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Αεροδρόμιο Πάρου:

Ένα βήμα πιο κοντά στην... 
απογείωση!
Λίγες ημέρες μετά την έλευση του 2023, ανακοινώθηκαν τα θετικά μαντάτα για την αναβάθμιση του αεροδρόμιου 
της Πάρου, με την υπογραφή της πολυπόθητης σύμβασης. Έτσι, έγινε το αποφασιστικό βήμα για την έναρξη των 
εργασιών, ενός έργου υποδομής για το οποίο η «Φωνή της Πάρου» από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί και σας 
έχει παρουσιάσει όλες τις εξελίξεις του.

» ΣΕΛ. 8-9

Μαρία Χανιώτη:
«Συστρατεύομαι, 
με όλες μου τις 
δυνάμεις, από 
οποιαδήποτε 
θέση»

» ΣΕΛ. 4-5

Βαριά 
«άρρωστη»  
η Α.Ε.Π.
Στην αγωνιστική ανωτερότητα της 
πρωτοπόρου και επίδοξης πρωταθλή-
τριας Ελλάς Σύρου υπέκυψε η Α.Ε. 
Πάρου, που βίωσε την τέταρτη φετινή 
της ήττα και πρώτη εντός έδρας, με 
σκορ 5-0, στο πλαίσιο της 9ης αγωνι-
στικής της Α’ Ε.Π.Σ.Κ.

» ΣΕΛ. 15

Ποσό «μαμούθ» 
για το δημοτικό 
καφενείο!
Με χρηματικό ποσό «μαμούθ», που ξε-
πέρασε τις 20.000 ευρώ μηνιαίως (!), 
ολοκληρώθηκε η δημοπρασία για τη 
μίσθωση του δημοτικού καφενείου, 
στο λιμάνι της Παροικιάς. Μία εξέλι-
ξη που έχει προβληματίσει την τοπική 
αγορά και θέτει αρκετά ερωτήματα για 
την επόμενη μέρα.

» ΣΕΛ. 3

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ
ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ
Αντικατέστησε το παλιό σου κλιµατιστικό,
ψυγείο ή καταψύκτη µε νέο,
φιλικό προς το περιβάλλον
και ενεργειακά πιο αποδοτικό.

Περιφερειακός Παροικιάς
22840 28083
6983 905904
6986 717269

climartparos.gr
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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

απόψεις

Πάρος...  
Ώρα μηδέν

Είναι άραγε η μάχη χαμένη εκ των προτέρων, πριν καν δοθεί; 
Έφτασε η στιγμή που το πιο τρομακτικό σενάριο απώλειας 
ελέγχου εμφανίζεται μπροστά σου. Μια υπόθεση που συνέ-
χεια σε περιτριγύριζε αρκετά χρόνια τώρα, αλλά δεν σου είχε 
χτυπήσει την πόρτα.

Κάτι που φαίνονταν στον ορίζοντα και πλησίαζε αργά-αργά 
και βασανιστικά, τώρα μπήκε στο λιμάνι.

Είναι αυτή η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων; Φυσικά και 
όχι.

Ήρθε η ώρα να κάνουμε πιο έντονα και με ειλικρίνεια την 
αυτοκριτική μας και να αναθεωρήσουμε το μοντέλο ανάπτυ-
ξης που υποστηρίξαμε και ευθέως και πλαγίως.

Ίσως, με όλες τις κινητοποιήσεις του παρελθόντος, ξεχάσα-
με την σπουδαιότερη. Αυτήν του μέλλοντος.

Βλέπουμε μέχρι την μύτη μας και όσο περνάμε καλά, δεν 
κοιτάμε παραπέρα. Όχι απλώς έχουμε αποδεχθεί την ήττα 
μας, την έχουμε «αγαπήσει» κιόλας.

Η ζωή από την αρχή της ιστορίας του ανθρώπου χρειά-
στηκε θάρρος, δύναμη κι αγώνα για να αντιμετωπιστούν οι 
δυσκολίες.

Σήμερα η απομόνωση κι η αδιαφορία και η «σιγουριά» ότι 
δεν μπορείς να έχεις ρόλο, έχουν ατονήσει αυτά τα χαρακτη-
ριστικά.

Πρέπει, αν έχουμε πια καιρό, να επιλέξουμε (εμείς) τον δρό-
μο μας. Δεν βοηθά σχεδόν καθόλου να αρχίσουμε να κατηγο-
ρούμε το «παρελθόν».

Φυσικά και δεν το ξεχνάμε, ούτε το «αθωώνουμε». Όμως 
το μελετάμε για να μην ξανακάνουμε τα ίδια λάθη. Επανερ-
χόμαστε.

Έχουμε άραγε καιρό ή όλα είναι προδιαγεγραμμένα. Φυσι-
κά και έχουμε... αλλά, «για να γυρίσει ο ήλιος, θέλει δουλειά 
πολλή...» που λέει κι ο μεγάλος μας ποιητής.

Τώρα το τι θα χρειαστεί είναι «μεγάλη κουβέντα» και με πολ-
λές παραμέτρους. Το πρώτο βήμα όμως είναι «να βρεθούμε».

Σ’ αυτόν τον τόπο δεν κάνουμε διάλογο, δεν ακούμε παρά 
μόνο αυτά που λέμε εμείς, όχι τον άλλο.

Το μέλλον αυτού του τόπου κρίνεται μέρα με την μέρα και 
νομίζουμε ότι ένα πολύ θετικό στοιχείο την συγκεκριμένη 
στιγμή είναι η συνειδητοποίηση των περισσοτέρων, για τους 
κινδύνους που «κουβαλά» αυτού του είδους η ανάπτυξη και 
η ανησυχία τους για το γεγονός αυτό.

Τώρα λοιπόν είναι η ώρα μηδέν, η πιο σημαντική στιγμή, 
του προγραμματισμού, της σοβαρότητας και της ευθύνης.

Μεγάλα λόγια θα μου πείτε, που σχεδόν πάντα μένουν λό-
για. Ίσως έχετε δίκιο... Ας κάνουμε όμως μια «προσπάθεια 
διάψευσης»...

Άλλωστε όπως λέγεται... «η μάχη που χάθηκε... είναι αυτή 
που δεν δόθηκε ποτέ». Ή όπως λέει κι ο Σαρτρ «Χαμένη μάχη, 
είναι η μάχη που πίστεψες ότι θα την έχανες».

ΥΓ: Το άρθρο θα μπορούσε να έχει τίτλο... ΦΩΝΑΖΕΙ Η 
ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ... ΑΛΛΑ ΠΟΥ...

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου

Τα πεζά καθημερινά πράγματα είναι αυτά, που θα αποτελέ-
σουν το πρωταρχικό κριτήριο επιλογής των πολιτών, στην 
ερχόμενη εκλογική αναμέτρηση των εθνικών εκλογών.

Στο εκλογικό αποτέλεσμα θα παίξει μικρό η μεγάλο ρόλο και 
πάλι, η αποστροφή που προκαλεί ο θεωρούμενος υπεύθυνος 
της κρίσης παρά ο έρωτας για τον διάδοχο του, στην ηλεκτρι-
κή καρέκλα της εξουσίας.

Το γεγονός ότι το αποτέλεσμα της κάλπης αφορά το αύ-
ριο της ζωής και των παιδιών μας. δεν αποτελεί ανασχετικό 
παράγοντα της εκτόνωσης, θυμού και νεύρων, για πολλούς 
ψηφοφόρους. Η ενόχληση για την οικονομική δυσκολία σβή-
νει όλα τα άλλα θέματα που μπορεί να θεωρηθούν υπεύθυνα, 
πέραν των αρμοδίων, όπως η διεξαγωγή του πολέμου, η ενερ-
γειακή κρίση, η πανδημία, το πρόβλημα του πληθωρισμού και 
άλλα. Πολλές φορές οι πολίτες βλέπουν αυτό που θέλουν να 
δουν η τους δείχνουν και όχι αυτό που πραγματικά συμβαίνει.

Όμως τελευταία, ένα σημαντικό κομμάτι των σκεπτόμενων 
ψηφοφόρων, κατανοεί ότι τα προβλήματα που ταλανίζουν τις 
κοινωνίες είναι πολύπλοκα και δεν υπάρχουν εύκολες και 
μαγικές λύσεις. Να δούμε αν θα το θυμηθεί στην κάλπη!

Από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό πολι-
τών, που θα σαγηνευτεί και πάλι από τον άκριτο λόγο των λα-
ϊκιστών, που επενδύουν στη στρατηγική του «σκληρού ροκ» 
όσο οδεύουμε προς τις κάλπες.

Ένα «σκληρό ροκ» που θα συνοψίζεται σε δύο σκέλη. Το ένα 

των υποκλοπών και το έτερο της ακρίβειας, με συνοδευτικά 
τη διάλυση των θεσμών και της υγείας, της σήψης και παρακ-
μής της δημοκρατίας στο σύνολο της.

Το σύνολο της αντιπολίτευσης με ρητορικές υπερβολές των 
στελεχών της, με τοξικότητα, με υψηλούς τόνους στην επικοι-
νωνία και μέσα σε ένα πολιτικό κλίμα έντασης και εχθροπά-
θειας, θα προσπαθήσει να συμπυκνώσει όλη τη στρατηγική 
«εξόδου» για το κυβερνητικό κόμμα, με το σύνθημα «Φύγετε»!

Με την προεκλογική στρατηγική του «σκληρού ροκ», ίσως 
να πείσουν αρκετούς από τους «στρατευμένους» ψηφοφό-
ρους τους, όμως δεν φαίνεται να μπορούν να πείσουν τους 
μετριοπαθείς, τους ανένταχτους ψηφοφόρους όπως φαίνεται 
και από τις μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις. Τους πολίτες που δεν 
τους αρέσει ο θόρυβος και οι κοινωνικές αρρυθμίες.

Η στρατηγική της ψήφου διαμαρτυρίας, οργής και θυμού με 
παράλληλη αποστολή μηνύματος, σε μια εποχή με παγκόσμι-
ες τρομακτικές δυσκολίες , είναι πολύ δύσκολο να αποδειχθεί 
αποτελεσματική.

Με πολύ απλά λόγια, για όσους γνωρίζουν από πολιτική 
επικοινωνία, η επιλογή των πολιτών θα εξαρτηθεί από τις 
ρεαλιστικές λύσεις που θα προτείνουν τα πολιτικά κόμματα 
στα οξυμένα προβλήματα. Τα «αντί» μέτωπα που διχάζουν 
τους πολίτες, τους κούρασαν και δεν αρκούν να δώσουν την 
προεκλογική νίκη.

Η κρίση και η ενεργειακή ακρίβεια, παίζουν σπουδαιότερο 
ρόλο στα μεσαία και λαϊκά στρώματα από τις παρακολουθή-
σεις, τη διαφθορά, τον κίνδυνο του δημοκρατικού μας πολι-
τεύματος. Ας το λάβουν σοβαρά υπόψη τους οι έχοντες την 
ευθύνη χάραξης της προεκλογικής στρατηγικής των πολιτι-
κών κομμάτων.

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου

Η στρατηγική των «δύο κόσμων»  
και του «σκληρού ροκ», δεν αρκούν

https://el.wiktionary.org/wiki/%CF%83%CE%B7%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82
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Ποσό «μαμούθ» 
για το δημοτικό 
καφενείο!

Με χρηματικό ποσό «μαμούθ», που ξεπέρασε τις 
20.000 ευρώ μηνιαίως (!), ολοκληρώθηκε η δη-
μοπρασία για τη μίσθωση του δημοτικού καφε-
νείου, στο λιμάνι της Παροικιάς. Μία εξέλιξη που 
συζητήθηκε πολύ, έχει προβληματίσει την τοπική 
αγορά και θέτει αρκετά ερωτήματα για την επόμε-
νη μέρα ως προς το που οδηγείται το νησί.

Στη διαδικασία, που συνολικά διήρκησε περίπου 
6 ώρες, κατέθεσαν το ενδιαφέρον τους έξι επιχει-
ρηματίες, από τους οποίους οι φάκελοι των δύο 
δεν εμπεριείχαν όλα τα δικαιολογητικά και απορ-
ρίφθηκαν. Έτσι, οι εναπομείναντες τέσσερις -δύο 
από την Πάρο και δύο εκτός νησιού- ξεκίνησαν 
τη διαδικασία, με το ποσό να «ξεφεύγει» γρήγορα 
στις 10.000 ευρώ. Στη συνέχεια παρέμειναν οι δύο 
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται εκτός νη-
σιού, όπου μετά από συνεχείς προσφορές έκλεισε 
τελικά το μηνιαίο ποσό στις 20.500 ευρώ.

