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Αντικατέστησε το παλιό σου κλιµατιστικό,
ψυγείο ή καταψύκτη µε νέο,
φιλικό προς το περιβάλλον
και ενεργειακά πιο αποδοτικό.
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Εθνική επέτειος 
της 28ης 
Οκτωβρίου 
1940
Οι Παριανοί στον πόλεμο: 
Μονάς 982 - Τ.Τ. 327 - 6ος Λόχος

» ΣΕΛ. 11

ΑΕΠ: Ξεκίνημα 
με νίκη
Ποδαρικό με το «δεξί» έκανε στο νέο 
πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας η Α.Ε. 
Πάρου, επικρατώντας στην έδρα της, 
με σκορ 2-0 του Παμμηλιακού. 

» ΣΕΛ. 14

Δεσποτικό:

Στο φως νέα ευρήματα
Νέα ευρήματα για το μεγάλο αρχαϊκό λατρευτικό κέντρο του Αιγαίου στο Δεσποτικό και τα οποία σχετίζονται με το 
σύστημα δεξαμενών του αλλά και με την περιοχή εκτός του περιβόλου του ιερού του Απόλλωνα, έφεραν στο φως 
οι φετινές ανασκαφές στο ακατοίκητο νησάκι, που βρίσκεται μόλις ένα ναυτικό μίλι από τη νοτιοδυτική ακτή της 
Αντιπάρου.

» ΣΕΛ. 8-9



2 / Φωνή της Πάρου Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος 

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

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

Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης» 

Περιφερειακός
• Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος 

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

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

χρωματοπωλείο
• «Ηλεκτρουδραυλική» 

Τσουνάκης Αντώνης

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ 
• Αρτοποιείο «Ραγκούσης»

ΥΣΤΕΡΝΙ
• Ξυλόφουρνος

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ
• 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 «Δήμητρα» 

ΛΟΓΑΡΑΣ
• Πρατήριο άρτου «Υρία» 

ΔΡΥΟΣ
• 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
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Εν μέσω 
αντιρρήσεων ξεκινά 
το ωδείο Πάρου

Σε συνέντευξη τύπου και παρουσίαση της νέας καλλιτεχνικής 
διευθύντριας του ωδείου, προχώρησε η Κοινωφελής Δημοτι-
κή Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (ΚΔΕΠΑΠ), την 
προηγούμενη Παρασκευή.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η κ. Ζωή Μαρτσέλου έχει επιλεγεί 
για καλλιτεχνική διευθύντρια, θέση την οποία θα υπηρετήσει 
για πρώτη φορά. Ωστόσο, σημειώνεται ότι η δεύτερη υποψήφια 
για τη θέση, κ. Αικατερίνη Σαβίνο έχει καταθέσει ένσταση για 
τη διαδικασία της αξιολόγησης.

«Να λειτουργήσει το ωδείο με καλύτερες προϋποθέσεις»

Τη συνέντευξη άνοιξε ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, Δημήτρης 
Αντιπαριώτης, ο οποίος τόνισε τα εξής: 

«Είμαστε διατεθειμένοι να λειτουργήσει το ωδείο με καλύτερες 
προϋποθέσεις και επίσης έτοιμοι από πλευράς μας για την έναρ-
ξη της νέας διδακτικής σεζόν. Καλωσορίζω τη νέα καλλιτεχνική 
διευθύντρια και να προσθέσω ότι θα έρχεται δύο φορές κάθε 
15 μέρες. Θέλω να τονίσω, ότι το κόστος το μαθητών είναι πολύ 
χαμηλότερο από άλλα ωδεία, ενώ θα έχουμε και κάποια έκπτωση 
για τις οικογένειες που φέρουν παραπάνω από ένα παιδί στο 
ωδείο ή ένας σπουδαστής διδάσκεται δύο μουσικά όργανα ταυ-
τόχρονα. Επίσης, η φοίτηση για άτομα με ειδικές ανάγκες είναι 
δωρεάν».

«Στόχος η ομαλή λειτουργία και η αύξηση των παιδιών»

Ακολούθως τον λόγο πήρε η νέα καλλιτεχνική διευθύ-
ντρια, Ζωή Μαρτσέλου, η οποία δήλωσε σχετικά: 

«Το ωδείο απ’ ό,τι έχω μάθει έχει μία μακρά πορεία που πρέπει 
να συνεχίσει κι εγώ χαίρομαι πολύ που από αυτή τη θέση θα 
είμαι εδώ. Η σχολική χρονιά και τα μαθήματα έχουν ξεκινήσει, 
στο τμήμα κιθάρας και πιάνου. Βέβαια, οι εγγραφές συνεχίζονται, 
όριο ηλικίας δεν υπάρχει και καλούμε όλους όσους ενδιαφέρο-
νται να έρθουν. 

Πρώτος μου στόχος είναι να συνεχίσω ομαλά την καλή λειτουρ-
γία του ωδείου και από εκεί και πέρα να αυξήσουμε των αριθμών 
των παιδιών. Θέλουμε να δούμε τι ζήτηση υπάρχει, εκτός των 
τμημάτων κιθάρας και πιάνου, για να δημιουργήσουμε και κά-
ποιο νέο. Επίσης, στόχος είναι να λειτουργήσει ξανά και το τμήμα 
χορωδίας που θα αφορά και μικρούς και μεγάλους».

«Δεν είναι εύκολη η διαδικασία επιλογής των καθηγητών»

Από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, Χάρης 
Αργυρός, επεσήμανε το θέμα των μόνιμων καθηγητών, τονί-
ζοντας: 

«Το ωδείο θα λειτουργεί, σε σχέση με την περσινή χρονιά, με 
τους ίδιους καθηγητές. Το μόνο που αλλάζει είναι η καλλιτε-
χνική διευθύντρια. Επί της ουσίας, η ποιότητα των μαθημάτων 
που προσφέρουν οι καθηγητές θα είναι η ίδια, αν όχι καλύτερη. 
Ωστόσο θέλω να τονίσω ότι δεν είναι εύκολη η διαδικασία της 
επιλογής των καθηγητών, με την έννοια ότι δεν έχουμε μόνι-
μους καθηγητές, πλην του κ. Παπαδημητρίου που είναι στην κι-
θάρα. Κάθε χρόνο οποιοσδήποτε καθηγητής κάνει αίτηση μπορεί 
να πάρει θέση. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο έθεσαν οι γονείς, 
ωστόσο δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί ν’ αλλάξει ώστε να έχουμε 
μόνιμους καθηγητές. Και γενικά υπάρχει δυσκολία στο θέμα των 
καθηγητών γιατί είμαστε νησί».

«Έγιναν όλα δημοκρατικά και νόμιμα»

Σε ερώτησή μας για τη διαδικασία επιλογής της καλλιτεχνικής 
διευθύντριας και την ένσταση που κατέθεσε η έτερη υποψήφια 
για τη θέση, ο κ. Αντιπαριώτης απάντησε: «Η διαδικασία της 
επιλογής έγινε δημοκρατικά και νόμιμα, με προκήρυξη και αξι-

ολόγηση. Προσλάβαμε την καινούρια καλλιτεχνική διευθύντρια 
και προχωράμε. Άλλωστε έχουμε και την έγκριση του δικηγόρου 
μας, που μας καλύπτει ότι είμαστε καθ’ όλα νόμιμοι. Από εκεί και 
πέρα πρέπει να λειτουργήσει το συντομότερο το ωδείο».

Στη συνέχεια ο κ. Αργυρός, για το γεγονός ότι η νέα καλλι-
τεχνική διευθύντρια δεν έχει προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση, 
διευκρίνισε τα εξής: 

«Ο βασικός κορμός της προκήρυξης είναι αυτός που έχει χρη-
σιμοποιηθεί καθ’ όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όσον αφορά την 
προϋπηρεσία, πάντοτε ήταν στα πρόσθετα χαρακτηριστικά και 
προσόντα των υποψηφίων, γιατί στο κύριο μέρος της προκήρυ-
ξης υπάρχει μία συγκεκριμένη δομή για αίτηση στη συγκεκριμέ-
νη θέση. Τα λοιπά προσόντα του κάθε υποψήφιου έχουν συζητη-
θεί στο διοικητικό συμβούλιο της προηγούμενης περιόδου, όπου 
ουσιαστικά ξεκινήσαμε τη κουβέντα από μηδενική βάση».

Απορρίφθηκε η ένσταση της κ. Σαβίνο

Με ψήφους 4-2 και ένα παρόν το διοικητικό συμβούλιο της 
ΚΔΕΠΑΠ, στη συνεδρίαση της 24ης Οκτωβρίου, απέρριψε την 
ένταση - αίτηση θεραπείας της κ. Αικατερίνης Σαβίνο.

Η κ. Σαβίνο παρουσιάστηκε στη συνεδρίαση με τη δικηγόρο 
της και εστίασε την ένστασή της σχετικά με την αξιολόγηση της 
προσωπικής συνέντευξης και ειδικά για το θέμα των ψηφιακών 
δεξιοτήτων (στο οποίο η ίδια βαθμολογήθηκε με 0, ενώ η συ-
νυποψήφιά της με 8). Επίσης, σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση 
αναγνώστηκε η επιστολή διαμαρτυρίας του υπό σύσταση συλ-
λόγου γονέων των μαθητών του ωδείου.

Τέλος, για το εικαστικό εργαστήριο του δήμου Πάρου, εγκρί-
θηκε η πρόσληψη της κ. Ζωής Καστρουνή, ως καθηγήτρια 
ελεύθερου σχεδίου.

Δήλωση Κωβαίου για την έναρξη του ωδείου

Σχετικά με το ωδείο και με αφορμή την έναρξη της διδακτικής 
χρονιάς ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, δήλωσε με-
ταξύ άλλων στη «Φωνή της Πάρου»: 

«Να ευχηθώ καλή μουσική σχολική χρονιά στους μαθητές και 
τους καθηγητές και καλή επιτυχία στη νέα καλλιτεχνική διευθύ-
ντρια. Το ωδείο Πάρου ακολούθησε τη σχολή μουσικής κι εμείς 
ως δημοτική αρχή το αναβαθμίσαμε. 

Η σχολή μουσικής έχει μία μακρά ιστορία και θέλω να ευχαρι-
στήσω όλους όσοι είχαν σκεφτεί να την δημιουργήσουν και ιδι-
αίτερα τον κ. Νίκο Σαρρή, ο οποίος μαζί με τους τότε συνεργάτες 
του φρόντισαν γι’ αυτό, γιατί το νησί πρέπει να είναι εκπαιδευμέ-
νο μουσικά και καλλιτεχνικά. Στόχος μας είναι να αναβαθμίσου-
με όσο γίνεται το ωδείο, τα παιδιά μας να αποκτήσουν μουσική 
παιδεία και ως δήμος Πάρου να έχουμε και κοινωνικό πρόσωπο 
με χαμηλό κόστος. 

Από εκεί και πέρα, εμείς ζητάμε να έχουμε μόνιμους καθηγητές 
και καλλιτέχνες, ώστε να μπορεί και το ωδείο και το καλλιτεχνικό 
εργαστήριο να έχουν σοβαρή συνέχεια. Εύχομαι στο τέλος της 
χρονιάς να κάνουμε μία καλή εκδήλωση και να δείξουμε πραγ-
ματικά πόσο θέλουμε να υπάρχει μουσική παιδεία στο νησί μας 
και πως τα παιδιά θέλουν να γίνουν άνθρωποι πιο ολοκληρω-
μένοι, στοχεύοντας στα μαθήματά τους, στον αθλητισμό και στα 
καλλιτεχνικά».

