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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), 
Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Market In (περιφε-
ρειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), 
Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market 
Μηνάς Καλακώνας
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, Σ/Μ Market 
In, Σ/Μ Proton Άγιοι Ανάργυροι ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας 
Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO, φούρνος «Δήμητρα» Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» ΛΟΓΑΡΑΣ: καφέ 
«cofee time» ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: ψητοπωλείο «Καναδός»
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσια-
κός Φούρνος της Αγκαιριάς ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριάνος, Φούρνος 
Ραγκούση
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Λοιπόν σαν να παραπήραν αέρα οι ακατανόμα-
στοι. Τις προάλλες μου έστειλε μήνυμα ο Βαγ. Σκα-
ραμαγκάς και μου έγραψε: «Μην δεις Μπάρτσα-
Ρεάλ εσύ. Να δεις την ματσάρα στο «Παγκρήτιο», 
Εργοτέλης-Παναθηναϊκός». Καλά-καλά, λέτε ό,τι 
θέλετε εσείς. Η ομαδάρα έπιασε τους 14 βαθμούς 
και θέλει άλλους τόσους για να σωθεί και μαθημα-
τικά. Άσε που προχωράμε και στο κύπελλο. Σιγά-
σιγά πάει ο Αλαφούζας. Τι νομίζατε;

Τώρα που έγραψα Αλαφούζος και τις επιτυχίες 
του με την Πανάθα, τι λέτε πως μου ήρθε στο μυα-
λό. Η είδηση ότι η Γρηγορία, θα ηγηθεί αντιμνημο-
νιακού μπλοκ! 
Αντιμνημονιακό 
μπλοκ η Γρηγο-
ρία; Μοντέλο για 
κομμώσεις εγώ! 
Άντε και να δούμε 
τι απ’ όλα είναι πιο 
σοβαρό!

Δεν ξέρω πό-
σοι το καταλάβα-
τε, αλλά η Ραχήλ 
Μακρή, στην ανα-
κοίνωσή της διαμαρτύρεται ουσιαστικά για τις πα-
ρεμβάσεις που έγιναν από Πάρο, απευθείας στον 
Καμμένο, για την υπόθεση της ερώτησης που κα-
τέθεσε. Και που είσαι ακόμα Ραχούλα. Μέχρι τους 
Άγιους Πάντες θα φθάσει το θέμα. (Ραχούλα, εκ 
του Ραχήλ, Ραχούλα).

Στην ονομαστική μου εορτή, εκτός των άλλων 
ευχών, έλαβα και από 6 βουλευτές και άλλους τό-
σους πολιτευτές. Σαν να μου μυρίζουν εκλογές.

Προς καλοθελητάδες Δήμου Πάρου: Πρώτα να 
διαβάζετε καλά τα κείμενα και ύστερα να πηγαίνε-
τε και να κάνετε τον Αρτέμη Μάτσα. Και επειδή, δεν 
το έχετε, auf wiedersehen, για να είσαστε ασορτί 
με το «οι Γερμανοί είναι φίλοι μας».

Ο Κόκκινος έχει πάρει σβάρνα τα νησιά και όπου 
γάμος και χαρά ο Χαράλαμπος πρώτος. Άστο Μπά-
μπη, τα έχουν βρει σε κεντρικό επίπεδο και πηγαί-
νουν για συνδυασμό (Kombina(tion) στα Γερμανι-
κά) με επικεφαλής το Μαχαιρίδη.

Άσχετο: Με τόσο Γερμανικό που έχω ρίξει σήμε-

ρις, δεν μπορεί, όλο και κάποια διαφήμιση θα μου 
δώσει η κυρά Αγγέλα! 

Και μιας και πιάσαμε την κυρά-Μέρκελ, να σας 
πω και μία είδηση με πραγματικό ενδιαφέρον. Η 
Αγγέλα λοιπόν, είναι παντρεμένη (με άνδρα) τον κ. 
Γιοακίμ Σάουερ. Ο κ. Σάουερ λοιπόν, ήταν καθηγη-
τής της στο πανεπιστήμιο. Το μόνο πρόβλημα ήταν 
πως και οι δύο ήταν παντρεμένοι! Τα προβλήματα 
ξεπεράστηκαν στη συνέχεια όταν και οι δύο απο-
φάσισαν να χωρίσουν ώστε να παντρευτούν! Από 
τότε στεγάζουν τον έρωτά τους σ’ ένα διαμέρισμα 
του Βερολίνου. Ή έχουμε παραπολιτικές ειδήσεις 

ή δεν έχουμε σή-
μερα. (Έχω και 
κάτι άλλα πιο πι-
περάτα από την 
εποχή που ήταν 
παράνομο ζευγά-
ρι, αλλά δεν έχω 
κάνει μετάφραση 
όλη τη Γερμανική 
«Εσπρέσο», ώστε 
να σας τα μεταφέ-
ρω με σιγουριά).

Μ’ αρέσει ο τρόπος που ασκείται η πολιτική στην 
Πάρο. Το Συντονιστικό ανέστειλε τη δράση του το 
καλοκαίρι λόγω τουρισμού. Μετά μπερδεύτηκαν 
με τις ανακοινώσεις και τώρα κάτι μου λέει πως 
σε λίγες μέρες θα αναστείλουν πάλι τη δράση τους 
λόγω Χριστουγέννων. Ε, μετά είναι η Πρωτοχρο-
νιά, τα Φώτα, του Άη Γιάννη, η κατάθεση των δη-
μοτικών συνδυασμών στο Πρωτοδικείο Σύρου, οι 
εκλογές, το καλοκαίρι.

Η θέση μας φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Τα ψεύτικα 
διλήμματα

Inside Information

Αφού είδε η ομάδα του (Τ)ΣΥΡΙΖΑ εξωτερικού, 

πως το παιχνίδι για δημιουργία δημοτικού συνδυ-

ασμού δεν βγαίνει, αποφάσισαν να τα βρουν με 

τον (Τ)ΣΥΡΙΖΑ εσωτερικού. Και για να μην πάνε 

στην επίσκεψη δίχως το κάτι τι, αποφάσισαν να 

πάνε πεσκέσι επικεφαλής για το συνδυασμό! Το 

μόνο τους θέμα τώρα είναι το αμπαλάρισμα, κα-

θώς το πεσκέσι έχει τόσο σχέση με το (Τ)ΣΥΡΙΖΑ, 

όσο ο Αλαφούζος με το πρωτάθλημα… Από την 

άλλη οι του εσωτερικού, καλά κάνουν και προ-

σπαθούν να δουν οι του εξωτερικού που το πάνε 

και πόσο θράσος έχουν…

Μέσα στο καλοκαίρι κάθεσαι στον ήλιο και καίγεσαι 
και παράλληλα διαμαρτύρεσαι για τις συνέπειες της 
ηλιακής ακτινοβολίας. Δεν κάνεις το αυτονόητο, να 
φύγεις από τον ήλιο, να πας στη σκιά, αλλά το παίζεις 
αγωνιστής, κακομοίρης και ηλιοκαμένος.

Αυτό το είδος των αγωνιστών μου θυμίζουν όλοι 
οι δήθεν αγανακτισμένοι αντιμνημονιακοί. Διαμαρτύ-
ρονται για τις συνέπειες του μνημονίου, αλλά θέλουν 
να παραμείνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, να ασπά-
ζονται την πολιτική του ΔΝΤ, να υποστηρίζουν τους 
«καλούς» τραπεζίτες. Μα αν δε φύγεις από τον ήλιο 
πώς είναι δυνατόν να μην καείς; Αν δε φύγεις από 
την ΕΕ, το ΔΝΤ, τους Τραπεζίτες, πώς πιστεύεις ότι 
θα γλιτώσεις από τα μνημόνια και τις συνέπειες τους; 
Η ανεργία, η φτώχεια, οι κατασχέσεις και γενικά η 
εξαθλίωση του λαού δεν είναι βασική πολιτική τους; 
Όμως, αυτό το πρόβλημα, δηλαδή, σε ποια όχθη θα 
βρεθούμε δε θα λυθεί στις δημοτικές εκλογές. Αυτό 
το δίλημμα το αντιμετωπίζουμε καθημερινά στη ζωή 
μας, και θα κυριαρχήσει στις γενικές βουλευτικές 
εκλογές, όποτε και αν γίνουν.

Στις δημοτικές εκλογές αυτό που πρέπει να καθο-
ρίζει που θα παει η ψήφος μας είναι το πρόγραμμα 
εκείνου του συνδυασμού που θα δεσμευτεί για την 
ανάπτυξη του τόπου μας και θα προβλέπει μέτρα για 
την ευημερία των κατοίκων των νησιών μας. Επίσης, 
θα πρέπει να θυμηθούμε τι έκαναν κατά τη διάρκεια 
της όποιας θητείας τους όσοι υπηρέτησαν σε κάποιο 
αξίωμα. Τι έκαναν λόγου χάρη για τα προβλήματα της 
υγείας, της παιδείας, ποια ήταν η θέση τους για το 
νέο αεροδρόμιο, για το υγειονομικό αεροπλάνο κλπ. 
Θα εμφανιστούν οι όψιμοι σωτήρες με τη σημαία του 
αντιμνημονιακου επαναστάτη για να μας παραπλανή-
σουν, ενώ μέχρι σήμερα υπερασπίζονταν πολιτικές 
των συγκυβερνήσεων. Καθήκον δικό μας είναι να 
απορρίψουμε τα ψεύτικα διλλήματα για το καλό του 
τόπου.

Λαουτάρης
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ηµερολόγια 2014
Επιλέξετε σήµερα µέσα από δεκάδες προτάσεις,

το νέο σας ηµερολόγιο ή ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί

τη δική σας µοναδική ιδέα! 
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Ανακοινώσεις 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΔΩΝ (δ)  

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πετράκη 28
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10563
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ε. Στραβοδήμου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3227371 
TELEFAX: 210 3251992 
e-mail:  eyde.adne@ggde.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ανακοινώνεται ότι έχει γίνει η παρακατάθεση για την απαλλο-

τρίωση ακινήτων (που απαλλοτριώθηκαν σύμφωνα με την ΚΥΑ 
1011572/1015/0010/06.03.2002, για την κατασκευή του έργου 
«Νέο πεδίο ελιγμών κρατικού αερολιμένα Πάρου») στο Ταμείο Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων ποσών 76.623,45€ και 400,00€ όπως 
προκύπτει από τα σχετικά γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης 
(γραμμάτιο Νο. 15344 και γραμμάτιο Νο. 15343, που δημοσιεύτηκαν 

στο ΦΕΚ 362/17.10.2013 Τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων 
και πολεοδομικών θεμάτων). 

Τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα φαίνονται στο συνημμένο κτηματο-
λογικό πίνακα με τους φερόμενους ιδιοκτήτες. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 
17Α’/2001) («Περί κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων των 
ακινήτων»), ο φερόμενος ιδιοκτήτης απαλλοτριωθέντος ακινήτου, 
πρέπει να παραδώσει εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποί-
ηση δημοσίευσης του γραμματίου παρακατάθεσης σε σχετικό ΦΕΚ, 
το απαλλοτριωθέν ακίνητο. 

Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί στις προβλεπόμε-
νες από το Νόμο ενέργειες για την αποβολή του φερομένου ιδιο-
κτήτη από το απαλλοτριωθέν ακίνητό του, με όλες τις εις βάρος του 
ενέργειες που θα προκύψουν από την καθυστέρηση παράδοσης του 
ακινήτου.    

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ 
Πολ. Μηχ. Με Β’ β. 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 
Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
1 0071 1) Γεώργιος Σπανός του Εμμανουήλ και της Άν-

νας
2) Ανώνυμος εταιρεία Τεχνικών – Εμπορικών – Βιομηχανικών – 

Τουριστικών και Ναυτικών Επιχειρήσεων, Κυκλαδίτικες Βίλες

Νέο ΔΣ στην 
«Αρηίς»

Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 13 
Οκτωβρίου, ο σύλλογος γυναικών Πάρου «Αρηίς», συ-
γκροτήθηκε σε σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΡΙΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: 
ΡΟΔΙΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΤ-
ΣΑΓΓΟΥ ΧΑΡΑ ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΑΜΙΑΣ: ΣΠΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ ΔΗΜ.ΣΧΕ-
ΣΕΩΝ: ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, ΠΟΛΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΑ-
ΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ, ΠΑΤΤΕ 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΛΟΜΒΑΡΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΓΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΥ-
ΝΑΙΚΩΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ «ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΩΝ ΚΥ-
ΚΛΑΔΩΝ»: ΤΡΙΧΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΦΥΡΟΓΕΝΗ ΑΝΤΙΠΑ-
ΡΙΩΤΗ ΣΤΕΛΛΑ  

Ευχαριστήριο ΓΕΛ
Ο σύλλογος καθηγητών του Γενικού Λυκείου Πάρου, 

με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε ονομαστικά συμπολί-
τες μας, οι οποίοι, παρά τις δύσκολες οικονομικές συν-
θήκες, ανταποκρίθηκαν άμεσα στο αίτημά τους και προ-
σέφεραν δωρεάν στο σχολείο μια σειρά από πολύτιμα 
μηχανήματα που θα βοηθήσουν στο έργο των καθηγη-
τών και στην  πρόοδο των μαθητών.

Συγκεκριμένα, προσφέρθηκαν: Φορητοί Η/Υ, βιντεο-
προβολείς, Η/Υ και οθόνες και ένα πολυμηχάνημα.

Ευχαριστήριο
Η κα Μαρία Ιατροπούλη, ευχαριστεί τον χειρουργό 

και διευθυντή του Γ.Ο.Ν.Κ. Άγιοι Ανάργυροι, κ. Νησιώ-
τη Αθανάσιο, τον κ. Πάντο Τριαντάφυλλο, την κα. Ναυ-
πλιώτου Μαρία, την κα. Αρκά Αιμιλία και το νοσηλευτι-
κό προσωπικό για την νοσηλεία της.

Εκπτώσεις
Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του τελευταίου νόμου 

ξεκίνησε από 1η Νοεμβρίου, η φθινοπωρινή ενδιάμεση 
εκπτωτική περίοδος που θα λήξει στις 10 Νοεμβρίου.

Σύμφωνα με τον εμπορικό σύλλογο Πάρου-Αντιπά-
ρου, οι εκπτώσεις επιτρέπονται πλέον τέσσερις φορές 
το χρόνο, ως εξής:

α) Τακτικές εκπτώσεις: από τη δεύτερη Δευτέρα του 
Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και από τη 
δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυ-
γούστου.

β) Ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι: το πρώτο δεκα-
ήμερο του Μαΐου και το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμ-
βρίου.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, πέραν της αναγρα-
φής της παλαιάς και της νέας τιμής των προϊόντων και 
υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται 
και η αναγραφή και η εμπορική επικοινωνία ποσοστού 
έκπτωσης. Σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο προσφορών 
επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνον η ευκρινής ανα-
γραφή της παλαιάς και της νέας τιμής των αγαθών ή 
των υπηρεσιών. Είναι αυτονόητο ότι, σύμφωνα με τη 
διατύπωση του νόμου, η χρησιμοποίηση ποσοστού 
επιτρέπεται πλέον αποκλειστικά για τις εκπτώσεις και 
απαγορεύεται τόσο για τις προσφορές όσο και για τις 
προωθητικές ενέργειες.