Σημειώνεται, ότι η άδεια για τη χρήση του δημο-
τικού κτιρίου αφορά μόνο για κατάστημα υγειονο-
μικού ενδιαφέροντος.

Ανακοίνωση Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου: 
«Περί δημοτικού καφενείου και άλλων...»

Τον Απρίλιο του 2022 έληξε η μίσθωση του λεγό-
μενου δημοτικού καφενείου και η δημοτική αρχή 
επανέφερε την πρόταση προκήρυξης πλειοδοτι-
κού διαγωνισμού για το συγκεκριμένο ακίνητο.

Διαφωνήσαμε και προτείναμε την αξιοποί-
ησή του από μέρους του δήμου ως κέντρου 
πληροφοριών, ανάδειξης των εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού στο νησί μας, προβολής 
τοπικών προϊόντων και χώρου αναμονής και 
εξυπηρέτησης επιβατών, με δεδομένο ότι το 
λιμάνι αναμονής χιλιάδων επιβατών στερεί-
ται και μιας δημόσιας τουαλέτας.

Την ίδια πρόταση είχαμε καταθέσει και την προ-
ηγούμενη φορά. Δυστυχώς η «αναπτυξιακή νοο-
τροπία» της δημοτικής αρχής αποφάσισε τον πλει-

οδοτικό διαγωνισμό, με αποτέλεσμα το «κτύπημα» 
μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων που οδήγησαν 
στο εξωφρενικό μίσθωμα των 20.500 ευρώ. Προ-
φανώς και ο πλειοδότης κάτι έχει στο μυαλό του, 
που θα το μάθουμε σύντομα όπως και αν οι προ-
θέσεις του είναι σύμφωνες με το περιεχόμενο της 
προκήρυξης.

Αλλού όμως είναι σήμερα το θέμα. Η εξέλιξη 
αυτή με βίαιο τρόπο επιταχύνει την ήδη ξέ-
φρενη πορεία των ενοικίων στη Πάρο, με 
απρόβλεπτες συνέπειες τουλάχιστον στην 
επαγγελματική στέγη. Δεν είναι τυχαίο ότι 
ο εμπορικός κόσμος, οι μικροί και μεσαί-
οι επαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι 
έχουν θορυβηθεί και βιώνουν την ανασφά-
λεια μετά από αυτές τις εξελίξεις.

Αυτές οι επιλογές της δημοτικής αρχής είναι η 
συνέχεια της αντίληψης της για την δήθεν αξιο-
ποίηση της δημοτικής περιουσίας, αντίληψης που 
έχει οδηγήσει στο «ξεπούλημα» του κοινοτικού 
ξενώνα της Νάουσας αντί «πινακίου φακής». Τα 
ίδια και χειρότερα ετοιμάζουν για τον ξενώνα του 
Πίσω Λιβαδιού.

Αυτά και άλλα πολλά αναδεικνύουν ότι η 
Πάρος δεν χρειάζεται σήμερα αλλαγή διαχει-
ριστή αλλά αλλαγή πολιτικής που θα ορθώ-
νει ανάστημα και εμπόδια στην ισοπεδωτική 
επέλαση του μεγάλου κεφαλαίου και θα έχει 
στόχο την προάσπιση των λαϊκών συμφερό-
ντων.

Μαζί σας και τον Χειµώνα 
από Πέµπτη έως και Κυριακή 

από το µεσηµέρι. 

Λεύκες, Πάρος, Τ: 22840 43089, www.agnadioparos.com, info@agnadioparos.com

µέλος του
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Η «Φωνή της Πάρου» φιλοξενεί στο σημερινό 
της φύλλο το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Μαρία Χα-
νιώτη, η οποία απάντησε στις ερωτήσεις μας για 
το πολιτικό σκηνικό, για τα θέματα ακρίβειας και 
υγείας που ταλανίζουν τους πολίτες, αλλά και για 
το εάν θα είναι τελικά υποψήφια στην προσεχείς 
εκλογές...

Χρονιά εκλογών αυτή που διανύουμε -κυ-
ρία Χανιώτη- και με την ιδιότητα του μέλους 
της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ 
Π.Σ. στις Κυκλάδες θα θέλαμε να μας πείτε 
ποιο είναι, κατά τη δική σας προσέγγιση, το 
διακύβευμα αυτής της εκλογικής αναμέτρη-
σης;

Μ.Χ.: Αυτές οι εκλογές είναι ίσως οι πιο κρίσι-
μες των τελευταίων δεκαετιών. Ο βαθμός κρισι-
μότητάς τους είναι σε απόλυτη συνάρτηση για το 
ποιο θεωρούμε ότι είναι το διακύβευμα. Θεωρώ ότι 
αυτή τη φορά οι Έλληνες πολίτες ψηφίζουν για 
περισσότερη δικαιοσύνη παντού. Στο κράτος, 
την οικονομία, την κοινωνία.

Τα τελευταία 3,5 χρόνια βιώνουμε πρωτόγνω-
ρες καταστάσεις που δημιουργούν όλο και περισ-
σότερη ασφυξία στην κοινωνία. Παρακολουθούμε 
έκπληκτοι εδώ κι ενάμιση χρόνο, πρακτικές καθε-
στωτικές που μέχρι σήμερα φάνταζαν αδιανόητες 
για μια δημοκρατική χώρα. Στη σημερινή πραγ-

ματικότητα κυριαρχεί η συγκάλυψη, η ατιμωρη-
σία, ο επιτηδευμένος αποπροσανατολισμός της 
κοινής γνώμης και η επικράτηση ενός παρακρά-
τους, που καμία σχέση δεν έχει με τη δημοκρατία. 
Η δικαιοσύνη σήμερα, πιο πολύ από ποτέ, οφείλει 
να λειτουργήσει ως θεματοφύλακας όχι μόνο της 
νομιμότητας, αλλά και της ίδιας της δημοκρατί-
ας. Αποτελεί πληγή για τη χώρα η απαξίωση του 
Δημόσιου Συστήματος Υγείας υπέρ της ιδιωτικής 
και των τεράστιων συμφερόντων γύρω από αυτήν.

Δικαιοσύνη στην υγεία με τη δημιουργία ενός 
νέου και σύγχρονου Ε.Σ.Υ που θα απευθύνεται σε 
όλους τους πολίτες. Επισημαίνω, κάτι που «λη-
σμονούν» ορισμένοι, ότι επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 
καταργήθηκε το «χαράτσι» των 5 ευρώ, ακόμα και 
για μία απλή επίσκεψη στο νοσοκομείο. Θυμηθείτε 
τους αγώνες των παριανών και τις καταλήψεις στο 
θυρωρείο του κέντρου υγείας.

Δικαιοσύνη στην κοινωνική πολιτική, στην 
ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας, των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μένουν έξω απ’ 
όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα, των νέων 
ανθρώπων που αγωνιούν και φεύγουν από την 
χώρα.

Δικαιοσύνη στη ρύθμιση των χρεών από την 
πανδημία.

Δικαιοσύνη στα ζητήματα της νησιωτικότητας, 
μια έννοια που έχει εντελώς απαξιωθεί από την 
παρούσα κυβέρνηση, ενώ επί των ημερών ΣΥΡΙΖΑ 

ήταν ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα. Θυμίζω την 
εφαρμογή του εμβληματικού μέτρου του Μεταφο-
ρικού Ισοδύναμου τον Ιούλιο του 2018.

Ένα από τα σοβαρότερα θέματα που αντι-
μετωπίζουμε είναι η ακρίβεια και που έχει 
άμεσο αντίκτυπο στον οικογενειακό προϋπο-
λογισμό. Θεωρείτε ότι αυτό θα επηρεάσει την 
τελική επιλογή των ψηφοφόρων και ποια, 
κατά την εκτίμηση του κόμματος που εκπρο-
σωπείτε, θα πρέπει να είναι η αντιμετώπιση 
αυτού του προβλήματος;

Μ.Χ.: Σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο οι Έλλη-
νες είναι οι πιο ανήσυχοι για την ακρίβεια, την 
απειλή της φτώχειας και τον κοινωνικό αποκλει-
σμό, ενώ είναι οι λιγότερο ικανοποιημένοι από τα 
μέτρα της κυβέρνησής τους. Αυτό είναι μια αλή-
θεια. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί όσο κι αν γίνο-
νται προσπάθειες μέσω του αποπροσανατολισμού 
που επιχειρείται και ούτε μπορεί να πολεμηθεί από 
τα αποτυχημένα μέτρα, όπως π.χ. με «καλάθια» και 
«pass» της ντροπής που ανακοινώνονται και απο-
τελούν σταγόνα στον ωκεανό! Είναι βέβαιο ότι ο 
κόσμος βιώνει στο πετσί του την κατάσταση (20% 
οι αυξήσεις τιμών στα super market τον Ιανουά-
ριο). Αυτά τα ημίμετρα αποτέλεσαν φιάσκο.

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. για την αντιμε-
τώπιση της κρίσης βασίζεται στο τρίπτυχο: Δίκαιη 
αύξηση εισοδημάτων, δίκαιη αναδιανομή με τέλος 
στην αισχροκέρδεια, δίκαιη ρύθμιση χρεών.

1. Δίκαιη αύξηση εισοδημάτων:
- Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 800 ευρώ 

και τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Μηχανισμός 
τιμαριθμικής αναπροσαρμογής και για μισθούς 
δημοσίου, κάτι που σημαίνει αύξηση 10% στους 
δημοσίους υπαλλήλους μετά από μια δεκαετία.

- Επιστροφή των αναδρομικών στους συνταξι-
ούχους σε τρεις ετήσιες δόσεις και επαναφορά της 
13ης σύνταξης.

- Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
- Αύξηση του αφορολόγητου στα 10.000 ευρώ 

για μισθωτούς, συνταξιούχους και κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες και θέσπιση αφορολόγητου 
10.000 ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες, αυ-
τοαπασχολούμενους, μπλοκάκια, μη κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες.

2. Δίκαιη αναδιανομή με τέλος στην αι-
σχροκέρδεια :

 - Επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, ώστε να παίξει 
ρόλο καθοριστικό στη συγκράτηση των τιμών του 
ρεύματος.

- Μείωση του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης 
και κατανάλωσης.

- Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα 
καύσιμα και στη θέρμανση.

- Έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών δισε-
κατομμυρίων σε τράπεζες, παρόχους ενέργειας και 
διυλιστήρια.

- Mε πραγματικούς και εντατικούς ελέγχους 
στην αγορά για φαινόμενα αισχροκέρδειας.

3. Δίκαιη ρύθμιση χρεών και νέος πτωχευ-
τικός:

- Ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους της πανδημίας 
με κούρεμα μέρους της βασικής οφειλής και ρύθ-
μιση του υπόλοιπου σε 120 δόσεις (στα πρότυπα 
του 2019 για τα ασφαλιστικά ταμεία), για την ελά-
φρυνση των βαρών που γεννήθηκαν στην παν-
δημία.

- Κατάργηση του πτωχευτικού κώδικα της κυ-
βέρνησης Μητσοτάκη που αίρει την προστασία 
της πρώτης κατοικίας για χάρη των «Πάτσηδων» 
και θέσπιση νέου πτωχευτικού κώδικα με προστα-
σία της λαϊκής πρώτης κατοικίας.

Μαρία Χανιώτη:
«Συστρατεύομαι, με όλες μου τις 
δυνάμεις, από οποιαδήποτε θέση»
Συνέντευξη στον Ν. Ραγκούση-Λαουτάρη
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Το τελευταίο χρονικό διάστημα τα ζητήματα 
υγείας απασχολούν όλο και ποιο έντονα την 
κοινωνία, αφού οι ελλείψεις και οι ανατιμή-
σεις των φαρμάκων, η εμπορευματοποίηση 
της φροντίδας υγείας -με τον τελευταίο νόμο 
που ψηφίστηκε- αλλά και οι ελλείψεις στο 
Κέντρο Υγείας Πάρου βάζουν επίσης φωτιά 
στις τσέπες των πολιτών. Ποια είναι η θέση 
σας;

Μ.Χ.: Αναμφισβήτητα τα θέματα υγείας, απο-
τελούν έναν από τους κυριότερους προβληματι-
σμούς στην κοινωνία. Βρισκόμαστε μπροστά σε 
μια αναζωπύρωση της υγειονομικής κρίσης και 
το Ε.Σ.Υ. βρίσκεται στη χειρότερη στιγμή του:

Χειρουργεία αναβάλλονται, κλινικές υπολει-
τουργούν, εκατοντάδες ασθενείς βρίσκονται σε 
λίστες αναμονής. Ιδίως στις παιδιατρικές δομές 
υπάρχει πολύ μεγάλη συμφόρηση. Την ίδια στιγμή 
υπάρχει τεράστια έλλειψη φαρμάκων.

