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Στοιχεία «σοκ» 
για γεωργία και 
κτηνοτροφία 
στο Ν. Αιγαίο
Σημαντικά στοιχεία, αλλά με αρνητικό 
πρόσημο, προκύπτουν από τα αποτε-
λέσματα της απογραφής σε γεωργία 
και κτηνοτροφία που διενήργησε κατά 
το έτος 2021 η Ελληνική Στατιστική 
Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

» ΣΕΛ. 13

Κινητοποιήσεις 
εκπαιδευτικών 
για την 
αξιολόγηση

» ΣΕΛ. 2

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου:

Με τον Κώστα Ροκονίδα, 
δυναμικά και αισιόδοξα!
Ο κύβος ερρίφθη! Ο Κώστας Ροκονίδας θα ηγηθεί εκ νέου του δημοτικού συνδυασμού της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου, στις δημοτικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

» ΣΕΛ. 8-9

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

Α.Ο. Πάρου:

Σπουδαία νίκη 
με ανατροπή!

» ΣΕΛ. 14
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θέμα της εβδομάδας

Κινητοποιήσεις 
εκπαιδευτικών για 
την αξιολόγηση

Απεργιακές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα πραγματοποίησαν 
την Τετάρτη (15/2) οι εκπαιδευτικοί των σχολείων, αντιδρώ-
ντας -μεταξύ άλλων- στις ενέργειες του υπουργείου Παιδείας και 
της κυβέρνησης για τη διαδικασία της αξιολόγησης.

Στην Πάρο έγινε συγκέντρωση στην πλατεία «Μαντώ Μαυρο-
γένους» στην Παροικιά, όπου συμμετείχαν ο Σύλλογος Εκπαι-
δευτικών Π.Ε. Πάρου-Αντιπάρου «Π. Καλλιέρος» και η ΕΛΜΕ 
Πάρου-Αντιπάρου, με τη στήριξη της Ένωσης Γονέων και Κη-
δεμόνων. Παράλληλα, το παρόν έδωσε ο επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου, Κώστας Ροκονίδας, μαζί με τους δημοτι-
κούς συμβούλους Θανάση Μαρινόπουλο και Αγγελική Παυλά-
κη, καθώς και αντιπροσωπεία της Ο.Μ. ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπά-
ρου και της Επιτροπής Συνταξιούχων.

Κοινή... γραμμή των Συλλόγων Εκπαιδευτικών

Σε κοινή ανακοίνωση των Συλλόγων Εκπαιδευτικών Κυκλά-
δων, κατόπιν συνάντησης και ενημέρωσης που προηγήθηκε της 
απεργίας, τονίζεται μεταξύ άλλων:

«Με τα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν, αποδομήθηκε όλο το 
κυβερνητικό αφήγημα περί δήθεν βελτιωτικής αξιολόγησης που 
θα απογειώσει την εκπαίδευση και υποστηρίχθηκε ότι πρόκειται 
ουσιαστικά για βαθιά οπισθοδρόμηση, επιστροφή στον επιθεω-
ρητισμό και κατηγοριοποίηση - χειραγώγηση των εκπαιδευτικών, 
οι οποίοι αποτελούν τον εύκολο στόχο για να φορτωθούν όλα τα 
κακώς κείμενα της εκπαίδευσης.

Επισημαίνεται η αιτιώδης σχέση μεταξύ των τριών μορφών 
αξιολόγησης (σχολείων, εκπαιδευτικών, μαθητών) και η μελλο-
ντική πρόθεση του υπουργείου να συνδεθεί το μισθολόγιο των 
εκπαιδευτικών με την ατομική αξιολόγηση και τις επιδόσεις των 
μαθητών τους. Η κακή εμπειρία χωρών που έχουν προβεί στην 
εφαρμογή παρόμοιων πρακτικών και οι χιλιάδες παραιτήσεις 
εκπαιδευτικών που τις συνοδεύουν. Επίσης, η ατομική αξιολό-
γηση είναι υπόθεση όλων των εκπαιδευτικών κι όχι μόνο των 
νεοδιόριστων, αφού με τις συνεχείς και περιοδικές αξιολογήσεις 
βρίσκεται υπό συνεχή αίρεση όχι μόνο η μονιμοποίηση των νεο-
διόριστων αλλά και η μονιμότητα των μόνιμων, γι’ αυτό ο αγώνας 
αποτροπής της πρέπει να ενιαίος, μαζικός κι αποφασιστικός».

Την ανακοίνωση συνυπογράφουν οι Σύλλογοι Εκπαιδευτι-
κών: Άνδρου - Κέας - Κύθνου - Σερίφου «Θ. Καΐρης», Θήρας και 
Νήσων, Νάξου - Αμοργού - Μικρών Κυκλάδων, Πάρου - Αντι-
πάρου «Π. Καλλιέρος» και Σύρου - Τήνου - Μυκόνου».

Συμπαράσταση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων & 
Κηδεμόνων Πάρου

Με ανακοίνωσή της η Ένωση Συλλόγων Γονέων & Κηδεμό-
νων Πάρου, δηλώνει τη συμπαράστασή της στους εκπαιδευτι-
κούς, αναφέροντας χαρακτηριστικά τα εξής:

«Αγαπητοί βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου που ψηφί-
σατε το νομοσχέδιο για την αξιολόγηση...

Πώς μπορείς να αξιολογείς τους δασκάλους / καθηγητές των 
παιδιών σου; Πώς μπορείς να έρχεσαι για άλλη μια φορά αντι-
μέτωπος με την σκληρή πραγματικότητα χωρίς ΕΣΥ Έλληνα βου-
λευτή να γνωρίζεις τα προβλήματα και τις ελλείψεις των δημο-
σιών σχολείων;

Πώς τολμάς να στέλνεις συναδέλφους να έρχονται αντιμέτωποι 
όταν ΕΣΥ Έλληνα βουλευτή δεν έχεις πράξει ώστε τα σχολεία 
μας να είναι λειτουργικά, χωρίς κτηριακά προβλήματα και χωρίς 
ελλείψεις;

Πρέπει να καταλάβετε ότι δεν θα ψηφίσετε για τη βελτίωση 
της εκπαίδευσης αλλά για την εκπαίδευση της υποτίμησης μίας 
κοινωνίας που δεν έχετε εντολή να πράξετε.

Γιατί επιμένετε στην αξιολόγηση των σχολείων και των εκπαι-
δευτικών όταν τα παιδιά μας στριμώχνονται σε μία αίθουσα το 
πολύ 20 τ.μ.;

Γιατί επιμένετε στην αξιολόγηση όταν δεν εφαρμόζετε ήδη έτοι-
μους νόμους αναπλήρωσης όλων των εκπαιδευτικών κενών συ-
μπεριλαμβανομένων και των κενών παράλληλης στήριξης;

Γιατί επιμένετε στην αξιολόγηση όταν δεν δημιουργείτε περισ-
σότερα τμήματα ένταξης ως οφείλετε;

Γιατί επιμένετε στην αξιολόγηση όταν δεν έχετε επιμορφώσει 
τους εκπαιδευτικούς με συναδέλφους τους της ίδιας ειδικότητας;

Γιατί επιμένετε στην αξιολόγηση όταν δεν υπάρχουν όλοι οι 
αξιολογητές στη θέση τους ενώ οι αξιολογήσεις εφαρμόζονται 
κατά περίπτωση και ανά περιοχή;

Γιατί επιμένετε στην αξιολόγηση όταν δεν εφαρμόζεται η ουσι-
αστική δωρεάν παιδεία;

Γιατί επιμένετε στην αξιολόγηση όταν τα κτηριακά προβλήματα 
των σχολείων είναι πολλαπλά και κινδυνεύουν ακόμη και οι ζωές 
των εκπαιδευτικών και των παιδιών μας;

Γιατί επιμένετε στην αξιολόγηση όταν δεν υπάρχει μόνιμο προ-
σωπικό καθαριότητας και σε πολλές περιπτώσεις εκπαιδευτικοί 
και γονείς παίρνουν αυτό το ρόλο;

Με την ψήφο σας επιλέξατε το διαχωρισμό των σχολείων σε 
καλά & κακά που αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε ιδιωτικοποιήσεις 
και κλείσιμο των σχολικών μονάδων.

Ο Βίκτωρ Ουγκώ έλεγε ότι εκεί που ανοίγει ένα σχολείο, κλείνει 
μια φυλακή... Εμείς αναρωτιόμαστε πόσες φυλακές θα ανοίξουν 
αν κλείσουν τα “κακά” σχολεία...

Αν λοιπόν πρέπει κάποιος να αξιολογήσει τα σχολεία και τους 
εκπαιδευτικούς, αυτοί είμαστε εμείς.

Όσο το αγαθό της εκπαίδευσης δεν εξασφαλίζεται δημόσια, δω-
ρεάν, καθολικά για όλα τα παιδιά, ΕΜΕΙΣ οι γονείς θα είμαστε στη 
πρώτη γραμμή των αγώνων για τη μόρφωση που δικαιούνται τα 
παιδιά μας».
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Σε άνοδο η 
κρουαζιέρα  
στην Πάρο

Η Ένωση Λιμένων Ελλάδος (ΕΛΙΜΕ) δημοσιοποί-
ησε τα συνολικά στοιχεία αφίξεων και επιβατών 
για την Ελληνική κρουαζιέρα. Το 2022 χαρακτηρί-
ζεται ως έτος σταθμός και ορόσημο για τον κλά-
δο της κρουαζιέρας με τις συνολικές αφίξεις να 
κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ, ξεπερνώντας σημα-
ντικά τον αντίστοιχο αριθμό του 2019, τελευταίο 
προ πανδημίας χρόνο αναφοράς.

Ειδικότερα το 2022 οι συνολικές αφίξεις κρου-
αζιερόπλοιων στα Ελληνικά λιμάνια ανήλθαν στις 
4.614 και ο αριθμός επιβατών σε 4.381.876. Η αύ-
ξηση στις αφίξεις σε σύγκριση με το 2021 ήταν 
κατακόρυφη και ανέρχεται σε ποσοστό 123,5%, 
ενώ στους επιβάτες ακόμη μεγαλύτερη στο 209%.

Ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο συνιστά το γεγονός 
ότι με έτος αναφοράς το 2019, ο αριθμός αφίξεων 
κρουαζιερόπλοιων αυξήθηκε κατά 16%, ενώ με 
την ενσωμάτωση των τελικών στοιχείων για τον 
Οργανισμό Λιμένος Πειραιά (όπου τα σημερινά 

στοιχεία αφορούν το εννιάμηνο έως 30 Σεπτεμ-
βρίου 2022) η αύξηση σε σύγκριση με το 2019 
αναμένεται να αγγίξει το 20%.

Πρώτη η Σαντορίνη, 24η η Πάρος

Στον αριθμό κρουαζιερόπλοιων, αλλά και στον 
αριθμό επιβατών τους, στις πρώτες πέντε θέσεις 
βρίσκονται η Σαντορίνη (686 αφίξεις με 826.602 
επιβάτες), η Μύκονος (608 αφίξεις με 685.918 
επιβάτες), ο Πειραιάς (511 αφίξεις με 632.642 
επιβάτες), η Κέρκυρα (392 αφίξεις με 527.609 
επιβάτες) και η Ρόδος (381 αφίξεις με 370.343 
επιβάτες).

Όσο αναφορά την Πάρο, σύμφωνα με τα στοι-
χεία της ΕΛΙΜΕ, βρίσκεται στην 24η θέση για το 
2022, με 62 αφίξεις κρουαζιερόπλοιων και 6.830 
επιβάτες, σημειώνοντας σημαντική αύξηση από 
το έτος 2019 (27 κρουαζιερόπλοια και 4.871 επι-
βάτες). Επιγραμματικά αναφέρεται ότι τα έτη της 
πανδημίας -χωρίς να αποτελεί μέτρο σύγκρισης- 
αφίχθηκαν στο νησί 16 κρουαζιερόπλοια με 2.579 
επιβάτες το 2021 και 3 κρουαζιερόπλοια με 255 
επιβάτες το 2020.

Τέλος, οι προοπτικές για το 2023 με βάση τα 
στοιχεία είναι πολύ ευοίωνες με μία μεσοσταθμική 
αύξηση περίπου 15% στις κρατήσεις, στο σύνολο 
σχεδόν των προορισμών.

Προβολή της 
Πάρου στην 
Αμερική

«Άρωμα» Κυκλάδων και Πάρου είχε η έκθεση 
«Travel and Adventure Show» που πραγματοποι-
ήθηκε στις 28 και 29 Ιανουαρίου σε εκθεσιακό κέ-
ντρο της Νέας Υόρκης.

Η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Πάρος και η Ελαφό-
νησος είχαν την τιμητική τους από τα Ελληνικά 
νησιά, όπου δόθηκαν πληροφορίες και θα ακολου-
θήσει η αποστολή ενημερωτικού υλικού στις διευ-
θύνσεις των εξειδικευμένων επαγγελματιών που  
επισκέφθηκαν το περίπτερο, ώστε η προβολή δύο 
νησιών να αποκτήσει ακόμα πιο στοχευμένη βάση.