Τέλος, στην ανακοίνωσή ο εμποροεπαγγελματικός 
Σύλλογος των νησιών μας επισημαίνει: «[…] Στην περί-
πτωση που οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή παραπλανη-
τικές ως προς το ποσοστό τους ή ως προς την ακρίβεια 
των αναγραφόμενων τιμών ή ως προς την ποσότητα 
των προσφερόμενων με έκπτωση προϊόντων ή ενέχουν 
οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση του 
καταναλωτή, επιβάλλεται πρόστιμο ποσού ίσου με το 
1% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι κα-
τώτερο από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ. Σε περίπτωση 
που επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια 
παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το πρόστιμο 
αυξάνεται στο 3% του ετήσιου κύκλου εργασιών της συ-
γκεκριμένης επιχείρησης». 

Αναζητούνται
καθηγητές…

Από το ΕΠΑ.Λ. ΠΑΡΟΥ ανακοινώθηκε ότι αναζητού-
νται εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ18.33 (Βρεφονηπιοκόμοι) 
κατά προτεραιότητα ή ΠΕ14 (Ιατροί) ή ΠΕ18.10 (Νοση-
λευτές), προκειμένου να διδάξουν ως ωρομίσθιοι τα 
μαθήματα της ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 
στη Γ’ τάξη του ΕΠΑ.Λ. Πάρου, το τρέχον σχολικό έτος 
2013-2014. 

Όσοι ενδιαφέρονται κατ’ αρχήν για το παραπάνω 
θέμα, παρακαλούνται να επικοινωνήσουν το ταχύτερο 
δυνατόν με το σχολείο τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, 
για περισσότερες λεπτομέρειες. (Τηλ.: 22840-24124, κ. 
Νικόλαος Φλέσσας).

Ψυχοσωματική 
υγεία

Η Κινητή Μονάδα Ψυχι-
κής Υγείας Ε.Π.Α.Ψ.Υ. και 
ο Δήμος Πάρου, συνδιορ-
γανώνουν το Σάββατο 16 
Νοεμβρίου, στις 6:30 το 
απόγευμα, στην αίθουσα 
του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος», εκδήλωση για 
την ψυχοσωματική υγεία.

Στην εκδήλωση θα συζη-
τηθούν τα εξής θέματα:

Υγεία και ασθένεια: Βιολογικά ή και ψυχοκοινωνικά 
φαινόμενα; Α. Πούλιος, Ψυχολόγος, Συντονιστής Κινη-
τής Μονάδας Δυτικών Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ.

Αντιμετωπίζοντας την κατάθλιψη: Σ. Παντελίδου, 
Ψυχολόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη Κινητών Μονά-
δων ΕΠΑΨΥ

Αγχώδεις διαταραχές και η διαχείριση τους: Α. 
Γκίκας, Ψυχίατρος Κλιμακίου Πάρου Κινητής Μονάδας 
ΕΠΑΨΥ.

Ευχαριστήριο
Την Κυριακή 20-10-2013 στον Ιερό Ναό ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ-

ΔΑΣ ΛΕΥΚΩΝ, τελέσθηκε η νεκρώσιμος ακολουθία για 
τον τελευταίο και αγαπημένο γιο της οικογένειας του 
Ευσταθίου και της Αναστασίας Σκανδάλη, τον Νικόλα. 

Είχε γεννηθεί τον Ιούνιο του 1931 και ήταν ένας γνήσι-
ος Λευκιανός λάτρης του χωριού, γλεντζές, κοινωνικός, 
καλός φίλος και αγαπητός σε όλους τους συχωριανούς 
του. Η τελευταία του επιθυμία ήταν να αναπαυθεί στον 
τόπο όπου γεννήθηκε, μεγάλωσε και αγάπησε. Ας είναι 
ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει.

Η οικογένεια του ευχαριστεί όλους τους συγγενείς και 
φίλους που παρευρέθηκαν στην νεκρώσιμη ακολουθία 
και προσέφεραν την δωρεάν τους για την οικονομική 
ενίσχυση του γηροκομείο της Πάρου σύμφωνα με την 
τελευταία επιθυμία του εκλιπόντα.  Ιδιαίτερες ευχαριστί-
ες στην κ. Μαρία Κονταράτου και τον Αποστόλη Παντε-
λαίο, για την συμπαράσταση και βοήθεια που με ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον προσέφεραν.

Δράσεις των γυ-
ναικών Νάουσας

Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, ανακοίνωσε την 
έναρξη εργαστηρίου «ανταλλαγής μυστικών».

Συγκεκριμένα, το εργαστήρι ανταλλαγής μυστικών 
ξεκινάει με την τέχνη του ψηφιδωτού, ενώ μέσα στους 
επόμενους μήνες θα ξεκινήσουν και τα υπόλοιπα τμή-
ματα, που είχαν δημιουργηθεί πέρυσι, καθώς και νέα, 
πολύ ενδιαφέροντα.

Σύμφωνα με το σύλλογο γυναικών «ένας πολύ όμορ-
φος και δημιουργικός τρόπος να απασχολούμαστε τις 
ελεύθερες ώρες μας, ειδικά το χειμώνα». Η πρώτη συ-
νάντηση, για εκδήλωση ενδιαφέροντος-δηλώσεις συμ-
μετοχής στο εργαστήρι ψηφιδωτού, καθώς και γνωριμία 
με τη δασκάλα κ. Σοφία Πιτσικάλη και το αντικείμενο, 
θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 2013 στις 
16:30, στη Στέγη του συλλόγου στη θέση «Παναγία-Μύ-
λοι» Νάουσας. Τα μαθήματα θα γίνονται κάθε Δευτέρα 
και Σάββατο 16:30-19:30. Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 
22840-52555 και 6974-092618 (κ. Μαρία Τριπολιτσιώ-
του-Τσουνάκη).

Επίσης, για μία ακόμα χρονιά ο σύλλογος γυναικών, 
θα επισκεφθεί την Αμοργό, με αφορμή τους εορτα-
σμούς για τα Εισόδια της Θεοτόκου στις 21 Νοεμβρίου!

Πριν τα Μεσάνυχτα
Η κινηματο-

γραφική λέ-
σχη του ΑΜΕΣ 
«Νηρέας», ξε-
κινάει και πάλι 
τις προβολές 
της. 

Η έναρξη θα 
γίνει την Κυ-
ριακή 3 Νοεμ-
βρίου 2013, στις 19:30, με τη γυρισμένη στη Μεσσηνία 
ταινία «Πριν τα Μεσάνυχτα», σε σκηνοθεσία  Ρίτσαρντ 
Λινκλέιτερ με τους: Ίθαν Χοκ, Ζιλί Ντελπί, Ξένια Καλο-
γεροπούλου, Σίμους Ντέιβι - Φιτζπάτρικ, Αθηνά Ραχήλ 
Τσαγγάρη.

Η υπόθεση της ταινίας έχει ως εξής: Ο Τζέσι και η Σε-
λίν, οι ήρωες που γνωρίσαμε και αγαπήσαμε στις ταινίες 
«Πριν το Ξημέρωμα» (1995) και «Πριν το Ηλιοβασίλε-
μα» (2004), είναι τώρα ζευγάρι με παιδιά και κάνουν τις 
διακοπές τους στην Ελλάδα. Την τελευταία ημέρα της 
παραμονής τους στη χώρα η σχέση τους θα δοκιμαστεί 
με απρόοπτο τρόπο…
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Ανακοίνωση
Το Σάββατο 2 Νοεµβρίου θα 
λειτουργήσουν τα ιατρεία:

• Ενδοκρινολογικό,
κα. Αργυρού Μαρία-Παρασκευή
• Ωτορινολαρυγγολογικό,
κος. Σφήκας ∆ηµήτριος
ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22840-27479 | FAX: 22840-27480

Εκλογές στο 
Γυμνάσιο
Παροικιάς

Στις 9/10/2013 έγιναν εκλογές στο Γυ-
μνάσιο Παροικιάς, για την ανάδειξη των 
5μελών μαθητικών συμβουλίων των 
τμημάτων του σχολείου και του 15με-
λούς συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
 15 μελές Συμβούλιο Γυμνασίου 

Πάρου
Πρόεδρος: Κουταλίδης Νικόλα-

ος, Αντιπρόεδρος: Γκόκα Αικατερίνη, 
Γραμματέας: Σιφναίου Σταματούλα, Τα-
μίας: Μπαρμπαρή Αικατερίνη , Μέλη: 
Σκιαδάς Σπυρίδων, Καραφυλλάκης Αρι-
στοτέλης, Ζουμή Κων/να, Σαρρής Κων/
νος, Χερουβείμ Φλώρα, Μπιζά Ειρήνη, 
Δανιηλόπουλος Αλέξανδρος, Κότσαρης 
Χρήστος. Για τη Σχολική Επιτροπή του 
Γυμνασίου Πάρου, ορίστηκε ως εκπρό-

σωπος των μαθητών ο Κίτα Φώτης. Για 
την επιτροπή ελέγχου του κυλικείου 
ορίστηκε ως εκπρόσωπος των μαθητών 
ο Καλαφατάς Κων/νος, με αναπληρω-
ματικό των Μπαρμπαρή Στυλιανό.

Α1
Πρόεδρος: Γεωργιάδης Παναγιώτης, 

Γραμματέας: Καραφυλλάκη Πηνελόπη, 
Ταμίας: Γκιόκα Ιωσήφ, Μέλη:  Καρα-
τζούνη Ιωάννα, Ασπρολούπος Ευστάθιος

Α2
Πρόεδρος: Καραφυλλάκης Αριστο-

τέλης, Γραμματέας: Κουτσορίζος Θο-
δωρής, Ταμίας: Μαρινάκης Δημήτρης, 
Μέλη:  Λουκή Μαρία, Λουκής Παναγιώ-
της  

Α3
Πρόεδρος: Παπαδόπουλος Λουκάς, 

Γραμματέας: Πατέλη Ελισάβετ, Ταμίας: 
Μουρλάς Κων/νος, Μέλη: Πρίνα Μανώ-
λης, Πυλόστομος Δημήτρης

 
Α4
Πρόεδρος: Ξανθοπούλου Εμμανουέ-

λα, Γραμματέας: Σωτήρη Πολυξένη, Τα-

μίας: Σκιαδά Αικατερίνη, Μέλη: Σκαν-
δάλης Γεώργιος, Σαρρή Γεωργία

Β1
Πρόεδρος: Ζουμή Κων/να, Γραμμα-

τέας: Δρόσος Γιώργος, Ταμίας: Βαλε-
ντάκη Αθηνά, Μέλη: Καντιώτη Βενετία, 
Διακοδημήτρης Ανδρέας

 
Β2
Πρόεδρος: Κίτα Φώτης, Γραμματέας: 

Κουταλίδη Κων/να, Ταμίας: Κονταράτος 
Αντώνης, Μέλη: Κώτσης Αλέξανδρος, 
Καραγιαννιώτη Αναστασία

 
Β3
Πρόεδρος: Μπαρμπαρής Στυλιανός, 

Γραμματέας: Μπιζά Μαρουλία, Ταμίας: 
Μυτιληναίος Ανδρέας, Μέλη: Μαλατέστα 
Πωλίνα, Μετζιδάκης Νικόλαος

 
Β4
Πρόεδρος: Σουκάντος Ιωάννης, 

Γραμματέας: Πατέρα Νικολέτα, Ταμίας: 
Σαρρής Κοσμάς, Μέλη: Σαρρής Κων/
νος , Σαμαλτάνης Ηλίας

 Β5

Πρόεδρος: Σκιαδάς Σπύρος, Γραμ-
ματέας: Σιφναίου Γεώργιος, Ταμίας: 
Ρηγόπουλος Ιωάννης, Μέλη: Φραγκέδη 
Σύλβια, Τσώλης Ιωάννης

Γ1
Πρόεδρος: Γκόκα Αικατερίνη, Γραμ-

ματέας: Βενάρδου Αρτεμις, Ταμίας: Δα-
φερέρα Σταυρούλα, Μέλη:  Γεωργιάδου 
Ζωή, Καλαφατάς Κων/νος

 
Γ2
Πρόεδρος: Μιχαλάτου Λυδία, Γραμ-

ματέας: Μοστράτου Μαρία, Ταμίας: 
Λάμπρου Σταύρος, Μέλη:  Μπιζά Ειρήνη, 
Κρώνης Δημήτρης

 
Γ3
Πρόεδρος: Τριαντάφυλλος Νικόλαος, 

Γραμματέας: Σαρρής Ιωάννης, Ταμί-
ας: Πατρίκης Αθανάσιος, Μέλη:  Σαρρή 
Σταυρούλα, Ντόμπρης Κων/νος

Γ4
Πρόεδρος: Σιφναίου Σταματούλα, 

Γραμματέας: Χερουβείμ Φλώρα, Ταμί-
ας: Σκιαδάς Γεώργιος, Μέλη:  Χανιώτης 
Κων/νος, Χαλδαίος Δημήτρης.

Βιολογικός: Προς στιγμή 
εμπλοκή

Παραλίγο να σημειωθεί νέα εμπλοκή στο έργο του Βιολογικού Καθαρισμού Αντι-
πάρου, αλλά όπως έγινε γνωστό, η υπόθεση πήρε αναβολή… καθώς το έργο συνε-
χίζεται κανονικά.

Συγκεκριμένα, στις 23 Οκτωβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Αντιπάρου συ-
νήλθε σε ειδική δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα Καλουδά, με θέμα: «Απόφαση – 
Καταγγελία κατά του ιδιοκτήτη «OREO SPITI».

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος στη συνεδρίαση κ. Φα-
ρούπος είπε τα εξής: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου με έκπληξη και αγανάκτηση 
ενημερώθηκε σήμερα ότι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου «OREO SPITI» που συνορεύ-
ει με τμήμα της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού της Αντιπάρου κατέθεσε στις 
17.10.2013 ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΙΤΗΣΗ προς 6 Δημόσιες Υπηρεσίες και με κοινοποίηση στο 
Υπουργείο Οικονομικών και στη Γενική Γραμματεία ΕΣΠΑ με αίτημα να ανακληθεί η 
άδεια του έργου κατασκευής της εγκατάστασης βιολογικού καθαρισμού της Αντιπά-
ρου και να τεθούν νέοι περιβαλλοντικοί όροι. Το Δημοτικό συμβούλιο γνωρίζοντας ότι:
1) το ανωτέρω έργο καθυστέρησε επί οκτώ χρόνια από προσφυγές του  προηγού-
μενου ιδιοκτήτη (οικογένεια Γεωργακοπούλου) στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ)
2) ότι το ΣτΕ απέρριψε την προσφυγή κατά του ανωτέρου έργου τονίζοντας ότι απο-
τελεί έργο προστασίας της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος στην Αντίπαρο
3) ότι μετά την απορριπτική απόφαση του ΣτΕ οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες πα-
ραιτήθηκαν των δύο λοιπών προσφυγών για το ίδιο θέμα που είχαν κατα-
θέσει στο ΣτΕ και πούλησαν το ακίνητό τους στον ιδιοκτήτη «ΟREO SPITI»
4) ότι ο ιδιοκτήτης «ΟREO SPITI» αιφνιδιάζοντας τον Δήμο, από τον 
οποίο είχε τακτική ενημέρωση για την πορεία του έργου, κατέθεσε ασφαλι-
στικά μέτρα με αίτηση προσωρινής διαταγής στις 12.7.2013 που συζητήθη-
καν στο Ειρηνοδικείο Πάρου και το αίτημά τους απερρίφθη από το Ειρηνοδικείο
5) ότι ο ιδιοκτήτης «ΟREO SPITI» κατέθεσε παραίτηση στις 18.9.2013 ενώπιον του   
Ειρηνοδικείου Πάρου κατά την συζήτηση των ασφαλιστικών μέτρων που είχε αιτηθεί

6) ότι ο ιδιοκτήτης «ΟREO SPITI» επανέρχεται σήμερα και αιφνιδιαστικά χωρίς να θέ-
σει οποιοδήποτε ερώτημα στον Δήμο, και ενώ το έργο υλοποιείται με πλήρη σεβασμό 
της ιδιοκτησίας του και του περιβάλλοντος επιθυμεί να σταματήσει το έργο και κατ’ 
ουσία να το απεντάξει από το ΕΣΠΑ και να καταδικάσει την Αντίπαρο να μην έχει σύ-
στημα βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων της και αποχετευτικό σύστημα

7) Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι αύριο διεξάγεται συνάντηση υπηρεσιακών παραγόντων 
με πρωτοβουλία του ΥΠΕΚΑ χωρίς να προσκληθούν οι άμεσα ενδιαφερόμενοι όπως 
η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Αντιπάρου».