Ποιος θα περίμενε ότι στα παιδιατρικά νοσοκο-
μεία θα υπήρχε αναμονή μηνών για να χειρουρ-
γηθούν τα παιδιά κι ότι θα πεθαίνουν μωρά διότι 
δεν υπάρχουν παιδιατρικές ΜΕΘ;

Ποιος θα περίμενε ότι στην εποχή μας θα αναζη-
τούσαμε από φαρμακείο σε φαρμακείο ακόμα και 
τα πιο απλά φάρμακα, ενώ οι γιατροί και οι φαρμα-
κοποιοί προειδοποιούσαν εδώ και ένα χρόνο;

Δεν αποτελεί ντροπή το ότι είμαστε η χώρα με 
35.000 νεκρούς από την πανδημία, λόγω των 
ιδεοληπτικών πρακτικών της κυβέρνησης κι ότι 

η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει αρνητική 
πρωτιά σε όλους τους δείκτες;

Έχει τη χειρότερη εικόνα στην Ε.Ε. σε κρούσματα 
κορωνοϊού, θανάτους ασθενών με Covid και εισα-
γωγές σε νοσοκομεία.

Η υποβάθμιση του Ε.Σ.Υ. με όλες τις δομές υγείας 
πλήρως υποβαθμισμένες να υπολειτουργούν ακό-
μη και στα νησιά ναυαρχίδες του τουρισμού, όπως 
η Πάρος ή η Μύκονος και η Σαντορίνη. Γιατροί 
και νοσηλευτικό προσωπικό καταβάλουν υπεράν-
θρωπες προσπάθειες για να καλύψουν τις τερά-
στιες ανάγκες και τελικά αντί να επιβραβεύονται 
και δεν εννοώ το χειροκρότημα, απαξιώνονται και 
οδηγούνται σε απόγνωση . Αποτέλεσμα, η αγωνία 
κι η ανασφάλεια των κατοίκων των νησιών.

Το ότι «ξεφυτρώνουν» ιδιωτικές δομές για να 
«καλύψουν τα κενά» αναγκάζοντας τους νησιώτες 
να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, είναι επίσης 
γεγονός. 

Όλα αυτά, συμβαίνουν σε μια εποχή που δεν 
υπάρχουν μνημόνια, δεν υπάρχει επιτροπεία γιατί 
η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ φρόντι-
σε να μας βγάλει. Την ίδια στιγμή, οι διορισμένες 
«ακρίδες» της κυβέρνησης αδειάζουν τα ταμεία, 
μοιράζουν χρήματα μέσω απευθείας αναθέσεων 
σε δικούς τους εξοφλώντας γραμμάτια ενόψει των 
εκλογών και διαλύουν ότι υγιές υπήρχε.

Αν όλα αυτά δεν είναι λόγοι ανατροπής αυτής 
της καταστροφικής κυβέρνησης, τότε ποιοι μπορεί 
να είναι;

Όσον αναφορά στο όνομά σας, τελευταία 
ακούγεται έντονα στις συζητήσεις που γί-
νονται ανάμεσα στις υποψηφιότητες για τις 
βουλευτικές εκλογές. Τελικά θα είστε υποψή-
φια βουλευτής στις Κυκλάδες με τον ΣΥΡΙΖΑ 
Π.Σ.;

Μ.Χ.: Χωρίς να θέλω να αποφύγω την ερώτηση 
θα σας απαντήσω ότι αυτό είναι κάτι που δεν το 
γνωρίζω! Ακολουθώντας τις διαδικασίες, κατέθε-
σα προς τα αρμόδια όργανα του κόμματος την, εκ 
μέρους μου, εκδήλωση ενδιαφέροντος, αφού είχα 
την τιμή να προταθώ και από ένα αξιόλογο αριθμό 
μελών του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ Κυκλάδων και όχι μόνο. 
Την τελική απόφαση θα την πάρουν τα αρμόδια 
όργανα του κόμματος. Όπως είναι γνωστό αυτή 
η θέση για μένα δεν αποτελεί πρωταρχικό στόχο. 
Πάντα έτσι λειτουργούσα. Το βέβαιο είναι ότι μετά 
από σκέψη, αφήνω την κριτική από τον καναπέ 
μου και συστρατεύομαι με όλες μου τις δυνά-
μεις, από οποιαδήποτε θέση, στην προσπάθεια 
να φέρουμε ξανά την ελπίδα και το χαμόγελο στα 
χείλη των Ελλήνων, έτσι ώστε να μπορέσουν να 
δουν ξανά το μέλλον με αισιοδοξία. Να νιώσουν 
ελεύθεροι και υπερήφανοι για τη χώρα.

Είμαι βέβαιη ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ και ο πρόεδρος, 
Αλέξης Τσίπρας, με την επάνοδο στη διακυβέρνη-
ση της χώρας, μπορούν και οφείλουν να κάνουν 
πραγματικότητα τη νέα αρχή, με περισσότερη δι-
καιοσύνη που όλο και πιο πολλοί συμπολίτες μας 
επιζητούν.
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Έγκριση 
επενδύσεων

Εγκρίθηκαν από τις αρμόδιες αρχές οι επιχορη-
γήσεις επενδυτικών σχεδίων για τρεις ξενοδο-
χειακές επιχειρήσεις στην Περιφερειακή Ενότητα 
Πάρου. Ειδικότερα εγκρίθηκαν:

- Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «XCN 
INVESTISSEMENTS SAS GREEK BRANCH», που 
αναφέρεται στην ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 
5 αστέρων, δυναμικότητας 10 αυτόνομων δια-
μερισμάτων / σουιτών, συνολικά 30 κλινών, στη 
θέση Κολώνας Παροικιάς του δήμου Πάρου, συ-
νολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.616.867,75 
ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου 
με 2.274.589,40 ευρώ.

- Το επενδυτικό σχέδιο της επιχείρησης «LZM 
INVESTMENTS», που αναφέρεται στην ίδρυση ξε-
νοδοχείου κατηγορίας 4 αστέρων, δυναμικότητας 
26 δωματίων των 75 κλινών στη θέση Άγιος Γεώρ-
γιος του δήμου Αντιπάρου, συνολικού επιλέξιμου 
κόστους ίσου με 3.318.408,42 ευρώ και συνολικού 
ενισχυόμενου κόστους ίσου με 3.315.598,10 ευρώ.

- Το επενδυτικό σχέδιο της υπό σύσταση επιχεί-
ρησης «SoCal Ventures», που αναφέρεται στην 
ίδρυση ξενοδοχείου κατηγορίας 3 αστέρων, δυνα-
μικότητας 9 δωματίων των 27 κλινών στον δήμο 
Αντιπάρου, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 
835.429,25 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κό-
στους ίσου με 791.267,40 ευρώ.

Σεμινάριο 
πρώτων 
βοηθειών

Ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Αθλητικός Σύλ-
λογος Κώστου, σε συνεργασία με τα πιστοποιημέ-
να μέλη της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης - Πα-
ραρτήματος Κυκλάδων, διοργανώνει σεμινάριο 
βασικής υποστήριξης της ζωής, την Κυριακή 22 
Ιανουαρίου και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα του 
Αγ. Αθανασίου.

Η γνώση παροχής πρώτων βοηθειών είναι απα-
ραίτητη και πολλές φορές σωτήρια. Το σεμινάριο 
απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο και είναι δω-
ρεάν.

Δημοτική 
αστυνομία

Την κάλυψη τεσσάρων κενών οργανικών θέσε-
ων (μία Π.Ε., μία Τ.Ε. και δύο Δ.Ε.) στη δημοτική 
αστυνομία ζητά ο δήμος Πάρου, σε συνέχεια της 
εγκυκλίου που έστειλε το υπουργείο Εσωτερικών, 
σχετικά με την έγκριση προσλήψεων.

Εξάλλου οι δύο δημοτικοί αστυνομικοί που υπη-
ρετούν σήμερα δεν επαρκούν για την αντιμετώπι-
ση των υπηρεσιακών αναγκών, με δεδομένο ότι ο 
δήμος πέρα από την αντιμετώπιση της καθημερι-
νότητας, ως κατεξοχήν τουριστικός δήμος, πρέπει 
να διαθέτει το απαραίτητο εξειδικευμένο προσω-
πικό για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων του 
που άπτονται της δημοτικής αστυνομίας και αφο-
ρούν ελέγχους καταστημάτων, περιβαλλοντικούς 
και λοιπούς ελέγχους. Επιπλέον μετά την λειτουρ-
γία της Πολεοδομίας οι ανάγκες θα πολλαπλασι-
αστούν εφόσον θα απαιτηθούν και πολεοδομικοί 
έλεγχοι.

Σημειώνεται, ότι με την πρόσληψη επιπλέον 
προσωπικού θα υπάρχει η δυνατότητα εργασίας 
σε βάρδιες και κατά συνέπεια να υπάρχει εντατική 
επιτήρηση και πληρέστερη και έγκαιρη αντιμετώ-
πιση των θεμάτων που προκύπτουν, να διενερ-
γούνται αυτοψίες, να ελέγχεται η εφαρμογή των 
κανονιστικών αποφάσεων για τις κυκλοφοριακές 
ρυθμίσεις, τη στάθμευση, την καθαριότητα, το 
υπαίθριο εμπόριο και τις λοιπές δραστηριότητες, 
στην έδρα και στις κοινότητες του νησιού.

Πίτες
Αρκετές εκδηλώσεις συλλόγων για κοπή πί-

τας περιλαμβάνει το ερχόμενο Σαββατοκύριακο.  
Ειδικότερα:

- Το Σάββατο 21 Ιανουαρίου και ώρα 18:30, στο 
Πνευματικό Κέντρο του Αγ. Αθανασίου, θα κόψει 
πίτα ο Μορφωτικός Εκπολιτιστικός Αθλητικός 
Σύλλογος Κώστου.

- Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου, κατά τη διάρκεια 
πρωινής πεζοπορίας σε Αγκαιριά - Δαμάλια - Αγ. 
Θεόδωροι, θα κόψουν πίτα οι Περπατητές Πάρου.

- Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου και ώρα 10:30, 
στην αίθουσα «Δεξαμενή», θα κόψει πίτα ο Πολι-
τιστικός Σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος».

- Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου και ώρα 11:00, στο 
Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Παντάνασσας Νάου-
σας, θα κόψει πίτα ο Σύλλογος Εθελοντών Πάρου 
- Αντιπάρου.

- Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου και ώρα 11:30, στο 
εστιατόριο «Πιάτσα» στη Νάουσα, θα κόψει πίτα ο 
Εξωραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελά.

- Την Κυριακή 22 Ιανουαρίου και ώρα 19:00, 
στην αίθουσα του ΚΑΠΗ Μάρπησσας, θα κόψουν 
πίτα η Κοινότητα Μάρπησσας και ο Σύλλογος Γυ-
ναικών Μάρπησσας.

Ο πληθυσμός 
της Π.Ε. Πάρου

Ελαφρώς μειωμένος είναι ο πληθυσμός στην Πε-
ριφερειακή Ενότητα Πάρου, σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής 
(ΕΛΣΤΑΤ), που προέκυψαν από την απογραφή του 
2021.

Πιο συγκεκριμένα, η Π.Ε. Πάρου αριθμεί συνολι-
κά 14.518 νόμιμους κατοίκους, εκ των οποίων οι 
13.198 είναι στον δήμο Πάρου και οι 1.320 στον 
δήμο Αντιπάρου. Συγκριτικά με την προηγούμενη 
απογραφή (2011), ο νόμιμος πληθυσμός μειώθηκε 
στην Πάρο που είχε 13.694 κατοίκους και αυξήθη-
κε στην Αντίπαρο που είχε 1.211 κατοίκους.

Σε επίπεδο Κυκλάδων, ο νόμιμος πληθυσμός 
ανέρχεται στους 122.738 κατοίκους, μειωμένος 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο του 2011 που ήταν 
124.147 κάτοικοι.

