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Εκτός ΕΣΠΑ οι 
οικογενειακές 
επιχειρήσεις
Η προδημοσίευση της δράσης «Πρά-
σινη παραγωγική επένδυση ΜμΕ» του 
ΕΣΠΑ, που αφορά επιχειρήσεις με επι-
χορηγούμενο προϋπολογισμό 30.000 
έως 200.000 ευρώ, αποκλείει ουσια-
στικά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
των ξενοδόχων.

» ΣΕΛ. 4

Ο Βαζαίος Πετρόπουλος στη «ΦτΠ» για 
το παρόν και το μέλλον της Α.Ε.Π.

Αγωνιστικό «restart» με... 
αέρα αισιοδοξίας
Νέες βάσεις, με επανεκκίνηση σε όλους τους τομείς, στοχεύει να βάλει η Αθλητική Ένωση Πάρου -μετά τις εξελίξεις 
και όσα διαδραματίστηκαν το τελευταίο τρίμηνο εντός κι εκτός του ποδοσφαιρικού τμήματος- με τη διοίκηση να 
δηλώνει «παρών» παίρνοντας αποφάσεις και κάνοντας ανάλογες κινήσεις.

» ΣΕΛ. 8-9

Ανασκαφική έρευνα:

Αρχ. εργαστήριο 
γλυπτικής στην 
Παροικιά
Ολοκληρώθηκαν οι ανασκαφικές ερ-
γασίες στη θέση Φλόγα της Παροικιάς, 
οι οποίες διήρκησαν δύο εβδομάδες, 
10-22 Οκτωβρίου 2022.

» ΣΕΛ. 2

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ
ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ
Αντικατέστησε το παλιό σου κλιµατιστικό,
ψυγείο ή καταψύκτη µε νέο,
φιλικό προς το περιβάλλον
και ενεργειακά πιο αποδοτικό.

Περιφερειακός Παροικιάς
22840 28083
6983 905904
6986 717269

climartparos.gr

«Καλό ταξίδι» 
Μανώλη...
Ξημέρωμα Δευτέρας 30 Ιανουαρίου 
έφυγε αναπάντεχα από κοντά μας ο 
Αρχιτέκτων - Μηχανικός Μανώλης Ι-
σιγώνης, ο οποίος γεννήθηκε το 1951 
και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ο παππούς 
του είχε καταγωγή από την Μάρπησσα 
Πάρου.

» ΣΕΛ. 7
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Ανασκαφική έρευνα:

Αρχαίο εργαστήριο 
γλυπτικής στην 
Παροικιά

Ολοκληρώθηκαν οι ανασκαφικές εργασίες στη θέση Φλόγα 
της Παροικιάς, οι οποίες διήρκησαν δύο εβδομάδες, 10-22 
Οκτωβρίου 2022. Η ανασκαφή διεξήχθη υπό τη διεύθυνση 
της Δρ. Σοφίας Δετοράτου και τη συνεργασία των αρχαιολό-
γων - επιστημονικών συνεργατών της ανασκαφής Απόστολου 
Παπαδημητρίου, Θανάση Γκαρώνη και Σπύρου Πετρόπουλου. 
Στην ανασκαφή έλαβαν μέρος προπτυχιακοί (Ελένη Ασλανίδου, 
Μαρία-Σύλβια Φραγκέδη) και μεταπτυχιακοί φοιτητές αρχαιο-
λογίας (Νένα Κασκαβάλα, Βάλια Κουταλιανού, Άννα Πλεξίδα, 
Σταυρούλα Χασανίδου) από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθώς και ο αρχαιολόγος Αθανάσιος 
Μακρής, απόφοιτος ΕΚΠΑ.

Στη θέση Φλόγα, στην Παροικιά, έχουν αποκαλυφθεί αρχιτε-
κτονικά κατάλοιπα ενός συγκροτήματος, το οποίο αποτελείται 
από διάφορα οικοδομήματα, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνεται 
και εργαστήριο γλυπτικής. Είναι η πρώτη φορά που στην Πάρο 
έρχεται στο φως ένας χώρος που σχετίζεται με την καλλιτεχνι-
κή δραστηριότητα και λειτουργία των περίφημων εργαστηρίων 
γλυπτικής της αρχαίας Πάρου, έργα των οποίων κοσμούν τα 
σημαντικότερα μουσεία του κόσμου. Ο χώρος είναι απαλλοτρι-
ωμένος, έχει εμβαδόν 5.404,60 τ.μ. και βρίσκεται δυτικά και σε 
απόσταση 160-180 μ. από τη γραμμή του τείχους της αρχαίας 
Πάρου.

Αναμφισβήτητα, πρόκειται για ένα μοναδικό αρχαίο εργαστή-
ριο γλυπτικής, το οποίο με την κατάλληλη διαμόρφωση μπορεί 
να αποτελέσει έναν πρότυπο Αρχαιολογικό χώρο, σημείο ανα-
φοράς για τον χώρο του Αιγαίου.

Στο νοτιοδυτικό τμήμα του Αρχαιολογικού χώρου έχει αποκα-
λυφθεί ένα μεγάλο οικοδόμημα (Δ), που αποτελείται από τρία 
δωμάτια (Δ1, Δ2 και Δ3). Στην ανατολική πλευρά του κτηρίου 
βρίσκεται το δωμάτιο Δ1, το οποίο διακρίνεται για την ιδιαίτερα 
επιμελημένη κατασκευή του. Σε πολλά σημεία σώζεται το κονί-
αμα των τοίχων, ενώ στο δάπεδο του δωματίου έχουμε ένα συν-
δυασμό βοτσάλων και μαρμάρινων πολυγωνικών ψηφίδων. Στο 
οικοδόμημα Δ βρισκόταν πιθανώς το εργαστήριο λάξευσης των 
γλυπτών, όπως μαρτυρούν ο μεγάλος αριθμός ημίεργων αγαλ-
ματίων, καθώς και τα τεμάχια κίσσηρης, αζουρίτη και ώχρας 
που χρησιμοποιούνταν για τη λείανση και το χρωματισμό των 
γλυπτών, τα οποία έχουν βρεθεί στο εσωτερικό του κτηρίου. Τα 

περισσότερα αγαλμάτια χρονολογούνται στον 1ο αιώνα π.Χ., 
ενώ το εργαστήριο γλυπτικής είναι πολύ πιθανό να ανήκε στον 
Αθήναιο, διάσημο παριανό γλύπτη του 1ου π.Χ. αιώνα, όπως 
μαρτυρά ένα μικρό αγγείο, στο οποίο διακρίνονται χαραγμένα 
τα γράμματα «ΑΘΗΝΑΙΟΥ».

Αξιοσημείωτο είναι ότι βρέθηκαν για πρώτη φορά στην Πάρο 
αγαλμάτια Αφροδίτης σε διαφόρους αγαλματικούς τύπους που 
κυριαρχούν στα εργαστήρια των άλλων καλλιτεχνικών κέντρων 
της εποχής, όπως η Αφροδίτη που στηρίζεται σε πεσσό, η αιδου-
μένη και η Αφροδίτη που λύνει το σανδάλι της.

Δυτικά του οικοδομήματος Δ έχει έρθει στο φως ένα μεγάλο 
επίμηκες κτήριο (Β), που αποτελείται από δύο δωμάτια (Β1 και 
Β2). Η ανεύρεση εντός και γύρω από το οικοδόμημα Β αγαλμα-
τίων και άλλων μαρμάρινων αντικειμένων, καθώς και πήλινων 
ειδωλίων, σε συνδυασμό με την αρχιτεκτονική του κτηρίου, οδη-
γούν στην υπόθεση ότι οι χώροι του οικοδομήματος πιθανώς 
χρησίμευαν για την έκθεση, πώληση και την αποθήκευση των 
έργων των εργαστηρίων γλυπτικής και κοροπλαστικής που πι-
θανότατα υπήρχε στον χώρο.

Στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αρχαιολογικού χώρου έχει 
αποκαλυφθεί ένα οικοδόμημα (Α), το οποίο αποτελείται από τρία 
δωμάτια (Α1, Α2 και Α3), ενώ δυτικά του κτηρίου αυτού απο-
καλύφθηκε τοίχος (Τχ23), το συνολικό μήκος του οποίου είναι 
18.40 μ. Στο εσωτερικό και γύρω από το οικοδόμημα Α βρέθη-
κε μεγάλη ποσότητα αγνύθων (υφαντικά βάρη), που μαρτυρά 
τη λειτουργία εργαστηρίου υφαντικής. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
εντός του κτηρίου Α έχει βρεθεί «θησαυρός» που περιέχει δεκα-
πέντε αργυρά νομίσματα των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων, 
από την Πάρο και την Αθήνα και δέκα χάλκινα νομίσματα της 
ελληνιστικής περιόδου από την Πάρο, τη Σίφνο και τη Νάξο.

Κατά τη φετινή περίοδο διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα 
στο νοτιοανατολικό τμήμα του Αρχαιολογικού χώρου, ανατολι-
κά του τοίχου Τχ23, κατά τη διάρκεια της οποίας ήρθαν στο φως 
δύο τοίχοι, οι οποίοι αποτελούν τμήμα δωματίου. Η αποκάλυψη 
των παραπάνω τοίχων σε συνδυασμό με την ανεύρεση κατά την 
περσινή ανασκαφική περίοδο λίθινου σήματος δυτικά του Τχ23, 
που σηματοδοτούσε την είσοδο καταστήματος, οδηγούν στο συ-
μπέρασμα ότι ο χώρος ήταν προορισμένος για καταστήματα. 

Επίσης, συνεχίστηκε σε βάθος η ανασκαφή ανατολικά του οι-
κοδομήματος Δ, κατά τη διάρκεια της οποίας αποκαλύφθηκε 
τμήμα τοίχου (Τχ39), ενώ βόρεια αυτού ήρθε στο φως δάπεδο 
από μεγάλες εργασμένες σχιστολιθικές πλάκες.

Τέλος, διενεργήθηκε ανασκαφική έρευνα στο νοτιοδυτικό 
τμήμα του αρχαιολογικού χώρου και συγκεκριμένα δυτικά του 
οικοδομήματος Β. Αποκαλύφθηκε η συνέχεια των τοίχων της 
βόρειας και της νότιας πλευράς του δωματίου Β2 προς δυσμάς, 
γεγονός που καθιστά σαφές ότι το δωμάτιο Β2 αποτελεί μέρος 
ενός ευρύτερου οικοδομικού συγκροτήματος, η ανωδομή το 
οποίου σώζεται σε εντυπωσιακό ύψος εκτείνεται προς το δυτικό 
όριο της ανασκαφής.

H αποκάλυψη μαρμάρινης βάσης με τετράγωνη εντορμία για 
την υποδοχή ξύλινης θύρας, στο μέσον περίπου του κατωφλίου 
του δωματίου Β2, σε συνδυασμό με παρόμοια μαρμάρινη βάση 
που είχε αποκαλυφθεί σε παλαιότερη ανασκαφική περίοδο στην 
ΝΑ γωνία του δωματίου, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η θύρα της 
εισόδου θα ήταν δίφυλλη και στο μέσον της θα υπήρχε ξύλινη 
δοκός.

Ως προς τα κινητά ευρήματα, βρέθηκαν ημίεργα γλυπτά, ανά-
μεσα στα οποία ξεχωρίζει ένα μαρμάρινο κεφάλι γυναικείου 
αγαλματίου, μεγάλη ποσότητα κεραμικής, από την οποία ξεχω-
ρίζει μία προχοή αγγείου σε σχήμα λεοντοκεφαλής και λυχνά-
ρια. Βρέθηκαν επίσης χάλκινα νομίσματα, πολυάριθμες κυψέλες 
και οστά ζώων, τα οποία σε συνδυασμό με την ύπαρξη καταστη-
μάτων μας βοηθούν στην κατανόηση της οικονομικής ζωής της 
Πάρου αυτής της περιόδου. Τέλος, όψεις της καθημερινής ζωής 
φωτίζονται από την ανεύρεση χαρακτηριστικών ευρημάτων, 
όπως ένα μαρμάρινο ζάρι και αστράγαλοι ζώων που χρησιμο-
ποιούνταν για παιχνίδια.

Άποψη του ΝΔ τμήματος του Αρχαιολογικού χώρου. Διακρίνεται το δωμάτιο Δ1 
του οικοδομήματος 
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Σύνδεση Πίσω 
Λιβάδι - Αγ. 
Άννα Νάξου

Υπογράφθηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου στο 
υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
μεταξύ του υπουργού Ιωάννη Πλακιωτάκη και του 
νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας «Κερράς Δη-
μήτριος & ΣΙΑ ΕΕ», η σύμβαση ανάθεσης δημόσι-
ας υπηρεσίας για την εξυπηρέτηση της δρομολο-
γιακής γραμμής Πίσω Λιβάδι Πάρου - Αγία Άννα 
Νάξου και επιστροφή.

Σύμφωνα με τη σύμβαση θα πραγματοποιούνται 
8 δρομολόγια την εβδομάδα (κάθε Δευτέρα, Τετάρ-
τη, Παρασκευή και Κυριακή), καθ’ όλη τη διάρκεια 
της τρέχουσας δρομολογιακής περιόδου (δηλ. έως 
31/10), με κόστος εισιτηρίου ανά διαδρομή στα 15 
ευρώ για τους ενήλικες.

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου: «Λίγη ντροπή...»

