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Βαζαίος Πετρόπουλος

Στόχος είναι η άνοδος 
στην Γ’ Εθνική
Ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Πάρου, Βαζαίος Πετρόπουλος, έδωσε µία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στη 
«Φωνή της Πάρου». » ΣΕΛ. 8

Επιστολή 
Κωβαίου για 
τα ΕΛΤΑ
Ο δήµαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, 
έστειλε επιστολή στον πρόεδρο του ∆Σ 
των ΕΛΤΑ για την υπολειτουργία της 
ταχυδροµικής υπηρεσίας στο νησί µας.

» ΣΕΛ. 14

Νίκησε ψύχος 
και ταλαιπωρία

» ΣΕΛ. 15

Όχι παιχνίδια 
µε τη µόρφωση 
και την υγεία 
των παιδιών

» ΣΕΛ. 3
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Ξαναδιαβάζοντας το 
Σ.Β.Α.Κ.
(2ο µέρος)

Η εφηµερίδα µας δηµοσιεύει σήµερα το δεύτερο µέρος της επι-
στολής από τις κυρίες Κυριαζάνου - Κανακάρη Φεβρωνία και 
Τσαντάνη - Λιανοπούλου Τάρσα, που έστειλαν σχετικά µε το 
ΣΒΑΚ Παροικιάς, στον δήµαρχο Πάρου, Μ. Κωβαίο, στον επι-
κεφαλής της αντιπολίτευσης δήµου Πάρου, Κ. Ροκονίδα, στον 
έπαρχο Πάρου, Κ. Μπιζά και στον Μητροπολίτη Παροναξίας, 
κ. Καλλίνικο.

Το δεύτερο µέρος της επιστολής έχει ως εξής:
«Από την Έκθεση απουσιάζουν σηµαντικά δεδοµένα, όπως για 

παράδειγµα, επίσηµα και ακριβή στοιχεία για τον αριθµό των δέ-
ντρων που θα αποψιλωθούν, στοιχεία για την τύχη του ρέµατος/
χειµάρρου των Αγίων Αναργύρων, όπως και µια σαφή εικόνα 
και παρουσίαση του έργου πέρα από τη χρήση του Open Street 
Map, που δε συνηθίζεται, όπως άλλωστε και η Βικιπαίδεια, σε 
επιστηµονικές εργασίες. 

Τέλος, ας µην ξεχνούµε (ίσως διαφεύγει της προσοχής ορι-
σµένων) ότι η Παροικιά δεν είναι χώρος διέλευσης (για να 
µην πούµε προέλασης) οχηµάτων κατά τους καλοκαιρι-
νούς µήνες, αλλά το σπίτι 4266 κατοίκων, σύµφωνα µε την 
απογραφή του 2011, που βιώνουν ως πεζοί «µε όλες τους τις 
αισθήσεις» τεράστια προβλήµατα στις καθηµερινές µετακινήσεις 
τους. Προσπαθήστε να περάσετε την Νικολάου Στέλλα µέσω των 
ανύπαρκτων διαβάσεων και παρακολουθείστε µε προσοχή τη 
συµπεριφορά πολλών (ευτυχώς όχι όλων των) οδηγών. 

Εν κατακλείδι: Οι παρεµβάσεις του ΣΒΑΚ στοχεύουν στην 
πραγµατική αναβάθµιση της ποιότητας της ζωής και στη βιώσι-
µη κινητικότητα. Θεωρούµε, όµως, ότι αρκετά σηµαντικά σηµεία 
της µελέτης, όπως η διαµόρφωση του νέου κόµβου, δεν είναι 
επαρκώς µελετηµένα και τεκµηριωµένα. Για τέτοιες ριζικές πε-
ριβαλλοντικές παρεµβάσεις κρίνουµε πως είναι απαραίτητη η 
περαιτέρω διερεύνηση, η ακριβής τεκµηρίωση και η επιστηµο-
νική επανεκτίµηση και διασταύρωση απόψεων εκ µέρους των 
ειδικών µελετητών. 

Αναµένουµε µε ενδιαφέρον µία νέα αναθεωρηµένη και 
επιστηµονικά τεκµηριωµένη Έκθεση και διεκδικούµε:

- εµφανείς διαβάσεις πεζών και κατασκευή πεζοδροµίων.
- την πάταξη της παράνοµης στάσης και στάθµευσης και δι-

πλοστάθµευσης.
- τον αυστηρό έλεγχο των παραβάσεων της οδικής συµπερι-

φοράς από τους αρµόδιους φορείς.
- την εύρεση χώρων πάρκινγκ.
- ελέγχους για παραβιάσεις του ΚΟΚ και για ανάπτυξη µεγά-

λων ταχυτήτων µέσα στην πόλη.
- αποµάκρυνση όλων των οχηµάτων από τις οδούς γύρω από 

το λιµάνι προς οµαλότερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά 
τους καλοκαιρινούς µήνες.

- εφαρµογή ενός είδους δακτυλίου κατά τους καλοκαιρι-
νούς µήνες τις ώρες αιχµής προς καλύτερη εξυπηρέτηση των 
επισκεπτών του νησιού.

- δοκιµαστική εφαρµογή της σηµατοδότησης (Σ.2020-1, 
στην Πρώτη Έκθεση), προ της αποψίλωσης του αλσυλλίου και 
της συνεπαγόµενης οικολογικής καταστροφής.

- Σεβασµό και διατήρηση της Πλατείας – Πάρκου Ηρώ-
ων.

- µεθόδευση ενεργειών για την κατασκευή έργων πνοής 
για την Παροικιά και για όλο το νησί µας, όπως η κατα-
σκευή του β´ Περιφερειακού.

- αναδάσωση, αναβάθµιση και όχι αποψίλωση του αλ-
συλλίου.

- και τέλος ζητούµε και πάλι την άµεση επανεξέταση της 
απόφασης της 24/02/2021 για το ΣΒΑΚ Παροικίας από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο και την επανεκτίµηση της µελέτης. 

Ευελπιστούµε στις άµεσες ενέργειές σας,
Η επιτροπή των κατοίκων της περιοχής Εκατονταπυλιανής».

Προστασία αστέγων
Για πρώτη φορά µετά από πολλά χρόνια βρήκε επιτέλους ουσι-
αστικό «ρόλο» ο ξενώνας των Λευκών. 

Έτσι, σύµφωνα µε ανακοίνωση από τον δήµο Πάρου στον ξε-
νώνα των Λευκών κατά τους χειµερινούς µήνες µπορούν να 
στεγάζονται άστεγοι προκειµένου να αποτραπεί η έκθεσή τους 
σε κίνδυνο εξαιτίας χαµηλών θερµοκρασιών.

Οι συγκεκριµένοι χώροι θα είναι διαθέσιµοι για την προσω-
ρινή φιλοξενία αστέγων και προσβάσιµοι σε 24ωρη βάση κατά 
τις ηµέρες µε ιδιαίτερα χαµηλές θερµοκρασίες. Οι χώροι είναι 
θερµαινόµενοι και τηρούνται όλοι οι όροι υγιεινής σύµφωνα µε 
τις σχετικές διατάξεις. Λόγω µέριµνας για τον περιορισµό της 
διάδοσης του κορωνοϊού ισχύουν τα παρακάτω µέτρα:

1. Χρήση προστατευτικής µάσκας κατά την είσοδο και παρα-
µονή στο χώρο.

2. ∆ιάθεση µασκών και αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύµα-
τος.

3. Τοποθέτηση υγρού σαπουνιού και χαρτοµάντηλων σε κάθε 
νιπτήρα και ποδοκίνητων κλειστών κάδων απορριµµάτων.

4. Τήρηση αποστάσεων 2 µέτρων µεταξύ ατόµων.
5. Τακτικός εξαερισµός του χώρου και απολύµανση επιφανει-

ών
6. Θερµοµέτρηση κατά την είσοδο.
7. Προφορική ενηµέρωση και έγγραφη ανάρτηση σε εµφανές 

σηµείο των κανόνων λειτουργίας του χώρου
Σε σχετική ανακοίνωση του δήµου Πάρου επισηµαίνεται ακό-

µα:
«Για την αποτελεσµατική λειτουργία του µέτρου καλούµε εθε-

λοντές πολίτες ώστε να συγκροτηθεί οµάδα υποστήριξης της 
δράσης για τον εντοπισµό, ενηµέρωση και υποστήριξη αστέγων 
στο δρόµο, τη διευκόλυνση µεταφοράς τους και τη διασφάλιση 
οµαλής λειτουργίας του κτιρίου. Στο ίδιο πλαίσιο διερευνάται η 
δυνατότητα διάθεσης ζεστών ροφηµάτων και ελαφρού γεύµατος.

Την οµάδα υποστήριξης θα συντονίζει η αντιδήµαρχος Μέρι-
µνας του δήµου, ∆ώρα Σαρρή µε την αρωγή του προϊσταµένου 
του τµήµατος Μέριµνας του δήµου, Γιώργου Ανδρεάδη, οι οποίοι 
θα έχουν άµεση επικοινωνία µε το Γραφείο Πολιτικής Προστα-
σίας, την υπηρεσία καθαριότητας και τη δηµοτική αστυνοµία».

Τέλος, τα τηλέφωνα επικοινωνίας µε τις τοπικές Αρχές είναι: 
Αντιδήµαρχος: ∆ώρα Σαρρή 22843 60133 και προϊστάµε-
νος Μέριµνας: Γιώργος Ανδρεάδης 22843 60115 και 22843 
60155.

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος 

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

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

Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης» 

Περιφερειακός
• Μίνι µάρκετ Ν. Παντελαίος 

(Χαρίκλεια)
• Mini Market Πανώριος
• ∆ηµαρχείο Πάρου
• Stradale cafe

ΝΑΟΥΣΑ
• Σαραντινού Μαργαρίτα
• Σ/Μ Σπυριδούλα
• Αρτοποιείο Ραγκούση
• Αρτοποιείο Μπατίστα
• Αρτοποιείο Τσουνάκη
• Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία 

χρωµατοπωλείο
• «Ηλεκτρουδραυλική» 

Τσουνάκης Αντώνης

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
• Αρτοποιείο «Ραγκούσης»

ΥΣΤΕΡΝΙ
• Ξυλόφουρνος

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
• Αρτοποιείο «η Παράδοση»
• Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης

ΜΑΡΜΑΡΑ
• Φούρνος Γ. Φραντζής 

«Γεύσεις από ζάχαρη & 
αλεύρι»

ΜΑΡΠΗΣΣΑ
• Σ/Μ ΑΒ
• Ζαχαροπλαστείο Νικήτας
• Σ/Μ Σκλαβενίτης
• Φούρνος «∆ήµητρα» 

ΛΟΓΑΡΑΣ
• Πρατήριο άρτου «Υρία» 

∆ΡΥΟΣ
• Σ/Μ Ανουσάκης

ΑΛΥΚΗ
• Παρούσης χρωµατοπωλείο
• Νικολέτα Χανιώτη
• Σαρρής Παναγιώτης
• Παραδοσιακός Φούρνος της 

Αγκαιριάς

ΚΩΣΤΟΣ
• Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. 

Ρούσσου

ΛΕΥΚΕΣ
• Αρτοποιείο Στρατή
• Κατάστηµα «Γιούλη»

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
• ROMVI cafe
• ΕΛΤΑ ταχυδροµείο

Έτος ίδρυσης 1945
Νέα Περίοδος
Κωδικός Εντύπου 3233
Τιµή πώλησης: 0,10€
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος 
Γαϊτάνος
Εκδότης-∆ιευθυντής:
Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυντάκτης:
∆ηµήτρης Μ. Μπελέγρης

Μέλος:

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

επιστολές αναγνωστών - ειδήσεις
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1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ

3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
+30 22840 41504 - info@kritikoswood.gr

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ

+30 22840 21212 -  expo@kritikoswood.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891 - prod2@kritikoswood.gr

Όχι παιχνίδια µε 
τη µόρφωση και 
την υγεία των 
παιδιών

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δηµοσιοποιή-
θηκε -σχετικά µε την εκπαίδευση- στις 20 Ιανουα-
ρίου 2022  το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Ο τραγέλαφος της πολιτικής του υπουργείου 
Παιδείας συνεχίζεται και µετά την περίοδο των 
χριστουγεννιάτικων διακοπών είτε µε τα τεράστια 
εκπαιδευτικά κενά είτε µε την ασφάλεια και την 
υγεία µαθητών και εκπαιδευτικών:

Στα σχολεία ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
της Πάρου εβδοµαδιαία χάνονται 321 διδα-
κτικές ώρες! λόγω έλλειψης διδακτικού προ-
σωπικού και οι αρµόδιοι σφυρίζουν αδιάφορα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι µαθητές της Γ’ Λυ-
κείου ΕΠΑΛ κινδυνεύουν να µην πάρουν 
πτυχίο, λόγω αδυναµίας κάλυψης των απαραίτη-
των διδακτικών ωρών.

Μεγάλο θέµα υπάρχει και µε την τήρηση 
των υγειονοµικών πρωτοκόλλων στα σχο-
λεία µας, σε περίπτωση που εµφανιστεί κρούσµα 

σε κάποιο τµήµα ή µαθητής έχει 
έρθει σε επαφή µε κρούσµα 
εκτός σχολείου. Τα self-tests 
που δίνονται στα σχολεία δεν 
επαρκούν για τα επαναλαµβα-
νόµενα τεστ που απαιτούν τα 
πρωτόκολλα ούτε τα rapid είναι 

δυνατό πάντα να εκτελούνται από ∆ηµόσια ∆οµή. 
Το αποτέλεσµα είναι ότι οι γονείς σε κάθε περίπτω-
ση βάζουν «το χέρι στην τσέπη» για να καλύψουν 
τη σχετική δαπάνη.

