμματος.

Αναταράξεις και αντιδράσεις προκαλούν προ-
βλήματα λίγο πριν την έναρξη της εκλογικής 
μάχης. Η προσέλκυση νέων ανθρώπων που επι-
θυμούν να ασχοληθούν με το σπορ της πολιτικής 
μετατίθεται για μετά τις εκλογές και λίγο πριν τις 
αυτοδιοικητικές εκλογές. Εκεί τα πράγματα είναι 
πιο εύκολα για νέα πρόσωπα που θα στελεχώσουν 
αυτοδιοικητικά ψηφοδέλτια.

Όσον αφορά το ηλικιακό πλαφόν, δεν φαίνεται 
να αλλάζει κάτι μια και οι παλαιότεροι αρνούνται 
να «συνταξιοδοτηθούν» όσο οι πολίτες τους ψηφί-
ζουν. Το σύνθημα «τόπο στα νιάτα» είναι για άλλες 
κατηγορίες επαγγελμάτων.

Από τη στήλη καλά Χριστούγεννα, καλές γιορ-
τές, με υγεία, αγάπη και αλληλεγγύη!

Αυτοκαταστροφικό 
ον...

Είναι ποτέ δυνατόν ο άνθρωπος να ενεργεί 
εναντίον του εαυτού του;

Μα σχεδόν μονίμως αυτό κάνει θα μπορού-
σαμε να ισχυριστούμε.

Ξεκινώντας από «καταχρήσεις» που τον 
βλάπτουν σε ατομικό επίπεδο, περνώντας 
στην αδιαφορία και στην απομόνωση σε κοι-
νωνικό επίπεδο και καταλήγοντας στην πολι-
τική και την οικονομία.

Στο πρώτο επίπεδο θα μπορούσε να ισχυ-
ριστεί κάποιος ως αιτιολογία την «καλοπέρα-
ση», στο δεύτερο την «ανεξέλεγκτη» ψυχολο-
γική διάθεση. Στο τρίτο δυσκολεύουν πολύ τα 
πράγματα.

Πώς άραγε θα μπορούσε να δικαιολογηθεί 
η επικράτηση του καπιταλισμού;

Ποιο είναι εκείνο το στοιχείο που κάνει έναν 
αδύναμο και φτωχό ,που είναι η συντριπτική 
πλειοψηφία, να ψηφίζει «δεξιές, νεοφιλελεύ-
θερες» παρατάξεις;

Σε τι ελπίζει, τι περιμένει; Γιατί επιβεβαιώνει 
την θεωρία του αλόγου και του σπουργιτιού;

Ο σύγχρονος καπιταλισμός δηλαδή ο οι-
κονομικός φιλελευθερισμός υποστηρίζει ότι 
τρέφοντας (πλουσιοπάροχα) το άλογο, όλο και 
κάποιο ψίχουλο θα πέσει στο έδαφος για να 
ταϊστεί και το σπουργίτι.

Είναι στη φύση μας, άλλοι να είμαστε άλογα 
και άλλοι σπουργίτια;

Γιατί αυτό πάνε να μας πείσουν οι θεωρητι-
κοί του νεοφιλελευθερισμού.

Θέλουν δηλαδή να μας κάνουν να αποδε-

χθούμε ότι οι υπαρκτές διαφορές ανάμεσα 
στα είδη του ζωικού βασιλείου, ισχύουν με 
τον ίδιο τρόπο στις τεχνητά διαμορφωμένες 
ανισότητες της κοινωνίας.

Με τον παραπάνω παραλογισμό θέλουν να 
νομιμοποιήσουν την σύγχρονη δουλεία.

Όποιος «γεννήθηκε» σπουργίτι πρέπει να 
αποδεχθεί την μοίρα του, να μην διαμαρτύρε-
ται και φυσικά να μην επαναστατεί.

Υπάρχει όμως και η ενδιάμεση ομάδα πιο 
«καλοταϊσμένων» σπουργιτιών που αναλαμ-
βάνουν το «θεάρεστο» έργο να μας πείσουν 
ότι όλα πάνε καλά.

Μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα κοινωνι-
κής δικτύωσης κλπ παίζουν αυτό τον βρώμι-
κο ρόλο, με το «αζημίωτο» βέβαια.

Το χειρότερο όλων όμως είναι ότι η πλειο-
ψηφία αυτή την στιγμή βρίσκεται στην θέση 
του «χρήσιμου ηλιθίου».

Άνθρωποι που θέλουν την «ησυχία» τους, 
καλοί κι αγαθοί, ή και άλλοι δήθεν αγανακτι-
σμένοι προς την λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή 
σπουργίτια εναντίον σπουργιτιών.

Έτσι «βαδίζει» ο πλανήτης μας προς το μέλ-
λον. Με το συγκεκριμένο σύστημα , που δεν 
έχει φραγμούς , καταπονείται και το περιβάλ-
λον στην σημαντικότερη αρνητική συνέπεια 
της «κυριαρχίας των αλόγων».

Πραγματικών α-λόγων, χωρίς λογική. Αλλά 
είπαμε το ανθρώπινο είδος ενεργεί εναντίον 
του εαυτού του. Και προετοιμάζει το τέλος 
του...

Επειδή όμως είναι Χριστούγεννα να κλεί-
σουμε αισιόδοξα.

Οι επιστήμονες υπολογίζουν την καταστρο-
φή του πλανήτη μας σε έξι δισεκατομμύρια 
χρόνια. Οπότε, δεν υπάρχει λόγος ανησυχί-
ας... Προλαβαίνουμε να τελειώσουμε τις δου-
λειές μας...

Το θέμα όμως είναι, όσο υπάρχει αυτός ο 
πλανήτης, να ζούμε όλοι σαν άνθρωποι και 
όχι σαν «σπουργίτια».

Καλές γιορτές !!!

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου

απόψεις-ειδήσεις

Νέο Δ.Σ. στον 
Προοδευτικό 
Σύλλογο 
Λευκιανών

Συγκροτήθηκε σε σώμα, το πρωί της Κυρια-
κής (18/12) σε συνεδρίαση που έγινε στη Λέσχη 
Λευκιανών, το νέο διοικητικό συμβούλιο στον 
Προοδευτικό Σύλλογο Λευκιανών Πάρου.

Αναλυτικά η σύνθεση του Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Ιωάννης Παντελαίος
Αντιπρόεδρος Α’: Ελένη Σκορδίλη-Μέλλιου
Αντιπρόεδρος Β’: Νικόλαος Παντελαίος
Γεν. Γραμματέας: Μαρία Λουκέρη
Αναπλ. Γεν. Γραμματέα: Αικατερίνη Δρόσου
Ταμίας: Χρήστος Κουρκούμπας
Αναπλ. Ταμία: Ιάκωβος Χανιώτης

Κατάθεση 
Δελτίου 
Απογραφής 
Στρατευσίμων

Από τη Στρατολογική Υπηρεσία Νοτίου Αι-
γαίου, γνωστοποιείται ότι οι στρατεύσιμοι της 
κλάσης 2026 (γεννημένοι το έτος 2005), έχουν 
υποχρέωση να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής 
από τις 2 Ιανουαρίου 2023 έως και τις 31 Μαρ-
τίου 2023.

Η κατάθεση του Δελτίου Απογραφής μπορεί 
να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

α) Ηλεκτρονικά μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 
Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (www.gov.gr) 
με χρήση κωδικών taxisnet.