Με ανακοίνωσή της, η Λαϊκή Συσπείρωση Πά-
ρου, τοποθετείται για την έναρξη της ακτοπλοϊκής 
σύνδεσης Πίσω Λιβάδι Πάρου - Αγία Άννα Νάξου., 
αναφέροντας τα εξής:

Η υπόθεση της ακτοπλοϊκής σύνδεσης Π. Λιβα-
διού-Νάξου «κυοφορείται» εδώ και καιρό. Η είδη-

ση δεν είναι αυτή, αλλά ότι το δρομολόγιο είναι 
επιδοτούμενο και μάλιστα προς εξυπηρέτηση των 
νεφροπαθών της Πάρου-Αντιπάρου!

Αυτό ισχυρίζεται χωρίς ίχνος ντροπής ο βουλευ-
τής της ΝΔ Ι. Βρούτσης.

- Προκαλεί ο κύριος Βρούτσης όταν προσπαθεί 
να πείσει τους νεφροπαθείς αλλά και την παριανή 
κοινωνία ότι αποτελεί εξυπηρέτηση η μετάβασή 
τους, κύρια από την Παροικιά, στο Π. Λιβάδι και 
από την Αγ. Άννα της Νάξου στο Νοσοκομείο με 
την αντίστοιχη ταλαιπωρία κατά την επιστροφή.

- Προκαλεί ο κύριος Βρούτσης όταν την «εξυ-
πηρέτηση» της επιχορήγησης στον «εργολαβικό» 
πλοιοκτήτη - μεταφορέα ασθενών από τα νησιά 
μας στο Νοσοκομείο της Σύρου, θέλει να την πα-
ρουσιάσει σαν κοινωνική προσφορά με την διαμε-
σολάβηση του.

Οι νεφροπαθείς της Πάρου και της Αντιπάρου 
προφανώς εξυπηρετούνται από τα πλοία της 
γραμμής όταν εκτελούνται ανελλιπώς τα δρομολό-
για τους και όχι από το Π. Λιβάδι και στη συνέχεια 
από την Αγ. Άννα στη Χώρα της Νάξου. Προσπαθεί 
να πείσει ο κύριος Βρούτσης ότι για το «καλό» τους 
οι νεφροπαθείς θα πρέπει να κάνουν κάθε φορά 
46 χιλιόμετρα πήγαινε - έλα.

Η παριανή κοινωνία και πολύ περισσότερο οι 
νεφροπαθείς που βιώνουν την ταλαιπωρία πέρα 
από το πρόβλημα της υγείας τους, δεν παραμυθιά-
ζονται με τις «μαυρογιαλούρικες» συμπεριφορές, 
την ίδια ώρα που το σκάφος – ασθενοφόρο του 
Λιμενικού Σώματος παραμένει σε ακινησία στο λι-
μάνι της Νάξου.

Οι νεφροπαθείς της Πάρου και μαζί τους ο 
παριανός λαός απαιτεί την ίδρυση μονάδας 
αιμοκάθαρσης στην Πάρο στελεχωμένη με το 
απαραίτητο μόνιμο προσωπικό. Αυτή είναι η 
λύση στο πρόβλημα των νεφροπαθών.

Μέχρι τότε με μόνιμο τρόπο απαιτούμε:
Καθημερινά ακτοπλοϊκά δρομολόγια πρωί - 

απόγευμα μεταξύ Πάρου-Νάξου, όπως και να 
εξασφαλιστεί με την συνδρομή του κράτους 
η δωρεάν διαμονή σε περίπτωση απαγορευ-
τικού και η μεταφορά των νεφροπαθών από 
το λιμάνι της Νάξου και αντίστροφα μετά το 
πέρας της αιμοκάθαρσης χωρίς την οικονο-
μική τους επιβάρυνση, πρόβλημα ιδιαίτερα 
σοβαρό την καλοκαιρινή περίοδο που δεν 
βρίσκουν μεταφορικό μέσο για την μεταφο-
ρά τους.

Η παραδοσιακή ταβέρνα Μαράθι
στον ανακαινισµένο χώρο και µε το ανανεωµένο menu

συνεχίζει και το χειµώνα να προσφέρει τις γευστικές απολαύσεις της 
στους λάτρεις του ντόπιου κρέατος και των Παριανών προϊόντων.

Κάθε Παρασκευή ο Αστέριος Ρήγας µε τους µουσικούς του
θα µας χαρίζει ένα υπέροχο βράδυ µε γνωστές και αξέχαστες µελωδίες.  

Κρατήσεις στο τηλέφωνο 22840 22243

Την Τσικνοπέμπτη 
σας περιμένουμε 
από νωρίς το 
μεσημέρι!
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Εκτός ΕΣΠΑ οι 
οικογενειακές 
επιχειρήσεις

Η προδημοσίευση της δράσης «Πράσινη παρα-
γωγική επένδυση ΜμΕ» του ΕΣΠΑ, που αφορά 
επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 
30.000 έως 200.000 ευρώ, αποκλείει ουσιαστικά 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των ξενοδόχων.

Η προδημοσίευση ζητάει ως προαπαιτούμενο να 
έχουν απασχολήσει το προηγούμενο έτος 2 Ετήσι-
ες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ), δηλαδή, 600 ένσημα 
σε δύο εργαζόμενους, όταν όλοι γνωρίζουμε ότι η 
συντριπτική πλειοψηφία των ενοικιαζόμενων δω-
ματίων είναι καθαρά οικογενειακές και η λειτουρ-
γία τους είναι αποκλειστικά τους θερινούς μήνες. 
Άρα είναι αδύνατον να έχουν αυτά τα ένσημα. Ξε-
κάθαρα δε βγαίνει ημερολογιακά. Αυτές οι επιχει-
ρήσεις δουλεύουν το πολύ 4-5 μήνες. Και φυσικά 
η σεζόν δεν είναι η ίδια όλο το διάστημα. Υπάρχουν 
νησιά στις Κυκλάδες (π.χ. Φολέγανδρος, Κίμωλος, 
Δονούσα, κλπ), που ποιος είναι αυτός που πιστεύει 
ότι θα μπορούσαν να έχουν δύο εργαζόμενους με 
600 ένσημα. Όχι δηλαδή ότι ακόμα και στην Πάρο 
επιχειρήσεις των 5-10 δωματίων θα μπορούσαν 
να έχουν δύο εργαζόμενους με 600 ένσημα ετη-
σίως. Απλά στα λιγότερο «γνωστά» νησιά το θέμα 
είναι ακόμα πιο δύσκολο.

Επίσης, για τις επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 
από 201.000 έως 1.000.000 ευρώ, προαπαιτού-
μενο είναι να είχαν το 2022 τρεις εργαζόμενους. 
Έτσι, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στις Κυκλάδες 
που είναι η πλειοψηφία, λόγω των παραπάνω ση-
μειώσεων του Προγράμματος για τις δύο δράσεις 
διαδικασίας υποβολής αίτησης χρηματοδότησης 
του μέτρου «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχει-
ρήσεων» δεν μπορούν ουσιαστικά να συμμετέχουν.

Τι αφορά το Πρόγραμμα

Η Δράση με τίτλο: «Πράσινη Παραγωγική Επέν-
δυση ΜμΕ» θα υλοποιηθεί με πόρους του Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021-
2027 συνολικού ύψους 350.000.000 ευρώ.

Στοχεύει στην επιχειρησιακή αναβάθμιση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας, και απο-
τελεί μία από τις δύο διακριτές δράσεις της δέσμης 
δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», οι οποίες κα-
λύπτουν στοχευμένες ανάγκες των ΜμΕ, σε συ-
νάρτηση με το ύψος των επενδυτικών σχεδίων 
τους.

Οι αντιδράσεις

Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από το Σωματείο Ξε-
νοδόχων Μήλου, ο οποίος έστειλε στους εμπλε-
κόμενους φορείς την παρακάτω επιστολή:

«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφρά-
σουμε τα παράπονα τον μελών του σωματείου μας 
για την προδημοσίευση της δράσης «Πράσινη πα-
ραγωγική επένδυση ΜΜΕ» του ΕΣΠΑ, που αφορά 
επιχειρήσεις με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό 
30.000 έως 200.000 ευρώ. 

Γίνεται εύκολα αντιληπτό, το γεγονός ότι, από το 
πρόγραμμα αποκλείονται οι επιχειρήσεις που απα-
σχολούσαν το 2022, λιγότερες από 2 ΕΜΕ, ήτοι λι-
γότερα από 600 ένσημα ετησίως. Σας παραθέτουμε 
το κάτωθι ενδεικτικό παράδειγμα: 

Μια μικρή τουριστική επιχείρηση 20 ενοικιαζομέ-

νων δωματίων, συνήθως οικογενειακή, απασχολεί 
3 με 4 άτομα μερικής ή/και πλήρους απασχόλησης 
από 120 ένσημα ετησίως, διότι ως γνωστόν, 
100-120 ημέρες είναι και η σεζόν των περισ-
σότερων νησιών. Αυτή η επιχείρηση λοιπόν, εάν 
συγκεντρώνει 450 ένσημα ή 1,5 ΕΜΕ, αποκλείεται 
από το πρόγραμμα.

Το ως άνω παράδειγμα είναι πλήρως αντιπρο-
σωπευτικό της κατάστασης, καθώς αφορά στην 
πλειοψηφία των εποχιακών επιχειρήσεων 
του νομού Κυκλάδων.

Αντιλαμβανόμαστε μετά λύπης, ότι αφενός, δεν 
δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και 
αφετέρου συμβάλλει στην ανισότητα των μικρών 
επιχειρήσεων σε όφελος των μεγάλων επιχειρήσε-
ων. 

Προτείνουμε να μειωθεί ή και να μηδενι-
στεί το όριο των ΕΜΕ, προκειμένου να υπάρ-
χουν ίσες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και 
ο ανταγωνισμός επενδύσεων να είναι θεμιτός 
και υγιής.

Τέλος, θα μπορούσε βεβαίως να είναι ένα βαθμο-
λογικό κριτήριο υπέρ των επιχειρήσεων που απα-
σχολούν προσωπικό ή και θα απασχολήσουν, αλλά 
όχι κριτήριο αποκλεισμού».

Βουλευτές - Φορείς

Το θέμα «πήρε τον δρόμο» και για τη βουλή ως 
αναφορά και το οξύμωρο είναι ότι αυτοί που έσυ-
ραν πρώτοι τον χορό ήταν οι βουλευτές της κυβερ-
νητικής παράταξης.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής ΝΔ Κυκλάδων, 
Γιάννης Βρούτσης, κατέθεσε αναφορά στη βου-
λή προς τον υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Άδωνη Γεωργιάδη, επισημαίνοντας τον κίνδυνο 
αποκλεισμού -από το ΕΣΠΑ- των Μικρομεσαίων 
Τουριστικών Επιχειρήσεων στα νησιά του νομού 
Κυκλάδων.

Ο κ. Βρούτσης έθεσε υπόψη του υπουργού σχε-
τική επιστολή του προέδρου του Σωματείου Ξε-
νοδόχων Μήλου, στην οποία επισημαίνονται οι 
ανισότητες που προκαλούνται σε βάρος των Μι-
κρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜμΕ) 
του νομού Κυκλάδων.

Τέλος, καλεί τον υπουργό «να παρέμβει άμε-
σα και να αντιμετωπίσει αυτό το πολύ σημαντικό 
θέμα, που αφορά σχεδόν το σύνολο των Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων του Ν. Κυκλάδων. Ενός Νο-
μού με το μεγαλύτερο τουριστικό προϊόν στη χώρα 
και σημαντική συνεισφορά στο ετήσιο ΑΕΠ», όπως 
επισημαίνει.

Παρόμοια αναφορά στη βουλή έγινε και από τον 
βουλευτή ΝΔ Κυκλάδων, Φίλιππο Φόρτωμα, ο 
οποίος εξέθεσε προς τον υπουργό την ανάγκη δι-
ευθέτησης του θέματος, ώστε να μην δημιουργού-
νται επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων στα νησιά των 
Κυκλάδων, που αποτελούν την πύλη του τουρι-
σμού της χώρας μας.

Όπως σημειώνει σε σχετικό δελτίο Τύπου ο κ. 
Φόρτωμας, επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον 
υπουργό και «έθεσε υπόψη του την πρόσφατη 
επιστολή του Σωματείου Ξενοδόχων Μήλου, στην 
οποία αναφέρεται ότι αποκλείονται πολλές επιχει-
ρήσεις από την προδημοσίευση της δράσης «Πρά-
σινη παραγωγική επένδυση ΜΜΕ» του ΕΣΠΑ, κα-
θώς δεν πληρούν τις καθορισμένες προϋποθέσεις. 
Ο κ. Φόρτωμας, τόσο στην τηλεφωνική επικοινωνία 
που είχε με τον κ. Γεωργιάδη, όσο και στην αναφο-
ρά του, τόνισε ότι η πλειοψηφία των τουριστικών 
επιχειρήσεων στα νησιά είναι μικρής δυναμικής, 
με αποτέλεσμα να χάνουν τέτοιου είδους χρημα-
τοδοτήσεις».

Ακόμα, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, Νίκος 
Συρμαλένιος, κατέθεσε αναφορά στη βουλή, 
μαζί με τον Τομεάρχη Ανάπτυξης και Επενδύσε-
ων, βουλευτή Μεσσηνίας, Αλέξη Χαρίτση. Οι δύο 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προτείνουν «να μειωθεί ή 
να μηδενιστεί το όριο των ΕΜΕ, προκειμένου να 
υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και 
ο ανταγωνισμός επενδύσεων να είναι θεμιτός και 
υγιής».