το θέμα της εβδομάδας
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Νέες ρυθμίσεις 
αυθαιρέτων

Για μία ακόμα φορά σε προεκλογική περίοδο 
ανοίγει το θέμα των αυθαιρέτων ακινήτων και το 
υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας ετοιμάζεται 
να δρομολογήσει εξελίξεις στο θέμα

Σημειώνουμε ότι αν δε δοθεί άλλη παράταση 
από τις αρχές του 2023 όσοι έχουν οικόπεδα 
των 750, 1.200 και 2.000 τ.μ. σε εκτός σχε-
δίου περιοχές, δε θα μπορούν να εκδώσουν 
οικοδομική άδεια και θα πρέπει να περιμένουν 
την εκπόνηση του Τοπικού ή του Ειδικού Πολε-
οδομικού Σχεδίου (ΤΠΣ ή ΕΠΣ) της περιοχής. Ο 
πολεοδομικός σχεδιασμός έχει ξεκινήσει, όμως τα 
τοπικά και ειδικά πολεοδομικά σχέδια δε θα είναι 
έτοιμα πριν από το 2025. 

Σύμφωνα με την καλή οικονομική σελίδα 
newmoney.gr «το γκρέμισμα της εκτός σχεδί-
ου δόμησης ξεκίνησε ο προηγούμενος υπουργός 
ΥΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης. Χρειάστηκε όμως να 
βάλει πολύ νερό στο κρασί του για να αντιμετω-
πίσει το κύμα αντίδρασης ακόμη και μέσα στην 
κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ». Με τον νόμο 
4759/2020 για τον εκσυγχρονισμό της πολεοδο-
μικής και χωροταξικής νομοθεσίας, που ψηφίστη-
κε επί θητείας του, οι όροι για την εκτός σχεδίου 
δόμηση, δηλαδή για τη δόμηση σε περιοχές εκτός 
των ορίων των πόλεων και των οικισμών, τροπο-
ποιήθηκαν και καταργήθηκαν οι παρεκκλίσεις 
που επέτρεπαν οικοδόμηση σε οικόπεδα κάτω των 
τεσσάρων στρεμμάτων.

Οι περιορισμοί σήμερα

Οι περιορισμοί αφορούν οικόπεδα που έχουν 
πρόσωπο σε χαρακτηρισμένο δρόμο εθνικό, επαρ-
χιακό, δημοτικό ή κοινοτικό και ανάλογα με τον 
χρόνο δημιουργίας του οικοπέδου σε εκτός σχε-
δίου περιοχή ξεκινούν: από τα 750 μέτρα αν είναι 
πριν από το 1962, τα 1.200 μέτρα αν είναι πριν 
από το 1964, τα δύο στρέμματα αν είναι πριν από 
το 1978 και ανάλογα με την απόσταση από τα σχέ-
δια πόλης και τους οικισμούς, στη ζώνη των 500 
μέτρων, υπάρχει και η αρτιότητα των δύο στρεμ-
μάτων, αν είναι προϋφιστάμενα του 1977.

Νέο ΔΣ 
γονέων στο 
δημ. σχολείο 
Νάουσας

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμ-
βούλιο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του 
δημοτικού σχολείου Νάουσας, το οποίο έχει ως 
εξής:
Πρόεδρος: Σπύρου Μαρία
Αντιπρόεδρος: Ρούσσου Μαρουσώ
Γραμματέας: Σταμούλη Μαρια
Αν. γραμματέας: Μαλατέστα Μαρία
Ταμίας: Κρητικού Μαρία
Αν. ταμίας: Καζάκου Κλαίρη
Μέλος: Καφφάτος Δημήτρης

Ενίσχυση 
επιχειρήσεων

Μέσα από ευρωπαϊκούς πόρους του Ε.Π. «Νό-
τιο Αιγαίο 2014-2020», θα δοθούν 4 εκ. ευρώ 
σε 52 επιχειρήσεις στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
«Ενίσχυση υπό σύσταση και υφιστάμενων, πολύ 
μικρών και μικρών Επιχειρήσεων του Νοτίου Αι-
γαίου». Η δημόσια δαπάνη είναι με τη συγχρημα-
τοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
(ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. 

Ο προϋπολογισμός της δράσης κατανέμεται ανά 
κατηγορία επιχειρήσεων ως εξής:

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

• 50% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις
Το ανώτατο όριο του συνολικού προϋπολογι-

σμού ανά πρόταση που υπεβλήθη, ήταν 100.000 
ευρώ.

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

μικρών επιχειρηματικών μονάδων που θα συμβά-
λουν στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας της 
παραγωγικής βάσης προς αγαθά και υπηρεσί-
ες υψηλής ανταγωνιστικότητας με ενσωμάτωση 
γνώσης

• ο αναπροσανατολισμός υφιστάμενων επιχειρή-
σεων και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους

• η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας καθώς η 
αναβάθμιση προσόντων απασχολούμενων

Οι επενδυτικές ενισχύσεις αφορούν ενδεικτικά, 
προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού, μισθο-
λογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπι-
κού, εκπαίδευση προσωπικού, λειτουργικές δαπά-
νες, δαπάνες προβολής κ.ά. 

Τέλος, ως ημερομηνία έναρξης της δράσης ορί-
ζεται η 11/2/2022 και λήξη η 30/9/2023.

Ενημέρωση 
για την 
κυκλοφοριακή 
αγωγή

Στο πλαίσιο του μαθήματος των εργαστηρίων 
δεξιοτήτων και ύστερα από πρόσκληση του γυ-
μνασίου Παροικιάς, την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου, 
επισκέφθηκαν το σχολείο ο αξιωματικός του αστυ-
νομικού τμήματος Πάρου, Παναγιώτης Μεταξάς 
και ο υπαξιωματικός, Γεώργιος Παπαδάκης.

Τα δύο στελέχη του Α.Τ. Πάρου, πραγματοποίη-
σαν ενδιαφέρουσες και διδακτικές παρουσιάσεις 
στους μαθητές και μαθήτριες της Α’ γυμνασίου, 
σχετικές με τα τροχαία ατυχήματα και την πρόλη-
ψή τους. 

Σε σχετική ανακοίνωση του γυμνασίου Παροι-
κιάς, για την επίσκεψη των αστυνομικών ο υπεύ-
θυνος εκπαιδευτικός, Κωνσταντίνος Ναλμπάντης 
σημειώνει: «Τους ευχαριστούμε πολύ όπως και το 
Α.Τ. Πάρου που τους διέθεσε. Ελπίζουμε τέτοιες 
δράσεις να συμβάλουν στη μείωση των τροχαίων 
ατυχημάτων στο νησί μας».«Σπίτι του 

δασκάλου»
Έπειτα από αδράνεια μηνών το «σπίτι του δα-

σκάλου» (πρ. νηπιαγωγείο Παροικιάς), άνοιξε και 
πάλι από τον σύλλογο εκπαιδευτικών Πάρου – 
Αντιπάρου.

Έγιναν εργασίες από τους εκπαιδευτικούς και οι 
ομάδες που πρόκειται να ξεκινήσουν είναι: 

1. Ομάδα tango
2. Ομάδα ping-pong
Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου των εκ-

παιδευτικών: «[…] Καλούμε επίσης όλους όσοι εν-
διαφέρονται να επικοινωνήσουν μαζί μας ώστε να 
δημιουργηθεί και ομάδα θεατρικού παιχνιδιού για 
ενήλικες! Παρακαλούμε διαδώστε τα νέα, φορέστε 
όμορφα χαμόγελα και περάστε μια βόλτα από το 
σπίτι του δασκάλου!

Για τα μαθήματα tango περισσότερες πληροφο-
ρίες για ώρες και μέρες μαθημάτων καλέστε στο 
6945 948 918.

Την Τρίτη μαθήματα ping-pong στις 6 μμ.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εισέρχονται στο 

χώρο με πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή 
self / rapid test του τελευταίου 48ώρου».

Νέο ΔΣ 
ξενοδόχων

Στη γενική συνέλευση της Ένωσης Ξενοδόχων 
Πάρου-Αντιπάρου που πραγματοποιήθηκε στις 
15/10/2022, εξελέγη το νέο διοικητικό συμβούλιο, 
το οποίο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Αμπατζή Μάνια
Αντιπρόεδρος: Βακιρτζή Σοφία
Γεν. γραμματέας: Κανακάρη Δούκισσα
Ταμίας: Ρούσσος Γιώργος
Αναπλ. ταμίας: Πολυκανδριώτης Φαίδων
Μέλη: Λεοντής Δημοσθένης, Σταυράκης Δημή-
τρης, Φωκιανού Χριστίνα, Περαντινού Μαρία.

Δωρεά στο 
γυμνάσιο 
Αρχιλόχου

Τα μέλη της σχολικής μονάδας γυμνασίου Αρ-
χιλόχου εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους 
προς τον Αναπτυξιακό Σύλλογο Μώλου-Τσουκα-
λιάς-Γλυφάδων, για την ευγενική δωρεά αυτόμα-
του εξωτερικού απινιδωτή, για την άμεση αντι-
μετώπιση περιστατικών καρδιοαναπνευστικής 
ανακοπής.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Πρωτοβου-
λίες όπως αυτή ενισχύουν το αίσθημα ασφάλειας 
των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των οικογε-
νειών τους και αποτελούν παράδειγμα έκφρασης 
κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης. Το γυ-
μνάσιο Αρχιλόχου σε συνεργασία με το γυμνάσιο 
Νάουσας έχει συμπεριλάβει στο συλλογικό του 
προγραμματισμό την εκπαίδευση των εκπαιδευ-
τικών και μαθητών του στη χρήση του απινιδωτή 
από πιστοποιημένους ανανήπτες του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC)».



@#*

Ανακυκλώνουμε 
Ξαναδίνουμε ζωή στα υλικά

eoan.gr

Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης είναι φορέας του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη, 
εποπτεύει, προωθεί και εκπαιδεύει φορείς και πολίτες στο βασικό 
τρίπτυχο: μείωση της κατανάλωσης - επαναχρησιμοποίηση των 
υλικών - ανακύκλωση.
H ανακύκλωση ξαναδίνει ζωή στα υλικά και είναι ένας από τους 
βασικούς τρόπους να περιορίσουμε τα απορρίμματα.  

ΜΕΙΩΝΟΥΜΕ - ΞΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΟΥΜΕ 
Οι έξυπνες κινήσεις που ξαναδίνουν ζωή στα υλικά και σώζουν τον 
πλανήτη.

Εφτάψυχη μόνο;;; 
Εγώ ζω άπειρες ζωές.

REDUCE

REUSE

RECYCLE
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Μείωση εδρών 
στις Κυκλάδες;

Τα αποτελέσματα της απογραφής πληθυσμού στις 
Κυκλάδες θα οριστικοποιηθούν τον Δεκέμβριο, 
όπου και θα καθοριστούν οι έδρες που θα βγάζει 
κάθε Νομός της χώρας.