Άλλωστε, η Ελλάδα είναι ανάμεσα στους δημο-
φιλείς προορισμούς για τους Αμερικανούς τουρί-
στες, σύμφωνα με επίκαιρο δημοσίευμα της «Wall 
Street Journal» που σημειώνει ότι παρατηρείται 
μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον από την αμερικανι-
κή αγορά για τις ευρωπαϊκές χώρες πέρα από την 
κλασική θερινή περίοδο.

Ενδεικτικά, μέχρι στιγμής, για τον Φεβρουάριο, 
οι κρατήσεις από τις ΗΠΑ προς την Ευρώπη εί-
ναι αυξημένες κατά 23% (σε σύγκριση με τον Φε-
βρουάριο του 2022), σύμφωνα με την «Airlines 
Reporting».

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
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Κοινότητα Μάρπησσας:

Ψήφισμα για 
τον Μανώλη 
Ισιγώνη

Η Πρόεδρος της Κοινότητας Μάρπησσας ειση-
γήθηκε τα εξής:

Ο Μανώλης Ισιγώνης, ήρθε στο τόπο καταγωγής 
του με την οικογένεια του πριν από 40 και πλέον 
χρόνια. Με την άφιξη του εδώ δραστηριοποιήθηκε 
άμεσα στα κοινά και εκλέχτηκε Κοινοτικός Σύμ-
βουλος της Κοινότητας Μάρπησσας από το έτος 
1987 έως και το 1998.

Η προσφορά του λόγω της επαγγελματικής του 
ιδιότητας στη Κοινότητα Μάρπησσας αλλά και 
στον ενιαίο Καποδιστριακό Δήμο Πάρου ήταν τε-
ράστια από μελέτες, γνωμοδοτήσεις, προτάσεις σε 
πολλά τεχνικά θέματα και όχι μόνο όπως: «Αρχι-
τεκτονική Μελέτη για τη κατασκευή Λαογραφικού 
Μουσείου Κοινότητας Μάρπησσας», «Αρχιτεκτονι-
κή μελέτη για τη κατασκευή Μουσείου Γλυπτικής 
«Ν. Περαντινός» Δήμου Πάρου στη Μάρπησσα 
και «Αρχιτεκτονικά σχέδια του Δημοτικού κτιρίου 
«Αγροτολέσχης» Πολιτιστικού Κέντρου Μάρπησ-
σας.

Ήταν από τους ανθρώπους που πρωτοστάτη-
σαν σε όλα τα κοινωνικά θέματα που ταλάνησαν 
το νησί μας όλα αυτά τα χρόνια. Για την προσφο-
ρά του αυτή προς τη Κοινότητα Μάρπησσας, την 
ενασχόληση του με τα κοινά και τη θητεία του ως 
Κοινοτικός Σύμβουλος και στη συνέχεια ως Δημο-
τικός Σύμβουλος του Δήμου Πάρου προτείνω να 
συμμετέχουμε ενεργά  στο πένθος της οικογένειας.

Το Συμβούλιο της Κοινότητας αφού άκουσε την 
εισήγηση της Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη 
του τις διατάξεις των άρθρων 82, 84, 89, 90 του Ν. 
4555/2018 «Κλεισθένης 1» αποφασίζει ομόφωνα:

1. Εξαίρει την προσωπικότητα του Εμμανουήλ 
Ισιγώνη, ενός ακούραστου ανθρώπου με προθυ-
μία πάντα να προσφέρει στα κοινά της Μάρπησ-
σας και όλης της Πάρου, συμμετέχοντας ενεργά σε 
όλες τις κινητοποιήσεις για τις διεκδικήσεις των 
θεμάτων του νησιού.

2. Να τοποθετηθούν επιγραφές με το όνομα του 
μέσα στα Δημοτικά κτίρια για τα οποία είχε συ-
ντάξει δωρεάν τις αρχιτεκτονικές μελέτες,όπως 
στο Δημοτικό Κτίριο «Λαογραφικό Μουσείο Κοι-
νότητας Μάρπησσας», στο Δημοτικό Κτίριο «Μου-
σείο Γλυπτικής Ν. Περαντινός Δήμου Πάρου», στο 
Πολιτιστικό Κέντρο «Αγροτολέσχη Μάρπησσας» 
Δήμου Πάρου.

3. Εκφράζει τα θερμά συλλυπητήρια στην οικο-
γένεια του εκλιπόντος.

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στον 
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο και ΜΜΕ του νη-
σιού μας.

5. Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για τα περαιτέρω.
H Πρόεδρος Κοινότητας 

Αντωνοπούλου Άννα
Ο Γραμματέας Μάρπησσας

Κλαμπατσέας Γεώργιος

Εγγραφές σε 
δημοτικά και 
νηπιαγωγεία

Ανακοινώθηκαν οι αποφάσεις του υπουργείου 
Παιδείας για την εγγραφή παιδιών σε δημοτικά 
και νηπιαγωγεία. Οι γονείς θα πρέπει να εγγρά-
ψουν τα παιδιά τους από την 1η Μαρτίου έως τις 
20 Μαρτίου, καθώς μετά θα θεωρηθούν εκπρόθε-
σμες.

Κατά το σχολικό έτος 2023-2024, στην Α’ Τάξη 
του δημοτικού σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές 
που γεννήθηκαν από 1-1-2017 έως και 31-12-
2017. Για την εγγραφή των μαθητών στα δημοτι-
κά σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμι-
ση του πιστοποιητικού γέννησης από τους γονείς, 
αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω 
του Πληροφορικού Συστήματος «myschool» του 
υπουργείου Παιδείας.

Ανάμεσα στα δικαιολογητικά που πρέπει να κα-
τατεθούν είναι το βιβλιάριο υγείας του μαθητή ή 
προσκόμιση άλλου στοιχείου από το οποίο απο-
δεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπο-
νται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμών. Επίσης, αποδεικτικό στοιχείο από 
το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του 
μαθητή.

Στα νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-
2024, θα φοιτήσουν μαθητές, που έχουν συμπλη-
ρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής. Σύμφωνα με 
αυτές, στα νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές που 
την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπλη-
ρώνουν την ηλικία των 4 ετών. Συγκεκριμένα, 
εγγράφονται στα νηπιαγωγεία μαθητές γεννημέ-
νοι το 2019 και τα νηπιαγωγεία υποχρεούνται να 
δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν 
γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Για την εγγραφή του νηπίου - προνηπίου οι γο-
νείς πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
1. Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά 
την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία 
«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης 
(gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κω-
δικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας 
Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκη-
σης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης 
(taxisnet).
2. Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://
proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του 
Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη 
διεύθυνση κατοικίας του.
3. Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά 
την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας 
συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω 
του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της 
αίτησής του.

Απεβίωσε ο 
Λευκιανός 
Δημήτρης Π. 
Αρκάς

Πλήρης ημερών έφυγε από τη ζωή το διακεκρι-
μένο μέλος του Προοδευτικού Συλλόγου Λευ-
κιανών, Δημήτρης Π. Αρκάς, γιος του σπουδαίου 
Λευκιανού οδοντοτεχνίτη Παναγιώτη Δ. Αρκά.

Ο Παναγιώτης Δ. Αρκάς, ο πατέρας του, φλο-
γερός Λευκιανός, υπήρξε ιδρυτικό μέλος του 
Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών της Αθήνας, 
υπηρέτησε επί πολλά χρόνια στο διοικητικό του 
συμβούλιο και συνέβαλε καταλυτικά στην ανάδει-
ξή του ως πρώτου σε δράση Παριανού Συλλόγου.

Ο αείμνηστος Δημήτρης σταδιοδρόμησε ως οδο-
ντίατρος στην Αθήνα, καταξιώθηκε ως επιστήμων 
και επαγγελματίας και έγινε γνωστός κυρίως για τις 
πρωτοποριακές για την εποχή του μεθόδους στην 
προσθετική οδοντιατρική. Αγάπησε τις Λεύκες όσο 
λίγοι και εξέφρασε την αγάπη του αυτή με τις κατ’ 
επανάληψη γενναιόδωρες χορηγίες του τόσο στον 
Σύλλογο της Αθήνας, όσο και στις Λεύκες και την 
Αγία Τριάδα, ιδιαίτερα τα χρόνια της δημιουργίας 
του «Σπιτιού των Λευκιανών της Αθήνας», αλλά 
και την περίοδο της ριζικής ανακαίνισης της με-
γαλοπρεπούς μας εκκλησίας. Υπήρξε άνθρωπος με 
σιωπηλή αξιοπρέπεια, πείσμα για την ζωή και με 
απλόχερη προσφορά στους συνάνθρωπούς τους.

Η νεκρώσιμος ακολουθία εψάλη την Τρίτη 14 
Φεβρουαρίου από τον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στις 
Λεύκες.

Επιθυμία της οικογένειας είναι να προσφερθούν 
στη μνήμη του δωρεές σε Συλλόγους της Πάρου: 
Σύλλογος Φίλων Στήριξης Κέντρου Υγείας 
Πάρου-Αντιπάρου (Alpha Bank / GR 62 0140 
9370 0200 2005 746), Προοδευτικός Σύλλο-
γος Λευκιανών Πάρου (Εθνική Τράπεζα / GR 
66 0110 1080 0000 1082 9608 347), Σύλλογος 
Ανακαίνισης Αγίας Τριάδας Λευκών (Alpha 
Bank / GR 74 0140 6250 62500200 2021 074).

Η κόρη Ιωάννα Αρκά-Καρυδιά, τα εγγόνια Δη-
μήτρης και Αθηνά, η σύντροφος, η αδελφή, τα 
ανήψια, συγγενείς και φίλοι.
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Η Πάρος  
στην εποχή  
του Χαλκού

Μια διεθνής ομάδα ερευνητών από το Ινστιτούτο 
«Max Planck», στη Λειψία, για την εξελικτική αν-
θρωπολογία έφερε στο φως μοναδικά ευρήματα 
για τη μορφή της οικογένειας και του γάμου στον 
ελλαδικό χώρο κατά την εποχή του Χαλκού

Όταν ο Χάινριχ Σλήμαν ανακάλυψε τους πλού-
σιους σε χρυσό λακκοειδείς τάφους των Μυκηνών 
με τις περίφημες χρυσές μάσκες τους πριν από 100 
χρόνια, δεν μπορούσε παρά να κάνει υποθέσεις 
για τη βιολογική συγγένεια των ανθρώπων που 
ήταν θαμμένοι σε αυτούς. Σήμερα, με τη βοήθεια 
της ανάλυσης του αρχαίου DNA, κατέστη δυνατό 
να αποκτήσουμε τις πρώτες πληροφορίες για τη 
βιολογική συγγένεια και το πλαίσιο στο οποίο δια-
μορφωνόταν η επιλογή συζύγων.

Πρόκειται για το πρώτο γενεαλογικό δέντρο, που 
έχει ανακατασκευαστεί μέχρι στιγμής σε ολόκληρη 
την αρχαία περιοχή της Μεσογείου.

Οι γάμοι με τα ξαδέλφια

Ένα άλλο εύρημα ήταν εντελώς απροσδόκητο: 

στην Κρήτη και σε άλλα ελληνικά νησιά, όπως η 
Πάρος και η Αίγινα, καθώς και στην ηπειρωτική 
χώρα, ήταν πολύ συνηθισμένο να παντρεύε-
ται κανείς τον πρώτο του ξάδελφο πριν από 
4.000 χρόνια. «Περισσότερα από χίλια αρ-
χαία γονιδιώματα από διάφορες περιοχές 
του κόσμου έχουν πλέον δημοσιευθεί, αλλά 
φαίνεται ότι ένα τόσο αυστηρό σύστημα ομο-
αίματου γάμου δεν υπήρχε πουθενά αλλού 
στον αρχαίο κόσμο», λέει η Ειρήνη Σκουρτανιώ-
τη. «Αυτό αποτέλεσε πλήρη έκπληξη για όλους μας 
και εγείρει πολλά ερωτήματα».

Για το πώς εξηγείται το συγκεκριμένο πλαίσιο 
καθορισμού της επιλογής συζύγου, η ερευνητική 
ομάδα μπορεί μόνο να κάνει υποθέσεις. «Ίσως αυ-
τός ήταν ένας τρόπος για να διατηρηθεί η ακε-
ραιότητα των κληρονομημένων αγροτικών 
εκτάσεων; Σε κάθε περίπτωση, θα εξασφάλιζε μια 
ορισμένη συνέχεια της οικογένειας σε κάποιες πε-

ριοχές, η οποία θα αποτελούσε σημαντική προϋ-
πόθεση για την καλλιέργεια ελαιών και αμπέλου, 
για παράδειγμα. Το βέβαιο είναι ότι η ανάλυση των 
αρχαίων γονιδιωμάτων θα συνεχίσει να μας παρέ-
χει εκπληκτικές, νέες γνώσεις για τις αρχαίες οι-
κογενειακές δομές», προσθέτει η κ. Σκουρτανιώτη.

