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Προβληματίζουν ενεργειακό  
και αύξηση κόστους παραγωγής

Είδος πολυτελείας και το ψωμί!
«Πονοκέφαλο» προκαλεί στους καταναλωτές το συνεχιζόμενο μπαράζ ανατιμήσεων σε βασικά αγαθά και προϊόντα, 
που σαφώς έχει αντίκτυπο στο πορτοφόλι τους. Δύο από αυτά, που απασχολούν τελευταία πιο έντονο είναι πλέον 
το ψωμί και τα αρτοπαρασκευάσματα που από καθημερινά είδη τείνουν να γίνουν ...πολυτελείας.

» ΣΕΛ. 8-9

Κωνσταντίνος Ρούσσος: 

«Τα παριανά 
κρασιά έρχονται 
να απαντήσουν 
στη σύγχρονη 
απαίτηση»

» ΣΕΛ. 11

Νέο φιλικό για 
την Α.Ε.Π.
Σε «ανταποδοτικό» φιλικό παιχνί-
δι, αυτή τη φορά στο γήπεδο «Νίκος 
Βλακός» της Τραγαίας Νάξου, η Α.Ε. 
Πάρου αντιμετώπισε τον Πανναξιακό 
για δεύτερη φορά σε μία εβδομάδα, σ’ 
ένα τεστ - πρόβα ενόψει του Κυπέλλου 
Κυκλάδων.

» ΣΕΛ. 14
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τοπικές ειδήσεις

Παλιό αεροδρόμιο
Πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ διοίκησης του δήμου και αντι-
πολίτευσης για το παλιό αεροδρόμιο Πάρου έπειτα από μία 
απόφαση του εφετείου Σύρου σχετικά με τη διεκδίκηση του 
δήμου της κυριότητας του χώρου από την Υπηρεσία Πολιτικής 
Αεροπορίας.

Η πολιτική αντιπαράθεση συμπολίτευσης αντιπολίτευσης δή-
μου Πάρου ξεκίνησε έπειτα από μία ανακοίνωση της δημοτικής 
Αρχής, που είχε ως εξής:

«Στον δήμο Πάρου η κυριότητα του παλιού αεροδρομίου.
Σχέδιο αξιοποίησης του χώρου με την ανέγερση ενός μικρού 

νοσοκομείου. τη δημιουργία ενός οικισμού με εργατικές κατοικί-
ες, καταστήματα και κέντρο νεοφυούς επιχειρηματικότητας

Την επιλογή της διοίκησης Κωβαίου, από την πρώτη στιγμή 
ανάληψης των καθηκόντων της, όσον αφορά στην αναγνώριση 
της κυριότητας και την απόδοση του ακινήτου του χώρου του 
παλιού αεροδρομίου, βάζοντας φρένο στις απαιτήσεις του Δημο-
σίου, «επικύρωσε» το Εφετείο Αιγαίου με τελεσίδικη από-
φασή του, με την οποία έκρινε ότι ο χώρος ανήκει κατά 
κυριότητα στον δήμο Πάρου, και διατάσσει το Δημόσιο να 
αποδώσει στον δήμο ολόκληρη την έκταση του παλιού αε-
ροδρομίου Πάρου.

Η εξέλιξη αυτή αποφαίνεται τελεσίδικα επί της απόφασης, μετά 
και την πρωτόδικη υπ’ αριθ. 57/2020 απόφαση του Πολυμελούς 
Πρωτοδικείου Σύρου.

Με αφορμή την εξέλιξη αυτή, ο δήμαρχος Πάρου, Μάρκος Κω-
βαίος, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί νίκη – δικαίωση για τη δι-
οίκησή μας, προς όφελος του νησιού και των δημοτών. Δεχτήκα-
με με ιδιαίτερη ικανοποίηση την απόφαση του Εφετείου Αιγαίου 
που αποσαφηνίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου του 
χώρου του παλιού αεροδρομίου, αναγνωρίζοντας την κυριότητά 
του στον δήμο Πάρου. Με τη δεδομένη απόφαση ανοίγει πλέον 
ο δρόμος για την αξιοποίηση της έκτασης αυτής. Στα σχέδια μας 
είναι η παραχώρηση έκτασης με σκοπό τη μελλοντική ανέγερση 
ενός μικρού νοσοκομείου. Ενώ με τον κεντρικό σχεδιασμό, στο 
υπάρχον οικόπεδο προβλέπεται η κατασκευή ενός οικολογικού 
οικισμού που θα περιλαμβάνει εργατικές κατοικίες που θα εξυ-
πηρετήσουν την ανάγκη στέγασης των δημοσίων λειτουργών, 
καταστήματα και κέντρο νεοφυούς επιχειρηματικότητας».

Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγεια και κατώγεια …

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου στις 25/9 δημοσιοποιή-
θηκε το παρακάτω δελτίο Τύπου:

«Ο Μανώλης με τα λόγια χτίζει ανώγεια και κατώγεια …
Το παλιό αεροδρόμιο της Πάρου προήλθε από δωρεά του αεί-

μνηστου Νικόλα Παντελαίου προς την κοινότητα Πάρου έκτασης 

230 περίπου στρ., και την προσθήκη στη συνέχεια με αγορά του 
δήμου 35 στρ. για την επέκταση του διαδρόμου. Το σύνολο της 
έκτασης παραχωρήθηκε στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας 
με τον όρο της επιστροφής στην περίπτωση που ο χώρος πάψει 
να λειτουργεί ως αεροδρόμιο.

Ο δήμος ως κύριος της συνολικής έκτασης προσέφυγε στη 
δικαιοσύνη και κέρδισε οριστικά την υπόθεση, αφού πλέον δεν 
υφίσταται ο λόγος της παραχώρησης.

Πολλές φορές έχουμε ρωτήσει τον δήμαρχο, αν είναι σε επαφή 
με τους κληρονόμους Ν. Παντελαίου για τις δικές τους προθέσεις, 
αφού και εκείνοι με το ίδιο σκεπτικό μπορούν να προσφύγουν 
κατά του δήμου πλέον. Απάντηση ακόμα δεν έχουμε πάρει. 

Αλλά είναι γνωστό ότι ο δήμαρχος αρέσκεται στα πανηγύρια, 
όπως τώρα που με την εικονική πραγματικότητα των μακετών 
για νοσοκομείο, εργατικές κατοικίες και άλλα, θέλει να πείσει τη 
παριανή κοινωνία ότι αντιμετωπίζει τις ανάγκες της.

Ας σημειωθεί ότι καμιά σχετική απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου δεν υπάρχει για την ενδεχόμενη αξιοποίηση 
του παλιού αεροδρομίου. Τα υπόλοιπα με τις φαιδρότητες, 
στη συνέχεια…».

Απάντηση Κωβαίου

Από το γραφείο του δημάρχου Πάρου στις 26/9 δημοσιο-
ποιήθηκε δελτίο Τύπου ως απάντηση στην παραπάνω ανακοί-
νωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης:

«Λυπούμαστε για το περιεχόμενο και το ύφος της αντιπολίτευ-
σης Ροκoνίδα. 

Το γεγονός είναι ένα: ο Δήμος Πάρου απέκτησε οριστικά τον 
χώρο του παλιού αεροδρομίου μετά από συντονισμένες ενέργειες 
της διοίκησής μας. Ο χώρος αυτός είναι πολύτιμος για το νησί 
μας γιατί εκεί σχεδιάζουμε να χτίσουμε κρίσιμες δημόσιες υπο-
δομές όπως νοσοκομείο και εργατικές κατοικίες για δημόσιους 
λειτουργούς. Η μηδενιστική αντιπολίτευση δεν βοηθά κανέναν. 
Ούτε τον νησί μας ούτε και τον κ. Ροκoνίδα».

Η Cycladic  
στα νησιά μας

Τον Οκτώβριο αναμένεται να ξεκινήσουν από την αεροπορι-
κή εταιρεία «Cycladic» τα δρομολόγια που σε αρχικό στάδιο θα 
συνδέσουν τα Χανιά, τη Σαντορίνη, το Ηράκλειο, τη Μύκονο, 
την Πάρο, τη Ρόδο και τη Σύρος. Ακόμα, αναμένεται τους επό-

μενους χειμερινούς μήνες να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα και 
η Μήλος.

Η εταιρεία αμιγώς ενδονησιωτική και η πρώτη ανάλογη που 
αποκτά η Ελλάδα.

Τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν με ολοκαίνουργα μικρά αερο-
σκάφη τα οποία όμως λόγω πολυτέλειας θα θυμίζουν ιδιωτικά 
τζετ και δε θα έχουν καμία σχέση με τα συνηθισμένα αεροσκάφη 
που υπάρχουν τώρα από τις συμβατικές εταιρείες. Η «Cycladic» 
υποστηρίζει ότι το μέσο κόστος μίας απλής διαδρομής δε θα ξε-
περνάει τα 200 ευρώ και θα προσφέρει μία προσιτή πολυτέλεια 
στους επιβάτες της.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στην εφημερίδα «Η Καθημερινή» 
στις 25 Σεπτεμβρίου και στο άρθρο του κ. Ηλία Μπέλου «[…] Το 
εγχείρημα μαρτυράει μεταξύ όλων αυτών όμως πως ο ελληνικός 
τουρισμός εξελίσσεται και μαζί και οι ανάγκες των ελλήνων και 
ξένων ταξιδιωτών για μετακινήσεις μεταξύ κορυφαίων προορι-
σμών της χώρας».

Τέλος, στα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας και η επένδυση σε 
ηλεκτρικά αεροπλάνα, ενώ όπως διευκρινίζεται αρμοδίως «δεν 
εκτελεί δρομολόγια σε επιδοτούμενους προορισμούς» και 
«αποτελεί καθαρά ιδιωτική πρωτοβουλία και επένδυση».
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Μνημόσυνο 
θυμάτων 
«ΣΑΜΙΝΑ»

Οι κακές μνήμες από το ναυάγιο της 26ης Σεπτεμ-
βρίου 2000 του «ΕΞΠΡΕΣ ΣΑΜΙΝΑ», που προ-
σέκρουσε στις νησίδες Πόρτες, ξύπνησαν στην 
Πάρο, κατά το ετήσιο μνημόσυνο που πραγματο-
ποιήθηκε τη Δευτέρα 26/9 στο Ιερό Προσκύνημα 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής, όσο και στο τρισά-
γιο που ακολούθησε στο παρεκκλήσιο του Αγ. 
Ιωάννου του Θεολόγου στις Κορακιές.

Μετά από 22 χρόνια από εκείνη την αποφρά-
δα νύχτα, τραγική συνέπεια τον θάνατο 81 αν-
θρώπων, η Πάρος τίμησε τη μνήμη τους, ενώ στο 
μνημόσυνο έδωσαν το παρόν βουλευτές των Κυ-
κλάδων (Φόρτωμας, Μονογιού), οι τοπικές αρχές, 
συγγενείς και φίλοι των θυμάτων, καθώς και πο-
λίτες του νησιού μας.

Καμία ενημέρωση για το ναυάγιο…

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, με την ευκαιρία 
της «μαύρης» επετείου εξέδωσε δελτίο Τύπου, στο 
οποίο επισημάνει:

«Είκοσι δυο χρόνια πέρασαν από την τραγι-

κή νύκτα που το «σαπάκι» των 35 ετών πήρε μαζί 
του άδικα 81 ανθρώπους στη θάλασσα και έναν 
στη στεριά. Μια νύκτα που θα μείνει και βαθιά χα-
ραγμένη στη μνήμη του παριανού λαού, μια νύκτα 
που ανέδειξε τον αλτρουισμό, τις δυνατότητες της 
λαϊκής πειθαρχημένης οργάνωσης και τα αποτελέ-
σματα της αλληλεγγύης.

Δυο χρόνια πέρασαν από τότε που ο υπουρ-
γός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
Ι. Πλακιωτάκης, δεσμεύτηκε για την ανέλκυση 
του ναυαγίου, που σύμφωνα με τη Δημόσια Αρχή 
Λιμένων «…το ναυάγιο φαίνεται να αποτελεί 
ενεργό εστία ρύπανσης, καθόσον καθημερινά 
απελευθερώνει ρύπους στο περιβάλλον και 
απειλείται μεγαλύτερη υποβάθμιση του θα-
λασσίου περιβάλλοντος στο μέλλον λόγω της 
προϊούσας διάβρωσής του…».

Από τότε καμιά σχετική ενημέρωση από τον 
υπουργό, καμιά απάντηση και στις σχετικές ερω-
τήσεις στη Βουλή.

Από τότε καμιά ενημέρωση και από τον δή-
μαρχο Πάρου, ο οποίος επαίρεται για τις σχέσεις 
του με τον υπουργό και παρά τις σχετικές κατά και-
ρούς ερωτήσεις μας.

Οφείλει να το πράξει έστω και τώρα στο όνο-
μα του 22χρονου μνημόσυνου».

Δήλωση Κωβαίου

Για το ίδιο θέμα ο δήμαρχος Πάρου, Μ. Κω-
βαίος, δήλωσε:

«22 ολόκληρα χρόνια πέρασαν από τη μαύρη νύ-
χτα της 26ης Σεπτεμβρίου, όπου 81 συνάνθρωποι 
μας έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό ναυάγιο του 
επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου «Εξπρές Σάμι-
να», τη δεύτερη μεγαλύτερη μεταπολεμική ναυτική 
τραγωδία της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, τελέστηκε 
στο παρεκκλήσιο του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 
στην περιοχή Κορακιές τρισάγιο στη μνήμη των 
απολεσθέντων ναυαγών.

Η πολιτεία πρέπει επιτέλους να υλοποιή-
σει τις δεσμεύσεις της και να απομακρύνει το 
ναυάγιο από τη θαλάσσια είσοδο του κεντρι-
κού λιμένα του νησιού μας. Για να κλείσουμε 
αυτή τη χέουσα πληγή, και να γαληνέψουν και οι 
ψυχές των ανθρώπων που δεν υπάρχουν πια ανά-
μεσα μας.

Αιωνία τους η μνήμη. Ποτέ ξανά».

τοπικές ειδήσεις
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Ως πότε;
Περίπου 11.000 καΐκια σύμφωνα με τα στοιχεία 
του υπουργείου Πολιτισμού «έσπασαν» τις τελευ-
ταίες δεκαετίες στην Ελλάδα, έναντι ευρωπαϊκών 
επιδοτήσεων.

