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Πολλά µπράβο 
στον ΑΟ Πάρου
Ο Αθλητικός Όµιλος Πάρου συµµετείχε 
σε δύο τελικούς φάιναλ φορ το περα-
σµένο Σαββατοκύριακο, για τα πρωτα-
θλήµατα υποδοµών της ΕΠΣ Κυκλά-
δων. Στο πρωτάθληµα Κ-16 κατέκτησε 
την πρώτη θέση και στο πρωτάθληµα 
Κ14 τη δεύτερη θέση στις Κυκλάδες. 

» ΣΕΛ. 15

Πολιτιστική και 
περιβαλλοντική 
αισιοδοξία
Η φετινή τουριστική περίοδος έχει ξε-
κινήσει πολύ αισιόδοξα και δυναµικά 
µετά από την δίχρονη περιπέτεια µε 
την πανδηµία. Με την ίδια αισιόδοξη 
δυναµική οι συντελεστές του ∆ηµοτι-
κού Πάρκου Πάρου έχουν σχεδιάσει 
την λειτουργία του και το καλοκαιρινό 
πολιτιστικό πρόγραµµα. 

» ΣΕΛ. 5

Προβλήµατα 
παραβατικότητας

» ΣΕΛ. 2

«Μαρσάρουν» για τις ανεµογεννήτριες!

Εγρήγορση των πολιτών
Η υπόθεση εγκατάστασης των φαραωνικών διαστάσεων ανεµογεννητριών στο νησί µας έρχεται και πάλι στο προ-
σκήνιο σύµφωνα µε νέα δηµοσιεύµατα.

» ΣΕΛ. 8-9
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Προβλήµατα 
παραβατικότητας

Συνεχίζονται τα προβλήµατα παραβατικότητας στην Πάρο, κα-
θώς σύµφωνα µε καταγγελίες αυτά δηµιουργούνται από Ροµά, 
που έχουν έρθει στο νησί µας.

Ο σύλλογος ενοικιαζοµένων δωµατίων Πάρου Αντιπάρου, 
έστειλε στις 15/6 επιστολή σε συναρµόδια υπουργεία και τους 
βουλευτές Κυκλάδων. Στην επιστολή ο σύλλογος επισηµαίνει:

«Με την παρούσα θα θέλαµε να σας επιστήσουµε την προσοχή 
σας και να σας ζητήσουµε την άµεση παρέµβασή σας επί των 
θεµάτων που επισκιάζουν και φέτος την πολλά υποσχόµενη του-
ριστική περίοδο των νήσων Πάρου και Αντίπαρου.

Ειδικότερα η αθρόα προσέλευση τουριστών στα νησιά µας έχει 
προκαλέσει συγχρόνως και την αθρόα προσέλευση Ροµά (αθίγ-
γανων) δοµηµένων σε οργανωµένες οµάδες, οι οποίοι επιδίδο-
νται σε επαιτεία καθώς και σωρεία παραβατικών συµπεριφορών, 
αµαυρώνοντας την εικόνα των Νησιών µας. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε κάποιες παραβατικές συµπεριφορές, 
οι οποίες δεν γίνονται, αλλά ούτε και επιτρέπεται να γίνουν απο-
δεκτές από το σύνολο των πολιτών (…)

- Επαιτεία: Οι συγκεκριµένες οµάδες επαιτούν παρακαλώντας 
για χρήµατα από τους περαστικούς, συνήθως τουρίστες, τους πε-
λάτες των καφεστιατόρων και των σούπερ µάρκετ, τους εισερχό-
µενους στις εκκλησίες κ.α. αντιδρώντας µάλιστα µε ακραία βίαιη 
συµπεριφορά σε περίπτωση που αυτοί δεν ανταποκριθούν στην 
επαιτεία τους.

- Κλοπές: Προχωρούν σε κλοπές προσωπικών αντικειµένων 
πολιτών, κατοίκων και τουριστών εκµεταλλευόµενοι την µεγάλη 
επισκεψιµότητα των νησιών, δράττουν την ευκαιρία και αφαι-
ρούν αντικείµενα αξίας.

- Παραεµπόριο: Προβαίνουν στην πώληση µικρών αντικειµέ-
νων και αποµιµήσεων προϊόντων. 

- Φθορά - κατάληψη δηµοτικών χώρων: Σε συγκροτη-
µένες οµάδες ατόµων κατασκηνώνουν σε δηµοτικούς χώρους, 
στήνοντας πρόχειρους καταυλισµούς, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα 
απαραίτητα έργα υποδοµής για την υγιεινή διαβίωση τους, όπως 
πόσιµο νερό, αποχέτευση, δοχεία συλλογής και µέσα αποκοµι-
δής των απορριµµάτων και δυνατότητες ατοµικής καθαριότητας. 
Αυτή η αυθαίρετη κατάληψη των δηµοτικών χώρων από τους 
αθίγγανους και η συσσώρευση µεγάλου αριθµού ατόµων, στους 
χώρους αυτούς χωρίς τις κατάλληλες υποδοµές αυξάνει τον κίν-
δυνο εκδήλωσης εστιών µεταδοτικών νόσων».

Ο σύλλογος στη συνέχεια της επιστολής του τονίζει ότι: «Τα 
ανωτέρω φαινόµενα δεν εµφανίζονται πρώτη φορά στα νησιά 
µας, αλλά η φετινή τουριστική περίοδος που διανύουµε είναι ιδι-
αίτερα σηµαντική λόγω των προηγούµενων των δύο ετών πανδη-
µίας που προηγήθηκαν και που οδήγησαν σε σηµαντική µείωση 
της τουριστικής οικονοµίας. Επειδή όπως άλλωστε γνωρίζετε η 
ελληνική οικονοµία εξαρτάται άµεσα ή έµµεσα από τον τουρισµό 
και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενισχύσουµε και να στη-
ρίξουµε όλοι µαζί, δεδοµένου ότι η ανταγωνιστικότητα του τουρι-
στικού προϊόντος, συνδέεται σε πολύ µεγάλο βαθµό µε τον τοµέα 

της ασφάλειας. Κανείς δεν πηγαίνει κάπου εάν δεν αισθάνεται 
ασφαλής και κινδυνεύει η σωµατική του ακεραιότητα πολλώ δε 
µάλλον η υγεία του».

Στη συνέχεια ο σύλλογος κι αφού υπενθυµίζει αποφάσεις 
υπουργείων για ανεξέλεγκτη εγκατάσταση πλανόδιων, για έλεγ-
χο υπαίθριων καταυλισµών, για έλεγχο κλπ συνεχίζει αναφέρο-
ντας:

«Επειδή, επιπροσθέτως η υπ’ αρίθµ. Ε1β/221/65 Υγειονοµική 
∆ιάταξη, όπως έχει τροποποιηθεί, και µετά την έκδοση των νό-
µων 4014/2011 και 4042/2012, εξακολουθεί να ισχύει και να 
εφαρµόζεται κατά το µέρος της που αφορά στα αστικά λύµατα, µε 
στόχο την προστασία της δηµόσιας υγείας και του περιβάλλοντος 
γενικότερα.

Επειδή, η ανεξέλεγκτη εγκατάσταση πλανόδιων οδηγεί στη 
συλλογή στάσιµων ακάθαρτων υδάτων που προκύπτουν από 
την ατοµική καθαριότητα, το πλύσιµο ρούχων και σκευών, µε 
αποτέλεσµα την παρουσία δυσοσµίας και εντόµων, όπως και στη 
συλλογή κοπράνων και ούρων, κατά παράβαση της ανωτέρω υπ’ 
αρίθµ. Ε1β/221/65 Υγειονοµικής ∆ιάταξης, οι οποίες µπορούν να 
συντελέσουν στη µετάδοση λοιµωδών νοσηµάτων. 

Επειδή, σύµφωνα µε το νόµο οφείλετε να πράξετε τα νόµιµα 
ως αρµόδιες Υπηρεσίες για την εφαρµογή της Ε1β/221/6,5, όπως 
έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήµερα και ειδικότερα σε ότι αφο-
ρά στον καθορισµό χρήσεων επιφανειακών υδάτων και ειδικών 
όρων για τη διάθεση αστικών λυµάτων (άρθρο 6 της Ε1β/221/65 
Υ∆).

Επειδή, η αστυνοµία ανάγεται στο έλεγχο της σχετικής άδειας 
εγκατάστασης και την επιβολή των ποινικών κυρώσεων, καθώς 
και η συνδροµή τους σε όσες Αρχές τους ζητηθεί. 

Επειδή, οι διατάξεις που διέπουν τη δράση της αστυνοµίας τά-
ξεως έχουν εκτός των άλλων, ως σκοπό την απρόσκοπτη κοινω-
νική διαβίωση των πολιτών και την προστασία των ατοµικών 
ελευθεριών του πολίτη µεταξύ των οποίων και το δικαίωµα της 
ελεύθερης και ασφαλούς διαβίωσης.

Επειδή ενόψει των ανωτέρω και των διατάξεων του Νόµου που 
προαναφέρθηκαν µε σκοπό να διασφαλισθεί η δηµόσια υγεία από 
την ανεξέλεγκτη εγκατάσταση πλανοδίων, µε γνώµονα την υγιει-
νή αλλά και την αποδεκτή ανθρώπινη διαβίωση, Σας ΚΑΛΟΥΜΕ 
να διενεργήσετε τα νόµιµα, ήτοι να αποτρέψετε την ανεξέλεγκτη 
εγκατάσταση πλανοδίων, σε περίπτωση των ήδη υφισταµένων να 
προχωρήσετε στην αποµάκρυνση αυτών και στην επιβολή των 
νόµιµων κυρώσεων, άλλως επιφυλασσόµεθα να διεκδικήσουµε 
τα νόµιµα».

Συνεχείς έλεγχοι

Στις 17 Ιουνίου 2022 πραγµατοποιήθηκε ο τρίτος έλεγχος (σε 
διάστηµα δέκα ηµερών) σε παράνοµη κατασκήνωση Ροµά.

Η επιχείρηση πραγµατοποιήθηκε από τη δηµοτική αστυνοµία 
Πάρου µε τη συνδροµή στελεχών του Α.Τ. Πάρου και της υπη-
ρεσίας καθαριότητας του δήµου Πάρου. Συγκεκριµένα πήγαν 
στην υπαίθρια παράνοµη κατασκήνωση στην περιοχή «Φυστι-
κιές» της Παροικιάς (δηλαδή στο πρώτο πάρκινγκ απέναντι από 
το γυµνάσιο Πάρου). Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατα-
σχέθηκαν και περισυλλέχτηκαν διάφορα αντικείµενα, που µε-
ταφέρθηκαν σε ειδικό χώρο αποθήκευσης του δήµου.

Το παραπάνω θέµα απασχόλησε και το τελευταίο δηµοτικό 
συµβούλιο στις 16 Ιουνίου. Εκεί ακούστηκαν διάφορες παραβα-
τικές πράξεις που χρεώθηκαν σε Ροµά, αλλά κυρίως αυτό που 
κατέστη σαφές ήταν ότι υπάρχει δυσανασχέτηση από επιχειρη-
µατίες και πολίτες του νησιού για την πιο πάνω κατάσταση. 

ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος 

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

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

Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης» 

Περιφερειακός
• Μίνι µάρκετ Ν. Παντελαίος 

(Χαρίκλεια)
• Mini Market Πανώριος
• ∆ηµαρχείο Πάρου
• Stradale cafe

ΝΑΟΥΣΑ
• Σαραντινού Μαργαρίτα
• Σ/Μ Σπυριδούλα
• Αρτοποιείο Ραγκούση
• Αρτοποιείο Μπατίστα
• Αρτοποιείο Τσουνάκη
• Μπαρµπαρίγου Ευαγγελία 

χρωµατοπωλείο
• «Ηλεκτρουδραυλική» 

Τσουνάκης Αντώνης

ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
• Αρτοποιείο «Ραγκούσης»

ΥΣΤΕΡΝΙ
• Ξυλόφουρνος

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ
• Αρτοποιείο «η Παράδοση»
• Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης

ΜΑΡΜΑΡΑ
• Φούρνος Γ. Φραντζής 

«Γεύσεις από ζάχαρη & 
αλεύρι»

ΜΑΡΠΗΣΣΑ
• Σ/Μ ΑΒ
• Ζαχαροπλαστείο Νικήτας
• Σ/Μ Σκλαβενίτης
• Φούρνος «∆ήµητρα» 

ΛΟΓΑΡΑΣ
• Πρατήριο άρτου «Υρία» 

∆ΡΥΟΣ
• Σ/Μ Ανουσάκης

ΑΛΥΚΗ
• Παρούσης χρωµατοπωλείο
• Νικολέτα Χανιώτη
• Σαρρής Παναγιώτης
• Παραδοσιακός Φούρνος της 

Αγκαιριάς

ΚΩΣΤΟΣ
• Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. 

Ρούσσου

ΛΕΥΚΕΣ
• Αρτοποιείο Στρατή
• Κατάστηµα «Γιούλη»

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
• ROMVI cafe
• ΕΛΤΑ ταχυδροµείο

Έτος ίδρυσης 1945
Νέα Περίοδος
Κωδικός Εντύπου 3233
Τιµή πώλησης: 0,10€
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος 
Γαϊτάνος
Εκδότης-∆ιευθυντής:
Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Μέλος:

Επικοινωνία: Αγία Ελένη, 
Παροικία Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
www.fonitisparou.gr
e-mail: foni@typoparos.gr 
& sales@typoparos.gr

το θέµα της εβδοµάδας



Ο μεγαλύτερος στόλος ταχύπλοων παγκοσμίως

Ταξιδέψτε με τον πρωταθλητή   

        Αιγαίου

Το καλοκαίρι ξεκινάει εδώ!

1050 Επιβάτες

180 Οχήματα

37 Κόμβοι

Kαθημερινά από 1η Ιουλίου στις 14:20 από Πειραιά προς:

> ΠΆΡΟ ΣΕ 2.50'  > ΝΆΞΟ ΣΕ 3.30'

> ΊΟ ΣΕ 4.20'  > ΣΆΝΤΟΡΊΝΗ ΣΕ 4.55'
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Κόντρα για 
τη γιορτή του 
ρεβιθιού…

Περίεργα πράγµατα συµβαίνουν στην περιφέρεια 
νοτίου Αιγαίου καθώς µε ανακοίνωση του πολιτι-
στικού συλλόγου, «Σκόπας ο Πάριος», έγινε γνω-
στό ότι το καθιερωµένο γαστρονοµικό φεστιβάλ 
µε τα ρεβίθια είναι εκτός χρηµατοδότησης.