Μετά την εισήγηση του κ. Φαρούπου, το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου, ομόφω-
να κατήγγειλε:

«Την απαράδεκτη στάση του ιδιοκτήτη «ΟREO SPITI» ο οποίος αφού εξάντλησε τα 
νομικά μέσα για να σταματήσει το έργο και αφού  απορρίφθηκαν οι αιτήσεις ακυρώσε-
ως και οι προσφυγές του και ενώ το έργο υλοποιείται με κάθε νομιμότητα επανέρχεται 
απευθυνόμενο στην πολιτική ηγεσία και στις χρηματοδοτικές υπηρεσίες του έργου για 
να πετύχει τη διακοπή του. Οι κάτοικοι του νησιού μας και το Δημοτικό Συμβούλιο 
δεν θα επιτρέψουν να επικρατήσει το κακώς εννοούμενο προσωπικό συμφέρον του 
ιδιοκτήτη ο οποίος ενώ γνώριζε την κατασκευή του έργου αγόρασε το ακίνητο του. 
Γνωρίζει πολύ καλά ως συνορεύων ιδιοκτήτης ότι τηρείται πλήρως η περιβαλλοντι-
κή νομοθεσία. Επιδιώκει να μείνει το νησί χωρίς σύστημα αποχέτευσης και βιολογι-
κού καθαρισμού των λυμάτων του.

Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας στερήσει το δικαίωμα για μια καλύτερη ποι-
ότητα ζωής και για ένα καλύτερο μέλλον στους κατοίκους και στις οικογένειες μας.   

Δεν μπορούμε να μην εκφράσουμε την απορία μας για τη σπουδή και την άμεση 
ανταπόκριση και το έντονο ενδιαφέρον του Υπουργείου για το αίτημα του ιδιώτη, ενώ 
κατά γενική ομολογία γνωρίζουμε ότι ανάλογα αιτήματα καθυστερούν επί μήνες ή 
χρόνια. Επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενέργεια μας ή προσφυγή με κάθε ένδικό 
μέσο».

Σημειώνουμε, ότι τελικά δεν συζητήθηκε καμία ανάκληση των εργασιών του Βι-
ολογικού. Επίσης, σε δήλωσή του ο δήμαρχος Αντιπάρου, στην ηλεκτρονική σελίδα 
«Fileleutheros.net» δήλωσε για την υπόθεση: «Το έργο πνοής για την Αντίπαρο, συνε-
χίζεται κανονικά. Δεν μας σταματάει τίποτα».

Τέλος, σε ρεπορτάζ της ίδιας ηλεκτρονικής σελίδας σημειώνεται: «Σύμφωνα με 
υψηλόβαθμα στελέχη του Δήμου Αντιπάρου, η δημοτική αρχή περνά στην αντεπίθεση 
σε ό,τι έχει σχέση τις καταγγελίες».
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Υγρότοποι Πάρου-Αντιπάρου
Ένα τριήμερο περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης έχει ξεκινήσει από χθες Παρα-

σκευή 1η Νοεμβρίου, αφιερωμένο στους υγροτόπους Πάρου-Αντιπάρου, από τη 
WWF Ελλάς, σε συνεργασία με φορείς των δύο νησιών μας.

Οι δράσεις θα κορυφωθούν την Κυριακή (3/11), όπου ποδηλάτες από την Παροι-
κιά (πλ. Μαντώς), θα ξεκινήσουν στις 10:30 το πρωί και φθάνοντας στην Αλυκή, θα 
πραγματοποιήσουν συμβολικό καθαρισμός του εκεί υγροτόπου, περίπου στις 11:30 
το πρωί.

Επίσης, στελέχη του WWF Ελλάς, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Παροικιάς, θα ενημερώ-
σουν το τριήμερο,  τους εκπαιδευτικούς του νησιού μας για ένα μαθητικό διαγωνισμό 
παραμυθιού και βίντεο. Στόχος του συγκεκριμένου εγχειρήματος είναι οι μαθητές να 
ανακαλύψουν, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, τους υγροτόπους του νησιού, 
να εκτιμήσουν την αξία τους (οικολογική, οικονομική, κοινωνική), να τους ερευνή-
σουν, να αντιληφθούν τις απειλές και την ανάγκη προστασίας τους, να απολαύσουν τη 
φύση και να δημιουργήσουν τη δική τους αφήγηση.

Οι υγρότοποι

Η εφημερίδα μας με πληροφόρηση από τη βάση δεδομένων της WWF Ελλάς, πα-
ρουσιάζει περιληπτικά τους 6 υγροτόπους της Αντιπάρου και τους 10 της Πάρου.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

Διπλό
Ο υγρότοπος Διπλό βρίσκεται στην 

ομώνυμη βραχονησίδα περίπου 2 
χιλιόμετρα βόρεια της Χώρας Αντι-
πάρου. Η βραχονησίδα απέχει από το 
νησί της Αντιπάρου μόλις 130 μέτρα. 
Πρόκειται για ένα σύστημα υγρότο-
πων, σε σχεδόν παρθένα κατάσταση, 
που δημιουργήθηκε σε έναν κλειστό 
αβαθή κόλπο και περιλαμβάνει το 
ρηχό κόλπο, και τα παραλιακά αλο-
φυτικά λιβάδια, στα όρια των οποίων 
φύονται εύρωστες λόχμες αρκεύθων 
(Juniperus phoenicea και Juniperus 
macrocarpa). Η νησίδα δεν κατοικεί-
ται και οι μόνες ανθρώπινες δραστη-
ριότητες είναι η μεταφορά λίγων αιγοπροβάτων για βοσκή καθώς και η εκτατική καλ-
λιέργεια σιτηρών σε επίπεδα τμήματα.

Ψαραλυκή Αντιπάρου
Η Ψαραλυκή Αντιπάρου βρίσκεται 

περίπου μισό χιλιόμετρο νότια – νοτιοα-
νατολικά της Χώρας. Πρόκειται για επο-
χιακό αλμυρό λιμνίο στο οποίο λιμνάζει 
θαλασσινό νερό εποχιακά. Παλαιότε-
ρα λειτουργούσε σαν φυσική αλυκή, η 
οποία κάλυπτε τις τοπικές ανάγκες σε 
αλάτι.

Λιμνοθάλασσα Παλιάς Αλυκής
Η λιμνοθάλασσα Παλιάς Αλυκής βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο νότια της Χώρας. 

Πρόκειται για λιμνοθάλασσα με υπόγεια και, περιοδικά, υπέργεια επικοινωνία με τη 
θάλασσα στην οποία λιμνάζει θαλασσινό νερό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Έχει 
καταγραφεί ως υγρότοπος και από το ΕΚΒΥ. Η βλάστηση είναι κυρίως υπερυδατική 
και δευτερευόντως αλοφυτική και υφυδατική. Γύρω από τον υγρότοπο υπάρχουν 
έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες (κυρίως δόμηση και τουριστικές εγκαταστά-
σεις), οι οποίες έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση του. Ο υγρότοπος υπάγεται σε 
περιοχή που έχει χαρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά. Οι σημαντικό-
τερες απειλές προκύπτουν κυρίως από την αυξανόμενη δόμηση και τις τουριστικές 
δραστηριότητες.

Αλμυρό λιμνίο Γλάρου
Το αλμυρό λιμνίο Γλάρου βρίσκεται περίπου 

1 χιλιόμετρο βορειοανατολικά της Χώρας. Πρό-
κειται για εποχιακό αλμυρό λιμνίο στο οποίο 
λιμνάζει θαλασσινό νερό περιοδικά. Η άμεση 
αλληλεπίδραση του με τη θάλασσα οδήγησε στη 
συμπερίληψη τμήματος της θαλάσσιας ρηχίας 
στα όριά του. Γύρω από τον υγρότοπο υπάρχουν 
έντονες ανθρώπινες δραστηριότητες (κυρίως 
δόμηση και τουρισμός) οι οποίες έχουν ως απο-
τέλεσμα την υποβάθμιση του.

Αλυκή κάβου Γλυφά
Η Αλυκή κάβου Γλυφά βρίσκεται περί-

που 4 χιλιόμετρα νότια της Χώρας. Πρό-
κειται για εποχιακό αλμυρό λιμνίο, τμήμα 
του οποίου έχει επιχωματωθεί. Δέχεται 
ποσότητες γλυκού νερού από οχετό όμ-
βριων υδάτων που βρίσκεται στο δυτικό 
άκρο. Γύρω από τον υγρότοπο αναπτύσ-
σονται ανθρώπινες δραστηριότητες (κυ-
ρίως δόμηση και καλλιέργειες). Οι ση-
μαντικότερες απειλές για τον υγρότοπο 
προκύπτουν κυρίως από την επέκταση 
των γύρω καλλιεργειών, τη δόμηση και 
τις τουριστικές δραστηριότητες.

Λιμνοθάλασσα Κάβουρα
Η λιμνοθάλασσα Κάβουρα βρίσκεται 

στην ομώνυμη βραχονησίδα περίπου 
2,2 χιλιόμετρα βόρεια της Χώρας. Πρό-
κειται για λιμνοθάλασσα κλειστού τύπου 
σε σχεδόν παρθένα κατάσταση, στα όρια 
της οποίας φύονται εύρωστες λόχμες αρ-
κεύθων. Η νησίδα δεν κατοικείται και δεν 
υπάρχουν ανθρώπινες δραστηριότητες 
σε αυτήν. Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός 
των ορίων περιοχής που έχει χαρακτη-
ριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και 
ως σημαντική περιοχή για τα πουλιά, ενώ 
ολόκληρη η νήσος Κάβουρας έχει κηρυ-
χθεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.

Πάρος

Έλος Κολυμπήθρες
Το έλος Κολυμπήθρες βρίσκεται 2 χιλιό-

μετρα δυτικά της Νάουσας και σε επαφή 
με ένα διάσημο τόπο κολύμβησης (Κο-
λυμπήθρες) λόγω των γεωλογικών του 
σχηματισμών. Ο υγρότοπος στην ουσία 
αποτελείται στο νότο από τις εκβολές δυο 
διακριτών μικρών ρεμάτων που στραγ-
γίζουν την ίδια, σχετικά μεγάλη, λεκάνη 
απορροής, την εκβολή μιας πηγής που η 
ροή της σχηματίζει μικρό ρυάκι μέχρι τη 
θάλασσα και βρίσκεται βορειότερα και τις 
ενδιάμεσες αμμώδεις περιοχές ρηχών 
θαλάσσιων νερών, αμμονησίδων και ρη-
χών αμμωδών κοιλοτήτων που πλημμυ-
ρίζονται από τα χειμερινά κύματα. Πέραν των επιφανειακών απορροών υπάρχουν 
και υπόγειες. Τρία τουριστικά καταλύματα και ένα camping έχουν χτιστεί πάνω σε 
υγροτοπικές και θινικές εκτάσεις ενώ το καλοκαίρι υπάρχει έντονη χρήση της παρα-
λίας από τους λουόμενους. Ο υγρότοπος υπάγεται σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί 
ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά, και σε περιοχή που έχει χαρακτηριστεί Αρχαι-
ολογικός χώρος.

Λιμνοθάλασσα Σάντα Μαρία

Η λιμνοθάλασσα Σάντα Μαρία βρίσκεται 3,4 χιλιόμετρα ανατολικά βορειοανατολι-
κά της Νάουσας. Πρόκειται για παράκτια λιμνοθάλασσα, κοιλότητα με νερό, μόνι-
μα πλημμυρισμένη. Τα τελευταία χρόνια επηρεάζεται έντονα από άντληση κατά τους 
ανοιξιάτικους και καλοκαιρινούς μήνες για την ολική ξήρανσή της και την χρήση της 
ως παρκινγκ για την κάλυψη των αναγκών των λουομένων και των πελατών του 
παρακείμενου κάμπινγκ. Η τροφοδοσία της με γλυκό νερό γίνεται από υπόγειο υδρο-
φορέα. Αποτελεί μη τυπική λιμνοθάλασσα διότι δεν συνδέεται με μόνιμο τρόπο με 
τη θάλασσα. Αν και ανήκει στην Ζώνη Ειδικής Προστασίας δεν λαμβάνονται μέτρα 
προστασίας.

Αλυκή Αγκαιριάς

Η αλυκή Αγκαιριάς βρίσκεται στο δυ-
τικό άκρο του οικισμού Αλυκή. Ουσια-
στικά, πρόκειται για (μη τυπική) λιμνο-
θάλασσα που μετατράπηκε σε εποχικό 
έλος αλμυρού νερού, το οποίο πλημ-
μυρίζει μόνο κατά τις φουσκοθαλασσιές 
μέσω μιας σχετικά στενής διόδου επι-
κοινωνίας με τη θάλασσα. Η δίοδος αυτή 
επηρεάζεται άμεσα από τον παραλιακό 
δρόμο, ο οποίος τροποποίησε την επι-
κοινωνία του υγρότοπου με τη θάλασσα. 
Στο παρελθόν γινόταν μάλλον και αλο-

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013Το θέμα της εβδομάδας



7www.fonitisparou.gr

πηγία, όπως δηλώνει το όνομά του και αυτό του οικισμού. Παρουσιάζει αυξημένη 
σημασία για τα ανοιξιάτικα μεταναστευτικά πουλιά και για την αποτροπή της υφαλ-
μύρινσης των ανάντη εδαφών. Ο υγρότοπος έχει δεχθεί έντονες πιέσεις από τη δημι-
ουργία του σχετικά νέου οικισμού της Αλυκής. Μεγάλα τμήματά του έχουν μπαζωθεί 
εκατέρωθεν, ενώ κάποια από αυτά έχουν οικοδομηθεί. Το γήπεδο ποδοσφαίρου στο 
ανατολικό όριο χτίστηκε πάνω σε πρώην υγροτοπικές εκτάσεις. Υφίσταται έντονη ρύ-
πανση από στερεά και υγρά απόβλητα. Πέραν αυτών, πραγματοποιείται κυνήγι άγνω-
στης έντασης και κολύμβηση στην παραλία το καλοκαίρι.  Υπάγεται σε περιοχή που 
έχει χαρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά.

