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ΔΕΥΑΠ: Ενάντια 
στα σχέδια 
ιδιωτικοποίησης!
Με σύνθημα «Το νερό είναι δημό-
σιο κοινωνικό αγαθό και όχι εμπορι-
κό προϊόν», η ΔΕΥΑ Πάρου τάσσεται 
κατά του νομοσχεδίου που προωθεί το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας (ΥΠΕΝ) για το νερό.

» ΣΕΛ. 2-3

Συγκέντρωση 
οργής για το 
«έγκλημα» των 
Τεμπών
Πλήθος πολιτών, εκπροσώπων από 
φορείς-σωματεία-συλλόγους του νη-
σιού, με μπροστάρηδες τη μαθητιώ-
σα νεολαία, συμμετείχαν στη μεγάλη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας, για το 
«έγκλημα» των Τεμπών, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην πλατεία «Μαντώ 
Μαυρογένους».

» ΣΕΛ. 15

«Κορίτσια για 
φίλημα» στο  
Final 4 Νεανίδων
Δευτεραθλητής 
Κυκλάδων ο 
Α.Ο. Πάρου

» ΣΕΛ. 14

Δημοσκόπηση Alco - Α’ μέρος

Οι δημότες για τα 
προβλήματα της Πάρου
Μετά την ολοκλήρωση της δημοσκοπικής έρευνας για τον δήμο Πάρου, από την κορυφαία στη χώρα μας εταιρεία 
Alco για λογαριασμό της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου», στο σημερινό φύλλο σας παρουσιάζουμε το πρώτο μέρος 
των ευρημάτων με την κρίση των ερωτηθέντων για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

» 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

Για την «Φωνή της Πάρου»
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Κινητοποίηση της ΔΕΥΑΠ  
για το νερό

Ενάντια στα σχέδια 
ιδιωτικοποίησης!

Με σύνθημα «Το νερό είναι δημόσιο κοινωνικό αγαθό και 
όχι εμπορικό προϊόν» όλες οι ΔΕΥΑ στην Ελλάδα, όπως και η 
ΔΕΥΑ Πάρου, τάσσονται κατά στο νομοσχέδιο που προωθεί το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) για το νερό, 
με αντικείμενο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύ-
ρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών 
ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της 
υδατικής πολιτικής».

Σημειώνουμε ότι, για το θέμα η «ΦτΠ» είχε αναφερθεί στο 
νομοσχέδιο περί ιδιωτικοποίησης σε άρθρο στις 16 Δεκεμβρίου 
2022, ενώ έκτοτε και η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευ-
σης - Αποχέτευσης είχε κρούσει τον... κώδωνα του κινδύνου. 
Παράλληλα, αξίζει να αναφερθεί ότι το Συμβούλιο της Επικρα-
τείας έχει κρίνει άκυρη την ΚΥΑ για την τιμολόγηση του νερού 
από τις 27 Δεκεμβρίου 2022.

Συγκέντρωση και ψήφισμα του Σωματείου Εργαζομένων 
της ΔΕΥΑΠ

Το Σωματείο Εργαζομένων της ΔΕΥΑ Πάρου προχώρησε σε 
απεργιακή κινητοποίηση, με συγκέντρωση στην πλατεία «Μα-
ντώ Μαυρογένους» στην Παροικιά, όπου ενημέρωσε τους πα-
ρευρισκόμενους για τις προθέσεις ιδιωτικοποίησης του νερού 
από την κυβέρνηση. Ακολούθως πραγματοποίησε συμβολική 
πορεία προς το δημαρχείο, όπου είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με 
τον δήμαρχο, στον οποίο παρέδωσε το παρακάτω ψήφισμα:

«Με αιφνίδιο τρόπο και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα πριν 
από το κλείσιμο της Βουλής τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση για 
ελάχιστες μέρες το νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας “Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 
σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και δι-
εύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρε-
σιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση 
της υδατικής πολιτικής”.

Αυτές της ημέρες συζητείται το νομοσχέδιο στην αρμόδια Επι-
τροπή της Βουλής, παρά τις επίσημες και δημόσιες αντιρρήσεις 
όλων των θεσμικών φορέων (ΚΕΔΕ, ΕΔΕΥΑ, ΠΟΕ-ΔΕΥΑ).

Η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να ψηφίσει το νομοσχέδιο 
που θέτει τα θεμέλια για την ιδιωτικοποίηση του νερού με συνο-
πτικές διαδικασίες, λίγο πριν την λήξη της θητείας της.

Οι εργαζόμενοι των ΔΕΥΑ υψώνουν σήμερα δυνατά τη φωνή 
τους ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του δημόσιου, κοινωνικού 
αγαθού που είναι το νερό και ζητούν τη συστράτευση στον αγώ-
να αυτόν όλης της κοινωνίας, προκειμένου να διαφυλαχθεί ο 
δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας του νερού.

Οι Ανεξάρτητες Αρχές απέδειξαν περίτρανα ότι μέχρι σήμερα 
δεν κατάφεραν να λειτουργήσουν σε όφελος της ελληνικής κοι-
νωνίας! Δεν μπορεί να παραβλέπουμε ότι η ΡΑΕ είναι αυτή η 
ρυθμιστική αρχή που δεν κατάφερε να επιβάλλει χαμηλές τιμές 
στο ηλεκτρικό ρεύμα και το φυσικό αέριο!

Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν! Είναι δημόσιο κοινωνικό 
αγαθό! Το νερό είναι ζωή! Το νερό ως κοινωνικό αγαθό συνταγ-
ματικά κατοχυρωμένο πρέπει να διαφυλαχθεί από κάθε προ-
σπάθεια εμπορευματοποίησής του!

Αντιβαίνει στο Σύνταγμα κάθε προσπάθεια αλλοίωσης του κοι-

νωνικού και δημόσιου χαρακτήρα διαχείρισης του ύδατος. Έχει 
κατοχυρωθεί ξεκάθαρα ότι το νερό ανήκει σε όλους τους πολίτες 
και δεν μπορεί κανείς να τους το στερήσει.

Ουσιαστικά, το Νομοσχέδιο έρχεται να καταργήσει το θεσμικό 
πλαίσιο των ΔΕΥΑ, όπως καθορίζεται από το νόμο 1069/1980, 
αφαιρώντας αρμοδιότητες από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, δί-
νοντας αυξημένες αρμοδιότητες στη Ρυθμιστική Αρχή Νερού 
και Αποβλήτων η οποία θα επιβάλει αναδιοργάνωση του τομέα 
παροχής υπηρεσιών ύδατος με συγχωνεύσεις και συνενώσεις, 
θα αποφασίζει για έργα και υπηρεσίες, θα αποφασίζει για τα 
σημαντικότερα θέματα που αφορούν τις ΔΕΥΑ.

Η ιδιωτικοποίηση των νερών επιχειρήθηκε δεκαετίες πριν σε 
χώρες της Ευρώπης και απέτυχε λόγω των υψηλών τιμολογίων 
που εφαρμόστηκαν, την έλλειψη συντήρησης των εγκαταστάσε-
ων και της υποβάθμισης της ποιότητας του νερού και των υπη-
ρεσιών διαχείρισης. Σήμερα, το σύνολο των χωρών αυτών επα-
νέφερε την διαχείριση του νερού στο κράτος ή στους Δήμους.

Οι ΔΕΥΑ απέδειξαν ότι όχι μόνο παρέχουν φθηνό, και σε πολ-
λές περιπτώσεις ευπαθών ομάδων δωρεάν, πόσιμο και καλό 
νερό, αλλά μέσω των εισπραχθέντων τελών, ανταποδίδουν με 
έργα στους δημότες τους εξασφαλίζοντας τους υγιεινό πόσιμο 
νερό!

Έχουν εκτελέσει έργα ύδρευσης, αποχέτευσης, βιολογικών κα-
θαρισμών και αφαλάτωσης 19 δις ευρώ απορροφώντας μεγάλο 
μέρος των χρημάτων αυτών από προγράμματα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο τομέας ύδρευσης και αποχέτευσης της χώρας μας 
δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από τις ποιο αναπτυγμένες χώρες 
και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ΔΕΥΑ.

Οι ΔΕΥΑ έχοντας ηθικό καθήκον απέναντι στην ιστορία τους 
επιτείνουν τον αγώνα τους κατά της ψήφισης του εν λόγω νο-
μοσχεδίου και κάνουν ανοιχτό κάλεσμα προς όλους τους φορείς 
να συμπράξουν και να ορθώσουν την αντίθεσή τους απέναντι 
στην προσπάθεια της Κυβέρνησης να προχωρήσει στην ιδιωτι-
κοποίηση του νερού!

Καλούμε όλους τους βουλευτές του Νομού να τοποθετηθούν 
δημόσια, να ζητήσουν την απόσυρση του νομοσχεδίου, να το 
καταψηφίσουν

Καλούμε όλους τους τοπικούς άρχοντες, τους Δημάρχους, τον 
Αντιπεριφερειάρχη, αντιδημάρχους, δημοτικούς και περιφερει-
ακούς συμβούλους, καθώς και όσους κατέρχονται ως υποψήφι-
οι βουλευτές να τοποθετηθούν δημόσια και να ζητήσουν άμεσα 
την απόσυρση του νομοσχεδίου αυτού!

Καλούμε όλους τους συνδημότες μας να διατρανώσουν μαζί 
μας την αντίθεση στην εμπορευματοποίηση του νερού, να δια-
φυλάξουμε το συνταγματικά κατοχυρωμένο ως δημόσιο κοινω-
νικό αγαθό που είναι πηγή ζωής, το νερό, ως υποχρέωσή μας 
για τις επόμενες γενιές!

Ζητούμε από όλα τα ΜΜΕ να προβάλλουν τον αγώνα μας 
συνδράμοντας στην απόσυρση του νομοσχεδίου του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που οδηγεί στην εμπορευματο-
ποίηση και ιδιωτικοποίηση του νερού!».

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος 

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

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

Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης» 

Περιφερειακός
• Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος 

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

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

χρωματοπωλείο
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ΥΣΤΕΡΝΙ
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ΜΑΡΜΑΡΑ
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ΜΑΡΠΗΣΣΑ
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• Σ/Μ Σκλαβενίτης
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ΛΟΓΑΡΑΣ
• Πρατήριο άρτου «Υρία» 

ΔΡΥΟΣ
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ΑΛΥΚΗ
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• Σαρρής Παναγιώτης
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Δήλωση στήριξης του δημάρχου Πάρου

Τη στήριξή του στις προσπάθειες του Σωματείου 
Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ εξέφρασε ο δήμαρχος 
Πάρου Μάρκος Κωβαίος, ο οποίος σχετικά με το 
νομοσχέδιο για το νερό είπε:

«Πάγιο αίτημά μας και στόχος μας είναι να πα-
ραμείνει δημοτική η επιχείρηση ύδρευσης και απο-
χέτευσης, προς όφελος των πολιτών. Δεν πρέπει 
να υπάρχει εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, 
ιδιαίτερα σε ανθρώπους ή σε επιχειρήσεις που 
σκοπό έχουν το κέρδος. Υπάρχει σχετική απόφαση 
και από την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος για 
το θέμα αυτό, ενώ εκκρεμούν και ερωτήματα που 
έχουν γίνει προς την κυβέρνηση για ν’ απαντηθούν. 
Ευελπιστούμε ότι θα πετύχουμε τον σκοπό μας. Η 
διαχείριση του νερού πρέπει ν’ ανήκει στον δήμο 
και τον λόγο να τον έχει η επιχείρηση του δήμου. 
Άλλωστε, έχουμε δείγματα γραφής ότι μπορούμε 
να τα καταφέρουμε. Εμείς στην Πάρο έχουμε μία 
από τις καλύτερες ΔΕΥΑ και αυτό ως δήμος και 
δημοτική αρχή θα το στηρίξουμε ώστε πραγματικά 
το δημόσιο αυτό κοινωνικό αγαθό να μείνει σε μας, 
σε όλους τους πολίτες».

