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Μπάσκετ: Δύο 
νίκες και μία 
ήττα ο Α.Ο.Π.
Αγωνιστική δράση με τρία τμήματα 
είχε ο Α.Ο. Πάρου το Σαββατοκύριακο 
(5-6/11) στα πρωταθλήματα υποδο-
μών της Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων, μετρώντας 
δύο νίκες και μία ήττα. 

» ΣΕΛ. 14

ΠΑΡΟΣ: Καταγράφεται μείωση  
ποσοτήτων γάλακτος...

Η ακρίβεια «τσακίζει» και την 
κτηνοτροφία!
Το τεράστιο κύμα ακρίβειας στις πρώτες ύλες και στις τιμές των ζωοτροφών, σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, 
«τσακίζουν» και τον πρωτογενή τομέα, προκαλώντας προβληματισμό και απογοήτευση στις τάξεις των κτηνοτρό-
φων, που πλέον δυσκολεύονται να επιβιώσουν και να συντηρήσουν τα ζώα τους. Άλλωστε, πολλοί είναι οι κτηνο-
τρόφοι που πουλάνε ή οδηγούν στα σφαγεία τα κοπάδια τους βάζοντας τέλος στη δραστηριότητά τους.

» ΣΕΛ. 8-9

Μεταφορά μαθητών

Το μπαλάκι  
στους Ο.Τ.Α.
Για μία ακόμα φορά, τόσο η πολιτεία 
όσο και η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, πε-
τάει το μπαλάκι στους δήμους για 
πράγματα τα οποία άλλοι έπρεπε να 
είναι οι αρμόδιοι και σαφώς με άλλον 
τρόπο.

» ΣΕΛ. 2

Λειτουργία 
ΚΑΠΗ

» ΣΕΛ. 3
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ΚΩΣΤΟΣ
• Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. 
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ΛΕΥΚΕΣ
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Μεταφορά μαθητών

Το μπαλάκι  
στους Ο.Τ.Α.

Για μία ακόμα φορά, τόσο η πολιτεία όσο και η Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου, πετάει το μπαλάκι στους δήμους για πράγματα τα οποία 
άλλοι έπρεπε να είναι οι αρμόδιοι και σαφώς με άλλον τρόπο.

Σημειώνουμε ότι το θέμα αφορά στην Πάρο περίπου 850 
μαθητές (550 στη Β’βάθμια εκπαίδευση και 300 στην 
Α’βάθμια εκπαίδευση), οι οποίοι μετακινούνται με το ΚΤΕΛ 
του νησιού μας.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου με απόφαση του συμβουλίου της 
προτείνει η μεταφορά των μαθητών προς τις σχολικές μονάδες 
να γίνεται με την ευθύνη των δήμων.

Ομοίως, ο αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Γ. Λεονταρί-
της, σε σχετική ανακοίνωση σημειώνει: «[…] Προτείνουμε την 
άμεση αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη μεταφορά 
των μαθητών, το οποίο πρέπει να εναρμονιστεί με τις ανάγκες 
των νησιών (αλλαγή των χιλιομετρικών αποστάσεων για όλες 
τις σχολικές βαθμίδες, δυνατότητα απευθείας ανάθεσης του με-
ταφορικού έργου για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, 
αύξηση του ποσού της αποζημίωσης που δίνεται σε γονείς, οι 
οποίοι μεταφέρουν τα παιδιά τους δεδομένου ότι το ποσόν των 
0,35 ευρώ/χλμ που δίνεται σήμερα είναι πολύ χαμηλό, κ. ά.). Ση-
μειωτέον ότι η μεταφορά της αρμοδιότητας στους δήμους δε θα 
επιβαρύνει τους δημοτικούς προϋπολογισμούς, δεδομένου ότι τα 
έξοδα της μεταφοράς καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογι-
σμό».

Η άλλη άποψη

Για το παραπάνω θέμα η Λαϊκή Συσπείρωση Νοτίου Αι-
γαίου δημοσιοποίησε στις 2/11 ανακοίνωση στην οποία μεταξύ 
άλλων σημειώνει:

«[…] Από το 1985 η συγκεκριμένη αρμοδιότητα έχει αλλάξει 
πέντε φορές, υποτίθεται για να ξεπεραστούν τα προβλήματα 
που αντιμετώπιζαν οι αρμόδιες τοπικές διοικήσεις, χωρίς βέβαια 
αποτέλεσμα, με τους μαθητές και τους γονείς να είναι τα μόνι-

μα «θύματα» αυτής της αδιέξοδης πο-
λιτικής. Ειδικά τα παιδιά με αναπηρία 
στερούνται σε πολλές περιπτώσεις το 
δικαίωμα πρόσβασης στο σχολείο, είναι 
καταδικασμένα να καθηλώνονται στο 
σπίτι τους, να χειροτερεύει συνεχώς η 
θέση τους. 

Η προσέγγιση του ζητήματος από την 
Περιφερειακή Αρχή, για να αιτιολογηθεί η ανάθεση σε κάθε δήμο 
της αρμοδιότητας για τη μετακίνηση των μαθητών από και προς 
το σχολείο τους, είναι η ίδια που ακολουθείται από κάθε κυβέρ-
νηση και τοπική διοίκηση, με αποτέλεσμα να γίνονται μπαλάκι 
μαθητές και γονείς, εδώ και 40 χρόνια μεταξύ δήμων, πρώην 
Νομαρχιών και Περιφερειών.

Η βασική αιτία του αδιεξόδου -όποιοι και να είναι κάθε φορά οι 
αρμόδιοι φορείς- είναι η πολιτική που εμπορευματοποιεί τα πά-
ντα. Οι αναθέσεις σε ιδιώτες και αυτής της αυτονόητης υποχρέ-
ωσης του κράτους να εξασφαλίζει σε όλα τα παιδιά την ασφαλή 
και απρόσκοπτη πρόσβαση στα σχολεία τους, οδηγεί στην επανά-
ληψη των ίδιων δυσκολιών και αποκλεισμών των μαθητών από 
τα σχολεία, αφού ο ιδιωτικός τομέας έχει κριτήριο το κέρδος και 
με βάση αυτό αναλαμβάνει ή όχι το έργο.

Το μόνο ρεαλιστικό σήμερα που έχει αναδειχθεί ως ανα-
γκαιότητα όλα αυτά τα χρόνια, για την οριστική και μόνιμη επί-
λυση του προβλήματος της μεταφοράς μαθητών είναι η πρόταση 
που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση: Η δημιουργία ενός απο-
κλειστικά δημόσιου δικτύου μεταφοράς των μαθητών με 
μόνιμους και εξειδικευμένους οδηγούς ώστε έγκαιρα και 
ολοκληρωμένα να προγραμματίζονται και να πραγματο-
ποιούνται όλα τα δρομολόγια που χρειάζονται για την με-
ταφορά των μαθητών (…).

Το επιχείρημα του κόστους για το κράτος που επικαλέστηκε ο κ. 
Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων δεν ευσταθεί από τη στιγμή που 
δαπανώνται εκατοντάδες εκατομμύρια κάθε χρόνο σε ιδιώτες, 
ποσά τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την αγορά 
δημόσιων μέσων μεταφοράς και τη μισθοδοσία μόνιμου προσω-
πικού. Επίσης, στον ίδιο βαθμό δυσκολίας για ν’ ανταποκριθούν 
στις ανάγκες τους βρίσκονται οι αποδεκατισμένες από προσω-
πικό υπηρεσίες σε δήμους και περιφέρειες με ευθύνη όλων των 
κυβερνήσεων μέχρι σήμερα και της τοπικής διοίκησης, που απο-
δέχεται αυτή την πολιτική. Επί πλέον είναι συστηματική η μετα-
φορά αρμοδιοτήτων σε δήμους και περιφέρειες από το κράτος, 
η οποία γίνεται χωρίς να εξασφαλίζεται η απαιτούμενη κρατική 
χρηματοδότηση».

Βγάζει βουλευτή 
το ΠΑΣΟΚ στις 
Κυκλάδες;

Ο κ. Νίκος Καρδούλας είναι αγρονόμος - τοπογράφος μηχανι-
κός του Ε.Μ.Π., MSc στην Αγγλία, πρώην καθηγητής του πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας και Συνταγματάρχης ε.α. 

Ο κ. Καρδούλας, βάσει ενός δικού του μαθηματικού μοντέλου, 
είναι ίσως ο μοναδικός μη δημοσκόπος στη χώρα μας, ο οποίος 
πετυχαίνει σχεδόν ακριβώς τα αποτελέσματα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία που λαμβάνει από τις δημοσκοπικές εταιρείες ή από 
τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δημοσίων φορέων. Έτσι, ήταν 
ο μόνος που στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές έδωσε με 
ακρίβεια το τελικό αποτέλεσμα και ομοίως ήταν ο μόνος που 
τον καιρό της έξαρσης του κορωνοϊού, προέβλεπε τα κρούσματα 
του επόμενου μήνα, πάντα μετά τις δημοσιεύσεις στοιχείων από 
τον ΕΟΔΥ. Ιδιαίτερη εντύπωση είχε κάνει τον περσινό Αύγου-
στο όταν με τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για την πρώτη εβδομάδα του 
Ιουλίου, είχε βρει με το δικό του μαθηματικό μοντέλο ακριβώς 
τα νούμερα για τα κρούσματα των επομένων δύο μηνών. Ο κ. 
Καρδούλας έχει τιμηθεί με διάφορα βραβεία από Οργανισμούς, 
ενώ είναι και πολιτικό στέλεχος της ΝΔ στον Νομό Τρικάλων.

Οι έδρες 

Ο κ. Ν. Καρδούλας, δημοσίευσε την προηγού-
μενη Κυριακή στην ειδησεογραφική ιστοσε-
λίδα «zougla.gr», την εκτίμησή του για τον 
αριθμό βουλευτών που εκλέγονται ανά εκλογική 
περιφέρεια με τον νόμο της απλής αναλογικής.

Για την εκτίμησή του έλαβε υπόψη επτακομ-
ματική βουλή από τις δημοσκοπήσεις των τε-

λευταίων 40 ημερών αφού έγινε αναγωγή τους, σύμφωνα με τις 
αποκλίσεις τους στις εθνικές εκλογές του 2019. Τα ποσοστά των 
κομμάτων –σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων 40 
ημερών- ήταν: ΝΔ 34,72%, ΣΥΡΙΖΑ 29,98%, ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 
11,81%, ΚΚΕ 5,69%, Ελληνική Λύση 5,02%, Έλληνες για την 
Πατρίδα 3,20% και ΜΕΡΑ25 με 3,03%. Σύμφωνα με τα παραπά-
νω αποτελέσματα η ΝΔ λαμβάνει 112 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 96 έδρες, 
το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ 38 έδρες, το ΚΚΕ 18 έδρες, η Ελληνική Λύση 
16 έδρες, οι Έλληνες για την Πατρίδα 10 έδρες και το ΜΕΡΑ25 
10 έδρες.

Σε ό,τι αφορά τον Νομό Κυκλάδων, η ΝΔ εκλέγει 2 έδρες, ο 
ΣΥΡΙΖΑ μία έδρα και άλλη μία έδρα το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ. 

Τέλος, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι εκτιμήσεις του κ. 
Καρδούλα, ο οποίος πάντα με τις δημοσκοπήσεις των τελευταί-
ων 40 ημερών, βγάζει αποτελέσματα εδρών και με την ενισχυ-
μένη αναλογική. Και σε αυτήν την περίπτωση η ΝΔ δε βγάζει 
αυτοδυναμία, αφού οι έδρες της θα είναι 136.

Κυκλάδες
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Άνοδος και τον 
Οκτώβριο 

Οι αποβιβασθέντες επιβάτες τον Οκτώβριο 2022 

ξεπέρασαν κατά πολύ τους αριθμούς προηγουμέ-

νων ετών, όπως επίσης και ο αριθμός των φορτη-

γών αυτοκινήτων για τον παραπάνω μήνα, δείγμα 

ότι το εμπόριο στο νησί μας βαδίζει σε ικανοποι-

ητικούς ρυθμούς και το φθινόπωρο.