Ακόμα, σύμφωνα με δήλωση του υφυπουργού 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Θεόδωρου Λιβάνιου, 
η κατανομή εδρών για τις εθνικές εκλογές του 
2023 σε όλες τις Περιφέρειες και Νομούς της χώ-
ρας θα διεξαχθούν με βάση την απογραφή του 
2021 και όχι μ’ αυτή του 2011. Ο πληθυσμός των 
Κυκλάδων, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσμα-
τα της απογραφής από την Ελληνική Στατιστική 
Υπηρεσία, έχει μία μικρή μείωση και από 118.207 
κατοίκους της απογραφής του 2011 έχουμε τώρα  
110.700 κατοίκους. Αυτή η μικρή διαφοροποίηση 
είναι πιθανόν να μειώσει τους εκλεγμένους βου-
λευτές σε τρεις στις Κυκλάδες, από τέσσερις που 
ήταν. Ομοίως να μειώσει τους υποψηφίους στα 
ψηφοδέλτια κάθε κόμματος σε πέντε, από έξι που 
ήταν στις προηγούμενες εκλογές.

Σημειώνουμε ότι όλα αυτά για τις έδρες στις Κυ-
κλάδες είναι σενάρια, καθώς τα προσωρινά αποτε-
λέσματα απογραφής δείχνουν από τη μία μείωση 
πληθυσμού στη χώρα κατά 384.000 περίπου, αλλά 
υπάρχουν Νομοί με πολύ μεγαλύτερες απώλειες 
πληθυσμού. Έτσι, οι μονοεδρικές σύμφωνα με ρε-

πορτάζ από επτά θα γίνουν δέκα, καθώς φαίνεται 
ότι θα προστεθούν σ’ αυτές οι Νομοί Καστοριάς, 
Θεσπρωτίας και Χίου, ενώ πιθανά χάνουν από μία 
έδρα και οι Νομοί Αρκαδίας, Μαγνησίας, Κοζά-
νης, Α’ Πειραιώς και Φθιώτιδας. Επιπλέον έδρες 
θα κερδίσουν η Ανατολική και Δυτική Αττική, η 
Α’ και η Β’ Θεσσαλονίκης, και ο Βόρειος Τομέας 
της Αττικής.

Η συζήτηση για τη μείωση εδρών στις Κυκλάδες 
γίνεται διότι οι έδρες στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας 
αυξάνονται από 12 σε 15 προκειμένου να εκλε-
γούν βουλευτές και από την Ομογένεια. Οι τρεις 
επιπλέον έδρες από το ψηφοδέλτιο Επικρατείας 
φαίνεται ότι θα παραχωρηθούν (από μία) από Νό-
τιο Τομέα Αττικής και Αχαΐα, ενώ –εδώ μπαίνει και 
η «φιλολογία» περί Κυκλάδων- από Α’ Αθηνών ή 
άλλο Νομό της χώρας.

Τέλος, ο τελικός αριθμός εδρών των κομμάτων 
(300) δεν αλλάζει καθώς όπου χαθεί μία έδρα για 
ένα κόμμα κερδίζεται σε άλλη περιφερειακή ενό-
τητα με τα υπόλοιπα των ψήφων (τις λεγόμενες 
καραμπόλες).

Αρχαία λατομεία
Η ΑΜΚΕ «Πάρκο Αρχαίων Λατομείων Μαρμά-

ρου Πάρου», με ανακοίνωσή της ενημέρωσε σχε-
τικά με την ευστάθεια των υπόγειων στοών.

Σύμφωνα με την ΑΜΚΕ αυτό είναι θέμα υψίστης 
σημασίας, ειδικά στην περίπτωση του λατομείου 
των Νυμφών, σε ορισμένα τμήματα του οποίου 
έχουν εντοπιστεί γεωτεχνικές αστοχίες που εγεί-
ρουν ανησυχίες για την ευστάθεια των στοών και 
την ασφάλεια των επισκεπτών.

Το θέμα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του 
υπουργείου Πολιτισμού και χαιρόμαστε που ξεκί-
νησαν οι απαραίτητες ενέργειες μετά από μακρά 
περίοδο προπαρασκευαστικών εργασιών από την 
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων και εμάς τους 
ίδιους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει τρισδιάστατη 
ψηφιακή τοπογραφική αποτύπωση και γεωλογι-
κή έρευνα των υπογείων στοών από το Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο και βρίσκεται σε εξέλιξη με 
την πρακτική μας υποστήριξη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΑΜΚΕ: «Πα-
ράλληλα, προετοιμάζουμε τη δεύτερη φάση, συμπε-
ριλαμβανομένης της συγκέντρωσης των απαραίτη-
των οικονομικών πόρων. Αυτό είναι ένα κρίσιμο 
βήμα, καθώς θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση 
της σταθερότητας και θα προσδιορίζει την πιθα-
νώς αναγκαία υποστύλωση τμημάτων των στοών 
ή άλλα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα. Και οι δύο 
φάσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος 
του 2022».
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Η Πάρος στην 
Ιταλία!

Ο δήμος Πάρου πήρε μέρος στη διεθνή έκθεση 
τουρισμού «TTG TRAVEL EXPERIENCE 2022», στο 
Ρίμινι της Ιταλίας, στις 12-14 Οκτωβρίου 2022. 

Η Πάρος συμμετείχε στο περίπτερο του Ελληνι-
κού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ). Το stand της 
Πάρου όπως και το υπόλοιπο περίπτερο του ΕΟΤ 
βρισκόταν σε κεντρικό σημείο του εκθεσιακού χώ-
ρου και σημείωσε μεγάλη επισκεψιμότητα από δη-
μοσιογράφους, επιχειρηματίες του τουρισμού και 
απλούς επισκέπτες. 

Η «TTG TRAVEL EXPERIENCE» είναι η μεγαλύ-
τερη έκθεση τουρισμού που διοργανώνεται στην 
Ιταλία. Φέτος, συμμετείχαν 2.200 εκθέτες και 
1000 ξένοι buyers από την ευρωπαϊκή και τη δι-
εθνή τουριστική αγορά. Επίσης, πραγματοποιήθη-
καν πάνω από 200 επαγγελματικές συναντήσεις. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθη-
καν επαφές με επαγγελματίες του τουρισμού και 
δημοσιογράφους για την προβολή και προώθηση 
της Πάρου ως προορισμός εναλλακτικού, περι-
πατητικού και θαλάσσιου τουρισμού, εστιάζοντας 
στην πολιτιστική κληρονομιά, στην ιστορία και 
στην απαράμιλλη φυσική ομορφιά καθώς και στην 
παριανή φιλοξενία.

Τέλος, η Πάρος εντάχθηκε στο έργο «F.A.M.E 
(Food Art Movement Energy) ROAD» του Ευρω-
παϊκού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασί-
ας Interreg Ελλάδα-Ιταλία 2021-2027.

…Και ο 
πολιτισμός 
πρώτη 
προτεραιότητα

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δημοσιοποίησε 
στις 20/10 δελτίο Τύπου, σχετικά με το εικαστικό 
εργαστήριο Πάρου και το δημοτικό ωδείο.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«…ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙ-

ΟΤΗΤΑ ΤΗΣ!
Τελειώνει ο Οκτώβριος και το Εικαστικό 

Εργαστήρι του Δήμου συνεχίσει να έχει «κα-
τεβασμένα ρολά». Με την τακτική τους κατόρ-
θωσαν μια εστία δημιουργικότητας για παιδιά και 
ενήλικες αλλά και μαθήματος για τους μαθητές 
που έδιναν πανελλήνιες εξετάσεις στο σχέδιο, και 
που λειτουργούσε εδώ και χρόνια, να αποτελεί σή-
μερα παρελθόν.

Οι συνθήκες λειτουργίας, η επιδεικτική άρ-
νηση των υπευθύνων να λύσουν προβλήματα 
και η χρόνια αδιαφορία τους, οδήγησε το προ-
σωπικό του εργαστηρίου στην απογοήτευση 
και την άρνηση να συνεχίσουν να προσφέ-

ρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους με αυτούς 
τους όρους.

Το δεύτερο θύμα της πολιτικής τους είναι 
το Δημοτικό Ωδείο. Δραστηριότητες και παρο-
χές προηγούμενων ετών, με την τακτική τους 
αποτελούν παρελθόν. Όργανα όπως μπουζούκι, 
βιολί, πνευστά δεν διδάσκονται πλέον. Χορωδία, 
μουσικοκινητική δεν υπάρχουν και η φιλαρμονική 
χωρίς μαέστρο. Βήμα το βήμα απαξιώνουν ότι δη-

μιουργήθηκε τόσα χρόνια με 
αδιαφορία για την επίλυση 
προβλημάτων, με παράτυ-
πες προκηρύξεις πρόσληψης 
προσωπικού μέχρι και παρά-
νομες διαδικασίες, εμπλέκο-
ντας την ΚΔΕΠΑΠ σε δικα-
στικές περιπέτειες.

Η ΚΔΕΠΑΠ, το «εργαλείο» του Δήμου για 
τον πολιτισμό με επιχορήγηση από τον Δήμο 
πάνω από 500.000 ευρώ, με τέσσερις μόνο 
εκδηλώσεις το καλοκαίρι στο σύνολο των 84 
που πραγματοποιήθηκαν στην Πάρο κατόρ-
θωσε και αυτό!

Να απαξιώσουν δυο δημοτικές δομές δημι-
ουργίας και πολιτισμού με ιστορία και προ-
σφορά στο νησί μας και για τις οποίες πολλοί 
δούλεψαν πολύ για να υπάρχουν.

Η διοίκηση του Μ. Κωβαίου τα κατάφερε και 
στον πολιτισμό!».
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Οι ανασκαφικές εργασίες στη θέση Μάντρα Δε-
σποτικού διήρκησαν φέτος έξι εβδομάδες, από 22 
Μαΐου έως και 1 Ιουλίου. Στη θέση που ανασκά-
πτεται από το 1997 έχει έρθει στο φως μια εκτετα-
μένη εγκατάσταση και ένα από τα σημαντικότερα 
λατρευτικά κέντρα στο κεντρικό Αιγαίο. 

Τα πρωιμότερα δείγματα δραστηριότητας ανά-
γονται στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου, ενώ η 
περίοδος της ύψιστης ακμής τεκμηριώνεται περί-
που στα μέσα του 6ου αι. π.Χ., όταν ιδρύεται το 
οριοθετημένο με περίβολο τέμενος του Απόλλωνα 
έκτασης 1600 τ.μ.

Η ανασκαφή έχει ως σήμερα αποκαλύψει 88 
θραύσματα μαρμάρινων κούρων και 40 μαρμάρι-
νες βάσεις αγαλμάτων διαφορετικών τύπων που 
αποτελούν και τα εντυπωσιακότερα αναθήματα 
στο ιερό συνιστώντας το μεγαλύτερο γνωστό σή-
μερα σύνολο στις Κυκλάδες. Εκτός τεμένους ανα-
πτύσσεται μία μεγάλη εγκατάσταση με κτίρια και 
κτιριακά συγκροτήματα ποικίλης χρήσης (κατοι-
κίες, εστιατόρια, αποθήκες, χώροι φύλαξης ζώων 

κ.α.). Ενδεικτική του μεγέθους της εγκατάστασης 
ήταν η αποκάλυψη το 2020 ενός εκτενούς και πο-
λύπλοκου συστήματος συλλογής και διαχείρισης 
υδάτων αποτελούμενου από δεξαμενές και κτιστό 
αγωγό, που εκτεινόταν στις υπώρειες του λόφου 
νότια του ιερού.