Οδική ασφάλεια
Κατά την τελευταία συνεδρίαση της Οικονομι-

κής Επιτροπής του δήμου Πάρου, εγκρίθηκε ομό-
φωνα η αποδοχή της χρηματοδότησης συνολικού 
ύψους 1.160.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α.) από το από το Ταμείο Ανάκαμψης και Αν-
θεκτικότητας στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πρό-
γραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας» της δράσης 
16631 «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας 
στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο».

Για την υλοποίηση της ως άνω δράσης, έχουν 
προβλεφθεί στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης δύο υπο-
έργα:

1. «Βελτίωση ποιότητας οδοφωτισμού δημοτι-
κών οδών Αγίας Θεοκτίστης και Νικολάου Στέλ-
λα της Παροικίας Πάρου», με προϋπολογισμό που 
ανέρχεται στο ποσό των 1.060.000 ευρώ (συμπε-
ριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που αφορά στις εργασίες 
τοποθέτησης νέων φωτιστικών σωμάτων και συ-
νοδών εργασιών.

2. «Βελτίωση οριζόντιας και κατακόρυφης σή-
μανσης δημοτικών οδών Αγίας Θεοκτίστης και Νι-
κολάου Στέλλα της Παροικίας Πάρου», με προϋπο-
λογισμό που ανέρχεται στο ποσό των 85.000 ευρώ 
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) που αφορά στην 
αναβάθμιση της σήμανσης και της διαγράμμισης 
σε δημοτικές οδούς.

Επίσης η πρόταση περιλαμβάνει την Υπηρεσία 
Παροχής Συμβούλου Βασικού Μελετητή, με προ-
ϋπολογισμό 15.900 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου 
Φ.Π.Α) κατά την υλοποίηση του 1ου υποέργου.
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Απόφαση  
του ΣτΕ: 
«Το νερό δεν 
είναι εμπορικό 
προϊόν»

Σε μία ακόμη σημαντική απόφαση προχώρησε το 
ΣτΕ (Συμβούλιο της Επικρατείας), καθώς μετά την 
πρόσφατη που έκρινε αντισυνταγματικές τις δια-
τάξεις με τις οποίες μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες 
των δημοτικών συμβουλίων προς τις Οικονομι-
κές Επιτροπές και τις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής 
των δήμων, αυτή τη φορά έκρινε άκυρη την ΚΥΑ 
(Κοινή Υπουργική Απόφαση) του 2017 για την 
τιμολόγησή του νερού.

Ουσιαστικά, το Ανώτατο Δικαστήριο με μια ακό-
μα απόφασή του ξεκαθαρίζει τους όρους χρήσης 
των υδάτων, επιβεβαιώνοντας αφενός την ανάγκη 
προστασίας του, ενώ αφετέρου αναγνωρίζει την 
υποχρέωση των κυβερνήσεων να διαχειρίζονται 
το νερό ως κοινωφελές αγαθό και όχι ως εμπορι-
κό προϊόν.

Μάλιστα, είχαν προηγηθεί τρεις αποφάσεις του 
ΣτΕ που επικύρωσαν πανηγυρικά τον δημόσιο χα-
ρακτήρα της ΕΥΔΑΠ, με την τελευταία τον Οκτώ-
βριο του 2022, όπου ακύρωσε τον διαγωνισμό που 
παραχωρεί σε ιδιώτες το δίκτυο υδροδότησης της 
Αττικής.

Με την πρόσφατη απόφασή του, το ΣτΕ θέτει το 
πλαίσιο ορθής εφαρμογής της ευρωπαϊκής οδηγί-
ας 2000/60 για την προστασία των υδάτων. Δηλα-
δή, ότι «το ύδωρ δεν είναι εμπορικό προϊόν» και 
σημειώνει, ότι «από τις διατάξεις της οδηγίας και 
το σκοπό της, συνιστάμενο στη διασφάλιση της 
ποιότητας του ύδατος και στη διαχείριση αυτού όχι 
ως εμπορικού προϊόντος, αλλά ως κοινωφελούς 
αγαθού, προκύπτει ότι η εθνική πολιτική παροχής 
υπηρεσιών ύδρευσης, συμπεριλαμβανομένης και 
της τιμολόγησης αυτών, σχεδιάζεται από τα κρά-
τη μέλη ως πολιτική παροχής υπηρεσιών κοινής 
ωφέλειας, με κριτήριο την επίτευξη των περιβαλ-

λοντικών στόχων της εν λόγω οδηγίας, ανά λε-
κάνης απορροής υδάτων, για την προστασία των 
εσωτερικών, επιφανειακών και υπόγειων υδάτων 
συνεκτιμώντας κοινωνικές και οικονομικές επι-
πτώσεις».

Υπό αυτό το πρίσμα, το ΣτΕ ακυρώνει την ΚΥΑ 
τιμολόγησης ως αντίθετη στην ανωτέρω οδηγία 
και στην εφαρμοστική αυτής εθνική νομοθεσία, 
διότι:

1) Δεν θεσπίζονται συγκεκριμένοι κανόνες ώστε 
να διασφαλίζεται ότι οι πάροχοι των υπηρεσι-
ών ύδατος προσαρμόζουν την τιμολογιακή τους 
πολιτική στα δεδομένα που προκύπτουν από τα 
εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης της κάθε λεκάνης 
απορροής ποταμών (πέραν των ειδικών ρυθμίσε-
ων για το περιβαλλοντικό κόστος και το κόστος 
πόρου).

2) Δεν προβλέπεται ότι κατά την έγκριση των 
τιμολογίων των παρόχων από τις αρμόδιες αρχές, 
ελέγχεται η τήρηση των κατευθύνσεων που τίθε-
νται στα σχέδια διαχείρισης, ώστε να εξασφαλί-
ζεται ότι η τιμολογιακή πολιτική διαμορφώνεται 
κατά τρόπο σύμφωνο προς την οδηγία, κατ’ εκτί-
μηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικο-
νομικών αποτελεσμάτων της ανάκτησης κόστους 
και της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει».

3) Δεν προσδιορίζονται συγκεκριμένοι παράμε-
τροι, κατ’ εκτίμηση των οποίων πρέπει να καθο-
ρίζεται το επίπεδο ανάκτησης του κόστους των 
υπηρεσιών ύδατος στις διάφορες χρήσεις.

Η παραδοσιακή ταβέρνα Μαράθι
στον ανακαινισµένο χώρο και µε το ανανεωµένο menu

συνεχίζει και το χειµώνα να προσφέρει τις γευστικές απολαύσεις της 
στους λάτρεις του ντόπιου κρέατος και των Παριανών προϊόντων.

Κάθε Παρασκευή ο Αστέριος Ρήγας µε τους µουσικούς του
θα µας χαρίζει ένα υπέροχο βράδυ µε γνωστές και αξέχαστες µελωδίες.  

Κρατήσεις στο τηλέφωνο 22840 22243
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Στην υπογραφή σύμβασης με το υπουργείο Υπο-
δομών & Μεταφορών για το έργο «Ανάπτυξη και 
Βελτίωση των Υποδομών του Νέου Αεροδρομίου 
Πάρου», ύψους 33 εκατ. ευρώ πλέον ΦΠΑ, προ-
χώρησε η Intrakat, προκειμένου να καλυφθούν 
οι ανάγκες εξυπηρέτησης πολλαπλασίου αριθμού 
επισκεπτών στο ιδιαίτερα δημοφιλές και αναπτυσ-
σόμενο νησί των Κυκλάδων.

Στόχοι και οφέλη

Το έργο θα συμβάλει σημαντικά στη διευκό-
λυνση της αυξανόμενης επιβατικής κίνησης της 
Πάρου, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα του 
νησιού διεθνώς, προσφέροντας πολλαπλά οφέλη 
στην τοπική κοινωνία και οικονομία.

Ο βασικότερος στόχος της επέκτασης το αερο-
δρομίου είναι να καλύψει τη βασική λειτουργία 
ύπαρξής του, δηλαδή την αποτελεσματικότερη 
εξυπηρέτηση των επιβατών. Βέβαια, εξίσου σημα-
ντικοί στόχοι είναι να εξασφαλιστεί η γρήγορη και 
εύκολη μετακίνηση των επιβατών από και προς 
το χώρο του αεροδρομίου, να δημιουργηθούν νέες 

θέσεις εργασίας, να διευκολυνθεί η εμπορική δρα-
στηριότητα μεταξύ μεγάλων αποστάσεων.

Ακόμα, η επέκταση των αεροδρομίου θα επιφέ-
ρει και αλληλένδετα οικονομικά οφέλη, όπως η 
ανάπτυξη νέων επενδύσεων στην ευρύτερη περι-
οχή, η βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας 
της περιοχής, η αύξηση των επισκεπτών και η επί-
δραση των τομέων της οικονομίας στο σύνολό της.

Τι περιλαμβάνει το έργο

Πρόκειται για το μεγαλύτερο νέο έργο αυτή τη 
στιγμή στην Πάρο και ένα από τα μεγαλύτερα σε 
όλες τις Κυκλάδες. Οι εργασίες που θα εκτελεστούν 
περιλαμβάνουν:
•  Την κατασκευή του νέου κτιρίου αεροσταθμού 
και του νέου Πύργου Ελέγχου Αεροδρομίου, συ-
νολικής επιφάνειας 12.117 τ.μ., με όλες τις προ-
βλεπόμενες Η/Μ εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης και 
διαχείρισης επιβατικής κίνησης.
•  Την αμφίπλευρη επέκταση του υφιστάμενου 
διαδρόμου προσαπογειώσεων συνολικά κατά 400 
μέτρα με τα συνοδά έργα διαμόρφωσης ακραίων 

ζωνών ασφαλείας και επέκτασης φωτοσήμανσης 
και διαγράμμισης.
•  Την αμφίπλευρη κατά πλάτος επέκταση του 
υφιστάμενου δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών 
κατά 140 μέτρα.
•  Την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου 
του νέου κτιρίου συνολικής επιφάνειας περίπου 
47.000 τ.μ., με χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, 
λεωφορείων και εξυπηρέτησης ενοικιαζόμενων 
αυτοκινήτων, πεζοδρόμια, υδραυλικά έργα, χώ-
ρους πρασίνου, οδοφωτισμό κ.λ.π.
•  Την κατασκευή νέου πυροσβεστικού σταθμού 
και επέκτασης της δυναμικότητας της υφιστάμε-
νης εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού λυμά-
των.
•  Την σύνδεση του οδικού δικτύου Πάρου με τον 
αερολιμένα.

Το χρονοδιάγραμμα

Όπως είναι γνωστό, η διάρκεια του έργου έχει 
οριστεί σε 30 μήνες από την ημέρα υπογραφής 
της σύμβασης κατασκευής. Ουσιαστικά το έργο 
εφόσον ξεκινήσει εντός χρονοδιαγράμματος, τότε 
δύναται να ολοκληρωθεί την καλοκαιρινή περίοδο 
του 2025.

Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες μας αναφέ-
ρουν ότι οι προκαταρκτικές εργασίες (εγκατάστα-
ση εργοταξίου, μελέτες εφαρμογής τοπογραφικών, 
αρχιτεκτονικών, στατικών, οδοποιΐας και υδραυλι-
κών) θα ξεκινήσουν άμεσα -μέχρι το τέλος Ιανου-
αρίου- και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 
διμήνου.

Επιπλέον, η έναρξη των χωματουργικών εργασι-
ών προβλέπεται να γίνει αμέσως μετά την έγκριση 
των μελετών εφαρμογής από την Υπηρεσία, ωστό-
σο όχι αργότερα του τριμήνου από την υπογραφή 
της σύμβασης.

πρώτο θέμα

Αεροδρόμ ιο  Πάρου:

Ένα βήμα πιο κοντά στην... 
απογείωση!

Λίγες ημέρες μετά την έλευση του 2023, ανακοινώθηκαν τα θετικά μαντάτα για την 
αναβάθμιση του αεροδρόμιου της Πάρου, με την υπογραφή της πολυπόθητης σύμβασης. 
Έτσι, έγινε το αποφασιστικό βήμα για την έναρξη των εργασιών, ενός έργου υποδομής 
για το οποίο η «Φωνή της Πάρου» από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί και σας έχει 
παρουσιάσει όλες τις εξελίξεις του.
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Η εμπειρία της Intrakat

Το έργο έχει αναλάβει η Intrakat, η οποία είχε 

υλοποιήσει -την περασμένη δεκαετία- και την 

προηγούμενη αναβάθμιση του αεροδρομίου της 

Πάρου. Ο Όμιλος διαθέτει μεγάλη εμπειρία και 

μοναδική τεχνογνωσία στην υλοποίηση έργων 

που αφορούν σε αεροδρόμια, ως ανάδοχος EPC 

(engineering, procurement and construction) 

των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της «Fraport 

Greece», τα οποία εκτελέστηκαν ταυτόχρονα κατά 

το διάστημα 2017-2021 (Θεσσαλονίκη, Καβάλα, 

Μύκονο, Σαντορίνη, Χανιά, Ρόδο, Σάμο, Μυτιλή-

νη, Σκιάθο, Άκτιο, Κέρκυρα, Ζάκυνθο, Κω και Κε-

φαλονιά).