Τι κάνει το  υπουργείο Παιδείας που προφανώς 
έχει την αρµοδιότητα; Η ∆ηµοτική Αρχή από µέ-
ρους της οφείλει και µπορεί να στηρίξει τα αι-
τήµατα των φορέων της εκπαιδευτικής κοινότητας, 
να αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες και να απαι-
τήσει από υπουργείο Παιδείας την άµεση επίλυση 
αυτών των προβληµάτων. Ειδικότερα:

- Να καλυφθούν άµεσα τα εκπαιδευτικά κενά.
- Να απαιτήσει την τήρηση των υγειονοµικών 

πρωτοκόλλων µε προµήθεια ικανού αριθµού  self- 
tests, µε δωρεάν πραγµατοποίηση rapid–tests και 
µοριακών, µε δωρεάν προµήθεια µασκών στους 
µαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ο ∆ήµος θα µπορούσε να συµβάλλει άµε-
σα στην προµήθεια των σχετικών υλικών είτε µε 
αγορά από την covid χρηµατοδότηση του είτε αξι-
οποιώντας την προσφορά διάθεσης µεγάλου αριθ-
µού self-tests από µέρους του Ναυτικού Οµίλου 
Πάρου».

Πάρος – 
Απογραφή

Σχετικά µε την απογραφή των πολιτών στο νησί 
µας ο δήµος Πάρου καλεί τους πολίτες που δεν 
έχουν ολοκληρώσει την απογραφή τους, να απο-
γραφούν εντός του χρονικού διαστήµατος που 
αποµένει.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΟΡΙΣΤΕΙ 
ΑΠΟΓΡΑΦΕΑΣ η προθεσµία λήγει τέλος Ιανου-
αρίου.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΛΛΕΙ-
ΨΗ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ, θα υπάρξει νέα σχετική 
ανακοίνωση που θα περιλαµβάνει τον τρόπο µε 
τον οποίο θα απογραφούν οι κάτοικοι.

ΟΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ ΕΙ-
ΝΑΙ: ΑΜΠΕΛΑΣ, ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ΣΑΡΑΚΙΝΙΚΟ, 
ΚΑΛΑΜΙ, ΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (απέναντι 
από τα ΚΤΕΛ Νάουσας, από την πλευρά της Ε.Ο. 
Νάουσας-Μάρπησσας: τετράγωνα που περιλαµβά-
νουν ενδεικτικά τις επιχειρήσεις HOTEL HEAVEN 
NAOUSSA, COMFUZIO, PORTO NAOUSSA, ΒΙ-
ΚΤΩΡΑΣ, MENTA APARTMENT).

Εάν διαµένετε σε κάποια περιοχή εκτός των πα-
ραπάνω και δεν έχετε απογραφεί, παρακαλούµε 
να επικοινωνήσετε µε τον απογραφέα της περιο-
χής σας, προκειµένου να κανονίσετε την απογρα-
φή σας.

Εάν δεν γνωρίζετε τον απογραφέα της περιοχής 
σας, µπορείτε να επικοινωνήσετε στον δήµο 
Πάρου στο τηλέφωνο 22843-60171 για να σας 
παραπέµψει σχετικά.
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Σεµινάριο 
πρωτογενούς 
τοµέα

Το επιµελητήριο Κυκλάδων, συνεχίζει και το 
2022 τις δράσεις και ενέργειες για ενίσχυση των 
παραγωγικών δυνάµεων του αγροδιατροφικού 
και πρωτογενή τοµέα, µε έναν νέο κύκλο επιµόρ-
φωσης για την «Ανάδειξη και αξιοποίηση του 
αγροδιατροφικού πλούτου των Κυκλάδων» στο 
πλαίσιο της συνεργασίας του µε το Γεωπονικό 
Πανεπιστήµιο Αθηνών.

Ο κύκλος αυτός περιλαµβάνει εξειδικευµένα 
σεµινάρια που αφορούν τις ορθές πρακτικές καλ-
λιέργειας, την ενηµέρωση και έγκαιρη αντιµετώ-
πιση ασθενειών, την αειφόρο φυτοπροστασία, τα 
οφέλη από την ανάπτυξη των τοπικών ποικιλιών 
και γηγενών καλλιεργειών, αλλά και την ευαισθη-
τοποίηση πάνω σε θέµατα όπως η κλιµατική αλ-
λαγή και το περιβάλλον.

Τα σεµινάρια ξεκινούν µε θέµα την αµπελουργία. 
Εισηγήτρια στο θέµα αυτό θα είναι η διευθύντρια 
του εργαστηρίου Αµπελολογίας και αναπληρώ-
τρια καθηγήτρια του Γεωπονικού πανεπιστηµίου 
Αθηνών, Κατερίνα Μπινιάρη, ενώ θα συµµετέχουν 

ως οµιλήτριες και η κ, Σταυρακάκη Μαριτίνα, επί-
κουρη καθηγήτρια και η κ. Μπούζα ∆έσποινα, 
γεωπόνος - οινολόγος, ειδικός Ε.∆Ι.Π. του εργα-
στηρίου Αµπελολογίας του τµήµατος Επιστήµης 
Φυτικής Παραγωγής του Γεωπονικού πανεπιστη-
µίου Αθηνών.

Το σεµινάριο θα πραγµατοποιηθεί τη ∆ευτέρα 
7 Φεβρουαρίου 2022 µε θέµα τους εµβολιασµούς 
των αµπελιών. Τα σεµινάρια απευθύνονται σε κάθε 
ενδιαφερόµενο που δραστηριοποιείται στον χώρο 
του πρωτογενούς τοµέα, της αγροδιατροφής και 
της γαστρονοµίας στις Κυκλάδες και θα πραγµα-
τοποιηθούν µέσω της ψηφιακής πλατφόρµας του 
επιµελητηρίου Κυκλάδων (απογευµατινές ώρες 
18.00-20.00), Περισσότερες πληροφορίες για το 
πρόγραµµα και τους εισηγητές καθώς και την αίτη-
ση συµµετοχής µπορείτε να βρείτε στον σύνδεσµο: 
e-kyklades.gr/articles/webinar ή να επικοινωνή-
σετε µε το τµήµα Κατάρτισης του επιµελητηρίου 
Κυκλάδων στη Σύρο στο τηλέφωνο 22810- 82346 
(εσωτερικό 4) καθώς και στο γραφείο Πάρου, τηλ.: 
22840-23031.

Οι αιτήσεις συµµετοχής θα γίνονται δεκτές έως 
και µία ώρα πριν την έναρξη του κάθε σεµιναρίου, 
οπότε και θα αποστέλλεται ο σύνδεσµος παρακο-
λούθησης σε όσους έχουν δηλώσει το email τους. 
Για όλους όσοι δεν είναι εξοικειωµένοι µε την τε-
χνολογία ή αντιµετωπίζουν τεχνικές δυσκολίες, θα 
υπάρχει η δυνατότητα προσωπικής επικοινωνίας 
και υποστήριξης στα τηλέφωνα που αναφέρονται 
παραπάνω.

Κίνηση λιµένος
Σύµφωνα µε ενηµέρωση από το λιµεναρχείο Πά-
ρου τον ∆εκέµβριο 2021 στο νησί µας κατέφθα-
σαν στον λιµένα Παροικιάς, 7759 επιβάτες. 

Σηµειώνουµε ότι ο παραπάνω αριθµός (µε εξαί-
ρεση τον ∆εκέµβριο 2020 που ήταν σε εφαρµογή 
η απαγόρευση µετακινήσεων), είναι ο µικρότερος 
αριθµός των τελευταίων ετών.

Επίσης, τα δροµολόγια τον ∆εκέµβριο 2021 
πραγµατοποιήθηκαν από τρία συµβατικά πλοία 
και ένα ταχύπλοο, και συνολικά οι κατάπλοι ήταν 
143. Οµοίως τον ∆εκέµβριο 2021 πραγµατοποιή-
θηκαν 10 κατάπλοι δεξαµενοπλοίων και 19 κα-
τάπλοι φορτηγών πλοίων. Ακόµα, οι περισσότεροι 
επιβάτες που ήλθαν στο νησί µας είχαν ως λιµένα 
αναχώρησης τον Πειραιά (5.828) και ακολούθη-
σαν αυτοί από Νάξο, Θήρα και Σύρο.

Τέλος, 10.454 επιβάτες αναχώρησαν από Πάρο 
για άλλους λιµένες, τον τελευταίο µήνα του χρό-
νου.

Συγκεντρωτικά 2021

Το συνολικό αποτέλεσµα της επιβατικής κίνησης 
µέσω λιµένος Παροικιάς για το 2021 είχε ως απο-
τέλεσµα ότι στην Πάρο κατέφτασαν την περσινή 
χρονιά 460.196 επιβάτες.

Το παραπάνω νούµερο είναι το µικρότερο των 
τελευταίων 6 ετών (µε εξαίρεση την περσινή χρο-
νιά που επικρατούσε το lock down) και απέχει 
πολύ από το 2019 (657.252 επιβάτες) ή το 2018 
(513.847 επιβάτες). Παρά ταύτα, τη φετινή χρονιά 
είχαµε µία πρωτιά σε κίνηση της τελευταίας δε-
καετίας και αυτή είναι στα φορτηγά αυτοκίνητα, 

αφού στο νησί µας κατήλθαν –το 2021- µέσω 
των πλοίων 10.549. Αυτό σηµαίνει αύξηση της 
εµπορικής δραστηριότητας, ασχέτως ότι ο αριθ-
µός των αποβιβασθέντων επιβατών είναι µικρός 
για τα τελευταία χρόνια. Μία άλλη εξήγηση (πι-
θανή) είναι ότι την περσινή χρονιά µε την κατά-
σταση που επικρατούσε οι έµποροι δεν «φόρτω-
σαν» εµπόρευµα στις επιχειρήσεις τους. Ακόµα, 
στη διάρκεια του 2021 είχαµε 2.966 κατάπλους 
(και αυτός ο αριθµός µικρότερος των τελευταίων 
6 ετών µε εξαίρεση όπως γράψαµε και παραπά-
νω την περσινή χρονιά). Οι κατάπλοι έγιναν από 
13 συµβατικά πλοία και 16 ταχύπλοα. Ο αριθµός 
των περισσοτέρων ταχύπλοων από τα συµβατικά 
καταδεικνύει ίσως τις συνήθειες του νεοέλληνα, ο 
οποίος προτιµά πλέον την ταχύτητα ανεξαρτήτου 
κόστους ακόµα και στις διακοπές του.

Αξιοσηµείωτο ακόµα είναι οι 104 κατάπλοι δε-
ξαµενοπλοίων και οι 221 κατάπλοι φορτηγών 
πλοίων, ενώ η Πάρος -µέσω του λιµένος Παροι-
κιάς- συνδέθηκε µε 34 άλλους λιµένες της χώρας!

Οι λιµένες

Ένα άλλο στατιστικό στοιχείο προς εξέταση τόσο 
από τουριστικούς πράκτορες όσο και από τις τοπι-
κές πολιτικές Αρχές είναι από πού ήλθαν οι περισ-
σότεροι επιβάτες το 2021.

Έτσι, µπορεί ο λιµένας από όπου µας έρχονται οι 
περισσότεροι επιβάτες να είναι αυτός του Πειραι-
ώς (486.753 επιβάτες το 2021), αλλά ο δεύτερος 
λιµένας που δεχθήκαµε µεγάλη επιβατική κίνηση 
είναι αυτός του Μυκόνου, από την οποία είχαµε 
112.190 επιβάτες. Έτσι, αποδεικνύεται στην πράξη 
ότι µέσω Μυκόνου το νησί µας δέχεται ένα µε-
γάλο αριθµό επισκεπτών. Οι επιβάτες αυτοί (µέσω 
Μυκόνου), στην πλειοψηφία τους πρέπει να είναι 
επισκέπτες µίας η δύο ηµερών, καθώς ενώ ο αριθ-

µός τους είναι µεγάλος, µόλις 3.251 αυτοκίνητα 
ιδιωτικής χρήσης και 2 πούλµαν ήρθαν το 2021 
από αυτό το Κυκλαδονήσι. Άρα, προφανώς, µιλά-
µε για µονοήµερους κατά βάση επισκέπτες στην 
πλειοψηφία τους.

Επίσης και από τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια η 
Πάρος δέχθηκε επισκέπτες όπως από τη Νάξο 
(110.542 επιβάτες), εκ των οποίων όµως οι πε-
ρισσότεροι είναι τουρίστες από την Πάρο που πη-
γαίνουν στο γειτονικό νησί µονοήµερες επισκέ-
ψεις. Από τη Σαντορίνη, η Πάρος δέχθηκε 87.993 
επισκέπτες, από τη Σύρο 23.319 επισκέπτες, από 
τη Μήλο 17.922 επισκέπτες, από την Ίο 12.517 
επισκέπτες και από τη Σίφνο 11.127 επισκέπτες. 
Αξιόλογη ακόµα είναι η άφιξη επιβατών από τον 
λιµένα της Ραφήνας µε 18.749 επισκέπτες και από 
τον λιµένα Ηρακλείου Κρήτης µε 13.382 επισκέ-
πτες.

Επίσης, στον λιµένα Παροικιάς το 2021 κατέ-
φθασαν 16 κρουαζιερόπλοια, που αποβίβασαν 
2.759 επιβάτες.

Τέλος, η µεγαλύτερη κίνηση των τελευταίων 6 
χρόνων ήταν στον λιµένα Αντιπάρου, στη γραµµή 
από Παροικιά. Συγκεκριµένα από τον λιµένα του 
νησιού µας επιβιβάστηκαν για Αντίπαρο 20.397 
επιβάτες σε 596 δροµολόγια.

τοπικές ειδήσεις

Μεταφορικό 
Ισοδύναµο

Ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, Γιάννης Πλακιωτάκης, αναφέρθηκε στην 
εφαρµογή του Μεταφορικού Ισοδύναµου και όπως 
είπε: «Η εφαρµογή του Μεταφορικού Ισοδύναµου 
συνεχίζεται κανονικά».

Ο κ. Πλακιωτάκης ανέφερε ότι η Γενική Γραµ-
µατεία Αιγαίου προωθεί τις πληρωµές ύψους 25 
εκατοµµυρίων ευρώ εντός του Ιανουαρίου µετά 
την έγκριση των σχετικών πιστώσεων του Π∆Ε. 
Στο σκέλος των επιβατών οι ωφελούµενοι κάτοι-
κοι θα λάβουν συνολικά έως τέλος Ιανουαρίου 12 
εκατοµµύρια ευρώ για τις µετακινήσεις του 2021. 
Στο σκέλος των καυσίµων για τα 42 νησιά εφαρ-
µογής του µέτρου θα πιστωθούν σε κατοίκους και 
επιχειρήσεις περίπου 4,1 εκατ. ευρώ για το 2021.
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FOOD EXPO 2022
Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, πρόκειται να συµµετέχει στη διεθνή έκθεση 
τροφίµων και ποτών, «Food Expo Greece 2022», που θα πραγµατοποιηθεί 
12-14 Μαρτίου 2022 στο «Αthens Metropolitan Expo» στα Σπάτα (πλησίον 
αεροδροµίου Ε. Βενιζέλος).

