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Καµιά πολεµική εµπλοκή της Ελλάδας

∆υνατό ΟΧΙ στον πόλεµο
του Νίκου Ραγκούση - Λαουτάρη

Μετά τη διχοτόµηση της Κύπρου από τους Τούρκους µε τις ευλογίες των Αµερικανών και του ΝΑΤΟ, µετά τους 
ανελέητους βοµβαρδισµούς από το ΝΑΤΟ και τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, µετά την καταστροφή της Λιβύης, 
Συρίας, των χωρών της Β. Αφρικής και τις πολεµικές συρράξεις σε πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη µας, 
σήµερα ζούµε ακόµα ένα πόλεµο µε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

» ΣΕΛ. 8 Περιφερειακό 
Πρωτάθληµα 
Ιστιοπλοΐας 
Νήσων Αιγαίου 
και Κρήτης
Εντυπωσιακό ήταν το θέαµα που πρό-
σφεραν οι νέοι ιστιοπλόοι στο Περιφε-
ρειακό πρωτάθληµα Νήσων Αιγαίου 
στις κατηγορίες Optimist και ILCA4 
που διοργάνωσε ο Ν.Ο. Πάρου υπό την 
αιγίδα της Ε.Ι.Ο. και την υποστήριξη 
της ΓΓΑ, του δήµου Πάρου, της Περι-
φέρειας Ν. Αιγαίου, του ΕΟΤ και του 
επιµελητηρίου Κυκλάδων και άλλων 
τοπικών αρχών.

ΣΕΛ. 14

Σε απόγνωση 
οι κτηνοτρόφοι
Τις τελευταίες ηµέρες βρίσκονται σε 
απόγνωση οι κτηνοτρόφοι του νησιού 
µας, γιατί αντιµετωπίζουν την κατα-
στροφή από τις επιθέσεις που δέχονται 
τα κοπάδια τους.

» ΣΕΛ. 11
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Ενίσχυση µικρών 
επιχειρήσεων 

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, µέσα από τους ευρωπαϊκούς πό-
ρους του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020» έρχεται να δώσει 
ανάσα σε υφιστάµενες αλλά και σε υπό σύσταση µικρές και πολύ 
µικρές επιχειρήσεις, διαθέτοντας πόρους 4.000.000 ευρώ.

Ειδικότερα, η Περιφέρεια υπέγραψε την πρόσκληση για την 
«Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάµενων, πολύ µικρών και 
µικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αιγαίου» στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος Νοτίου Αιγαίου 2014-2020. Η 
δηµόσια δαπάνη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινω-
νικό Ταµείο (ΕΚΤ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς 
Πόρους. 

Κύριοι στόχοι της δράσης είναι:
• η δηµιουργία νέων δυναµικών µικρών ή πολύ µικρών επι-

χειρηµατικών µονάδων που θα συµβάλουν στην αύξηση της 
προστιθέµενης αξίας της παραγωγικής βάσης προς αγαθά και 
υπηρεσίες υψηλής ανταγωνιστικότητας µε ενσωµάτωση γνώ-
σης

• ο αναπροσανατολισµός υφιστάµενων επιχειρήσεων και η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους

• η δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς η αναβάθµιση 
προσόντων απασχολούµενων

Με βάση τον εγκεκριµένο σχεδιασµό της Περιφέρειας, µέσω 
της πρόσκλησης προβλέπεται να ενισχυθούν δράσεις που αφο-
ρούν ευρεία επιλογή κλάδων στο πλαίσιο της Στρατηγικής Έξυ-
πνης Εξειδίκευσης για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Η συνολική ∆ηµόσια ∆απάνη των δράσεων της πρόσκλησης 
ανέρχεται σε 4.000.000 ευρώ. Ο προϋπολογισµός κατανέµεται 
ανά κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

• 50% για τις υπό σύσταση επιχειρήσεις και τις νέες επιχειρή-
σεις χωρίς διανοµή κερδών

• 50% για τις υφιστάµενες επιχειρήσεις
Το ανώτατο όριο συνολικού προϋπολογισµού ανά έργο είναι 

100.000 ευρώ.

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν ενδεικτικά, προµήθεια µη-
χανηµάτων και εξοπλισµού, µισθολογικό κόστος νεοπροσλαµ-
βανόµενου προσωπικού, εκπαίδευση προσωπικού, λειτουργικές 
δαπάνες, δαπάνες προβολής κ.ά. 

Οι δαπάνες για την κάλυψη µισθολογικού κόστους νεοπρο-
σλαµβανόµενου προσωπικού µπορούν να ανέλθουν στο 60% 
του συνολικού προϋπολογισµού του έργου και το ποσοστό της 
ενίσχυσης για τις δαπάνες αυτές είναι 100%. Για τις υπόλοιπες 
κατηγορίες δαπανών, το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται στο 75%.

Από την πρόσκληση, βάσει των βαθµολογούµενων κριτηρί-
ων αξιολόγησης, θα δοθεί προτεραιότητα στην ενίσχυση επι-
χειρηµατιών ή/και ανέργων µε υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο 
και εµπειρία, στη δηµιουργία ποιοτικών νέων θέσεων εργασίας 
και στην υποστήριξη επιχειρήσεων σε νησιά µε λιγότερους από 
3.100 κατοίκους.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο Πληροφοριακό 
Σύστηµα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα www.
ependyseis.gr, έως και την καταληκτική ηµεροµηνία 15/4/2022 
και ώρα 15:00.

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερώνονται από την ιστο-
σελίδα της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ιαχείρισης www.pepna.gr

Αλληλεγγύη από τον 
δήµο Πάρου

Ο δήµος Πάρου απευθύνει έκκληση στους πολίτες για συγκέ-
ντρωση ειδών πρώτης ανάγκης και αποστολή υλικού για ιατρική 
και φαρµακευτική περίθαλψη στην Ουκρανία. 

Στο πλαίσιο αυτό, υπάρχει 
άµεση ανάγκη σε: 

• Ξηρά τροφή και τρόφιµα µα-
κράς διαρκείας όπως Ό σπρια, 
Ρύζι, Ζυµαρικά ∆ηµητριακά, 
Μπισκότα, Γάλα εβαπορέ, Κον-
σέρβες, Βρεφικές τροφές και 

παιδικά γάλατα.
• Ιατρικά γάντια, Μάσκες, Γάζες, Οινόπνευµα, Φυσιολογικούς 

ορούς, Αντισηπτικά χεριών, Κρέµες εγκαυµάτων, Betadine, 
Αντιπυρετικά, Παυσίπονα, Αντιβιοτικά και παιδικά Σιρόπια. 

Η συγκέντρωση των προτεινόµενων ειδών θα διενεργείται στο 
δηµαρχείο Πάρου καθηµερινά, έως και την Τρίτη 8/2/2022 
και ώρες 08:00 µέχρι 14:00.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε ν’ απευθύνεστε 
στο τηλεφωνικό κέντρο του δήµου Πάρου: 22843-60100.

Επιχορήγηση 
Φορέων

∆εκαέξι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας, σε 
νησιά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, ενισχύονται µε ευρωπαϊκούς 
πόρους της Περιφέρειας, ύψους 1,3 εκατ. ευρώ, από το Επιχει-
ρησιακό Πρόγραµµα «Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020», στο πλαίσιο 
της πρόσκλησης «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλλη-
λέγγυας Οικονοµίας στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου». 

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται 16 επιχειρηµατικά σχέδια 
από 50.000 έως 100.000 ευρώ, για διάστηµα ενός έτους. Η δρά-
ση αφορά σε υποστήριξη των φορέων κοινωνικής και αλληλέγ-
γυας οικονοµίας και στοχεύει: α) στην ενίσχυση προσπαθειών 
κοινωνικής επιχειρηµατικότητας, β) στη µείωση της ανεργίας 
κυρίως ευάλωτων και ειδικών οµάδων του πληθυσµού και γ) 
στην ενίσχυση της απασχόλησης µε τη δηµιουργία νέων θέσεων 

Μέσω της δράσης χρηµατοδοτούνται οι επιλέξιµες δαπάνες, 
που αφορούν κατά κύριο λόγο το µισθολογικό κόστος νέας/ων 
θέσης/εων εργασίας αλλά και λειτουργικά έξοδα, προµήθεια 
εξοπλισµού καθώς και άλλες δαπάνες (ενδεικτικά: αµοιβές τρί-
των, δαπάνες προβολής, δηµοσιότητας και δικτύωσης, δαπάνες 
διαµόρφωσης χώρου µικρής κλίµακας, προµήθεια αναλώσιµων, 
κλπ.)

Ο συνολικός προϋπολογισµός της δράσης, χρηµατοδοτείται 
από το Ελληνικό ∆ηµόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.

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

ειδήσεις
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Νεφροπαθείς
Σύµφωνα µε ενηµέρωση που δόθηκε από τον 
βουλευτή Ν∆ Κυκλάδων, Γιάννη Βρούτση, δό-
θηκε λύση -σε ό,τι αφορά- την ακτοπλοϊκή σύν-
δεση για την εξυπηρέτηση των νεφροπαθών του 
νησιού µας.

Συγκεκριµένα, έπειτα από συνάντηση που είχε 
µε τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, Γιάννη Πλακιωτάκη, στις 22 Φεβρουαρίου, 
έγινε αποδεκτό το κοινό αίτηµα των δηµάρχων 
Πάρου, Μάρκου Κωβαίου και Νάξου και Μικρών 
Κυκλάδων, ∆ηµητρίου Λιανού, για την ακτοπλοϊ-
κή σύνδεση Πίσω Λιβάδι (Πάρος) – Χώρα Νάξου. 
Σκοπός της συγκεκριµένης σύνδεσης θα είναι η 
εξυπηρέτηση των τακτικών και έκτακτων ανα-
γκών υγείας, ειδικά των νεφροπαθών της Πάρου 
και Αντιπάρου, µε το νοσοκοµείο της Νάξου.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση του κ. Βρούτση: 
«Η πρόθεση του υπουργού, είναι το συγκεκριµένο 
θέµα να εισαχθεί και να εγκριθεί στο Συµβούλιο 
Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (Σ.Α.Σ.) που θα συ-
γκληθεί το αµέσως επόµενο διάστηµα».

Αντίδραση της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, και υπό τον 
τίτλο: «Λέµε όχι στην κοροϊδία κ. Βρούτση», 

δηµοσιοποιήθηκε στις 28/2/22 το παρακάτω δελ-
τίο Τύπου:

«Θριαµβολογεί σε δελτίο τύπου ο κοινοβουλευτι-
κός εκπρόσωπος της Ν∆ και βουλευτής Κυκλάδων 
Γ. Βρούτσης γιατί ο υπουργός Ναυτιλίας, Γ. Πλα-
κιωτάκης, έκανε δεκτό το αίτηµα για ακτοπλοϊκή 
σύνδεση Π. Λιβαδιού-Νάξου. Έτσι κατά την άποψη 
του θα εξυπηρετηθούν και θα λύσουν τα προβλή-
µατα τους οι νεφροπαθείς!

Προκαλεί τη νοηµοσύνη των νεφροπαθών αλλά 
και όλων µας ο κ. Βρούτσης, όταν προσπαθεί να 
µας πείσει ότι µε αυτό τον τρόπο, µετριάζει έστω, 
την ατελείωτη ταλαιπωρία των νεφροπαθών µε 
τα πήγαινε-έλα, που ελέω του ακτοπλοϊκού µονο-
πωλίου το χειµώνα χρειάζονται και διανυκτέρευ-
ση. Άλλο αν η εξυπηρέτηση άλλων συµφερόντων 
συµβάλλει στο «άνοιγµα» της γραµµής Π. Λιβαδιού 
-Χώρας Νάξου.

Την «ενσυναίσθηση» του βουλευτή της Ν∆ δεν 

την έχει εισπράξει ο παριανός 
λαός στα χρόνια αιτήµατά του 
για αναβάθµιση των δοµών και 
των παρεχόµενων υπηρεσιών 
δηµόσιας υγείας στο νησί µας. 
Προκαλεί λοιπόν ο κ. Βρούτσης 
µε τη στάση του.

Τα διατυπωµένα αιτήµατα των νεφροπαθών 
και όλου του Παριανού λαού είναι:

• Ίδρυση µονάδας αιµοκάθαρσης το συντο-
µότερο δυνατό µε κρατική ευθύνη, σε κατάλ-
ληλο χώρο, µε εξειδικευµένο προσωπικό και 
απαραίτητο εξοπλισµό.

• Νέες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη στέ-
γαση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
του δηµόσιου συστήµατος που θα καλύπτει 
τις πληθυσµιακές, επιδηµιολογικές ανάγκες 
της Πάρου και της Αντιπάρου και που θα πε-
ριλαµβάνει µονάδα αιµοκάθαρσης.

Σήµερα:
• Καθηµερινά δροµολόγια πρωί-απόγευµα 

προς και από Νάξο
• Όταν η παραµονή των νεφροπαθών κρίνε-

ται απαραίτητη µε κρατική δαπάνη να καλύ-
πτεται η διαµονή και η διατροφή των ασθε-
νών και των συνοδών τους.

Σε αυτά οι νεφροπαθείς του νησιού µας 
αλλά και το σύνολο του παριανού λαού περι-
µένουν απαντήσεις».

Κώστος • Τ: 22840 52550 • F: 22840 52114 • Ε: kontogiorgis@gmail.com
Κ Ο Ν Τ Ο Γ Ι Ω Ρ Γ Η Σ  Α. Ε.

Paros Block
Τα δοµικά στοιχεία PAROS BLOCK κατασκευάζονται απο άριστης ποιότητας και 
προδιαγραφών ελαφρόπετρα και τσιµέντο σε σύγχρονη γραµµή παραγωγής.

Ο σχεδιασµός των προϊόντων απο το σχήµα ώς την σύνθεση, τους προσδίδει 
άριστες ιδιότητες θερµοµόνωσης, ηχοµόνωσης, αντισεισµικής 
συµπεριφοράς,µηχανικής αντοχής και πυροπροστασίας.

Το χαµηλό βάρος,η φιλική περιβαλλοντική συµπεριφορά,το εύκολο και γρήγορο 
χτίσιµο µαζί µε την συνολική οικονοµία στην κατασκευή, προσδίδουν επιπλέον 
θετικά χαρακτηριστικά στα προϊόντα PAROS BLOCK.