Αλ. Εξάρχου: «Η αναβάθμιση θα καταστήσει 
το νησί ελκυστικότερο διεθνώς»

Ο αντιπρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της 

Intrakat, Αλέξανδρος Εξάρχου, δήλωσε αποκλει-

στικά στη «ΦτΠ», σχετι-

κά με το έργο:

«Είμαστε υπερήφα-

νοι που συμμετέχουμε 

σε ένα ακόμα εμβλημα-

τικό αναπτυξιακό έργο 

υποδομών της χώρας 

μας, συμβάλλοντας στο 

«άνοιγμα» του ελληνικού τουρισμού και στην ενί-

σχυση της εθνικής οικονομίας.

Η ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του αε-

ροδρομίου της Πάρου θα συνεισφέρουν στη βέλτι-

στη εξυπηρέτηση των αναγκών του αυξανόμενου 

αριθμού των επιβατών του νησιού, ανοίγοντας τον 

δρόμο για περισσότερες, σύγχρονες και αναβαθμι-

σμένες υπηρεσίες αερομεταφορών και τουρισμού, 

οι οποίες θα καταστήσουν το νησί ελκυστικότερο 

διεθνώς και θα παρέχουν επιπλέον οικονομικά 

οφέλη στην τοπική κοινωνία».

Μ. Κωβαίος: «Το νησί μας αποκτά υποδομές 
για καλύτερη ποιότητα ζωής»

Ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, δήλωσε 

στη «ΦτΠ», σχετικά με την εξέλιξη του έργου:

«Η επέκταση του αεροδρομίου Πάρου, με την 

υπογραφή της σύμβασης για τα έργα αναβάθμισης 

ανάμεσα στο υπουργείο Υποδομών και την ανάδο-

χο εταιρεία, αποτελεί μια σπουδαία εξέλιξη για τον 

τόπο μας, την ευρύτερη περιοχή των Κυκλάδων 

αλλά και την Ελλάδα. Είναι παράλληλα δικαίωση 

των προσπαθειών και υλοποίηση μιας διαχρονικής 

επιθυμίας του Παριανού Λαού για ένα ολοκληρω-

μένο, σύγχρονο και πλήρως λειτουργικό διεθνές 

αεροδρόμιο. 

Στο πλαίσιο αυτό, αξί-

ζει να έχουμε υπόψιν 

πως ξεκίνησαν όλα. Συ-

γκεκριμένα, τον αγώνα 

που δόθηκε για να λά-

βει σάρκα και οστά το 

νέο αεροδρόμιο, που 

εγκαινιάστηκε και τέ-

θηκε σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία το 2016, 

20 χρόνια μετά από την ημέρα που οι κάτοικοι της 

Πάρου το αιτήθηκαν μέσω απόφασης του Δημοτι-

κού Συμβουλίου. 

Αυτό που έπαιξε καθοριστικό ρόλο, ήταν η δη-

μιουργία της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρί-

ας (ΑΜΚΕ) που φτιάξαμε στον Δήμο, μια κίνηση 

μοναδική στην Ελλάδα. Σε αυτήν, έλαβαν μέρος ο 

Δήμος, ιδιώτες αλλά και εθελοντές, με σκοπό τη 

συγκέντρωση χρημάτων για τη λειτουργία του νέου 

αεροδρομίου. Τότε ήταν που το κράτος συνειδητο-

ποίησε ότι ένας σύγχρονος αερολιμένας στο νησί 

ήταν επιτακτική ανάγκη, γι’ αυτό και διευκόλυνε τις 

διαδικασίες, συνεργαζόμενο άψογα μαζί μας και εν 

τέλει αποδεχόμενο τις μελέτες και τις δωρεές που 

είχαν δοθεί στην ΑΜΚΕ. Ως αποτέλεσμα, πετύχαμε 

τη λειτουργία του αεροδρομίου μέσα στον χρόνο 

ρεκόρ των 104 ημερών. Είχε προηγηθεί εξάλλου 

η αγορά του οικοπέδου του αεροδρομίου το 2006 

και η μετέπειτα δημιουργία του πεδίου ελιγμών το 

2011 που έθεσαν τις βάσεις για τις μετέπειτα κι-

νήσεις.

Η κατασκευή του αεροδρομίου, υπήρξε ένας από 

τους βασικούς λόγους για την αλματώδη αύξηση 

του τουρισμού στο νησί τα τελευταία χρόνια. Η 

αναβάθμιση του τώρα, θα συμβάλει σημαντικά στη 

διευκόλυνση της αυξανόμενης επιβατικής κίνησης 

της Πάρου, ενισχύοντας περαιτέρω την εικόνα και 

τον γεωστρατηγικό ρόλο του νησιού διεθνώς, και 

προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στην τοπική κοι-

νωνία και οικονομία. Ακόμα, θα βελτιώσει περαι-

τέρω την ποιότητα ζωής των κατοίκων, προσφέρο-

ντας αμεσότερη πρόσβαση στην ηπειρωτική χώρα, 

σε υπηρεσίες υγείας και άλλες κεντρικές υπηρε

σίες. Ενώ τέλος, οι νέες εγκαταστάσεις του είναι 

σχεδιασμένες με πρότυπα φιλικά προς το περιβάλ-

λον και σεβόμενες το τοπικό μικροκλίμα.

Οι Παριανοί μπορούν να αισθάνονται ασφαλείς 

και αισιόδοξοι για το μέλλον. Το νησί μας αποκτά 

υποδομές για καλύτερη ποιότητα ζωής των κατοί-

κων και των επισκεπτών.

Η Πάρος, με σταθερά και αποφασιστικά βήμα-

τα, μετατρέπεται έτσι σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό 

προορισμό υψηλών προδιαγραφών. Οι καλύτερες 

μέρες, είναι πλέον μπροστά».

Η κίνηση στο αεροδρόμιο το 2022

Μακράν την μεγαλύτερη κίνηση κατέγραψε το 
αεροδρόμιο της Πάρου το 2022, σύμφωνα με τα 
αριθμητικά στοιχεία και πάντα συγκριτικά με την 
χρονιά ορόσημο για τον τουρισμό του 2019.

Συνολικά καθ’ όλη την διάρκεια του περασμέ-
νου έτους, περισσότεροι από 175.000 ήταν οι επι-
σκέπτες στην Πάρο μέσω αεροδρομίου, ενώ κατά 
την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου 2022 οι επισκέ-
πτες έφθασαν τους 112.248. (Αναλυτικά: 13.094 
τον Μάιο, 23.305 τον Ιούνιο, 28.652 τον Ιούλιο, 
27.459 τον Αύγουστο και 19.738 τον Σεπτέμβριο).

Σημειώνεται ότι, κατά την αντίστοιχη περίοδο 
του 2019 είχαν αφιχθεί στο αεροδρόμιο του νησιού 
84.595 επισκέπτες. (Αναλυτικά: 8.319 τον Μάιο, 
16.945 τον Ιούνιο, 22.307 τον Ιούλιο, 22.832 τον 
Αύγουστο και 14.192 τον Σεπτέμβριο).

Δηλαδή, η ποσοστιαία αύξηση των αεροπορι-
κών αφίξεων για τη σεζόν 2022 -συγκριτικά με το 
2019- ήταν σε 32,60%!
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Οι εκπρόσωποι των νεφροπαθών Πάρου και Νά-
ξου, με κοινή ανοιχτή επιστολή τους εκφράζουν 
με έκδηλη αγωνία και αγανάκτηση τα σοβαρά 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν και είναι ζωτι-
κής σημασίας.

Στην επιστολή τους αναφέρουν, μεταξύ άλλων, 
τα εξής:

Ένα φλέγον πρόβλημα, που αντιμετωπίζουμε 
εμείς οι νεφροπαθείς από την Πάρο και τη Νάξο, 
εποχικοί κάτοικοι των νησιών μας, οι οποίοι -είτε 
εργαζόμαστε στην Αθήνα είτε είμαστε συνταξιού-
χοι- είναι ότι το Νοσοκομείο Νάξου αρνείται να 
μας παράσχει υπηρεσίες αιμοκάθαρσης, επικαλού-
μενο έλλειψη διαθέσιμων κλινών, αντιμετωπίζο-
ντάς μας επί της ουσίας ως «τουρίστες», μολονότι 
εκεί έχουμε τα σπίτια μας, τις οικογένειές μας, την 
περιουσία μας ή και τα εκλογικά μας δικαιώμα-
τα. Από την άλλη το Νοσοκομείο Νάξου δέχεται 
-άγνωστο βάσει ποιων διαδικασιών- νεφροπαθείς 
τουρίστες, τη στιγμή που εμάς μάς εκτοπίζει από 
τον τόπο μας, όχι μόνο κατά τους «περιζήτητους» 
θερινούς μήνες, αλλά και ακόμα κατά τους «νε-
κρούς» χειμερινούς μήνες, όπου η ζήτηση κλινών 
αιμοκάθαρσης είναι κατά τεκμήριο ελάχιστη.

Έτσι λοιπόν, Παριανοί και Ναξιώτες, εποχικοί 
κάτοικοι των νησιών μας, είμαστε αναγκασμένοι 
να περνούμε τις χρονιάρες μέρες και το καλοκαίρι 
στο δύσκολο από σωματική και ψυχολογική άπο-
ψη «τσιμεντένιο κλουβί», στο διαμέρισμά μας στην 
Αθήνα, στερούμενοι του χωριού μας, των συγγε-
νών και των φίλων μας.

Άλλοι πάλι έχουμε μπει στη διαδικασία να ταξι-
δέψουμε ακόμα και επί 30 φορές (σύνολο 60 φο-
ρές «πήγαινε - έλα») το καλοκαίρι, μέρα παρά μέρα, 
αυθημερόν, σε ιδιωτικό κέντρο αιμοκάθαρσης της 
Μυκόνου, με ένα μικρό ταχύπλοο σκάφος, συχνά 
υπό εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, λόγω έντονης 
θαλασσοταραχής, και με απαγορευτικά απόπλου, 
τη στιγμή που συμπολίτες μας από άλλα μέρη της 
χώρας μας έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αμέ-
ριμνοι τις διακοπές τους στον τόπο μας, έχοντας 
εξασφαλίσει την πολυπόθητη θέση στη Μονάδα 
Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Νάξου.

Σημειωτέον, η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τη Μύκο-
νο και συνεπώς η δυνατότητα πολυήμερης παρα-
μονής μας στα νησιά μας υφίσταται μόνον κατά τη 
θερινή περίοδο και έτσι κατά το μεγαλύτερο μέρος 
του έτους δεν μπορούμε να μείνουμε στα σπίτια 
μας στα νησιά μας πέρα από ένα διάστημα τριών 
ημερών, αναγκαζόμενοι σε διαφορετική περίπτω-
ση να ταξιδέψουμε στην Αθήνα για αιμοκάθαρση, 
με διανυκτέρευση (ή να ταξιδεύουμε στην Αθήνα 
το πρωί αεροπορικώς και να επιστρέφουμε ακτο-
πλοϊκώς αυθημερόν), ώστε να κερδίσουμε μετά 
άλλες δύο ημέρες παραμονής μας στον τόπο μας. 
Περιττό να ειπωθεί ότι τα εισιτήρια των μετακινή-
σεών μας για αιμοκάθαρση προς άλλα νησιά και 
προς την Αθήνα τα επιβαρυνόμαστε εξ ολοκλήρου 
εμείς κατά τους μη θερινούς μήνες και σε μεγάλο 
βαθμό εμείς κατά τους θερινούς μήνες.

Σε κάθε περίπτωση εδώ έχουμε να κάνουμε με 
κάποιου είδους κοινωνικό αυτοματισμό, που λει-

τουργεί, όπως πάντοτε, εις βάρος των μη προνομι-
ούχων, όπως άλλωστε επιτάσσει το καπιταλιστικό 
κοσμοείδωλο, ιδίως σε νησιωτικές περιοχές όπου 
η τουριστική μονοκαλλιέργεια, η ατομικιστική κο-
σμοαντίληψη και το ήθος και η κουλτούρα του εύ-
κολου κέρδους τείνουν να διαβρώσουν τα πάντα.

