
ΑΠΟ ΤΟ 1945

www.fonitisparou.gr
@ fo n i t i s p a r o u
#Fon i t i s Pa r o u

Εβδομαδιαία πολιτική εφημερίδα Πάρου - Αντιπάρου

Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023  _  Φύλλο 640

Υποψήφια 
βουλευτής η 
Μαρία Χανιώτη
Η Παριανή επιχειρηματίας και πρώην 
αντιδήμαρχος, Μαρία Χανιώτη, είναι 
και επίσημα υποψήφια βουλευτής Κυ-
κλάδων με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική 
Συμμαχία στις προσεχείς εκλογές.

» ΣΕΛ. 4

Λευκιανοί 
Σύλλογοι για 
καθαριότητα και 
έργα ΔΕΥΑΠ
Με επιστολές προς τον δήμαρχο Πά-
ρου και τη ΔΕΥΑΠ -οι Σύλλογοι Λευ-
κιανών Αθήνας, «Υρία» και Ανακαινί-
σεως Αγίας Τριάδας- θέτουν ζητήματα 
καθαριότητας και ζητούν ενημέρωση 
για τα έργα στον οικισμό των Λευκών.

» ΣΕΛ. 2

Στο Final 4  
οι νεανίδες  
του Α.Ο.Π.
Με πανηγυρικό τρόπο, καθώς ολοκλή-
ρωσαν τη φάση των ομίλων αήττητες 
με τέσσερις νίκες σε ισάριθμα παιχνί-
δια, οι νεανίδες του Α.Ο. Πάρου προ-
κρίθηκαν στην τελική φάση του αντί-
στοιχου πρωταθλήματος.

» ΣΕΛ. 15

Πρώτο... debate για την Υγεία

Σε τεντωμένο σχοινί  
η δημόσια περίθαλψη
Η «Φωνή της Πάρου» ξεκινάει μία σειρά από θεματικά debate, όπου οι τρεις επικεφαλής των δημοτικών συνδυα-
σμών και υποψήφιοι δήμαρχοι Πάρου θ’ απαντούν σε κοινές ερωτήσεις. Στη σημερινή έκδοση, η θεματική ενότητα 
αφορά την Υγεία.

» ΣΕΛ. 8-9

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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τοπικές ειδήσεις

Λευκιανοί Σύλλογοι 
για καθαριότητα  
και έργα ΔΕΥΑΠ

Με επιστολές προς τον δήμαρχο Πάρου και τη ΔΕΥΑΠ -οι Σύλ-
λογοι Λευκιανών Αθήνας, «Υρία» και Ανακαινίσεως Αγίας Τρι-
άδας- θέτουν ζητήματα καθαριότητας και ζητούν ενημέρωση για 
τα έργα στον οικισμό των Λευκών.

Για την καθαριότητα αναφέρουν:

«Ο παραδοσιακός οικισμός των Λευκών προσελκύει τα τε-
λευταία χρόνια πλήθος επισκεπτών και εποχικών κατοίκων. Τα 
μοναδικής ομορφιάς πλακόστρωτα σοκάκια του είναι σημείο 
αναφοράς για όλο το νησί αλλά και τις Κυκλάδες γενικότερα. 
Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, μετά την συνταξιοδότηση του 
τελευταίου υπεύθυνου οδοκαθαριστή για το χωριό (με πλήρες 
ωράριο), η καθαριότητά και η συντήρησή τους έχει σχεδόν εγκα-
ταλειφθεί. Οι προσπάθειες των μόνιμων κατοίκων να βοηθήσουν 
δεν επαρκούν, αφενός γιατί οι περισσότεροι είναι αρκετά ηλικιω-
μένοι αφετέρου οι ανάγκες τους καλοκαιρινούς μήνες είναι πολύ 
αυξημένες.

Κατανοούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια λόγω της οικονομικής 
κρίσης ενδεχομένως να μην υπήρχε η δυνατότητα της αναπλή-
ρωσης του προσωπικό καθαριότητας με πλήρες ωράριο. Ωστόσο 
η εποχή αυτή έχει πλέον περάσει. Ιδιαίτερα ο Δήμος Πάρου τα τε-
λευταία χρόνια αυξάνει τα έσοδά του λόγω της αύξησης των του-
ριστών, τόσο σε ποσότητα όσο και ποιότητα. Επιπλέον η προσεχής 
περίοδος αναμένεται αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες. 
Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να διατεθούν έγκαιρα όλοι οι 
πόροι (προσωπικό, σύμβαση, ωράριο, επίβλεψη, κ.λ.π) για την 
ανάθεση της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων του 
χωριού και να μην παρουσιάζεται η απαράδεκτη εικόνα εγκατά-
λειψης και βρωμιάς, στα σοκάκια και στις πεζούλες.

Ζητάμε να μας πληροφορήσετε αρχικά λόγω και του ότι πλη-
σιάζει το Πάσχα, ποιος είναι ο σχεδιασμός από τις υπηρεσίες 
του Δήμου, σχετικά με την καθαριότητα και την συντήρηση των 
κοινόχρηστων χώρων (ωράριο καθαριστή, βάψιμο και ανακατα-
σκευή πλακόστρωτων, περιποίηση φυτών).

Μόνιμο μέλημα των μελών του Συλλόγου των Λευκιανών της 
Αθήνας, του Μ.Ε.Ε.Α.Σ. Υρία Λευκών και του Συλλόγου Ανακαι-
νίσεως Αγίας Τριάδας, οι οποίοι σημειωτέον καλύπτουν το 100% 
της τοπικής κοινωνίας, είναι η καθαριότητα του χωριού και η 
διατήρηση του παραδοσιακού του χαρακτήρα. Για το σκοπό αυτό 
ήδη από το 2020 έχουμε ετοιμάσει έντυπη καμπάνια, όπως σας 
κοινοποιούμε που σκοπεύουμε να ενεργοποιήσουμε και φέτος».

Για τα έργα της ΔΕΥΑΠ αναφέρουν:

«Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση είδαμε τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, την υπογραφή της σύμβασης για τον ανάδοχο της 
κατασκευής του έργου, συλλογής και μεταφοράς λυμάτων των 
Λευκών και του Κώστου, για βιολογική επεξεργασία και τελική 
απόρριψη.

Γνωρίζοντας ότι το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 24 μή-
νες, θα θέλαμε αρχικά να μας ενημερώσετε για την πορεία των 
εργασιών μέχρι σήμερα, αν όλα έχουν προχωρήσει βάσει του αρ-

χικού σχεδιασμού και σε πιο στάδιο είμαστε. Επειδή η τουριστική 
περίοδος προβλέπεται να ξεκινήσει φέτος πιο νωρίς και μάλιστα 
αυξημένη σε σχέση με το 2022, είναι σημαντικό να γνωρίζουν 
και οι κάτοικοι και οι επαγγελματίες του χωριού μας, την πορεία 
του έργου και μάλιστα επίσημα με την δική σας υπογραφή.

Επιπλέον θα θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε ένα 
σημείο ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς. Γνωρίζουμε ότι στα πλαί-
σια του έργου αυτού, τα πλακόστρωτα στον παραδοσιακό οικισμό 
χρειάζεται να σκαφτούν, για να περάσουν οι απαραίτητοι σωλή-
νες και να τοποθετηθούν φρεάτια, ώστε να είναι δυνατή η συντή-
ρηση του έργου και συνολικά αυτό να προστατευτεί. Επιπλέον θα 
θέλαμε να επιστήσουμε την προσοχή σας σε ένα σημείο ιδιαίτερα 
σημαντικό για εμάς.

Ήδη αυτή την στιγμή το χωριό μας είναι επιβαρυμένο με πάρα 
πολλά εμφανή φρεάτια. Τα οποία από αμέλεια των μηχανικών και 
την μη σωστή επιτήρηση από την Τοπική Κοινότητα, έτσι ώστε τα 
φρεάτια αυτά να έχουν βυθιστεί και από επάνω να καλύπτονται 
από μία πέτρα ή ένα μάρμαρο.

Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου και τα συνεργεία του ανάδο-
χου εργολάβου πρέπει να είναι απόλυτα συντονισμένα, ώστε η 
τοποθέτηση των φρεατίων να γίνει όσο το δυνατό πιο αραιά μέσα 
στον οικισμό αλλά κυρίως η αποκατάσταση του πλακόστρωτου 
να γίνει με την μεγαλύτερη δυνατή προσοχή και να μην υπάρ-
ξουν κακοτεχνίες. Τα παραδοσιακά πλακόστρωτα σοκάκια των 
Λευκών είναι μοναδικής ομορφιάς. Θα είναι πραγματικά κρίμα 
να αλλοιωθούν με άτακτα τοποθετημένα και ακαλαίσθητα μεταλ-
λικά φρεάτια και πλάκες που εξέχουν και προκαλούν ατυχήματα. 
Παρόμοια έργα έχουν γίνει με επιτυχία σε παραδοσιακούς οικι-
σμούς και στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Χρεια-
ζόμαστε την προσοχή και την επιμέλεια όλων των εμπλεκομένων, 
με σεβασμό στην ιστορία και το χρώμα του οικισμού. Θα ήταν 
παράλληλα χρήσιμο να μας γνωστοποιήσετε τις προδιαγραφές 
που προβλέπονται στο σχεδιασμό του έργου, σχετικά με τα φρε-
άτια και τα πλακόστρωτα καθώς και τυχόν ρήτρες στον εργολάβο 
για κακοτεχνίες και αποκλίσεις από αυτές.

Το έργο αυτό κ. Δήμαρχε, είναι πολύ σημαντικό για το χωριό 
μας τις Λεύκες και το περιμένουμε όλοι. Η προστασία του πε-
ριβάλλοντος, με την βιολογική επεξεργασία των λυμάτων και 
την διατήρηση της τεχνοτροπίας του πλακόστρωτου, είναι στο 
επίκεντρο της προσοχής στην τοπική κοινωνία, στην κεντρική 
διοίκηση αλλά και των αναρίθμητων διεθνών επισκεπτών μας. 
Είναι επιτακτική και η δική σας προσωπική επίβλεψη και έγκαι-
ρη συνδρομή προς τους εμπλεκόμενους για την επιτυχή ολοκλή-
ρωσή του.

Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και αναμένουμε το συ-
ντομότερο την απάντησή σας στα παραπάνω».
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«Πόλεμος» για 
τις λακούβες!

Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το οδικό 
δίκτυο του νησιού άνοιξε την προεκλογική αντι-
παράθεση, ανάμεσα στους συνδυασμούς «Λαϊκή 
Συσπείρωση Πάρου» και «Πάρος με Ευθύνη και 
Ενότητα», με τις λακούβες να έχουν την... τιμητική 
τους. Παρακάτω ακολουθούν τα δελτία Τύπου:

Η αρχή... «Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου»:

Τα προβλήματα του οδικού δικτύου, επαρχιακού 
και δημοτικού, τα έχουμε επισημάνει στο παρελ-
θόν πολλές φορές. Τώρα, χωρίς ιδιαίτερες βροχές 
το χειμώνα οι λακούβες μεγάλου βάθους είναι 
υπαρκτές τόσο στο δημοτικό όσο και το επαρχια-
κό οδικό δίκτυο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα ο 
δημοτικός δρόμος των Καμαρών και ο επαρχιακός 
στο τμήμα Προδρόμου-Χοιρόλακα. Αντί λοιπόν 
δήμαρχος και έπαρχος να «κονταροκτυπιούνται» 
ποιος έχει περισσότερες λακούβες, ας βρουν τρόπο 
για να τις κλείσουν, όπως Περιφέρεια και Δήμος 
βρίσκουν τρόπους για την εξυπηρέτηση άλλων 
συμφερόντων.

Ούτε η εργολαβία της Περιφέρειας που λόγω έν-
στασης έχει καθυστερήσει να εκτελεστεί περίπου 2 
χρόνια ούτε οι επικείμενες ασφαλτοστρώσεις του 
Δήμου που επικαλείται ο Δήμαρχος απαντούν στο 
ερώτημα που απασχολεί τους δημότες, όταν κα-

θημερινά κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές από τις 
λακούβες.

Ποιος θα αναλάβει την ευθύνη αν γίνει η 
«στραβή»;

Η απάντηση... «Πάρος με Ευθύνη και 
Ενότητα»:

Γνωστό το πρόβλημα με την κατάσταση του οδι-
κού δικτύου της Πάρου και όχι μόνο με τις λακ-
κούβες. Γνωστή επίσης στην Λαϊκή Συσπείρωση 
η εμπλοκή στα δικαστήρια με τις ενστάσεις των 
εργολάβων που καθυστερούν την εκτέλεση των 
έργων επισκευής του περιφερειακού οδικού δι-
κτύου.

Το ίδιο έργο η Πάρος το έχει δει πολλές φορές. 
Ενδεικτικά αναφερόμαστε στην αφαλάτωση που 
πέρασαν 8 χρόνια ταλαιπωρίας και στο αεροδρό-
μιο που και εκεί υπήρξαν ενστάσεις εργολάβων 
στο ΣτΕ.

Παρόλα αυτά η Λαϊκή Συσπείρωση, αν και γνω-
ρίζει, αντί της αλήθειας στην πληροφόρηση, λαϊκί-
ζει, παραπληροφορεί και κάνει λογοπαίγνια.

«Ισοπαλία» λοιπόν στις λακκούβες μεταξύ Δη-
μάρχου και Επάρχου.

Αυτή είναι η «Υπεύθυνη Αντιπολίτευση» των 
ίσων αποστάσεων του Κώστα Ροκονίδα που επί 
της ουσίας για οχτώ χρόνια στηρίζει στην εξουσία 
μια ανεπαρκέστατη Δημοτική Παράταξη και στό-
χο έχει την διαιώνιση του υπάρχοντος διπολικού 
σχήματος που ευθύνεται για την κατάντια του νη-
σιού. Ο παριανός λαός έχει καταλάβει πως παίζο-
νται τα παιχνίδια στην πλάτη του και έχει πάρει 
την απόφαση να πάρει την τύχη του στα χέρια του 
και να βάλει στο περιθώριο την μετριοκρατία που 

κυβερνά και τις σοφές κουκουβάγιες που ενδιαφέ-
ρονται μόνο να κολλάνε κομματικά ένσημα.

Δελτία τύπου και πέραν αυτών ουδέν. Από συν-
διαχείριση πάμε καλά.

Το φινάλε... «Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου»:

Ο συνδυασμός «Πάρος με ευθύνη και ενότητα», 
επέλεξε το δρόμο της απαξίωσης του έργου της 
Λαϊκής Συσπείρωσης, της πρωτόγνωρης άλλων 
εποχών και χώρων επίθεσης εναντίον μας και της 
κατηγορίας ότι τα έχουμε «κάνει πλακάκια» με τη 
δημοτική αρχή!

Οι συντάκτες της ανακοίνωσης τους αποδεικνύ-
ουν από τη μια ότι έχουν αδυναμία ανάγνωσης ή 
αντίληψης και για το λόγο αυτό ας ξαναδιαβάσουν 
την ανακοίνωση μας. «Ούτε η εργολαβία της Περι-
φέρειας που λόγω ένστασης έχει καθυστερήσει να 
εκτελεστεί περίπου 2 χρόνια ούτε...».