Παράλληλα µε την έκθεση Food Expo Greece διεξάγεται και η διεθνής έκ-
θεση οίνου και αποσταγµάτων «Oenotelia».

Καλούνται όσοι παραγωγοί µεταποιούν ή/και τυποποιούν τοπικά αγροτικά 
προϊόντα (τρόφιµα και ποτά) της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου χρησιµοποιώντας 
τοπικές πρώτες ύλες και επιθυµούν να έχουν παρουσία στο περίπτερο που 
πρόκειται να µισθώσει η Π.Ν.ΑΙ. να το δηλώσουν το αργότερο έως τη ∆ευτέ-
ρα 7  Φεβρουαρίου 2022 στη σχετική φόρµα που υπάρχει στην ιστοσελίδα 
της Περιφέρειας.

Οι παραγωγοί θα έχουν την ευκαιρία πραγµατοποίησης προσωπικών συ-
ναντήσεων µε ξένους αγοραστές. Για το λόγο αυτό κρίνεται αναγκαία η το 
δυνατόν συντοµότερη  δήλωση συµµετοχής των ενδιαφερόµενων ώστε να συ-
µπεριληφθούν στη λίστα των εκθετών. ∆ιευκρινίζεται πως µετά τις 7/2/2022 
καµία δήλωση δε θα γίνει δεκτή. Επίσης, στη συγκεκριµένη έκθεση δεν επι-
τρέπεται η λιανική πώληση. Η συµµετοχή στη φυσική έκθεση θα εξαρτηθεί 
από την πορεία της πανδηµίας και από τα υγειονοµικά πρωτόκολλα. Ακόµα, 
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου λαµβάνοντας υπόψη τις ανάγκες που θα προκύ-
ψουν βάσει των εξελίξεων της πανδηµίας του Covid-19 και προκειµένου να 
συµβάλει στη στήριξη του τοµέα της υγείας, διατηρεί το δικαίωµα ακύρωσης 
της συµµετοχής της στην εν λόγω έκθεση και σε κάθε περίπτωση το δικαίωµα 
µη συµµετοχής.

Τέλος, όσοι ενδιαφερόµενοι από την Πάρο και την Αντίπαρο θελήσουν να 
µετέχουν στην έκθεση µπορούν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά στο 22810-
82380 µε την κ. Ντίνα Βλάχου (Προϊσταµένη Τµήµατος Προβολής και Προ-
ώθησης Αγροτικών Προϊόντων για την Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων).

Ενηµέρωση υποψηφίων 
για το Λιµενικό Σώµα

Με ανακοίνωσή του το γενικό λύκειο Πάρου, ενηµέρωσε τους µαθητές για τις 
εισαγωγικές εξετάσεις στο Λιµενικό Σώµα.

Στην ανακοίνωση σηµειώνεται:
«Σας γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε τις εγκυκλίους (για την αίτηση-δήλωση 

των µαθητών / αποφοίτων ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ. για εισαγωγή στις σχολές ∆οκί-
µων Σηµαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ∆οκίµων Λιµενοφυλάκων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.), 
η δήλωση των εν λόγω σχολών στο µηχανογραφικό είναι ενδεικτική. Συνεπώς 
αν κάποιος ενδιαφερόµενος/η δεν έχει δηλώσει τις σχολές αυτές και µε τις 
νέες τροποποιήσεις ενδιαφέρεται να συµµετέχει στις εξετάσεις του Λιµενικού, 
µπορεί.

Επίσης, σας ενηµερώνουµε ότι όσοι µαθητές και απόφοιτοι ενδιαφέρονται 
για την εισαγωγή τους στις εν λόγω σχολές ας ανατρέξουν στην Κοινή Από-
φαση των υπουργών Παιδείας και Θρησκευµάτων και Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 6507 Β ‘/31-12-2021 
(2421.1/94999/2021/29-12-2021). Οι τροποποιήσεις των κανονιστικών δια-
τάξεων αναφέρονται στις µεταβολές, οι οποίες και θα ισχύσουν από το τρέχον 
σχολικό έτος, αναφορικά µε τη χορήγηση Βεβαιώσεων Ικανότητας στις Προκα-
ταρκτικές και αναφέρονται σε:

i. ΟΡΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (οι άνδρες υποψήφιοι 
πρέπει να έχουν ανάστηµα τουλάχιστον 1,70 µ. και οι γυναίκες τουλάχιστον 
1,63 µ., αµφότεροι χωρίς υποδήµατα)

ii. ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΚΕ (Προκαταρκτικές Εξετάσεις)
iii. ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ».
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«Ο Μανώλης µε 
τα λόγια…»

Υπό τον τίτλο: «Ο Μανώλης µε τα λόγια…», η 
Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δηµοσιοποίησε στις 
23 Ιανουαρίου το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«- Στα λόγια, το κλειστό γυµναστήριο της Παροι-
κιάς έχει κατασκευαστεί από το 2004. Άλλο που, 
το κτήµα για την κατασκευή του στο Ζευλάκι είναι 
µέχρι σήµερα µια απέραντη χωµατερή.

- Στα λόγια, και το Στάδιο της Νάουσας είναι κα-
τασκευασµένο από τότε. Άλλο που, στο υπάρχον 
γήπεδο 8Χ8 κινδυνεύει η σωµατική ακεραιότητα 
των αθλούµενων.

- Η Πάρος επ Υπουργίας ∆. Αβραµόπουλου 
«απέκτησε» και νοσοκοµείο. Άλλο που, η ∆ηµό-
σια Υγεία στο νησί µας στεγάζεται σε ένα χώρο, µε 
λειψό προσωπικό που δεν αντιστοιχεί στα πληθυ-
σµιακά και επιδηµιολογικά δεδοµένα του σήµερα.

- Ο ∆ήµος Πάρου είχε στο προϋπολογισµό του 
από το 2005 εγγραφή 1 εκ. ευρώ για την κατα-
σκευή νέου ∆ηµαρχείου ή την επισκευή του υπάρ-
χοντος. Άλλο που, σήµερα «δεν υπάρχει µία», για 
να αντιµετωπιστούν τα σοβαρά προβλήµατα που 
παρουσιάζει το κτίριο. Και άλλα πολλά…

Αυτό είναι το ιστορικό των «µεγάλων έργων». Γι 
αυτό ας µην ποντάρουν κάποιοι στην άγνοια των 
πολιτών ή να πιστεύουν ότι ο παριανός λαός έχει 
µνήµη χρυσόψαρου.

Οι «υπουργικές δεσµεύσεις» για την υλοποίηση 
αθλητικών έργων στο νησί µας, σε µια περίοδο µε 
έντονο προεκλογικό άρωµα διαρκείας κεντρικά 
και τοπικά, είναι λόγια του αέρα αν δεν συνοδεύ-
ονται από πράξεις ένταξης των έργων σε προ-
γράµµατα χρηµατοδότησης. Για να προχωρήσουν 
δε, χρειάζονται ολοκληρωµένες µελέτες που 
όπως µπορεί να διαβεβαιώσει ο ∆ήµαρχος Πάρου, 
δεν υπάρχουν αυτή τη στιγµή.

 Όταν λοιπόν ΘΑ υπάρξουν οι µελέτες, όταν 
αυτές ΘΑ κατατεθούν και όταν ΘΑ δηµοσιο-
ποιηθεί η ένταξη τους σε κάποιο πρόγραµµα 
και η συµβασιοποίηση αυτών, τότε θα πανη-
γυρίσουµε όλοι µαζί, γιατί τότε θα έχουν µπει 
σε τροχιά υλοποίησης έργα που αποτελούν 
δικαίωµα της αθλούµενης παριανής νεολαί-
ας και υποχρέωση της πολιτείας απέναντί 
της, εδώ και χρόνια.

Οφείλουµε και µια απάντηση στο ερώτηµα πολ-
λών συµπολιτών µας γιατί δεν ήµασταν παρόντες 
στη συνάντηση της Τετάρτης µε τον Αναπληρωτή 
Υπουργό Εσωτερικών Στ. Πέτσα στο ∆ηµαρχείο. Η 
απάντηση είναι ότι ενώ ο ερχοµός του Υπουργού 
είναι γνωστός τουλάχιστον προ δεκαηµέρου, ο 
∆ήµαρχος ενηµέρωσε τον επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης την Τρίτη το βράδυ για τον ερχοµό 
του, και την Τετάρτη το πρωί στις 9.30,αν θέλει να 
παραβρεθεί στη συνάντηση στο ∆ηµαρχείο µε τον 
Υπουργό στις 11.00!!!

Λόγω προγραµµατισµού του ο Κ. Ροκονίδας δεν 
ήταν δυνατό να παρευρίσκεται στη συνάντηση 
αλλά ούτε και είναι αποδεκτές από µέρους µας 
οι «κουτοπονηριές» της ∆ηµοτικής Αρχής «εµείς 
σας είπαµε, εσείς δεν ήρθατε», µε ενηµέρωση της 
τελευταίας στιγµής και επιλογή τελικά παρευρι-
σκόµενων.

Φυσικά για το τεράστιο πρόβληµα της υποχρη-

µατοδότησης και της υποστελέχωσης του ∆ήµου 
µας δεν υπήρξε αναφορά ούτε δεσµεύσεις από µέ-
ρους του Υπουργού …Θα συνεχίσουν λοιπόν απο-
γυµνωµένες οι ∆ηµοτικές Υπηρεσίες να παλεύουν 
να τα φέρουν βόλτα. Οι συνταξιοδοτήσεις, η κινη-
τικότητα σε συνδυασµό µε την συµπεριφορά της 
∆ηµοτικής Αρχής, έχουν οδηγήσει πολλούς υπαλ-
λήλους µακριά από το ∆ηµαρχείο της Πάρου ενώ 
άλλοι ετοιµάζονται να πάρουν σειρά για την έξοδο 
µε τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Από την άλλη το κό-
στος διαβίωσης (υψηλά ενοίκια ή έλλειψη σπιτιών 
προς µακροχρόνια ενοικίαση) λειτουργεί αποτρε-
πτικά για να έρθουν υπάλληλοι από άλλα µέρη 
της χώρας στο ∆ήµο µας. Παράλληλα σε εκκρε-
µότητα είναι ακόµα οι προσλήψεις εγκεκριµένων 
θέσεων από το 2020 και 2021. Ιδιαίτερα είναι τα 

προβλήµατα της Οικονοµικής Υπηρεσίας, που µε 
µετακινήσεις υπαλλήλων από άλλα νοµικά πρό-
σωπα του ∆ήµου επιχειρείται να µπαλωθούν τα 
κενά. Για πρώτη φορά στα χρονικά του ∆ήµου µας 
η σύνταξη του προϋπολογισµού για το 2022, δό-
θηκε σε εξωτερικό συνεργάτη, ακολουθώντας την 
κυβερνητική κατεύθυνση της ιδιωτικοποίησης 
των δηµοτικών υπηρεσιών.

Ούτε λέξη από µέρους του ∆ηµάρχου για τις 
παράνοµες παρακρατήσεις των πόρων που ανή-
κουν στο ∆ήµο µας ούτε η απαίτηση να υπάρξουν 
συγκεκριµένες δεσµεύσεις από τον Υπουργό για 
την πρόσληψη µόνιµου προσωπικού και νο-
µοθέτηση από µέρους της κυβέρνησης της 
οικονοµικής ενίσχυσης των δηµοσίων υπαλ-
λήλων µε επίδοµα στέγασης στα νησιά. Το 
«άγχος» του Μ. Κωβαίου να διαµορφώσει το 
προφίλ του για την επόµενη προεκλογική 
περίοδο, δεν µπορεί να αποτελεί µοντέλο ή 
τρόπο διεκδίκησης και επίλυσης των συσσω-
ρευµένων προβληµάτων του νησιού µας».

Απάντηση Παράταξης Κωβαίου

Από τον συνδυασµό «ΠΑΡΟΣ, Επιµένουµε 
στην Πράξη», στις 25 Ιανουαρίου 2022 δηµοσι-
οποιήθηκε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«∆ιαχειριστείτε το άγχος σας κύριε Ροκο-
νίδα

Με µία επικών διαστάσεων ανακοίνωση χθες, ο 
κ. Κ. Ροκονίδας, κάνει επίθεση στη ∆ηµοτική Αρχή 
και τον ∆ήµαρχο, κ. Μάρκο Ι. Κωβαίο, για την επί-
σκεψη του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, κ. 
Στέλιου Πέτσα στο νησί µας.

Συγκεκριµένα, στην ανακοίνωσή της η Λαϊκή 
Συσπείρωση Πάρου και ο κ.  Ροκονίδας, κάνει 
ακόµα υποθέσεις για πράγµατα τα οποία ούτε είδε, 
ούτε άκουσε, καθώς αν και καλεσµένος δεν ήρθε 
στη συνάντηση µε τον κ. Πέτσα. Απλώς, θέλοντας 
να δικαιολογήσει την παρουσία του στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο και το αντιπολιτευτικό έργο το οποίο 
πρέπει να παράξει αρκείται σε µία γενικόλογη άρ-
νηση, χαρακτηριστικό γνώρισµα της πολιτικής του 
προσέγγισης.

∆υστυχώς, η Λαϊκή Συσπείρωση βρίσκεται σε 
διατεταγµένη υπηρεσία άρνησης της πραγµατι-
κότητας. Απέναντι στις συντεταγµένες προτάσεις 
και διεκδικήσεις που βρίσκουν ευήκοα ώτα σε 
κεντρικό επίπεδο, εξασφαλίζοντας κρίσιµους χρη-
µατοδοτικούς πόρους προς όφελος του Παριανού 
λαού, επιλέγει να αντιπαραβάλλει µια µίζερη και 
αδιάφορη ρητορική, που ενδιαφέρει ελάχιστα, κα-
θώς δεν κοµίζει καµία εναλλακτική πρόταση, και 
το σηµαντικότερο, κανένα απτό αποτέλεσµα.