Σημειώνουμε, ότι την εποχή του χαλκού (3200 - 
1100 π.Χ.) εμφανίζονται στον ελληνικό χώρο τρεις 
μεγάλοι πολιτισμοί: ο Κυκλαδικός (3200 - 2000 
π.Χ.), ο Μινωικός (2000 - 1500 π.Χ.) και ο Μυκη-
ναϊκός (1600 - 1100 π.Χ.). 

Στον λόφο του Κάστρου της Παροικιάς 
έχουν εντοπιστεί λείψανα πρωτοκυκλαδικού 
οικισμού. Αξιόλογοι οικισμοί της ίδιας περι-
όδου εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία της 
Πάρου (Κάμπος, Δρυός, Κουκουναριές, Πλα-
στήρας, Γλυφά, Φάραγκας).

Την εποχή της Μινωικής κυριαρχίας στο Αιγαίο, 
η Πάρος γίνεται ένα μεγάλο στρατιωτικό και εμπο-
ρικό κέντρο του Μινωικού κράτους και εποικίζεται 
από Κρήτες. Σύμφωνα με την μυθολογία ο αρχη-
γός των Κρητών που εποίκισαν το νησί είναι ο 
Αλκαίος που έκτισε την πρώτη πόλη στη θέση της 
σημερινής Παροικιάς και της έδωσε το τιμητικό 
όνομα Μινώα (βασιλική πόλη). 

Με τη σταδιακή αποδυνάμωση της Μινωικής 
Κρήτης, στην ηπειρωτική Ελλάδα εμφανίζεται η 
δύναμη των Μυκηνών. Στην Πάρο λείψανα του 
Μυκηναϊκού πολιτισμού ανακαλύφθηκαν στο 
ύψωμα Κουκουναριές, κοντά στη Νάουσα και στον 
λόφο του κάστρου της Παροικιάς.

πολιτισμός
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Σε καθεστώς 
ψυχρής 
εφεδρείας ο 
ΑΣΠ Πάρου

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΑΔΜΗΕ (Ανεξάρτη-
τος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας) κρίνεται απαραίτητη η παραμονή στα ηλε-
κτρικά συστήματα, των Κυκλάδων και της Κρήτης, 
συμβατικών μονάδων παραγωγής σε ψυχρή εφε-
δρεία και μετά την ολοκλήρωση των ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων.

Ειδικότερα για την περίπτωση των Κυκλάδων, 
η ομάδα διερεύνησης ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ, εκτιμά 
ότι μετά την ολοκλήρωση και της τέταρτης φάσης 
διασύνδεσης είναι αναγκαία η διατήρηση τουλάχι-
στον δύο υφιστάμενων Αυτόνομων Σταθμών Πα-
ραγωγής (ΑΣΠ) σε καθεστώς ψυχρής εφεδρείας 
εκτάκτων αναγκών, συνολικής ισχύος 100 μεγα-
βάτ έως το 2050.

Έτσι προκρίνει ως καταλληλότερους τους σταθ-
μούς της Πάρου και της Θήρας, οι οποίοι είναι χω-
ροθετημένοι κεντροβαρικά ως προς τα φορτία των 
διασυνδεομένων νησιών των Κυκλάδων. Από τη 
συνολική ισχύ των 100 μεγαβάτ, εκτιμάται ανα-
γκαιότητα διατήρησης εφεδρείας ύψους περί των 
50 μεγαβάτ στον ΑΣΠ Πάρου (για την κάλυψη δι-
αταραχών κυρίως στο συγκρότημα των Βόρειων 
Κυκλάδων), καθώς και διατήρηση τοπικής παρα-
γωγής ύψους περί των 50 μεγαβάτ σε καθεστώς 
εφεδρείας στον ΑΣΠ Θήρας (για την κάλυψη δια-
ταραχών στο συγκρότημα των Νοτιοδυτικών Κυ-
κλάδων).

Επιπλέον, για την αντιμετώπιση εξαιρετικά δυ-
σμενών καταστάσεων που ενδέχεται να ανακύ-
ψουν σε ενδεχόμενη ταυτόχρονη απώλεια δύο 
υποβρυχίων καλωδιακών διασυνδέσεων ΥΤ που 
τροφοδοτούν το ίδιο νησί, κρίνεται απαραίτητο, με 
τη σύμφωνη γνώμη της Ρυθμιστικής Αρχής, στους 
υφιστάμενους χώρους των αυτόνομων σταθμών 
παραγωγής που προτείνεται η παύση της λει-
τουργίας τους (Άνδρου, Σύρου, Μυκόνου, Σερίφου 
και Μήλου) να διατηρηθεί ή και να αναπτυχθεί 
κατάλληλη υποδομή (εξοπλισμός ΜΤ, απαιτούμε-
νες δεξαμενές, κλπ.) και να γίνουν οι απαραίτητες 
ενέργειες ώστε να υπάρχει δυνατότητα σύνδεσης 
φορητών μονάδων παραγωγής για λόγους κάλυ-
ψης των κρίσιμων φορτίων των νησιών σε συνθή-
κες έκτακτης ανάγκης.

Έχασε τη «μάχη» 
ο Σαντορινιός

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 51 ετών, μετά 
από πολύχρονη «μάχη» με τον καρκίνο, άφησε την 
Δευτέρα (13/2) ο βουλευτής Δωδεκανήσου και το-
μεάρχης Ναυτιλίας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμ-
μαχία, Νεκτάριος Σαντορινιός, ο οποίος μεταξύ άλ-
λων διετέλεσε Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτίου 
Αιγαίου (2012-2014) με την παράταξη «Πολίτες 
Κόντρα στον Καιρό» και μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας (2013-2014).

Αποστολή 
συγκεντρωμένου 
υλικού σε 
Τουρκία 
και Συρία

Με θέμα την αποστολή του συγκεντρωμένου υλι-
κού για την Τουρκία και την Συρία, η Λαϊκή Συ-
σπείρωση Πάρου έστειλε επιστολή (15/2) στην 
αρμόδια αντιδήμαρχο Θοδώρα Σαρρή-Παπακυ-
ρίλλου και σε συνεννόηση με τον δήμαρχο το αί-
τημα έγινε άμεσα αποδεκτό και ήδη έχουν γίνει οι 
απαραίτητες από μέρους τους συνεννοήσεις με το 
Εργατικό Κέντρο Πειραιά.

Η επιστολή αναφέρει:

«Κυρία αντιδήμαρχε, η άμεση ανταπόκριση του 
παριανού λαού και των φορέων του ως έκφραση 
της αλληλεγγύης μας προς τους λαούς της Τουρκί-
ας και της Συρίας που βιώνουν τις συνέπειες του 
καταστροφικού σεισμού είναι συγκινητική. Η επι-
λογή όμως του προέδρου της Κεντρικής Ένωσης 
Δήμων αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών να 
μετατρέψουν τον ΣΚΑΪ - ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, 
έναν ιδιώτη, σε χορηγό - επικοινωνιακό σύμβουλο 
της προσφοράς ενός ολόκληρου λαού, είναι απα-
ράδεκτη, προκλητική και απαξιωτική για το λαϊκό 
κύμα συμπαράστασης, λες και η αποστολή του συ-
γκεντρωμένου υλικού δεν θα μπορούσε να γίνει με 
κρατική ευθύνη.

Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Εξωτερικών σε 
επικοινωνία που είχαμε μαζί του, μας γνωστοποί-
ησε ότι η συγκέντρωση από μέρους του ολοκλη-
ρώθηκε Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου, προτείνουμε τα 
εξής:

Από διερεύνηση που κάναμε το Εργατικό Κέντρο 
Πειραιά συγκεντρώνει είδη μέχρι τις 18 Φλεβάρη 
και θα τα αποστείλει με δικά του φορτηγά και συνο-
δεία. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυ-
νο αναπληρωτή γενικό γραμματέα του Εργατικού 
Κέντρου Πειραιά για τον λόγο αυτό.

Αναμένοντας για τις δικές σας ενέργειες.
Για την Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, Κ. Ροκονίδας».

Οδικό δίκτυο
Αίτημα προς την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, ώστε 

σε πρώτη αναμόρφωση του τεχνικού της προ-
γράμματος για το 2023, να συμπεριλάβει τη μελέ-
τη νέου επαρχιακού οδικού άξονα σύνδεσης του 
επαρχιακού οδικού δικτύου Αγκαιριάς - Πούντας 
με το επαρχιακό οδικό δίκτυο Νάουσας - Λευκών 
με παράκαμψη της Παροικιάς, κατέθεσε ο δήμος 
Πάρου.

Το παραπάνω αίτημα αποτελεί τη συνέχεια της 
ομόφωνης απόφασης που πήρε το δημοτικό συμ-
βούλιο Πάρου στη συνεδρίαση της 19ης Δεκεμ-
βρίου 2022, κατόπιν εισήγησης του επικεφαλής 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, Κώστα Ροκονίδα.

Συγκεκριμένα, στο αίτημα ζητείται η ένταξη στο 
τεχνικό πρόγραμμα των παρακάτω μελετών:

1) Του νέου επαρχιακού οδικού άξονα σύνδε-
σης του επαρχιακού οδικού δικτύου Αγκαιριάς 
- Πούντας με το επαρχιακό οδικό δίκτυο Νάου-
σας - Λευκών με παράκαμψη του οικιστικού ιστού 
της Παροικιάς Πάρου, (Περιφερειακός Παροικιάς), 
όπως αυτός έχει προβλεφθεί και χωροθετηθεί με 
το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ).

2) Χάραξης με ταυτόχρονη αναστολή των οι-
κοδομικών αδειών των παρακάτω δρόμων, όπως 
έχουν προβλεφθεί και χωροθετηθεί από το ΓΠΣ:
α) Παροικιά (Περιφερειακός Λειβαδίων, από Παρα-
σπόρο διασταύρωση Νάουσας - Λευκών - Δήλιο).
β) Χοιρόλακας - Μυρσίνη.
γ) Παράκαμψη Δρυού - Άσπρου Χωριού.
δ) Παράκαμψη Αγκαιριάς.
ε) Κώστος - Άγιος Βλάσσης.
3) Φωτισμού του επαρχιακού οδικού δικτύου.
4) Δημιουργία των παρακάτω κόμβων:
α) Παροικία - Νάουσα - Χωριά (Διασταύρωση 
πάνω από το γήπεδο Παροικιάς).
β) Πούντα - Παροικιά (Διασταύρωση Πούντας).
γ) Παλιό Αεροδρόμιο - Αγκαιριά (Διασταύρωση 
πάνω από το παλιό αεροδρόμιο).
δ) Φύκια - Νάουσα (Διασταύρωση επαρχιακού δι-
κτύου προς Κολυμπήθρες).

5) Επισκευής του υπάρχοντος επαρχιακού οδι-
κού δικτύου.

Πολεοδομικό 
γραφείο

Ξεκίνησε η λειτουργία της νέας Υπηρεσίας Δό-
μησης του Δήμου Πάρου, με χωρική αρμοδιότητα 
τους δήμους Πάρου και Αντιπάρου, έπειτα από τη 
σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας των 
δύο δήμων.

«Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου μας είναι μια 
κρίσιμη υποδομή για να ελέγξουμε τους κινδύνους 
από την ανεξέλεγκτη δόμηση. Με αυτό το χρήσιμο 
εργαλείο, θα τηρούμε τον Νόμο και θα εφαρμόζου-
με το πολεοδομικό μας σχέδιο. Στόχος όλων είναι το 
νησί μας να αποφύγει την υπερδόμηση, να προστα-
τέψει το φυσικό του περιβάλλον και να κρατήσει 
τον ανθρώπινό του χαρακτήρα για πάντα», ανέφερε 
σχετικά ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος.

Για περισσότερες πληροφορίες και θέματα που 
αφορούν τη νέα Υπηρεσία Δόμησης, μπορείτε να 
καλείτε στο τηλέφωνο 2284360144.

τοπικές ειδήσεις
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Στο πλαίσιο υλοποίησης του Περιφερειακού 
Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2021-2027», ο 
Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρ-
κος, μέσω ανακοίνωσης απευθύνει πρόσκληση 
υποβολής προτάσεων με τίτλο «Προώθηση και 
υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην 
προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρό-
σβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και 
ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής 
απασχόλησης».

Η δράση υλοποιείται σε τρεις ετήσιους κύκλους, 
μέχρι και το 2025 και η δημόσια δαπάνη που συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο και από εθνικούς πόρους και ανέρχεται σε 
4.000.000 ευρώ.