Από την άλλη μάλλον ζουν μακριά από το νησί 
μας. Δεν υπάρχει λόγος να χάνουν (ή μήπως 
υπάρχει;) την ψυχραιμία τους. Και μια συμβουλή. 
Κανένας δεν ψήλωσε προσπαθώντας να κοντύνει 
τους διπλανούς του.

Προφανώς η επίθεση στη Λαϊκή Συσπείρωση 
αποτελεί την αποφυγή της απάντησης στο ερώτη-
μα που απασχολεί τους κατοίκους του νησιού μας: 
Δεν θα μπορούσαν να βρουν τρόπο να αντιμετωπί-
σουν το πρόβλημα; Αν κινδυνεύσει μια ανθρώπινη 
ζωή από τις λακούβες των δέκα και πλέον εκατο-
στών του δημοτικού και του επαρχιακού δικτύου, 
ποιος θα αναλάβει την ευθύνη;

Και πάλι ψυχραιμία παιδιά, έχουμε δρόμο 
ακόμα...

πολιτική 

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

Και Σαρακοστιανά 
εδέσματα για την 
περίοδο αυτή!



4 / Φωνή της Πάρου Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023πολιτική 

Αντίστροφη 
μέτρηση για τις 
εθνικές εκλογές

Εκτός συγκλονιστικού απροόπτου την Κυριακή 
9 Απριλίου θα στηθούν οι πρώτες κάλπες για τις 
εθνικές εκλογές -όπως παραδέχθηκε σε τηλεοπτι-
κή εκπομπή ο διευθυντής του γραφείου Τύπου του 
πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας- με τις τελι-
κές ανακοινώσεις ωστόσο ν’ ανήκουν στον Κυριά-
κο Μητσοτάκη, σε αναμονή και του υπουργικού 
συμβουλίου. Αν τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, αυτό 
σημαίνει ότι μέχρι τις 10 Μαρτίου θα πρέπει να 
έχει «διαλυθεί» η Βουλή.

Επίσης ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 
Κυριάκος Πιερρακάκης, μίλησε για τον σχεδια-
σμό του υπουργείου Εσωτερικών το βράδυ των 
εκλογών, τονίζοντας ότι θα διατεθούν μέσω των 
δήμων στους δικαστικούς αντιπροσώπους 25.000 
τάμπλετ, ώστε να υπάρχει γρήγορη και ασφαλή 
εκτίμηση των αποτελεσμάτων στα εκλογικά τμή-
ματα της επικράτειας, αλλά και του εξωτερικού.

Χωρίς εκπλήξεις 
το ψηφοδέλτιο 
της Ν.Δ.

Η τυπική ανακοίνωση από τη Νέα Δημοκρατία 
απομένει για τις υποψηφιότητες στο νομό Κυκλά-
δων, καθώς φαίνεται να έχουν «κλειδώσει», δίχως 
εκπλήξεις και με γνώριμα πρόσωπα, όλες οι θέσεις 
στο ψηφοδέλτιο.

Έτσι, εκτός των τριών εν δυνάμει βουλευτών 
-Γιάννη Βρούτση από τη Νάξο, Κατερίνας Μονο-
γυιού από τη Μύκονο και Φίλιππου Φόρτωμα από 
την Τήνο- υποψήφιοι θα είναι εκ νέου ο Μάρκος 
Καφούρος από τη Σαντορίνη και η Δέσποινα Πρί-
νια από τη Σύρο, ενώ νέο πρόσωπο στη λίστα απο-
τελεί η Ανθή Χαλκιά από τη Σύρο.

Τέλος, σημειώνεται ότι επικεφαλής της προε-
κλογικής εκστρατείας της Ν.Δ. στην περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου (Κυκλάδες και Δωδεκάνησα) το-
ποθετήθηκε ο γιατρός Μάνος Λογοθέτης.

Τομεάρχης 
Διαφάνειας  
ο Ραγκούσης

Νέος τομεάρχης Διαφάνειας στον ΣΥΡΙΖΑ Προ-
οδευτική Συμμαχία -στη θέση του Παύλου Πολά-
κη που τέθηκε εκτός κόμματος- ανέλαβε από την 
Δευτέρα (27/2) ο Παριανός, μέχρι πρότινος Κοι-
νοβουλευτικός Εκπρόσωπος, Γιάννης Ραγκούσης, 
ύστερα από απόφαση του Αλέξη Τσίπρα.

Άλλωστε, τα εσωκομματικά όργανα για τον Πο-
λάκη έχουν αρχίσει για τα καλά και μάλιστα με κοι-
νή τους δήλωση οι τομεάρχες Διαφάνειας, Γιάννης 
Ραγκούσης και Δικαιοσύνης, Θεόφιλος Ξανθόπου-
λος, «άδειασαν» τον βουλευτή Χανίων για την στο-
χοποίηση δημοσιογράφων και δικαστικών.

Υποψήφια 
βουλευτής η 
Μαρία Χανιώτη

Η Παριανή επιχειρηματίας και πρώην αντιδήμαρ-
χος, Μαρία Χανιώτη, είναι και επίσημα υποψή-
φια βουλευτής Κυκλάδων με τον ΣΥΡΙΖΑ Προο-
δευτική Συμμαχία στις προσεχείς εκλογές, όπως 
ανακοινώθηκε μετά τη συνεδρίαση της πολιτικής 
γραμματείας του κόμματος.

Κατόπιν των ανακοινώσεων, η κυρία Χανιώτη 
έκανε την ακόλουθη πολιτική δήλωση:

«Το γεγονός ότι επιλέχθηκα για το ψηφοδέλτιο 
Κυκλάδων είναι ιδιαίτερα τιμητικό για εμένα. Απο-
τελεί όμως και μεγάλη ευθύνη η συμμετοχή μου σε 
αυτόν τον αγώνα για τη δημοκρατία, για την Δικαι-
οσύνη, για την Ελπίδα.

Αφού πρώτα ευχαριστήσω τον πρόεδρο Αλέξη 
Τσίπρα και τα αρμόδια όργανα για την εμπιστοσύ-
νη τους, δεσμεύομαι να δώσω, μαζί με τα στελέχη, 
τα μέλη, τις φίλες και τους φίλους, του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. 
αυτή την πολιτική μάχη με αξιοπρέπεια, πολιτικό 
πολιτισμό και ανιδιοτέλεια. Να μοιραστώ το προ-
οδευτικό όραμα, τους στόχους του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. να 
αγωνιστώ για ένα καλύτερο αύριο για όλους μας.

Την υποψηφιότητα αυτή, τη μοιράζομαι με τις γυ-
ναίκες των Κυκλάδων, που υπό-εκπροσωπούνται 
στα κέντρα λήψης αποφάσεων της χώρας, όπως το 
σύνολο των γυναικών. Η ισότιμη συμμετοχή γυναι-
κών στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. αποτελεί ένα 
μεγάλο βήμα για την έμπρακτη στήριξη της ισότη-
τας στη χώρα μας, ένα θετικό παράδειγμα για τη 
μετάβαση σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών.

Αυτή τη δύσκολη, για τη χώρα, συγκυρία, δεν 
μπορούμε παρά να συμφωνήσουμε ότι οι δυσκο-
λίες μας αφορούν όλους. Όλοι μαζί πρέπει, με τη 
συμμετοχή μας, να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια 
μας.

Η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, της 
ακρίβειας, της ανασφάλειας για την μεσαία και μι-
κρομεσαία περιουσία, η κρίσιμη καμπή στην οποία 
βρίσκονται τα νησιά μας, τα οποία πρέπει να κε-

φαλαιοποιήσουν σε υποδομές την επανέναρξη της 
τουριστικής οικονομίας και την περαιτέρω ανάπτυ-
ξη που μαζί θα πετύχουμε.

Η ανάπτυξη που επιτυγχάνουν οι Κυκλαδίτες/
ισσες κάθε χρόνο, να επιστρέφει σε έργα και υπο-
δομές πρώτα για εμάς τις ίδιες/ους και τα παιδιά 
μας, εδώ, στα νησιά μας. Η ανεξέλεγκτη ανάπτυξη, 
οι τεράστιες ανάγκες που προκύπτουν λόγω της 
νησιωτικότητας -που αποτελεί άγνωστη λέξη για 
το κράτος των Αθηνών- επηρεάζουν τις ζωές μας 
και συρρικνώνουν το μέλλον των παιδιών μας εί-
ναι τα προτάγματα.

Συμπολίτισσες και συμπολίτες, νησιώτες και νη-
σιώτισσες, ως υποψήφια βουλευτής, θα συνεχίσω 
να αγωνίζομαι με τις ίδιες αξίες και αρχές που πο-
ρεύτηκα μέχρι σήμερα, χωρίς δισταγμούς, εκπτώ-
σεις και παρεκκλίσεις.

Με τις ίδιες αξίες και αρχές που υπηρέτησα την 
αυτοδιοίκηση τόσο ως δημοτική σύμβουλος όσο 
και ως αντιδήμαρχος. Με τις ίδιες αξίες και αρχές 
θα δώσω την μάχη με όλες/ους εσάς, φίλους/ες, 
συντρόφισσες/ους, συνοδοιπόρους για να γίνει ο 
ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κυβέρνηση και να επιστρέψει η χώρα 
στην ασφάλεια και την πρόοδο και η δικαιοσύνη 
παντού να γίνει πραγματικότητα!

Με αυτές τις θέσεις, σας ζητώ, να με στηρίξετε 
με την ψήφο σας στις εθνικές εκλογές που πλησι-
άζουν. Σας καλώ, να στηρίξετε την υποψηφιότητα 
ενός ανθρώπου, που θέλει να προσφέρει στον τόπο 
του, να διεκδικήσει και να υπερασπιστεί τα δίκαιά 
του. Σας προτρέπω, να αξιοποιήσετε την τεράστια 
δύναμη που έχετε. Να ψηφίσετε!

Να πάτε στην κάλπη και να ψηφίσετε την δύναμη 
που πιστεύετε ότι θα καταφέρει να επιστρέψει η 
ελπίδα. Μην αφήσετε την οργή να σας αποδυναμώ-
σει. Μην επιτρέψετε άλλους να αποφασίσουν για 
εσάς χωρίς εσάς. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι...».

Περιοδείες 
του ΚΚΕ με τον 
Αναστάση Γκίκα

Περιοδείες και συσκέψεις σε Πάρο, Αντίπαρο, Ίο 
και Νάξο είναι προγραμματισμένες από το ΚΚΕ, με 
ομιλητή τον Παριανό, υποψήφιο βουλευτή Κυκλά-
δων και μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρι-
κής Επιτροπής του ΚΚΕ, Αναστάση Γκίκα.

Την Παρασκευή 3 Μαρτίου και ώρα 7.00 π.μ. 
θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους εργαζόμε-
νους της ΔΕΥΑ Πάρου και το Σάββατο 4 Μαρτίου 
και ώρα 6.00 μ.μ. θα υπάρχει συνάντηση στο καφέ 
«ROMVI» στην Αντίπαρο.

Το διήμερο 5-6 Μαρτίου ο Αναστάσης Γκίκας θα 
βρίσκεται στην Ίο, όπου την Κυριακή στην αίθου-
σα «Παπαπέτρου» (δίπλα στο Δημαρχείο) και ώρα 
6.00 μ.μ. θα μιλήσει με θέμα «Μικρασιατική Κατα-
στροφή - Αναζητώντας τις αιτίες» και την Δευτέρα 
το πρωί θα έχει συναντήσεις με εργαζόμενους στο 

Κέντρο Υγείας, στο Λιμεναρχείο, στον Δήμο και το 
μεσημέρι θα περιοδεύσει στον οικισμό της Χώρας.

Την Τετάρτη 8 Μαρτίου και ώρα 7.00 μ.μ. θα 
πραγματοποιηθεί εκδήλωση στη Νάξο, στην αί-
θουσα του δημοτικού συμβουλίου, όπου ο Ανα-
στάσης Γκίκας θα μιλήσει με θέμα «Μικρασιατική 
Καταστροφή - Αναζητώντας τις αιτίες».

Επίσης, προγραμματίζεται συγκέντρωση στη 
Πάρο για την Τετάρτη 15 Μαρτίου, σε μέρος και 
ώρα που θα γνωστοποιηθούν, όπου παράλληλα 
αναμένεται να παρουσιαστεί στο κοινό η υποψη-
φιότητα του Αναστάση Γκίκα.
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Στο «μικροσκόπιο» η 
βραχυχρόνια μίσθωση

Την έναρξη αυστηρών ελέγχων για τον εντοπισμό αδήλωτων ακινήτων, 
πλασματικών στοιχείων και παρατυπιών, σηματοδότησε η εκπνοή της προθε-
σμίας (28/2) οριστικοποίησης των στοιχείων για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις 
του περασμένου έτους στην ειδική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Οι ελεγκτές θα προχωρήσουν στη διασταύρωση των στοιχείων που δηλώ-
θηκαν, με τα δεδομένα που θα λάβει η ΑΑΔΕ από τις πλατφόρμες Airbnb, 
Booking.com και VRBO. Σε πρώτη φάση οι έλεγχοι θα επικεντρωθούν σε ιδι-
οκτήτες και διαχειριστές ακινήτων τύπου Airbnb που δεν έχουν δηλώσει τον 
Αριθμό Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες βραχυχρό-
νιων μισθώσεων ή έχουν δηλώσει λανθασμένα στοιχεία για τα ακίνητά τους.

Στη συνέχεια οι έλεγχοι θα επεκταθούν στα εισοδήματα που θα εμφανί-
σουν στην Εφορία οι ιδιοκτήτες ακινήτων βραχυχρόνιας μίσθωσης. Εφόσον 
διαπιστωθεί ότι τα ακίνητα είτε δεν έχουν δηλωθεί στο Μητρώο Ακινήτων 
Βραχυχρόνιας Διαμονής είτε αναρτήθηκαν σε ψηφιακές πλατφόρμες χωρίς 
εμφανή αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) Βραχυχρόνιας Δι-
αμονής ή του Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (ΕΣΛ) ή του Μοναδικού Αριθμού 
Γνωστοποίησης (ΜΑΓ), τότε θα αποστέλλονται στις Εφορίες τα στοιχεία των 
ακινήτων και των διαχειριστών για την επιβολή έξτρα φόρων και προστίμων 
που φτάνουν τις 5.000 ευρώ.

Εκτός από τα πρόστιμα, σε όσους δεν προχωρήσουν στις απαραίτητες δι-
ορθώσεις, δηλώνοντας τον ΑΜΑ ή διευθετώντας λάθη και παραλείψεις στα 
στοιχεία των ακινήτων τους, θα διαγράφεται και το ακίνητό τους από τις ψη-
φιακές πλατφόρμες.

