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Τιμώντας την 
επέτειο του 
Πολυτεχνείου

» ΣΕΛ. 3

Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης...

Εβδομάδα κυκλικής 
οικονομίας σε Πάρο  
και Αντίπαρο
Η ερχόμενη εβδομάδα (21-27 Νοεμβρίου) θα είναι αφιερωμένη στην κυκλική οικονομία για την Πάρο και την Αντί-
παρο. » ΣΕΛ. 8-9

Οι προκλήσεις 
και το... αύριο 
της αλιείας
Συζήτηση για την καταγραφή των 
κοινών προκλήσεων της αλιείας στις 
Κυκλάδες, αλλά και τις ευκαιρίες συ-
νεργασίας που υπάρχουν με στόχο την 
καλύτερη δυνατή θαλάσσια διαχείριση 
-συμπεριλαμβανομένης της προστασί-
ας του θαλάσσιου περιβάλλοντος και 
του παραδοσιακού επαγγέλματος του 
αλιέα- είχαν αλιείς από την Πάρο, την 
Αντίπαρο και την Αμοργό.

» ΣΕΛ. 2

Νομοσχέδιο 
«ιδιωτικο- 
ποίησης» της 
δημόσιας Υγείας

» ΣΕΛ. 4
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Οι προκλήσεις και 
το... αύριο της 
αλιείας

Συζήτηση για την καταγραφή των κοινών προκλήσεων της αλι-
είας στις Κυκλάδες, αλλά και τις ευκαιρίες συνεργασίας που 
υπάρχουν με στόχο την καλύτερη δυνατή θαλάσσια διαχείριση 
-συμπεριλαμβανομένης της προστασίας του θαλάσσιου περι-
βάλλοντος και του παραδοσιακού επαγγέλματος του αλιέα- εί-
χαν αλιείς από την Πάρο, την Αντίπαρο και την Αμοργό.

Τη συνάντηση διοργάνωσε το Cyclades Preservation Fund 
(CPF) σε συνεργασία με το Blue Marine Foundation (BMF) και 
πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου στα γραφεία της 
Κοινότητας Νάουσας, παρουσία του προέδρου της Παντελή 
Μπαφίτη, με τη συμμετοχή διοικητικών μελών του Επαγγελ-
ματικού Αλιευτικού Συλλόγου Πάρου «Ο Άγιος Νικόλαος», του 
Αλιευτικού Σωματείου Αντιπάρου, του Επαγγελματικού Αλιευ-
τικού Συλλόγου Αμοργού «Η Χοζοβιώτισσα» και εκπροσώπων 
της πρωτοβουλίας «Αργολικόραμα» και των συνδιοργανωτών.

Οι παρευρισκόμενοι, αφού ενημερώθηκαν για τις σύγχρονες 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι παριανοί παράκτιοι αλιείς, 
συζήτησαν το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ τους, βρίσκοντας 
κοινό έδαφος σε διάφορες δράσεις ενδιαφέροντος, από παρά-
κτιους καθαρισμούς έως και αντικατάσταση εργαλείων με πιο 
επιλεκτικά.

Ουσιαστικά η συγκεκριμένη συνάντηση ήταν η πρώτη οργα-
νωμένη με αλιείς που διοργανώνει το Cyclades Preservation 
Fund, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Κυκλαδόραμα», η οποία 
έχει ως στόχο την υποστήριξη αλιέων και αλιευτικών κοινοτή-
των των Κυκλάδων που επιθυμούν να στραφούν σε πιο βιώ-
σιμες πρακτικές διαχείρισης και την επέκταση των πυλώνων 
δράσης της πρωτοβουλίας «Αμοργόραμα» σε περισσότερα Κυ-
κλαδονήσια.

Δηλώσεις αλιέων και συνδιοργανωτών

- Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου 
Πάρου, «Ο Άγιος Νικόλαος», Δημήτρης Σκιαδάς, ανέφερε: 
«Σαν πρόεδρος των αλιέων της Πάρου, βλέπω πολύ θετικά το 
Αμοργόραμα. Το κλίμα των συζητήσεων στο πλαίσιο του Κυκλα-
δοράματος ήταν φιλικό και περιμένουμε την βοήθεια των αρμό-
διων φορέων για να γίνουμε βιώσιμοι περιβαλλοντικά και ως 
επάγγελμα».

- Ο πρόεδρος του Σωματείου Αλιέων Αντιπάρου, Γιώργος 

Μαριάνος, ανέφερε: «Ευχαριστούμε για την πρόσκληση σε μια 
συζήτηση με τόσο σημαντικά θέματα. Τα μέλη του Συλλόγου Αλιέ-
ων Αντιπάρου θα ενημερωθούν σχετικά και θα είμαστε παρόντες 
για τη συνέχεια της συζήτησης το επόμενο διάστημα».

- Η εκτελεστική διευθύντρια του Cyclades Preservation 
Fund, Άννυ Μητροπούλου, τόνισε μεταξύ άλλων: «Στόχος 
μας είναι να φέρουμε πιο κοντά τους αλιείς διαφορετικών νη-
σιών των Κυκλάδων που μιλούν την ίδια γλώσσα και αντιμετω-
πίζουν τα ίδια προβλήματα σε μια προσπάθεια να δυναμώσει η 
φωνή τους και να υποστηριχθεί ένα κοινό όραμα ως προς τις 
δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από όλες τις πλευρές για να 
μείνει η θάλασσα ζωντανή. Προχωράμε αργά αλλά σταθερά στο 
όραμα για τις Κυκλάδες. Ακούμε και στηρίζουμε τις προτάσεις 
των αλιευτικών κοινοτήτων και άλλων νησιών που με ρεαλισμό 
και αποφασιστικότητα θα θελήσουν να υπερασπιστούν τη θάλασ-
σα και το επάγγελμά τους».

- Η υπεύθυνη των Θαλάσσιων Προγραμμάτων στην Ελλάδα 
του Blue Marine Foundation, Άντζελα Λάζου, είπε χαρα-
κτηριστικά: «Η ενεργή εμπλοκή των αλιευτικών κοινοτήτων στην 
προσπάθεια για μια καλύτερη θαλάσσια διαχείριση είναι προ-
ϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία των θαλασσών. Η 
επίσκεψή μας στην Πάρο για να συζητήσουμε και να ανταλλά-
ξουμε απόψεις με τους αλιείς του νησιού, ήταν το πρώτο, αλλά 
σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση».

Παρουσίαση προτάσεων και ενεργειών

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στο πλαίσιο της πρωτοβου-
λίας «Κυκλαδόραμα», το Cyclades Preservation Fund -φιλοξε-
νούμενο από τον ΑΜΕΣ «Νηρέας» και με την υποστήριξη του 
Επαγγελματικού Αλιευτικού Συλλόγου Πάρου- πραγματοποίησε 
στη Νάουσα παρουσίαση στους συμμετέχοντες αλιείς, με τίτλο: 
«Υπεύθυνος αλιευτικός τουρισμός και το όραμα για τις Κυκλά-
δες».

Η παρουσίαση επικεντρώθηκε σε προτάσεις που έχουν σημα-
ντικό αντίκτυπο τόσο στη βιωσιμότητα της παράκτιας αλιείας, 
όσο και στη μοναδικότητα του αλιευτικού τουρισμού ως «εμπει-
ρία του ψαρά» που δεν πρέπει να συγχέεται με τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν τα ημερόπλοια.

Ειδικότερα, έγιναν συγκεκριμένες συστάσεις στους αλιείς να 
προτιμούν επιλεκτικά εργαλεία για την αποφυγή σύλληψης 
υπομεγεθών ειδών, να ψαρεύουν τόσο όσο αρκεί για το γεύμα 
των τουριστών και να απελευθερώνουν προστατευόμενα, απει-
λούμενα και κινδυνεύοντα είδη.

Επιπλέον, παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι απαραίτητες ενέρ-
γειες για την απόκτηση άδειας ασκήσεως αλιευτικού τουρισμού, 
τα θέματα αλιευτικής βιωσιμότητας αλλά και όλα τα απαραίτητα 
βήματα για την επιτυχή διεκπεραίωση του ταξιδιού αλιευτικού 
τουρισμού, δίνοντας βάση στο πρόγραμμα, τη ροή και την συν-
δημιουργία.

πρωτογενής τομέας



Φωνή της Πάρου / 3www.fonitisparou.gr εθνική επέτειος

Τιμώντας την 
επέτειο του 
Πολυτεχνείου

Ανακοίνωση με αφορμή την επέτειο του Πολυτε-
χνείου (17 Νοέμβρη 1973), εξέδωσε η Ομάδα 
Γυναικών Πάρου – Αντιπάρου (μέλος της ΟΓΕ).

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Η Ομάδα Γυναικών Πάρου - Αντιπάρου τιμά 

την 49η επέτειο του Πολυτεχνείου και καλεί όλες 
τις γυναίκες να δυναμώσουν τον συλλογικό αγώ-
να διεκδικώντας μια αξιοπρεπή ζωή με σύγχρονα 
δικαιώματα, στα μέτρα του Ανθρώπου.

Αντλούμε γνώση, έμπνευση και δύναμη από το 
μεγάλο ξεσηκωμό πριν 49 χρόνια. Ο αγώνας του 
λαού και της νεολαίας «φώτισε» το μαύρο σκοτάδι 
και εξακολουθεί να μας διδάσκει ότι τίποτα δεν 
είναι ανίκητο όταν ο λαός είναι αποφασισμένος.

Σήμερα το τσάκισμα των δικαιωμάτων στη δου-
λειά και στη ζωή, στις σπουδές, στην υγεία αλλά 
και η επικίνδυνη εμπλοκή της Ελλάδας στα σχέ-
δια πολέμου κάνουν τα συνθήματα της εξέγερσης, 
ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ πιο επίκαιρα από 
ποτέ.

Καμιά γυναίκα σήμερα δεν πρέπει να μένει σι-
ωπηλή σαν απλός θεατής, αμέτοχη σε όσα εξελίσ-
σονται και σε ότι αφορά τη ζωή της, τη ζωή της 

οικογένειας της. Διδασκόμαστε και δεν συμβιβαζό-
μαστε! Μαχόμαστε για ότι μας αξίζει.

Τιμάμε σήμερα το Πολυτεχνείο ακολουθώντας 
το δρόμο του συλλογικού αγώνα ενάντια:
• Στην ακρίβεια που ρημάζει τα λαϊκά νοικοκυριά.
• Στα σχέδια και τους νόμους που οδηγούν στην 
κατάργηση της δωρεάν δημόσιας υγείας.
• Στους αντεργατικούς νόμους που οδηγούν σε 
συνθήκες εργασίας του Μεσαίωνα διαλύοντας τις 

ζωές μας.
• Στην έντεχνα μεθοδευμένη κατάργηση της προ-
στασίας της μητρότητας.
• Στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς και την εμπλο-
κή της Ελλάδας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο γιατί 
δε θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν βορά στα κα-
νόνια κανενός.

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ - ΚΑΜΙΑ «ΠΡΟΣΑΡ-
ΜΟΓΗ»
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Αλλαγές στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΕΣΥ) προ-
βλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για 
τη Δευτεροβάθμια Περίθαλψη, το οποίο έφερε 
στη Βουλή η αναπληρώτρια υπουργός Μίνα Γκά-
γκα και έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. 

Το νέο αυτό νομοσχέδιο, που περιλαμβάνει μια 
σειρά αλλαγών σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθ-
μια υγεία, δίνει μεταξύ άλλων το δικαίωμα στους 
γιατρούς των δημόσιων νοσοκομείων να ασκούν 
παράλληλα με τα νοσοκομειακά τους καθήκοντα 
και ιδιωτικό έργο. Επί της ουσίας μετατρέπει τα 
δημόσια νοσοκομεία σε μια μεγάλη «δεξαμενή» 
τροφοδότησης για τον ιδιωτικό τομέα με ασθενείς 
- πελάτες.

Αντιδράσεις νοσοκομειακών γιατρών

Οι αντιδράσεις από διάφορους φορείς της Υγείας 
είναι συνεχείς. Χαρακτηριστικό είναι ότι οι περισ-
σότεροι εκπρόσωποι των γιατρών του δημοσίου 
θεωρούν ότι με τον τρόπο αυτό το ΕΣΥ παύει να 
είναι δωρεάν για τους πολίτες, αφού οι γιατροί του 
ΕΣΥ θα προωθούν τους ασθενείς στον ιδιωτικό το-
μέα για να εισπράξουν και το ανάλογο αντίτιμο. 
Από την άλλη πλευρά, οι ιδιώτες γιατροί εκτιμούν 
ότι θα δημιουργηθεί αθέμιτος ανταγωνισμός κα-
θώς οι γιατροί του ΕΣΥ θα έχουν επιπλέον πλεο-
νεκτήματα για την προσέγγιση ασθενών.