Ο συνδυασµός σχήµατος και βάρους επιτυγχάνουν ταχύτητα τοποθέτησης, 
µειωµένη ποσότητα συνδετικού κονιάµατος µε αυτόµατη εξοικονόµηση εργατικών 
και υλικών ενώ δεν απατείται η χρήση συµπληρωµατικών µονωτικών υλικών.

 PB-25 PB-20 PB-17 PB-17 PB-10 

µήκος 40cm 40cm 34cm 34cm 39cm

πλάτος 25cm 20cm 17cm 17cm 9cm

ύψος 19cm 19cm 19cm 19cm 19cm

 ενδ. βάρος ξηρού 14,5kg 13kg 8kg 13,5kg 6kg

 τεµάχια/m2 τοιχοποιίας 13,15 13,15 15,15 15,15 13,15 

 κάθετη θλιπτική αντοχή 3,00 N/mm2 2,80 N/mm2 2,80 N/mm2 4,70 N/mm2 2,50 N/mm2 

 θερµοπερατότητα τοιχοποιίας 0.31W/mK 0.30W/mK 0.29W/mK 0.53W/mK 0.26W/mK

τσιµεντόλιθος

1
2
3
4

®

υγεία
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Το 2024 η 
επιστροφή στην 
κανονικότητα...

Σύµφωνα µε έρευνα των εταιρειών «MSPS» και 
«Αlternative», προκύπτει ότι η επιστροφή στην 
«κανονικότητα» για τον κλάδο της εστίασης δεν 
πρέπει να αναµένεται πριν το 2024, ενώ σηµαντι-
κές αλλαγές έχουν επέλθει στις συνήθειες των Ελ-
λήνων σε ό,τι αφορά την έξοδο για διασκέδαση.

Συγκεκριµένα, οι Έλληνες βγαίνουν πλέον νω-
ρίτερα (από τις 7 µ.µ. έως τις 10 µ.µ.) και οι περισ-
σότεροι για ποτό µετά τη δουλειά. Οι παρέες είναι 
συνήθως µικρότερες, οι λογαριασµοί µεγαλύτεροι, 
ενώ υπάρχει αυξηµένη όρεξη για χορό. Η διανο-
µή «κατ’ οίκον» έχει γίνει τρόπος ζωής έχει γίνει 
τρόπος ζωής ενώ οι «ghost kitchens» (εστιατόρια 
αποκλειστικά για διανοµή ή παραλαβή, χωρίς 
σάλα για πελάτες), ήρθαν για να µείνουν! 

Αναφορικά µε την επισκεψιµότητα, ήδη έχει µει-
ωθεί 6% στα καφέ, 12% στις ταβέρνες, 21% στα 
εστιατόρια, 23% στα καφέ -µπαρ, 20% στα fast 
food, 37% στα µπαρ -εστιατόρια, 30% στα µπαρ (!) 

και 51% (!) στα club. Στις δύο τελευταίες κατηγο-
ρίες έχει συµβάλει και η απαγόρευση του καπνί-
σµατος αφού οι καπνιστές προτιµούν πλέον µόνο 
τα καταστήµατα που έχουν εξωτερικούς χώρους.

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της έρευνας, η 
µεγαλύτερη πτώση κατανάλωσης 32% καταγρά-
φεται στους συσκευασµένους χυµούς µε ή χωρίς 
ζάχαρη, στο τσάι σηµειώνεται πτώση 29%, στο αν-
θρακούχο φυσικό µεταλλικό νερό πτώση 27% και 
στα ενεργειακά ποτά πτώση 24%.

Τέλος, ο βασικός λόγος για τον περιορισµό της 
διασκέδασης εκτός σπιτιού και την προτίµηση της 
κατ’ οίκον διασκέδασης είναι η εξοικονόµηση χρη-
µάτων για το 70% ενώ το 62% δηλώνει ότι αισθά-
νεται περισσότερο ασφάλεια. 

ειδήσεις

Ενίσχυση δοµών
Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των κοινωνικών δο-
µών στα νησιά της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, προ-
κειµένου να µπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες 
τους σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, η Περιφέ-
ρεια απευθύνει πρόσκληση προς τους δήµους και 
λοιπούς φορείς που λειτουργούν Στέγες Υποστη-
ριζόµενης ∆ιαβίωσης ΑµεΑ, για ένταξη και χρη-
µατοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
“Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”.

Ειδικότερα, ο Περιφερειάρχης καλεί τους δυνητι-
κούς δικαιούχους στο Ν. Αιγαίο, ΝΠ∆∆ ή φυσικά 
ή νοµικά πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου κάθε 
µορφής, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που 
παρέχουν υπηρεσίες υποστηριζόµενης διαβίωσης 
σε άτοµα µε αναπηρίες, νοητικές, αισθητηριακές 
ή κινητικές, εκ γενετής ή επίκτητες, σύµφωνα µε 
το ισχύον θεσµικό πλαίσιο, για την υποβολή προ-
τάσεων έργων (πράξεων), προκειµένου να εντα-
χθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξο-
να Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής 
Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναµικού» ο 
οποίος συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταµείο, στο πλαίσιο του Επιχειρησια-
κού Προγράµµατος “Νότιο Αιγαίο 2014 – 2020”.

Η συγχρηµατοδοτούµενη επιλέξιµη δηµόσια δα-
πάνη ανέρχεται σε 300.000 ευρώ. Η δράση αφορά 
στη χρηµατοδότηση έως 18 µήνες των δικαιούχων 
(δαπάνες προσωπικού και λειτουργικό κόστος) οι 
οποίοι λειτουργούν µία ή περισσότερες Στέγες 
Υποστηριζόµενης ∆ιαβίωσης (ΣΥ∆) Ατόµων µε 
Αναπηρία, και παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες 
δράσεις:

α) Την παροχή προς τους επωφελούµενους 
ενοίκους υπηρεσιών υποστήριξης, που περιλαµ-
βάνουν:

i. υπηρεσίες διαβίωσης και φροντίδας, (διαµονή, 
διατροφή, µέριµνα για πρόσβαση σε ιατρική και 
νοσοκοµειακή φροντίδα, όποτε απαιτείται, µετακί-
νηση, κτλ), και,

ii. υπηρεσίες οι οποίες εστιάζονται σε δραστηρι-
ότητες ψυχαγωγίας, κοινωνικοποίησης και σύνδε-
σης µε την κοινότητα, κατάρτισης και αξιοποίησης 
δυνατοτήτων προς επίτευξη της κοινωνικής εν-
σωµάτωσης, συµπεριλαµβανόµενης της αύξησης 
των δυνατοτήτων πρόσβασης στην εργασία.

β) Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συ-
νεργασίας µε κοινωνικούς φορείς / φορείς πα-
ροχής κοινωνικών υπηρεσιών, συµπεριλαµβανο-
µένων των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής 
αυτοδιοίκησης και των Κέντρων Κοινότητας, των 
Κ∆ΗΦ, κ.α. καθώς και µε την τοπική κοινότητα γε-
νικότερα (π.χ. δήµους, αθλητικούς, πολιτιστικούς 
ή άλλου είδους συλλόγους, εκπαιδευτική κοινότη-
τα κτλ), µε στόχο τη διασύνδεση των δοµών µε την 
τοπική κοινότητα, την ένταξη των ωφελούµενων 
σε αυτήν και συνεπώς την ενίσχυση της κοινωνι-
κής συνοχής σε τοπικό επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτό στόχοι της δράσης είναι:
• η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ατόµων 

µε αναπηρία που χρήζουν υποστηρικτικών υπη-
ρεσιών, 

• η µετάβαση από την ιδρυµατική φροντίδα στην 
φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας,

• η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρό-
ληψη φαινοµένων περιθωριοποίησης και κοινω-
νικού αποκλεισµού, και 

• η καταπολέµηση των διακρίσεων και η προώ-
θηση της ισότητας των ευκαιριών.

Οι προτάσεις υποβάλλονται µέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ 
έως τις 11.03.2022 (ηµεροµηνία λήξης υποβολής 
προτάσεων). Έργο οδοποιίας

Ένα νέο έργο οδοποιίας ενέκρινε η Οικονοµι-
κή Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η 
οποία συνεδρίασε τη ∆ευτέρα 28/2/2022.

Το έργο, τα οποίο εγκρίθηκε µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, αφορά στην άµεση αποκατάσταση 
ζηµιών που προκλήθηκαν από τα ακραία καιρικά 
φαινόµενα.

Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της περιφερει-
ακής αρχής για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της 
Πάρου έχει δηµοπρατηθεί έργο προϋπολογισµού 
2.000.000 ευρώ. Η ανακοίνωση καταλήγει υπο-
στηρίζοντας: «Η καθυστέρηση της έναρξης των 
συγκεκριµένων µεγάλων εργολαβιών οφείλεται 
αποκλειστικά και µόνο στο γεγονός ότι υπάρχει 
δικαστική διένεξη µεταξύ των συµµετεχουσών 
εταιρειών, το αποτέλεσµα της οποίας αναµένεται, 
προκειµένου να ξεκινήσουν τα έργα, τα οποία θα 
βελτιώσουν τα µέγιστα το επαρχιακό οδικό δίκτυο 
των νησιών».

∆ηµογραφική 
ατονία

Την τελευταία δεκαετία από τους 325 δήµους 
της χώρας, µόνο 56 είχαν θετικά Φυσικά Ισοζύγια 
(περισσότερες γεννήσεις από θανάτους).

Σύµφωνα µε την έρευνα των καθηγητών Βύ-
ρωνα Κοτζαµάνη και Βασίλη Παππά που παρατί-
θενται στο τελευταίο ψηφιακό τεύχος της σειράς 
«FlashNews» δεν υπάρχει αισιοδοξία για τη συνέ-
χεια, αφού εκτιµούν ότι οι θάνατοι θα συνεχίσουν 
να είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις και τις δυο 
επόµενες δεκαετίες. Αυτό οφείλεται, σύµφωνα µε 
τους Κοτζαµάνη και Παππά, σε δυο κυρίως λογούς: 

1) οι θάνατοι, µετά από µια πρώτη µείωσή τους 
τα επόµενα της πανδηµίας έτη, θα συνεχίσουν 
να αυξάνονται λόγω της δηµογραφικής γήραν-
σης (της αύξησης δηλαδή του πλήθους και του 
ποσοστού των 65 ετών και άνω στον συνολικό 
πληθυσµό), και 2) οι γεννήσεις δεν αναµένεται 
να ανακάµψουν, ακόµη και αν οι νεότερες γενεές 
σταµατήσουν να κάνουν λιγότερα παιδιά σε όλο 
και µεγαλύτερη ηλικία καθώς η µείωση των σε 
αναπαραγωγική ηλικία γυναικών -που έχει αρχί-
σει από τα µέσα της δεκαετίας του 2000 στη χώρα 
µας- θα συνεχισθεί (οι 20-49 ετών από 2,35 εκα-
τοµµύρια το 2010, µειώθηκαν στα 1,95 το 2021 
και δεν θα υπερβούν τα 1,7 εκατοµµύρια το 2041).

Αυτό θα έχει ως αποτέλεσµα, µε βάση τα ανα-
φερόµενα στην ίδια δηµοσίευση, οι θάνατοι της 
περιόδου 2021-40 σε εθνικό επίπεδο να είναι 
κατά περίπου 950.000 περισσότεροι από τις 
γεννήσεις, ενώ το σύνολο σχεδόν των Περιφε-
ρειακών Ενοτήτων και των ∆ήµων θα έχει τις δυο 
επόµενες δεκαετίες αρνητικά Φυσικά Ισοζύγια. 
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∆ηµοσιεύµατα 
για την Πάρο

∆ηµοσιεύµατα από ξένα ΜΜΕ στηρίζουν το νησί 
µας και υποστηρίζουν ότι είναι ένας από τους κα-
λύτερους προορισµούς για τους ταξιδιώτες.

Η ταξιδιωτική ιστοσελίδα thepointsguy.
com υποστηρίζει ότι η Πάρος είναι ένας από τους 
καλύτερους προορισµούς για γαµήλια ταξίδια. Ση-
µειώνουµε ότι η βιοµηχανία του γαµήλιου τουρι-
σµού εκτιµάται ότι «τζιράρει» πολλά εκατοµµύρια 
ετησίως, ενώ ένα στα τέσσερα ζευγάρια σε όλον 
τον κόσµο αναζητά κάποιον προορισµό εκτός του 
τόπου κατοικίας του για να πραγµατοποιήσει τον 
γάµο του.

Ακόµα, το αµερικάνικο «US NEWS» υποστη-
ρίζει ότι «η Πάρος είναι µια Μέκκα για θαλάσσια 
σπορ. Στις παραλίες του νησιού, οι ταξιδιώτες µπο-
ρούν να κάνουν windsurf, kitesurf, καταδύσεις και 
βαρκάδα, µεταξύ άλλων δραστηριοτήτων. Μακριά 
από το νερό, οι επισκέπτες θα βρουν την πολυσύ-
χναστη Παροικιά, η οποία διαθέτει πολλές µπου-
τίκ, εστιατόρια και µπαρ. Η πρωτεύουσα της Πάρου 
διαθέτει επίσης πολλά αξιόλογα ιστορικά µνηµεία, 
όπως η Παναγία Εκατονταπυλιανή του 6ου αιώνα 
και ένα ενετικό κάστρο του 13ου αιώνα. Φτάστε 
το καλοκαίρι για να παρακολουθήσετε το φεστιβάλ 
στο Πάρκο, µια δηµοφιλή εκδήλωση που πραγµα-
τοποιείται κάθε χρόνο στο Πάρκο Πάρου σε έκταση 
800 στρεµµάτων».

Γυναίκες 
Μάρπησσας

Στις 20/2/22 ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, 
πραγµατοποίησε τη γενική του συνέλευση και διε-
ξήγαγε εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού 
συµβουλίου. 

Το ∆.Σ. συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής: 
Πρόεδρος: Μπουραντά Σεβαστή

Αντιπρόεδρος: Λουρίδου Ειρήνη 
Γραµµατέας: Κρητικού Μαρία
Ταµίας: Αφεντάκη Αφροδίτη
Β’ γραµµατέας: Στέλλα Μυρτώ
Β’ ταµίας: Αντωνία Τσιγώνια
Μέλος: Βιτζηλαίου Κατερίνα 
Αντιπρόσωποι Οµοσπονδίας Συλλόγων Γυ-

ναικών Κυκλάδων οι: 
Περαντινού Μαρία
Τριβυζά - Φρατζή Μαρία 
Τσαντουλή Μπέττυ 
Αναπληρωµατικά µέλη: Άγουρου Ρούσσα

Περιφερειακά 
ιατρεία

Με ωράριο 8.30-14.00 τα περιφερειακά ιατρεία 
του νησιού µας για τον µήνα Μάρτιο, θα λειτουρ-
γήσουν ως εξής:

Νάουσα: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15. 16, 17, 
18, 21, 22, 23, 24, 29 και 30/3/2002.