Όλα ξεκίνησαν πριν 30 χρόνια με την πρώτη 
εφαρμογή του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Κοι-
νότητας για μείωση του αλιευτικού στόλου. Από 
τότε έως σήμερα, έχουν καταστραφεί μοναδικά 
δείγματα της ελληνικής ναυπηγικής παράδοσης. 
Η υπέρμετρη επιδότηση της διάλυσης των παλαι-
ότερων αλιευτικών σκαφών στο πλαίσιο της ανα-
νέωσης του αλιευτικού στόλου οδήγησε χιλιάδες 
ξύλινα αλιευτικά καΐκια στην καταστροφή. 

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μαρίας Λιλιοπού-
λου στο ethnos.gr «από τις ελληνικές θάλασσες 
λείπουν πλέον πολλά παλιά αλιευτικά καΐκια, που 
καταστράφηκαν με την επιδότηση του ελληνικού 
κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο 
προγραμμάτων, τα οποία εκπληρώνουν το παρά-
δοξο της χρησιμοποίησης χρημάτων ευρωπαίων 
πολιτών για να καταστρέψουν κομμάτι της πολιτι-
στικής κληρονομιάς, τα δημιουργήματα της λεγό-
μενης «αρχιτεκτονικής της θάλασσας». Τα ξύλινα 
καΐκια μειώνονται ραγδαία, ενώ κυριαρχούν πλέ-
ον τα σκάφη μαζικής παραγωγής που είναι κυρίως 
πλαστικά».

Αντιδράσεις

Στην ψηφιακή πλατφόρμα woodenboats.gr πα-
ρουσιάσθηκε από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλ-
λοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), το Σπουδαστήριο 
Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής Αρχιτεκτό-
νων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου, τον Σύλλογο Φίλων του Μουσείου Ναυ-
πηγικών και Ναυτικών Τεχνών του Αιγαίου και 
το Εργαστήριο Διδακτικής Μαθηματικών και Τε-
χνολογιών Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 
συνοψίζεται ο κοινός στόχος όλων όσοι θέλουν να 
διασώσουν την ελληνική ξυλοναυπηγική.

Όπως εξηγούν: «Η σύνδεση της προσπάθειας για 
τον εκσυγχρονισμό της αλιείας και την προστα-

σία των ιχθυαποθεμάτων με την καταστροφή των 
δημιουργημάτων της ελληνικής ξυλοναυπηγικής 
παράδοσης είναι ατυχής, αντιπαραγωγική, αντι-
αναπτυξιακή με την ευρύτερη έννοια, και πρέπει 
επιτέλους να διασφαλιστεί θεσμικά ότι δεν θα επα-
ναληφθεί ποτέ πια. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι 
για την πιστοποίηση της εξόδου των ψαράδων από 
το επάγγελμα χωρίς να επιδοτείται η καταστροφή 
των δημιουργημάτων της ναυπηγικής παράδοσης, 
την οποία το υπουργείο Πολιτισμού προσπαθεί να 
υποστηρίξει και έχει εγγράψει στην Άυλη Πολιτι-
στική Κληρονομιά».

Από την άλλη ο πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων 
Μουσείου Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών του 
Αιγαίου, Κώστας Δαμιανίδης, εστίασε στο χάσμα 
που εντοπίζεται στην κατανόηση του προβλήμα-
τος, μεταξύ όσων χειρίζονται το πρόγραμμα της 
αλιείας, κυρίως στις Βρυξέλλες, και όσων υπο-
στηρίζουν την διάσωση των ξύλινων παραδοσι-
ακών καϊκιών. Το χάσμα αυτό, σύμφωνα με τον 
Κ. Δαμιανίδη, γίνεται αντιληπτό στους όρους και 
τις διαδικασίες διάσωσης των καϊκιών που στην 
πραγματικότητα δυσχεραίνουν και αποθαρρύνουν 
την προστασία και συντήρηση των παραδοσιακών 

σκαφών από τους ιδιοκτήτες τους.
Όπως τονίστηκε από τους ομιλητές κατά την 

παρουσίαση της πλατφόρμας, «η επιδοτούμενη 
καταστροφή των αλιευτικών καϊκιών αλλάζει 
ραγδαία το πολιτισμικό τοπίο στις ελληνικές 
θάλασσες. Τα αλιευτικά καΐκια χάνονται, οι 
ταρσανάδες κλείνουν, τα γραφικά λιμανάκια 
στα νησιά γεμίζουν με πλαστικά σκάφη και 
οι περισσότεροι ψαράδες εγκαταλείπουν το 
επάγγελμά τους. Μια έκφραση της Ναυτικής 
Παράδοσης της Ελλάδας περνάει στην λήθη 
με ευθύνη του ελληνικού κράτους!»

Στόχοι της πλατφόρμας είναι:
- η προβολή και διεπιστημονική τεκμηρίωση της 

ναυπηγικής παράδοσης ως άυλης πολιτιστικής 
κληρονομιάς

- η δημιουργία νέου υλικού υποστήριξης για την 
εγγραφή της ξυλοναυπηγικής τέχνης στον κατά-
λογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO,

- η διακοπή της καταστροφής των αλιευτικών 
καϊκιών, και

- η υποστήριξη της παραδοσιακής ξυλοναυπηγι-
κής δραστηριότητας.

ειδήσεις

«Αμαρτωλές» 
Κυκλάδες και 
Πολεοδομία

Δύο πολιτικοί μηχανικοί έστειλαν αναφορά στην 
εισαγγελία Σύρου για παράνομες οικοδομικές δρα-
στηριότητες στη Μύκονο και άνοιξαν για μία ακό-
μα φορά στις Κυκλάδες για τις πολεοδομίες των 
νησιών μας

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Πρώτο Θέμα» οι 
δυο μηχανικοί αναφέρονται ονομαστικά σε συγκε-
κριμένες έκνομες πρακτικές κάποιων υπαλλήλων 
της πολεοδομίας. Όπως έγραψε η εφημερίδα: «Υπο-
στηρίζουν στην καταγγελία τους ότι γνωρίζουν απ’ 
έξω και ανακατωτά πως δουλεύει το σύστημα με 
τα αυθαίρετα στο νησί και πως διαθέτουν μέχρι και 
μαγνητοφωνημένες συνομιλίες που αποδεικνύουν 
τους ισχυρισμούς τους».

Οι δυο μηχανικοί αναφέρονται ονομαστικά σε 
συγκεκριμένους υπαλλήλους της Πολεοδομίας 

Σύρου. Κάνουν λόγο για «φάμπρικα», για «μαύρο» 
χρήμα που αλλάζει χέρια, για προνομιακή μετα-
χείριση εκείνων που αποδεικνύονται γενναιόδω-
ροι. Γι’ αυτό και οι εισαγγελικές Αρχές έκριναν 
την καταγγελία αξιόπιστη και ζητούν τώρα την 
ενδελεχή διερεύνηση της. Ακόμα, οι δυο μηχανι-
κοί αναφέρονται σε υπαλλήλους της Πολεοδομίας 
που κάνουν αυτοψίες τα δυο τελευταία χρόνια.

Όπως σημειώνει η εφημερίδα για την υπόθε-
ση προ ετών: «Πολεοδόμοι που κυκλοφορούσαν 
με χρυσά Rolex κι άλλοι που ήλεγχαν καταγγελί-
ες που αφορούσαν στα οικόπεδα τους, βγάζοντας 
τους εαυτούς τους «λάδι». Διώξεις κατά στελεχών, 
συλλήψεις και αδικαιολόγητα χρηματικά ποσά που 
βρέθηκαν στους λογαριασμούς τους. Αυτά είναι με-
ρικά μόνο από τα περιστατικά που σημάδεψαν στο 
πέρασμα των χρόνων τις δυο «αμαρτωλές» πολε-
οδομίες των Κυκλάδων, Σύρου και Μυκόνου. Εκεί 
που καμιά δουλειά δεν προχωρούσε αν ο ενδια-
φερόμενος δεν ενέδιδε στο απαιτούμενο «γρηγο-
ρόσημο».

Οι υπηρεσίες δόμησης Σύρου και Μυκόνου βρί-
σκονται στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης και λοι-
πών ελεγκτικών αρχών του κράτους για υποθέσεις 
που αφορούν σε χρηματισμό υπαλλήλων τους. 

850.000€ για 
τη βελτίωση του 
οδικού δικτύου

Σύμφωνα με ανακοίνωση από τον δήμο Πάρου 
υπάρχει μια σημαντική χρηματοδότηση δημοτι-
κών έργων. 

Συγκεκριμένα, κατόπιν αιτήματος του δήμου 
Πάρου -που ικανοποιήθηκε με ενέργειες του κ. 
Γιώργου Καραγιάννη, υφυπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών- σύμφωνα με την ανακοίνωση, εγκρί-
θηκε το ποσό των 850.000 ευρώ για το έργο 
«Αποκατάσταση και Συντήρηση Οδικού Δι-
κτύου Δήμου Πάρου».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση «[…[ Η υλοποίηση 
του έργου στοχεύει στην εξασφάλιση της οδικής 
ασφάλειας των κατοίκων και των επισκεπτών του 
δήμου μας».
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Διαμαρτυρία για 
το ωδείο

Η καθυστέρηση της ΚΔΕΠΑΠ να προσλάβει καθη-
γητές για το δημοτικό ωδείο Πάρου συν διάφορα 
άλλα λειτουργικά ζητήματα ανάγκασαν τους γο-
νείς των μαθητών του ωδείου να δημιουργήσουν 
σύλλογο για να υπερασπιστούν το δικαίωμα μά-
θησης των παιδιών τους.

Ο υπό σύλλογος γονέων κοινοποίησε στις 
26/9/22 επιστολή διαμαρτυρίας προς την ΚΔΕ-
ΠΑΠ και τον δήμο Πάρου. Στην ανακοίνωση αφού 
γίνεται αναφορά για το τι έχει πετύχει το ωδείο για 
περίπου 30 χρόνια –ως το 2015 ονομαζόταν σχο-
λή μουσικής- απαριθμούν στη συνέχεια διάφορα 
προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης. 
Για την πρόσληψη δασκάλων μουσικών οργάνων 
μεταξύ άλλων σημειώνουν:

«Η ετήσια λειτουργία του ωδείου ξεκινά με την 
αρχή του σχολικού έτους το Σεπτέμβρη. Υπάρχει 
μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί για την 
πρόσληψη δασκάλων μουσικής στην αρχή κάθε 
σχολικού έτους (για όσους είναι συμβασιούχοι) η 
οποία, ευλόγως, έχει μια διάρκεια. Η φετινή σχε-
τική προκήρυξη είχε προβλέψει ως χρόνο ανταπό-
κρισης ενδιαφερομένων 13 ημέρες, και στο χρόνο 
αυτό πρέπει να προστεθεί και ο χρόνος των αντί-
στοιχων συνεντεύξεων/κρίσεων και η υπογραφή 
των συμβάσεων. Με αυτά τα δεδομένα, δε νοείται 
η προκήρυξη για την πρόσληψη των δασκά-

λων να γίνεται στις 28 Αυγούστου καθώς νο-
μοτελειακά δεν πρόκειται το ωδείο να είναι 
έτοιμο να ξεκινήσει τη σχολική χρονιά πλή-
ρες των λειτουργιών του. Τώρα που συντάσ-
σεται η παρούσα επιστολή, έχουμε 26 Σεπτεμ-
βρίου, και έχει ξεκινήσει μόνο με μαθήματα 
κιθάρας! 

Προκαλεί επίσης αγανάκτηση η συστηματική κα-
θυστέρηση για την πρόσληψη των καθηγητών κατά 
τα τελευταία τρία χρόνια, με αποτέλεσμα να μην τη-
ρείται η ισχύουσα νομοθεσία του υπουργείου Πο-
λιτισμού και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας 
του ωδείου μας, σύμφωνα με τις οποίες η φοίτηση 
είναι 10μηνη (11 Σεπτεμβρίου- 30 Ιουνίου). Οι κα-
θυστερήσεις στην αρχή των μαθημάτων οδηγούν 
στην αποδυνάμωση των μαθητών καθώς και σε 
επιπλέον στρες αφού υπάρχει λιγότερος χρόνος 
για την κάλυψη της ύλης (…). Ζητάμε τον σε ετήσια 

βάση ορθολογικό προγραμματισμό των σχετικών 
κινήσεων από πλευράς ΚΔΕΠΑΠ για την έγκαιρη 
ετοιμασία του ωδείου για την λειτουργία του (…)».

Καθαριότητα

Για το πρόβλημα της καθαριότητας οι γονείς ση-
μειώνουν:

«Είναι απαράδεκτο να επιφορτίζεται την καθα-
ριότητα του ωδείου το διδακτικό προσωπικό (…). 
Δεν υπάρχει σταθερό πρόγραμμα καθαριότητας 
και πολλές φορές αναγκάζονται να καθαρίζουν οι 
δάσκαλοι μουσικής!».

Επίσης, οι γονείς εκφράζουν την αντίθεσή τους 
για την αντικατάσταση της καλλιτεχνικής διευθύ-
ντριας. Όπως υποστηρίζουν «Η ίδρυση του δημοτι-
κού ωδείου, ως αναβάθμιση της σχολής μουσικής, 
το 2015, έγινε κατόπιν εισήγησης της κ. Σαβίνο, η 
οποία έως τότε ήταν η καλλιτεχνική διευθύντρια 
της σχολής(…).

Πληροφορηθήκαμε πως στην τελευταία προκή-
ρυξη της ΚΔΕΠΑΠ για τη θέση καλλιτεχνικού διευ-
θυντή, η κ. Σαβίνο ισοβάθμησε με άλλη υποψήφια. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι εδώ και τρία χρόνια η 
σχετική προκήρυξη, εκτός των αξιοκρατικών κριτη-
ρίων που αφορούν στις σπουδές και την εμπειρία 
στη συγκεκριμένη θέση, περιλαμβάνει και κοινωνι-
κά κριτήρια και μάλιστα με αυξημένη μοριοδότηση, 
χωρίς προκατάληψη προς νέους υποψήφιους και 
μη γνωρίζοντας με ποια κριτήρια προήλθε η ισο-
βαθμία αυτή, ως γονείς των μαθητών του ωδείου, 
σημειώνουμε πως θα πρέπει να είμαστε απολύτως 
σίγουροι πως θέλουμε να αντικαταστήσουμε κά-
ποιον που αποδεδειγμένα έχει να δείξει σημαντικό 
θετικό έργο (…)». 