Αναφορικά με τις αλλαγές, η Ομοσπονδία 
Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος 
αναφέρει: «Οι αλλαγές που προτείνονται είναι φυ-
σική συνέχεια αυτών που έχουν προωθήσει όλες 
οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Απογευματινά ια-
τρεία, απογευματινά χειρουργεία, διεύρυνση των 
ελαστικών εργασιακών σχέσεων που τείνουν να 
γίνουν κυρίαρχες, με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμε-
νη υποβάθμιση και συρρίκνωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών υγείας, τη μετατροπή της υγείας σε ένα 
όλο και πιο δυσπρόσιτο και ακριβό εμπόρευμα, σε 
προνόμιο για λίγους, ταυτόχρονα με τη γιγάντωση 
του ιδιωτικού τομέα υγείας. 

Στόχος η ακόμα μεγαλύτερη συμπίεση του κό-
στους λειτουργίας των δημόσιων νοσοκομείων 
για να μπορούν να ανταποκριθούν στις μειωμένες 
κρατικές δαπάνες και η αύξηση των εσόδων τους 
από την πώληση των υπηρεσιών τους στους ασθε-
νείς πελάτες για να είναι βιώσιμα. Στον πυρήνα του 
νομοσχεδίου βρίσκεται η κατάργηση της πλήρους 
και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του 
ΕΣΥ και η δυνατότητα των ιδιωτών γιατρών να ερ-
γάζονται στο δημόσιο σύστημα υγείας».

Πάλι θα την πληρώσουν… οι πολίτες

Σε μερικώς ιδιωτικό, με πληρωμές από την τσέ-
πη των πολιτών, φαίνεται ότι μετατρέπεται πλέον 
το μέχρι σήμερα δωρεάν ΕΣΥ. Το νομοσχέδιο του 
υπουργείου Υγείας για τα νοσοκομεία αλλά και τα 
ήδη θεσμοθετημένα απογευματινά χειρουργεία 
οδηγούν σε ιδιωτικές πληρωμές των πολιτών, εάν 
τουλάχιστον θέλουν να εξυπηρετηθούν από τα δη-
μόσια νοσοκομεία.

Οι αλλαγές που έρχονται στο ΕΣΥ αναμένεται 

να ανατρέψουν πλήρως τον μέχρι σήμερα δωρε-
άν χαρακτήρα του, καθώς επισήμως δίνεται η δυ-
νατότητα στους γιατρούς να ζητούν χρήματα από 
τους ασθενείς. 

Η αρχή αναμένεται να γίνει άμεσα με την πιλο-
τική εφαρμογή των απογευματινών χειρουργείων 
με πληρωμή από τους πολίτες. Ωστόσο, η πρωτο-
βουλία αυτή ανοίγει τον δρόμο για απόλυτη απα-
ξίωση των πρωινών χειρουργείων, καθώς οι πε-
ρισσότεροι χειρουργοί είναι λογικό να επιλέγουν 
το απόγευμα με έξτρα πληρωμή παρά τα πρωινά 
χειρουργεία που είναι απολύτως δωρεάν.

Από την άλλη, για το επιχείρημα των κυβερνη-
τικών στελεχών πως οι πολίτες δίνουν ούτως ή 
άλλως φακελάκι στο γιατρό, κάτι που είχε δηλώσει 
πρόσφατα η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, ση-
μειώνεται πως μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί απο-
λύτως κανένα μέτρο από την κυβέρνηση ώστε να 
εξοβελιστεί το νοσηρό αυτό φαινόμενο.

Αλέξανδρος Χατζηαντωνίου  
(Ορθοπεδικός Κ.Υ. Πάρου):

Για το θέμα του νομοσχεδίου ζητήσαμε την άπο-
ψη του νοσοκομειακού γιατρού Αλέξανδρου Χα-
τζηαντωνίου, ορθοπεδικού στο Κ.Υ. Πάρου, ο οποί-
ος είπε τα εξής:

«Διαβάζοντας το προσχέδιο νόμου για τη δευτερο-
βάθμια περίθαλψη δεν μπορεί να μη σταθεί κανείς 
στο άρθρο 10, που επιτρέπει την παράλληλη άσκη-
ση ιδιωτικού επαγγέλματος από τους γιατρούς του 
ΕΣΥ. Αναιρεί με τον τρόπο αυτό ένα πάγιο αίτημα 
της πλειοψηφίας των γιατρών του εθνικού συστή-
ματος και των ασθενών που προστρέχουν σε αυτό: 
να είναι οι λειτουργοί του πλήρους και αποκλειστι-

κής απασχόλησης. 
Τα δημόσια νοσοκομεία είναι εκεί για να προσφέ-

ρουν στον καθένα που έχει ανάγκη τις υπηρεσί-
ες του χωρίς να χρειάζεται να βάλει το χέρι στην 
τσέπη. Οι γιατροί που το υπηρετούν οφείλουν να 
το αναγνωρίζουν αυτό και όχι να χρησιμοποιούν 
τις δημόσιες δομές προς αλίευση πελατών. Με τη 
ρύθμιση αυτή ζητά ουσιαστικά από τον ασθενή 
που χρειάζεται για παράδειγμα ένα χειρουργείο 
να πληρώσει ο ίδιος τον χειρουργό του έτσι ώστε 
τις απογευματινές ώρες, αφού έχει ολοκληρώ-
σει την πρωινή εργασία του, να πραγματοποιήσει 
την επέμβαση. Για όλους όσοι βιαστούν να πουν 
ότι αυτό ούτως ή άλλως συμβαίνει, αυτό είναι μια 
εντελώς διαφορετική συζήτηση. Αφορά σε γενικό-
τερες παθογένειες της κοινωνίας και ξεφεύγει της 
συζήτησης για το νομοσχέδιο. Το θέμα είναι πώς 
θα καταργήσουμε το φακελάκι, όχι πώς θα το 
νομιμοποιήσουμε. 

Μάλιστα, η υφυπουργός με το νέο νομοσχέδιο 
θεωρεί ότι θα βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας. Αν 
πραγματικά θέλει να βελτιώσει τις συνθήκες εργα-
σίας μας, ας φροντίσει να προσληφθούν μόνιμοι 
γιατροί για να καλυφθούν οι ελλείψεις στα νοσο-
κομεία μας, ας επιστρέψουν οι ανεμβολίαστοι υγει-
ονομικοί στις θέσεις τους που εντελώς παράλογα 
βρίσκονται ακόμα σε αναστολή, ας επιστρέψει τα 
επιδόματα που κόπηκαν ή καταργήθηκαν, ας εφαρ-
μόσει τις τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ και του 
Αρείου Πάγου που έκριναν παράνομες τις περικο-
πές στους μισθούς μας από το 2012, ας στηρίξει με 
περισσότερα χρήματα από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό το ΕΣΥ που καταρρέει. 

Δε βελτιώνονται ούτε οι συνθήκες εργασίας, ούτε 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες, όταν προστίθενται ώρες 
εργασίας προκειμένου να συμπληρωθεί το εισόδη-
μα των γιατρών. Ας στελεχωθεί επαρκώς το ΕΣΥ και 
ας δοθούν πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς 
αντί να περιμένουν από τον ασθενή να πληρώνει 
για την περίθαλψή του».

Νομοσχέδιο «ιδιωτικοποίησης» 
της δημόσιας Υγείας



@#*

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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Τοπικές κοινωνίες και 
αγροκήπια
γράφει ο Παναγιώτης Δημόπουλος

Ο αγροτικός τομέας αποτελεί τον βασικότερο τομέα της οικονομίας, καθότι ο 
ρόλος του είναι αναντικατάστατος για την αυτάρκεια των λαών.

Στην Ελλάδα, ο θεσμός των γεωργικών σχολείων υπάρχει από το 1829, 
όταν ο Ιωάννης Καποδίστριας ίδρυσε το αγροκήπιο της Τίρυνθας, με σκοπό τη 
μύηση των νέων στη γεωργική πρακτική, έχοντας σκοπό να δείξει τα οφέλη 
της γεωργίας.

Το 1901 λειτούργησε στη Λάρισα η «Αβερώφειος» γεωργική σχολή, ενώ την 
ίδια χρονιά τα σχολικά αγροκήπια στην Κρήτη, έφτασαν τα 270. Το 1914 ο Ελ. 
Βενιζέλος, ίδρυσε τα κατώτερα γεωργικά σχολεία, απευθυνόμενος σε παιδιά 
απόφοιτους δημοτικού και μέχρι το 1930 είχαν δημιουργηθεί 13 νέα γεωργι-
κά σχολεία. Με τον νόμο 4397/ 1929 ορίζεται υποχρεωτικά σε κάθε σχολείο 
να υπάρχει σχολικός κήπος, για τη διδασκαλία και απόχτηση γνώσεων. 

Παράλληλα, τα ζωοκήπια, γνωστά ως ζωοτροφεία, προσαρμόζονταν συνή-
θως στα σχολικά αγροκήπια και αναφέρονταν στην ανάγκη διαμόρφωσης σω-
στών κτηνοτρόφων. Συνήθως εκτρέφονταν κότες, χήνες, πάπιες, περιστέρια, 
κατσίκια, ορτύκια, πέρδικες, ενώ υπήρχαν και ψάρια σε μικρές λιμνούλες. Το 
1935 ξεκίνησε η γεωργική σχολή Φλώρινας με σκοπό την εκπαίδευση των 
νέων.

Στην Πάρο

Το 1935 ξεκίνησε το αγροκήπιο Παροικιάς (μοναδικό στις Κυκλάδες), ως 
πρότυπο δενδροκομείο – φυτώριο παραγωγής δενδρυλλίων ελιάς, εσπερι-
δοειδών και άλλων καρποφόρων. Παρήγαγε και προμήθευε με καρποφόρα 
δενδρύλλια την Πάρο και τα γύρω νησιά. Στην Πάρο, καλλιεργούνταν σιτηρά, 
αμπέλια και ελιές.

Με τη λειτουργία του αγροκηπίου, ενισχύθηκαν οι παραδοσιακές καλλιέρ-
γειες με νέες ποικιλίες καθιστώντας το νησί αυτάρκη. Επίσης, στο αγροκήπιο, 
λειτουργούσε μικρή κτηνοτροφική μονάδα με ζώα αναπαραγωγής, βοοειδή 
και χοίροι, για τη βελτίωση του εκτρεφόμενου ζωικού πληθυσμού.

Πρωτογενής τομέας

Ο πρωτογενής τομέας ήταν ο πυλώνας που κράτησε όρθια τη χώρα κατά τη 
διάρκεια του πολέμου. Το μεταπολεμικό μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης της 
χώρας, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον.

Ο πόλεμος συνέθλιψε τον φασισμό, αφήνοντας χώρο για την ανάπτυξη του 
κοινωνικού κράτους της οικονομίας της αγοράς, με σταθερότητα στο οικονο-
μικό και κοινωνικό πεδίο (ιδίως μετά και τη λήξη του εμφυλίου). Μέχρι τη 
δεκαετία του 50 οι αγρότες ξεπερνούσαν το 50% του ενεργού πληθυσμού και 
ο πρωτογενής τομέας αποτελούσε άνω του 40% του Α.Ε.Π.. Με τον καιρό και 
ιδιαίτερα κατά τις δεκαετίες 1960 – 1970 η λειτουργία του θεσμού εκφυλί-
στηκε. Χρειάστηκε σχεδόν μισός αιώνας για να συζητηθεί η επαναφορά τους 
στη σχολική πρακτική. Με διαφορετικά ζητούμενα, ως προς την επαφή των 
παιδιών με τη φύση, ξεκινώντας πάλι από τον σχολικό κήπο, με διάφορες 
εξειδικευμένες ιδιότητες, όπως, ανθοκηπίου, δενδροκηπίου, του κήπου με 
παχύφυτα, του λαχανόκηπου, του κήπου με αρωματικά φυτά, καθώς και του 
κήπου με γηγενή φυτά, ανάλογα την περιοχή.

Γνωρίζουμε πλέον ότι το μοντέλο ανάπτυξης που μας αντιστοιχεί είναι αυτό 
της αειφόρου ανάπτυξης, που σημαίνει, να ξανακάνουμε τη χώρα μας αυτάρ-
κη. Μπορούμε, επενδύοντας στην ποιότητα των προϊόντων, που εύκολα μπο-
ρούν να πιστοποιηθούν ως Π.Ο.Π. λόγω του ιδιαίτερου κλίματος της χώρας 
και ιδιαίτερα νησιών.

Οι συνθήκες

Ο πρωτογενής τομέας για την χώρα είναι στρατηγικής σημασίας. Τα προϊ-
όντα της ελληνικής γης, μπορούν να κυριαρχήσουν στις παγκόσμιες αγορές. 
Η διατροφική αυτάρκεια του ελληνικού λαού, είναι παράγοντας εθνικής ανε-
ξαρτησίας και επιβίωσης.

Η διατήρηση ικανού πληθυσμού στην ύπαιθρο, αποτελεί σημαντικό θεμέλιο 
για την εθνική μας επιβίωση στο μέλλον. Ταυτόχρονα, οι φυσικές προϋποθέ-
σεις της πατρίδας μας είναι ευνοϊκές. Οι μοναδικές, εδαφο-κλιματικές συν-

θήκες καθιστούν τα προϊόντα κυριολεκτικά υπερτροφές, με αντιοξειδωτικές 
ουσίες και θεραπευτικές ιδιότητες. Διαθέτουμε την πλουσιότερη χλωρίδα της 
Ευρώπης. 