Η ανακοίνωση του συλλόγου έχει ως εξής:
«Με λύπη µας πληροφορηθήκαµε από την Περι-

φέρεια, ότι δεν εγκρίθηκε το αίτηµα της συνδιορ-
γάνωσης και της χρηµατοδότηση της γιορτής του 
ρεβιθιού, καθώς όπως µας ανέφεραν, «Τι σχέση 
έχει η Πάρος µε τα ρεβίθια;», «Από πότε παράγε-
τε ρεβίθια;» και ότι ήταν ΛΑΘΟΣ που γινόταν τις 
προηγούµενες χρονιές. Άραγε ήταν ΛΑΘΟΣ που το 
συνδιοργάνωνε και χρηµατοδοτούσε η Περιφέρεια 
τόσα χρόνια; 

Ένα ΛΑΘΟΣ που γίνεται από το 2015, µε καλε-
σµένους γνωστούς γευσιγνώστες και προσωπι-
κότητες και που µε ανιδιοτέλεια τα προηγούµενα 
∆.Σ. του Συλλόγου και ο κόσµος, καταφέρανε και 
κάνανε το γαστρονοµικό φεστιβάλ «Γιορτή του Ρε-
βιθιού» θεσµό. Ο πολιτιστικός σύλλογος «Σκόπας ο 
Πάριος» , οι κάτοικοι του χωριού Προδρόµου και 
εν γένει η Πάρος, ποτέ δεν ισχυρίστηκε ότι παράγει 

ποσότητες ρεβιθιών, ότι είναι ξακουστή στην Ελλά-
δα για την παραγωγή ρεβιθιών, ή ότι έστω η Πάρος 
συναγωνίζεται τη Σίφνο ή όποιο άλλο µέρος για το 
ποιος έχει τα πρωτεία. Αντιθέτως, ο Πρόδροµος και 
οι κάτοικοι του, καθώς και κάτοικοι από τα γύρω 
χωριά συνήθιζαν και συνηθίζουν κάθε Κυριακή να 
µοσχοβολάει το χωριό από τις όµορφες µυρωδιές 
της παραδοσιακής ρεβιθάδας σε τσουκάλια, πα-
λιότερα ψηµένα σε παραδοσιακούς ξυλόφουρνους 
-όπου ένας από αυτούς ήταν και ο παλιότερος και 
ξακουστός σε όλο το νησί-, πλέον και σε συµβα-
τικούς. Το ρεβίθι ήταν και είναι µέσα στην καθη-
µερινότητα του χωριού και των ανθρώπων του. 
Πάνω σε αυτό βασίστηκε η ιδέα και η υλοποίηση 
της γαστρονοµικής εκδήλωσης, για την ανάδειξη 
του όµορφου και γραφικού χωριού της Πάρου, τον 
Πρόδροµο, καθώς και τις οµορφιές του και τις συ-
νήθειες των κατοίκων του, µε πανέµορφες δράσεις 
που εµπλουτίζονται κάθε χρόνο µε το µεράκι και τις 
ιδέες των κατοίκων του χωριού.

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Σκόπας ο Πάριος», το 
∆.Σ., µαζί µε τα µέλη του, τους συγχωριανούς και 
την ευρύτερη τοπική κοινωνία, έχει σκοπό να δι-
οργανώσει µε τις δικές του δυνάµεις εάν χρειαστεί 
το γαστρονοµικό φεστιβάλ «Γιορτή του Ρεβιθιού».

ΥΓ.1 Το φεστιβάλ έχουµε σκοπό να είναι διήµε-
ρο. Αν δεν τα καταφέρουµε σίγουρα θα έχουµε µια 
µέρα δράσεων.

ΥΓ.2 Αναµένουµε την επίσηµη απάντηση της Πε-
ριφέρειας, καθώς προφορικά έχουµε λάβει, πέρα 
των παραπάνω χαρακτηρισµών και τις αστειότητες 
περί υγειονοµικών µέτρων».

Επίσκεψη 
Φόρτωµα

Την Πάρο και την Αντίπαρο επισκέφτηκε ο βου-
λευτής Ν∆ Κυκλάδων, Φίλιππος Φόρτωµας, για 
να συµµετάσχει στους θρησκευτικούς εορτασµούς 
της Πεντηκοστής και στο πλαίσιο της περιοδείας 
του, επισκέφθηκε τη Μάρπησσα, τη Νάουσα και 
την Αντίπαρο. 

Ο κ. Φόρτωµας συναντήθηκε µε επιχειρηµατίες 
και κατοίκους και συζήτησε µαζί τους για την πο-
ρεία της τουριστικής περιόδου, αλλά και για θέµα-
τα της καθηµερινότητάς τους. Ακόµα, συναντήθη-
κε µε τον πρόεδρο του Σωµατείου Αλιέων Πάρου, 
∆ηµήτρη Σκιαδά και συζήτησαν για τα ζητήµατα 
του κλάδου. Επίσης, µετέβη στην Αντίπαρο, όπου 
παρακολούθησε το 4ο φεστιβάλ παραδοσιακών 
χορών «Χοροαρµενίσµατα στην Αντίπαρο».

συστήματα προστασίας περιβάλλοντος

Η εταιρεία Prosper Hellas ΑΕ προσφέρει  αυτόνοµες µονάδες βιολογικού καθαρισµού  πιστοποιηµένες 
κατά CE σύµφωνα µε τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN/ΕΛΟΤ 12566-3.

Πρόκειται για απλά συστήµατα που εγκαθίστανται εύκολα µε την συνδροµή κοινού υδραυλικού.

Με τα συστήµατα αυτά  αποφεύγονται  οι δυσάρεστες οσµές και  άλλες οχλήσεις.

∆ιατίθενται σε αρκετά οικονοµικές τιµές σε σύγκριση µε τους απλούς προκατασκευασµένους βόθρους.

Τα αποτελέσµατα τους εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος συµβάλλοντας στην αειφόρο 
ανάπτυξη των νησιών µας επαναχρησιµοποιώντας τα επεξεργασµένα νερά ακόµη και για το πότισµα 
των κήπων.

Υπάρχουν αρκετές επιλογές µοντέλων µε ποικιλία διαστάσεων, ώστε να προσαρµόζονται σε κάθε 
επιµέρους χωρική απαίτηση και ιδιαιτερότητα.

Αποτελούν πρακτικές λύσεις, ιδιαίτερα για:

Ιδιωτικές µόνιµες ή εξοχικές κατοικίες, µικρές και µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες 
ή ενοικιαζόµενα δωµάτια

Το έµπειρο τεχνικό µας τµήµα µπορεί να προσφέρει ολοκληρωµένες µελέτες σχεδιασµού.

Προσφέρουµε ολοκληρωµένες υπηρεσίες συντήρησης στα ακόλουθα νησιά:

Πάρος, Νάξος, Μύκονος, Σαντορίνη

Ρήγα Φεραίου 160 & 175 • 56626 • Θεσσαλονίκη • Τηλ: +30 2310.639.539 • info@prosperhellas.gr • www.prosperhellas.gr 
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Πολιτιστική και 
περιβαλλοντική 
αισιοδοξία

Η φετινή τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει πολύ 
αισιόδοξα και δυναµικά µετά από την δίχρονη πε-
ριπέτεια µε την πανδηµία. Με την ίδια αισιόδοξη 
δυναµική οι συντελεστές του ∆ηµοτικού Πάρκου 
Πάρου έχουν σχεδιάσει την λειτουργία του και το 
καλοκαιρινό πολιτιστικό πρόγραµµα. 

Όπως µας εξηγεί ο πρόεδρος του ∆.Σ. της δηµο-
τικής επιχείρησης κ. Ανδρέας Ανδρεόπουλος η αι-
σιοδοξία του είναι δεδοµένη όχι µόνο για το φετινό 
καλοκαίρι αλλά και για το µέλλον του Πάρκου Πά-
ρου. Η αισιοδοξία του αυτή εδράζεται στην πολύ 
καλή συνεργασία µε τη διαχειρίστρια εταιρεία και 
όπως χαρακτηριστικά λέει «το επόµενο διάστηµα 
αναµένεται µια κοσµογονία στο Πάρκο».

- Αξιότιµε κ. καθηγητά φέτος όλα µας προ-
διαθέτουν αισιόδοξα για µια καλή τουριστική 
περίοδο. Εσείς ως πρόεδρος του περιβαλλο-
ντικού Πάρκου Πάρου συµµερίζεστε αυτήν 
την αισιοδοξία; 

Μετά την περιπέτεια της πανδηµίας και τις 
τραυµατικές της επιπτώσεις, η δραστική χαλάρω-
ση των µέτρων επέφερε ανακούφιση και αισιο-
δοξία. Τα αισθήµατα αυτά συνοδεύονται από ένα 
ξέσπασµα του κόσµου, που επί δυόµισι περίπου 
χρόνια αντιµετώπισε υποµονετικά πρωτόγνωρους 
περιορισµούς, µε αγωνίες και αβεβαιότητα. Έτσι, 
έχει γίνει ήδη εµφανής, όχι µόνο σε εθνικό επί-
πεδο αλλά και διεθνώς, η αυξηµένη κινητικότητα 
προς κάθε είδους ψυχαγωγία και αναψυχή, συχνά 
µε υπερβολικό τρόπο εξαιτίας της στέρησης που 
προηγήθηκε. 

Έτσι, η τουριστική περίοδος στην Πάρο θα είναι 
εξαιρετικά µεστή αυτό το καλοκαίρι, τόσο για τους 
παραπάνω λόγους, όσο και επειδή η Πάρος βρίσκε-
ται ήδη σε τροχιά ορθολογικής ανόδου της τουρι-
στικής κίνησης. Από τα πρώτα σηµάδια στις αρχές 
του καλοκαιριού, φαίνεται ότι είναι τόσο ισχυρή η 
τάση για ταξίδια, τουρισµό, διακοπές ώστε αψηφά 
ακόµη και τη δύσκολη διεθνή συγκυρία µε τα πο-
λεµικά µέτωπα και τις οικονοµικές παρενέργειες.

Βεβαίως, αυτό το κλίµα ενθουσιασµού, απαιτεί 
και την κατάλληλη προετοιµασία από πλευράς 
των σηµείων υποδοχής του κοινού, ώστε αφενός 
να κρατηθούν σε υψηλό επίπεδο οι ποιοτικές προ-
διαγραφές παροχής υπηρεσιών και αφετέρου, να 
περιοριστεί ο κίνδυνος υποτροπής της πανδηµίας 
και να αποτραπεί οριστικά αυτό το εφιαλτικό ενδε-
χόµενο. Όµως και προς αυτή την κατεύθυνση εκ-
φράζω την απόλυτη αισιοδοξία µου, διότι σύσσω-
µος ο ιστός της τουριστικής δραστηριότητας στην 
Πάρο έχει δείξει τα δύο προηγούµενα δύσκολα 
χρόνια µιαν άριστη ανταπόκριση. Έδειξε ότι έχει 
τη βούληση, έχει την εµπειρία και τα µέσα για να 
κυλήσει οµαλά και τη φετινή περίοδος, που τόσες 
προσδοκίες και προκλήσεις µας φέρνει.

- Έχετε δώσει στη δηµοσιότητα το πρόγραµ-
µα των φετινών εκδηλώσεων. Μπορείτε να 
µας δώσετε το στίγµα αυτού του προγραµµα-
τισµού;

Είναι γνωστό ότι το Πάρκο Πάρου έχει δώσει 
διαχρονικά µεγάλη έµφαση στην πολιτιστική και 
περιβαλλοντική του αποστολή. Έτσι, το πρόγραµµά 
µας στο φετινό φεστιβάλ έχει ως βασική στόχευ-
ση την υψηλή ποιότητα του καλλιτεχνικού έργου. 
Παραδοσιακά, δίνουµε έµφαση σε καλλιτέχνες 
που δραστηριοποιούνται στην Πάρο, διότι το θε-
ρινό φεστιβάλ δεν είναι µόνο ένα καθιερωµένο 
πολιτιστικό γεγονός στο νησί, αλλά θέλουµε να 
λειτουργεί και σαν «εκκολαπτήριο» για την καλλι-
τεχνική δηµιουργία. Τέλος, η τρέχουσα συγκυρία 
µας επιτρέπει να προγραµµατίσουµε και µαζικότε-
ρες εκδηλώσεις από αυτές που συνήθως γίνονται, 
µε την πρόσκληση καλλιτεχνών µε µεγάλη φήµη, 
κάτι που πιστεύουµε ότι θα προσελκύσει πολυά-
ριθµο κοινό.

- Στον χώρο του Πάρκου Πάρου θα έχουµε 
κι› άλλες εκδηλώσεις ή δραστηριότητες πέρα 
από το ανακοινωθέν πρόγραµµα;  

Το θερινό µας φεστιβάλ έχει ένα πλούσιο πρό-
γραµµα που δεν επιτρέπει τη διοργάνωση πα-
ράλληλων εκδηλώσεων, ιδιαίτερα µάλιστα επειδή 
προσπαθούµε να διατηρήσουµε στο χώρο ένα ύφος 
ευπρέπειας, αποφεύγοντας το συνωστισµό και το 
θόρυβο. Σηµαντική βεβαίως παράλληλη εκδήλω-
ση είναι η λειτουργία του κινηµατογράφου «ΣΙΝΕ 
ΕΝΑΣΤΡΟΝ», µε ένα πρόγραµµα επιλεγµένων κι-
νηµατογραφικών ταινιών και µε ελεύθερη είσοδο. 
Ο προγραµµατισµός των προβολών ικανοποιεί ένα 
ευρύ φάσµα προτιµήσεων περιλαµβάνοντας από 
παιδικές ταινίες µέχρι έργα ποιοτικού κινηµατο-
γράφου.

- Η συνεργασία σας µε την εταιρεία «∆ΙΩ-
ΝΗ» πως έχει εξελιχθεί µέχρι σήµερα; Ποια 
έργα υποδοµής, από αυτά, που έχουν προ-
γραµµατιστεί έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκο-
νται σε εξέλιξη;

Μετά από µια αρχική οµαλή συνεργασία της 
«∆ΙΩΝΗ» µε το Πάρκο, φάνηκε ότι ο µελλοντικός 
ανάδοχος εκµετάλλευσης του αναψυκτηρίου στο 
Πάρκο, θα έπρεπε να διαθέτει έναν ευρύτερο χρο-
νικό ορίζοντα, ώστε να λειτουργήσει σαν εταίρος 
του Πάρκου στην προσπάθεια αναβάθµισης του 
περιβάλλοντος και των υποδοµών. Έτσι, προετοι-
µάστηκε ένας διεθνής διαγωνισµός για ανάθεση 

12ετούς διάρκειας, ο οποίος κατακυρώθηκε στην 
«∆ΙΩΝΗ».