Η πολυπόθητη πάντως δημιουργία μονάδας 
αιμοκάθαρσης στην Πάρο, που θα εξυπηρετούσε 
τους νεφροπαθείς, μονίμους και εποχικούς κα-
τοίκους της Πάρου και της Αντιπάρου και των 
γύρω νησιών, όπως και τους μη εξυπηρετούμε-
νους ασθενείς της Νάξου, δυστυχώς δεν φαίνεται 
να λαμβάνει σάρκα και οστά στο ορατό μέλλον. Ως 
εκ τούτου θα πρέπει να δούμε τι μπορεί να γίνει 
με την υπάρχουσα μονάδα, εκείνη του κρατικού 
Νοσοκομείου της Νάξου.

Τα παραπάνω φαινόμενα παθογένειας δεν θα εί-
χαν παρατηρηθεί, κατά την άποψή μας, εάν είχαν 
ληφθεί μέτρα εξυγίανσης και εξορθολογισμού της 
λειτουργίας των δημόσιων νησιωτικών Μονάδων 
Τεχνητού Νεφρού και εν προκειμένω της Μονά-
δας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Νάξου, 
όπως:

1) Η σύνταξη και η εφαρμογή αναλυτικού εσω-
τερικού κανονισμού. Η θέσπιση και ο καθορισμός 
αντικειμενικών κριτηρίων αναφορικά με τις διαδι-
κασίες διαλογής και εξυπηρέτησης των ασθενών 
της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου 
Νάξου, είτε πρόκειται για νησιώτες, Παριανούς και 
Ναξιώτες, μονίμους και εποχικούς κατοίκους των 
νησιών μας, είτε για επισκέπτες τους.

2) Η εντοπιότητα. Συνεκτίμηση του παράγοντα 
«εντοπιότητα» των ασθενών, όπως συμβαίνει π.χ. 
και σε περιπτώσεις διορισμού. Δεν είναι δυνατόν 
νεφροπαθείς που είναι από την Πάρο και τη Νάξο, 
είτε είναι δημότες των νησιών αυτών και ψηφί-
ζουν εκεί, είτε ακόμα διαθέτουν επιπλέον ΑΦΜ 
και ΜΑΝ Πάρου και Νάξου, είτε διατηρούν τα 
σπίτια τους, την περιουσία τους, τους συγγενείς 
τους και τα εν γένει συμφέροντά τους στην Πάρο 
και τη Νάξο, και να αντιμετωπίζονται από τη Μο-

νάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Νάξου 
ως «τουρίστες», εξισούμενοι και εξομοιούμενοι με 
ασθενείς που δεν έχουν καμία σχέση με τα νησιά 
μας, αλλά απλώς τα επισκέπτονται στο πλαίσιο της 
προσωπικής τους αναψυχής.

3) Η διαφάνεια. Δεν νοείται η Νάξος να έχει ανα-
γορευτεί σε «έξυπνο νησί», κάτι που συνεπάγεται 
την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογικών εφαρ-
μογών (π.χ. χρήση drones μεταφοράς φαρμάκων 
στα γύρω νησιά με τερματικό σταθμό την ταράτσα 
του Νοσοκομείου, ποικίλη πληροφόρηση σε χρό-
νο μηδέν στους τουρίστες μέσα από ηλεκτρονικές 
εφαρμογές). Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε π.χ. 
το πόσες κενές θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων 
υπάρχουν στα δημόσια πάρκινγκ της Χώρας Νά-
ξου, αλλά ο ακριβής αριθμός των κενών κλινών 
νεφροπαθών να παραμένει παντελώς άγνωστος 
για τους άμεσα ενδιαφερόμενους και να βασιζό-
μαστε «καλή τη πίστει» σε πληροφορίες μη επα-
ληθεύσιμες.

4) Η ανανέωση του ιατρικού προσωπικού ανά 
τακτά και εύλογα χρονικά διαστήματα, θα μπορού-
σε εν προκειμένω να έχει θετικά αποτελέσματα, 
πρακτική που εφαρμόζεται και σε άλλους τομείς 
της δημόσιας διοίκησης. (Σε μία τέτοια περίπτωση 
προφανώς και δεν πρόκειται να κλείσει η εν λόγω 
Μονάδα Υγείας, όπως παραπλανητικά έχει υπο-
στηριχθεί). Η δε προσθήκη ενός δεύτερου νεφρο-
λόγου στο Νοσοκομείο Νάξου αποτελεί εκ των ων 
ουκ άνευ. Η διαιώνιση του χρονίζοντος ιδιότυπου 
καθεστώτος της ύπαρξης ενός και μόνο νεφρολό-
γου και της επί μακρόν υποκατάστασης του δεύτε-
ρου νεφρολόγου από παθολόγο προφανώς και δεν 
μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί επ’ αόριστον.

5) Επιτακτική ανάγκη αποτελεί και η ενίσχυση 
του άνωθεν ελέγχου αναφορικά με τη λειτουργία 
της Μονάδας Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου 
Νάξου, ο οποίος δεν θα επιτρέπει πλέον εν τοις 
πράγμασι την «εν λευκώ» διαχείρισή της, εκτός 
κάποιου κανονιστικού πλαισίου, φαινόμενο αδια-
νόητο για μία ευνομούμενη, ευρωπαϊκού τύπου, 
νεωτερική πολιτεία. Η Δημόσια Υγεία δεν είναι και 
δεν μπορεί να αποτελεί το οιονεί προσωπικό «τσι-
φλίκι» κανενός. Λογικές και πρακτικές, που μάς 
παραπέμπουν συνειρμικά στην εποχή της οθω-
μανικής κυριαρχίας, δεν έχουν θέση στην Ελλάδα 
του 2023.

«Κραυγή» αγωνίας από τους 
νεφροπαθείς Πάρου και Νάξου
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Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου:
«Στήριξη των εργαζομένων  
στους ΟΤΑ»

Ανακοίνωση στήριξης των εργαζομένων στους Οργανι-
σμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με αφορμή την πα-
νελλαδική απεργία που πραγματοποίησε η ΠΟΕ-ΟΤΑ την 
Τρίτη (17/1), εξέδωσε η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, η οποία 
μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Με αφορμή τον θάνατο ανασφάλιστης εργαζόμενης σε απορριμματοφόρο 
στο Ξυλόκαστρο, προκηρύχτηκε την Τρίτη 17 Γενάρη πανελλαδική απεργία 
των εργαζομένων στους ΟΤΑ, διεκδικώντας μέτρα προστασίας και δίνοντας 
αγωνιστική απάντηση για τους δεκάδες νεκρούς εργαζόμενους τα τελευταία έξι 
χρόνια. Με ευθύνη όλων των κομμάτων εξουσίας και των κυβερνήσεων τους 
οι δήμοι αδειάζουν από μόνιμους εργαζόμενους με ταυτόχρονη προώθηση των 
ελαστικών σχέσεων εργασίας και την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών. Την ίδια 
στιγμή με τη διάλυση της επιθεώρησης εργασίας επικρατεί εργασιακή ζούγκλα 
στους χώρους δουλειάς και έχουν υποβαθμιστεί οι ρόλοι του τεχνικού ασφα-
λείας και του ιατρού εργασίας.

Οι δημοτικές αρχές έχουν και αυτές το δικό τους μερίδιο ευθύνης. Στη περί-
πτωση του δήμου μας κοντεύει χρόνος από την καταγγελία των οδηγών απορ-
ριμματοφόρων για τις επικίνδυνες κλίσεις των “δρόμων” μέσα στο ΧΥΤΑ, που 
σύμφωνα με τους υπεύθυνους η κλίση τους είναι σε κάποιες περιπτώσεις της 
τάξης του 16%! Παρά τις δεσμεύσεις από τον Σεπτέμβριο για μια προσωρινή 
λύση, μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει τίποτα με αποτέλεσμα εργαζόμενοι και οχή-
ματα να είναι εκτεθειμένοι στο κίνδυνο μιας ανατροπής. Κανένα ενδιαφέρον 
από τη δημοτική αρχή για τους εργαζόμενους της και τη δημοτική περιουσία 
και κανένα μέτρο από τον υπεύθυνο διαχειριστή του ΧΥΤΑ, τον ΦoΔΣΑ Ν. 
Αιγαίου ΑΕ.

Στηρίζουμε τον αγώνα που δίνουν οι εργαζόμενοι για την ασφάλεια τους, για 
τα εργασιακά τους δικαιώματα και τα μισθολογικά τους αιτήματα».

Τεχνικοί ασφαλείας
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων συνεχίζει την υλοποίηση επιμορφωτικών προ-

γραμμάτων σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας, που θα 
πραγματοποιηθούν το πρώτο εξάμηνο του 2023.

Το σεμινάριο διάρκειας 10 ωρών (2 ημερών) πραγματοποιείται με φυσική 
παρουσία και αφορά κάθε ιδιοκτήτη επιχείρησης των κλάδων εμπορίου και 
παροχής υπηρεσιών που απασχολεί ή επιθυμεί να απασχολήσει προσωπικό, 
έτσι ώστε να ασκεί ο ίδιος τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας στην επιχεί-
ρησή του. Διαφορετικά, είναι απαραίτητο να προσλάβει εξωτερικό συνεργάτη 
για όσο διάστημα απασχολεί προσωπικό.

Υποβολή τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1. Αίτηση με πλήρη στοιχεία επικοινωνίας του ενδιαφερόμενου εργοδότη.
2. Εικόνα taxis με όλες τις δραστηριότητες της επιχείρησης.
3. Στοιχεία μητρώου φυσικού / νομικού προσώπου της επιχείρησης.
Σημειώνεται ότι ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα τηρηθεί 

σειρά προτεραιότητας. Η καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής 
είναι μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2023 για τους ενδιαφερόμενους από την Πάρο.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις, στο Τμήμα Κατάρτισης (τηλ. 2281082346, 
εσωτερικό 4) ή το γραφείο της Πάρου (τηλ. 2284023031).

Μεταφορικό Ισοδύναμο
Την έναρξη της υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την 1η φάση 

2022, του μέτρου Μεταφορικού Ισοδύναμου επιχειρήσεων, ανακοίνωσε η Γε-
νική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τα παραστατικά που θα υποβάλλονται θα πρέπει να αφορούν μόνο τη συ-
γκεκριμένη περίοδο για χρηματοδότηση -από 1/1/2022 έως και 30/6/2022- 
και δεν δύναται να υποβληθούν στην περίοδο της επόμενης φάσης (2ης).

Η υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης του μέτρου ξεκίνησε την Δευτέρα 16 
Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, στην ιστοσελίδα του Μετα-
φορικού Ισοδύναμου (https://metaforikoisodynamo.gr).

https://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/317046/panelladiki-apergia-stis-17-genari-gia-metra-prostasias-ton-ergazomenon
https://www.902.gr/eidisi/ergatiki-taxi/317046/panelladiki-apergia-stis-17-genari-gia-metra-prostasias-ton-ergazomenon
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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)

Πωλούνται από κατασκευαστή τα 
εξής ακίνητα:
ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ: Παροικίας: Μονο-
κατοικία 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

ΘΑΨΑΝΑ: Κτήμα 10,5 στρέμματα 
επί του δρόμου, με ρεύμα. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6946550600.

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 
6977442828 - 6974811838

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ενοικιάζεται στούντιο και 2άρι. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6976 119 302.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟΥ 
πωλείται λόγω γήρατος στην περιοχή 
Αγκαιριά / Αλυκή, τιμή συζητήσιμη, 
ή ζητείται συνέταιρος. Λειβαδάς 
Παναγιώτης: 6932 285 768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ενοικιάζεται 
πλήρως εξοπλισμένη στο Δρυό. Τηλ. 
για πληροφορίες: 6972 558 231

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

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

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

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

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

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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στην Παροικιά για τη θερινή σεζόν, 
στις θέσεις: απογευματινό ρεσε-
ψιονίστ, μπουφέ, συντηρητή. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6947 023 004.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για μικρό 
ξενοδοχείο στη Παροικιά. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, καλές αποδοχές. Τηλ. 
6934 630438

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στη Χρυσή Ακτή για τη θερινή 
σεζόν, στις θέσεις: ρεσεψιονίστ και 
καμαριέρας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6931 
728 111

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

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

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Αγγελία έως 15 λέξεις
1 έκδοση: 10,00€ / 3 εκδόσεις: 20,00€ 
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Από τον Πρόδρομο ξεκίνησαν, την Δευτέρα 
(16/1) οι προγραμματισμένες συναντήσεις - συ-
γκεντρώσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου ανά 
κοινοτικό διαμέρισμα, με θέμα «απολογισμός της 
περιόδου 2019-2022, παρόν και μέλλον».