Τέλος, το μέλος της Νομαρχιακής Επιτροπής 
ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων (υπεύθυνη τμήματος Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων, πρ. αντιδήμαρχος Πάρου), 
Μαρία Χανιώτη, σε ανακοίνωσή της υποστηρίζει 
μεταξύ άλλων:

«Είναι βέβαιο ότι η κυβέρνηση “εργαλειοποιεί” 
το νέο ΕΣΠΑ και το ταμείο Ανάκαμψης προσδο-
κώντας πολιτικό όφελος εν’ όψη της προκήρυξης 
των εκλογών. Η κυβέρνηση οφείλει να κοιτάξει 
με υπευθυνότητα τον κίνδυνο να αποκλειστούν οι 
επιχειρήσεις που απασχόλησαν το 2022 λιγότερες 
από 2 εργαζόμενους, ήτοι λιγότερα από 600 ένση-
μα ετησίως (...).

Η μόνη λύση είναι η μείωση ή και ο μηδε-
νισμός του ορίου των ΕΜΕ, προκειμένου να 
υπάρχουν ίσες ευκαιρίες για τις επιχειρή-
σεις και ο ανταγωνισμός επενδύσεων να εί-
ναι θεμιτός και υγιής. Η κυβέρνηση οφείλει να 
αναγνωρίσει τη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται 
χιλιάδες ΜμΕ ανά την επικράτεια και να πράξει τα 
δέοντα πέρα από επικοινωνιακούς και ψηφοθηρι-
κούς σχεδιασμούς».



Φωνή της Πάρου / 5www.fonitisparou.gr

Πτήσεις και 
προκρατήσεις

Απευθείας πτήσεις από την Αυστρία προς την 

Πάρο, σε εβδομαδιαία βάση, περιλαμβάνει και 

για τη θερινή σεζόν του 2023 ο προγραμματι-

σμός του ταξιδιωτικού πρακτορείου «Springer 

Reisen». Σημειώνεται, ότι για φέτος τα δρομολό-

για για Πάρο θα γίνονται κάθε Σάββατο, από τις 

27 Μαΐου έως τις 30 Σεπτεμβρίου.

Από εκεί και πέρα, ο προγραμματισμός του Αυ-
στριακού tour operator περιλαμβάνει πτήσεις σε 
περισσότερα από 20 ελληνικά νησιά, ενώ για τις 
Κυκλάδες θα υπάρχουν απευθείας πτήσεις από τη 
Βιέννη προς Πάρο, Μύκονο και Σαντορίνη.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, στις προτιμήσεις των 
ταξιδιωτών από την Ευρώπη και τις μεγαλύτερες 
αγορές εξερχόμενου τουρισμού στον κόσμο βρί-
σκονται οι Κυκλάδες, αλλά και η Πάρος -με τις 
πληροφορίες ν’ αναφέρουν ότι οι προκρατήσεις 
για την προσεχή τουριστική σεζόν είναι υψηλές- 
σύμφωνα με ευρήματα έρευνας που διενήργησε η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού.

ειδήσεις

Νέος δημοτικός 
σύμβουλος

Ο Κωνσταντίνος Ραγκούσης του Μιχαήλ από 
την Αγκαριά είναι νέος δημοτικός σύμβουλος Πά-
ρου, εκπροσωπώντας τον συνδυασμό της Λαϊκής 
Συσπείρωσης, έπειτα από την παραίτηση του Χα-
ρίλαου Γιουρτζίδη.

Σημειώνεται ότι, στη διαδικασία αντικατάστα-
σης κλήθηκαν κατά σειρά οι επιλαχόντες Ιωάννης 
Κρητικός και Φραγκίσκος Τσαντάνης, οι οποίοι 
δεν αποδέχθηκαν τη θέση.

Συμμόρφωση 
του ΥΠ.ΕΣ.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε το υπουργείο Εσωτε-
ρικών ενημερώνει για τις πρόσφατες νομοθετικές 
αλλαγές που επήλθαν σε ότι αφορά στις αρμοδιό-
τητες των δημοτικών συμβουλίων και των οικονο-
μικών επιτροπών σε συμμόρφωση της απόφασης 
του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), το οποίο 
έκρινε ως αντισυνταγματική τη μεταφορά σημα-
ντικού οικονομικού αντικειμένου αρμοδιοτήτων 
του δημοτικού συμβουλίου στην οικονομική επι-
τροπή των δήμων βάσει των νόμων 4623/2019 
(Α’ 134) και 4625/2019 (Α’ 139).

Ειδικότερα με την εγκύκλιο, παρέχεται ενημέρω-
ση για τις αλλαγές που επήλθαν με τις διατάξεις 
του ν. 5013/2023 αναφορικά με τα ακόλουθα ζη-
τήματα:

- Άρθρα 31 και 37 παρ. 2: Αρμοδιότητες Οικονο-
μικής Επιτροπής των Δήμων - Έγκριση αποφάσε-
ων Δημάρχων από το δημοτικό συμβούλιο.

- Άρθρα 32 και 37 παρ. 1: Θητεία της οικονομι-
κής επιτροπής και της επιτροπής ποιότητας ζωής 
δήμων και χρόνος διεξαγωγής εκλογής των με-
λών τους.

- Άρθρο 36: Ρύθμιση κυκλοφορίας με αποφάσεις 
του δημοτικού συμβουλίου. Τροποποίηση της παρ. 
2 του άρθρου 82 του ν. 3463/2006.

Υποψήφιοι του 
ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

Στη διάρκεια της Κυριακάτικης συνεδρίασης της 
Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλα-
γής -και έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας επι-
τροπής- ανακοινώθηκε το 82% των ψηφοδελτίων 
για τις ερχόμενες βουλευτικές εκλογές.

Αναφορικά με τη λίστα των Κυκλάδων επιση-
μοποιήθηκαν οι 3 (από τις 6) υποψηφιότητες, 
χωρίς να υπάρχει κάποια έκπληξη στα ονόματα. 
Πιο συγκεκριμένα, υποψήφιοι βουλευτές θα είναι 
ο ιατρός Γιάννης Βλασερός και ο επιχειρηματί-
ας Γιάννης Πολυχρονάκος από τη Νάξο, καθώς 
και ο εκπαιδευτικός Τζώρτζης Μακρυωνίτης 
από τη Σύρο.
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Κοινόχρηστοι χώροι
Με πρόσκλησή του ο δήμος Πάρου, γνωστοποιεί ότι ξεκίνησε η υποβολή 

αιτήσεων για την παραχώρηση χρήσης κοινόχρηστων χώρων.
Όσοι ενδιαφέρονται για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων και 

κατά συνέπεια παραχώρηση της χρήσης κοινόχρηστου χώρου πεζοδρομίου για 
το έτος 2023, μπροστά από το κατάστημά τους, θα πρέπει να υποβάλλουν αί-
τηση προς τον δήμο Πάρου μέχρι τις 31 Μαΐου, στα email: e.tzanakopoulou@
paros.gr (Γραφείο Εσόδων) ή protokolo@paros.gr (Γραφείο Πρωτοκόλλου), 
για τον περαιτέρω έλεγχο από την αρμόδια επιτροπή, την καταβολή του ανά-
λογου τέλους και κατόπιν την έκδοση της σχετικής άδειας παραχώρησης του 
χώρου.

Πέραν της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής η χρήση θα θεωρείται ως 
αυθαίρετη και θα επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις. Αιτήματα παραχώρησης 
δεν θα γίνονται δεκτά μετά την έλευση της παραπάνω προθεσμίας, πλην ορι-
σμένων αιτιολογημένων εξαιρέσεων, όπως π.χ. τις περιπτώσεις εκείνες που 
αφορούν καταστήματα των οποίων η άδεια λειτουργίας καταστήματος ή γνω-
στοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εκδόθηκε 
μετά τις 31 Μαΐου του τρέχοντος έτους.

Στην αίτηση θα αναγράφονται:
α) Το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία του αιτούντος, το είδος και η διεύθυνση 

της ασκούμενης επιχείρησης.
β) Η θέση, η έκταση και το είδος του αιτούμενου προς χρήση χώρου ως και 

η χρονική διάρκεια για την οποία αιτείται η παραχώρηση της χρήσης αυτού.
Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης είναι:
α) Η μη ύπαρξη, εις βάρους του ενδιαφερομένου, βεβαιωμένων κάθε είδους 

ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρε-
μοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική 
νομοθεσία.

β) Η επιχείρηση να διαθέτει την απαραίτητη βάσει νόμου «Άδεια ίδρυσης και 
λειτουργίας καταστήματος» ή «Γνωμοδότηση λειτουργίας καταστήματος», για 
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου στις Λεύκες

Το Σάββατο (28/1) πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου με τους Λευκιανούς στο χώρο της Κοινότητας.

 Ο επικεφαλής του συνδυασμού, Κώστας Ροκονίδας, ενημέρωσε τους παρευ-
ρισκόμενους για τη δράση της Λαϊκής Συσπείρωσης ως αντιπολίτευση, που 
έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο, ακόμα και κάτω από τις ιδιάζουσες συνθήκες 
της πανδημίας, στη ανάδειξη μιας σειράς προβλημάτων με κάθε τρόπο. Είτε 
φέρνοντας τα με τη μορφή ερωτήσεων προ ημερησίας, είτε με την μορφή 
εισήγησης θεμάτων στο δημοτικό συμβούλιο, οδηγώντας το, με τις τεκμηριω-
μένες θέσεις, σε ομόφωνες αποφάσεις. Πρωτοβουλίες στα ζητήματα της υγείας 
που εν μέσω πανδημίας γιγαντώθηκαν, της καθαριότητας και του ΧΥΤΑ, της 
παιδείας και των κτιριακών υποδομών, όπου σημειώθηκαν βήματα μόνο κάτω 
από τη συνεχή πίεση και έλεγχο της αντιπολίτευσης.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης στάθηκε στην απαξίωση των κοινο-
τικών συμβουλίων, τονίζοντας ότι ενώ συζητούσαν και προωθούσαν θέματα 
που απασχολούσαν τις κοινότητες αυτά δεν τέθηκαν ποτέ προς συζήτηση στο 
δημοτικό συμβούλιο. Το ίδιο συνέβη και με την κοινότητα Λευκών. 

Η κοινοτική σύμβουλος Αφροδίτη Αλεξοπούλου ενώ έθεσε προς συζήτηση 
προβλήματα του χωριού, όπως η καθαριότητα και το ανεπαρκές αριθμητικά 
προσωπικό σε σχέση με τις ανάγκες ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, τρό-
ποι αποσυμφόρησης του κυκλοφοριακού, οι χώροι παρκινγκ, η συντήρηση 
και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας κ.α., αυτά δεν έφθασαν ποτέ στο 
δημοτικό συμβούλιο.

Ο κ. Ροκονίδας για άλλη μια φορά στάθηκε και εξήγησε στη συζήτηση και 
στα εύλογα ερωτήματα που τέθηκαν γιατί σήμερα ο δρόμος της διεκδίκησης 
είναι μονόδρομος εάν ο Παριανός λαός θέλει λύσεις των προβλημάτων και 
όχι δήθεν λύσεις και κουκούλωμα στο πλαίσιο μιας απλής διαχείρισης και 
γραφειοκρατικής διεκπεραίωσης υποχρεώσεων και προσταγμάτων της κε-
ντρικής εξουσίας.

Υπενθυμίζεται, ότι ανάλογες συναντήσεις έχουν προηγηθεί στον Κώστο, τον 
Πρόδρομο και τη Μάρπησσα

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

mailto:e.tzanakopoulou@paros.gr
mailto:e.tzanakopoulou@paros.gr
mailto:protokolo@paros.gr
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«Καλό ταξίδι» 
Μανώλη...

Ξημέρωμα Δευτέρας 30 Ιανουαρίου έφυγε ανα-
πάντεχα από κοντά μας ο Αρχιτέκτων-Μηχανικός 
Μανώλης Ισιγώνης, ο Οποίος γεννήθηκε το 1951 
και μεγάλωσε στην Αθήνα. Ο παππούς του είχε 
καταγωγή από την Μάρπησσα Πάρου.

Απόφοιτος Αρχιτεκτονικής Σχολής από το Πα-
νεπιστήμιο Φλωρεντίας στην Ιταλία το 1975. Πο-
λιτικοποιημένος από τα φοιτητικά του χρόνια στο 
χώρο της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς. Από 
το 1981 ζούσε και εργαζόταν επαγγελματικά στον 
τόπο καταγωγής του στην Μάρπησσα Πάρου.

Ασχολήθηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση από 
το 1978 σαν υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος 
στην Αθήνα με τον Συνδυασμό «Αθήνα Λαϊκή 
Ενότητα».

Το 1986 εκλέγεται στο Κοινοτικό Συμβούλιο 
της Μάρπησσας σαν επί κεφαλής του Συνδυα-
σμού «Ενωτική Δημοκρατική Κίνηση Μάρπησσας 
(ΕΔΚΜ)». Στη συνέχεια πρωτοστατεί στη δημι-
ουργία του Ενιαίου Συνδυασμού Μάρπησσας και 
εκλέγεται κοινοτικός σύμβουλος με Κοινοτάρχη 
τον Τάσο Τζιώτη το 1990 και το1994. 

Συμμετείχε στις διεργασίες του κοινού πορίσμα-
τος ΚΚΕ-ΕΑΡ που κατέληξαν στη δημιουργία του 
Ενιαίου Συνασπισμού της Αριστεράς και της Προ-
όδου.

Τον Νοέμβριο του 2011, σαν πρώτος δημοτικός 
σύμβουλος σε ψήφους με το ψηφοδέλτιο της Κί-
νησης Ενεργών Πολιτών Πάρου (ΚΕΠΠ), αντικα-
τέστησε τον Μανώλη Γλέζο στο δημοτικό συμβού-
λιο του Δήμου Πάρου, όταν εκείνος παραιτήθηκε, 
σύμφωνα με την απόφαση της Κίνησης για κυκλι-
κή συμμετοχή των συμβούλων σε αυτό.