Η ανασκαφή

Οι φετινές ανασκαφικές εργασίες επικεντρώ-
θηκαν στο σύστημα των δεξαμενών καθώς και 
στην περιοχή νότια του τεμένους, στο Ανατολικό 
Συγκρότημα και στο Κτίριο Π. Συγκεκριμένα, συ-
νεχίστηκε η ανασκαφή της κεντρικής (Δεξαμενή 
1), αλλά και της νοτιότερης κυκλικής δεξαμενής 
(Δεξαμενή 3). 

Με βάση τα σωζόμενα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα 
μπορούν να διακριθούν τουλάχιστον δύο αρχιτε-
κτονικές φάσεις της κεντρικής δεξαμενής κατά 
την αρχαιότητα. Αρχικά, είχε ορθογώνια κάτοψη 
με εσωτερικές διαστάσεις 5,50 Χ 7 μ., βάθος περί 

τα 4 μ. και χωρητικότητα 154 κυβικά μέτρα. Ενώ 
πέρσι είχαν αποκαλυφθεί πλήρως μόνο ο νότιος 
και ανατολικός τοίχος, φέτος -μετά από ιδιαίτερα 
επίπονη και απαιτητική εργασία- αποκαλύφθηκαν 
σε όλο το μήκος και ύψος τους ο βόρειος και ο δυ-
τικός τοίχος της αρχικής φάσης της. Όλοι οι τοίχοι 
είναι ιδιαίτερα ισχυροί με πλάτος 0,70-0,80 μ. Για 
την κατασκευή τους θα πρέπει να αξιοποιήθηκε το 
φυσικό ανάγλυφο και κάποια υπάρχουσα φυσική 
κοιλότητα. Η θεμελίωσή τους ύψους 0,40 μ. είναι 
ιδιαίτερα ισχυρή και εξέχει της ανωδομής περίπου 
0,10 μ. αποτελούμενη από μεγάλες πλάκες γνευ-
σίου μήκους 0,50-0,80 μ. Το ανώτερο τμήμα των 
τοίχων είναι κτισμένο με ορθογωνισμένους λίθους 
γνευσίου πάχους 0,10-0,15 μ. και μήκους 0,20-
0,30 μ. 

Η δόμησή είναι ιδιαίτερα προσεγμένη με ελάχι-
στα κενά στους αρμούς μεταξύ των λίθων. Οι όψεις 
των λίθων δεν είναι λειασμένες, πιθανότατα σκό-
πιμα, έτσι ώστε να εφαρμόζει καλύτερα ανάμεσα 
στους αρμούς το παχύ υδραυλικό κονίαμα υπό-
λευκου χρώματος που κάλυπτε όλη την επιφάνεια 
των τοίχων. Με το ίδιο κονίαμα είναι επιστρωμέ-
νος και ο πυθμένας της δεξαμενής. Τμήμα του σώ-
ζεται σε αρκετά καλή κατάσταση κατά μήκος του 
ανατολικού και νότιου τοίχου. Μετά την απομά-
κρυνση λίθων και χώματος που είχαν καταρρεύσει 
πάνω και μπροστά από το βόρειο και το δυτικό 
τοίχο ήρθε στο φως μία κατασκευή σχήματος Π, 
τμήμα της οποίας είχε αποκαλυφθεί το 2021 σε 
επαφή και κατά μήκος του βόρειου και ανατολικού 
τοίχου της δεξαμενής. 

Δεσποτ ι κό:

Στο φως νέα ευρήματα
Νέα ευρήματα για το μεγάλο αρχαϊκό λατρευτικό κέντρο του Αιγαίου στο Δεσποτικό 
και τα οποία σχετίζονται με το σύστημα δεξαμενών του αλλά και με την περιοχή εκτός 
του περιβόλου του ιερού του Απόλλωνα, έφεραν στο φως οι φετινές ανασκαφές στο 
ακατοίκητο νησάκι, που βρίσκεται μόλις ένα ναυτικό μίλι από τη νοτιοδυτική ακτή της 
Αντιπάρου.
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Η βόρεια πλευρά της σώζεται σε ύψος 0,80 μ. και 
έχει πλάτος 0,60 μ. Αποτελείται από τρεις σειρές 
ορθογώνιων δόμων με επιμελημένες όψεις που 
μιμούνται ισοδομικό σύστημα τοιχοποιίας. Στο 
κατώτερο τμήμα τους σώζουν την επένδυση από 
κονίαμα. Ίδιας κατασκευής είναι και το ανατολικό 
και δυτικό τμήμα της που σώζονται σε μικρότε-
ρο μήκος. Η άνω επιφάνεια των τριών πλευρών 
της κατασκευής αποτελείται από επίπεδες πλάκες, 
στοιχείο που πιθανόν παραπέμπει σε χρήση της 
κατασκευής ως θρανίο. Συνεχίστηκε η διερεύνη-
ση του εσωτερικού της κυκλικής Δεξαμενή 3 που 
εντοπίστηκε το 2021. Λόγω του όγκου της επίχω-
σης, αποφασίστηκε να ανοιχθεί δοκιμαστική τομή 
πλάτους 0,50 μ. σε επαφή με το εσωτερικό της, 
ώστε να αποκαλυφθεί η εσωτερική όψη της τοιχο-
ποιίας της. Σε απόσταση σχεδόν 1,5 μ. δυτικά από 
το νότιο άνοιγμα της και σε ελαφρώς υψηλότερο 
επίπεδο εντοπίστηκε τμήμα ορθογώνιου, αβαθούς 
κτίσματος που φαίνεται να διαιρείται σε δύο τμή-
ματα (ανατολικό και δυτικό). Πρόκειται πιθανόν 
για μικρή δεξαμενή ή προλάκκιο, αλλά χρήζει πε-
ραιτέρω διερεύνησης. 

Στο Ανατολικό Συγκρότημα συνεχίστηκε η δι-
ερεύνηση του ΝΔ τμήματος του, όπου είχε ήδη 
αποκαλυφθεί τμήμα μεγάλου πλακόστρωτου χώ-
ρου. Διερευνήθηκε ένα ορθογώνιο δωμάτιο νότια 
του πλακόστρωτου και κατέστη σαφές ότι οι χώροι 
του Συγκροτήματος εκτείνονται περαιτέρω νότια 
και ανατολικά. Σημαντικό βάρος δόθηκε στην ανα-
σκαφή της περιοχής νότια του ναόσχημου Κτιρίου 
Π. Το κτίριο χρονολογείται στα μέσα του 6ου αιώ-
να π.Χ. και λόγω κάτοψης και ευρημάτων μπορεί 
να συνδεθεί με λατρευτικές πρακτικές. Νότια του 
κτιρίου έχει αποκαλυφθεί τμήμα πλακόστρωτου 
υπαίθριου χώρου, τα όρια του οποίου δεν ήταν 

σαφή. Φέτος ήρθε στο φως ο περίβολος που όριζε 
τον χώρο αυτό από ανατολικά, και τμήμα του τοί-
χου που τον όριζε από νότο. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η διαδοχή 
των φάσεων χρήσης του χώρου και τα ευρήματα 
από αυτόν. Στο επίπεδο της θεμελίωσης του αρχα-
ϊκού ανατολικού τοίχου του υπαίθριου χώρου, σε 
απόσταση περί τα 4 μ. νότια του Κτιρίου Π, εντο-
πίστηκαν 3 μαρμάρινες βάσεις, πιθανότατα από 
περιρραντήρια, που μπορούν να χρονολογηθούν 
στην ύστερη αρχαϊκή περίοδο, καθώς και σημα-
ντική ποσότητα αρχαϊκής κεραμικής (ενεπίγραφα 
όστρακα, σκύφοι, λεκανίδες, όλπες κ.α.) και με-
ταλλικά αντικείμενα. Στα υψηλότερα ανασκαφι-
κά στρώματα, πάνω από και νότια του αρχαϊκού 
τοίχου αποκαλύφθηκαν τέσσερις τοίχοι που ορί-
ζουν τρεις τουλάχιστον χώρους, η κεραμική από 
το εσωτερικό των οποίων μπορεί να χρονολογη-
θεί στους ύστερους Κλασικούς χρόνους. Εντοπί-
στηκαν, επίσης, δύο μαγειρικά σκεύη στην αρχική 
θέση τους, στο δάπεδο των χώρων.

Η ανασκαφή διεξήχθη υπό τη διεύθυνση του αρ-
χαιολόγου της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, 
Γιάννου Κουράγιου, με τη συνεργασία των αρχαι-
ολόγων Ίλιας Νταϊφά και Αλεξάνδρας Αλεξανδρί-
δου και τη συμμετοχή μεταπτυχιακών φοιτητών 
και αποφοίτων από διάφορα μέρη του κόσμου.

Γ. Κουράγιος - Αρχαιολόγος ΕΦΑ Κυκλάδων

Η «Φωνή της Πάρου» επικοινώνησε με τον αρ-
χαιολόγο και επικεφαλής της ανασκαφικής έρευ-
νας, Γιάννο Κουράγιο, ο οποίος μας απάντησε 
σχετικά με τη σημαντικότητα του χώρου και την 
αναγκαιότητα να γίνει οργανωμένα επισκέψιμος.

Ο κ. Κουράγιος, μεταξύ άλλων, είπε:
«Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο ιερό, αφιερω-

μένο στον Απόλλωνα σύμφωνα με τα ευρήματα. Η 
ανακάλυψη του συγκεκριμένου χώρου βάζει μια 
νέα θέση στον αρχαιολογικό χάρτη των Κυκλάδων. 
Για να αντιληφθεί κανείς το μέγεθός του, στη χερ-
σόνησο του Δεσποτικού έχουν βρεθεί 22 κτίρια και 
άλλα δύο μεγάλα συγκροτήματα (40x10) και κυκλι-
κή διαμόρφωση διαμέτρου 18 μ. που προορίζονταν 
για διάφορους χορούς και τελετουργίες. Ενώ στο 
νησάκι Τσιμηντήρι, που κάποτε ενωνόταν με το Δε-
σποτικό, η ανασκαφή συνεχίζεται. 

Εκτιμάται ότι το Δεσποτικό δεν ήταν κατοικήσιμο, 
γιατί δεν έχουμε βρει οικισμό. Έχουμε όμως πολλά 
μεγάλα κτίρια, αποθήκες, χώρους για το ιερατείο, 
τους επισκέπτες, τη φρουρά, αλλά όχι οικισμό.

Για την τουριστική ανάπτυξη και των δύο νησιών, 
ο χώρος θα πρέπει να γίνει οργανωμένα επισκέψι-
μος. Οι ενέργειες μας ως προς αυτό είναι να δη-
μιουργηθεί ένα φυλάκιο, ωστόσο θέλει κόπο και 
υπάρχουν δυσκολίες γιατί το νησάκι δεν έχει ρεύ-
μα και νερό. Ο δήμαρχος Αντιπάρου, Τάσος Φαρού-
πος και ο αντιδήμαρχος, Αρτέμης Τριαντάφυλλος, 
έχουν συνδράμει με κάθε τρόπο, σε αντίθεση με 
τον δήμο Πάρου που δεν έχει βοηθήσει καθόλου. 
Κατά τη γνώμη μου, μόνο αν γίνει επισκέψιμος ο 
χώρος θα διατηρηθεί και θα προστατευθούν τα αρ-
χαιολογικά κατάλοιπα. Επιπλέον, είναι ένα εξαιρε-
τικό μέρος για να επισκεφθεί κανείς, γιατί είναι ένα 
παρθένο νησί με ένα σπουδαίο αρχαίο ιερό.