Έλος Μώλου ή Κέφαλου
Το έλος Μώλου (ή έλος Κεφάλου) βρί-

σκεται περίπου 1,5 χιλιόμετρα ανατολικά 
– βορειοανατολικά από τον οικισμό Μάρ-
μαρα και απλώνεται στο βόρειο τμήμα 
της παραλίας του μικρού οικισμού του 
Μώλου. Πρόκειται για παράκτιο έλος 
γλυκού έως υφάλμυρου νερού, που 
τροφοδοτείται κυρίως από την εκφόρτι-
ση υπόγειου υδροφορέα. Ο υγρότοπος 
υπάγεται σε περιοχή που έχει χαρακτη-
ριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας ενώ 
ολόκληρη η νήσος Πάρος έχει κηρυχθεί 
Τοπίο Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους

Έλος Παροικιάς
Το έλος Παροικιάς βρίσκεται περίπου 1,2 χι-

λιόμετρα βόρεια – βορειοανατολικά από το λιμά-
νι της Παροικιάς, στο βόρειο όριο του συνεχώς 
επεκτεινόμενου ομώνυμου οικισμού. Πρόκειται 
για μια επίπεδη περιοχή, που σε κάποια σημεία 
παρουσιάζει ελαφρότατη κλίση, σχεδόν κάτω 
από το επίπεδο της θάλασσας, σε εδάφη όπου 
ο υπόγειος υδροφορέας εκφορτίζεται. Αποτελεί 
ένα πολύ υποβαθμισμένο παράκτιο έλος υφάλ-
μυρου νερού, που τροφοδοτείται, πέρα από την 
εκφόρτιση του υπόγειου υδροφορέα και από 
μικροποσότητες γλυκού νερού μέσω χειμάρ-
ρου με διακοπτόμενη κοίτη, που διαχωρίζεται 
στα στραγγιστικά κανάλια που έχουν δημιουρ-
γηθεί στην ανάντη περιοχή. Το έλος καταλάμβα-
νε πολύ μεγαλύτερη έκταση κατά το παρελθόν 
(ίσως και 3 φορές μεγαλύτερη από τη σημερι-
νή του έκταση) ωστόσο αποστραγγίστηκε και 
επιχωματώθηκε στο μεγαλύτερο τμήμα του. Τα 
απομεινάρια του, παρουσιάζουν μεγαλύτερη συνοχή στο δυτικό τμήμα, ανάμεσα από 
τα δύο κεντρικά αποστραγγιστικά κανάλια. Η βλάστηση αποτελείται κυρίως από αμιγή 
τμήματα αλοφυτικών ειδών, κυρίως στο δυτικό τμήμα, τα οποία αναμιγνύονται με 
υπερυδατικά είδη των υγρών λιβαδιών στα ανατολικά και βόρεια όρια του υγρότο-
που, ενώ εκατέρωθεν των καναλιών αποστράγγισης αλλά και σε διάσπαρτα τμήματα 
με υψηλότερο ορίζοντα αναπτύσσεται δενδρώδης βλάστηση και λόχμες υπερυδατι-
κής βλάστησης καλαμώνων.

Έλος Χρυσής Ακτής
Το έλος Χρυσής Ακτής βρίσκεται περίπου 1,2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του οικι-

σμού Δρυός στην ομώνυμη παραλία. Πρόκειται για μικρό εποχιακό λιμνίο υφάλμυ-
ρου νερού με περιορισμένη ελοφυτική βλάστηση, που οριοθετείται από υποτυπώδεις 
θίνες. Το νερό στον υγρότοπο παρουσιάζει μεγάλη αυξομείωση στην στάθμη του, η 
οποία φτάνει στα χαμηλότερα επίπεδά (μηδενική στάθμη-κορεσμένο έδαφος) κατά 
τις αρχές του καλοκαιριού που συνεχίζεται μέχρι την πλήρωσή του με τις πρώτες 
βροχές και την τροφοδοσία του από το χειμέριο κύμα. Οι μικροποσότητες γλυκού 
νερού, προέρχονται κυρίως από υπόγειο υδροφορέα, που εκφορτίζεται στα όρια του 
υγρότοπου, τα κατακρημνίσματα αλλά και από παρακείμενο μικρό χείμαρρο. Ο υγρό-
τοπος δέχεται σημαντικές πιέσεις και οχλήσεις κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών 
μηνών, οι οποίες γίνονται εντονότερες και λόγω της ανύπαρκτης ενημέρωσης για τη 
σημασία του συγκεκριμένου τόπου. Η κοιλότητα καταλάμβανε στο παρελθόν μεγα-
λύτερο τμήμα προς τα βόρεια και βορειοανατολικά, που όμως επιχωματώθηκε και 
οικοδομήθηκε ενώ ενδιάμεσα κατασκευάστηκε ο κύριος δρόμος πρόσβασης προς 
την παραλία. Μια ακόμα πολύ σημαντική αλλοίωση είναι η μετατροπή της υγρής κοι-
λότητας σε χώρο στάθμευσης κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. 

Αλυκή Πούντας
Η αλυκή Πούντας βρίσκεται περίπου 1 χιλιόμετρο νότια της Πούντας. Πρόκειται 

για εκτενές εποχιακό αλμυρό λιμνίο που έχει δεχτεί και συνεχίζει να δέχεται μεγά-
λες ανθρωπογενείς πιέσεις. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες, οι οποίες έχουν μειώσει 
τις αξίες και τις λειτουργίες του υγρότοπου, περιλαμβάνουν κυρίως: επιχωματώσεις, 
εκχερσώσεις, δόμηση, διανοίξεις δρόμων και έντονες τουριστικές δραστηριότητες με 
κυρίαρχες την ιστιοσανίδα και τη σανίδα με αλεξίπτωτο. Η τροφοδοσία του σε γλυκό 
νερό γίνεται μέσω των απορροών από τη λεκάνη απορροής. Επιφανειακά συνδέεται 
εποχιακά με τη θάλασσα, η οποία τον επηρεάζει και υπογείως. Οι δραστηριότητες στη 
λεκάνη απορροής είναι σχετικά έντονες με κυρίαρχες τις καλλιέργειες, την ασυνεχή 
δόμηση και τον τουρισμό. Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός των ορίων περιοχής που έχει 

χαρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα 
Πουλιά. Οι κύριες απειλές για τον υγρότοπο 
προκύπτουν από τις αυξανόμενες τουρι-
στικές και αθλητικές δραστηριότητες και τη 
δόμηση. Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρι-
νών μηνών η αλυκή μετατρέπεται σε χώρο 
στάθμευση για εκατοντάδες αυτοκίνητα, 
ενώ τα δύο μεγάλα λυόμενα που στεγάζουν 
αναψυκτήρια και χώρους ενοικίασης ιστιο-
σανίδων επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο 
τον υγρότοπο

Λιμνοθάλασσα Πούντας
Η λιμνοθάλασσα Πούντας βρίσκεται περίπου 2 χιλιόμετρα νότια της Πούντας, ενώ 

απέχει από την ομώνυμη αλυκή μόλις 500 μέτρα. Πρόκειται για μικρή λιμνοθάλασ-
σα με στόμιο το οποίο ανοίγει κατά τη χει-
μερινή περίοδο και κλείνει, με ανθρώπινη 
παρέμβαση για τη συντήρηση του παραλι-
ακού δρόμου, με αποτέλεσμα το καλοκαί-
ρι, η λιμνοθάλασσα να κρατά λιγοστό νερό 
και να αποκτά χαρακτηριστικά εποχιακού 
αλμυρού λιμνίου. Ο υγρότοπος βρίσκεται 
εντός των ορίων περιοχής που έχει χα-
ρακτηριστεί ως Σημαντική Περιοχή για τα 
Πουλιά. Οι σημαντικότερες απειλές για τον 
υγρότοπο προκύπτουν κυρίως από την αυ-
ξανόμενη δόμηση και τις τουριστικές δρα-
στηριότητες

Αλυκές Λάγκερη (Πλατιά Άμμος)
Ο υγρότοπος των Αλυκών Λάγγερη βρί-

σκεται περίπου 4 χιλιόμετρα βορειανατο-
λικά της Νάουσας. Πρόκειται για υγρότοπο 
που αποτελείται από δύο εποχιακά αλμυ-
ρά λιμνία που ενώνονται μεταξύ τους με 
αλοφυτική βλάστηση. Το μεγαλύτερο από 
αυτά, στα ανατολικά, ξεραίνεται νωρίς την 
άνοιξη, ενώ το μικρότερο κρατά νερό μέ-
χρι και τα μέσα του καλοκαιριού. Εδράζο-
νται σε παράκτια κοιλότητα που οριοθετεί-
ται από δύο μικρούς λόφους εκατέρωθεν. 
Επιφανειακά συνδέονται εποχιακά με τη 
θάλασσα, η οποία τα επηρεάζει και υπογεί-
ως. Ολόκληρη η έκταση με τους δύο λόφους και την παράκτια κοιλότητα είναι ιδιω-
τική. Στον υγρότοπο αλλά και στις δύο μικρές λεκάνες απορροής, δεν υπάρχει καμιά 
έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα (πλην του κυνηγιού), με αποτέλεσμα ο υγρότοπος 
να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, σε αντίθεση με ότι συμβαίνει στους υπόλοιπους 
υγρότοπους του νησιού. Η βλάστηση είναι κυρίως αλοφυτική με αρμυρήθρες και 
δευτερευόντως υπερυδατική με σκίρπα και βούρλα.Ο υγρότοπος βρίσκεται εντός 
των ορίων περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας και ως 
Σημαντική Περιοχή για τα Πουλιά. Οι κύριες απειλές για τον υγρότοπο προκύπτουν 
από τα μελλοντικά πλάνα για εκτενή κατασκευή εξοχικών κατοικιών, τον τουρισμό 
και το κυνήγι

Πίσω Αλυκή
Ο υγρότοπος της Πίσω αλυκής βρίσκε-

ται περίπου 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά 
του οικισμού Αγκαιριά και συνορεύει με 
το ανατολικό άκρο του νέου οικισμού Αλυ-
κή. Πρόκειται για εποχιακό αλμυρό λιμνίο 
που δέχεται μικροποσότητες γλυκού νερού 
από κατακρημνίσματα και από την εκφόρ-
τιση του υπόγειου υδροφορέα.  Επιφανει-
ακά εικάζεται πως συνδέεται εποχιακά με 
τη θάλασσα στο ανατολικό άκρο του, αλλά 
σίγουρα υπάρχει και υπόγεια επικοινωνία. 
Αποτελεί τον πιο υποβαθμισμένο υγρότοπο 
της Πάρου, με εκτενείς παλιές επιχωμα-
τώσεις αλλά και συνεχόμενες αποθέσεις αδρανών, που έχουν μειώσει αισθητά την 
υγροτοπική έκταση. Από τα 29 περίπου στρέμματα της οριοθετημένης υγροτοπικής 
περιοχής τα 24 περίπου έχουν μπαζωθεί, ενώ τα υπόλοιπα 5 χωρίζονται από τα μπά-
ζα σε 3 περιοχές με καθαρά υγροτοπικά χαρακτηριστικά. Όλο το παραλιακό μέτωπο 
του υγρότοπου έχει επιχωματωθεί για την κατασκευή δρόμου και χώρου στάθμευ-
σης για τις ανάγκες των λουόμενων. Κάποια από τα αδρανή υλικά φαίνεται πως έχουν 
αποτεθεί εδώ και αρκετά χρόνια, αφού στο μεγαλύτερο τμήμα τους έχουν αφομοι-
ωθεί από το τοπίο αναπτύσσοντας έντονη πρόδρομη βλάστηση. Ανάμεσα στο παρα-
λιακό μέτωπο και στα υγροτοπικά τμήματα, παρατηρήθηκαν τα απομεινάρια παλιού 
αποστραγγιστικού καναλιού. Η βλάστηση είναι κυρίως αλοφυτική με αρμυρήθρες και 
δευτερευόντως υπερυδατική με βούρλα και αγριοκάλαμα. Ο υγρότοπος βρίσκεται 
εντός των ορίων περιοχής που έχει χαρακτηριστεί ως Σημαντική για τα Πουλιά.

Το θέμα της εβδομάδας

φωτογραφικό υλικό WWF Ελλάς
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Συνεδρίασε για πρώτη φορά την Τετάρτη (30/10) το απόγευμα, το «μικρό» Συντο-
νιστικό, έπειτα από τις μικροπεριπέτειες που είχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
και τις εντάσεις που είχαν παρατηρηθεί.

Η συνεδρίαση –που κράτησε περίπου 4 ώρες- κρίνεται θετική. Όλοι οι παρευρι-
σκόμενοι υπερασπίστηκαν τις δράσεις του Συντονιστικού και αναζήτησαν οργανω-
τικά μέτρα για τη βελτίωση της λειτουργίας του. Στην αρχή της συνεδρίασης έγινε 
ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα υγείας του νησιού μας. 

Όπως έγινε γνωστό υπάρχει έλλειψη αγροτικών γιατρών στο Κ.Υ. Πάρου και αυτή 
τη στιγμή υπάρχουν μόνο δύο άτομα. Ακόμα, έχει λήξει η σύμβαση του κ. Γρυλλάκη 
(παθολόγος), ο οποίος αναχώρησε, ενώ έχει αποχωρήσει και ο καρδιολόγος κ. Ξάν-
θης που είχε έρθει με απόσπαση τριών μηνών. Το πρόβλημα υπάρχει περίπτωση να 
μεγαλώσει αν δεν ανανεωθούν οι συμβάσεις του καρδιολόγου και του γυναικολόγου, 
οι οποίες λήγουν στις 28 και 29 Νοεμβρίου αντίστοιχα.

Πρόβλημα υπάρχει και στις τέσσερις νοσηλεύτριες που τώρα υπηρετούν στο Κ.Υ., 
αλλά στις 5/11 λήγει η σύμβαση της μίας. Πάντως, αναμένεται μία άλλη νοσηλεύτρια 
τις επόμενες μέρες. Σε ό,τι αφορά το πρόβλημα έλλειψης διασωστών δεν υπάρχει 
καμία πρόοδος και έτσι το ΕΚΑΒ δεν είναι σε θέση να έχει 24ώρη βάρδια στην Πάρο.

Ο δήμαρχος, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, ενημέρωσε προς σύμφωνα με τις πληροφορί-
ες του πρόκειται να έρθουν τρεις αγροτικοί γιατροί στο Κ.Υ. και ένας για το αγροτικό 

ιατρείο Αγκαιριάς, αφού όμως πρώτα υπηρετήσουν ένα μήνα στο Νοσοκομείο της 
Σύρου. Επίσης, ο εκπρόσωπος του εμπορικού συλλόγου, κ. Αναστ. Τριαντάφυλ-
λος, κατήγγειλε ότι ενώ είχε αποφασιστεί να έρχεται κάθε Τετάρτη ένας παιδίατρος 
για να εξετάζει τα παιδιά, κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό, αφού σύμφωνα με πληροφορίες 
από συνάντησή του με τον κ. Καρασαντέ, το Νοσοκομείο της Νάξου, δεν δέχεται να 
τον στέλνει στην Πάρο.