Συμμετείχε την εποχή της κρίσης στη Λαϊκή Επι-
τροπή Πάρου αντιστεκόμενος στην επιβολή των 
χαρατσιών της εποχής και στις διακοπές του ηλε-
κτρικού ρεύματος στα νοικοκυριά που αδυνατού-
σαν να πληρώσουν τους λογαριασμούς. Μέλος της 
επιτροπής για την Δημοσιά Υγεία στο νησί μας την 
εποχή του μεγάλου κινήματος.

Δούλεψε ενεργά για το στήσιμο της Τοπικής 

Οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ Πάρου - Αντιπάρου και πα-
ρέμεινε ενεργό μέλος της μέχρι το δημοψήφισμα 
του «ΟΧΙ» που έγινε «ΝΑΙ», οπότε και αποχώρησε. 
Παρέμεινε σαν ανένταχτος Αριστερός δραστήριο 
μέλος της παριανής κοινωνίας.

Διετέλεσε Πρόεδρος Συλλόγου Αρχιτεκτόνων 
Κυκλάδων και μέλος αντιπροσωπείας της ΣΑΔΑΣ-
Πανελλήνιας Ένωσης Αρχιτεκτόνων. Πολλές φο-
ρές μέλος της Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Επιτρο-
πής δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Άνθρωπος της προσφοράς και αρωγός μιας σει-
ράς μελετών και έργων στο χωριό του τη Μάρ-
πησσα.

Τελευταία του πολιτική πράξη το μήνυμα πα-
ρουσίας του και στήριξης της Λαϊκής Συσπείρω-
σης στη πρόσφατη συγκέντρωση του συνδυασμού 
στη Μάρπησσα.

Η σορός, κατόπιν επιθυμίας του, αποτεφρώθηκε 
στην Ριτσώνα και η καύση πραγματοποιήθηκε την 
Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023.

“Η είδηση του θανάτου του αγαπητού συναδέλφου 
Μανώλη Ισιγώνη, προκάλεσε την ειλικρινή θλίψη 
όλων όσων τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί 
του. Θα τον θυμόμαστε ως έναν καλό φίλο, έναν 
καλό αρχιτέκτονα, έναν καλό και ενεργό πολίτη με 
παρουσία σε πολλά συλλογικά, επαγγελματικά, δη-
μοτικά και κοινωνικά όργανα και δράσεις. Εκφρά-
ζουμε τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένειά του 
και στους οικείους του”, αναφέρουν σε κοινή τους 
ανακοίνωσή του οι Σύλλογοι Μηχανικών Πάρου 
και Νάξου και ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Κυκλά-
δων.

Τσικνοπέµπτη
από το µεσηµέρι µε σούβλες

και µεγάλη ποικιλία κρεατικών!

Λεύκες, Πάρος, Τ: 22840 43089, www.agnadioparos.com, info@agnadioparos.com

µέλος του
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Η αλήθεια είναι ότι τη φετινή σεζόν δεν ήταν 
αυτοσκοπός, ούτε στόχος ο πρωταθλητισμός. Άλ-
λωστε η ομάδα δεν ενισχύθηκε ιδιαίτερα, ξεκίνη-
σε με ελλιπές ρόστερ, ωστόσο έδειξε ένα μαχητι-
κό αγωνιστικό πρόσωπο τις πρώτες αγωνιστικές 
του πρωταθλήματος, ολοκληρώνοντας τον πρώτο 
γύρο στην 2η θέση με δύο νίκες μία ισοπαλία και 
μία ήττα.

Ακολούθως όμως -μετά την γνωστοποίηση της 
ποινής αφαίρεσης 10 βαθμών- ήρθε σταδιακά η 
«κάτω βόλτα», με το κλίμα να γίνεται βαρύ και την 
ομάδα να «νοσεί» αγωνιστικά. Στον δεύτερο γύρο 
η ομάδα γνώρισε τέσσερις ήττες σε ισάριθμα παι-
χνίδια, ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι δέχθηκε 16 
γκολ και πέτυχε μόλις 1.

Η αποχώρηση του Γιώργου Μοστράτου από την 
τεχνική ηγεσίας της Α.Ε. Πάρου, αλλά και του γε-
νικού αρχηγού Γιώργου Παντελαίου, αποτέλεσε 
την αρχή για να παρθούν διοικητικές αποφάσεις 
για να το υπόλοιπο της χρονιάς. Έτσι, ο πρόεδρος 
της ομάδας Βαζαίος Πετρόπουλος, συμφώνησε και 
έφερε στο νησί τον Αλέκο Αλεξανδρή για να κα-
θοδηγήσει προπονητικά την ομάδα, ενώ το ρόλο 
του γενικού αρχηγού ανέλαβε ο Στέλιος Μπόνης.

Κι ενώ οι πληροφορίες μας αναφέρουν πως έρ-
χονται κι άλλες κινήσεις σε οργανωτικό επίπεδο, 
ήδη ένας αέρας... αισιοδοξίας φαίνεται να «φυσά» 
στην Α.Ε. Πάρου, ειδικά και μετά την τελευταία 
επιβλητική νίκη και εμφάνιση με σκορ 6-2 επί 
του Παμμηλιακού (περισσότερα για το ματς αυτό 

στη σελίδα 15). Από εδώ και πέρα απομένουν δύο 
γύροι για την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος, 
όπου η ομάδα θα προσπαθήσει για το καλύτερο, 
ενώ παράλληλα στόχος αποτελεί και ο θεσμός του 
κυπέλλου, εκεί όπου ουσιαστικά η Α.Ε.Π. θέλει να 
διακριθεί.

Βέβαια, πέραν του αγωνιστικού και τις διοικη-
τικές κινήσεις, στην... εξίσωση πρέπει να μπει και 
ο κόσμος της Πάρου, στηρίζοντας την ομάδα τη 
μεταβατική αυτή περίοδο και ακολούθως συμμε-
τέχοντας πιο ενεργά στη συζήτηση για να τεθούν 
οι νέες βάσεις όπου μπορεί να κινηθεί ο σύλλογος.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Α.Ε. Πά-
ρου, Βαζαίος Πετρόπουλος, μίλησε στη «Φωνή 
της Πάρου» για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν, για 
όλα τα θέματα που απασχόλησαν το προηγούμενο 
διάστημα, δίνει τις δικές του απαντήσεις για την 
ένσταση που κατέθεσε, αλλά αναφέρει και τις απο-
φάσεις για το παρόν και το μέλλον του συλλόγου. 
Ειδικότερα, ο κ. Πετρόπουλος είπε: 

Για την ένσταση και την έφεση...

«Ουσιαστικά όλα ξεκίνησαν μετά τη λήξη και της 
ημερομηνίας παράτασης για την κατάθεση των 
φακέλων στο Αθλητικό Μητρώο της Γενικής Γραμ-
ματείας Αθλητισμού. Μία διαδικασία που είναι σε 
εξέλιξη εδώ και τέσσερα χρόνια και όλες οι ομάδες 
γνώριζαν ότι έπρεπε να κάνουν κάποιες κινήσεις 
για να είναι καθ’ όλα νόμιμες.

Στη δική μας ποδοσφαιρική Ένωση όμως, διαπι-
στώθηκε ότι δεν συνέβη αυτό και υπήρξαν παιχνί-
δια μεταξύ ομάδων, όπως ο Πύργος Σαντορίνης στη 
Α’ κατηγορία όπου συμμετείχαμε, που δεν είχαν 
καταθέσει πλήρη ή και καθόλου φάκελο. Άρα το 

πρώτο θέμα

Ο Βαζα ίος  Πετρόπουλος  γ ια 

το  παρόν  κα ι  το  μέλλον  της  Α .Ε .Π.

Αγωνιστικό «restart» με... 
αέρα αισιοδοξίας

Νέες βάσεις, με επανεκκίνηση σε όλους τους τομείς, στοχεύει να βάλει η Αθλητική 
Ένωση Πάρου -μετά τις εξελίξεις και όσα διαδραματίστηκαν το τελευταίο τρίμηνο εντός 
κι εκτός του ποδοσφαιρικού τμήματος- με τη διοίκηση να δηλώνει «παρών» παίρνοντας 
αποφάσεις και κάνοντας ανάλογες κινήσεις.
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πρωτάθλημα δεν θα ήταν έγκυρο με τη συμμετοχή 
μιας ομάδας που δεν έχει επίσημη αναγνώριση. Σε 
αυτή τη διαδικασία αντιδράσαμε, γιατί δεν συμφω-
νούμε να συμμετέχουμε σ’ ένα πρωτάθλημα που 
δεν είναι νόμιμο. Και μάλιστα, μετά από συζήτηση 
που έκανα με τον πρόεδρο της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων για 
να δω τι συμβαίνει, μου αποκάλυψε ότι θα ονομά-
σει το πρωτάθλημα ως τουρνουά. Με συγχωρείτε, 
αλλά η Α.Ε. Πάρου κατέβηκε για να παίξει ποδό-
σφαιρο, εκπροσωπώντας ένα νησί και σπαταλώ-
ντας τα χρήματα μας για τον σκοπό αυτό. Αν θέλα-
με να παίξουμε σε τουρνουά, θα συμμετείχαμε σαν 
παρέα σε κάποιο ανεπίσημο πρωτάθλημα.

Μετά από αυτό το γεγονός, στείλαμε και επιστολή 
στην Ε.Π.Σ. Κυκλάδων να μας απαντήσει τι μέλλει 
γενέσθαι και δεν πήραμε καμία απάντηση, ούτε εί-
χαμε κάποια ενημέρωση. Έτσι, λοιπόν, αναγκαστή-
καμε να στείλουμε επιστολή στη Γενική Γραμματεία 
Αθλητισμού και τον κ. Αυγενάκη για να του θίξουμε 
το πρόβλημα που υπήρχε. Δεν παρακάμψαμε καμία 
Ε.Π.Σ., όπως ειπώθηκε. Ίσα-ίσα ήταν η πρώτη στην 
οποία απευθυνθήκαμε, αλλά διαπιστώσαμε στη 
συνέχεια τις προθέσεις της και το άσχημο παιχνί-
δι που έπαιξε σε βάρος της ομάδας μας. Και αυτό 
φάνηκε καθώς ακολούθως η Ε.Π.Σ. μας πήγε και 
στο Πειθαρχικό, παρότι είχε ενημερωθεί. Μάλλον ο 
πρόεδρός της, κ. Φρέρης, έχει πρόβλημα μαζί μου 
και από προηγούμενες υποθέσεις που αφορούν το 
ποδόσφαιρο. Ωστόσο αναγκάστηκε να ακολουθήσει 
τη νομιμότητα και να μας δικαιώσει, αποβάλλοντας 
από τα πρωταθλήματα τις ομάδες που δεν είναι 
εντός του Αθλητικού Μητρώου.

Στο Πειθαρχικό η ομάδα δέχθηκε αφαίρεση 10 
βαθμών και πρόστιμο 3.000 ευρώ και επιπλέον εγώ 
προσωπικά πρόστιμο 3.000 ευρώ και απαγόρευση 
εισόδου στα γήπεδα. Και ας αναλογιστεί κανείς ότι 
ανάλογη τιμωρία, που όμοιά της δεν έχει υπάρξει 
όχι μόνο στα ερασιτεχνικά, αλλά ούτε στα επαγγελ-
ματικά πρωταθλήματα της χώρας, δέχθηκε και η 
ακαδημία του Νηρέα. Ωραίο παράδειγμα έδωσε ο 
κ. Φρέρης, για την ανάπτυξη του αθλητισμού στις 
Κυκλάδες. Επιπρόσθετα, αντί να βοηθήσει ουσια-
στικά τις ομάδες να φτιάξουν τον φάκελο για το 
Αθλητικό Μητρώο, μάλλον ασχολήθηκε περισσότε-
ρο με την υπόθεση της Α.Ε. Πάρου. Προφανώς ο 
ποδοσφαιρικός κύκλος των Κυκλάδων θέλουν τέ-
τοιους προέδρους.

Πάντως, για να κλείσουμε το θέμα, η επιστολή 
που στείλαμε ήταν καθ’ όλα νόμιμη και αυτό ανα-
φέρεται ξεκάθαρα από τον δικηγόρο στην έφεση 
που κάναμε στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομο-
σπονδία. Άρα η κίνηση που κάναμε ήταν αυτή που 
έπρεπε να γίνει. Δυστυχώς όμως τιμωρήθηκε αυ-
τός που έπραξε τα νόμιμα».

Για την αγωνιστική εικόνα και τις αλλαγές...

«Μετά απ’ όλα τα γεγονότα που προανέφερα, 
έπεσε μία κατήφεια στο ποδοσφαιρικό τμήμα, την 
οποία δεν συμμερίζομαι. Η διοίκηση έπραξε αυτό 
που όφειλε για τα συμφέροντα της ομάδας και την 
αξιοπιστία του πρωταθλήματος. Παράλληλα, άρχι-
σε και μία μουρμούρα από κάποιους ανθρώπους 
μέσα από το συμβούλιο και γι’ αυτό ακολούθως πα-
ραιτήθηκαν δύο άνθρωποι που ασχολούνταν ενερ-
γά με την ομάδα. Ο Σταύρος Τριπολιτσιώτης και ο 
Γιώργος Παντελαίος. 