Επισημαίνεται δε, ότι όσοι δεν οριστικοποίησαν τις αρχικές δηλώσεις κιν-
δυνεύουν να φορολογηθούν στο 100% των εισοδημάτων που έχουν δηλωθεί 
με τις αρχικές δηλώσεις ακόμα και αν δεν είναι οι ίδιοι ο τελικός δικαιούχος 
όλων των εισπράξεων.

ειδήσεις

Χρήματα για τα αδέσποτα
Αποφάσεις χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για 22 δή-

μους, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών στο πλαίσιο του προγράμματος «Φι-
λόΔημος II» και της πρόσκλησης ΧΙΙ που αφορά την «Κατασκευή, επισκευή, 
συντήρηση και εξοπλισμό εγκαταστάσεων καταφυγίων αδέσποτων ζώων συ-
ντροφιάς».

Μεταξύ των δήμων που χρηματοδοτούνται είναι και οι δύο της Περιφερει-
ακής Ενότητας Πάρου. Ειδικότερα, ο δήμος Πάρου θα λάβει 294.386,66 ευρώ 
(με 21.000 ευρώ συμμετοχή του δήμου) για προμήθεια εξοπλισμού - οχήματος 
και δαπάνες - υπηρεσίες στείρωσης, ενώ ο δήμος Αντιπάρου θα λάβει 10.000 
ευρώ για κατασκευή και προμήθεια εξοπλισμού καταφυγίου αδέσποτων ζώων.

Παραδόθηκε η υλική 
βοήθεια

Μεγάλη ήταν η κινητοποίηση των Παριανών και η συμβολή των σωματείων 
και φορέων στη συλλογή υλικής βοήθειας για τους σεισμοπαθείς της Τουρκίας 
και της Συρίας, παρά το μικρό χρονικό διάστημα που διήρκησε η συγκέντρω-
ση ειδών, δείχνοντας για μία ακόμη φορά έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Όπως έγινε γνωστό από την αρμόδια αντιδήμαρχο, Δώρα Σαρρή-Παπακυ-
ρίλλου, συγκεντρώθηκαν και παραδόθηκαν στο Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο 
Πειραιά 450 κούτες με πράγματα και μία παλέτα με νερά. Το υλικό αυτό, όπως 
διαβεβαιώθηκε από τους ανθρώπους του Εργατικού Κέντρου, θα συμπεριλη-
φθούν στην δεύτερη αποστολή που θα φύγει σε λίγες μέρες.
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Βελτιώσεις 
χοιροτροφικού στάβλου

Από σήμερα έως και τις 11 Απριλίου θα μπορούν να κάνουν αίτηση ενίσχυ-
σης οι χοιροτρόφοι στη δράση με τίτλο «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας 
του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές».

Η χρηματοδότηση ορίζεται στο 80% των δαπανών και αφορά χοιροτρόφους 
που θα προβούν σε βελτιώσεις στις σταβλικές τους εγκαταστάσεις (στεγανο-
ποίηση, αντικατάσταση εισόδων, παραθύρων, εγκατάσταση σταθμού καθαρι-
σμού κ.α.) με στόχο την πρόληψη, τον έλεγχο και την εξάλειψη λοιμωδών 
νοσημάτων στα ζώα, για την ενίσχυση των μέτρων βιοασφάλειας στις κτηνο-
τροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι δικαιούχοι:

1. Δικαιούχοι του δράσης μπορούν να κριθούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα.
α) Στην περίπτωση των φυσικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν την ιδι-

ότητα του επαγγελματία αγρότη (χοιροτρόφου), με την προϋπόθεση ότι είναι 
εγγεγραμμένοι στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κτηνιατρικής 
(ΟΠΣΚ), με το χαρακτηρισμό της εκμετάλλευσής τους ως α) μη οικόσιτης και 
β) ενσταβλισμένης ή μικτής. Η ιδιότητα του επαγγελματία αγρότη αποδεικνύ-
εται από την εγγραφή τους ως Κατά Κύριο Επάγγελμα Αγρότες (ΚΚΕΑ) στο 
Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), όπως τηρείται στο 
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

β) Στην περίπτωση των νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν κύρια 
δραστηριότητα την άσκηση της γεωργίας και ειδικότερα της χοιροτροφίας, με 
την προϋπόθεση ότι είναι εγγεγραμμένα στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό 
Σύστημα Κτηνιατρικής (ΟΠΣΚ), με το χαρακτηρισμό της εκμετάλλευσής τους 
ως μη οικόσιτης και ενσταβλισμένης ή μικτής.

2. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας των δικαιούχων πρέπει να συντρέχουν τόσο 
κατά την υποβολή της αίτησης στήριξης-πληρωμής όσο και κατά την κατα-
βολή της ενίσχυσης.

3. Ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει υποβάλει απογραφή στο ΟΠΣΚ για το έτος 
2022 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

Ίδρυμα για τη στήριξη 
των Κυκλάδων

Ο επικεφαλής της SeaJets, Μάριος Ηλιόπουλος, ανακοίνωσε την ίδρυση του 
κοινωφελούς ιδρύματος «Τάκης Ηλιόπουλος» στη μνήμη του πατέρα του. Σε 
μια φορτισμένη έντονα ατμόσφαιρα, αναφέρθηκε στον εκλιπόντα πατέρα του 
και τις παρακαταθήκες του, ενώ τόνισε -μεταξύ άλλων- ότι λάτρευε το Αιγαίο 
και τους ανθρώπους των νησιών του.

Γι’ αυτό, ο κ. Ηλιόπουλος, αποφάσισε να δημιουργήσει μέσα στο 2023 το 
ίδρυμα που θα χρηματοδοτηθεί αρχικά με 2 εκατ. ευρώ και θα συμβάλλει στη 
βελτίωση της ζωής στις Κυκλάδες. Τα νησιά που (μαζί με την Κρήτη) εξυ-
πηρετεί η Seajets. Οι τέσσερις τομείς που θα κινηθούν οι δράσεις αφορούν 
στην υγεία, στην παιδεία, στον αθλητισμό και στον πολιτισμό, καθώς και στο 
περιβάλλον.

Μάλιστα έχει ήδη πραγματοποιήσει επαφές με τοπικούς φορείς αρκετών 
νησιών προκειμένου να διαπιστωθούν οι ανάγκες όπου υπάρχουν, ιδίως για 
την παραχώρηση μηχανημάτων και άλλων χρηστικών ειδών στα νοσοκομεία 
και τα κέντρα υγείας. Επίσης για τη δημιουργία εγκαταστάσεων πράσινης 
ενέργειας στα περισσότερα λιμάνια των νησιών.

 «Τα νησιά μας, ιδίως τα πιο μικρά, αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα από 
τον Νοέμβριο ως τον Απρίλιο, γι’ αυτό και η εταιρεία μας συνακόλουθα με την 
πρόοδο και τα κέρδη που θα έχει, θα προσπαθήσει παράλληλα να βελτιώσει 
τη διαβίωση των ανθρώπων στα νησιά αυτά με αγάπη με ενδιαφέρον και με 
ανιδιοτέλεια. Θα είμαστε σε επικοινωνία με όλους τους τοπικούς φορείς και 
τις τοπικές κοινωνίες των νησιών συζητώντας για τις ανάγκες που υπάρχουν 
σε σχολεία και σχολικό εξοπλισμό, στα ιατρικά κέντρα για το τι πραγματικά 
χρειάζεται κάθε περιοχή, για την χορήγηση ιπποτροφιών, για την πράσινη 
ενέργεια, οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη», τόνισε μεταξύ άλλων κατά τη διάρ-
κεια της συνέντευξης Τύπου ο κ. Ηλιόπουλος.
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Αναβάθμιση 
στις υποδομές 
ύδρευσης

Υπεγράφη, από τον δήμαρχο Αντιπάρου Αναστά-
σιο Φαρούπο και τον εκπρόσωπο της αναδόχου 
εταιρίας «ΚΝΙΣΜΑ ΑΤΕ», η σύμβαση για το έργο 
«Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεε-
λέγχου και ευφυών τηλεμετρικών υδρομετρητών 
στις υποδομές Ύδρευσης του Δήμου Αντιπάρου».

Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο για την 
Αντίπαρο, που αφορά την εγκατάσταση υπερσύγ-
χρονου συστήματος τηλεμετρίας για τον έλεγχο 
των σταθμών ύδρευσης και αποχέτευσης, την 
αντικατάσταση των υδρομετρητών των κατανα-
λωτών με νέου τύπου ψηφιακά AMR, καθώς και 
την δημιουργία ασύρματου δικτύου για την υπο-
στήριξη των παραπάνω εφαρμογών. Ο συνολι-
κός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στα 
2.271.680 ευρώ και η χρηματοδότηση εξασφαλί-
στηκε από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του 
υπουργείου Εσωτερικών.

Η εκπόνηση της μελέτης, οι αδειοδοτήσεις και η 
υποβολή του Φακέλου και του Τεχνικού Δελτίου 
έγινε από την Τεχνική Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Πάρου, 

σε εφαρμογή σχετικής Προγραμματικής Σύμβασης 
και συνεργασίας με τον δήμο Αντιπάρου. Οι ερ-
γασίες εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν άμεσα και θα 
διαρκέσουν μέχρι το τέλος του έτους.

Τι περιλαμβάνει το σύστημα

Αναλυτικότερα, το σύστημα τηλεελέγχου και 
τηλεχειρισμού θα αποτελείται από τον Κεντρικό 
Σταθμό Ελέγχου (ΚΣΕ), τους 18 Τοπικούς Σταθμούς 
Ελέγχου (ΤΣΕ) σε επιλεγμένες θέσεις του Δικτύου 
Ύδρευσης του Δήμου, καθώς τις απαραίτητες δια-
τάξεις για την ασύρματη επικοινωνία μεταξύ ΤΣΕ 
και ΚΣΕ. Ταυτόχρονα θα εγκατασταθούν και 1000 
έξυπνοι μετρητές κατανάλωσης σε τερματικά ση-
μεία του δικτύου ύδρευσης (τελικοί καταναλωτές). 
Η εγκατάσταση μετρητών κατανάλωσης με διατά-
ξεις καταγραφής και επικοινωνιακό εξοπλισμό θα 
προσδώσει στην υπηρεσία σε πραγματικό χρόνο 

όλα τα δεδομένα κατανάλωσης στις απολήξεις του 
δικτύου έτσι ώστε να είναι σε θέση να έχει άμεση 
ενημέρωση για περιπτώσεις θραύσεων, ύπαρξης 
φερτών ή αέρα στο δίκτυο και γενικά να είναι σε 
θέση να λαμβάνει πλήρη γνώση της λειτουργίας 
του εσωτερικού δικτύου (μέχρι την παροχή του 
κάθε καταναλωτή) αναπτύσσοντας παράλληλα το 
επίπεδο παρεχόμενων υπηρεσιών σε αυτόν.

Με την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία του συνολικού προτεινόμενου συστή-
ματος θα ολοκληρωθεί το σύστημα διαχείρισης 
υδατικών πόρων (ποσοτικά και ποιοτικά) για το 
σύνολο του δήμου Αντιπάρου, που σκοπό θα έχει 
την εξασφάλιση της επάρκειας και της ποιότη-
τας του παρεχόμενου νερού και την μείωση των 
αφανών διαρροών. Ανά πάσα στιγμή, το σύστημα 
θα έχει τη δυνατότητα καταγραφής και συλλογής 
δεδομένων αναφορικά με τις τιμές των υδραυλι-
κών, ηλεκτρικών και ποιοτικών παραμέτρων του 
δικτύου ύδρευσης. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται 
και η δυνατότητα έγκαιρης παρέμβασης (απομα-
κρυσμένα ή τοπικά) για την πρόληψη ή και την 
αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων.

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύστημα 
ελέγχου του δικτύου ύδρευσης βελτιώνουν και 
αναβαθμίζουν κατακόρυφα τις υφιστάμενες υπο-
δομές υδροδότησης. Αυτή η βελτίωση επιτυγχάνε-
ται μέσω επιλεγμένων λειτουργιών αυτοματοποί-
ησης, τηλεποπτείας και τηλεχειρισμού οι οποίες 
προσφέρουν αποτελεσματικότερη διαχείριση και 
εκμετάλλευση του δικτύου ύδρευσης.

Αντίπαρος 
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Ο ευαίσθητος τομέας της Υγείας στην Πάρο αντι-
μετωπίζει διαχρονικά πολλά και σοβαρά προβλή-
ματα, με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι οι κάτοι-
κοι -αλλά και οι επισκέπτες- του νησιού, καθώς οι 
δημόσιες υπηρεσίες υγείας είναι υποβαθμισμένες.

Ερωτώνται οι υποψήφιοι δήμαρχοι, Μάρκος 
Κωβαίος (επικεφαλής του συνδυασμού «Πάρος, 
Επιμένουμε στην Πράξη»), Κώστας Μπιζάς (επι-
κεφαλής του συνδυασμού «Πάρος με Ευθύνη και 
Ενότητα») και Κώστας Ροκονίδας (επικεφαλής 
του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου»):

Ποια είναι τα σημαντικότερα προβλήματα 
αυτή τη στιγμή στον τομέα της υγείας και τι 
θα μπορούσε να είχε γίνει που δεν έγινε;

Μάρκος Κωβαίος:

«Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που οι πολίτες της 
Πάρου, αλλά και οι επισκέπτες, βιώνουν καθημε-
ρινά κρίσιμες ελλείψεις στον τομέα της Υγείας. 
Υπάρχουν καίρια και απτά ερωτήματα, που απευ-
θύνονται προς τους αρμοδίους, για τα οποία αγω-
νιούν όλοι οι Παριανοί και πρέπει να απαντηθούν. 
Ειδικότερα:

Πότε και αν θα υλοποιηθεί τελικά η πλήρης στε-
λέχωση του Κέντρου Υγείας;

Τι θα γίνει με το πρόβλημα των έκτακτων διακο-
μιδών;

Τι γίνεται και γιατί δεν λειτουργεί το Δημόσιο 
πλωτό μεταφορικό μέσο που έχει προμηθευτεί το 
Ελληνικό Δημόσιο για την εξυπηρέτηση των δια-

κομιδών των Νοτίων Κυκλάδων;
Υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την Πρωτογενή 

και Δευτερογενή πρόληψη της δημόσιας Υγείας 
των Παριανών;

Πώς θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των νεφρο-
παθών του νησιού;

Από την πλευρά μας, επαγρυπνούμε για τα προ-
βλήματα της Υγείας στο νησί μας, συνεχίζοντας τις 
παρεμβάσεις μας προς όλους τους αρμόδιους φο-
ρείς έως ότου βρεθούν λύσεις που θα καλύπτουν 
τις ανάγκες των κατοίκων της Πάρου για ολοκλη-
ρωμένες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

Σε επίπεδο Δήμου άλλωστε, τα τελευταία χρόνια 
και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημικής 
κρίσης, λειτουργήσαμε ακατάπαυστα για την προ-
στασία των συμπολιτών μας και την αντιμετώπιση 
της. Συγκεκριμένα, θωρακίσαμε το Κέντρο Υγείας 
Πάρου με τον απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό. 
Παράλληλα, κατασκευάσαμε κεντρική μονάδα οξυ-
γόνου και 3 θαλάμους αρνητικής πίεσης. Ενώ την 
ίδια στιγμή, είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι, κα-
λύπτοντας όποια ανάγκη παραστεί.