Τέλος, ο πρόεδρος της τοπικής ΝΔ κ. Κ. Ροδίτης, υποστήριξε πως έχουν μπει 
όλες οι υπογραφές προκειμένου να σταλεί από Νοσοκομείο της Αθήνας, στην Πάρο, 
αξονικός τομογράφος. 

Τρόπος λειτουργίας
Μεγάλη χρονικά συζήτηση έγινε στο «μικρό» Συντονιστικό, σχετικά με τον τρόπο 

λειτουργίας του, ο οποίος ουσιαστικά προκάλεσε και όλα τα προβλήματα στο πρό-
σφατο παρελθόν και υπήρξαν οι αντεγκλήσεις.

Ο κ. Κ. Αργουζής, υποστήριξε στην τοποθέτησή του πως το Συντονιστικό ξεκί-
νησε να λειτουργεί σε εθελοντική βάση και δεν υπήρξαν ποτέ ζητήματα για πόσοι το 
εκπροσωπούν και από ποιους συλλόγους. Όπως είπε «θυμίζει περισσότερο επιτροπή 
αγώνα».

Ενηλικίωση στο
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ
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Ο κ. Ηλ. Γουρδούκης, αμέσως στη συνέχεια είπε 
πως έχει προκύψει θέμα μετά τη συνεδρίαση του Πε-
ριφερειακού Συμβουλίου και αυτό το ζήτημα πρέπει 
να ξεκαθαριστεί. Η παρέμβαση Γουρδούκη, προκά-
λεσε διχογνωμία, αν και το πόσο θα ήταν σωστό να 
συζητηθεί το θέμα. Με παρέμβαση Βλαχογιάννη, το 
θέμα τέθηκε προς συζήτηση, αφού ο κ. δήμαρχος 
είπε: «Υπάρχει κανείς να διαφωνεί μ’ αυτά που λέει ο 
Ηλίας, από τη στιγμή που βγήκαν τόσες και τόσες ανα-
κοινώσεις».

Τότε, ο κ. Αργουζής, ξεκίνησε να εξιστορεί –κατά 
την άποψή του- για το πώς δημιουργήθηκε το θέμα 
με την παρέμβασή του στο Περιφερειακό Συμβού-
λιο και όπως είπε του ζητήθηκε η εισήγηση από τους 
Περιφερειακούς Συμβούλους κ.κ. Τζανακόπουλο και 
Μπιζά. Όπως είπε είχε ετοιμάσει μία εισήγηση που την 
έστειλε στην Περιφέρεια. Στη συνέχεια του τηλεφώ-
νησε μέλος του Συντονιστικού (Δ. Γεωργιάδης) και του 
είπε πως καλό θα ήταν να τη στείλει και στους υπόλοι-
πους, ώστε να έχουν όλη γνώση. Όπως παραδέχθηκε 
ο κ. Αργουζής, τότε την έστειλε σε όσες ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις είχε και στο δήμαρχο κ. Βλαχογιάννη και 
σημείωσε «μετά προέκυψε το ζήτημα για την εισήγη-
ση που δεν είχε αποφασιστεί στο Συντονιστικό». Στη 
συνέχεια της τοποθέτησης Αργουζή, έγιναν αναφορές 
στην ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης. 

Από πλευράς Λαϊκής Συσπείρωσης μίλησε ο κ. Σ. 
Χουλιάρας, ο οποίος όπως υποστήριξε έως και δύο 
μέρες πριν τη συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου, ουδείς γνώριζε ποια ήταν η εισήγη-
ση. Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης Χουλιάρα 
υπήρξαν διαμαρτυρίες από την εκπρόσωπο της 
Ένωσης Γονέων, κ. Κορδονέλλη, η οποία υπο-
στήριξε πως δεν θέλει να ακούει άλλο για τις δη-
μοτικές παρατάξεις και τις απόψεις τους. Το ίδιο 
υποστήριξε και η κ. Στ. Τρίχα του συλλόγου 
γυναικών «Αρηίς». Η άποψη της τελευταίας προ-
κάλεσε έκπληξη, αφού ήταν ένα από τα μέλη του 
«μικρού» Συντονιστικού, που είχε ζητήσει ενημέ-
ρωση για το τι είχε προηγηθεί και γι’ αυτό το λόγο 
γινόταν η τοποθέτηση του εκπροσώπου της Λαϊ-
κής Συσπείρωσης, κ. Σ. Χουλιάρα! Ο κ. Χουλιάρας 
έπειτα απ’ αυτές τις παρεμβάσεις συνέχισε την το-
ποθέτησή του και θύμισε στην κ. Τρίχα, ότι η ίδια 
στις 24/4 είχε ζητήσει «να μην αφήνουμε τα πράγ-
ματα του Συντονιστικού στα χαλαρά» και έκανε 
πρόταση να υπάρχει 3μελής ή 5μελής γραμματεία 
υποστηρικτικού χαρακτήρα, που θα συγκαλεί το 
Συντονιστικό Φορέων, θα ενημερώνει, θα στέλνει 
δελτία τύπου κλπ.

Το ίδιο υποστήριξε και στη συνέχεια ο εκπρό-
σωπος των λογιστών Πάρου, κ. Γ. Παντελαίος, 
με τη σημείωση ότι στη γραμματεία πρέπει να υπάρχει και εκπρόσωπος της Αντι-
πάρου.

Ο πρόεδρος του εμπορεπαγγελματικού συλλόγου κ. Απ. Αλιπράντης, είπε: «Εμείς 
θέλουμε προεδρείο για να ξέρουμε σε ποιον μιλάμε και σε ποιον πρέπει να απευθυν-
θούμε».

Πάνω σ’ αυτό το θέμα υπήρξαν και αντίθετες απόψεις, καθώς ορισμένοι υπο-
στήριξαν πως με γραμματεία κλπ το Συντονιστικό θα χάσει τον αυθορμητισμό του.

Παρεμβάσεις με νόημα
Η κ. Φιλίτσα Γρηγοράσκου –που έθεσε για μία ακόμα φορά το θέμα των πολύω-

ρων συνεδριάσεων- έριξε στην τοποθέτησή της μία «βόμβα» λέγοντας:
«Είναι επιτακτική η ανάγκη μίας γραμματείας. Άποψή μου είναι να υπάρχει μόνο ένα 

Συντονιστικό! Αφήνουμε απέξω τους υπόλοιπους φορείς για να κάνουμε δικα-
στήρια. Το «μικρό» Συντονιστικό έχει χρέη δικαστηρίου…».

Ο κ. Βλαχογιάννης, στη συνέχεια είπε: «Είμαι με τη Γρηγοράσκου! Δεν υπάρχει 
λόγος να γίνονται δύο Συντονιστικά. Πρέπει να υπάρχει οργανωμένο Συντονιστικό με 
πρόεδρο και Γραμματεία. Όντως σήμερα, στη συνεδρίαση, έχουν αποκλειστεί κάποιοι. 
Που είναι ο εκπρόσωπος του Βελεντζείου Ιδρύματος, που είναι οι σύλλογοι αλιέων, 
που είναι τόσοι άλλοι; Δεν μπορεί άλλοι να παίρνουν προσκλήσεις και άλλοι όχι. 
Σ’ όλα τα όργανα υπάρχει μία ιεραρχία. Ας μην μεμψιμοιρούμε. Ό,τι συνέβη ήταν από-
λυτα φυσιολογικό. Δεν γνωρίζω καμία ομάδα να συνεχίζει έτσι, χύμα…».

Η κ. Μ. Κορδονέλλη υποστήριξε πως το «μικρό» Συντονιστικό έχει δημιουργήσει 
ουσιαστικά το πρόβλημα.

Στη συνεδρίαση του «μικρού» Συντονιστικού μίλησαν και άλλοι εκπρόσωποι φο-
ρέων. Τελικά, αποφασίστηκε να συγκληθεί η ολομέλεια φορέων στις 18 Νοεμβρίου 
και εκεί, να συζητηθεί το θέμα ύπαρξης ή όχι οργανωτικής γραμματείας. Ακόμα, θα 
συζητηθούν και θέματα από παλαιότερα, όπως η λήψη απόφασης για τη συνέχιση του 
αγώνα, το δημοψήφισμα, αν γίνει γενική απεργία κλπ.

Η άποψη μας

Η κ. Α. Κάγκανη, στην τοποθέτησή της είπε όλη την 
ουσία, που δεν ήταν άλλη από ότι τώρα εξελίσσεται η 
ενηλικίωση του Συντονιστικού. Δηλαδή, τώρα το Συ-
ντονιστικό ανακαλύπτει λάθη που έγιναν στην πορεία 
του, κυρίως από την έλλειψη συντονισμού του…

Από την άλλη, η συζήτηση σε γενικό πλαίσιο 
ήταν καλή και έγινε μία προσπάθεια για να μην υπάρ-
χουν και πάλι μεγάλες τοποθετήσεις. Κάποιοι εξακο-
λουθούν να πιστεύουν στο Συντονιστικό, ότι πρέπει 
οι τοποθετήσεις να είναι διάρκειας ημιχρόνου ποδο-
σφαιρικού αγώνα. Σε ό,τι αφορά όλους όσοι ισχυρίζο-
νται ότι οι γραμματείες κλπ θα έχουν ως αποτέλεσμα 
το Συντονιστικό να χάσει τον αυθορμητισμό έχουμε 
την άποψη πως κάνουν λάθος. Και αυτό διότι, δεν ομι-
λούμε για ένα φορέα που απευθύνεται σε μία παρέα 
ομοϊδεατών, αλλά ομιλούμε για ένα φορέα που μάζε-
ψε 6.500 υπογραφές, που έκανε να μετακινηθεί ένα 
ολόκληρο νησί στην Αθήνα και ασχολείται με ένα θέμα 
που αφορά την υγεία μίας ολόκληρης κοινωνίας. Αυτά 
δεν λύνονται με τρόπο αυτό-οργάνωσης, και δίχως 
ένα συντονισμό. Δεν το κάνουν ούτε 12χρονα παιδιά 
στο Γυμνάσιο. Και αυτά βγάζουν μία γραμματεία για να 
έχουν ένα συντονισμό. Πόσο μάλλον, όταν όλοι γνω-
ρίζουμε, πως κάθε κίνηση του Συντονιστικού και κάθε 

απόφαση που θα λάβουν, μπορεί να κατηγορηθεί ως 
έχουσα πολιτικό κίνητρο. Εκτός αν κάποιοι πιστεύ-
ουν ότι το Συντονιστικό δεν ασκεί πολιτική και είναι 
εκδρομικός σύλλογος…

Η «Φωνή»

Η Φ.τΠ. κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης «ακού-
στηκε» πολύ, κυρίως διότι έχει άποψη…

Η εφημερίδα μας κατηγορήθηκε από 2-3 άτομα 
διότι γράφει την άποψή της και ουσιαστικά λέει τη 
γνώμη τους. Η κ. Μ. Κορδονέλλη, μάλιστα, ισχυρί-
στηκε πως τα ΜΜΕ προσπαθούν να βγάλουν «λαυ-
ράκι» από τις συνεδριάσεις και πως μόνο γι’ αυτό 
νοιάζονται. Στο ίδιο μήκος κύματος και άλλο μέλος 
της Ένωσης Γονέων Δήμου Πάρου, που έκανε απα-
νωτές αναφορές στα γραφόμενα της εφημερίδας 
μας. Είναι γνωστό πως πολλοί που μετέχουν σε 
διάφορες συνεδριάσεις θέλουν εκεί να κάνουν τα 
«λιοντάρια», αλλά μετά παρεξηγούνται όταν τα λεγό-
μενά τους μεταφέρονται στον τύπο, διότι πιστεύουν 
ότι έτσι εκτίθενται. Παλιά η ιστορία και ουκ ολίγα τα 

παραδείγματα.
Επιμένουμε, ότι τώρα, που πρέκυψε το θέμα, πρέπει να νοικοκυρευτεί η λειτουργία 

του Συντονιστικού. Είναι επιτακτική η ανάγκη οι φορείς να ασχοληθούν με την ορ-
γάνωσή του. Θέλωντας να καταδείξουμε την ανοργανωσιά σημειώνουμε πως στην 
συνεδρίαση έγινε γενική συζήτηση 4 ωρών ενώ συζήτηση των προτάσεων μόνο για 
5 λεπτά. Η Φ.τΠ. είναι το μοναδικό μέσο που έχει παρευρεθεί σε όλες τις συνεδρι-
άσεις, σε όλες τις εκδηλώσεις του Συντονιστικού. Στήριξε την προσπάθεια από την 
πρώτη στιγμή και έχει αρχείο για κάθε δράση του Συντονιστικού. Ήταν παντού. Ακόμα 
και εκεί, που δεν έφθασαν παρά 5-6 άτομα, π.χ. έδρα της Ε.Ε. στην Αθήνα. Όλα τα 
παραπάνω τα γράφουμε για να υπενθυμίσουμε πως μάλλον… είμαστε γνώστες του 
θέματος και αν μη τι άλλο έχουμε και άποψη. Η κ. Κορδονέλλη ακόμα, κατηγόρησε τα 
Μ.Μ.Ε. διότι κάνουν προτάσεις, αλλά αυτές δεν τις είπαν και στην αίθουσα.

Προφανώς, οι επικριτές μας ξεχνούν πως η εφημερίδα μας διανέμει κάθε 
εβδομάδα 3.500 φύλλα και χιλιάδες αναγνώστες μας θέλουν να μαθαίνουν τι 
γίνεται και άρα εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τους ενημερώνουμε και όχι 
να κρύβουμε τα θέματα κάτω από το χαλί. Αυτά περί το αν θέλουμε να βγάλουμε 
«λαυράκι». Ακόμα, επειδή, η Φ.τΠ. και σκέψη έχει, αλλά και άποψη, δεν θα μείνει 
ποτέ παρατηρητής των γεγονότων. Θα λέμε πάντα τη γνώμη μας όσο και αν αυτή ενο-
χλεί κάποιους. Το αν θα παίρνουμε ή όχι το λόγο στις συνεδριάσεις, αυτό είναι δική 
μας απόφαση. Θεωρήσαμε πως εμείς είχαμε κάνει το καθήκον μας καταθέτοντας στο 
αναγνωστικό κοινό της Πάρου και Αντιπάρου, τις απόψεις μας και άρα, δεν υπήρχε 
κανένας λόγος να της επαναλάβουμε και στο Συντονιστικό. Πολύ σωστά λοιπόν είπε 
ο κ. Ηλ. Γουρδούκης, «αφήστε τα ΜΜΕ, τη δουλειά τους κάνουν και κρίνονται από το 
κοινό».