Πάνω από 1.650 είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, συνιστούν 
ένα αναξιοποίητο κεφάλαιο αυτοφυούς βλάστησης, με εξαιρετικές ευκαιρίες 
εμπορικής αξιοποίησης. Το γεωγραφικό ανάγλυφο της πατρίδας μας, αποτε-
λεί φυσικό πλεονέκτημα και για την κτηνοτροφία. Ακόμη, έχουμε τη δεύτερη 
μεγαλύτερη ιχθυοπαραγωγή στην Ευρώπη, μετά τη Μ. Βρετανία.

Ο πρωτογενής τομέας ωστόσο, δεν εκμεταλλεύεται αυτά τα πλεονεκτήματα. 
Από διαθρωτικά προβλήματα και κακές διαχρονικά πολιτικές, στην παραγω-
γή, αλλά και τη μεταποίηση. Αλλά και εμείς, υποτιμήσαμε ως κοινωνία, την 
εικόνα και την αξία του να είναι κανείς παραγωγός.

Στην Ελλάδα της ανεργίας, προσλαμβάνονται ξένοι για τις αγροτικές εργα-
σίες. 

Καλλιεργήσιμες περιοχές εγκαταλείφθηκαν, γιατί με λιγότερο κόπο νοικιά-
ζουμε δωμάτια ή σερβίρουμε καφέ…

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, το 2019 η γεωργία έφτασε να απασχολεί 
μόλις το 12% του εργατικού δυναμικού ενώ το 1981 κατά την ένταξή μας στην 
Ε.Ο.Κ. η γεωργία απασχολούσε το 24% του εργατικού δυναμικού της χώρας. 

Η επαναλειτουργία του αγροκηπίου Παροικιάς ως βιωματικό πάρκο, θα πρέ-
πει να αγκαλιαστεί από την παριανή κοινωνία. Η αξιοποίηση θα συμβάλλει 
στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. Σήμερα, ζητούμενο είναι η επαφή των 
παιδιών με τα ζώα, να μάθουν να μην τα φοβούνται και να αναπτυχθεί το 
αίσθημα φιλοζωίας.

Ζούμε σε μια εποχή ποικίλων προβλημάτων. Μία εποχή που η παγκοσμι-
οποίηση ισοπεδώνει την ιδιαιτερότητα και ταυτότητα των χωρών και των 
τοπικών κοινωνιών. Το πρόβλημα γίνεται πιο έντονο στα νησιά μας, που λόγω 
της γεωγραφικής τους θέσης έδωσαν ώθηση στην ανάπτυξη του τουρισμού, 
ο οποίος άνθισε σε βάρος όμως του πρωτογενή τομέα, ανακατανέμοντας τις 
επαγγελματικές επιλογές των κατοίκων. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, να υποτι-
μηθεί και ο τομέας της γεωργίας, καθώς οι άνθρωποι έστρεψαν το ενδιαφέρον 
τους σε τομείς που είχαν να κάνουν με την προσφορά υπηρεσιών. Το ότι έχασε 
η χώρα μας την αυτάρκεια γης, είχε συνέπειες που τις βιώσαμε τελευταία, 
στην οικονομική κρίση, στην πανδημία, στον πόλεμο της Ουκρανίας και αύριο 
ίσως, με ένα επεισόδιο με την Τουρκία.

Όλα αυτά δείχνουν, πως πρέπει να οδεύσουμε προς μια σχετική αυτάρκεια 
του πρωτογενή τομέα, ιδίως στα νησιά. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα της 
λειτουργίας του αγροκηπίου ως βιωματικού πάρκου, σε αυτό το πνεύμα πρέ-
πει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας, ξεκινώντας από τους σχολικούς κήπους.

Όπου υπάρχει μονομέρεια ανάπτυξης π.χ. τουρισμός… θα έρθει κάποια στιγ-
μή, που οι επιπτώσεις θα είναι αβάσταχτες. Πολλές επιστημονικές μελέτες, 
δίνουν ως πρότυπο ανάπτυξης την ισορροπία μεταξύ πρωτογενή τομέα και 
τουριστικού προϊόντος, ώστε η αειφόρος ανάπτυξη του τόπου να είναι εφικτή.

Τα σημεία των καιρών δείχνουν ότι τα δεδομένα αλλάζουν με γρήγορους 
ρυθμούς…

Μια κοινοτική οδηγία εναντίον της χώρας μας, ένα θερμό επεισόδιο στο 
Αιγαίο, θα έδειχνε πόσο δύσκολα θα μπορούσε να ανταπεξέλθει το νησί μας, 
η χώρα μας, σε μια τέτοια κρίση τη στιγμή που ο τουρίστας θα προτιμήσει μια 
άλλη χώρα για τις διακοπές του.

Ας συλλογιστούμε λοιπόν, πόσο σημαντικό πράγμα είναι η αυτάρκεια του 
τόπου μας.
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Τέλη 
κυκλοφορίας 
2023

Ένα ακόμα βάρος έρχεται να προστεθεί στην πλά-
τη των λαϊκών οικογενειών, καθώς σύμφωνα με 
δημοσιεύματα αυτή την εβδομάδα αναμένεται να 
αναρτηθούν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2023 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα myCAR της ΑΑΔΕ.

Την ώρα που η ακρίβεια σε είδη πλατιάς λαϊκής 
και η ενεργειακή φτώχεια μαστίζει τα λαϊκά νοι-
κοκυριά, αμέσως με την ανάρτηση των τελών, θα 
ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση, έως τiς 31 Δε-
κεμβρίου, όπου θα λήξει η προθεσμία πληρωμής.

Μάλιστα, η εκπρόθεσμη πληρωμή των τελών 
κυκλοφορίας, όπως και η μη καταβολή τους, επι-
σύρει πρόστιμο ίσο με το 100% των τελών που 
αναλογούν στο όχημα. Πιο συγκεκριμένα το ύψος 
του προστίμου είναι:
• Ίσο με το ποσό των τελών αν το όχημα είναι δί-
κυκλο/ τρίκυκλο ή επιβατικό ΙΧ.
• Ίσο με το 50% των τελών αν το όχημα είναι επι-
βατικό Δ.Χ.
• Μηδενικό αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότε-
ρα από 30 ευρώ.

Τα ποσά που θα κληθεί να πληρώσει ο κάτοχος 
κάθε οχήματος για τα τέλη κυκλοφορίας του 2023 

είναι τα εξής:

1. Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020
0-90 εκπομπές C02: 0
91-100 εκπομπές C02: 0,90 ευρώ / γραμ.
101-120 εκπομπές C02: 0,98 ευρώ / γραμ.
121-140 εκπομπές C02: 1,20 ευρώ / γραμ.
141-160 εκπομπές C02: 1,85 ευρώ / γραμ.
161-180 εκπομπές C02: 2,45 ευρώ / γραμ.
181-200 εκπομπές C02: 2,78 ευρώ / γραμ.
201-250 εκπομπές C02: 3,05 ευρώ / γραμ.
251 εκπομπές C02 και άνω: 3,72 ευρώ / γραμ.

2. Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα
0-122 κυβικά: 0
123-139 εκπομπές C02: 0,64 ευρώ / γραμ.
140-166 εκπομπές C02: 0,70 ευρώ / γραμ.
167- 208 εκπομπές C02: 0,85 ευρώ / γραμ.
209-224 εκπομπές C02: 1,87 ευρώ / γραμ.
225-240 εκπομπές C02: 2,20 ευρώ / γραμ.
241-260 εκπομπές C02: 2,50 ευρώ / γραμ.
261-280 εκπομπές C02: 2,70 ευρώ / γραμ.
281 εκπομπές C02 και άνω: 2,85 ευρώ / γραμ.

3. Ταξινόμηση έως 31.12.2000
0 -300 κυβικά: 22 ευρώ
301-785 κυβικά: 55 ευρώ
786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ
1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ
1.358 -1.548 κυβικά: 225 ευρώ
1.549-1.738 κυβικά: 250 ευρώ
1.739-1.928 κυβικά: 280 ευρώ
1.929-2.357 κυβικά: 615 ευρώ

2.358-3.000 κυβικά: 820 ευρώ
3.001-4.000 κυβικά: 1.025 ευρώ
4.001 κυβικά και άνω: 1.230 ευρώ

4. Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2005
0 -300 κυβικά: 22 ευρώ
301-785 κυβικά: 55 ευρώ
786-1.071 κυβικά: 120 ευρώ
1.072-1.357 κυβικά: 135 ευρώ
1.358 -1.548 κυβικά: 240 ευρώ
1.549-1.738 κυβικά: 265 ευρώ
1.739-1.928 κυβικά: 300 ευρώ
1.929-2.357 κυβικά: 630 ευρώ
2.358-3.000 κυβικά: 840 ευρώ
3.001-4.000 κυβικά: 1.050 ευρώ
4.001 κυβικά και άνω: 1.260 ευρώ

Η εξόφληση των τελών κυκλοφορίας μπορεί να 
γίνει με τρεις τρόπους:
• Μέσω των μηχανημάτων αυτόματων συναλλα-
γών που βρίσκονται στις τράπεζες. Σε αυτή την πε-
ρίπτωση θα σας ζητηθεί το QR Code, το εικονίδιο 
δηλαδή που βρίσκεται πάνω δεξιά στο ειδοποιη-
τήριο.
• Μέσω Web Banking εφόσον έχετε πρόσβαση 
στην διαθέσιμη, από την τράπεζά σας, εφαρμογή. 
Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί ο κωδικός 
RF. Είναι ο 23ψήφιος αριθμός που βρίσκεται στο 
κέντρο του ειδοποιητηρίου αμέσως μετά τα γράμ-
ματα «RF».
• Τέλος, στην πλησιέστερη τράπεζα ή σε κάποιο 
υποκατάστημα των ΕΛΤΑ, έχοντας εκτυπώσει εκ 
των προτέρων το ειδοποιητήριο.
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Οι δήμοι των νησιών σε συνεργασία με το Δίκτυο 
Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) και τον Ελληνικό 
Οργανισμό Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), συνδιοργανώ-
νουν μία σειρά δράσεων με στόχο την ενημέρωση 
και εκπαίδευση μικρών και μεγάλων σχετικά με 
την δυνατότητα διαχείρισης των αποβλήτων με 
κυκλικό τρόπο, ενισχύοντας την τοπική οικονομία!

Η εβδομάδα δράσεων εντάσσεται στην «Ευρω-
παϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση Αποβλήτων» 
και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων βιωματικές εκπαι-
δευτικές δραστηριότητες στα σχολεία, δράσεις με 
τοπικούς φορείς και εργαστήρια ραφής επαναχρη-
σιμοποιούμενης τσάντας. Το αναλυτικό πρόγραμ-
μα θα ανακοινωθεί από τους δήμους τις προσεχείς 
ημέρες.

Η εβδομάδα κυκλικής οικονομίας αποτελεί μια 
πρώτη φάση δράσεων ενημέρωσης των κατοίκων 
και επισκεπτών, που αποσκοπεί στην ανάδειξη της 
σημαντικότητας της κυκλικής οικονομίας για την 
βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών. Τέτοιες δράσεις 
αποτελούν βασικό πυλώνα των σχεδίων κυκλικής 
διαχείρισης αποβλήτων, τα οποία εκπονούνται την 
περίοδο αυτή για τα δύο νησιά, στο πλαίσιο συμμε-
τοχής τους στο έργο «LIFE-IP Circular Greece», ως 
πιλοτικές περιοχές εφαρμογής της Εθνικής Στρα-
τηγικής για την κυκλική οικονομία.

Φυσικά, περισσότερες δράσεις αναμένεται να 
υλοποιηθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του 2023, ενός 
έτους «έκπληξη» για την κυκλική οικονομία στην 
Πάρο και την Αντίπαρο, ώστε να εμπνεύσει όλες 
τις Κυκλάδες.

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση 
Αποβλήτων

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για τη Μείωση των 
Αποβλήτων ξεκίνησε το 2009 ως δράση του έργου 
«LIFE+» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Η πρωτοβουλία προήλθε από δημόσιους 
φορείς σε όλη την Ευρώπη με στόχο να ενώσουν 
τις δυνάμεις τους για την πρόληψη των αποβλή-
των.

Με σύνθημα «Τα απόβλητα είναι εκτός μόδας!», 
η φετινή διοργάνωση εστιάζει στην αντιμετώπιση 
του αντίκτυπου στο περιβάλλον που έχει η παρα-
γωγή και κατανάλωση κλωστοϋφαντουργικών 
προϊόντων και στη συνέχεια της απομάκρυνσής 
τους ως απόβλητα.