Από το 2014 ξεκίνησε η αναστήλωση του ναού 
και του τελετουργικού εστιατορίου κι έχει ολοκλη-
ρωθεί από το 2020, ενώ τώρα έχουμε ξεκινήσει την 
αναστήλωση ενός άλλου κτιρίου (ονομαζόμενο κτί-
ριο Δ, που είναι επίσης λατρευτικού χαρακτήρα).

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να σημειώσω ότι οι 
ανασκαφικές και αναστηλωτικές εργασίες πραγ-
ματοποιήθηκαν μέσω δωρεών και χορηγιών από 
το Ίδρυμα Αιγέας (Θανάσης και Μαρίνα Μαρτίνου), 
το Ίδρυμα Κανελλοπούλου, το Ίδρυμα Λεβέντη, το 
Ίδρυμα Λάτση, πολλούς ιδιώτες όπως τους Μάριον 
και Ηλία Στασινοπούλου, την Ντομινίκ Σενεκιέ και 
άλλους. Τέλος, καλό θα ήταν να ευαισθητοποιηθεί 
και ο δήμος Πάρου για τους πολλούς αρχαιολογι-
κούς χώρους μέσα στην Παροικιά».

Γ. Κουράγιος - Αρχαιολόγος ΕΦΑ Κυκλάδων
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Επαρχιακός 
Τύπος και 
διώξεις

Η δυσκολία στο να υπηρετείς τη δημοσιο-
γραφία στην επαρχία είναι όχι μόνο δύσκολο 
σπορ αλλά και επικίνδυνο! Ο δημοσιογρά-
φος της επαρχίας ζώντας σε ένα μικρό τόπο 
είναι αναγκασμένος να δώσει την πληροφό-
ρηση και συγχρόνως να αντιμετωπίσει κατά-
φατσα μετά τον θιγόμενο ο οποίος είναι είτε 
ο γείτονάς του είτε κάποιος/α που τον γνω-
ρίζει στον τόπο που μένει.

Συγχρόνως, ο πολίτης της επαρχίας πιστεύει 
ότι ακόμα και ο δημοσιογράφος της επαρχί-
ας είναι κάτι ανάλογο με έναν δημοσιογράφο 
που εργάζεται σε κεντρικό τηλεοπτικό Μέσο 
ή έχει ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση από τις 
Αρχές, μ’ αυτήν που έχουν οι «στάρ» δημο-
σιογράφοι. Μόνο που ο δημοσιογράφος της 
επαρχίας είναι ένας σκληρά εργαζόμενος που 
πρέπει συγχρόνως να κάνει ρεπορτάζ για το 
οποιοδήποτε κορυφαίο θέμα του τόπου του 
και την ίδια στιγμή να ασχοληθεί για το τάδε 
δρομάκι που δεν το καθαρίζουν ή με το απα-
γορευτικό απόπλου.

Επίσης, ο δημοσιογράφος της επαρχίας πρέ-
πει να αντιμετωπίσει την καχυποψία του συ-
μπολίτη του γιατί θεάθηκε να πίνει καφέ στο 
ίδιο τραπέζι με τον Χ πολιτικό παράγοντα ή 
ότι αυτό που έγραψε σημαίνει αυτόματα ότι 
τα πήρε κάτω από το τραπέζι από τους πολιτι-
κούς. Σενάρια επί σεναρίων κάνουν οι συμπο-
λίτες του, διότι απλά δεν γνωρίζουν τη φύση 
της δουλειάς ή το πώς βγαίνουν οι ειδήσεις σ’ 
ένα έντυπο.

Η εύκολη λύση της τοπικής εξουσίας είναι οι 
μηνύσεις ή η «βιομηχανία» έκδοσης δελτίων 
Τύπου κατά του δημοσιογράφου. Μία μήνυ-
ση π.χ. σ’ έναν δημοσιογράφο από την τοπική 
εξουσία σημαίνει ότι ο μηνυόμενος εργαζόμε-
νος θα πρέπει να πηγαινο-έρχεται επί χρόνια 
στα δικαστήρια, να καλύπτει τα έξοδα που 
προκύπτουν για τις παραστάσεις και τον δι-
κηγόρο, να καλύπτει τα έξοδα των μαρτύρων 
υπεράσπισης κλπ. Όλα αυτά τα έξοδα είναι 
από την τσέπη του. Όταν δε βγει η απόφαση 
(συνήθως μετά από 4-5 χρόνια και δικαιωθεί), 
κανείς δε θυμάται την υπόθεση.

Απεναντίας η μηνύτρια Αρχή δε θα «ιδρώ-
σει» καθόλου, αφού με μία απόφαση (π.χ. ενός 
δημοτικού συμβουλίου), θα καλυφτούν όλα 
τα έξοδα, από εισιτήρια μετακίνησης, δικηγό-
ρους, έως και τα γεύματα στη Σύρο…

Η εφημερίδα «Κυκλαδική», στη Νάξο, έκα-
νε ένα δημοσίευμα με το οποίο έγραψε την 
άποψή της για το καθεστώς που επικρατεί στο 
καταφύγιο άγριας ζωής στο νησί τους. Άμεσα 
ο δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έστειλε 
εξώδικο στην εφημερίδα. «Τι είχες Γιάννη, τι 
είχα πάντα», για τον επαρχιακό Τύπο…

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

Προεκλογική 
τοξικότητα 

Πολιτική με τοξικότητα, πολλά «γαλλικά» και 
χωρίς ίχνος αιδούς από αρκετά μεγάλη μερίδα 
του πολιτικού κόσμου, αναμένεται, λόγω επι-
κείμενων πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσε-
ων. 

Εκρήξεις, προσβλητικές και υβριστικές δηλώ-
σεις, τοξικές και πολλές «γαλλικές» εκφράσεις, 
λαϊκά καντήλια, σεξουαλικά υπονοούμενα, θα 
αποτελέσουν ένα απάνθισμα της νεοελληνικής 
κακογουστιάς, από εκπροσώπους του πολιτικού 
κόσμου αυτοδιοικητικούς και της κεντρικής πο-
λιτικής σκηνής. Στόχος να αναπαραχθούν, να 
«γράψουν» σε πρωτοσέλιδα εφημερίδων και τη-
λεοπτικών ειδήσεων. 

Πιθανώς χειροδικίες, αναμενόμενες αλλά και 
μη ενταγμένες στον πολιτικό πολιτισμό μας, σε 
αντίθεση με αθυροστομίες, ειρωνείες, φωνασκί-
ες, αγριάδες, μπουγελώματα και βίαιες αποχω-
ρήσεις από τα πάνελ των πολιτικών συζητήσεων. 
Κυνηγάνε τον αδηφάγο φακό της δημοσιότητας 
για να κλέψουν λίγα λεπτά δημοσιότητας. Ιδιαί-
τερα «γαλλικά» θα ακουστούν και στις τοπικές 
κοινωνίες, λόγω των αυτοδιοικητικών εκλογών 
που έχουν χαρακτηριστεί ως εκλογές με υψη-
λή κινητικότητα πολιτικών στελεχών, σε θέσεις 
ευθύνης. Φυσικά δε μιλάμε για το σύνολο του 
πολιτικού κόσμου. Υπάρχουν και σοβαροί εκ-
πρόσωποι απ’ όλα τα κόμματα που «μιλάνε» με 

επιχειρήματα.
Υπάρχει κίνδυνος, στη νέα εκλογική χρονιά, 

να μετεξελιχθεί ο δημόσιος λόγος σε απόλυτη 
ισοπέδωση, σε αρένα κακογουστιάς με μεγάλη 
τοξικότητα και «γαλλικά» ακόμη και με υπο-
νοούμενα διαφθοράς, σεξιστικά, προσβλητικά. 
Αποτέλεσμα επιζήμιο για την εικόνα των πολι-
τικών και ιδιαίτερα με εικόνα που δεν θα λέ-
γαμε ότι είναι και η καλύτερη στους πολίτες. 
Μεγάλο μέρος ευθύνης έχουν και τα Μέσα, που 
προβάλλουν ανελλιπώς και σε περίοπτο θέση 
τον κακόγουστο λόγο, τις υβριστικές ατάκες, για 
να κερδίσουν την εύνοια των αναγνωστών και 
επισκεπτών τους, αδιαφορώντας για την αμε-
τροέπεια, την θρασύτητα, και τον χλευασμό που 
εκπέμπουν, απαξιώνοντας το πολιτικό προσωπι-
κό που είναι και πελάτες τους. Μερίδιο ευθύνης 
έχουμε κι εμείς, οι πολίτες, που μας αρέσουν οι 
θεϊκές ή φονικές ατάκες ενός πολιτικού, ακόμη 
κι αν είναι αυτοσαρκασμού.

Μια εξυπνακίστικη ατάκα μπορεί να μας οδη-
γήσει να βάλουμε σταυρό στον πολιτικό, αδια-
φορώντας για το παραγόμενο, ή μη έργο του 
στην κοινωνία. Ακόμη, εκλιπαρούμε για μια 
selfie φωτογραφία μαζί του και νιώθουμε υπε-
ρηφάνεια όταν την ποστάρουμε στα μέσα κοινω-
νικής δικτύωσης. Μετά τα τελευταία γεγονότα, 
τα πολιτικά πρόσωπα πρέπει να προσέχουν με 
ποιον φωτογραφίζονται!

Στις επικείμενες πολλαπλές εκλογές, εκτός 
από τα «θα» των υποψηφίων, θα κυριαρχήσουν 
έντονοι διάλογοι, πολιτικές κόντρες και φαρμα-
κερές, τοξικές ατάκες.

Είναι αναγκαία η καλλιέργεια πολιτικού ήθους 
και επιμόρφωσης. Είναι αναγκαία η αγορά του 
Οδηγού Πολιτικής Επικοινωνίας «Ευ Πολιτεύε-
σθαι» με τα 333+1 tips έξυπνες και πρωτότυπες 
φράσεις που δίνουν δωρεάν δημοσιότητα με θε-
τικό πρόσημο, σε κάθε πολιτικό πρόσωπο! 

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου

Οι δύο όψεις

«Η κοινή γνώμη είναι το παν. Με αυτήν μαζί 
σου, τίποτε δεν θα αποτύχει. Μ’ αυτήν εναντίον 
σου, τίποτε δεν γίνεται να πετύχει».

Πριν εκατόν εξήντα χρόνια ο Αβραάμ Λίνκολν 
είχε διατυπώσει την παραπάνω ρήση που στό-
χευε στην ουσία της δημοκρατικής λειτουργίας.

Μια πρώτη επιφανειακή ανάγνωση θα μπο-
ρούσε να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι πρέ-
πει πάντα να ακολουθούμε τις επιταγές του λαού 
και να κάνουμε όλα τα χατίρια του.

Είναι ένα σίγουρο μονοπάτι προς την εκλογική 
επιτυχία.

Ο Λίνκολν όμως με τη βαθύτερη σοφία που τον 
διέκρινε αποκλείεται να είχε παρασυρθεί από τις 
σειρήνες του λαϊκισμού.

Τι είναι πιθανόν να εννοούσε λοιπόν;
Μας το αποκαλύπτει ο ίδιος στην επόμενη πα-

ράγραφο.
«Όποιος διαμορφώνει την κοινή γνώμη, αυτός 

πάει βαθύτερα από εκείνους που ψηφίζουν νό-
μους ή που εκδίδουν δικαστικές αποφάσεις».

Άρα η μεγάλη ευθύνη των κυβερνώντων είναι 

να «σπρώχνουν» τα πράγματα στη σωστή κατεύ-
θυνση.