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Κώστας 
Ροκονίδας, πλαισιωμένος από την δημοτική σύμ-
βουλο Αγγελική Παυλάκη όπως επίσης και από 
τον κοινοτικό σύμβουλο Γιώργο Παυλάκη, ανα-
φέρθηκε στις γενικότερες κοινωνικοοικονομικές 
συνθήκες που παίζουν ουσιαστικό ρόλο στον προ-
σανατολισμό και την ανάπτυξη του τόπου.

Στη συνέχεια αναφέρθηκε διεξοδικά στην στάση 
και τη δράση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, το 
διάστημα 2019-2022, όπου το μεγαλύτερο μέρος 
αυτού, χαρακτηρίστηκε από τις επιπτώσεις της 
πανδημίας στη καθημερινή ζωή όλων μας, πόσο 
μάλλον στην άμεση επικοινωνία με τον κόσμο.

Ο κ. Ροκονίδας, ακολούθως τόνισε ότι με πρω-
τοβουλία της Λαϊκής Συσπείρωσης αναδείχθηκαν 
και πάρθηκαν ομόφωνες αποφάσεις στο δημοτικό 
συμβούλιο για μια σειρά από σοβαρά θέματα, όπως 
υγεία, Κέντρο Υγείας, καθαριότητα, ΧΥΤΑ, σχολι-
κή στέγη, προστασία περιβάλλοντος, κλπ. Επίσης, 

αναφέρθηκε στις ερωτήσεις που τέθηκαν από τη 
Λαϊκή Συσπείρωση προ ημερησίας στα δημοτικά 
συμβούλια και τέλος στη υποβάθμιση - απαξίω-
ση  των κοινοτικών συμβουλίων στη πράξη, αφού 
ελάχιστα έως κανένα από τα θέματα που τα απα-
σχόλησε δεν ήρθε ως θέμα συζήτησης στο δημο-
τικό συμβούλιο.

Ακολούθησε μια γόνιμη συζήτηση με τους συμ-
μετέχοντες όπου έθιξαν μια σειρά από λιμνάζοντα 
προβλήματα που ταλαιπωρούν την κοινότητα, 

«χωρίς να βλέπουν καμία βούληση για την επίλυ-
σης τους από την δημοτική αρχή που κινείται στις 
ράγες εξυπηρέτησης συγκεκριμένης πολιτικής, 
της αναβλητικότητας και των μικροεξυπηρετήσε-
ων», όπως αναφέρθηκε.

Κλείνοντας τη συζήτηση, ο κ. Ροκονίδας είπε ότι 
η Λαϊκή Συσπείρωση ήταν είναι και θα είναι πα-
ρούσα, δίπλα στον παριανό που αγωνιά για τον 
τόπο του και για το μέλλον των παιδιών του. Πα-
ράλληλα αναδείχθηκε το ζήτημα της αξιοποίησης 
της δημοτικής περιουσίας στον Πρόδρομο και επ’ 
αυτού, ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης 
δεσμεύτηκε να φέρει το θέμα προς συζήτηση στο 
δημοτικό συμβούλιο.

Τέλος, σημειώνεται ότι η επόμενη προγραμμα-
τισμένη συνάντηση - συγκέντρωση του συνδυα-
σμού είναι για σήμερα Παρασκευή (20/1) και ώρα 
19:00 στην Αγροτολέσχη, στην Μάρπησσα.

Ξεκίνησαν οι συναντήσεις της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου

Εκτός Λ.Σ. οι Γιουρτζίδης 
και Πιτσικάλης

«Κάνουμε γνωστό ότι ο εκλεγμένος με την 
Λαϊκή Συσπείρωση δημοτικός σύμβουλος 
Χαρίλαος Γιουρτζίδης, παραιτείται του αξιώ-
ματος του, αφού βλέπει πλέον την συμμετο-
χή του στα κοινά του νησιού μας, έξω από 
τον συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρωσης. Τη 
θέση του θα καταλάβει η Παρασκευή Καπού-
τσου. Ο δε κοινοτικός σύμβουλος Κώστου Άγ-
γελος Πιτσικάλης δεν εκπροσωπεί πλέον την 
Λαϊκή Συσπείρωση».
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Κ16: Εύκολες 
νίκες για Α.Ο.Π. 
και Νηρέα

«Ποδαρικό» στο νέο έτος με ευρείες εντός έδρας 
νίκες κατέγραψαν -για τον δεύτερο όμιλο του 
πρωταθλήματος Κ16- ο Α.Ο. Πάρου, που επικρά-
τησε με 8-0 του Μαρπησσαϊκού και ο Νηρέας, που 
κέρδισε με 6-3 τον Παμμηλιακό.

Α.Ο. Πάρου-Μαρπησσαϊκός 8-0

Την δεύτερη νίκη του σε ισάριθμα παιχνίδια στην 
κατηγορία Κ16 σημείωσε ο Α.Ο.Π., με σκορ 8-0 
απέναντι στον Μαρπησσαϊκό. Για το «συγκρότη-
μα» του Δημήτρη Τριανταφυλλάκου, που σημειω-
τέον είχε και τρία δοκάρια, σκόραραν οι Αλιφιέρης 
(18’, 50’, 72’ πεν.), Παντελαίος (46’, 52’), Κοντός 
(54’, 58’) και Γκέκα (42’).

Α.Ο. Πάρου: Πετρόπουλος (62’ Μανιώτης), Μα-
ραγκουδάκης (62’ Χ. Νικολάου), Κρίσπης, Σταυ-
ρόπουλος (62’ Ρούσσος), Βοσινάκης, Μπέτσα (62’ 
Αποστολίδης), Γκέκα (62’ Αδάμ), Ζέλα, Παντελαίος 
(62’ Μελανίτης), Αλιφιέρης, Κοντός (62’ Α. Πού-
λιος).

Μαρπησσαϊκός: Τσιγώνιας, Τόσκα, Παυλάκης, 
Κάρχιου, Φιέρι, Βράπι, Κολλτσάκου, Γ. Φραντζής, 
Ε. Λούζι, Νταουτάι, Σ. Λούζι.

Νηρέας-Παμμηλιακός 6-3

Σ’ ένα όμορφο παιχνίδι, το οποίο ήταν ιδιαί-
τερα ανταγωνιστικό στο πρώτο ημίχρονο (3-2), 
εν τέλει ο Νηρέας ήταν αυτός που πανηγύρι-
σε στο φινάλε με σκορ 6-3, πετυχαίνοντας τη 
δεύτερη φετινή του νίκη στην κατηγορία Κ16. 
Για τον Νηρέα τα γκολ πέτυχαν οι Κανέλλης (3’, 
31’, 40’), Φ. Ρόκου (50’), Ζουμής (65’) και Ντίσα 
(80’), ενώ για τον Παμμηλιακό ο Γαλλής σημείωσε 
χατ-τρικ (18’, 28’, 71’ πεν.).

Νηρέας: Τσαχπίνης, Πατέλης, Ζουμής, Ντίσα, 
Θαλασσινός, Φ. Ρόκου, Μάρκου (67’ Αρκουλής), 
Κανέλλης, Χριστόφορος (72’ Κρ. Ρόκου), Μουτζου-
ρούλιας (56’ Γαβαλάς), Σούλι (67’ Καλαφάτης).

Παμμηλιακός: Κοροβέσης, Ρουμελιώτης, Μάλ-
λης, Γεωργαλάκης, Κούτη, Πρεβενάς, Παπαδόπου-
λος, Ζούλιας, Φ. Κουλακιώτης, Γαλλής, Νίνος.

Η βαθμολογία:
1. Α.Ο. Πάρου 6 β. (2 αγώνες)
2. Μαρπησσαϊκός 3 β. (3 αγώνες)
3. Παμμηλιακός 3 β. (3 αγώνες)
4. Νηρέας -4 β. (4 αγώνες)
* Ο Νηρέας δέχθηκε ποινή 10 βαθμών

Ε.Π.Σ.Κ.: 
Κάλεσμα 
ετοιμότητας για 
το Αθλητικό 
Μητρώο

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλά-
δων, με έγγραφό της προς τα σωματεία που δεν 
έχουν εγγραφεί στο Αθλητικό Μητρώο (Α.Ο. Σε-
ρίφου, Πανσιφναϊκός, Α.Σ. Ίου, Αστέρας Τραγαίας) 
τα ενημερώνει για ενδεχόμενη συμμετοχή τους 
στο πρωτάθλημα και το κύπελλο, εφόσον ανοίξει 
η πλατφόρμα για εγγραφές και είναι σε ετοιμότητα 
να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

Ειδικότερα, το έγγραφο της Ε.Π.Σ.Κ. αναφέρει:
«Κατόπιν έντονων πιέσεων, μας γνωστοποιήθηκε 

προφορικώς ότι το Μητρώο της ΓΓΑ για την έντα-
ξη των εναπομεινάντων Σωματείων μας θα ανοίξει 
περίπου στις αρχές Φεβρουαρίου. Κατόπιν αυτού 
παρακαλούμε όπως μας δηλώσετε άμεσα το βαθ-
μό ετοιμότητας για την εγγραφή σας στο Μητρώο 
καθώς και την επιθυμία σας μετά την εγγραφή, 
για συμμετοχή στους εναπομείναντες αγώνες των 
πρωταθλημάτων και του κυπέλλου της Ένωσης, 
ώστε με νεώτερη απόφαση το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ.Κ. να 
σας δίνει αυτό το δικαίωμα».

Μπάσκετ
Με δύο αναμετρήσεις στο κλειστό γήπεδο της 

Μάρπησσας, συνεχίστηκε την Κυριακή (15/1) 
το παιδικό πρωτάθλημα στον δεύτερο όμιλο της 
Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων. Ο Πλοηγός Αντιπάρου ήταν ο 
κερδισμένος της 7ης αγωνιστικής, καθώς επικρά-
τησε με σκορ 72-56 του Α.Ο. Πάρου. Έτσι, πέτυχε 
την 5η νίκη του και συνεχίζει να διεκδικεί, μαζί με 
την Α.Ε. Σαντορίνης, την κατάκτηση της δεύτερης 
προνομιούχου θέσης που οδηγεί στο Final Four του 
πρωταθλήματος. Από την άλλη πλευρά, ο Α.Ο.Π. 
με 2 νίκες και 5 ήττες έχει μείνει στην 5η θέση. 
Στο δεύτερο παιχνίδι, ο Μαρπησσαϊκός δεν μπόρε-
σε να φανεί ανταγωνιστικός απέναντι στη δυνατή 
ομάδα των Φαναριών Νάξου -που είναι αήττητη 
και εκ των φαβορί για τον τίτλο- γνωρίζοντας την 
ήττα με 23-96 και παραμένοντας στην 4η θέση με 
3 νίκες και 4 ήττες πλέον.

Κ12: Δύο νίκες 
και μία ισοπαλία 
για τον Α.Ο.Π.

Με δύο νίκες και μία ισοπαλία ολοκλήρωσε τις 
αγωνιστικές υποχρεώσεις του Σαββατοκύριακου 
το ποδοσφαιρικό τμήμα Κ12 του Α.Ο. Πάρου, για 
το πρωτάθλημα του 2ου ομίλου, έχοντας για πρω-
ταγωνιστή σε όλα τα ματς τον Βασίλη Πετρόπουλο 
που σκόραρε και τα πέντε τέρματα της ομάδας του.

Α.Ο. Πάρου-Παμμηλιακός (1) 2-0

Με δύο γκολ του Β. Πετρόπουλου, ένα σε κάθε 
ημίχρονο (13’, 35’) ο Α.Ο. Πάρου πήρε την πρώτη 
του νίκη χρονικά απέναντι στον Παμμηλιακό 1 με 
σκορ 2-0, όντας καλύτερος σε όλη τη διάρκεια του 
παιχνιδιού. 

Α.Ο. Πάρου: Ε. Χανιώτης (55’ Αλιπράντης), 
Γιάνκου, Αρκάς (55’ Ρουσουνέλης), Βασταρδής, 
Μαντάν (50’ Ηλιόπουλος), Π. Χανιώτης (50’ Πού-
λιος), Ιωαννίδης, Πατέλης, Πετρόπουλος (55’ Πάσ-
σος).