Ανακοίνωση του συνδυασμού «Λαϊκή 
Συσπείρωση Πάρου»

«Μέσα στον ορυμαγδό του προδιαγεγραμμέ-
νου εγκλήματος στα Τέμπη, η κυβέρνηση της ΝΔ 
έφερε σε διαβούλευση πολυνομοσχέδιο που προ-
βλέπει μεταξύ άλλων τη διεύρυνση των αρμοδιο-
τήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε νερό 
και απόβλητα. Αυτή η πολιτική οδηγεί στην πλήρη 
εμπορευματοποίηση των νερών, πολιτική που έχει 
ξεκινήσει μερικώς εδώ και 25 περίπου χρόνια, με 
ευθύνη όλων των κομμάτων εξουσίας αυτό το δι-
άστημα, στο όνομα της υλοποίησης της πολιτικής 
της ΕΕ (βλέπε ΕΥΔΑΠ εισαγωγή στο χρηματιστή-
ριο, ΕΥΔΑΘ, ΕΥΔΑΠ μικρών νήσων και συνολικά 
τη διαχείριση του νερού ως εμπορεύματος και όχι 
ως κοινωνικού αγαθού από το 1999, επιβολή πε-
ριβαλλοντικού τέλους κατανάλωσης σε ύδρευση, 
άρδευση και σε πηγάδια, εξασφαλίζοντας πιο πολ-
λά κέρδη για όσους θα επενδύσουν και μελλοντικά 
στο νερό).

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι στο Παρίσι, η 
ιδιωτικοποίηση έφερε αυξήσεις 265% στο νερό σε 
διάστημα 13 ετών, ενώ στο Βερολίνο, από το 1999 
που δόθηκε για ιδιωτικοποίηση ποσοστό 49,9%, 
αυξανόταν κάθε χρόνο η τιμή του από 15-20%, ενώ 
το προσωπικό μειώθηκε κατά 2.000 εργαζόμενους.

Σήμερα λοιπόν πάμε παραπέρα. Θέλουν να απε-
λευθερώσουν την αγορά στο νερό, όπως και στην 
ενέργεια παραδίδοντας το στους επιχειρηματικούς 
ομίλους και με τιμολογιακή πολιτική που δε θα 
καθορίζεται από δημοτικά συμβούλια, έστω όπως 
γίνεται τώρα.

Ξεκαθαρίζουμε ότι ο αγώνας απέναντι σε αυτή 
την εξέλιξη δε μπορεί να περιορίζεται στη διεκδί-
κηση των πλαισίων “του εφικτού και του νόμιμου”, 
στο πλαίσιο των αποφάσεων του ΣΤΕ και της “συ-
νταγματικής νομιμότητας”, γιατί αυτή το σύστημα 
έχει τη δυνατότητα να την προσπερνά ή και να την 
αλλάζει αν κρίνει αναγκαίες τις συνταγματικές 
αναθεωρήσεις. Ας μη ξεχνάμε ότι συνταγματικά 

κατοχυρωμένα είναι και τα δικαιώματα στη δωρε-
άν Παιδεία, τη δωρεάν Υγεία και Πρόνοια και ποια 
είναι η πραγματικότητα.

Για το λόγο αυτό καλούμε εργαζόμενους, μικρο-
μεσαίους επαγγελματίες και τα λαϊκά στρώματα 
στο σύνολο τους, να αγωνιστούμε και να διεκδι-
κήσουμε όχι μόνο τη ματαίωση των νέων κυβερ-
νητικών σχεδιασμών, αλλά για την ανατροπή της 
υφιστάμενης κατάστασης στο νερό, στην ενέργεια 
και τον ορυκτό πλούτο σε έναν άλλο δρόμο ανάπτυ-
ξης με κεντρικό σχεδιασμό προς όφελος τους, της 
μόνης πρότασης που είναι ικανή να εξασφαλίσει το 
νερό ως κοινωνικό αγαθό».

Ανακοίνωση του συνδυασμού «Πάρος με 
Ευθύνη και Ενότητα»

«Το νερό είναι αδιαπραγμάτευτο δημόσιο αγαθό, 
η διάθεση του οποίου από τις δημοτικές επιχειρή-
σεις ύδρευσης αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) καθορίζεται 
αυστηρά από το νόμο 1069 του 1980.

Οι κατά καιρούς κυβερνητικές ενέργειες αλλαγής 
του νομικού πλαισίου με οποιαδήποτε δικαιολογία 
για να αφαιρεθεί η διαχείριση του νερού από τις 
ΔΕΥΑ, ανοίγει το δρόμο της ιδιωτικοποίησής του 
και δημιουργεί περιβάλλον εκμετάλλευσης και 
κερδοφορίας σε βάρος του κοινωνικού συνόλου.

Οι ΔΕΥΑ σε όλη την Ελλάδα παρά τα προβλήμα-
τα που αντιμετωπίζουν σε χρηματοδοτήσεις και 
προσωπικό επί 33 ολόκληρα χρόνια λειτουργούν 
απρόσκοπτα κατασκευάζοντας με επιτυχία έργα 
υποδομής στην ύδρευση και την αποχέτευση.

Παράδειγμα ορατό η ΔΕΥΑ της Πάρου, η οποία 
από το 2000 που ιδρύθηκε και με όποια δημοτική 
διοίκηση, έχει εκτελέσει και εκτελεί μεγάλο αριθμό 
δύσκολων έργων στην ύδρευση και την αποχέτευ-
ση του νησιού μας.

Αυτός είναι και ο λόγος που στηρίζουμε τον αγώ-
να των εργαζομένων στις ΔΕΥΑ και στη ΔΕΥΑ της 
Πάρου, τους οποίους και ευχαριστούμε για την 

προσφορά τους στην τοπική μας κοινωνία. Δεν 
παραδίδουμε στην ιδιωτική πρωτοβουλία επιτυχη-
μένες δημόσιες ή δημοτικές επιχειρήσεις. Αντίθετα 
τις ενισχύουμε και τις κάνουμε περισσότερο λει-
τουργικές και αποδοτικές.

Η επέκταση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε 
“Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδά-
των”, μας βρίσκει αντίθετους και καλούμε την κυ-
βέρνηση να αποσύρει από το πολυνομοσχέδιο που 
κατέθεσε στη Βουλή τα σχετικά άρθρα που αφο-
ρούν το νερό».

Κ. Σκρέκας: «Καμία πρόθεση για 
ιδιωτικοποίηση του νερού»

«Καμία πρόθεση δεν έχει η κυβέρνηση να προ-
βεί σε ιδιωτικοποίηση του νερού», ξεκαθάρισε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας 
Σκρέκας σε συνάντηση που είχε τη Δευτέρα (13/3) 
με αντιπροσωπεία της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδος (ΚΕΔΕ) και της Ένωσης Δημοτικών Επι-
χειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης (ΕΔΕΥΑ).

Από την πλευρά του ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, επεσήμανε ότι για 
πρώτη φορά γίνεται ρητή καταγραφή των φορέων 
που διαθέτουν την αποκλειστική αρμοδιότητα για 
την παροχή υπηρεσιών ύδατος.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ο κ. Σκρέκας αναφέρθηκε 
στις χρόνιες αδυναμίες του συστήματος εποπτείας 
των παρόχων υπηρεσιών ύδατος από την Πολιτεία 
και εξήγησε την πρόθεση της κυβέρνησης να καθι-
ερωθεί ένας ενιαίος και αποτελεσματικός οργανι-
σμός που θα συγκεντρώνει το σύνολο των αρμοδι-
οτήτων ελέγχου και εποπτείας των δημοσίων και 
δημοτικών φορέων παροχής υπηρεσιών ύδατος, 
με μοναδικό σκοπό τη θωράκιση της ασφάλειας 
και υγιεινής, καθώς και της υψηλής ποιότητας 
των παρεχομένων υπηρεσιών ακόμη και στον τε-
λευταίο κάτοικο της Ελλάδος και μάλιστα σε προ-
σιτές τιμές.

θέμα της εβδομάδας



4 / Φωνή της Πάρου Παρασκευή 17 Μαρτίου 2023τοπικές ειδήσεις

Αντικατάσταση 
του δικτύου 
ύδρευσης 
Αγκαιριάς

Υπογράφτηκε, από τον πρόεδρο της ΔΕΥΑ Πά-
ρου Γεώργιο Πούλιο και εκπρόσωπο της Αναδό-
χου Κοινοπραξίας «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ», η σύμβαση για 
την κατασκευή του έργου «Αντικατάσταση Δικτύ-
ου Ύδρευσης Αγκαριάς».

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.895.000 
ευρώ και η χρηματοδότηση εξασφαλίστηκε από 
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-
2022» του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι εργασίες 
θα ξεκινήσουν άμεσα και αναμένεται να ολοκλη-
ρωθούν σε 12 μήνες, με την ΔΕΥΑΠ να ζητά την 
κατανόηση των περιοίκων για τυχόν προβλήματα 
και οχλήσεις που μπορεί να δημιουργηθούν κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής.

Το έργο, αφορά την κατασκευή ενός νέου δικτύ-
ου ύδρευσης που θα αντικαταστήσει τους παλαι-
ούς ελαττωματικούς αγωγούς από αμίαντο, που 
βρίσκονται στην περιοχή της Αγκαιριάς Πάρου. 
Παράλληλα, θα γίνουν επεκτάσεις με τμήματα 
νέων αγωγών για την υδροδότηση περιοχών που 

δεν έχουν ακόμη νερό, όπως η Τρυπητή, αλλά 
και για την επίλυση προβλημάτων ανεπάρκειας 
πίεσης που υπήρχαν σε διάφορα σημεία της πε-
ριοχής, όπως ο Φάραγγας και η Μακριά Μύτη. 
Επιπλέον, θα κατασκευαστεί νέα δεξαμενή αποθή-
κευσης νερού χωρητικότητας 1.000κυβικών για 
την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων, καθώς και 
αγωγός υπό πίεση για την μεταφορά νερού από 
την γεώτρηση της Τρυπητής που βρίσκεται στην 
περιοχή, αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα. 
Το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης είναι ένα από τα 
τελευταία στο νησί που αποτελείται από αγωγούς 
αμιάντου, κυρίως Φ140, ονομαστικής αντοχής 10 
ατμοσφαιρών και έχει κατασκευαστεί πριν από 
τουλάχιστον 30 χρόνια. Πλέον χρήζει αντικατά-
στασης, καθώς έχει συνεχώς βλάβες και σημαντι-
κές διαρροές νερού, ενώ η διαδικασία επισκευής 
των βλαβών είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για το 

προσωπικό που έρχεται σε επαφή με τον αμίαντο.
Με την κατασκευή του νέου δικτύου υδροδότη-

σης αναμένεται να διασφαλιστούν τα παρακάτω 
αποτελέσματα:

• Εξασφάλιση νερού σωστής ποιότητας για τους 
κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής, αλλά 
και διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων στα 
δίκτυα, με την απομάκρυνση των παλαιών αμια-
ντοσωλήνων.

• Μεγάλη μείωση των αφανών διαρροών καθώς 
ο υπάρχων αγωγός παρουσιάζει συνεχώς βλάβες 
λόγω παλαιότητας και εκτεταμένης έμφραξης από 
επικαθήσεις ανθρακικού ασβεστίου.

• Εξασφάλιση αποθεμάτων εφεδρείας με τη νέα 
δεξαμενή, για την ευρύτερη περιοχή της Αλυκής, 
καθώς μέχρι σήμερα υδρεύεται μόνο από τρεις γε-
ωτρήσεις, στα ορεινά της περιοχής.

• Αξιοποίηση υπόγειου υδροφορέα σε περιοχές 
που έχει ακόμη αποθέματα, όπως η περιοχή της 
άνω Τρυπητής.

• Επίλυση των προβλημάτων ανεπάρκειας πί-
εσης που εμφανίζεται σε αρκετούς καταναλωτές, 
κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά και 
υπερβολικής πίεσης που υπάρχει σε άλλα σημεία, 
με την προσθήκη αυτόματων πιεζοθραυστικών 
βαλβίδων.