Συγκεκριμένα, τον μήνα Οκτώβριο, είχαμε 255 

κατάπλους πλοίων στον λιμένα Παροικιάς, από 

τους οποίους αποβιβάστηκαν 31.731 επιβάτες, 

έναντι 25.475 πέρσι και 30.230 τη χρονιά ορό-

σημο (2019) για τον τουρισμό. Ακόμα, τον Νοέμ-

βριο του 2022 είχαμε την κάθοδο 1051 φορτηγών 

αυτοκινήτων, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ρεκόρ 

των τελευταίων ετών πάντα για τον μήνα αυτόν.

Τέλος, στον λιμένα Παροικιάς τον Νοέμβριο 2022 

είχαμε ακόμα 16 κατάπλους φορτηγών πλοίων, 9 

κατάπλους δεξαμενοπλοίων και 10 κρουαζιερό-

πλοιων με αποβίβαση 756 επιβατών στην Πάρο.

τοπικές ειδήσεις

Λειτουργία 
ΚΑΠΗ

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου σε ανακοίνωσή της 

στις 4/11/22 υπό τον τίτλο: «…Και η τρίτη ηλικία 

πρώτη προτεραιότητά της», σημειώνει για τη λει-

τουργία των ΚΑΠΗ του νησιού μας:

«Τα μέτρα κατά της πανδημίας που επέβαλαν την 

αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ έχουν λήξει από 

τον Μάρτιο και από τον Απρίλιο μπορούσαν να λει-

τουργούν. Στην Πάρο μετά 
από οκτώ μήνες εξακολου-
θούν να παραμένουν κλει-
στά, στερώντας από τους 
ηλικιωμένους του νησιού 
μας τη δυνατότητα της κοι-
νωνικής συνεύρεσης όπως 
και των δραστηριοτήτων 

που τα μέλη τους είχαν αναπτύξει. 
Ο πρόεδρος του ΚΠΠΑ οφείλει να απαντήσει και 

άμεσα να εξασφαλίσει τη λειτουργία των ΚΑΠΗ. 
Η δημοτική αρχή δεν έχει το δικαίωμα να στερεί 
από την τρίτη ηλικία του νησιού μας αυτό που έχει 
κατακτήσει εδώ και χρόνια».

Ο «Αρχίλοχος» 
στη Λέσβο

H θεατρική ομάδα του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος», έλαβε μέρος στην 33η συνάντηση 
ερασιτεχνικών θιάσων Αιγαίου, που πραγματο-
ποιήθηκε στη Λέσβο, από 6 έως 16 Οκτωβρίου, σε 
μια παράσταση συνεργασίας για τον εορτασμό της 
συμπλήρωσης των εκατόν χρόνων από τη Μικρα-

σιατική καταστροφή με τον τίτλο Έξοδος.

Στην αποστολή αντιπροσώπευσης της θεατρικής 

ομάδας έλαβαν μέρος οι: Ναυσικά Κυριαζάνου, 

Μαρκέλλα Ματζουράνη και Γωγώ Σωτηράκου. Τη 

γενική επιμέλεια είχε η Αφροδίτη Βαζάκα και τον 

συντονισμό ο Γιώργος Γεμελιάρης.

Τέλος, ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», ευ-

χαριστεί θερμά τη θεατρική ομάδα καθώς και την 

Ομοσπονδία Ερασιτεχνικών Θιάσων Αιγαίου, για 

την άψογη και φιλόξενη διοργάνωση».
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«Καλάθι του 
νοικοκυριού»

Ωμός κι 
απροκάλυπτος 
εμπαιγμός 

Τα μέτρα της κυβέρνησης για την ακρίβεια, όπως 
το «καλάθι του νοικοκυριού», είναι ένας ωμός 
κι απροκάλυπτος εμπαιγμός, όχι μόνο γιατί δεν 
αντιμετωπίζει τις πραγματικές αιτίες της ακρίβειας, 
αλλά και γιατί υποβαθμίζει τις καθημερινές ανά-
γκες διαβίωσης του ελληνικού νοικοκυριού στα 
όρια ουσιαστικά των «προσφορών» που θα επι-
λέγουν οι ιδιοκτήτες των super markets.

Η «φούσκα»

Ένα σούπερ μάρκετ έχει στα ράφια του περί-
που 14000 κωδικούς προϊόντων. Η κυβέρνηση 
θέλει να μας πείσει ότι βάζοντας 50 προϊόντα στο 
«καλάθι του νοικοκυριού» θα λύσει το πρόβλημα 
των ανατιμήσεων.

Η κοινή λογική όμως, αλλά και η εμπειρία των 
καταναλωτών όλους αυτούς τους μήνες, η άπο-
ψη των επιχειρηματικών επιμελητηρίων και των 
καταναλωτικών ενώσεων, ακόμα και η γνωμοδό-
τηση της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής, συγκλί-
νουν σε ένα συμπέρασμα: ότι πρόκειται για μια 
επικοινωνιακή φούσκα. Όπως συχνά συμβαίνει 
με πρόχειρα - αποσπασματικά μέτρα, θα δημιουρ-
γήσει ακριβώς τα αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή, 
στην περαιτέρω αύξηση των τιμών και στην επιβά-
ρυνση των καταναλωτών.

 Τι υποστηρίζει ο Νόμος παράνοια!

Σε άλλη μία χοντροκομμένη κοροϊδία εξελίσσεται 
η κυβερνητική κίνηση εντυπωσιασμού με το περι-
βόητο «καλάθι του νοικοκυριού» όπως φαίνεται 
και από την τροπολογία που κατέθεσε το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη Βουλή.

Ούτε καν λόγος για το ποια και πόσα προϊόντα 
θα εντάσσονται στο καλάθι δεν γίνεται στην τροπο-
λογία, ενώ οι τιμές τους θα διαμορφώνονται από 
τα ίδια τα σούπερ μάρκετ. Συγκεκριμένα η τροπο-
λογία αναφέρει ότι «ο κατάλογος των προϊόντων 
που συμμετέχουν στο «καλάθι του νοικοκυριού» 
και οι τιμές τους διαμορφώνονται ελεύθερα από 
τις επιχειρήσεις, τηρουμένου του άρθρου 58 του 
ν.4818/2021 (Α’ 124), περί αθέμιτης κερδοφορίας». 
Δηλαδή, ακόμη και αυτά τα προϊόντα θα μπορούν 
κάλλιστα να αυξηθούν, απλά οι ανατιμήσεις θα εί-
ναι κάπως μικρότερες σε σχέση με τα υπόλοιπα, 
ανάλογα με τη... «φιλανθρωπική» διάθεση των 
ομίλων.

Σύμφωνα με την τροπολογία, τα σούπερ μάρκετ 
«εντάσσουν ένα (1) τουλάχιστον προϊόν από κάθε 
κατηγορία προϊόντων που περιλαμβάνεται στο κα-
λάθι του νοικοκυριού και διαθέτουν προσιτή τιμή, 
ιδίως συγκριτικά με τα υπόλοιπα προϊόντα ίδιας 
κατηγορίας...». Επίσης «τα προϊόντα του καταλό-
γου μπορούν να διαφοροποιούνται κάθε φορά που 
αποστέλλεται από τους υπόχρεους κατάλογος προς 
το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων».

Η τροπολογία αναφέρει ακόμα ότι «καλάθι του 
νοικοκυριού» πρέπει να έχουν «οι επιχειρήσεις 
υπεραγορών τροφίμων και άλλων προϊόντων που 
ασκούν δραστηριότητες λιανικής πώλησης, των 
οποίων ο συνολικός ετήσιος κύκλος εργασιών 
υπερβαίνει τα ενενήντα εκατομμύρια (90.000.000) 
ευρώ ετησίως».

Άνθρακες ο θησαυρός, όπως ήταν αναμενόμενο. 
Είναι προφανές πως με το «καλάθι του νοικοκυ-
ριού» ούτε η ακρίβεια που καλπάζει αντιμετωπίζε-
ται ούτε φυσικά η αξιοπρεπής διαβίωση των οικο-
γενειών διασφαλίζεται. Απλά η κυβέρνηση κάνει 
μια ακόμα προσπάθεια να ρίξει στάχτη στα μάτια 
όπως πράττει και με τα διάφορα pass, αφήνοντας 
στο απυρόβλητο τις αιτίες της ακρίβειας και της 
ενεργειακής φτώχειας του λαού. 

Οι καταγγελίες των καταναλωτών

Από τα πλέον περίεργα στις αντιδράσεις των κα-
ταναλωτών, είναι κι αυτή του Ινστιτούτου Κατανα-
λωτών όπου σε ανακοίνωσή του γράφει αναφορι-
κά με την απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης 
και Επενδύσεων να εξαιρέσει από τους ελέγ-
χους για το «καλάθι του νοικοκυριού» τους 
υπαλλήλους των Περιφερειακών Αυτοδιοι-
κήσεων της χώρας.

Ειδικότερα στην ανακοίνωση το ΙΝΚΑ, σημειώ-
νει: «[…] Αρμόδια αρχή για τον έλεγχο εφαρμογής 
του καλαθιού του καταναλωτή ορίζεται η Διεύθυν-
ση Διαχείρισης Δεδομένων Στατιστικής και επο-
πτείας Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Διυπηρεσιακης 
Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α). Δηλαδή 
μας λέει ο υπουργός ανάπτυξης και επενδύσεων 
πως 20 ελεγκτές της ΔΙ.Μ.Ε.Α θα κάνουν έλεγχο 
του καλαθιού σε όλη την Ελλάδα. Γιατί κ. υπουρ-
γέ ανάπτυξης και επενδύσεων αποκλείεται τους 
υπαλλήλους των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων 
της χώρας; (…)». Στη συνέχεια της ανακοίνωση με-
ταξύ άλλων σημειώνεται: «Σταματήστε τα ψέματα. 
Η ακρίβεια παντού δεν προήλθε από τον πόλεμο 
Ρωσίας Ουκρανίας. Η ακρίβεια παντού ξεκίνησε 
από τον Σεπτέμβριο του 2020 και επιδεινώθηκε 
όλο το 2021 και βέβαια κορυφώθηκε ένεκα της αδι-
αφορίας σας. Τώρα είναι πολύ αργά για δάκρυα. 
Βλέπετε το δέντρο και χάνετε το δάσος γιατί η αλή-
θεια είναι πως είστε η κυβέρνηση της ακρίβειας. 
Στα τρόφιμα, καύσιμα, ενέργεια».

Ακόμα, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, Γιώργος Λεχου-

ρίτης, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα 91,6 
επισημαίνει: «Να σταματήσει η κυβέρνηση το επι-
κοινωνιακό σόου και να μη σκοτώνεται ο κ. Παπα-
θανάσης και το υπουργείο ολόκληρο να πείσουν 
τον κόσμο ότι το καλάθι του νοικοκυριού είναι προς 
τη σωστή κατεύθυνση. Εμείς είχαμε πει από την 
αρχή ότι είμαστε αντίθετοι ως προς το καλάθι του 
νοικοκυριού. Είχαμε πει ότι θα μπουν μέσα προϊ-
όντα ιδιωτικής ετικέτας, είχαμε πει ότι αυτά τα 
προϊόντα τα οποία θα αναρτώνται από τα ίδια 
τα σουπερμάρκετ και δε θα αναρτώνται από 
μία υπηρεσία που θα λέει τι θα μπει. Η κυβέρ-
νηση να ψάξει τη «ρίζα του κακού για την ακρίβεια» 
από το χωράφι στο ράφι και όχι κατευθείαν στο 
ράφι. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος της κυβέρνησης. 
Δεν μπορεί λοιπόν ένα προϊόν να ξεκινάει δέκα λε-
πτά από το χωράφι και να καταλήγει στο ράφι το 
ένα ευρώ».

Τι γίνεται στην Πάρο

Το αλαλούμ με το «καλάθι του νοικοκυριού», συ-
νεχίζεται και στην Πάρο. Κατά βάση τα προϊόντα 
που συμπεριλαμβάνονται είναι αυτά της ιδιωτικής 
ετικέτας. Κανείς δεν γνωρίζει που παρασκευάζο-
νται αυτά. Ακαταλαβίστικα γράμματα με αριθμούς 
κωδικών αναγράφονται πάνω τους χωρίς κανείς 
να καταλαβαίνει τίποτα! Σε μεγάλο σούπερ μάρκετ 
του περιφερειακού δρόμου της Παροικιάς, είδαμε 
να πωλείται άγνωστη μάρκα παριζάκι –που συμπε-
ριλαμβανόταν στο καλάθι- με 2,65 ευρώ. Ακριβώς 
από πάνω υπήρχε προσφορά παριζάκι πασίγνω-
στης μάρκας με 2,70 και δώρο άλλο ένα μαζί!