τοπικές ειδήσεις
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Μέτρα 
συγκράτησης 
του κόστους 
παραγωγής

Οι Έλληνες αγρότες -σύμφωνα με στοιχεία της 
ΕΛΣΤΑΤ- τον τελευταίο καιρό έχουν δει τις τιμές 
που καταβάλλουν για την αγορά προϊόντων και 
υπηρεσιών για τις γεωργικές τους εκμεταλλεύσεις 
να έχουν αυξηθεί κατά 25%, σε σύγκριση με την 
περσινή χρονιά.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τρο-
φίμων έλαβε μέτρα που είχαν ως στόχο να απο-
τελέσουν «αντίβαρο» και να στηρίξουν τους πα-
ραγωγούς. Οι ανακοινώσεις που έγιναν από το 
υπουργείο, κατά το τρέχον έτος, έχουν ως στόχο 
τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος βοηθώντας 
παράλληλα στη μείωση του κόστους, το οποίο αυ-
ξήθηκε από τον συνδυασμό της ενεργειακής, κλι-
ματικής και γεωστρατηγικής κρίσης.

Ο κτηνοτροφικός και αγροτικός κλάδος

Ένα από τα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν για την 
αντιμετώπιση των προβλημάτων στον κτηνοτρο-
φικό κλάδο ήταν η οριστική μείωση του ΦΠΑ 
στις ζωοτροφές από το 13% στο 6%, αλλά και η 
ενίσχυση των κτηνοτρόφων με επιδότηση ύψους 
4% επί των φορολογητέων εκροών του 2021.

«Ανάσα» στους κτηνοτρόφους της νησιωτικής 
Ελλάδας και συγκεκριμένα των μικρών νησιών 
του Αιγαίου δίνει η αύξηση κατά 50% του προ-
γράμματος μεταφοράς ζωοτροφών, το οποίο πλέ-
ον ανέρχεται στα 3,5 εκατ. ευρώ. Στο Μεταφορικό 
Ισοδύναμο εντάχθηκε η μεταφορά ζωοτροφών 
στην Κρήτη, μια παρέμβαση που φτάνει τα 8 εκατ. 
ευρώ.

Το πιο πρόσφατο μέτρο για την ενίσχυση του 
κτηνοτροφικού κλάδου γνωστοποιήθηκε από τον 
πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος 
ανακοίνωσε την ενίσχυση 50.000 κτηνοτρόφων 
με επιπλέον 89 εκατ. ευρώ από πόρους του Προ-
γράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.

Αρκετές παρεμβάσεις έχουν γίνει από το κυβερ-
νητικό επιτελείο για τα καύσιμα, το ρεύμα και τα 
λιπάσματα, οι τιμές των οποίων από την έναρξη 
του πολέμου στην Ουκρανία έχουν αυξηθεί κατα-
κόρυφα. Το προηγούμενο διάστημα οι κατά κύριο 
επάγγελμα αγρότες είδαν στους λογαριασμούς 
τους 73 εκατ. ευρώ από την επιστροφή του Ειδι-
κού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης.

Επιπλέον, καλύφθηκε σε ποσοστό 80% η ρήτρα 
αναπροσαρμογής των αγροτικών τιμολογίων από 
τον Αύγουστο έως τον Δεκέμβριο του 2021, με κό-
στος 50 εκατ. ευρώ και κατά 50%-60% στους επό-
μενους μήνες μέχρι το τέλος της τρέχουσας καλλι-
εργητικής περιόδου. Σε ό,τι αφορά τα λιπάσματα, 

έχει μειωθεί οριστικά ο ΦΠΑ από 13% σε 6%, μια 
παρέμβαση ύψους 20 εκατ. ευρώ, ενώ από τη 
βήμα της ΔΕΘ ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε επι-
πλέον ενίσχυση των γεωργών με 60 εκατ. ευρώ.

Με 26,3 εκατ. ευρώ ενισχύθηκαν οι παραγωγοί 
του οπωροκηπευτικού και αμπελοοινικού τομέα, 
χρήματα από το Αποθεματικό Κρίσης της Ευρω-
παϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν 
τους όρους επιλεξιμότητας.

Επιστολή Ζαννετίδη στο υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης

Για μία ακόμα χρονιά το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ) στέκεται εμπό-
διο στη συγκομιδή οινοποιήσιμων σταφυλιών 
γιατί κάποιοι υπηρεσιακοί δεν κάνουν σωστά την 
δουλειά τους και καθυστερούν την έγκριση έναρ-
ξης των ηλεκτρονικών δηλώσεων, με αποτέλεσμα 
τα σταφύλια να σαπίζουν και να μην μπορούν να 
μετατραπούν σε σούμα. Ο εντεταλμένος περιφε-
ρειακός σύμβουλος στον Πρωτογενή Τομέα και 
πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, Φιλή-
μονας Ζαννετίδης, ο οποίος παρακολουθεί από κο-
ντά το όλο θέμα και δέχεται καθημερινά τις έντο-
νες διαμαρτυρίες των παραγωγών, αφού είδε πως 
οι τηλεφωνικές οχλήσεις προς τους αρμοδίους 
του υπουργείου δεν βρήκαν ανταπόκριση, έστει-
λε επιστολή διαμαρτυρίας προς τη γραμματέα του 
υπουργείου Χριστιάνα Καλογήρου.

Η επιστολή διαμαρτυρίας του κ. Ζαννετίδη

«Καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί ο τρύγος οινοποιή-
σιμων σταφυλιών στα νησιά έχουμε γίνει αποδέκτες 
δικαιολογημένων ανησυχιών από αμπελουργούς 
και διήμερους αποσταγματοποιούς των νησιών 
μας σχετικά με την καθυστέρηση της έναρξης λει-
τουργίας του συστήματος καταχώρησης ηλεκτρονι-
κών Δηλώσεων Συγκομιδής Αμπελουργικών προ-
ϊόντων για το έτος 2022. Ως γνωστόν η παραπάνω 
λειτουργία είναι απαραίτητη για την έκδοση άδειας 
απόσταξης από διήμερους αποσταγματοποιούς και 
η μη έναρξη της διαδικασίας τους καθιστά όμηρους 
απλών διοικητικών ενεργειών.

κα Γενική Γραμματέα, δεδομένων των μεγάλων 
ζημιών που δημιουργήθηκαν στους αμπελώνες της 
περιοχής από τις βροχές του Αυγούστου, οι αμπε-
λουργοί της περιοχής μας έχουν απελπιστεί και 
κάθε κίνδυνος να αλλοιωθούν οι προς απόσταξη 
πρώτες ύλες (σταφύλια, στέμφυλα) θα δημιουργή-
σει ασφυκτική πίεση στο ήδη μειωμένο εισόδημα 
τους (…)».

Εισφορά 
δακοκτονίας 
2022-2023

Με εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-
ων Εσόδων (ΑΑΔΕ) γνωστοποιείται η τιμή ελαι-
ολάδου, ελαιοκομικού έτους 2022-2023, για την 
εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτο-
νίας.

Σε ποσοστό 2% επί της αξίας λαδιού που παρά-
γεται ορίζεται η εισφορά δακοκτονίας, με εγκύκλιο 
της ΑΑΔΕ, που απευθύνεται σε όλους τους φορείς 
που εμπλέκονται στην παραγωγή βρώσιμου ελαι-
όλαδου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, η εισφορά δακοκτο-
νίας, υπολογίζεται στη μικρότερη τιμή συγκέντρω-
σης μεταξύ εκείνων που καθορίζονται για τις ποι-
ότητες των βρώσιμων λαδιών κατά το χρόνο της 
παραγωγής, δηλαδή την τιμή (παρέμβασης) για το 
κοινό Παρθένο Ελαιόλαδο οξύτητας 2% - 3,3%. Με 
τις ίδιες διατάξεις η εισφορά δακοκτονίας στις πω-
λούμενες χονδρικά από τους παραγωγούς ή τους 
εντολοδόχους αυτών ελιές, ορίζεται όπως και πριν 
σε ποσοστό 2% επί της τιμολογιακής αξίας πώλη-
σής τους.

Σύμφωνα με έγγραφο του υπουργείου Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η κατώτατη τιμή 
αναφοράς για τη χορήγηση ενίσχυσης για ιδιωτι-
κή αποθεματοποίηση για την κατηγορία ελαιολά-
δου Λαμπάντε με ελεύθερη οξύτητα δύο βαθμών, 
για το ελαιοκομικό έτος 2022-2023, θα είναι 1.524 
ευρώ / τόνο, η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για τον 
υπολογισμό της εισφοράς δακοκτονίας του λαδιού.

Στο ανωτέρω ποσό αναλογεί ανά κιλό, εισφορά 
δακοκτονίας 1,524Χ2% = 0,030 ευρώ. Σημειώνε-
ται, ότι το ποσό των 1.524 ευρώ / τόνο, μειώνεται 
κατά 36,70 ευρώ / τόνο για κάθε επιπλέον βαθμό 
οξύτητας.

Ο σύγχρονος 
εφιάλτης

Επτά σους 10 έλληνες έχουν δυσκολία να πλη-
ρώσουν το ρεύμα, επτά στους 10 τα τρόφιμα για 3 
στους 5 και τα καύσιμα ο ένα στους δύο.

Όλα τα παραπάνω στοιχεία με τη ραγδαία κλιμά-
κωση της ακρίβειας τα δημοσιοποίησε η «Public 
Issue» στο τελευταίο Πολιτικό Βαρόμετρο. 

Στην ερώτηση ποιες δαπάνες δυσκολεύονται να 
πληρώσουν, οι ερωτηθέντες προσδιόρισαν τρεις 
κομβικές περιπτώσεις: 69% λογαριασμοί ρεύμα-
τος, 58% τρόφιμα / super market και 56% καύσι-
μα κίνησης (για Ι.Χ. ή δίκυκλο)

Σε ό,τι αφορά τη θέρμανση, που είναι ο εφιάλ-
της των νοικοκυριών, τα στοιχεία της έρευνας 
δείχνουν ότι την περασμένη χειμερινή περίοδο 
τα νοικοκυριά για να ζεσταθούν χρησιμοποίησαν: 
32% πετρέλαιο, 28% ηλεκτρικό ρεύμα (ηλεκτρικές 
συσκευές 15% και κλιματιστικά 13%), 11% τζάκι ή 
σόμπα (καύση ξύλου ή πέλετ) και 4% τίποτα!

Τέλος, η θεωρούμενη –βέβαιη- αύξηση στη χρή-
ση καύσιμης ύλης για τη θέρμανση απειλεί να 
φέρει εκ νέου ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα 
ημέρες μνημονίων, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη 
μόλυνση στον αέρα και την υγεία των πολιτών.

αγροτικά-καθημερινότητα
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Απολογισμός  
Πάρκου 2022

Ο πρόεδρος του Πάρκου Πάρου Α.Ε., Ανδρέας Ανδρεόπουλος και η πρόε-
δρος του φεστιβάλ στο πάρκο, Άννα Κάγκανη, δημοσιοποίησαν τον απολο-
γισμό του 2022 για τις εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν εκεί.

Όπως σημειώνουν με συνέπεια για 13η συνεχή χρονιά, το φεστιβάλ του 
Περιβαλλοντικού και Πολιτιστικού Πάρκου Πάρου, παρουσίασε ένα πολυ-
διάστατο πρόγραμμα καλλιτεχνικών εκδηλώσεων. Ακόμα, το κοινό που τα 
τελευταία δύο χρόνια κρατήθηκε σε απόσταση από τα πολιτιστικά δρώμενα 
λόγω της πανδημίας, επέστρεψε στο θέατρο «Αρχίλοχος» με μεγάλη διάθεση 
συμμετοχής. Το πρόγραμμα περιέλαβε μεγάλες και μικρότερες καλλιτεχνικές 
παραγωγές από ντόπια και ξένα σχήματα.

22.6 Λαϊκή βραδιά-αφιέρωμα στη μνήμη του πρώην δημάρχου, Χρ. Βλαχο-
γιάννη, με τους RIGA’S EN SAMPLE.

29.6 Παράσταση μπαλέτου, σύγχρονου χορού και Hip Hop, από την ερασι-
τεχνική σχολή χορού CENTRAL SCHOOL OF BALLET

08.7 To « FRANCO ABROSETTI QUARTET » υπό την διεύθυνση του σαξο-
φωνίστα FRANCO ABROSETTI και τη συμμετοχή του κοντραμπασίστα MARC 
BURONFOSSE, συμπράττει επί σκηνής με τους νικητές του διαγωνισμού 
FRANCO ABROSETTI AWARDS.

11.7 Η παιδική σκηνή της KΑΡΜΕΝ ΡΟΥΓΓΕΡΗ με την παράσταση «Περ-
σέας και Ανδρομέδα»

13.7 Συναυλία της διεθνούς φήμης σοπράνο ΣΟΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΙΔΟΥ «Aπό 
τη Μεσόγειο στα πέρατα του κόσμου». Συμμετείχε η παιδική-νεανική χορωδία 
του ΩΔΕΙΟΥ ΜΥΘΩΔΙΑ υπό τη διεύθυνση της Μαρουλίας Κοντού.

25.7 H Εναλλακτική Σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής παρουσίασε τη 
μουσική παράσταση «Περάσματα».

1.8 To κουιντέτο εγχόρδων VOLOSI, (μουσική της Κεντρικής-Ανατολικής 
Ευρώπης και των Βαλκανίων, σε σύγχρονη μορφή). 

3.8 «OPERA UNDER THE STARS» Οι σοπράνο Στέλλα Μάρκου και Ευδοκία 
Μωυσίδου και οι τενόροι Δημήτρης Σιγαλός και Γιάννης Φίλιας μαζί με την 
παιδική-νεανική χορωδία του ωδείου Μυθωδία. Διεύθυνση χορωδίας: Μα-
ρουλία Κοντού. 

8.8 ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΕΣΜΩΤΗΣ του Αισχύλου από το θέατρο Πορεία, σε σκη-
νοθεσία Άρη Μπινιάρη και πρωταγωνιστή τον Γιάννη Στάνκογλου. 