Θυμίζουμε ότι, δυστυχώς, το αναχρονιστικό πλαί-
σιο δεν μας δίνει δυνατότητες για να κάνουμε πε-
ρισσότερες παρεμβάσεις στο πρόβλημα της υγείας 
αφού κακώς και αυτήν την αρμοδιότητα την έχει 
αναθέσει στο κεντρικό κράτος. Γι’ αυτό και στο πα-
ρελθόν όταν έπρεπε να υπερασπιστούμε την παρα-
μονή του δεύτερου ασθενοφόρου στο νησί μας, με 
επαναστατικό τρόπο εμποδίσαμε την αναχώρησή 
του με το πλοίο».

Κώστας Μπιζάς:

«Μεγάλο το θέμα και δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε 
300 λέξεις. Καταρχήν οφείλουμε να επισημάνουμε 
την προσφορά των γιατρών και των νοσηλευτών, 
του παραϊατρικού προσωπικού και των διασωστών 
του ΕΚΑΒ, οι οποίοι καλούνται σε πολλές περιπτώ-
σεις και εκτάκτως να εργαστούν με πενιχρά υπο-
στηρικτικά μέσα για την περίθαλψη των ασθενών 
της Πάρου και της Αντιπάρου. Τους ευχαριστούμε.

Είναι κοινή η διαπίστωση των κενών σε ιατρικό 
προσωπικό με ευθύνη της πολιτείας διαχρονικά, 
αν και προβλέπεται η κάλυψή τους στον οργανι-
σμό του Κέντρου Υγείας. Παραμένουν κενές οι θέ-
σεις του γενικού χειρουργού, του μικροβιολόγου, 
του γενικού ιατρού ή παθολόγου, του γυναικολό-
γου, του 2ου παιδίατρου, του οδοντίατρου και των 
δύο επικουρικών γιατρών. Υπάρχει επίσης αδυ-
ναμία διακομιδής των έκτακτων περιστατικών με 
τα ιπτάμενα μέσα, όταν αυτά δεν είναι διαθέσιμα 
και οι ασθενείς θα πρέπει να μεταφερθούν ακόμη 
και με άσχημες καιρικές συνθήκες στο νοσοκομείο 

της Σύρου. Ο εξοπλισμός και το κτηριακό είναι ένα 
άλλο μεγάλο κεφάλαιο.

Όσα περιληπτικά αναφέρθηκαν και άλλα θα 
μπορούσαν να είχαν γίνει, εάν λειτουργούσε ο 
συνταγματικά κατοχυρωμένος θεσμός της νησιω-
τικότητας, αλλά δυστυχώς το κράτος των Αθη-
νών καλά κρατεί. Ακόμα και το πρόβλημα των 
νεφροπαθών, που χρειάζονται αιμοκάθαρση δεν 
έχει μέχρι τώρα αντιμετωπιστεί με αποτέλεσμα να 
μετακινούνται τρεις φορές την εβδομάδα  στη γει-
τονική μας Νάξο και όταν υπάρχει απαγορευτικό 
να μπαίνει σε κίνδυνο η ζωή τους. Πολιτεία και δή-
μος πρέπει να δώσουν επαρκή κίνητρα, ώστε να 
υπάρξει προσέλκυση γιατρών».

Κώστας Ροκονίδας:

«Να μου επιτρέψετε να πω ότι τα προβλήματα της 
Δημόσιας Υγείας στο νησί μας, εμάς μας απασχο-
λούν διαχρονικά, με συνέχεια και με συνέπεια και 
όχι μόνο με αφορμές δυσάρεστα γεγονότα. Η κατά-
σταση, παλιότερη και σημερινή, είναι αποτέλεσμα 
της πολιτικής που ασκεί η κεντρική εξουσία δια-
χρονικά στο χώρο της υγείας. Ιδιαίτερα την εποχή 
της κρίσης και των μνημονίων, στηρίξαμε με όλες 
μας τις δυνάμεις και συμβάλλαμε τα μέγιστα στην 
ανάπτυξη του κινήματος για τη Δημόσια Υγεία στο 
νησί μας. Σηκώσαμε επίσης τα ζητήματα την πε-
ρίοδο της πανδημίας αρνούμενοι την κυβερνητική 
πολιτική της θεοποίησης της “ατομικής ευθύνης”, 
απαιτώντας μέτρα ενίσχυσης του συστήματος με 
αποκορύφωμα τη μεγάλη συγκέντρωση που προ-
καλέσαμε τον Μάρτη του 2021 στην πλατεία της Μ. 
Μαυρογένους, σε κλίμα βαριάς “τρομοκρατίας” από 
τη δημοτική αρχή και παρατρεχάμενους. Δημιουρ-
γήσαμε πίεση και τα όποια μέτρα που πάρθηκαν 
στο νησί μας ήταν αποτέλεσμα και της δικής μας 
πολιτικής απαίτησης. Σε όλη τη διάρκεια αυτής της 
δημοτικής περιόδου ήμασταν και είμαστε σε επα-
φή με τη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας 
και τους εργαζόμενους σε αυτό, όπως και αυτούς 
στο ΕΚΑΒ και αναδεικνύουμε τα προβλήματα τους. 
Έχουμε λοιπόν και λέμε:

Παρά το διπλασιασμό του πληθυσμού του νησιού 
από το 1986 -έτος λειτουργίας του Κέντρου Υγείας- 
και τον διπλασιασμό των επισκεπτών του νησιού 
μας από την εποχή εκείνη, η στελέχωση του Κ.Υ. 
Πάρου για πάρα πολλά χρόνια παραμένει σχεδόν 
η ίδια και σίγουρα πάντα με κενά. Χαρακτηριστικά 
αναφέρουμε ότι είχαμε στο παρελθόν δυο παιδι-
άτρους έχουμε τώρα ένα, ένα μικροβιολόγο που 
τώρα δεν έχουμε κανένα, ένα γυναικολόγο που 
τώρα δεν έχουμε κανένα, ένα χειρούργο που τώρα 
δεν έχουμε κανένα και πάει λέγοντας όχι μόνο στο 
ιατρικό προσωπικό αλλά και στο διοικητικό και το 
βοηθητικό.

Αυτά είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που 
υλοποιείται από την κεντρική εξουσία, πολι-
τικής διαχρονικά υποταγμένης στα μνημόνια, 
στο σύμφωνο σταθερότητας και τελευταία 
στις δεσμεύσεις περιστολής των δημόσιων 
δαπανών για το ταμείο ανάκαμψης.

Πρόσφατα είχαμε και το νομοθέτημα για τη δευ-
τεροβάθμια περίθαλψη που αποτελεί ταφόπλακα 
για ότι είχε απομείνει από το Εθνικό Σύστημα Υγεί-
ας για την περίθαλψη των λαϊκών στρωμάτων.

Σήμερα λοιπόν είναι ακόμα πιο αναγκαία η δι-
εκδίκηση για καλύτερες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 
περίθαλψης, σταθεροποίησης των σοβαρών περι-
στατικών και ένα αξιόπιστο σύστημα έγκαιρης δι-
ακομιδής σε νοσοκομειακή μονάδα.

πρώτο θέμα

Πρώτο. . .  debate  γ ια  την  Υγε ία

Σε τεντωμένο σχοινί  
η δημόσια περίθαλψη

Η «Φωνή της Πάρου» ξεκινάει μία σειρά από θεματικά debate, όπου οι τρεις επικεφαλής 
των δημοτικών συνδυασμών και υποψήφιοι δήμαρχοι Πάρου θ’ απαντούν σε κοινές 
ερωτήσεις. Στη σημερινή έκδοση, η θεματική ενότητα αφορά την Υγεία.
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Δεν πρέπει με την στάση μας και την ανοχή μας 
να αποδεχτούμε την υποστελέχωση και την υπο-
βάθμιση των δικαιωμάτων μας στο αγαθό της Δη-
μόσιας Δωρεάν Υγείας.

Εμείς πιστεύουμε ότι η Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας (ΠΦΥ) είναι πρωταρχικό στοιχείο του ενι-
αίου αποκλειστικά δημόσιου δωρεάν συστήματος 
υγείας.

Απαίτηση μας το Κέντρο Υγείας να είναι πλήρως 
στελεχωμένο με το απαραίτητο προσωπικό, με όλες 
τις απαραίτητες ιατρικές και επιστημονικές ειδικό-
τητες, ειδικά εκείνες που σχετίζονται με την πρό-
ληψη, και να καλύπτουν με επάρκεια γεωγραφικά, 
πληθυσμιακά και επιδημιολογικά δεδομένα».

Ποιες είναι οι προτεραιότητές σας για τον 
τομέα της υγείας και τι σκοπεύετε να κάνετε - 
διεκδικήσετε άμεσα αν εκλεγείτε;

Μάρκος Κωβαίος:

«Ο Δήμος μας είχε το προηγούμενο διάστημα μια 
ακόμη καθοριστική επιτυχία: Διεκδίκησε δικαστικά 
και πήρε οριστικά στην κατοχή του την έκταση του 
παλαιού αεροδρομίου. Έχουμε δεσμευτεί ότι μέ-
ρος της έκτασης αυτής θα δωρηθεί στο Υπουργείο 
Υγείας για την ανέγερση ενός νέου νοσοκομείου, 
το οποίο θα καλύπτει όλες τις ανάγκες. Άλλωστε 
αυτός είναι και ο επόμενος μεγάλος στόχος μας 
μετά το αεροδρόμιο. Ξέρουμε να διεκδικούμε και 
αποδεδειγμένα πετυχαίνουμε.

Από εκεί και ύστερα θα συνεχίσουμε να δίνουμε 
τις μάχες μας προς τους αρμοδίους για την σωστή 
στελέχωση του υπάρχοντος Κέντρου Υγείας και 
τον κατάλληλο εξοπλισμό του, αλλά και όλες τις 
απαραίτητες υποδομές. Συγχρόνως όμως, υποστη-
ρίζουμε την ανάγκη δημιουργίας Δευτεροβάθμιας 
Μονάδας Υγείας, η οποία θα δώσει οριστική λύση 
στο πρόβλημα αντιμετώπισης έκτακτων περιστα-
τικών, όπως η αιμοκάθαρση, η νοσηλεία ασθενών 
συμπολιτών μας και γενικότερα η πρόσβαση σε 
υψηλότατες παροχές Υπηρεσιών Υγείας.

Και μια τελευταία παρατήρηση: Η Πάρος αδικεί-
ται στο θέμα της Υγείας. Οι δημοτικές μας παρατά-
ξεις οφείλουν και είναι ενωμένες στο να διεκδική-
σουμε από τους αρμόδιους αυτά που δικαιούμαστε. 
Αυτή η υπόθεση αφορά ζωές!

Δυστυχώς, οι αυτάρεσκοι απολογισμοί για το 
“έργο” στην Υγεία στο νησί μας αντίκειται στην 
πραγματικότητα και αδυνατίζει τον κοινό μας αγώ-
να».

Κώστας Μπιζάς:

«Εάν μας τιμήσει ο Παριανός λαός με την ψήφο 
του θα κινηθούμε προς δύο κατευθύνσεις: Θα επι-
διώξουμε άμεσα επαφές με το Υπουργείο Υγείας, 
την 2η ΔΥΠΕ και το ΕΚΑΒ, και θα διεκδικήσουμε 
την καλύτερη λειτουργία του Κέντρου Υγείας με μό-
νιμο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσω-
πικό και με επισκέπτες γιατρούς ειδικοτήτων, που 
δεν προβλέπονται στο οργανισμό του Κ.Υ., που θα 
καλύπτει τις ανάγκες των συμπατριωτών και των 
επισκεπτών μας, θα οργανώνει την προληπτική ια-
τρική, την τηλεϊατρική και θα παρέχει αξιόπιστες 
και σοβαρές συνθήκες πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 
Ακόμη θα ζητήσουμε να εξασφαλιστεί η μόνιμη κά-
λυψη σε διασώστες στο ΕΚΑΒ.

Επίσης στο πλαίσιο της νησιωτικότητας και σε 
συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 
την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ν. Αιγαίου, θα 

διεκδικήσουμε να επανεξετασθεί το μοντέλο της 
2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Νήσων ώστε να υπάρξει 
ξεχωριστή υγειονομική περιφέρεια για το Αιγαίο. 
Αυτά για όσο διάστημα θα χρειαστεί να λειτουργεί 
το Κ.Υ. με τον παρόντα οργανισμό λειτουργίας του.

Γιατί, όπως έχει διατυπωθεί και στην ιδρυτική 
διακήρυξη μας, θα αναλάβουμε ουσιαστική πρω-
τοβουλία για τη δημιουργία νέας δομής υγείας, που 
θα καλύπτει τις ανάγκες του  πληθυσμού  του καλο-
καιριού, αλλά πρωτίστως την Πάρο της χειμερινής 
περιόδου. Αυτή η δομή θα προκύψει από επιστη-
μονικό συνέδριο που θα οργανώσουμε στο νησί, 
αμέσως μόλις αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου. 
Είναι απαραίτητο να υπάρξει σοβαρή επιστημονική 
και ρεαλιστική επιχειρηματολογία που θα ενώσει 
όλες τις δυνάμεις του νησιού σε μια διεκδίκηση, 
που θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια για να γίνει 
πραγματικότητα. Λεπτομέρειες θα υπάρξουν στο 
πρόγραμμά μας.

Τέλος είναι αυτονόητο, ότι θα συνεργαστούμε 
στενά με την Διοικούσα Επιτροπή του Κ.Υ., με το 
Βελέντζειο Ίδρυμα, με τον Σύλλογο Φίλων του Κ.Υ. 
Πάρου, αλλά και με την Εθελοντική Ομάδα Διάσω-
σης σε όλες τις προσπάθειες που προαναφέρθηκαν. 
Η προστασία της υγείας μας δεν έχει χρώμα 
και αφορά όλους μας».

Κώστας Ροκονίδας:

«Το πλαίσιο της δική μας πολιτικής στο θέμα της 
υγείας αναφέρθηκε στη προηγούμενη απάντηση. 
Να θυμίσουμε ότι στις 19 Δεκέμβρη του 2022, φέ-
ραμε στο δημοτικό συμβούλιο θέμα για τη Δημόσια 
Υγεία στο νησί μας και πάρθηκε ομόφωνη απόφα-
ση από αυτό. Τα κύρια σημεία αυτής της απόφασης 
ήταν:

“Απαιτούμε Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
(ΠΦΥ) με ένα πλήρως επανδρωμένο, σύγχρονο Κέ-
ντρο Υγείας, που θα ανταποκρίνεται στις σημερινές 
ανάγκες και την πρόληψη, θα εξασφαλίζει τη στα-
θεροποίηση των περιστατικών και την απρόσκοπτη 
και έγκαιρη μεταφορά τους με ένα σύγχρονο σύ-
στημα διακομιδών.