Μάρπησσα: 1, 2, 4, 8, 9, 10, 11, 14, 15 16, 17, 
18, 22, 23, 24, 28, 29 και 21/3/2022.

Κώστος–Λεύκες: 9 και 16/3/2022 (Κώστος 
08:30-11:00, Λεύκες 11:30-14:00).

Αγκαιριά: 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 22, 30 και 
31/3/2022.

Μάρµαρα–Πρόδροµος: 4, 10 και 15/3/2022 
(Μάρµαρα 08:30-11:00, Πρόδροµος 11:30-14:00).

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

Κίνηση λιµένος 
Παροικιάς

Τον Φεβρουάριο 2022 στο νησί µας κατήλθαν 
8.823 επιβάτες, έναντι 3.721 πέρσι και 11.533 το 
2022.

Οι περισσότεροι εκ των επιβατών που ήλθαν 
στην Πάρο είχαν αφετηρία τον λιµένα Πειραιώς 
(6.365). Από την Πάρο για άλλους λιµένες τον Φε-
βρουάριο έφυγαν 7.773 επιβάτες,

Συνολικά στο λιµάνι της Παροικιάς πραγµατο-
ποιήθηκαν 93 κατάπλοι από 4 συµβατικά πλοία 
και 42 κατάπλοι από 2 ταχύπλοα. Τέλος, στο λι-
µάνι του νησιού µας τον µήνα Φεβρουάριο είχαµε 
12 κατάπλους φορτηγών πλοίων και 9 κατάπλους 
δεξαµενοπλοίων.
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Αντικατάσταση 
ηλεκτρικών 
συσκευών

Το πρόγραµµα επιδότησης ηλεκτρικών συσκευών 
αναµένεται να ξεκινήσει τον Απρίλιο, σύµφωνα µε 
τις ανακοινώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα. Θα περιλαµβάνει 
την αντικατάσταση τριών συσκευών και ο προϋ-
πολογισµός του θα ανέλθει στα 100 εκατ. ευρώ.

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στη δρά-
ση είναι η ανακύκλωση των παλιών συσκευών. Το 
πρόγραµµα περιλαµβάνει την αντικατάσταση και 
ανακύκλωση κλιµατιστικών, ψυγείων και κατα-
ψυκτών αφού αυτές οι συσκευές είναι κοστοβόρες.

Τα ποσοστά επιδότησης θα κυµανθούν από 30% 
έως 50% ανά νοικοκυριό, ανάλογα µε το ετήσιο 
εισόδηµα. Αναφορικά µε την αξιολόγηση των αι-
τήσεων θα ισχύσουν κοινωνικά και εισοδηµατικά 
κριτήρια, µε το ετήσιο εισόδηµα να αποτελεί το 
σηµαντικότερο από αυτά. Προτεραιότητα θα δοθεί 
σε ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, όπως ΑµεΑ, µο-
νογονεϊκές οικογένειες και σε πολύτεκνους.

Σύµφωνα µε το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, εκτιµάται ότι θα αντικατασταθούν και 
θα ανακυκλωθούν περισσότερες από 380.000 
ενεργοβόρες συσκευές. Από την εξοικονόµηση του 

ηλεκτρικού ρεύµατος εκτιµάται ότι οι πολίτες θα 
δουν µείωση στους λογαριασµούς ρεύµατος των 
νοικοκυριών τους από 150 έως 300 ευρώ τον χρό-
νο.

Τέλος, το όφελος της ελληνικής οικονοµίας από 
τη µείωση των εισαγωγών φυσικού αερίου και πε-
τρελαίου, λόγω της εγκατάστασης νέων συσκευών, 
υπολογίζεται ότι θα ανέλθει στα 15 έως 27 εκατ. 
ευρώ το χρόνο.

Η διαδικασία

Η διαδικασία αίτησης υπαγωγής θα γίνεται εύ-
κολα και γρήγορα, µε ηλεκτρονική αίτηση στο 
πληροφοριακό σύστηµα του προγράµµατος, ενώ 
οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να υποβάλουν αί-
τηση και απευθείας στα καταστήµατα λιανικής.

Η επιδότηση θα χορηγείται στους ωφελούµε-
νους µε εκπτωτικό κουπόνι, το οποίο θα αφαιρεί-
ται από την τιµή των νέων ηλεκτρικών συσκευών. 
Το πληροφοριακό σύστηµα θα αξιολογεί αυτόµατα 
τις αιτήσεις των πολιτών µε βάση τα εισοδηµατι-
κά και κοινωνικά κριτήρια και θα τους κατατάσσει 
στην αντίστοιχη κλίµακα επιδότησης. Η παράδο-
ση και τοποθέτηση των νέων συσκευών θα γίνεται 
παράλληλα µε τη συλλογή των παλιών για ανα-
κύκλωση. Τα στάδια υλοποίησης της διαδικασίας 
θα ελέγχονται αυτόµατα από την ψηφιακή πλατ-
φόρµα.

Σε περίπτωση εξάντλησης της διαθέσιµης χρη-
µατοδότησης, προβλέπεται η δηµιουργία λίστας 
επιλαχόντων, οι οποίοι θα µπορούν να επωφελη-
θούν µε την εξασφάλιση επιπλέον πόρων.

Ορκωµοσία 
Σκλαβούνου

Στις 25/2 ενώπιον του δηµάρχου Πάρου, Μάρκου 
Κωβαίου, ορκίστηκε ο νέος τοπικός σύµβουλος 
της Κοινότητας Παροικιάς, Γιώργος Σκλαβούνος. 
Παρούσα στην ορκωµοσία του κ. Σκλαβούνου 
ήταν και η πρόεδρος της Κοινότητας Παροικιάς, 
Μαργαρίτα Αργουδέλη.

Η αλλαγή αυτή στη σύνθεση του τοπικού συµ-
βουλίου προέκυψε µετά την παραίτηση του κ. Ιω-
άννη Μπιζά από το αξίωµα. Ο δήµαρχος Πάρου 
συνεχάρη τον κ. Σκλαβούνο για την ανάληψη των 
νέων του καθηκόντων και του ευχήθηκε καλή και 
εποικοδοµητική θητεία για τη βελτίωση της καθη-
µερινότητας των κατοίκων της Παροικιάς. 

Επίσης, αναφέρθηκε µε θερµά λόγια στη λαµπρή 
διαδροµή και προσφορά του κ. Σκλαβούνου στην 
τοπική κοινωνία όλα αυτά τα χρόνια.
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Η πολεµική σύγκρουση στην Ουκρανία, είναι 
το αποτέλεσµα της όξυνσης των ανταγωνισµών 
ανάµεσα σε δύο αντιµαχόµενα στρατόπεδα. Έχει 
επίκεντρο τις σφαίρες επιρροής, τα µερίδια των 
αγορών, τις πρώτες ύλες, τα ενεργειακά σχέδια και 
τους δρόµους µεταφοράς. Ανταγωνισµοί που δεν 
µπορούν πια να επιλυθούν µε διπλωµατικά – πο-
λιτικά µέσα κι εύθραυστους συµβιβασµούς.

Από τη µία πλευρά οι ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ, που 
εγκαθίδρυσαν και στηρίζουν την αντιδραστική κυ-
βέρνηση-µαριονέτα του Κιέβου, τους παραστρατι-
ωτικούς µηχανισµούς και τις φασιστικές οµάδες 
της Ουκρανίας. Το ΝΑΤΟ που χρόνια τώρα προ-
ωθεί τις θέσεις του επεκτείνοντας την εδαφική 
έκταση του µε την ένταξη νέων χωρών κυρίως τις 
χώρες που προήρθαν από τη διάλυση της Σοβιετι-

κής Ένωσης, µε στόχο τη στρατιωτική περικύκλω-
ση της Ρωσίας.

Από την άλλη πλευρά είναι η σηµερινή Ρωσία, 
που προωθεί τα δικά της σχέδια ενοποίησης εδα-
φών και χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.

Γιατί την Ουκρανία;

Ένας «κρυµµένος θησαυρός» από πρώτες ύλες 
είναι η Ουκρανία, πέρα από τη γεωστρατηγική της 
θέση που τη βάζει στο επίκεντρο της αντιπαράθε-
σης ΝΑΤΟ - Ρωσίας. 

Εκτός από το εκτεταµένο δίκτυο αγωγών φυσι-
κού αερίου και πετρελαίου που διέρχονται από το 
έδαφός της, τροφοδοτώντας την Ευρώπη, η Ου-
κρανία κρύβει στο έδαφός της κι άλλες πολύτιµες 

πρώτες ύλες, που αποτελούν «µήλον της Έριδος» 
για τα αντιµαχόµενα στρατόπεδα. Αµερικανοί και 
Ουκρανοί αναλυτές την παρουσιάζουν να διαθέ-
τει το πλουσιότερο υπέδαφος στην Ευρώπη από 
πλευράς φυσικών πόρων, και συγκεκριµένα: Είναι 
πρώτη πανευρωπαϊκά σε βεβαιωµένα κοιτάσµα-
τα ουρανίου, δεύτερη στην Ευρώπη και δέκατη 
παγκοσµίως σε βεβαιωµένα κοιτάσµατα τιτανίου, 
δεύτερη παγκοσµίως σε κοιτάσµατα µαγγανί-
ου, δεύτερη παγκοσµίως σε κοιτάσµατα σιδήρου, 
δεύτερη πανευρωπαϊκά σε κοιτάσµατα µολύβδου, 
τρίτη στην Ευρώπη και δέκατη τρίτη παγκοσµίως 
σε κοιτάσµατα σχιστολιθικού αερίου, έβδοµη στον 
κόσµο στα αποθέµατα λιγνίτη. Επίσης, κατέχει την 
πρώτη θέση πανευρωπαϊκά στην καλλιεργήσιµη 
γη, την πρώτη παγκοσµίως στις εξαγωγές ηλιό-
σπορου και ηλιέλαιου, τη δεύτερη παγκοσµίως 
στην παραγωγή κριθαριού, την τρίτη στην παρα-
γωγή καλαµποκιού, την τέταρτη στην παραγωγή 
πατάτας, την πέµπτη στην παραγωγή σίκαλης και 
µελιού, την όγδοη στις εξαγωγές σιταριού, την 
ένατη στην παραγωγή αυγών και τη δέκατη έκτη 
στις εξαγωγές τυριών. ∆εν είναι εποµένως τυχαίο 
το «ενδιαφέρον» που δείχνουν τα ρωσικά και τα 
δυτικά µονοπώλια για το ποιος θα έχει την Ουκρα-
νία στη σφαίρα της επιρροής του, προκειµένου να 
αποµυζεί τον πλούτο από το έδαφος και το υπέ-
δαφός της, παράλληλα µε τα άλλα πλεονεκτήµατα 
που προσφέρει η θέση της στον ενεργειακό και 
γεωπολιτικό χάρτη.

πρώτο θέµα

Καµ ιά  πολεµ ι κή  εµπλοκή  της  Ελλάδας

∆υνατό ΟΧΙ στον πόλεµο
του Νίκου Ραγκούση - Λαουτάρη

Μετά τη διχοτόµηση της Κύπρου από τους Τούρκους µε τις ευλογίες των Αµερικανών 
και του ΝΑΤΟ, µετά τους ανελέητους βοµβαρδισµούς από το ΝΑΤΟ και τη διάλυση της 
Γιουγκοσλαβίας, µετά την καταστροφή της Λιβύης, Συρίας, των χωρών της Β. Αφρικής και 
τις πολεµικές συρράξεις σε πολλές άλλες περιοχές του πλανήτη µας, σήµερα ζούµε ακόµα 
ένα πόλεµο µε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.
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Καµιά πολεµική εµπλοκή της Ελλάδας

Ο λαός της Ελλάδας δεν έχει να κερδίσει τίπο-
τα από την άµεση εµπλοκή της χώρας µας στις 
συγκρούσεις, µε την αξιοποίηση των βάσεων που 
όλες οι κυβερνήσεις φρόντισαν να γεµίσουν την 
Ελλάδα, καθιστώντας την στόχο πιθανών αντιποί-
νων.

Η Ελλάδα µπορεί να γίνει στόχος αντιποίνων, 
όπως ήδη έχει προειδοποιήσει η Ρωσία για την 
Αλεξανδρούπολη και τις άλλες στρατιωτικές βά-
σεις. Θα την πληρώσουµε, µε την εµπλοκή µας, 
αφού εκτός των άλλων, έχει ανοίξει και η όρεξη 
της Τουρκίας µε τις απαράδεκτες διεκδικήσεις της 
στο Αιγαίο για αναθεώρηση συνόρων και συµφω-
νιών. 

Μπροστά στο νέο έγκληµα η καθαρή απάντηση 
µας πρέπει να είναι µόνο µία:
▶ Όχι στον πόλεµο οικονοµικών και γεω-
στρατηγικών συµφερόντων. Οι λαοί είναι οι 
µόνοι κυρίαρχοι να χαράξουν την πορεία τους, να 
επιλέξουν τον δρόµο τους, µακριά από τα συµφέ-
ροντα των ολιγαρχών και των κυβερνήσεων που 
τους υπηρετούν και είναι οι µόνες υπεύθυνες γι’ 
αυτό το σφαγείο που µας οδηγούν. 
▶ Εδώ και τώρα να σταµατήσει η εµπλοκή 
της Ελλάδας.

«Οι δοµές και οι οντότητες της ΕΕ που εµπλέκο-
νται στην µεταφορά φονικών όπλων και καυσίµων 
στην Ουκρανία, θα θεωρηθούν υπεύθυνες για τις 
συνέπειες των πράξεών τους», αναφέρεται στην 
ανακοίνωση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερι-
κών, αναδεικνύοντας τους τεράστιους κινδύνους 
που ενέχει για το λαό µας η ελληνική εµπλοκή 
στον πόλεµο.

Το Ρωσικό ΥΠΕΞ προέτρεψε τις χώρες που εξο-
πλίζουν το Κίεβο «να αντιληφθούν την σοβαρότητα 
αυτών των συνεπειών».