Δηλαδή, να κάνουν τους πολίτες να έλθουν 
μαζί τους. Να κατανοήσουν τι τους λένε και τι 
προτείνουν.

Να πείσουν ότι ο σεβασμός και η προστασία του 
δημόσιου χώρου είναι για το «συλλογικό καλό» 
και όχι να κλείνουν το μάτι στις αυθαιρεσίες. 

Να πείσουν με συνεχή προσπάθεια ότι πρέπει 
να κάνουμε ανακύκλωση γιατί τα οφέλη είναι 
πολλαπλά και όχι να ρίχνουν τουφεκιές στον 
αέρα με επικοινωνιακά δήθεν συνέδρια.

Να μας λένε την αλήθεια και όχι να υπόσχονται 
έργα που δεν πρόκειται να πραγματοποιήσουν.

Να… να… να… βάλτε ό,τι θέλετε εσείς.
Κυρίως να μας θυμίζουν τις πραγματικές αξίες 

αν παρασυρθούμε από τη γοητεία του χρήματος.
Άρα πρέπει να διαμορφώνεις την κοινή γνώμη 

αντί να την ακολουθείς.
Δύσκολο… ναι είναι δύσκολο.
Το ίδιο θα μπορούσαμε να πούμε ότι συμβαίνει 

και στα καθ’ ημάς.
Υπήρξαν και υπάρχουν δημοτικές παρατάξεις 

που «καταγράφουν» τα προσωπικά ζητήματα 
των ψηφοφόρων με την αντίστοιχη υπόσχεση 
ικανοποίησής τους και από την άλλη υπήρξε και 
υπάρχει παράταξη που «διαμορφώνει» διαρκώς 
θέσεις και προτάσεις και αναζητεί τη συμμετοχή 
των πολιτών, ώστε μαζί να βελτιώσουν τις συν-
θήκες σε όλους τους τομείς.

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου
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Εθνική επέτειος 
της 28ης 
Οκτωβρίου 
1940

Η εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940 θα 
εορτασθεί και φέτος με ιδιαίτερη λαμπρότητα στην 
Πάρο

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του εορτασμού σήμε-
ρα, Παρασκευή, 28 Οκτωβρίου στις 10.30 το πρωί, 
θα πραγματοποιηθεί η επίσημη δοξολογία στο 
Ιερό Προσκύνημα της Παναγίας Εκατονταπυλια-
νής, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτη Παροναξίας, Καλλινίκου και στη δοξολογία 
θα παραστούν οι σημαίες των σχολείων μαζί με 
τους παραστάτες.

Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί επιμνημό-
συνη δέηση στον χώρο του μνημείου πεσόντων 
και κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των 
τοπικών αρχών, σωμάτων ασφαλείας, σχολείων, 
αντιστασιακών οργανώσεων κλπ, ενώ θα ακολου-
θήσει η ανάκρουση του εθνικού ύμνου.

Τέλος, στο 11,30 θα πραγματοποιηθεί η παρέ-
λαση των μαθητών των σχολείων της Παροικιάς 
στην παραλιακή λεωφόρο, «Ακτή Γιάννη Πάριου».

Παριανοί στον πόλεμο

Μία φωτογραφία στις 9/12/1940, σταλμένη από 
τον Δημήτριο Τζουάνη στον πατέρα του, συνοδευ-
όμενη από σύντομο γράμμα συνδέει το χθες με το 
σήμερα με την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 
1940 και το νησί μας.

Στη φωτογραφία, από το αρχείο Φίλιππα Τσα-
ντάνη, είχε γραφτεί: «Σεβαστέ μου πατέρα είμαι 

καλά. Μην ανησυχείτε. Φίλα μου όλα τα αδέλφια 
μου. Σας χαιρετώ, ο γιός σας, Δημ. Τζουάνης».

Μονάς 982 - Τ.Τ. 327 - 6ος Λόχος

Διακρίνονται πάνω, από αριστερά, οι Θοδωρής 
Σιφναίος (αγρότης), Διονύσιος Βεντουρής (καφε-
τζής), Μιχάλης Μαύρης (τσαγκάρης), Νικόλαος 
Κρητικός (δάσκαλος) και κάτω δεξιά ο Δημήτρης 
Τζουάνης (κουρέας).

εθνική επέτειος
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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)

Πωλούνται από κατασκευαστή τα 
εξής ακίνητα:
ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ Παροικίας: Μονοκα-
τοικία 353 τ.μ., με κήπο, πισίνα, 
γεώτρηση, ελιές, τιμή 450.000€
ΕΛΗΤΑΣ Παροικίας: Διαμέρισμα 100 
τ.μ., τιμή 135.000€
Περιοχή ΑΛΥΚΗΣ/ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ:
1) Διαμέρισμα ημιυπόγειο τιμή 
65.000€
2) Ημιυπόγειο 209 τ.μ. τιμή 165.000€
3) Οικοδομή στα μπετά /τούβλα, 
240 τ.μ. συν 3 σκεπαστές βεράντες 
48 τ.μ. Κοντά στην παραλία. Τιμή 
450.000€
4) Μάγγανο διαμέρισμα 240 τ.μ., 
με εξωτερική πισίνα, θέα, τιμή 
320.000€
5) Κτήμα στο Καμάρι Αγκαιριάς 8 
στρέμματα, με άδεια οικοδομής, θέα 
προς Φάραγγα, 2,5 χλμ από θάλασσα, 
τιμή 165.000€
ΘΑΨΑΝΑ Κτήμα 15.600 τ.μ. με 
κατοικία 55 τ.μ., με μύλο, πηγάδι, 
αποθήκη, πολλές ελιές, θέα στο μο-
ναστήρι Θαψανών και τη θάλασσα, 15 
λεπτά από Παροικία, τιμή 165.000€
ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 6932 285 
768, www.paroshomes.livadas.de

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, στο δρόμο προς ΔΕΥΑΠ, 
λίγο μετά το ΕΠΑΛ, ενοικιάζονται 
δύο καταστήματα 90 τετραγωνικά το 
καθένα. Πληροφορίες στο τηλ. 6972 

077 052

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
πωλείται στον επαρχιακό δρόμο Πα-
ροικιάς – Νάουσας (5ο χλμ), πλήρως 
εξοπλισμένη, με μεγάλη αίθουσα και 
εξωτερικό χώρο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6944 647 383

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, από 
λογιστικό γραφείο. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται 
από ξενοδοχείο στη Νάουσα της Πά-
ρου για Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2022, 
σεζόν 2023. Αγγλικά, Πρόγραμμα 
Κρατήσεων, ΟΤΑ, προϋπηρεσία, 
γαλλικά επιθυμητά. Προσεγμένο, 
ευγενές και πρόθυμο άτομο. Μισθός, 
ασφάλιση, διαμονή-διατροφή. 
Βιογραφικό με φωτογραφία info@
zefi-hotel.com, τηλ. 6937 263 928

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 
για κατάστημα επίπλων. Ηλικία 
25-35 ετών. Καλή γνώση Αγγλικής 

γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών 
στο info@epipla-paros.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για τη θέση 
συντηρητή σε πισίνες, με δίπλωμα 
οδήγησης για μόνιμη εργασία. 
Παρέχονται μισθός και ασφάλιση. 
Επικοινωνία στο τηλ. 6942 826 399

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για ανθο-
πωλείο στην Παροικία. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6972 077 052

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται άμεσα με 
πολύ καλή γνώση AUTOCAD και 
κατασκευαστική αντίληψη, για 
μερική απασχόληση και αντικείμενο 
την διαμόρφωση μηχανολογικών 
σχεδίων. Αποστολή βιογραφικών 
στο armodios_vovos@yahoo.gr

Ο∆ΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ζητείται 
από εταιρεία διανομών για άμεση 
πρόσληψη. Απαραίτητα: Απολυτή-
ριο Λυκείου, Δίπλωμα Οδήγησης 
Γ’ Κατηγορίας, Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη, Ηλικία έως 40 ετών. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν βιογραφικό στο Fax: 22840 
41563, E-mail: arhicom1@otenet.
gr  ή να επικοινωνήσουν στα τηλέ-
φωνα 22840 41252, 41764

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη 
εργασία από το κατάστημα ΦΩΣ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
αγγλικών & Η/Υ. Προϋπηρεσία σε 
πωλήσεις ή ηλεκτρολογικές γνώσεις 
θα εκτιμηθεί ιδιαιτέρως. Πληροφο-
ρίες στο τηλ. 6946 687076 και στο 
email: batsouri@hotmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗ-
ΡΙΟΥ ζητείται από κατασκευαστική 
εταιρία. Απαραίτητη η γνώση λογιστι-
κής, αγγλικών και Microsoft office. 

Δυνατότητα και ευέλικτου ωραρίου. 
Βιογραφικά στο aris@ioakimidis-
estates.gr

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 
έδρα την Πάρο ζητάει απόφοιτο 
Αρχιτεκτονικής σχολής ή σχολής 
πολιτικών Μηχανικών για μόνιμη 
ή μερική απασχόληση. Απαραίτητα 
προσόντα η οργανωτικότητα, η πολύ 
καλή γνώση Microsoft Office (word, 
Excel), Ελληνικά και Αγγλικά, η 
όρεξη για δουλειά και εξέλιξη μέσα 
στην εταιρία. Βιογραφικά στο aris@
ioakimidis-estates.gr 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το 
ξενοδοχείο Ποσειδών στη Χρυσή 
Ακτή για πλήρη ή μερική απασχό-
ληση για τον χειμώνα ή για όλο το 
χρόνο. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6936 898766 ή στο email: info@
poseidon-paros.gr

ΕΡΓΟ∆ΗΓΟΣ ζητείται για πλήρη 
απασχόληση σε κατασκευαστική 
εταιρεία στην Πάρο. Επιθυμητά 
προσόντα, εμπειρία και γνώση της 
κατασκευαστικής διαδικασίας και 
του εξοπλισμού, καθοδήγηση συ-
νεργείων, διαχείριση ομάδας έργου, 
ικανότητα ανάγνωσης, κατανόησης 
και υλοποίησης σχεδίων, διατάξεων 
και σχεδιαγραμμάτων. Θα εκτιμηθεί 
επιπλέον γνώση σχεδιαστικών προ-
γραμμάτων. Αποστολή βιογραφικών 
στο : info@jmconstructions.gr

ΤΕΧΝΗΤΕΣ - ΒΟΗΘΟΙ ψυκτικοί-
υδραυλικοί ζητούνται για μόνιμη 
απασχόληση από τεχνική εταιρεία στη 
Νάουσα Πάρου. Τηλέφωνο επικοινω-
νίας: 22840 55273, 6937 086 797.

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ με προϋπηρεσία 
ζητείται από λογιστικό γραφείο στην 
Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών στο 
email: dimkasta@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το τμήμα 
πωλήσεων της έκθεσης του Οινο-
ποιείου «Αστέρας» και ΤΕΧΝΙΚΟΣ 

ΟΙΝΟΠΟΙΪΑΣ με εμπειρία. Τηλ. για 
περισσότερες πληροφορίες: 6977 
786 711

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από αποθήκη τροφοδοσίας κατε-
ψυγμένων τροφίμων, με απαραίτητη 
γνώση Η/Υ και αγγλικών. Αποστολή 
βιογραφικών στο: email: pfrs@
yahoo.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη 
στελέχωση SUPER MARKET στη Μάρ-
πησσα και στην Παροικιά όλων των 
ειδικοτήτων. Κρεοπώλης, Ταμίες, 
Άτομα για ανεφοδιασμό, Αποθηκάρι-
οι, Μανάβης. Παρέχεται εκπαίδευση. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6943 279 227

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για 
τη στελέχωση λογιστηρίου σε SUPER 
MARKET. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6943 279 227

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 4μηνη 
απασχόληση από Μάιο μέχρι και 
Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές 
αναλόγως προσόντων. Δωρεάν 
Διαμονή και Διατροφή. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βι-
ογραφικών στο vilabro@gmail.com. 