Παμμηλιακός 1: Νίνος, Ρουμελιώτης (50’ Πα-
γώνης), Δανδουλάκης, Βαμβακάρης, Νάκας, Καυ-
καλάς, Π. Ζούλιας (50’ Μαρκαντώνης), Μαρίνος, 
Αμπντουλάρι.

Α.Ο. Πάρου-Παμμηλιακός (2) 2-2

Αμφίρροπο και με όμορφα γκολ ήταν το δεύτερο 
παιχνίδι του Α.Ο. Πάρου απέναντι στην δεύτερη 
ομάδα του Παμμηλιακού, για το πρωτάθλημα Κ12, 
που έληξε ισόπαλο με σκορ 2-2. Για τον Α.Ο.Π. ο 

Β. Πετρόπουλος σκόραρε και τα δύο τέρματα (19’, 
47’), ενώ για τον Παμμηλιακό 2 τα γκολ πέτυχαν 
στο φίναλε των ημιχρόνων οι Μάνι (30’) και Κο-
ροβέση (60’). 

Α.Ο. Πάρου: Ε. Χανιώτης, Γιάνκου, Αρκάς (54’ 
Ρουσουνέλης), Βασταρδής (40’ Μαύρης), Μαντάν 
(40’ Πούλιος), Π. Χανιώτης (30’ Πάσσος), Ιωαννί-
δης, Πατέλης (57’ Αλιπράντης), Πετρόπουλος (54’ 
Ηλιόπουλος).

Παμμηλιακός 2: Μαρίνος, Π. Ζούλιας, Γ. Βαλέ-
τας (30’ Ι. Ζούλιας), Χαμαράκης (36’ Δ. Ζούλιας), 
Βεντούρης (36’ Α. Βαλέτας), Κοροβέση, Μάνι, Β. 
Πηρουνάκης (17’ Μαυρογιάννης), Α. Πηρουνά-
κης.

Α.Ο. Πάρου-Κανονιέρηδες 1-0

Με γκολ του Β. Πετρόπουλου στο 25’ ο Α.Ο. Πά-
ρου «έγραψε» τη δεύτερη νίκη του, 1-0 τους Κα-
νονιέρηδες Σύρου, στο πρωτάθλημα Κ12, ολοκλη-
ρώνοντας με συγκομιδή 7 βαθμών ένα πλούσιο 
αγωνιστικά διήμερο.

Α.Ο. Πάρου: Ε. Χανιώτης (54’ Αλιπράντης), 
Γιάνκου, Μαντάν (49’ Μαύρης), Αρκάς (54’ Τρι-
αντάφυλλος), Πατέλης (54’ Πάσσος), Βασταρδής, 
Ιωαννίδης, Ηλιόπουλος (45’ Πούλιος), Πετρόπου-
λος (54’ Ρουσουνέλης).

Κανονιέρηδες: Μ. Μάρα, Γ. Μάρα, Ι. Σαργο-
λόγος, Τσούκου, Ρόγκα, Σουλοβάρι, Καραγιάννη, 
Μπόλας, Χάμζα (47’ Γιαννακόπουλος).

Αήττητος ο Μαρπησσαϊκός, έχασε ο Νηρέας

Για τον 3ο όμιλο του πρωταθλήματος Κ12, ο 
Μαρπησσαϊκός επέστρεψε από τη Σαντορίνη με 
απολογισμό μία νίκη (5-0 τον Α.Σ. Σαντορίνης) και 
μία ισοπαλία (3-3 με τον Πανθηραϊκό). Αντίθετα, η 
Κ12 του Νηρέα ηττήθηκε εντός έδρας με σκορ 5-0 
από την ομάδα του ΠΑΣ Νάξου.

Βόλεϊ
Την πρώτη νίκη τους στο φετινό πρωτάθλημα 

Κ16 πανηγύρισαν την Κυριακή (15/1) τα κορίτσια 
του Α.Ο. Πάρου, επικρατώντας με 3-0 σετ του Νη-
ρέα στο βόλεϊ. Αυτό ήταν το δεύτερο παιχνίδι για 
τον Α.Ο.Π., καθώς έχει προηγηθεί ήττα από την 
ομάδα της Ίου, ενώ για τον Νηρέα ήταν η πρώτη 
εμφάνιση.

Τυπικά γηπεδούχος ήταν ο Νηρέας και τα σετ 
ολοκληρώθηκαν με σκορ 15-25, 14-25 και 20-25 
υπέρ του Α.Ο. Πάρου.

αθλητικά
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Βαριά 
«άρρωστη»  
η Α.Ε.Π.

Στην αγωνιστική ανωτερότητα της πρωτοπόρου 
και επίδοξης πρωταθλήτριας Ελλάς Σύρου υπέκυ-
ψε η Α.Ε. Πάρου, που βίωσε την τέταρτη φετινή 
της ήττα και πρώτη εντός έδρας, με σκορ 5-0, στο 
πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Α’ Ε.Π.Σ.Κ.

Σ’ ένα ακόμη παιχνίδι δεν έλειψαν τα προβλήμα-
τα, αγωνιστικά και μη, για την ομάδα της Πάρου, 
που το τελευταίο χρονικό διάστημα ταλαιπωρείται 
και δείχνει να «νοσεί», αναζητώντας το... αντίδοτο 
ώστε να παραμείνει όρθια και ανταγωνιστική. Σί-
γουρα για να επέλθει η «κανονικότητα» στις τάξεις 
της Α.Ε.Π. χρειάζονται να γίνουν πολλά σε όλους 
τους τομείς και κυρίως να παρθούν γενναίες και 
ουσιαστικές αποφάσεις.

Στο αγωνιστικό μέρος το παιχνίδι δεν αντέχει σε 
ιδιαίτερη ανάλυση, καθώς παρά την προσπάθεια 
που κατέβαλαν όλοι όσοι αγωνίστηκαν, η διαφορά 
δυναμικότητας στην παρούσα φάση ήταν εμφανέ-
στατη κι έτσι η Ελλάς Σύρου πρόσθεσε ένα εύκολο 
«τρίποντο» στη βαθμολογική συγκομιδή της.

Ήδη από το πρώτο ημίχρονο είχε κριθεί ο νικη-
τής, αφού η Συριανή ομάδα κατάφερε να προηγη-
θεί γρήγορα με 3-0 στο εικοσάλεπτο. Μόλις στο 2’ 
σε σέντρα του Μπακατσέλου από δεξιά, ο Μαριάν 
Ογκνιάνοφ με σουτ στη κίνηση μέσα από ην πε-
ριοχή νίκησε τον Βασιλάρη και άνοιξε το σκορ (0-
1). Ακολούθως τη σκυτάλη στο σκοράρισμα πήρε 
ο Χάρης Παράβαλος, που σημείωσε δύο τέρματα. 
Πρώτα στο 15’ εκμεταλλευόμενος αμυντικό λάθος, 
πήρε τη μπάλα και με πλάσε ζευγάρωσε τα τέρματα 
της ομάδας του (0-2), ενώ στο 19’ πήρε την ασίστ 
του Σταμούλη και με ωραίο τελείωμα ανέβασε κι 
άλλο τον δείκτη του σκορ (0-3). Με αυτό το σκορ οι 
δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα αποδυτήρια για την 
ανάπαυλα, με την Α.Ε.Π. να έχει μόλις μία καλή 
στιγμή στο 16’, όταν σε σουτ του Βαθρακοκοίλη η 
μπάλα έφυγε λίγο άουτ.

Στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο είχε διαδικαστι-
κό χαρακτήρα, ο ρυθμός έπεσε αισθητά, ωστόσο 
η Ελλάς Σύρου έφθασε στην επίτευξη δύο ακό-
μη τερμάτων, με «δράστη» αυτή τη φορά τον κο-
ρυφαίο της σκόρερ Παναγιώτη Παυλόπουλο. Ο 
έμπειρος επιθετικός στο 55’ εκμεταλλεύτηκε τη 
σύγχυση στην άμυνα της Α.Ε.Π. και με πλασέ σκό-
ραρε (0-4), ενώ στο 67’ με μία όμορφη προσωπική 
ενέργεια και τεχνικό σουτ έξω από την περιοχή 
διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα (0-5). Από την 
πλευρά της, η ομάδα της Α.Ε. Πάρου έφθασε κο-
ντά στο γκολ στο 48’, όμως η κεφαλιά του Σαμπάν 
Μουράι -από το φάουλ του Δημ. Κρητικού- απο-
κρούστηκε από αντίπαλο τερματοφύλακα, βρήκε 
στο δεξί κάθετο δοκάρι και κατέληξε κόρνερ.

Α.Ε. Πάρου: (Μοστράτος), Βασιλάρης, Παπα-
δόπουλος, Δημ. Κρητικός (76’ Τσόκα), Γκέρτι (63’ 
λ.τ. Ραγκούσης), Μουράι, Γαβαλάς, Βασιλόπουλος 
(76’ Στεφανίδης), Κρίστι (46’ Παντελαίος). Εσάι, Ε. 
Κρητικός (46’ Μπερνικόλας), Βαθρακοκοίλης.

Ελλάς Σύρου: (Παπαδόπουλος), Παπαδόπου-
λος (46’ Μώττος), Λαλάς, Σταμούλης (66’ Πρίντε-
ζης), Οικονομόπουλος, Κολλιάκος, Έντσεφ (35’ λ.τ. 

Αργυρός), Ογκνιάνοφ, Μπακατσέλος, Παυλόπου-
λος, Μανουδάκης (46’ Νομικός), Παράβαλος (57’ 
Ρηγούτσος).

Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:

Α.Ε. Πάρου-Ελλάς Σύρου 0-5
Παμμηλιακός-Πανναξιακός 1-1
Ρεπό: Σαντορίνη

Η βαθμολογία:

1. Ελλάς Σύρου 19 β. (7 αγώνες)
2. Πανναξιακός 9 β. (7 αγώνες)
3. Παμμηλιακός 8 β. (8 αγώνες)
4. Σαντορίνη 7 β. (7 αγώνες)
5. Α.Ε. Πάρου -3 β. (7 αγώνες)
* Η Α.Ε. Πάρου δέχθηκε ποινή 10 βαθμών
** Ο Α.Ο. Πύργου τέθηκε εκτός πρωταθλήματος

Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

22/1, 15.00: Πανναξιακός-Α.Ε. Πάρου
22/1, 17.00: Ελλάς Σύρου-Σαντορίνη
Ρεπό: Παμμηλιακός

Θετικό πρόσημο 
και στην Ιταλία 
ο Ν.Ο.Π. 

Στη Νάπολη της Ιταλίας βρέθηκαν το τριήμερο 
3-5 Ιανουαρίου οι αθλητές του Ναυτικού Ομίλου 
Πάρου, Γιάννης Γκουρογιάννης, Κωνσταντίνα 
Ραγκούση και Ιωάννα Φαρούπου, για να συμμε-
τέχουν στον διεθνή διασυλλογικό αγώνα «XXIX 
Trofeo Marcello Campobasso».

Ανάμεσα σε 250 αθλητές από 11 χώρες, οι εκ-
πρόσωποι του Ν.Ο.Π. κατάφεραν να πλασαριστούν 

σε καλές θέσεις, καταβάλλοντας μεγάλη προσπά-
θεια και ξεπερνώντας τις δύσκολες καιρικές συν-
θήκες που επικρατούσαν καθ’ όλη τη διάρκεια των 
αγώνων.

Συγκεκριμένα, η Κωνσταντίνα Ραγκούση κατέ-
λαβε την 7η θέση στα κορίτσια και την 32η της 
γενικής κατάταξης, ο Γιάννης Γκουρογιάννης κα-
τέλαβε την 9η θέση στα αγόρια κάτω των 11 ετών 
και την 41η της γενικής κατάταξης και η Ιωάν-
να Φαρούπου την 47η θέση στα κορίτσια και την 
154η στη γενική κατάταξη.

Οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι παριανοί αθλη-
τές ήταν πολύτιμες και αξίζουν συγχαρητήρια σε 
όλη την αποστολή του Ν.Ο.Π., που συνόδευσε ο 
προπονητής Παναγιώτης Ταγαρόπουλος.

αθλητικά



Νέα χρονιά. Νέοι στόχοι.
Νέες απαιτήσεις.

Συνεχίζουµε δυναµικά
µε ανανεωµένη ιστοσελίδα.

* σε λίγες µέρες κοντά σας