• Εξοικονόμηση πόρων για τη ΔΕΥΑΠ, καθώς 
πέραν του κόστους απώλειας νερού, η αποκατά-
σταση βλαβών έχει πολύ υψηλό χρηματοοικονο-
μικό κόστος και απαιτεί πολλά υλικά, ανθρώπινο 
προσωπικό και μηχανήματα.

Αντίδραση γονέων για 
το Δημοτικό Ωδείο

«Όχι» στη 
μετεγκατάσταση!

Με επιστολή τους, το υπό σύσταση σώμα των 
«Γονέων Δημοτικού Ωδείου Πάρου», ζητά από 
τους υποψήφιους δημάρχους, κ.κ. Κωβαίο, Ρο-
κονίδα και Μπιζά, να τοποθετηθούν δημόσια για 
τις προθέσεις τους αναφορικά με το θέμα της με-
τεγκατάστασης του Δημοτικού Ωδείου.

Πρόκειται για ένα θέμα, το οποίο όπως τονίζουν 
οι γονείς «απασχολεί τον τελευταίο χρόνο και είναι 
μείζονος σημασίας για την ασφάλεια των παιδιών 
μας, τη μουσική τους εκπαίδευση και εν γένει τον 
πολιτισμό στο νησί μας». Άλλωστε η θέση των γο-
νέων είναι πως το Δημοτικό Ωδείο δεν πρέπει να 
φύγει από το κτήριο που στεγάζεται από την ίδρυ-
σή του.

«Παρόλη την προσπάθεια των 40 και πλέον υπο-
γραφόντων γονέων του Ωδείου στις άνωθι επιστο-
λές δεν υπήρξε ανταπόκριση από τη υφιστάμενη 
Δημοτική Αρχή, και η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. προχώρησε σε 
προκήρυξη για την ανεύρεση νέου χώρου για το 
Ωδείο και σε μίσθωση αυτού. Προσπάθησε να με-
ταφέρει το Ωδείο πέρυσι με εκπρόθεσμη αίτηση η 
οποία καταγγέλθηκε από τους γονείς και σταμάτη-
σε και επιχειρεί να πραγματοποιήσει την μεταφορά 
εκ νέου φέτος.

Το κτήριο που προτείνεται για την εν λόγω μετε-
γκατάσταση είναι ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται 

στον Επαρχιακό δρόμο Παροικιάς - Χωριών, περί-
που 150 μέτρα μετά την διασταύρωση Λευκών - 
Νάουσας στην Παροικιά.

Ο υφιστάμενος Δήμαρχος, κος Κωβαίος, απευ-
θύνθηκε στο κοινό που παρευρέθηκε στη χειμερινή 
συναυλία του Δημοτικού Ωδείου λέγοντας πως «θα 
κάνει το Δημοτικό Ωδείο σπουδαίο!!». Το προτεινό-
μενο ακίνητο για τη μετεγκατάσταση του Ωδείου 
δε φαίνεται να υποστηρίζει αυτή την υπόσχεση: Με 
τη μετεγκατάσταση αυτή το Ωδείο φεύγει από ένα 
ιστορικό χώρο, σε κεντρική, περίοπτη και ασφαλή 
θέση μέσα στον αστικό ιστό για να πάει σε θέση με 
ακριβώς αντίθετα χαρακτηριστικά.

Ένα πρόβλημα που προκύπτει είναι η μετάβαση 
των μαθητών και του προσωπικού στο χώρο του 
νέου Ωδείου καθώς είναι εκτός της πόλης και δεν 
υπάρχουν ούτε πεζοδρόμια ούτε επαρκής αστική 
συγκοινωνία, δεδομένου πως μεγάλος αριθμός 
μαθητών του Ωδείου προσέρχονται στο υφιστάμε-

νο Ωδείο με τα πόδια ή τη συγκοινωνία. Από την 
άνοιξη και μετά όλοι μας γνωρίζουμε την κατα-
κόρυφη αύξηση της κυκλοφορίας και στον περι-
φερειακό και προς τους άλλους συνοικισμούς της 
Πάρου. Μείζον πρόβλημα με τη νέα τοποθεσία είναι 
η ασφάλεια κυρίως των παιδιών μας, η δική μας 
και των εκπαιδευτικών», αναφέρει μεταξύ άλ-
λων η επιστολή των γονέων και καταλήγει: 
«Αναρωτιόμαστε, σε περίπτωση ατυχήματος, ποιος 
θα φέρει την ευθύνη για αυτό; Την ευθύνη θα φέρει 
η Δημοτική Αρχή και η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. που αποφά-
σισαν την μετεγκατάσταση του Ωδείου και δη στο 
συγκεκριμένο ακατάλληλο χώρο. Μια μόνο απόφα-
ση μπορεί να απαλείψει τον επερχόμενο κίνδυνο 
ατυχήματος - δυστυχήματος που είναι δυστυχώς 
απολύτως ορατός: Το Ωδείο πρέπει να παραμείνει 
στο χώρο που στεγάζεται από την ίδρυσή του. Πρέ-
πει να ανακληθεί η απόφαση της Δημοτικής αρχής 
για μετεγκατάσταση του Ωδείου».
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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!

«Πρώτη» της 
Μαρίας Χανιώτη

Πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα της Δευτέρας 
(13/3) στην πολυγωνική αίθουσα του ΓΕ.Λ. Πά-
ρου, η πρώτη προεκλογική συγκέντρωση της υπο-
ψηφίας βουλευτού Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Προο-
δευτική Συμμαχία, Μαρίας Χανιώτη.

Η εκδήλωση είχε δυναμική και χαρακτηρίστηκε 
από τη μαζικότητα πολιτών που την παρακολού-
θησαν ενώ το παρόν έδωσαν ακόμη, ο έπαρχος της 
Π.Ε. Πάρου Κώστας Μπιζάς, δημοτικοί και κοινοτι-
κοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων από την Πάρο 
και άλλων νησιών των Κυκλάδων.

«Είναι γεγονός ότι αυτή η περίοδος είναι πολύ δύ-
σκολη για τη χώρα μας μετά το τραγικό δυστύχημα 
που συνέβη στα Τέμπη, με αποτέλεσμα να χαθούν 
τόσο άδικα τόσοι άνθρωποι, κυρίως νέοι. Εύχομαι 
κι ελπίζω η απαίτηση ολόκληρης της ελληνικής 
κοινωνίας, η δικαιοσύνη να πράξει το καθήκον της 
και να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να 
αποδώσει ευθύνες όπου ανήκουν...

Αποφάσισα να συμμετέχω σ’ αυτή τη δύσκολη 
συγκυρία και να διεκδικήσω την ψήφο και την 
εμπιστοσύνη σας, νιώθοντας την επιτακτική ανά-
γκη για την απαλλαγή από μια κυβέρνηση ανάλ-
γητη, από μια κυβέρνηση που σε όλα τα επίπεδα 
ενεργεί υπέρ των λίγων και ισχυρών...

Εδώ στα νησιά μας που θεωρούνταν πλούσια και 
επαρκώς αναπτυγμένα -όποτε δεν υπήρχε πρόβλε-
ψη τότε για μεγάλα έργα- η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με 
την πίεση του αείμνηστου Ν. Σαντορινού, του τότε 

υπουργού Γ. Ραγκούση και άλλων, δημιούργησε ένα 
ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα πολλών εκατομμυ-
ρίων που ως στόχο είχε να αμβλύνει τις διαφορές 
με την ηπειρωτική χώρα για να προχωρήσουν κυ-
ρίως έργα ύδρευσης και αποχέτευσης και λιμενι-
κές υποδομές και μάλιστα χωρίς ενδιαμέσους και 
μίζες. Πολλά από αυτά είδαμε και εδώ στο νησί μας 
με τη συμβολή της Περιφέρειας και του δήμου και 
με μέσω των προγραμμάτων «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»...

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ θεσμοθέτησε τν μόνιμη 
13η σύνταξη, που η κυβέρνηση της ΝΔ αντί να την 
διατηρήσει και ενισχύσει, όπως υποσχέθηκε προ-
εκλογικά (ελεημοσύνη το χαρακτήριζε), την κατήρ-
γησε...

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρο Αλέξη 
Τσίπρα, την Πολιτική Γραμματεία και τα αρμόδια 
όργανα για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπο 
μου. Και βέβαια να ευχαριστήσω τους πάνω από 
250 συντρόφους και συντρόφισσες από όλα σχεδόν 
τα νησιά μας για την τιμή που μου έκαναν, να με 
συμπεριλάβουν στις προτάσεις τους για το ψηφο-
δέλτιο...

Σας ζητώ, να μην αφήσετε την οργή και την απο-
γοήτευση να σας αποδυναμώσει. Μην επιτρέψετε 
άλλους να αποφασίσουν για εσάς χωρίς εσάς. Να 
στηρίξετε την Εθνική προσπάθεια για να επιστρέ-
ψει η ελπίδα και το χαμόγελο».

Μετά την ομιλία έγιναν τοποθετήσεις από τους 
παρευρισκόμενους για στήριξη στον αγώνα της κ. 
Χανιώτη και ακολούθησε συζήτηση.

Οι υποψήφιοι 
του ΚΚΕ  
στις Κυκλάδες

Στο πλαίσιο κομματικής εκδήλωσης στη Σύρο, 
το απόγευμα του Σαββάτου 11 Μαρτίου, ανακοι-

νώθηκαν τα ονόματα των έξι υποψηφίων του 
Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για το Νομό 
Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων είναι και αυτό 
του Παριανού ιστορικού Αναστάση Γκίκα.

Ειδικότερα, στο ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για τις 
Κυκλάδες, εκτός του Αναστάση Γκίκα από 
την Πάρο, θα βρίσκονται ακόμη οι Βαγγέλης 
Κορρές από τη Νάξο, Ανδρέας Βλάχος από 
τη Σαντορίνη, Νικόλας Καΐλης από τη Σύρο, 
Φραντζέσκα Πρωτόπαπα από την Τήνο και 
Κατερίνα Ρεμούνδου από την Άνδρο.
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Αύξηση 
χρηματοδότησης

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αι-
γαίου, Γιώργου Χατζημάρκου, αυξάνεται κατά 
180.600 ευρώ η συνολική χρηματοδότηση για την 
πρώτη φάση της κατασκευής Δικτύου Ύδρευσης 
στον Οικισμό Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου, με σκο-
πό την ομαλή ολοκλήρωση του έργου. Ειδικότερα, 
η συνολική δημόσια δαπάνη του έργου αυξάνεται 
από 700.000 ευρώ σε 880.600 ευρώ. 

Το έργο που αποσκοπεί στην κάλυψη των ανα-
γκών ύδρευσης του οικισμού Αγίου Γεωργίου στην 
Αντίπαρο, αφορά στην κατασκευή νέου υπογείου 
δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευσης, συνολικού 
μήκους περίπου 6,5 χλμ, το οποίο θα ξεκινά από 
την δεξαμενή του οικισμού που θα κατασκευαστεί 
και καλύπτει περιοχές όπου έχει αναπτυχθεί ση-
μαντική δόμηση.

Ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης του έργου 
είναι η 31η Δεκεμβρίου 2023.

Γ. Πολυχρονάκος:

«Η Πάρος 
αξίζει καλύτερες 
υπηρεσίες 
δημόσιας υγείας»

Στην Πάρο βρέθηκε ο υποψήφιος βουλευτής του 
ΠΑΣΟΚ στις Κυκλάδες και αναπληρωτής Τομεάρ-
χης Νησιωτικής Πολιτικής, Γιάννης Πολυχρονά-
κος. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο νησί, 
ο κ. Πολυχρονάκος, επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας 
εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την κα-
τάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο τομέας της 
δημόσιας υγείας στη Πάρο.