Η δαπάνη αυτή αφορά στην οικονομική στήριξη 
οικογενειών μέσω της διάθεσης «αξίας τοποθέ-
τησης» (Voucher) για την πρόσβαση βρεφών και 
νηπίων σε υπηρεσίες προσχολικής αγωγής και 
φροντίδας, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών, 
εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες 
δημιουργικής απασχόλησης, με την εφαρμογή 
σύγχρονων παιδαγωγικών πρακτικών και δρα-
στηριοτήτων, εκτός σχολικού ωραρίου.

Ο συνολικός αριθμός ληπτών Voucher για την 

ένταξη παιδιών σε δομές φροντίδας και δημιουρ-
γικής απασχόλησης εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 
4.711, ενώ ο αριθμός των παιδιών που αναμένεται 
συνολικά να ωφεληθούν από την ένταξή τους στις 
δομές, ανέρχεται σε 5.837.

Ο δικαιούχος της πρόσκλησης, που είναι η Ελλη-
νική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκη-
σης (ΕΕΤΑΑ), για την επιλογή των ωφελούμενων 
εκδίδει κάθε χρονιά πρόσκληση εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος βάσει της οποίας καλούνται οι νόμιμοι 
εκπρόσωποι να υποβάλουν αίτηση.

Η αίτηση υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσω-
πο του παιδιού ή ατόμου με αναπηρία που δύναται 
να ωφεληθεί της δράσης (γονέας ή άτομο που έχει 
οριστεί ως δικαστικός συμπαραστάτης), επιλέγεται 
με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ οι δομές πα-
ροχής υπηρεσιών φροντίδας, φιλοξενίας βρεφών, 
νηπίων, παιδιών ή και ατόμων με αναπηρία, οι 
οποίες λειτουργούν νομίμως, δύνανται να είναι:
• Βρεφικοί, Βρεφονηπιακοί και Παιδικοί Σταθμοί.
• Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φρο-
ντίδας.
• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών 
(ΚΔΑΠ).
• Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 
Αναπηρία (ΚΔΑΠΑμεΑ).

ειδήσεις

Σεμινάρια ΕΦΕΤ
Ανακοινώθηκαν από το Επιμελητήριο Κυκλά-

δων οι ημερομηνίες για τα νέα σεμινάρια υγιεινής 
και ασφάλειας τροφίμων του ΕΦΕΤ (Ενιαίος Φο-
ρέας Ελέγχου Τροφίμων), τα οποία θα διεξαχθούν 
με φυσική παρουσία στα νησιά Σύρου, Πάρου και 
Σαντορίνης την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου.

Το πρόγραμμα σεμιναρίων:
Σύρος: 29 και 30 Μαρτίου 2023 (ώρες 16.00-
21.00 & 9.00-14.00).
Σαντορίνη: 24 και 25 Απριλίου 2023 (ώρες 9.00-
14.00).
Πάρος: 26 και 27 Απριλίου 2023 (ώρες 16.00-
21.00).

Σημειώνεται ότι, τα σεμινάρια είναι απαραίτητα 
για κάθε εργαζόμενο στον κλάδο τροφίμων και πο-
τών, ενώ θα δίνεται η δυνατότητα σε όσους τα πα-
ρακολουθήσουν να λάβουν μέρος στην ηλεκτρο-
νική εξέταση (περίπου δέκα ημέρες μετά) για να 
αποκτήσουν άμεσα το πιστοποιητικό κατάρτισης.

Για το σεμινάριο που θα γίνει στην Πάρο η κα-
ταληκτική ημερομηνία για εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος είναι η 28η Φεβρουαρίου. Για περισσότερες 
πληροφορίες, σχετικά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν 
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του Επιμελητηρί-
ου (www.e-kyklades.gr) ή να επικοινωνήσουν με 
το γραφείο της Πάρου (τηλ. 2284023031).

Voucher για ένταξη παιδιών 
Σε δομές φροντίδας και δημιουργικής απασχόλησης

http://www.e-kyklades.gr
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Ο κύβος ερρίφθη! Ο Κώστας 
Ροκονίδας θα ηγηθεί εκ νέου του 
δημοτικού συνδυασμού της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου, στις δημοτικές 
εκλογές της 8ης Οκτωβρίου 2023.

Η απόφαση αυτή πάρθηκε και ανακοινώθηκε 
επισήμως στους εκλεγμένους δημοτικούς και κοι-
νοτικούς συμβούλους του συνδυασμού, σε κλειστή 
συνάντηση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα 
της Τετάρτης (15/2) στην αίθουσα του δημοτικού 
συμβουλίου Πάρου.

Άλλωστε, το ότι η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου δή-
λωνε «παρών» ήταν γνωστό και δεδομένο. Πλέ-
ον, έχοντας κλείσει και τυπικά το θέμα του επι-
κεφαλής, αλλά και πραγματοποιήσει παράλληλα 
μία σειρά επαφών και συναντήσεων σε διάφορες 
κοινότητες της Πάρου, οι διεργασίες και οι συζη-
τήσεις προχωρούν σε μία σαφώς πιο ολοκληρω-
μένη βάση πραγμάτων. Επιπλέον, με την οριστική 
κάθοδο του Κώστα Ροκονίδα, το δημοτικό πολιτικό 
σκηνικό αναδιαμορφώνεται.

Κώστας Ροκονίδας: 
«Είμαστε παρόντες, ενωμένοι, δυνατοί και 
η μόνη επιλογή του Παριανού λαού για να 
αλλάξει ρότα το καράβι σε μια κρίσιμη στιγμή 
για το νησί μας»

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου 
και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος, Κώστας Ροκο-
νίδας, μετά την ανακοίνωση της απόφασης, σε 
αποκλειστική του δήλωση στη «Φωνή της Πάρου» 
τόνισε τα εξής:

«Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε συνάντηση των 
εκλεγμένων δημοτικών και κοινοτικών συμβούλων 
του συνδυασμού μας, ως συνέχεια της δέσμευσης 
που είχαμε αναλάβει στη συγκέντρωση του ψηφο-
δελτίου μας στις 20 Νοέμβρη στο ΕΠΑΛ.

Τότε είχαμε ξεκαθαρίσει ότι η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου θα είναι παρούσα στις επόμενες δημοτικές 
εκλογές, ο μόνος άλλωστε δημοτικός συνδυασμός 
με σταθερή παρουσία από το 2010 για τέταρτη 
φορά στις εκλογές, ανεξάρτητα από τη σύνθεση του 
ψηφοδελτίου και του επικεφαλής της.

Είχαμε επίσης δεσμευτεί ότι στο πρώτο δίμηνο 
του 2023 θα ανακοινώσουμε ποιος θα είναι υπο-
ψήφιος Δήμαρχος.

Είμαστε συνεπείς και σήμερα μπορούμε να ανα-
κοινώσουμε ότι επικεφαλής του συνδυασμού της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου παραμένει ο υποφαι-
νόμενος.

Οι αποφάσεις αυτές καθορίστηκαν από μια σειρά 
παράγοντες που είναι αποτέλεσμα των αρχών αλλά 
και της διαδρομής τόσο της δημοτικής παράταξης 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, όσο και του επι-
κεφαλής του συνδυασμού.

Στην 12χρονη παρουσία της Λαϊκής Συσπείρω-
σης Πάρου στα κοινά του τόπου μας κατακτήσαμε 
αν μη τι άλλο σαν συνδυασμός την εκτίμηση του 
Παριανού λαού, ανεξάρτητα εάν μας ψήφισε ή όχι, 
έχοντας οδηγό μας πάντα τη συνέπεια, την αγωνι-
στική διάθεση και τη διεκδίκηση προς όφελος των 
λαϊκών συμφερόντων.

Η παρουσία αυτή ήταν προφανώς εντονότερη την 
τελευταία τετραετία με δεδομένη την εκλογική δύ-
ναμη που μας έδωσε ο Παριανός λαός με την ψήφο 
του. Ήμασταν παρόντες για όλα και σε όλα τα λαϊκά 
ζητήματα και προβλήματα του νησιού μας παρά τις 
δυσκολίες να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας, τις 
παρεμβάσεις μας, τις δράσεις μας, με τις Παριανές 
και τους Παριανούς λόγω πανδημίας. Παρά τις δύ-
σκολες συνθήκες όμως με κάθε τρόπο μέσα και έξω 
από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναδείξαμε μια σειρά 
ζητήματα όπως: σχολική στέγη, ζητήματα πολιτι-
σμού και αθλητισμού, προβλήματα που προέκυψαν  
από την πανδημία αλλά και συνολικά το πρόβλημα 
της δημόσιας υγείας, προβλήματα καθαριότητας 
των οικισμών  και της διαχείρισης συνολικά των 
απορριμμάτων, μείωση των δημοτικών τελών, αξι-
οποίηση δημοτικής περιουσίας, κυκλοφοριακό και 
ασφάλεια πεζών, συντήρηση επαρχιακού και δημο-
τικού οδικού δικτύου και επανασχεδιασμός τους, 

πρώτο θέμα

Λαϊκή  Συσπε ίρωση Πάρου:

Με τον Κώστα Ροκονίδα, 
δυναμικά και αισιόδοξα!
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αυθαιρεσίες - καταπατήσεις δημοτικών κοινόχρη-
στων χώρων και παραλιών, χώρους στάθμευσης, 
προβλήματα λιμενικών εγκαταστάσεων.

Όταν σήμερα άλλοι ανακαλύπτουν τα προβλήμα-
τα του νησιού και τα αδιέξοδα της άναρχης «ανά-
πτυξης» που είναι απόρροια του συστήματος που 
ζούμε, εμείς τα έχουμε επισημάνει και έχουμε προ-
ειδοποιήσει εδώ και χρόνια ανοίγοντας μέτωπα, 
συμμετέχοντας και στηρίζοντας κινήματα, παίρνο-
ντας θέση και διεκδικώντας λύσεις για κάθε ζήτημα 
που αφορά το νησί μας στηρίζοντας τα συμφέροντα 
των πολλών. Υγεία - ανεμογεννήτριες - φέρουσα 
ικανότητα του νησιού - πρωτογενής τομέας - οικι-
στική ανάπτυξη - υποδομές κάθε μορφής - ανέλκυ-
ση Σαμίνα - διαχείριση υδάτινων πόρων και πάει 
λέγοντας. Ήμασταν πάντα δίπλα στους εργαζόμε-
νους και τους αυτοαπασχολούμενους του νησιού 
μας στηρίζοντας τα δίκαια αιτήματα τους και τους 
αγώνες τους. 

Αυτά τα 4 χρόνια κατακτήσαμε πολλά: κάναμε 
πράξη αυτό που άλλοι διεκδικούν στα λόγια. Απο-
δείξαμε ότι η πολιτική συμφωνία πάνω σε προ-
γραμματικές αρχές, αξίες και ιδανικά μπορεί να 
ξεπερνά τις λίγες ή περισσότερες διαφωνίες, να 
καλλιεργεί μια βαθύτερη σχέση και να αναδεικνύει 
ώριμη πολιτική σκέψη με καθαρό προσανατολισμό 
πράγμα που  τόσο ανάγκη έχει ο τόπος μας. Στη 
βάση της πολιτικής μας συμφωνίας προχωράμε  με 
κριτήριο όχι απλά αν ο επικεφαλής είναι αρεστός 
αλλά εάν τελικά το πρόγραμμα του συνδυασμού 
και η αγωνιστική διαδρομή του μπορούν να φέρουν 
το «νέο». Κάποιοι θέλουν και προσπαθούν την ντο-
μπροσύνη και την πολιτική μας καθαρότητα να την 
κάνουν μειονέκτημα. Λαθεύουν. Ο Παριανός λαός 

έχει δείξει την εκτίμηση του σε μια αξία διαχρονι-
κή, που αποδεικνύεται και με την εκλογική  άνοδο 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, ενώ δεν είναι σε 
αντιστοιχία με τα εκλογικά ποσοστά του ΚΚΕ κάτι 
που δεν είναι της στιγμής να αναλύσουμε εδώ. 

Οι θεωρητικοί εφευρέτες της «ανεξαρτησίας» και 
του «όλοι μαζί» στοχοποιούν τη Λαϊκή Συσπείρω-
ση Πάρου στο όνομα της «λαθολογίας» με επεξερ-
γασμένη τακτική, την πλαγιοκόπηση της και την 
εκλογική της αποδυνάμωση. Έτσι πιστεύουν ότι θα 
πετύχουν το στόχο τους αλλά θα απογοητευθούν.

Είμαστε παρόντες, ενωμένοι, δυνατοί και η μόνη 

επιλογή του Παριανού λαού για να αλλάξει “ρότα” 
το καράβι σε μια κρίσιμη στιγμή για το νησί μας.

Γιατί θα το ξαναπούμε, η Πάρος δεν έχει ανάγκη 
από αλλαγή διαχειριστή που πλέει σε «ίδιες θάλασ-
σες» αλλά από μια δημοτική αρχή που θα μπορεί να 
εμπνέει το σύνολο του Παριανού λαού, να διεκδικεί 
τα δικαιώματα του, να βρίσκουν δρόμο επίλυσης 
οι καθημερινές του ανάγκες και μια δύναμη που 
θα προασπίζεται ασυμβίβαστα τα συμφέροντα του 
τόπου.