Την περίοδο 2000-2015 η παραγωγή κλωστο-
ϋφαντουργικών προϊόντων σχεδόν διπλασιάστη-
κε -και αναμένεται να αυξηθεί κατά 63% έως το 
2030- καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, μετά 
τα τρόφιμα, τη στέγαση και την κινητικότητα, στον 

αντίκτυπο στο περιβάλλον και την κλιματική αλ-
λαγή.

Το ολοκληρωμένο έργο LIFE-IP CEI-Greece 
«Εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στην 
Ελλάδα»

Πρόκειται για ένα από τα πλέον σημαντικά έργα 
για την ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας στη 
χώρα μας με προϋπολογισμό 15.934.000 ευρώ, 
το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (60%) και το Πράσινο Ταμείο, συντονίζεται 
από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
και υλοποιείται σε συνεργασία με 18 εταίρους, 
μεταξύ των οποίων και οι δήμοι Πάρου και Αντι-
πάρου.

Με συνολική διάρκεια 8 έτη και χρονικό ορίζο-
ντα υλοποίησης έως τον Οκτώβριο 2027, το έργο 
φιλοδοξεί να συμβάλλει στην υλοποίηση του Εθνι-
κού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Εθνικού 
Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας 
Αποβλήτων και της Εθνικής Στρατηγικής για την 
κυκλική οικονομία.

Με το έργο αναδεικνύεται μια νέα αντίληψη 
στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων στη 
βάση των αρχών της κυκλικής οικονομίας, υιο-
θετώντας πρακτικές και αλλαγές συμπεριφοράς 
για την αύξηση του κύκλου ζωής των προϊόντων, 
τη μετατροπή των αποβλήτων σε πόρους και την 
αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθετικής δέ-
σμης μέτρων για τα απόβλητα.

Στο πλαίσιο του έργου πρόκειται να υλοποιηθούν 
πιλοτικές δράσεις σε τρεις μεγάλους αστικούς δή-
μους (Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Βάρης-Βούλας-
Βουλιαγμένης), στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας, 
στη Ναυπακτία, ενώ σημαντικά έργα σχεδιάζονται 
και σε 5 νησιά του Αιγαίου (Πάρος, Αντίπαρος, Τή-
νος, Σαντορίνη και Αλόννησος) που παρουσιάζουν 
έντονη εποχικότητα με αυξημένες ανάγκες διαχεί-
ρισης των αποβλήτων κατά τους καλοκαιρινούς 
μήνες.

Πιο συγκεκριμένα οι δράσεις περιλαμβάνουν:
1. Κατασκευή και λειτουργία τριών ολοκληρω-

μένων πράσινων σημείων στους τρεις αστικούς 
δήμους, τα οποία θα εξυπηρετούν στην χωριστή 
συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών αλλά και την εκ 
νέου προώθηση των αντικειμένων (όπως έπιπλα, 
ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, ρούχα 
και κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, βιβλία, παι-
χνίδια κ.λπ.) για επαναχρησιμοποίηση ή την προ-
ετοιμασία για την επαναχρησιμοποίησή τους.

2. Εφαρμογή σε πλήρη κλίμακα δικτύου συλλο-
γής και διαχείρισης επικίνδυνων οικιακών απο-
βλήτων στην περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας και 
στον δήμο Αθηναίων. 

3. Εφαρμογή του οικονομικού εργαλείου ΠΟΠ 
«Πληρώνω όσο Πετάω» στον δήμο Βάρης, Βούλας, 
Βουλιαγμένης. 

4. Εκπόνηση ειδικού προγράμματος για την 
πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων τροφίμων και 
δράσεις για την πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων 
τροφίμων σε όλο το μήκος της αλυσίδας εφοδια-
σμού τροφίμων από την αγροτική παραγωγή έως 
την τελική κατανάλωση.

5. Ανάπτυξη τοπικών / περιφερειακών συμμαχι-
ών για τη διαχείριση αποβλήτων του τομέα αγρο-
διατροφής. 

6. Ανάπτυξη εθνικών δεικτών και δημιουργία 
παρατηρητηρίου για την κυκλική οικονομία με το 
οποίο θα παρακολουθείται η πρόοδος της εφαρμο-
γής των πολιτικών στην Ελλάδα που σχετίζονται 
με τη μετάβαση στην κυκλική οικονομία.

7. Ανάπτυξη προτύπων για δευτερογενή υλικά 
για την υποστήριξη εφαρμογής της κυκλικής οι-
κονομίας. 

Δράσεις ενημέρωσης και εκπαίδευσης...

Εβδομάδα κυκλικής οικονομίας 
σε Πάρο και Αντίπαρο

Η ερχόμενη εβδομάδα (21-27 Νοεμβρίου) θα είναι αφιερωμένη στην κυκλική οικονομία 
για την Πάρο και την Αντίπαρο. 
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8. Ανάπτυξη ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων 
(αποθετήριο) για την κυκλική οικονομία. 

9. Ανάπτυξη και λειτουργία πέντε συστημάτων 
ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων εφαρμό-
ζοντας την ιεράρχηση αποβλήτων και τη νέα νο-
μοθετική δέσμη μέτρων για τα απόβλητα στη βάση 
των αρχών της κυκλικής οικονομίας (πέντε σε νη-
σιά: Τήνο, Αλόννησο, Θήρα, Πάρο και Αντίπαρο 
και ένα σε ορεινό δήμο: Ναυπακτία).

Επιπλέον, για την επίτευξη των στόχων του έρ-
γου θα πραγματοποιηθούν δράσεις επιμόρφωσης 
των ενδιαφερομένων μερών, καθώς επίσης συστη-
ματικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίη-
σης των εμπλεκόμενων φορέων και του ευρύτε-
ρου κοινού σχετικά με την έννοια της κυκλικής 
οικονομίας και τη σύνδεσή της με τον τομέα απο-
βλήτων. Σκοπός είναι τα αποτελέσματα του έργου 
να εφαρμοστούν και να αναπαραχθούν σε άλλες 
περιοχές, με στόχο την εφαρμογή της κυκλικής 
οικονομίας σε πλήρη κλίμακα στη χώρα.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση που ακολουθεί το 
έργο κατά τον σχεδιασμό των πιλοτικών δράσεων 
θα εξασφαλιστεί με την κινητοποίηση συμπλη-
ρωματικών πηγών χρηματοδότησης, οι οποίες 
προβλέπονται για υποστήριξη της αποτελεσματι-
κής εφαρμογής του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης 
Αποβλήτων.

Το έργο «LIFE-IP CEI-GR»  
σε Πάρο και Αντίπαρο

Λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη διαχείρι-
ση των αποβλήτων στα νησιά καθώς επίσης και 
την έντονη τουριστική δραστηριότητά τους, ιδιαί-
τερη έμφαση θα δοθεί σε δράσεις χωριστής διαλο-
γής, αξιοποίησης και επαναχρησιμοποίησης των 
αποβλήτων τα οποία παράγονται σε σημαντικές 
ποσότητες και σε υψηλή συγκέντρωση κατά τη 
διάρκεια της τουριστικής περιόδου, προκαλώντας 
ασφυκτική συμφόρηση στις υποδομές των δήμων. 
Παράλληλα ιδιαίτερα σημαντικές κρίνονται οι στο-
χευμένες και συμμετοχικές δράσεις ενημέρωσης 
για την ανάγκη μείωση των αποβλήτων αλλά και 
δημιουργικής αξιοποίησης των προϊόντων που εν 
δυνάμει παράγονται από αυτά μέσω των δράσεων 
κυκλικής οικονομίας.

Συγκεκριμένα, τα έργα και οι δράσεις που ανα-
μένεται να υλοποιηθούν στην Πάρο και Αντίπαρο 
αναμένεται να επικεντρωθούν στη συλλογή και 
διαχείριση των ογκωδών αποβλήτων, όρος που 
χρησιμοποιείται όταν αναφερόμαστε σε απόβλητα 
όπως τα στρώματα, τα είδη επίπλωσης, οι ηλεκτρι-
κές συσκευές, η επεξεργασμένη ξυλεία, τα μεγάλου 
μεγέθους πλαστικά και μεταλλικά αντικείμενα.

Επιπλέον πεδίο δράσης θα αποτελέσουν τα κλω-
στοϋφαντουργικά απόβλητα, ιδίως τα κλινοσκεπά-
σματα, τα οποία παράγονται σε μεγάλες ποσότητες 
κατά το πέρας την τουριστικής περιόδου. Έξυπνες 
ψηφιακές εφαρμογές και πλατφόρμες αναμένεται 
να ενισχύσουν την αποδοτικότερη επικοινωνία με 
τους πολίτες και τους παραγωγούς αποβλήτων 
ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα των δράσε-
ων.

Παράλληλα, θα σχεδιαστούν συστήματα συλλο-
γής πόρτα-πόρτα των αποβλήτων σε οικισμούς 
των νησιών με περιορισμένη προσβασιμότητα, 
στοχεύοντας ιδιαίτερα στην αποσυμφόρηση των 
κάδων από τα παραγόμενα απόβλητα του τουρι-
στικού τομέα. Για την εν λόγω δράση θα διερευ-
νηθεί η δυνατότητα αξιοποίησης ηλεκτροκίνητων 

οχημάτων ώστε να μειωθεί η όποια όχληση σε 
κατοίκους και επισκέπτες αλλά διατηρώντας την 
καθαριότητα και υγιεινή των οικισμών.

Τέλος, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στις δράσεις 
πρόληψης παραγωγής αποβλήτων τροφίμων από 
τις επιχειρήσεις εστίασης, τον κλάδο φιλοξενίας 
και τα νοικοκυριά παράλληλα με άλλες δράσεις 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης γύρω από τις 
προτεινόμενες λύσεις.

Τι λένε οι φορείς

Μάρκος Κωβαίος (δήμαρχος Πάρου)

«Στον δήμο Πάρου συνεχίζουμε εντατικά τις προ-
σπάθειες μας προκειμένου να μετατρέψουμε το 
νησί μας σε ένα βιώσιμο ευρωπαϊκό προορισμό, τον 
οποίο θα απολαμβάνουν οι κάτοικοι και οι επισκέ-
πτες του νησιού. Σ’ αυτό το πλαίσιο, τα τελευταία 
χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα σε αυτή την 
κατεύθυνση, βελτιώνοντας τα συστήματα συλλο-
γής, διαλογής και μεταφοράς των απορριμμάτων. 
Στην ίδια κατεύθυνση, έχουμε αναπτύξει μια πολυ-
επίπεδη στρατηγική προκειμένου να μπορέσουμε 
αφενός να μειώσουμε τα απορρίμματα και αφετέ-
ρου να προωθήσουμε την αξία της ανακύκλωσης. 

Με τη συμμετοχή μας στο έργο LIFE-IP, στοχεύ-
ουμε να διατηρούμε τον δήμο μας πρωτοπόρο στη 
διαχείριση των απορριμμάτων και την κυκλική 
οικονομία. Συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό για την 
βελτίωση της καθημερινότητας των δημοτών».

Αναστάσιος Φαρούπος  
(δήμαρχος Αντιπάρου)

«Θα ήθελα να εκφράσω την χαρά μου που το 
νησί μας έχει επιλεγεί μεταξύ άλλων στο πρόγραμ-
μα LIFE-IP Greece. Ο δήμος Αντιπάρου παρ’ όλη 
την εγγύτητά της με την Πάρο αποτελεί αυτόνομη 
οντότητα. Σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων έχουν 
γίνει πολλές ενέργειες. 

Από το 2019 με την υποστήριξη της ΕΕΑΑ έχει 

υλοποιηθεί πρόγραμμα χωριστής συλλογής ανα-
κυκλώσιμων υλικών. Να σημειώσουμε ότι, πέραν 
της τυπικής ανακύκλωσης συσκευασιών, πραγμα-
τοποιείται χωριστή συλλογή φιαλών PET, χαρτιού, 
χαρτονιού και συσκευασίες από αλουμίνιο. Ο δή-
μος Αντιπάρου στηρίζοντας δράσεις καινοτομίας 
έχει ήδη προχωρήσει στην ψηφιακή εποχή με την 
πρωτοποριακή διαδικτυακή πύλη ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης, μέσω της οποίας προσφέρει ψη-
φιακές υπηρεσίες διαφάνειας, προβολής και συμ-
μετοχικότητας, με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη 
πληροφόρηση του πολίτη και επισκέπτη του νη-
σιού, σε όλα τα θέματα άμεσης χρησιμότητας συ-
μπεριλαμβανομένου δράσεων που αφορούν την 
ανακύκλωση που λαμβάνει χώρα στο νησί».

Νίκος Χιωτάκης  
(Διευθύνων Σύμβουλος ΕΟΑΝ)

«Καταρχάς να συγχαρώ τους δήμους Πάρου και 
Αντιπάρου για τη συμμετοχή τους στην εβδομάδα 
για τη μείωση αποβλήτων, με δράσεις που έχουν 
να κάνουν με την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
των πολιτών σε θέματα κυκλικής οικονομίας. 