Κατόπιν συνάντησης με την πρόεδρο της Διοι-
κούσας Επιτροπής του Κ.Υ., Μαρία Κουτσονικολή, 
η οποία του μετέφερε τις υπεράνθρωπες προσπά-
θειες που γίνονται καθημερινά από γιατρούς και 
νοσηλευτές ειδικά κατά την καλοκαιρινή περίοδο 
που αυξάνεται ο πληθυσμός λόγω του τουρισμού, 
αλλά και κατά την περίοδο του κορωνοϊού, ο κ. 
Πολυχρονάκος δήλωσε σχετικά:

«Αντί να συζητάμε για την κατασκευή νέου νοσο-
κομείου στη Πάρο, καλό θα ήταν να δούμε αρχικά 
πως θα βελτιώσουμε την υπάρχουσα δομή υγείας. 
Ποτέ άλλοτε δεν ήταν τόσο έντονο το πρόβλημα της 

έλλειψης γιατρών στις δομές δημόσιας υγείας στο 
νησί.

Για να έρθουν γιατροί και να υπηρετήσουν στην 
Πάρο, θα πρέπει να υπάρχουν σοβαρά κίνητρα. Τα 
κίνητρα αυτά θα πρέπει επιτέλους να πιεστεί μια 
κυβέρνηση να τα κάνει νόμο του Κράτους. Ανα-
φέρομαι σε μισθολογικά και βαθμολογικά κίνητρα 
για τους γιατρούς που υπηρετούν στα νησιά, που 
πρέπει να αμείβονται περισσότερο και να έχουν 
ταχύτερη βαθμολογική εξέλιξη, παράλληλα με οι-
κονομικά κίνητρα όπως ένα για παράδειγμα στε-
γαστικό επίδομα.

Το ΠΑΣΟΚ για να συμμετέχει σε μια κυβέρνηση 
δεν πρόκειται να δώσει λευκή επιταγή σε κανένα. 
Αντίθετα θα θέσει προϋποθέσεις στο προγραμματι-
κό πλαίσιο όπως:

1. Τα μισθολογικά, βαθμολογικά και οικονομικά 
κίνητρα για τους γιατρούς που θα υπηρετούν στα 
νησιά.

2. Επαρκώς στελεχωμένο Κέντρο Υγείας σε κάθε 
νησί, - όπως η Πάρος- , με υποδομές πρωτοβάθμιας 
αλλά και εν μέρει δευτεροβάθμας φροντίδας υγείας 
(π.χ. μονάδα αιμοκάθαρσης).

3. Υποδομές ανάπτυξης υπηρεσιών τηλεϊατρικής, 
τηλεσυμβουλευτικής και τηλεπαρακολούθησης 
ασθενών με διασύνδεση με μεγάλα νοσοκομεία.

Τέλος το Υπουργείο Ναυτιλίας οφείλει να δώσει 
απαντήσεις για τα πλωτά ασθενοφόρα που ουσια-
στικά δεν προσφέρουν υπηρεσίες και ακινητοποι-
ούνται με 5-6 μποφόρ.

Αναρωτιέται κανείς τι προδιαγραφές τέθηκαν για 
την προμήθεια τους αφού δεν μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν στη νησιωτική Ελλάδα; Στην υγεία, δεν 
χωρούν εκπτώσεις, ούτε συμβιβασμοί».

τοπικές ειδήσεις
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Ατζέντα Σαββατοκύριακου
• Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου, στο πλαίσιο της βελτίωσης αμπε-

λουργικής πρώτης ύλης, ξεκινάει μία σειρά από μικρά σεμινάρια εκπαίδευσης 
των παραγωγών, ανοιχτά προς όλους.

Το πρώτο σεμινάριο αφορά την ορθή διαχείριση αμπελώνων κατά την καλ-
λιεργητική περίοδο (μέρος 1ο), το οποίο θα πραγματοποιηθεί του Σάββατο 
(18/3) και ώρες 9:30-11:15.

• Το Δ.Σ. του Συλλόγου Φίλων Στήριξης Κέντρου Υγείας Πάρου - 
Αντιπάρου, καλεί τα μέλη του σε εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, 
την Κυριακή (19/3) και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου 
«Αρχίλοχος».

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι:
1. Απολογισμός Πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οικονομικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.
3. Πρόταση για διενέργεια ημερίδας με θέμα «Δημόσια Υγεία στο νησί της 

Πάρου, από το σήμερα στο αύριο».
4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.
5. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.
Σημειώνεται ότι, δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη που έχουν τακτοποιη-

θεί οικονομικά πριν τη Γενική Συνέλευση (ετήσια συνδρομή 10 ευρώ).
• Ο Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών της Αθήνας, προσκαλεί τα 

μέλη και τους φίλους του., την Κυριακή (19/3) το μεσημέρι, στην πρώτη μετά 
την περίοδο της καραντίνας εκδήλωση τους, στο Άπολις στην Πετρούπολη.

«Παρόλο που τα γεγονότα μας έχουν σοκάρει όλους, η αγάπη μας για το χωριό 
και τον τόπο μας, μας δίνει την δύναμη να συνεχίσουμε και να αφιερώσουμε 
την εκδήλωση στην μνήμη των αδικοχαμένων ψυχών», σημειώνει στην ανα-
κοίνωσή του ο ιστορικός σύλλογος.

Η τιμή πρόσκλησης είναι 25 ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
δηλώσουν συμμετοχή στα τηλέφωνα: 6971770390 (Γιάννης Παντελαίος), 
6972878839 (Χρήστος Κουρκούμπας), 6983310662 (Ιάκωβος Χανιώτης).

Κυκλοφοριακές 
τροποποιήσεις

Ο δήμος Πάρου, με σχετικές του ανακοινώσεις, ενημερώνει τους δημότες 
και επισκέπτες του νησιού για τις κυκλοφοριακές τροποποιήσεις που επίκει-
νται -ενόψει της Πασχαλινής και τουριστικής περιόδου- σε Παροικιά Νάουσα.

Για την Παροικιά:
Ενημερώνουμε τους δημότες και επισκέπτες της Παροικιάς ότι από 15-05-

2023 έως 05-10-2023 και την Πασχαλινή περίοδο από τη Μεγάλη Πέμπτη 
έως και την Τρίτη του Πάσχα, ισχύει η πεζοδρόμηση του παραλιακού δρόμου 
«Γ. Πάριος» από το ύψος των ΚΤΕΛ έως το «Μπουνταράκι» και από ώρα 19.00 
έως 07.00 της επομένης.

Στις πλατείες «Μαντώ» και «Αλυγαριάς» δεν επιτρέπεται η είσοδος παντός 
τροχοφόρου όλο το 24ωρο, παρά μόνο σε υπηρεσιακά οχήματα. Το ωράριο 
τροφοδοσίας των καταστημάτων του οικισμού και των πλατειών, θα είναι από 
07.00 έως 09.30 και από 15.00 έως 17.30 καθημερινά.

Για τη Νάουσα:
Ενημερώνουμε τους δημότες και επισκέπτες της Νάουσας ότι από 20-06-

2023 έως και 10-09-2023 και την Πασχαλινή περίοδο από τη Μεγάλη Πέ-
μπτη έως και την Τρίτη του Πάσχα, ισχύει η πεζοδρόμηση της κεντρικής πλα-
τείας της Νάουσας και από ώρα 15.00 έως 07.00 της επομένης. Το ωράριο 
τροφοδοσίας των καταστημάτων του οικισμού και της πλατείας θα είναι από 
07.00 έως 15.00 καθημερινά.

Σημειώνεται ότι, όσοι εκ των πολιτών, επαγγελματιών και υπηρεσιών είναι 
κάτοχοι τηλεχειριστηρίου στις πλατείες, καλούνται έως τις 31-03-2023, να 
καταθέσουν αίτηση στον Δήμο, για ανανέωση του κωδικού πρόσβασης, διότι 
μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας ο μηχανισμός θα λειτουργεί 
με νέο κωδικό. Επίσης, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, πρέπει να προσκομίσουν 
τα κατά τον νόμο δικαιολογητικά, για ελεύθερη πρόσβαση.

τοπικές ειδήσεις
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Η ταυτότητα της έρευνας
Η εταιρεία Alco διενήργησε την έρευνα, το 

χρονικό διάστημα από 21 Φεβρουαρίου μέ-
χρι 3 Μαρτίου 2023, με τηλεφωνικές συνεντεύ-
ξεις σε δείγμα 400 ατόμων ηλικίας 17 ετών και 
άνω. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν με τη 
μέθοδο της πολυσταδιακής στρωματοποιημένης 
δειγματοληψίας σε τυχαίο δείγμα.

Πρώτο στάδιο η κατανομή του δείγματος ανάλο-
γα με τον πληθυσμό (στοιχεία απογραφής 2021) 
στις δημοτικές Κοινότητες και δεύτερο στάδιο η 
τυχαία επιλογή δειγματοληπτικών μονάδων (ατό-
μων) στο εσωτερικό κάθε στρώματος.

Η έρευνα ελέγχθηκε με βάση τις προδιαγραφές 
του Κώδικα Ποιοτικού Ελέγχου Συλλογής Στοιχεί-
ων (ΠΕΣΣ) του ΣΕΔΕΑ. Συγκεκριμένα έγινε επανέ-
λεγχος ίσου αριθμού ερωτηματολογίων για κάθε 
έναν και όλους τους ερευνητές, από έμπειρους 
ελεγκτές - μόνιμα στελέχη της Alco.

Το 49% δεν είναι ικανοποιημένο από το 
συνολικό έργο της δημοτικής διοίκησης

Στο πρώτο σκέλος, οι πολίτες κλήθηκαν ν’ απα-
ντήσουν κατά πόσο είναι ικανοποιημένοι από 
το έργο -συνολικά- της δημοτικής διοίκησης, αν 
έχουν θετική ή αρνητική γνώμη για το έργο της 
σε διαφορετικούς τομείς της καθημερινότητας, κα-
θώς και ειδικότερα για το πώς έχει διαχειριστεί την 
αναβάθμιση και στελέχωση του Κέντρου Υγείας 

αλλά και τα έργα υποδομής στο νησί.
Στο ερώτημα «Θα λέγατε ότι είστε ικανοποι-

ημένοι από το έργο του δημάρχου Μάρκου 
Κωβαίου;», το 49% του δείγματος απάντησε 
όχι και το 36% απάντησε ναι, ενώ το υπόλοιπο 
15% είπε δεν ξέρω / δεν απαντώ.

Χαρακτηριστικά είναι και τα δείγματα ανά δη-
μοτική Κοινότητα. Στην Παροικιά το 56% των 
ερωτηθέντων δεν είναι ικανοποιημένο από 
το έργο του δημάρχου (σε αντίθεση με το 39% 
που είπε ναι και με το 5% που δεν απάντησε), ενώ 
και στη Νάουσα το 42% δεν είναι ικανοποιη-
μένο από τον κ. Κώβαιο (σε αντίθεση με το 33% 
που είπε ναι και με το 25% που δεν απάντησε).

Ακόμα, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απαντήσεις 
ανά φύλλο και ηλικιακή ομάδα. Οι άνδρες σε πο-
σοστό 51% και οι γυναίκες σε ποσοστό 46% δεν 
είναι ικανοποιημένοι από τα πεπραγμένα του δη-
μάρχου Πάρου. Ο κ. Κωβαίος έχει περισσότε-
ρες αρνητικές απαντήσεις στις ηλικίες 25-44 
ετών και τις περισσότερες θετικές στους 65 
ετών και άνω.

Τέλος, όσο αναφορά τις απαντήσεις βάσει της 
κομματικής προτίμησης, το 62% που ψήφισε 
ΝΔ έχει θετική άποψη για το έργο του δημάρ-
χου (το 24% αρνητική και το 14% δεν ξέρει / δεν 
απαντά), ενώ το 65% που ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ έχει 
αρνητική γνώμη για το έργο του κ. Κωβαίου 
(το 20% θετική και το 15% δεν ξέρει / δεν απαντά).