17.8 Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΘΟΣ του Διονυσίου Σολωμού σε σκηνοθεσία 
του Δήμου Αβδελιώδη.

19.8 ΑΛΚΗΣΤΙΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ: «Kαι μείναμε άνθρωποι». Από τις σπου-
δαιότερες φωνές της Ελλάδας, η Άλκηστις σε μία sold out συναυλία.

29.8 Το φεστιβάλ κλείνει με την Κλεονίκη Δεμίρη σε ένα ποικίλο πρόγραμ-
μα τραγουδιών με τίτλο «Όλα θα πάνε μια χαρά». 

Επίσης, το ΔΣ του Πάρκου Πάρου και η πρόεδρος του φεστιβάλ ευχαρίστη-
σαν τους ευγενικούς τους χορηγούς και τους συνεργάτες τους, ενώ σε ανακοί-
νωσή τους καταλήγουν: «[…] Τέλος ευχαριστεί τους εθελοντές, τους συνεργάτες, 
τους καλλιτέχνες, αλλά κυρίως το κοινό που αγκάλιασε το φεστιβάλ για άλλη 
μια χρονιά, με την παρουσία του και τα θετικά του σχόλια. Το Φθινόπωρο και 
τον χειμώνα του 2022-2023, θα ακολουθήσουν αθλητικές και περιβαλλοντικές 
δράσεις από το Πάρκο Πάρου. Ραντεβού στο επόμενο φεστιβάλ».

τοπικές ειδήσεις
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Ήδη η τιμή της απλής φρατζόλας έχει παγιω-
θεί πάνω από 1,00 ευρώ και φθάνει ακόμα και το 
1,50 ευρώ, ωστόσο αυτή διαμορφώνεται ελεύθερα 
από τους αρτοποιούς και αναλόγως με το είδος του 
ψωμιού, καθώς το χωριάτικο αγγίζει και τα 2,80 
ευρώ το κιλό.

Επίσης, καταγράφεται σε μικρή έρευνα της εφη-
μερίδας μας στην τοπική κοινωνία, ότι αρκετός 
κόσμος έχει περιορίσει την κατανάλωση ψωμιού, 
αγοράζει ψωμί μέρα παρά μέρα, ή και ακόμα κά-
ποιοι μπαίνουν στην διαδικασία να φτιάξουν το 
δικό τους στο σπίτι.

Προβληματισμός στους αρτοποιούς

Πρωτόγνωρες δυσκολίες βιώνουν ολοένα και 
περισσότερο οι αρτοποιοί, σε γενικό πλαίσιο, λόγω 
της ενεργειακής κρίσης και του αυξανόμενου κό-

στους παραγωγής, με την αγωνία για το πως θα 
εξελιχθεί η επόμενη ημέρα του κλάδου αλλά και 
με τον προβληματισμό για τις δυσκολίες των κατα-
ναλωτών να ανταποκριθούν στο περιβάλλον των 
ανατιμήσεων και του πληθωρισμού.

Όπως είναι γνωστό, οι ανατιμήσεις αυτές απο-
δίδονται στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, καθώς 
πρόκειται για χώρες που είναι και οι δύο σημα-
ντικοί εξαγωγείς σιτηρών και λιπασμάτων. Έτσι 
και στη χώρα μας, που πλέον σε άλευρα έχει πολύ 
μεγάλη εξάρτηση, έχουμε αυξήσεις στην τιμή του 
ψωμιού.

Όπως αναφέρουν εκπρόσωποι του κλάδου, η κα-
τανάλωση των αρτοσκευασμάτων, συμπεριλαμβα-
νομένου του ψωμιού, στα αρτοποιεία έχει μειωθεί 
κατά 20% την χρονιά που διανύουμε σε σύγκριση 
με το προηγούμενο έτος. Η τιμή των απαραίτη-

των πρώτων υλών για την παραγωγή του ψωμιού 
-όπως είναι το ηλιέλαιο, το βούτυρο, η μαργαρίνη, 
η ζάχαρη, τα υλικά συσκευασίας- αυξάνεται συ-
νεχώς, ενώ οι τιμές των αλεύρων έχουν σχεδόν 
διπλασιαστεί, με αποτέλεσμα η φετινή τιμή του 
ψωμιού να εμφανίζει σταδιακή άνοδο της τάξης 
περίπου του 15-16%, σε σύγκριση μ’ αυτήν της 
περσινής.

Κοινή εκτίμηση της διοίκησης της Ομοσπονδίας 
Αρτοποιών Ελλάδος είναι ότι η πολιτεία θα πρέπει 
μέσω στοχευμένων μέτρων να στηρίζει τον κλάδο 
και τους επαγγελματίες που τα τελευταία χρόνια 
δίνουν αγώνα για να κρατήσουν όρθιες τις επιχει-
ρήσεις τους.

Μειώθηκε κατά 20% η κατανάλωση

Συνέπεια αυτών που συμβαίνουν δε θα μπορού-
σε άλλη από τη μείωση της κατανάλωσης και των 
πωλήσεων. 

Έτσι, σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε ο πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, 
Μιχάλης Μούσιος, η κατανάλωση του ψωμιού 
στα αρτοποιεία έχει μειωθεί κατά 20% τη χρονιά 
που διανύουμε σε σύγκριση με πέρυσι. Ωστόσο, 
επεσήμανε ότι στο ποσοστό αυτό συμπεριλαμβά-
νονται όλα τα προϊόντα του φούρνου. Δηλαδή, το 
20% είναι στη μείωση του τζίρου των αρτοποιών.

Σε επίπεδο Πάρου βέβαια, η εικόνα ήταν ικανο-
ποιητική -και υψηλότερη σε πολλές περιπτώσεις 
των προηγούμενων ετών- κατά την καλοκαιρινή 
περίοδο με δεδομένο την πολύ καλή τουριστική κί-
νηση και αυτό το αναγνωρίζουν οι επαγγελματίες 

Προβληματ ί ζουν  ενεργε ιακό  
κα ι  αύξηση  κόστους  παραγωγής

Είδος πολυτελείας και το ψωμί!
«Πονοκέφαλο» προκαλεί στους καταναλωτές το συνεχιζόμενο μπαράζ ανατιμήσεων σε 
βασικά αγαθά και προϊόντα, που σαφώς έχει αντίκτυπο στο πορτοφόλι τους. Δύο από αυτά, 
που απασχολούν τελευταία πιο έντονο είναι πλέον το ψωμί και τα αρτοπαρασκευάσματα 
που από καθημερινά είδη τείνουν να γίνουν ...πολυτελείας.
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αρτοποιοί, τονίζοντας όμως την αγωνία τους για το 
τι θα συμβεί από χειμώνα.

Τι λένε για το θέμα αρτοποιοί της Πάρου

Ραγκούσης Αντώνης  
(Φούρνοι Παροικιάς-Νάουσας):

«Τα πάντα έχουν διπλασιαστεί. Η ενέργεια ανέ-
βηκε 100%, οι πρώτες ύλες αυξήθηκαν 10-15% 
και εμείς αναγκαστήκαμε να προχωρήσουμε σε μία 
ανατίμηση 15-20% στα προϊόντα στην προσπάθεια 
να ισοσκελίσουμε κάπως την κατάσταση. 

Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει 
και ο χειμώνας ενδέχεται να είναι πολύ δύσκολος 
για όλους μας, κάτι το οποίο απεύχομαι. Υπάρχουν 
έξοδα που πιθανόν ο κόσμος δε βλέπει, όμως δεν 
μπορούμε να κάνουμε περαιτέρω αυξήσεις στα 
προϊόντα. Από εκεί και πέρα, όσο περισσότερες 
απαιτήσεις έχει ένα κατάστημα, τόσο μεγαλώνουν 
και τα έξοδα. Για εμάς η σεζόν που ολοκληρώνεται 
πήγε πάρα πολύ καλά, συμπεριλαμβανόμενου και 
του Σεπτεμβρίου. Υπήρχε ανταπόκριση του κόσμου 
και αυξημένη κίνηση».

Περαντινός Κωνσταντίνος  
(Φούρνος Μάρπησσας):

«Η κατάσταση έχει χτυπήσει ...κόκκινο. Προσπα-
θούμε να συγκρατήσουμε τις τιμές, αλλά αυτό εί-
ναι αδύνατο. Και παρότι αυτή τη στιγμή έχουμε στο 
αλεύρι μια σχετική συγκράτηση τιμής, δεν ξέρουμε 
τι θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα. Οι τι-
μές αλλάζουν συνεχώς. 

Έχουμε φτάσει στο σημείο να κάνουμε αυξήσεις 
από 15-20% για να ανταπεξέλθουμε και κάνουμε 
προσπάθεια να απορροφήσουμε κάποιες. Αλλά ει-
δικά στο ρεύμα και στο πετρέλαιο οι αυξήσεις είναι 
υπέρογκες και δεν μπορούμε να τις απορροφήσου-
με. Το επίπεδο κίνησης το καλοκαίρι ήταν ικανο-
ποιητικό, περιμένουμε πλέον να δούμε τι θα γίνει 
τον χειμώνα».

Χανιώτης Γιώργος (Φούρνος Αγκαιριάς):

«Σίγουρα υπάρχουν αυξήσεις και στο ρεύμα και 
στις πρώτες ύλες, όμως κάναμε κι εμείς αυξήσεις 
για να τις απορροφήσουμε σε σημαντικό βαθμό. 
Προσπαθούμε να έχουμε προσιτές τιμές για τον 
καταναλωτή και να κρατάμε ψηλά το θέμα της ποι-
ότητας. 

Πιστεύω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο τραγι-
κά και ειδικά σε εμάς εδώ που είμαστε νησί. Αν 
πει αρτοποιός ή επαγγελματίας ότι έχει δει φέτος 
οικονομικό πρόβλημα, μάλλον λέει ψέματα ή είχε 
συνηθίσει σε εποχές που κέρδιζε περισσότερα. Φέ-
τος είχαμε πολύ κόσμο και υπήρχε μεγάλη κίνηση. 
Ναι, δεν ξέρουμε πως θα πάει η κατάσταση, αλλά 
είναι λογικό να έχει και ανηφόρα και κατηφόρα».

Ζουμής Νίκος (Ξυλόφουρνος Υστέρνι):

«Το ξύλο είναι ιδιαίτερο μέσο παραγωγής, το 
οποίο δημιουργεί προβλήματα που ο κόσμος δεν 
τα αντιλαμβάνεται. Έχει επιπλέον διαδικασία και 
υψηλό κόστος. 

Επίσης, οι χονδρέμποροι δημιουργούν μία τε-
χνητή έλλειψη, ώστε να ανεβαίνει η τιμή, με συνέ-
πεια να μη βρίσκουμε εύκολα ξύλα. Από την άλλη 
πλευρά οι αλευροβιομηχανίες έχουν ανοδικές τά-
σεις και το ρεύμα είναι τέσσερις φορές πάνω σε 
σύγκριση με πέρυσι. Το ψωμί είναι προϊόν ημέρας 
και βασικό για κάθε σπίτι και οικογένεια. Βέβαια, 
κάθε ανατίμηση στον πελάτη του φαίνεται …βουνό. 
Κάναμε αυξήσεις από 15-20% για να ανταπεξέλ-

θουμε και προσπαθούμε, πάντα με γνώμονα και 
την ποιότητα, να κρατήσουμε από εδώ και πέρα τις 
τιμές. Γενικά υπάρχει ικανοποίηση από την κίνηση 
του καλοκαιριού, όμως να σημειώσω ότι ήταν δύ-
σκολη η εύρεση προσωπικού. Τέλος, θέλω να πω 
ότι χρειάζεται στήριξη στα ντόπια προϊόντα».

Προσπάθεια να μην αυξηθούν οι τιμές

Δύσκολη διαφαίνεται η κατάσταση και για τον 
ερχόμενο χειμώνα, ωστόσο όπως επισημαίνεται οι 
αρτοποιοί καταβάλλουν προσπάθεια να μην αυ-
ξήσουν τις τιμές. Σχετικά ο πρόεδρος της Ομο-
σπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος, Μ. Μούσιος, 
αναφέρει: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμε-
τωπίζουμε σε όλα τα αρτοποιεία της χώρας εδώ 
και καιρό είναι η ηλεκτρική ενέργεια. Παρόλο που 
υπάρχει κρατική επιδότηση η τιμή της κιλοβατώρας 
κυμαίνεται από 18 έως 22 λεπτά, ενώ πληρώναμε 
από 7 έως 10 λεπτά. Είχαμε μια σημαντική αύξηση 
το προηγούμενο τρίμηνο, στις τιμές των πρώτων 
υλών, ιδιαίτερα στα άλευρα. Πλέον όμως παραμέ-
νουν υψηλά μεν, αλλά σταθερά δε. Έτσι, βλέποντας 
την δύσκολη κατάσταση που επικρατεί και με τις 
τιμές των πρώτων υλών να είναι σταθερές, γίνο-
νται προσπάθειες να μην υπάρξουν αυξήσεις για 
κάποιο χρονικό διάστημα στα προϊόντα άρτου».

Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την Ε.Ε.

Τα συγκεντρωτικά στοιχεία για τις ανατιμήσεις 
στο ψωμί τον Αύγουστο, δημοσιοποίησε η Ελλη-
νική Στατιστική Υπηρεσία, με τα χαρακτηριστικά 
της ακρίβειας να είναι πιο δυσοίωνα από κάθε 
άλλη φορά. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, 
ο πληθωρισμός τον Αύγουστο του 2022 βρέθηκε 
στο 11,4% και η τιμή του ψωμιού στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση ήταν κατά μέσο όρο 18% υψηλότερη από 
τον Αύγουστο του 2021. Πρόκειται για τεράστια 
αύξηση συγκριτικά με τον Αύγουστο του 2021, 
όταν η τιμή του ψωμιού ήταν κατά μέσο όρο 3% 
υψηλότερη από τον Αύγουστο του 2020.