Τα περίεργα δε σταμάτησαν εκεί. Μάρκα ελλη-
νικού καφέ γνωστής εταιρείας 1,95! Η ίδια μάρ-
κα προ μηνός είχε 1,65. Τώρα 0,30 λεπτά ακρι-
βότερος και το καλυτερότερο είναι ότι από 100 
γραμμάρια που περιείχε, τώρα αναγραφόταν 
ότι περιέχει 95 γραμμάρια. Η προσφιλή δηλα-
δή μέθοδος των εταιρειών να αφαιρούν προϊόν 
από τις συσκευασίες. Στο ίδιο κατάστημα πωλείται 
ελληνικός καφές (ιδιωτική ετικέτα) –ο οποίος τον 
δοκιμάσαμε και δεν πίνεται- προς 1,80. Το άλλο 
παλαβό και τρελό. Στον ίδιο δρόμο και σχεδόν απέ-
ναντι, τοπικό μπακάλικο πουλάει ελληνικό καφέ 
γνωστής μάρκας προς 1,75! Στο ίδιο μπακάλικο 
βρήκαμε και άλλα προϊόντα αρκετά φθηνότερα 
από το σούπερ μάρκετ!



Εφτάψυχη μόνο;;; 
Εγώ ξαναζώ κάθε μέρα

δυο φορές!

Μειώνουμε
την κατανάλωση του πλαστικού, αυξάνουμε τη ζωή του πλανήτη

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.
Η μείωση της κατανάλωσης και ιδίως η κατάργηση των πλαστικών 
μιας χρήσης, είναι το πρώτο σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση του 
περιορισμού των απορριμμάτων.  

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

REDUCE

REUSE

RECYCLE

eoan.gr

!
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Περ. Ν. Αιγαίου: 

3000 θέσεις 
εργασίας για  
ανέργους

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου για 3.000 θέσεις εργασίας του Γ’ κύκλου 
του «Προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων 
για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 30 ετών και 
άνω στις Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες 
(ΠΑΠ) της χώρας, με έμφαση στις γυναίκες». Οι 
αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται μέχρι 
τις 30/11/2022 ή μέχρι εξαντλήσεως των θέ-
σεων.

Τα ποσά της επιχορήγησης μισθού και ασφαλι-
στικών εισφορών για την πρόσληψη ανέργων σε 
νέες θέσεις πλήρους απασχόλησης για 12 μήνες 
έχουν ως εξής:

- 467 ευρώ μηνιαία / 5.598 ευρώ ετήσια για 
ανέργους ηλικίας 30 – 49 ετών

- 560 ευρώ μηνιαία / 6.718 ευρώ ετήσια για 
ανέργους ηλικίας 50 ετών και άνω

- 606 ευρώ μηνιαία / 7.277 ευρώ ετήσια για μα-
κροχρόνια ανέργους 30 ετών και άνω

- 653 ευρώ μηνιαία / 7.837 ευρώ ετήσια για μα-
κροχρόνια ανέργους 50 ετών και άνω

- 700 ευρώ μηνιαία / 8.397 ευρώ ετήσια για 
άνεργες γυναίκες 30 ετών και άνω

Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμε-
τάσχουν θα υποβάλλουν την αίτησή τους απο-
κλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού 
Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων στη διεύθυνση 
ependyseis.gr/mis. Κατόπιν, οι εργασιακοί σύμ-
βουλοι της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης 
(ΔΥΠΑ) θα υποδείξουν στην επιχείρηση υποψη-
φίους, σύμφωνα με την κατηγορία ανέργου κλπ. 
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η επιχείρηση να 
μην έχει μειώσει το προσωπικό της κατά το τρί-
μηνο πριν από την αίτηση και να μην έχει λάβει 
χρηματοδότηση από κρατική ενίσχυση άνω των 
200.000 ευρώ τα προηγούμενα 3 έτη (τρέχον και 
δύο προηγούμενα). Στην επιχορήγηση συμπερι-
λαμβάνονται τα αντίστοιχα δώρα Χριστουγέννων 
και Πάσχα και επιδόματα αδείας.

Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 
26.000.000 ευρώ συγχρηματοδοτείται από την 
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο), μέσω του Ε.Π. «Ανάπτυξη Αν-
θρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση 2014-2020».

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελί-
δα της ΔΥΠΑ (dypa.gov.gr).

Θηλαστικό 
50 τόνων στο 
Αιγαίο!

Η συντριπτική πλειοψηφία των ελλήνων αγνοεί 
πως το μεγαλύτερο θηλαστικό που ζει εδώ και αι-
ώνες στην ελληνική επικράτεια ζυγίζει 50 τόνους 
και μπορεί να φτάσει το μήκος των 18 μέτρων! 
Πρόκειται για τον φυσητήρα, που λανθασμένα 
ταυτίζεται με τη φάλαινα.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια έρευνας του 
Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας «Αρ-
χιπέλαγος», Αναστασία Μηλιού: «Εν ολίγοις 
υπάρχει άγνοια. Ξέρουμε τόσα πολλά για τους 
δεινόσαυρους που έζησαν εκατοντάδες χρόνια 
πριν και για τους φυσητήρες που υπάρχουν στις 
θάλασσες μας υπάρχει άγνοια. Μάλιστα μόλις το 
1998 επιβεβαιώθηκε η ύπαρξή τους». Όπως τονί-
ζει η κ. Μηλιού η επιβίωση των φυσητήρων στις 
ελληνικές θάλασσες είναι ένα θαύμα κι αυτό γιατί: 
«Πραγματικά επιβιώνουν από τύχη. Γίνονται ελάχι-
στα πράγματα για να προστατευτεί το περιβάλλον 
τους. Χρειάζεται να μάθουμε περισσότερα ώστε να 
μπορέσουμε να προστατεύσουμε το είδος. Στο Ιν-
στιτούτο μας παρακολουθούμε και καταγράφουμε 
πληροφορίες από την ίδρυση μας το 1998».

Ο θηλασμός του φυσητήρα γίνεται στην περιο-
χή ανάμεσα σε Μύκονο και Ικαρία, κι αυτήν την 
περίοδο διακρίνεται λίγο γάλα στην επιφάνεια της 
θάλασσας. «Για τον πληθυσμό τους δεν έχει γίνει 
δουλειά για να έχουμε μία ξεκάθαρη και σαφή ει-
κόνα» υποστηρίζει η κ. Μηλιού, ενώ κατ’ εκτίμηση 
εντός της λεκάνης της Μεσογείου υπάρχουν πε-
ρίπου 2.500 ενήλικα άτομα και περίπου το 10% 
έως 20% βρίσκεται στις ελληνικές θάλασσες. Το 
θηλυκό γεννάει ένα μωρό το οποίο χρειάζεται 4-6 
χρόνια για να το μεγαλώσει και να το εκπαιδεύσει 
ώστε να θεωρηθεί ενήλικο. Ο φυσητήρας βουτάει, 
έχει δική του γλώσσα και φυσικά θηλάζει. Η δι-
αφορά του με τη φάλαινα είναι ότι ο φυσητήρας 
κατατάσσεται στην κατηγορία των Οδοντοκητών 
(καθώς έχει δόντια), μαζί με τα δελφίνια και τις 
φώκιες. Ακόμα, λόγω βάρους και μήκους κατα-
κτάει δίκαια τον τίτλο του μεγαλύτερου θηλαστι-
κού ζώου στην ελληνική επικράτεια και ένα από 
τα μεγαλύτερα που υπάρχουν στη Γη. Χρειάζεται 
έναν τόνο τροφή την ημέρα για να επιβιώσει. Ο 
φυσητήρας βρίσκεται στην επιφάνεια για να ξε-
κουραστεί και να πάρει δύναμη για τη βουτιά του 
μέχρι και 1000 μέτρα βάθος! Για να τραφεί αλλάζει 
συνεχώς την θέση του. Έτσι δίνει χρόνο αναπλή-
ρωσης στο περιβάλλον και δεν εξαντλούν ποτέ τα 
σημεία που αναζητούν την τροφή του.

Ο φυσητήρας εντοπίζεται συχνότερα μεταξύ βο-
ρείων Σποράδων και Χαλκιδικής, και κυρίως στο 
βόρειο Αιγαίο, στη θαλάσσια τάφρο μεταξύ Χίου, 
Ικαρίας και Σάμου.

Επίδομα 
θέρμανσης

Ξεκίνησαν στην ηλεκτρονική σελίδα myΘέρμαν-
ση η υποβολή των αιτήσεων από τα νοικοκυριά 
που δικαιούνται επίδομα θέρμανσης το οποίο κυ-
μαίνεται από 100 – 1.600 ευρώ. Η πλατφόρμα θα 
παραμείνει ανοιχτή έως τις 9 Δεκεμβρίου 2022 
με την πρώτη πληρωμή του επιδόματος να έχει 
οριστεί στις 21 Δεκεμβρίου 2022.

Έως 33,3% θα είναι το επίδομα θέρμανσης που 
θα λάβουν φέτος οι περυσινοί δικαιούχοι.

Η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση μέσω 
εφαρμογής στο myAADE, για να ενταχθούν στο 
Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης. 
Στην αίτηση αναγράφονται κατά περίπτωση τα 
ακόλουθα στοιχεία:

– ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 
του αιτούντος προσώπου – υπόχρεου φορολογι-
κής δήλωσης,

– το ονοματεπώνυμό του,
– ο αριθμός των εξαρτώμενων τέκνων του,
– η ένδειξη αν πρόκειται για πολυκατοικία,
– ο αριθμός παροχής ηλεκτρικού ρεύματος του 

ακινήτου κύριας κατοικίας,
– η ταχυδρομική διεύθυνση που αντιστοιχεί στη 

συγκεκριμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αν η 
κατοικία είναι ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή δωρεάν 
παραχωρούμενη, καθώς και ο Α.Φ.Μ. του εκμι-
σθωτή ή του δωρεάν παραχωρούντος,

– τα τετραγωνικά μέτρα κύριων χώρων της κύ-
ριας κατοικίας κατά τον χρόνο υποβολής της αί-
τησης,

– το είδος του επιθυμητού προς επιδότηση καυ-
σίμου θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας,

– τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός κινητού ή και 
σταθερού τηλεφώνου).

Τέλος, πριν από την οριστικοποίηση της αίτησης, 
θα πρέπει να έχει δηλωθεί ο αριθμός λογαριασμού 
ΙΒΑΝ, ο οποίος ανήκει στον δικαιούχο και στον 
οποίο επιθυμεί να πιστωθεί το ποσό του επιδόμα-
τος.

Δικαιούχοι

Φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατά-
σταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει 
σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμέ-
να, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν 
πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτι-
στικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή 
υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμι-
κή ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης.

Ειδικά για τη χορήγηση επιδόματος θέρμανσης 
στους καταναλωτές καυσόξυλων και βιομά-
ζας (πέλετ) τίθεται ως πρόσθετη προϋπόθεση 
το ακίνητο να βρίσκεται σε οικισμό με πλη-
θυσμό ίσο ή κατώτερο των 10.000 κατοίκων 
και ο αντίστοιχος συντελεστής επιδότησης 
να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του 0,8.

Το ελάχιστο ποσό του επιδόματος ορίζεται σε 100 
ευρώ και το ανώτατο σε 800 ευρώ.
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Εκλέχθηκε Δ.Σ. 
στον ΤΟΕΒ 
Νάουσας

Με επιτυχία και θετικά μηνύματα ολοκληρώθη-
καν οι διαδικασίες της γενικής συνέλευσης του 
ΤΟΕΒ (Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων) 
Νάουσας, που σηματοδοτούν ένα σημαντικό και 
ελπιδοφόρο ξεκίνημα στον πρωτογενή τομέα του 
νησιού προσφέροντας νερό από τις πηγές της Νά-
ουσας.