Κερδίζει με 64% η Ύδρευση-Αποχέτευση, 
χάνει με 55% η Οδοποιία

Στην έρευνα που έγινε οι συμμετέχοντες ερωτή-
θηκαν για την άποψή τους σε επιμέρους τομείς της 
καθημερινότητας. Αυτό που αναμφίβολα ξεχωρί-
ζει είναι το εντυπωσιακό ποσοστό του 64% 
που δήλωσε ότι έχει θετική γνώμη για τον 
τομέα της Ύδρευσης-Αποχέτευσης στο νησί, 
γεγονός που δείχνει τη σημαντική δουλειά που 
κάνει η ΔΕΥΑ Πάρου.

Από εκεί και πέρα, θετική είναι στην πλειο-
ψηφία και η γνώμη για τα σχολεία / παιδι-
κούς σταθμούς με ποσοστό 49%, ωστόσο αξι-
οσημείωτο είναι το μεγάλο ποσοστό του 36% που 
είπε δεν ξέρω / δεν απαντώ. Επίσης, στον τομέα 
της καθαριότητας οι απόψεις είναι σχεδόν 
μοιρασμένες, καθώς το 46% έχει θετική γνώμη 
και το 43% αρνητική.

Αντίθετα, το μεγάλο πρόβλημα στην οδοποι-
ία (περιφερειακό και δημοτικό οδικό δίκτυο) 
αντικατοπτρίζεται στις απαντήσεις των ερω-
τηθέντων, αφού για το συγκεκριμένο θέμα το 
55% έχει αρνητική γνώμη, έναντι του 31% που 
έχει θετική.

Συμπερασματικά, για τους παραπάνω τέσσερις 
τομείς οι δημότες δηλώνουν σχετικά ικανοποιη-
μένοι, όχι όμως στον βαθμό που ένας εν ενεργεία 
δήμαρχος θα επιθυμούσε. Το 34% περίπου δεν 
έχει θετική εικόνα κι αυτό μεταφράζεται σε δύο 
ενδεχόμενα. Είτε η αποτύπωση είναι πραγματική, 
είτε υπάρχει έργο το οποίο δεν έχει προβληθεί.

Σαφώς, ο αρνητικός δείκτης ικανοποίησης στον 
τομέα της οδοποιίας κρατάει χαμηλά τη συνολική 
αξιολόγηση. Η οδοποιία είναι ένας τομέας που συ-
νήθως οι δήμαρχοι έχουν πρόβλημα και δέχονται 
αρνητικές γνώμες ακόμα και στις περιπτώσεις που 
δρόμοι ανήκουν στην περιφέρεια. 

Ένας στους δυο δεν είναι ικανοποιημένοι από 
τις κινήσεις της δημοτικής αρχής για το Κ.Υ. 
και τα έργα υποδομής

Το μείζον ζήτημα της υγείας και πιο συγκεκρι-
μένα της υποβάθμισης του Κέντρου Υγείας, αλλά 
και οι παρεμβάσεις σε έργα υποδομής στο νησί, 
δεν σχολιάστηκαν θετικά από τους συμμετέχοντες 
στην έρευνα. Ειδικότερα:

Στο ερώτημα «Πιστεύετε ότι η δημοτική 
αρχή διεκδίκησε όσο έπρεπε την αναβάθμι-
ση και τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας του 
νησιού σας;», το 50% απάντησε όχι και το 22% 
απάντησε ναι, ενώ το υπόλοιπο 28% είπε δεν ξέρω 
/ δεν απαντώ.

Στο ερώτημα «Θεωρείτε ότι η δημοτική 
αρχή έχει παρέμβει όπως θα έπρεπε για τη 
δημιουργία έργων υποδομής στο νησί σας;», 
το 47% απάντησε όχι και το 24% απάντησε ναι, 
ενώ το υπόλοιπο 29% είπε δεν ξέρω / δεν απαντώ.

Συμπερασματικά, οι δημότες περίμεναν καλύτε-
ρους τρόπους διεκδίκησης στον τομέα της υγεί-
ας, ενώ παρόμοια είναι η γνώμη και για τα έργα 
υποδομής του νησιού, ειδικά με βάση τις διαρκώς 
αυξανόμενες ανάγκες. Πάντως και σ’ αυτή την πε-
ρίπτωση –με δεδομένο το υψηλό ποσοστά του «δεν 
ξέρω / δεν απαντώ» φαίνεται πως χρειάζεται πε-
ραιτέρω προβολή των έργων που έχουν ολοκλη-
ρωθεί ή είναι σε εξέλιξη.

Δημοσκόπηση  Alco  -  Α ’  μέρος

Οι δημότες για  
τα προβλήματα της Πάρου

Μετά την ολοκλήρωση της δημοσκοπικής έρευνας για τον δήμο Πάρου, από την κορυφαία 
στη χώρα μας εταιρεία Alco για λογαριασμό της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου», στο 
σημερινό φύλλο σας παρουσιάζουμε το πρώτο μέρος των ευρημάτων με την κρίση των 
ερωτηθέντων για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Στο επόμενο φύλλο της «ΦτΠ» θ’ ακολουθήσει 
το δεύτερο μέρος της δημοσκοπικής έρευνας 
από την εταιρεία Alco, για την δημοτικότητα 
των τριών υποψηφίων δημάρχων καθώς και 
για την παράσταση νίκης.
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ΕΤΑΙΡΕΙΑ: alco
ΜΕΛΟΣ ΣΕΔΕΑ - ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Ε.Σ.Ρ. 12

ΕΝΤΟΛΕΑΣ: ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
ΤΥΠΟΣ: ΠΟΣΟΤΙΚΗ

(ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 
ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ) 

ΔΕΙΓΜΑ: 400 ΑΤΟΜΑ, ΗΛΙΚΙΑΣ 17+ ΕΤΩΝ, 
ΔΗΜΟΤΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ: TYXAIA, ΣΤΡΩΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ: +/-4,9% - ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 95%
ΣΤΑΘΜΙΣΕΙΣ: ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΛΟΓΕΣ 2019
ΧΡΟΝΟΣ: 21 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ - 3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 

Η ΕΡΕΥΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΚΩΔΙΚΕΣ 
ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ESOMAR ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΕΔΕΑ

ΗΗ  ΤΤΑΑΥΥΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑΣΣ  

Θα λέγατε ότι είστε ικανοποιημένοι 
από το έργο του Δημάρχου Μάρκου Κωβαίου; 
ανά φύλο, ηλικιακή ομάδα, Δημοτική Κοινότητα  

%

Πιστεύετε ότι η Δημοτική Αρχή διεκδίκησε όσο έπρεπε 
την αναβάθμιση και τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας του νησιού σας;    

%

Θα λέγατε ότι είστε ικανοποιημένοι 
από το έργο του Δημάρχου Μάρκου Κωβαίου;    

%

Έχετε θετική ή αρνητική γνώμη για το έργο της Δημοτικής Αρχής  
σε κάθε έναν από τους τομείς που θα σας διαβάσω; 

%

Θεωρείτε ότι η Δημοτική Αρχή έχει παρέμβει όπως θα έπρεπε 
για τη δημιουργία έργων υποδομής στο νησί σας;  

%
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Κ.Υ. Πάρου 

Στο προηγούμενο φύλλο της η «Φωνή της 
Πάρου», έθεσε το θέμα της δημόσιας υγείας 
στο νησί και ζήτησε τις απόψεις των κ.κ. Κω-
βαίου, Μπιζά και Ροκονίδα.

Σαφώς και τους περισσότερους πολίτες τους 
ενδιαφέρει η πορεία του Κέντρου Υγείας και 
οι λόγοι πολλοί. Μην ξεχνούμε άλλωστε ότι τα 
ιδιωτικά ιατρεία -που λειτουργούν μόνο την 
ημέρα- όταν δουν τα δύσκολα στέλνουν τον 
πολίτη για τα περαιτέρω στο Κ.Υ. Ουσιαστικά 
τα ιδιωτικά ιατρεία στο νησί το μόνο που συ-
μπλήρωσαν είναι οι σχετικά γρήγορες εξετά-
σεις που κάνουν. Όλα τα άλλα, τα ουσιαστικά, 
γίνονται από το Κ.Υ. Εκεί θα στραφούν όλοι 
στο απρόοπτο γεγονός που θα συμβεί, εκεί θα 
πορευτεί ο καθένας μας. Τα ιδιωτικά ιατρεία 
δεν είναι αυτά που θα μας λύσουν το πρό-
βλημα. (Αυτό το γράφω γιατί ακούσαμε και 
απόψεις ότι δεν έχουμε πρόβλημα γιατί ήρθαν 
πολλοί ιδιώτες γιατροί!).

Το Κέντρο Υγείας Πάρου των δεκάδων προ-
βλημάτων λειτουργεί ακόμα με το αρχικό Ορ-
γανόγραμμα που είχε από την ίδρυσή του στα 
μέσα της δεκαετίας του ‘80. Σήμερα, το 2023, 
το Οργανόγραμμα Εσωτερικής Λειτουργίας 
δεν έχει αλλάξει διόλου. Κι όχι μόνο αυτό, 
αλλά δεν είναι καν συμπληρωμένο. Ουσιαστι-
κά και ενώ από τα μέσα της δεκαετίας του ‘80 
ο πληθυσμός του νησιού έχει πολλαπλασια-
στεί, όπως και ο αριθμός των επισκεπτών του, 
εμείς παραμένουμε στο παλιό Οργανόγραμμα. 
Δηλαδή, είμαστε στην καλύτερη μερικές δε-
καετίες πίσω...

Από την άλλη, η «καραμέλα» περί νοσοκο-
μείου μόνο γέλια μπορεί να φέρει. Νοσοκο-
μείο έγινε και στη Νάξο και στη Σαντορίνη. 
Και τα δύο ουσιαστικά είναι λίγο καλύτερα 
από το δικό μας Κέντρο Υγείας. Το πρόβλημα 
ένα και μόνο. Δεν υπάρχει στελέχωση. Όταν 
δεν μπορούν να έρθουν 2-3 γιατροί περισσό-
τεροι για το Κ.Υ. Πάρου, πιστεύει κάποιος ότι 
θα βρεθούν όλες οι ειδικότητες για να στελε-
χωθεί ένα νοσοκομείο στην Πάρο; Τότε γιατί 
αυτό δεν έγινε στη Νάξο ή τη Σαντορίνη; Γιατί 
έχουν ελλείψεις.

Το θέμα στην Πάρο είναι να βρεθεί λύση και 
να στελεχωθεί μ’ ένα νέο Οργανόγραμμα που 
θα ανταποκρίνεται στα πληθυσμιακά κριτήρια 
όχι μόνο του μόνιμου πληθυσμού, αλλά και 
του καλοκαιριού με τους χιλιάδες επισκέπτες. 
Ακόμα, χρειάζεται ένας νέος χώρος στέγασής 
του, αφού το υπάρχον κτίριο δεν μπορεί να 
ανταποκριθεί ακόμα και στις σημερινές ανά-
γκες.

Τέλος, κάτι που το έχουμε ξεχάσει όλοι μας. 
Πρέπει να βρεθεί μία λύση και να πετάξει και 
πάλι το αεροσκάφος του Βελεντζείου Ιδρύμα-
τος για τις αεροδιακομιδές.

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

«Ευχαριστώ 
για την τιμή, 
αλλά...!»

«Να υπουργοποιηθεί κανείς ή να μην υπουρ-
γοποιηθεί» είναι το ερώτημα που   πλανάται 
στα χείλη πολλών πρωτοκλασάτων πολιτικών, 
μετά τα τελευταία γεγονότα.

Μπορεί ένα από τα οδόσημα της ζωής ενός 
πολιτικού να είναι και ένας υπουργικός θώκος 
αλλά οι εποχές δεν είναι κατάλληλες. Μια θέση 
που δίνει προστιθέμενη αξία στην εικόνα ενός 
πολιτικού, αυξάνει το εύρος των πελατειακών 
του σχέσεων με τους πολίτες - ψηφοφόρους, 
όμως φορτώνει με άγχος, νεύρα, πίεση, απογο-
ητεύσεις αλλά και νομικές διώξεις αν «κάτσει 
στραβή στη βάρδια του». Και δόξα τον Θεό δεν 
μας λείπουν οι «στραβές»!