β) Προσερχόμενοι σε οποιαδήποτε Στρατολο-
γική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολι-
τών (ΚΕΠ), για τους διαμένοντες στην Ελλάδα, ή 
σε οποιαδήποτε Ελληνική Προξενική Αρχή για 
τους διαμένοντες στο εξωτερικό.
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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

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ
Με την υπ’ αριθμ. 25/2022 διάταξη του Ειρη-

νοδικείου Πάρου (Τμήμα Εκουσίας Δικαιοδοσίας) 
τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του καταστατικού 
που περιλαμβάνονται στα άρθρα των άρθρων 2 
(παρ.2.1 εδ.7), 3 (παρ.1 εδ.6), 4 (παρ.4.1), 8, 10, 11, 
12, 13, 14 και 15 του ισχύοντος καταστατικού του 
Σωματείου με την επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΣ ΑΛΤΙΣ ΠΑΡΟΥ», που ιδρύθηκε με την με 
αριθμ. 13/2018 διάταξη του Ειρηνοδικείου Πάρου 
και εδρεύει στην Πάρο και έχει σκοπό τη συστημα-
τική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων 
των αθλητών κλπ.

Πάρος 16-12-2022 
Η πληρεξούσια δικηγόρος 

Γρηγορία Πρωτολάτη 

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ κάτω από το κάστρο, 
ενοικιάζεται ένα δωμάτιο με w.c. 
(χωρίς κουζίνα). Τηλέφωνο επικοι-
νωνίας: 6945069970 (κ. Μαρίνος)

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-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

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 
ζητούνται από τη ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε στο 
υποκατάστημα της στην Πάρο, στα 
πλαίσια συνεργασίας της με μεγάλες 
εταιρείες στον τομέα των τροφίμων. 
Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε ανά-
λογη θέση, μισθός ικανοποιητικός. 
Μπορείτε να στείλετε βιογραφικό 
στο email paros.mietsel@gmail.com 
ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 
τηλέφωνο 22840 26161

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ζητούνται για ημια-
πασχόληση στον Αερολιμένα Πάρου. 
Τηλ Επικοινωνίας: 210 - 9919 919

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη 
απασχόληση σε φαρμακείο στην 
Πάρο. Απαραίτητη η άριστη γνώση 
αγγλικών. Άλλες ξένες γλώσσες 
ή/και εμπειρία στο χώρο του 
φαρμακείου θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να στέλνουν το βιογραφικό τους στο 
email: parospharma@yahoo.com

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

Ζεστασιά και χαρά να γεµίσουν
τα σπίτια όλων σας τις Άγιες αυτές 

ηµέρες των Χριστουγέννων
και το νέο έτος ας είναι η αφετηρία 

για ένα καλύτερο µέλλον, 
µε υγεία, ειρήνη, ανάπτυξη.

Χρόνια πολλά
και καλή χρονιά σε όλους!

Μικές Λεοντής
Πρόεδρος Τουρισµού & Ανάπτυξης 

∆ήµου Πάρου



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 !



14 / Φωνή της Πάρου Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου 2022

Δηλώσεις ενίσχυσης 
κτηνοτρόφων

Η πλατφόρμα για δηλώσεις κτηνοτρόφων, που αφορούν στην έκτακτη οικο-
νομική ενίσχυση, άνοιξε την Δευτέρα και η υποβολή των αιτήσεων θα πραγ-
ματοποιείται έως και τις 29 Δεκεμβρίου 2022.

Η ενίσχυση δίνεται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλά-
δας 2014-2022 και η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται 
σε 89.000.000 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό 
Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σημειώνεται ότι, μετά από αίτημα της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου που έγινε 
αποδεκτό από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι δικαιού-
χοι κτηνοτρόφοι των νησιών μας, θα πάρουν αυξημένη ενίσχυση κατά 15%, 
σε σχέση με τους κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής χώρας.

Το υπουργείο καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι είναι οι κτηνο-
τρόφοι των κλάδων αιγοπροβατοτροφίας και βοοτροφίας καθώς επίσης και 
οι κτηνοτρόφοι των κλάδων πτηνοτροφίας (αυγοπαραγωγές ή και κρεοπαρα-
γωγές όρνιθες) και χοιροτροφίας, να υποβάλλουν αίτηση στήριξης-πληρωμής 
στο πλαίσιο του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και 
ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην 
Ουκρανία» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2022.