Στο πλαίσιο αυτό, άμεσα διεκδικούμε:
1) Κάλυψη των υπαρχουσών αναγκών άμεσα με 

μόνιμο προσωπικό. (Γίνεται αναλυτική αναφορά 
των αναγκών).

2) Έγκριση νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρε-
σίας που να ανταποκρίνεται στα σημερινά πληθυ-
σμιακά, επιδημιολογικά και γεωγραφικά δεδομένα 
του νησιού μας, με συμπληρωματικές ειδικότητες, 

στελεχωμένο με το απαραίτητο ιατρικό, νοσηλευ-
τικό 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.
Όλα τα παραπάνω αποτελούν το πλαίσιο 

διεκδίκησης για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας στο νησί μας, σήμερα.

Παράλληλα διεκδικούμε: Να δρομολογηθεί μια 
νέα κτιριακή υποδομή ΠΦΥ σύμφωνα με τις σημε-
ρινές ανάγκες, που ο αρμόδιος φορέας, δηλαδή το 
Υπουργείο Υγείας, να διερευνήσει τον κατάλληλο 
χώρο κατασκευής του”.

Όλα τα παραπάνω όπως καταλαβαίνετε δεν μπο-
ρούν να λυθούν μέσω της διαδικασίας της επιστο-
λικής διαμαρτυρίας αλλά από την ειλικρινή, και 
αποφασιστική διάθεση του Παριανού λαού και των 
φορέων του να διεκδικήσουν αυτά που τους ανή-
κουν.

Εμείς με την απόφαση αυτή ορίσαμε το πλαί-
σιο των διεκδικήσεων. Αυτό ήταν και το ζητού-
μενο για μας ώστε να ανοίξουμε την κουβέντα και 
αυτό επιδιώκουμε με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες 
στο άμεσο μέλλον.

Να ξεκαθαρίσουμε επίσης με σαφήνεια ότι η 
απόφαση αναφέρεται σε μία κτιριακή δομή ΠΦΥ 
με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες και στελεχω-
μένη με το αντίστοιχο μόνιμο προσωπικό, αντί της 
διεκδίκησης ενός νοσοκομείου (δηλαδή δευτερο-
βάθμια περίθαλψη) που όπως έδειξε και η εμπει-
ρία της Σαντορίνης έμεινε κτιριακή υποδομή κενή 
προσωπικού.

Η πρότασή μας έχει μελετηθεί, αξιολογηθεί και 
έχει τη σύμφωνη γνώμη των εμπλεκόμενων φορέ-
ων του νησιού μας στο χώρο της υγείας.

Εμείς λοιπόν έχουμε βαριά προίκα και για τα 
ζητήματα της δημόσιας υγείας και δεν ερχόμαστε 
σε μια παρατεταμένη κοινοβουλευτικά και τοπικά 
προεκλογική περίοδο να αρχίσουμε τα “θα”.

Έχω την αίσθηση ότι δεν χρειάζεται να πω τι θα 
κάνουμε αν εκλεγούμε, γιατί ότι αναφέραμε πα-
ραπάνω δείχνουν τον δρόμο και τον τρόπο που 
αντιλαμβανόμαστε εμείς τα πράγματα στο πλαίσιο 
της διεκδίκησης του Παριανού λαού. Για να απο-
λαμβάνει στο τομέα της Δημόσιας Υγείας αυτά που 
χρυσοπληρώνει με τις εισφορές του, την άμεση και 
έμμεση φορολογία που καταβάλει και αντί να τα 
καρπώνεται σε παροχές για το επίπεδο της ζωής 
του, αυτά χρηματοδοτούν τσέπες άλλων».
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Ποιος φταίει;

Την προ-περασμένη εβδομάδα είχαμε την 
πρώτη δημόσια σύγκρουση των δύο (εκ των 
τριών) δημοτικών συνδυασμών, που έχουν 
ήδη γνωστοποιήσει την κάθοδό τους στις 
δημοτικές εκλογές στο νησί μας.

Οι δύο συνδυασμοί («Πάρος με Ευθύνη και 
Ενότητα» και «Πάρος Επιμένουμε στην Πρά-
ξη», με επικεφαλής τους κυρίους Κ. Μπιζά 
και Μ. Κωβαίο), αντήλλαξαν τα βέλη τους για 
τον τομέα της υγείας. Όλα ξεκίνησαν όταν ο κ. 
Μπιζάς, ως έπαρχος, έκανε έναν απολογισμό 
για την υγεία σε επίπεδο Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου. Στη συνέχεια ο συνδυασμός του 
κ. Κωβαίου δημοσιοποίησε ένα δελτίο Τύπου 
με το οποίο κατέκρινε τον απολογισμό Μπιζά, 
στον οποίο καταλόγιζε ευθύνες για πράγματα 
τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί σ’ αυτόν τον 
τομέα. Ακολούθως ο συνδυασμός του κ. Μπι-
ζά εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατη-
γορούσε τη δημοτική αρχή για αστοχίες στην 
ανακοίνωσή της. Τις δύο ανακοινώσεις θα τις 
έχετε διαβάσει και ο κάθε αναγνώστης μπορεί 
να βγάλει τα συμπεράσματά του.

Αυτό που έχω όμως να γράψω είναι ότι και 
οι δύο ανακοινώσεις δε σχολιάστηκαν θετικά 
από την πλειοψηφία του κόσμου στην Πάρο. 
Όχι γιατί μπορεί ο ένας ή ο άλλος συνδυασμός 
να μην έχουν δίκιο στους ισχυρισμούς τους 
ή ότι είπαν ψέματα. Αντέδρασαν διότι θεω-
ρούν ότι στον τομέα υγείας υπάρχουν μεγά-
λες ελλείψεις και η αντιπαράθεση έγινε για 
την αντιπαράθεση, και όχι για ουσιαστικούς 
λόγους. 

Από την πλευρά μου δεν μπορώ να κατα-
νοήσω γιατί στις δύο ανακοινώσεις οι συνδυ-
ασμοί «χρεώνονται» πράγματα που δεν είναι 
ουσιαστικά δικά τους. Καμία τοπική Αρχή 
(Περιφέρεια ή Δήμος), δεν μπορεί να κάνει 
προσλήψεις γιατρών, κανείς τους δεν μπορεί 
να υποκαταστήσει την κρατική ευθύνη. Το 
μόνο που πρέπει να κάνουν και οι δύο -και 
σε αυτό έχουμε απαίτηση- είναι να πιέζουν 
την εξουσία. Αφήνω στην άκρη ότι και οι δύο 
ανακοινώσεις έχουν σκόπιμες παραλείψεις 
για τις ουσιαστικές ευθύνες. Οι συγγραφείς 
των ανακοινώσεων (ένθεν και ένθεν) ήθελαν 
πρώτιστα να πλήξουν τον αντίπαλό τους. Εί-
ναι φυσικό αυτό, αφού βρισκόμαστε σε μία 
πρώιμη προεκλογική μάχη για την αυτοδιοί-
κηση. Είναι δικαίωμα των δύο συνδυασμών 
το πώς θα χειριστούν τη διαμάχη τους. Δι-
καίωμα δεν είναι όμως να βοηθούν στον 
αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης. 

Οι ελλείψεις πρώτιστα στον τομέα υγείας 
του νησιού μας είναι ευθύνες της πολιτείας 
και των χειρισμών του αρμόδιου υπουργείου. 
Κάτι τέτοιο δηλαδή, για τον κύριο υπαίτιο των 
ευθυνών, δε διάβασα σε καμία ανακοίνωση. 
Απουσιάζουν οι κρατικές ευθύνες, απουσιάζει 
η κριτική στην κυβέρνηση!

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

«Σταυρώστε» 
μετά από σκέψη!

Μια φράση από μύθο του Αισώπου «ένα χε-
λιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη», χρησιμοποι-
είται για να δηλώσει ότι ένα μόνο στοιχείο 
δεν είναι αρκετό για να στοιχειοθετηθεί μια 
κατάσταση.

Για την άνοδο του επιπέδου του πολιτικού 
προσωπικού της χώρας μας, δεν είναι αρκετοί 
οι εκλεγμένοι Βουλευτές Επικρατείας, από τα 
πολιτικά μας κόμματα.

Η Δημοκρατία προβλέπει το μεγαλύτερο πο-
σοστό των εκλεγμένων Βουλευτών στο Κοινο-
βούλιο να προέρχονται από την σταυροδοσία 
των πολιτών και όχι από τις λίστες Επικρατείας 
που καταρτίζουν τα πολιτικά κόμματα, με προ-
σωπικότητες της τέχνης, του πολιτισμού και 
των επιχειρήσεων.

Το μεγάλο βάρος πέφτει στις πλάτες των πο-
λιτών, που με την ψήφο τους, τον σταυρό προ-
τίμησης, στέλνουν στα έδρανα του Κοινοβουλί-
ου τους εκπροσώπους τους. Κι εδώ πρέπει να 
σκεφτούμε σοβαρά ως πολίτες, ποιους θέλουμε 
να μας εκπροσωπήσουν και με ποια κριτήρια 
τους επιλέγουμε.

«Σταυρώνουμε» στα ψηφοδέλτια ανθρώπους 
με επάρκεια, όραμα, γνώση, αίσθηση καθήκο-
ντος ή το μόνο κριτήριο επιλογής είναι η ανα-
γνωρισιμότητα, με αποτέλεσμα να εκλέγονται 
σταρ των μίντια, τηλεπερσόνες, ηθοποιοί νέοι 

και ωραίοι, ποδοσφαιριστές και λαμπερά πρό-
σωπα του life style και της δημοσιογραφίας; 
Ποιος θα φροντίσει καλύτερα τις ανάγκες των 
πολιτών, ποιος θα υπερασπιστεί τα συμφέρο-
ντα της χώρας στο εξωτερικό;  Ποιος θα μας 
εκπροσωπήσει και θα διασφαλίσει περισσότε-
ρα έσοδα από τα ταμεία των Βρυξελλών; Ποι-
όν θέλουμε να βλέπουμε να μιλάει στα έδρανα 
της Βουλής και να μη θέλουμε να αλλάξουμε 
κανάλι; Μας αρκούν οι πεζοδρομιακές ύβρεις, 
οι φωνασκίες, οι ανούσιες αντιπαραθέσεις και 
τα άδεια έδρανα; Σκεφτόμαστε ποιους και γιατί 
τους ψηφίζουμε;

Υπεύθυνοι για τις λάθος επιλογές δεν είναι 
μόνο οι πολίτες. Είναι και τα πολικά κόμματα 
που επιλέγουν υποψήφιους με βάση τη δημο-
φιλία τους και τους ψήφους που θα φέρουν 
στην κάλπη. Το κύριο μέτρο της επιλογής ενός 
υποψήφιου για το ψηφοδέλτιο, είναι ο αριθμός 
των προσωπικών ψήφων που έχει. Τα αποτελέ-
σματα είναι γνωστά. Το επίπεδο του πολιτικού 
προσωπικού βρίσκεται στο ναδίρ από πλευράς 
ποιότητας. Και από ότι φαίνεται δεν είναι το 
φαινόμενο μοναδικό στο Ελληνικό κοινοβού-
λιο, αλλά και στην Ευρωβουλή, σύμφωνα με τα 
τελευταία γεγονότα. Επελέγησαν άνθρωποι με 
σταυρό, από το «κάτω ράφι» των υποψηφίων 
έχοντας παντελή άγνοια των μεγάλων γεωπο-
λιτικών προκλήσεων, πολυσύνθετων διεθνών 
προβλημάτων και χωρίς εξειδικευμένες γνώ-
σεις ακόμη και της πιο αναγκαίας, της ξένης 
γλώσσας.

Στις επικείμενες εθνικές εκλογές, εντός ολί-
γων μηνών, καλά θα είναι να σκεφτούμε σο-
βαρά ποιους θα επιλέξουμε να μας εκπροσω-
πήσουν, γιατί οι απαιτήσεις της χώρας είναι 
μεγάλες και η διαχείριση τους δύσκολη. Προ-
σωπική μου άποψη, η επαναφορά της λίστας 
για την Ευρωβουλή, για να μην ξαναγίνουμε 
πρωτοσέλιδα στον Διεθνή Τύπο.

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου

Τελεσίγραφο...

Πριν από λίγες μέρες στην αρχή της συνεδρί-
ασης του δημοτικού συμβουλίου έλαβε χώρα 
μία, άκρως φορτισμένη συναισθηματικά, ομι-
λία εκ μέρους δημοτικού συμβούλου της Λα-
ϊκής Συσπείρωσης προερχομένου από την 
Μάρπησσα. Μία ομιλία με έντονα τα στοιχεία 
συγκίνησης και οργής να ξεχειλίζουν.

Αναφέρθηκε στις απανωτές απώλειες αγαπη-
τών προσώπων που πιθανόν να είχαν αποφευ-
χθεί, αν λειτουργούσε έτσι όπως θα έπρεπε το 
Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κυρίως ο τομέας των 
αεροδιακομιδών του Ε.Κ.Α.Β.

Είναι γνωστό ότι πρώτη προτεραιότητα για 
κάθε νησιώτη αποτελεί το ζήτημα της υγείας. 
Λογικό, επίσης, είναι να απασχολεί σε καθημε-
ρινή βάση (Δήμο και Επαρχείο) η διεκδίκηση 
πλήρους στελέχωσης του Κέντρου Υγείας και 
του Ε.Κ.Α.Β., η δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρ-

σης και φυσικά ταχύτατη διακομιδή σε νοσοκο-
μεία των επειγόντων περιστατικών.

Όλα αυτά είναι γνωστά σε όλους μας, όπως 
επίσης και τα έγγραφα που αποστέλλονται 
στους υπεύθυνους και στους βουλευτές του 
νομού από τις αρχές του τόπου. Όμως, απ’ ότι 
φαίνεται και όπως αποδεικνύεται εκ των πραγ-
μάτων, δεν μας δίνουν και ιδιαίτερη σημασία.

Η νησιωτικότητα πάει περίπατο... Γι’ αυτό 
όπως είπε ο «Μαρπησαίος», τα έγγραφα τέλος! 
Ώρα για τελεσίγραφο!!!

Το τι θα γράφει κι αν θα κηρύσσει ανεπιθύμη-
τους στο νησί «κάποιους» μέχρι να λυθούν τα 
θέματα, μπορείτε να το φανταστείτε.

Αν θα έχει αποτέλεσμα, αυτό θα φανεί γρήγο-
ρα κι αν χρειαστεί θα ακολουθήσουν κινητοποι-
ήσεις. Πρέπει όμως να σταλεί με αποφασιστικό-
τητα το τελεσίγραφο.

Κουβέντες... τέλος, έγγραφα... τέλος, τελεσί-
γραφο...

Έτσι τελείωσε την ομιλία του ο φίλος μας... Η 
αγανάκτηση του έκδηλη...