Μέχρι την ώρα που γράφεται αυτό κείµενο από 
Ελληνικής πλευράς έχουµε τις παρακάτω ενέργει-
ες:

• Υπενθυµίζεται πως η ελληνική κυβέρνηση έχει 
αποστείλει στην Ουκρανία τέσσερα φορτία µε πο-
λεµικό οπλισµό. Το απόγευµα της ∆ευτέρας ανα-
χώρησαν για την Πολωνία δύο ακόµη µεταγωγικά 
αεροσκάφη C-130 που µεταφέρουν όπλα και πο-
λεµοφόδια για τον Ουκρανικό λαό, αναβαθµίζο-
ντας την ελληνική εµπλοκή στον πόλεµο.

• Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, άφησε ανοι-
χτό το ενδεχόµενο να σταλούν ελληνικά µαχητικά 
στην Πολωνία, 

• Τη ∆ευτέρα εκδόθηκε και τέθηκε σε ισχύ από 
την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η notam για 
απαγόρευση πτήσεων πάνω από τον εθνικό ενα-
έριο χώρο της Ελλάδας όλων των αεροσκαφών 
συµφερόντων Ρωσίας, που θα έχει τρίµηνη διάρ-
κεια. 

• Σε αντίποινα για την απαγόρευση πτήσεων που 
επιβλήθηκαν σε ρωσικά αεροσκάφη προχώρησε 
και η Ρωσία, απαγορεύοντας σε αεροπορικές 
εταιρείες από 36 χώρες, συµπεριλαµβανοµένης 
της Ελλάδας και της Κύπρου, να χρησιµοποιούν 
τον ρωσικό εναέριο χώρο.

• Στην αναστολή της έκδοσης και ανανέω-
σης αδειών διαµονής επενδυτικού σκοπού 
(golden visas) που προέρχονται από πολίτες 
της Ρωσικής Οµοσπονδίας προχωρά το υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου, καθώς η ελληνική 
κυβέρνηση εναρµονίζεται πλήρως, και σε ορισµέ-
νες περιπτώσεις πρωτοστατεί, στις ευρωπαϊκές 
κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας

Ποιος θα πληρώσει το «µάρµαρο»;

Η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι 
εξελίξεις που θα ακολουθήσουν συνέπεια των 
αντιπαραθέσεων των µεγάλων οικονοµικών και 
γεωστρατηγικών συµφερόντων θα προκαλέσουν 
µεγάλα βάρη για τους λαούς.

Η ακρίβεια, η αύξηση τις τιµής των καυσίµων, η 
ενεργειακή φτώχια είναι µερικές από τις οικονο-
µικές επιπτώσεις που βιώνουν ήδη οι ελληνικές 
οικογένειες. Οι τιµές του πετρελαίου έχουν αυξη-
θεί πάνω από 20% το βαρέλι πριν ακόµα από την 
κρίση στην Ουκρανία. Να πάρουµε υπόψη µας ότι 
η Ρωσία είναι ο δεύτερος µεγαλύτερος παραγωγός 
πετρελαίου στον κόσµο και πουλάει το µεγαλύτερο 
µέρος του αργού της σε ευρωπαϊκά διυλιστήρια. 
Επιπλέον, είναι ο µεγαλύτερος προµηθευτής φυσι-
κού αερίου στην Ευρώπη και στη χώρα µας.

Οι συνέπειες θα είναι άµεσες και στα τρόφιµα 
καθώς η Ουκρανία και η Ρωσία αντιπροσωπεύ-
ουν πάνω από το 25% της παγκόσµιας αγοράς του 
σίτου, γύρω στο 20% στο καλαµπόκι και 80% στο 
ηλιέλαιο. Αυτό σηµαίνει νέες αυξήσεις σε βασικά 
τρόφιµα. Την ίδια ώρα η αύξηση του κόστους των 
λιπασµάτων θα επιδεινώσει ακόµα περισσότερο 
την κατάσταση, λόγω των µειωµένων προµηθειών 
ποτάσας από την Λευκορωσία και τη µείωση εξα-
γωγών λιπασµάτων από τη Ρωσία µετά τις κυρώ-
σεις που έχουν επιβληθεί. Τέλος, µεγάλο πρόβλη-
µα θα αντιµετωπίσουν και οι αγροτοπαραγωγοί µε 
την απαγόρευση εξαγωγής οπωροκηπευτικών σε 
αυτές τις χώρες.

Η τουριστική αγορά «πάγωσε» 

Πολύ µεγάλο θα είναι το πρόβληµα στον τουρι-

σµό µε την απαγόρευση των αεροπορικών πτή-
σεων από και προς τη Ρωσία. Στις δηλώσεις τη 
∆ευτέρα, µεταξύ άλλων, ο πρέσβης της Ρωσίας 
στην Κύπρο, σχολιάζοντας τις κυρώσεις της ΕΕ
σε βάρος της Μόσχας έκανε φανερό ποιο θα είναι 
το αποτέλεσµα αυτών των αποφάσεων.

Είπε ο Ρώσος πρέσβης: «Νοµίζω ότι πυροβολούν 
τα πόδια τους οι Ευρωπαίοι. Από που θα έχουν το 
φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, το σιτάρι; Πως θα έχει 
η Κύπρος Ρώσους τουρίστες; ∆ε θα έρθουν. Στην 
Τουρκία θα πάνε. Το θέλετε; Θα ξοδέψουν τα χρή-
µατά τους εκεί. Καλοκαίρι έρχεται. Εσείς κλείσατε 
τον εναέριο χώρο της Κύπρου. Πυροβολήσατε τα 
πόδια σας. Και εµείς δεν θέλουµε να γίνει αυτό». 

Η τουριστική αγορά «πάγωσε» ακαριαία σε επί-
πεδο προκρατήσεων, καθώς ουδείς γνωρίζει πώς 
θα εξελιχθεί η κατάσταση στην εµπόλεµη ζώνη 
και ποιες νέες κυρώσεις, µετά την απαγόρευση 
πτήσεων και τον αποκλεισµό της Ρωσίας από το 
σύστηµα SWIFT, θα βάλουν νέα τρικλοποδιά στην 
τουριστική κίνηση, που περιµένει η Ελλάδα, µετά 
από δυο «συγκρατηµένες» χαµηλών… πτήσεων 
χρονιές, λόγω πανδηµίας.

800.000 τουρίστες ήρθαν το 2019 από τη Ρωσία 
στη χώρα µας, µε έσοδα που άγγιξαν τα 433 εκατ. 
ευρώ, σύµφωνα µε στοιχεία του προέδρου στην 
Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων, Γρηγόρη 
Τάσιου.

Για φέτος οι προοπτικές ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυ-
ντικές, αφού είχαν αυξηθεί οι προγραµµατισµένες 
πτήσεις και προβλεπόταν η πραγµατοποίηση ακό-
µη και 24 δροµολογίων από τη Μόσχα προς την 
Αθήνα εβδοµαδιαίως και 31 από τη Μόσχα προς το 
Ηράκλειο Κρήτης, που είναι σταθερά προορισµός-
µαµούθ για τη Ρωσία. Ενώ δεν αποκλειόταν και η 
προσθήκη πτήσεων προς Χανιά, Μύκονο (µια και 
η Κρήτη, µαζί µε τη Χαλκιδική και το Νότιο Αιγαίο 
αποτελούν τοπ επιλογές των Ρώσων), η Κως και 
τα Επτάνησα.

πρώτο θέµα
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Ενεός…

Τα καθεστωτικά ΜΜΕ της χώρας, κάνουν µε 
ευκολία από κουτσοµπολιά για τα «σκουπί-
δια» της µεσηµβρινών εκποµπών, έως διε-
θνείς πολιτικές εκτιµήσεις!

Έτσι, π.χ. απεικονίζουν κατοίκους του Κι-
έβου που προσπαθούν να βρουν καταφύγιο 
στο µετρό, άσχετα αν οι εικόνες είναι από ατύ-
χηµα µετά από ποδοσφαιρικό αγώνα το 2018! 
Είναι τα ίδια τα Μέσα που πριν από χρόνια 
παρουσίασαν ως είδηση για την πολιτική της 
Βόρειας Κορέας αποσπάσµατα από χιουµορι-
στική εκποµπή της ασιατικής χώρας.

Μαζί µε όλα αυτά τα τραγελαφικά των δή-
θεν σοβαρών ΜΜΕ έχουµε και τους ξερόλες 
που υψώνουν σηµαία ειρήνης και κάνουν 
πορείες δίχως όµως να µπουν στον κόπο να 
σκεφτούν πώς ξεκίνησε ο πόλεµος στην Ου-
κρανία. «Κιχ» δεν ακούγεται για το ΝΑΤΟ και 
τις ευθύνες του. Κουβέντα δε γίνεται για το 
ασφυκτικό πρέσινγκ που άσκησαν οι αµερι-
κανοί µέσω των ευρωπαίων στο µαλακό υπο-
γάστριο της Ρωσίας. Ξέχασαν µε µιας τι έγινε 
στη Συρία µε τον Άσαντ, στη Γιουγκοσλαβία 
µε τον Μιλόσεβιτς, στη Λιβύη µε τον Καντάφι, 
για να µη το µακρύνουµε και φθάσουµε στο τι 
ακριβώς έγινε και στο Ιράκ. 

Μιλούν λοιπόν για ειρήνη αυτοί που επί 
χρόνια δεν έχουν καταλάβει τι ακριβώς έχει 
γίνει στην Ουκρανία και ότι από την ανατρο-
πή του προέδρου Γιανούκοβιτς το 2014, πε-
ρίπου 14000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή 
τους από τους φιλοναζιστές. Μιλούν για ειρή-
νη αυτοί που δεν µπορούν να καταλάβουν ότι 
η επέκταση του ΝΑΤΟ προς ανατολάς είναι 
ουσιαστικά επιθετική πράξη κατά της Ρωσίας.

Από την άλλη ο χρήσιµος ηλίθιος (βλ.: κυ-
βέρνηση Ουκρανίας), χάιδεψε τα ναζιστικά 
παραστρατιωτικά τάγµατα, ενώ αδιαφόρησε 
για τα πογκρόµ ενάντια στους αντιφρονού-
ντες. Η κυβέρνηση της Ουκρανίας έκανε τη 
βρώµικη δουλειά µε τις ευλογίες του ΝΑΤΟ 
και της Ε.Ε. και στο διά ταύτα έµεινε µόνη της 
ενάντια στη Ρωσία. Ίσες αποστάσεις άλλωστε 
δεν υπάρχουν. Είναι µόνο για τους βλάκες. Οι 
ίσες αποστάσεις ευνοούν πάντα τον δυνατό-
τερο.

Επί της ουσίας. Η ρώσικη αντίδραση είναι 
ουσιαστικά η πρώτη µετά από πολλά χρόνια 
που βάζει ΣΤΟΠ στο ΝΑΤΟ και την επε-
κτατική µηχανή των ΗΠΑ που το ελέγχει 
απόλυτα.

Τέλος, το πιο ωραίο αφήγηµα είναι αυτό για 
τις κυρώσεις της Ε.Ε. και των ΗΠΑ κατά της 
Ρωσίας. Ή όλοι αυτοί δε γνωρίζουν τι σηµαίνει 
φυσικό αέριο για τις οικονοµίες στην Ευρώπη 
ή δεν ξέρουν που παράγεται το 40% του στα-
ριού που τρώει η Ευρώπη…

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

Προπαγάνδα: 
Πόλεµος της 
πληροφόρησης

Η προπαγάνδα δεν έχει καµία σχέση µε την 
«κανονική» επικοινωνία όπως την ξέρουµε. Το 
λήµµα προπαγάνδα σηµαίνει παρουσίαση ενός 
µηνύµατος µε έναν συγκεκριµένο τρόπο για να 
εξυπηρετήσει συγκεκριµένους σκοπούς.

Η προπαγάνδα διαφέρει από την «κανονική» 
επικοινωνία γιατί αντί να µεταδώσει απλώς τα 
γεγονότα, τα διαφοροποιεί µε δόλιες µεθόδους. 
Χρησιµοποιείται στις µέρες µας, στην πολιτική, 
στην εκπαίδευση, στην καθηµερινή µας ζωή και 
κυρίως στους πολέµους που κατά καιρούς ξε-
σπάνε στον κόσµο.

Σύµφωνα µε τον George Orwell «ένα από τα 
τροµακτικότερα χαρακτηριστικά του πολέµου 
είναι η πολεµική προπαγάνδα. Όλα αυτά τα ουρ-
λιαχτά, τα ψέµατα και το µίσος έρχονται πάντοτε 
από αυτούς που δεν πολεµούν». Και όλα αυτά 
ελέχθησαν πριν από τον δεύτερο παγκόσµιο πό-
λεµο, όταν τα µέσα επικοινωνίας ήταν µετρηµέ-
να στα δάχτυλα του ενός χεριού. Φανταστείτε 
στις µέρες µας, µε την έλευση των κοινωνικών 
δικτύων, ποια η δυνατότητα των πολιτών να 
φιλτράρουν την αλήθεια, που είναι και το πρώ-
το και µεγαλύτερο θύµα σε κάθε πόλεµο, όπως 
ο Αισχύλος είχε πει πρώτος.

Στόχος της προπαγάνδας είναι η χειραγώγηση 
της κοινής γνώµης και η αποδοχή της δικαιο-
λογίας για την ανάγκη της όποιας στρατιωτικής 
επέµβασης.

Η ιστορία είναι γεµάτη από παραδείγµατα χω-
ρών που για διάφορους λόγους, οικονοµικούς, 
ιδεολογικούς, ιµπεριαλιστικούς, ξεκίνησαν πο-
λεµικές επιχειρήσεις, στηριζόµενες στα φίλια 
µέσα επικοινωνίας, που θα δικαίωναν τις πρά-
ξεις τους και θα εξέπεµπαν «αφιλτράριστα» τα 
προπαγανδιστικά τους µηνύµατα. Πολλές φο-
ρές η προπαγάνδα προηγείται µιας πολεµικής 
σύρραξης ή ακόµα και οποιασδήποτε συνθήκης 
κατάπαυσης πυρός.

Στην πολιτική η προπαγάνδα παίζει κυρίαρχο 
ρόλο. Η µεγάλη διασπορά των παραδοσιακών 
µέσων ενηµέρωσης καθώς και η ανεξέλεγκτη 
δράση των µέσων κοινωνικής δικτύωσης, δη-
µιούργησαν τη νέα µορφή επικοινωνίας, τη λε-
γόµενη και «µαύρη» προπαγάνδα, µε στρατιές 
νέων εργαζοµένων που δηµιουργούν τα λεγό-
µενα fake news, και τρολάρουν, λέξεις, προτά-
σεις και υπολήψεις πολιτικών.