Η Φ.τΠ. θα συνεχίσει να ενημερώνει το κοινό, δεν μπαίνει σε συνεννοήσεις τι δημο-
σιεύεται και τι όχι, και βέβαια έχει άποψη. Αν ενοχλεί συγγνώμη, αλλά το πρόβλημα 
δεν είναι δικό μας…
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Απάντηση στους 
κυνηγούς

Με αφορμή ανακοίνωση του Κυνηγετικού Συλλόγου 
Πάρου – Αντιπάρου, που δημοσιεύτηκε στην εφημερί-
δα μας, σχετικά με τα με κουτιά μεταφοράς σκύλων, οι 
Φιλόζωοι Εθελοντές Πάρου και ο Σύλλογος Προστασίας 
Ζώων (Paws), διευκρινίζουν τα εξής:

«Στην ανακοίνωση ο Κυνηγετικός Σύλλογος αναφέρει 
ότι: 

-«Ο νόμος 4039/2012 για τα δεσποζόμενα και τα αδέ-
σποτα ζώα δεν κάνει ΚΑΜΙΑ αναφορά για το θέμα των 
κουτιών μεταφοράς σκύλων»

-«Η περιβόητη εγκύκλιος 1969/100521/14.8.13 του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΕΠΙ-
ΣΗΣ δεν κάνει καμία αναφορά για το θέμα των κουτιών 
μεταφοράς σκύλων».

Ο Κυνηγετικός σύλλογος στην ανακοίνωσή του λέει 
ακόμη ότι δεν υπάρχουν πρόστιμα, ότι γίνεται «παρερ-
μηνεία και παραποίηση της εγκυκλίου», από «καλοθε-
λητές» που σκόπιμα ή από αμέλεια διασπείρουν ψευδείς 
και αναληθείς ειδήσεις» «από φορείς που θέλουν απλά 
να ικανοποιήσουν το αντικυνηγετικό τους μένος».

Μάλλον όμως δεν διάβασαν ούτε το Νόμο 4039/12 
ούτε την Εγκύκλιο.

Ο Νόμος και η Εγκύκλιος -εκτός από τη σαφή αναφο-
ρά στα κουτιά μεταφοράς – περιλαμβάνουν και άλλες 
υποχρεώσεις των ιδιοκτητών κυνηγόσκυλων όπως ο 
εμβολιασμός, η υποχρεωτική ηλεκτρονική σήμανση 
(microchip) και η ευζωία των κυνηγετικών σκύλων. Η 
μη συμμόρφωση ως προς αυτά επιφέρει όχι μόνο πρό-
στιμα αλλά μέχρι και αφαίρεση της άδειας κυνηγίου. 
Θεωρούμε ότι σκοπίμως παραλείπονται τα σημεία αυτά 
από την ανακοίνωση του Κυνηγετικού Συλλόγου Πάρου 
– Αντιπάρου  για τη δημιουργία εσφαλμένων εντυπώσε-
ων ώστε να συνεχίζονται οι παρανομίες τόσο σε ότι αφο-
ρά τα «σκυλόκουτα» αλλά και γενικότερα τις συνθήκες 
διαβίωσης των κυνηγόσκυλων. 

Συγκεκριμένα:
1) Τόσο ο Νόμος 4039/12 στο άρθρο 5 αλλά και η 

Εγκύκλιος 1969/100521 που εκδόθηκε για την εφαρμο-
γή των διατάξεων του Νόμου και για τις υποχρεώσεις 
των ιδιοκτητών κυνηγόσκυλων αναφέρει μεταξύ άλλων:

«ο ιδιοκτήτης κυνηγετικού σκύλου, υποχρεούται να 
χρησιμοποιεί κατά τη μεταφορά του σκύλου μεταφορικά 
μέσα κατάλληλα με επαρκή χώρο, φωτισμό και αερισμό 
που ικανοποιούν τις φυσιολογικές ανάγκες του ζώου και 
του επιτρέπουν να στέκεται όρθιο στη φυσική θέση του 
σώματος του, να ξαπλώνει, να στρέφει το σώμα του και 
να έχει πρόσβαση στο νερό, όποτε αυτό το επιθυμεί».

2) Η εγκύκλιος αναφέρει ότι σύμφωνα με την παρ. 
5 του άρθρου 5 του  Νόμου 4039/2012 ο κυνηγετικός 

σκύλος πρέπει να είναι σημασμένος (microchip) και 
εμβολιασμένος αλλιώς αφαιρείται ή δεν ανανεώνεται η 
άδεια κυνηγίου μέχρι τη συμμόρφωση του ιδιοκτήτη.

3) Τα πρόστιμα εκτός από τη αφαίρεση της άδειας κυ-
νηγίου προβλέπονται από το Ν 4039/12 και περιλαμβά-
νονται στην εγκύκλιο 1969/100521 του Υπ. Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων:

Οι κυνηγοί που θα συλληφθούν να παραβαίνουν το 
νόμο με σκυλιά χωρίς ενημερωμένο βιβλιάριο, ανεμ-
βολίαστα, χωρίς ηλεκτρονική σήμανση και καταγραφή 
ή δεν τηρούν τους κανόνες ευζωίας θα αντιμετωπίσουν 
διοικητικό πρόστιμο τουλάχιστον 300 ευρώ ανά παρά-
βαση, πρόστιμα  τα οποία διπλασιάζονται σε περίπτωση 
υποτροπής. Επίσης για παθητική κακοποίηση το πρό-
στιμο είναι έως και 30.000 ευρώ σύμφωνα με το Νόμο 
4039/2012 και επιβεβαιώνεται με την Εγκύκλιο 1/2013 
του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Καλούμε τον Κυνηγετικό Σύλλογο Πάρου – Αντιπάρου 
να ενημερώσει τα μέλη του για τις υποχρεώσεις τους ως 
ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς εστιάζοντας στον υποχρε-
ωτικό εμβολιασμό κατά της λύσσας, στην ηλεκτρονική 
σήμανση των ζώων η οποία συνδέεται με την κατοχή της 
άδειας κυνηγίου και στην εφαρμογή της ισχύουσας νο-
μοθεσίας».

Σ.σ.: Σχετικά με τις αιτιάσεις των δύο φιλοζωικών ορ-

γανώσεων του νησιού μας και την αντιπαράθεσή τους 
με το κυνηγετικό σύλλογο δεν έχουμε να προσθέσουμε 
το παραμικρό. Φιλοξενήσαμε στην εφημερίδα μας και 
τις δύο ανακοινώσεις, ακόμα και σε βάρος του χώρου 
που έχουμε, για να τις παρουσιάσουμε. Σημειώνω, πως 
κάθε βδομάδα η εφημερίδα μας προσπαθεί να «στρι-
μώξει» την ύλη της και δεν θα μας έφθανε ακόμα και 
πολυσέλιδη εφημερίδα της Αθήνας, για να την παρου-
σιάσουμε. Εμείς όμως –σχεδόν πάντα- φιλοξενούμε τις 
δράσεις των φιλοζωικών ομάδων… Το μόνο σχόλιο που 
έχουμε να κάνουμε είναι το εξής: 

Η ανακοίνωση των κυνηγών ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΕ ΜΟΝΟ 
στη Φ.τΠ. και αναδημοσιεύτηκε από τον ιστότοπο 
«Fileleutheros.net», μετά από μερικές μέρες. Οι δύο 
σύλλογοι ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ αναφέρονται για δημοσίευμα του 
τοπικού τύπου, αρνούμενοι να γράψουν τα ονόματα των 
μέσων. Και αν αυτό είναι απρέπεια, τι πρέπει να προ-
σθέσουμε εμείς όταν την επιστολή τη στέλνουν όπου δει 
και τη δημοσιεύουν οι ίδιοι σε κοινωνικά μέσα δικτύω-
σης, μη περιμένοντας πρώτα να δημοσιευτεί στα μέσα 
που επέλεξαν οι ίδιοι και την έστειλαν. Η απρέπεια, η 
προσβολή κατά αυτών –που οι ίδιοι οι φιλοζωικοί σύλ-
λογοι αποφάσισαν να δημοσιοποιήσουν το θέμα- είναι 
πρωτοφανή για τη μικρή μας τοπική κοινωνία. 

Δ.Μ.Μ.
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Ο θάνατος
του εμποράκου

Από την Κυριακή 3 Νοέμβρη αρχίζει η εφαρμογή 
του νόμου με τον οποίο καταργείται, επί της ουσίας, η 
κυριακάτικη αργία. Σύμφωνα με το νόμο:

Όλα τα εμπορικά καταστήματα μέχρι 250 τ.μ., θα 
μπορούν να λειτουργούν χωρίς κανέναν περιορι-
σμό, όλες τις Κυριακές του χρόνου. Εφτά Κυριακές 
το χρόνο θα είναι ανοιχτά και τα καταστήματα άνω των 
250 τ.μ. Είναι προφανές ότι το όριο των 250 τ.μ., είναι το 
πρόσχημα της κυβέρνησης για να καταργήσει την Κυ-
ριακάτικη αργία, αφού θα μπορεί σταδιακά να το μετα-
βάλλει και τελικά να το καταργήσει, προς όφελος των 
μεγάλων καταστημάτων. Αλλωστε, οι διακηρύξεις για 
«ξαναζωντάνεμα» του κέντρου και «πολυεπίπεδη εξυ-
πηρέτηση» των τουριστών, δεν μπορεί να πραγματωθεί 
από τους μικρούς καταστηματάρχες, που θα αδυνατούν 
αντικειμενικά να εργάζονται 365 το χρόνο.

Η κατάργηση της κυριακάτικης αργίας σημαίνει: 

Για τους εμποροϋπάλληλους, δουλειά 7 μέρες την 
εβδομάδα, περιορισμό του ελεύθερου χρόνου, κατάρ-
γηση της σταθερής μέρας ανάπαυσης. Η διευθέτηση 
του ωραρίου εργασίας μέσα σε ένα τεράστιο ωράριο 
λειτουργίας των καταστημάτων, εξαπλώνει τις ελαστι-
κές σχέσεις εργασίας. Θα αυξηθεί η ανεργία, όπως έγινε 
και μετά την απελευθέρωση του ωραρίου που προη-
γήθηκε. Οι όποιες θέσεις εργασίας δημιουργηθούν, θα 
είναι πολύ λιγότερες από αυτές που θα χαθούν, καθώς 
θα βάλουν λουκέτο καταστήματα που δε θα μπορέσουν 
να ανταποκριθούν στο νέο ωράριο, ενώ οι νέες ανάγκες 
θα καλυφθούν και με εντατικοποίηση της εργασίας του 
υπάρχοντος προσωπικού.

Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικρέμποροι δε θα 
ωφεληθούν. Γιατί αυτοί δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε 
το λειτουργικό κόστος της ημέρας να καλύψουν, ούτε 
να αντέξουν τη συνεχή επταήμερη βιολογική και ψυχική 
καταπόνηση. 

Οι αιτίες που κλείνουν τα μικρά καταστήματα δεν 
είναι η έλλειψη ωρών και ημερών δουλειάς, τα 
μικρά καταστήματα τα κλείνει η κυριαρχία των με-
γάλων επιχειρηματικών ομίλων, τα κλείνει η φτώ-
χεια των εργαζομένων που εξαπλώνεται, η βαριά 
φορολογία και τα χαράτσια που έχουν επιβληθεί 

στο λαό. Κερδισμένοι 
θα βγουν οι τεράστιες 
εμπορικές αλυσίδες 
καταστημάτων και τα 
μονοπώλια. Κάνοντας 
χρήση όλων των αντερ-
γατικών νόμων, θα ενι-
σχυθούν στον ανταγω-
νισμό με τους μικρούς 
και θα συγκεντρώνουν 
όλο τον τζίρο.

Το 1909, λοιπόν, 
καθιερώθηκε η Κυ-
ριακάτικη αργία, αφού κάποιοι ματώσανε γι’ αυτό 
το δικαίωμα. Το 2013 η συγκυβέρνηση την καταρ-
γεί.

Το θεατρικό έργο «Ο θάνατος του εμποράκου» σε 
σκηνοθεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης και συγκυβέρνησης, 
μετά από προσεκτικές πρόβες χρόνων, αποφασίστηκε 
να ανέβει οριστικά, για να διασκεδάσει και τις τελευταίες 
ψευδαισθήσεις αυτών που πίνουν νερό στο μονόδρομο 
της Ε.Ε. 

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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Δελτίον 
Τύπου…

Ή στραβά είναι ο γιαλός ή 
στραβά αρμενίζουμε εδώ στην 
Πάρο. Ας πάρουμε μερικά πα-
ραδείγματα για να μου πείτε 
και εσείς αν έχω κάνει λάθος 
με την παραπάνω πρότασή 
μου. 

Λοιπόν, για ό,τι γίνεται στο 
νησί φταίει ο Βλαχογιάννης 
(αυτό ισχυρίζεται μία ομάδα 
πολιτών). Για το ό,τι έχουν κολλήσει τα έργα στο 
Λιμενικό Ταμείο, φταίει η ανυπαρξία στο διοικητικό 
συμβούλιο της αντιπολίτευσης (αυτό ισχυρίζεται η… 
άλλη ομάδα πολιτών στο νησί μας). Πόσα τέτοια θέ-
λετε να σας γράψω; Ουκ εστί ο αριθμός παρόμοιων 
παραδειγμάτων. Για όλα, μα όλα φταίνε όλοι οι άλ-
λοι, και ποτέ, μα ποτέ, η δική μας κούτρα.

Πάμε παρακάτω. Στις Λεύκες έγινε φέτος μια 
προσπάθεια (καλή) από το σύλλογο «Υρία» και την 
τοπική Κοινότητα. Η προσπάθεια έχει αμφισβητηθεί 
από μερίδα δημοτικής παράταξης, προφανώς, γιατί 
με τους δύο εταίρους των προσπαθειών στις Λεύ-
κες, δεν έχει πολιτική επικοινωνία. Από την άλλη δη-
μοτικοί σύμβουλοι της αντιπολίτευσης, έχουν κάνει 
κατά καιρούς πολύ σοβαρές προτάσεις για διάφορα 
ζητήματα. Οι προτάσεις που έθεσαν δεν υλοποιήθη-
καν διότι δεν ψηφίστηκαν από την πλειοψηφία! (Η 
πλειοψηφία δεν γουστάρει να της λέει η μειοψηφία 
τι θα κάνει –αυτό γίνεται και σε κεντρικό πολιτικό 
επίπεδο και άρα δεν είναι μόνο Παριανό φαινό-
μενο-). Ας πάμε τώρα μια τσάρκα και στα θέματα 
που ανέκυψαν με το νέο αεροδρόμιο. Ο χαμός, του 
χαμού έχει γίνει και το όλο ζήτημα ήρθε στο φως 
χάρη στην έντυπη και ηλεκτρονική δημοσιογραφία 
–ερασιτεχνών και επαγγελματιών «αλητών, ρου-
φιάνων, δημοσιογράφων». Ο ύπνος του δικαίου για 
την τοπική εξουσία. Η πλειοψηφία έβγαλε μία ανα-
κοίνωση –για να υπάρχει-, η μείζονα αντιπολίτευση 
«αγρόν ηγόραζε», η ΚΕΠ κάτι πήγε να πει, αλλά χά-
θηκε στην εμμονή της να κάνει πρώτιστα αντιπολί-
τευση και η Λαϊκή Συσπείρωση, περιμένει πρώτα να 
δει, που θα καθίσει η μπίλια. Ευτυχώς, για το θέμα 
πήρε «ανάποδες» ο σύλλογος των ξενοδόχων και 
ο εμπορικός σύλλογος. Σημειώνω, ότι την πιο «πα-
τριωτική» παρέμβαση για το θέμα –πάντα κατά την 
άποψή μου- την έκανε ο Δήμος Αντιπάρου.