Γρίφος για δύσκολους λύτες... Ποιός άραγε 
από τους τρείς υποψηφίους δημάρχους δεν θα 
στείλει έγγραφο αλλά θα στείλει τελεσίγραφο; 
Και θα το εννοεί; Και θα μπει μπροστά στο «ξε-
σήκωμα» του Παριανού λαού;

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου



Φωνή της Πάρου / 11www.fonitisparou.gr ειδήσεις

Η άγνωστη 
Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας
Γράφει η Ειρήνη Γιαννάτου, Παιδίατρος

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) είναι 
βασικός πυλώνας της φροντίδας υγείας. Ο ρόλος 
της θα μπορούσε να παραλληλιστεί με την παιδική 
ηλικία του ανθρώπου, που όσο περισσότερο την 
φροντίσουμε τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα 
έχουμε στο μέλλον.

Η ΠΦΥ δεν είναι ούτε ευκολότερη ούτε δυσκο-
λότερη από την Νοσοκομειακή Ιατρική, είναι ΔΙ-
ΑΦΟΡΕΤΙΚΗ. Οι γιατροί των νοσοκομείων πρέπει 
να εκπαιδευτούν για να μπορούν να παρέχουν 
ΠΦΥ, δεν είναι σαν την πρωτοβάθμια και δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση  που κλιμακώνεται η δυσκο-
λία των μαθημάτων και όποιος ξέρει την ύλη του 
Λυκείου θεωρητικά ξέρει και του Δημοτικού. ΠΦΥ 
δεν παρέχουν μόνο οι γιατροί αλλά και οι οδοντί-
ατροι, οι ψυχολόγοι, οι φυσιοθεραπευτές, διαιτο-
λόγοι κτλ. Κάθε ιατρική ειδικότητα έχει την δική 
της ΠΦΥ και κάποια άλλη φορά θα μιλήσουμε για 
την ΠΦΥ του παιδιού που είναι ένα ξεχωριστό και 
ουσιώδες κεφάλαιο.

Για να γνωρίσουμε λίγο καλύτερα την ΠΦΥ και 
την αξία της ας δούμε αρχικά για τι πράγμα μιλά-
με. Η ΠΦΥ αποτελείται από όλους εκείνους τους 
τομείς, που ο καθένας βάζει το δικό του λιθαράκι 
στην σφαιρική προάσπιση της υγείας,  και όταν 

λέμε υγεία δεν εννοούμε μόνο την σωματική αλλά 
και την ψυχική και την  πνευματική υγεία.

Έτσι η ΠΦΥ περιλαμβάνει 12 τομείς (βλ. http://
www.opengov.gr/yyka/?p=2049)... ουκ ολίγοι το-
μείς και ένας προς ένας σημαντικοί... που φροντί-
ζουν όλοι μαζί όχι μόνο την επιβίωση μας αλλά και 
την ποιότητα στην ζωή μας. Περιλαμβάνει δηλαδή 
ΟΛΗ την προ-νοσοκομειακή ιατρική και παρα-ια-
τρική φροντίδα που δεν είναι διόλου ευκαταφρό-
νητη και καθόλου εύκολη.

Στην Πάρο έχουμε μόνο ΠΦΥ τόσο στον δημόσιο 
όσο και στο ιδιωτικό τομέα. Αλλά οι επιμέρους το-
μείς της έχουν σοβαρές ελλείψεις και την κάνουν 
να είναι ισχνή και αναιμική. Αν δε, εστιάσουμε 
μόνο στην δημόσια ΠΦΥ, το μέγεθος των ελλεί-
ψεων γίνεται ακόμη μεγαλύτερο, με ελλείψεις σε 
παρόχους, δηλαδή ανθρώπινο δυναμικό, δηλαδή 
ιατρούς, παραϊατρικό προσωπικό, ελλείψεις σε δο-
μές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό.

Ποιανού ευθύνη είναι η ΠΦΥ; Του Υπουργεί-
ου Υγείας όσον αφορά τον κεντρικό σχεδιασμό, 
αλλά και δική μας... Δηλαδή των πολιτών και 
των τοπικών διοικούντων, όσον αφορά τις διεκ-
δικήσεις μας για την υλοποίηση των σχεδιασμών 

που μένουν στα λόγια... Αυτό σημαίνει ότι αφού 
ο σχεδιασμός του Υπουργείου προβλέπει π.χ. την 
διαχείριση ασθενών με χρόνια προβλήματα, εμείς 
πρέπει να την διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε 
την εφαρμογή της.

Ποια είναι η σειρά των πραγμάτων για την όσο 
καλύτερη ΠΦΥ; Αρχικά ο επιστημονικός σχεδια-
σμός... Τον έχουμε, ξέρουμε τι χρειαζόμαστε. Στην 
συνέχεια η αποδοχή των προτάσεων και ο σχεδι-
ασμός από την κεντρική ηγεσία και τέλος, και εδώ 
σκοντάφτουμε πάντα, η υλοποίηση των σχεδίων. 
Δεν χρειάζεται λοιπόν να ανακαλύψουμε την πυ-
ρίτιδα από την αρχή, ξέρουμε τι χρειαζόμαστε και 
αρκεί να υλοποιηθεί... Και ποιος θα κρεμάσει στην 
γάτα την κουδούνα; Όπως στον μύθο του Αισώπου 
με την συνέλευση των ποντικών, όλοι τα λένε καλά 
και αποφασίζουν σοφά αλλά όταν έρχεται η ώρα 
της υλοποίησης των αποφάσεων εκεί αρχίζουν τα 
δύσκολα...

Με την δύναμη της ψήφου μας, σε τοπικά επί-
πεδο, επιλέγουμε λοιπόν ακριβώς αυτό, αυτόν που 
θα κρεμάσει στην γάτα την κουδούνα...

Αντί λοιπόν να διεκδικούμε Δευτεροβάθμια Φρο-
ντίδα Υγείας (ΔΦΥ), δηλαδή νοσοκομείο, που και 
να το έφτιαχναν στα εγκαίνια θα έμενε (βλ. Νοσο-
κομείο Σαντορίνης και γενικότερη υποστελέχωση 
και αποδιοργάνωση του ΕΣΥ). Ας διεκδικήσουμε 
αυτό που απολύτως μας ανήκει, μια ολοκληρω-
μένη ΠΦΥ, με όλους τους τομείς της πλήρως ανα-
πτυγμένους.

Υπάρχει λύση; Ναι, πάντα θα υπάρχει και λύση 
και ελπίδα, όταν δεν στεκόμαστε παθητικά στην 
μοίρα μας και ενώνουμε τις δυνάμεις μας με κα-
θαρό βλέμμα χωρίς προκαταλήψεις. Στο ερώτημα 
γιατί το Υπουργείο σχεδιάζει αλλά δεν παρέχει, ας 
δώσει ο καθένας τις απαντήσεις του. Και αν μας 
αρέσει να μας ξανα-υπόσχονται και εμείς να ξανα-
γκρινιάζουμε, ας τους ξανα-ψηφίσουμε!

Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ:

Οι αιτίες 
θανάτου στην 
Ελλάδα

Μόλις το 40% των θανάτων στην Ελλάδα που 
αποδόθηκαν στον κορονοϊό το 2020 οφειλόταν 
αμιγώς στην Covid-19, όπως προκύπτει από τα 
νεότερα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστι-
κή Αρχή).

Τα νέα δεδομένα ουσιαστικά ενισχύουν το επι-
χείρημα ότι στην προσπάθεια πλήρους καταγρα-
φής των επιπτώσεων της πανδημίας η Ελλάδα 
καταχώρισε ως θανάτους Covid πολλές απώλειες 
οι οποίες θα μπορούσαν εύλογα να αποδοθούν σε 
άλλα παθολογικά αίτια, με αποτέλεσμα να επιδει-
νωθεί η θέση της στις παγκόσμιες κατατάξεις.

Σύμφωνα με τα αναλυτικά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, 
η οποία ακολούθησε τις οδηγίες του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, το πρώτο έτος της πανδημίας 
5.028 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη χώρα μας 
έχοντας προβληθεί από τον κορονοϊό. Ωστόσο, εξ 
αυτών μόνο 2.061 δεν έπασχαν από κάποιο υπο-
κείμενο νόσημα, άρα ο θάνατός τους μπορεί να 
αποδοθεί ευθέως στον ιό. Αντίθετα, τα υπόλοιπα 
τρία πέμπτα των θανόντων παρουσίαζαν σοβαρή 
συννοσηρότητα.

Περισσότεροι από 1.450 έπασχαν από νοσήματα 
του κυκλοφορικού συστήματος, ενώ σχεδόν 500 
είχαν διαγνωστεί με κάποιας μορφής καρκινοπά-
θεια. Τα κυκλοφορικά προβλήματα και τα νεοπλά-
σματα ήταν, άλλωστε, οι δύο κυριότερες παθολογι-
κές αιτίες θανάτου στην Ελλάδα τόσο το 2020 όσο 
και την πενταετία 2015-2019.

Η απόκλιση ανάμεσα στους θανάτους Covid 
και στον αριθμό των νοσούντων που είχαν σοβα-
ρά υποκείμενα νοσήματα δείχνει ότι μολονότι ο 
ιός αναμφίβολα συνέβαλε σε πολλούς θανάτους, 
δεν ήταν απαραίτητα ο καθοριστικός παράγοντας. 
Αυτό όμως δεν ήταν δυνατό να αντικατοπτριστεί 
στα επιδημιολογικά στοιχεία κι έτσι πολλές από τις 
απώλειες που οφείλονταν σε πολλούς παράγοντες 
εν τέλει αποδόθηκαν στην πανδημία.

Πάντως, οι θάνατοι κατά το 2020 ανήλθαν σε 
131.0251 (66.162 άντρες και 64.863 γυναίκες) 
παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,9% σε σχέση με 
τους 124.954 θανάτους (63.079 άντρες και 61.875 
γυναίκες) που σημειώθηκαν το 2019.

Στη μνήμη του 
Γιάννη Φραγκούλη

Στον Έλητα ακούστηκε  
καμπάνα να χτυπάει, 

η αθώα του Γιάννη Φραγκούλη η ψυχή  
στον ουρανό θα πάει
Έφυγε υπερήφανος  

σ’ αυτή τη ζωή που ζούμε, 
τέτοιες αθώες και καλές καρδιές  

δύσκολα θα ξαναδούμε
Χαμόγελο είχες πάντοτε  

γεμάτο καλοσύνη, 
αγάπη και χιούμορ σήμερα  

κανένας δεν μας δίνει
Αγάπαγες τους φίλους σου  

κι όλους τους συγγενείς σου, 
μα πιο πολύ αγάπαγες  

την οικογένειά σου
Λόγια πικρά δεν βγήκανε  

ποτέ απ’ τα δικά σου χείλη, 
γι’ αυτό σε αγαπήσανε  

οι συγγενείς και οι φίλοι
Όλα σου ήτανε σωστά  
μετρούνται ένα - ένα, 

κακό δεν έκανες  
ποτέ σου σε κανένα
Αιώνια η μνήμη σου  
κοντά στην Παναγία, 

να την παρακαλάς να έχει  
η οικογένειά σου υγεία
Ιωάννης Μοστράτος

http://www.opengov.gr/yyka/?p=2049)
http://www.opengov.gr/yyka/?p=2049)
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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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ενοικιάζεται επί της 
κεντρικής λεωφόρου της Μάρπησ-
σας. Κυρίως αίθουσα καταστήματος 
200 τ.μ., γραφεία 80 τ.μ., αποθήκη 
150 τ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6942826399

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

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.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη ή 
εποχιακή απασχόληση σε φαρμακείο 
στην Πάρο. Απαραίτητη η άριστη 
γνώση αγγλικών. Άλλες ξένες γλώσ-
σες 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.

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
για μόνιμη εργασία από εταιρεία 
διανομών. Απαιτούμενα προσόντα: 
Απόφοιτος Λυκείου, γνώση αγγλικής 
γλώσσας, γνώσεις λογιστικής, γνώ-
ση Η/Υ, δυναμική προσωπικότητα, 
ευγενική συμπεριφορά. Βιογραφικά 
στο Fax : 22840 41563, E-mail: 
arhicom1@otenet.gr ή επικοινωνία 
στα τηλέφωνα 22840 41252, 41764.

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ με προϋπηρεσία 
σε Γ’ κατηγορίας βιβλία (διπλο-
γραφικά) ζητείται από λογιστικό 
γραφείο στην Παροικιά. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: dimkasta@
otenet.gr

ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - 
ΒΟΗΘΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 
ζητούνται για την επιχείρηση 
PiscinesIdeales στην Αλυκή. Προϋπη-
ρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Πλήρης 
απασχόληση σε ετήσια βάση. Πολύ 
καλές αποδοχές. Για πληροφορίες 
καλέστε στο 22840 28788.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το 
Ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5* στήν Χρυσή 
Ακτή Πάρου, με σχετική εμπειρία. 
Επιθυμητή η γνώση αγγλικής η άλλης 
γλώσσας. Αμοιβή ικανοποιητική. 
Πληροφορίες τηλ.: 6936 898764, 
e-mail: info@ poseidon-paros.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ζητείται 
από ξενοδοχείο στη Νάουσας, από 
Απρίλιο-Οκτώβριο 2023. Αγγλικά, 
Πρόγραμμα Κρατήσεων, ΟΤΑ, προ-
ϋπηρεσία, γαλλικά επιθυμητά. Προ-
σεγμένο, ευγενές και πρόθυμο άτο-
μο, κατά προτίμηση κάτοικος Πάρου. 
Μισθός ασφάλιση διαμονή-διατροφή. 
Βιογραφικό με φωτογραφία info@
zefi-hotel.com τηλ. 6937 263928

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ POOL BAR & 
SERVICE ζητείται από ξενοδοχείο 
στη Νάουσα. Γνώση παρασκευής 
καφέδων - ποτών, service πελατών, 
Αγγλικά. Μισθός-ασφάλιση, 
διαμονή-διατροφή. Βιογραφικό με 
πρόσφατη φωτογραφία. info@zefi-
hotel.com, τηλ.6937 263928

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται για εστιατόριο 
ξενοδοχείου στη Νάουσα, από 
Απρίλιο-Οκτώβριο 2023. Εμπειρία, 
προθυμία, ευγένεια, Αγγλικά. 
Προσφέρεται μισθός-ασφάλιση, 
διαμονή-ημιδιατροφή. Βιογραφικό 
με πρόσφατη φωτογραφία. info@
zefi-hotel.com τηλ.6937 263928

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έμπειρη ζητείται για 
ξενοδοχείο στη Νάουσα, από Απρί-
λιο-Οκτώβριο 2023, κατά προτίμηση 
κάτοικος Πάρου. Μισθός-ασφάλιση, 
διαμονή-διατροφή. Βιογραφικό με 
πρόσφατη φωτογραφία info@zefi-
hotel.com, τηλ.6937 263928

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται καμαριέρα για 
βίλα κοντά στην Παροικιά, για 6μηνη 
απασχόληση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6948 104 060 