Καθώς συνεχίζεται ο πόλεµος στην Ουκρανία, 
ο πόλεµος της παραπληροφόρησης καλά κρατεί, 
και από τα δύο αντιµαχόµενα µέρη. Κυριαρχεί 
η προώθηση ψευδών ειδήσεων, στην αφήγηση 
των µέσων ενηµέρωσης και τα ανεπιβεβαίωτα 
βίντεο που προβάλουν µη επαληθευµένα περι-
εχόµενα. Πολλά από τα µέσα χρησιµοποιούν τα 
σχόλια χρηστών των µέσων κοινωνικής δικτύ-
ωσης και παρουσιάζουν παραπλανητικούς τίτ-
λους και ψεύτικες ιστορίες.

Μετά το τέλος του πολέµου θα µάθουµε την 
πραγµατική αλήθεια. Προς το παρόν έχουµε 
ενηµέρωση από τρολ και ψεύτικους λογαρια-
σµούς, µε µοναδικό στόχο το ηθικό των µαχη-
τών και του άµαχου πληθυσµού.

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου

Ανακοίνωση 
προς τους 
ιθαγενείς

Τι είναι άραγε σηµαντικό σε µια κοινωνία; Τι 
είναι στη δική µας; Ποια η πρώτη µας προτε-
ραιότητα;

Πριν από λίγες µέρες εκδόθηκε δελτίο τύπου, 
πρώην υπουργού και µεγαλοστελέχους του κυ-
βερνώντος κόµµατος, που µας πληροφορούσε 
ότι σήµερα είναι µία σηµαντική µέρα γιατί έγινε 
αποδεκτό το κοινό αίτηµα των δηµάρχων Πάρου 
και Νάξου, για την ακτοπλοϊκή σύνδεση Πίσω 
Λιβάδι – Χώρα Νάξου και επίσης, ότι το αίτηµα 

αυτό συνδέεται µε δικές του πολυετείς µεγάλες 
προσπάθειες.

Σκοπός της συγκεκριµένης σύνδεσης θα εί-
ναι η εξυπηρέτηση των τακτικών και έκτακτων 
αναγκών υγείας, ειδικά των νεφροπαθών της 
Πάρου και Αντιπάρου, µε το Νοσοκοµείο της 
Νάξου. Μετάφραση, έχουν µείνει κάτι ψίχουλα 
στο τραπέζι µετά το «λουκούλλειο γεύµα», ελάτε 
να χορτάσετε…

Αντί να λύσουµε το πρόβληµα µε την ίδρυση 
µονάδας τεχνητού νεφρού στο νησί, που απο-
τελεί το πραγµατικό, κυρίαρχο αίτηµα των πο-
λιτών και τη µοναδική λύση, πάµε σε «ασπιρί-
νες». Ευτυχώς είδαµε αντιδράσεις, σε άρθρο που 
τοποθετεί το ζήτηµα στη σωστή του βάση, από 
συµπολίτισσα µας του χώρου της υγείας και την 
αντιπολίτευση του δήµου. ∆εν έγινε όµως το ίδιο 
από την πλειοψηφία και τον δήµαρχο που έχουν 
και το µαχαίρι και το πεπόνι.

Είπαµε αγαπητοί φίλοι, όλα είναι οι προτε-
ραιότητες που βάζεις και ως δήµος Πάρου και 
ως πολιτική εξουσία, αλλά και ως κοινωνία για 
να µη βγάζουµε «έξω την ουρά µας». Τι θα γίνει 
τώρα; ΤΟ ΘΕΜΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ. 
Είναι το πιο σηµαντικό.

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου
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Σε απόγνωση οι 
κτηνοτρόφοι

Τις τελευταίες ηµέρες βρίσκονται σε απόγνωση οι 
κτηνοτρόφοι του νησιού µας, γιατί εκτός από τις 
δυσκολίες που αντιµετωπίζουν µε τις ανατιµήσεις 
των τροφών, των λιπασµάτων, των καυσίµων και 
των φαρµάκων, αντιµετωπίζουν την καταστροφή 
από τις επιθέσεις που δέχονται τα κοπάδια τους.

Οι επιθέσεις στα κοπάδια γίνονται από οι-
κόσιτα σκυλιά, που το βράδυ οι ιδιοκτήτες τους 
τα αφήνουν ελεύθερα. Είναι η περίοδος που τα 
αγαπηµένα µας τετράποδα ζευγαρώνουν και 
έχουν πιο επιθετική συµπεριφορά. Τα αρσενικά, 
στην αναζήτηση των θηλυκών για το ζευγάρωµα, 
γίνονται οµάδες (αγέλες) και επιτίθενται σε πρόβα-
τα που είναι στα χωράφια αφού αυτή την εποχή 
αρχίζει να φύεται το χορτάρι που έχουν ανάγκη 
για τη βόσκηση. 

Με κτηνιατρικές βεβαιώσεις και µε καταγ-
γελίες και µηνύσεις στην αστυνοµία έχουµε 
σύνολο σε µια εβδοµάδα 29 αµνούς νεκρούς και 
8 τραυµατισµένους. Ακόµα, 7 πρόβατα νεκρά και 
4 τραυµατισµένα. Επίσης, σύµφωνα µε την κτη-
νιατρική υπηρεσία του τµήµατος της Περιφερει-
ακής Ενότητας Πάρου, υπάρχουν άλλοι 10 αµνοί 
νεκροί, τέσσερις τραυµατισµένοι και άλλα τέσσερα 
πρόβατα, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για άλλα 
επτά αρνιά (έως την ώρα που έκλεισε η ύλη µας 

δεν είχε διασταυρωθεί η πληροφορία για τα τε-
λευταία 7 αρνιά). Σηµειώνουµε ακόµα, ότι το 90% 
των τραυµατισµένων ζώων θα πεθάνουν δραµατι-
κά µέσα στο επόµενο διάστηµα. Επίσης, επιθέσεις 
έχουν γίνει και στον Πρόδροµο σε 18 κότες δύο 
ιδιοκτητών.

Η ποινική ευθύνη των ιδιοκτητών για τις κατα-
στροφές αυτές είναι µεγάλη. Συγκεκριµένα υπάρ-
χει εκτός της αποζηµίωσης για το ζώο που δέχθη-
κε την επίθεση και το πρόστιµο που επιβάλλονται 
σύµφωνα µε τον νέο Νόµο για τα ανεπιτήρητα 
ζώα που δηµιουργούν προβλήµατα. Ο νόµος είναι 
πολύ συγκεκριµένος όσον αφορά την ευθύνη για 
την επιτήρηση των σκυλιών που έχουµε στο σπίτι 
µας. Επίσης, για άλλη µια φορά γίνεται κατανοητή 
η ανάγκη για τη στείρωση τους.

Εγγραφές στα 
σχολεία

Με κοινή ανακοίνωση, τα υπουργεία Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, και Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης 
ανακοίνωσαν ότι ενεργοποιείται η ηλεκτρονική 
πλατφόρµα εγγραφών στα δηµόσια Νηπιαγωγεία 
Γενικής Παιδείας για το σχολικό έτος 2022-2023. 
Πρόκειται για την πλατφόρµα proti-eggrafi.
services.gov.gr η οποία θα παραµείνει ανοιχτή 
έως και Κυριακή 20 Μαρτίου 2022.

Στα νηπιαγωγεία εγγράφονται παιδιά που γεννή-
θηκαν το 2017 και το 2018. Η διαδικασία αίτησης 
εγγραφής είναι απλή: ο γονέας – κηδεµόνας, αφού 
αυθεντικοποιηθεί µε τους κωδικούς στο Taxisnet, 
θα επιλέξει το νηπιαγωγείο που αντιστοιχεί στη δι-
εύθυνση κατοικίας του και θα υποβάλει ηλεκτρο-
νικά την αίτηση εγγραφής του νηπίου.

Παράλληλα, από 1η έως και 20η Μαρτίου 2022 
ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την εγγραφή των 
µαθητών και µαθητριών που θα φοιτήσουν για 
πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του ∆ηµοτικού Σχολεί-
ου για το σχολικό έτος 2022-2023. Οι αιτήσεις και 
τα δικαιολογητικά θα κατατίθενται στη σχολική 
µονάδα µε κάθε πρόσφορο τρόπο για την αποφυ-
γή συγχρωτισµού, όπως µέσω ηλεκτρονικού τα-
χυδροµείου (e-mail) ή ταχυδροµείου. Στην A’ τάξη 
του δηµοτικού σχολείου θα φοιτήσουν οι µαθητές 
και µαθήτριες που γεννήθηκαν το 2016.

Η φετινή 8η Μάρτη είναι ηµέρα πάλης

για την ισοτιµία και τη χειραφέτηση

της γυναίκας, που είναι ασπίδα προστασίας

ενάντια στην εκµετάλλευση, τη µήτρα της βίας

και του ιµπεριαλιστικού πολέµου που ξέσπασε

στην Ουκρανία.

Οµάδα Γυναικών
Πάρου Αντιπάρου
(Μέλος της ΟΓΕ)  

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΠΟΛΕΜΟΣ
ΚΑΙ ΒΙΑ
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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

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 ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ
και ΤΑΜΙΑΣ ζητείται από κατά-
στηµα στην Παροικιά. Επιθυµητή η 
γνώση αγγλικών. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6937 605 963 και στο email: 
marianthiplali@gmail.com

Η ΗERTZ AUTOHELLAS ΠΑΡΟΥ 
αναζητά CUSTOMER SERVICE 
REPRESENTATIVES να ενταχθούν 
στη δυναµική της οµάδα! Η θέση 
του CSR έχει ως βασικό στόχο 
να προσφέρει επαγγελµατικά και 
αποτελεσµατικά τα προϊόντα και 
τις υπηρεσίες της Hertz ΑutoHellas 
έτσι ώστε να καλύπτει πλήρως τις 
ανάγκες των πελατών. Απαραίτητα 
προσόντα είναι δίπλωµα οδήγησης 
και γνώση αγγλικής γλώσσας! Γίνε 
και συ µέλος της πιο δυνατής οµάδας 
car rental! Στείλε το βιογραφικό 
σου στα hr.career@hertz.gr ή 
nragousis@hertz.gr 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το 
ξενοδοχείο Poseidon of Paros Hotel 
& Spa 5* στην Πάρο για εποχική 
απασχόληση µε ικανοποιητικό µισθό 
συν επιδόµατα. Εάν επιθυµείτε να 
γίνετε µέλος της οµάδας µας, παρα-
καλούµε όπως τηλεφωνήσετε στό 
6987 888774 ή στείλτε το βιογρα-
φικό σας στο e-mail: operations@
poseidon-paros.gr 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το κατά-
στηµα «Arsenis», για τα παρακάτω 
πόστα: BARISTA για το καφέ του 
καταστήµατος της Παροικιά και ΠΩ-
ΛΗΤΡΙΑ και ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
για το κατάστηµα της χονδρικής στη 
Νάουσα. Επικοινωνία στο email: 
ktimaarseni@gmail.com

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται από 
εταιρεία αθλητικών ειδών, για το 
κατάστηµά της στη Πάρο. Αποστολή 
βιογραφικών στο cvs2@diethnis-
athlitiki.gr

Το ξενοδοχειακό συγκρότηµα 5* 
Summer Senses, αναζητά για τη 
σεζόν 2022 νέους, δυναµικούς και 
ταλαντούχους συνεργάτες, µήπως 
είσαι ένας από αυτούς?
ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ

Απαιτούµενα προσόντα / δεξιότητες:
• Προϋπηρεσία
• Επαγγελµατική εµφάνιση
• ∆ιάθεση για προσφορά υπηρεσιών 
φιλοξενίας υψηλών προδιαγραφών
• Εµπειρία στις διαδικασίες υγιεινής 
και καθαριότητας δωµατίων, των 
επισιτιστικών τµηµάτων λοιπών 
εσωτερικών και εξωτερικών χώρων 
του Ξενοδοχείου
• Ικανότητα αποτελεσµατικής 
οργάνωσης εργασιών και διαχείρισης 
χρόνου
• Ευχάριστη προσωπικότητα µε 
χαµόγελο - οµαδικότητα – προ-
σαρµοστικότητα – προσοχή στη 
λεπτοµέρεια
Η εταιρία µας προσφέρει:
• Συνεχή εκπαίδευση
• Ανταγωνιστικές µισθολογικές 
απολαβές αναλόγως προσόντων
• Ποιοτικές συνθήκες διαµονής και 
διατροφή
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• ∆υνατότητες εξέλιξης µέσα από 
την εταιρεία
Όπως αποστείλετε το βιογραφικό σας 
στο manager@summersenses.gr ή 
καλέστε στο τηλέφωνο 22840 93000.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τα πόστα 
καµαριερών, µπουφέ σέρβις και
βραδινής ρεσεψιόν. Απαραίτητη 
η προϋπηρεσία για το πόστο καµα-
ριέρας, καθώς και γνώση αγγλικών 
για τα πόστα µπουφέ, σέρβις και 
ρεσεψιόν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 
6947 023 004. 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ ζητείτε για το πόστο 
βραδινής ρεσεψιόν (Ξενοδοχείο Έρη), 
απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Τηλέ-
φωνο επικοινωνίας 6947 023 004

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φύλαξη ηλικιω-
µένων, για 1 φορά την εβδοµάδα, 
κάθε Κυριακή. Τηλ. για πληροφορίες: 
6932 426 568, 210 5780457

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για πλήρη 
απασχόληση σε δικηγορικό γραφείο 
στη Παροικία Πάρου. Απαραίτητες 
ικανότητες: διαχείριση κοινού, υπευ-
θυνότητα, οργάνωση και προσοχή 
στη λεπτοµέρεια. Για δήλωση ενδι-
αφέροντος, αποστείλετε βιογραφικό 
µε email στο recruitment.dkrlaw@
yahoo.com

MASSEUSE/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ 
ζητείται στην Αντίπαρο. Απαιτούµενα 
προσόντα: Προϋπηρεσία τουλάχιστον 
3 ετών. Παρέχεται 3µηνη απασχόλη-
ση από Ιούνιο µέχρι και Αύγουστο. 
Μισθολογικές απολαβές αναλόγως 
προσόντων. ∆ωρεάν ∆ιαµονή και 
∆ιατροφή. Ευχάριστο περιβάλλον 
εργασίας. Αποστολή βιογραφικών 
στο vilabro@gmail.com, Τηλ. 
επικοινωνίας: 6946 00 00 36 

ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΞΥΛΟΥ και ΜΗΧΑΝΟΞΥ-
ΛΟΥΡΓΟΙ ζητούνται από νέα ανα-
πτυσσόµενη εταιρεία παραγωγής και 
τοποθέτησης ξύλινων κουφωµάτων 
για την στελέχωση της. Αγγλικά και 
επαγγελµατικό δίπλωµα θα ληφθεί 
υπόψιν. Επικοινωνία στο e-mail: 
info@bausystems.gr και στο τηλ: 
22840 41786

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

ΝΕΑΡΟΣ ζητείται για εργασία σε 
γραφείο ενοικιάσεως αυτοκινήτων, 
(οδηγός και πλύσιµο Ι.Χ). Απαραίτητα: 
άδειας οδήγησης Ι.Χ και γνώση 
Αγγλικών. Περισσότερες πληροφο-
ρίες στο τηλέφωνο επικοινωνίας: 
22840 21232 

ΑΤΟΜΟ ζητείται για µόνιµη εργασία, 
ως ελεγκτής,από το Autovision ΚΤΕΟ 
Πάρου. Τηλέφωνο: 6941411564. 
Αποστολή βιογραφικών: kteoparou@
autovision.gr

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για την Αντίπαρο. 
Απαιτούµενα προσόντα: Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική 
κουζίνα. Άριστη γνώση και εφαρµογή 
πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίµων. Ευχάριστος 
και θετικός χαρακτήρας. Απόφοιτος 
σχολής µαγειρικής. Παρέχεται 3µηνη 
απασχόληση από Ιούνιο µέχρι και 
Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές 
αναλόγως προσόντων. ∆ωρεάν 
∆ιαµονή και ∆ιατροφή. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βι-
ογραφικών στο vilabro@gmail.com, 

τηλ. επικοινωνίας: 6946 00 00 36

ΑΤΟΜΟ ζητείται από το καφέ – σνακ 
µπαρ «ΦΛΟΙΣΒΟΣ», για τη βραδινή 
βάρδια στην κουζίνα. Τηλ. επικοινω-
νίας: 6932 170 113

ΚΥΡΙΑ µε δυνατότητα συνεννόη-
σης σε ξένη γλώσσα ( αγγλικά), 
ζητείται για φροντίδα-καθαριότητα 
συγκροτήµατος κατοικιών 6 χλµ. 
από την Παροικιά. Παρέχεται σπίτι 
για διαµονή. Χρόνος απασχόλησης 
4-5 µήνες. Τηλ. επικ. 6970 975 185 
απογευµατινές ώρες.

ΣΤΕΛΕΧΗ δραστήρια, δυναµικά και 
φιλόδοξα ζητούνται από επιχείρηση 
κουφωµάτων και επίπλων κουζίνας 
στην Πάρο, για µόνιµη απασχόληση. 
1.Πωλητής (τρια) υπεύθυνος 
πωλήσεων. 2.Σχεδιαστής (στρια) 
κουζίνας εσωτερικών χώρων. 
Μισθός, Bonus απόδοσης. Τηλ. 6942 
051 806

Β’ ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται από Premium 
Εστιατόριο στη Νάουσα της Πάρου. 
Απαραίτητα προσόντα: Σχετικό πτυχίο, 
Εµπειρία σε Fine Dining, Οµαδικό 
πνεύµα και συνέπεια. Παροχές: 
Ικανοποιητικός µισθός, ∆ιαµονή, 
∆ιατροφή. Στοιχεία επικοινωνίας: 
210 6857055 και E-mail: career@
sophiasuites-santorini.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για τη θέση της 
ρεσεψιόν ζητείται από επιχείρηση 
ενοικιαζόµενων δωµατίων στην 
Παροικιά. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών και η άδεια οδήγησης 
αυτοκινήτου. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6936 501 107 

Η Εταιρεία Χρήστος Παντελαίος & 
ΣΙΑ ΟΕ, αναζητεί για µόνιµη εργασία, 
α) Ο∆ΗΓΟ και β) ΛΟΓΙΣΤΗ. Τηλ. 
επικοινωνίας για περισσότερες 
πληροφορίες: 22840 41598

ΡΕΣΕΨΙΟΝΙΣΤ/ΒΟΗΘΟΣ ΥΠΕΥ-
ΘΥΝΟΥ ΡΕΣΕΨΙΟΝ ζητείται από 
το ξενοδοχείο 5 αστέρων CALME 
BOUTIQUE HOTEL στην Πάρο. Τα 
κύρια προσόντα είναι η προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση και η γνώση 
Αγγλικών. Η εταιρία προσφέρει 
πλήρη απασχόληση (µέσα Μαΐου-
τέλη Σεπτεµβρίου 2022), µισθό από 
1.200,00€ - 1.400,00€, διατροφή, 

διαµονή (wi-fi ) και στολή. Αποστολή 
βιογραφικών στο recruitment@
calmehotelparos.com & τηλέφωνο 
+3022840 28695.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για δουλειά 
γραφείου µε δίπλωµα οδήγησης ΙΧ, 
καλή γνώση αγγλικών για σεζόν 
στην Avis Πάρου (Λιµάνι Παροικίας 
& Αερολιµένας). Τηλ. Επικοινωνίας : 
6932 628 300

ΜΕΛΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
ζητούνται από 4* ξενοδοχείο στην 
Πάρο για το διάστηµα Απρίλης– 
Οκτώβρης. Απαραίτητα προσόντα: 
Άριστη γραπτή & προφορική γνώση 
Αγγλικών. Προϋπηρεσία σε ρεσεψιόν 
ξενοδοχείου αντίστοιχης κατηγο-
ρίας. Επικοινωνιακοί & πρόθυµοι 
χαρακτήρες. Επιθυµητά προσόντα: 
Γνώση 2ης ξένης γλώσσας (κατά 
προτίµηση Γαλλικών ή Ιταλικών), 
Απόφοιτος/η τµήµατος τουριστικής 
σχολής. Παρέχεται: Ανταγωνιστικός 
µισθός & ασφάλιση, διαµονή & δια-
τροφή (για ενδιαφερόµενους που δεν 
κατοικούν στην Πάρο). Παρακαλώ 
στείλτε τα βιογραφικά σας στο info@
pyrgakihotel.gr και θα επικοινωνή-
σουµε άµεσα µαζί σας. ∆ιαφορετικά 
µπορείτε να µας καλέσετε στο 
6970283083 ή 2284022768.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗ-
ΚΟΝΤΩΝ ζητείται από εµπορική 
επιχείρηση στον Περιφερειακό 
Παροικιάς, µε δίπλωµα αυτοκινήτου- 
µοτοποδηλάτου, για όλο το χρόνο. 
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 22215, 
6979 203 351

Τα 5* Ξενοδοχεία της Kanava Hotels 
& Resorts αναζητούν για εποχιακή 
απασχόληση για σεζόν 2022 στην 
Πάρο: ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΑΠΟΘΗΚΗΣ, ΚΑ-
ΜΑΡΙΕΡΑ, ΑΧΘΟΦΟΡΟ – GROOM, 
Ο∆ΗΓΟ, ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ, ΜΑΓΕΙΡΑ, 
BARTENDER. Αποστολή βιογραφι-
κού: career@kanavahotels.com. 
Τηλ. επικοινωνίας: 210 8993790 
(ext.5). Προσφέρεται πακέτο απο-
δοχών, διαµονή µε συγκατοίκηση, 
πρωινό και µεσηµεριανό ανά ηµέρα.

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»

ΠΡΟΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Καβάλλης Σπυρίδων του Αρτεµίου και της Ιωάννας το γένος Φιλιπ-
πίδου, που γεννήθηκε στο Αµαρούσιο Αττικής και κατοικεί στη Νάουσα Πά-
ρου και η Θανασούλια Γεωργία του Παναγιώτη και της Ιωάννας το γένος 
Κρανίτου, που γεννήθηκε στο Αµαρούσιο Αττικής και κατοικεί στη Νάουσα 
Πάρου, θα παντρευτούν στον Πρόδροµο Πάρου. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

∆υνάµει της µε αριθµό 5/2022 ∆ιάταξης του Ειρηνοδικείου Πάρου εγκρίθη-
κε το από 06/12/2021 Καταστατικό του Σωµατείου µε την επωνυµία, στην ελ-
ληνική γλώσσα «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ∆ΙΑΣΩΣΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ»
και στην αγγλική γλώσσα “ANTIPAROSRESCUETEAM”, µε έδρα στο ∆ήµο 
Αντιπάρου και µε σκοπό τον αναφερόµενο στο δεύτερο (2ο) άρθρο του, ο 
οποίος συνίσταται «στην µε κάθε νόµιµο και πρόσφορο τρόπο παροχή βοή-
θειας σε κατοίκους ή και επισκέπτες της νήσου Αντιπάρου και της ευρύτερης 
θαλάσσιας και επίγειας περιοχής». Ο σκοπός είναι µη κερδοσκοπικός και το 
καταστατικό του ανωτέρω σωµατείου αποτελείται από είκοσι τρία (23) άρθρα. 

Αθήνα, 24/02/2022
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΚΩΝ/ΝΟΣ Θ. ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ
∆ΙΚΗΓΟΡΟΣ - Α.Μ. ∆.Σ.Α. 21952

Λ.ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ 142 - ΑΘΗΝΑ 11 471
ΤΗΛ: 210 3800403, E-mail :info@aivaliotislawfi rm.gr

Α.Φ.Μ. 063630001 ∆.Ο.Υ. ∆΄ΑΘΗΝΩΝ
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αγγελίες
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 παραγω-
γής τεχνικών έργων, µε έµφαση στις πολυτελείς κατοικίες 
και ξενοδοχεία. 

∆εξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά
• Αντίληψη συντονισµού και διαχείρισης όλων των διαδι-
κασιών παραγωγής κτηριακών έργων
• Εµπειρία άνω των δέκα ετών στη διοίκηση τεχνικών 
έργων/εργοταξίων
• ∆ιαχείριση κατασκευαστικών συνεργείων και συντονι-
σµός παραγγελιών
• Αντίληψη συµβάσεων έργων (συµφωνητικών) και 
τεχνικών προδιαγραφών έργων
• Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ 
• Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής 
γλώσσας.
• Πολύ καλή γνώση MS Offi  ce (excel, word).
• Γνώση ή επιθυµία για εκµάθηση sost ware χρονικού 
προγραµµατισµού (π.χ. MS Project ή συναφούς). 
• Επιθυµία για επαγγελµατική εξέλιξη
• Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών µε προτεραιότητα στη 
Γαλλική.
• IT literacy, Εξοικείωση µε ηλεκτρονικά µέσα παρακολού-
θησης έργων.
• Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, 
πρωτοβουλίες, unsupervised work
• ∆υνατότητα µετακίνησης αν απαιτηθεί (περίπου 10% του 
χρόνου απασχόλησης)
• 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

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Ι. Αντικείµενο
Παρακολούθηση/Υποστήριξη κατασκευής έργων της 
εταιρείας, στη Νήσο Πάρο 

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών παραγω-
γής τεχνικών έργων, µε έµφαση στις πολυτελείς κατοικίες 
και ξενοδοχεία. 

∆εξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά
• Εµπειρία άνω των είκοσι ετών στη διοίκηση τεχνικών 
έργων/εργοταξίων
• Συντονισµός και διαχείριση όλων των διαδικασιών 
παραγωγής κτηριακών έργων
• Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών έργων και οµάδων 
µηχανικών/εργοδηγών της Parostec
• ∆ιαχείριση κατασκευαστικών συνεργείων και συντονι-
σµός παραγγελιών
• ∆ιαχείριση συµβάσεων έργων (συµφωνητικών) και 
τεχνικών προδιαγραφών έργων
• Γνώση Autocad, ή Sketchup ή Rhino, ή Photoshop, κλπ 
• Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής 
γλώσσας.
• Πολύ καλή γνώση MS Offi  ce (excel, word).
• Γνώση sost ware χρονικού προγραµµατισµού (π.χ. MS 
Project ή συναφούς). 
• Επιθυµία για επαγγελµατική εξέλιξη
• Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών µε προτεραιότητα στη 
Γαλλική.
• IT literacy, εξοικείωση µε ηλεκτρονικά µέσα παρακολού-
θησης έργων.
• Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, 
πρωτοβουλίες, unsupervised work
• ∆υνατότητα µετακίνησης αν απαιτηθεί (περίπου 15% του 
χρόνου απασχόλησης)
• 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

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 παραγω-
γής τεχνικών έργων, µε έµφαση στις πολυτελείς κατοικίες 
και ξενοδοχεία. 

∆εξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά
• Αντίληψη συντονισµού και διαχείρισης όλων των διαδι-
κασιών παραγωγής κτηριακών έργων
• Εµπειρία άνω των τριών ετών στη διοίκηση τεχνικών 
έργων/εργοταξίων
• Γνώση κατασκευαστικών ειδικοτήτων συνεργείων
• Αντίληψη συµβάσεων έργων (συµφωνητικών) και 
τεχνικών προδιαγραφών έργων
• Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ.
• Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής 
γλώσσας.
• Πολύ καλή γνώση MS Offi  ce (excel, word).
• Γνώση ή επιθυµία για εκµάθηση sost ware χρονικού 
προγραµµατισµού (π.χ. MS Project ή συναφούς).
• Επιθυµία για επαγγελµατική εξέλιξη
• Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών µε προτεραιότητα στη 
Γαλλική
• IT literacy
• Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, 
πρωτοβουλίες, unsupervised work
• ∆υνατότητα µετακίνησης (περίπου 10% του χρόνου 
απασχόλησης)
• 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

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)

Ι. Αντικείµενο
Παρακολούθηση/Υποστήριξη κατασκευής έργων της 
εταιρείας, στις Νήσους Πάρο και Αντίπαρο 

ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου
Υποστήριξη και διαχείριση των διαδικασιών παραγωγής 
τεχνικών έργων, µε έµφαση στις πολυτελείς κατοικίες και 
ξενοδοχεία. 