Για αυτό εμείς είμαστε εδώ, παρόντες, μάχιμοι 
και από καλύτερες θέσεις διεκδικούμε τη ψήφο 
κάθε Παριανής και Παριανού, εργαζόμενου, αυτο-
απασχολούμενου επαγγελματία, νεολαίου, αγρότη, 
ψαρά, κτηνοτρόφου, ώστε να είμαστε εμείς η νέα 
δημοτική αρχή».

Η άνοδος της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου

Με συνεχή και σταθερή παρουσία στις τελευταί-
ες τρεις εκλογικές «μάχες» για τον δήμο Πάρου, ο 
συνδυασμός της Λαϊκής Συσπείρωσης, έχει κατα-
γράψει μία ανοδική πορεία -που εκτός των άλλων 
είναι αποτέλεσμα αναγνώρισης αλλά και πολιτι-
κής αξιοπιστίας- και αποτυπώνεται στα εκλογικά 
ποσοστά όλων των αναμετρήσεων.

Το 2010, την πρώτη φορά που η Λαϊκή Συσπεί-
ρωση Πάρου κατέβηκε στις δημοτικές εκλογές, 
έλαβε ποσοστό 8,24% και εξέλεξε 1 έδρα. Ακολού-
θως, το 2014 πήρε ποσοστό 11,14% και κατέλαβε 
2 έδρες, ενώ το 2019 «άγγιξε» τη δημαρχία καθώς 
έλαβε ποσοστό 48,94% και εξέλεξε 13 έδρες.

Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις επικεφαλής 
ήταν ο Κώστας Ροκονίδας, με διαφορετική σύνθε-
ση βέβαια στον κορμό του ψηφοδελτίου.

πρώτο θέμα

Η Πάρος δεν έχει ανάγκη από 
αλλαγή διαχειριστή που πλέει 
σε «ίδιες θάλασσες» αλλά από 
μια δημοτική αρχή που θα μπο-
ρεί να εμπνέει το σύνολο του 
Παριανού λαού, να διεκδικεί τα 
δικαιώματα του
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Στα χνάρια του 
Μανώλη

Στις 30/1/23 έφυγε από τη ζωή ο Μανώλης 
Ισιγώνης. Το «φευγιό» του Μανώλη στενα-
χώρησε πολύ κόσμο και όλοι είχαν να πουν 
έναν καλό λόγο γι’ αυτόν. 

Τον αγαπούσα τον Ισιγώνη για πολλούς 
λόγους, μα κυρίως για την ντομπροσύνη του 
και την αγωνιστικότητά του. Όσο κι αν δια-
φωνούσες μαζί του δεν μπορούσες παρά να 
αναγνωρίσεις τη μαχητικότητα που τον διέ-
κρινε. Η γνωριμία μαζί του ήταν επεισοδιακή 
και είχε γίνει όταν εργαζόμουν σε μία άλλη 
εφημερίδα του νησιού. Ο Ισιγώνης μαζί της 
(εφημερίδα), δεν είχε καλές σχέσεις... Με είχε 
εντυπωσιάσει γιατί δε μάσαγε τα λόγια του και 
την άποψή του στην έλεγε από μπροστά και 
όχι από πίσω... (δεν το λες κάτι συνηθισμένο 
αυτό στο νησί μας...).

Στη συνέχεια γνωριστήκαμε καλύτερα, 
ήπιαμε και 2-3 ποτά μαζί, και είχαμε ως το 
τέλος του μία έντιμη και φιλικότατη σχέση. 
Πρώτιστα όμως τον σεβόμουν. Ο Ισιγώνης 
ήταν πολιτικός παράγοντας, άσχετα ότι ποτέ 
δεν το έλεγε και μάλλον μισούσε αυτή τη λέξη. 
Ήταν στέλεχος της Αριστεράς στο νησί -και όχι 
μόνο- άσχετα ότι δε διεκδίκησε ποτέ αυτόν τον 
ρόλο. Είχε ηγετικό ρόλο, άσχετα ότι ποτέ δεν 
«καπέλωσε» καμία κίνηση. Αυτός ήταν που 
έπαιξε έναν από τους κυριότερους ρόλους στο 
ενωτικό ψηφοδέλτιο της Μάρπησσας, άσχετα 
ότι ποτέ δεν διεκδίκησε κάτι για εκείνον. Ο 
Ισιγώνης ήταν αυτός που κίνησε τα νήματα 
στην ΚΕΠΟΣΑ. Αυτός τράβηξε το κουπί χωρίς 
πάλι να διεκδικήσει εκεί τίποτα για πάρτι του. 
Ήταν έτσι η φτιαξιά του!

Ήταν πάντα εκεί σε κάθε διεκδίκηση της 
κοινωνίας μας. Πήγαινε παντού ως απλός 
στρατιώτης. Είτε «κίνημα των αγανακτισμέ-
νων» στις πλατείες, είτε αγώνες για τη δημό-
σια υγεία, είτε συλλαλητήρια, είτε, είτε, είτε. 
Δεν έλειπε από πουθενά. Παρακολουθούσε με 
αγωνία κάθε κίνηση της κοινωνίας. Κι όταν 
πριν μερικά χρόνια στην Πάρο έγινε προσπά-
θεια για συνδικαλιστική κίνηση των ιδιωτι-
κών υπαλλήλων, ο Μανώλης ήταν πάλι εκεί 
για να συμπαρασταθεί στους εργαζόμενους. 
Ακόμα και τώρα παρά τα προβλήματα υγείας 
που είχε έτρεχε παντού. Πήγαινε σε αυτοδι-
οικητικές συνεδριάσεις συμβουλίων, πήγαι-
νε σε συναντήσεις, πήγαινε όπου ένιωθε ότι 
έπρεπε να δώσει το παρόν. Από τα οξύμωρα 
με τον Μανώλη ήταν ότι με θυμόταν πάντα 
στην ονομαστική μου εορτή και είχα αρχίσει 
να τον «κουρδίζω» λέγοντας του ότι γνωρίζει 
καλύτερα από κάθε άλλον τις θρησκευτικές 
πανηγύρεις!

Ο Ισιγώνης άφησε παρακαταθήκη για το 
πώς πρέπει να είναι ο ενεργός πολίτης. Καλό 
ταξίδι Μανώλη.

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

Μηδέν άγαν...

Αν κάτι τείνει προς την υπερβολή, μπορεί άρα-
γε να επιφέρει θετικά αποτελέσματα; Και με 
ποιά στοιχεία θα ορίσουμε το «θετικό»;

Η ευτυχία του ατόμου, η ευδαιμονία ήταν 
το υπέρτατο αγαθό στην Ελληνική αρχαιότη-
τα. Στην εποχή μας ο πλούτος, τα υλικά αγαθά 
έχουν αντικαταστήσει τις παραπάνω έννοιες. 
Ο φόβος του αναπάντεχου, η ανασφάλεια του 
μέλλοντος και η δικαιολογημένη αίσθηση της 
αδυναμίας αντιμετώπισης του, μας ωθούν στην 
«ανακάλυψη νέων θεών».

Μας κάνει η αποδοχή τους να αισθανόμαστε 
καλύτερα, να είμαστε ευτυχισμένοι; Αρκετοί θα 
πουν ναι και θα ονειρευτούν όλα εκείνα που 
έχουν σχεδιάσει πολλές φορές. Είναι όμως έτσι;

Έρευνες επιστημονικές και «εκτεταμένες» 
(έγιναν δηλαδή σε πολλούς και για αρκετά χρό-
νια), σε άτομα που κέρδισαν μεγάλα χρηματι-
κά ποσά σε λαχεία, απέδειξαν ότι μετά από ένα 
πολύ σύντομο διάστημα ευτυχίας επανήλθαν 
στην προηγούμενη ψυχολογική τους κατάστα-
ση.

Άλλωστε και ο Σωκράτης, δυόμιση χιλιάδες 
χρόνια πριν, έλεγε ότι: «Αυτός που δεν είναι ευ-

χαριστημένος με αυτό που έχει, δεν θα είναι… 
ούτε με ότι θα ήθελε να έχει».

Συμπέρασμα! Οι Αμερικάνοι ξόδεψαν εκα-
τομμύρια δολάρια και δεκαετίες για να «επιβε-
βαιώσουν» τον Σωκράτη. Εμείς αγνοούμε επι-
δεικτικά την «αρχαία» σοφία και «περί άλλων 
τυρβάζουμε».

Ο Επίκουρος ισχυριζόταν ότι χρειάζονται «σω-
ματική υγεία και ψυχική ηρεμία». Αυτά ομολο-
γουμένως «κόποις κτώνται». Τα υπόλοιπα θα τα 
«βρούμε» στην πορεία.

Οι πρόγονοι μας είχαν σαν «ευαγγέλια» τις 
φράσεις «μέτρον άριστον» και «μηδέν άγαν». 
Συμπύκνωναν αιώνες σοφίας. Τηρήθηκαν σε 
ελάχιστες περιπτώσεις. Μένουν εκεί όμως σαν 
«μνημεία» για να μας δείχνουν τον σωστό δρό-
μο. Στο χέρι μας είναι να τον ακολουθήσουμε.

Αν λοιπόν ξεκινήσουμε από την αρχική πρό-
ταση για την «υπερβολή», αντιλαμβανόμαστε 
ότι οι αναφορές είναι γι’ αυτά που συμβαίνουν 
στην Πάρο.

Και επειδή δεν θέλουμε να είμαστε ανειλικρι-
νείς και να παραμυθιάζουμε εαυτούς και αλλή-
λους, θα ομολογήσουμε ότι το συμφέρον μας το 
ατομικό κοιτάμε, όπως είναι φυσικό.

Κάποια στιγμή όμως ανακαλύψαμε δύο πράγ-
ματα. Ότι αυτό εξυπηρετείται καλύτερα όταν 
υπηρετείται το συλλογικό συμφέρον και φυσικά 
αποφεύγοντας τις «υπερβολές». Γι’ αυτό απαί-
τηση και διεκδίκηση για «δυνατό» δημόσιο σύ-
στημα υγείας και κοινωνικό κράτος.

Το επαναλαμβάνουμε... Χρειάζεται η Πάρος 
αλλαγή πολιτικής και όχι αλλαγή διαχείρισης...

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου

Τα διδάγματα 
του σεισμού!
Του Σωτήρη Χουλιάρα

Όπως είναι φυσικό ο καταστροφικός και φονικός 
σεισμός των 7,8 Ρίχτερ που χτύπησε την Τουρκία 
και την Συρία προκάλεσε την παγκόσμια θλίψη 
και οδύνη. Το ίδιο ασφαλώς συνέβη και στη χώρα 
μας, αφού μας θύμισε αντίστοιχα φονικά χτυπή-
ματα του Εγκέλαδου. Κυρίως όμως μας θύμισε ότι 
η χώρα μας παραμένει χωρίς ουσιαστική αντισει-
σμική θωράκιση με ευθύνη διαχρονικά όλων των 
προηγούμενων κυβερνήσεων. 

Κι’ αυτό παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα εί-
ναι η χώρα με την μεγαλύτερη σεισμικότητα 
στη Ευρώπη, αφού με βάση τα στοιχεία των 
τελευταίων 100 χρόνων, σημειώνεται κατά 
μέσο όρο ένας ισχυρός σεισμός μεγέθους άνω 
των 5,7 Ρίχτερ σχεδόν κάθε 19 μήνες! 

Το 1999, μετά τον σεισμό στην Αθήνα, η τότε 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αποφάσισε να γίνει ένας 
ταχύς οπτικός έλεγχος, μέχρι σήμερα το 80%, από 
τα περίπου 80.000 δημόσια κτήρια, σχολεία, νοσο-
κομεία, κ.λ.π. που σε κάθε σεισμό αποδεικνύεται η 
τρωτότητά τους, παραμένει ανέλεγκτο. 

Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι σ’ αυτά που έγι-
νε αυτός ο έλεγχος βρέθηκε ότι κοντά στο 30% 

έχριζε ανάγκης άμεσων παρεμβάσεων, που μόνο 
σε ελάχιστα απ’ αυτά έχουν γίνει. Τέτοιοι έλεγχοι 
θα πρέπει να γίνουν όχι μόνο στα δημόσια κτίρια, 
αλλά και σε εργοστάσια και επαγγελματικούς χώ-
ρους, χώρους διασκέδασης και γενικά σε χώρους 
όπου συγκεντρώνονται πολλοί άνθρωποι. 