Οι αυξήσεις πάντως δεν ήταν ίδιες σε όλες τις χώ-
ρες. Ο υψηλότερος μέσος ρυθμός μεταβολής των 

τιμών του ψωμιού καταγράφηκε στην Ουγγαρία 
(+66% τον Αύγουστο του 2022), ακολουθούμενη 
από τη Λιθουανία (+33%), την Εσθονία και τη Σλο-
βακία (+32%). Ενώ, αντίθετα, ο χαμηλότερος μέσος 
ρυθμός μεταβολής της τιμής του ψωμιού καταγρά-
φηκε στη Γαλλία (+8% τον Αύγουστο του 2022), 
την Ολλανδία και το Λουξεμβούργο (+10%).

Σημαντικό θέμα η εκχώρηση ονομασίας

Ένα ακόμη σημαντικό θέμα που έχει θέσει η 
Ομοσπονδία Αρτοποιών Ελλάδος και σαφώς 
επηρεάζει τον κλάδο, είναι το θέμα της εκχώρησης 
ονομασίας, αφού οι επαγγελματίες αρτοποιοί αγω-
νίζονται να αλλάξει ο νόμος του 2015 που έδωσε 
το δικαίωμα να ονομάζονται «αρτοποιεία» ακόμα 
και τα σημεία που ζεσταίνουν κατεψυγμένο ψωμί.

Όπως, χαρακτηριστικά επισημαίνει ο πρόεδρος 
της Ομοσπονδίας Μιχάλης Μούσιος, ένα από τα 
βασικά προβλήματα που πλήττουν τη βιοτεχνική 
αρτοποιεία είναι και η χρήση του ονόματος «φούρ-
νος-αρτοποιείο» από τα σούπερ μάρκετ και υπερ-
μάρκετ που προβαίνουν στην έψηση ψωμιού.

«Αυτή η δυνατότητα χορηγήθηκε στα σούπερ 
μάρκετ το 2015, μια εξέλιξη που έχει προκαλέσει 
μεγάλη μείωση στον τζίρο της βιοτεχνικής αρτοποι-
ίας ο οποίος από τρία δισεκατομμύρια ευρώ που 
ήταν μέχρι και το 2015, την τελευταία επταετία 
έχει μειωθεί στα 2,5 δισ. ευρώ. Δηλαδή λιγότερα 
κατά 500 εκατ. Η ονομασία «φούρνος-αρτοποιείο» 
ανήκει δικαιωματικά στους αρτοποιούς γιατί αυτοί 
είναι που ζυμώνουν, πλάθουν, ψήνουν και προ-
βαίνουν στη διάθεση του ψωμιού στον ίδιο χώρο, 
ενώ τα πολυκαταστήματα κάνουν μόνο την έψηση 
κατεψυγμένου ψωμιού και έτσι δεν έχουν κανένα 
δικαίωμα να χρησιμοποιούν την ονομασία «φούρ-
νος-αρτοποιείο». Για το λόγο αυτό, ήδη έχει ξεκινή-
σει αγώνας της Ομοσπονδίας προς την κυβέρνηση 
και την αντιπολίτευση να στηρίξουν το δίκαιο αί-
τημα των αρτοποιών, γιατί διαφορετικά θα οδηγη-
θούμε στη συρρίκνωση των αρτοποιείων. Και αυτά 
που πλήττονται περισσότερο είναι τα περιφερειακά 
συνοικιακά αρτοποιεία», τονίζει ο κ. Μούσιος.

πρώτο θέμα
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Ποιοτική η 
διαμονή στις 
Κυκλάδες

Σύμφωνα με στατιστική του ΣΕΤΕ (Σύνδεσμος 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), την υψη-
λότερη θέση ικανοποίησης για τη νησιωτική Ελ-
λάδα, σε ό,τι αφορά τα καταλύματα, κατέχουν οι 
Κυκλάδες με ποσοστό 90,4%.

Στη χώρα μας στην κατηγορία φαγητού και 
ποτού στην πρώτη θέση βρίσκονται τα ξενοδοχεία 
πέντε αστέρων με ποσοστό 86,3%, ενώ δεύτερη εί-
ναι η κατηγορία των ξενοδοχείων τεσσάρων αστέ-
ρων με ποσοστό 84,1%. Τα ξενοδοχειακά καταλύ-
ματα με λιγότερα αστέρια σ’ αυτήν την κατηγορία 
πέφτουν αρκετά.

Σε ό,τι αφορά την τοποθεσία που βρίσκονται 
και εδώ τα πεντάστερα ξενοδοχεία κρατούν την 
πρώτη θέση με ποσοστό 88,3% και ακολουθούν 
τα τετράστερα με 87,5% και των τριών αστέρων 
με 85,5%.

Για την εξυπηρέτηση που τυγχάνουν οι πε-
λάτες και εδώ τα καταλύματα πέντε αστέρων είναι 
στην πρώτη θέση με ποσοστό 90,4%, ενώ ακολου-
θούν οι μονάδες τριών αστέρων με ποσοστό 89,9%.

Ποιότητα
Η σχέση ποιότητας και τιμής είναι μία «πονε-

μένη» ιστορία για τον ελληνικό τουρισμό αφού η 
αισχροκέρδεια και οι παράλογες κρατήσεις στους 
λογαριασμούς δεν έχουν τελειωμό, με αποτέλεσμα 
τα αρνητικά σχόλια στις ιστοσελίδες αξιολόγησης.

Συνήθως τα σχόλια επικεντρώνονται στους υπο-
τιθέμενους καταλόγους υψηλής γαστρονομίας 
που οι τιμές τους δεν ανταποκρίνονταν σε καμία 
περίπτωση στην αναμενόμενη ποιότητα. Παρό-
μοια σχόλια γίνονται και για τους δήθεν σεφ και 
το κυριολεκτικό «σκότωμα» που παρουσιάζουν σε 
παραδοσιακά ελληνικά πιάτα με χαρακτηρισμούς 
όπως «αποδομημένος μουσακάς» ή «αποδομημέ-
νο γαλακτομπούρεκο». Πάντως, στην πρώτη θέση 
ποιότητας και τιμής βρίσκονται με ποσοστό 86,3% 
τα πεντάστερα καταλύματα, που βρίσκονται στην 
πρώτη θέση με ποσοστό 92,8% στον τομέα καθα-
ριότητας.

Σε ό,τυι αφορά τη διασκέδαση που προσφέρουν 
τα ξενοδοχειακά καταλύματα στους πελάτες τους, 
με ποσοστό 80,8% βρίσκονται πρώτα τα πεντάστε-
ρα ξενοδοχεία, ενώ πέφτουν αρκετά τα ποσοστά 
στις μικρότερες κατηγορίες αστεριών.

Την υψηλότερη θέση ικανοποίησης για τη 
νησιωτική Ελλάδα κατέχουν οι Κυκλάδες 
(90,4%) και ακολουθούν το Βόρειο Αιγαίο με πο-
σοστό 88,2%, η Κρήτη με 86,5%, τα Δωδεκάνησα 
(85,7%) και τα Ιόνια Νησιά (83,4%).

Στην ηπειρωτική Ελλάδα στην πρώτη θέση βρί-
σκεται η Ήπειρος (με 91,5%) –που είναι και το 
υψηλότερο στην Ελλάδα- και ακολουθούν η 
Αν. Μακεδονία και Θράκη (88,3%), η Θεσσαλία 
(88,1%), η Πελοπόννησος (87,9%) και η Κεντρική 
Μακεδονία (87,8%). 

απόψεις-Κυκλάδες

Η «αφωνία» 
των πολιτικών 
εκπομπών

Κάποτε οι ενημερωτικές εκπομπές ανέβαζαν 
και κατέβαζαν κυβερνήσεις και διαμόρφωναν 
την εικόνα των πολιτικών στα μάτια της κοινής 
γνώμης.

Σήμερα, η μεγάλη πτώση στην τηλεθέαση τις 
εξοβέλισε από τα λεγόμενα «μεγάλα» κανάλια 
και κάποιοι λίγοι πολιτικοί, δεύτερης και τρίτης 
διαλογής, συμμετέχουν σε πάνελ τηλεοπτικών 
εκπομπών των «μικρών» καναλιών.

Ο ρόλος και λόγος τους είναι περιορισμένος, 
στη λεγόμενη κομματική προπαγάνδα και στην 
αυτοπροβολή τους. Οι πολίτες έχουν γυρίσει 
προ πολλού την πλάτη σε τέτοιου είδους εκ-
πομπές που έπονται ή προηγούνται των εκπο-
μπών τηλεμάρκετινγκ.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι η τηλεόραση μας 
δεν «περνάει» όπως παλιά, πολιτικά μηνύματα. 
Ακόμη και στα δελτία ειδήσεων, η αντικειμενι-
κή αποτύπωση της πολιτικής πραγματικότητας, 
το λεγόμενο ρεπορτάζ, καταλαμβάνει ένα μικρό 
μέρος του συνολικού χρόνου. Η υπόλοιπη δι-
άρκεια του πολιτικού δελτίου είναι αφιερωμέ-
νη σε «στοχευμένες» συζητήσεις με τους κάθε 
λογής «ειδικούς» στα πάνελ που καλούνται να 

μας διαφωτίσουν καταθέτοντας την άποψη τους 
δίκην οπαδικής προπαγάνδας. Αποτέλεσμα, τα 
δελτία ειδήσεων να μετατρέπονται σε «δελτία 
απόψεων», καταφέρνοντας να υποβιβάσουν τη 
διαδικασία, να υποβαθμίσουν την ουσία και να 
αναγάγουν την πιο ενδιαφέρουσα είδηση σε μια 
απλή διαδικασία ή σε απλή ανταλλαγή «τσιτά-
των» μεταξύ των αντιμαχόμενων πολιτικών πα-
ρατάξεων.

Αποτέλεσμα, να μειώνεται η αξιοπιστία κάθε 
πολιτικής εκπομπής, από μεγάλη μερίδα πολι-
τών.

Και αναρωτιέσαι «γιατί»; Γιατί πρέπει να πλη-
ρώσω τόσο ακριβά το τίμημα για να ενημερωθώ 
για το τι συμβαίνει στον κόσμο; Γιατί να θεωρεί-
ται καλύτερη η ενημέρωση από το διαδίκτυο;

Είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. 
Έχουμε μπροστά μας εθνικές και αυτοδιοικητι-
κές εκλογές και θέλουμε να έχουμε πλήρη και 
αντικειμενική ενημέρωση και όχι μονοθεματι-
κές και άκρως «κομματικές» ειδήσεις. Θέλουμε 
πραγματικές ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές 
διαλόγου, υψηλού πολιτικού πολιτισμού.

Δυστυχώς, τα τηλεοπτικά μας κανάλια, έχουν 
προγραμματίσει στο prime time τους, σίριαλ 
μυθοπλασίας, αφήνοντας στις πρωινές εκπο-
μπές να καλύψουν τα πολιτικά δρώμενα.

Οι εκπομπές διαλόγου δεν έχουν τηλεθέαση 
και δεν φέρνουν κέρδη από τις διαφημίσεις στα 
ταμεία των μεγάλων καναλιών. Οι πολιτικοί 
«έδιωξαν» τους πολίτες από την παρακολού-
θηση των πολιτικών εκπομπών, με τις φωνές, 
τους καβγάδες και το ξεκατίνιασμα τους, μέσα 
στο σαλόνι των υποψηφίων πελατών τους! Η 
λαϊκή ρήση «έβαλαν τα χέρια τους και έβγαλαν 
τα μάτια τους» ταιριάζει γάντι. Η «αφωνία» των 
πολιτικών εκπομπών θα συνεχιστεί και στο με-
γαλύτερο μέρος της νέας προεκλογικής περιό-
δου!

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου

Είμαστε νησί 
ανάδελφο

Σο νησί μας υπάρχουν κάποια στραβά και 
ανάποδα όπως δηλαδή σε όλη τη χώρα, αλλά 
εδώ στην Πάρο, έχουμε μία τάση να τα «τερ-
ματίζουμε».

Γνωρίζουμε όλοι τα πάντα, έχουμε άποψη 
για όλα, με ευκολία κάνουμε προτάσεις. Έτσι, 
κακίζουμε τη μη ύπαρξη κατοικιών για τους 
δημοσίους υπαλλήλους που αναλαμβάνουν 
υπηρεσία στο νησί μας, αλλά με ευκολία όλοι 
όσοι έχουν έστω και μία αποθήκη στο πουθε-
νά τη μετατρέπουν σε οίκημα βραχυχρόνιας 
μίσθωσης. 

Το τελευταίο κερασάκι στην τούρτα ήρθε 
μετά την ανακοίνωση του δήμου Πάρου ότι 
πέρασε στα χέρια του η έκταση του παλαιού 
αεροδρομίου Πάρου. Πάντως, στην ανακοί-
νωση -αυτό που κατανοούμε εμείς- είναι ότι 
αυτή αφορά την απαίτηση του Δημοσίου για 
το παλιό αεροδρόμιο και συγκεκριμένα τα 188 
στρέμματα της αρχικής δωρεάς, αφού έτσι 
κι αλλιώς τα υπόλοιπα 35 στρέμματα, είχαν 
αγοραστεί από την τότε δημοτική αρχή. Αυτό 
που δε διευκρινίζεται είναι αν έχει λήξη και 
η αντιδικία με τους απογόνους του δωρητή 
(Παντελαίος), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι ο 
χώρος είχε δωριθεί για αεροδρόμιο και από 
τη στιγμή που αυτό δεν υπάρχει ο χώρος πρέ-
πει να επιστραφεί σ’ αυτούς. Κάτι τελεσίδικο 
γι’ αυτό, δεν είναι σε γνώση μας. Όπως και 
να έχει η υπόθεση είναι ότι ο δήμος πλέον 
έχει από το εφετείο την απόφαση με την οποία 
(και με τη βούλα της δικαιοσύνης) η Πολιτική 
Υπηρεσία Αεροπορίας δεν μπορεί να έχει εκεί 
καμία αξίωση.

Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα ωραία! Έτσι 
ακούμε: «Να φτιαχτούν διαμερίσματα και να 
δοθούν στους δημοσίους υπαλλήλους του νη-
σιού!». Μάλιστα, αίφνης η Πάρος θα μεταβλη-
θεί σε Σοβιέτ και θα κάνει κοινωνική πολιτική. 
Μπορεί να μην το κατάφερε ως το τέλος η 
Σοβιετική Ένωση, αλλά θα το καταφέρουμε 
εμείς το 2022! Γιατί όχι; Να μεταβάλλουμε 
τότε (όταν υπάρχει τελική απόφαση) και την 
πρώην τράπεζα Πειραιώς σε κοινωνικό ξενο-
δοχείο για τους αναξιοπαθούντες συμπατριώ-
τες μας. Πού το περίεργο για τους συμπολίτες 
μας που με ευκολία κάνουν προτάσεις. Να 
πληρώσει π.χ. ο ιδιώτης υπάλληλος των 750 
ευρώ, την ανέγερση κατοικιών για αστυνό-
μους, πυροσβέστες κλπ. Είναι σαν εκείνη την 
απόφαση που ήθελαν οι δημόσιοι υπάλληλοι 
να ληφθεί για τη επιδότηση ενοικίου τους από 
τον δήμο. Χωρίς να αντιλαμβάνεται κανείς ότι 
η επιδότηση οικίας από τον δήμο θα οδηγήσει 
σε αύξηση των πωληθέντων και ενοικιαζόμε-
νων οικιών για όλους τους υπόλοιπους. Ούτε 
δράμι μυαλού, ούτε δράμι γνώσης οικονομι-
κών στοιχείων δεν υπάρχει συμπολίτη μου…

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη
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Κωνσταντίνος 
Ρούσσος: 

«Τα παριανά 
κρασιά έρχονται 
να απαντήσουν 
στη σύγχρονη 
απαίτηση»

Φθινόπωρο και ο αέρας στην ύπαιθρο γεμίζει με 
αρώματα, με τη μυρωδιά του φρέσκου μούστου 
να γίνεται αμέσως διακριτή στο πέρασμα από 
κάθε οινοποιείο. Η συλλογή των σταφυλιών από 
τα αμπέλια, η παραγωγή του μούστου και το γέμι-
σμα των βαρελιών για τη ζύμωση ολοκληρώνεται 
και οι οινοπαραγωγοί αφουγκράζονται τα πάντα 
για να βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα...

Στην Πάρο το κτήμα του Κωνσταντίνου Ρούσ-
σου και το οινοποιείο «Αστέρας», έχει ξεχωρίσει 
τα τελευταία 6 χρόνια λειτουργίας του και κατα-
ξιώνεται ολοένα και περισσότερο. Άλλωστε, αυτό 
αποδεικνύει και το γεγονός ότι έχει ήδη αποσπά-
σει δύο βραβεία στον Διεθνή Διαγωνισμό Οίνου 
και Αποσταγμάτων Θεσσαλονίκης. Το αργυρό με-
τάλλιο το 2021 και το χρυσό μετάλλιο το 2022, 
με το Παριανό λευκό κρασί «Κτήμα Ρούσσος» που 
παράγεται από σταφύλια Ασύρτικου, Μαλαγουζιάς 
και Μονεμβασιάς.

Ο άνθρωπος πίσω από το κρασί είναι ο Κωνστα-
ντίνος Ρούσσος, ο οποίος λόγω της αγάπης του για 
την αμπελουργία πήρε την απόφαση να φτιάξει το 
δικό του οινοποιείο το 2016 και από την επόμενη 
χρονιά ξεκίνησε τη λειτουργία του.

Ο κ. Ρούσσος μίλησε στη «Φωνή της Πάρου» για 
το πως εξελίχθηκε ο τρύγος, την πορεία του Πα-
ριανού κρασιού, τον τομέα του οινοτουρισμού και 
φυσικά για το καλό ποιοτικό κρασί και το οινοποι-
είο του.

Πως εξελίχθηκε φέτος ο τρύγος και πόσο 
επηρέασαν οι καιρικές συνθήκες που προη-
γήθηκαν;

«Ο τρύγος ξεκίνησε ομαλά και εξελισσόταν υπέ-
ροχα, μέχρι τα τέλη Αυγούστου όπου μια πρωτό-
γνωρη για το νησί, καλοκαιρινή, βροχή άρχισε να 
δημιουργεί προβλήματα στην υγεία των σταφυλιών 
που δεν είχαν τρυγηθεί. Πήραν την ...κάτω βόλτα 
που λέμε, καθώς άρχισε η σαπίλα και η ευδεμίδα 
(γνωστή και ως σκουλήκι των σταφυλιών) σε πολύ 
πιο έντονο ρυθμό σε κάποιες περιπτώσεις. Γενικά, 
πάντως, από άποψη ποιότητας η χρονιά αναμένε-
ται να είναι θετική».

Ποια είναι η άποψή σας για την πορεία του 
παριανού κρασιού και ποια τα πλεονεκτήμα-
τά του;

«Η πορεία του παριανού κρασιού πάει πάρα 
πολύ καλά τα τελευταία χρόνια και το ζητάνε και 
οι ντόπιοι, αλλά και οι ξένοι. Τα παριανά κρασιά 
έρχονται να απαντήσουν στη σημερινή σύγχρονη 
απαίτηση του καταναλωτή. Επώνυμα και ποιοτικά, 
σε όλες τις γεύσεις και για όλα τα γούστα. Από εκεί 
και πέρα, τα πλεονεκτήματα που παριανού κρασιού 

μπορούμε να χωρίσουμε σε τρεις άξονες. Ο πρώτος 
έχει να κάνει με το ίδιο το προϊόν και τις εξαιρετι-
κές ποικιλίες του, ο δεύτερος έχει να κάνει με την 
επισκεψιμότητα του νησιού και την αναγνωσιμό-
τητα των κρασιών και το τρίτο έχει να κάνει με το 
ανθρώπινο δυναμικό. Και ως προς το τελευταίο, θα 
προσπαθήσουμε να βάλουμε νέο κόσμο στην αμπε-
λουργία ξανά με σωστά κίνητρα».

Οινοτουρισμός και Πάρος... Ποια είναι η 
άποψή σας και πώς μπορεί να αναπτυχθεί 
αυτός ο τομέας;

«Το καλύτερο πράγμα που μπορεί να γίνει στο 
νησί. Άλλωστε, η Πάρος είναι ένα μέρος που έχει 
χρόνια πορεία στην αμπελουργία και σίγουρα μπο-
ρεί να στηρίξει κάτι τέτοιο. Ο οινοτουρισμός είναι 
μια πιο γενική έννοια που εμπλέκει το κρασί είτε 
με τη γαστρονομία, είτε με επισκέψεις, είτε με άλ-
λες δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι απαραίτητα 
προσκολλημένες στα οινοποιεία. Βέβαια, θα πρέπει 
τα οινοποιεία να αρχίσουν να γίνονται επισκέψι-
μα, γιατί σχεδόν όλα αυτή τη στιγμή στο νησί είναι 
απλά οινοποιεία. Η επίσκεψη σ’ ένα οινοποιείο, δί-
νει τη δυνατότητα στον επισκέπτη να γνωρίσει από 
πρώτο χέρι τα προϊόντα του, να μάθει λεπτομέρει-
ες, να δοκιμάσει τα κρασιά και φυσικά να προμη-

θευτεί αυτό που θέλει. Θεωρώ ότι δίνοντας κίνητρα 
στους τουρίστες να συνδυάσουν τις διακοπές τους 
με γνώσεις και δοκιμές γύρω από το κρασί, με καλή 
διαφήμιση και οινικές εκδηλώσεις, μπορεί να ανα-
πτυχθεί περισσότερο ο τομέας. Εξάλλου η Πάρος, 
εκτός από τα μάρμαρά της, φημίζεται και το κρασιά 
της».

Τι σημαίνει για εσάς καλό κρασί και ποια 
στοιχεία το κάνουν ποιοτικό;

«Καλό κρασί είναι το απλό κρασί. Δηλαδή, το κρα-
σί που τρυγάς, πατάς και πίνεις. Σίγουρα μεγάλο 
ρόλο παίζει το αμπέλι. Κατά κάποιον τρόπο, τα καλά 
κρασιά τα φτιάχνει ο οινολόγος και τα μεγάλα κρα-
σιά τα φτιάχνει το αμπέλι. 

Το κρασί μας φτιάχνεται με μεράκι και αγάπη και 
κυρίως από τα πιο ποιοτικά σταφύλια των αμπε-
λώνων μας. Η διαλογή αυτών γίνεται πολύ προ-
σεκτικά, μεταφέρονται στις εγκαταστάσεις μας και 
πέφτουν στο εκραγιστήριο. Έπειτα πάνε με φυσική 
ροή στο πιεστήριο όπου πιέζονται ανάλογα με την 
κάθε ποικιλία. Τέλος, ο μούστος μεταφέρεται στις 
δεξαμενές μας για να αρχίσουμε τη διαδικασία της 
οινοποίησης. Στην αξιολόγηση κρασιού πρέπει να 
ενεργοποιούνται όλες οι αισθήσεις και κυρίως η 
όραση, η όσφρηση και η γεύση. Η επίγευση μπο-
ρεί να είναι σύντομη, μεσαία ή μακρά. Μία μακρά 
επίγευση μπορεί να διαρκέσει τουλάχιστον ένα λε-
πτό και αυτό είναι χαρακτηριστικό ενός ποιοτικού 
κρασιού».

Πείτε μας δυο λόγια για το οινοποιείο σας 
και πόσες ποικιλίες καλλιεργείτε;

«Το οινοποιείο μας είναι νέο, έχει 6 χρόνια ζωής, 
στήθηκε πάνω στους αμπελώνες του, το έχει αγα-
πήσει ο κόσμος, πηγαίνει πάρα πολύ καλά και 
κάθε χρόνο ανανεώνεται και μεγαλώνει. Με τον 
καιρό στα 130 οικογενειακά στρέμματα άρχισαν 
να φυτεύονται γραμμικά νέα κλήματα με τοπικές 
ποικιλίες. Η πρώτη μεγάλη φύτευση έγινε το 2007 
με 40 στρέμματα και τα επόμενα τέσσερα χρόνια 
φυτεύτηκαν αλλά 30. Το οινοποιείο διαθέτει επι-
σκέψιμο χώρο, στον οποίο έχετε τη δυνατότητα να 
παρευρεθείτε όλο το χρόνο και να απολαύσετε μια 
γευσιγνωσία μαζί με ξενάγηση στις εγκαταστάσεις 
παραγωγής και εμφιάλωσης του οινοποιείου. Αυτή 
τη στιγμή καλλιεργούμε 7 ποικιλίες: Μαλαγουζιά, 
Ασύρτικο, Μονεμβασιά, Μαύρο Αηδάνι, Άσπρο Αη-
δάνι, Μανδηλαριά και Σαββατιανό».

η συνέντευξη της εβδομάδας
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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

Πωλούνται από κατασκευαστή τα 
εξής ακίνητα: 
Περιοχή ΕΛΗΤΑΣ Παροικίας:  
● Διαμέρισμα 100 τμ, τιμή 135.000€ 
Περιοχή ΑΛΥΚΗ/Αγκαιριά:  
● Διαμέρισμα 1ου ορόφου 70 τμ, θέα, 
κοντά στην παραλία, τιμή 125.000€ 
● Διαμέρισμα ημιυπόγειο 48 τμ κοντά 
στην παραλία τιμή 65.000€ 
● Ημιυπόγειο 209 τμ (δωμάτια-γκαρ-
σονιέρες) τιμή 165.000€ 
● Οικοδομή στα μπετά /τούβλα, 240 
τμ συν 3 σκεπαστές βεράντες 48 τμ. 
Κοντά στην παραλία. Τιμή 420.000€ 
● Μάγγανο διαμέρισμα 240 τμ, 
με εξωτερική πισίνα, θέα, τιμή 
320.000€ 
● Κτήμα στο Καμάρι Αγκαιριάς 8 
στρέμματα, με άδεια οικοδομής, θέα 
προς Φάραγγα, 2,5 χλμ από θάλασσα, 
τιμή 165.000€ 
Παναγιώτης Λειβαδάς 6932 285 768, 
www.paroshomes.livadas.de 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, στο δρόμο προς ΔΕΥΑΠ, 
λίγο μετά το ΕΠΑΛ, ενοικιάζονται 
δύο καταστήματα 90 τετραγωνικά το 
καθένα. Πληροφορίες στο τηλ. 6972 
077 052

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ λόγω γήρα-

τος, Παλαιοπωλείο στην περιοχή 

Αγκαιριά/Αλυκή, τιμή συζητήσιμη, 

ή ζητείται συνέταιρος. Παναγιώτης 

Λειβαδάς 6932 285 768

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

πωλείται στον επαρχιακό δρόμο Πα-

ροικιάς – Νάουσας (5ο χλμ), πλήρως 

εξοπλισμένη, με μεγάλη αίθουσα και 

εξωτερικό χώρο. Τηλ. επικοινωνίας: 

6944 647 383

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

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ, ζητείται, με 
προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη, από 
λογιστικό γραφείο. Αποστολή βιο-
γραφικών στο email: taxislogistis@
gmail.com

ΚΗΠΟΥΡΟΣ ζητείται για μερική ή 
πλήρη απασχόληση από το ξενο-
δοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ στην Χρυσή ακτή 
Πάρου. Πληροφορίες στο τηλ. 6983 
268 622 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ζητείται από το 
Ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5* στη Χρυσή 
Ακτή Πάρου για εποχική ή 12μηνη 
απασχόληση, με γνώση πισίνας και 
βιολογικού. Τηλ. επικοινωνίας: 210 
6232080, e-mail: reservations@
poseidon-paros.gr 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ ζητείται 
από ξενοδοχείο στη Νάουσα της Πά-
ρου για Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2022, 
σεζόν 2023. Αγγλικά, Πρόγραμμα 
Κρατήσεων, ΟΤΑ, προϋπηρεσία, 
γαλλικά επιθυμητά. Προσεγμένο, 

ευγενές και πρόθυμο άτομο. Μισθός, 
ασφάλιση, διαμονή-διατροφή. 
Βιογραφικό με φωτογραφία info@
zefi-hotel.com, τηλ. 6937 263 928

∆ΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΑ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται 
για κατάστημα επίπλων. Ηλικία 
25-35 ετών. Καλή γνώση Αγγλικής 
γλώσσας. Αποστολή βιογραφικών 
στο info@epipla-paros.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για τη θέση 
συντηρητή σε πισίνες, με δίπλωμα 
οδήγησης για μόνιμη εργασία. 
Παρέχονται μισθός και ασφάλιση. 
Επικοινωνία στο τηλ. 6942 826 399