Στη γενική συνέλευση, που πραγματοποιήθη-
κε την Κυριακή (6/11) στην αίθουσα του ΑΜΕΣ 
«Νηρέας», στη Νάουσα, αφού έγινε η σχετική 
ενημέρωση για τις ενέργειες που υλοποιήθηκαν 
το προηγούμενο διάστημα, που ήταν χρονοβόρες 
και απαιτήθηκε πολλή δουλειά από τους νομικούς, 
προκειμένου να ενεργοποιηθεί ο ΤΟΕΒ, έγιναν οι 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου διοικητικού 
σχήματος.

Το παρόν έδωσαν -εκτός των μελών του ΤΟΕΒ- ο 
εντεταλμένος σύμβουλος στον πρωτογενή τομέα 
και πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου, Φι-
λήμονας Ζαννετίδης, ο έπαρχος Π.Ε. Πάρου Κώ-
στας Μπιζάς και ο κτηνίατρος της Π.Ε. Πάρου Νί-
κος Τσιγώνιας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τακτικά μέλη στο 
νέο Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι Τριπολιτσιώτης Γεώργι-

ος του Πέτρου, Λουκής Αρσένης του Στεφάνου, 
Τσουνάκης Νικόλαος του Πέτρου, Βολοσυράκης 
Δημήτριος του Νικολάου και Καρποδίνης Ευάγγε-
λος του Ιωάννη, ενώ αναπληρωματικά μέλη είναι 
οι Χασούρης Ιωάννης του Ιακώβου, Τριπολιτσιώ-
της Ιωάννης του Πέτρου, Αλιπράντης Πέτρος του 
Αντωνίου, Γραμματικόπουλος Παναγιώτης του 
Ευαγγέλου και Τσαχπίνης Νεκτάριος του Γεωργί-
ου.

Πρόεδρος ο Γιώργος Τριπολιτσιώτης

Σε συνέχεια των αποτελεσμάτων των εκλογών, 
συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμ-
βούλιο του ΤΟΕΒ Νάουσας, όπου πρόεδρος ανα-
δείχθηκε ο Γιώργος Τριπολιτσιώτης που ήταν και 
πρώτος σε ψήφους.

Αναλυτικά το νέο Δ.Σ.:
Πρόεδρος: Τριπολιτσιώτης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Τσουνάκης Νικόλαος
Γραμματέας: Καρποδίνης Ευάγγελος
Ταμίας: Λουκής Αρσένης

Μέλος: Βολοσυράκης Δημήτριος

Ικανοποίηση και δήλωση Ζαννετίδη

Μετά το τέλος της γενικής συνέλευσης ο εντε-
ταλμένος σύμβουλος στον πρωτογενή τομέα της 
Περιφέρειας, Φιλήμονας Ζαννετίδης, εξέφρασε 
την ικανοποίησή του και τις ευχαριστίες του για 
την όλη προσπάθεια επανασύστασης του ΤΟΕΒ, 
δηλώνοντας τα εξής:

«Η σημερινή μέρα είναι πολύ σημαντική για τον 
πρωτογενή τομέα του νησιού της Πάρου, καθώς 
ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες της γενικής 
συνέλευσης του νεοσύστατου Τοπικού Οργανισμού 
Εγγείων Βελτιώσεων Νάουσας. Θέλω να ευχαρι-
στήσω όλους όσους συμμετείχαν στην προσπάθεια 
μας να επανασυστήσουμε από την αρχή τον τοπικό 
αυτό οργανισμό που θα αποτελέσει εφαλτήριο ανά-
πτυξης και προόδου της πρωτογενούς παραγωγής 
της Πάρου. Ευχαριστώ τους παραγωγούς αυτούς 
που παρά τις αντίξοες συνθήκες, λόγω των συνε-
χών κρίσεων και εκτόξευσης στα ύψη του κόστους 
παραγωγής, συνεχίζουν να αγωνίζονται και να δη-
μιουργούν. Ιδιαίτερα ευχαριστώ τον κτηνίατρο μας 
Νίκο Τσιγώνια, τους παραγωγούς της προσωρινής 
διοίκησης που όρισε με απόφασή του ο περιφερει-
άρχης μας Γιώργος Χατζημάρκος καθώς και τον 
συνάδελφο στο περιφερειακό συμβούλιο και έπαρ-
χο Πάρου Κώστα Μπιζά, που όλοι μαζί φέραμε σε 
πέρας αυτό το αποτέλεσμα. Τώρα χρειάζεται δου-
λειά, οργάνωση και συνεργασία. Θα είμαστε δίπλα 
τους σαν Περιφέρεια να τους στηρίξουμε. Εύχομαι 
καλή συνέχεια στο νέο διοικητικό συμβούλιο».
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Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που καταγρά-
φονται στην Πάρο, όπου σε σύγκριση με την περσι-
νή χρονιά έχουν επέλθει σημαντικές μειώσεις στο 
ζωικό κεφάλαιο (30-35%) και κατ’ επέκταση στην 
παραγωγή γάλακτος (15,5%), με ότι αυτό μπορεί 
να συνεπάγεται -με αρνητικό αντίκτυπο- για την 
πορεία του πρωτογενή τομέα.

Και βέβαια να επισημάνουμε ότι σημαντικό ρόλο 
στην πτωτική πορεία της κτηνοτροφίας στο νησί 
«παίζουν» οι εναλλακτικές δραστηριότητες στον 
τουριστικό τομέα.

Σημαντική μείωση στην παραγωγή γάλακτος

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Αγροτικού Συνεται-
ρισμού Πάρου, το πρώτο δεκάμηνο του 2022 κατα-
γράφεται μείωση περίπου 15,5%, στις ποσότητες 
παραλαβής γάλακτος, συγκριτικά με το αντίστοιχα 
χρονικό διάστημα του 2021.

Ειδικότερα, το διάστημα από 1/1/2021 έως 
31/10/2021 ο Αγροτικός Συνεταιρισμός παρέ-
λαβε συνολικά 755.806 κιλά γάλακτος, ενώ από 
1/1/2022 έως 31/10/2022 παρέλαβε συνολικά 
654.059 κιλά γάλακτος, με τη μείωση να παρατη-
ρείται επίσης σε όλους τους επιμέρους μήνες.

Αναλυτικά οι τιμές παραλαβής γάλακτος ανά 
μήνα:

Τι λένε οι φορείς...

Για το θέμα, η «Φωνή της Πάρου» επικοινώνησε 
με τον εντεταλμένο σύμβουλο στον πρωτογενή το-
μέα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, Φιλήμονα Ζαννε-
τίδη, τον προϊστάμενο του Τμήματος Κτηνιατρικής 
Πάρου, Νικόλαο Τσιγώνια και τον πρόεδρο του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου, Κωνσταντίνο 
Σαμαλτάνη, οι οποίοι είπαν την άποψή τους από 
τη δική τους σκοπιά...

Φ. Ζαννετίδης: «Η εικόνα είναι 
προβληματική, εκπέμπουμε s.o.s.»

Ο εντεταλμένος σύμβουλος στον πρωτογενή το-
μέα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, Φιλήμονας Ζαν-
νετίδης, τόνισε την κρισιμότητα της κατάστασης 
που επικρατεί στην κτηνοτροφία και τον πρωτο-
γενή τομέα, αναφέροντας τα εξής:

«Η κτηνοτροφία πλήττεται δυναμικά, σε όλη τη 
χώρα και ιδιαίτερα στα νησιά της περιφέρειας μας, 
όπου εν μέσω πανδημίας, ενεργειακής κρίσης και 
πολέμου, καταγράφει μία πτωτική πορεία, όμως 
αντιστέκεται. Υπάρχουν επιδοτήσεις από την κυ-
βέρνηση για τις ζωοτροφές και τα καύσιμα, υπάρ-
χουν προβλέψεις για την αντιμετώπιση, όμως όλα 
αυτά δεν αρκούν εδώ στα νησιά. Η περιφέρειά μας 
αγωνίζεται και πιέζει στο να ενισχυθούν περισσό-
τερο οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς, όλος 
ο πρωτογενής τομέας που είναι αντιμέτωπος με 
την ακρίβεια. Αγωνιούμε κι εμείς για το υψηλό κό-
στος, η εικόνα είναι προβληματική αναμφισβήτητα. 
Όμως δεν δημιουργούμε ούτε εμείς την κρίση, ούτε 

ΠΑΡΟΣ: Καταγράφεται μείωση  
ποσοτήτων γάλακτος...

Η ακρίβεια «τσακίζει» και την 
κτηνοτροφία!

Το τεράστιο κύμα ακρίβειας στις πρώτες ύλες και στις τιμές των ζωοτροφών, σε 
συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, «τσακίζουν» και τον πρωτογενή τομέα, προκαλώντας 
προβληματισμό και απογοήτευση στις τάξεις των κτηνοτρόφων, που πλέον δυσκολεύονται 
να επιβιώσουν και να συντηρήσουν τα ζώα τους. Άλλωστε, πολλοί είναι οι κτηνοτρόφοι 
που πουλάνε ή οδηγούν στα σφαγεία τα κοπάδια τους βάζοντας τέλος στη δραστηριότητά 
τους.

Ιούλιος
2021: 70.785 κιλά
2022: 61.303 κιλά
Σεπτέμβριος
2021: 58.536 κιλά
2022: 46.174 κιλά

Αύγουστος
2021: 59.178 κιλά
2022: 52.059 κιλά
Οκτώβριος
2021: 55.572 κιλά
2022: 47.367 κιλά

Ιανουάριος
2021: 74.535 κιλά
2022: 62.733 κιλά
Μάρτιος
2021: 90.166 κιλά
2022: 78.355 κιλά
Μάιος
2021: 96.856 κιλά
2022: 82.855 κιλά

Φεβρουάριος
2021: 68.774 κιλά
2022: 66.038 κιλά
Απρίλιος
2021: 100.596 κιλά
2022: 86.452 κιλά
Ιούνιος
2021: 80.808 κιλά
2022: 70.723 κιλά
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οι αγρότες. Εκπέμπουμε ένα s.o.s. (σήμα κίνδυνου), 
γιατί αυτή η κατάσταση κάπου πρέπει να σταμα-
τήσει. Πρέπει να βρούμε τρόπους ουσιαστικής 
αντιμετώπισης. Από εκεί και πέρα, σαν περιφέρεια 
στεκόμαστε δίπλα στους παραγωγούς, αξιοποιού-
με όλα τα προγράμματα που είναι σε εξέλιξη και 
δεν έχουμε επιλαχόντες ούτε στους νέους αγρότες, 
ούτε στα επενδυτικά σχέδια. Θέλουμε περισσότε-
ρους νέους αγρότες στα νησιά μας, έχουν ενταχθεί 
ήδη 500 στον πρωτογενή τομέα και θέλουμε να 
τους διατηρήσουμε. Σαν περιφέρεια έχουμε καλή 
συνεργασία με τους φορείς στον πρωτογενή τομέα 
και συνεχώς είμαστε σε μία διαδικασία ανάδειξης, 
προώθησης, πιστοποίησης και προβολής των τοπι-
κών μας προϊόντων. Και θα συνεχίσουμε με πείσμα 
και κάθε τρόπο να τους στηρίζουμε. Δεν είμαστε 
μόνο τουρισμός, οφείλουμε και διατηρούμε την φυ-
σιογνωμία του πρωτογενή τομέα σε όλα τα νησιά».