Η φετινή εβδομάδα για τη μείωση αποβλήτων, 
ασχολείται με την μείωση κλωστοϋφαντουργικών 
αποβλήτων, δηλαδή ρούχα, κλινοσκεπάσματα, πα-
πούτσια κλπ. Είναι καιρός να μειώσουμε την παρα-
γωγή, ακολουθώντας δύο τρόπους. Είτε με την με-
ταποίηση και επαναχρησιμοποίηση (ιδιαίτερα των 
ρούχων και των παπουτσιών), είτε με τη μέθοδο της 
ανακύκλωσης (όπως γίνεται με τα στρώματα. Βα-
σικός στόχος είναι να ενημερωθούν οι πολίτες ότι 
οι πλουτοπαραγωγικές πηγές και οι πηγές πρώτων 
υλών δεν είναι ανεξάντλητες, άρα να περιορίσουμε 
τη χρήση και να ανακυκλώνουμε ότι μπορούμε να 
πάρουμε, ώστε να περάσουμε από το μοντέλο της 
οριζόντιας στην κυκλική οικονομία. 

Για τα νησιά, όπου έχουν περιοδικό πληθυσμό, 
έχει ιδιαίτερη σημασία οι πολίτες να είναι ενημε-
ρωμένοι και έτοιμοι και ν’ αντιμετωπίσουν τα επι-
πλέον απορρίμματα των επισκεπτών. Και για να 
γίνει αυτό, θα πρέπει όλο το χρόνο να ενεργοποιη-
θούν οι αρχές της ανακύκλωσης και της επαναχρη-
σιμοποίησης. Τέλος, επειδή η καθαριότητα είναι 
δείγμα πολιτισμού, θεωρώ οι κάτοικοι των νησιών 
είναι σε θέση -με την βοήθεια των δήμων και των 
μέσων ενημέρωσης- να δείξουν μεγαλύτερο βαθμό 
ευαισθητοποίησης και να έχουν καλύτερα αποτελέ-
σματα από άλλες περιοχές της χώρας».

Κώστας Κομνηνός (Γεν. Διευθυντής ΔΑΦΝΗ)

«Υιοθετώντας ολοκληρωμένες και «κυκλικές» λύ-
σεις στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων, 
τα νησιά μπορούν να αντιμετωπίσουν τα δομικά 
προβλήματα της νησιωτικότητας ενώ παράλληλα 
να εξασφαλίσουν βιώσιμη ανάπτυξη και ευημερία 
για τους κατοίκους και επισκέπτες. 

Έτσι, τα νησιά, μπορούν να μετατραπούν σε  ζω-
ντανά εργαστήρια και να παράξουν σημαντική 
γνώση διευρύνοντας τις συνέργειες μεταξύ μετα-
φορών, ενέργειας και διαχείρισης υδατικών πό-
ρων και αποβλήτων, αναδεικνύοντας με τον τρόπο 
αυτό την κυκλικότητα της νησιωτικής οικονομίας. 
Η γνώση αυτή μπορεί να βρει εφαρμογή και σε 
διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές - πόλεις και 
κοινότητες, αγροτικές και ορεινές περιοχές. Τα νη-
σιά μας μπορούν και πρέπει να αποτελέσουν φάροι 
βιώσιμης ανάπτυξης».

πρώτο θέμα
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Επίδομα παιδιού
Στις 30/11 θα πληρωθεί το επίδομα παιδιού σε 
όλους όσοι έχουν υποβάλλει την αίτηση Α21 
2022 και έχει εγκριθεί.

Ακόμα, φέτος, στους δικαιούχους καταβάλλεται 
πρόσθετη έκτακτη δόση για το έτος 2022, η οποία 
αντιστοιχεί στο μηνιαίως χορηγούμενο ποσό του 
επιδόματος προσαυξημένο κατά το ήμισυ. Η έκτα-
κτη δόση καταβάλλεται μέχρι τις 31/12/22 στους 
δικαιούχους του επιδόματος για το πέμπτο δίμηνο 
του έτους. Αντίστοιχη έκτακτη δόση καταβάλλεται 
στους λοιπούς νέους δικαιούχους του επιδόματος 
του έτους 2022, μετά την έγκριση της αίτησής τους.

Η επιταγή ακρίβειας θα δοθεί ως εξής:
- Οικογένεια με 1 παιδί που δικαιούται επίδομα 

τέκνου 140 ευρώ το δίμηνο, θα πάρει από το έξτρα 
επίδομα άλλα 105 ευρώ τον Δεκέμβριο.

- Οικογένεια με 2 παιδιά που παίρνει 280 ευρώ 
το δίμηνο, θα πάρει επίσης 105 ευρώ από την επι-
ταγή ακρίβειας.

- Οικογένεια με 3 παιδιά που λαμβάνει τακτικό 
επίδομα διμήνου 560 ευρώ, θα πάρει την επιταγή 
των 210 ευρώ.

Όσοι έχουν μεγαλύτερα εισοδήματα με 1, 2, 3 
και άνω παιδιά, και παίρνουν μικρότερα ποσά από 
το επίδομα, θα λάβουν και τις επιταγές των 63 ή 
42 ευρώ αν έχουν 1 ή 2 παιδιά και των 126 ή 84 

ευρώ, με 3 παιδιά και άνω.
Τα ποσά επιδόματος και επιταγής ανάλογα με το 

εισόδημα του 2021 διαμορφώνονται ως εξής:
- Οικογένεια με 1 παιδί και με ετήσιο εισόδημα 

ως 26.250 ευρώ θα πάρει 56 ευρώ επίδομα τον 
Νοέμβριο και 42 ευρώ επιταγή τον Δεκέμβριο.

- Οικογένεια με 2 παιδιά και με ετήσιο εισόδη-
μα 15.250 ευρώ θα πληρωθεί 168 ευρώ επίδομα 
τον Νοέμβριο και επιταγή ακρίβειας 63 ευρώ τον 
Δεκέμβριο.

- Οικογένεια με 3 παιδιά και με ετήσιο εισόδημα 
18.000 ευρώ θα πληρωθεί 336 ευρώ επίδομα τον 
Νοέμβριο και 126 ευρώ επιταγή τον Δεκέμβριο.

- Οικογένεια με 4 παιδιά και με ετήσιο εισόδημα 
13.500 ευρώ θα πληρωθεί 840 ευρώ επίδομα και 
210 ευρώ επιταγή ακρίβειας.

Υποστήριξη 
εγκύων

Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πο-
λιτικής, ανακοίνωσε την έναρξη του προγράμμα-
τος υποστήριξης εγκύων και νέων γονέων που 
κατοικούν σε μικρά νησιά της επικράτειας (με 
πληθυσμό μικρότερο των 3.000 μονίμων κατοί-
κων). Στα νησιά αυτά συμπεριλαμβάνεται και η 
Αντίπαρος.

Σκοπός του προγράμματος είναι η αντιμετώπι-
ση των ελλείψεων στον τομέα της πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας κατά την εγκυμοσύνη και την 
αρχή της γονεϊκότητας σε νησιωτικές περιοχές της 
Ελλάδας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:
α) έγκυες, λεχωίδες, νέες μητέρες και νέοι πα-

τέρες, 
β) γυναίκες και άντρες που βρίσκονται σε διαδι-

κασία εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) και
γ) άτομα που έχουν βιώσει περιγεννητική απώ-

λεια (αποβολή, ενδομήτριο ή περιγεννητικό θάνα-
το).

Οι κάτοικοι της Αντιπάρου μπορούν να δηλώ-
σουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επικοινω-
νώντας με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία 
«Φαιναρέτη», στον αριθμό τηλεφώνου 210 9319 
054 από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 9 το 
πρωί έως τις 9 το βράδυ ή μέσω e-mail στο info@
fainareti.gr
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Μεταφορικό 
Ισοδύναμο

Με απόλυτη «συνέπεια» το υπουργείο Ναυτιλίας 
(όπως συμβαίνει εδώ και τρία χρόνια), ακόμα χρω-
στάει (Νοέμβριος 2022), χρήματα από την αρχή 
του χρόνου για το Μεταφορικό Ισοδύναμο στους 
επιβάτες των νησιών μας, ενώ για τις επιχειρήσεις 
χρωστάει από το 2021!

Ακόμα, με πρόσφατη Κ.Υ.Α. σχετικά με την επι-
δότηση των καυσίμων, το υπουργείο προσανατολί-
ζεται ώστε τα ποσά της επιδότησης να κυμαίνονται 
μεταξύ 0,05- 0,13 ευρώ/λίτρο, παρά τις υπέρογκες 
αυξήσεις στα καύσιμα που έχουν συμπαρασύρει 
όλες τις τιμές βασικών ειδών για την οικογένεια.

Ακόμα πιο περίεργο είναι ότι η Απόφαση κάνει 
λόγο για αναδρομική ισχύ του μέτρου από 1/1/22 
και το ερώτημα είναι ότι κανείς δεν είχε ενημε-
ρώσει τους κατοίκους των νησιών να κρατάνε τις 
αποδείξεις από την αρχή του έτους!

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση για το θέμα 
από τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ.: «[…] ενώ το Μεταφορικό 
Ισοδύναμο είχε την λογική του άμεσου αντισταθ-
μίσματος, ως αναγνώριση των αρνητικών συνεπει-
ών της Νησιωτικότητας, η συγκεκριμένη ΚΥΑ είναι 
γεμάτη από πολύπλοκες και χρονοβόρες γραφειο-
κρατικές διαδικασίες. Έτσι αντί ο νησιώτης να δει 
άμεσα στην τσέπη του την συμβολή του μέτρου, το 
υπουργείο απαιτεί από αυτόν να γίνει εξπέρ στα 
λογιστικά και από τους πρατηριούχους των νησιών 
να είναι αυθεντίες στην τεχνολογία! Άλλος ένας 
εμπαιγμός.

Μετά από τρεισήμισι χρόνια διακυβέρνησης της 
ΝΔ, η κυβέρνηση δεν έφερε καμία ολοκληρωμένη 
πολιτική για τα νησιά. Δεν χρησιμοποίησε το Μετα-
φορικό Ισοδύναμο ως ένα μέτρο που θα μπορούσε 
να ανακουφίσει τα νησιά (…)».

Ασφαλτόστρωση 
περιφερειακού

Έργα απόξεσης και ασφαλτόστρωσης ξεκίνησαν 
από χθες, Πέμπτη, τα συνεργεία της ΔΕΥΑ Πάρου, 
στον περιφερειακό δρόμο της Παροικιάς.

Οι εργασίες, από τη διασταύρωση «Γκίκα», θα 
πραγματοποιηθούν τμηματικά -όπου θα τοποθε-
τηθούν και φανάρια για την καλύτερη ρύθμιση της 
κυκλοφορίας- και υπολογίζονται να διαρκέσουν 
από δύο έως τρεις εβδομάδες (αναλόγως και των 
καιρικών συνθηκών που θα επικρατήσουν).

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, προτείνεται τα 
αυτοκίνητα κάτω των 3,5 τόνων με κατεύθυνση 
προς την Αλυκή, να ακολουθούν τον παραλιακό 
δρόμο, ενώ προτείνεται η προσοχή των οδηγών 
και των πεζών στα σημεία.

Αργότερα, θα ακολουθήσει διαγράμμιση και θα 
τοποθετηθούν ανακλαστήρες οδοστρώματος (τα 
λεγόμενα «μάτια της γάτας»), αλλάζοντας ριζικά 
την εικόνα που παρουσιάζει μέχρι σήμερα ο περι-
φερειακός δρόμος.

Οι «πονηροί» 
της Πάρου…

Στον τόπο μας έχουμε αρκετούς «πονηρούς» 
οι οποίοι μάλιστα πιστεύουν ότι όλοι οι υπό-
λοιποι είμαστε κουτορνίθια. 

Οι «πονηροί» της Πάρου το τελευταίο χρονι-
κό διάστημα έχουν εξαπολύσει επίθεση κατά 
των κομμάτων για τα οποία ισχυρίζονται είτε 
ότι δεν προσφέρουν τίποτα στην πολιτική ζωή 
είτε ότι αυτά επιφέρουν μόνο κακό στην αυτο-
διοίκηση. Το ωραίο είναι ότι οι συγκεκριμένοι 
«πονηροί» έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελ-
θόν αυτή ακριβώς την ιδιότητα (κομματική), 
είτε για να λάβουν μέρος στις δημοτικές εκλο-
γές είτε για να εκτεθούν ως υποψήφιοι βου-
λευτές για να μην ξεχνιόμαστε!

Οι «πονηροί» του νησιού χρησιμοποιούν το 
μυαλό τους ώστε με ανορθόδοξο τρόπο να πεί-
σουν όλους τους υπόλοιπους ότι εκείνοι έχουν 
την απόλυτη αλήθεια και εκείνοι μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους ώστε να μας 
οδηγήσουν στον δημοτικό συνδυασμό της 
αρεσκείας τους, όπου δημοτικός συνδυασμός 
της αρεσκείας τους είναι αυτός που θα ποδη-
γετεί τον δήμαρχο που θα εκλεγεί. Με λίγα 
λόγια θέλουν να έχουν έναν δήμαρχο ο οποίος 
θα είναι υπηρέτης της σκέψης τους και των 
επιθυμιών τους.