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλαστική βάρκα 4,50 
μ., με μηχανή 30 ίππων Mercury 
δίχρονη. Τιμή: 1.500 ευρώ. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6945909305.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ι. Αντικείμενο
Υποστήριξη κατασκευής έργων πολυτελών κατοικιών, στις Νήσους Πάρο και
Αντίπαρο
ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, με
έμφαση στις πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία.
Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά
1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής
κτηριακών έργων
2. Εμπειρία άνω των τριών ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων
3. Γνώση κατασκευαστικών ειδικοτήτων συνεργείων
4. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών) και τεχνικών προδιαγραφών
έργων
5. Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ.
6. Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.
7. Πολύ καλή γνώση MS Office (excel, word).
8. Γνώση ή επιθυμία για εκμάθηση software χρονικού προγραμματισμού (π.χ.
MS Project ή συναφούς).
9. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη
10. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική
11. IT literacy
12. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες,
unsupervised work
13. Δυνατότητα μετακίνησης (περίπου 10% του χρόνου απασχόλησης)
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες)

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

Αποστολή Βιογραφικών : cv.constructionparos@gmail.com

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

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το ξε-
νοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ στήν Χρυσή 
Ακτή με γνώσεις ηλεκτρολόγου 
ή υδραυλικού ή ψυκτικού γιά 
πλήρη απασχόληση. Πληροφορίες 
στό τηλέφωνο 6983 268950 ή 
στο mail assist.ops@poseidon-
paros.gr

ΥΠΑΛΗΛΟΙ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ζητού-
νται από το Ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 
5* στην Χρυσή Ακτή της Πάρου 
με εμπειρία και πολύ καλή 
γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6956 286953 ή βιογραφικό στο 
e-mail: operations@poseidon-
paros.gr

ΥΠΑΛΗΛΟΙ ΣΕΡΒΙΣ (Service) 
ζητούνται από το Ξενοδοχείο 
ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5* στην Χρυσή Ακτή με 
σχετική εμπειρία και πολύ καλή 
γνώση της αγγλικής γλώσσας. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6956 286953 ή βιογραφικό στο 
e-mail: operations@poseidon-
paros.gr

Προαγγελία γάμου
Ο Ιωάννης Βιντζηλαίος του Νικολάου και της 

Μαριάνθης το γένος Βιντζηλαίου, που γεννήθηκε 
στην Πάρο και κατοικεί στην Πάρο και η Θεοδώ-
ρα Ραγκούση του Δημητρίου και της Ακίνδυνης 
το γένος Ραγκούση, που γεννήθηκε στο Μαρούσι 
και κατοικεί στην Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν 
στο Δημαρχείου Πάρου.

Περίληψη Καταστατικού
Δυνάμει της με αριθμό 2/2023 διάταξης της Ει-

ρηνοδίκη Πάρου εγκρίθηκε το από 23-1-2023 κα-
ταστατικό του Σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΟΝΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ 
ΛΕΥΚΩΝ ΠΑΡΟΥ», με έδρα τις Λεύκες Πάρου και 
με σκοπούς τους  αναφερόμενους  στο 2ο άρθρο 
του αποτελούμενου από 23 άρθρα Καταστατικού 
του, όπως αυτά αποφασίστηκαν στην ιδρυτική συ-
νέλευση της 23-1-2023 από τα ιδρυτικά μέλη.

Πάρος, 28/2/2023
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος,

Κωνσταντίνος Φιφλής

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
Η Κυκλαδική Εταιρεία Ανάπτυξης, Αστική Μη Κερ-
δοσκοπική Εταιρεία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, 
επιθυμεί να προσλάβει συνεργάτη για τις ανάγκες 
του γραφείου με έδρα την Πάρο.
Απαραίτητα Προσόντα:
1. Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ  Διοικητικής ή Οικονομικής κατεύθυνσης (μεταπτυχιακοί 
τίτλοι σπουδών θα εκτιμηθούν ανάλογα)
2. Οργανωτικές & διοικητικές ικανότητες, ικανότητες επικοινωνίας και 
ομαδικής εργασίας, ευχάριστη προσωπικότητα
3. Άριστη ικανότητα χρήσης γραπτού και προφορικού λόγου
4. Άριστη γραπτή και προφορική γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Γνώση 
άλλης γλώσσας θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν
5. Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ (περιβάλλον MS OFFICE, χρήση Internet, 
κ.τ.λ.)
6. Δυνατότητα απασχόλησης και πέραν του ωραρίου
7. Σχετική προϋπηρεσία θα ληφθεί σοβαρά υπόψη
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να στείλουν αναλυτικό βιογραφικό έως 
3/3/2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ketan@cycladescc.gr
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Ασφάλεια 
δικαίου στο... 
κόκκινο

Ύστερα από σειρά αντιφατικών αποφάσεων Τμη-
μάτων του Αρείου Πάγου, με την υπ’ αριθμόν 
1/2023 απόφαση της Ολομέλειας του, κρίθηκε 
ένα νομικό ζήτημα με σοβαρότατες οικονομικές 
και κοινωνικές διαστάσεις: έχουν τη δυνατότη-
τα να προχωρούν σε δικαστικές ενέργειες (π.χ. 
πλειστηριασμούς, κατασχέσεις) οι Εταιρείες Δι-
αχείρισης (servicers) του νόμου 4354/2015 για 
απαιτήσεις που έχουν τιτλοποιηθεί και έχουν με-
ταβιβαστεί σε Εταιρείες Ειδικού Σκοπού (funds) 
του νόμου 3156/2003;

Με την απόφαση της Ολομέλειας κρίθηκε κατά 
πλειοψηφία πως τα funds μπορούν να προχω-
ρούν π.χ. σε πλειστηριασμούς παρά το γεγονός 
ότι η πώληση των δανείων είχε γίνει με τον προ-

γενέστερο νόμο ο οποίος δεν θέσπισε ρητά τέτοια 
νομιμοποίηση. Με τον τρόπο αυτό οι δανειολήπτες 
στερούνται ενός χρήσιμου νομικού εργαλείου με 
το οποίο μπορούσαν έως τώρα να ανακόπτουν στα 
δικαστήρια τους πλειστηριασμούς.

Στο σκεπτικό της απόφασης, που συντάχθηκε 
και δημοσιεύθηκε σε εξαιρετικά σύντομο χρονι-
κό διάστημα, αναφέρεται πως «οι ως άνω νόμοι 
3156/2003 και 4354/2015 έχουν παραπλήσιο 
αντικειμενικό πεδίο εφαρμογής καθώς και οι δύο 
καθορίζουν τις προϋποθέσεις για την μεταβίβαση-
πώληση των απαιτήσεων (ειδικά δε στην περίπτω-
ση του Ν. 4354/2015 των τραπεζικών) από τους 
φορείς τους προς τρίτους». Επιπλέον γίνεται λόγος 
για την ανάγκη νοηματικής-λειτουργικής συνο-
χής στην ερμηνεία και εφαρμογή των δύο νόμων 
προς εξασφάλιση της ενότητας και ασφάλειας του 
δικαίου. Στην ίδια κατεύθυνση επισημαίνεται ότι 
ο ρυθμιστικός σκοπός του νομοθέτη επιβάλλει τα 
funds να μπορούν να διενεργούν κάθε αναγκαία 
ενέργεια  για την είσπραξή της απαίτησης.  

Ενδιαφέρον όμως παρουσιάζει και η αντίθετη 
άποψη των εννέα μειοψηφισάντων αρεοπαγιτών. 
Σύμφωνα με αυτήν «η παροχή δυνατότητας επιλε-
κτικής χρησιμοποίησης στοιχείων του ενός νόμου 
στον άλλο νόμο μπορεί, με βλάβη της ασφάλειας 
δικαίου, να δημιουργήσει πολλά περαιτέρω προ-
βλήματα κατά την ερμηνεία και εφαρμογή τους». 
Υποστηρίζουν δε ότι παρά το κοινό πεδίο των δύο 

ειδικών αυτών νόμων, δεν υπάγονται τελικά σε 
ένα «γενικό πλαίσιο διατάξεων» που να επιτρέπει 
τη συμπληρωματική εφαρμογή τους. Μνεία γίνε-
ται επίσης και στη διαφορετική φορολογική μετα-
χείριση των εταιριών διαχείρισης, με το νόμο του 
2003 να προσφέρει φορολογική ατέλεια με απαλ-
λαγή από κάθε άμεσο ή έμμεσο φόρο, περιλαμβα-
νόμενου και του φόρου υπεραξίας, τέλη κλπ.

Οι συνέπειες της εν λόγω απόφασης μένουν να 
αποδειχτούν στην πράξη. Έχει ήδη συσχετιστεί με 
το σχέδιο «Ηρακλής», το δημόσιο χρέος, την πλη-
ρωμή ομολόγων, τις αποφάσεις της Eurostat και 
φυσικά τα προσδωκόμενα οφέλη από την αγορα-
πωλησία δανείων και τη δυνατότητα είσπραξής 
τους από τους οφειλέτες. Η πίεση προς τους δανει-
ολήπτες πάντως φαίνεται να βαίνει αυξανόμενη 
με δεδομένα τα εξής:

α) τη διαρκώς φθίνουσα προστασία των ευά-
λωτων οφειλετών με τους  νόμους 3869/2010, 
4345/15 και 4605/19 καθώς και το νέο Πτωχευ-
τικό Κώδικα (ν. 4738/2020).

β). την αναποτελεσματικότητα του εξωδικαστι-
κού μηχανισμού ρύθμισης με μόλις 0,4% των 
απαιτήσεων του ιδιωτικού χρέους να έχει ρυθμι-
στεί.

γ) 1 στα 3 στεγαστικά δάνεια που είχαν ρυθμιστεί 
το 2021 έχουν καταστεί εκ νέου μη εξυπηρετού-
μενα.

του Γεώργιου Γερανάκη 
Δικηγόρου
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Κύπελλο Ε.Π.Σ.Κ.

Πέρασε  
στους «8»  
η Α.Ε. Πάρου

Την πρόκριση για την προημιτελική φάση του κυ-
πέλλου Ε.Π.Σ. Κυκλάδων πήρε το Σάββατο (25/2) 
η Α.Ε. Πάρου, επικρατώντας του συντοπίτη Α.Ο. 
Πάρου με 6-0.

Σ’ ένα όμορφο παιχνίδι, που παρακολούθησαν 
περίπου 120 φίλαθλοι, το παρόν και το μέλλον του 
Παριανού ποδοσφαίρου διασταύρωσαν τα αγωνι-
στικά τους «ξίφη» για 90 λεπτά και οι προπονητές 
των δύο ομάδων είχαν την ευκαιρία να δοκιμά-
σουν παίκτες και συστήματα ενόψει της απαιτητι-
κής συνέχειας στα πρωταθλήματά τους.

Αγωνιστικά η Α.Ε. Πάρου ήταν καλύτερη και 
κατάφερε να φθάσει στη νίκη - πρόκριση, σημει-
ώνοντας από τρία τέρματα σε κάθε ημίχρονο, ενώ 
αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρώτα τους φετινά γκολ 
με την φανέλα της ομάδας πέτυχαν οι νεαροί πο-
δοσφαιριστές Στέφανος Κρητικός και Λευτέρης 
Αλιπράντης.

Το ιδανικό ξεκίνημα της Α.Ε.Π. έβαλε τις βάσεις 
για μία άνετη νίκη, καθώς πριν τη συμπλήρωση 
του δεκαλέπτου βρήκε δύο φορές δίχτυα. Στο 5’ με 
προβολή του Βαθρακοκοίλη, μετά από μπαλιά του 
Γιαννούλη και στο 7’ με πλασέ του Μουράι, έπει-
τα από ωραία τριγωνική συνεργασία. Και το τρίτο 
γκολ, πριν την ανάπαυλα του ημίχρονου, ήρθε στο 
25’ με σουτ του Βασιλόπουλου από το ημικύκλιο 
της περιοχής.

Με το... καλημέρα της επανάληψης, στο 46’, ο 
Βαθρακοκοίλης υποδέχθηκε την κάθετη πάσα του 
Μουράι και με πλασέ ζευγάρωσε τα προσωπικά 
του τέρματα, ενώ στη συνέχεια έχασε δύο κραυγα-
λέες ευκαιρίες προ κενής εστίας για να σημειώσει 
χατ-τρικ. Στο 57’ ήταν η σειρά του Στ. Κρητικού 
να σκοράρει με πλασέ μέσα από την περιοχή, σε 
δημιουργία του Βαθρακοκοίλη, ενώ ο επίλογο του 
ματς «έγραψε» στο 70’ ο Αλιπράντης με διαγώνιο 
σουτ, το οποίο κόντραρε ελαφρώς στον αντίπαλο 
αμυντικό Ρούσσο.

Από την άλλη πλευρά, ο Α.Ο.Π. ανέβασε την 
απόδοσή του και έγινε πιο κινητικός στο τελευταίο 
μισάωρο όπου θα μπορούσε να πετύχει ένα γκολ, 
αλλά οι προσπάθειες των Αλιφιέρη και Αρκουλή 
σταμάτησαν πάνω στον τερματοφύλακα Βασιλάρη.

Α.Ο. Πάρου: (Τριανταφυλλάκος), Αντ. Νικολά-
ου, Μαραγκουδάκης, Κρίσπης, Αποστολόπουλος 
(67’ Ρούσσος), Κουρμούκης (67’ Λάμπρου), Τρια-
νταφυλλίδης (63’ Αρκουλής), Δαφερέρας, Φ. Πού-
λιος, Βοσινάκης (63’ Μπέτσα), Μουρλάς (46’ Ζέλα), 
Αλιφιέρης.

Α.Ε. Πάρου: (Αλεξανδρής), Βασιλάρης, Μαν-
δραβέλης (46’ Τσόκα), Γκ. Λόκα, Γιαννούλης (46’ 

Μπερνικόλας), Καμπάσης, Μουράι (58’ Κρ. Λόκα), 
Καργιώτης, Ε. Κρητικός (58’ Αλιπράντης), Εσάι 
(46’ Στ. Κρητικός), Βασιλόπουλος, Βαθρακοκοίλης.

Με το Φιλώτι στην επόμενη φάση

Το μεσημέρι της Τρίτης (28/2) πραγματοποιή-
θηκε στα γραφεία της Ε.Π.Σ.Κ. η κλήρωση της γ’ 
φάσης του κυπέλλου, απ’ όπου προέκυψε ότι η 
Α.Ε. Πάρου θ’ αντιμετωπίσει εκτός έδρας το Φιλώ-
τι. Έτσι, για ένα ακόμη παιχνίδι η Α.Ε.Π. θα παίξει 
απέναντι σε ομάδα Β’ Κατηγορίας, με τον στόχο 
της τετράδας είναι ορατός.

Στα υπόλοιπα ζευγάρια, αν και εκκρεμούν ανα-
μετρήσεις, ο Αίαντας Σύρου θα παίξει με την Ελ-
λάς, ο Πανθηραϊκός θ’ αντιμετωπίσει τον νικητή 
του αγώνα Σαντορίνη-Πανναξιακός, ενώ μεταξύ 
τους θα διασταυρωθούν οι ομάδες που θα προκρι-
θούν από τα παιχνίδια ΠΑΣ Τήνου-Πανσιφναϊκός 
και Ανδριακός-Α.Ε. Μυκόνου.