Ν. Τσιγώνιας: «Μείωση στο ζωικό κεφάλαιο 
κατά 30-35%»

Ο προϊστάμενος του Τμήματος Κτηνιατρικής Πά-
ρου, Νικόλαος Τσιγώνιας, επιβεβαιώνει τη σημα-
ντική μείωση στο ζωικό κεφάλαιο, αναφέροντας 
τα εξής:

«Το κόστος συντήρησης των ζώων έχει γίνει 
δυσβάστακτο και οι κτηνοτρόφοι στην ουσία δεν 
έχουν κέρδος πλέον. Έτσι, αρκετοί φθάνουν στο ση-
μείο είτε να αποχωρούν, είτε να μειώνουν τα ζώα 
τους. Μάλιστα και πολλοί ηλικιωμένοι κτηνοτρό-
φοι, που ασχολιόντουσαν μέχρι πρότινος για ένα 
συμπληρωματικό εισόδημα, αποχωρήσανε μαζικά 
μέσα στο καλοκαίρι. Φέτος σφάχτηκαν πολλά βο-
οειδή από επαγγελματίες ή μη κτηνοτρόφους, με 
αποτέλεσμα να έχουμε μία σημαντική μείωση στο 
ζωικό κεφάλαιο της τάξης του 30-35%, αλλά και 
στην παραγωγή του γάλακτος. Επιπλέον είχαμε μία 
κακή χρονιά, με λίγες βροχές, με συνέπεια η Πάρος 
να μην παράγει τις τροφές που παρήγαγε συνήθως 
(π.χ. σανά, άχυρα, καρπούς) και τα ζώα δεν είχαν να 
βοσκήσουν, που κι αυτό δημιούργησε μία πρόσθετη 
οικονομική επιβάρυνση. Επίσης, να σημειωθεί και 
ο ανταγωνισμός από τον τουρισμό, καθώς πωλήθη-
καν αρκετά χωράφια για να χτιστούν, ενώ στη μεί-
ωση του ζωικού κεφαλαίου έχει παίξει σημαντικό 
ρόλο και η αυστηροποίηση της νομοθεσίας για το 
παστούρωμα των ζώων».

Κ. Σαμαλτάνης: «Το μέλλον της 
κτηνοτροφίας μας κινδυνεύει»

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πά-
ρου, Κωνσταντίνος Σαμαλτάνης, τόνισε ότι τα μη-
νύματα στον τομέα της κτηνοτροφίας δεν είναι 
θετικά, αναφέροντας:

«Ο πρωτογενής τομέας υποφέρει από την ακρί-
βεια και ανάμεσα στα πολλά προβλήματα κινδυνεύ-
ει και το μέλλον της κτηνοτροφίας μας. Ο τομέας 
πλήττεται από την υπέρογκη αύξηση του κόστους 
ζωοτροφών ταυτόχρονα με την αύξηση του ενεργει-
ακού κόστους, κάτι που κάνει τους κτηνοτρόφους 
φτωχότερους και τους αποτρέπει από τη συνέχιση 
της δραστηριότητάς τους και την διατήρηση του κο-
παδιού τους αφού δεν μπορούν να το ταΐσουν σω-
στά. Αρκετοί κτηνοτρόφοι επιλέγουν να σφάζουν τα 
ζώα τους, αφού το κέρδος είναι από οριακό, στην 
καλύτερη περίπτωση, έως μηδενικό. Φυσικά με την 
υπάρχουσα κατάσταση οι νέοι έχουν στραφεί στον 
τουρισμό και την εστίαση. Τα μηνύματα δεν είναι 
θετικά. Εμείς σαν συνεταιρισμός προσπαθούμε να 

κρατηθεί όρθιος ο πρωτογενής τομέας».

Μέτρα μείωσης του υψηλού κόστους 
παραγωγής

Η αύξηση των τιμών στις ζωοτροφές σε συνδυα-
σμό με την αύξηση της τιμής της ενέργειας δημι-
ουργεί ένα εκρηκτικό μίγμα αύξησης του κόστους 
παραγωγής, που παρά την αύξηση των τιμών γά-
λακτος και κρέατος (25-30%) δεν αντιμετωπίζεται.

Ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (Σ.Ε.Κ.) 
ζητά από την πολιτεία να παρθούν συγκεκριμένα 
μέτρα, ώστε να ανασχεθεί η πορεία της κτηνοτρο-
φίας προς την καταστροφή. Ειδικότερα, έχει κατα-
θέσει συγκεκριμένη πρόταση στο υπουργείο Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με τα εξής μέτρα:

1. Άμεση και ουσιαστική στήριξη της κτη-
νοτροφίας, ανά κεφαλή ζώου ποσού 150 εκ. 
ευρώ και συγκεκριμένα:

• 150 ευρώ ανά αγελάδα που γέννησε το 2021.
• 15 ευρώ ανά κεφαλή προβατίνας και αίγας, που 

η εκμετάλλευση έχει παραδώσει το 2021 τουλά-
χιστον 3.500 κιλά γάλα, ή παρέδωσε για σφαγή 
επαρκή αριθμό αρνιών, ανάλογα τον αριθμό των 
ζώων που έχει δηλωθεί στο ΟΣΔΕ 2021. Για τα 
νησιά ειδικά η παράδοση γάλακτος να είναι του-
λάχιστον 2.000 κιλά. Η προϋπόθεση αυτή δεν θα 
ισχύει για τα πολύ μικρά νησιά καθώς και για την 
Εύβοια.

• 70 ευρώ / χοιρομητέρα.
• Πτηνοτροφία 12 εκ. ευρώ.
• 6 ευρώ / κυψέλη για τους κατά κύριο επάγγελ-

μα μελισσοκόμους.
2. Ενισχύσεις προηγουμένων ετών που δεν 

έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους κτηνο-
τρόφους:

• Να αποδοθεί σε πάνω από 4.000 αιγοπροβα-
τοτρόφους η ενίσχυση των 4 ευρώ ανά ενήλικο 
θηλυκό ζώο, για απώλειες λόγω Covid το έτος 
2020, την οποία δεν έλαβαν, ενώ είχαν όλες τις 
προϋποθέσεις.

• Για τη χοιροτροφία να αποδοθούν 5 εκατ. ευρώ 
σε όσους χοιροτρόφους έμειναν χωρίς ενίσχυση 
λόγω Covid.

• Να αποδοθούν στους κτηνοτρόφους τα υπό-
λοιπα 10 εκ. ευρώ της ενίσχυσης για αγορά ζωο-
τροφών, αφού αποδόθηκαν μόνο 40 ευρώ από το 

συνολικό ποσό των 50 εκατ. ευρώ.
3. Εισφορές που επιβαρύνουν τους κτηνο-

τρόφους:
• Μείωση των εισφορών σε ΕΛΓΟ και των ασφα-

λιστικών εισφορών που καταβάλουν οι κτηνοτρό-
φοι προς τον ΕΛΓΑ που είναι περίπου 16 εκ. ευρώ, 
ενώ οι αποζημιώσεις τους δεν ξεπερνούν τα 5 εκ. 
ευρώ.

• Κατάργηση της εισφοράς που πληρώνουν αρ-
κετά χρόνια οι κτηνοτρόφοι στις Περιφέρειες για 
τη σύνταξη των διαχειριστικών σχεδίων, χωρίς να 
έχουν ολοκληρωθεί.

4. Μείωση του συντελεστή ΦΠΑ σε βασικά 
είδη διατροφής:

Προτείνεται μετάταξη σε καθεστώς ΦΠΑ 6%, 
τουλάχιστον σε βασικά είδη διατροφής, όπως το 
γάλα και το κρέας, η οποία θα ωφελήσει κύρια τον 
καταναλωτή, αφού η μείωση στις τελικές τιμές 
των τροφίμων θα ελαφρύνει το καλάθι του κάθε 
νοικοκυριού σε μια πολύ δύσκολη περίοδο που το 
κόστος διαβίωσης έχει αυξηθεί κατακόρυφα, γε-
γονός που θα ωφελήσει και την απορρόφηση των 
ζωικών μας προϊόντων.

5. Δάνεια κτηνοτρόφων:
Νομοθετική ρύθμιση για την προστασία της πρώ-

της κατοικίας και των σταυλικών εγκαταστάσεων. 
Ρύθμιση των κτηνοτροφικών δανείων προς τις 
τράπεζες με διαγραφή των συμβατικών και τόκων 
υπερημερίας καθώς και διαγραφή του 75% του 
κεφαλαίου και ρύθμιση αποπληρωμής του υπο-
λοίπου σε 15-20 χρόνια. Να ψηφιστεί ακατάσχετο 
των κατοικιών και στάβλων των κτηνοτρόφων.

6. Τιμές πώλησης για τη νέα σεζόν 2022-
2023:

Όσον αφορά τις τιμές πώλησης του αιγοπρόβει-
ου γάλακτος για τη νέα σεζόν 2022-2023, μετά 
από συναντήσεις - διαβουλεύσεις - ημερίδες που 
έχουν γίνει τους τελευταίους δύο μήνες και με την 
συμμετοχή πρωτοβάθμιων Συνεταιρισμών - Συλ-
λόγων και κτηνοτρόφων, σε διάφορες περιοχές 
της χώρας, ζητάμε τιμές 1,80 ευρώ / κιλό για το 
πρόβειο και 1,15 ευρώ / κιλό για το γίδινο, ως κα-
τώτερη τιμή εκκίνησης, με δεδομένο ότι το μέσο 
κόστος ενός κιλού πρόβειου γάλακτος είναι 1,64 
ευρώ χωρίς να υπολογίζεται η εργασία μας. Για το 
αγελαδινό γάλα ζητάμε ως κατώτερη τιμή εκκίνη-
σης τουλάχιστον 0,70 ευρώ / κιλό.
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13ο συνέδριο 
γυναικών 
Κυκλάδων

Πραγματοποιήθηκε στη Φολέγανδρο, στις 
7-9/10/22, το 13ο συνέδριο γυναικών με τίτλο: 
«Γυναικοκτονίες: Οι Κυκλαδίτισσες προβληματί-
ζονται για ένα «αόρατο» έγκλημα», που διοργά-
νωσε η Ομοσπονδία Συλλόγων Γυναικών Κυκλά-
δων.

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, σύνεδροι, 
εκπρόσωποι και μέλη από 13 συλλόγους εκπρο-
σώπησαν 10 νησιά και πλήθος ντόπιων κατοίκων 
παρακολούθησαν τις ομιλίες με ενεργό συμμετοχή 
και παρεμβάσεις. Οι ομιλήτριες ανέλυσαν διεξο-
δικά τις πολλαπλές πτυχές του φαινομένου των 
γυναικοκτονιών, καθώς αυτή συνιστά ένα πολυ-
σύνθετο κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο. Ανάμεσα 
σε άλλα:

1. Επισημάνθηκε η σημασία της εμπέδωσης του 
ορισμού της γυναικοκτονίας ως «δολοφονία γυ-
ναικών, κοριτσιών, θηλυκών βρεφών και εμβρύων 
για λόγους που συνδέονται με το φύλο τους» (Ευ-
ρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, 

EIGE).
2. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν και τα κυ-

ρίαρχα ΜΜΕ με χαρακτηρισμούς συντηρητικούς 
και βαθιά αντιδραστικούς, όπως «Οικογενειακή 
τραγωδία», «οικογενειακό δράμα», «δράμα» και 
φράσεις κλισέ. όπως «συγκλονισμένη τοπική κοι-
νωνία» 

3. Για την ορθή αντιμετώπιση των γυναικοκτο-
νιών υπάρχει ανάγκη συνεργασίας πολλών επι-
στημονικών κλάδων, φορέων της κοινωνίας των 
πολιτών, αιτήματα γυναικείων και φεμινιστικών 
οργανώσεων.

4. Αναδείχθηκε ο σημαντικός ρόλος των κοινω-
νικών λειτουργών 

Κατατέθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις, όπως:
- να αναγνωριστεί νομικά ο όρος «γυναικοκτο-

νία» 
- να διοργανωθούν εκδηλώσεις ευαισθητοποίη-

σης σε όλα τα νησιά από τους συλλόγους γυναι-

κών για τη βία, την ενδοοικογενειακή βία καθώς 
και τις έμφυλες παραμέτρους της. 

- να διερευνηθούν δυνατότητες συνεργασίες με 
τις σχολικές κοινότητες για δράσεις δικτύωσης και 
ευαισθητοποίησης 

- να αποσταλεί αίτημα τροποποίησης της υφι-
στάμενης μονοθεσίας ώστε να επαρκή μία ανώνυ-
μα καταγγελία για να ξεκινήσει η διαδικασία της 
προκαταρκτικής έρευνας και της άμεσης παρέμ-
βασης.

- να αποσταλεί αίτημα προς το υπουργείο Παι-
δείας και Θρησκευμάτων για τη στελέχωση των 
σχολικών μονάδων με ψυχολόγους και κοινω-
νικούς λειτουργούς με στόχο την πρόληψη, την 
έγκαιρη ανίχνευση και την σωστή διαχείριση από 
επιστήμονες τυχόν περιστατικών

- να αποσταλεί υπόμνηση προς το Αρχηγείο της 
Ελληνικής Αστυνομίας για την πιστή τήρηση του 
«εγχειριδίου δεοντολογίας» για τη διαχείριση πε-
ριστατικών έμφυλης βίας. Παράλληλα, να γίνει 
αίτημα για την διαχείριση περιστατικών βίας με 
θύματα γυναίκες να τυγχάνουν διαχείρισης από 
γυναίκες αστυνομικούς. 