Ζητείται ΛΟΥΣΤΡΑ∆ΟΡΟΣ ή βοηθός 
λουστραδόρου. Τηλ. 6977 316022 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗ-
ΡΙΟΥ ζητείται από κατασκευαστική 
εταιρία. Απαραίτητες γνώσεις αγγλι-
κών και Microsoft office. Δυνατότητα 
και ευέλικτου ωραρίου. Βιογραφικά 
στο aris@ioakimidis-eatates.gr 

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

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται άμεσα με 
πολύ καλή γνώση AUTOCAD και 
κατασκευαστική αντίληψη, για 
μερική απασχόληση και αντικείμενο 

την διαμόρφωση μηχανολογικών 
σχεδίων. Αποστολή βιογραφικών 
στο armodios_vovos@yahoo.gr

Ο∆ΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ζητείται 
από εταιρεία διανομών για άμεση 
πρόσληψη. Απαραίτητα: Απολυτή-
ριο Λυκείου, Δίπλωμα Οδήγησης 
Γ’ Κατηγορίας, Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη, Ηλικία έως 40 ετών. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν βιογραφικό στο Fax: 22840 
41563, E-mail: arhicom1@otenet.
gr  ή να επικοινωνήσουν στα τηλέ-
φωνα 22840 41252, 41764

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
αναλαμβάνει σπίτια, ξενοδοχεία, 
βίλες, καταστήματα και σκάφη. Τηλ. 
επικοινωνίας: 694 381 6835, Σάκης

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ φυσικής, 
μαθηματικών και χημείας παραδίδο-
νται από πτυχιούχο του τμήματος Φυ-
σικής του πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. 
(Αλυκή-Παροικιά). Διαθέσιμος από 
μέσα Οκτωβρίου! Για περισσότερες 
πληροφορίες καλέστε στο 6988 672 
217 ή στο 6951 631 703. Email: 
tmouzokes@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
Από τεχνική εταιρεία με πολυετή παρουσία και έδρα στην Πάρο, η οποία ειδι-
κεύεται στη μελέτη και κατασκευή πολυτελών κατοικιών, ζητείται άτομο για την 
διεκπεραίωση εξωτερικών υποθέσεων της εταιρείας, (Δημόσιες Υπηρεσίες, ΔΕΚΟ, 
Τράπεζες κτλ), καθώς και για μέρος της εσωτερικής οργάνωσης του γραφείου, 
(παραλαβή δεμάτων, αποθήκευση, αρχειοθέτηση, φωτοτυπίες κτλ). Η θέση αφορά 
5μερη, 4ωρη ή 5ωρη απασχόληση.  
Απαραίτητη:
• η οργανωτικότητα,
• η γνώση βασικών εργαλείων διαχείρισης και οργάνωσης γραφείων (Outlook, 
Gmail, Word/Excel),
• η λήψη πρωτοβουλιών, 
• η ομαδική δουλειά και συνεργατικότητα, 
• η καλή χρήση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας (γραπτώς και προφορικώς), 
• η ευγενής και επικοινωνιακή προσωπικότητα,
• η κατοχή μεταφορικού μέσου.
• η όρεξη για εξέλιξη και εδραίωση των σχέσεων με εταιρείες συνεργατών, τις 
δημόσιες υπηρεσίες καθώς και τους πελάτες της εταιρείας.
Εάν σας ενδιαφέρει η εργασία σε ένα αναπτυσσόμενο περιβάλλον, στείλτε το 
βιογραφικό σας στο email: cv.constructionparos@gmail.com

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

Αποστείλατε βιογραφικό
στο nikos@typoparos.gr 

Τηλ: 22840 53555, 6977 248  885

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ
για το τµήµα πωλήσεων

της εφηµερίδας µας

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, includ-
ing 50% ownership share of additional plot, sale directly 
by the owner, no agency fees, immediately available. 
See video for detailed property information including 
all specifications and sales price: https://tinyurl.com/ 
Agkairia, contact via mail: kai.kleinschmidt@me.com

ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΥ, (κοντά στην Αλυκή), πωλείται μονοκατοικία με 2 υπνο-
δωμάτια και γκαράζ, υπέροχη θέα στη θάλασσα, συμπεριλαμβανομένου 50% 
του οικοπέδου, πώληση απευθείας από τον ιδιοκτήτη, χωρίς αμοιβές πρα-
κτορείου, άμεσα διαθέσιμο. Δείτε το βίντεο για λεπτομερείς πληροφορίες για 
το ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων όλων των προδιαγραφών και της τιμής 
πώλησης: https://tinyurl.com/Agkairia, email: kai.kleinschmidt@me.com

Η Lafarge, μέλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, ζητά να προσλάβει για την Μονάδα 

Παραγωγής Σκυροδέματος στην Πάρο, Συντονιστή Μονάδας Σκυροδέματος 

(Κωδικός Θέσης: ΠΑ22), με εμπειρία σε βιομηχανικό περιβάλλον ως επιβλέπων / 

προϊστάμενος ομάδων εκτέλεσης έργων υποδομών ή / και παραγωγικής μονάδας. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες και την ηλεκτρονική αποστολή του βιογραφικού 

σας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου www.heraclesgroup.gr και ειδικότε-

ρα την υποενότητα «Δουλεύοντας για τον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ».

https://tinyurl.com/Agkairia
https://tinyurl.com/Agkairia
https://tinyurl.com/Agkairia
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Ο μεγάλος 
κατήφορος…

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου υπό τον τίτλο «ο μεγά-
λος κατήφορος», δημοσιοποίησε στις 20.9.2022 
δελτίο Τύπου σχετικά με την υπόθεση στο αγκυ-
ροβόλιο σαφών στη Νάουσα και τις τοποθετήσεις 
του δημάρχου, Μάρκου Κωβαίου, στη συνεδρία-
ση, που συζητήθηκε το θέμα.

Η ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης έχει ως 
εξής:

«Γελάνε ακόμα και τα (ανύπαρκτα) πεζοδρόμια 
της Πάρου, με τη φράση του δημάρχου «Φως σε 
όλα. Άπλετο φως παντού», λες και μετά τα όσα βγή-
καν στη φόρα για τη μαρίνα της Νάουσας, και να 
ήθελε, μπορούσε να βάλει τα πράγματα κάτω από 
το χαλί.

Να θυμίσουμε όμως ότι:
1. Τα στοιχεία που ανακάλυψε η οικονομική υπη-

ρεσία του δήμου, του γνωστοποιήθηκαν στις 6/9 
και δε διαβίβασε την υπόθεση αμέσως στον εισαγ-
γελέα, παρά στις 19/9 ημέρα του συμβουλίου και 
μετά την ολοκλήρωση σχετικού φακέλου από τις 
υπηρεσίες.

2. Δεν ανέλαβε ο δήμαρχος την πρωτοβουλία σύ-
γκλισης του δημοτικού συμβουλίου, πράγμα που 
κάναμε εμείς.

3. Στη συνάντηση της 7ης Σεπτεμβρίου, παρουσία 
του, επιχειρήθηκε να αποτραπούν οι υπάλληλοι να 
προχωρήσει η διερεύνηση της υπόθεσης.

4. Στην ίδια συνάντηση ο ίδιος χαρακτήρισε επι-
πλέον προσφορά των καθηκόντων των φυλάκων, 
την ενδεχόμενη είσπραξη «λιμενιάτικων» από αυ-
τούς!

5. Παραδέχτηκε ο δήμαρχος ότι γνωρίζει ότι «κά-
ποιοι» παρεμποδίζουν την έκδοση της άδειας της 
μαρίνας και τόσα χρόνια το αποδέχεται χωρίς να 
κάνει τίποτα!

Η προσπάθεια του Μ. Κωβαίου να «βγει» από το 
κάδρο των ευθυνών, ενώ είναι το κεντρικό του πρό-
σωπο απέτυχε παταγωδώς. Η πολιτική του εδώ και 
χρόνια σχετικά με τη διαχείριση της μαρίνας είναι 
αυτή που αποτέλεσε το θερμοκήπιο για την παρα-
γωγή φαινομένων αδιαφάνειας και ρεμούλας στη 
διαχείριση δημοτικών χρημάτων και ενδεχόμενου 
προσπορισμού τους για ίδιο όφελος. Η μαρίνα δεν 
έχει άδεια λειτουργίας και επομένως δεν μπορεί να 
εισπράττει τέλη ελλιμενισμού. Από την άλλη για να 
παρέχει νερό και ρεύμα έπρεπε να λειτουργούν τα 
κατεστραμμένα pillars. Το αποτέλεσμα είναι γνω-
στό πλέον. Όποιος ήθελε πλήρωνε, όποιος ήθελε ει-
σέπραττε, όποιος ήθελε έπαιρνε νερό και όπως είπε 
και ο πρώην αντιδήμαρχος «μας προτιμούσαν, έρ-
χονταν και από άλλα νησιά»! Όλα αυτά βέβαια κατά 
τον δήμαρχο στο όνομα των δημοτικών εσόδων!

Όταν στο όνομα των ψηφοθηρικών του επιδιώξε-
ων, με τις ευλογίες του:

- Η ελεγχόμενη στάθμευση έχει να λειτουργήσει 
πάνω από ένα χρόνο

- Η αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστων χώρων 
είναι τεράστια με απώλεια δημοτικών εσόδων

- Κάνει «τα στραβά μάτια» για επιχειρήσεις που 
λειτουργούν ακόμα και σε πεζοδρόμια

Με αυτά και αυτά φτάσαμε στο δημοτικό συμβού-
λιο της 19ης Σεπτεμβρίου, όπου η δημοτική πλειο-

ψηφία ψήφισε σχεδόν στο σύνολό τους τις προτά-
σεις της Λαϊκής Συσπείρωσης. Συγκεκριμένα:

- Nα γίνει δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης
- Να ανακληθεί η υπάλληλος που είχε οριστεί στη 

μαρίνα και να επανέλθει στα καθήκοντά της στον 
δήμο

- Να επανέλθει η λειτουργία του λιμενικού φυλα-
κίου στη Νάουσα

- Να ανακληθεί η σύμβαση με την ιδιωτική εται-
ρεία φύλαξης λόγω υπέρβασης των όρων της

- Να αναρτηθούν σχετικές πινακίδες ότι απαγο-
ρεύεται ο ελλιμενισμός, η προσέγγιση των σκαφών 
να γίνεται με ευθύνη τους, χωρίς παροχές από το 
δήμο νερού και ρεύματος.

- Να γίνει παράσταση της δημοτικής αρχής στο 
αρμόδιο υπουργείο για να επιλυθεί το θέμα της 
άδειας λειτουργίας

- Να ανακληθεί η υπ’ αριθ. 400/2021 απόφασης 
της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με τα τέλη 
ύδρευσης και ηλεκτροδότησης της μαρίνας (13-12).

Αν όλα αυτά που αποδέχτηκαν δεν είναι η παρα-
δοχή για την αποτυχημένη πολιτική που ακολου-
θούσαν οκτώ χρόνια, τι είναι;».

2ο δημ. σχολείο

Επίσης, η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου στις 27/9/22 
δημοσίευσε δελτίο Τύπου σχετικά με το 2ο δημοτι-
κό σχολείο Παροικιάς:

«ΚΑΤΟΡΘΩΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ 
(2) …ΚΑΙ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟ-
ΤΗΤΑ ΤΗΣ!

Στις 23 Μαΐου το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε 
να προκηρύξει δημοπρασία για την εξεύρεση και 
μίσθωση ακινήτου για να καλύψει τις στεγαστικές 
ανάγκες του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας, 
αφού η σύμβαση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου 
που καλύπτει τις ανάγκες του σχολείου έληγε στα 
μέσα Σεπτεμβρίου.

Μέχρι σήμερα μετά από τέσσερις μήνες η προ-
κήρυξη δεν έχει βγει, με κίνδυνο να μείνουν στο 
δρόμο τρία τμήματα του συγκεκριμένου σχολείου.

Να θυμίσουμε ότι με πρωτοβουλία μας το 
2019 προτείναμε νέα μελέτη επέκτασης του 
2ου Δημοτικού με τροποποίηση του τεχνικού 
Προγράμματος του Δήμου, που ψηφίστηκε 
ομόφωνα.

Επειδή ο Μ. Κωβαίος στα λόγια κτίζει νοσοκομεία 
και εργατικές κατοικίες, παίζοντας με τον πόνο των 
εργαζόμενων που δεν βρίσκουν σπίτια για να μεί-
νουν, μπορεί να μας πει τι έχει κάνει από το 2019 
για το κτιριακό του 2ου δημοτικού;».

Ωράριο πολυϊατρείου
∆ΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8.00-19.00

∆έχονται καθηµερινά µε ραντεβού

Παιδίατρος
Γιαννάτου Ειρήνη

Γενικός Ιατρός
∆αφερέρα Χριστίνα

Ορθοπαιδικός
Κατσιγιάννης Νίκος

ΩΡΛ
Κατσιγιάννη Σταυρούλα

Μικροβιολόγος
Χαρίτου Ευαγγελία

Ακτινιδιαγνώστης
Χατζησπύρου Νικόλαος

∆έχονται ανά τακτικά διαστήµατα 
κατόπιν ραντεβού

Αγγειοχειρούργος
Παπαγεωργίου Αντώνης

∆/ντής Ν.Ν.Αθηνών

Γυναικολόγος
Παπαλάµπρου Παναγιώτης

Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αγγλίας
Kings College Hospital

University Hospital Lewisam

Νευρολόγος
Γελαγώτη Μαρία 

∆/ντής Νευρολογικής κλινικής 
ΜΕΤΡΟΠΌΛΙΤΑΝ

Ενδοκρινολόγος
Βούλγαρης Νικόλαος 

Επιµελητής Ν.Ν.Αθηνών

Ακτινοδιαγνώστης (Υπέρηχοι 
σώµατος-αγγείων-triplex)

Χάλαρης Γεώργιος
∆/ντης Οµίλου ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΉΣ

Γαστρεντερολόγος 
Λαµπρινάκος Στυλιανός 

Επιµελητής ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ

Εντός των επόµενων ηµερών 
θα λειτουργήσει το µικροβιολογικό 

εργαστήριο της Ιατρονήσου 
στην Αντίπαρο. 