Φυσικό επακόλουθο ήταν να επηρεαστεί και η 
αγωνιστική εικόνα της ομάδας, όπου κατέβαινε στα 
παιχνίδια με πολλές ελλείψεις ποδοσφαιριστών και 
ταυτόχρονα η απόδοση δεν ήταν καλή. Με αυτή την 
κατάσταση λοιπόν έπρεπε να παρθούν αποφάσεις. 
Και οι λύσεις ήταν δύο: ή να διαλυθεί η ομάδα ή να 
συνεχίσουμε την προσπάθειά μας μέχρι να ολοκλη-

ρωθεί η σεζόν και ακολούθως να προκηρυχθούν 
εκλογές. Προσωπικά δεν μπορούσα να σκεφτώ καν 
το ενδεχόμενο να διαλυθεί η ομάδα, οπότε αποφά-
σισα να κάνουμε μία νέα αρχή, να βελτιώσουμε κά-
ποια πράγματα και να πάμε την αγωνιστική χρονιά 
μέχρι τέλους.

Παράλληλα, σε συζήτηση με τους ανθρώπους της 
διοίκησης, πήραμε και την απόφαση να κάνουμε 
αλλαγή προπονητή. Σε συνάντηση στο γραφείο μου 
με τον κ. Μοστράτο για τη λύση της συνεργασίας 
μας, τον ευχαρίστησα και συμφωνήσαμε να προ-
ηγηθεί η ανακοίνωση της Α.Ε. Πάρου για το νέο 
προπονητή και μετά να κάνει τη δική του δήλωση. 
Αντ’ αυτού όμως προτίμησε με δημόσια τοποθέτη-
σή του, παραβιάζοντας τη συμφωνία μας, να κάνει 
δηλώσεις κατηγορώντας τη διοίκηση ότι λόγω της 
λανθασμένης κίνησης με την επιστολή και την τι-
μωρία, η ομάδα πήρε την κατηφόρα. Όμως η εικό-
να της ομάδας και τα τελευταία αποτελέσματα τον 
διαψεύδουν. Η νέα όψη της Α.Ε. Πάρου θα είναι 
εμφανέστατα βελτιωμένη.

Ακολούθως, φέραμε τον κ. Αλεξανδρή ν’ αναλάβει 
προπονητικά την ομάδα, με τον οποίο έχω συνερ-
γαστεί ξανά στο παρελθόν, όταν ήμουν πρόεδρος 
στον Αστέρα Μαρμάρων, με πολύ θετικά δείγματα. 
Ήδη ο ερχομός του έχει φέρει άλλον αέρα στην ομά-
δα, επέστρεψαν και παιδιά που θα μας βοηθήσουν 
ακόμη περισσότερο αγωνιστικά και είμαι αισιόδο-
ξος για την πορεία μας μέχρι το τέλος της σεζόν».

Για το μέλλον της ομάδας και τις 
συνεργασίες...

«Η Α.Ε. Πάρου πρέπει να μπει σε μία νέα βάση 

και αρκετές συζητήσεις πρέπει να γίνουν από την 
αρχή. Μόλις ολοκληρωθούν οι αγωνιστικές υπο-
χρεώσεις θα κάνουμε γενική συνέλευση και θα 
προκηρύξουμε εκλογές. Το κάλεσμα θα είναι ανοι-
χτό και όποιος ή όποιοι ενδιαφέρονται να ασχολη-
θούν με την ομάδα θα μπορούν να εκδηλώσουν το 
ενδιαφέρον τους.

Τώρα όσον αφορά το κομμάτι της συνεργασίας 
με τις υπόλοιπες ομάδες, δεν υπήρχε η βοήθεια και 
η ανταπόκριση την οποία περιμέναμε, ειδικά από 
τον Α.Ο. Πάρου. Δεν τηρήθηκαν αρκετά πράγματα 
από τα αρχικώς συμφωνηθέντα, παρ’ όλα αυτά εί-
μαστε εδώ και υπάρχει η πρόθεση να συζητήσουμε 
εκ νέου με τους καινούργιους προέδρους αν μπο-
ρούμε και σε ποια βάση να έχουμε συνεργασία. Πα-
ρατηρώ κατά καιρούς αντιδικίες με την ομάδα και 
πολλές φορές αναρωτιέμαι. Ο λόγος που έγινε μία 
ομάδα στην Πάρο ήταν για να την στηρίζουν όλοι 
και όχι να τη σαμποτάρουν. Κι αυτό το λέω γιατί όχι 
μόνο δεν στηρίχθηκε η ομάδα στην υπόθεση του 
Αθλητικού Μητρώου, αλλά πρώην και νυν παρά-
γοντες παριανών ομάδων τα έβαλαν μαζί μας και 
μας διαχώρισαν. Ακόμα και στη θαλασσοταραχή 
που προκλήθηκε, εμείς σταθήκαμε μόνοι. Ούτε ο 
δήμος, ούτε η περιφέρεια δεν ασχολήθηκε και δεν 
επικοινώνησε μαζί μας, γεγονός το οποίο μας προ-
βλημάτισε.

Όπως και να έχει, πλέον, εμείς κοιτάμε το 
παρόν και στοχεύουμε για το μέλλον. Η ομάδα 
εκπροσωπεί όλη την Πάρου, θέλουμε την συ-
σπείρωση και όλοι να στηρίξουν τη νέα προ-
σπάθεια». 

πρώτο θέμα
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Και τώρα αυτό!

Η υπόθεση της ενοικίασης του πρώην κοινο-
τικού καφενείου στην Παροικιά συζητήθηκε 
αρκετά από τους συμπολίτες μας, που σχεδόν 
όλοι ήταν αντίθετοι για το υψηλό τίμημα που 
ενοικιάστηκε.

Όπως θα διαβάσετε και στη διπλανή στή-
λη στο άρθρο του Θ. Μαρινόπουλου υπάρ-
χει ο φόβος της αύξησης των μισθωμάτων 
καταστημάτων, καθώς πολλοί πιστεύουν ότι 
αυτή η τιμή θα συμπαρασύρει τους χώρους 
που ενοικιάζονται. Κάπως έτσι ίσως είναι τα 
πράγματα αλλά...

Καταρχάς το τι τίμημα θα αποφασίσει να 
δώσει σ’ έναν διαγωνισμό ένας επιχειρημα-
τίας είναι δική του απόφαση και δεν αφορά 
τους τρίτους. Θα έλεγα ακόμα ότι μόνο διαφη-
μιστικά να χρησιμοποιήσει το καλοκαίρι κά-
ποιος τον συγκεκριμένο χώρο ότι κέρδος θα 
έχει. Ποια μεγάλη εταιρεία δε θα ήθελε εκεί 
την ταμπέλα της φάτσα-κάρτα στο λιμάνι για 
να διαφημιστεί. Δηλαδή, αν είσαι πολυεθνική 
ζύθου πού αλλού θα μπορούσες να διαφημι-
στείς καλύτερα; Ακόμα θα υποστηρίξω και ότι 
το τίμημα που πρόσφεραν οι άλλες δύο το-
πικές εταιρίες στον διαγωνισμό, μόνο μικρό 
δεν το λες. Ήταν κατά πολύ περισσότερα τα 
χρήματα που προσέφεραν από κάθε άλλη μί-
σθωση στο παρελθόν. Είναι προφανές ότι αυτό 
το ακίνητο θέλγει πολλούς.

Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι το ύψος του τι-
μήματος αλλά το πώς εδώ στην Πάρο θα αντι-
μετωπίσουμε τα πράγματα. Θα υποστηρίξω 
ακόμα ότι τα λάθη για το τίμημα ενοικίασης 
ακινήτων ξεκινάει από το δημοτικό συμβού-
λιο με το επίδομα στέγασης για τους δημο-
τικούς και άλλους δημοσίους υπαλλήλους. 
Και εκεί, κάτι παρόμοιο έγινε. Κι αυτό διότι 
όταν γνωρίζει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου ότι 
εσύ επιδοτείσαι -με το οποιοδήποτε τίμημα- 
για την ενοικίαση, θα θελήσει να καρπωθεί 
αυτά τα χρήματα. Όπως είναι φυσικό η αύξη-
ση αυτή θα συμπαρασύρει και τις υπόλοιπες 
οικίες γύρω σου.

Από την άλλη υπάρχει και μία άλλη μεγάλη 
πραγματικότητα. Το δημοτικό συμβούλιο είναι 
υπεύθυνο και ελέγχεται από την πολιτεία για 
το πώς διαχειρίζεται την περιουσία του. Όμως 
η πολιτεία, δεν έχει κανέναν λόγο σε οποιον-
δήποτε δήμο για να του υποδείξει τον τρόπο 
που θέλει να διαχειριστεί τα ακίνητά του, προς 
ωφέλεια των πολιτών. Έτσι, π.χ. στο ακίνητο 
που στεγάζεται η τράπεζα Πειραιώς στην Πα-
ροικιά, μπορεί να εισπράξεις 5000 ευρώ αν το 
δώσεις για ενοικίαση, αλλά κανείς δεν μπορεί 
να σου πει τίποτα αν αποφασίσεις να το κά-
νεις χώρο εκθέσεων.

Ο λόγος λοιπόν δεν είναι το πόσο ενοικιά-
στηκε το πρώην κοινοτικό καφενείο, αλλά τι 
έχουμε αποφασίσει εμείς να δώσουμε προς 
όφελος των πολιτών.

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

Και τώρα τι;

Μεγάλη κουβέντα γίνεται τελευταία για το θέμα 
της ενοικίασης του δημοτικού καφενείου και 
για το αν οι επιπτώσεις αυτού του γεγονότος 
θα είναι θετικές ή αρνητικές για την Πάρο και 
κατ’ επέκταση για τους μόνιμους κατοίκους της.

Συνέχεια επισημαίνουμε ότι τα πάντα είναι 
θέμα πολιτικών επιλογών. Έτσι και στην συγκε-
κριμένη περίπτωση υπήρξαν μέσα στο δημοτικό 
συμβούλιο εκ διαμέτρου αντίθετες τοποθετήσεις 
δημοτικής αρχής και αντιπολίτευσης.

Η πλειοψηφία υποστήριξε αυτό που τελικά 
έγινε, δηλαδή την εκμίσθωση με πλειστηριασμό 
του ακινήτου και η αντιπολίτευση αντιπρότεινε 
την αξιοποίησή του από μέρους του δήμου ως 
κέντρου πληροφοριών, έκθεσης τοπικών προ-
ϊόντων, ανάδειξης των εναλλακτικών μορφών 
τουρισμού στο νησί μας και χώρου αναμονής 
και εξυπηρέτησης επιβατών, με δεδομένο ότι 
ο χώρος του λιμανιού στερείται και δημόσιων 
τουαλετών.

Οι συνέπειες αυτού του γεγονότος θα φανούν 
τα επόμενα χρόνια και θα είναι οδυνηρές για το 

μεγαλύτερο μέρος των μονίμων κατοίκων του 
νησιού.

Το πρώτο που θα συμβεί είναι μία κατακόρυ-
φη άνοδος των ενοικίων των επαγγελματικών 
χώρων που θα συμπαρασύρει και τα υπόλοιπα 
ακίνητα. Ακολούθως αύξηση των αντικειμενι-
κών αξιών με επακόλουθο την αύξηση των φό-
ρων ακινήτων.

Επόμενο αποτέλεσμα η περαιτέρω αύξηση του 
κόστους διαβίωσης με τρομακτικό αντίκτυπο σε 
σημαντικές και αναγκαίες κατηγορίες δημοσί-
ων λειτουργών και όχι μόνο.

Ένα γενικό αποτέλεσμα θα είναι η άνοδος του 
κόστους ψυχαγωγίας με συνακόλουθο την απο-
μόνωση κοινωνικών ομάδων με μικρομεσαία 
εισοδήματα.

Και μια θεωρητική προσέγγιση του Κέυνς, γε-
νικότερη, που αναφέρει ότι σε ένα τόπο που έχει 
επιτευχθεί πλήρης απασχόληση, κάθε προσπά-
θεια αύξησης της επένδυσης θα ενεργοποιήσει 
μια τάση απεριόριστης αύξησης των ονομαστι-
κών αξιών, δηλαδή θα φτάσουμε σε μία κατά-
σταση αληθινού πληθωρισμού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα που προηγήθη-
κε η αλματώδης άνοδος ενοικίασης ομπρελλο-
καθισμάτων και οι κάθε λογής αυθαιρεσίες με 
σκοπό το κέρδος. Κι όποιος αντέξει...

Ο Δήμος Πάρου δεν χρειάζεται αλλαγή δια-
χείρισης, χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Κι αυτό 
μόνο μία παράταξη μπορεί να το πετύχει...

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου

Η εποχή των 
διλημμάτων...

Πέρασαν κοντά πενήντα χρόνια από τότε που 
διατυπώθηκε το πρώτο της μεταπολίτευσης 
πολιτικό δίλημμα, η ιστορική φράση που απο-
δίδεται στον αείμνηστο Μίκη Θεοδωράκη, η 
γνωστή «Ή ο Καραμανλής ή τα τανκς».

Μια φράση διλημματική που έμελλε να γίνει 
ιστορική, αλλά και να αποκτήσει διαστάσεις μύ-
θου αλλά και πολλούς μιμητές. Ήταν μια φράση 
που παρ’ όλες τις ιδεολογικές καταβολές του δη-
μιουργού της, έφερε τους πολίτες προ των ευ-
θυνών τους και διαμόρφωσε το εκλογικό απο-
τέλεσμα, δίνοντας παράλληλα μια συντριπτική 
νίκη στον τότε αρχηγό της νεοσύστατης Νέας 
Δημοκρατίας.

Στα χρόνια που μεσολάβησαν από την μετα-
πολίτευση μέχρι στις τελευταίες εκλογικές ανα-
μετρήσεις, τα πολιτικά διλήμματα δεν έλειψαν 
από την επικοινωνία των πολιτικών μας κομμά-
των. Άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι.