Αγαπητέ κ. Ροκονίδα. Πριν να δηµοσιοποιήσετε 
ανακοινώσεις σας ρωτήστε πρώτα για το τι πραγ-
µατικά έγινε. Ενηµερωθείτε π.χ. ότι ο κ. ∆ήµαρχος 
και τις ενστάσεις του κατέθεσε για την υποχρη-
µατοδότηση των Ο.Τ.Α., και την αντίθεσή του κα-
τέθεσε για τις αυξήσεις των τελών ταφής, και για 
τις προσλήψεις προσωπικού που αργούν ανέφερε, 
καθώς και πολλά άλλα.

Επιτέλους, ξεπεράστε τα πολιτικά σας κόµπλεξ 
και διαχειριστείτε το άγχος σας, και προσπαθήστε 
να κάνετε αυτό για το οποίο σας έταξε ο παριανός 
λαός. ∆ηλαδή, εποικοδοµητική αντιπολίτευση και 
όχι λαϊκισµό για να δικαιολογήσετε την παρουσία 
σας. 

Όλα τα υπόλοιπα είναι προφάσεις εν αµαρτί-
αις...».

Όταν λοιπόν ΘΑ υπάρξουν 
οι µελέτες, όταν αυτές ΘΑ 
κατατεθούν και όταν ΘΑ δη-
µοσιοποιηθεί η ένταξη τους 
σε κάποιο πρόγραµµα και 
η συµβασιοποίηση αυτών, 
τότε θα πανηγυρίσουµε όλοι 
µαζί, γιατί τότε θα έχουν µπει 
σε τροχιά υλοποίησης έργα 
που αποτελούν δικαίωµα της 
αθλούµενης παριανής νεολαίας 
και υποχρέωση της πολιτείας 
απέναντί της, εδώ και χρόνια.

το θέµα της εβδοµάδας
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Ψηφιακή Κάρτα 
Εργασίας

Η ψηφιακή κάρτα µέσα στο πρώτο εξάµηνο του 
2022 θα υλοποιηθεί και προσδοκά να αποτελέσει 
το «κλειδί» για την προστασία των εργαζοµένων, 
τον έλεγχο του ωραρίου εργασίας και την εφαρ-
µογή µεταρρυθµίσεων, όπως το δικαίωµα της 
αποσύνδεσης στην τηλεργασία και τη διευθέτηση 
του χρόνου εργασίας.

Επιπλέον, να αποτελέσει το εργαλείο για την αντι-
µετώπιση της εισφοροδιαφυγής και του αθέµιτου 
ανταγωνισµού ανάµεσα στις επιχειρήσεις που τη-
ρούν το νόµο και σε αυτές που δεν τον τηρούν, ενώ 
θα µειώσει την γραφειοκρατία των επιχειρήσεων. 
Στον αέρα βρίσκεται ο προποµπός της ψηφιακής 
κάρτας, το myergani, µέσα από το οποίο, ο εργαζό-
µενος έχει πληροφορίες για τον εργασιακό του βίο 
και µπορεί να ελέγχει σε πραγµατικό χρόνο όλες 
τις δηλώσεις των εργοδοτών που τον αφορούν.

Τα επόµενα βήµατα

Η υλοποίηση της ψηφιακής κάρτας θα ξεκινήσει 
από µεγάλες επιχειρήσεις που ήδη χρησιµοποιούν 
συστήµατα ωροµέτρησης για τους εργαζόµενους, 
συνήθως ηλεκτρονικά, και θα επεκταθεί σε όλη 
την αγορά.

Το σύστηµα θα υλοποιηθεί ως εξής:

α) Μέσα στο πρώτο τρίµηνο του 2022 θα είναι 
έτοιµος ο ηλεκτρονικός «εγκέφαλος» της κάρτας 
εργασίας, δηλαδή το ηλεκτρονικό σύστηµα, το 
οποίο θα υποδέχεται τις πληροφορίες που θα κα-
ταχωρούν ψηφιακά τόσο οι εργαζόµενοι όσο και 
οι εργοδότες.

β) Εντός του πρώτου εξαµήνου του 2022 θα ξεκι-
νήσει η εφαρµογή της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας 
µε παρακολούθηση της πραγµατικής απασχόλη-
σης σε συγκεκριµένους κλάδους της οικονοµίας, 
όπως είναι οι τράπεζες και τα σουπερµάρκετ. Θα 
ακολουθήσουν γρήγορα και οι άλλες επιχειρήσεις, 
µεγαλύτερες και µικρότερες.

Η µέτρηση του χρόνου εργασίας του εργαζόµε-
νου θα πραγµατοποιείται µε τη χρήση ψηφιακής 
κάρτας εργασίας στην οποία ο εργαζόµενος θα 
µπορεί να έχει πρόσβαση µέσω app στο κινητό του 
ή στον υπολογιστή του. Με αυτό τον τρόπο θα κα-
ταγράφεται σε πραγµατικό χρόνο στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ 
ΙΙ κάθε µεταβολή που αφορά στον χρόνο εργασίας 
των εργαζοµένων, όπως – ιδίως – η ώρα έναρξης 

και λήξης της εργασίας, το διάλειµµα, η υπέρβα-
ση του νόµιµου ωραρίου εργασίας και κάθε είδους 
άδεια. Τα στοιχεία της ψηφιακής κάρτας εργασίας 
θα µπορούν να διασταυρώνονται µε τα στοιχεία 
που αναγράφονται στην Αναλυτική Περιοδική 
∆ήλωση (Α.Π.∆.) που υποβάλλεται από την κάθε 
επιχείρηση.

Η ψηφιακή κάρτα θα αξιοποιείται από την Επι-
θεώρηση Εργασίας για τον έλεγχο τήρησης του 
ωραρίου των επιχειρήσεων. Εάν, κατά τον επιτόπιο 
έλεγχο σε επιχείρηση, διαπιστωθεί ότι η ψηφιακή 
κάρτα εργαζόµενου δεν είναι ενεργοποιηµένη, θα 
επιβάλλεται στον εργοδότη τσουχτερό πρόστιµο 
ύψους 10.500 ευρώ ανά εργαζόµενο που δεν έχει 
ενεργοποιηµένη ψηφιακή κάρτα. Σε περίπτωση 
που σε τρεις ελέγχους, εντός χρονικού διαστήµα-
τος 12 µηνών, διαπιστωθεί πως δεν εφαρµόζεται 
η ψηφιακή κάρτα τότε η επιχείρηση θα βρεθεί 
αντιµέτωπη µε το λουκέτο καθώς θα επιβάλλεται 
προσωρινή διακοπή λειτουργίας της για χρονικό 
διάστηµα 15 ηµερών.

Μετεξέλιξη Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ σε ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ

Το νέο πληροφοριακό θα αποτελέσει τον ψηφι-
ακό µετασχηµατισµό του συστήµατος παρακολού-
θησης της αγοράς εργασίας. Η ΕΡΓΑΝΗ ΙΙ θα φέρει 
µείωση του διοικητικού φόρτου, απλοποίηση των 
διαδικασιών, κατάργηση των πολλαπλών δηλώ-
σεων από τους εργοδότες (π.χ. σε ΕΡΓΑΝΗ και 
ΕΦΚΑ). Ακόµα, θα διευκολύνει τους ελέγχους για 
την εφαρµογή της νοµοθεσίας αλλά και τη δυνα-
τότητα διασταύρωσης των δηλώσεων για µισθούς 
και ασφάλιση. 

εργασιακά

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Ο ιατρός ορθοπαιδικός 
Κεµπάµπης Παναγιώτης από 1/2/2022 
µεταφέρει το ιατρείο του στο χώρο του IASIS 
και θα εξετάζει ∆ευτέρα έως Παρασκευή 
9:30 π.µ. µε 12:30 µ.µ. 
και το απόγευµα κατόπιν ραντεβού.

Γ Ν Ω Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η

τηλ. IASIS 22840 22840 - 21075, κιν.: 6980811807
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Ο κ. Πετρόπουλος στη συνέντευξή του εξηγεί 
τις προσπάθειες που έγιναν για τη δηµιουργία της 
µίας οµάδας στο νησί, τις δυσκολίες που υπάρχουν 
στο εγχείρηµα, αλλά και τις σκέψεις του γενικότε-
ρα για την οικονοµική ενίσχυση της ΑΕ Πάρου.

Η οµάδα

κε πρόεδρε, έπειτα από αρκετά χρόνια το πο-
δόσφαιρο στην Πάρο ήρθε και πάλι στο προ-
σκήνιο, καθώς µία παριανή οµάδα πρωταγω-
νιστεί στο πρωτάθληµα της ΕΠΣ Κυκλάδων. 
Στον Όµιλό της δε, εκτός από µία ισοπαλία, 
σε όλους τους άλλους αγώνες έχει κερδίσει 
πετυχαίνοντας µάλιστα κατά µέσο όρο πάνω 
από 3,5 γκολ σε κάθε αγώνα. Θα θέλαµε από 
εσάς να µας πείτε τη γνώµη σας για τη φετινή 
οµάδα της Αθλητικής Ένωσης Πάρου.

Β.Π.: «Μετά τη διακοπή που είχαµε µε τον κορω-
νοϊό ξεκίνησε πάλι η οµάδα µας. Είναι γεγονός ότι 
µας έφερε πίσω η ιστορία µε τον κορωνοϊό, διότι 
είχαµε µία καλή εξέλιξη. Όµως είµαστε πάλι εδώ 
για να «πολεµήσουµε», για τον στόχο τον οποίον 
είχαµε. Ακόµα, γεγονός είναι ότι πρωταγωνιστούµε 
πάλι στον Όµιλό µας. Είµαστε πρώτοι µε διαφορά 
από τους υπόλοιπους και προχωράµε ακάθεκτοι. 
Βέβαια, οι υπόλοιποι αγώνες θα είναι πιο δύσκολοι 

διότι θα αντιµετωπίσουµε οµάδες που έχουν αγω-
νιστεί στο παρελθόν στη Γ’ Εθνική και έχουν κάνει 
µεταγραφές παικτών από την Αθήνα. Εµείς αγωνι-
ζόµαστε µε τα δικά µας παιδιά διότι αυτό θέλαµε 
να κάνουµε σε πρώτη φάση. Πιστεύω ότι θα πάνε 
όλα καλά».

Ο στόχος

Ο στόχος φανταζόµαστε µε τη δηµιουργία 
µίας οµάδας ήταν για να δηµιουργηθεί ένα 
αξιόλογο σύνολο, κάτι που εκ του αποτελέ-
σµατος δείχνει ότι επετεύχθη. Η οµάδα δεί-
χνει ότι θα µπει στα µπαράζ των 6 οµάδων 
για την άνοδο στην Γ’ εθνική κατηγορία, και 
µάλλον µε χάντικαπ συν δύο βαθµών από 
την πρώτη θέση στον Όµιλό της. Η άνοδος 
στην Γ’ εθνική κατηγορία είναι ο στόχος για 
τη φετινή χρονιά;

Β.Π.: «Η σκέψη και ο στόχος µας βεβαίως είναι 
να πρωταγωνιστήσουµε και να ανέβουµε στην Γ’ 
Εθνική. Ποιος δε θα το ήθελε αυτό; Άλλωστε αυτή 
ήταν η κεντρική σκέψη που δηµιουργήθηκε µία 
οµάδα στην Πάρο. Το θέµα είναι ότι όλοι πρέπει 
να βοηθήσουν. Από τον απλό φίλαθλο έως τον 
δήµαρχο, τον έπαρχο κλπ από θέµα οικονοµικής 
άποψης. ∆ιότι για να µπορέσει η οµάδα να στα-

θεί στην Γ’ εθνική απαιτούνται αρκετά χρήµατα, τα 
οποία χωρίς βοήθεια και χορηγίες δεν µπορεί να 
τα αντιµετωπίσει ένας άνθρωπος και το διοικητικό 
συµβούλιο της οµάδας. Θέλουµε βοήθεια χρηµατι-
κή και ηθική. Ακόµα και στο γήπεδο που θα έλθει 
ο κόσµος και θα το γεµίσει είναι κι αυτό µία οικο-
νοµική βοήθεια. Βοηθούν και τη διοίκηση αλλά και 
τους παίκτες ηθικά. Αυτά τα δύο (οικονοµική και 
ηθική βοήθεια) είναι βασικά στοιχεία για να πάει 
η οµάδα στην Γ’ εθνική. Τη δυνατότητα να πάει η 
οµάδα Γ’ εθνική την έχουµε!».

Πολλοί ισχυρίζονται ότι πέρσι, που διακό-
πηκε το πρωτάθληµα λόγω των µέτρων για 
τον κορωνοϊό, η ΑΕ Πάρου θα τους «έπιανε 
όλους στον ύπνο», καθώς δεν υπήρχαν οµά-
δες από τα υπόλοιπα νησιά που είχαν δη-
µιουργήσει σύνολο για πρωταθλητισµό. Σε 
αντίθεση µε φέτος, που στον Α’ Όµιλο υπάρ-
χει η καλή οµάδα της Ελλάς Σύρου και στον 
Γ’ Όµιλο ο Πανναξιακός, µε τους οποίους 
προφανώς θα ανταγωνιστεί η ΑΕ Πάρου στα 
µπαράζ για τον πρωταθλητή Κυκλάδων, που 
θα ανέβει στην Γ’ εθνική κατηγορία. 

Β. Π.: «∆ε θέλαµε «να πιάσουµε στον ύπνο» κα-
νέναν, διότι έτσι ή αλλιώς ήµασταν καλύτεροι! Αυτό 
το αποδείξαµε και στους αγώνες που έγιναν στη 
συνέχεια. Άρα, ο στόχος (για την καλή οµάδα), έχει 
επιτευχθεί. Τώρα, το ότι υπάρχουν οµάδες ισάξιες 
µε εµάς και καλές είναι γεγονός. ∆ε µας φοβίζει 
όµως. Εµείς στηριζόµαστε στα παριανά παιδιά και 
αυτός θέλουµε να είναι ο κορµός µας. Βέβαια, αν 
ανέβουµε στην Γ’ εθνική πιθανά θα χρειαστούµε 
ενίσχυση. Αυτό θα το κάνουµε µε παίκτες από την 
ευρύτερη ποδοσφαιρική αγορά της χώρας. Είναι 
νωρίς όµως να κάνουµε σκέψεις για την επόµενη 
χρονιά».

ΒΑΖΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Στόχος είναι η άνοδος 
στην Γ’ Εθνική

Ο πρόεδρος της Αθλητικής Ένωσης Πάρου, Βαζαίος Πετρόπουλος, έδωσε µία εφ’ όλης της ύλης συνέ-
ντευξη στη «Φωνή της Πάρου».

πρώτο θέµα
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Στην αρχή της περιόδου είχαµε την ξαφνι-
κή αποχώρηση του προπονητή της οµάδας ο 
οποίος ήρθε πολλά υποσχόµενος. Τι ακριβώς 
έγινε;

Β.Π.: Πράγµατι έτσι είναι το θέµα αυτό. Ήρθε σαν 
κύριος «φορώντας παντελόνια» και στις συζητήσει 
µας στο γραφείο µου µε την παρουσία ολόκληρου 
του διοικητικού συµβουλίου προσδιορίσαµε τους 
όρους συνεργασίας µας, στοχεύοντας πολύ ψηλά 
µε βάσει τα λεγόµενά του. Πολλά λοιπόν υποσχό-
µενος όπως το λέτε. 

Ξαφνικά όµως σαν «µεγαλοκοπέλα φορώντας κο-
ντή φούστα» έφυγε χωρίς να πει ούτε ένα αντίο. 
Μάλιστα -και αυτό είναι ενδεικτικό του χαρακτήρα 
του- δεν επέστρεψε και τα χρήµατα που µας είχε 
ζητήσει στην αρχή της συνεργασίας µας, για να 
αντιµετωπίσει κάποια προσωπικά του προβλήµα-
τα. Όπως καταλαβαίνατε αυτή η συµπεριφορά δεν 
είναι επαγγελµατική, δεν είναι αντρίκια, γι’ αυτό 
και ο χαρακτηρισµός «µεγαλοκοπέλα». Φυσικά 
η οµάδα συνεχίζει δυναµικά µε τον νέο παριανό 
προπονητή τον Γιώργο Μοστράτο. Τα αποτελέσµα-
τα της οµάδας µας ικανοποιούν και σ’ όλους δίνουν 
χαρά και αισιοδοξία για το µέλλον. 

Τα οικονοµικά ζητήµατα

Θα θέλαµε τώρα να περάσουµε στο οικο-
νοµικό ζήτηµα, αφού το πρωτάθληµα των 
Κυκλάδων είναι ίσως το δυσκολότερο στην 
Ελλάδα, λόγω των µετακινήσεων από νησί 
σε νησί. Τι γίνεται µ’ αυτό το θέµα και πώς 
καλύπτει τα έξοδά της η ΑΕ Πάρου, που µόνο 
λίγα δεν µπορεί να είναι. Την προ-περασµέ-
νη εβδοµάδα η οµάδα µετακινήθηκε για τον 
νικηφόρο της αγώνα στην Κύθνο µε ιδιωτικό 
σκάφος. Έχουµε την εντύπωση ότι όσα χρή-
µατα θέλει µία Κυκλαδίτικη οµάδα για µία 
µετακίνησή της σε άλλο νησί, τα θέλει ένα 
ερασιτεχνικό σωµατείο π.χ. της Αθήνας, για 
όλο τον χρόνο!

Β.Π.: «Όπως είπα και παραπάνω στη συζήτησή 
µας υπάρχει θέµα µε το οικονοµικό ζήτηµα. Είναι 
γεγονός. Τα έξοδά µας είναι διπλάσια από τα έξοδα 
µίας οµάδας στο πρωτάθληµα της Αθήνας ή του 
Πειραιά. Οι µετακινήσεις µας είναι δύσκολες. Πολ-
λές φορές -λόγω καιρού- τα παιδιά πηγαίνουν να 
παίξουν µπάλα µε στοµαχικές διαταραχές από το 
ταξίδι. Αυτό είναι ακόµα µία ένδειξη για το πόσο 
δύσκολο είναι το πρωτάθληµα στις Κυκλάδες. Εδώ 
πρέπει να επαινέσουµε τα παιδιά, τα οποία παρό-
τι ξέρουν τις δυσκολίες της διαδροµής έρχονται 
να αγωνιστούν. Όπως έγινε στη Μήλο που ήµουν 
µαζί τους, όπως έγινε και πρόσφατα στην Κύθνο, 
όπως έµαθα από το προεδρείο. Παρόλα αυτά όµως 
το αποτέλεσµα της Κύθνου το ξέρετε πολύ καλά! 
Παίξαµε καλό παιχνίδι και ωραία µπάλα. Θέλουµε 
οικονοµική βοήθεια. Να το ξαναπώ. Είναι γεγονός 
αυτό. Εµείς θα προχωρήσουµε φέτος και θα κοιτά-
ξουµε να δούµε τον επόµενο χρόνο πώς θα έχουµε 
τη βοήθεια από τον κόσµο, από διάφορες χορηγίες 
εταιριών που υπάρχουν στην Πάρο, από ανθρώ-
πους µε κύρος που έχουν σπίτια στο νησί, από τον 
δήµο που δεν πρέπει να βγει «απέξω», όπως και η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Ότι µπορούν και εκεί-
νοι είναι ευπρόσδεκτο. Θα πολεµήσουµε γιατί ο 
στόχος είναι η Πάρος µας».

Για τα έξοδα των Κυκλαδίτικων σωµατείων 
υπάρχει κάποια ενίσχυση από την πολιτεία 
ή από τους αυτοδιοικητικούς φορείς; Και αν 
ναι, σε τι ύψος ανέρχεται αυτή;

Β.Π.: «Υπάρχουν κάποιες ενισχύσεις από τον 
δήµο και την περιφέρεια, αλλά είναι ελάχιστες. ∆εν 
µπορούµε να πληρώσουµε ούτε τα έξοδα του προ-
πονητή για ένα µήνα. Παρ’ όλα αυτά όµως, είναι 
καλοδεχούµενα».

Η προσπάθεια

Να περάσουµε σε κάποια πιο προσωπικά 
ζητήµατα. Εσείς φαίνεται ότι είσαστε αυτός 
που πήρε την πρωτοβουλία για τη δηµιουρ-
γία της µίας οµάδας στο νησί, αν είναι έτσι τα 
πράγµατα. Πώς προέκυψε αυτό και από την 
παλαιότερη ενασχόλησή σας µε τα διοικη-
τικά του Αστέρα Μαρµάρων, βρεθήκατε στη 
θέση του προέδρου στην ΑΕ Πάρου.

Β.Π.: «Ήταν ένας προσωπικός στόχος αυτός. 
Ξεκίνησα να ασχοληθώ µε την οµάδα του Αστέρα 
Μαρµάρων και είδα πώς γίνεται οικονοµική αφαί-
µαξη στα τέσσερα σωµατεία αλλά και σε κανένα 
σωµατείο δεν υπήρχε προοπτική για να ανέβει στην 
Γ’ εθνική. Ούτε µπορούσε ένας ποδοσφαιριστής να 
αναδειχθεί για να έρθει µία καλύτερη οµάδα να τον 
πάρει από εµάς. 

Η αρχική σκέψη µου ήταν η συνένωση µε τον 
Μαρπησσαϊκό που τότε ήταν πρόεδρος ο Μάκης 
Μαµάσης. Είχαµε συζητήσεις σε πολύ καλό κλίµα. 
Στη συνέχεια πραγµατοποιήθηκαν οι εκλογές στον 
Μαρπησσαϊκό και πρόεδρος ανέλαβε ο Άγγελος 
Τσιγώνιας οπότε συνεχίσαµε τις συζητήσεις και 
πάλι σε πολύ καλό κλίµα όπως και µε την προηγού-
µενη διοίκηση. Το θέµα βέβαια πέρασε σ’ ένα άλλο 
επίπεδο. Συζητάµε όχι απλά για την συνένωση του 
Αστέρα Μαρµάρων και του Μαρπησσαϊκού αλλά 

για την δηµιουργία µια οµάδας για την Πάρο. Με τη 
συµβολή και των προέδρων του Νηρέα και του Α.Ο. 
Πάρου, Μανώλη Σιφναίου και Αντώνη Λάµπρου, 
κάναµε αυτό που λίγες µέρες πριν ακούγονταν σαν 
εξωπραγµατικό.

∆εν έγιναν τα πράγµατα αµέσως. Πέρασαν τέσ-
σερα χρόνια για να αποφασιστεί αυτό, αλλά οι βά-
σεις είχαν µπει Συναντηθήκαµε, τα είπαµε µετά 
από διάφορους προβληµατισµούς και αντιρρήσεις, 
αφού ο καθένας προσπαθούσε να µην εκτεθεί στο 
σωµατείο του. Έπρεπε κι αυτός να πείσει τους υπό-
λοιπους της δικιάς του οµάδας. ∆εν ήταν εύκολο 
για όλους. Έπρεπε την απόφαση να την πάρει στη 
συνέχεια το συµβούλιο κάθε οµάδας. Τελικά, πή-
γαν όλα µια χαρά. Ήταν ό,τι καλύτερο µπορούσε 
να γίνει».

Η δηµιουργία της µίας οµάδας ήταν στη θε-
τική κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν ποδοσφαι-
ριστές που έµειναν δίχως αθλητική δραστηρι-
ότητα. Αυτό το ζήτηµα σας έχει απασχολήσει 
ως άνθρωπος του αθλητισµού και τι σκέψεις 
υπάρχουν, αν υπάρχουν…

Β.Π.: «Είναι γεγονός ότι η δηµιουργία της µίας 
οµάδος άφησε εκτός ορισµένους παίκτες που 
έπαιζαν στις τέσσερις οµάδες. ∆εν ήταν ευχάριστο. 
Ήταν µονόδροµος όµως. Αλλά µπορεί να υπάρχει 
µία συζήτηση για τη δηµιουργία ενός τοπικού πρω-
ταθλήµατος –και µε τη βοήθεια ίσως της ΑΕ Πάρου- 
αλλά και τη βοήθεια των ίδιων των σωµατείων. Εγώ 
είµαι «ανοιχτός» για οποιαδήποτε πρόταση ή συζή-
τηση που θέλουν οι πρόεδροι των τεσσάρων σωµα-
τείων, ώστε να αναδείξουµε τα παριανά παιδιά και 
να µη µείνουν παραπονεµένοι οι µεγαλύτεροι που 
έµειναν στη «γωνία» και στεναχωρήθηκαν λίγο. Για 
να γίνει ένα καλό, δεν µπορεί να γίνει αυτό µόνο 
µε ευχάριστα γεγονότα… Υπάρχουν και δυσάρεστα 
στην πορεία…».

πρώτο θέµα
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Κτηµατολόγιο
Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκος Συρµα-
λένιος, έκανε δήλωση σχετικά µε την κατάσταση 
που επικρατεί στις Κυκλάδες µε το Κτηµατολόγιο.

Ο κ. Συρµαλένιος υποστηρίζει ότι ο όγκος εργα-
σιών που οφείλει να διεκπεραιωθεί για την ολο-
κλήρωση της εγγραφής στο κτηµατολόγιο, είναι 
αναντίστοιχος των ανθρώπινων και υλικών πό-
ρων που έχει διαθέσει η πολιτεία αλλά και η οργά-
νωση της διαδικασίας είναι συνολικά ανεπαρκής 
και υποδεέστερη της σηµασίας και της βαρύτητας 
του εγχειρήµατος. Όπως σηµειώνει:

«[…] 1.Υπάρχει σοβαρή υποστελέχωση: Τα 
κτηµατολογικά γραφεία λειτουργούν µε το ελάχι-
στο δυνατό προσωπικό, το οποίο παρόλες τις προ-
σπάθειες που καταβάλει αδυνατεί να αντεπεξέλθει 
στις απαιτήσεις των προθεσµιών που έχουν τεθεί 
µε αποτέλεσµα να έχει καταχωρηθεί περίπου το 
25%-30% των δικαιωµάτων.

2. Υπάρχουν τεχνικές δυσλειτουργίες: Τα 
Κτηµατολογικά γραφεία στα νησιά έκλεισαν για τις 
διακοπές Χριστουγέννων (από 5-20 ηµέρες) και 
λειτουργούν χωρίς στήριξη από τα υποθηκοφυλα-
κεία και το τηλεφωνικό κέντρο (Helpdesk) το οποίο 
δεν επαρκεί για τις ανάγκες πληροφόρησης, κάνο-
ντας πολύωρη την αναµονή.

3. ∆ιαπιστώνεται διοικητική ανεπάρκεια:
Το χρονικό περιθώριο διάρκειας 2 εβδοµάδων που 
είχε δοθεί για εµπρόθεσµη κατάθεση δικαιωµάτων 

στην πλατφόρµα, δεν πιστοποιείται αφού δεν εκτυ-
πώνεται επιβεβαιωτικό έγγραφο µε τα στοιχεία του 
εντολέα. Χωρίς αποδεικτικά και ξεκάθαρες διαδι-
κασίες τι σηµαίνει εµπρόθεσµη δήλωση δικαιωµά-
των; Επίσης δε γνωρίζουµε τον αριθµό των δικαιω-
µάτων που µπορεί κανείς να κάνει κράτηση, καθώς 
αυτό δεν ζητείται από το σύστηµα.

Επιπλέον, τα αραιά χειµερινά δροµολόγια και οι 
ώρες αναµονής στις υπηρεσίες εµποδίζουν την 
οµαλή διαδικασία ακόµα και στους πιο ενηµε-
ρωµένους και ευσυνείδητους πολίτες. Υπάρχουν 
εντούτοις, πολίτες οι οποίοι δεν έχει αντιληφθεί τη 
σπουδαιότητα της κατάστασης από έλλειψη επαρ-
κούς ενηµέρωσης ενώ άλλοι δεν µπορούν µε ευχέ-
ρεια να διεκπεραιώσουν τόσες προπαρασκευαστι-
κές ενέργειες που απαιτούνται, όπως είναι η λήψη 
εγγράφων από υποθηκοφυλακεία, η τοπογράφηση, 
µε τεράστιο κόστος σε χρήµα και σε χρόνο. Επίσης, 
πολλοί έχουν δικαιώµατα στα νησιά, χωρίς να εί-
ναι µόνιµοι κάτοικοι, µε αποτέλεσµα να έχει δηµι-
ουργηθεί σύγχυση στους πολίτες και αναστάτωση, 
καθώς και πολλές ασάφειες για τις επιπτώσεις από 
την µη έγκαιρη κατάθεση των δηλώσεων.