Για την επιτυχία των παραπάνω επιδιώξε-
ων μιλούν αυτήν την εποχή για την πλήρη 
απαξίωση των κομμάτων και εκφράζουν την 
αποστροφή τους σ’ αυτά. Αυτό γίνεται διό-
τι θέλουν να παρουσιάσουν έναν υποψήφιο 
δήμαρχο ο οποίος θα χαρακτηριστεί ως ανε-
ξάρτητος, έστω και αν είναι κομματικό μέλος. 
Τα ίδια ακριβώς είχαμε και στις προηγούμενες 
δημοτικές εκλογές. Ο Κ. Ροκονίδας, ο οποίος 
τιμιότατα δεν έκρυψε ποτέ το κομματικό του 
πιστεύω, παρουσιάστηκε ως οπισθοδρομικός 
κουμουνιστής, με το «γαρίφαλο» ως σήμα στον 
συνδυασμό του. Και τον Ροκονίδα, οι «πονη-
ροί» της Πάρου προσπάθησαν ή θεώρησαν 
ότι είναι εύκολο να τον ποδηγετήσουν. Όταν 
«έφαγαν πόρτα» το μόνο που τους απέμεινε 
ήταν να προσπαθούν να τον υπονομεύσουν. 

Καταρχάς, να θυμίσουμε ότι η ύπαρξη κομ-
μάτων είναι το θεμέλιο μίας συνταγματικής 
χώρας. Χωρίς αυτά έχουμε ένα άλλο πολίτευ-
μα ως αυτά που είχαν διάφορα καθεστώτα σε 
δύση και ανατολή. Ένα κόμμα φυσικά και πρέ-
πει να έχει αυτοδιοικητικές προτιμήσεις. Μη 
γελιόμαστε! Η αυτοδιοίκηση είναι πρώτα απ’ 
όλα πολιτική και εκφράζει πολιτική φιλοσο-
φία. Έτσι, άλλοι δήμαρχοι π.χ. πιστεύουν ότι 
πρέπει να ενοικιάζονται όλες οι παραλίες σε 
ιδιώτες (βλ.: περιπτώσεις δημάρχων στη Αθη-
ναϊκή Ριβιέρα), ώστε να έχει κέρδος ο δήμος 
και άλλοι πιστεύουν ακριβώς το αντίθετο (βλ.: 
περίπτωση Πελετίδη στον δήμο Πατρέων).

Οι πολίτες της Πάρου θα ψηφίσουν στις 
εκλογές αυτό που επιθυμούν οι ίδιοι και σί-
γουρα ΟΧΙ κάποιον που θα ποδηγετείτε! 

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

Παρ’ το αλλιώς

Για ποιον άραγε «αρνητικό» λόγο συμμετέχει 
κάποιος σε έναν αυτοδιοικητικό συνδυασμό; 
Δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει και να είναι 
μόνο θετικοί οι λόγοι, ακόμη και στην περίπτω-
ση που ο ενδιαφερόμενος δεν το αντιλαμβάνε-
ται, πλην όμως το υποψιάζεται, αλλά δε θέλει να 
το παραδεχτεί.

Ένας τέτοιος «απροβλημάτιστος» λόγος υπάρ-
χει όταν επικεφαλής του συνδυασμού είναι συγ-
γενής μας ή φίλος μας. Άλλος λόγος δημιουρ-
γείται από ένα «ψυχανέμισμα» ότι είναι «εύκολα 
πράγματα αυτά» και θα τα καταφέρουμε. Πολλές 
φορές επίσης από μία «αφιλοσόφητη» ματαιοδο-
ξία που μας διακατέχει. Σημαντική περίπτωση 
δε, είναι όταν χρειαζόμαστε κάτι να τονώσει το 
«εγώ» μας. Κάτι που θα μας «προσφέρει» κοινω-
νική επιβεβαίωση. Και ένας ακόμη ισχυρός «αρ-
νητικός» λόγος υπάρχει σε αυτή την γκάμα όταν 
δεν «γουστάρουμε» και αντιπαθούμε σφόδρα τον 
δήμαρχο ή και πρόσωπα της δημοτικής αρχής 
και πάμε απέναντι. Και φυσικά μέσα σε όλα αυτά 
και το «όνειρο», έστω για μια «μικρή εξουσία», 

μια καρέκλα ή έστω ένα σκαμπό.
Βεβαίως πάντα θα δηλώνουμε ότι έχουμε τις 

καλύτερες προθέσεις που ασχολούμαστε με τα 
κοινά, να βοηθήσουμε τον τόπο και μια «αθώα» 
διάθεση για πραγματική προσφορά. Επίσης, θα 
διαβεβαιώνουμε τους πάντες, ότι έχουμε «γεμά-
τες τις μπαταρίες» και φυσικά απεριόριστη όρεξη 
για δουλειά. Να ‘μαστε, έτοιμοι και ορεξάτοι.

Έτσι λοιπόν «τολμάμε» να στελεχώνουμε «ανε-
ξάρτητους» συνδυασμούς. Και η πολιτική; Πού 
είναι ρε παιδιά; Συνιστούν τα παραπάνω συντα-
γή επιτυχίας ή αποτυχίας; Πώς θα αιτιολογή-
σεις και πώς θα συνδέσεις το «πώς» και το 
«γιατί» των πραγμάτων. Πώς θα αναλύσεις 
δηλαδή το σημερινό σύστημα υγείας ή παιδείας 
ή σε τελική ανάλυση την ίδια την αυτοδιοίκηση 
για να προβεί στις ανάλογες πολιτικές «πράξεις 
και ενέργειες».

Θέλεις να είναι δημόσιο ή όχι, θέλεις να γίνει 
αυτοδιοίκηση ή να παραμείνει «τοπική διοίκη-
ση»; Πώς θα υπερασπιστεί δικαιώματα και αξίες; 
Έχεις «όραμα» για τον τόπο;

Οι καλές προθέσεις (εκεί που υπάρχουν) δεν 
αρκούν. Χρειάζονται κι άλλα. Μπορεί να φτάσεις 
στην πηγή και να πιεις και νερό. Αλλά το νερό 
κι «ακούει» και «βλέπει» και «καταλαβαίνει». Δη-
λητηριάζεται από τοξικότητα, ματαιοδοξίες και 
τακτικισμούς.

Γι’ αυτό ας το «πάρουμε αλλιώς», όσο είναι πια 
καιρός.

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου



12 / Φωνή της Πάρου Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022

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

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

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

ΟΙΚΙΑΚΗ ΒΟΗΘΟΣ ζητείται για τον 
καθαρισμό σπιτιού στην περιοχή του 
Δρυού στην Πάρο. Απαραίτητη προϋ-
πόθεση η γνώση κάποιων αγγλικών 
και η μετακίνηση με δικό της όχημα. 
Εργασία καθημερινά τις πρωινές 
ώρες. Τηλ. επικοινωνίας:  6946 124 
397 Ερμιόνη.

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 – 4:00 µµ
Σάββατο:  10:00 πµ -3:00 µµ

Τηλέφωνο: 22840 22805
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Σεμινάρια για 
γονείς

Το Συμβουλευτικό Κέντρο της Ένωσης «Μαζί για 
το Παιδί» διοργανώνει για γονείς, εκπαιδευτικούς 
και εφήβους δύο δωρεάν διαδικτυακά ψυχοεκπαι-
δευτικά σεμινάρια για γονείς με θέμα:

1. Επικοινωνία στην οικογένεια: Δευτέρα 28 Νο-
εμβρίου 2022, 18.00-19.30 .

Σκοπός του σεμιναρίου είναι 
η διερεύνηση, η κατανόηση και 
η επίλυση των δυσκολιών που 
προκύπτουν στην επικοινωνία 
μεταξύ των γονέων και των παι-
διών. Θα συζητηθούν αποτελε-
σματικοί τρόποι παρέμβασης και 
οριοθέτησης που διευκολύνουν 
την επικοινωνία και προστατεύ-
ουν τη σχέση γονιών-παιδιών 
από τις συνεχείς προστριβές και 
συγκρούσεις.

2. Παιδί και Ίντερνετ: Δευτέρα 
5 Δεκεμβρίου 2022,18.00-19.30 

Η τεχνολογία είναι πλέον κομ-
μάτι της καθημερινότητας, τόσο 
για τους γονείς, όσο και για τα 
παιδιά. Η τηλεόραση, οι ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές, τα tablets και τα κινητά 
έχουν μπει για τα καλά στη ζωή όλων μας. Ο τρό-
πος με τον οποίο τα χρησιμοποιούμε, και αντίστοι-
χα ο τρόπος με τον οποίο τα εισάγουμε στη ζωή 
των παιδιών είναι αυτός που θα καθορίσει αν η 
χρήση τους θα έχει οφέλη ή αρνητικές συνέπειες.

Σημειώνουμε ότι τα παραπάνω σεμινάρια είναι 
δωρεάν και θα χρησιμοποιηθεί η διαδικτυακή 
πλατφόρμα ΖΟΟΜ. Απαιτείται όμως εγγραφή για 
κατοχύρωση θέσης, ενώ θα τηρηθεί σειρά προτε-
ραιότητας αφού ο αριθμός θέσεων είναι περιορι-
σμένος 

Τα σεμινάρια είναι δωρεάν και θα χρησιμοποιη-
θεί η διαδικτυακή πλατφόρμα ΖΟΟΜ.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για περισσότερες πληρο-
φορίες μπορούν να επικοινωνούν με την τηλε-
φωνική γραμμή 11525 και στο email: 11525@
mazigiatopaidi.gr

Τα ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια πραγματοποι-
ούνται με την ευγενική υποστήριξη της εταιρείας  
«Ελληνικά Καλώδια».

Η τηλεφωνική γραμμή

Η συμβουλευτική γραμμή 115 25 της Ένωσης 
«Μαζί για το Παιδί» βρίσκεται από το 2009 δίπλα 
σε γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους. Παρέχει 
δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη και δέχεται 
επώνυμες ή ανώνυμες καταγγελίες. 

Το όραμα πίσω από τη λειτουργία της Γραμμής 
είναι η ψυχολογική στήριξη και 
η ενδυνάμωση γονέων, εκπαι-
δευτικών και εφήβων σχετικά με 
προβληματισμούς και δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν στην καθη-
μερινότητά τους και η ενίσχυση 
των ευρύτερων οικογενειακών 
και υποστηρικτικών πλαισίων 
των παιδιών και των εφήβων. Η 
Γραμμή 115 25 είναι στελεχω-
μένη από έμπειρη επιστημονική 
ομάδα και εκπαιδευμένους εθε-
λοντές με συνεχή κλινική επο-
πτεία. Τηρείται απόρρητο και 
όλες οι κλήσεις είναι εμπι-
στευτικές και δεν ηχογρα-
φούνται.

Πέρα από τις τηλεφωνικές συ-
νεδρίες, η Γραμμή 115 25 συ-

μπληρώνεται από το Συμβουλευτικό Κέντρο, όπου 
προσφέρονται διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία:

• Ολοκληρωμένος κύκλος συμβουλευτικών συ-
νεδριών

• Ομάδες στήριξης γονέων 
• Ψυχο-εκπαιδευτικά σεμινάρια συγκεκριμένης 

θεματολογίας σε γονείς/ εκπαιδευτικούς /εφήβους
Το σύνολο των υπηρεσιών της Συμβουλευτικής 

Γραμμής και του Συμβουλευτικού Κέντρου πλαισι-
ώνουν ολοκληρωμένα, σε επίπεδο πρόληψης και 
πρώιμης παρέμβασης, την κάθε οικογένεια.

Όλες οι ανωτέρω υπηρεσίες προσφέρονται 
ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ. Ακόμα, οι κλήσεις 
στη Γραμμή 11525 για τους συνδρομητές της κινη-
τής και σταθερής τηλεφωνίας της OTE-COSMOTE, 
WIND και VODAFONE είναι δωρεάν. Η πανελλα-
δική «Γραμμή 115 25» λειτουργεί, από Δευτέρα 
έως Παρασκευή 9:00-21:00. 

Το ΚΚΕ για τα 
κενά στο ΕΠΑΛ

Οι βουλευτές του ΚΚΕ, (Κομνηνάκα Μαρία, 
Δελής Γιάννης, Μανωλάκου Διαμάντω και Συντυ-
χάκης Μανώλης) έκαναν ερώτηση στη βουλή 
προς το υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
σχετικά με τα εκπαιδευτικά κενά που παρατηρού-
νται στο ΕΠΑΛ Πάρου.

Σημειώνουμε ότι για δεύτερη συνεχή χρονιά το 
ΕΠΑΛ Πάρου μένει χωρίς τμήματα ένταξης. Λεί-
πουν τέσσερις καθηγητές ειδικής αγωγής (2 μαθη-
ματικοί και 2 φιλόλογοι) και στο σχολείο αυτή τη 
στιγμή φοιτούν 40 και πλέον μαθητές που έχουν 
γνωμάτευση από το ΚΕΣΥ. Έχουν χαθεί ήδη πολ-
λές ώρες ενώ οι καθηγητές που υπάρχουν κάνουν 
ό,τι μπορούν για να βοηθήσουν τους μαθητές με 
ό,τι γνώσεις έχουν.