Διανύουμε μια χρονιά πολλαπλών εκλογών, 
Εθνικών και Αυτοδιοικητικών και στο πρώτο 
εξάμηνο του ερχόμενου έτους και των Ευρωε-
κλογών και αναμένεται ότι τον πρώτο λόγο θα 
έχουν τα πολιτικά διλήμματα, άλλοτε με αντί-
κρισμα στην πραγματικότητα και άλλοτε απλώς 
τεχνητά διλήμματα που θα αφορούν ελάχιστους 

πολίτες η και κανέναν. Το πώς θα εισπραχθούν 
από τους πολίτες, αν θα γίνουν πιστευτά, αν θα 
διαμορφώσουν θετικό, για το πολιτικό κόμμα, 
κλίμα θα φανεί στις κάλπες, στο αποτέλεσμα.

Σε κάθε προεκλογική περίοδο «χτίζονται» 
προεκλογικές καμπάνιες βασισμένες σε μια δι-
λημματική περιγραφή της επόμενης ημέρας της 
κάλπης, για τους πολίτες. Τι θα τους συμβεί.

Πολλές φορές το δίλημμα είναι και το μο-
ναδικό προεκλογικό αφήγημα ενός πολιτικού 
κόμματος ή αυτοδιοικητικού συνδυασμού. Για 
τους ειδικούς στην επικοινωνία, η επιλογή ενός 
ρεαλιστικού και εύπεπτου εκλογικού διλήμμα-
τος, θα δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα και 
μπορεί να αποβεί το βασικό όπλο της νίκης ενός 
πολιτικού φορέα. Αρκεί το δίλημμα να είναι ξε-
κάθαρο, σαφές, να στοχεύει στα ζητούμενα του 
ψηφοφόρου πολίτη και να πιάνει τον σφυγμό 
της κοινωνίας.

Μια πολιτική δύναμη που βρίσκεται στην 
εξουσία, μονόδρομη στρατηγική της είναι η θε-
τική ατζέντα προβολής των πεπραγμένων και 
κάποια διλήμματα που αφορούν το αύριο των 
πολιτών, όπως «σταθερότητα ή αστάθεια» ή 
«μπροστά ή πίσω» και άλλα συναφή.

Τα κόμματα της αντιπολίτευσης, έχουν σαν 
βάση τη στρατηγική της άρνησης απέναντι στα 
πεπραγμένα και διλήμματα ιδεολογικά, ηθικά, 
κινδυνολογία θεσμών ακόμα και δημοκρατικού 
πολιτεύματος. Τα παραδείγματα πολλά, αν ανα-
τρέξουμε σε καμπάνιες προηγουμένων εκλογι-
κών εκστρατειών.

Τα σωστά πολιτικά διλήμματα προσδιορίζουν 
πάντα το μετεκλογικό μέλλον των ψηφοφόρων 
στη βάση των αντιθέσεων. Μαύρο ή άσπρο, ανά-
πτυξη ή χρεοκοπία. Ήδη έχουν εμφανιστεί τα 
πρώτα λάιτ πολιτικά διλήμματα των κομμάτων. 
Το παιχνίδι των νέων διλημμάτων θα ανάψει 
οσονούπω!

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου
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Αντιπροσωπεία της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, 
αποτελούμενη από τους Κώστα Ροκονίδα, Θανά-
ση Μαρινόπουλο και Άγγελο Πατέλη, συναντήθη-
κε με το Δ.Σ. του Σωματείου των Εργαζόμενων 
ΟΤΑ Πάρου-Αντιπάρου (ΣΕΟΤΑΠΑ).

Στη σχετική ανακοίνωση η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση αναφέρει:

«Στη συνάντηση αυτή οι εκπρόσωποι των εργα-
ζόμενων ανέπτυξαν όλα σχεδόν τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει το διοικητικό και εργατοτεχνικό 
προσωπικό του δήμου. Τα κυριότερα είναι:

• Η υποστελέχωση του δήμου σε όλες τις υπηρε-
σίες λόγω της ανυπαρξίας προσλήψεων μόνιμου 
προσωπικού που έχει επιβληθεί διαχρονικά από 
όλες τις κυβερνήσεις και η αδιαμαρτύρητα αποδο-
χή αυτής της πολιτικής από τη δημοτική αρχή. Το 
πρόβλημα επιτείνεται από την κατάργηση πλέον 
των οκταμήνων κοινωφελούς εργασίας.

• Την αλλότρια απασχόληση προσωπικού, αφού 
για άλλες ανάγκες προσλαμβάνεται και αλλού 
χρησιμοποιείται.

• Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζό-
μενοι σχετικά με τη στέγαση και τη διαβίωση τους, 
λόγω του αυξημένου κόστους, ιδιαίτερα εκείνοι 
που δεν έχουν καταγωγή από το νησί μας.

• Οι σχέσεις της δημοτικής αρχής με τους ερ-
γαζόμενους που δεν ευνοεί ένα καλό εργασιακό 

κλίμα και έχει οδηγήσει κά-
ποιους στην αποχώρηση από 
το Δήμο μας για αλλού και 
άλλους στη συνταξιοδότηση.

• Η απουσία του γιατρού ερ-
γασίας όπως προβλέπεται από το Δημαρχείο και 
η ελλιπής κατά συνέπεια ιατρική παρακολούθηση 
του προσωπικού.

• Τα προβλήματα του Δημαρχείου σε σχέση με 
την ασφάλεια των εργαζόμενων και άλλα πολλά.

Από μέρους μας αναγνωρίσαμε το δίκιο των ερ-
γαζομένων και εκφράσαμε τη συμπαράσταση μας 
στα δίκαια αιτήματά τους σε σχέση με τις διεκδι-
κήσεις τους και τα δικαιώματά τους. Υπενθυμίσαμε 
ότι όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν δίπλα στους αγώ-
νες τους, στηρίξαμε τα αιτήματα τους, όπως το αί-
τημα χορήγησης επιδόματος σίτισης και στέγασης 
και των μέσων ατομικής προστασίας που δικαιού-
νται, αναδείξαμε τους κινδύνους που βιώνουν οι 
εργαζόμενοι στην καθαριότητα και απαιτούμε να 
παρθούν συγκεκριμένα μέτρα για την προστασία 
της ζωής τους.

Οι αιρετοί έρχονται και παρέρχονται, η “προίκα” 
του δήμου είναι οι εργαζόμενοι του και απαιτείται 
όχι μόνο η στήριξη τους από τους αιρετούς αλλά 
και η στήριξη του παριανού λαού στο δύσκολο και 
κάτω από αντίξοες συνθήκες έργο τους».

Κτηματολόγιο
Με πρόσφατη τροπολογία το υπουργείο Ψηφι-

ακής Διακυβέρνησης, στο οποίο έχει περάσει η 
αρμοδιότητα του Κτηματολογίου, αποφάσισε να 
δώσει επιπλέον περιθώριο στους πολίτες να προ-
βούν στις αναγκαίες διορθώσεις (μέχρι τα τέλη του 
2023) προκειμένου να οριστικοποιηθούν οι πρώ-
τες εγγραφές και τα περιουσιακά τους στοιχεία να 
μην περιέλθουν στο Δημόσιο.

Οι αρχικές εγγραφές είναι εκείνες που εμφανίζο-
νται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής μετά 
την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και πριν 
από την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου 
στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάνω στις εγγραφές 
αυτές στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή δι-
καιώματος.

«Θα υπάρξει κάποια νομοθετική παρέμβαση, η 
οποία όμως δεν θα είναι οριζόντια γιατί διαφορε-
τικά θα είναι σαν να τιμωρούμε τους πολίτες που 
έσπευσαν εγκαίρως στο Κτηματολόγιο και έχουν 
οριστικές εγγραφές», αναφέρει ο υφυπουργός Ψη-
φιακής Διακυβέρνησης, αρμόδιος για το Κτηματο-
λόγιο, Θόδωρος Λιβάνιος.

Το μέτρο της παράτασης αφορά όλους τους ιδι-
οκτήτες, οι οποίοι αποκτούν τη δυνατότητα να 
προχωρήσουν στις αναγκαίες διορθώσεις ή να 
ασκήσουν όπου απαιτείται ένδικα μέσα για να μη 
χαρακτηριστεί ένα ακίνητο «αγνώστου ιδιοκτήτη».

Τα... είπαν Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου και ΣΕΟΤΑΠΑ
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ: πωλούνται 3 
σπίτια, 150 τ.μ. το καθένα, με 2 
στρέμματα και πηγάδι. όλα μαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιμή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

Πωλούνται από κατασκευαστή τα 
εξής ακίνητα:
ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ: Παροικίας: Μονο-
κατοικία 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

ΘΑΨΑΝΑ: Κτήμα 10,5 στρέμματα 
επί του δρόμου, με ρεύμα. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6946550600.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, 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 
6977442828 - 6974811838

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ενοικιάζεται επί της 
κεντρικής λεωφόρου της Μάρπησ-
σας. Κυρίως αίθουσα καταστήματος 
200 τ.μ., γραφεία 80 τ.μ., αποθήκη 
150 τ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6942826399

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΟΔΗΓΟΣ 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

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ 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

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη 
στελέχωση SUPER MARKET στη 
Μάρπησσα και στην Παροικιά όλων 
των ειδικοτήτων. Κρεοπώλης, 
Ταμίες, Άτομα για ανεφοδιασμό, 
Αποθηκάριοι, 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

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται 
από κατασκευαστική εταιρεία στην 
Πάρο, για το κατάστημα λιανικής. 
Αποστολή βιογραφικών στο info@
jmconstructions.gr, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2284022765.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τη θέση 
πωλητή/πωλήτριας καθώς και ένα 
άτομο για τη θέση του οδηγού. Ικανο-
ποιητικός μισθός. Παρέχεται διαμονή. 

Πληροφορίες στο email μας: info@
tserkiparos.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 
ζητούνται από τη ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε στο 
υποκατάστημα της στην Πάρο, στα 
πλαίσια συνεργασίας της με μεγάλες 
εταιρείες στον τομέα των τροφίμων. 
Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε ανά-
λογη θέση, μισθός ικανοποιητικός. 
Μπορείτε να στείλετε βιογραφικό 
στο email paros.mietsel@gmail.com 
ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 
τηλέφωνο 22840 26161

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη 
απασχόληση σε φαρμακείο στην 
Πάρο. Απαραίτητη η άριστη γνώση 
αγγλικών. Άλλες ξένες γλώσσες 
ή/και εμπειρία στο χώρο του 
φαρμακείου θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να στέλνουν το βιογραφικό τους στο 
email: parospharma@yahoo.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στην Παροικιά για τη θερινή σεζόν, 
στις θέσεις: απογευματινό ρεσε-
ψιονίστ, μπουφέ, συντηρητή. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6947 023 004.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για μικρό 
ξενοδοχείο στη Παροικιά. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, καλές αποδοχές. Τηλ. 
6934 630438

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στη Χρυσή Ακτή για τη θερινή 
σεζόν, στις θέσεις: ρεσεψιονίστ και 
καμαριέρας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6931 
728 111

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
για μόνιμη εργασία από εταιρεία 
διανομών. Απαιτούμενα προσόντα: 
Απόφοιτος Λυκείου, γνώση αγγλικής 
γλώσσας, γνώσεις λογιστικής, γνώ-
ση Η/Υ, δυναμική προσωπικότητα, 
ευγενική συμπεριφορά. Βιογραφικά 
στο Fax : 22840 41563, E-mail: 
arhicom1@otenet.gr ή επικοινωνία 
στα τηλέφωνα 22840 41252, 41764.

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ ζητείται από 
εστιατόριο, για 4ήμερη απασχόληση. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6932362568

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ με προϋπηρεσία 
σε Γ’ κατηγορίας βιβλία (διπλο-
γραφικά) ζητείται από λογιστικό 
γραφείο στην Παροικιά. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: dimkasta@
otenet.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το κατά-
στημα ΥΡΙΑ στη Μεσσάδα. Τηλ. Για 
πληροφορίες: 6944115555

ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - 
ΒΟΗΘΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 
ζητούνται για την επιχείρηση 
PiscinesIdeales στην Αλυκή. Προϋπη-
ρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Πλήρης 
απασχόληση σε ετήσια βάση. Πολύ 
καλές αποδοχές. Για πληροφορίες 
καλέστε στο 22840 28788.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το 

Ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5* στήν Χρυσή 

Ακτή Πάρου, με σχετική εμπειρία. 

Επιθυμητή η γνώση αγγλικής η άλλης 

γλώσσας. Αμοιβή ικανοποιητική. 

Πληροφορίες τηλ.: 6936 898764, 

e-mail: info@ poseidon-paros.gr

Ατζέντα 
εκδηλώσεων

ΚΩΣΤΟΣ: Το εκκλησιαστικό συμβούλιο του Ιε-
ρού Ενοριακού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Κώ-
στου σας προσκαλεί στην εκδήλωση «Μητέρα εί-
ναι ο κυματοθραύστης του λιμανιού», η οποία θα 
πραγματοποιηθεί στο Πνευματικό Κέντρου του Ι.Ν. 
Αγίου Αθανασίου του Παρίου, το Σάββατο (4/2) και 
ώρα 6.30 μ.μ.

Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλία του ιατρού 
- μαιευτήρα Αντωνίου Αρκά, εκκλησιαστικούς 
ύμνους της εορτής της Υπαπαντής του Κυρίου, 
ποιήματα και διηγήματα από τα παιδιά του κα-
τηχητικού σχολείου και τραγούδια υπό την διεύ-
θυνση του μουσικού Αστέριου Ρήγα. Επίσης, θα 
τιμηθεί από την Ενορία η μεγαλύτερη σε ηλικία 
μητέρα του χωριού.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προ-
δρόμου «Σκόπας ο Πάριος», συνεχίζοντας τις δρά-
σεις του και στο νέο έτος, ανακοίνωσε ότι στον 
χώρο του Συλλόγου «Δεξαμενή» θα πραγματοποι-
ηθεί η κατασκευή της Αποκριάτικης μάσκας, με 
την κεραμίστρια Βασιλική Χαρολίδη.