Παροικία Πάρος - τηλ: 22840 24055 & 28305
e-mail: iatronisos@gmail.com

www.iatronisos.gr

τοπικές ειδήσεις
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Ορίστηκε η 
Α’ Φάση του 
Κυπέλλου

Με το ερωτηματικό αν τελικά θα υπάρχει αγωνι-
στική δράση το προσεχές διήμερο, η Ε.Π.Σ. έχει 
ορίσει σε κάθε περίπτωση τα παιχνίδια για την Α’ 
Φάση του Κυπέλλου:

Σάββατο 1 Οκτωβρίου
- Δημ. Γήπεδο Σίφνου, 15.30:  
Πανσιφναϊκός-ΑΠΣ Κύθνου
- Σαμαρίνειο Γήπεδο, 16.00:  
Ανδριακός-Α.Ο. Πάγου
- Γήπεδο Ερμούπολης, 17.30:  
Αίας Σύρου-Παμμηλιακός
- Δημ. Στάδιο Νάξου, 20.00:  
Πανναξιακός-Α.Ο. Πύργου

Κυριακή 2 Οκτωβρίου
- Δημ. Γήπεδο Ίου, 11.30:  
Α.Σ. Ίου-Φιλώτι
- Δημ. Γήπεδο Σερίφου, 12.00:  
Α.Ο. Σερίφου-Ελλάς Σύρου
- Δημ. Γήπεδο Φηρών, 13.15:  
Πανθηραϊκός-Αστέρας Τραγαίας
- Δημ. Στάδιο Νάξου, 15.00:  
ΠΑΣ Νάξου-Α.Ε. Πάρου

Αναμονή και στα Πρωταθλήματα Υποδομών

Σε αναμονή βρίσκεται και η έναρξη των Πρωτα-
θλημάτων Υποδομών της Ε.Π.Σ., για τη νέα σεζόν, 
με τις κατηγορίες και τους ομίλους να έχουν δια-
χωριστεί ως εξής:
Πρωτάθλημα Κ-16

1ος Όμιλος: Αίας Σύρου, Κανονιέρηδες Σύρου, 
Ανδριακός, ΠΑΣ Τήνου, Νέος Α.Ο. Σύρου, Α.Ε. Μυ-
κόνου.

2ος Όμιλος: Μαρπησσαϊκός, Νηρέας, Πανσιφ-
ναϊκός, Α.Ο. Πάρου, Παμμηλιακός.

3ος Όμιλος: ΠΑΣ Νάξου, Πανναξιακός, Σαντο-
ρίνη, Φιλώτι, Πανθηραϊκός.
Πρωτάθλημα Κ-14

1ος Όμιλος: Α.Ο. Μυκόνου, Αίας Σύρου, Ελλάς 
Σύρου, Νέος Α.Ο. Σύρου, ΠΑΣ Τήνου.

2ος Όμιλος: Κανονιέρηδες Σύρου, ΑΠΣ Κύθνου, 
Πανσιφναϊκός, Παμμηλιακός 1, Παμμηλιακός 2.

3ος Όμιλος: ΠΑΣ Νάξου, Πανναξιακός, Α.Ο. 
Πάρου, Φιλώτι, Α.Σ. Ίου, Πανθηραϊκός, Μαρπησ-
σαϊκός, Νηρέας.
Πρωτάθλημα Κ-12

1ος Όμιλος: Α.Ο. Μυκόνου, Ανδριακός 1, Αν-
δριακός 2, ΠΑΣ Τήνου, Ελλάς Σύρου 1, Ελλάς Σύ-
ρου 2.

2ος Όμιλος: Κανονιέρηδες Σύρου, Αίας Σύρου, 
Παμμηλιακός 1, Παμμηλιακός 2, Α.Ο. Πάρου, Νέος 
Α.Ο. Σύρου.

3ος Όμιλος: ΠΑΣ Νάξου, Μαρπησσαϊκός, Νη-
ρέας, Πανθηραϊκός, Σαντορίνη, Φιλώτι.

Αναδιάρθρωση Επιτροπών στην Ε.Π.Σ.Κ.

Στην τελευταία της συνεδρίαση η Ε.Π.Σ. Κυκλά-
δων προχώρησε και σε αναδιάρθρωση των Επι-
τροπών της, οι οποίες ανακοινώθηκαν και έχουν 
ως εξής:
Εξελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος: Δεσύπρης Ιωάννης
Μέλη: Σουερέφ Ματθαίος, Σκοπελίτης Εμμανουήλ
Επιτροπή Πρωταθλήματος και Κυπέλλου
Πρόεδρος: Δαλέζιος Ιωάννης

Μέλη: Φωτεινός Αντώνιος, Φωτεινιάς Φραγκί-
σκος
Επιτροπή Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων
Πρόεδρος: Κουλουμπής Παναγιώτης
Μέλη: Χαλαβαζής Λεονάρδος, Μυτάκη Μαρία
Επιτροπή Προμηθειών
Πρόεδρος: Χαλαβαζής Λεονάρδος
Μέλη: Δαλέζιος Ιωάννης, Λουκής Νικόλαος
Επιτροπή Στατιστικής και Γηπέδων
Πρόεδρος: Γαλανός Μάριος
Μέλη: Λουκής Νικόλαος, Χαλαβαζής Λεονάρδος
Επιτροπή Ασφάλειας και Πρόληψης Βίας
Πρόεδρος: Γαλανός Μάριος
Μέλη: Παρούσης Γεώργιος, Μυτάκη Μαρία
Υγειονομική Επιτροπή 
Πρόεδρος: Απέργης Σέργιος 
Μέλη: Αλτουβάς Γεώργιος, Ζουλουφός Μιχαήλ
Τεχνική Επιτροπή
Πρόεδρος: Φρέρης Ειρηναίος
Μέλη: Σιγάλας Ιωάννης, Μήλας Ιωάννης, Κα-
μπουράκης Χαράλαμπος, Κρητικός Φλώριος
Επιτροπή Γηπέδου
Πρόεδρος: Φρέρης Ειρηναίος
Μέλη: Δαλέζιος Ιωάννης, Φωτεινιάς Φραγκίσκος
Επιτροπή Διαιτησίας
Πρόεδρος: Μενδρινός Λάμπρος
Μέλη: Αρμακόλας Αναστάσιος, Ρηγούτσος Βικέ-
ντιος, Δεσύπρης Νικόλαος
Πειθαρχική Επιτροπή
Πρόεδρος: Γαβαλάς Αντώνιος
Μέλη: Παπαμάρκος Αθανάσιος, Ρούσσος Ιωάν-
νης, Γρυπάρης Νικήτας
Επιτροπή Γυναικείου και Ανάπτυξης
Πρόεδρος: Κουλουμπής Παναγιώτης
Μέλη: Δαλέζιος Ιωάννης, Μυτάκη Μαρία

Ξεκινά Σχολή Διαιτησίας στις Κυκλάδες

Η Επιτροπή Διαιτησίας της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων 
ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσει Σχολή Διαιτησίας 
Ποδοσφαίρου στη Σύρο, αλλά και σε όσα νησιά του 
Νομού Κυκλάδων υπάρξει ενδιαφέρον.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κατεβάσουν από 
την ιστοσελίδα της Ένωσης (epskyklades.gr) το 
σχετικό έντυπο αίτησης για την Σχολή Διαιτησί-
ας, να το συμπληρώσουν και το αποστείλουν ηλε-
κτρονικά στο e-mail: epskykladon@gmail.com. 
Σημειώνεται ότι βασική προϋπόθεση για τη Σχολή 
Διαιτησίας είναι οι υποψήφιοι να είναι ηλικίας 16 
ετών και άνω και να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον 
Γ’ τάξης Γυμνασίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, στον πρόεδρο 
της Επιτροπής Διαιτησίας Λάμπρο Μενδρινό (τηλ. 
6947776074).

Σήμερα η Γενική Συνέλευση της Ε.Π.Ο.

Για σήμερα Παρασκευή έχει οριστεί η πολυσυ-
ζητημένη και περιβόητη Γενική Συνέλευση της 
Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, όπου 
αναμένεται να παρθεί απόφαση σχετικά το σοβαρό 
θέμα του Μητρώου που ταλαιπωρεί πολλά αθλη-
τικά σωματεία.

Θυμίζουμε, ότι η υπ’ αριθμ. 435525/13.9.2022 
εγκύκλιος της Γ.Γ.Α. ενημερώνει τις περιφέρειες 
να μην προχωρήσουν στην έκδοση άδειας διεξα-
γωγής αθλητικών συναντήσεων εάν όλα τα σωμα-
τεία δεν είναι πλήρως εγγεγραμμένα στο Μητρώο 
Αθλητικών Σωματείων ή δεν έχουν την Ειδική 
Αθλητική Αναγνώριση και τους απαγορεύει επί-
σης και την χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται, ότι στα πρωταθλήματα της Ε.Π.Σ. 
Κυκλάδων έχουν δηλώσει συμμετοχή συνολικά 25 
σωματεία, εκ των οποίων τα 8 δεν έχουν εγγραφεί 
ακόμα στο Αθλητικό Μητρώο.

Νέο φιλικό για 
την Α.Ε.Π.

Σε «ανταποδοτικό» φιλικό παιχνίδι, αυτή τη φορά 
στο γήπεδο «Νίκος Βλακός» της Τραγαίας Νάξου, 
η Α.Ε. Πάρου αντιμετώπισε τον Πανναξιακό για 
δεύτερη φορά σε μία εβδομάδα, σ’ ένα τεστ - 
πρόβα ενόψει του Κυπέλλου Κυκλάδων.

Και στο δεύτερο φιλικό η ομάδα της Πάρου είχε 
πολλές και εμφανείς ελλείψεις ποδοσφαιριστών 
λόγω τραυματισμών, με την αποστολή να απαρ-
τίζεται μόλις από 14 άτομα, ενώ και η κούραση 
από την περίοδο της προετοιμασίας ήταν ορατή, με 
συνέπεια να γνωρίσει την ήττα με σκορ 5-1.

Από την πλευρά τους και οι δύο προπονητές 
-τόσο ο Γιώργος Μοστράτος για την Α.Ε.Π., όσο 
και ο Γιώργος Προμπονάς για τον Πανναξιακό- 
προσπάθησαν να βγάλουν χρήσιμα αγωνιστικά 
συμπεράσματα, σ’ ένα φιλικό όπου η εικόνα των 
ομάδων ήταν διαφορετική και σίγουρα έχουν πολ-
λές παρατηρήσεις και βελτιώσεις να κάνουν ενό-
ψει του πρώτου επίσημου αγώνα που ακολουθεί 
για το Κύπελλο.

Τα γκολ του αγώνα

Στο πρώτο ημίχρονο ο Πανναξιακός ήταν πιο 
ουσιαστικός και κατάφερε να προηγηθεί με 3-0 
χάρη σε γκολ που σημείωσαν οι Πίντο, Τσουρής 
και Ευριπιώτης. Στην επανάληψη ο Νίκος Βα-
θρακοκοίλης μείωσε προσωρινά το σκορ σε 3-1, 
πετυχαίνοντας το πρώτο του γκολ με τη φανέλα 
της Α.Ε.Π., ενώ στη συνέχεια το τελικό 5-1 για τον 
Πανναξιακό διαμόρφωσαν οι Γκαστόν και Γιαννα-
κόπουλος.

Οι συνθέσεις

Πανναξιακός: Λουλάι, Καράι, Βαθρακοκοίλης, 
Γιάννης, Πίντο, Ευριπιώτης, Ντάσιος, Κοττάκης, 
Γκάστον, Τσουρής, Κουλούρης. (Στο β’ ημίχρονο 
έπαιξαν και οι: Ποθητός, Γιαννούλης, Μανδηλα-
ράς, Γιαννακόπουλος, Καρβούνης, Πρεβόλης, Πα-
παματθαίου, Ν. Φράγκου, Ε. Φράγκου).

Α.Ε. Πάρου: Βασιλάρης, Δ. Κρητικός, Παπαδό-
πουλος, Κοτσιοβός, Γκέρτι, Παντελαίος, Μουράι, 
Βασιλόπουλος, Ραγκούσης, Σ. Κρητικός, Βαθρακο-
κοίλης. (Στο β’ ημίχρονο έπαιξαν και οι: Ρούσσος, 
Μπέρτι, Μανωλακούδης).

Ακαδημίες 
Νηρέα

Με οργανωμένες κινήσεις από τον πρόεδρο Μα-
νώλη Σιφναίο και τη λειτουργία αγωνιστικών τμη-
μάτων ποδοσφαίρου, βόλεϊ και μπάσκετ ανοίγει η 
νέα αθλητική χρονιά για τον ΑΜΕΣ «Νηρέας».

Στο τμήμα ποδοσφαίρου προπονητές είναι οι 
Μιχάλης Παπαδάκης, Αντώνης Κορτιάνος, Νίκος 
Καρποδίνης, Γρηγόρης Κουτσιούκης και Ανδρι-
άννα Μουχτή, ενώ στο τμήμα βόλεϊ προπονητής 
είναι ο Γιώργος Χανιώτης και στο τμήμα μπάσκετ 
ο Ηλίας Γιαννακούρης.

Οι εγγραφές συνεχίζονται και όσοι ενδιαφέρο-
νται μπορούν να επικοινωνήσουν για πληροφο-
ρίες στα τηλέφωνα: 6906 501 829 (ποδόσφαιρο), 
6972 840 108 (βόλεϊ) και 6977 913 683 (μπάσκετ).

αθλητικά



Μία εξαιρετική εκδήλωση - αφιέρωμα, 
με πλούσιο υλικό για τα 100 χρόνια από τη 

Μικρασιατική καταστροφή, παρουσίασαν το βράδυ 
της Δευτέρας (26/9) οι εκπαιδευτικοί και μαθητές 

του Γενικού Λυκείου Πάρου, στο κατάμεστο από 
κόσμο ανοιχτό θέατρο του σχολείου. Με τίτλο 

«Να θυμάσαι, μην ξεχνάς...», αρκετές συγκινήσεις 
και επίσημες προσκεκλημένες την ηθοποιό και 

συγγραφέα, Μιμή Ντενίση και την πρόεδρο 
του Προσφυγικού Μουσείου Ελληνισμού, Έφη 

Μαυροπούλου, το ΓΕ.Λ. Πάρου τίμησε τον 
Μικρασιάτικο Ελληνισμό.

Το ΓΕ.Λ. Πάρου 
τίμησε τον 

Μικρασιάτικο 
Ελληνισμό