Δηλαδή, μετά από 24 χρόνια δεν έχουν ελεγ-
θεί (και αυτά πλημμελώς όπως αναφέρουν οι ειδι-
κοί) περισσότερα από 8.000 κτήρια. Ούτε το 1/10, 
δηλαδή, των δημοσίων κτηρίων της χώρας…

Τι να πρωτοθαυμάσει κανείς;
Την αξιοπιστία των λόγων τους ή την απραξία 

των πράξεών τους; 
Ο αντισεισμικός έλεγχος όλων των δημόσιων 

κτηρίων του νησιού (παιδικοί σταθμοί - νηπιαγω-
γεία - δημοτικά - γυμνάσια  λύκεια - ΚΑΠΗ - γηρο-
κομείο - δημόσιοι οργανισμοί κ.τ.λ.) που ανέρχο-
νται περίπου στα 75 κτήρια πρέπει να γίνει άμεσα. 

Το θέμα επείγει. Είναι το ελάχιστο που πρέπει να 
γίνει αν θέλουμε να διαφυλάξουμε το ανθρώπι-
νο δυναμικό που ζει και εργάζεται πάνω στο νησί. 
Έχουμε χρέος να προστατέψουμε τη ζωή των παι-
διών μας. 

Από τις καταστροφικές συνέπειες του Εγκέλα-
δου της Τουρκίας και Συρίας ας βγάλουμε τα απα-
ραίτητα διδάγματα. 

Αντισεισμική θωράκιση όλων των δημόσιων 
κτηρίων του νησιού εδώ και τώρα. Η αντισεισμική 
θωράκιση είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν είναι εμπό-
ρευμα. Είναι επένδυση για την ασφάλεια των κα-
τοίκων του νησιού.
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Στις ερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, τον 
Οκτώβριο, θα προσπαθήσουμε να ιεραρχήσου-
με, να διακρίνουμε, τα κριτήρια επιλογής ψήφου 
για την εκλογή των νέων αυτοδιοικητικών αρ-
χόντων, πενταετούς θητείας και με βάση το νέο 
εκλογικό σύστημα, της ενισχυμένης αναλογικής 
και την εκλογή τους από την πρώτη Κυριακή με 
ποσοστό 43%.

Κι ας ξεκινήσουμε την αξιολόγηση των κριτη-
ρίων, από το κατά πολλούς, περισσότερο δυνατό 
κριτήριο της κομματικής επιλογής. Το γνωστό 
μας κριτήριο του «χρίσματος», γύρω από το 
οποίο κάποτε «σφάζονταν» ποιος θα το πάρει. 
Σήμερα δίνεται μόνο σε δυο-τρεις περιπτώσεις 
μεγάλων Δήμων ενώ σε πολλές εκλογικές περι-
φέρειες, αποτελεί «ασήκωτο βαρίδι».

Στις νέες αυτοδιοικητικές εκλογές, αν συνε-

χιστεί ο σημερινός πολιτικά ασταθής και κατα-
κερματισμένος συσχετισμός των κομματικών 
δυνάμεων και η αποϊδεολογικοποίηση των λε-
γομένων «απολιτίκ» ψηφοφόρων, ακόμα και η 
κατά περίπτωση κομματική «στήριξη», πιθανόν 
να έχει αρνητικό πρόσημο.

Το άλλοτε αποτελεσματικό κριτήριο της επα-
νεκλογής αυτοδιοικητικών αρχόντων, βάσει της 
αποτελεσματικότητας και συνέπειας προεκλο-
γικών υποσχέσεων και έργων, δεν είναι ισχυρό 
κριτήριο και για λόγους διετούς αποχής έργων, 
λόγω πανδημίας αλλά και της μείωσης των εσό-
δων από την κεντρική διοίκηση. Μοναδική σα-
νίδα σωτηρίας τα έργα «βιτρίνας» και οι έκτακτες 
προσλήψεις, ένα χρόνο πριν από τις εκλογές.

Σε πολλές περιοχές η εμπιστοσύνη των πολι-
τών σε όσους κατέχουν την εξουσία είναι στο 
ναδίρ και η επανεκλογή θα είναι μια δύσκολη 
εξίσωση με πολλούς αγνώστους.

Τα αποτελέσματα των εθνικών εκλογών, που 
προηγούνται των αυτοδιοικητικών, είναι μια 
πραγματική «σπαζοκεφαλιά», για τον τρόπο 

επηρεασμού της εκλογής τοπικών αρχόντων, με 
κυριότερο άγνωστο την αποχή από τις κάλπες. 
Είναι οι πρώτες αυτοδιοικητικές εκλογές που 
δεν θα υπάρξει «μήνυμα» το βράδυ των αποτε-
λεσμάτων στην όποια κυβέρνηση υπάρχει. Απο-
στολή «μηνύματος» θα υπάρξει μόνο την πρώτη 
Κυριακή των εθνικών εκλογών.

Για πολλούς φαίνεται ελκυστικό το πρόταγμα 
«ανεξάρτητος υποψήφιος», αλλά δυστυχώς έχει 
αποδειχθεί, ότι δεν αρκεί για την εκλογή.

Το κριτήριο της προσωπικότητας και του κύ-
ρους του υποψηφίου, σε συνδυασμό με την ομά-
δα των συμβούλων, το μελετημένο πρόγραμμα 
και το προεκλογικό αφήγημα, είναι τα πιο ση-
μαντικά κριτήρια, που απαιτούν να γνωρίζουν 
οι πολίτες, για να δώσουν την ψήφο τους.

Ο ιδανικός αυτοδιοικητικός συνδυασμός πρέ-
πει να εμπνέει εμπιστοσύνη, να έχει όραμα και 
να βρίσκεται πάντα δίπλα στον πολίτη.

Στις παλαιότερες εποχές, η ανάδειξη των αυ-
τοδιοικητικών αρχόντων, προέκυπτε από την 
κεντρική πολιτική σκηνή, σήμερα ο μηχανισμός 
αυτό πέρασε στα χέρια των ψηφοφόρων. Χρει-
άζεται έγκαιρη και σωστή προετοιμασία, ακο-
λουθώντας της επιταγές του καιρού μας και τις 
συμβουλές των ειδικών της επικοινωνίας.

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου

Αυτοδιοικητικές εκλογές... 
Τροφή για σκέψη
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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

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

ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ 
πωλείται στη Νάουσα. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6975 949 933, (ώρες 
επικοινωνίας μετά τις 5 μ.μ.).

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ενοικιάζεται 
πλήρως εξοπλισμένη στο Δρυό. Τηλ. 
για πληροφορίες: 6972 558 231

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

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.

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.

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ζητείται 
από ξενοδοχείο στη Νάουσας, από 
Απρίλιο-Οκτώβριο 2023. Αγγλικά, 
Πρόγραμμα Κρατήσεων, ΟΤΑ, προ-
ϋπηρεσία, γαλλικά επιθυμητά. Προ-
σεγμένο, ευγενές και πρόθυμο άτο-
μο, κατά προτίμηση κάτοικος Πάρου. 
Μισθός ασφάλιση διαμονή-διατροφή. 
Βιογραφικό με φωτογραφία info@
zefi-hotel.com τηλ. 6937 263928

 ΥΠΑΛΛΗΛΟ POOL BAR & 
SERVICE ζητείται από ξενοδοχείο 
στη Νάουσα. Γνώση παρασκευής 
καφέδων - ποτών, service πελατών, 
Αγγλικά. Μισθός-ασφάλιση, 
διαμονή-διατροφή. Βιογραφικό με 
πρόσφατη φωτογραφία. info@zefi-
hotel.com, τηλ.6937 263928

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται για εστιατόριο 
ξενοδοχείου στη Νάουσα, από 
Απρίλιο-Οκτώβριο 2023. Εμπειρία, 
προθυμία, ευγένεια, Αγγλικά. 
Προσφέρεται μισθός-ασφάλιση, 
διαμονή-ημιδιατροφή. Βιογραφικό 
με πρόσφατη φωτογραφία. info@
zefi-hotel.com τηλ.6937 263928

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έμπειρη ζητείται για 
ξενοδοχείο στη Νάουσα, από Απρί-
λιο-Οκτώβριο 2023, κατά προτίμηση 
κάτοικος Πάρου. Μισθός-ασφάλιση, 
διαμονή-διατροφή. Βιογραφικό με 
πρόσφατη φωτογραφία info@zefi-
hotel.com, τηλ.6937 263928

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται καμαριέρα για 
βίλα κοντά στην Παροικιά, για 6μηνη 
απασχόληση. Τηλ. επικοινωνίας: 
6948 104 060 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το ξενο-
δοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ στήν Χρυσή Ακτή με 
γνώσεις ηλεκτρολόγου ή υδραυλικού 
ή ψυκτικού γιά πλήρη απασχόληση. 
Πληροφορίες στό τηλέφωνο 6983 
268950 ή στο mail assist.ops@
poseidon-paros.gr

ΔΙΑΦΟΡΑ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ πλαστική βάρκα 4,50 
μ., με μηχανή 30 ίππων Mercury 
δίχρονη. Τιμή: 1.500 ευρώ. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6945909305.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Ι. Αντικείμενο
Υποστήριξη κατασκευής έργων πολυτελών κατοικιών, στις Νήσους Πάρο και
Αντίπαρο
ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών 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 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

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

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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Κερδίζουν έδαφος 
οι βιολογικές 
εκμεταλλεύσεις

Στοιχεία «σοκ» 
για γεωργία και 
κτηνοτροφία 
στο Ν. Αιγαίο

Σημαντικά στοιχεία, αλλά με αρνητικό πρόσημο, 
προκύπτουν από τα αποτελέσματα της απογραφής 
σε γεωργία και κτηνοτροφία που διενήργησε κατά 
το έτος 2021 η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ-
ΣΤΑΤ) και που αφορούν τόσο στη διάρθρωση 
του γεωργικού και κτηνοτροφικού τομέα όσο και 
στον προσδιορισμό των βασικών χαρακτηριστι-
κών, αλλά και της δομής όλων των γεωργικών 
και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων της χώρας.

Οι στατιστικές πληροφορίες που προκύπτουν 
αποτελούν οδηγό για τη χάραξη της αγροτικής, 
οικονομικής, κοινωνικής, ενεργειακής και περι-
βαλλοντικής πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο.

Επιγραμματικά, στην Επικράτεια καταγράφη-
καν 28.244.495 στρέμματα χρησιμοποιούμενης 
γεωργικής έκτασης (-18,8% σε σύγκριση με την 
προηγούμενη δεκαετία), εκ των οποίων το 47,9% 
αφορά αροτραίες, το 27,4% δενδρώδεις, το 2,1% 

αμπέλια, το 0,2% θερμοκήπια και το 22,4% λοιπές 
εκτάσεις.

Ειδικότερα, στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου κατα-
γράφηκαν 654.486 στρέμματα χρησιμοποιούμε-
νης γεωργικής έκτασης (-34% σε σύγκριση με την 
προηγούμενη δεκαετία, εκ των οποίων το 20,9% 
αφορά αροτραίες, το 20,6% δενδρώδεις, το 3,3% 
αμπέλια, το 0,1% θερμοκήπια και το 55,1% λοιπές 
εκτάσεις.

Επιμέρους στοιχεία για το Νότιο Αιγαίο

Μεταβολές με αρνητικό πρόσημο, δείχνουν όλα 
τα επιμέρους στοιχεία στη γεωργία και την κτηνο-
τροφία στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου την τελευταία 
δεκαετία και πάντα με βάση τα στοιχεία της προη-
γούμενης απογραφής.

Εκτός της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτα-
σης (-34%), σημαντικές μεταβολές σημειώθηκαν 
στον αριθμό εκμεταλλεύσεων (-26%), αλλά και 
στις εκμεταλλεύσεις με χρησιμοποιούμενη γεωρ-
γική έκταση (-26,3%). Επίσης, αισθητά μειωμένες 
εμφανίζονται και οι ζωικές μονάδες (-27,1%).

Χαρακτηριστικές είναι οι μειώσεις στις αροτραί-
ες καλλιέργειες κατά 38,1 %, στα αμπέλια και στα-
φιδάμπελα κατά 37,1%, στις δενδρώδεις καλλιέρ-
γειες κατά 23,7%, στα θερμοκήπια κατά 21,5% και 

στις λοιπές εκτάσεις κατά 28,8%.
Προβληματισμό προκαλούν οι αριθμοί στις εκμε-

ταλλεύσεις ζώων κατά είδος, με αρνητικές μεταβο-
λές στα βοειδή κατά 37,7%, στα προβατοειδή κατά 
26,1%, στα αιγοειδή κατά 38,2%, στους χοίρους 
κατά 59,9% και στα πουλερικά κατά 59,7%.

Οι κάτοχοι και τα μέλη της οικογένειάς τους που 
απασχολήθηκαν στη γεωργική και κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση μειώθηκε κατά 30,7%, όπως και οι 
εποχικοί εργάτες κατά 35,2%, ενώ μικρή αύξηση 
κατά 2,8% καταγράφηκε στους μόνιμους εργάτες.

Τέλος, στη μελισσοκομία οι εκμεταλλεύσεις υπέ-
στησαν μείωση 26,3% και ο αριθμός των κυψελών 
μειώθηκε κατά 14,8%.