Σε μια στιγμή από την τάξη των «επιτυχη-
μένων», των «ελίτ» υπουργών, στην τάξη των 
«αποτυχημένων» των «αποδιοπομπαίων» και 
αποσυνάγωγων!

Πολλά τα παραδείγματα πρωτοκλασάτων 
υπουργών που παύτηκαν ή παραιτήθηκαν σε 
μια στιγμή, είτε είχαν ολική ευθύνη, είτε με-
ρική, είτε εκτελούσαν εντολές ανωτέρων. Τε-
λικό τους κέρδος, η αναφορά στις «προσωπι-
κές» τους κάρτες, κάτω από το όνομα, το «τέως 
υπουργός» και αυτό με ψιλά γράμματα.

Μοναδική βάρκα σωτηρίας, ο γνωστός σε 
όλους εμάς νόμος περί ευθύνης υπουργών, 
που ερμηνεύεται κατά το δοκούν ανάλογα με 
την «στραβή» και μπορεί και να αφήσει ακάλυ-
πτα τα νώτα και τις υπογραφές.

Ζούμε και βιώνουμε καχύποπτους και πονη-
ρούς καιρούς. Ο χώρος της κεντρικής πολιτι-
κής σκηνής θεωρείται από τους πολίτες χώρος 
διαπλοκής και διαφθοράς. Προκατάληψη, δυ-
σπιστία σε κάθε οικονομική διαχείριση από την 
αντιπολίτευση, σε κάθε υπογραφή που μπαί-
νει σε σχέδια νόμου, αναθέσεις έργων ακόμη 
και στην κατάθεση επερωτήσεων στη Βουλή. 
Η υποχρεωτική «εθελουσία» έξοδος από τα 
υπουργικά έδρανα στη Βουλή και από τα κυ-
βερνητικά κλιμάκια, παραμονεύει.

Η διαχείριση μιας κυβερνητικής καρέκλας, 
δεν διαφέρει από τη διαχείριση μιας «ηλεκτρι-
κής» καρέκλας και συνοδεύεται πολλές φορές 
από πρόωρη «πολιτική συνταξιοδότηση» ή 
και ξαφνικό «πολιτικό θάνατο», με συνέπειες 
αρνητικής υστεροφημίας και ολοκληρωτικής 
απαξίωσης.

Μια κυβερνητική καρέκλα μπορεί να μετα-
τραπεί «εν μία νυκτί» σε φλεγόμενη βάτο και 
αντί για τη φωνή της ανώτερης θεϊκής δύνα-
μης, να ακουστεί η φωνή του δημόσιου κατή-
γορου με ή χωρίς το «γουνάκι», που θα προτάσ-
σει το «κάτσε στο σκαμνί»!

Αν θέλετε να μην υποστείτε τέτοιου είδους 
δοκιμασία και να μείνετε στο απυρόβλητο ή να 
μη χαρακτηριστείτε «μαύρο πρόβατο» για το 
κόμμα σας, παραμείνετε ασφαλείς στις θέσεις 
σας μέχρι να προσγειωθεί το αεροσκάφος, όπως 
λένε και στα αεροπλάνα κατά την προσγείω-
ση. Στην πρόταση «αν θέλετε μια κυβερνητική 
καρέκλα, απαντήστε απλά. Ευχαριστώ για την 
τιμή που μου κάνετε, αλλά...»! Η πολιτική σας 
μακροημέρευση δεν κινδυνεύει πλέον.

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου

Το νερό, 
νεράκι...

Πρόσφατα τελείωσε η διαβούλευση για το 
νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθ-
μιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή 
Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων» και ήδη 
βρίσκεται προς ψήφιση στο κοινοβούλιο.

Τι θέλει να πει ο ποιητής;
Απλούστατα ότι μετά την ενέργεια θα ιδιωτι-

κοποιηθούν τα σκουπίδια και το νερό.
Ρυθμιστική αρχή υδάτων δημιουργείς εκεί 

όπου υπάρχει ανταγωνισμός. Στο νερό δεν 
χρειάζεται γιατί το διαχειρίζονται δημόσιες και 
δημοτικές επιχειρήσεις. Όμως «τα λεφτά είναι 
πολλά Άρη» που έλεγε ο αείμνηστος Καλογή-
ρου!

Είναι κρίμα σύμφωνα με την «δεξιά» αντίλη-
ψη να τα διαχειρίζεται ο δημόσιος τομέας και να 
μην περάσουν στα χέρια των ιδιωτών. Η αρχή 
έγινε με τον ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου, δηλαδή 
τον προθάλαμο της ιδιωτικοποίησης των απο-
βλήτων και συνεχίζεται με την ρυθμιστική αρχή 
αποβλήτων και υδάτων που είναι στα σκαριά.

Τα μεγάλα ποσά που πληρώνουν οι πολίτες 
στην ενέργεια καθώς και το τετραπλάσιο ποσό 
που πληρώνουν ήδη οι δημότες στα απόβλητα, 
που θα γίνει δεκαπλάσιο σε λίγο, δεν τους ενδι-
αφέρει. Θα κάνουν το ίδιο με το νερό. Θα πούμε 
το νερό… νεράκι, κατά το κοινώς λεγόμενο.

Ζητάμε την απόσυρση του νομοσχεδίου και 
την ενίσχυση των ΔΕΥΑ με προσωπικό καθώς 
και την μείωση στο 6% ΦΠΑ των τιμολογίων 
ενέργειας καθώς και την ένταξη των στα τιμο-
λόγια των μεγάλων καταναλωτών. Επίσης κρα-
τική χρηματοδότηση των μεγάλων έργων.

Εμείς είμαστε δίπλα στους εργαζομένους στον 
αγώνα τους και στηρίζουμε το δημόσιο και κοι-
νωφελή χαρακτήρα των ΔΕΥΑ. Στην ουσία το 
συμφέρον των Πολιτών.

Το νερό είναι κοινωνικό αγαθό και όχι εμπό-
ρευμα.

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου
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Τι δείχνουν  
τα νούμερα

Συνολικά 27,835 εκατ. ξένοι τουρίστες έκαναν 
«απόβαση» στην Ελλάδα το 2022, εκτινάσσο-
ντας τα τουριστικά έσοδα πάνω από τα 17,631 
δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που 
έδωσε στη δημοσιότητα η Τράπεζα της Ελλάδος. 
Τόσο οι τουριστικές αφίξεις, όσο και οι εισπρά-
ξεις, κατέγραψαν εκρηκτική άνοδο συγκριτικά με 
το 2021, παρότι δεν κατάφεραν να περάσουν τον 
«πήχη» του 2019.

Η προέλευση των χρημάτων

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, η εξέλιξη 
οφείλεται στην αύξηση των εισπράξεων από τους 
επισκέπτες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
κατά 46,8%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 9,978 
δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοί-
κους των χωρών εκτός της Ε.Ε. κατά 105,2%, οι 
οποίες διαμορφώθηκαν σε 7,246 δισ. ευρώ.

Οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώ-
νης του ευρώ διαμορφώθηκαν στα 8,02 δισ. ευρώ, 
καταγράφοντας άνοδο 44,9%, ενώ οι εισπράξεις 
από κατοίκους των χωρών της Ε.Ε. εκτός της ζώ-
νης του ευρώ εκτινάχθηκαν σε 1,958 δισ. ευρώ, 
καταγράφοντας άνοδο 55,2%.

Ποιες χώρες αφήνουν τα περισσότερα

Οι εισπράξεις από τη Γερμανία έκαναν «άλμα» 
40,6% το 2022 και εκτοξεύθηκαν στα 3,255 δισ. 
ευρώ, ενώ αυτές από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 
27,9% και διαμορφώθηκαν σε 1,268 δισ. ευρώ. 

Από τις χώρες εκτός της Ε.Ε. οι εισπράξεις από 
το Ηνωμένο Βασίλειο απογειώθηκαν στα 3,123 
δισ. (αύξηση 113,1%), ενώ από τις Η.Π.Α. επίσης 
κατέγραψαν κατακόρυφη άνοδο 100,6% και δια-
μορφώθηκαν σε 1,196 δισ. ευρώ. Αντίθετα, το ξέ-
σπασμα του πολέμου στην Ουκρανία και τα συνε-
πακόλουθά του κατακρήμνισαν τις εισπράξεις από 
τη Ρωσία οι οποίες διαμορφώθηκαν σε 41,3 εκατ. 
ευρώ (μείωση κατά 63,9%).

Σε ό,τι αφορά τις αφίξεις τουριστών, η εισερχό-
μενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 89,3% το 
2022 και διαμορφώθηκε σε 27.835.000 ταξιδιώ-
τες, έναντι 14,705 εκατ. ταξιδιωτών το 2021. Ειδι-
κότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων 
αυξήθηκε κατά 81,5%, ενώ αυτή μέσω οδικών 
σταθμών κατά 133,1%. 

Τι εθνικότητας είναι οι επισκέπτες μας

Οι Βρετανοί και οι Γερμανοί έχουν τα σκήπτρα 
στις αφίξεις. Η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερ-
μανία παρουσίασε αύξηση κατά 45% και διαμορ-
φώθηκε σε 4,352 εκατ. ταξιδιώτες, καθώς και 
από τη Γαλλία κατά 49,6% και διαμορφώθηκε σε 
1,758 εκατ. ταξιδιώτες. 

Σε ό,τι αφορά τις χώρες εκτός της Ε.Ε. οι αφίξεις 
από το Ηνωμένο Βασίλειο σημείωσαν εκρηκτι-
κή άνοδο 181,9% φτάνοντας τα 4,485 εκατ. τα-
ξιδιώτες και αυτές από τις Η.Π.Α. εκτινάχθηκαν 
κατά 174,9% (1,089 εκατ. ταξιδιώτες). 

Οι προορισμοί

Τα ελληνικά νησιά αναδείχτηκαν -και φέτος- 
πρωταθλητές της καλοκαιρινής σεζόν. Κρήτη, 
Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και τα νησιά του Ιονίου 
προτιμήθηκαν από 13,2 εκατ. διεθνείς τουρίστες. 
Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω στοιχεία δεν συ-
μπεριλαμβάνουν τους δύο τελευταίους μήνες του 
χρόνου, που έτσι ή αλλιώς είναι «νεκροί» μήνες 
τουριστικά, πλην της Αθήνας.

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια 
των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 3,8 εκατ. σημειώ-
νοντας αύξηση 7,9%. Στις Κυκλάδες σημειώθηκαν 
1,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, παρουσι-
άζοντας αύξηση 40,5%. Στην Κρήτη, οι διεθνείς 
αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 4,7 εκατ., 
σημειώνοντας αύξηση 5,8%, ενώ στα Ιόνια νησιά 
καταγράφηκαν 3,3 εκατ. αφίξεις, δηλαδή αύξηση 
12,8%.

Τη μεγαλύτερη κίνηση κατέγραψε το αεροδρό-
μιο του Ηρακλείου, με 3,4 εκατ. διεθνείς αεροπο-
ρικές αφίξεις, ενώ στο αεροδρόμιο των Χανίων οι 
αφίξεις ανήλθαν σε 1,3 εκατ. Στο αεροδρόμιο της 
Ρόδου καταγράφηκαν 2,6 εκατ. διεθνείς αεροπορι-
κές αφίξεις και στο αεροδρόμιο της Κω οι διεθνείς 
αεροπορικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,2 εκατ. 
Στο αεροδρόμιο της Μυκόνου οι διεθνείς αεροπο-
ρικές αφίξεις ανήλθαν σε 580 χιλ. και στο αερο-
δρόμιο της Σαντορίνης καταγράφηκαν 816 χιλ. 
αφίξεις. Στην Κέρκυρα, οι διεθνείς αεροπορικές 
αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 1,7 εκατ. στο Άκτιο οι 
διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 374 χιλ., 
ενώ στη Ζάκυνθο και την Κεφαλονιά καταγράφη-
καν 903 χιλ. και 354 χιλ. αφίξεις, παρουσιάζοντας 
αύξηση 5,4% και 7,3% αντίστοιχα. Τέλος, στο αε-
ροδρόμιο της Σκιάθου οι αεροπορικές αφίξεις δια-
μορφώθηκαν σε 223 χιλ.