 Ως αναπόσπαστο συνοδευτικό της σύµβασης 
που υπογράψαµε, υπάρχει ένας κατάλογος έργων 
τα οποία η εταιρία θα εκτελέσει µέσα στην επόµε-
νη 6ετία, αναβαθµίζοντας σηµαντικά την περιοχή 
και συµβάλλοντας στο όραµα της ήπιας ανάπτυξης 
του Πάρκου.

Από τα έργα αυτά, έχουν ήδη υλοποιηθεί ορι-
σµένες εργασίες ανακαίνισης και συντήρησης στο 
αναψυκτήριο, αλλά πολύ σηµαντική είναι και η 
εγκατάσταση µονάδας βιολογικού καθαρισµού, 
για την ασφαλή διαχείριση των λυµάτων. Είναι 
σηµαντικό ότι συµφωνήθηκε να λειτουργήσει η 
εγκατάσταση ως τριτοβάθµιο σύστηµα, δηλαδή 
να αποδίδει µετά την επεξεργασία νερό κατάλλη-
λο για πότισµα. Η δυνατότητα αυτή µαζί µε την 
προοπτική δηµιουργία αντιπληµµυρικών έργων 
και ταµιευτήρων βρόχινου νερού, µας επιτρέπει 
να αισιοδοξούµε ότι µπορούµε να αλλάξουµε την 
εικόνα της χλωρίδας του πάρκου, ενισχύοντας ση-
µαντικά τη φυσική του βλάστηση. Συµπερασµατι-
κά, η συνεργασία µας µε την εταιρία είναι άριστη 
και νοµίζω ότι αποδίδει καρπούς, όπως φαίνεται 
από την σηµερινή εικόνα του Πάρκου.

- Τι περιµένουµε από µελλοντικά έργα για 
την ήπια ορθολογική ανάπτυξη του Πάρκου 
Πάρου από την συνεργασία σας µε την εται-
ρεία «∆ΙΩΝΗ»;

Πρωταρχικός στόχος της διοίκησης του Πάρκου 
είναι η προστασία και ήπια αξιοποίηση της χερσο-
νήσου του Αϊ Γιάννη ∆έτη καθώς και η συντήρη-
ση, ανάδειξη και ένταξη των υποδοµών σε αυτό 
το σχέδιο αξιοποίησης. Έτσι, η συνεργασία µας µε 
τη «∆ΙΩΝΗ» περιλαµβάνει έναν πλούσιο κατάλογο 
έργων και δράσεων για το άµεσο µέλλον, τα οποία 
ενδεικτικά θα είναι:

• Κατασκευή αντιδιαβρωτικών έργων, φυτεύ-
σεις, συντήρηση µονοπατιών, πλακοστρώσεις και 
και διαµορφώσεις περιβάλλοντος χώρου. 

• Εγκατάσταση κοµποστοποιητών στα πλαίσια 
του προγράµµατος ανακύκλωσης του του Πάρκου. 

• ∆ηµιουργία υποδοµών για πρόσβαση των 
ΑΜΕΑ στους χώρους του καταστήµατος. 

• Συντήρηση και προσθήκες νέων φωτοβολταϊ-
κών συστηµάτων για το φωτισµό του περιβάλλο-
ντος χώρου και την ενεργειακή εξοικονόµηση.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι το επόµενο δι-
άστηµα αναµένεται µια κοσµογονία στο Πάρκο. 
Είναι ένα µεγάλο στοίχηµα που ευελπιστούµε να 
αποδείξει ότι η επιχειρηµατική δραστηριότητα 
µπορεί να έχει έχει κοινωνικό πρόσωπο και ορα-
µατισµούς.

 Πολύ σηµαντική είναι όµως για εµάς η τήρηση 
κάποιων κανόνων στην ανάπτυξη που θα επιτρέ-
πουν να διατηρούµε τον έλεγχο στον προγραµµα-
τισµό, το σχεδιασµό και την υλοποίηση των έργων. 
Έτσι, διασφαλίζεται ότι όλες οι παρεµβάσεις και 
αλλαγές θα συµµορφώνονται µε την απαράβατη 
εντολή που έχει δώσει στο Πάρκο η δηµοτική αρχή 
και ο παριανός λαός: Να διατηρήσουµε τον κοι-
νωφελή του χαρακτήρα υπηρετώντας πιστά την 
πολιτιστική και περιβαλλοντική µέριµνα.
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P A
ΣΥΝΑΥΛΙΑ • CONCERT

19.08
ΑΛΚΗΣΤΙΣ 
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ
ALKISTIS PROTOPSALTI

ΘΕΑΤΡΟ • THEATRE

17.08
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΣΟΛΩΜΟΥ 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ 
ΤΗΣ ΖΑΚΥΘΟΣ

DIONYSSIOS SOLOMOS
ΤHE WOMAN OF 
ZAKYTHOS

ΘΕΑΤΡΟ • THEATRE

08.08
ΑΙΣΧΥΛΟΥ 

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 
ΔΕΣΜΩΤΗΣ
AESCHYLUS
PROMETHEUS BOUND

ΣΥΝΑΥΛΙΑ • CONCERT

22.06
ΛΑΪΚΗ
ΒΡΑΔΙΑ
AΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ
ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ
RIGA’S EN SAMPLE

ΧΟΡΟΣ • DANCE

29.06 
TΖΟYΜΠΑ 
ΚΥΡΙΑΚH
TZOUMBA KYRIAKI

ΣΥΝΑΥΛΙΑ • CONCERT

13.07
ΣΟΝΙΑ 
ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ
SONIA THEODORIDOU

ΣΥΝΑΥΛΙΑ • CONCERT

25.07
ΣΑΒΒΙΝΑ 
ΓΙΑΝΝΑΤΟΥ 
& CHORES
SAVINA YANNATOU 
& CHÓRΕS

ΣΥΝΑΥΛΙΑ • CONCERT

03.08
OPERA UNDER 
THE STARS

ΣΥΝΑΥΛΙΑ • CONCERT

01.08
VOLOSI IN 
CONCERT

P
RΣΥΝΑΥΛΙΑ

JAZZ CONCERT

08.07
FRANCO 
ABROSETTI 
QUARTETR

ΘΕΑΤΡΟ •
THEATRE

11.07
ΠΕΡΣEΑΣ ΚΑΙ 
ΑΝΔΡΟΜEΔΑ
ΘΙΑΣΟΣ ΚΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ

PERSEAS & 
ANDROMEDA
CARMEN ROUGERI

R
ΣΥΝΑΥΛΙΑ • CONCERT

29.08
ΚΛΕΟΝΙΚΗ 
ΔΕΜΙΡΗ
KLEONIKI DEMIRI 

20
 22

parospark.com

parospark

ΝAΟΥΣΑ, ΠΑΡΟΣ

ΤΑΝΤΑΝΗΣ • Τ. 22840 51261

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ TICKET SERVICES
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚA: 210 7234567
ONLINE: www.ticketservices.gr

έπιπλο | φωτιστικό | διακόσµηση | δώρο

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ» ΚΑΙ «ΠΕΡΣΕΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ»

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚA: 11876 ONLINE: www.viva.gr  

XOΡΗΓΟI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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Σύµφωνα µε δηµοσίευµα στην οικονοµική ιστο-
σελίδα «newmoney.gr», µε την απόφαση της Γενι-
κής ∆ιεύθυνσης Περιβαλλοντικής Πολιτικής του 
ΥΠΕΝ, µε ηµεροµηνία 10 Ιουνίου 2022, προστί-
θεται στον σχεδιασµό ο ΑΣΠΗΕ «Αιολικό Πάρκο 
Βουρλάς» ισχύος 29,9 MW (µε 13 Α/Γ) στη Νάξο, 
και των συνοδά έργα οδοποιίας και ηλεκτρικής 
διασύνδεσης, δυνάµει σχετικής απόφασης του 
υπουργείου Πολιτισµού και της σχετικής θετικής 
γνωµοδότησης της διεύθυνσης Βυζαντινών και 
Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟΑ. Ση-
µειώνουµε ότι αρχικά το «Αιολικό Πάρκο Βουρ-
λάς», είχε εξαιρεθεί λόγω τροποποιήσεων και της 
µη έγκαιρης γνωµοδότησης της Αρχαιολογικής 
Υπηρεσίας.

Αυτό σηµαίνει ότι εν µέσω θερινής ραστώνης 
γίνονται κινήσεις για να δοθούν οι τελικές άδειες 
στις εταιρείες που πρόκειται να εγκαταστήσουν 
για ίδιο όφελος τις ανεµογεννήτριες. Σηµειώνου-
µε ότι ο συνολικός αριθµός των ανεµογεννητριών 
που περιλαµβάνονται και στα οκτώ αιολικά πάρκα 
είναι 89 (22 στην Πάρο) και η συνολική παραγό-
µενη ισχύς τους ανέρχεται στα 204,7 MW. 

Η σταθερή θέση της Πάρου

Σε συνεδρίαση του δηµοτικού συµβουλίου Πά-
ρου, που είχε πραγµατοποιηθεί στις 16/11/2021, 
µετά από πρόταση του κ. Κωβαίου είχε εγκριθεί 
ψήφισµα στο οποίο σηµειωνόταν ότι το δηµοτικό 

συµβούλιο Πάρου:
1. Εµµένει στην άποψή του να µην τοποθετη-

θεί καµία ανεµογεννήτρια στα νησιά µας.
2. Ζητάει την αναστολή έκδοσης νέων αδει-

ών µέχρι να συµφωνηθεί ο νέος χωροταξικός σχε-
διασµός που εκπονείται από το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας.

3. Είναι υπέρ της χωροθέτησης των ήδη αδει-
οδοτηµένων ανεµογεννητριών σε υπεράκτιες 
περιοχές σε ορισµένα σχεδιασµένα θαλάσσια 
οικόπεδα από το κράτος και, σε µεγάλη απόστα-
ση από τις ακτές µας.

4. Για τη χωροθέτηση ανεµογεννητριών να εί-
ναι δεσµευτικές οι αποφάσεις των δηµοτικών 
συµβουλίων. 

Επίσης, στις 10/11/2021 το περιφερειακό 
συµβούλιο Νοτίου Αιγαίου είχε εγκρίνει ψή-
φισµα µε το οποίο ζητούσε:

1. Την αναστολή εκτέλεσης των αδειών που 
έχουν εκδοθεί και τη δυνατότητα µετατροπής τους 
σε Off Shore, µε σχετική πρόβλεψη στο νέο χωρο-
ταξικό σχεδιασµό που εκπονείται από το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

2. Την αναστολή έκδοσης νέων αδειών µέχρι να 
ολοκληρωθεί και να συµφωνηθεί ο νέος χωροτα-
ξικός σχεδιασµός που εκπονείται από το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Ακόµα, ζητούσε όλοι ανεξαιρέτως οι φάκελοι 
πάρκων ανεµογεννητριών να περνούν από τα 
κατά τόπους αρµόδια Συµβούλια Αρχιτεκτονικής 

και τόνιζε ότι «είµαστε υπέρ της χωροθέτησης ανε-
µογεννητριών σε νησίδες µε Εθνικό πρόσηµο».

Πώς είχε ξεκινήσει το θέµα

Όλα είχαν ξεκινήσει µε το ειδικό χωροταξικό για 
τις ΑΠΕ που ψηφίστηκε το 2008 για τα αιολικά 
πάρκα του οµίλου Κοπελούζου στα νησιά Πάρο, 
Νάξο, Τήνο και Άνδρο. Αδειοδοτήθηκαν για παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2010 από την ΡΑΕ. 
Το νησί µας σύµφωνα µε τον επόµενο σχεδιασµό 
που ξεκίνησε το 2013 εν µέσω µνηµονίων, περι-
λαµβανόταν σε µία ανάπτυξη αιολικών πάρκων 
αρχικής συνολικής ισχύος 218,5 MW, µαζί µε τη 
Νάξο, Τήνο και Άνδρο.

Σε όλα τα παραπάνω είχε παίξει πρωταγωνι-
στικό ρόλο ο βουλευτής Αργολίδος και τότε 
υπουργός Ενέργειας, Γιάννης Μανιάτης, ο 
οποίος ήταν στο συγκεκριµένο θώκο όχι µόνο επί 
κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ αλλά και στις µετέπειτα λε-
γόµενες κυβερνήσεις συνεργασίας µε Παπαδήµο 
και Πικραµµένο, όπως και επί κυβέρνησης Αντ. 
Σαµαρά! Ούτε λίγο ούτε πολύ ο κ. Μανιάτης βρι-
σκόταν σε αυτό το υπουργείο από το 2009 έως το 
2015! Πιθανά να είναι και ο µακροβιότερος υπουρ-
γός στο υπουργείο Ενέργειας! Επί εποχής Μανιάτη 
είχαν υπογραφεί οι πρώτοι περιβαλλοντικοί όροι 
για τα παρακάτω αιολικά πάρκα στην Πάρο:

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.», αποτε-
λούµενο από δώδεκα Α/Γ, συνολικής ισχύος 27,6 
MW, ισχύος κάθε Α/Γ 2,3 MW και συνολικού 
ύψους Α/Γ ενενήντα εννέα µέτρων και πε-
νήντα εκατοστών (99,50 µ.) στις θέσεις «Κόρα-
κας – Ράχες» της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πάρου 
του ∆ήµου Πάρου της Περιφερειακής Ενότητας 
Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.», 
αποτελούµενο από δέκα Α/Γ, συνολικής ισχύος 23 
MW, ισχύος κάθε Α/Γ 2,3 MW και συνολικού 
ύψους Α/Γ ενενήντα εννέα µέτρων και πε-

πρώτο θέµα

«Μαρσάρουν»  γ ια  τ ι ς  ανεµογεννήτρ ι ε ς !

Εγρήγορση των πολιτών
Η υπόθεση εγκατάστασης των φαραωνικών διαστάσεων ανεµογεννητριών στο νησί µας 
έρχεται και πάλι στο προσκήνιο σύµφωνα µε νέα δηµοσιεύµατα.
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νήντα εκατοστών (99,50 µ.) στις θέσεις «Προ-
φήτης Ηλίας – Περιστέρι» της ∆ηµοτικής Κοινότη-
τας Πάρου του ∆ήµου Πάρου της Περιφερειακής 
Ενότητας Πάρου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. 