 Θεωρούµε ότι είναι επιβεβληµένο η κυβέρ-
νηση, ενόψει µάλιστα της πανδηµίας,  να επα-
νεξετάσει, συνολικά τη διαδικασία κατάθεσης 
και λειτουργίας των κτηµατολογικών γραφεί-
ων στις Κυκλάδες, συντάσσοντας ρεαλιστικό 
χρονοδιάγραµµα µε παράλληλη ενηµέρωση 
του κοινού µέσω ενηµερωτικών ηµερίδων 
καθώς και ενισχύοντας παράλληλα τα υπο-
θηκοφυλακεία και τα κτηµατολογικά γραφεία 
των νησιών».

Γίναµε «στήλη 
άλατος»

Στο τέλος της περασµένης εβδοµάδας, έπλη-
ξε τη χώρα µας µία χιονο-καταιγίδα, που 
προφανώς λόγω χιούµορ από τους µετεω-
ρολόγους ονοµάστηκε «Ελπίδα». 

Η κακοκαιρία που δέχθηκε η χώρα µας θα 
λέγαµε ότι ήταν ένα σύνηθες φαινόµενο για 
άλλες περιοχές της Ευρώπης. Εµείς όµως εδώ 
στην Ελλάδα δεν τα πάµε καλά µε κανένα και-
ρικό φαινόµενο. Κάνει ζέστη; Καίγεται το µισό 
σύµπαν και τα ρίχνουµε µετά στις «υψηλές 
θερµοκρασίες». Βρέχει; Πνίγεται η χώρα και 
ξεσπιτώνονται άνθρωποι. Χιονίζει; Ε καλά. 
Τότε χάνεται το σύµπαν στην Ελλάδα. Ο λόγος 
απλός. Στη ψώρα µας τα πάντα γίνονται στο 
πόδι ενώ η πρόληψη είναι κάτι που υπάρχει 
µόνο στα χαρτιά.

Όλα τα παραπάνω τα περιγράφω για να 
αποδείξω περί της α-σοβαρότητας που δεί-
χνουν όλες οι Αρχές στα καιρικά φαινόµενα. 
Το 1993 βρέθηκα για δουλειά έναν χειµώνα 
στο χιονοδροµικό κέντρο των Καλαβρύτων. 
Έµενα σ’ ένα χωριό το οποίο έχει 8 µήνες τον 
χρόνο χειµώνα και τέσσερις µήνες βαρυχει-
µωνιά! Θυµάµαι ή έχω την εντύπωση ότι τον 
Φεβρουάριο του 93 πρέπει να χιόνιζε στο χω-
ριό τουλάχιστον τις µισές ηµέρες του µήνα. Τις 
πρώτες µέρες τα είχα χάσει ως άσχετος που 
ήµουν. Στη συνέχεια, βοηθούµενος από τους 
ντόπιους, έµαθα τα πάντα. ∆ηλαδή, άφηνα τη 
βρύση του νιπτήρα πάντα ανοιχτή ώστε να 
µην παγώσουν οι σωλήνες. Έβγαζα τα καλώ-
δια από την πρίζα όταν είχε καταιγίδα γιατί οι 
κεραυνοί µπορούν να περάσουν από εκεί και 
είχα πάντα ένα-δύο τσουβάλια µε αλάτι για 
την είσοδο της οικίας. Όσο καιρό έµενα στα 
Καλάβρυτα δε θυµάµαι να σταµάτησε καµία 
δραστηριότητα στην περιοχή.

Στην Πάρο, την περασµένη ∆ευτέρα, ο δή-
µος Πάρου έβγαλε τα τέσσερα µηχανήµατα 
που έχει και καθάριζε στο οδικό δηµοτικό 
δίκτυο. Έως το µεσηµέρι, η Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου ήταν άφαντη, ενώ το επαρχείο 
δηµοσιοποιούσε ανακοινώσεις για την κακο-
καιρία από την Πολιτική Προστασία! Η Περι-
φέρεια δεν έχει µηχανήµατα αλλά έχει κωδι-
κούς πληρωµών για να συνάπτει µέσω της 
Πολιτικής Προστασίας συµβάσεις µε ιδιώτες 
εργολάβους, ώστε να καθαρίζει το επαρχιακό 
οδικό δίκτυο που είναι αρµοδιότητά της. Το 
µεσηµέρι λοιπόν πήρε είδηση η Περιφέρεια 
ότι χρειαζόταν η συνδροµή της στους δρό-
µους… Μόνο που… 

Οι εργασίες δεν άρχισαν έστω και τότε, αλλά 
πολύ αργότερα. Ο λόγος; ∆εν είχαν αλάτι για 
να ρίξουν στους δρόµους… Κανείς δηλαδή δε 
σκέφτηκε εδώ και ηµέρες που είχε γίνει προ-
αγγελία για την κακοκαιρία ώστε να υπάρχει 
αλάτι για τους δρόµους! Τα σχόλια δικά σας…

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

Όπου δεν πίπτει 
λόγος, πίπτει 
κατοστάρικο!

Η κάκιστη επικοινωνιακή διαχείριση του εµβο-
λίου, δηµιούργησε ένα νέο κίνηµα πολιτών, 
των αρνητών των εµβολίων που φιλοδοξούν 
εκτός από πρακτικοί «επιστήµονες», να µετα-
µορφωθούν σε νέους ανένταχτους και αντιστα-
σιακούς. 

Αν η πανδηµία κρατήσει σε έξαρση µέχρι τις 
εκλογές, πρόωρες ή κανονικές, τότε θα δούµε 
µια πλειάδα κοµµάτων, µε κύριο αφήγηµα όχι 
στον εµβολιασµό, να διεκδικεί την επιλογή της 
ψήφου µας, στην κάλπη.

Το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογικής, 
µε το οποίο θα γίνουν οι εκλογές, ανοίγει την 
όρεξη σε νέους «σωτήρες». Θα πρέπει γρήγορα 
να χτίσουµε ανοσία, για να αποφύγουµε πολλά 
παρατράγουδα. ∆ιαφορετικά, θα δούµε «πράµα-
τα και θάµατα» και θα τρίβουµε τα µάτια µας.

Οι προσπάθειες για κοινωνική συναίνεση και 
πειθώ των αρνητών, θα πρέπει να συνεχιστούν 
εντατικά µε τις κάθε είδους ενηµερωτικές εκ-
στρατείες αλλά και µε τις τιµωρητικές ποινές 
κατά των αρνητών του εµβολιασµού. Ακόµη και 
µε τη χρηµατική ποινή των εκατό ευρώ, κάθε 

µήνα. Όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει κατοστάρι-
κο. Για ευρώ, µιλάµε, το πιο δυνατό νόµισµα, µε 
µεγάλη ανταλλακτική αξία, σε όλον τον κόσµο. 
Φαίνεται ότι η µεγάλη µάχη της ανθρωπότητας 
δεν είναι η µάχη µε τον κορωνοϊό και της κάθε 
µετάλλαξης του, αλλά απέναντι στους αµφισβη-
τίες του ιού, που κινδυνεύουν να κάνουν «Κού-
γκι» τις κοινωνίες, αγνοώντας τις επιπτώσεις 
που θα ακολουθήσουν ακόµη και στην τσέπη 
τους. Άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Ρισκάρει 
τη ζωή του, των δικών του, να διασωληνωθεί, 
να εξοστρακιστεί από τις καθηµερινές χαρές της 
ζωής όπως οι διασκεδάσεις και να πληρώνει και 
από πάνω ένα κατοστάρικο, κάθε µήνα. Και να 
πει κανείς ότι του τρέχουν κι από τα µπατζάκια;

Όσοι από εµάς προσπαθούµε, να τους µετα-
πείσουµε µε λογικά επιχειρήµατα, µας αντιµε-
τωπίζουν ως συστηµικούς, «προσκυνηµένους» 
στα ΜΜΕ και στα µεγάλα συµφέροντα και «υπά-
κουα» όργανα µιας αυταρχικής εξουσίας. Μόνο 
«νενέκους» δεν µας έχουν αποκαλέσει ακόµα, 
λόγω του ότι δεν υπάρχει επικεφαλής πολιτι-
κός φορέας να τους καθοδηγεί. Είναι «ορφανά» 
µέχρι στιγµής, αν και κάποια πολιτικά κόµµα-
τα, αλληθωρίζουν! Εκλογές έρχονται, λοξοκοι-
τάζουν σε µια νέα δεξαµενή ψήφων. Αυτή των 
ανεµβολίαστων.

Αν το «µαραφέτι» που λέγεται εµβόλιο δεν 
ήταν είδος εν αφθονία και µάλιστα δωρεάν, τότε 
οι ίδιοι, οι ανεµβολίαστοι θα έτρεχαν πρώτοι να 
πληρώσουν και πέραν των εκατό ευρώ, για να 
εµβολιαστούν. Να σωθούν. Η πολιτικοποίηση 
του εµβολίου, έφερε νέα στρατιά νεοαγανακτι-
σµένων πολιτών. Μετά το κατοστάρικο, αποµέ-
νει η υποχρεωτικότητα εµβολιασµού κάποιων 
οµάδων κοινού. Γιατί και «βροχή» να πέσουν τα 
κατοστάρικα, ο ιός δεν φεύγει!

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου
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Όσο πλησιάζει η προθεσµία του 
τελεσιγράφου, γίνεται όλο και πιο 
ορατή η πραγµατικά τεκτονική 
µετατόπιση ισχύος στον πλανή-
τη, η παρακµή και η υποχώρηση 
του ευρωατλαντικού άξονα υπό 
την µέχρι προ ολίγων ετών αδι-
αµφισβήτητα πλανητερχεύουσα 
υπερδύναµη των ΗΠΑ. Μετά την 
εξευτελιστική εκκένωση του Αφγα-
νιστάν, ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ επιδεικνύ-
ουν όλο και πιο έκδηλα στοιχεία πα-
ρακµής, σήψης και διάλυσης σε όλα 
τα επίπεδα. 

Η διεθνής πολιτική τους είναι τόσο 
άξεστη, που ωθεί εκ των πραγµάτων 
στη σύµπηξη ενός όλο και πιο ορα-
τού πόλου χωρών µε επικεφαλής τη 
Λ.∆. Κίνας και τη Ρωσία, η οποία, 30 
χρόνια µετά την αντεπανάσταση/κε-
φαλαιοκρατική παλινόρθωση στην 
ΕΣΣ∆, για πρώτη φορά θέτει δηµό-
σια και επιτακτικά όρους εγγυ-
ήσεων και συλλογικής ασφάλει-
ας, οι οποίοι δεν αφορούν µόνο 
την ίδια ως κυρίαρχη κρατική 
οντότητα. Αφορούν την Ευρώπη 
και τον πλανήτη, την ίδια τη δι-
ατήρηση της ζωής στη Γη. 

Όταν π.χ. τοποθετούνται στην 
περίµετρο των συνόρων της πυ-
ραυλικά και άλλα οπλικά συ-
στήµατα, ικανά να πλήξουν νευ-
ραλγικούς στόχους στρατηγικής 
σηµασίας στο εσωτερικό της σε 
λιγότερο από 3 λεπτά, εγείρεται 
το δραµατικά πρακτικό ερώτηµα: 
ποιος εχέφρων ηγέτης είναι σε 
θέση να λάβει νηφάλια απόφαση 
περί απαντητικού πλήγµατος; 

Ιδιαίτερα εάν η χώρα-στόχος εί-
ναι η πρώτη πυρηνική δύναµη 
στον κόσµο, µε περίπου 7.000 
πυρηνικές κεφαλές, έκαστη των 
οποίων είναι πολλαπλάσιας 
ισχύος από αυτές της Χιροσίµα 
και του Ναγκασάκι, τεράστιας 
ισχύος χερσαίες, ναυτικές, αερο-
πορικές και διαστηµικές ένοπλες 
δυνάµεις ως κατά βάση κληροδότη-
µα της ένδοξης Σοβιετικής Ένωσης. 

Θα αντέτεινε κάποιος: «Και τι µας 
νοιάζει εµάς;»… Οι περισσότεροι άν-
θρωποι αγνοούν το γεγονός ότι η 
στρατηγική του απαντητικού πλήγ-
µατος των πυρηνικών δυνάµεων 
εδράζεται σε αυτοµατοποιηµένα συ-

στήµατα δικτυοκεντρικού πολέµου 
και τεχνητής νοηµοσύνης, ικανά 
-ακόµα και σε περίπτωση λανθασµέ-
νου συναγερµού- να πυροδοτήσουν 
ένα πλανητικής κλίµακας Αρµα-
γεδδώνα, µε εµπλοκή των πάνω 
από 15.000 πυρηνικών κεφαλών 
που είναι διάσπαρτες στη Γη, και 
όλων των λοιπών όπλων & οπλι-
κών συστηµάτων, µαζικής κατα-
στροφής και συµβατικών.

Στόχοι αυτών των πλανητικής εµ-
βέλειας συστηµάτων είναι όλα τα 
επιτελεία, οι απανταχού βάσεις και 
υποδοµές του αντιπάλου.

Φιλήσυχε αδιάφορε ανθρωπά-
κο, νοµίζεις ότι θα συνεχίσεις να 
έχεις την βολή της καθηµερινό-
τητάς σου αν ξεσπάσει κάποια 
στιγµή αυτός όλεθρος που είναι 
αµφίβολο εάν θα αφήσει ζωντα-
νά κάποια έντοµα στα έγκατα 
της Γης;

Ως απάντηση, ΗΠΑ & ΝΑΤΟ, µέσω 
των ελεγχόµενων ΜΜΕ, στο πλαί-
σιο ενός κατευθυνόµενου πολέµου 
χονδροειδούς γκεµπελικής κοπής 
προπαγάνδας, ψευδών ειδήσεων 
και µαζικής χειραγώγησης, στήνουν 
την εικόνα µιας πάνοπλης, αιµοστα-
γούς και επιθετικής Ρωσίας µε τους 
συµµάχους της, έτοιµης να κατα-
σπαράξει τη «δύσµοιρη Ουκρανία», 
την οποία µετά το πραξικόπηµα του 
2014, πρωτοστατούντων των ναζί, οι 
ίδιοι ελέγχουν πλήρως, εξοπλίζουν 
και υποκινούν. Η ανάφλεξη από µια 
προβοκάτσια είναι πιθανή.