Χάσαμε στα Βαλκάνια

Η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές 
καταγράφεται από τη Βουλγαρία κατά 2,8 εκατ. 
Παρόλα αυτά από τη Βουλγαρία -που είναι «πόρ-
τα» για τον οδικό τουρισμό από την Ευρώπη- κα-
ταγράφηκαν 2,7 εκατ. αφίξεις και ακολούθησε η 
Βόρεια Μακεδονία με 2,5 εκατ. αφίξεις.

Η μείωση από την Τουρκία ανήλθε σε 30,3% 
καθώς οι οδικές αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 668 

χιλ. ενώ και από την Αλβανία σημειώθηκε μείωση 
21,2% με τις οδικές αφίξεις να διαμορφώνονται σε 
1,3 εκατομμύρια.

Τι αναμένεται το 2023

Θετικές κρίνονται οι προοπτικές για τον του-
ρισμό το 2023 βάσει των πρόδρομων δεικτών, οι 
οποίοι αποτυπώνουν σταδιακή βελτίωση της κα-
ταναλωτικής εμπιστοσύνης και αυξημένη διάθεση 
για ταξίδια διεθνώς, σημειώνουν οι αναλυτές της 
Εθνικής Τράπεζας στη σειρά μελετών συγκυρί-
ας με τίτλο: «Τάσεις του επιχειρείν, Τουρισμός (1ο 
τρίμηνο 2023)».

Σ’ αυτό το περιβάλλον -τονίζεται στην ανάλυ-
ση- η Ελλάδα κατακτάει υψηλές θέσεις στην προ-
σέλκυση του τουριστικού ενδιαφέροντος, με τις 
πρώιμες κρατήσεις (early bookings) να εμ-
φανίζονται υψηλότερες κατά 70% σε σύγκρι-
ση με το 2022, ενώ 11% υψηλότερα κινούνται 
οι προγραμματισμένες αεροπορικές θέσεις για τις 
πρώτες εβδομάδες Μαρτίου, αποτελώντας σημα-
τωρό επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Επίσης, σύμφωνα με την έκθεση της Εθνικής 
Τραπέζης Ελλάδος, ευνοημένα από τη δυναμική 
αυτή είναι τα ελληνικά ξενοδοχεία, σημειώνοντας 
πωλήσεις 24% υψηλότερες έναντι του φθινοπώ-
ρου 2019 (+9% σε σταθερές τιμές), με τους ξένους 
τουρίστες να αποτελούν την αιχμή του δόρατος. 
Συγκεκριμένα, ο ξενοδοχειακός κλάδος στην Ελ-
λάδα βελτίωσε μια σειρά δεικτών του:

- Αύξησε το μερίδιο του στην εγχώρια τουριστική 
πίτα, καθώς από τους ξένους τουρίστες που επι-
σκέφθηκαν την Ελλάδα το 60% έμεινε σε ξενοδο-
χεία (έναντι 57% το 2019).

- Ανέβασε τις πωλήσεις ανά διανυκτέρευση κατά 
27% έναντι του 2019 (χρονιά ορόσημο του ελληνι-
κού τουρισμού), αντανακλώντας σε μεγάλο βαθμό 
βελτίωση τόσο του εύρους όσο και της ποιότητας 
των υπηρεσιών. Η επίδοση αυτή εξασφάλισε υγιή 
περιθώρια κέρδους, με τη λειτουργική κερδοφορία 
να εκτιμάται ότι ενισχύθηκε κατά μέσο όρο σ’ ένα 
εύρος της τάξης του 20-35% σε σύγκριση με το 
2019.

- Ενίσχυσε το μερίδιο της Ελλάδας στις διανυ-
κτερεύσεις σε ξενοδοχεία της Μεσόγειο (κατά 1 
ποσοστιαία μονάδα), επιτυγχάνοντας παράλληλα 
μεγαλύτερη άνοδο στα έσοδα ανά διανυκτέρευση.
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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: 
2310536256

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 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ/ΤΙΔΑ ζητείται για την 
κάλυψη της θέσης του υπεύθυνου 
υποδοχής για κατάλυμα πολυτελείας 
στην Πάρο. Απαραίτητη η εμπειρία 
τουλάχιστον 2 ετών σε πολυτελή 
καταλύματα. Θα προτιμηθούν 
κάτοικοι της Πάρου. Αμοιβή 1.500€, 
συζητήσιμη, σεζόν, Ελάχιστη εργα-
σιακή εμπειρία: 24 μήνες. Αποστολή 
βιογραφικών στο info@ciel-paros.
com  

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για άμεση πρόσλη-
ψη ζητείται από το φυτώριο της 
Μάρπησσας. Τηλ επικοινωνίας 22840 
42232, 6942826399

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου ζητείται από 
το κατάστημα Climart στην Παροικιά. 
Πληροφορίες στο τηλ.: 2284028083. 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από ανθοπω-
λείο στην Παροικιά. Πληροφορίες στο 
τηλ.: 6972077052.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ γραφείου ζητείται από 
τεχνική κατασκευαστική εταιρία. 
Απαραίτητες γνώσεις:  Λογιστικής, 
Η/Υ, Excel, Αγγλικά. Βιογραφικά στο 
email info@ioakimidis-estates.gr 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ, 
BARISTA, ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ, 
ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΚΡΥΑΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ, 
ζητούνται για το νέο Cultivos Coffee 
στην Πάρο. Αποστολή βιογραφικού 
στο career@kanavahotels.com. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το κατά-
στημα ΥΡΙΑ στη Μεσσάδα. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6944115555

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για ξενοδοχείο 
στην Αντίπαρο. Καμαριέρες, σερβι-
τόρος, προσωπικό για κουζίνα. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6977466891.

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ένα ηλεκτρόφωνο 
παραδοσιακό. Πληροφορίες στα τηλ.: 
6944433966 και 2284042584.

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)

Ι. 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

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΛΟΥΚΗ
Εγώ ο Κυριάκος Λουκής, Προϊστάμενος της υπη-

ρεσίας καθαριότητας του Δήμου Πάρου ανακαλώ 
τα όσα έγραψα στο facebook και στο προφίλ του 
Νικολάου Γαβαλά στις 26/08/2019, σε βάρος του 
τότε Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας Νάου-
σας, Γεωργίου Μπαρμπαρίγου, και δηλώνω ότι ο 
κ. Γεώργιος Μπαρμπαρίγος ήταν παρών στα κα-
θήκοντά του ως Πρόεδρος της Νάουσας στα ζητή-
ματα καθαριότητας και εορταστικών εκδηλώσεων, 
oυδέποτε ενήργησε μεροληπτικά κατά την άσκηση 
των αρμοδιοτήτων του, δεν είχε καμία υπαιτιότητα 
ο ίδιος ως προς την απόφαση αποκλεισμού του 
από τη διαχείριση της καθαριότητας της Νάουσας 
και ζητώ συγνώμη για τις αντίθετες δημοσιεύσεις 
μου και τις διατυπώσεις ότι δήθεν «η Νάουσα του 
έριξε μαύρο» και ότι ο κ. Μπαρμπαρίγος «κουρά-
στηκε»,τις οποίες έκανα παρασυρμένος από πολι-
τικές συγκυρίες.

Δηλώνω δε ότι σέβομαι και υπολήπτομαι τον κ. 
Μπαρμπαρίγο ως άνθρωπο και ως δημόσιο πρό-
σωπο»

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»
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Έκδοση βεβαίωσης 
επαγγελματία αγρότη

Μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκ-
μεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ), η όποια είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο του υπουρ-
γείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εκδίδεται για το 2023 η βεβαίωση 
επαγγελματία αγρότη, σύμφωνα με σχετική απόφαση που δημοσιεύθηκε στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η οποία διευκρινίζει ότι το εν λόγω έγγραφο 
φέρει την υπογραφή της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρω-
μένων Δομών και δεν χρήζει περαιτέρω επικύρωσης.

Η βεβαίωση ισχύει για το χρονικό διάστημα από 01-01-2023 έως 31-12-
2023, με στοιχεία του φορολογικού έτους 2021.

Αφορά τους επαγγελματίες αγρότες, οι οποίοι έχουν προκύψει από τους 
προβλεπόμενους διασταυρωτικούς έλεγχους, που διενεργήθηκαν από το Τμή-
μα Διαχείρισης Data Center Δικτύου και Βάσεων Δεδομένων της Γενικής 
Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το 
Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του ΥΠΑΑΤ. Οι Αριθμοί 
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των επαγγελματιών αγροτών θα αποσταλούν 
στην Α.Α.Δ.Ε. προς συμπλήρωση των κωδικών 037 και 038 του εντύπου Ε1 
της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, φορολογικού έτους 2022. Επίσης, 
ισχύουν και οι βεβαιώσεις των επαγγελματιών αγροτών που εκδίδονται από 
τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων (ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ κατόπιν 
διοικητικού ελέγχου.

Επιπλέον, εκδίδονται από τα Τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχων 
(ΤΑΑΕ) του ΥΠΑΑΤ κατόπιν διοικητικού ελέγχου, μέσω της ψηφιακής υπη-
ρεσίας του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) οι 
βεβαιώσεις εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 
που αφορούν τον κάτοχο αγροτικής εκμετάλλευσης, τον επαγγελματία αγρότη 
ως νεοεισερχόμενο στον αγροτικό τομέα και τον ασκούντα αγροτική δραστη-
ριότητα.

Κατάθεση Σχεδίων 
Βελτίωσης 2023

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η πρόσκληση για τα Σχέδια Βελτίωσης 2023, 
με τους ενδιαφερόμενους να έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν τους φα-
κέλους τους μέχρι τις 16 Μαΐου. Με βάση την Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης του 
2022, η γεωργική εκμετάλλευση πρέπει να έχει ελάχιστο μέγεθος παραγωγι-
κής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) μεγαλύτερο ή ίσο των: 
8.000 ευρώ για όλα τα νησιά (πλην Κρήτης και Εύβοιας) και 8.000 ευρώ για 
τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Σύμφωνα με την απόφαση η μέγιστη επιλέξιμη δαπάνη των 150.000 ευρώ 
μπορεί να φτάσει τα 250.000 ευρώ, με την προϋπόθεση ότι η τυπική από-
δοση της εκμετάλλευσης, σύμφωνα με την Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης 
του έτους 2022, ανέρχεται τουλάχιστον στο 20% του αιτούμενου προϋπο-
λογισμού. Παράλληλα, ο προϋπολογισμός για μηχανολογική εξοπλισμό και 
φύτευση δέντρων θα φτάνει έως τα 160.000 ευρώ ανά φάκελο, ενώ η μέγιστη 
επιλέξιμη δαπάνη για τρακτέρ φτάνει στα 125.000 ευρώ.

Παρέχεται στήριξη για επενδύσεις ίδρυσης, επέκτασης, εκσυγχρονισμού, 
αναδιάρθρωσης, των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και για επενδύσεις 
μείωσης κόστους παραγωγής και δημιουργίας οικονομιών κλίμακας, οι οποί-
ες στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλ-
λεύσεων καθώς και επενδύσεις αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Εντός των κατηγοριών που ακολουθούν ενισχύεται επένδυση μεταξύ άλλων, 
για μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση και εκσυγχρονισμός γεωργικών κτι-
ρίων και κατασκευών (σταβλικές εγκαταστάσεις, μελισσοκομικές εγκαταστά-
σεις όπως χώρος εξαγωγής μελιού και αποθήκες, ψυγεία, αποφλοιωτήρια, 
ξηραντήρια, διαλογητήρια, πλυντήρια και συσκευαστήρια, αποθήκες και λοι-
ποί αποθηκευτικοί χώροι, θερμοκήπια και δικτυοκήπια, προκατασκευασμένοι 
οικίσκοι φιλοξενίας εργατών, εργαστήρια ιστοκαλλιέργειας, κάθε είδους ομ-
βροδεξαμενή, κ.α). Επίσης, η μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχα-
νολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
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«Κορίτσια για φίλημα» 
στο Final 4 Νεανίδων

Δευτεραθλητής 
Κυκλάδων ο 
Α.Ο. Πάρου

Ένα γεμάτο μπασκετικό διήμερο, με παιχνίδια 
υψηλού επιπέδου τηρουμένων των αναλογιών, 
διεξήχθη στο κλειστό γήπεδο της Μάρπησσας η 
τελική φάση του πρωταθλήματος Νεανίδων της 
Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων.