Παρεµβάσεις

Η παραπάνω εξέλιξη τέθηκε σε προ ηµερήσιας 
διάταξης θέµα στην τελευταία συνεδρίαση του δη-
µοτικού συµβουλίου Πάρου.

Ο ∆ήµαρχος Πάρου, Μ. Κωβαίος, είπε ότι για 
το δηµοτικό συµβούλιο Πάρου δεν έχει αλλάξει 
τίποτα και είµαστε αρνητικοί ως κοινωνία στην 
τοποθέτηση αυτών των ανεµογεννητριών που 
θα αλλοιώσουν το φυσικό τοπίο του νησιού µας. 
Συµπλήρωσε ακόµα, ότι για την ώρα περιµένουµε 
την απόφαση για την προσφυγή που έχει κάνει ο 
δήµος Πάρου στο Συµβούλιο της Επικρατείας και 
δήλωσε ότι παρακολουθούµε τις εξελίξεις. Ακόµα, 
ακούστηκαν απόψεις για την επαναλειτουργία της 
δηµοτικής επιτροπής κατά της εγκατάστασης των 
ανεµογεννητριών, ώστε εκεί να συζητηθούν διεξο-
δικά οι τελευταίες ανησυχητικές εξελίξεις. 

Επίσης, ο δηµοτικός σύµβουλος µε τη Λαϊκή 
Συσπείρωση Πάρου, Θανάσης Μαρινόπου-
λος, υποστηρίζει υπό τον τίτλο: Στις επάλξεις, τα 
παρακάτω:

«Ήχησαν πάλι τα τύµπανα του πολέµου.
Πριν από λίγες µέρες ενηµερωθήκαµε όσον αφο-

ρά την νέα τροποποίηση των περιβαλλοντολογικών 
όρων για την εγκατάσταση των ανεµογεννητριών 
στην Πάρο.

Κάθε λίγο και λιγάκι γίνεται κάποια τροποποίηση 
κι έτσι είµαστε αναγκασµένοι (∆ΗΜΟΣ-ΦΟΡΕΙΣ-
ΣΥΛΛΟΓΟΙ) να κάνουµε νέες προσφυγές για την 
ακύρωση τους.

Οι πρώτες φωνές ακούστηκαν πολύ νωρίς από 
τον «Σύλλογο Καµαρών» και ακολούθησε η «Λαϊκή 
Συσπείρωση».

Ο αγώνας ξεκίνησε το 2014 για τα συγκεκριµένα 
αιολικά πάρκα βιοµηχανικού τύπου από τον Αρχί-
λοχο Πολιτιστικό Σύλλογο ,που διοργάνωσε επιστη-
µονική ηµερίδα και στην πορεία προστέθηκαν και 
άλλοι επαγγελµατικοί φορείς και σύλλογοι.

Το 2017 δηµιουργήθηκε µε απόφαση του δη-
µοτικού συµβουλίου η δηµοτική επιτροπή που 
πραγµατικά επιτέλεσε και επιτελεί µέχρι σήµερα 
σηµαντικό έργο ,από την συγκέντρωση στοιχείων , 
συναντήσεις και διαµαρτυρίες στα υπουργεία , έως 
την οργάνωση κινητοποιήσεων και συγκεντρώσε-
ων.

Η συµµετοχή και η αγωνιστική διάθεση των πο-
λιτών ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Αποδεικνύεται ότι οι περισσότεροι είναι έτοιµοι 
να υπερασπιστούν τον τόπο τους.

Πριν µερικούς µήνες µας σέρβιραν η περιφέρεια 
και η δηµοτική αρχή µε προτροπή της κυβερνήσε-
ως σαν λύση τα «πλωτά αιολικά πάρκα» ώστε να 
αποφύγουµε τα χερσαία.

Εµείς σαν αντιπολίτευση αντιδράσαµε θεωρώ-
ντας αυτές τις κινήσεις ως στάχτη στα µάτια και 
σήµερα (δυστυχώς) δικαιωνόµαστε.

Σήµερα κανείς δεν µπορεί να κρύβεται πίσω 
από «διορθωτικές προτάσεις» αλλά να συµβά-
λει, µε όλες του τις δυνάµεις, στην ενότητα 
του νέου αγώνα.

Ετοιµάζονται τώρα όπως φαίνεται για την κατά-
ληψη του νησιού.

Γίνεται λοιπόν σήµερα ολοφάνερο ότι πέρα από 
τις δικαστικές ενέργειες που πρέπει να συνεχι-
στούν, χρειάζεται να είµαστε πανέτοιµοι για µαζι-
κές µαχητικές κινητοποιήσεις.

Το θέµα είναι καθαρά πολιτικό…
Από τη µια µεριά η Πάρος και οι κάτοικοι της και 

από την άλλη τα κέρδη των µεγαλοκαρχαριών.
Εδώ θα κριθούν όλα…».

Η γνωστή δηµοσιογράφος, Μάγια Τσόκλη, 
σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις γράφει:

«Ξέρω ότι πολλοί δυσανασχετούν µε αυτές τις 
αναρτήσεις (ειδικά τώρα µε την ενεργειακή κρίση) 
αλλά θα επιµείνω µέχρι τέλους ότι οι Κυκλάδες συ-
νεισφέρουν τα µάλα στη µητέρα-πατρίδα µέσω του 
τουρισµού, µε την µοναδικότητα της φύσης και του 
πολιτισµού τους. 

Αντίθετα, (ευκαιρία δοθείσα) θέλουµε να τις µε-
τατρέψουµε σε βιοµηχανικά οικόπεδα παραγωγής 
ενέργειας, µε µονοδιάστατες χωροταξικές µελέτες 
(το τονίζω) καταστρέφοντας το µοναδικό στον κό-
σµο πολιτισµικό τοπίο τους µε διανοίξεις και έργα 
φαραωνικά. Πριν λίγο καιρό, η Europa Nostra (και 
η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολι-
τισµού) είχε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου, 
εντάσσοντας νησιά των Κυκλάδων µεταξύ των 
επτά πιο απειλούµενων περιοχών πολιτιστικής 
κληρονοµιάς στην Ευρώπη για το 2021. Η Europa 
Nostra, θεσµικός εταίρος της UNESCO, µιλά για το 
«κυκλαδίτικο τοπίο», το οποίο δίνει στα νησιά µας, 
υψηλή πολιτιστική και περιβαλλοντική αξία. «H αρ-

µονική συνύπαρξη του Αιγαίου Πελάγους, µε τους 
λόφους, τα βουνά, τους παραδοσιακούς οικισµούς, 
τα µνηµεία και τους αρχαιολογικούς χώρους, δηµι-
ουργούν ένα εµβληµατικό τοπίο, το οποίο αποτελεί 
ζωτικό κοµµάτι της ελληνικής και κατ’ επέκταση 
της ευρωπαϊκής ταυτότητας.

Το πολυφασµατικό αυτό τοπίο βρίσκεται τώρα σε 
σοβαρό κίνδυνο, καθώς ενθαρρύνεται τη µετατρο-
πή του σε βιοµηχανική ζώνη µε αιολικά πάρκα. Το 
σχέδιο είναι η εγκατάσταση ανεµογεννητριών σε 
διάφορες τοποθεσίες σε κάθε νησί, συχνά δίπλα σε 
αρχαιολογικούς χώρους, προστατευόµενες περιο-
χές Natura 2000 και ως σκηνικό-περιµετρικά από 
παραδοσιακά χωριά. Οι προτεινόµενες ανεµογεν-
νήτριες υπερβαίνουν κατά πολύ τις πραγµατικές 
ενεργειακές ανάγκες των νησιών και πρόκειται να 
παρέχουν ενέργεια και σε άλλες περιοχές της Ελλά-
δας. Οι ανεµογεννήτριες όχι µόνο θα επηρεάσουν 
οπτικά το τοπίο των νησιών, αλλά θα έχουν επιπτώ-
σεις στα µορφολογικά και κλιµατολογικά στοιχεία 
τους, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τη χλωρίδα και την 
πανίδα τους, όσο και τους τοµείς της γεωργίας, 
της κτηνοτροφίας και του τουρισµού. Αναµφίβολα, 
αυτό θα µειώσει την περιβαλλοντική και πολιτιστι-
κή αξία του τοπίου και θα θέσει σε κίνδυνο την 
επιβίωση των τοπικών κοινοτήτων».

πρώτο θέµα

Χτίσουµε 
αγωνιστικό 
µέτωπο

Η προσπάθεια πολλών να φορτώσουν τις εξε-
λίξεις στο χώρο της ενέργειας στον πόλεµο στην 
Ουκρανία, είναι έντονη ιδιαίτερα το τελευταίο 
διάστηµα.

Η µετατροπή της ενέργειας από κοινωνικό 
αγαθό σε πανάκριβο εµπόρευµα είναι το τίµηµα 
της απελευθέρωσης της ενέργειας και της λε-
γόµενης «πράσινης µετάβασης», που αποτελούν 
τις αρχές της ενεργειακής πολιτικής της ΕΕ και 
που οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα αποδεικνύο-
νται «βασιλικότεροι του βασιλέως». ∆ιαχρονικά 
απαξίωναν τις ενεργειακές δυνατότητες της χώ-
ρας προωθώντας τις «πράσινες επιλογές» στο 
όνοµα της προστασίας του περιβάλλοντος την 
ίδια στιγµή που οι εγκαταστάσεις των ΑΠΕ προ-
καλούν τεράστιες περιβαλλοντικές καταστρο-
φές. ∆εν αρνηθήκαµε ποτέ την αξιοποίηση των 
ΑΠΕ στο ενεργειακό µείγµα της χώρας µε την 
προϋπόθεση ότι αξιοποιούνται όλες τις δυνατό-
τητες της (λιγνίτη, γεωθερµία, υδροηλεκτρικά, 
υδρογονάνθρακες).

Άλλο αυτό και άλλο η πολιτική που στοχεύ-
ει στην απρόσκοπτη κερδοφορία των ενεργει-
ακών οµίλων, που µετατρέπει την ενέργεια σε 
χρηµατιστηριακό εµπόρευµα και φορτώνει όλο 
και περισσότερα βάρη στα λαϊκά νοικοκυριά.

Ας θυµηθούµε το µόνιµο κυβερνητικό αφήγη-
µα ότι η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ θα ρίξει 
και τις τιµές χρέωσης στον καταναλωτή και δεί-
τε τι πληρώνουµε σήµερα.

Έχουµε πλέον εµπειρία. ∆εν πρέπει να επιτρέ-
ψουµε να µας κοροϊδεύουν. 

Είναι γεγονός ότι ο πόλεµος επιτάχυνε εξελί-
ξεις αλλά οι επιλογές ενίσχυσης της κερδοφορί-
ας των επιχειρηµατικών οµίλων έχουν σχεδια-
στεί και υλοποιούνται εδώ και 30 χρόνια. 

Στην περίπτωση της Πάρου η συγκυβέρνη-
ση ΠΑΣΟΚ-Ν∆ έδωσε τις άδειες για τα αιολι-

κά πάρκα στα νησιά µας, η κυβέρνηση ΣΥΡΙ-
ΖΑ- ΑΝΕΛ αρνήθηκε να τις ακυρώσει και η Ν∆ 
τώρα «πατάει γκάζι» αφού στις µέρες µας απλο-
ποιεί τις διαδικασίες αδειοδότησης. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρουµε ότι τα 7 στάδια αδειοδότησης 
γίνονται 5, οι διαδικασίες ολοκλήρωσης από 5 
χρόνια 14 µήνες και η τροποποίηση των αδειών 
γίνεται απλή ενηµέρωση φακέλων!!

Ο Υπουργός ΥΠΕΝ Κ. Σκρέκας έφτασε στο ση-
µείο να  ακυρώσει απόφαση της Αποκεντρωµέ-
νης ∆ιοίκησης Αιγαίου που σταµάτησε έργο κα-
τασκευής αιολικού σταθµού στην Άνδρο λόγω 
παραβάσεων!! 

Το κερασάκι στην τούρτα;
Το φως που άναψε το ΥΠΕΝ για το έργο των 

αιολικών πάρκων του οµίλου Κοπελούζου σε 
Πάρο, Νάξο, Άνδρο και Τήνο.

Πρέπει να κατανοήσουµε ότι απέναντι µας 
από τα κόµµατα εξουσίας έχουµε ΜΙΑ πολιτική, 
αυτή που προωθεί η ΕΕ και υπερασπίζεται τα 
συµφέροντα των ενεργειακών οµίλων. 

Σε αυτή την πολιτική πρέπει να αντιταχτούµε 
χωρίς αυταπάτες για να υπερασπίσουµε τα δικά 
µας συµφέροντα: Την επιβίωση µας, το περιβάλ-
λον, την πολιτιστική µας κληρονοµιά και το µέλ-
λον των παιδιών µας.

Ό,τι ξεστρατίζει την κουβέντα από αυτή την 
προοπτική, στόχο έχει να «γλυκάνει» το χάπι. 
Να γιατί καταδικάσαµε τις επιλογές της περιφε-
ρειακής και της δηµοτικής αρχής που ήθελαν 
να διεκδικούν αιολικά πάρκα στη θάλασσα και 
όχι στα νησιά

Η τελευταία κουβέντα των παριανών και όλων 
των νησιωτών πρέπει να είναι:
• Ελεύθερα βουνά χωρίς αιολικά
• Αξιοποίηση όλων των ενεργειακών µορφών 
που διαθέτει η χώρα προς όφελος του λαού
• Φτηνό και επαρκές ρεύµα για τα νοικοκυριά 
και τις µικρές επιχειρήσεις
• Κανένα σπίτι χωρίς ηλεκτρικό

Σε αυτή τη βάση πρέπει άµεσα να κτίσουµε το 
αγωνιστικό µας µέτωπο συνεχίζοντας από κει 
που είχαµε µείνει,  για να διεκδικήσουµε τα δί-
κια µας. Τίποτα λιγότερο.
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Υπενθύµιση
Από τη διοίκηση του Κ.Υ. Πάρου –προς αποφυγή 
παρεξηγήσεων- υπενθυµίζεται ότι τα τηλέφωνα 
για την κλήση ασθενοφόρου στην περιοχή της 
Πάρου είναι τα ακόλουθα:

1. Το απευθείας τηλέφωνο του ΕΚΑΒ Πάρου 
22840 52597. Αποτελεί τον ταχύτερο τρόπο επι-
κοινωνίας. Όταν το ΕΚΑΒ βρίσκεται ήδη σε περι-
στατικό, το συγκεκριµένο τηλέφωνο εκτρέπεται 
στο υπηρεσιακό κινητό το οποίο διαθέτουν µαζί 
τους οι διασώστες.

2. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός αριθµός κλήσης έκτα-
κτης ανάγκης 112. Στο παρών νούµερο µπορεί να 
επικοινωνήσει κανείς απολύτως δωρεάν ακόµη 
και χωρίς κάρτα sim ή ελεύθερο χρόνο οµιλίας. Οι 
υπάλληλοι του 112 θα φέρουν σε επαφή το ΕΚΑΒ 
Πάρου µε τον καλούντα.

Τέλος, στη ανακοίνωση από το Κ.Υ. Πάρου ση-
µειώνεται: «Καλούµε όλους τους κατοίκους και 
επισκέπτες του νησιού να µην τηλεφωνούν στο 
166 (το οποίο εκτρέπεται εκτός Πάρου σε αναρ-
µόδιες υπηρεσίες όπως τα νοσοκοµεία Σύρου και 

Νάξου) ούτε στο Κέντρο Υγείας της Πάρου. Στην 
τελευταία περίπτωση, ο εργαζόµενος του ΚΥ που 
θα απαντήσει το τηλέφωνο, απλά θα παραπέµψει 
στα δύο πιο πάνω τηλέφωνα για απευθείας επικοι-
νωνία του καλούντα µε τους διασώστες του ΕΚΑΒ 
Πάρου, µε αποτέλεσµα σε κάποιες περιπτώσεις να 
χάνεται πολύτιµος χρόνος».

Το πρόβληµα…

Σ’ αυτό το νησί θέλουµε να ενοικιάζουµε ή 
να πουλάµε ακίνητα σε τιµές κέντρου Παρισί-
ων, αλλά συγχρόνως διαµαρτυρόµαστε γιατί 
δεν υπάρχει προσωπικό για τις επιχειρήσεις 
µας, αφού ο υπάλληλος δεν µπορεί να ερ-
γάζεται όλο τον µήνα µόνο και µόνο για να 
πληρώνει το ενοίκιό του.

Θέλουµε πεζοδροµήσεις, αλλά την ίδια στιγ-
µή στην παραλιακή οδός της Παροικιάς τις 
ώρες απαγόρευσης της κυκλοφορίας, γίνεται 
διαγωνισµός ταχύτητας από τους ντελιβερά-
δες των καταστηµάτων εστίασης. Θέλουµε να 
λέµε ότι ετοιµάζουµε εξαιρετικά φαγητά για 
τους επισκέπτες µας, αλλά τα καταστήµατα 
εστίασης µε -ελάχιστες εξαιρέσεις- δεν υπάρ-
χουν σε κανέναν επίσηµο χάρτη γευσιγνωσί-
ας. Κι όταν λέω επίσηµο χάρτη δεν εννοώ τις 
επί πληρωµή καταχωρήσεις, αλλά για διαγω-
νιστικές εκδηλώσεις γευσιγνωσίας. Θέλουµε 
τουρισµό, αλλά δε θέλουµε προβλήµατα στο 
κυκλοφοριακό.

Γενικά σε αυτό το νησί έχουµε µάθει να θέ-
λουµε, δίχως σχεδόν ποτέ να εξετάζουµε τι 
σηµαίνει αυτό. Όπως φυσικά δεν εξετάζουµε 
και τις συνέπειες. Αφήνω στην άκρη ότι οι πε-
ρισσότεροι έχουν µάθει και στο τσάµπα! 

Από την άλλη έχουµε επιλεκτική µνήµη και 
φυσικά τα καθηµερινά προβλήµατα της τοπι-
κής κοινωνίας τα έχουµε στην ατζέντα µόνο 
τους χειµερινούς µήνες. Λες και τα προβλήµα-
τα έχουν σεζόν! Κατανοώ απόλυτα την αγω-
νία κάθε επιχειρηµατία που θέλει να βγάλει 
τις υποχρεώσεις του, αλλά δεν κατανοώ το να 
µην µπορεί να καταλάβει τα ζητήµατα γύρω 
του. Τα προβλήµατα όµως είναι µπροστά µας. 
Τον Σεπτέµβριο θα κατανοήσουν πολλοί ότι 
η αλόγιστη αύξηση τιµών των προϊόντων εί-
ναι µία βραδυφλεγής βόµβα. Τον Σεπτέµβριο 
θα κατανοήσουν πολλοί το κόστος τιµών που 
θέλει ένας ταξιδιώτης για µία επίσκεψη στην 
Αθήνα. Τον Σεπτέµβριο θα κατανοήσουν πολ-
λοί τις ελλείψεις προσωπικού σε δηµόσιες 
δοµές του νησιού µας, όπως και την έλλειψη 
στέγης δηµοσίων δοµών. Τώρα όλοι έχουµε 
επαναπαυθεί µπροστά στο σήριαλ για το αν 
φθάσουµε τα νούµερα του 2019. Μαζί µε όλα 
τα παραπάνω φαίνεται ότι την υπόθεση της 
εγκατάστασης των ανεµογεννητριών θα την 
βρούµε µπροστά µας το φθινόπωρο. Όπως 
µπροστά µας θα βρούµε και τις ελλείψεις στον 
τοµέα υγείας.

Η Πάρος είναι ένας χαρισµατικός τόπος από 
πολλές πλευρές. Ήπιες γραµµές στους ορει-
νούς της όγκους, καλό κλίµα, πεντακάθαρη 
θάλασσα, πόσιµο νερό, καλή γη για καλλιέρ-
γεια. Όλα αυτά βοηθούν για να είναι ένα νησί 
θελκτικό για χιλιάδες ανθρώπους. Τι δεν έχει 
η Πάρος θα ρωτήσει κάποιος. Η Πάρος λοιπόν 
δεν έχει σαφή στόχο για το τι θέλει; Είναι λίγο 
απ’ όλα κι αυτό είναι το µεγάλο πρόβληµά της.

συνήθης ύποπτος
του ∆ηµήτρη Μ. Μπελέγρη

Πρόωρες 
εκλογές

Στις προσεχείς εθνικές εκλογές, πιθανά πρόω-
ρα φθινοπωρινές, αναµένονται διαφοροποι-
ήσεις στην κάλπη µερίδας ψηφοφόρων, που 
προβληµατίζουν όλα τα κοµµατικά επιτελεία και 
πολλά πολιτικά πρόσωπα.

Με το εκλογικό σύστηµα της απλής αναλογι-
κής, ένας µεγάλος αριθµός ψηφοφόρων ανα-
µένεται να στείλει µήνυµα δυσαρέσκειας στα 
κόµµατα εξουσίας, επιλέγοντας µικρά η πρωτο-
εµφανιζόµενα κόµµατα.

Αποτέλεσµα, να δυσκολέψει σε µεγάλο βαθµό 
η επανεκλογή και πρωτοκλασάτων υποψηφί-
ων πολιτικών, λόγω του ότι πολλοί από αυτούς 
θεωρούνται από τους πολίτες µέρος των προ-
βληµάτων που βιώνουν και όχι η λύση όπως οι 
ίδιοι επικαλούνται. Τα κόµµατα εξουσίας θα νοι-
ώσουν εκλογικά, την πρώτη Κυριακή, έντονους 
κραδασµούς από τις πολιτικές επιλογές που οι 
πολίτες τους χρεώνουν.

Περισσότερους εκλογικούς κραδασµούς, θα 
αισθανθούν όσοι έχουν συµµετάσχει ενεργά στη 
διακυβέρνηση κατά τη διάρκεια των τελευταί-
ων χρόνων και θεωρούνται υπαίτιοι όλων των 
«πληγών» που έχουν υποστεί οι πολίτες. Από 
την πανδηµία, την οικονοµική κρίση και τις 
φυσικές καταστροφές. Όλες οι «αµαρτίες» του 
κόσµου θα τους χρεωθούν στην κάλπη. Σε αυτές 

τις «αµαρτίες», θα πρέπει να προστεθούν και τα 
πλούσια προνόµια των πολιτικών σε περιόδους 
κρίσης, οι ασυλίες και η γενικότερη απαξίωση 
του πολιτικού κόσµου. Πρόσφατη έρευνα, έδειξε 
ότι πάνω από το 70% των πολιτών θεωρούν το 
πολιτικό σύστηµα «ξένο» σώµα από τον «µέσο» 
πολίτη. 

Η αποχή από την κάλπη, την πρώτη Κυριακή, 
θα αυξηθεί σηµαντικά και ο λόγος είναι ότι θεω-
ρείται αναγκαία η ύπαρξη της δεύτερης Κυρια-
κής για τον σχηµατισµό κυβέρνησης. Είτε αυτο-
δύναµης, είτε συνεργασίας. Η περίπτωση τρίτης 
Κυριακής προβλέπεται από το νόµο, αλλά οι γε-
νικότερες συνθήκες καθιστούν την προσφυγή 
σε τρίτη Κυριακή, απαγορευτική. Αυτοκτονική 
καλύτερα!

Το µεγάλο ερωτηµατικό είναι αν οι πρόωρες 
εκλογές θα προκηρυχθούν µετά τη λήξη της 
τουριστικής περιόδου ή κάποιο θερµό πολεµικό 
επεισόδιο, µε τον άρπαγα γείτονα αλλάξει όλους 
τους σχεδιασµούς. Αν ο γείτονας – άρπαγας, το 
τολµήσει καλοκαιριάτικα και πάρει αποφασι-
στική απάντηση, τότε θα αλλάξουν οι πολιτικές 
διεργασίες και στο χρόνο των εκλογών και στο 
αποτέλεσµα τους. Είναι γνωστό ότι οι πολίτες 
συσπειρώνονται στο κυβερνών κόµµα, σε εθνι-
κή κρίση.

Στην αντίθετη περίπτωση, της απευκταίας µη 
αποφασιστικής απάντησης, το πλήγµα στο µε-
γάλο «κεφάλαιο» του κυβερνώντος κόµµατος, 
που είναι ο πρωθυπουργός, θα αλλάξει εκ βά-
θρων, τα εκλογικά αποτελέσµατα.

Είναι οι πρώτες εθνικές εκλογές, µε πολλές 
πιθανότητες τα εθνικά µας θέµατα να είναι από 
τους πιο βασικούς παράγοντες που θα επηρεά-
σουν το τελικό εκλογικό αποτέλεσµα και φυσικά 
το µέλλον όλων µας.

πολιτικό αποτύπωµα
του Θανάση Παπαµιχαήλ
Επικοινωνιολόγου
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ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
+30 22840 41504 - info@kritikoswood.gr

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ

+30 22840 21212 -  expo@kritikoswood.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891 - prod2@kritikoswood.gr
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 3 

σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 

ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 

6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 

Konday)

ΛΕΥΚΕΣ – στο δεύτερο µύλο προς 

Αγία Κυριακή, πωλείται κτήµα 4.160 

τ.µ. οικοδοµήσιµο µε θέα, µε 3 παλιά 

κτίσµατα, αλώνι παλιό και αµπέλι. 

Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 22840 43160

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη 

αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για επο-

χιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις 

θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κα-

τηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ 

και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίµηση 

µε δίπλωµα. Τηλ. για πληροφορίες: 

22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 

ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 

Επικοινωνίας 6981 746 231

Η Εταιρεία Χρήστος Παντελαίος & 

ΣΙΑ ΟΕ, αναζητεί για µόνιµη εργασία, 

α) Ο∆ΗΓΟ και β) ΛΟΓΙΣΤΗ. Τηλ. 

επικοινωνίας για περισσότερες 

πληροφορίες: 22840 41598

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για δουλειά 

γραφείου µε δίπλωµα οδήγησης ΙΧ, 

καλή γνώση αγγλικών για σεζόν 

στην Avis Πάρου (Λιµάνι Παροικίας 

& Αερολιµένας). Τηλ. Επικοινωνίας : 

6932 628 300

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ µε προϋπηρεσία 

ζητείται από λογιστικό γραφείο στην 

Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών στο 

email: dimkasta@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

από εταιρεία διανοµών, για µόνιµη 

εργασία. Απαιτούµενα προσόντα: 

Ηλικία έως 35 ετών, απόφοιτος 

λυκείου, γνώση αγγλικής γλώσσας, 

γνώσεις λογιστικής, γνώση Η/Υ, 

ευγενική συµπεριφορά. Αποστολή 

βιογραφικών στο Fax : 22840 – 

41563, E-mail: arhicom1@otenet.gr 

ή επικοινωνία στα τηλέφωνα 22840 

– 41252, 41764.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΒΟΗΘΟΣ 

ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται από λογιστικό 

γραφείο στην Παροικία της Πάρου, 

για εργασία πλήρους απασχόλησης. 

Προσόντα: Πτυχίο Οικονοµικής 

Κατεύθυνσης - Λογιστικής (ΑΕΙ-ΤΕΙ ή 

κατωτέρω), Άριστη γνώση χειρισµού 

εφαρµογών MS Offi  ce, Άριστη 

γνώση Αγγλικών µε ευχέρεια στην 

επικοινωνία, Μεθοδικότητα και 

οργανωτικές δεξιότητες. Επιπλέον 

θα συνεκτιµηθούν: Εµπειρία σε 

Λογιστήριο – Οικονοµικό τµήµα, 

Γνώση λογιστικών εφαρµογών. 

Παροχές: Πλήρης Απασχόληση, 

Άριστο περιβάλλον εργασίας, Μισθός 

ανάλογος των προσόντων, Συνεχής 

εξέλιξη. Τηλ.6936784271 και Email: 

sadepar@otenet.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΗΣ ζητείται 

από Super Market στη Μάρπησσα, 

για πλήρη απασχόληση όλο το 

χρόνο. Αποστολή βιογραφικών στο 

email: broth531@outlook.comΤηλ.