Στο παράδειγµα της Ουκρανίας 
καθίσταται σαφής ο κυνισµός ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ-ΕΕ και ο ρόλος των χρήσιµων 
ηλιθίων υποτακτικών τους (όπως 
είναι και οι κυβερνώντες της Ελλά-
δας): στον όλεθρο που µεθοδεύουν, οι 
«σύµµαχοι» είναι πανέτοιµοι να πο-
λεµήσουν µέχρι τελευταίας ρανίδος 
του αίµατος του τελευταίου Ουκρα-
νού! 

Παράλληλα, έσπευσαν να παρα-
καλέσουν τους Ρώσους να µη δη-
µοσιεύσουν την γραπτή απάντηση 
στο τελεσίγραφο που θα λάβουν! Τέ-
τοιο ηθικό ανάστηµα… Μεθοδεύουν 
άραγε συµβιβασµό σε περιτύλιγµα 
«διάσωσης της Ουκρανίας και της 
ειρήνης»;…

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, 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)

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κτίριο 500 τ.µ., 
14 δωµάτια µε ρεσεψιόν και σπίτι 
από κάτω τελειωµένο. Μόνο σοβα-
ρές προτάσεις. Άµεση παράδοση. 
Τηλ. 6937 698 522, 22840 51639

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται πρώην 
εστιατόριο, 133 τ.µ. µε σπίτι και 80 
τ.µ. βεράντα µπροστά στη θάλασσα. 
Χρήζει εργασιών ανακαίνισης. Τιµή 
για όλο το χρόνο 15.000€. Τηλ. 6972 
088 190, 6931 541 776

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για επο-
χιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις 
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κα-
τηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ 
και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίµηση 
µε δίπλωµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 
ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6981 746 231

ΚΟΜΜΩΤΗΣ – ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ
µε προϋπηρεσία ζητείται από 
κοµµωτήριο στην Παροικιά. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22840 24827 και ώρες 
καταστηµάτων.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το 
ξενοδοχείο Poseidon of Paros 
Hotel & Spa 5* στην Πάρο για 
εποχική απασχόληση µε αντικείµενο 
τον καθαρισµό και τακτοποίηση 
δωµατίων, διαδρόµων και κοινόχρη-
στων χώρων. Προσόντα: Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία 3 - 4 ετών, ιδανικά 

σε ξενοδοχείο 5 αστέρων. Ικανότητα 
αποτελεσµατικής και σχολαστικής 
εργασίας. Επαγγελµατική εµφάνιση 
και συµπεριφορά. Εµβολιασµός 
επιθυµητός. Εάν επιθυµείτε να γίνετε 
µέλος της οµάδας µας, παρακαλούµε 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό 
σας µε µία φωτογραφία στο e-
mail: operations@poseidon-paros.
gr ή καλέστε στο 210 6232080 για 
περισσότερες πληροφορίες.

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ 
ζητείται από το ξενοδοχείο Poseidon 
of Paros Hotel & Spa 5* στην 
Πάρο για µόνιµη απασχόληση. 
Απαραίτητα προσόντα: Επιθυµητή η 
γνώση κυρίως ηλεκτρολογικών και 
άλλων εργασιών και η κατοχή πτυ-
χίου τεχνικής σχολής. Προϋπηρεσία 
2-3 ετών σε ανάλογη θέση, ιδανικά 
σε ξενοδοχεία. Κάτοχος διπλώµατος 
οδήγησης αυτοκινήτου. Εµβολιασµός 
επιθυµητός. Εάν επιθυµείτε να γίνετε 
µέλος της οµάδας µας, παρακαλούµε 
όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
στο e-mail:operations@poseidon-
paros.gr µε µία φωτογραφία ή 
καλέστε στο 6936 898 766.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ζητείται 
σε σουπερµάρκετ στη Μάρπησσα 
για πλήρη απασχόληση όλο το 
χρόνο. Αρµοδιότητες: Καταχώρηση 
παραστατικών, επικοινωνία µε προ-
µηθευτές, διεκπεραίωση πληρωµών. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η καλή 
γνώση του MS Offi  ce (Word, Excel).
Τυχόν προϋπηρεσία σε συναφή θέση 
θα συνεκτιµηθεί θετικά. Αποστολή 
βιογραφικών στο broth.acc@gmail.
com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη στελέ-
χωση σουπερµάρκετ στη Μάρπησσα 
για πλήρη απασχόληση όλο το 
χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 6943 279 
227. Αποστολή βιογραφικών στο 
broth531@outlook.com

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για τον 
καθαρισµό σπιτιού στην περιοχή του 
∆ρυού στην Πάρο. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η γνώση κάποιων αγγλικών 
και η µετακίνηση µε δικό της όχηµα. 

Εργασία καθηµερινά τις πρωινές 
ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 6946 124 
397 Ερµιόνη.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται από Μίνι 
Μάρκετ στον Περιφερειακό της 
Παροικιάς, για απασχόληση όλο το 
χρόνο. Τηλ. Επικοινωνίας: 6948 
691 971

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από την 
οικογενειακή επιχείρηση Fyrogenis 
Palace στην Πάρο, για τη σεζόν 
2022, από Απρίλιο έως Οκτώβριο. 
Απαραίτητα προσόντα: Προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση. Θα εκτιµηθεί η 
γνώση Αγγλικής γλώσσας . Υπευθυ-
νότητα, ευγένεια, επαγγελµατισµός, 
οµαδικό πνεύµα εργασίας. Αποστεί-
λετε το βιογραφικό σας στο email: 
fp_paros@otenet.gr ή καλέστε στο 
697 796 0904.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από την 
Ελληνική αλυσίδα µε χειροποίητα 
κοσµήµατα jewels4u, για τα δύο της 
καταστήµατα στην Νάουσα της Πάρου. 
Πρόκειται για οκτάωρη απασχόληση 
µε πλήρη ασφαλιστική κάλυψη 
και υψηλή µισθολογική αµοιβή. Η 
εργασιακή απασχόληση θα αρχίσει 
Απρίλιο και θα ολοκληρωθεί τον 
Οκτώβριο. Θα χαρούµε πολύ να σας 
υποδεχτούµε στην οµάδα µας. Στείλτε 
µας το βιογραφικό σας στο παρακάτω 
email: Makcreationsgr@gmail.
com 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται µε 
προϋπηρεσία, για ξενοδοχείο 4* στη 
Νάουσα της Πάρου, από Απρίλιο - 
Οκτώβριο. Απαραίτητα αγγλικά, επι-
θυµητά τα γαλλικά. Κατά προτίµηση 
κάτοικος Πάρου. Πρόγραµµα Κρατή-
σεων, ΟΤΑ. Προσεγµένο, ευγενές και 
πρόθυµο άτοµο. Μισθός, ασφάλιση, 
διαµονή-διατροφή. Βιογραφικό µε 
πρόσφατη φωτογραφία στο info@
zefi -hotel.com, τηλ.6937 263 928

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έµπειρη ζητείται για 
ξενοδοχείο 4* στη Νάουσα της 
Πάρου, από Απρίλιο - Οκτώβριο, 
κατά προτίµηση κάτοικος Πάρου. 
Μισθός-ασφάλιση, διαµονή-δια-
τροφή. Βιογραφικό µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@zefi -hotel.
com, τηλ.6937 263 928

ΕΠΙΣΤΑΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ µε προϋ-
πηρεσία ζητεόιται, για ξενοδοχείο 4* 
στη Νάουσα της Πάρου, από Απρίλιο - 
Οκτώβριο, κατά προτίµηση κάτοικος 
Πάρου. Γνώστης ηλεκτρολογικών, 
υδραυλικών και τεχνικών θεµάτων. 
Μισθός-ασφάλιση, διαµονή-δια-
τροφή. Βιογραφικό µε πρόσφατη 
φωτογραφία στο info@zefi -hotel.
com, τηλ.6937 263 928

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΥΡΙΑ αναλαµβάνει τη φροντίδα 
ηλικιωµένων καθώς και οικιακές 
εργασίες, στη περιοχή της Νάουσας. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 6985 824 
940 κ. Ειρήνη.

αγγελίες

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ». Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6977 248 885 ή 
στο e-mail: nikos@typoparos.gr

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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»

«Και τι µας νοιάζει εµάς;»… 

Πλησιάζει η προθεσµία υποβολής γραπτής απάντησης στα τελεσίγραφα που 
έθεσε δηµόσια η Ρωσία τον ∆εκέµβριο του 2021 ενώπιον ΗΠΑ και ΝΑΤΟ, 
όπου, η Ρωσική πλευρά αξιώνει επιτακτικά δηµόσια γραπτή δέσµευση µε νο-
µική/θεσµική ισχύ για την αποτροπή του ασφυκτικού κλοιού επιθετικών στρα-
τευµάτων και οπλισµού στα σύνορά της και της περαιτέρω επέκτασης του 
ΝΑΤΟ προς ανατολάς.

του ∆ηµήτρη Πατέλη
Καθηγητής φιλοσοφίας
Πολυτεχνείου Κρήτης



Κακοκαιρία 
στην Πάρο

Ένα φυσικό φαινόµενο (χιονιάς), είχαµε τις πε-
ρασµένες ηµέρες στην Πάρο. Το καιρικό φαινόµε-
νο ήταν ένα ισχυρό κύµα χιονο-κακοκαιρίας, που 

ονοµάστηκε από τους επιστήµονες «Ελπίδα».
Τα κύµατα της χιονο-καταιγίδας ξεκίνησαν το 

Σάββατο 22 Ιανουαρίου και συνεχίστηκαν έως την 
Τρίτη, 25 Ιανουαρίου.

Στην Πάρο µπορεί να δηµιουργήθηκαν σπάνιες 
εικόνες από την εισβολή της χιονο-καταιγίδας 

αλλά δηµιουργήθηκαν και προβλήµατα, ιδιαίτερα 
στις περιοχές Λευκών και Κώστου.
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Επιστολή 
Κωβαίου για τα 
ΕΛΤΑ

Ο δήµαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, έστειλε επι-
στολή στον πρόεδρο του ∆Σ των ΕΛΤΑ για την 
υπολειτουργία της ταχυδροµικής υπηρεσίας στο 
νησί µας.

Η επιστολή Κωβαίου, έχει ως εξής:
«Αξιότιµε κύριε Πρόεδρε,
Με την παρούσα επιστολή µου θα ήθελα να σας 

αναφέρω πως τα ΕΛΤΑ της Πάρου βρίσκονται 
πλέον σε καθεστώς υπολειτουργίας και συνακό-
λουθα σε κατάσταση πλήρους αδυναµίας εξυπη-
ρέτησης των αναγκών των κατοίκων του νησιού. 
Το πρόβληµα έχει οξυνθεί σε σηµείο που καθιστά 
τις συναλλαγές µε τα εν λόγω καταστήµατα πολύ 
δύσκολες ή αδύνατες, προκαλώντας τροµερή ανα-
στάτωση στην τοπική κοινωνία και στους κατοί-
κους της ευρύτερης περιοχής που αυτά εξυπηρε-
τούν.

Τα ΕΛΤΑ Πάρου, και συγκεκριµένα τα ταχυδρο-
µικά καταστήµατα Παροικιάς – Νάουσας, αποτε-
λούν επί 180 και πλέον χρόνια βασικότατο πυλώ-
να στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, µε συνεχή 
ροή πελατών, ενώ δεν επιβαρύνουν τους κατοί-
κους µε έξοδα και χρόνο µετακίνησής τους προς 
άλλα ταχυδροµεία. 

Συγκεκριµένα, εξυπηρετούν τις ανάγκες του 
πληθυσµού της τοπικής κοινωνίας, οι οποίοι 
ανέρχονται σε 15.000 µόνιµους κατοίκους τους 
χειµερινούς µήνες, ενώ κατά την τουριστική περί-
οδο, ο αριθµός αυτός τουλάχιστον εξαπλασιάζεται. 
Πλέον, έχουν φτάσει στο σηµείο τα συγκεκριµένα 
καταστήµατα να λειτουργούν µε µόλις δύο ταχυ-
δροµικούς διανοµείς. Παράλληλα, τα Ταχυδροµι-
κά Καταστήµατα της Πάρου, λόγω της ιδιαίτερης 
γεωγραφικής τους θέσης, είναι η µοναδική λύση 
εξυπηρέτησης ενός ευρέως φάσµατος παροχής 
υπηρεσιών για τους κατοίκους της νησιωτικής 
Ελλάδας.

Σύµφωνα µε τον Ν. 4053/2012 «Περί Ταχυδρο-
µικών Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
και Άλλες ∆ιατάξεις», τα ΕΛΤΑ είναι ο φορέας πα-
ροχής καθολικής υπηρεσίας και αναλαµβάνουν 
την υποχρέωση παροχής καθολικής υπηρεσίας 
έως την 31η ∆εκεµβρίου του 2028. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κριτήρια, θεω-
ρούµε άµεση και επιτακτική την ανάγκη πλήρους 
στελέχωσης των Ταχυδροµικών Καταστηµάτων 
της Πάρου, µε σκοπό την εύρυθµη λειτουργία 
τους, τη διατήρηση του απαιτούµενου επιπέδου 
παροχής ταχυδροµικών υπηρεσιών και την εκ-
πλήρωση των σκοπών τους.

Παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για την ικα-
νοποίηση των ταχυδροµικών αναγκών της περι-
οχής».

ειδήσεις

Η ΕΛ.ΑΣ. για 
τις καιρικές 
συνθήκες

Η Αυτοτελής ∆ιεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου µε ανακοίνωσή 
της ενηµερώνει τους πολίτες των νησιών µας για 
το τι πρέπει να ακολουθούν κατά τη διάρκεια εκ-
δήλωσης επικίνδυνων καιρικών φαινοµένων

Οι οδηγίες προστασίας για τους πολίτες έχουν 
ως εξής:

Καταιγίδες - θυελλώδεις άνεµοι

Αν βρίσκεστε στο σπίτι
- Ασφαλίστε αντικείµενα, που µπορεί να παρα-

συρθούν από τον άνεµο ή τη ραγδαία βροχόπτω-
ση και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή 
τραυµατισµούς.