Τέλος, πέρα από τις προτάσεις για νέες δράσεις 
στο συγκεκριμένο θέμα, οι Κυκλαδίτισσες έδωσαν 
ραντεβού για το επόμενο ετήσιο ραντεβού τους διά 
ζώσης, στο 14ο συνέδριο το 2023 στη Σίφνο, η 
οριστική απόφαση για το οποίο θα ληφθεί τους 
προσεχείς μήνες.
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«Αλλάζω 
συσκευή»

Ακόμα, 200.000 δικαιούχοι πρόκειται να περι-
ληφθούν στο πρόγραμμα «Αλλάζω συσκευή», με 
σκοπό την αντικατάσταση των ενεργοβόρων ηλε-
κτρικών συσκευών τους.

Ο υπουργός Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, απο-
κάλυψε ο αρμόδιος υπουργός μιλώντας στον 
«ΣΚΑΪ», ότι τα νέα voucher θα δοθούν μέσα στις 
επόμενες 15 ημέρες, σε 200.000 επιλαχόντες του 
προγράμματος με σκοπό την αγορά κλιματιστικού 
με χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Υπενθυμίζεται 
ότι οι δικαιούχοι του προγράμματος μπορούν να 
αντικαταστήσουν έως τρεις συσκευές, ενώ η επι-
δότηση ξεκινάει από 30% και φτάνει σε έως 50% 
του κόστους των συσκευών, ανάλογα με την εισο-
δηματική κατηγορία του ωφελούμενου.

Οι εισοδηματικές κατηγορίες των ωφελούμενων 
είναι οι εξής:

- 1η εισοδηματική κατηγορία: Ετήσιο εισόδημα 
ανά μέλος οικογένειας κάτω των 5.000 ευρώ – Θα 
λάβουν το 50% της αξίας της συσκευής

- 2η εισοδηματική κατηγορία: Ετήσιο εισόδημα 
5.000 έως 10.000 ευρώ – Θα λάβουν το 45% της 
αξίας

- 3η εισοδηματική κατηγορία: Ετήσιο εισόδημα 
από 10.000 έως 20.000 ευρώ – Θα λάβουν κου-
πόνι 35%

- 4η εισοδηματική κατηγορία: Ετήσιο εισόδημα 
άνω των 20.000 ευρώ – Θα λάβουν το 30%

Οι δικαιούχοι μπορούν να αλλάξουν έως τρεις 
συσκευές (καταψύκτης, κλιματιστικό, ψυγείο).

Πόλεμος και 
κερδοσκόποι

Το 1959 η κυβέρνηση Κ. Καραμανλή, αντικα-
τέστησε την οκά (οθωμανική μονάδα μέτρη-
σης), με το κιλό. Ο τότε υπουργός Εμπορίου, 
Λεωνίδας Δερτιλής, εξέχων οικονομολόγος 
της εποχής, έδωσε σκληρή μάχη ώστε οι έλ-
ληνες να μάθουν το κιλό.

Η οκά (χοντρικά) ήταν 1,283 χιλιόγραμμα 
και υποδιαιρούνταν σε 400 δράμια, που κάθε 
δράμι ήταν 3,21 γραμμάρια. Αν μπερδευτή-
κατε με τις παραπάνω διαφορές σκεφτείτε τι 
έπαθαν οι άνθρωποι της εποχής. Δεκάδες εί-
ναι τα ξεκαρδιστικά γεγονότα με την αλλαγή 
της μονάδας μέτρησης. Από συνταγές μαγει-
ρικής που είχαν γραφτεί με δράμια ή ακόμα 
από συνταγές γλυκών που εξέθεσαν τις νοι-
κοκυρές ανεπανόρθωτα αφού έβαζαν π.χ. ένα 
κιλό αλεύρι αντί μίας οκάς αλεύρι, που έγραφε 
η συνταγή.

Όπως σε κάθε εποχή οι κερδοσκόποι ήταν 
αυτοί που εκμεταλλεύτηκαν τις περιστάσεις. 
Αρχικά οι μπακάληδες έκαναν υπολογισμούς 
με το μολύβι για να βρουν πόσα γραμμάρια 
του κιλού είναι τα 200 δράμια φέτα που επέ-
μεναν να ζητούν οι νοικοκυρές. Στη συνέχεια 
το κιλό εξομοιώθηκε με την οκά. Δηλαδή, 
επί οκάς το μοσχαρίσιο κρέας είχε τιμή πώ-
λησης τις 28 δραχμές. Μέσα σε λίγους μήνες 
επί κιλού και πάλι το μοσχαρίσιο κρέας είχε 
28 δραχμές, με τη διαφορά ότι ο αγοραστής 
έπαιρνε περίπου ένα τέταρτο λιγότερο κρέας. 
Η ιστορία θα θυμίζει στους περισσότερους την 
αλλαγή από δραχμή σε ευρώ το 2002. Και 
τότε, μέσα σε λίγους μήνες, το ένα μπουκαλά-
κι νερό που κόστιζε 50 δραχμές μετατράπηκε 
σε μισό ευρώ, δηλαδή 170 παλαιές δραχμές!

Η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί κατά και-
ρούς να βοηθάει με επιδόματα τις λεγόμενες 
ευπαθείς ομάδες πολιτών. Την ίδια στιγμή 
όμως που δίνει «χαρτζιλίκι» π.χ. σε χαμηλόμι-
σθους συνταξιούχους, ανέχεται τις παράλογες 
αυξήσεις των φαρμάκων που έχουν πάρει την 
ανηφόρα. Την ίδια στιγμή που θέλει να δια-
μορφώσει το «καλάθι του νοικοκυριού», ανέ-
χεται τις παράλογες αυξήσεις από τις εταιρείες 
τροφίμων. Κι αν η εύκολη «καραμέλα» είναι ο 
πόλεμος στην Ουκρανία, να ρωτήσουμε εμείς 
τι σχέση έχουν αυτά που γίνονται εκεί, με την 
τιμή του ελαιολάδου. Πόλεμο έχουμε στην Ελ-
λάδα, που καλλιεργούνται περισσότερα από 
132 εκατομμύρια ελαιόδενδρα, από τα οποία 
παράγονται περίπου 300.000 τόνοι ελαιολά-
δου ετησίως; Σημειώνουμε ότι η χώρα μας 
είναι η τρίτη μεγαλύτερη παραγωγός ελαιο-
λάδου μετά την Ισπανία και την Ιταλία.

Η οικονομία της χώρας έχει παραδοθεί 
στους κερδοσκόπους που «βρήκαν πάτημα» 
με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι μόνοι που 
θέλουν τη συνέχιση του πολέμου και τον Ζε-
λένσκι στην εξουσία είναι αυτοί!

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

Αμήν λέγω 
υμίν…

Ένα από τα σημεία που θα έπρεπε να είναι κοινώς 
αποδεκτά και να τα διεκδικούν με κάθε τρόπο οι 
δήμαρχοι είναι εκείνο της οικονομικής αυτοτέ-
λειας. Τα άλλα δύο είναι η δυνατότητα προσλή-
ψεων (αφού έχεις εξασφαλίσει την οικονομική 
αυτοτέλεια) και οι «ξεκάθαρες και ολικές» αρμο-
διότητες στα «του τόπου σου».

Όταν γίνουν αυτά έπεται ένας ισχυρός εσω-
τερικός και εξωτερικός έλεγχος και αξιολόγηση 
των πάντων. Αυτή τη στιγμή από τη μια μεριά 
είναι μπερδεμένο και ανορθολογικά μοιρασμένο 
το πλαίσιο και οι τομείς των αρμοδιοτήτων και 
από την άλλη διαρκώς είσαι με το χέρι απλωμένο 
σαν ζητιάνος. Φυσικά και η κατανομή αυτή των 
αρμοδιοτήτων μεταξύ τοπικής και κεντρικής δι-
οίκησης υποκρύπτει μεταξύ άλλων και το θέμα 
της χρηματοδότησης των αντίστοιχων ενεργει-
ών. Είναι αυτό δικαιολογία για να σηκώνεις τα 
χέρια ψηλά. Όχι φυσικά! Η μάχη πρέπει να δοθεί 
σε τρία επίπεδα.

Πρώτο διεκδίκηση των ανωτέρω, δεύτερο λει-
τουργία και διαχείριση με όρους ρεαλισμού και 
τρίτο και δυσκολότερο κινητοποίηση της κοινω-
νίας και κυρίως συμμετοχής της στα «δημοτικά». 

Στο ρεαλιστικό επίπεδο έγκειται η αποδοτικότη-
τα των ήδη θεσμοθετημένων πόρων, δηλαδή που 
«αξιοποιούνται» και που «σπαταλούνται».

Σε μελέτες, έργα, συντηρήσεις, καθημερινότη-
τα , πολιτισμό, αθλητισμό, υγεία, παιδεία κλπ ή 
σε ρουσφέτια, ανούσια ταξιδάκια, εξυπηρετήσεις 
και γλέντια. Οι τοπικές κοινωνίες αποτελούν σή-
μερα πεδίον λαμπρό για κατασπατάληση του δη-
μοσίου χρήματος και άνθισης των πελατειακών 
σχέσεων.

Για τη συμμετοχή των πολιτών προαπαι-
τούμενο είναι μια σχέση εμπιστοσύνης με 
την δημοτική αρχή που θα βασίζεται σε 
συγκεκριμένες πολιτικές. Να πάλι η πολιτι-
κή, πανταχού παρούσα. Τίποτα δε γίνεται χωρίς 
αυτήν, όσο και να την ξορκίζεις. Αυτές λοιπόν οι 
«πολιτικές» θα αποτελέσουν ένα ζωντανό στοι-
χείο στη συνείδηση όλων ότι «κάτι πάει να γίνει». 
Και μη νομίζετε ότι αυτά είναι δύσκολα πράγματα 
και σχεδόν ακατόρθωτα, γιατί έχουν ήδη συμ-
βεί σε επιμέρους καταστάσεις (συνάντηση ερα-
σιτεχνικών θιάσων Αιγαίου, υπερμαραθώνιος, 
διαδρομές στη Μάρπησσα, φεστιβάλ Πάρου, κι-
νήματα υγείας και ανεμογεννητριών κλπ). Ενώ-
θηκαν «δυνάμεις» που πέτυχαν και πετυχαίνουν 
πολλά. Ειδικά χρειάζονται σήμερα που έχουμε 
«μπει» σε επικίνδυνες καταστάσεις.

Απλά πρέπει να σχεδιαστούν πολιτικές και σε 
δημοτικό επίπεδο που να είναι ολοκληρωμένες 
και κυρίως να στηρίζονται στην ειλικρίνεια. Ότι 
δηλαδή δε θα κρύβεται από πίσω ο λαϊκισμός και 
η ψηφοθηρία. Άρα λοιπόν διεκδίκηση, ορθολο-
γισμός και συμμετοχή. Και θα πάμε καλύτερα. 
Αμήν λέγω υμίν…

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου
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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)

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλείται 
αγροτεμάχιο 7.200 m2 με οικοδομική 
άδεια για 4 διώροφες κατοικίες με 
υπόγειες δεξαμενές και γκαράζ. 640 
m2  συνολικής δόμησης. Θέα βουνό 
- θάλασσα. Τηλ. επικοινωνίας: 6977 
442 828 – 6974 811 838

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ), 
ενοικιάζεται δωμάτιο με WC 9 m2 
χωρίς κουζίνα, για ένα άτομο. Τηλ. 
6945 069 970

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ YOGA πωλείται στη 
Νάουσα. Τηλ. επικοινωνίας: 6937 
375 694

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

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

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

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

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

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 

ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ και ΤΕΧΝΙΤΕΣ 
ΞΥΛΟΥ ζητούνται από την 
εταιρεία Kritikos Wood. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6944 412 711

ΠΩΛΗΤΡΙΑ-∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ 
ζητείται για κατάστημα επίπλων στην 
Παροικιά, με γνώση της αγγλικής 

γλώσσας. Τηλ. για περισσότερες 
πληροφορίες: 698 4133 000

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από αποθήκη διανομής τροφίμων με 
έδρα την Πάρο, για μόνιμη εργασία, 
με γνώσεις Η/Υ και αγγλικών. Για 
περισσότερες πληροφορίες καλέστε 
στο τηλ. 6988 134 777

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗ-
ΡΙΟΥ ζητείται από κατασκευαστική 
εταιρία με έδρα την Πάρο. Απαραίτη-
τα προσόντα η εμπειρία σε αντίστοιχη 
θέση, γνώση αγγλικών και πολύ 
καλή γνώση Excel. Βιογραφικά στο 
info@ioakimidis-estates.gr

ΜΗΧΑΝΙΚΌΣ ΤΕΧΝΙΚΟΎ ΤΜΉΜΑΤΟΣ

Ι. Αντικείμενο      
Υποστήριξη κατασκευής έργων πολυτελών κατοικιών, στις Νήσους Πάρο και 
Αντίπαρο 

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

∆εξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά
1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής 

κτηριακών έργων
2. Εμπειρία άνω των τριών ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων
3. Γνώση κατασκευαστικών ειδικοτήτων συνεργείων
4. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών) και τεχνικών προδιαγραφών 

έργων
5. Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ.
6. Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.
7. Πολύ καλή γνώση MS Office (excel, word).
8. Γνώση ή επιθυμία για εκμάθηση software χρονικού προγραμματισμού (π.χ. 