Τηλ. επικοινωνίας: 6946 000036

MASSEUSE/ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥ-
ΤΡΙΑ ζητείται για την Αντίπαρο. 
Απαιτούμενα προσόντα: Προϋπηρεσία 
τουλάχιστον 2 ετών. Παρέχεται 
4μηνη απασχόληση από Μάιο μέχρι 
και Αύγουστο. Μισθολογικές απολα-
βές αναλόγως προσόντων. Δωρεάν 
Διαμονή και Διατροφή. Ευχάριστο 
περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βι-
ογραφικών στο vilabro@gmail.com. 
Τηλ. επικοινωνίας: 6946 000036 

BABY SITTER ζητείται για το διάστη-
μα από Απρίλιο έως Αύγουστο. 8ωρη 
απασχόληση, 5 μέρες την εβδομάδα. 
Παροικία. Τηλ. 6974 601 331.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΝ∆ΡΑΣ ζητείται για 
εργασία σε χρωματοπωλείο στην 
Αλυκή της Πάρου. Επιθυμητή η γνώση 
Η/Υ και αγγλικών. Πρωινό ωράριο. 
Μόνιμη εργασία με ικανοποιητικές 
αποδοχές. Τηλ. για πληροφορίες: 697 
2000752, 22840 91229

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ φυσικής, 
μαθηματικών και χημείας παραδίδο-
νται από πτυχιούχο του τμήματος Φυ-
σικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 
(Αλυκή-Παροικιά). Διαθέσιμος από 
μέσα Οκτωβρίου! Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο 6988 672 
217 ή στο 6951 631 703. Email: 
tmouzokes@gmail.com

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

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

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

Αποστείλατε βιογραφικό
στο nikos@typoparos.gr 

Τηλ: 22840 53555, 6977 248  885

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
για το τµήµα πωλήσεων

της εφηµερίδας µας

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

Προαγγελία γάμου
Ο Λουκιανός Ρούσσος του Κωνσταντίνου και 

της Ανθούλας το γένος Ρούσσου, που γεννήθηκε 
στο Αμαρούσιο Αττικής και κατοικεί στη Νάουσα 
της Πάρου και η Δαβερώνα Παναγιώτα του 
Αντωνίου και της Μαρίας το γένος Δαβερώνα, που 
γεννήθηκε στην Αθήνα και κατοικεί στη Νάουσα 
της Πάρου, θα παντρευτούν στις 19 Νοεμβρίου 
2022 στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου στη 
Νάουσα Πάρου.



4ος Βελέντζειος 
Αγώνας Δρόμου

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυρια-
κή (23/10), από τον Σύλλογο Μ.Ε.Α.Σ. Κώστου, ο 4ος 

Βελέντζειος Αγώνας Δρόμου, προς τιμήν του μέγα 
ευεργέτη της Πάρου Φραγκίσκου Βελέντζα. Ο αγώ-
νας ήταν συμμετοχικός και έλαβαν μέρος 25 ενήλι-

κοι δρομείς και 20 μαθητές και μαθήτριες. Για την 
ιστορία, πρώτος στους άνδρες τερμάτισε ο Θανάσης 

Βελέντζας και στις γυναίκες η Μάγδα Χριστοπούλου. 
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι πριν την έναρξη του 

αγώνα, το Παράρτημα Κυκλάδων της Ελληνικής Ομά-
δας Διάσωσης πραγματοποίησε επίδειξη πάνω στην 
καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) που 
παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον εθελοντές 

και αθλητές.
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ΑΕΠ: Ξεκίνημα 
με νίκη

Ποδαρικό με το «δεξί» έκανε στο νέο πρωτάθλη-
μα της Α’ Κατηγορίας η Α.Ε. Πάρου, επικρατώντας 
στην έδρα της, με σκορ 2-0 του Παμμηλιακού. 

Σ’ ένα παιχνίδι με καλό ρυθμό και αρκετές φά-
σεις, η Α.Ε.Π. ήταν πιο ουσιαστική και κατάφερε 
να πάρει τους τρεις βαθμούς της νίκης, απέναντι 
στον ελλιπή αλλά μαχητικό Παμμηλιακό.

Στο πρώτο ημίχρονο το παιχνίδι ήταν μοιρα-
σμένο και ολοκληρώθηκε ισόπαλο χωρίς τέρματα. 
Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για πέναλτι (6’) 
σε καθαρή ανατροπή του Βαθρακοκοίλη από τον 
αντίπαλο τερματοφύλακα και απείλησαν με τον 
ίδιο παίκτη σε δύο περιπτώσεις (7’, 24’) που κατέ-
ληξαν άουτ. Από την άλλη πλευρά, οι φιλοξενού-
μενοι είχαν μεγάλες ευκαιρίες σε σουτ του Τάσου 
(13’) που έδιωξε στη γραμμή ο Γαβαλάς και του 
Αντ. Μαυρογιάννη (45’) που απέκρουσε ο Βασιλά-
ρης και στη συνέχεια η μπάλα βρήκε το οριζόντιο 
δοκάρι.

Σημειώνεται, ότι στο 38’ ο Παμμηλιακός έμεινε 
με αριθμητικό μειονέκτημα λόγω αποβολής -με 
απευθείας κόκκινη- του τερματοφύλακα Τσιού-
κρα, ο οποίος σε έξοδό του βρήκε τη μπάλα με το 
χέρι εκτός περιοχής. Από εκείνο το σημείο και μετά 
τη θέση κάτω από τα γκολπόστ πήρε ο Κούτη, που 
είχε περάσει αλλαγή λίγο νωρίτερα.

Στο δεύτερο ημίχρονο η Α.Ε. Πάρου μπήκε πιο 
δυνατά και στο 50’ κατάφερε να προηγηθεί στο 
σκορ (1-0) με σουτ του Δημ. Κρητικού έξω από την 
περιοχή, έπειτα από κόρνερ του Παντελαίου και 
προσωρινή απομάκρυνση των αμυντικών. Το γκολ 
αυτό άλλαξε την ψυχολογία της Α.Ε.Π., που στο 
61’ είχε δοκάρι σε απευθείας εκτέλεση κόρνερ του 
Δημ. Κρητικού και στο 69’ σε σουτ του Παντελαί-
ου ο Κούτη έδιωξε σε κόρνερ. Τελικά το γκολ που 
«κλείδωσε» τη νίκη (2-0) ήρθε στο 80’ με κοντινή 
κεφαλιά του Βασιλόπουλου, έπειτα από προσωπι-
κή ενέργεια και σέντρα του Βαθρακοκοίλη. Από 
την άλλη πλευρά, η ομάδα της Μήλου είχε ξανά 
δύο σημαντικές ευκαιρίες, που δεν μπόρεσε να με-
τουσιώσει σε γκολ. Πρώτα με κεφαλιά του Ντιούφ 
(59’) που έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Παπαδόπου-

λος και ακολούθως με διπλό δοκάρι σε προσπάθει-
ες των Παπαδημητρίου και Ντιούφ (82’).

Οι συνθέσεις

Α.Ε. Πάρου: (πρ. Μοστράτος), Βασιλάρης, Δημ. 
Κρητικός, Παπαδόπουλος, Γαβαλάς (83’ Τσόκα), 
Σαρρής (35’ λ.τ. Μανωλακούδης), Παντελαίος, 
Γκέρτι (56’ Μπερνικόλας), Βασιλόπουλος (83’ Ν. 
Κρητικός), Στρ. Κρητικός, Μάγγος (56’ λ.τ. Ρα-
γκούσης), Βαθρακοκοίλης.

Παμμηλιακός: (πρ. Δαούτης), Ν. Τσιούκρας, 
Μαραγκόπουλος, Π. Μαυρογιάννης, Ντιούφ, Κυ-
ρίτσης, Απ. Μαυρογιάννης (32’ Κούτη), Σάντα, 
Παππάς, Τάσο, Παπαδημητρίου (88’ Γαλλής), Αντ. 
Μαυρογιάννης (75’ λ.τ. Κουλακιώτης).

Δήλωση Μοστράτου

Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής της Α.Ε. 
Πάρου, Γιώργος Μοστράτος, δήλωσε: 

«Καταρχάς θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα 
παιδιά, που έκαναν μεγάλη προσπάθεια. Η πρεμιέ-
ρα είναι πάντα δύσκολη και εμείς μπήκαμε λίγο 
αγχωμένα στο ματς. Ευτυχίσαμε να μείνει ο αντί-
παλος με παίκτη λιγότερο και στο δεύτερο ημίχρο-
νο με καλές επιλογές και υπομονή στο παιχνίδι μας 
εκμεταλλευτήκαμε το αριθμητικό μας πλεονέκτημα 

και καταφέραμε να πάρουμε την ουσία και το απο-
τέλεσμα που θέλαμε. Συνεχίζουμε, κοιτάμε ήδη το 
επόμενο παιχνίδι και πως μπορούμε να παρουσια-
στούμε πιο βελτιωμένοι. Τέλος, εύχομαι καλή χρο-
νιά και καλή πορεία σε όλες τις ομάδες».

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:

Α.Ε. Πάρου-Παμμηλιακός 2-0
(50’ Δημ. Κρητικός, 80’ Βασιλόπουλος)
Ελλάς Σύρου-Α.Ο. Πύργου 3-0
(34’ Μπακατσέλος, 77’, 88’ πεν. Παυλόπουλος)
Σαντορίνη-Πανναξιακός 0-0

Η βαθμολογία:

1. Ελλάς Σύρου  3 (3-0)
2. Α.Ε. Πάρου  3 (2-0)
3. Σαντορίνη  1 (0-0)
4. Πανναξιακός 1 (0-0)
5. Παμμηλιακός 0 (0-2)
6. Α.Ο. Πύργου  0 (0-3)

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

28/10, 18.00: Παμμηλιακός-Σαντορίνη
29/10, 16.30: Α.Ο. Πύργου-Α.Ε. Πάρου
30/10, 14.00: Πανναξιακός-Ελλάς Σύρου

Μπάσκετ: 
Πρώτο «τεστ» 
για τον  
Α.Ο. Πάρου

Την Κυριακή (23/10) ο Α.Ο. Πάρου υποδέχθηκε 
στο κλειστό της Μάρπησσας τον Άρη Σύρου, σε 
φιλικό παιχνίδι προπονητικού χαρακτήρα, όπου 
οι δύο προπονητές -παρά τις απουσίες παικτών- 
είχαν την ευκαιρία να δουν την αγωνιστική κατά-
σταση των ομάδων τους, περίπου ένα μήνα μετά 
την έναρξη της προετοιμασίας τους.