επικοινωνίας: 6943279227

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έµπειρη ζητείται, 

για ξενοδοχείο 4* στη Νάουσα της 

Πάρου, από Απρίλιο - Οκτώβριο, κατά 

προτίµηση κάτοικος Πάρου. Μισθός-

ασφάλιση, διαµονή διατροφή. Βιο-

γραφικό µε πρόσφατη φωτογραφία 

στο info@zefi -hotel.com, τηλ.6937 

263 928

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από τα 

Πρατήρια AVIN στην Πάρο για µόνιµη 

απασχόληση σε ετήσια βάση. Παρα-

καλώ επικοινωνήστε µε τον κ. Φάνη 

στο τηλ. 22840 30012

ΚΥΡΙΟΣ ζητείται από κατάστηµα 

ηλεκτρικών ειδών για µεταφορά 

εµπορευµάτων, µε δίπλωµα οδήγη-

σης. Τηλ. 2284022565, 6945244748

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για εργασία 

σε µάντρα µε οικοδοµικά υλικά. Τηλ. 

για περισσότερες πληροφορίες: 6971 

624 526

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από την 

εταιρεία ANTIPAROS EUROPECAR για 

τη στελέχωση του γραφείου της στο 

λιµάνι της Αντιπάρου. Απαραίτητες 

προϋποθέσεις: Η κατοχή αδείας 

οδήγησης αυτοκινήτου (η άδεια 

µηχανής θα εκτιµηθεί). Η ικανότητα 

χρήσης Η/Υ. Γνώσεις Αγγλικών 

(γνώσεις άλλων ξένων γλωσσών 

θα εκτιµηθούν). Ευχέρεια στην 

επικοινωνία. Για αποστολή βιογρα-

φικών: antiparoscars@gmail.com ή 

επικοινωνήστε στο: 6983 412 685

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 

από το κατάστηµα CLIMART ΠΑΡΟΥ 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ µε γνώσεις υπολογι-

στή. Πληροφορίες στο τηλ. 22840 

28083 και βιογραφικά στο info@

climartparos.gr

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΠΙΣΙΝΑΣ & ΕΡΓΑ-

ΤΟΤΕΧΝΙΤΗΣ ζητούνται για πλήρη 

απασχόληση ετησίως σε επιχείρηση 

µε πισίνες στην Αλυκή. Επικοινωνή-

στε στο email: piscinesparos@gmail.

com και στο τηλ. 22840 28788.

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 

από κατασκευαστική εταιρεία στη 

Πάρο, για το κατάστηµα λιανικής. 

Αποστολή βιογραφικών στο info@

jmconstructions.gr, τηλέφωνο 

επικοινωνίας: 22840 22765.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για 

πλήρη ή µερική απασχόληση, σε λο-

γιστικό γραφείο στη Νάουσα Πάρου. 

Απαραίτητη η γνώση εφαρµογών 

MS OFFICE και αγγλικών. Αποστολή 

βιογραφικών στο email: p.deltafi n@

gmail.com

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται από το 

λογιστικό γραφείο CHRISTOFOROS 

ACCOUNTING στην Παροικιά της 

Πάρου, για µόνιµη εργασία πλήρους 

απασχόλησης. Προσόντα: Άριστη 

γνώση χρήσης Η/Υ, οργανωτικότητα, 

µεθοδικότητα, άριστη γνώση αγγλι-

κών. θα εκτιµηθεί η προϋπηρεσία 

και η γνώση λογιστικών εφαρµογών. 

Τηλ: 22840 21838 Κιν: 6972 264509 

Email: info@christoforos.eu

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 

στην Παροικιά, για τα πόστα 

απογευµατινής reception και βοηθού 

συντηρητή. Απαραίτητη η γνώση 

αγγλικών για το πόστο της reception. 

Τηλ. Επικοινωνίας: 6947 023 004.

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆Ο-

ΧΗΣ ζητείται από το ξενοδοχείο 5* 

Paros Agnanti Resort στην Πάρο, για 

άµεση πρόσληψη. Πληροφορίες στο 

τηλέφωνο 2284023205 και στο mail: 

info@parosagnanti.gr

ΜΑΓΕΙΡΑΣ ζητείται για την Αντίπαρο. 

Απαιτούµενα προσόντα: Προϋπηρεσία 

τουλάχιστον 2 ετών σε ελληνική 

κουζίνα. Άριστη γνώση και εφαρµογή 

πολιτικών και διαδικασιών υγιεινής 

και ασφάλειας τροφίµων. Ευχάριστος 

και θετικός χαρακτήρας. Απόφοιτος 

σχολής µαγειρικής. Παρέχεται 3µηνη 

απασχόληση από Ιούνιο µέχρι και 

Αύγουστο. Μισθολογικές απολαβές 

αναλόγως προσόντων. ∆ωρεάν 

∆ιαµονή και ∆ιατροφή. Ευχάριστο 

περιβάλλον εργασίας. Αποστολή βι-

ογραφικών στο vilabro@gmail.com, 

τηλ. επικοινωνίας: 6946 000 036

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται µε 

γνώσεις µηχανογραφηµένης λογιστι-

κής και πιστοποιητικό ECDL (WORD, 

EXCEL, POWER POINT, WINDOWS) για 

όλο το χρόνο. Πληροφορίες στα τηλέ-

φωνα: 6932 460190-6980 512445.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία σε 

boutique στη Νάουσα. Απαραίτητη 

η γνώση Αγγλικών. Παρέχεται 

καλό πακέτο αποδοχών καθώς και 

ευκαιρίες εξέλιξης. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 6972700982 και στο email: zire.

boutique@gmail.com

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το ξενο-

δοχείο ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ 5* στη Χρυσή Ακτή 

Πάρου, µε γνώσεις ηλεκτρολογικές ή 

υδραυλικές ή ψυκτικές, για εργασία 

όλο το χρόνο. Τηλ. επικοινωνίας: 

210 6232080 και στο email: info@

poseidon-paros.gr

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται από το 

ξενοδοχείο Poseidon Hotel 5* στην 

Χρυσή Ακτή της Πάρου για εποχική 

απασχόληση µε αντικείµενο τον 

καθαρισµό και τακτοποίηση δωµα-

τίων, διαδρόµων και κοινόχρηστων 

χώρων. Προσόντα: Απαραίτητη η 

προϋπηρεσία 3 - 4 ετών, ιδανικά σε 

ξενοδοχείο 5 αστέρων. Ικανότητα 

αποτελεσµατικής και σχολαστικής 

εργασίας. Επαγγελµατική εµφάνιση 

και συµπεριφορά. Εάν επιθυµείτε 

να γίνετε µέλος της οµάδας µας, 

παρακαλούµε όπως αποστείλετε το 

βιογραφικό σας µε µία φωτογραφία 

στο e-mail: operations@poseidon-

paros.gr ή καλέστε στο 210 6232080 

για περισσότερες πληροφορίες.

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται οδηγός µε δίπλωµα 

Γ΄κατηγορίας για εταιρεία ανακύ-

κλωσης. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 

6932 460 190 και 6980 512 445

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€ 

AGKAIRIA PAROS, (near Aliki), detached house for sale, 2 bedrooms and 
garage, wonderful sea view, including 50% ownership share of additional plot 
approximately 380 m2, sale directly by the owner, no agency fees, immediately 
available. See video for detailed informations with all specifi cations and sales 
price: https://tinyurl.com/Agkairia, contact via mail: kai.kleinschmidt@me.com

ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ, (κοιντά στην Αλυκή), πωλείται οικία µε 2 υπνοδωµάτια και 
γκαράζ, υπέροχη θέα στη θάλασσα, συµπεριλαµβανοµένου µεριδίου ιδιοκτησίας 
50% από οικόπεδο 380 τ.µ., πώληση απευθείας από τον ιδιοκτήτη χωρίς αµοιβές 
πρακτορείου, άµεσα διαθέσιµο. ∆είτε το βίντεο στο facebook για λεπτοµερείς 
πληροφορίες για το ακίνητο, συµπεριλαµβανοµένων όλων των προδιαγρα-
φών και της τιµής πώλησης:https://tinyurl.com/Agkairia, contactviamail: kai.
kleinschmidt@me.com
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Προσωπικός 
γιατρός

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση που προβλέπει 
τον τρόπο εγγραφής των πολιτών όλης της χώ-
ρας στον «Προσωπικό Γιατρό». Οι εγγραφές ξε-
κινούν από την 1η Ιουλίου στην περίπτωση που ο 
πολίτης έχει συµπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας 
του και γίνεται µε δύο τρόπους.

Τρόποι εγγραφής
Μέσω της πλατφόρµας: Ο πολίτης εισέρχεται 

στην πλατφόρµα εγγραφής πολιτών σε προσωπικό 
ιατρό µε τους κωδικούς taxisnet. Η διεύθυνση εί-
ναι προκαταχωρηµένη από το µητρώο του ΑΜΚΑ 
µε δυνατότητα διόρθωσης των στοιχείων αυτής. 
Εµφανίζεται λίστα όλων των εγγεγραµµένων στο 
πρόγραµµα προσωπικών ιατρών. Οι προσωπικοί 
ιατροί που έχουν συµπληρώσει το όριο εγγραφών 
τους εµφανίζονται µε την ένδειξη «µη διαθέσιµος». 

Ο πολίτης επιλέγει προσωπικό ιατρό και ολο-
κληρώνει την εγγραφή του σε αυτόν. Με την ολο-
κλήρωση της εγγραφής ο πολίτης λαµβάνει ενη-
µερωτικό SMS ή/και email για την ολοκλήρωση 
της εγγραφής του στον συγκεκριµένο Προσωπικό 
Ιατρό καθώς και τους προσωπικούς κωδικούς του 
για την ηλεκτρονική πρόσβαση στον Ατοµικό Ηλε-
κτρονικό Φάκελο Υγείας του.

Αυτοπρόσωπη εγγραφή: Ο πολίτης προσέρχε-
ται αυτοπροσώπως στη δηµόσια µονάδα παροχής 
υπηρεσιών ΠΦΥ, στην έδρα της Τοπικής Οµάδας 
Υγείας ή στο ιατρείο του συµβεβληµένου µε τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προσωπικού ιατρού, φέροντας µαζί του, 
προς απλή επίδειξη, έγγραφο ταυτοποίησης (π.χ. 
∆ελτίο Ταυτότητας) ή φωτοαντίγραφο. Για εγγρα-
φή διά νόµιµου αντιπροσώπου απαιτείται επιπλέον 
έγγραφο ή φωτοαντίγραφο εγγράφου δικαστικής 
απόφασης ορισµού δικαστικού συµπαραστάτη. 

Οι απειλές…
Το υπουργείο Υγείας επιλέγει να εφαρµόσει το 

µέτρο όχι µε συνεχή και ενδελεχή ενηµέρωση των 
πολιτών αλλά µε απειλές για δυσβάστακτα πρό-
στιµα

Σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση, το µονα-
δικό κίνητρο για την εγγραφή σε προσωπικό για-
τρό που θα έχουν οι πολίτες είναι ότι από την 1η 
Ιανουαρίου 2023, θα έχουν προτεραιότητα κατά 
τον προγραµµατισµό των επισκέψεών τους στα τα-
κτικά εξωτερικά ιατρεία σε δηµόσιες µονάδες δευ-
τεροβάθµιας και τριτοβάθµιας φροντίδας υγείας.

Από την άλλη υπάρχει ένα πλέγµα αντικινή-
τρων το οποίο ξεκινάει να εφαρµόζεται από την 
1η Οκτωβρίου 2022 και θα υπάρχει και δεύτερο 
πακέτο χρηµατικών προστίµων από την 1η Ια-
νουαρίου 2023. Συγκεκριµένα από 1η Οκτωβρίου 
2022 όσοι δεν εγγραφούν σε προσωπικό γιατρό 
θα πληρώνουν:

- Πρόσθετη συµµετοχή 10% στην αγορά 
των συνταγογραφούµενων φαρµάκων

- Πρόσθετη συµµετοχή 10% επιπλέον του 
καθορισµένου κατά περίπτωση ποσοστού 
συµµετοχής τους στις εργαστηριακές και δι-
αγνωστικές εξετάσεις και πράξεις, στα νοσήλια 
σε ιδιωτικές κλινικές και στις λοιπές παροχές, κατά 
ποσοστό 

Ακόµα, από την 1η Ιανουαρίου 2023, όσοι πο-
λίτες δεν έχουν εγγραφεί σε προσωπικό γιατρό θα 
πληρώνουν ακόµα 10% επιπλέον συµµετοχή σε 
φάρµακα, εξετάσεις και νοσήλια, δηλαδή, συνολι-
κά 20% καπέλο.

Νέο ∆Σ στις 
γυναίκες της 
Νάουσας

Την Κυριακή 15 Μαΐου 2022 στην αίθουσα του 
«ΑΜΕΣ Νηρέας», πραγµατοποιήθηκε η ετήσια τα-
κτική γενική συνέλευση των µελών του συλλόγου 
γυναικών Νάουσας, καθώς και η εκλογική διαδι-
κασία για την ανάδειξη του νέου διοικητικού συµ-
βουλίου, της ελεγκτικής επιτροπής και των αντι-
προσώπων στην οµοσπονδία συλλόγων γυναικών 
«Οι κόρες των Κυκλάδων».

Για το ∆Σ εξελέγησαν κατά σειρά οι:
Ελευθερία Μπαρµπαρίγου
Ανθούλα Θεοδωράκου
Μαργαρίτα Σπύρου
Μαρουσώ Πουλίου
Μαρία Καµπούρη
Ελένη Τριπολιτσιώτη
Ιωάννα Μαλάµου
Για την ελεγκτική επιτροπή εξελέγησαν οι:
Μαρία Τριπολιτσιώτου-Τσουνάκη
Στεφανία Κορτιάνου-Χατζοπούλου
Μαρία Μπαφίτη

Αντιπρόσωποι στην Οµοσπονδία Συλλόγων 
Γυναικών «Οι Κόρες των Κυκλάδων» εξελέγησαν 
οι:

Ανθούλα Θεοδωράκου
Ελευθερία Μπαρµπαρίγου

Την Πέµπτη 26 Μαΐου το νέο ∆.Σ. του συλλόγου 
συγκροτήθηκε σε σώµα ως εξής:

Πρόεδρος: Ελευθερία Μπαρµπαρίγου
Αντιπρόεδρος: Μαρουσώ Πουλίου
Γραµµατέας: Ανθούλα Θεοδωράκου
Ταµίας: Μαργαρίτα Σπύρου
Μέλη: Μαρία Καµπούρη (υπεύθυνη αρχειακού 

υλικού), Ιωάννα Μαλάµου, (ταµειακή υποστήριξη) 
και Ελένη Τριπολιτσιώτη, (γραµµατειακή υποστή-
ριξη)

Τέλος, οι επόµενες προγραµµατισµένες δράσεις 
του συλλόγου είναι στις 20-22 Αυγούστου, µε το 
ετήσιο παζάρι, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για 
τα Εννιάµερα της Παναγίας, στις 3-4 Σεπτεµβρίου 
µε τις «Οινικές ∆ιαδροµές Παρίων» και στις 28-30 
∆εκεµβρίου, µε τη «∆ηµιουργική Γιορτινή Μαγεία» 
(τριήµερο δηµιουργικής απασχόλησης για παιδιά).