Η έναρξη της δράσης θα γίνει την Κυριακή 5 
Φεβρουαρίου και ώρα 11.30 π.μ. Περισσότερες 
πληροφορίες στο τηλέφωνο 6934853490 (Μαρία 
Παυλάκη). 

Χωρίς πλοία 
στις 8-9/2

Πανελλαδική 48ωρη προειδοποιητική απεργία 
στα πλοία όλων των κατηγοριών, αποφάσισε κατά 
τη συνεδρίασή της η διοίκηση της Πανελλήνιας 
Ναυτικής Ομοσπονδίας (Π.Ν.Ο.), καλώντας την 
κυβέρνηση και την εργοδοσία να αφήσουν κατά 
μέρος την αρνητική τους στάση και να δώσουν 
επιτέλους λύσεις στα φλέγοντα προβλήματα του 
κλάδου.

Σημειώνεται ότι, η πραγματοποίηση της 48ωρης 
πανελλαδικής απεργίας θα ξεκινήσει την Τετάρτη 
8 Φεβρουαρίου (ώρα 06.00 π.μ.) και αναμένεται 
να ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 
(ώρα 06.00 π.μ.).

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)
ΙΙ. Αντικείμενο 
Παρακολούθηση/Υποστήριξη κατασκευής έργων της εταιρείας, 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. 
Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά
1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής 

κτηριακών έργων
2. Εμπειρία άνω των δέκα ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων
3. Διαχείριση κατασκευαστικών συνεργείων και συντονισμός παραγγελιών
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, Εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης έργων.
12. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, 

unsupervised work
13. Δυνατότητα μετακίνησης αν απαιτηθεί (περίπου 10% του χρόνου απασχόλη-

σης)
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες)
ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις 
Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα 
τη Ν. Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο, μεταξύ γραφείου και 
εργοταξίων. 
Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Από τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία ζητείται υπάλληλος για στελέχωση του 
τμήματος λογιστηρίου στην Πάρο.
Απαραίτητα προσόντα:
• Προϋπηρεσία σε λογιστική διαχείριση (διπλογραφικά – απλογραφικά 

βιβλία), καταχώρηση στοιχείων, διευθέτηση φορολογικών & ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων 

• Πτυχίο οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, γραπτού και προφορικού λόγου
• Άριστη γνώση MS Office
• Σύνταξη και έκδοση ΑΠΔ - ΕΡΓΑΝΗ οικοδομοτεχνικών έργων
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Θέληση για εκμάθηση και ενσωμάτωση σε μια ομάδα με διεθνείς εμπειρίες 

και επαφές, σύγχρονες μεθόδους μελέτης, διαχείρισης και κατασκευής έργων
 Επιθυμητά προσόντα:
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί αναλόγως
• Χρήση λογιστικών εφαρμογών
Αποστολή βιογραφικού στο email: 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€ 
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Εκτός ενίσχυσης μεγάλος 
αριθμός κτηνοτρόφων

Μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων φαίνεται να μένει εκτός της έκτακτης στή-
ριξης για τις ζωοτροφές, προκαλώντας αντιδράσεις. Συγκεκριμένα, όπως ση-
μειώνει ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (Σ.Ε.Κ.), μετά την ανάρτηση 
του προσωρινού πίνακα παραδεκτών και μη παραδεκτών αιτήσεων για την 
έκτακτη στήριξη των κτηνοτρόφων, μεγάλος αριθμός κτηνοτρόφων εμφανί-
ζεται απορριπτόμενος από το σύστημα, ανάμεσά τους και νέοι αγρότες - κτη-
νοτρόφοι καθώς και κτηνοτρόφοι που έκαναν μεταβιβάσεις.

Στις βασικές αιτίες απόρριψης, όπως καταγράφηκαν από τα μέλη του Σ.Ε.Κ., 
είναι:

1. Μεγάλος αριθμός δικαιούχων κατά την κατάθεση της αίτησης, παρότι δι-
έθετε το απαιτούμενο εισόδημα, το σύστημα τους απέρριπτε και τους εμφάνιζε 
ότι δεν έχουν εισόδημα.

2. Κτηνοτρόφοι που έχουν δηλωμένο (βασικό) ΚΑΔ γεωργικό (π.χ. αγρό-
της με τριφύλλια ή καλαμπόκια), παρουσιάζονται ως απορριπτόμενοι, παρότι 
πληρούν τα κριτήρια που προβλέπει το σχετικό πλαίσιο για το Μέτρο 22. Το 
φαινόμενο αυτό είχε παρουσιαστεί και κατά την πληρωμή της πρώτης ενίσχυ-
σης των ζωοτροφών.

3. Παράλληλα, πολλοί κτηνοτρόφοι από διάφορες περιοχές της χώρας, ανέ-
φεραν ότι στις αιτήσεις εμφανίζεται η ένδειξη «ΕΛΛΙΠΗΣ» χωρίς να γνωρί-
ζουν την αιτία.

Επίσης, όπως ζητούν οι κτηνοτρόφοι «ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να 
πάρει θέση η κυβέρνηση είναι αν η συγκεκριμένη ενίσχυση είναι ακατάσχετη, 
δηλαδή αν οι τράπεζες μπορούν να κατάσχουν τα ποσά, λόγω οφειλών των 
κτηνοτρόφων».

Σημειώνεται ότι, στις περιπτώσεις που απορρίπτονται οι κτηνοτρόφοι, λόγω 
μη εμφάνισης εισοδήματος στο σύστημα από την παραγωγή κτηνοτροφικών 
προϊόντων, να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του «ΑΡΤΕΜΙΣ» και των κατά 
τόπους Κτηνιατρικών Διευθύνσεων, ιδιαίτερα για την πώληση ζώντων ζώων.

Δωρεάν σεμινάρια για 
τον πρωτογενή τομέα

Συνεχίζεται και το 2023 η συνεργασία του Επιμελητηρίου Κυκλάδων με το 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την υλοποίηση ενός νέου κύκλου δω-
ρεάν εκπαιδευτικών σεμιναρίων με στόχο την ανάδειξη και αξιοποίηση του 
αγροδιατροφικού πλούτου των Κυκλάδων και την ενίσχυση των παραγωγι-
κών δυνάμεων του αγροδιατροφικού και πρωτογενούς τομέα.

Τα φετινά σεμινάρια χωρίζονται σε δύο θεματικές:
Το θέμα του πρώτου σεμιναρίου είναι οι ελιές και τα εσπεριδοειδή, με ειση-

γητή τον κ. Πέτρο Ρούσσο, Καθηγητή Δενδροκομίας-Ελαιοκομίας, Διευθυντή 
Εργαστηρίου Δενδροκομίας, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής Γεωπο-
νικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα τρία επόμενα είναι αφιερωμένα στη μελισσοκομία και εισηγητής για το 
θέμα αυτό είναι ο Δρ. Αντώνης Τσαγκαράκης, Επίκουρος Καθηγητής Γεωργι-
κής & Παραγωγικής Εντομολογίας του Εργαστηρίου Σηροτροφίας & Μελισ-
σοκομίας, Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τα σεμινάρια ξεκινούν τον Φεβρουάριο (18:00-20:00) ως εξής:
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου: Το κλάδεμα της ελιάς και των εσπεριδοειδών.
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου: Οι ασθένειες των μελισσών και η αντιμετώπισή 
τους στις Κυκλάδες.
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου: Οι εχθροί των μελισσών και η αντιμετώπισή τους 
στις Κυκλάδες.
Τρίτη 7 Μαρτίου: Η βασιλισσοτροφία στις Κυκλάδες.

Κάθε ενδιαφερόμενος που δραστηριοποιείται στον χώρο του πρωτογενούς 
τομέα, της αγροδιατροφής και της γαστρονομίας στις Κυκλάδες μπορεί να 
παρακολουθήσει τα σεμινάρια μέσω ψηφιακής πλατφόρμας.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τους εισηγητές, καθώς 
και την αίτηση συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε εδώ ή να επικοινωνήσετε 
με το Τμήμα Κατάρτισης του Επιμελητηρίου Κυκλάδων στη Σύρο στο τηλ. 
2281082346 (εσ. 4), καθώς και στο γραφείο της Πάρου στο τηλ. 2284023031.
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Κ14: Ήττες  
για Α.Ο.Π.  
και Νηρέα

Εντός έδρας ήττες, από τη δυνατή και πρωτοπό-
ρο ομάδα του Πανθηραϊκού, γνώρισαν τα τμήματα 
Κ14 του Α.Ο. Πάρου και του Νηρέα, για το αντί-
στοιχο πρωτάθλημα του 3ου ομίλου.

Στο πρώτο παιχνίδι, για την 12η αγωνιστική, ο 
Α.Ο.Π. στάθηκε πολύ καλά για ένα ημίχρονο, αλλά 
τελικώς ηττήθηκε με σκορ 1-0. Το μοναδικό γκολ 
για την ομάδα της Θήρας, που έκρινε και τη συνά-
ντηση, σημείωσε ο Μικέλ Μέσι (53’) με απευθείας 
φάουλ, ενώ ο ίδιος παίκτης είχε και δοκάρι.

Στο άλλο παιχνίδι, για την 4η αγωνιστική, ο Νη-
ρέας έπαιξε ανοιχτό ποδόσφαιρο και παρά την ήττα 
με 7-2 έδειξε κατά διαστήματα καλά στοιχεία. Για 
την ομάδα της Νάουσας σκόραραν οι Ν. Σκιαδάς 
(50’) και Τσαχπίνης (69’), ενώ για τον Πανθηραϊ-
κό τα γκολ πέτυχαν οι Λ. Μέσι (22’), Καρτίμπελης 
(26’, 34’, 63’), Αλ. Μουχάντρι (48’), Μπόκας (53’) 
και Κλ. Μουχάντρι (57’).

Το πρωτάθλημα συνεχίζεται με την διεξαγωγή 
της 6ης αγωνιστικής το ερχόμενο διήμερο, όπου 
όλες οι «μάχες» είναι μεταξύ Πάρου και Νάξου. Πιο 
συγκεκριμένα το Σάββατο (4/2) ο Μαρπησσαϊκός 
θα αντιμετωπίσει (14.00) εκτός έδρας τον Παννα-
ξιακό, ενώ την Κυριακή (5/2) ο Νηρέας θα φιλοξε-
νηθεί (14.00) από το Φιλώτι και ο Α.Ο. Πάρου θα 
υποδεχθεί (19.30) τον ΠΑΣ Νάξου.
Η βαθμολογία:
1. Πανθηραϊκός 15 β. (5 αγώνες)
2. ΠΑΣ Νάξου  12 β. (5 αγώνες)
3. Α.Ο. Πάρου  7 β. (4 αγώνες)
4. Φιλώτι  6 β. (4 αγώνες)
5. ΑΜΕΣ Νηρέας 4 β. (4 αγώνες)
6. Μαρπησσαϊκός 0 β. (4 αγώνες)
7. Πανναξιακός 0 β. (4 αγώνες)

Κ12: Μία νίκη 
και μία ήττα ο 
Α.Ο.Π.

Διπλή αγωνιστική αποστολή είχε στη Μήλο την 
Κυριακή το τμήμα Κ12 του Α.Ο. Πάρου, καταγρά-
φοντας μία νίκη και μία ήττα. 

Στο πρώτο χρονικά παιχνίδι οι πιτσιρικάδες του 
Α.Ο.Π. έχασαν με 2-0 από τον Παμμηλιακό 1, ενώ 
στο δεύτερο διαδοχικό ματς επικράτησαν εύκολα 
με 5-0 του Παμμηλιακού 2.

Πλέον, μετά από 8 παιχνίδια που έχει δώσει ο 
Α.Ο.Π. στον 2ο όμιλο του πρωταθλήματος Κ12, με-
τράει 3 νίκες, 1 ισοπαλία και 4 ήττες, όντας στην 
3η θέση.

Κ16: Νίκησαν 
Α.Ο.Π. και 
Μαρπησσαϊκός

Νίκες με το ίδιο σκορ (4-1) σημείωσαν το Σαββα-
τοκύριακο οι ομάδες Κ16 του Α.Ο. Πάρου και του 
Μαρπησσαϊκού, όπου αμφότερες συνεχίζουν στην 
πρώτη δυάδα της βαθμολογικής κατάταξης.

Ειδικότερα, ο Α.Ο.Π. επιβλήθηκε εκτός έδρας του 
Παμμηλιακού -για την 4η αγωνιστική- και έκανε 
το τρία στα τρία, διαθέτοντας μάλιστα την καλύτε-
ρη επίθεση (20 γκολ) και την καλύτερη άμυνα (2 
γκολ) του ομίλου. Από εκεί και πέρα, ο Μαρπησ-
σαϊκός κέρδισε στο τοπικό ντέρμπι τον Νηρέα -για 
την 7η αγωνιστική- και με το δεύτερο φετινό του 
«τρίποντο» ανέβηκε βαθμολογικά.