Ο Α.Ο. Πάρου ήταν αντάξιος οικοδεσπότης του 
Final Four και τα κορίτσια της ομάδας κέρδισαν 
τις εντυπώσεις, αλλά και το θερμό χειροκρότημα 
όλων, παρά το γεγονός ότι δεν τα κατάφεραν στον 
μεγάλο τελικό και κατέλαβαν την 2η θέση. Μία 
πραγματικά αξιέπαινη προσπάθεια, με τις νεανί-
δες να συμμετέχουν για πρώτη φορά στον τελικό 
απέναντι στη δυνατή ομάδα της Α.Ο. Άνδρου που 
πανηγύρισε για 4η φορά την κατάκτηση κυπέλ-
λου. Από εκεί και πέρα, στην 3η θέση τερμάτισαν 
τα κορίτσια της Νάξου και στην 4η η ομάδα της 
Μυκόνου

Επικράτησαν τα φαβορί στα ημιτελικά

Α.Ο. ΑΝΔΡΟΥ-ΦΑΝΑΡΙΑ ΝΑΞΟΥ 46-44
Δεκάλεπτα: 8-13, 20-23 (ημ.), 32-27, 46-44.
Α.Ο. Άνδρου: (Κ. Μουστάκας), Π. Λεμπέση, Πέ-

τσα 13 (2), Κ. Λεμπέση, Αντώνογλου, Μωράκη, 
Νασόπουλου 3 (1), Χέλμη 5, Σπυρόπουλου 2, Λανέ 
18, Εσάι, Γκουμένη 2, Φουντά 3 (1).

Φανάρια Νάξου: (Ν. Κλαδάς), Μούτσα, Γιαννα-
κοπούλου 13, Βελιανίτη, Καρούση, Χουζούρη 16, 
Πουλάι 2, Μ. Γκιόργκα, Ε. Γκιόργκα, Λέσι, Κωστού-
λα, Πιτταρά 2, Μαθιάσου 11.

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ-Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 56-35
Δεκάλεπτα: 28-6, 37-10 (ημ.), 49-20, 56-35.
Α.Ο. Πάρου: (Γ. Ζαμπακόλας), Σιφναίου, Απο-

στολοπούλου 10 (1), Βιώνη 25 (1), Γκιλάι, Οικο-
νόμου 2, Χανιώτη 1, Συριανού 6, Λίπε, Κοττίκα 2, 
Πετροπούλου 10, Πιερτζοβάνη, Χαδημόγλου.

Α.Ο. Μυκόνου: (Α. Γρηγόρης), Κούμρια 2, Γε-
ροντή 5, Εβ. Μπουτσάι 11 (1), Πετράι, Δακτυλίδη, 
Ελ. Μπουτσάι 2, Θειακούλη, Γεωργίου, Θανάση 9 
(1), Ξεναρίου 6.

Στην 3η θέση τα Φανάρια Νάξου

ΦΑΝΑΡΙΑ ΝΑΞΟΥ-Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ 50-41
Τη νίκη στον μικρό τελικό και την 3η θέση στο 

πρωτάθλημα Νεανίδων πήρε ο ΑΠΑΣ Νάξου, με 
σκορ 50-41 απέναντι στον Α.Ο. Μυκόνου.

Και οι δύο ομάδες έπαιξαν χωρίς άγχος, έβγαλαν 
καλές συνεργασίες, διασκέδασαν τις εντυπώσεις 
και διεκδίκησαν το ροζ φύλλο, ωστόσο τα Φανάρια 
είχαν περισσότερες λύσεις και τελικά επικράτησαν 
έχοντας το προβάδισμα σχεδόν σε όλο το ματς.

Πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Νάξου ήταν 
η Καλλιόπη Χουζούρη με 22 πόντους, ενώ ξεχώ-
ρισε και η Μυρτώ Μαθιάσου με 11 πόντους και 
πλούσια στατιστική. Αντίθετα για την ομάδα της 

Μυκόνου, κορυφαία ήταν η Εβελίνα Μπουτσάι με 
14 πόντους.

Δεκάλεπτα: 13-10, 32-21 (ημ.), 43-34, 50-41.
Φανάρια Νάξου: (Ν. Κλαδάς), Βελιανίτη, Πιτ-

ταρά 3 (1), Γιαννακοπούλου 9, Μαθιάσου 11 (1), 
Καρούση, Χουζούρη 22 (1), Πουλάι 5 (1), Μούτσα, 
Ε. Γκιόργκα, Κωστούλα.

Α.Ο. Μυκόνου: (Α. Γρηγόρης), Κούμρια 2, Εβ. 
Μπουτσάι 14, Πετράι, Δακτυλίδη, Ελ. Μπουτσάι, 
Θειακούλη, Γεροντή 10, Γεωργίου, Θανάση 4, Ξε-
ναρίου 11.

Πρωταθλήτρια με ανατροπή η Άνδρος

Α.Ο. ΑΝΔΡΟΥ-Α.Ο. ΠΑΡΟΥ 56-55
Πρωταθλητής για 4η φορά αναδείχθηκε ο Α.Ο. 

Άνδρου, κατακτώντας το Final 4 Νεανίδων της 
Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων για τη σεζόν 2022-2023. Η ομά-
δα του Κυριάκου Μουστάκα με ανατροπή στο σκορ 
κάλυψε μια διαφορά 12 πόντων και στο φινάλε 
επικράτησε με 56-55 του Α.Ο. Πάρου σ’ ένα συ-
γκλονιστικό παιχνίδι, το οποίο κρίθηκε στις λεπτο-
μέρειες και ήταν σίγουρα αντάξιο ενός μεγάλου 
τελικού αλλά και της αξιόλογης προσπάθειας που 
γίνεται στα δύο σωματεία.

Στο ξεκίνημα ο -τυπικά γηπεδούχος- Α.Ο. Άν-
δρου προηγήθηκε με 8-2, ακολούθησε ένα σερί 
16-0 από τον Α.Ο. Πάρου που πέρασε μπροστά με 
8-18 και διατήρησε την υπέρ του διψήφια διαφο-
ρά μέχρι το ημίχρονο (24-34). 

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Α.Ο. Άνδρου επέστρεψε 
και αφού πρώτα έκλεισε την «ψαλίδα» της διαφο-
ράς στους 4 πόντους (39-43) με την ολοκλήρωση 
της γ’ περιόδου, πέρασε μπροστά στο σκορ (50-49) 
στο 35ο λεπτό. Από εκεί και πέρα ακολούθησαν 
άστοχες προσπάθειες και λάθη από τις δύο ομά-
δες, με τον Α.Ο. Πάρου να είναι στο +3 (50-53) 
στο 38ο λεπτό. Στο τελευταίο δίλεπτο η Λανέ για 
τον Α.Ο. Άνδρου πήρε πάνω της το παιχνίδι και με 
συνεχόμενους δικούς της πόντους έκανε το 56-53, 
1’17’’ πριν το τέλος. Για τον Α.Ο. Πάρου η Βιώνη 
μείωσε σε 56-55, στα 27’’, όμως έκτοτε δεν άλλα-
ξε κάτι, καθώς η Λανέ αστόχησε σε τρίποντο και 
στην τελευταία φάση ο Α.Ο.Π. έκανε λάθος και δεν 

εκδήλωσε επίθεση.
Κορυφαία της αναμέτρησης, αλλά και του Final 

4, ήταν η Ευγενία Λανέ από τον Α.Ο. Άνδρου που 
ολοκλήρωσε τον τελικό με 23 πόντους, 3 τρίποντα, 
11 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα. Σπουδαία εμφά-
νιση και για την Φλώρα Βιώνη από τον Α.Ο. Πά-
ρου, που παράλληλα ήταν η πρώτη σκόρερ και του 
Final 4, που ολοκλήρωσε το ματς με 34 πόντους, 8 
ριμπάουντ, 7 κλεψίματα και 6 ασίστ.

Δεκάλεπτα: 14-22, 24-34 (ημ.), 39-43, 56-55.
Α.Ο. Άνδρου: (Κ. Μουστάκας), Π. Λεμπέση, Πέ-

τσα 13 (1), Κ. Λεμπέση 7 (1), Αντώνογλου, Νασο-
πούλου 1, Χέλμη 6 (1), Σπυροπούλου, Λανέ 23 (3), 
Γκουμένη 4, Φουντά 2.

Α.Ο. Πάρου: (Γ. Ζαμπακόλας), Αποστολοπού-
λου 6, Βιώνη 34, Οικονόμου, Χανιώτη, Συριανού 
2, Κοττίκα 4, Πετροπούλου 9 (1).

Οι κορυφαίες του Final Four Νεανίδων

Πολλές ήταν οι αθλήτριες -και σε διαφορετικούς 
τομείς- που ξεχώρισαν στην τελική φάση του 
πρωταθλήματος Νεανίδων, ωστόσο αναμφίβολα 
τα περισσότερα βλέμματα μαγνήτισαν η Ευγενία 
Λανέ του Α.Ο. Άνδρου και η Φλώρα Βιώνη του 
Α.Ο. Πάρου.

Η Λανέ «πήρε από το χέρι» την ομάδα της στα 
κρίσιμα τελευταία λεπτά και των δύο παιχνιδιών 
έχοντας συνολικά 41 πόντους και 24 ριμπάουντ. 
Συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του τρο-
παίου και αναδείχθηκε MVP της διοργάνωσης.

Η Βιώνη αποτέλεσε την βασική «αιχμή του επι-
θετικού δόρατος» για τον Α.Ο. Πάρου και έδειξε 
εξαιρετικά αγωνιστικά στοιχεία. Ήταν μακράν η 
πρώτη σκόρερ του Final Four με 59 πόντους, έχο-
ντας παράλληλα πλούσια στατιστική εικόνα και 
στα δύο ματς.

Από εκεί και πέρα, στην καλύτερη πεντάδα της 
τελικής φάσης συμπεριλαμβάνονται ακόμα η 
Μυρτώ Μαθιάσου και η Καλλιόπη Χουζούρη από 
τα Φανάρια, όπως επίσης η Εβελίνα Μπουτσάι 
από τον Α.Ο. Μυκόνου.

(Φωτογραφικό υλικό από το Final 4,  
στην ιστοσελίδα www.fonitisparou.gr)

αθλητικά



Συγκέντρωση 
οργής για το 

«έγκλημα»  
των Τεμπών

Πλήθος πολιτών, εκπροσώπων από φορείς - σωματεία 
- συλλόγους του νησιού, με μπροστάρηδες τη μαθητιώσα 

νεολαία, συμμετείχαν την π. εβδομάδα στη μεγάλη 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας, για το «έγκλημα» των 

Τεμπών, που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία «Μαντώ 
Μαυρογένους» στην Παροικιά.

Σε φορτισμένο κλίμα, οι παρευρισκόμενοι φώναξαν 
συνθήματα εκφράζοντας τον θυμό και την αγανάκτησή 
τους για την εθνική τραγωδία, ενώ παράλληλα ζήτησαν 

την άμεση απόδοση ευθυνών και την παραδειγματική 
τιμωρία όλων διαχρονικά των υπευθύνων.



Νέα χρονιά. Νέοι στόχοι.
Νέες απαιτήσεις.

Συνεχίζουµε δυναµικά
µε ανανεωµένη ιστοσελίδα.