Για τον Α.Ο.Π. ο τεχνικός Θοδωρής Καζακίδης, 
μετά το φιλικό δήλωσε στη «Φωνή της Πάρου»: 

«Πρώτα απ’ όλα να ευχαριστήσω τον Άρη Σύρου 
που ταξίδεψε για να δώσουμε φιλικό παιχνίδι και 

να ευχηθώ να έχουμε μία καλή χρονιά με υγεία. 
Από εκεί και πέρα σαν ομάδα προσπαθούμε να δη-
μιουργήσουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο συνδυ-
άζοντας την εμπειρία των μεγάλων και το ταλέντο 
των μικρών. Ωστόσο υπάρχουν δυσκολίες με τη 
συμμετοχή στις προπονήσεις. Γι’ αυτό στο φιλικό 
δεν παρουσιαστήκαμε όπως περίμενα και θα ήθελα 
να δω την ομάδα. Χρειαζόμαστε ακόμα χρόνο για να 
δουλέψουμε και να είμαστε σ’ ένα καλό επίπεδο».

Πρωτάθλημα «τουρνουά» στους Άνδρες

Με μόλις τέσσερις ομάδες θα διεξαχθεί τελικά το 
πρωτάθλημα στην κατηγορία Ανδρών, όπως γνω-
στοποίησε η Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων. Εκπρόσωπος του 
νησιού μας θα είναι εκ νέου ο Α.Ο. Πάρου, που θα 
βρει στον δρόμο του την Α.Ε. Σαντορίνης, τον Άρη 
Σύρου και τον Περιστερίωνα Τήνου. 

Σημειώνεται, ότι το πρωτάθλημα υπολογίζεται ν’ 
αρχίσει την επόμενη εβδομάδα.

Παιδικό: Νίκη ο Πλοηγός, ήττα ο Α.Ο.Π.

Το δεύτερο συνεχόμενο ροζ φύλλο αγώνα κα-

τέκτησε ο Πλοηγός Αντιπάρου, στο πρωτάθλημα 
Παίδων, καθώς επικράτησε με σκορ 67-34 των 
Φαναριών Νάξου Β’. Αντίθετα, ο Α.Ο. Πάρου ητ-
τήθηκε με σκορ 72-17 εκτός έδρας από τα δυνατά 
Φανάρια Νάξου Α’, ενώ ο Μαρπησσαϊκός θ’ αντι-
μετωπίσει αύριο (29/10, 17.00) εκτός έδρας την 
Α.Ε. Σαντορίνης.

Επαναλειτουργία για τα κλιμάκια κοριτσιών

Το τμήμα Αναπτυξιακού Προγράμματος Κορι-
τσιών της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαί-
ρισης (Ε.Ο.Κ.), σε συνεργασία με την Ένωση Σω-
ματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων (Ε.Σ.Κ.Κ.), 
επαναλειτουργούν φέτος τα κλιμάκια.

Σημειώνεται, ότι από την Ε.Ο.Κ. υπεύθυνη προ-
πονήτρια του προγράμματος είναι η Αναστασία 
Κωστάκη, ενώ από την Ε.Σ.Κ.Κ. ενωσιακοί προ-
πονητές αναλαμβάνουν ο Κυριάκος Μουστάκας 
για το κλιμάκιο κοριτσιών στο βόρειο όμιλο και οι 
Χάρης Πεταλωτής και Παναγιώτης Χατζηαυγου-
στίδης για το αντίστοιχο κλιμάκιο κοριτσιών στο 
νότιο όμιλο.

αθλητικά
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Τα μοιράστηκαν 
όλα!

Τον βαθμό της ισοπαλίας (3-3) μοιράστηκαν στην 
Παροικιά, ο Α.Ο. Πάρου και ο Α.Ο. Σερίφου, 
στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος της Β’ Κατη-
γορίας (2ος όμιλος).

Το παιχνίδι είχε δύο διαφορετικά αγωνιστικά 
πρόσωπα, καθώς στο πρώτο μέρος καταγράφηκε 
μόλις μία αξιόλογη φάση, ενώ στην επανάληψη 
δημιουργήθηκε σωρεία ευκαιριών και ο ρυθμός 
ήταν πολύ καλός.

Από το ξεκίνημα και μέχρι το 50’ ο Α.Ο.Π. δεν 
μπόρεσε να γίνει δημιουργικός και η ομάδα της 
Σερίφου, που είχε την εδαφική υπεροχή, πήρε 
προβάδισμα δύο τερμάτων «χτυπώντας» πριν και 
μετά την ανάπαυλα. Συγκεκριμένα, στις καθυ-
στερήσεις του πρώτου ημιχρόνου (45’+2’) ο Σκο-
πελίτης με απευθείας εκτέλεση φάουλ από θέση 
πλάγια δεξιά έκανε το 0-1, ενώ στο ξεκίνημα του 
δεύτερου μέρους (47’) ο Γαβριήλ με πλασέ μέσα 
από την περιοχή διαμόρφωσε το 0-2.

Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως «αφύπνισε» τους 
παίκτες του Α.Ο. Πάρου που στη συνέχεια βγήκαν 
μπροστά, αντέδρασαν και έφεραν το ματς στα ίσα 
μέσα σ’ ένα πεντάλεπτο. Στο 56’ ο Αλιφιέρης με 
ωραία ενέργεια και σουτ μέσα από την περιοχή, 
μετά από σέντρα του Δαφερέρα, μείωσε αρχικά 
σε 1-2 και στο 61’ ο Παντελαίος με κεφαλιά, μετά 
από γύρισμα του Αλιφιέρη, ισοφάρισε σε 2-2. Η 
χαρά των γηπεδούχων όμως διήρκησε μόλις λίγα 
δευτερόλεπτα, καθώς μετά τη σέντρα οι Σερφιώτες 
πήραν και πάλι κεφάλι στο σκορ (2-3) με πλασέ 
του Λιβάνιου στο 62’.

Στη συνέχεια το παιχνίδι παρέμεινε ανοιχτό, με 
τον Α.Ο.Π. να είναι πιο απειλητικός.

Στο 68’ και στο 72’ ο Παντελαίος νικήθηκε από 
τον τερματοφύλακα της Σερίφου Βενετσάνο, ενώ 
το τελικό ισόπαλο σκορ (3-3), για τον Α.Ο.Π., δια-
μόρφωσε με ωραίο διαγώνιο σουτ ο Δαφερέρας 
στο 75’, έπειτα από πάσα του Κουρμούκη.

Οι συνθέσεις

Α.Ο. Πάρου: (πρ. Τριανταφυλλάκος), Α. Νικολά-
ου, Βοσινάκης, Κρίσπης, Αποστολόπουλος, Σάμι-
ος (26’ λ.τ. Κουρμούκης), Διακάτος (70’ Ρούσσος), 
Δαφερέρας, Φ. Πούλιος, Παντελαίος (88’ Γκέκα), 
Μουρλάς (46’ λ.τ. Μπέτσα), Αλιφιέρης.

Α.Ο. Σερίφου: (πρ. Βαραδίνης), Βενετσάνος, 
Μποφίλιος, Παγιολάρι, Μαγουλάς, Γιαννακοδή-
μος, Βαλσαμάκης (90’ Σ. Ρεβίνθης), Λιβάνιος (80’ 
λ.τ. Πετρογιάννης), Φ. Τσελάμι, Γαβριήλ, Παπάς 
(60’ Ν. Ρεβίνθης), Σκοπελίτης.

Δήλωση Τριανταφυλλάκου

Μετά το τέλος του αγώνα ο προπονητής του Α.Ο. 
Πάρου, Δημήτρης Τριανταφυλλάκος, δήλωσε: 

«Επιτέλους ξεκινήσαμε μετά από αρκετό καιρό. 
Εύχομαι να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, με υγεία 
σε όλες τις ομάδες. 

Αναφορικά με το παιχνίδι θέλω να δώσω πολλά 
συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου για την 
προσπάθεια που έκαναν και για τον τρόπο που το 
αντιμετώπισαν. Είναι μικροί σε ηλικία και θέλου-
με να πάρουν εμπειρίες, να κερδίσουν πράγματα 
και να βελτιώνονται μέσα από την προπόνηση και 
τα παιχνίδια τους. Συνεχίζουμε τη δουλειά και την 
προσπάθεια. Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια στο 
πρωτάθλημα και στην αντίπαλη ομάδα».

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής:

1ος όμιλος
Α.Ε. Μυκόνου Β’-Ανδριακός 0-0
Α.Ο. Πάγου-ΠΑΣ Τήνου (26/10)
Ρεπό: Αίας Σύρου
2ος όμιλος
Α.Ο. Πάρου-Α.Ο. Σερίφου 3-3
Παμμηλιακός-Πανσιφναϊκός 1-1
Ρεπό: Κύθνος
3ος όμιλος
Α.Σ. Ίου-Αστέρας Τραγαίας 3-2
ΠΑΣ Νάξου-Πανθηραϊκός 0-2
Ρεπό: Φιλώτι

Το πρόγραμμα της 2ης αγωνιστικής:

1ος όμιλος
28/10, 14.00: Ανδριακός-Αίας Σύρου
30/10, 13.30: ΠΑΣ Τήνου-Α.Ε. Μυκόνου Β’
Ρεπό: Α.Ο. Πάγου
2ος όμιλος
30/10, 12.00: Α.Ο. Σερίφου-Κύθνος
30/10, 13.00: Πανσιφναϊκός-Α.Ο. Πάρου
Ρεπό: Παμμηλιακός
3ος όμιλος
29/10, 15.00: Αστέρας Τραγαίας-Φιλώτι
29/10, 19.30: Πανθηραϊκός-Α.Σ. Ίου
Ρεπό: ΠΑΣ Νάξου

Νίκες για Α.Ο.Π. και Νηρέα στην Κ14

Άνοιξε η αυλαία στο πρωτάθλημα Κ14 της Ε.Π.Σ. 
Κυκλάδων, όπου για τον 3ο όμιλο ο Α.Ο. Πάρου 
(φωτό) και ο Νηρέας ξεκίνησαν με νίκες. 

Πιο συγκεκριμένα, ο Α.Ο.Π. κέρδισε στην Πα-
ροικιά με 2-0 τον Πανναξιακό, χάρη σε γκολ που 
σημείωσαν οι Κωνσταντίνος Μουταφίδης (15’) και 
Ηρακλής Ραγκούσης (35’). 

Στο άλλο παιχνίδι, ο Νηρέας επικράτησε στο γή-
πεδο Αρχιλόχου με 4-3 του Μαρπησσαϊκού, χάρη 
σε γκολ των Μιχάλη Ζουμή (25’, 29’), Γιώργου 
Αυγουλή (61’) και Ερρίκου Κυριακόπουλου (62’), 
παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-0 (4’, 11’) και 
3-2 (42’).

Στα άλλα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής για 
τον 3ο όμιλο, το Φιλώτι κέρδισε με 2-0 τον Α.Σ. 
Ίου, ενώ ο Πανθηραϊκός πέρασε νικηφόρα με 0-2 
από τον ΠΑΣ Νάξου.

Το προσεχές Σαββατοκύριακο οι Παριανές ομά-
δες δεν έχουν υποχρεώσεις για την Κ14, ξεκινούν 
όμως τα αντίστοιχα πρωταθλήματα για την Κ16 
και Κ12 με το εξής πρόγραμμα χρονικά:
29/10, 13.15: Σαντορίνη-Νηρέας (Κ12)
29/10, 16.00: Μαρπησσαϊκός-Πανσιφναϊκός (Κ16)
29/10, 19.00: Μαρπησσαϊκός-Πανθηραϊκός (Κ12)
30/10, 14.45: Παμμηλιακός-Νηρέας (Κ16)

αθλητικά