«Στροφή» στη βιολογική εκμετάλλευση

Βέβαια, εκτός των παραπάνω, υπάρχει το ενθαρ-
ρυντικό στοιχείο της «στροφής» αρκετών παραγω-
γών στη βιολογική γεωργική και κτηνοτροφική 
εκμετάλλευση, την τελευταία δεκαετία.

Η επαγγελματική ενασχόληση με τη βιολογική 
γεωργία και κτηνοτροφία είναι μια δραστηριότη-
τα, που εδώ και αρκετά χρόνια κερδίζει όλο και 
περισσότερους αγρότες, αλλά και ανθρώπους οι 
οποίοι δεν είχαν μέχρι πρότινος ιδιαίτερη σχέση 
με τον χώρο, αλλά αποφασίζουν να ρισκάρουν και 
να ασχοληθούν μ’ έναν κλάδο αρκετά κερδοφόρο, 
αν ακολουθηθούν με συνέπεια οι αρχές του.

Στο Νότιο Αιγαίο τα στοιχεία δείχνουν σημαντι-
κή αύξηση προς αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα, 
οι εκμεταλλεύσεις κατέγραψαν μεταβολή +162,2% 
και οι βιολογικές εκτάσεις (στρέμματα) +386,4%.

Στη βιολογική κτηνοτροφία οι αριθμοί στις εκ-
μεταλλεύσεις ζώων κατά είδος, σημείωσαν άνο-
δο στα βοειδή κατά 111%, στα προβατοειδή κατά 
228,6%, στα αιγοειδή κατά 157,1%, στους χοίρους 
κατά 300% και στα πουλερικά κατά 100%.

Διευκρινίσεις 
ενόψει των 
δηλώσεων 
ΟΣΔΕ 2023

Σε διευκρινίσεις σχετικά με την απόδειξη νόμιμης 
κατοχής αγροτεμαχίων για τη σωστή προετοιμα-
σία των αγροτών στις δηλώσεις ΟΣΔΕ (Ολοκλη-
ρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου) προ-
χώρησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του 
οι εν λόγω διευκρινήσεις θα περιληφθούν στην 
σχετική εγκύκλιο του ΟΣΔΕ 2023 που θα εκδώ-
σει ο ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μισθωτήρια αγροτεμαχίων

1. Όλα τα μισθωτήρια αγροτεμαχίων που αφο-
ρούν εκτάσεις ανά αγροτεμάχιο πάνω από 40 
στρέμματα ή με αντικείμενο μισθίου από 960 ευρώ 
και πάνω θα είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικά.

2. Χειρόγραφα μισθωτήρια που αφορούν περι-
πτώσεις εκτός των περιπτώσεων 1 γίνονται απο-
δεκτά στα οποία αναγράφονται τα στοιχεία του 

ΚΑΕΚ και του ΑΤΑΚ ανά περίπτωση.
3. Εξακολουθούν να ισχύουν οποιασδήποτε κα-

τηγορίας πολυετή χειρόγραφα μισθωτήρια αγρο-
τεμαχίων τα οποία έχουν υποβληθεί παλαιότερα 
στον ΟΠΕΚΕΠΕ και βρίσκονται σε ισχύ το 2023.

Αναγραφή Κωδικού Αριθμού Εθνικού 
Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)

1. Για τις περιοχές που υπάρχει λειτουργούν 
κτηματολόγιο θα αναγράφεται ο κωδικός του κτη-
ματολογίου (ΚΑEΚ) στην Αίτηση ΑΕΕ 2023.

2. Στις περιοχές που είναι υπό ανάρτηση ή κα-
τάρτιση όμοια θα αναγράφεται ο κωδικός του κτη-
ματολογίου (ΚΑEΚ).

Αναγραφή Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου 
(ΑΤΑΚ)

1. Ο έλεγχος της χρήσης του ΑΤΑΚ – συνεχίζεται 
να είναι ένα στοιχείο απλοποιημένου ελέγχου της 
νόμιμης κατοχής.

2. Θα γίνονται δεκτά αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ 
μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Για αγροτεμάχια στα οποία αναγράφεται ο 
ΚΑΕΚ.

β) Για αγροτεμάχια μέχρι 40 στρέμματα για τα 
οποία δεν υπάρχει διαθέσιμο το ΑΤΑΚ, ο μισθω-
τής καταθέτει υπεύθυνη δήλωση για τους λόγους 
μη διαθεσιμότητας(π.χ. μη ολοκλήρωση αποδοχής 
κληρονομιάς, κάτοικος εξωτερικού κλπ). Δεν θα 
γίνονται δεκτά νέα αγροτεμάχια χωρίς ΑΤΑΚ σε 
αυτή την κατηγορία εάν δηλώνονται, το 2023, για 

πρώτη φορά στο ΟΣΔΕ.
Με συνεργασία ΟΠΕΚΕΠΕ και ΑΑΔΕ (μέσω web 

services) απλοποιείται ο τρόπος ελέγχου για να 
μην είναι γραφειοκρατικός και πολύπλοκος και να 
δημιουργεί προβλήματα στην καταβολή των ενι-
σχύσεων σε παραγωγούς που έχουν στην διάθεσή 
τους τις καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σε περιπτώ-
σεις εντοπισμού δημιουργίας τεχνητών συνθηκών 
λήψης ενισχύσεων ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβαίνει σε 
περαιτέρω αξιολόγηση των διαθέσιμων πληροφο-
ριών εγγράφων.

Δημόσιες εκτάσεις

Οι δημόσιες εκτάσεις θα υπάρχουν στο Σύστημα 
Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων του ΟΠΕΚΕΠΕ (LPIS) 
ώστε να το γνωρίζουν οι παραγωγοί κατά την ψη-
φιοποίηση, ότι οι εκτάσεις αυτές ανήκουν στο Δη-
μόσιο και να αποφεύγονται τα λάθη.
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Α.Ο. Πάρου:
Σπουδαία νίκη 
με ανατροπή!

Με καρδιά «χιλίων λεόντων» η νεανική ομάδα 
του Α.Ο. Πάρου πέτυχε μία σπουδαία βαθμολο-
γική νίκη -για το πρωτάθλημα της Β’ Κατηγορί-
ας- απέναντι στον πρωτοπόρο Α.Π.Σ. Κύθνου με 
σκορ 2-1, έπειτα από ανατροπή και μ’ εκπληκτικό 
γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.

Το «συγκρότημα» του Δημήτρη Τριανταφυλλά-
κου ξεκίνησε μουδιασμένα το παιχνίδι και μόλις 
στο 4’ βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο (0-1) με 
πλασέ του Αθ. Μαρτίνου, έπειτα από λάθος στη 
μεσαία γραμμή και κάθετη πάσα του Φιλιππαίου. 
Η εξέλιξη αυτή επηρέασε τον Α.Ο.Π., που έχασε 
την υπομονή και το καθαρό μυαλό του. Στο 7’ προ-
σπάθησε να απαντήσει με σουτ του Δαφερέρα, που 
κόντραρε στον Μπακογιάννη και έφυγε κόρνερ, 
ωστόσο στο α’ μέρος αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο 
απέναντι στην καλοστημένη ομάδα της Κύθνου 
που είχε τις προϋποθέσεις να φτάσει και δεύτερο 
τέρμα.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης και μέχρι τη 
συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου οι φιλοξε-
νούμενοι απώλεσαν δύο μεγάλες ευκαιρίες με τον 
Γράψα ν’ αστοχεί από τη μικρή περιοχή. Κάπου 
εκεί ο Α.Ο.Π. σα να πάτησε έναν... διακόπτη μετα-
μορφώθηκε αγωνιστικά και επέβαλε τον δικό του 
ρυθμό, φθάνοντας στην ισοφάριση (1-1) στο 60’ 
με γκολ του Αλιφιέρη που πήρε το «ριμπάουντ» 
από ωραία προσπάθεια και σουτ του Φ. Πούλιου 
που πρώτα βρήκε στο αριστερό κάθετο δοκάρι. Το 
γκολ αναπτέρωσε το ηθικό της Παριανής ομάδας, 
που είχε ευκαιρίες με τους Αλιφιέρη και Δαφερέ-
ρα οι οποίες βρήκαν σε ετοιμότητα τον αντίπαλο 
τερματοφύλακα. Τελικά η «λύτρωση» για τον Α.Ο. 
Πάρου και το νικητήριο γκολ (2-1) ήρθε στο 93’ 
με απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Δαφερέρα από 
την αριστερή πλευρά, με την μπάλα να καταλήγει 
με σταδιακό κατέβασμα στο δεξί «παραθυράκι» της 
εστίας.

Α.Ο. Πάρου: (Τριανταφυλλάκος), Αντ. Νικολά-
ου, Μαραγκουδάκης, Κρίσπης, Αποστολόπουλος, 
Κουρμούκης, Ζέλα (75’ Αρκουλής), Δαφερέρας, Φ. 
Πούλιος, Παπαθεοδώρου (62’ Παντελαίος), Μουρ-
λάς, Αλιφιέρης (89’ Ρούσσος).

Α.Π.Σ. Κύθνου: (Λυριτζής), Αλ. Βλαστάρης, 
Μπακογιάννης, Γαρδεράκης, Χ. Βλαστάρης (80’ 
Παπαμακάριος), Φ. Ψαρράς, Ηλιού, Δανιήλ (81’ 
Αλαφούζος), Φιλιππαίος, Γράψας, Δ. Ψαρράς (64’ 
Γονίδης), Αθ. Μαρτίνος (64’ Π. Λαρεντζάκης).

Τα αποτελέσματα της αγωνιστικής:

Α.Ο. Πάρου-Α.Π.Σ. Κύθνου 2-1
Πανσιφναϊκός-Α.Ο. Σερίφου 2-0
Ρεπό: Παμμηλιακός

Η βαθμολογία:

1. Α.Π.Σ. Κύθνου 10 β. (5 αγώνες)
2. Α.Ο. Πάρου 8 β. (5 αγώνες)
3. Πανσιφναϊκός 4 β. (3 αγώνες)
4. Παμμηλιακός 3 β. (5 αγώνες)
5. Α.Ο. Σερίφου 1 β. (2 αγώνες)

Επέστρεψε ο Στέλιος Αρκουλής

Στην ομάδα του Α.Ο. Πάρου επέστρεψε ο Στέλι-
ος Αρκουλής, στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, 
για να κλείσει την ποδοσφαιρική του καριέρα. Ο 
έμπειρος επιθετικός -που στο ξεκίνημα της σεζόν 
συμμετείχε με την Α.Ε. Πάρου στην Α’ Κατηγο-
ρία- φόρεσε ξανά τα «κυανόλευκα» στο ματς με 
τον Α.Π.Σ. Κύθνου, μπαίνοντας αλλαγή στο 75’ και 
φορώντας το περιβραχιόνιο του αρχηγού.

Το «ράβε - ψήλωνε» της Ε.Π.Σ.Κ.

Ταξίδι στη Σέριφο περιλαμβάνει το αυριανό πρό-
γραμμα του Α.Ο.Π., προκειμένου ν’ αντιμετωπίσει 
(19/2, 12.30) την τοπική ομάδα για την 6η αγωνι-

στική του 2ου ομίλου της Β’ Κατηγορίας.
Και για όσους τυχόν αναρωτιούνται, με απόφα-

σή της η Ε.Π.Σ. Κυκλάδων επανέφερε στο πρωτά-
θλημα τόσο τον Α.Ο. Σερίφου, όσο και τον Πανσιφ-
ναϊκό -που μέχρι πρότινος είχαν τεθεί εκτός λόγω 
μη εγγραφής τους στο Αθλητικό Μητρώο- και μαζί 
τους επέστρεψε και τους βαθμούς όσων παιχνι-
διών είχαν προλάβει να δώσουν. Αν δεν είχε συμ-
βεί αυτό, ο Α.Ο. Πάρου μετά την τελευταία του νίκη 
θα ήταν πρώτος βαθμολογικά και όχι στο -2 από 
τον Α.Π.Σ. Κύθνου που βρίσκεται σήμερα.

Φυσικά και οι δύο αυτές ομάδες θα καταθέσουν 
εκ νέου τον φάκελό τους, μετά το εκ νέου άνοιγ-
μα του Αθλητικού Μητρώου για το 2023 από τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ωστόσο η Ε.Π.Σ.Κ. 
που συνεχίζει τις «αλχημείες» όρισε μεταξύ τους 
παιχνίδι που έγινε κανονικά. Εδώ αξίζει να σημει-
ωθεί ότι, μετά το τέλος του συγκεκριμένου αγώνα 
οι αθλητές του Α.Ο. Σερίφου έβγαλαν ανακοίνωση, 
στην οποία αναφέρουν ότι ο Πανσιφναϊκός χρησι-
μοποίησε αθλητές χωρίς δελτίο και κάρτα υγείας...!