Πανηγύρι στις 
Καµάρες 

Την Τρίτη, 28 Ιουνίου, στις 9:30 το βράδυ, µετά 
τον εσπερινό, ο πολιτιστικός σύλλογος Καµαρών 
µας προσκαλεί στο παραδοσιακό πανηγύρι που 
διοργανώνει στον περιβάλλοντα χώρο του πρώ-
ην δηµοτικού σχολείου Καµαρών, που σήµερα 
εδρεύει και το ενιαίο ειδικό σχολείο γυµνάσιο - 
λύκειο Πάρου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται µε αφορµή τη δι-
ήµερο πανηγύρι του ενοριακού ναού των Αγίων 
Αποστόλων που τιµά τους πολιούχους της περι-
οχής των Καµαρών 29 και 30 Ιουνίου, Πέτρου – 
Παύλου και Αγ. Αποστόλων.

Στο πανηγύρι θα υπάρχει «ζωντανή» µουσική, 
εδέσµατα άφθονο κρασί και σούµα, καθώς και 
πρωτότυπα δώρα και εκπλήξεις.

Ο σύλλογος Καµαρών, επιθυµώντας να τηρήσει 
τις παραδόσεις του τόπου, πραγµατοποιεί το πανη-
γύρι σε αναβίωση των παλαιών πανηγυριών της 
περιοχής. 

Καλεί τα µέλη, τους κατοίκους και τους φίλους 
των Καµαρών, να τιµήσουν µε την παρουσία τους 
την αυθεντική νησιώτικη βραδιά διασκέδασης που 
δεν στερείται γνησιότητας, καθώς ζωντανεύει πα-
τροπαράδοτες µνήµες που θυµούνται οι παλαιότε-
ροι και αξίζει να γνωρίσουν οι νεότεροι.

Αύξηση 22%
Μετά την ταλαιπωρία των δύο προηγούµενων 
ετών µε την πανδηµία και την οικονοµική υπο-
χώρηση των τουρισµού, φαίνεται πώς εφέτος η 
χώρα µας και τα νησιά µας θα φτάσουν τα νού-
µερα προ κρίσης, που ήταν έσοδα άνω 18 δισ. 
ευρώ και περισσότερες από 30 εκατοµµύρια αφί-
ξεις από το εξωτερικό, για το 2019.

Σύµφωνα µε το στατιστικό δελτίου Μαΐου που 
δηµοσιοποίησε το Ινστιτούτο του Συνδέσµου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, την 
περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου καταγράφηκαν 1,8 
εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 2,5 εκατ. 
της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου 2019. Από το 
1,8 εκατ. αφίξεις, οι 1,1 εκατ. καταγράφηκαν µόνο 
τον Απρίλιο, κατά τον οποίο η µείωση σε σύγκρι-
ση µε το 2019, -χρονιά ορόσηµο για τον ελληνικό 
τουρισµό, πριν την πανδηµία-, ήταν µόλις 10,2%/-
125 χιλ. αφίξεις. 

Στα ψηλά οι Κυκλάδες

Σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος παρουσιάζε-
ται αύξηση της κίνησης σε σύγκριση µε το πρώτο 
τετράµηνο του 2019, µε µόνη εξαίρεση την Κρήτη 
η οποία είχε µείωση κατά 6,9%

Σε ό,τι αφορά τις Κυκλάδες σηµειώθηκαν 56 χιλ. 
αφίξεις παρουσιάζοντας αύξηση 22,0%. 

Τέλος, οι τελευταίες προβλέψεις επιχειρηµατιών 
του χώρου κάνουν λόγο για έσοδα φέτος κοντά 
στα 15 δισ. κάτι που σηµαίνει ότι θα έχει επιτευχθεί 
το 80% των εσόδων του 2019.
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Παρέµβαση για 
την ακρίβεια

Με παρέµβασή του το επιµελητήριο Κυκλάδων 
προς τα υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, 
Οικονοµικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κάνει λόγο 
για την ακρίβεια.
Η επιστολή του επιµελητηρίου έχει ως εξής:
«Μπορεί η καλοκαιρινή περίοδος να ξεκίνησε αι-

σιόδοξα και τα δεδοµένα του τριηµέρου του Αγίου 
Πνεύµατος να κρίνονται ικανοποιητικά σε αριθ-
µούς επισκεπτών, δεν προκύπτει όµως απαραίτητα 
το ίδιο οικονοµικά αντίκτυπο αν λάβουµε υπόψη 
το διαµορφωµένο κύµα ακρίβειας που πλήττει τις 
Κυκλάδες. Αναµφίβολα µερίδα επιχειρήσεων που 
απευθύνονται σε εύρωστους επισκέπτες δείχνουν 
ανεπηρέαστες από την δεδοµένη οικονοµική συ-
γκυρία. Υπάρχουν ωστόσο νησιά των οποίων το 
τουριστικό µίγµα βασίζεται αρκετά σε Έλληνες επι-
σκέπτες, οι οποίοι τροποποιώντας τις συνήθειες 
τους στο θέµα των διακοπών, είτε ταξιδεύουν πε-
ριορίζοντας την διάρκεια και το διαθέσιµο budget, 
είτε επιλέγουν τελικά άλλους προορισµούς εκτός 
Κυκλάδων καθώς το εκτιµώµενο φετινό κόστος κα-
λοκαιρινών διακοπών αναµένεται να είναι υψηλό-
τερο όσο ποτέ στα νησιά µας.

Επιγραµµατικά αναφέρουµε πως, όπως ήδη 
γνωρίζετε, οι τιµές των καυσίµων έχουν εκτροχι-
αστεί στον νοµό µας µε την µέση τιµή της απλής 
αµόλυβδης να κυµαίνεται στα 2,63 ευρώ και να 
ξεπερνά τα 2,8 ευρώ σε κάποια νησιά, µε ακόµη 
δυσµενέστερες προβλέψεις για την πορεία τους 
στο προσεχές διάστηµα. Η αύξηση του κόστους 
των ακτοπλοϊκών εισιτήριων κυµαίνεται πάνω από 
30% σε σχέση µε πέρυσι, ενώ αναµένονται περαι-
τέρω αυξήσεις. Οι επιχειρήσεις αδυνατούν πλέον 
να απορροφήσουν το ράλι ανατιµήσεων στις τιµές 
τροφίµων και πρώτων υλών σε συνδυασµό µε τις 
αυξήσεις στο κόστος µεταφορών, ενώ οι πληθωρι-
στικές πιέσεις έχουν συρρικνώσει την αγοραστική 
δύναµη όχι µόνο επισκεπτών, αλλά και εργαζόµε-
νων εποχικά και µη, καθώς και µόνιµων κατοίκων.

Οι νέες παρεµβάσεις που σχεδιάζονται από το οι-
κονοµικό επιτελείο στο πλαίσιο των δηµοσιονοµι-
κών δυνατοτήτων, πρέπει να ληφθούν µε γνώµονα 
τα αναλογικώς διαφοροποιηµένα προβλήµατα και 
τις ιδιαιτερότητες της νησιωτικότητας που έχουµε 
διαχρονικά αναδείξει. Είναι αναγκαίο να υπενθυ-
µίσουµε πως δεν είναι όλα τα νησιά µας 1ης ταχύ-
τητας, όπως συνηθίζουµε να λέµε, και πως η µέρι-
µνα θα πρέπει να περιλαµβάνει στοχευµένα µέτρα 
για τη νησιωτικότητα.

Η διεκδίκηση του Επιµελητηρίου για διεύρυνση 
του Μεταφορικού Ισοδύναµου στα καύσιµα σε όλα 
τα νησιά των Κυκλάδων, και όχι µόνο στα µικρότε-
ρα νησιά όπως ισχύει έως τώρα, είναι περισσότερο 
επιτακτική από ποτέ ώστε να αµβλυνθεί, όσο γίνε-
ται, η ανισότητα που υφίστανται οι νησιώτες. Αντι-
ληπτό δε γίνεται, πως µία τέτοια διεύρυνση είναι 
ουσιαστικότερη εφόσον υπάρξει έµπρακτη στήριξη 
του µέτρου χωρίς τις µέχρι τώρα καθυστερήσεις 
καταβολής του Αντισταθµίσµατος Νησιωτικού Κό-
στους (ΑΝΗΚΟ) σε κατοίκους και επιχειρήσεις που 
είναι δικαιούχοι.

Η προσπάθεια όλων µας έχει σκοπό να συνεχί-
σουν οι Κυκλάδες να είναι ελκυστικές ως προο-
ρισµός, να κινηθεί ο εγχώριος τουρισµός, να µην 
συρρικνωθεί η τουριστική περίοδος και να παρα-
µείνουν τα νησιά µας βιώσιµα για επιχειρήσεις και 
κατοίκους και µετά το πέρας του καλοκαιριού».

Συµβάντα
- Στις 18/6 ενηµερώθηκε η λιµενική Αρχή Πάρου 

για ύπαρξη σορού, σε κατάσταση µουµιοποίησης, 
σε παραλία της περιοχή «Μαστίχια» της Αντιπά-
ρου. Στην περιοχή µετέβησαν στελέχη της οικείας 
λιµενικής Αρχής και ανέσυραν µουµιοποιηµένη 
σορό, αγνώστων λοιπών στοιχείων, η οποία µετα-
φερθεί στην ιατροδικαστική υπηρεσία Πειραιά, για 
τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτοµής.  Προανά-
κριση διενεργείται από το Λιµεναρχείο Πάρου.

- Στις 20/6/2022 συνελήφθησαν στην Πάρο, από 
αστυνοµικούς του αστυνοµικού τµήµατος Πάρου, 
τρεις ηµεδαπές ηλικίας 36, 45 και 47 ετών οι οποί-
ες αφαίρεσαν αντικείµενο από αποθήκη κατοικί-
ας. Επιπλέον, σε βάρος της 47χρονης εκκρεµούσε 
καταδικαστική απόφαση του Β’ αυτοφώρου µονο-
µελούς πληµµελειοδικείου Αθηνών, µε ποινή φυ-
λάκισης 7 µηνών για απόπειρα κλοπής.

«Πράσινα» 
σηµεία στην 
Πάρο

Σε τροχιά υλοποίησης εισήλθε το έργο της κα-
τασκευής των Πράσινων Σηµείων ∆ιαχείρισης 
Απορριµµάτων του δήµου Πάρου, καθώς εγκρί-
θηκε η χρηµατοδότησή του από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραµµα «Υποδοµές Μεταφορών, Περιβάλ-
λον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».
Ο δήµος Πάρου αποτελεί έτσι τον πρώτο και µο-

ναδικό από τους 34 δήµους της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου που εντάσσεται στο τρέχον πρόγραµµα 
των Πράσινων Σηµείων της Περιφέρειας. Οι σχε-
τικές µελέτες των έργων ωρίµασαν και τα έργα 
αδειοδοτήθηκαν εγκαίρως, µε τον δήµο να κα-
τορθώνει µάλιστα να απορροφήσει το σύνολο του 
ποσού της σχετικής πρόσκλησης. Με την ένταξη 
των πράσινων σηµείων στη διαδικασία αποκοµι-
δής των αποβλήτων, ο δήµος Πάρου θα εφαρµόσει 
ένα νέο ολοκληρωµένο µοντέλο διαχείρισης των 
απορριµµάτων µε έµφαση στη διαλογή στην πηγή, 
έως την ανάκτηση των πρώτων υλών, την επανα-
χρησιµοποίηση, την ανακύκλωση, την ενεργειακή 
αξιοποίηση και τελικά την απόρριψη ενός υλικού 
και τη µείωση παραγωγής αποβλήτων.

Τέλος, ο δήµαρχος Πάρου, Μάρκος Κωβαίος, 
ανέφερε χαρακτηριστικά: «Ως διοίκηση έχουµε θέ-
σει σε προτεραιότητα την προστασία του περιβάλ-
λοντος και την πράσινη ανάπτυξη.

Στο πλαίσιο αυτό, η πρωτιά του δήµου Πάρου στη 
δηµιουργία πράσινων σηµείων στο Νότιο Αιγαίο 
δεν ήρθε τυχαία. Είναι αποτέλεσµα µίας συντο-
νισµένης στρατηγικής και µίας πολύ καλής προ-
ετοιµασίας για την ωρίµανση της πρότασης, που 
καταθέσαµε στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. 
Τα Πράσινα Σηµεία αποτελούν σηµαντικό τµήµα 
των συστηµάτων ανακύκλωσης που εφαρµόζονται 
σε πολλές χώρες της Ε.Ε. και σε όλο τον κόσµο, βα-
σίζονται στη συµµετοχή των πολιτών και σκοπεύ-
ουν στην ανακύκλωση ειδικών ρευµάτων υλικών. 

Το συγκεκριµένο έργο πνοής θα  βάλει τέλος στην 
ανεξέλεγκτη εναπόθεση των απορριµµάτων, θα εκ-
συγχρονίσει έτσι το αστικό περιβάλλον και θα ανα-
βαθµίσει το βιοτικό επίπεδο όλων µας, εξασφαλίζο-
ντας παράλληλα ότι οι δηµότες θα είναι σύµµαχοι 
σε αυτή την ουσιαστική προσπάθεια».

Τι πιστεύουµε 
για την 
αυτοδιοίκηση

Η «Data Consultants» υλοποίησε για λογαρια-
σµό του Παρατηρητηρίου Περιφερειακών Πολιτι-
κών έρευνα αναφορικά µε τις αντιλήψεις, στάσεις 
και προσδοκίες του πληθυσµού σε σχέση µε την 
τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δευτέρου βαθ-
µού.

Στόχος είναι να εξάγονται πολύτιµα συµπερά-
σµατα που θα συνεισφέρουν στη διαµόρφωση, 
υλοποίηση και αξιολόγηση πρωτοβουλιών και 
δράσεων αφενός για τη λειτουργία της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, αφετέρου για τη σχέση των φορέ-
ων τοπικής αυτοδιοίκησης µε τους πολίτες. 