- Ελέγξτε τον τρόπο στερέωσης διαφηµιστικών 
πινακίδων που τυχόν έχετε αναρτήσει.

- Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.
- Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέ-

φωνο διότι ο κεραυνός µπορεί να περάσει µέσα 
από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλε-
όρασης από την κεραία και την παροχή του ηλε-
κτρικού ρεύµατος.

- Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των 
υδραυλικών (κουζίνα, µπάνιο) καθώς συνιστούν 
καλούς αγωγούς του ηλεκτρισµού.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

- Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόµου και 
µακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω 
του.

-Μείνετε µέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά 
φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) µέχρι να 
κοπάσει η καταιγίδα.

- Κλείστε τα τζάµια και µην ακουµπάτε σε µεταλ-
λικά αντικείµενα.

- Αποφύγετε τους πληµµυρισµένους δρόµους.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

- Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφο-
ρετικά καθίστε αµέσως στο έδαφος χωρίς να ξα-
πλώσετε.

- Προστατευτείτε κάτω από συµπαγή κλαδιά χα-
µηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε µέσα 
σε δάσος.

- Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέ-
ντρο σε ανοιχτό χώρο.

- Αποφύγετε τα χαµηλά εδάφη για τον κίνδυνο 
πληµµύρας.

- Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραµµές µετα-
φοράς ηλεκτρικού ρεύµατος, τηλεφωνικές γραµ-
µές και φράκτες.

- Μην πλησιάζετε µεταλλικά αντικείµενα (π.χ. 

αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης 
κλπ.).

- Αποµακρυνθείτε από ποτάµια, λίµνες ή άλλες 
µάζες νερού.

- Αν είστε µέσα στη θάλασσα βγείτε αµέσως έξω.
- Αν βρίσκεστε αποµονωµένοι σε µια επίπεδη 

έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα µαλλιά σας 
(γεγονός που δηλώνει ότι σύντοµα θα εκδηλωθεί 
κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισµα µε το κεφάλι ανά-
µεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την 
επιφάνεια του σώµατός σας και την επαφή σας 
µε το έδαφος) πετώντας τα µεταλλικά αντικείµενα 
που έχετε επάνω σας.
Κατά τη διάρκεια µιας χαλαζόπτωσης

Προφυλαχθείτε αµέσως. Μην εγκαταλείψετε τον 
ασφαλή χώρο, παρά µόνο όταν βεβαιωθείτε ότι η 
καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση µπορεί να είναι 
πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Χιονοπτώσεις

- Προµηθευτείτε υλικό θέρµανσης και τρόφιµα 
για αρκετές ηµέρες.

- Φροντίστε για εξοπλισµό καθαρισµού του χιο-
νιού (π.χ. φτυάρια).
Κατά τη διάρκεια χιονόπτωσης

Αν βρίσκεστε στο σπίτι
- ∆ιατηρείστε το ζεστό και παραµείνετε σε αυτό 

όσο µπορείτε.
- Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνό-

δευτα.
- Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.
- Ελέγξτε το δίκτυο ύδρευσης, τους σωλήνες και 

τον υαλοπίνακα του ηλιακού θερµοσίφωνα.
Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

- Αποφύγετε την οδήγηση σε δύσβατες ορεινές 
περιοχές.

- Αλλάξτε πορεία αν είστε σε δύσβατο δρόµο και 
υπάρχει έντονη χιονόπτωση.

- Τηρείτε τις αποστάσεις ασφαλείας από τα προ-
πορευόµενα οχήµατα.

- Παραµείνετε στο αυτοκίνητο αν ακινητοποιη-
θεί. Τοποθετείστε στην κεραία του ραδιοφώνου ή 
σε άλλο εµφανές σηµείο ένα ύφασµα µε έντονο 
χρώµα ώστε να σας εντοπίσουν οι οµάδες διάσω-
σης. Ανάβετε τη µηχανή για 10 λεπτά ανά ώρα 
και διατηρείστε την εξάτµιση καθαρή από το χιόνι.
Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

- Πηγαίνετε σε ασφαλές µέρος χωρίς να εκτεθεί-
τε στη χιονοθύελλα.

- Ντυθείτε µε πολλά στρώµατα από ελαφριά και 
ζεστά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και φορέστε 
ζεστές αδιάβροχες µπότες. Προτιµήστε ένα αδιά-
βροχο εξωτερικό ρούχο.

- Προσέξτε τις µετακινήσεις σας σε περιοχές 
όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις.

- Χρησιµοποιήστε αντιολισθητικές αλυσίδες αν 
είναι απολύτως απαραίτητο να µετακινηθείτε µε 
αυτοκίνητο. Είναι προτιµότερο να ταξιδέψετε κατά 
τη διάρκεια της ηµέρας χρησιµοποιώντας κεντρι-
κούς δρόµους. Ενηµερώστε τους οικείους σας για 
τη διαδροµή που θα ακολουθήσετε.
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Νίκησε ψύχος 
και ταλαιπωρία

Για µία ακόµα εβδοµάδα η ΑΕ Πάρου συνέχι-
σε να δίνει παραστάσεις µε πολλά γκολ ανά τις 
Κυκλάδες, αλλά την περασµένη Κυριακή, είχε να 
αντιµετωπίσει και τις καιρικές συνθήκες.

Η αποστολή της παριανής οµάδας έφυγε από την 
Πάρο κάτω από πολικές συνθήκες θερµοκρασίας 
πήγε στη Σίφνο, σ’ ένα γήπεδο που είχε µεταβλη-
θεί σε µπετόν ο αγωνιστικός του χώρος από την 
παγωνιά και κέρδισε ολοκάθαρα µε 5-2. Πάντως 
είναι απορίας άξιον πώς η ΕΠΣΚ δίνει την άδεια να 
γίνονται επίσηµες ποδοσφαιρικές συναντήσεις σε 
γήπεδα –που ούτε σωστές διαστάσεις διαθέτουν- 
αλλά και οι συνθήκες για τους ποδοσφαιριστές εί-
ναι τουλάχιστον κάτω από το µέτριο σε ό,τι αφορά 
τους βοηθητικούς χώρους (πχ. αποδυτήρια).

Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση η Αθλητική Ένωση 
Πάρου ήταν σαφώς ανώτερη από τον γηπεδούχο 
Πανσιφναϊκό. Το σκορ άνοιξε µε σουτ στο 9ο λεπτό 
ο Εσάι και η παριανή οµάδα έκανε το 0-2 µε γκο-
λάρα του Γιαννούλη στο 21ο λεπτό, όταν έστειλε 
την µπάλα µε «κεραυνό» στις «αράχνες» του «Γ» 
της εστίας της Σίφνου. Η Σίφνος µείωσε προσω-
ρινά σε 1-2 στο 25ο λεπτό µε τον Φ. Ατσόνιο και 
η ΑΕΠ βγήκε εκ νέου στην αντεπίθεση. Στο 40ο 
λεπτό µε τον Εσάι έπειτα από ασίστ του Γιαννούλη 
έγραψε το 1-3. Λίγο πριν τη λέξη του ηµιχρόνου 
ένας από τους ποιοτικότερους ποδοσφαιριστές 
που αγωνίζονται στις Κυκλάδες, ο Γιαννούλης, µε 
απευθείας εκτέλεση κόρνερ έστειλε την µπάλα στα 
δίχτυα, για να γράψει το 1-4.

Στο δεύτερο ηµίχρονο οι ποδοσφαιριστές και των 
δύο οµάδων κοιτούσαν εναγωνίως να τελειώσει 
όσο γρηγορότερα γινόταν ο αγώνας, αφού η θερ-
µοκρασία είχε πέσει σχεδόν στους µηδέν βαθµούς 
και έριχνε νιφάδες χιονιού. Παρά ταύτα, ο Παντε-
λαίος στο 51ο λεπτό έγραψε το 1-5 για την οµάδα 
µας, ενώ ο Ζαµπέλης πέτυχε ένα ακόµα γκολ για 
τον Πανσιφναϊκό, µε σουτ στην κλειστή γωνία του 

Μπροκάκη, που διαµόρφωσε το τελικό 2-5.

Οι πρωταγωνιστές

Πανσιφναϊκός: (πρ. Ζιώγας), Κάραβος (Συνο-
δινός), Φ. Ατσόνιος, Παπαγγελέτος, Τσέλιος, Κορα-
κής (Χ. Ατσόνιος), Σταυριανός (Φράγγος), Α. Ατσό-
νιος, Ζάρος, Γεωργούλης (Ζαµπέλης), Τρούλλος, 
Σταυριανός

ΑΕ Πάρου: (πρ. Γ. Μοστράτος), Μπροκάκης, 
Βιτζηλαίος, Παπαδόπουλος, Γαβαλάς, (Μανωλα-
κούδης), Καµπάσης (Κιοσέ), Παντελαίος, Κρητικός 
(Αρκουλής), Μουράι (Μπαρδάνης), Γιαννούλης, 
Εσάι, Λόκα (Ρούσσος)

∆ιαιτητής: Ι. Ρούσσος µε βοηθούς τους Γρυπά-
ρη και Σαργολόγο.

Μεταγραφή ουσίας

Για τη θέση που «πονούσε» (τερµατοφύλακας), 
η ΑΕ Πάρου προχώρησε σε µία σηµαντική προ-
σθήκη.

Έτσι, ενέταξε στο δυναµικό της τον Γιάννη Μπρο-
κάκη, από την Αναγέννηση Άρτας. Ο 33χρονος 
κρητικός, έµπειρος τερµατοφύλακας, έχει αγωνι-
στεί σε πολλές οµάδες της Κρήτης (Γιούχτας, ΠΑΟ 
Κρουσώνας, ΟΦ Ιεράπετρας, Παλαιόχωρα), ενώ 

ακόµα έχει αγωνιστεί σε οµάδες της Σουηδίας, 
τον Τσικλητήρα Πύλου, τον Πανναξιακό, την ΑΕΚ 
Τρίπολης, τον Τέλο Άγρα Μεσσηνίας, τον Παννα-
ξιακό και τον Αµβρακικό Λουτρού. Ουσιαστικά η 
µεταγραφή Μπροκάκη έγινε για τη δεύτερη φάση 
του πρωταθλήµατος στα µπαράζ. Η παριανή οµά-
δα αντιµετώπιζε φέτος πρόβληµα σ’ αυτή τη θέση 
και ουσιαστικά είχε µείνει µε τον φιλότιµο και πά-
ντα πρόθυµο να προσφέρει τις υπηρεσίες του Μ. 
Χαριστό, ο οποίος όµως είναι πλέον 38 ετών και 
οι υποχρεώσεις του ως εκπαιδευτικός είναι πολ-
λές. Ακόµα, ο άλλος καλός και ελπιδοφόρος νεα-
ρός τερµατοφύλακας, ∆. Ρούσσος, έχει στρατευθεί 
(βρίσκεται στη Θήβα), ενώ ο ∆ηµ. Βασιλάρης έχει 
επαγγελµατικές υποχρεώσεις που δεν του επιτρέ-
πουν να ακολουθεί την οµάδα. Τέλος, ο ∆. Νίκας, 
που διαθέτει εµπειρία, βρίσκεται στο εξωτερικό. 
Έτσι, η ΑΕΠ είχε άµεση ανάγκη από τερµατοφύ-
λακα. 

Ακόµα, η ΑΕΠ στο πλαίσιο της συνεργασίας των 
παριανών συλλογών, ολοκλήρωσε τη µεταγραφή 
του Κρίστι Λόκα από τον ΑΜΕΣ «Νηρέας. Ο νεαρός 
άσος είναι γεννηµένος το 2004 και έχει ήδη τρα-
βήξει το ενδιαφέρον των φιλάθλων. Τόσο ο Μπρο-
κάκης, όσο και ο Λόκα, αγωνίστηκαν στη βασική 
ενδεκάδα της ΑΕΠ στον αγώνα µε τον Πανσιφνα-
ϊκό.

Αποτελέσµατα – Βαθµολογίες

Α’ Όµ.
Βαθµολογία
1. Ελλάς Σύρου 24
2. Άνω Σύρος 16
------------------------------------
3. Άνω Μερά Μυκόνου Β’ 13
4. ΠΑΣ Τήνου 9
5. Ανδριακός 6
6. Πάγος 0
Επόµενη αγωνιστική
Άνω – Σύρος – Ανδριακός
Άνω Μερά Μυκόνου Β’ – Ελλάς Σύρου

Β’ Όµ.
Κύθνος – ΑΕ Πάρου 2-5
Βαθµολογία
1. ΑΕΠ 22   
2. Φιλώτι 12
------------------------------------

3. Σέριφος 6
4. Παµµηλιακός 6
5. Πανσιφναϊκός 5
6. ΑΠΣ Κύθνου 5
Επόµενη αγωνιστική
Σέριφος – Φιλώτι

Γ’ Όµ.
Πανθηραϊκός – Πύργος 0-2
Ίος – Καρτεράδος 2-3
Βαθµολογία
1. Καρτεράδος 19
2. Πανναξιακός 17
------------------------------------
3. Πύργος 12
4. ΠΑΣ Νάξου 6
5. Ίος 3
6. Πανθηραϊκός 3
7. ΑΣ Σαντορίνης Β’ 0
Επόµενη αγωνιστική
Πανναξιακός – ΠΑΣ Νάξου

Πύργος – Ίος
Καρτεράδος – ΑΣ Σαντορίνης Β’

Γ’ Εθνική (5ος Όµ.)
Ερµής Μελιγούς – ΑΣ Σαντορίνης 0-2
Ηλιούπολη – Άνω Μερά Μυκόνου 3-0
Βαθµολογία
1. Ηλιούπολη 25
------------------------------------
2. Φοίνιξ Ν. Επιδαύρου 22
3. Παναρκαδικός 17
4. ΑΣ Σαντορίνης 15
5. Άνω Μερά Μυκόνου 13
6. Φωστήρ 12
7. Ερµής Μελιγούς 12
------------------------------------
8. Ερµιονίδα 8
9. Άρης Σκάλας 7
10. Χαραυγιακός 5
11. Άγ. Ιερόθεος 5