Πάντως, μέσα σε όλα τα παραπάνω, το μόνο θε-
τικό είναι ότι τα παιδιά του Α.Ο. Πάρου θα παίξουν 
περισσότερα παιχνίδια στα πόδια τους -και όχι ένα 
ανά δύο μήνες- προσπαθώντας να βρουν ρυθμό 
και να τερματίσουν στην προνομιούχο δυάδα.

αθλητικά

Βόλεϊ
Εκτός έδρας παιχνίδια για τα πρωταθλήματα 

υποδομών της Τ.Ε. Βόλεϊ Κυκλάδων έδωσαν τα 
κορίτσια του Α.Ο. Πάρου και του Νηρέα. Ειδι-
κότερα, το τμήμα Κ18 του Α.Ο.Π. έχασε από τον 
Α.Ο. Θήρας με 3-0 σετ (25-11, 25-10, 25-14), ενώ 
καθαρές ήττες γνώρισαν και οι ομάδες Κ16 του 
Α.Ο.Π από τον Α.Ο. Θήρας με 3-0 σετ (25-12, 25-
12, 25-18) και του Νηρέα από τον Α.Σ. Ίου με 3-0 
σετ (25-2, 25-9, 25-11).

Μπάσκετ
Μόνο η παιδική ομάδα του Πλοηγού Αντιπάρου 

χαμογέλασε το π. Σαββατοκύριακο, στην μπασκε-
τική δράση, καθώς επιβλήθηκε εκτός έδρας με 71-
49 του Πανναξιακού και συνεχίζει με σοβαρές αξι-
ώσεις την διεκδίκηση της δεύτερης προνομιούχου 
θέσης. Αντίθετα, για το ίδιο πρωτάθλημα, ο Α.Ο. 
Πάρου υπέκυψε απέναντι στην πρωτοπόρο και 
αήττητη ομάδα των Φαναριών Α’, από την οποία 
ηττήθηκε εντός έδρας με 29-78.

Από εκεί και πέρα, με το... αριστερό ξεκίνησε τις 
υποχρεώσεις της το ανδρικό τμήμα του Α.Ο. Πά-
ρου, γνωρίζοντας την ήττα με 71-62 από την Α.Ε. 

Σαντορίνης. Ενώ στο άλλο παιχνίδι για την κατη-
γορία ανδρών, ο Περιστερίωνας Τήνου επικράτησε 
με 72-53 του Α.Ο. Ερμούπολης.

Τέλος, με ήττες συνέχισαν τόσο το εφηβικό του 
Α.Ο.Π. στην έδρα της Α.Ε. Σαντορίνης με σκορ 52-
44, όσο και οι κορασίδες του Μαρπησσαϊκού από 
τα Φανάρια με σκορ 16-62.

Τα επόμενα παιχνίδια:

18/2, 21.00: Α.Ε. Σαντορίνης-Πλοηγός (Παίδων)
19/2, 10.00: Α.Ε. Σαντορίνης-Πλοηγός (Εφήβων)
19/2, 14.00: Α.Ο. Πάρου-Φανάρια Β’ (Παίδων)
19/2, 15.30: Φανάρια-Α.Ο. Πάρου (Νεανίδων)
23/2, 20.00: Α.Ο. Πάρου-Φανάρια (Νεανίδων)
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Α.Ε. Πάρου:

Μέτρια 
εμφάνιση  
και ήττα...

Πραγματοποιώντας μία μέτρια αγωνιστική εμφά-
νιση -που δεν θύμιζε σε τίποτα τις προηγούμενες 
δύο- η Α.Ε. Πάρου γνώρισε εντός έδρας ήττα με 
σκορ 1-3 από τον Α.Σ. Σαντορίνης για την 13η 
αγωνιστική της Α’ Κατηγορίας.

Το σύνολο του Αλέκου Αλεξανδρή, παρότι ξεκί-
νησε ιδανικά το παιχνίδι, με γκολ σχεδόν από τα... 
αποδυτήρια, εντούτοις στη συνέχεια δεν μπόρεσε 
να ελέγξει τον ρυθμό, έχασε τη «μάχη» του κέντρου 
και υπέπεσε σε λάθη, από τα οποία προήλθαν και 
τα τρία γκολ της Σαντορίνης.

Πιο συγκεκριμένα, στο 2’ με σουτ του Καμπάση 
μέσα από την περιοχή, έπειτα από ολιγωρία της 
αντίπαλης άμυνας, η Α.Ε.Π. άνοιξε το σκορ (1-0), 
όμως οι φιλοξενούμενοι δεν πτοήθηκαν και μέχρι 
το εικοσάλεπτο ανέτρεψαν τη σε βάρος του κατά-
σταση. Αρχικά στο 15’ με πλασέ του Πάπα, έπειτα 
από σέντρα του Φίλων, η Σαντορίνη έφερε το ματς 
στα ίσα (1-1), ενώ στο 19’ με ωραίο σουτ στη κί-
νηση του Φίλων, μετά από πάσα του Θαναηλάκη, 
άλλαξαν οι ισορροπίες (1-2).

Μετά το ημίωρο κι ενώ οι φιλοξενούμενοι είχαν 
την πρωτοβουλία των κινήσεων, η Παριανή ομάδα 
είχε δύο καλές στιγμές στο 32’ με απευθείας φά-
ουλ του Παπαδόπουλου και στο 34’ με σουτ του 
Ε. Κρητικού, όπου αμφότερες αποκρούστηκαν από 
τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Στο β’ ημίχρονο το σκηνικό δεν άλλαξε ιδιαίτερα 
με την Σαντορίνη να παίρνει... αέρα δύο τερμάτων 
(1-3), στο 49’ με ψύχραιμο πλασέ του Μαναριώτη 
σε αντεπίθεση, ενώ στο 55’ είχε ευκαιρία με σουτ 
του Μπιρμπίλη να βρει κι άλλο γκολ αλλά ο τερ-
ματοφύλακας Ρούσσος έδιωξε σε κόρνερ. Από την 
άλλη πλευρά η Α.Ε.Π. με εσωτερικές αλλαγές και 
πίεση ψηλά προσπάθησε να μειώσει το σκορ στο 

επόμενο εικοσάλεπτο, αλλά το μόνο που κατέφερε 
ήταν να χάσει μία ευκαιρία με τον Βαθρακοκοίλη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, πριν τη σέντρα του αγώ-
να κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του 
Γεωργίου Κρητικού (Μπόλας), παλαίμαχου ποδο-
σφαιριστή του Μαρπησσαϊκού, που έφυγε πρό-
σφατα από τη ζωή.

Α.Ε. Πάρου: (Αλεξανδρής), Ρούσσος, Δ. Κρητι-
κός (70’ Καργιώτης), Παπαδόπουλος, Καμπάσης, 
Γιαννούλης (83’ Παντελαίος), Μουράι, Μανδραβέ-
λης, Βασιλόπουλος, Εσάι, Βαθρακοκοίλης, Ε. Κρη-
τικός (83’ Κρ. Λόκα).

Α.Σ. Σαντορίνης: (Κωνσταντόπουλος), Σιγά-
λας, Αμετάι, Χάλαρης, Μπιρμπίλη, Φέκας, Λούκα, 
Θαναηλάκης (77’ Ρούσσης), Σιμιτσής, Μαναριώ-
της (88’ Κάτσι), Φίλων, Πάπα (63’ Στρατηγάκης).

Τα αποτελέσματα της 13ης αγωνιστικής:

Α.Ε. Πάρου-Σαντορίνη  1-3

Παμμηλιακός-Ελλάς Σύρου 0-3
Ρεπό: Πανναξιακός

Η βαθμολογία:

1. Ελλάς Σύρου 25 β. (9 αγώνες)
2. Σαντορίνη  16 β. (11 αγώνες)
3. Πανναξιακός 12 β. (9 αγώνες)
4. Παμμηλιακός 8 β. (11 αγώνες)
5. Α.Ε. Πάρου 0 β. (10 αγώνες)
* Η Α.Ε. Πάρου δέχθηκε ποινή -10 βαθμών
** Ο Α.Ο. Πύργου τέθηκε εκτός πρωταθλήματος

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

18/2, 15.00: Πανναξιακός-Παμμηλιακός
18/2, 18.00: Ελλάς Σύρου-Α.Ε. Πάρου
Ρεπό: Σαντορίνη

αθλητικά

Παιχνίδια για 
την Κ14

Με ήττες συνέχισαν στην 6η αγωνιστική του 3ου 
ομίλου του πρωταθλήματος Κ14, τόσο ο Α.Ο. Πά-
ρου (εντός με 4-1 από τον ΠΑΣ Νάξου), όσο και 
ο Μαρπησσαϊκός (εκτός με 3-1 από τον Πανναξι-
ακό). Επίσης, το προγραμματισμένο παιχνίδι του 
Νηρέα στη Νάξο με το Φιλώτι αναβλήθηκε, ενώ 
ρεπό είχε ο Πανθηραϊκός.

Α.Ο. Πάρου-ΠΑΣ Νάξου 1-4

Σ’ ένα πλούσιο σε φάσεις και γκολ παιχνίδι, κυ-
ρίως στο β’ ημίχρονο, ο Α.Ο. Πάρου στάθηκε καλά 
αγωνιστικά απέναντι στον δεύτερο της βαθμολο-
γίας ΠΑΣ Νάξου, ωστόσο ηττήθηκε με σκορ 4-1.

Οι Ναξιώτες σκόραραν με τους Ρότσι (39’, 50’), 
Μαυρίδη (66’) και Καρούση (68’), ενώ για τους 
Παριανούς είχε μειώσει προσωρινά ο Γκιόνι (53’).

Α.Ο. Πάρου: (Τριανταφυλλίδης), Αγγ. Σαρρής, 

Ακάλεστος, Βαρθακούρης, Καρόσι, Γκιόνι, Μ. Σκια-
δάς, Μουταφίδης, Ντεμίρι, Παντελαίος, Ραγκού-
σης, Δημ. Σαρρής. (Στο β’ ημίχρονο αγωνίστηκαν 
και οι Ιωαννίδης, Πετρόπουλος, Μπέσκου, Πάσ-
σαρης, Ρίτσος).

ΠΑΣ Νάξου: (Μαράκης), Χωριανόπουλος, Μ-Α. 
Σιδέρης, Νανάς, Α. Ορφανός, Δ. Ορφανός, Μάρ-
κου, Ρότσι, Μάκα, Κατσάνης, Καρούσης, Καστρή-
σιος. (Στο β’ ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι Βασιλά-
κης, Κουτελιέρης, Μαυρίδης).

Πανναξιακός-Μαρπησσαϊκός 3-1

Παρότι προηγήθηκε στο σκορ, εντούτοις δεν κα-
τάφερε να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα ο Μαρ-
πησσαϊκός απέναντι στον Παννναξιακό, από τον 
οποίο ηττήθηκε με τελικά με 3-1.

Για την ομάδα της Μάρπησσας ο Γ. Φραντζής 
σκόραρε γρήγορα (2’), αλλά ο Πανναξιακός με 
ανατροπή στο β’ ημίχρονο έφθασε στη νίκη χάρη 
στα γκολ των Κωστόπουλου (35’) και Γκίργκι (37’, 
66’).

Πανναξιακός: (Σέργης), Μανδηλαράς, Ζεύλης, 

Μαργαρίτης, Λαγογιάννης, Τσανούσια, Αλλίου, 
Ισμαϊλάι, Κωστόπουλος, Γκίργκι, Νίκα, Καψογιώρ-
γος. (Στο β’ ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι Ζυκάι, 
Ράμα, Σουσούνης, Βενιέρης, Γεωργούλης).

Μαρπησσαϊκός: (Φραντζής), Σπανογιάννης, 
Τριβυζάς, Κούκο, Σ. Λούζι, Τσέρα, Γ. Φραντζής, 
Νταουτάι, Αποστολόπουλος, Τσέπα, Ε. Λούζι, Μπε-
λούκης. (Στο β’ ημίχρονο αγωνίστηκαν και οι Κ. 
Φραντζής, Αντιπαριώτης, Σγαρδέλης).

Η βαθμολογία:

1. Πανθηραϊκός 18 β. (6 αγώνες)
2. ΠΑΣ Νάξου 15 β. (6 αγώνες)
3. Α.Ο. Πάρου 7 β. (5 αγώνες)
4. Φιλώτι  6 β. (4 αγώνες)
5. ΑΜΕΣ Νηρέας 4 β. (4 αγώνες)
6. Πανναξιακός 3 β. (6 αγώνες)
7. Μαρπησσαϊκός 0 β. (5 αγώνες)

Τα επόμενα παιχνίδια:

18/2, 14.30: Φιλώτι-Α.Ο. Πάρου
19/2, 19.15: ΑΜΕΣ Νηρέας-Πανναξιακός



Νέα χρονιά. Νέοι στόχοι.
Νέες απαιτήσεις.

Συνεχίζουµε δυναµικά
µε ανανεωµένη ιστοσελίδα.