Η ερώτηση του ΚΚΕ προς την υπουργό Παιδείας, 
ζητά την άμεση στελέχωση του σχολείου με όλους 

τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς και έχει ως 
εξής:

«Προς την υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων
Θέμα: Να καλυφθούν άμεσα όλα τα κενά σε εκ-

παιδευτικούς στο ΕΠΑΛ Πάρου
Σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων 

στο ΕΠΑΛ Πάρου, μέχρι σήμερα τα πολλά κενά σε 
διδακτικό προσωπικό που υπάρχουν από την αρχή 
της σχολικής χρονιάς δεν έχουν καλυφθεί. Μιλάμε 
για ένα σχολείο όπου φοιτούν 260 μαθητές. 

Πιο συγκεκριμένα το πρόβλημα εντοπίζεται στα 
παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες αφού για δεύτε-
ρη συνεχή χρονιά το σχολείο μένει χωρίς τμήματα 
ένταξης. Ακόμα λείπουν 4 καθηγητές ειδικής αγω-
γής (2 μαθηματικοί και 2 φιλόλογοι) και στο σχο-
λείο αυτή τη στιγμή φοιτούν 40 και πλέον μαθητές 
που έχουν γνωμάτευση.

Έχουν χαθεί ήδη πολλές ώρες ενώ οι καθηγητές 
που υπάρχουν κάνουν ότι μπορούν για να βοηθή-
σουν τους μαθητές με ότι γνώσεις έχουν.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ η κ. υπουργός ποια μέτρα θα πάρει 
για την άμεση στελέχωση του σχολείου με όλους 
τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς».

Νέες φυτεύσεις 
αμπελώνων

Από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι 
ξεκίνησε η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων για 
χορήγηση άδειας νέας φύτευσης οινοποιήσιμων 
αμπελώνων.

Δικαίωμα υποβολής έχουν φυσικά και νομικά 
πρόσωπα οι οποίοι διαθέτουν αγροτεμάχιο προς 
φύτευση με έκταση ίση ή μεγαλύτερη της αιτού-
μενης προς χορήγηση άδειας έκτασης. Επιλέξιμα 
αγροτεμάχια για χορήγηση άδειας είναι αυτά που 
διαθέτουν δικαιολογητικά ιδιοκτησίας ή συμβό-
λαιο/α μίσθωσης για περίοδο μίσθωσης άνω των 
8 ετών. Σημειώνεται ότι δεν γίνονται δεκτά μισθω-
τήρια των οποίων η υπολειπόμενη διάρκεια από 
την ημερομηνία της αίτησης είναι μικρότερη των 
7 ετών. Για μισθώσεις με διάρκεια άνω των 9 ετών 
απαιτείται συμβόλαιο και μεταγραφή στο κτηματο-
λόγιο / υποθηκοφυλάκειο. Σε κάθε περίπτωση μι-
σθωτηρίου που το μίσθωμα υπερβαίνει τα 80 ευρώ 
ανά μήνα απαιτείται επιπλέον η προσκόμιση της 
Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων 
Ακίνητης Περιουσίας.

Οι άδειες νέας φύτευσης αμπελώνων χορηγού-
νται βάσει Υπ. Απόφασης (ΦΕΚ 5422/Β/2021) η 
οποία προβλέπει τα παρακάτω κριτήρια προτεραι-
ότητας:
α) Νεοεισερχόμενοι σε αμπελουργική εκμετάλλευση.
β) Αμπελώνες που συμβάλλουν στη διατήρηση 
του περιβάλλοντος.
γ) Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλ-
λους ειδικούς περιορισμούς.
δ) Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο 
πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων 
εκμεταλλεύσεων.
ε) Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

Όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονι-
κά κατά την διαδικασία της ηλεκτρονικής αίτησης. 
Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν την 1η Δεκεμβρίου 
2022, να υποβάλλουν αιτήσεις στην ιστοσελίδα 
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφί-
μων στον τομέα Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-services.
minagric.gr).

Για περισσότερες πληροφορίες, στη διεύθυν-
ση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων (Σύρος, τηλ 
22810-98833), καθώς και στα τμήματα Αγροτικής 
Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Αμπελουργικό μητρώο

Για να μπορέσουν να αποστάξουν τα προϊόντα 
τους την επόμενη αποστακτική περίοδο, όλοι οι 
αμπελουργοί θα πρέπει υποχρεωτικά να εγγρα-
φούν στο αμπελουργικό μητρώο του υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, προκειμέ-
νου να ολοκληρωθεί η εγγραφή των αμπελουρ-
γών στο αμπελουργικό μητρώο του υπουργείου 
πριν την έναρξη της επομένης αποστακτικής πε-
ριόδου είναι:

1. Δικαιολογητικά για την εγγραφή στο αμπε-
λουργικό μητρώο.

2. Φωτοτυπία ταυτότητας.
3. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού ή αλλού φορολο-

γικού εγγράφου που να αναγράφεται ο Α.Φ.Μ.
4. Τίτλος ιδιοκτησίας ή ιδιωτικό συμφωνητικό.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται με τη διενέργεια επι-

τόπιου ελέγχου.
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Στην... έξοδο 5 
σωματεία λόγω 
Μητρώου

Η τήρηση της νομιμότητας, αναφορικά με την υπο-
χρεωτική εγγραφή στο Αθλητικό Μητρώο της Γε-
νικής Γραμματείας Αθλητισμού, ανάγκασε το Δ.Σ. 
της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλά-
δων (Ε.Π.Σ.Κ.), να θέσει εκτός πρωταθλημάτων 
τα 5 σωματεία (Α.Ο. Πύργου, Α.Σ. Ίου, Αστέρας 
Τραγαίας, Α.Ο Σερίφου, Πανσιφναϊκός), που δεν 
έχουν ολοκληρώσει την απαραίτητη διαδικασία 
με το Μητρώο.

Η δυσάρεστη αυτή εξέλιξη, για την η οποία η 
«Φωνή της Πάρου» σας είχε ενημερώσει στο φύλ-
λο της 4ης Νοεμβρίου και η Ε.Π.Σ.Κ. «τρέναρε», 
είναι φυσικό επακόλουθο για όσα σωματεία δεν 
είχαν μεριμνήσει μέχρι και την ημερομη-
νία παράτασης εγγραφής (23/10).

Αξίζει να αναφερθεί ότι, στο πλαίσιο 
της αξιοπιστίας των πρωταθλημάτων 
και της εφαρμογής της νομοθεσίας, 
τα σωματεία της Α.Ε. Πάρου και του 
Νηρέα κατήγγειλαν την Ε.Π.Σ.Κ., με 
επιστολή τους προς τον υφυπουργό 
Αθλητισμού. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα 
να ξεσπάσει ένας «πόλεμος» ανακοινώ-
σεων και αντιπαραθέσεων την τελευταία 
εβδομάδα -κυρίως από τα σωματεία που αποβλή-
θηκαν- αλλά και από άλλα που τα υποστηρίζουν. 
Και στο σημείο αυτό, σημειώνεται ότι θέση υπέρ 
των 5 σωματείων πήρε και ο Α.Ο. Πάρου που στρέ-
φεται κατά της Α.Ε.Π. και του Νηρέα.

Η ανακοίνωση της Ε.Π.Σ.Κ.:

«Το Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων, μετά από καταγγε-
λία που έγινε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 
για αντικανονική χρήση αθλητικών εγκαταστάσε-
ων – γηπέδων και συμμετοχή σε αγώνες Πρωτα-

θλημάτων μας από σωματεία της δύναμης μας τα 
οποία δεν «κατόρθωσαν» να εγγραφούν ή να πά-
ρουν αριθμό πρωτοκόλλου για την εγγραφή τους 
στο Αθλητικό Μητρώο της Γ.Γ.Α. και κατόπιν αυ-
στηρών οδηγιών και συστάσεων της Γ.Γ.Α., βρίσκε-
ται στη δυσάρεστη θέση να μην επιτρέψει πλέον 
στην Επιτροπή Πρωταθλήματος της Ε.Π.Σ.Κ. τον 
ορισμό αγώνων των πιο κάτω σωματείων στις δι-
οργανώσεις της Ένωσης.

1) Α.Ο. Πύργος: Το σωματείο έχει λάβει την ει-
δική αθλητική αναγνώριση αλλά δεν πρόλαβε να 
πάρει πρωτόκολλο για την εγγραφή του στο Αθλη-
τικό Μητρώο.

2) Α.Σ. Ίου: Το σωματείο έχει εγγραφεί στο Αθλη-
τικό Μητρώο για το άθλημα της Πετοσφαίρισης 
και δεν πρόλαβε να κάνει την εγγραφή του για το 
άθλημα του ποδοσφαίρου.

3) Α.Ο. Αστέρα Τραγαίας: Το σωματείο έχει ήδη 
λάβει την ειδική αθλητική αναγνώριση αλλά δεν 
μπόρεσε να πάρει πρωτόκολλο για το Αθλητικό 
Μητρώο.

4) Α.Ο. Σερίφου και 5) Α.Σ. Πανσιφναϊκός: Και τα 
δύο σωματεία βρίσκονται στο τελικό στάδιο εναρ-

μόνισης του Καταστατικούς τους για την 
ειδική αθλητική αναγνώριση.

Σε περίπτωση που η Γ.Γ.Α. επιτρέψει 
με «οποιονδήποτε» τρόπο την συμμε-
τοχή των ανωτέρω σωματείων στις 
επίσημες διοργανώσεις της Ένωσης 
πριν την 31/12/2022, τα πιο πάνω 
σωματεία θα συνεχίσουν ν’ αγωνίζο-

νται κανονικά στις αντίστοιχες διορ-
γανώσεις που συμμετείχαν. Σε αντίθετη 

περίπτωση οι αγώνες που έχουν ήδη διε-
ξαχθεί δεν θα ληφθούν υπόψη στον βαθμολογικό 
πίνακα.

Παρόλα αυτά η Ένωση θα συνεχίσει την πίεση 
προς τους αρμόδιους φορείς όπως ήδη έχει κάνει 
σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο. Ελπίζουμε 
σύντομα να λυθεί το πρωτοφανές πρόβλημα που 
έχει δημιουργηθεί και τα σωματεία μας να επι-
στρέψουν στις αθλητικές τους δραστηριότητες. 
Μέχρι τότε ευελπιστούμε οι Δήμοι να επιτρέπουν 
την είσοδο αυτών των πέντε σωματείων στους 
αθλητικούς τους χώρους ώστε οι αθλητές τους να 
μπορούν τουλάχιστον να αθλούνται».

Μπάσκετ: Πήρε 
το ντέρμπι ο 
Μαρπησσαϊκός

Η παιδική ομάδα του Μαρπησσαϊκού αναδείχθηκε 
νικήτρια με σκορ 51-35 απέναντι στην αντίστοιχη 
του Α.Ο. Πάρου, στο τοπικό ντέρμπι της αγωνι-
στικής. Επίσης, σε παιχνίδι του ίδιου ομίλου ο 
Πλοηγός Αντιπάρου δεν τα κατάφερε στη Νάξο 
απέναντι στα Φανάρια Α’ και ηττήθηκε με σκορ 
60-50.

Σημειώνεται, ότι και οι τρεις εκπρόσωποι της 
Π.Ε. Πάρου μετρούν από δύο νίκες στο παιδικό 
πρωτάθλημα και διεκδικούν την δεύτερη προνο-
μιούχο θέση που οδηγεί στην τελική φάση.

Νίκη για τις νεάνιδες του Α.Ο.Π.

Σπουδαία νίκη πέτυχαν οι νεάνιδες του Α.Ο. Πά-
ρου στη Νάξο, καθώς επικράτησαν με σκορ 48-52 
των Φαναριών και απέκτησαν το πλεονέκτημα 
ενόψει του επαναληπτικού αγώνα στην έδρα τους. 

Στο άλλο παιχνίδι του πρωταθλήματος, το τμήμα 
νεανίδων του Α.Ο. Άνδρου κέρδισε εύκολα με 72-
44 τον Α.Ο Μυκόνου.

Ήττα για το εφηβικό του Πλοηγού

Εντός έδρας ήττα με σκορ 50-119 υπέστη το 
εφηβικό τμήμα του Πλοηγού Αντιπάρου από την 
πρωτοπόρο και δυνατή ομάδα των Φαναριών Νά-
ξου. Από εκεί και πέρα, για τον ίδιο όμιλο ο Α.Ο. 
Πάρου ρίχνεται για πρώτη φορά στη «μάχη» αύριο 
απέναντι στην Α.Ε. Σαντορίνης, θέλοντας να ξεκι-
νήσει νικηφόρα.