MS Project ή συναφούς).
9. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη
10. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική
11. IT literacy
12. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, 

unsupervised work
13. Δυνατότητα μετακίνησης (περίπου 10% του χρόνου απασχόλησης)
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες)

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

Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com
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»

αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

Από 1/11  το κατάστηµα θα λειτουργεί
µε συνεχές ωράριο, ως εξής:

∆ευτέρα ως Παρασκευή: 10:00 πµ – 5:00 µµ
Σάββατο:  10:00 πµ -3:00 µµ



Συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας 

στην Πάρο
Με πλήθος κόσμου πραγματοποιήθηκε και 
στην Πάρο, το πρωί της Τετάρτης (9/11), η 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στην 

ακρίβεια των ειδών πρώτης ανάγκης, στις 
αυξήσεις των τιμών ρεύματος και καυσίμων 

και στη γενικότερη κρίση που πλήττει τα 
κοινωνικά στρώματα. 

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στην 
πλατεία «Μαντώ Μαυρογένους», όπου 

μίλησαν εκπρόσωποι της Επιτροπής 
Συνταξιούχων, της ΕΛΜΕ, του Συλλόγου 

Εκπαιδευτικών, του Σωματείου Εργαζόμενων 
της ΔΕΥΑΠ, των Σωματείου Εργαζομένων 

ΟΤΑ και του Συλλόγου «Αρχίλοχος». Τέλος, 
σημειώνεται, ότι ακολούθησε πορεία στον 

παραλιακό δρόμο μέχρι το Επαρχείο.
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«Σεφτέ» 
νικών για 
τον Α.Ο. 
Πάρου

Την πρώτη της νίκη στο φετινό 
πρωτάθλημα του 2ου ομίλου της 
Β’ Κατηγορίας πανηγύρισε η ομάδα 
του Α.Ο. Πάρου, που επικράτησε 
εντός έδρας με σκορ 1-0 του Παμ-
μηλιακού. 

Παίζοντας με ενθουσιασμό και 
καλό ποδόσφαιρο, οι νεαροί αθλη-
τές του Δημήτρη Τριανταφυλλάκου 
πρόσθεσαν τους τρεις βαθμούς πιο 
εύκολα απ’ ότι μαρτυρά το τελικό 
σκορ και σε συνδυασμό με τα υπό-
λοιπα αποτελέσματα βρίσκονται 
στην κορυφή της κατάταξης με 4 
βαθμούς.

Στο αγωνιστικό ρεπορτάζ, ο Α.Ο.Π. 
ήταν κυρίαρχος καθ’ όλη τη διάρ-
κεια, έβγαλε όμορφες συνεργασίες 
και θα μπορούσε να έχει ανοίξει το 
σκορ από το πρώτο ημίχρονο. Στο 9’ 
ο Ζέλα πλάσαρε από την μικρή περι-
οχή πάνω από την εστία, στο 24’, στο 
25’ και στο 38’ ο τερματοφύλακας 
των φιλοξενούμενων Πρίφτη πραγ-
ματοποίησε μεγάλες επεμβάσεις σε 
σουτ των Βοσινάκη, Δαφερέρα και 
Μουρλά αντίστοιχα, ενώ στο 45’ σε 
σέντρα του Αλιφιέρη ο Δαφερέρας 
με σουτ στην κίνηση σημάδεψε το 
οριζόντιο δοκάρι. Έτσι, το ημίχρονο 
τελείωσε 0-0, με τον Παμμηλιακό να 
μην έχει απειλήσει.

Στο δεύτερο 45λεπτο το σκηνικό 
δεν άλλαξε, όμως ο Α.Ο.Π. κατάφερε 
να φθάσει στην επίτευξη του πολυ-
πόθητου γκολ (1-0) στο 60’ με κοντι-
νή προβολή τον Ιάκωβου Παντελαί-
ου, έπειτα από σέντρα του Αλιφιέρη 
και πάσα του Δαφερέρα. Από εκεί 
και πέρα, έχοντας αποβάλλει και το 
όποιο άγχος, οι γηπεδούχοι κυνήγη-
σαν κι ένα δεύτερο τέρμα, όμως οι 
επιθετικές προσπάθειες των Κρίσπη, 
Δαφερέρα και Αλιφιέρη δεν είχαν 

ευτυχή κατάληξη. Τέλος, σημειώ-
νεται, ότι στο 64’ ο Δαφερέρας σκό-
ραρε για τον Α.Ο.Π., όμως το γκολ 
ακυρώθηκε (με σωστή υπόδειξη) ως 
οφσάιντ.

Οι συνθέσεις

Α.Ο. Πάρου: (πρ. Τριανταφυλλά-
κος), Α. Νικολάου, Χάλκο, Κρίσπης, 
Μπέτσα, Βοσινάκης, Ζέλα (73’ Κο-
ντός), Δαφερέρας, Φ. Πούλιος, Πα-
ντελαίος (84’ Διακάτος), Μουρλάς, 
Αλιφιέρης (94’ Αδάμ).

Παμμηλιακός: (πρ. Καραγιαν-
νόπουλος), Πρίφτη, Μπάτσας, Αϊ-
βαλιώτης, Τσιούκρας, Μωραΐτης, 
Ραπανάκης, Λιβάνιος, Βήχος (79’ 
Παπαδόπουλος), Ζούλιας, Απ. Μαυ-
ρογιάννης (82’ Βελέντζας), Μαρκα-
ντώνης (57’ Γεωργαλάκης).

Δήλωση Τριανταφυλλάκου

Μετά το τέλος του αγώνα ο προ-
πονητής του Α.Ο. Πάρου, Δημήτρης 
Τριανταφυλλάκος, δήλωσε: 

«Ήμασταν κυρίαρχοι σε όλη τη 
διάρκεια του παιχνιδιού και κερ-
δίσαμε δίκαια. Είχαμε καλό ρυθμό 
και κυκλοφορία της μπάλας, σωστές 
επιλογές και βγάλαμε αρκετά καλά 
αγωνιστικά στοιχεία. Είναι πράγ-
ματα που δουλεύουμε με τα παιδιά 
όλο τον καιρό, δείχνουν διάθεση και 
τους αξίζουν συγχαρητήρια για την 
προσπάθεια και την εικόνα τους. 
Πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα 
γινόμαστε καλύτεροι και είναι πολύ 
σημαντικό που τα παιδιά παίρνουν 
εμπειρίες σ’ ένα ανταγωνιστικό πρω-
τάθλημα. Στόχος μας είναι να βελτι-
ωνόμαστε διαρκώς και να παίζουμε 
όμορφο ποδόσφαιρο, ωστόσο αν 
μπορέσουμε μέσα απ’ όλη την δια-
δικασία να προχωρήσουμε και στην 
επόμενη φάση του πρωταθλήματος, 
τότε νομίζω ότι αυτό θα είναι το με-
γαλύτερο κέρδος για όλους μας». 

Τα αποτελέσματα της 3ης 
αγωνιστικής:

1ος όμιλος
Αίας Σύρου-ΠΑΣ Τήνου 0-0
Α.Ε. Μυκόνου Β’-Α.Ο. Πάγου (13/11)
Ρεπό: Ανδριακός

2ος όμιλος
Α.Ο. Πάρου-Παμμηλιακός 1-0
Κύθνος-Πανσιφναϊκός 2-1
Ρεπό: Α.Ο. Σερίφου
3ος όμιλος
Α.Σ. Ίου-ΠΑΣ Νάξου 1-2
Φιλώτι-Πανθηραϊκός 0-4
Ρεπό: Αστέρας Τραγαίας

Το πρόγραμμα της 4ης 
αγωνιστικής:

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

Πρωτάθλημα Κ14

Με τη διεξαγωγή της 2ης αγωνι-
στικής συνεχίστηκε το πρωτάθλημα 
Κ14 της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων, όπου για 
τον 2ο όμιλο ο Νηρέας και ο Α.Ο. Πά-
ρου μοιράστηκαν γκολ, βαθμούς και 
εντυπώσεις στο μεταξύ τους ισόπαλο 
(3-3) παιχνίδι, ενώ ο Μαρπησσαϊκός 
πάλεψε αλλά ηττήθηκε (3-0) στη 
Νάξο από τον τοπικό ΠΑΣ.

Νηρέας-Α.Ο. Πάρου 3-3

Γκολ: 50’ Ζουμής, 51’ Καλαφάτης, 

70’ Θαλασσινός / 18’ Μουταφίδης, 
54’ πεν. Βαρθακούρης, 65’ Ραγκού-
σης.
Νηρέας: (πρ. Κορτιάνος), Τσουνά-
κης, Ομάρ, Ντίσα, Αρκουλής, Γαβα-
λάς, Ζουμής, Θαλασσινός, Κρητικός, 
Καλαφάτης, Τσαχπίνης, Αυγουλής. 
(Αγωνίστηκαν και οι Βαβανός, Ι. 
Σκιαδάς, Ντοντάι, Ρούσσος, Κυρια-
κόπουλος, Ν. Σκιαδάς).
Α.Ο. Πάρου: (πρ. Τριανταφφυλί-
δης), Α. Σαρρής, Ακάλεστος, Βαρ-
θακούρης, Καρόσι, Γκίνι, Σκιαδάς, 
Γεροχρήστος, Μουταφίδης, Ντεμίρι, 
Πετρόπουλος, Δ. Σαρρής. (Αγωνί-
στηκαν και οι Βασταρδής, Μάρκου, 
Ιωαννίδης, Τσουνάκης, Ραγκούσης).

ΠΑΣ Νάξου-Μαρπησσαϊκός 3-0

Γκολ: 58’ Νανάς, 66’, 76’ Μάρκου.
ΠΑΣ Νάξου: (πρ. Μαράκης), Χω-
ριανόπουλος, Σιδερής, Δ. Ορφανός, 
Νανάς, Κιουλαφής, Μάρκου, Α. Ορ-
φανός, Καστρήσιος, Καρούσης, Κα-
τσάνης, Μάκα. (Αγωνίστηκαν και οι 
Μαυρίδης, Γρατσίας, Περιστεράκης, 
Κατσαράς, Βασιλάκης, Μπουλαξής, 
Κουτελιέρης).
Μαρπησσαϊκός: (πρ. Φραντζής), 
Σπανογιάννης, Τσέπα, Νταουτάϊ, 
Σάμιος, Σγαρδέλης, Γ. Φραντζής, 
Δ. Φραντζής, Κ. Φραντζής, Γιούπε, 
Νταϊλάνι, Μελανίτης. (Αγωνίστηκαν 
και οι Αποστολόπουλος, Αντιπαριώ-
της, Τριβιζάς).

Μπάσκετ: Δύο 
νίκες και μία 
ήττα ο Α.Ο.Π.