Λοιπόν, συνοπτικά. Αν όλα τα παραπάνω δεν είναι 
απόδειξη του στραβά αρμενίζουμε, τι άλλο πρέπει 
να συμπεράνω άραγε; Κάθε άποψη, κάθε δελτίο 
τύπου που εκδίδεται ή «εκδίδονται ως πόρνες» για 
το φιλοθεάμον κοινό, κατά 90% γίνεται με έπαθλο 
«πως τα είπαμε, τι κέρδος θα έχουμε τώρα». Δεν 
υπάρχει ενημερωτικό δελτίο τύπου στον τόπο μας 
που να μην έχει ως στόχο, το παραπάνω. Και επει-
δή, μερικοί μπορούν να πιστέψουν πως με τα πα-
ραπάνω «χαϊδεύω» οφθαλμούς αναγνωστών με το 
πιασάρικο στυλ «θάψτε τους πολιτικούς», να γράψω 
πως ακόμα μεγαλύτερες μικροπολιτικές ανακοινώ-
σεις αναγράφονται στα δελτία τύπου φορέων του 
νησιού.

Ακόμα και ανακοινώσεις για το ζευγάρωμα της 
Μεσογειακής σαρδέλας είναι ικανές να αρχίσουν 
ως εξής: Για πολλοστή φορά ο σύλλογός μας (…) με 
πλήθος κόσμος (…) με συνεχή χειροκροτήματα (…) 
με πλουσιοπάροχο μπουφέ που προσφέραμε –είχε 
παξιμαδάκια προσφορά του δυστυχή φούρναρη του 
χωριού, που του τα ζήτησαν- και σούμα από το σπί-
τι των γειτόνων… Αν δε δει κάποιος τα πρωτότυπα 
δελτία τύπου των συλλόγων θα πέσει κάτω από τα 
ατελείωτα συντακτικά λάθη και τις ανορθογραφίες. 
Και όμως όλοι αυτοί –ο καθένας για τους δικούς 
του λόγους- θέλουν να χαράξουν πολιτική. Δελτία 
τύπου. Η βαθιά πληγή του νησιού…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Διαβούλευση
στην Πάρο, ζητά
ο Κ. Μπιζάς

Εισήγηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου που 
πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, στις 19 Οκτωβρίου, στο θέμα 
με τίτλο:  Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου και Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για 
την υλοποίηση του έργου «Εξειδίκευση του χωρικού σχε-
διασμού για την ανάπτυξη και χωροθέτηση αιολικών εγκα-
ταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου», έκανε ο Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος, κ. Κ. Μπιζάς.

Ο κ. Μπιζάς μεταξύ άλλων είπε:
«Το Περιφερειακό συμβούλιο στις 9 Νοεμβρίου 2011 είχε 

ψηφίσει αρνητικά στη μελέτη των έργων: «Αιολικοί Σταθμοί 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) των εταιρει-
ών: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.», «ΑΙΟ-
ΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ 
Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡ-
ΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΑΣ 
Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.», στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, 
συνολικής μέγιστης ισχύος παραγωγής 316,7 MW και εγκα-
τεστημένης ισχύος 322 MW».

Ταυτόχρονα είχε αποφασιστεί να προχωρήσει με πρωτο-
βουλία της Περιφέρειας ο χωρικός σχεδιασμός για την ανά-
πτυξη και χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων στα νησιά 
του Νοτίου Αιγαίου. Θα πρέπει να θυμίσω ότι και το τμήμα 
Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου είχε γραπτή 
αρνητική εισήγηση στις 21.10.2011 για τη σχετική μελέτη. 
Σήμερα 19 Οκτωβρίου 2013 με καθυστέρηση δύο χρόνων 
ερχόμαστε να δρομολογήσουμε την ανωτέρω απόφαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου με την υπογραφή προγραμμα-
τικής σύμβασης με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας για την υλο-
ποίηση του παραπάνω σχεδιασμού. Προφανώς θεωρώ ότι η 
παραπάνω προγραμματική σύμβαση είναι στη σωστή κατεύ-
θυνση. Σε κάθε περίπτωση όμως η παραπάνω εργασία του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πρέπει να λάβει υπόψη της το 
ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, να σεβαστεί τους παραδοσια-
κούς και ιστορικούς οικισμούς και να μην πλήξει την τουρι-
στική εικόνα των νησιών μας.

Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημιουργηθούν 

δάση ανεμογεννητριών τα οποία θα προκαλέσουν αισθητική 
αλλά και πραγματική όχληση σε όσους έχουν σπίτια σε κοντι-
νή απόσταση στα Αιολικά Πάρκα.

Άρα είναι αναγκαίο να γίνει διαβούλευση σε όλα τα νησιά 
(τόσο της ομάδας Α όσο και με της ομάδας Β) με όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς και κυρίως με την τοπική αυτοδιοί-
κηση 1ου και 2ου βαθμού. Στη σελίδα 5 της συγκεκριμένης 
προγραμματικής σύμβασης αναφέρεται ότι έχουν παραχθεί 
για την «ομάδα Α» νησιών οι χάρτες:   

- Χάρτες 11-ν: κλ. 1:50.000, υπόβαθρο ΓΥΣ. Εφαρμογή 
ζωνών απαγόρευσης βάσει του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξι-
κού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ  (ν = ο 
συνολικός αριθμός των νησιών).

- Χάρτες 21-ν: κλ. 1:50.000, υπόβαθρο ΓΥΣ. Πρόσθετα 
χωρικά δεδομένα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη 
χωροθέτηση αιολικών πάρκων. (ν = ο συνολικός αριθμός 
των νησιών).

Οι παραπάνω χάρτες έχουν παραχθεί από το ερευνητικό 
πρόγραμμα: «ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣ-
ΜΟ ΤΩΝ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕ-
ΝΤΡΩΣΕΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΤΟΠΙΟΥ ΣΕ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» (Πράσινο Ταμείο/Ενεργει-
ακό Γραφείο Ίου-Αιγαίου, 2012). Όμως στην Πάρο τουλά-
χιστον που είναι νησί στην «ομάδα Α» δεν έχει γίνει καμία 
διαβούλευση. Άρα οι παραπάνω χάρτες έχουν προκύψει 
ερήμην της τοπικής κοινωνίας και δεν τους γνωρίζουμε. 
Είμαι σίγουρος ότι τους παραπάνω χάρτες τους γνωρίζουν 
οι υποψήφιοι επενδυτές. Άρα υπάρχει άμεση ανάγκη ενη-
μέρωσης των αντίστοιχων Δήμων της «ομάδας Α» για το 
περιεχόμενο των παραπάνω χαρτών και να τοποθετηθούν 
ανάλογα. Επειδή γνωρίζουμε ότι υπάρχει: α) υποχρέωση 
της χώρας μας για ανάληψη πρωτοβουλιών που θα αντιμε-
τωπίζουν την κλιματική αλλαγή, β) υψηλό επενδυτικό ενδια-
φέρον και γ) ανάγκη η αυτοδιοίκηση 1ου και 2ου βαθμού να 
έχει μια επιστημονικά τεκμηριωμένη μελέτη ως οδηγό για να 
μπορούν να γνωμοδοτεί ή και να αδειοδοτεί σχετικές Μ.Π.Ε., 
είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί σε σύντομο διάστημα (έως 
έξι μήνες) η συγκεκριμένη μελέτη που προβλέπεται στην 
προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με 
την προϋπόθεση ότι: 

1) θα συνθέσει τις προτάσεις των τοπικών φορέων και της 
τοπικής αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, που θα προκύ-
ψουν από τις διαβουλεύσεις, για τα αναγκαία μέτρα και ρυθ-
μίσεις με στόχο την προστασία του τοπίου από την ανάπτυξη 
των αιολικών πάρκων 

2) θα προσκομίσει επιστημονικά στοιχεία για την «φέρου-
σα ικανότητα» όλων των νησιών της Περιφέρειας και

3) θα προβεί σε προτάσεις θεσμοθέτησης προς την αρμό-
δια αρχή (ΥΠΕΚΑ)».

Παραδοσιακός
Οικισμός

Το ΔΣ των Φίλων του Παραδοσιακού Οικισμού Παροικι-
άς και Παλαιάς Αγοράς, σύμφωνα με ανακοίνωσή του καλεί 
όλους όσοι επιθυμούν να εγγραφούν μέλη του συλλόγου, να 
υποβάλουν σχετική αίτηση.

Τις αιτήσεις παραλαμβάνει η Γραμματέας του Συλλόγου, 
κ. Σπανού Καραγκούνη Ερμιόνη, στο κατάστημα «ΑΘΗΝΑ», 
που βρίσκεται στην Παλαιά Αγορά. Τηλ. επικοινωνίας: 22840-
2165.

Ακόμα, σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος δημοσιοποίησε 
τους σκοπούς του που είναι:

- Η αναζωογόνηση της παραδοσιακής αγοράς του οικισμού 
που παλαιότερα αποτελούσε τον οικονομικό πνεύμονα του 

νησιού.
- Η ανάλυση, μελέτη, προώθηση και υποβολή προτάσεων 

προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές για την επίλυση των 
προβλημάτων που αφορούν το μοναδικό για την ομορφιά 
του παραδοσιακό οικισμό της Παροικιάς και την ανάδειξή του 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

- Η ανάδειξη και προβολή του μοναδικού σε αρχαιολογική 
αξία Βυζαντινού μνημείου της Εκατονταπυλιανής.

- Ο εξωραϊσμός τμημάτων του οικισμού, ώστε αυτά να 
αποτελέσουν σημεία αναφοράς για κάθε επισκέπτη και φίλο 
του νησιού μας. Τέτοια τμήματα είναι ο λόφος του Αγίου Κων-
σταντίνου και η ευρύτερη περιοχή του Κάστρου, ο χώρος του 
πρώην αγροκηπίου, η περιοχή της Αγίας Άννας, το παλαιό 
κτίσμα του Φραγκομονάστηρου κ.α.

- Η δημιουργία ιστοσελίδας και έκδοση εντύπων ενημερω-
τικού περιεχομένου και προβολής της Παροικιάς.

- Η οργάνωση και καθιέρωση μεγάλου ετήσιου τοπικού 
πανηγυριού στο λόφο του Αγίου Κωνσταντίνου την 20η Μα-
ΐου εκάστου έτους.

Συνέδριο Εμπορι-
κών Συλλόγων

Πραγματοποιήθηκε στις 26-27/10 το 7ο συνέδριο των 
Εμπορικών Συλλόγων στη Σαντορίνη, όπου παρευρέθηκαν ο 
Μητροπολίτης Θήρας Αμοργού και Νήσων κ. Επιφάνειος, ο 
βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Συρμαλένιος, ο Περι-
φερειάρχης, κ. Γ.  Μαχαιρίδης, ο Δήμαρχος Θήρας, κ. Ζώρζος, 
αυτοδιοικητοί παράγοντες κ.α.

Ο πρόεδρος του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πά-
ρου-Αντιπάρου, κ. Απ. Αλιπράντης, εστίασε στο πρόβλημα 
των υψηλών ναύλων της ακτοπλοΐας, το οποίο επιβαρύνει 

τους επισκέπτες, ανέπτυξε τη χρησιμότητα της ακτοπλοϊκής 
σύνδεσης των Κυκλάδων, τόσο μεταξύ των νησιών, όσο και 
με την Θεσσαλονίκη, τη Ρόδο και την Κρήτη για την περαιτέ-
ρω ανάπτυξη του Τουρισμού. Επίσης, επεσήμανε το θέμα της 
αεροπορικής συγκοινωνίας.

Εκτίμησε ως θετικό ότι την επιχειρησιακή αντιμετώπιση 
του παραεμπορίου ανέλαβε η Ελληνική Αστυνομία. Πρότει-
νε το ΣΔΟΕ να ενεργεί ελέγχους για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου όχι μόνο στον τόπο διάθεσης των προϊόντων, 
αλλά και στο λιμάνι του Πειραιά. Ζήτησε την υποστήριξη των 
Εμπορικών Συλλόγων από την Περιφέρεια και την ενίσχυση 
των ενδιαφερομένων, μέσω των επενδυτικών Προγραμμά-
των. Εξέφρασε την αγωνία του για το ασφαλιστικό πρόβλημα. 
Τέλος, επεσήμανε τα προβλήματα στις παροχές υγείας που 
επικρατούν σε Πάρο-Αντίπαρο, κλπ.



12 Μικρές αγγελίες

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-
αστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά 
και εντός οικισµού  από 60 
έως 150 τµ σε τιµές κάτω 
του κόστους, πολύ µικρή 
προκαταβολή, πολλές δό-
σεις . www.paroshomes.
livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 
οικία, 70 τµ, µε 400 µέτρα 
οικόπεδο, εντός σχεδίου, 
µε θέα. Τηλ.: 6971962021

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται µονοκατοικία 100 
τµ, 2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι 
µε τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 115.000 
€.  Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής . Τηλ. 
6932285768 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπε-
δο σε τιµή ευκαιρίας. Τηλ.: 
2284091094 

ΤΡΥΠΗΤΗ, πωλείται αγρο-
τεµάχιο, 5.100 τµ, µε άδεια 
από το δασαρχείο, οικοδο-
µεί 200 τµ. Τιµή 360.000 €. 
Τηλ.: 6945169793

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΠΑΡΟΙΚΊΑ (ΚΑΚΆΠΕ-

ΤΡΑ), ενοικιάζονται 2 
διαµερίσµατα, 100 τµ έ-
καστο, καλοριφέρ, θέα, 
260€ και 350€ αντίστοιχα, 
επιπλωµένο ή µη. Τηλ. 
6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Ανα-
στασία), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 
τµ. Τηλ.: 6977624072, 
2284042937   

Κ Α Κ Α Π Ε Τ Ρ Α , 
ενοικιάζεται οικία ανακαι-
νισµένη, 110 τµ, πλήρως 
εξοπλισµένη, µε συνθετικά 
κουφώµατα, 3 υπνοδω-
µάτια, συναγερµό, τζάκι, 
αποθήκη, αυτόνοµη θέρ-
µανση, κήπο, δεξαµενή 
νερού, δύο βεράντες, γκα-
ράζ. Τιµή 380,00 €. 
Τηλ: 6972607173 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
studio 25 τµ, για όλο το χρό-
νο, επιπλωµένο, σε άριστη 
κατάσταση, τιµή συζητήσι-
µη. Τηλ.: 6976433642 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζονται ένα δυάρι 40 
τµ, ένα τριάρι 60 τµ και µια 
γκαρσονιέρα 25 τµ. Τηλ.: 
2284022331, 6974299340

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΟΥΝΑΔΟΣ), 
ενοικιάζεται επαγγελµατι-
κός χώρος, 90 τµ, πρώην 
εικαστικό εργαστήρι ∆ή-
µου. Τηλ.: 6972077052 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΟΡΜΟΣ), 
ενοικιάζεται επιπλωµένη 

γκαρσονιέρα, µε αυτόνο-
µη θέρµανση. Τιµή 180,00 
€. Τηλ.: 2284024789, 
6945255080

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται 
ισόγειο 2άρι, επιπλωµένο. 
Τηλ.: 6946688388 