Εντός με Πανναξιακό η Α.Ε.Π.,  
εκτός με Πανσιφναϊκό ο Α.Ο.Π.

Δύο σημαντικά παιχνίδια έχουν να δώσουν την 
ερχόμενη Κυριακή (5/3) οι δύο Παριανές ομάδες 
στα πρωταθλήματα ανδρών. Πιο συγκεκριμένα, η 
Α.Ε. Πάρου θα υποδεχθεί τον δεύτερο της βαθμο-
λογίας Πανναξιακό σ’ ένα ακόμα «crash test» για 
την 15η αγωνιστική της Α’ Κατηγορίας, ενώ ο Α.Ο. 
Πάρου θα ταξιδέψει στη Σίφνο για «χρωστούμενο» 
ματς από την 2η αγωνιστική όπου θα επιδιώξει να 
πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα και να διατηρηθεί 
στην προνομιούχο δυάδα του 2ου ομίλου της Β’ 
Κατηγορίας.

Το πρόγραμμα της Α’ Κατηγορίας:

5/3, 20.00: Α.Ε. Πάρου-Πανναξιακός
6/3, 17.30: Σαντορίνη-Ελλάς Σύρου
Ρεπό: Παμμηλιακός

Η βαθμολογία:
1. Ελλάς Σύρου  29 β. (11 αγώνες)
2. Πανναξιακός 16 β. (11 αγώνες)
3. Σαντορίνη  16 β. (11 αγώνες)
4. Παμμηλιακός 8 β. (12 αγώνες)
5. Α.Ε. Πάρου  0 β. (11 αγώνες)
* Η Α.Ε. Πάρου δέχθηκε ποινή -10 βαθμών
** Ο Α.Ο. Πύργου τέθηκε εκτός πρωταθλήματος

Το πρόγραμμα της Β’ Κατηγορίας:

3/3, 14.00: Α.Ο. Σερίφου-Α.Π.Σ. Κύθνου
5/3, 13.00: Πανσιφναϊκός-Α.Ο. Πάρου
Ρεπό: Παμμηλιακός
Η βαθμολογία:
1. Α.Π.Σ. Κύθνου 10 β. (5 αγώνες)
2. Α.Ο. Πάρου  8 β. (6 αγώνες)
3. Πανσιφναϊκός 4 β. (3 αγώνες)
4. Α.Ο. Σερίφου 4 β. (3 αγώνες)
5. Παμμηλιακός 3 β. (5 αγώνες)

Εκλογές στην Ε.Π.Σ. Κυκλάδων

Τη διεξαγωγή Ειδικής Γενικής Συνέλευσης, προ-
κειμένου να εκλεγεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο και 
Εξελεγκτική Επιτροπή, ανακοίνωσε η Ένωση Πο-
δοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων, σύμφωνα με 
τον Αθλητικό Νόμο Ν. 2725/1999 και το Κατα-
στατικό της.

Η εκλογοαπολογιστική συνέλευση έχει προ-
γραμματιστεί για την Παρασκευή 31 Μαρτίου 
2023 και ώρα 4.30 μ.μ. στα γραφεία της Ένωσης 
στη Σύρο (Ποσειδωνίας 1, Ερμούπολη), όπου θα 
συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των νόμιμων ποδο-
σφαιρικών σωματείων.

Ο νυν πρόεδρος, Ειρηναίος Φρέρης, θα διεκδι-
κήσει ξανά την κορυφαία θέση του Δ.Σ., ενώ εκ 
νέου υποψήφιος θα είναι και ο Παριανός γενικός 
γραμματέας της Ε.Π.Σ.Κ., Γιώργος Παρούσης.

αθλητικά
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11 μετάλλια στην 
Ιστιοπλοΐα

Εντυπωσιακός  
ο Ν.Ο.Π.  
στα Χανιά

Με εξαιρετικές εμφανίσεις και συνολικά 11 μετάλ-
λια επέστρεψε από τα Χανιά ο Ναυτικός Όμιλος 
Πάρου, που συμμετείχε στο Περιφερειακό Πρω-
τάθλημα Ιστιοπλοΐας Νησιών Αιγαίου και Κρήτης, 
για σκάφη Optimist και Ilca4.

Στους αγώνες συμμετείχαν αθλητές και αθλήτρι-
ες από τους Ναυτικούς Ομίλους Άνδρου, Σύρου, 
Πάρου, Νάουσας Πάρου, Αντιπάρου, Σαντορίνης, 
Ρόδου, Κω, Χίου, Καρδαμύλων Χίου, Χανίων, Ηρα-
κλείου, Αγίου Νικολάου, Γαζίου και ΠΕΚΕΒ.

Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία:

Ilca 4 Γενική 
1. Κυπραίος Γιώργος  Ν.Ο. Πάρου
2. Καλακώνα Μαρία Ελένη Ν.Ο. Πάρου 
3. Γρυπάρης Σταμάτης  Ν.Ο. Σύρου
Ilca 4 Κορίτσια 
1. Καλακώνα Μαρία Ελένη Ν.Ο. Πάρου
2. Δαφερέρα Θεοδώρα       Ν.Ο. Πάρου 
3. Πρίντεζη Δανάη             Ν.Ο. Σύρου
Ilca 4 Αγόρια
1. Κυπραίος Γεώργιος       Ν.Ο. Πάρου

2. Γρυπάρης Σταμάτης       Ν.Ο. Σύρου
3. Γαβιώτης Ηλίας             Ν.Ο. Σύρου
Optimist Γενική και Κορίτσια 
1. Σύλια Κανέλλου Κοκκινάκη  Ν.Ο Άνδρου
2. Σινάνη Κωνσταντίνα            Ν.Ο Χανίων
3. Ραγκούση Κωνσταντίνα       Ν.Ο Πάρου  
Optimist Αγόρια  
1. Νικολάου Άγγελος               Ν.Ο. Χανίων 
2. Ακάλεστος Μιχαήλ               Ν.Ο. Πάρου 
3. Γκουρογιάννης Γιάννης       Ν.Ο. Πάρου
Optimist U13 Γενικής
1. Γκουρογιάννης Γιάννης        Ν.Ο. Πάρου
2. Διακάκης Γαβριήλ                Ν.Ο. Χανίων
3. Μαγουλά Έλενα                    Ν.Ο. Άνδρου 
Optimist U13 Αγόρια
1. Γκουρογιάννης Γιάννης        Ν.Ο. Πάρου
2. Διακάκης Γαβριήλ                 Ν.Ο. Χανίων
3. Βουρνούς Δημήτρης             Ν.Ο. Χίου
Optimist U13 Κορίτσια 
1. Μαγουλά Έλενα                   Ν.Ο. Άνδρου
2. Βλαχάκη Δέσποινα               Ν.Ο. Πάρου
3. Μακρινού Ζαφειρία             Ν.Ο. Καρδαμύλων

Μπάσκετ:

Στο Final 4  
οι νεανίδες  
του Α.Ο.Π.

Με πανηγυρικό τρόπο, καθώς ολοκλήρωσαν τη 
φάση των ομίλων αήττητες με τέσσερις νίκες σε 
ισάριθμα παιχνίδια, οι νεανίδες του Α.Ο. Πάρου 
προκρίθηκαν στην τελική φάση του αντίστοιχου 
πρωταθλήματος. Μάλιστα όπως ανακοίνωσε η 
Ένωση, η τελική φάση θα διεξαχθεί το επόμενο 
Σαββατοκύριακο (11-12 Μαρτίου) στο κλειστό 
της Μάρπησσας στην Πάρο, όπου τα κορίτσια του 
Α.Ο.Π. παίζοντας στην έδρα τους θα διεκδικήσουν 
τη καλύτερη δυνατή θέση.

Επίσης και η τελική φάση του πρωταθλήματος 
γυναικών θα διεξαχθεί στην Πάρο, σε ημερομηνία 
που δεν έχει γνωστοποιηθεί, ενώ σχετικά με τις 
υπόλοιπες διοργανώσεις των Final 4 θα γίνουν 
στη Μύκονο (εφήβων), στη Τήνο (παίδων) και στη 
Νάξο (κορασίδων).

«Μάχες» στο πρωτάθλημα παίδων

Με αμείωτο ενδιαφέρον συνεχίζονται οι «μάχες» 
στον 2ο όμιλο του παιδικού πρωταθλήματος, όπου 
συμμετέχουν οι ομάδες της Πάρου - Αντιπάρου.

Για την 2η θέση που οδηγεί στην τελική φάση, η 
Α.Ε. Σαντορίνης μετά την τελευταία νίκη της (72-
66) επί του Πλοηγού Αντιπάρου ζευγάρωσε τις 
επιτυχίες απέναντί του και κρατάει την πρόκριση 
στα χέρια της.

Από την άλλη πλευρά, το τμήμα του Α.Ο. Πάρου 
νίκησε εύκολα (62-33) τα Φανάρια Β’ και έφθασε 
στο τρίτο φετινό του ροζ φύλλο αγώνα, πετυχαί-
νοντας νίκη ψυχολογίας και στοχεύοντας πλέον 
στην 4η θέση.

Το Σάββατο 27 Μαΐου 2023 θα διεξαχθεί ο Δι-
εθνής Υπερμαραθώνιος Γύρος Πάρου «Φραγκί-
σκος Βελέντζας», συνολικού μήκους 54 χλμ., ενώ 
παράλληλα θα γίνουν σκυταλοδρομίες 2x27 χλμ. 
και 4x13,5 χλμ., καθώς και παιδικός αγώνας 1 
χλμ.

Ο Δήμος Πάρου, σε συνεργασία με την Ελληνι-
κή Ομοσπονδία Συλλόγων Λαϊκού Μαζικού Αθλη-
τισμού και Υπεραποστάσεων (ΕΟΣΛΜΑΥ) και με 
την ενεργό στήριξη, βοήθεια και αλληλεγγύη των 
τοπικών κοινοτήτων, των τοπικών συλλόγων και 
φορέων της Πάρου, προκηρύσσουν τον Διεθνή 
Υπερμαραθώνιο Γύρο Πάρου.

Η εκκίνηση των αγώνων ορίζεται στις 16:30 
(Σάββατο 27 Μαΐου 2023) και το καταληκτικό όριο 
τερματισμού στις 00:30 (Κυριακή 28 Μαΐου 2023).

Για τον αγώνα των 54 χλμ. και των σκυταλοδρο-
μιών θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση σε 
εκκίνηση και τερματισμό και σημείο ελέγχου στο 
13,5ο χλμ, στο 27ο χλμ και στο 40,5ο χλμ.

Αφετηρία και τερματισμός ορίζεται η κεντρική 
πλατεία της Παροικιάς. Θα υπάρχουν 15 σημεία 
ανεφοδιασμού των συμμετεχόντων αθλητών-

αθλητριών, τα οποία θα περιλαμβάνουν επαρκή 
τροφοδότηση με υδροδοσία, ισοτονικά ποτά, ποτά 
τύπου cola, χυμούς, αναψυκτικά, φρούτα εποχής, 
γλυκά αλμυρά, σταφίδες, ξερά σύκα, λουκούμια, 
αλάτι, ενώ θα υπάρξει μέριμνα μεταφοράς-τοπο-
θέτησης σε ειδικά ξεχωριστά τραπέζια, ατομικών 
ειδών τροφοδοσίας ή άλλων ειδών των συμμετε-
χόντων δίπλα σε αυτά της διοργάνωσης.

Ολοι οι συμμετέχοντες στους αγώνες θα λάβουν 
αναμνηστικό τεχνικό φανελάκι, ενώ όλοι οι τερμα-
τίσαντες θα λάβουν αναμνηστικό μετάλλιο για την 
συμμετοχή τους και τον τερματισμό τους.

Οι τρεις πρώτες-πρώτοι σε όλους τους αγώνες 
θα λάβουν αναμνηστικό Kύπελλο, ενώ το ίδιο έπα-
θλο θα λάβουν οι 3 πρώτες τερματίσαντες ομάδες 
ανδρών-γυναικών-μικτών ομάδων και στις 2 σκυ-
ταλοδρομίες.

Θα υπάρξει ειδική βράβευση για την πολυπλη-
θέστερη συμμετοχή συλλόγου εκτός Πάρου στην 
οποία θα απονεμηθεί βαρύτιμο Κύπελλο, ενώ θα 
βραβευθούν με ειδικές πλακέτες όλες οι ομάδες 
εθελοντών, συλλόγων φορέων και δημοτικών δι-
αμερισμάτων για την βοήθεια και την αλληλεγγύη 
τους στον αγώνα.

Η αποστολή των δηλώσεων θα γίνεται μέχρι την 
Τρίτη 23 Μαΐου 2023 και ώρα 16:00. Σημειώνε-
ται, ότι ανώτατο όριο συμμετοχών σε όλους τους 
αγώνες -πλην του παιδικού- ορίσθηκαν οι 300 
συμμετοχές, με κυμαινόμενο όριο αναλόγως των 
συμμετοχών 150-180 για τον αγώνα των 54 χλμ 
και 120-150 στις 2 σκυταλοδρομίες και μέχρι εξα-
ντλήσεως του ορίου συμμετοχών.

Το αντίτιμο συμμετοχής για τον αγώνα των 54 
χλμ ορίζεται στα 20 ευρώ και για τους αγώνες των 
σκυταλοδρομιών ορίζεται στα 10 ευρώ.

Όσες και όσοι δηλώσουν συμμετοχή για τους 
πιο πάνω αγώνες, θα πρέπει εντός επτά εργασί-
μων ημερών (με καταληκτική ημερομηνία την 
23η Μαΐου 2023) και μέσα σε τρεις εργάσιμες 
ημέρες για το χρονικό διάστημα 13-23 Μαΐου) 
να καταβάλλουν το αναλογούν σύμφωνα με τα 
εκτιθέμενα ανωτέρω αντίτιμο της συμμετοχής 
τους στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό που 
τηρεί η ΕΟΣΛΜΑΥ στην Τράπεζα Πειραιώς (GR 
7201720910005091070137139). Για τον παιδικό 
αγώνα η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για περισσότερες πληροφορίες, σχετικά με τον 
αγώνα, μπορείτε να απευθύνεστε στα μέλη της 
Οργανωτικής Επιτροπής Αγώνων: Χρήστο Λεμο-
νή (2284360175 και 6946911333), Κώστα Σάμιο 
(6976 079500), Βασίλη Τσαγκάρη (6944897767), 
Ανδρέα Ραγκούση (6936142253) και Τάκη Απο-
στολόπουλο (6945 442284).

αθλητικά

Προκηρύχθηκε ο Διεθνής 
Υπερμαραθώνιος Γύρος Πάρου



Νέα χρονιά. Νέοι στόχοι.
Νέες απαιτήσεις.

Συνεχίζουµε δυναµικά
µε ανανεωµένη ιστοσελίδα.