Αγωνιστική δράση με τρία τμήματα είχε ο Α.Ο. 
Πάρου το Σαββατοκύριακο (5-6/11) στα πρωτα-
θλήματα υποδομών της Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων, μετρώ-
ντας δύο νίκες και μία ήττα. 

Πιο συγκεκριμένα, το Παιδικό επικράτησε εντός 
έδρας με 52-45 του Πανναξιακού πετυχαίνοντας 

τη δεύτερη νίκη του, οι Κορασίδες κέρδισαν εκτός 
έδρας με 43-64 την Α.Ε. Σαντορίνης, ενώ οι Γυναί-
κες ηττήθηκαν με 72-47 από το αντίστοιχο τμήμα 
της Α.Ε. Σαντορίνης.

Επίσης, σημειώνεται ότι το παιχνίδι Φανάρια 
Νάξου-Μαρπησσαϊκός, για το πρωτάθλημα Κορα-
σίδων, αναβλήθηκε.

Το πρόγραμμα του διημέρου
12/11, 15.30: Φανάρια Α’-Πλοηγός Αντιπάρου 
(Παίδων)
13/11, 15.30: Φανάρια-Α.Ο. Πάρου (Νεανίδων)
13/11, 17.30: Μαρπησσαϊκός-Α.Ο. Πάρου (Παί-
δων)
13/11, 20.30: Πλοηγός Αντιπάρου-Φανάρια 

(Εφήβων)

Σχολή κριτών στην Πάρο
Με ανακοίνωσή της η Ένωση Σωματείων Κα-

λαθοσφαίρισης Κυκλάδων γνωστοποίησε τη δι-
οργάνωση σχολής κριτών στο νησί της Πάρου, το 
τριήμερο 25-26-27 Νοεμβρίου, σε συνεργασία με 
τα σωματεία του Α.Ο. Πάρου, του Μαρπησσαϊκού 
και του Πλοηγού Αντιπάρου.

Επιμορφωτής στη σχολή θα είναι η πρόεδρος 
του Συνδέσμου Κριτών Αττικής

 Τάνια Μερίκα. Για πληροφορίες και δηλώσεις 
συμμετοχής στα τηλέφωνα: 6972 208 360 (Γιώρ-
γος Ονάσογλου), 6945 083 520 (Μαρία Περαντι-
νού) και 6946 3338 67 (Κατερίνα Καννά).

αθλητικά
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Σάρωσε στα 
«Ποσειδώνια» ο 
Ν.Ο.Π.

Πολλές διακρίσεις σε όλες τις κατηγορίες κατέ-
γραψε ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου, στον Διασυλ-
λογικό Ιστιοπλοϊκό Αγώνα «Ποσειδώνια 2022» 
που διοργάνωσε ο Ναυτικός Όμιλος Σύρου, το 
τριήμερο 28-29-30 Οκτωβρίου.

Σημειώνεται, ότι στη διοργάνωση συμμετείχαν 
συνολικά 101 αθλητές και αθλήτριες από 6 δια-
φορετικούς συλλόγους, μεταξύ των οποίων -πέ-
ραν του Ν.Ο.Π.- ήταν ο Ναυτικός Όμιλος Νάουσας 

«Ναϊάς» και ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου «Ωλί-
αρος».

Τα αποτελέσματα ανά κατηγορία:

ΓΕΝΙΚΗ OPTIMIST
1. Ραγκούση Κωνσταντίνα (Ν.Ο. Πάρου)
2. Ακάλεστος Μιχαήλ (Ν.Ο. Πάρου)
3. Χρυσάκης Χρήστος-Στυλιανός (Ν.Ο. Πάρου)
OPTIMIST ΑΓΟΡΙΑ (15ΧΡΟΝΑ)
1. Χρυσάκης Χρήστος-Στυλιανός (Ν.Ο. Πάρου)
2. Καραβιώτης Ιωάννης (Ν.Ο. Σύρου)
3. Μπουρντάς Ειρηναίος (Ν.Ο. Σαντορίνης)
OPTIMIST ΚΟΡΙΤΣΙΑ (15ΧΡΟΝΑ)
1. Φαρούπου Ιωάννα-Λυδία (Ν.Ο. Πάρου)
2. Ξυλωμένου Θελξιόπη-Ειρήνη (Ν.Ο. Σύρου)
3. Μιχαήλ Αντωνία (Ν.Ο. Σύρου)
OPTIMIST ΑΓΟΡΙΑ (13ΧΡΟΝΑ)
1. Ακάλεστος Μιχαήλ (Ν.Ο. Πάρου)

2. Γκουρογιάννης Ιωάννης (Ν.Ο. Πάρου)
3. Αθανασούλης Αριστοτέλης (Ν.Ο. Πάρου)
OPTIMIST ΚΟΡΙΤΣΙΑ (13ΧΡΟΝΑ)
1. Ραγκούση Κωνσταντίνα (Ν.Ο. Πάρου)
2. Μπουγιούρη Δάφνη (Ν.Ο. Σύρου)
3. Βλαχάκη Δέσποινα (Ν.Ο. Πάρου)
ILCA 4 ΓΕΝΙΚΗ
1. Κυπραίος Γεώργιος (Ν.Ο. Πάρου)
2. Γαβιώτης Ηλίας (Ν.Ο. Σύρου)
3. Ζουμή Χριστίνα (Ν.Ο. Πάρου)
ILCA 4 ΑΓΟΡΙΑ
1. Κυπραίος Γεώργιος (Ν.Ο. Πάρου)
2. Γαβιώτης Ηλίας (Ν.Ο. Σύρου)
3. Αντωνίου Ευάγγελος (Ν.Ο. Πάρου)
ILCA 4 ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
1. Ζουμή Χριστίνα (Ν.Ο. Πάρου)
2. Καλακώνα Μαρία-Ελένη (Ν.Ο. Πάρου)
3. Πρίντεζη Δανάη (Ν.Ο. Σύρου)

Δύο στα δύο η 
Α.Ε. Πάρου

Αξιοποιώντας για μία ακόμη φορά τον παράγοντα 
έδρα, η Α.Ε. Πάρου επιβλήθηκε με σκορ 2-1 του 
Α.Σ. Σαντορίνης και έκανε το δύο στα δύο στο 
φετινό πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας. Μάλιστα, 
το «συγκρότημα» το Γιώργου Μοστράτου -που 
σημειωτέον έχει κι ένα παιχνίδι λιγότερο (εκτός 
με τον Α.Ο. Πύργου)- παρουσίασε βελτιωμένο 
αγωνιστικό πρόσωπο και θα ταξιδέψει αύριο με 
καλή ψυχολογία στη Σύρο για ν’ αντιμετωπίσει 
την πρωτοπόρο Ελλάς.

Στο αγωνιστικό μέρος, το πρώτο ημίχρονο είχε 
καλό ρυθμό και αρκετές προϋποθέσεις για γκολ, 
ωστόσο έκλεισε ισόπαλο χωρίς τέρματα (0-0), με 
τις δύο ομάδες να έχουν από δύο καλές ευκαιρίες. 
Για τη Σαντορίνη στο 21’ όταν σε σουτ του Πάπα, 
ο τερματοφύλακας Ρούσσος απόκρουσε εντυπω-
σιακά και στο 34’ όταν σε εκτέλεση φάουλ του 
Πολυκρέτη η μπάλα πέρασε λίγο άουτ, ενώ για 
την Α.Ε.Π. στο 26’ όταν σε απευθείας φάουλ του 
Βαθρακοκοίλη και στο 30’ όταν σε διαγώνιο πλα-
σέ του Ε. Κρητικού, ο γκολκίπερ Σιγάλας είπε δύο 
φορές «όχι» με επεμβάσεις.

Στην επανάληψη, η ομάδα της Πάρου ξεκίνησε 
πιο δυνατά και στο 55’ κατάφερε ν’ ανοίξει το σκορ 
(1-0) με τον Βαθρακοκοίλη, ο οποίος εκτέλεσε εύ-
στοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Γκέρτι σε ανατρο-
πή του Τομόρι. 

Ακολούθως η Α.Ε.Π. έψαξε ένα δεύτερο γκολ και 
είχε καλές ευκαιρίες στο 61’ και στο 77’ με τον Δ. 
Κρητικό, όμως στο επόμενο λεπτό (78’) και κόντρα 
στη ροή του αγώνα, η Σαντορίνη έφερε το ματς 
στα ίσα (1-1) με πλασέ του Σιμιτσή που εκμεταλ-
λεύτηκε την αμυντική αδράνεια και περνώντας 
τον αντίπαλο τερματοφύλακα σκόραρε σε κενή 
εστία. Το γκολ αυτό πανηγυρίστηκε έντονα, αλλά 
η χαρά των φιλοξενούμενων δεν κράτησε πολύ, 
καθώς στο 80’ σε μία βαθιά μπαλιά του Μπέτσα ο 
Ευστράτιος Κρητικός μπήκε στην περιοχή και με 
άψογο διαγώνιο σουτ «έγραψε» το τελικό νικηφό-
ρο αποτέλεσμα (2-1) για την Α.Ε.Π.

Οι συνθέσεις

Α.Ε. Πάρου: (πρ. Μοστράτος), Ρούσσος, Δημ. 
Κρητικός, Γκέρτι (74’ Παπαδόπουλος), Γαβαλάς, 
Μπέτσα, Παντελαίος, Κρίστι, Βασιλόπουλος (82’ 
Αρκουλής), Ε. Κρητικός, Μάγγος, Βαθρακοκοίλης 
(64’ λ.τ. Τσόκα).

Α.Σ. Σαντορίνης: (πρ. Φίλων), Σιγάλας, Τομόρι 
(83’ Καφούρος), Χάλαρης, Μπιρμπίλι, Μαντούσης, 
Γκορκομήτρος (59’ Ρούσσης), Κάτσι (83’ Κουδε-
λάι), Γαλάνης (59’ Κολάρας), Σιμιτσής, Πολυκρέ-
της, Πάπα.

Δήλωση Μοστράτου

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

«Πολλά συγχαρητήρια σε όλους παίκτες μου για 
τη νίκη, είμαι ικανοποιημένος από την αγωνιστι-
κή μας εικόνα. Είχαμε μελετήσει τον αντίπαλο και 
βγάλαμε σε μεγάλο βαθμό το πλάνο μας, περιορίζο-
ντας μία καλή ομάδα όπως είναι η Σαντορίνη. 

Από εκεί και πέρα, κάναμε φάσεις, προηγηθήκα-
με στο σκορ και παρότι ισοφαριστήκαμε από δικιά 
μας αδράνεια, τα παιδιά δείξανε χαρακτήρα και 
με άμεση απάντηση πήραμε το παιχνίδι. Σίγουρα 
χρειαζόμαστε χρόνο για να δέσουμε σαν ομάδα, δεν 
είμαστε ακόμα στον βαθμό ετοιμότητας που θέλου-

με και επίσης περιμένουμε και κάποια παιδιά που 
είναι τραυματίες να επιστρέψουν αγωνιστικά. Συ-
νεχίζουμε, βήμα-βήμα, το πρωτάθλημα έχει πολύ 
δρόμο ακόμα. Θέλω να είμαστε ταπεινοί, να δου-
λεύουμε και να παίζουμε ελκυστικό και όμορφο 
ποδόσφαιρο για να χαίρεται και ο κόσμος».

Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:

Α.Ε. Πάρου-Σαντορίνη 2-1
(55’ πεν. Βαθρακοκοίλης, 80’ Ε. Κρητικός / 78’ Σι-
μιτσής)
Παμμηλιακός-Ελλάς Σύρου 2-2
(14’ Σάντα, 93’ Ντιούφ / 3’, 62’ πεν. Παυλόπουλος)
Α.Ο. Πύργου-Πανναξιακός 1-0
(72’ Μ. Φύτρος)
Η βαθμολογία:
1. Ελλάς Σύρου  7 (8-3)
2. Α.Ε. Πάρου*  6 (4-1)
3. Παμμηλιακός 4 (3-4)
4. Α.Ο. Πύργου* 3 (1-3)
5. Σαντορίνη  1 (1-3)
6. Πανναξιακός 1 (1-4)
* Έχουν ένα ματς λιγότερο.
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
Ελλάς Σύρου-Α.Ε. Πάρου
Πανναξιακός-Παμμηλιακός
Σαντορίνη-Α.Ο. Πύργου

αθλητικά