Η επόμενη προγραμματισμένη αναμέτρηση είναι 
την προσεχή Κυριακή (5/1, 14.45), όπου ο Μαρ-
πησσαϊκός θα φιλοξενηθεί από τον Παμμηλιακό.
Η βαθμολογία:
1. Α.Ο. Πάρου  9 β. (3 αγώνες)
2. Μαρπησσαϊκός 6 β. (4 αγώνες)
3. Παμμηλιακός 3 β. (4 αγώνες)
4. ΑΜΕΣ Νηρέας -4 β. (5 αγώνες)
* Ο Νηρέας δέχθηκε ποινή -10 βαθμών

αθλητικά

Μπάσκετ
Σε διαρκή αγωνιστική δράση βρίσκονται τα τμή-
ματα υποδομής του Α.Ο. Πάρου, το τελευταίο 
δεκαπενθήμερο, διεκδικώντας πρόκριση στην τε-
λική φάση των αντίστοιχων πρωταθλημάτων της 
Ε.Σ.Κ. Κυκλάδων.

Οι νεανίδες, επικράτησαν εύκολα με σκορ 68-
49 των Φαναριών Νάξου και έκαναν το δύο στα 
δύο, ενώ οι κορασίδες δεν κατάφεραν απέναντι 
στα Φανάρια και ηττήθηκαν με σκορ 49-37 ωστό-
σο βρίσκονται στην 2η θέση με δύο νίκες και δύο 
ήττες.

Οι παίδες σ’ ένα δύσκολο παιχνίδι στη Σαντορίνη 
έχασαν από την τοπική Αθλητική Ένωση με 65-28 
και πλέον έχουν δύο νίκες και 6 ήττες, σε αντίθεση 
με τους παμπαίδες που επέστρεψαν με το διπλό 
από τη Σαντορίνη κερδίζοντας με 58-27 και μένο-
ντας αήττητοι στην κορυφή.

Το προσεχές Σαββατοκύριακο (4-5 Φεβρουαρί-
ου), θα γίνουν τα εξής παιχνίδια για τους εκπρο-
σώπους της Π.Ε. Πάρου:

4/2, 13.30: Φανάρια-Α.Ο. Πάρου (Νεανίδων)
4/2, 21.00: Α.Ε. Σαντορίνης-Πλοηγός (Παίδων)
5/2, 11.30: Α.Ε. Σαντορίνης-Πλοηγός (Παίδων)
5/2, 20.00: Α.Ο. Πάρου-Φανάρια Α’ (Παίδων)

Βόλεϊ
Με καθαρές ήττες, αλλά σημαντικές αγωνιστικές 

εμπειρίες, συνέχισαν στα τοπικά πρωταθλήματα 
βόλεϊ τα κορίτσια του Α.Ο. Πάρου και του Νηρέα. 
Ειδικότερα, η ομάδα Κ16 του Νηρέα ηττήθηκε με 
3-0 σετ (25-14, 25-17, 25-19) εκτός έδρας από τον 
Πανναξιακό, ενώ με το ίδιο σκορ αλλά εντός έδρας 
γνώρισε την ήττα (15-25, 13-25, 12-25) η ομάδα 
Κ18 του Α.Ο.Π. από τον Απόλλωνα Νάξου.

Αγώνες μόνο με 
απινιδωτή

Με απόφασή της η Εκτελεστική Επιτροπή της 
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (Ε.Π.Ο.), 
επιτέλους, μετά από συνεχόμενες δυσάρεστες ει-
δήσεις με θανάτους στα γήπεδα, πράττει το αυτο-
νόητο. Δηλαδή, να μην διεξάγεται κανένας αγώ-
νας, σε οποιαδήποτε κατηγορία, αν στο γήπεδο δεν 
υπάρχει απινιδωτής και φυσικά παρουσία γιατρού.

Η ανακοίνωση της Ε.Π.Ο.:

«Η Εκτελεστική Επιτροπή της Ελληνικής Ποδο-
σφαιρικής Ομοσπονδίας στην τελευταία της συνε-
δρίαση συζήτησε εκ νέου και εκτενώς το θέμα των 
αιφνίδιων θανάτων ποδοσφαιριστών στα ερασιτε-
χνικά πρωταθλήματα.

Η Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. αποφάσισε λόγω των πρόσφατων 
γεγονότων και επειδή οι Δήμοι δεν έχουν φροντίσει 
να εφοδιάσουν με απινιδωτές τα γήπεδα της ιδιο-
κτησίας τους μη τηρώντας τις σχετικές διατάξεις, 
ουδείς αγώνας ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων θα 
διεξαχθεί από εδώ και πέρα και έως ότου ο Δήμοι 
ασκήσουν τα νόμιμα καθήκοντά τους. Επιπλέον η 
Ε.Ε. της Ε.Π.Ο. αποφάσισε να αποστείλει επιστολή 
στα αρμόδια Υπουργεία με την οποία θα ζητά την 
προμήθεια με κεντρική διαχείριση των απινιδωτών 
που απαιτούνται και την περαιτέρω ενημέρωση 
όλων των Δήμων για το θέμα».
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«Άλλη ομάδα»  
η Α.Ε. Πάρου...

Πραγματοποιώντας την καλύτερη φετινή της εμ-
φάνιση, η Α.Ε. Πάρου συνδύασε θέαμα και ου-
σία, επικρατώντας εντός έδρας με σκορ 6-2 του 
Παμμηλιακού, στην έναρξη του τρίτου γύρου στο 
πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας.

Η Παριανή ομάδα σε συνέχεια της καλής της 
παρουσίας στη Νάξο, όπου δεν είχε πάρει απο-
τέλεσμα ανάλογο της εικόνας της, αυτή τη φορά 
έδειξε ακόμα πιο βελτιωμένο αγωνιστικό πρόσω-
πο, με πειστική και γεμάτη παρουσία. Μάλιστα χα-
ρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι βρήκε τον δρόμο 
προς τα αντίπαλα δίχτυα 6 φορές, τη στιγμή που 
στα προηγούμενα 8 παιχνίδια είχε σκοράρει συ-
νολικά 7.

Με ανεβασμένη ψυχολογία και σημειώνοντας 
την 3η νίκη της στο πρωτάθλημα, με τον Αλέκο 
Αλεξανδρή πλέον στον πάγκο της, η Α.Ε. Πάρου 
στοχεύει σε μία καλύτερη πορεία στα εναπομείνα-
ντα 7 παιχνίδια.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η Α.Ε.Π. ξεκίνησε... 
φουριόζα και ήδη στο πρώτο εικοσάλεπτο κατά-
φερε να σκοράρει τρεις φορές. Η αρχή έγινε στο 
5’, όταν σε σέντρα του Βαθρακοκοίλη από δεξιά, 
ο Βασιλόπουλος με κεφαλιά-πάσα βρήκε τον Εσάι 
και ο τελευταίος με πλασέ έστειλε τη μπάλα στα 
δίχτυα. Ακολούθως στο 10’ σε σέντρα του Δ. Κρη-
τικού από δεξιά, ο Βαθρακοκοίλης κινήθηκε στο 
δεύτερο δοκάρι και με δυνατή κεφαλιά ζευγάρωσε 
τα τέρματα της ομάδας του. Ενώ στο 21’ από λάθος 
στην αμυντική λειτουργία του Παμμηλιακού, ο Ε. 
Κρητικός με πλασέ έστειλε εκ νέου τη μπάλα στο 
«πλεκτό». Τελικά το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με 
σκορ 3-1, καθώς ο Παμμηλιακός μείωσε στο 26’ με 
ωραίο σουτ του Παππά, από το ύψος του πέναλτι.

Στην επανάληψη της αναμέτρησης το σκηνικό 
δεν άλλαξε, με την Α.Ε.Π. να έχει τον πλήρη τον 
έλεγχο, να δημιουργεί φάσεις από ωραίες συνερ-
γασίες και να σημειώνει ακόμα τρία τέρματα. Στο 
47’ και στο 52’ σε πανομοιότυπες φάσεις ο Εσάι 
σκόραρε με πλασέ στη κίνηση και πέτυχε προσω-
πικό χατ-τρικ, έπειτα από ατομικές ενέργειες και 
ασίστ του Βαθρακοκοίλη. Ενώ στο 55’ ήταν η σειρά 
του κορυφαίου στο παιχνίδι Βαθρακοκοίλη να βρει 
για δεύτερη φορά δίχτυα, με πλασέ σε τετ α τετ, 
μετά από συνεργασία με τον Ε. Κρητικό. 

Σημειώνεται ότι στο 80’ η Παριανή ομάδα είχε 
και δοκάρι σε κεφαλιά του Εσάι, από κόρνερ του 
Γιαννούλη, ενώ αντίθετα ο Παμμηλιακός, που 
προσπαθούσε να απειλήσει από στημένες φάσεις, 
πέτυχε το δεύτερο τέρμα του στο 50’ με κοντινή 
προβολή του Ντιούφ σε εκτέλεση φάουλ του Πα-
παδημητρίου.

Α.Ε. Πάρου: (Αλεξανδρής), Βασιλάρης, Δ. Κρη-
τικός (69’ Τσόκα), Παπαδόπουλος, Μουράι (57’ 
Μπερνικόλας), Καμπάσης, Μανδραβέλης (62’ Γα-
βαλάς), Ε. Κρητικός, Γιαννούλης, Βαθρακοκοίλης, 
Βασιλόπουλος, Εσάι.

Παμμηλιακός: (Πατσούρας), Πρίφτη, Μαρκα-
ντώνης, Αϊβαλιώτης, Κυρίτσης, Ατανάσοφ, Δίμ-
σης, Αμπντού Σαρ, Ντιούφ, Σάντα (36’ λ.τ. Ζού-
λιας), Παπαδημητρίου, Παππάς.

Τα αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

Α.Ε. Πάρου-Παμμηλιακός 6-2
Σαντορίνη-Πανναξιακός 2-1
Ρεπό: Ελλάς Σύρου

Η βαθμολογία:

1. Ελλάς Σύρου  22 β. (8 αγώνες)
2. Πανναξιακός 12 β. (9 αγώνες)
3. Σαντορίνη  10 β. (9 αγώνες)
4. Παμμηλιακός 8 β. (9 αγώνες)
5. Α.Ε. Πάρου  0 β. (9 αγώνες)
* Η Α.Ε. Πάρου δέχθηκε ποινή -10 βαθμών
** Ο Α.Ο. Πύργου τέθηκε εκτός πρωταθλήματος

Το πρόγραμμα της 12ης αγωνιστικής:

4/2, 14.45: Παμμηλιακός-Σαντορίνη
5/2, 15.00: Πανναξιακός-Ελλάς Σύρου
Ρεπό: Α.Ε. Πάρου

Αγωνιστική υποχρέωση κυπέλλου

Το προσεχές Σαββατοκύριακο η Α.Ε. Πάρου 
μπορεί να έχει το προγραμματισμένο ρεπό της στο 
πρωτάθλημα, ωστόσο δεν θα μείνει σε αγωνιστική 
απραξία, καθώς αύριο (4/2, 14.30) θ’ αντιμετωπί-
σει εκτός έδρας τον ΠΑΣ Νάξου για την α’ φάση 
του κυπέλλου ερασιτεχνών. 

Μάλιστα για το παιχνίδι αυτό θα έχετε την ευ-

καιρία να ενημερώνεστε live για την εξέλιξή του, 
μέσω της ιστοσελίδας μας (fonitisparou.gr).

Στην Α.Ε.Π. υπάρχει αγωνιστικό κίνητρο και ο 
θεσμός του κυπέλλου αποτελεί στόχο διάκρισης, 
αρχής γενομένης από την αυριανή νοκ-άουτ 
αναμέτρηση που ουσιαστικά ολοκληρώνει την α’ 
φάση καθώς έχουν ήδη προκριθεί ο Ανδριακός και 
η Κύθνος.

Σημειώνεται ότι με νίκη - πρόκριση, στην β’ φάση 
προκύπτει Παριανό ντέρμπι μεταξύ του Α.Ο.Π. και 
της Α.Ε.Π.
Αναλυτικά τα ζευγάρια:
Αίας Σύρου-Παμμηλιακός
Ανδριακός-Α.Ε. Μυκόνου
ΠΑΣ Τήνου-ΑΠΣ Κύθνου
Σαντορίνη-Πανναξιακός
Α.Ο. Σερίφου-Ελλάς Σύρου (0-3 α.α.)
Α.Σ. Ίου-Φιλώτι (0-3 α.α.)
Πανθηραϊκός-Αστέρας Τραγαίας (3-0 α.α.)
Α.Ο. Πάρου-(ΠΑΣ Νάξου ή Α.Ε. Πάρου)

Πρωταθλητής μέχρι 30 Απριλίου

Στις 30 Απριλίου θα πρέπει όλες οι Ενώσεις 
(συμπεριλαμβανομένης της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων- να 
έχουν ολοκληρώσει τα πρωταθλήματά τους και να 
υποδείξουν στην Ε.Π.Ο. τους πρωταθλητές τους, 
σύμφωνα με την απόφαση που πάρθηκε από την 
Ομοσπονδία.

Στις Κυκλάδες και ειδικότερα στην Α’ Κατηγορία 
όπου φέτος διεξάγεται σε τέσσερις γύρους, τα πε-
ριθώρια είναι στενά και στον προγραμματισμό των 
αγώνων συνυπολογίζεται ότι ο Απρίλιος θα είναι 
μισός μήνας ουσιαστικά, με την αργία του Πάσχα, 
αλλά και τη διαφαινόμενη ημερομηνία των εθνι-
κών εκλογών.

Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι τον Οκτώβριο δεν 
παίχτηκε μπάλα, λόγω της αναστολής των Ενώσε-
ων για το θέμα του Αθλητικού Μητρώου, έχοντας 
πάει ακόμα πιο πίσω τον αρχικό προγραμματισμό.

αθλητικά



Νέα χρονιά. Νέοι στόχοι.
Νέες απαιτήσεις.

Συνεχίζουµε δυναµικά
µε ανανεωµένη ιστοσελίδα.