Στόχος του Μέτρου είναι η παροχή έκτακτης προσωρινής στήριξης στις κτη-
νοτροφικές εκμεταλλεύσεις, με σκοπό την αντιμετώπιση της μεγάλης αύξησης 
των τιμών των ζωοτροφών που οδηγεί σε μεγεθυμένο κόστος παραγωγής 
στην κτηνοτροφία, επηρεάζοντας σημαντικά και την επισιτιστική ασφάλεια 
της χώρας.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειμένου να ενταχθούν στο μέτρο, υποβάλ-
λουν προς την ΕΥΔΣΣ ΚΑΠ, αποκλειστικά ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω 
του Πληροφοριακού Συστήματος που υποστηρίζει την υλοποίηση του Μέ-
τρου. Η εγγραφή στο εν λόγω σύστημα και η υποβολή των αιτήσεων γίνεται 
στον ιστότοπο: eae.opekepe.gov.gr.

Γήπεδο ποδοσφαίρου 
Μάρπησσας

Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για τη ριζική επισκευή του γηπέδου ποδοσφαί-
ρου της Μάρπησσας. Το έργο, αρχικού προϋπολογισμού 730.000 ευρώ, συγ-
χρηματοδοτείται από την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου με ένα ποσό έως 200.000 
ευρώ, ενώ τα υπόλοιπα θα καλυφθούν με ιδίους πόρους του δήμου Πάρου.

Οι εργασίες επισκευής του γηπέδου περιλαμβάνουν:
• Αποξήλωση του υφιστάμενου συνθετικού τάπητα και επανατοποθέτησή του 
στο Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου Μάρπησσας Πάρου.
• Αποξήλωση των τριών υφιστάμενων ιστών και τοποθέτησή τους στο γήπεδο 
καλαθοσφαίρισης.
• Αποξήλωση των υφιστάμενων περιφράξεων.
• Εργασίες κατασκευής και θεμελίωσης νέων ιστών.
• Εκσκαφές για την τοποθέτηση των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών 
(σωληνώσεις ομβρίων, σωληνώσεις διέλευσης καλωδίων κλπ).
• Τοποθέτηση των ως άνω σωληνώσεων και επανεπίχωση των σκαμμάτων.
• Τοποθέτηση νέων πίλλαρ, πινάκων, καλωδιώσεων κλπ.
• Διαμόρφωση κατάλληλων κλίσεων στο σύνολο του γηπέδου.
• Τοποθέτηση νέας περίφραξης.
• Τοποθέτηση νέων ιστών και τοποθέτηση νέων φωτιστικών και στόχευση αυτών.
• Τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα.
• Τοποθέτηση νέου εξοπλισμού (εστίες, πάγκοι, κλπ).
• Διαμόρφωση της εισόδου του γηπέδου σύμφωνα με τα νέα σχέδια.

Για το έργο, ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, τόνισε μεταξύ άλλων:
«Ένα έργο παρακαταθήκη για τη νέα γενιά του νησιού, αρχίζει να υλοποιείται 

και εντάσσεται σ’ ένα κύκλο αναβάθμισης και ενίσχυσης των ήδη υπαρχουσών 
υποδομών στον δήμο Πάρου. Στο πλαίσιο αυτό, ελπίζουμε η επισκευή του γη-
πέδου να δώσει κατά προτεραιότητα στα σωματεία του νησιού μας τη δυνατό-
τητα ανάπτυξης του μαζικού αθλητισμού και παράλληλα να γίνει πόλος έλξης 
για πολλές αθλητικές διοργανώσεις».

ειδήσεις
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Νέα ήττα για την Α.Ε.Π.
Νέα εκτός έδρας ήττα, αυτή τη φορά από τον Α.Σ. Σαντορίνης με σκορ 4-0, 
γνώρισε η Α.Ε. Πάρου για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Α’ 
Κατηγορίας.

Η παριανή ομάδα, που παρατάχθηκε με αρκετές απουσίες και περιορισμένες 
λύσεις, φάνηκε ανταγωνιστική μόνο στο πρώτο ημίχρονο, δεχόμενη την 3η 
φετινή της ήττα. Αντίθετα η ομάδα της Σαντορίνης, με τα τέρματα των Φίλων 
(22’), Θαναηλάκη (48’), Πάπα (69’) και Πολυκρέτη (81’), σημείωσε την 2η 
συνεχόμενη νίκη της στο πρωτάθλημα.