Το πρόγραμμα του διημέρου

19/11, 20.00:  
Α.Ο. Πάρου-Α.Ε. Σαντορίνης (Εφήβων)
20/11, 09.00:  
Α.Ο. Πάρου-Α.Ε. Σαντορίνης (Παίδων)
20/11, 15.30:  
Φανάρια Β’-Μαρπησσαϊκός (Παίδων)
20/11, 20.00:  
Πλοηγός Αντιπάρου-Πανναξιακός (Παίδων)

«Άρωμα» Πάρου-
Αντιπάρου 
στην κλασική 
διαδρομή του 
Μαραθωνίου

Ένα από τα σημαντικότερα αθλητικά γεγονότα 
της χώρας -ο 39ος Μαραθώνιος Αθήνας- πραγ-
ματοποιήθηκε με επιτυχία την Κυριακή (13/11) με 
τη συμμετοχή χιλιάδων επαγγελματιών και ερασι-
τεχνών δρομέων, μαγνητίζοντας πολλά βλέμματα.

Ανάμεσα στους δρομείς ήταν και 19 από την 
Πάρο και την Αντίπαρο, οι 12 εξ αυτών έτρεξαν 
και τερμάτισαν στην μαραθώνια διαδρομή των 42 
χλμ., οι 6 στην διαδρομή των 10 χλμ., ενώ ξεχω-
ριστή ήταν η συμμετοχή του 12χρονου Νικόλαου 
Τσολάκη που συμμετείχε στην διαδρομή των 5 χλμ.

Αναλυτικά οι συμμετέχοντες από την Πάρο και 
την Αντίπαρο και οι χρόνοι που κατέγραψαν:
Διαδρομή 42 χλμ.
• Λαμπράκης Ζαχαρίας (03:33.53)
• Αγγελάκος Ευάγγελος (03:39.21)
• Σκιαδάς Αθανάσιος (03:48.14)
• Αργυράκης Γεώργιος (04:16.13)
• Ντούσης Στέφανος (04:18.18)
• Χατζηαντωνίου Αλέξανδρος (04:32.39)
• Γενισαρλή Καλλιόπη (04:38.47)
• Ράικου Σωτηρία (05:09.32)
• Ευσταθιανός Παναγιώτης (05:25.55)
• Παντελάκης Ιωάννης (05:35.15)
• Δανιηλίδης Γεώργιος (05:56.15)
• Γκρόζου Χρυσάνθη (06:19.30)
Διαδρομή 10 χλμ.
• Βελέντζας Αθανάσιος (00:39.21)
• Ροζακέας Ιωάννης (00:48.28)
• Αποστολόπουλος Δημήτριος (00:53.21)
• Κονταράτος Νικόλαος (01:00.33)
• Αποκότου Μαριάννα (01:09.43)
• Τριαντάφυλλος Ιωάννης (01:16.13)
Διαδρομή 5 χλμ.
• Τσολάκης Νικόλαος (00:38.56)

αθλητικά
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Απώλειες 
βαθμών για την 
Α.Ε.Π.

Την ήττα με σκορ 3-0 γνώρισε η Α.Ε. Πάρου στην 
Ερμούπολη Σύρου από την φιλόδοξη και φέτος 
Ελλάς, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Α’ 
Κατηγορίας Ε.Π.Σ.Κ.

Αυτές ήταν οι πρώτες φετινές απώλειες βαθμών 
για το «συγκρότημα» του Γιώργου Μοστράτου που, 
παρότι παρατάχθηκε χωρίς τρεις βασικές μονάδες 
(Δ. Κρητικό, Βαθροκοκοίλη, Παπαδόπουλο), στά-
θηκε πολύ καλά στο πρώτο ημίχρονο. 

Ωστόσο, το γκολ που δέχθηκε σ’ ένα κρίσιμο χρο-
νικά σημείο, λίγο πριν την ανάπαυλα, άλλαξε τα 
δεδομένα και κυρίως την ψυχολογία. Συγκεκριμέ-
να, στο 42’ σε σέντρα του Σταμούλη, ο Ογκντάνοφ 
δεν μπόρεσε σε πρώτη φάση να σκοράρει καθώς 
η μπάλα κόντραρε στα σώματα και στη συνέχεια 
ο Παυλόπουλος με πλασέ από τη μικρή περιοχή 
έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Μάλιστα, 
σε αυτή τη φάση οι παίκτες της Α.Ε.Π. διαμαρτυ-
ρήθηκαν ότι ο σκόρερ ήταν σε θέση οφσάιντ, όμως 
ο διαιτητής με τη σύμφωνη γνώμη του βοηθού 
έδειξαν «σέντρα».

Στο δεύτερο ημίχρονο η εικόνα του παιχνιδιού 
ήταν διαφορετική, με την Ελλάς να παίρνει τον 
απόλυτο έλεγχο φθάνοντας στην επίτευξη δύο 
ακόμη τερμάτων και πάλι με πρωταγωνιστή τον 
Παυλόπουλο που σημείωσε χατ-τρικ. Ο ικανότα-
τος στράικερ με ωραίες κεφαλιές, στο 48’ και στο 
65’, εκμεταλλεύτηκε τις «συστημένες» σέντρες του 
Μανουδάκη και διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Από την πλευρά της η Α.Ε. Πάρου δεν μπόρεσε 
να απειλήσει ουσιαστικά, έχασε τη «μάχη» του κέ-
ντρου και επιθετικά κατέγραψε από ένα σουτ σε 
κάθε ημίχρονο, με τον Μουράι (30’) και τον Μάγγο 
(79’). Πλέον η ομάδα έχει στρέψει το βλέμμα της 
στο Κυριακάτικο (20/11) εντός έδρας παιχνίδι με 
τον Πανναξιακό, για την 5η αγωνιστική.

Συνθέσεις

Ελλάς Σύρου: (πρ. Παπαδόπουλος), Παπα-
δόπουλος, Σταμούλης, Παράβαλος (77’ λ.τ. Ρη-
γούτσος), Οικονομόπουλος (87’ λ.τ. Αργυρός), 
Κολιάκος, Έντσεφ, Ογκντάνοφ, Μανουδάκης, 
Παυλόπουλος, Περιάλης (84’ λ.τ. Πρίντεζης), Μπα-
κατσέλος.

Α.Ε. Πάρου: (πρ. Μοστράτος), Ρούσσος, Μου-
ράι, Γκέρτι, Γαβαλάς, Μπέτσα, Παντελαίος, Βασιλό-
πουλος (86’ Μπερνικόλας), Ε. Κρητικός, Αρκουλής 
(63’ Ραγκούσης), Μάγγος (86’ Ν. Κρητικός), Κρίστι.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Ελλάς Σύρου-Α.Ε. Πάρου 3-0
Πανναξιακός-Παμμηλιακός 7-1
Ρεπό: Σαντορίνη
Βαθμολογία:
1. Ελλάς Σύρου  7 β.  (3 αγ.)
2. Α.Ε. Πάρου  6 β.  (3 αγ.)
3. Πανναξιακός 4 β.  (3 αγ.)
4. Παμμηλιακός 4 β.  (4 αγ.)
5. Σαντορίνη  1 β.  (3 αγ.)

* Ο Α.Ο. Πύργου τέθηκε εκτός πρωταθλήματος
Το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής:
Α.Ε. Πάρου-Πανναξιακός
Σαντορίνη-Ελλάς Σύρου
Ρεπό: Παμμηλιακός

Στη Μήλο παίζει ο Α.Ο. Πάρου

Χωρίς παιχνίδι κύλησε το Σαββατοκύριακο για 
την πρώτη ομάδα του Α.Ο. Πάρου, που έκανε το 
προγραμματισμένο ρεπό της αγωνιστικής. Ωστόσο, 
μετά τις τελευταίες ανακατατάξεις σε βαθμολογίες 
και πρόγραμμα, ο Α.Ο.Π. συνεχίζει στον 2ο όμιλο 
της Β’ Κατηγορίας με 3 βαθμούς από τη νίκη επί 
του Παμμηλιακού, τον οποίο καλείται ν’ αντιμετω-
πίσει πάλι την Κυριακή (20/11) καθώς η Ε.Π.Σ.Κ. 
όρισε την διεξαγωγή της μεταξύ τους αναμέτρηση 
για την 8η αγωνιστική.

Η βαθμολογία:
1. Κύθνος  3 β.  (1 αγ.)
2. Α.Ο. Πάρου  3 β.  (1 αγ.)
3. Παμμηλιακός 0 β.  (2 αγ.)
* Ο Πανσιφναϊκός και ο Α.Ο. Σερίφου τέθηκαν 
εκτός πρωταθλήματος

Πρωτάθλημα Κ12

Για τον 2ο όμιλο του πρωταθλήματος Κ12 ο Α.Ο. 
Πάρου είχε ένα διήμερο ταξίδι, γεμάτο ποδοσφαι-
ρικές εμπειρίες, το Σαββατοκύριακο (12-13/11), 
στη Σύρο. Ειδικότερα, το μικρότερο αγωνιστικό 
τμήμα του Α.Ο.Π. το Σάββατο έπαιξε με τον Αίαντα 
(ήττα 5-0), ενώ την Κυριακή αντιμετώπισε τους 
Κανονιέρηδες (ήττα 4-1).

Για τον 3ο όμιλο της ίδιας κατηγορίας, στην 2η 
αγωνιστική, ο Μαρπησσαϊκός αγωνίστηκε εκτός 
έδρας με τον ΠΑΣ Νάξου (ήττα 2-1) και ο Νηρέας 
φιλοξένησε στην Παροικιά το Φιλώτι (ήττα 2-3).

Πρωτάθλημα Κ14

Σε αγωνιστική δράση επιστρέφει το πρωτάθλημα 
Κ14, όπου για τον 3ο όμιλο αύριο (19/11, 15.00) 
στο δημοτικό γήπεδο Αρχιλόχου θα αναμετρηθούν 
ο Μαρπησσαϊκός και ο Α.Ο Πάρου. Το παιχνίδι εί-
ναι στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής και μέχρι 

τώρα ο Α.Ο.Π. μετράει μία νίκη και μία ισοπαλία, 
ενώ η ομάδα της Μάρπησσας έχει δύο ήττες. Τέ-
λος, σημειώνεται ότι ο Νηρέας έχει ρεπό.

Πρωτάθλημα Κ16

Την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα 
Κ16 πανηγύρισε το βράδυ της Κυριακής (13/11) 
ο Νηρέας, ο οποίος επιβλήθηκε με σκορ 9-0 του 
Μαρπησσαϊκού στο δημοτικό στάδιο Πάρου, για 
την 2η αγωνιστική του 2ου ομίλου.

Αγωνιστικά ο Νηρέας ήταν ανώτερος και έφθασε 
στη νίκη χάρη σε τρία γκολ του Γεώργιου Κανέλλη 
(18’, 35’, 45’), δύο του Μιχάλη Ζουμή (9’, 16’) και 
από ένα των Φαμπιάν Ρόκου (47’), Μπρουνίλντο 
Ντίτσα (65’), Ιάσωνα Θαλασσίνου (75’) και Διονύ-
σιου Καλαφάτη (76’).

Νηρέας: Τσαχπίνης, Θαλασσινός, Ντίτσα, Ζου-
μής, Χριστόφορος, Μουτζουρούλιας, Μάρκου, Πα-
τέλης, Κ. Ρόκου, Φ. Ρόκου, Κανέλλης. (Αγωνίστη-
καν και οι Αρκουλής, Γαβαλάς, Καλαφάτης).

Μαρπησσαϊκός: Ν. Τσιγώνιας, Γ. Αποστολό-
πουλος, Νταουτάι, Τόσκα, Παυλάκης, Ν. Αποστο-
λόπουλος, Κολλτσάκου, Κάρχιο, Φωκιανός, Ρομέο, 
Φιέρι. (Αγωνίστηκαν και οι Ε. Λούζι, Σ. Λούζι, Αντι-
παριώτης, Φραντζής).

Σημειώνεται ότι ο Α.Ο. Πάρου δεν είχε παιχνίδι, 
ενώ για την 3η αγωνιστική (26-27/11), ο Νηρέας 
θα αντιμετωπίσει τον Α.Ο. Πάρου και ο Μαρπησ-
σαϊκός θα υποδεχθεί τον Παμμηλιακό.

Γ’ εθνική

Ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και το 
πρωτάθλημα της Γ’ εθνικής κατηγορίας, όπου η 
μοναδική ομάδα των Κυκλάδων που συμμετέχει 
φέτος (4ος Όμιλος), είναι η ΑΕ Μυκόνου.

Στην πρώτη αγωνιστική είχαμε τα παρακάτω 
αποτελέσματα:
Ερμιονίδα – Πανιώνιος 0-0
Αίας Γαστούνης – ΑΠΣ Πάτραι 2-1
Διαβολίτσι – Ρόδος 1-4
Παναργειακός – ΑΟ Πυλίου Κω 1-2
Ιάλυσος Ρόδου – Αιολικός 1-2
Πανγυθεατικός – Πανηλειακός 1-1
ΑΕ Μυκόνου – Φοίνιξ Ν. Επιδαύρου 0-0

αθλητικά