Σε γενικές γραµµές οι έλληνες δηλώνουν ευ-
χαριστηµένοι από την ποιότητα ζωής στην τοπι-
κή κοινωνία (γειτονιά) που διαµένουν σε ποσο-
στό 78.4%. Σε επίπεδο ασφάλειας, σε αντίστοιχο 
ερώτηµα το 65.4% απαντά ότι νοιώθει ασφαλής 
τη νύχτα στη γειτονιά του και το 57.3% νοιώθει 
ασφαλής τη νύχτα στην πόλη του.

Ακόµα, το 25,8% των πολιτών δηλώνει ότι «είναι 
εύκολο να βρω καλή στέγαση στην πόλη που ζω 
σε λογική τιµή». Πριν από πέντε χρόνια όµως το 
ποσοστό ήταν 46,3%. Το 25,4% των πολιτών δη-
λώνει ότι «είναι εύκολο να βρω µια καλή δουλειά 
στην πόλη που ζω». Πριν από πέντε χρόνια το πο-
σοστό αυτό ήταν 32,8%.

Στις υπηρεσίες των δήµων µε τις οποίες συναλ-
λάσσονται περισσότερο οι πολίτες είναι το ληξι-
αρχείο (47,1%) και η υπηρεσία καθαριότητας, 
ανακύκλωσης, διαχείρισης αποβλήτων (24,6%). 
Ακόµα, οι πολίτες επισκέπτονται την ιστοσελίδα 
του δήµου τους για να αναζητήσουν πληροφορίες 
(55,8%) και να υποβάλουν ένα αίτηµα για παρα-
λαβή πιστοποιητικού ή βεβαίωσης (19,3%). Επι-
σκέπτονται για τους ίδιους λόγους σε σηµαντικά 
µικρότερο βαθµό την ιστοσελίδα της Περιφέρειάς 
τους (15,3% και 3,2% αντίστοιχα).

Επίσης, την ώρα που οι πολίτες θεωρούν ότι το 
κεντρικό κράτος είναι αρµόδιο για το σύνολο σχε-
δόν των θεµάτων που τους απασχολούν (ασφά-
λεια, υγεία, κοινωνική µέριµνα κ.α.), έχουν συν-
δέσει την τοπική αυτοδιοίκηση µε συγκεκριµένες 
αρµοδιότητες. Στους δήµους αποδίδουν αρµο-
διότητες σχετικά µε το οδικό δίκτυο (συντήρηση 
δρόµων, πεζοδροµίων, σήµανση, σηµατοδότηση) 
σε ποσοστό 65.7%, τη φροντίδα/καθαριότητα δρό-
µων, πλατειών, πάρκων, παιδικών χαρών σε ποσο-
στό 97% και την αποκοµιδή απορριµµάτων/ανα-
κύκλωση σε ποσοστό 94.9%. Αρµοδιότητα (και) 
των Περιφερειών θεωρούν οι πολίτες την πολιτι-
κή προστασία (αντιµετώπιση πυρκαγιών, σεισµών, 
πληµµυρών, έντονων καιρικών φαινοµένων) σε 
ποσοστό 45,8% και το οδικό δίκτυο (συντήρηση 
δρόµων, πεζοδροµίων, σήµανση, σηµατοδότηση) 
σε ποσοστό 51%. Ωστόσο, ελάχιστα ενηµερώνο-
νται για τις αποφάσεις σε τοπικό ή περιφερειακό 
επίπεδο. Το 70.4% των πολιτών ενηµερώνεται 
«λίγο» ή «καθόλου» για τις αποφάσεις των δήµων. 
Το 78.9% ενηµερώνεται «λίγο» ή «καθόλου» για 
τις αποφάσεις των Περιφερειών.

Τέλος, το 41,7% των πολιτών δηλώνουν «πολύ» 
ή «αρκετά» ικανοποιηµένοι από τον δήµαρχό τους, 
ποσοστό που στην περίπτωση του περιφερειάρχη 
µειώνεται στο 29,2%.
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Πολλά µπράβο 
στον ΑΟ Πάρου

Ο Αθλητικός Όµιλος Πάρου συµµετείχε σε δύο 
τελικούς φάιναλ φορ το περασµένο Σαββατοκύ-
ριακο, για τα πρωταθλήµατα υποδοµών της ΕΠΣ 
Κυκλάδων. Στο πρωτάθληµα Κ-16 κατέκτησε την 
πρώτη θέση και στο πρωτάθληµα Κ14 τη δεύτερη 
θέση στις Κυκλάδες. Όλοι οι αγώνες έγιναν στο 
δηµοτικό στάδιο Πάρου, αφού ο δήµος µας τους 
φιλοξένησε.

Η πρώτη θέση

Η οµάδα Κ-16 του ΑΟΠ αγωνίστηκε στον τελικό 
απέναντι στον Αίαντα Σύρου, τον οποίο νίκησε 5-4 
στα πέναλτι και κέρδισε τον τίτλο του πρωταθλητή.

Στο πρώτο ηµίχρονο του παιχνιδιού και οι δύο 
οµάδες µπορούσαν να βάλουν γκολ για να πάρουν 
το προβάδισµα στο σκορ, αλλά η οµάδα της Πάρου 
ήταν αυτή που έχανε τις κλασικές ευκαιρίες που 
της παρουσιάστηκαν. Στο δεύτερο ηµίχρονο ο ΑΟΠ 
έπαιξε σαν τη γάτα µε το ποντίκι την πολύ καλή 
οµάδα της Σύρου, αλλά άλλοτε τα δοκάρια (∆α-
φερέρας 46ο λεπτό) και άλλοτε ο καλός τερµατο-
φύλακας του Αίαντα (Κορφιάτης), δεν επέτρεψαν 
στους ουσιαστικά γηπεδούχος να πανηγυρίσουν 
κάποιο τέρµα.

Τελικά, η διαµάχη των δύο καλών αντιπάλων 
λύθηκε στα πέναλτι. Η διαδικασία είχε ως εξής:
Καπέλλας, 0-1
∆αφερέρας, αποκρούει ο Κορφιάτης
Βουτσίνος, ποκρούει ο Νικολάου
Αλιφιέρης, 1-1
Ράµα, 1-2
Αποστολόπουλος, 2-2
Ρούσσος, 2-3
Κορφιάτης, 3-3
Ραφιός, 3-4
Πούλιος, 4-4
Τόσκα, αποκρούει ο Νικολάου
Παντελαίος, 5-4

Συνθέσεις

ΑΟΠ: Νικολάου, Μαραγκουδάκης, Κρίσπης, 
Αποστολόπουλος (Γκέκα), Κουρµούκης, Μπίµπα 
(Παντελαίος), ∆αφερέρας, Πούλιος, Αλιφιέρης, 
Μουρλάς, Ρούσσος (Ζέλα)

Αίας Σύρου: Κορφιάτης, Αλ. Ρούσσος, Γιατσί-
δης, Τόσκα, Αντ. Ρούσσος, Ραφιός, Σελαµάϊ (Βου-
τσίνος), Αρώνης, Καπέλλας, Ράµα, Μιχάλοβιτς.

∆ιαιτητής: Ζαράνης, µε βοηθούς τους Βακόνδιο 
και Σαµοθράκη.

Η δεύτερη θέση

Λίγο ήθελε ο ΑΟ Πάρου να πανηγυρίσει και δεύ-
τερο πρωτάθληµα, αλλά η οµάδα µας ηττήθηκε 
από τον εξαιρετικό Πανθηραϊκό µε 2-3.

Ο αγώνας ήταν υψηλού επιπέδου για την ηλι-
κιακή κατηγορία Κ-14 και είχε αγωνία έως και 
το τελικό σφύριγµα του διαιτητή Γ. Ρούσσου. Η 
οµάδα της Σαντορίνης άνοιξε πρώτη το σκορ στο 
25ο λεπτό, µε ωραία ατοµική ενέργεια του Μπούζι. 
Γενικά σε όλο το πρώτο ηµίχρονο του αγώνα η 

οµάδα του Πανθηραϊκού ήταν αυτή που φαινόταν 
καλύτερη µέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Στο δεύτερο ηµίχρονο ο ΑΟΠ ισοφάρισε στο 50ο 
λεπτό µε τον Παντελαίο. Κι ενώ η παριανή οµάδα 
έψαχνε το δεύτερο γκολ και πίεζε την αντίπαλό 
της ο Κόκκα σε µία αντεπίθεση στο 63ο λεπτό, 
έβαλε µπροστά την οµάδα της Σαντορίνης µε 1-2. 
Σαν να µην έφτανε αυτό, δύο λεπτά αργότερα ο 
Ντουµανάι µε κεφαλιά έγραψε το 1-3. Το µόνο που 
κατάφερε ο ΑΟΠ ήταν να µειώσει σε 2-3 λίγο πριν 
τη λήξη του παιχνιδιού.

Η αρχική εντεκάδα του ΑΟ Πάρου ήταν: Α. Σαρ-
ρής, Γκιόνι, Βαρθακούρης, Γεροχρήστος, Σκιαδάς, 
Γκέκα, Ζέλα, Ιω. Παντελαίος, Η. Χανιώτης και ∆. 
Σαρρής.

Τα συγχαρητήρια

Μετά την ολοκλήρωση των αγώνων δηµοσιεύ-
τηκαν οι παρακάτω ανακοινώσεις: 

Α.Ε. Πάρου: «Ο πρόεδρος και το ∆.Σ. της Α.Ε. 
Πάρου εκφράζουµε τα θερµά συγχαρητήρια µας 
στην οµάδα Κ16 του ΑΟ Πάρου για την κατάκτηση 
του πρωταθλήµατος της κατηγορίας. Οι επιτυχίες 
των τµηµάτων υποδοµής των οµάδων του νησιού 
δείχνουν και σε εµάς τον δρόµο».

Αίας Σύρου: «Από τις ακαδηµίες του Αίαντα Σύ-
ρου ευχαριστούµε µέσα από τα βάθη τις καρδιάς 
µας την Πάρο για την άψογη φιλοξενία. Αυτό είναι 
που θέλει να προάγει η ΕΠΣ Κυκλάδων. Τα νησιά 
ενωµένα γιατί το ποδόσφαιρο ενώνει τα νησιά 
µας. Μακάρι όλα τα νησιά να φιλοξενούσαν όλες 
τις οµάδες όπως εµάς. Είµαστε κατενθουσιασµένοι. 
Σας ευχαριστούµε».

ΑΟ Πύργου: «Ο πρόεδρος και το διοικητικό 
συµβούλιο του ΑΟ Πύργου εκφράζουµε τα θερ-
µά µας συγχαρητήρια στις οµάδες Κ14 του Παν-
θηραϊκού και Κ16 του Πάρου για την κατάκτηση 
των πρωταθληµάτων στις αντίστοιχες κατηγορίες. 
Πολλά συγχαρητήρια και στους διοργανωτές των 
fi nal-4 και ειδικά στην ΕΠΣ Κυκλάδων που έκαναν 
συνέβαλλαν σηµαντικά ώστε να διεξαχθούν πολύ 
όµορφες διοργανώσεις».

ΠΑΣ Νάξου: «Το διοικητικό συµβούλιο του ΠΑΣ 
Νάξου εκφράζει τα συγχαρητήρια του στον ΑΟ 

Πάρου για την κατάκτηση του πρωταθλήµατος της 
Κατηγορίας Κ16. Επίσης, συγχαίρουµε τον φινα-
λίστ Αίαντα Σύρου για την 2η θέση. Το fi nal-4 της 
Πάρου ήταν µία ακόµα όµορφη διοργάνωση που 
τη χάρηκαν όλοι όσοι συµµετείχαν. Συγχαρητήρια 
στους διοργανωτές και φυσικά στην ΕΠΣ Κυκλά-
δων που κρατά σε υψηλό επίπεδο το αναπτυξιακό 
ποδόσφαιρο στον νοµό µας».

Τα άσχηµα…

Τα φάιναλ φορ της Πάρου για τις ακαδηµίες 
Κ-14 και Κ-16 δεν ήταν ακριβώς φάιναλ «φορ», 
αλλά µεταβλήθηκαν σε φάιναν «θρι».

Στην κατηγορία έως 16 ετών είχαν προκριθεί 
οι: ΑΟ Πάρου, ΑΠΣ Κύθνου, Αίας Σύρου και ΑΟ 
Μυκόνου.

Στην κατηγορία έως 14 ετών είχαν προκριθεί 
οι: ΑΟ Πάρου, Αίας Σύρου, Πανθηραϊκός και ΑΟ 
Μυκόνου.

Η οµάδα της Μυκόνου µετά τα όσα τραγικά συ-
νέβησαν εναντίον αθλητών της το προ-περασµένο 
Σαββατοκύριακο στον τελικό της Κ-18 αποφάσισε 
να µην κατέβει στους αγώνες. Έτσι, ο ένας ηµι-
τελικός και στις δύο κατηγορίες του φάιναλ φορ 
της Πάρου δεν έγινε και µία οµάδα πέρναγε στον 
τελικό άνευ αγώνα. Για τα όσα άσχηµα συνέβηκαν 
στους αγώνες της Σύρου γράψαµε αναλυτικά στο 
περασµένο φύλλο της εφηµερίδας µας. Όµως ότι 
δε θα κατέβαιναν οµάδες να αγωνιστούν σε πρω-
ταθλήµατα υποδοµής λόγω γεγονότων χουλιγκα-
νισµού ή ότι οι γονείς δε θα τους άφηναν πλέον να 
πηγαίνουν σε αγώνες εκτός του νησιού τους δεν 
το είχαµε φανταστεί. Η µεγαλύτερη βέβαια πίκρα 
ήταν για τους µικρούς ποδοσφαιριστές των οµά-
δων Κ-14 και Κ-16 της Μυκόνου, οι οποίοι αγω-
νίστηκαν µία ολόκληρη χρονιά για να είναι στους 
τελικούς να διεκδικήσουν το πρωτάθληµα κι αυτό 
δεν κατέστη δυνατόν, λόγω αυτών που περιγρά-
ψαµε. Πάντως κατά την απονοµή των µεταλλίων 
στις οµάδες οι µικροί ποδοσφαιριστές των υπόλοι-
πων οµάδων και µε προτροπή του προέδρου του 
ΕΠΣ Κυκλάδων, Ειρηναίου Φρέρη, όλοι µαζί ζη-
τωκραύγασαν υπέρ της οµάδας της Μυκόνου που 
απουσίαζε. 