Οι συνθέσεις:
Σαντορίνη: Σιγάλας, Φέκας, Χάλαρης, Μπιρμπίλη, Μαντούσης, Γκογκομή-

τρος (84’ Γαλάνης), Σιμιτσής, Θαναηλάκης, Πολυκρέτης (86’ Κοϊδελάι), Ρούσ-
σης (λ.τ. 58’ Πάπα), Φίλων.

Α.Ε. Πάρου: Βασιλάρης, Παπαδόπουλος, Γαβαλάς, Μπερνικόλας, Παντε-
λαίος, Γιαννούλης, Τσόκα (83’ Στεφανίδης), Βασιλόπουλος, Βαθρακοκοίλης, 
Δ. Κρητικός, Ε. Κρητικός.

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής:
Σαντορίνη-Α.Ε. Πάρου 4-0
Ελλάς Σύρου-Παμμηλιακός 7-0
Ρεπό: Πανναξιακός

Η βαθμολογία:
1. Ελλάς Σύρου 16 β. (6 αγώνες)
2. Πανναξιακός 8 β. (6 αγώνες)
3. Σαντορίνη 7 β. (7 αγώνες)
4. Παμμηλιακός 7 β. (7 αγώνες)
5. Α.Ε. Πάρου -3 β. (6 αγώνες)
* Η Α.Ε. Πάρου δέχθηκε ποινή -10 βαθμών
** Ο Α.Ο. Πύργου τέθηκε εκτός πρωταθλήματος

Μπάσκετ: 
Δύο νίκες για τον Α.Ο.Π.

Δύο νέες σημαντικές νίκες κατέγραψαν τα τμήματα μπάσκετ, εφήβων και 
κορασίδων, του Α.Ο. Πάρου, την Κυριακή (18/12).

Οι έφηβοι, στην καλύτερη φετινή τους εμφάνιση, επικράτησαν με σκορ 77-
59 των Φαναριών Νάξου στο ντέρμπι κορυφής και πέτυχαν την δεύτερη νίκη 
τους σε τρία παιχνίδια. Ενώ οι κορασίδες, σημείωσαν την δεύτερη συνεχόμενη 
νίκη τους, ξεπερνώντας το «εμπόδιο» του Μαρπησσαϊκού με σκορ 46-28.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι ο αθλητής του Α.Ο.Π. Νίκος Μπιλίρης (γεν. 
2009) κλήθηκε στην προεθνική ομάδα της κατηγορίας του για να συμμετάσχει 
σε αναπτυξιακό τουρνουά, όντας ο μοναδικός στις προεπιλογές από την Ε.Σ.Κ. 
Κυκλάδων.

Νέο Δ.Σ. στον Νηρέα
Σε συνέχεια της παραίτησης του Μανώλη Σιφναίου, από την προεδρία του 

ΑΜΕΣ «Νηρέας», ανασυγκροτήθηκε το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου 
όπου καθήκοντα νέου προέδρου αναλαμβάνει ο Ιωάννης Δαβερώνας.

Αναλυτικά η σύνθεση του Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Δαβερώνας Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Ταντάνης Ανάργυρος
Γενική Γραμματέας: Μαυρίκου Άννα
Ειδική Γραμματέας: Μοναστηριώτη Ευαγγελία
Ταμίας: Γαβαλάς Παντελής
Γενικός Αρχηγός Αθλητικών Τμημάτων: Σπύρου Μαρία
Έφορος Ακαδημιών Ποδοσφαίρου: Δημητρέλιας Σπύρος
Έφορος πετοσφαίρισης: Κράρα Μαρία
Έφορος κινημ/κης λέσχης - αίθουσας: Σιφναίος Εμμανουήλ
Έφορος πολιτιστικών εκδηλώσεων: Μπαφίτης Γιώργος
Έφορος θεατρικού τμήματος: Διαμαντής Νίκος

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.