∆εξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά
• Αντίληψη συντονισµού και διαχείρισης όλων των διαδι-
κασιών παραγωγής κτηριακών έργων
• Εµπειρία άνω των δεκαπέντε ετών στη διοίκηση τεχνι-
κών έργων/εργοταξίων
• ∆ιαχείριση κατασκευαστικών συνεργείων και συντονι-
σµός παραγγελιών
• Αντίληψη συµβάσεων έργων (συµφωνητικών) και 
τεχνικών προδιαγραφών έργων
• Μελέτη σχεδίων και µελετών κτηριακών έργων
• Ικανότητα χρονικού προγραµµατισµού αλληλουχίας 
εργασιών
• Ικανότητα διαχείρισης πολλαπλών συνεργείων και 
έργων, ταυτόχρονα
• Επιθυµία για επαγγελµατική εξέλιξη
• Καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής 
γλώσσας.
• Καλή γνώση MS Offi  ce (excel, word).
• Εξοικείωση µε ηλεκτρονικά µέσα παρακολούθησης 
έργων.
• Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, 
πρωτοβουλίες, συνεργασία µε υπεύθυνο µηχανικό έργου
• ∆υνατότητα µετακίνησης αν απαιτηθεί (περίπου 10% του 
χρόνου απασχόλησης)
• Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες)

ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις
Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής 
απασχόλησης µε έδρα τη Ν. Πάρου, µε κατανοµή χρόνου 
ανάλογα µε τον φόρτο, µεταξύ γραφείου και εργοταξίων. 

Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com

ιστορία

Στις Κυκλάδες η 
αρχαιότερη πόλη 
της Ευρώπης

Τα συµπεράσµατα από τη συνεχιζόµενη ανασκα-
φή στην περιοχή του Στρόφιλα της Άνδρου, που 
πρωτοήρθε στο φως πριν εικοσιπέντε χρόνια, κα-
ταδεικνύουν όχι µόνο ότι πρόκειται για την αρχαι-
ότερη πόλη στην Ευρώπη αλλά και µε ανεπτυγµένη 
τεχνολογία και πολιτισµό, κάτι που ανατρέπει τις 
µέχρι τώρα θεωρίες για τον Κυκλαδικό πολιτισµό 
την εποχή του Χαλκού

Όπως όλα δείχνουν η αρχαιότερη πόλη της Ευ-
ρώπης δε βρίσκεται σε κάποια απόµακρη στεριά 
αλλά στο δυτικό τµήµα της Άνδρου, στην καρδιά 
του Αιγαίου και στην άκρη των Κυκλάδων και 
φέρει το όνοµα Στρόφιλας. Καθώς οι αρχαιολόγοι 
ήρθαν, πριν από εικοσιπέντε χρόνια, σε επαφή µε 
έναν οικισµό που αποκαλύφθηκε σχεδόν ανέπα-
φος ανατρέποντας ό,τι γνώριζαν ως τότε για την 
εξέλιξη αλλά και την παλαιότητα του κυκλαδικού 
πολιτισµού, τα ευρήµατα που έρχονται διαρκώς 
στο φως µε τις συνεχιζόµενες ανασκαφές καταδει-
κνύουν ότι ήταν πολύ πιο εξελιγµένος από όσο 
µέχρι τώρα θεωρούσαν.

Για την ακρίβεια, οι αρχαιολογικές έρευνες στα-
διακά κατέδειξαν ότι ο Στρόφιλας ήταν ένας εύ-
ρωστος, ανεπτυγµένος, ναυτικού αλλά και γεωρ-
γικού τύπου πρωτο-αστικός οικισµός της τελικής 
νεολιθικής περιόδου, κάτι που ενισχύεται ακόµα 
περισσότερο από τις πρόσφατες συγκρίσεις µε 
άλλα ευρήµατα από άλλες ανασκαφές. Οι άοκνες 
προσπάθειες της υπεύθυνης αρχαιολόγου της 

ανασκαφής, δρ. Χριστίνας Τελεβάντου, η οποία 
έχει πραγµατοποιήσει πληθώρα ανασκαφών στις 
Κυκλάδες και έχει δηµοσιεύσει πολλά άρθρα σχε-
τικά µε τις έρευνες της, δείχνουν µάλιστα να δι-
καιώνονται αποδεικνύοντας ότι όντως επρόκειτο 
για τον πιο αρχαίο οικισµό στην Ευρώπη και για 
την πλέον ανεπτυγµένη οικιστική κοινότητα στο 
Αιγαίο!

Επόµενο στάδιο της έρευνας, η οποία δεν στα-
µατάει ποτέ αφού αποκαλύπτει ότι τελικά οι Κυ-
κλάδες ήταν πολύ πιο ανεπτυγµένες από ό,τι 
γνωρίζαµε αρχικά, είναι το να βρεθεί ο ιδανικός 
χώρος για να φιλοξενηθούν τα άκρως πολύτιµα 
αυτά ευρήµατα που εντοπίστηκαν στην ανασκα-
φή. Λαµβάνοντας, µάλιστα, υπόψη και άλλες αρ-
χαιολογικές ανακαλύψεις όπως εκείνη της Κέρου, 
όπου έχει εντοπιστεί, σύµφωνα µε τους βρετανούς 
αρχαιολόγους που πραγµατοποιούν ανασκαφές 
στο µικρό αυτό νησάκι, λίγο έξω από το Κουφονή-
σι, το πιο αρχαίο ναυτικό ιερό, καταλαβαίνουµε ότι 
ο Κυκλαδικός πολιτισµός τελικά ήταν πολύ 
πιο εξελιγµένος από ό,τι παραδέχονταν οι µέχρι 
πρότινος επιστηµονικές θεωρίες τόσο σε επίπεδο 
εξέλιξης της τεχνολογίας, όσο και της ναυτιλίας ή 

του πολιτισµού.
Η υπεύθυνη της ανασκαφής, Χριστίνα Τελεβά-

ντου µιλώντας στην ηλεκτρονική έκδοση της 
εφηµερίδας «Έθνος» τόσο για τη σπουδαιότητα 
της ανακάλυψης, όσο και το δύσκολο χρονικό των 
ανασκαφικών εργασιών καθώς οι αρχαιολόγοι, 
εκτός από τη συγκλονιστική αυτή αποκάλυψη, 
ήρθαν αντιµέτωποι µε έναν λόφο από σκουπίδια 
και άλλου είδους βλαβερά στοιχεία, που ακόµα συ-
νιστούν απειλή για τον αρχαιολογικό χώρο είπε:

«Η περιοχή είχε ήδη υποστεί τεράστια βλάβη από 
λατοµική δραστηριότητα και τη λειτουργία χωµα-
τερής.

Στα όρια της, αλώβητο, ωστόσο, δέσποζε ακόµη 
το οροπέδιο του Στρόφιλα, αντίστοιχο σε µορφολο-
γία µε το πλησίον της Αγοράς, ένα στοιχείο αρκετό 
για να τραβήξει το ενδιαφέρον µας ώστε να το δι-
ερευνήσουµε και στη συνέχεια να διαπιστώσουµε 
εκτεταµένα λείψανα προϊστορικής εγκατάστασης. 
Η σχεδόν 25ης ανασκαφή και µελέτη αποκάλυψε 
ένα µεγάλο τµήµα οχυρωµένου οικισµού µε πλη-
θώρα στοιχείων ανατρεπτικών για πολλούς τοµείς 
του Αιγαίου».
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Πέσαµε από τον 
Πύργο!
Μας έσπρωξε… 
και ο Ζαράνης

Παρά του ότι η ΑΕ Πάρου είχε πολλές τελικές 
προσπάθειες και ένα ανεκδιήγητο διαιτητή (Συ-
ριανό και πάλι) µπροστά της, η ΑΕ Πάρου άλλο 
ένα ηµίχρονο να έπαιζε, γκολ δε θα έβαζε στον 
εκτός έδρας αγώνα µε τον ΑΟ Πύργο στο γήπεδο 
των Φηρών.

Η ΑΕΠ ήταν καλύτερη απέναντι στην οµάδα της 
Σαντορίνης που είχε πίστη και µερικούς αρκετά 
ποιοτικούς ποδοσφαιριστές (Μ. Φύτρος, Τσουκα-
λάς, Λούκας, Αχµετάι), αλλά ήταν ανεπαρκής στην 
τελική προσπάθεια, ενώ έχασε τρεις φορές να πε-
τύχει γκολ σε τετ-α-τετ ποδοσφαιριστών της.

Από την άλλη ο ανεπαρκής συριανός διαιτητής, 
Ζαράνης, δεν µπόρεσε να δει το χέρι εντός περι-
οχής του Λούκα στο 15ο λεπτό, έπειτα από σουτ 
του Γιαννούλη. Η ΑΕ Πάρου έχασε στη Σαντορί-
νη έναν αγώνα (που θα έπρεπε να έχει κερδίσει), 
αφού ήταν ολοκάθαρο ότι δεν είχε στο παιχνίδι 
ένα σέντερ φορ κρούσης µέσα στην περιοχή του 
αντιπάλου και όλες οι προσπάθειές της γίνονταν 
περιφερειακά από την εστία.

«Ταυτότητα» του αγώνα

 9ο ΓΚΟΛ: Ο διαιτητής κ. Ζαράνης σφυρίζει 
φάουλ έξω από τη µεγάλη περιοχή της ΑΕ Πά-
ρου, έπειτα από διεκδίκηση της µπάλας στον αέρα 
µεταξύ Μ. Φύτρου και του παριανού αµυντικού 
Μουράι. Όσο φάουλ έκανε ο Μουράι, άλλο τόσο 
φάουλ έκανε και ο Φύτρος. Η παριανή οµάδα 
έκανε πρόχειρο τείχος και ο Φύτρος µε απευθεί-
ας εκτέλεση έστειλε την µπάλα στο «Γ» της εστίας 
µας, γράφοντας το 1-0.

15ο: Σουτ του Γιαννούλη προσκρούει στο χέρι 
του Λούκα, µέσα στην περιοχή του Πύργου. Ο δι-
αιτητής δείχνει «παίζεται».

16ο: Ο Αριανούτσος πλασάρει προς την εστία 
του Πύργου αλλά η µπάλα έφυγε βασανιστικά 
άουτ.

17ο: Ο Γιαννούλης βρίσκεται τετ α τετ µε τον 
τερµατοφύλακα του Πύργου, όπου µε δυνατό σουτ 
προσπαθεί να τον «σκοτώσει» αντί να πλασάρει. Ο 
καλός τερµατοφύλακας Τσουκαλάς, απόκρουσε σε 
κόρνερ.

34ο: Ο Αριανούτσος κάνει µπάσιµο στην περι-
οχή του Πύργου, αλλά γύρισε άτσαλα την µπάλα 
προσπαθώντας να δώσει ασίστ.

42ο: Ο Αριανούτσος µπαίνει στην περιοχή του 
Πύργου, αλλά τελευταία στιγµή ο Λούκας, «του 
παίρνει την µπουκιά από το στόµα».

47ο: Ο Μ. Φύτρος µπαίνει στην περιοχή και δί-
νει την µπάλα στον ∆αβιλά, αλλά το τακουνάκι του 
τελευταίου δεν έχει τύχη.

55ο: Εκπληκτική εκτέλεση φάουλ από τον Πα-
ντελαίο, αλλά ο τερµατοφύλακας του Πύργου απο-
κρούσει σε κόρνερ.

56ο: Ο Μ. Φύτρος µετά από πάσα του Αχµετάι 
πιάνει ένα εκπληκτικό σουτ προς την εστία µας, 
αλλά ο ∆. Ρούσσος αποκρούει. 

72ο: Ο Αχµετάι του Πύργου πιάνει ένα σουτ 
µε εξωτερικό φάλτσο, αλλά η µπάλα βρίσκει στο 
πάνω µέρος της οριζόντιας δοκού.

74ο: Ο Γιαννούλης βρίσκει µε σέντρα τον Αρια-

νούτσο, αλλά η κεφαλιά του τελευταίου φεύγει 
άουτ.

75ο: Ο Κρητικός βρίσκει µε ασίστ τον Αρκουλή, 
ο οποίος βγαίνει τετ α τετ µε τον τερµατοφύλακα 
της Σαντορίνης. Το τελικό σουτ που κάνει είναι 
«χλιαρό».

90+: Η ΑΕΠ χάνει µεγάλη ευκαιρία για να πά-
ρει τον πόντο της ισοπαλίας. Ο Βιτζηλαίος κάνει 
σέντρα στην περιοχή του Πύργου και βρίσκει τον 
«ξεχασµένο» Στρ. Κρητικό. Η κεφαλιά του τελευ-
ταίου από ευνοϊκή θέση φεύγει άουτ και οι παίκτες 
της παριανής οµάδας πέφτουν στο χορτάρι µη πι-
στεύοντας την κακή τους τύχη…

Οι πρωταγωνιστές – Η βαθµολογία τους

ΑΟ Πύργου: Τσουκαλάς 8, Παπαθανασίου 6 
(Αχµετάι 8), Μαντούσης 6, Νοµικός 6, Κρεµµύδας 
6, Βουλγαράκης 6, ∆αβιλάς 7, Μαναριώτης 6, Σε-
λιστάι 6, Λούκας 8, Μ. Φύτρος 9 (Σ. Φύτρος 6)

ΑΕ Παρου: Ρούσσος 7, Βιτζηλαίος 7, Παπαδό-
πουλος 6, Τριανταφυλλίδης 6 (Λόκα), Μουράι 6, 
Παντελαίος 7, Γιουρτζίδης 6 (Σ. Κρητικός 7), Γιαν-
νούλης 9, Εσάι 7 (Αρκουλής 7), Αριανούτσος 7, 
Ραµπαβίλας 7 (∆. Κρητικός 7).

∆ιαιτητής: Ζαράνης 2 µε βοηθούς την Ιωάννα 
Ρούσσου 6 και Γουίδ Ρούσσο 7.

Τελικά τι γίνεται µε τη διαιτησία;

∆ύο συριανοί διαιτητές έχουν παίξει στους αγώ-
νες της ΑΕ Πάρου για την ανάδειξη του πρωτα-
θλητή Κυκλάδων. Και στους δύο αγώνες υπάρ-
χουν παράπονα!

Την περασµένη εβδοµάδα γράψαµε ότι ο διαιτη-
τής κ. Βακόνδιος είναι καλός και ίσως βρέθηκε σε 
κακή ηµέρα. ∆εν ισχύουν τα ίδια για τον διαιτητή 
κ. Ζαράνη. Ο εν λόγω διαιτητής έχει αδικήσει και 
άλλοτε τις οµάδες του νησιού µας.

Καταρχάς, ο κ. Ζαράνης από την αρχή ήταν εµ-
φανές ότι δεν µπορούσε να παρακολουθήσει από 
κοντά τις φάσεις. Ακόµα, για δεύτερη επανα-
λαµβανόµενη φορά είδαµε Κυκλαδίτη διαι-
τητή να θεωρεί ότι είναι ο πρωταγωνιστής 
του αγώνα, κάτι που επισηµαίνεται και στην 
ανακοίνωση της ΑΕΠ. Προφανώς η επιτροπή 
διαιτησίας της ΕΠΣ Κυκλάδων θα πρέπει να κάνει 
συστάσεις και να επιστήσει γι’ αυτό την προσοχή 
στους διαιτητές. Στον περασµένο αγώνα της ΑΕΠ 
είδαµε τον διαιτητή κ. Βακόνδιο να σφυρίζει και 
να πηγαίνει προς τα αποδυτήρια όταν έπεσε µία 
κροτίδα στον αέρα. ∆ίχως καµία παρατήρηση, δί-
χως τίποτα. Πήρε τα 5 λεπτά δηµοσιότητας που 
του αναλογούσαν...

Στη Θήρα είδαµε τον κ. Ζαράνη να κάνει χειρό-
τερα πράγµατα για να είναι πρωταγωνιστής. Έτσι, 
µε τη σχολαστικότητά του εκνεύρισε τους πάντες, 
όταν π.χ. για µία εκτέλεση φάουλ στη σέντρα στα-
µατούσε το παιχνίδι και απαιτούσε να πάει η µπά-
λα 10 πόντους πιο πίσω!

Η διαιτησία στις Κυκλάδες έχει πρόβληµα.
Από τον πρώτο διαιτητή (Κουµπαράκης), που ακό-
µα αναρωτιούνται όλες οι εφηµερίδες για το πιο 
οφθαλµοφανές πέναλτι που έχει γίνει στη super 
league -πάνω στον Λένις του Ιωνικού στον αγώνα 
της Τρίπολης- και το κάλεσαν από το VAR να δει τι 
δεν είχε σφυρίξει, έως τον κ. Ζαράνη.

Μαζί µε την κατηφόρα της διαιτησίας στις Κυ-
κλάδες συµπαρασύρεται και η ΕΠΣ Κυκλάδων, 
που έτσι ή αλλιώς διοργανώνει το δυσκολότερο 
πρωτάθληµα της χώρας. Η ΕΠΣΚ απαξιώνει το 
«προϊόν». Ας µην κοροϊδευόµαστε µεταξύ µας. 
Άρα, τρόπος για να µπει φρένο υπάρχει και είναι 
ένας! Τιµωρία διαιτητών και «ψυγείο» από τους 
επόµενους αγώνες!

Περιφερειακό 
Πρωτάθληµα 
Ιστιοπλοΐας 
Νήσων Αιγαίου 
και Κρήτης

Εντυπωσιακό ήταν το θέαµα που πρόσφεραν οι 
νέοι ιστιοπλόοι στο Περιφερειακό πρωτάθληµα 
Νήσων Αιγαίου στις κατηγορίες Optimist και 
ILCA4 που διοργάνωσε ο Ν.Ο. Πάρου υπό την 
αιγίδα της Ε.Ι.Ο. και την υποστήριξη της ΓΓΑ, του 
δήµου Πάρου, της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του 
ΕΟΤ και του επιµελητηρίου Κυκλάδων και άλλων 
τοπικών αρχών.

Σηµειώνουµε ότι ο αγώνας µεταδόθηκε σε Live 
Streaming από το κανάλι της Ιστιοπλοϊκής Οµο-
σπονδίας στο You Tube και πολλοί φίλοι του αθλή-
µατος από την Ελλάδα και το εξωτερικό είχαν τη 
δυνατότητα να απολαύσουν συναρπαστικές ιστι-
οδροµίες. Ενδεικτικό του µεγάλου ενδιαφέροντος 
του πρωταθλήµατος ήταν ότι τα views έφτασαν 
τις 3.000.

Η φιλοξενία του ΝΟΠ και των κατοίκων του νη-
σιού σχολιάστηκε µε τα πιο θερµά λόγια από τους 
ιστιοπλόους και όλους όσοι βρέθηκαν στην Πάρο.

Στην κατηγορία Optimist στα αγόρια νίκησε 
ο Γεώργιος Βατάκης του Ν.Ο Χίου, στα κορίτσια 
η Κωνσταντίνα Ραγκούση του Ν.Ο. Πάρου, στα 
ILCA4 στα αγόρια νίκησε ο Γιώργος Κυπραίος του 
Ν.Ο. Πάρου και στα κορίτσια η Μαρία Σακελλαρο-
πούλου του Ν.Ο. Κω.

Ακόµα, σύµφωνα µε ανακοίνωση του Ναυτικού 
Οµίλου Νάουσας «Ναϊάς», µετείχε µε τους αθλη-
τές, Γεώργιο Πετρόπουλο, ∆ηµήτριο-∆ήµο Βάρ-
σαµο και Νικόλαο-Ευάγγελο Καλλέργη στα Laser, 
ενώ στα Optimist µε τους Ιωάννη Αναγνωστόπου-
λο, Λουίζ Κολέτ Μπουρζέ, Πέτρο Αντωνίου, Αντώ-
νιο Ρούσσο, Μιχαήλ Τριαντάφυλλο και Βασίλειο 
Τσαµπούκο. Ο «Ναϊάς» σε σχετική ανακοίνωσή 
του επισηµαίνει: «[…] Ευχαριστούµε το Πάρκο Πά-
ρου για τη στήριξη των αθλητικών τµηµάτων του 
Ναϊάς, τους προπονητές µας, Ζαννέτο Μαλατέστα 
και Νίκο Κοντραφούρη που στηρίζουν και δίνουν 
κίνητρα στους αθλητές, τους γονείς και όλους όσοι 
βοηθούν µε οιονδήποτε τρόπο τις προσπάθειες των 
παιδιών µας».
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Νίκες ΑΟΠ στο 
µπάσκετ

Σηµαντική νίκη µε 33-50 πέτυχε η παιδική οµάδα 
µπάσκετ του ΑΟΠ που του δίνει πολλές ελπίδες 
για την πρώτη θέση του Οµίλου, καθώς συνεχίζει 
αήττητος στο πρωτάθληµα.

Η παριανή οµάδα ακολουθούσε καλάθι – καλάθι 
τον ΑΠΣ στο πρώτο ηµίχρονο, αλλά στο δεύτερο 
ηµίχρονο µε σκόρερ τους Ρίνι και Βάσι πήρε προ-
βάδισµα που δεν το άφησε ως τη λήξη του αγώνα. 
Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 10-6, 25-21, 36-40 
και 44-50.

Συνθέσεις:

ΑΠΑΣ τα Φανάρια: Βασιλάκης 1, Κορακίτης, 
Τριαντάφυλλος 4, Μαγγιώρος, Σκουλάτος, Πε-
τράς 4, Μανδηλαράς 16(3), Ορφανός, Κουφόπου-
λος12(1), Γκόλφης 7(1), Σιδερής

ΑΟ Πάρου: Θωµόπουλος 4, Κοντοθεοδώρου, 
Μπιλίρης, Σωφρονάς, Σιφναίος, Μαούνης, Λυµα-
ράκης 3(1), Ζαµπουνίδης, Σκιαδάς 7(1), Ρίνι 18(1), 
Βάσι 18.

Κορασίδες

Οι κορασίδες του ΑΟΠ κέρδισαν στη Σαντορίνη 
την τοπική οµάδα µε 43-72 Η οµάδα µας αγω-
νίστηκε µε τις: Πετροπούλου 16 (1), Ρούσσου 4, 
Βιώνη 30 (1), Αποστολοπούλου 12, Περράκη, Β. 
Καραντάκη, Ν. Καραντάκη 6, Συριανού, Οικονό-
µου και Κόττικα 4.

Βαθµολογίες

Β’ Όµ. Παίδων
1. Πλοηγός Αντιπάρου 7
2. ΑΟ Πάρου 6
---------------------------------
3. ΑΕ Σαντορίνης 6
4. ΑΠΣ Φανάρια 5
5. Πανναξιακός ΑΟΚ 0
Σηµ.: ΑΟ Πάρου και Πανναξιακός ΑΟΚ έχουν 

έναν αγώνα λιγότερο.
Β’ Όµ. Κορασίδων
1. ΑΟ Πάρου 5
2. ΑΠΑΣ Φανάρια 2
---------------------------------
3. ΑΕ Σαντορίνης 2
4. Πανναξιακός ΑΟΚ 0

Αθλητικό 
πανόραµα 
Κυκλάδων

Έντονη αγωνιστική δράση είχαµε το περασµένο 
Σαββατοκύριακο στις ποδοσφαιρικές διοργανώ-
σεις στο Νοµό Κυκλάδων, καθώς όσο αυτές πλη-
σιάζουν προς την τελική ευθεία, γίνεται και εντο-
νότερο το ενδιαφέρον των φιλάθλων

«Βράζουν» στην ΑΕΠ

∆εν µπορούν να κατανοήσουν στην Αθλητική 
Ένωση Πάρου τα όσα έγιναν στον ποδοσφαιρικό 
αγώνα της περασµένης εβδοµάδας στη Σαντορίνη 
(δες διπλανή σελίδα).

Έτσι η πρώτη ανακοίνωση που έδωσε στη δηµο-
σιότητα η ΑΕΠ σηµειώνει:

«∆υστυχώς η οµάδα µας για πρώτη φορά ανα-
γκάζεται να διαµαρτυρηθεί επισήµως για την 
επαναλαµβανόµενα προκλητική διαιτησία του κ. 
Ζαράνη ο οποίος στο παιχνίδι µας µε τον ΑΟ Πύρ-
γου αλλοίωσε το αποτέλεσµα για ακόµη µια φορά, 
όπως και στον προηµιτελικό κυπέλλου. 

Πάγια τακτική του συλλόγου µας είναι να κρατάει 
χαµηλά τους τόνους και αυτό σε κάποιους φαντά-
ζει ως αδυναµία. Ζητάµε λοιπόν από την Επιτροπή 
∆ιαιτησίας της ΕΠΣ Κυκλάδων την εξαίρεση του 
κ. Ζαράνη από τους ορισµούς της οµάδας µας. Οι 
διαιτητές οφείλουν να είναι µέρος του παιχνιδιού 
και όχι πρωταγωνιστές του. Κι αυτό ο κ. Ζαράνης 
δε θέλει να το καταλάβει».

Το βίντεο ντοκουµέντο

Η ΑΕΠ συνεχίζοντας την ενηµέρωση του φί-
λαθλου κοινού για τα όσα έγιναν στον αγώνα µε 
τον ΑΟ Πύργου έδωσε στη δηµοσιότητα βίντεο το 
οποίο αποδεικνύει τους ισχυρισµούς της. 

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Μετά τη δηµοσιοποίηση του βίντεο από τον 

αγώνα που έδωσε η οµάδα µας µε τον ΑΟ Πύργου, 
το αποτέλεσµα του οποίου κρίθηκε ξεκάθαρα από 
τις λανθασµένες αποφάσεις του διαιτητή της ανα-
µέτρησης Γιάννη Ζαράνη που αλλοίωσε το απο-
τέλεσµα σας παραθέτουµε τις τρεις φάσεις, όπου 
φαίνεται η κατάφωρη αδικία κατά της οµάδας µας.

Είναι η φάση του 9’, όπου ο κ. Ζαράνης υποδει-
κνύει ανύπαρκτο φάουλ από το οποίο στη συνέ-
χεια ήρθε το γκολ.

Επίσης, το καταφανέστατο πέναλτι σε χέρι του 
αντιπάλου που έπρεπε να δοθεί υπέρ της οµάδας 
µας στο 15’ και τέλος τα «στραβά µάτια» που κάνει 
ο εν λόγο διαιτητής σε σκληρό µαρκάρισµα που 
έγινε στο 76’ σε ποδοσφαιριστή µας από αντίπαλο, 
όπου θα έπρεπε να τον είχε τιµωρήσει µε δεύτερη 
κίτρινη κάρτα και να τον αποβάλλει.

Παρακολουθώντας λοιπόν αυτές τις χαρακτηρι-
στικές φάσεις ζητάµε και πάλι από την Επιτροπή 
∆ιαιτησίας της ΕΠΣ Κυκλάδων την εξαίρεση του κ. 
Γιάννη Ζαράνη από τους αγώνες της οµάδας µας 
και την αυστηρή τιµωρία του για να µην υποστούν 

και άλλες οµάδες αυτά που ζήσαµε εµείς στη Σα-
ντορίνη.

Τέλος, θέλουµε να ευχαριστήσουµε θερµά το σω-
µατείο του ΑΟ Πύργου για την όµορφη φιλοξενία 
και τον καθαρό αγώνα που έδωσε απέναντι στην 
οµάδα µας. Ο σεβασµός µας στην οµάδα του ΑΟ 
Πύργου είναι δεδοµένος και η καταγγελία που κά-
νουµε έχει ξεκάθαρα έναν και µοναδικό αποδέκτη. 
Τον κ. Ζαράνη.

Υποσχόµαστε ότι ο ΑΟ Πύργου θα τύχει ανάλο-
γης φιλοξενίας στο νησί µας την Πάρο».

Α’ ΕΠΣΚ (Β’ φάση)
ΑΟ Πύργου – ΕΑ Πάρου 1-0
Ελλάς Σύρου – Πανναξιακός 1-0
Πανναξιακός – Φιλώτι 1-0
Βαθµολογία
1. Ελλάς Σύρου 6
2. Πανναξιακός 5
3. ΑΟ Πύργου 3
4. ΑΕ Πάρου 3
5. ΑΜΣ Φιλωτίου 0
Επόµενη αγωνιστική
Φιλώτι – ΑΕ Πάρου
Ελλάς Σύρου – Πύργος

Γ’ Εθνική Ανδρών (5ος Όµ.)
Άνω Μερά Μυκόνου – Σαντορίνη 1-0
Ερµής Μελιγούς – Ηλιούπολη 1-1
Βαθµολογία
1. Ηλιούπολη 28
-----------------------------------
2. Φοίνιξ Ν. Επιδαύρου 25
3. Σαντορίνη 25
4. Φωστήρ 24
5. Άνω Μερά Μυκόνου 23
6. Ερµιονίδα 20
7. Παναρκαδικός 20
-----------------------------------
8. Αγ. Ιερόθεος 14
9. Ερµής Μελιγούς 12
10. Χαραυγιακός 12
11. Άρης Σκάλας 8

Γ’ Εθνική Γυναικών (7ος Όµ.)
Αστέρας Χαλκίδος – Άνω Μερά Μυκόνου 0-5
Βαθµολογία
1. Άνω Μερά Μυκόνου 16
-----------------------------------
2. Θρίαµβος Χαϊδαρίου 13
3. Αστέρας Χαλκίδος 12
4. Φοίνιξ Καλλιθέας 4
5. Φωστήρ Καισαριανής 4
6. Απολλωνίδες Ερέτριας 0