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα ορόφου. Τηλ.: 
6946688388

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΛΙΑ (α-
πόσταση 1 χλµ από την 
Παροικία), ενοικιάζε-
ται διαµέρισµα 3άρι, θέα 
προς θάλασσα, αυτόνοµη 
θέρµανση, air-condition, 
µεγάλες βεράντες, επι-
πλωµένη ή µη, για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6973366992 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ  

ΝΑΟΥΣΑ (ευρύτερη πε-
ριοχή), ζητείται οικία προς 
ενοικίαση, για µόνιµη κα-
τοικία, µε 3 υπνοδωµάτια, 
επιπλωµένη ή µη.  Τηλ.: 
6944415044

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ, 
ζητείται προς αγορά µο-
νοκατοικία µε κήπο, όχι 

κολληµένη µε άλλο ακίνη-
το. Εγγυηµένη εχεµύθεια. 
Τηλ.: 6945169793   

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Καινούριο 
πηγάδι) ενοικιάζεται µί-
νι µάρκετ, γίνεται και 
µεταβίβαση αδείας. Τηλ.: 
6944702314, 2284023516 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ 
«ΣΤΕΚΙ» πωλείται, στον 
περιφερειακό της Παροικί-
ας. Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.: 
6972557917

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ από εστια-
τόριο-µπαρ στη Νάουσα, 
πωλείται. 
Τηλ.: 6978152873, 
e-mail: Nathalie_Frederic_
paros@yahoo.com 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ πωλείται, 
στην Παροικία, 100 τµ, πά-
νω στον κεντρικό δρόµο, 
µε πλήρη εξοπλισµό, όλα 
σε πολύ καλή κατάσταση. 
Σε καλή τιµή. Επίσης, ∆ΙΑ-
ΜΕΡΙΣΜΑ πωλείται, 96 τµ, 

πάνω από το συνεργείο, 
σε καινούρια κατάσταση, 
θέα θάλασσα, 100 µέ-
τρα από θάλασσα. Τηλ.: 
6974930117, 2284021142 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΥΡΙΑ παραδίδει µαθήµα-
τα Ρωσικής γλώσσας. Τηλ.: 
2284043064, 6979133084 

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία σε 
εστιατόριο ή καφέ, για 
κουζίνα, µαγείρισσα, βο-
ηθός κουζίνας, λάτζα κλπ. 
Τηλ.:6940561192

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για 
φροντίδα ηλικιωµένων α-
τόµων. Τηλ.: 6985978716

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με 
ικανότητες επικοινω-
νίας-πώλησης ζητείται 
για το εμπορικό τμή-

μα εταιρείας. Τηλ.: 
2284028025, Ώρες: 10-2

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6977248885 

ΚΟΥΤΑΒΙ ΚΟΚΕΡ χά-
θηκε, θηλυκό, 4 µηνών, 
χρώµατος κανελί. Τηλ.: 
6932668199 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικι-
άζονται, µε το µήνα για 
τη χειµερινή περίοδο, σε 
οικονοµικές τιµές. Τηλ.: 
6939998399

ΜΠΙΛΙΑΡΔΟ ΑΜΕ-
ΡΙΚΑΝΙΚΟ πωλείται, 
διαστάσεων 2,05 Χ 1,15 m, 
σε άριστη κατάσταση, µαζί 
µε τις µπάλες και τις στέ-
κες. Τηλ.: 6945191005

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Τώρα στο κοσµηµατοπωλείο

µπορείτε να δείτε τη νέα φθινοπωρινή

συλλογή των ρολογιών breeze!

Λίτσα Πουλίου
Νάουσα | τηλ.: 22840 53306

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

www.paros-vacations.com
ο πληρέστερος ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός για την Πάρο, σε Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025  |  e: nadia@smileweb.gr | w: smileweb.gr | fb: www.facebook.com/smileweb.gr

graphic & web design

όσοι διαφηµίζονται, έχουν ήδη δει τη διαφορά!

εσύ ακόµα να µπεις;

Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2013
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Σύσσωμη 
αντίδραση

Σύσσωμη είναι η αντίδραση φορέων και παραγόντων 
της τοπικής κοινωνίας για τα προβλήματα που προέκυψαν 
με την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Πάρου.

Γύρω από τις εξελίξεις που ανησύχουν την τοπική κοι-
νωνία είχαμε μία πολύ δυναμική παρέμβαση του Δήμου 
Αντιπάρου.

Η ανακοίνωση του δημάρχου κ. Γ. Λεβεντάκη έχει ως 
εξής:

«Στην, από 23 Οκτωβρίου 2013, συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Αντιπάρου και λαμβάνοντας υπόψη τa δη-
μοσιεύματα στον έντυπο τύπο της ερώτησης στη Βουλή της 
βουλευτή κ. Ραχήλ Μακρή με θέμα: «κατασπατάληση πό-
ρων και εμπαιγμός του Ελληνικού λαού για το αεροδρόμιο 
της Πάρου» καθώς επίσης και τη συλλογή υπογραφών από 
δήθεν θιγόμενους της περιοχής κατά της κατασκευής του 
έργου για τη διακοπή των εργασιών του και τη προσφυγή 
τους με ένδικα μέσα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
Αντιπάρου δηλώνει ρητά προς κάθε κατεύθυνση ότι κάθε 
προσπάθεια ή ενέργεια, η οποία έχει ως σκοπό την διακο-
πή της κατασκευής νέου Αερολιμένα, μας βρίσκει καθολικά 
αντίθετους και θα προβούμε σε κάθε ενέργεια στα πλαίσια 
της νομιμότητας για την υπεράσπισή του. 

Το έργο υλοποιείται έχοντας όλες τις απαραίτητες εγκρί-
σεις και αδειοδοτήσεις ενώ αποτελεί πηγή επιχειρηματικής 
ενδυνάμωσης και στήριξης της  τοπικής οικονομίας τόσο 
των δύο νησιών όσο και των γειτονικών μικρότερων νη-
σιών. Τις επόμενες ημέρες ο δήμος Αντιπάρου θα προβεί 
σε σχετικές πρωτοβουλίες για το θέμα αυτό».

Ο Δήμος Πάρου
Από το γραφείο του κ. Βλαχογιάννη, δόθηκε στη δημοσι-

ότητα η εξής ανακοίνωση:
«Σχετικά με τις διακινούμενες πληροφορίες περί συλλο-

γής υπογραφών μίας μικρής μερίδας κατοίκων και επισκε-
πτών της Πάρου με σκοπό την προσφυγή στο Συμβούλιο 
Επικρατείας, προσβάλλοντας την ανανέωση των περιβαλ-
λοντικών όρων, προκειμένου να σταματήσουν οι εργασίες 
κατασκευής του «Νέου Αεροδρομίου Πάρου», ξεκαθαρί-
ζουμε τα εξής;

1. Η απρόσκοπτη συνέχιση του έργου σύμφωνα με τις 
διαβεβαιώσεις των αρμοδίων είναι απολύτως διασφα-
λισμένη,

2. Η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων (χωρίς την 
παραμικρή τροποποίηση) έγινε σύμφωνα με τις προβλεπό-
μενες από το νόμο διαδικασίες,

3. Αποτελεί αναφαίρετο δικαίωμα κάθε κατοίκου και 
επισκέπτη της Πάρου η προσφυγή σε οποιοδήποτε όργανο 
επιθυμεί.

Παριανοί και Παριανές,
Η Δημοτική Αρχή φρόντισε από την αρχή για την ολο-

κλήρωση των μελετών, τις απαλλοτριώσεις, τη χρηματοδό-
τηση, τη δημοπράτηση και τέλος την έναρξη των εργασιών 
κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου Πάρου. 

Κύριο μέλημά μας υπήρξε από την αρχή η ΠΙΣΤΗ ΤΗΡΗ-
ΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ - τίποτε να μην παρεκκλίνει ούτε κατά το 
ελάχιστο από την οδό της νομιμότητας - ώστε να μην αντι-
μετωπίσουμε αργότερα προβλήματα τύπου προσφυγών 
στο Συμβούλιο Επικρατείας. Εμείς συνεχίζουμε υπεύθυνα 
και αξιόπιστα, φροντίζοντας για την ομαλή εξέλιξη και την 
ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του Νέου Αερο-
δρομίου Πάρου. Το Νέο Αεροδρόμιο Πάρου, αποτελεί αδι-
αμφισβήτητα το μεγαλύτερο έργο υποδομής στην ιστορία 
του νησιού! Δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να παίξει με το 
μέλλον των Παριανών και την ανάπτυξη της Πάρου!

ΥΓ (με πολλαπλούς αποδέκτες):
Δεν ανεχόμαστε από όψιμους υπερασπιστές του έργου, 

υποδείξεις για το πως θα προασπίσουμε το συμφέρον της 
Πάρου με την συνέχιση των εργασιών κατασκευής του 
Νέου Αεροδρομίου. 

Σας υπενθυμίζουμε πως όταν Εμείς ανακοινώσαμε την 
έναρξη των εργασιών κατασκευής, Εσείς το αμφισβη-
τούσατε. Τώρα όμως το έργο έχει ξεκινήσει, προχωράει 
με ταχύτατους ρυθμούς και να είστε σίγουροι ότι θα ολο-
κληρωθεί». 

Συνέχεια... από την κ. Μακρή
Αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος στο πρω-

τοσέλιδο της εφημερίδας μας την περασμένη εβδομάδα, 
η βουλευτής Κοζάνης, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Ρ. 
Μακρή, τοποθετήθηκε στην υπόθεση με την παρακάτω 
δήλωσή της:

«Ως εκπρόσωπος του Ελληνικού Λαού στο κοινοβούλιο 
κατέθεσα στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου όπως 
δικαιούμαι εκ του συντάγματος, Ερώτηση με Αίτηση Κατά-
θεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) για το υπό κατασκευή αεροδρόμιο 
στο νησί της Πάρου. 

Στην ερώτηση μου χωρίς να θέτω δεδομένα υποβάλλω 
ερωτήματα στον αρμόδιο  Υπουργό προκειμένου να πληρο-
φορηθώ, όπως δικαιούμαι εκ του συντάγματος την εξέλιξη, 
το κόστος και γενικά ότι αφορά το υπό κατασκευή αερο-
δρόμιο της Πάρου. Η ερώτηση κατατέθηκε τον Αύγουστο 
του 2013 ενώ η απάντηση έχει ημερομηνία τον Σεπτέμβριο 
του 2013. 

Με μεγάλη μου έκπληξη πληροφορήθηκα τις όψιμες ανα-
κοινώσεις ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι εκπρόσωποι ενώ-
σεων της Πάρου δεν αναγνωρίζουν σε μια Βουλευτή του 
Ελληνικού κοινοβουλίου να ασκήσει τα προβλεπόμενα εκ 
του Συντάγματος καθήκοντα της. Συγκεκριμένα με ανακοι-
νώσεις τις οποίες εξέδωσαν οι Γ. Μπαφίτης, Μ. Αμπατζή ως 
εκπρόσωποι της ένωσης ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου 
και Α. Αλιπράντης ως εκπρόσωπος του εμπορο-επαγγελ-
ματικού συλλόγου, με συκοφάντησαν με την αποστολή των 
ανωτέρω ανακοινώσεων τους στον πρόεδρο των ΑΝΕΛ κ. 
Πάνο Καμμένο αλλά και στον Ελληνικό Λαό με μοναδικό 
σκοπό να εξυπηρετήσουν τις δικές τους ύποπτες σκοπιμό-
τητες. Εν συνεχεία και σαν να μην έφτανε η από μέρος τους 
αντισυνταγματική άρνηση άσκησης των καθηκόντων μου, 
σε τηλεφωνική επικοινωνία ο Γ. Μπαφίτης χρησιμοποιώ-
ντας χυδαίο υβρεολόγιο και απειλές κατά της ζωής μου και 
της σωματικής μου ακεραιότητας επιχείρησε να με εξανα-
γκάσει να αρνηθώ την αποστολή μου ως Βουλευτή συμπε-
ριφερόμενος ως κομματικό όργανο αντιπάλου κόμματος.

Ενημερώνω τους πολίτες της Πάρου και τον υπόλοιπο 
Ελληνικό Λαό ότι το κίνημα μας και εγώ προσωπικά θα συ-
νεχίσουμε να ασκούμε νομίμως κοινοβουλευτικό έλεγχο, 
ιδίως σε περιπτώσεις όπου δαπανώνται χρηματικά ποσά 
ενώ οι Έλληνες οδηγούνται καθημερινά στην αυτοκτονία  
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. 

Ενημερώνω επίσης τους συγκεκριμένους συκοφάντες 
και ιδίως τον κ. Γ. Μπαφίτη ότι παρά τις απειλές κατά της 
ζωής μου και της σωματικής μου ακεραιότητας, εγώ θα 
εξακολουθήσω να επιτελώ την κοινοβουλευτική μου απο-
στολή με όποιο κόστος καθώς τέτοιου είδους εγκληματικές 
πρακτικές σκοτεινών εποχών, είναι καταδικασμένες στην 
συνείδηση των Ελλήνων, οι οποίοι οδηγούν πρόσωπα 
όπως οι ανωτέρω στο βρωμερό περιθώριο».

Η απάντηση Γ. Μπαφίτη
Ο κ. Γ. Μπαφίτης, με την ιδιότητα του προέδρου της Ένω-

σης Ξενοδόχων, δημοσιοποίησε την εξής απάντηση:
«Με την ευκαιρία της δήλωσης της βουλευτού Ραχήλ 

Μακρή, σχετικά με το νέο αεροδρόμιο και την επίθεση που 
κάνει στο πρόσωπο μου έχω να δηλώσω ως ένας απλός 
Παριανός πολίτης τα εξής: 

Φυσικά και έχει κάθε βουλευτής το δικαίωμα να ασκεί 
κοινοβουλευτικό έλεγχο και ερωτήσεις προς τους αρμοδί-
ους υπουργούς, άλλα όταν οι ερωτήσεις γίνονται με θέμα 
«ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» τότε 
υπάρχει ΘΕΜΑ. 

Διότι είναι αδιανόητο από την οικονομική επιστήμη αλλά 
και από την ίδια την ζωή, έργα ανάπτυξης σ’ ένα τόπο όπως 
είναι το αεροδρόμιο, το λιμάνι, οι δρόμοι κλπ να θεωρού-
νται κατασπατάληση δημοσίου χρήματος. Είναι αδιανόητο 
αυτό το νησί με την μακρόχρονή προσφορά του στον Ελλη-
νικό τουρισμό και την πλούσια συμμετοχή του στα Δημόσια 
έσοδα να θεωρείται η κατασκευή του νέου αεροδρομίου 
αξίας 23 εκατομμυρίων ευρώ από τον κρατικό προϋπολο-
γισμό ως «ΚΑΤΑΣΠΑΤΑΛΗΣΗ ΠΟΡΩΝ» αντί να θεωρείται 
στοιχειώδη υποχρέωση του Κράτους προς αυτό το νησί. 
Είναι αδιανόητο αυτές οι ερωτήσεις να γίνονται από νέους 
«ανεξάρτητους βουλευτές» οι οποίοι πριν υποβάλουν την 
ερώτηση προς την Βουλή δεν προέβησαν στην αυτονόη-
τη ενημέρωση από τους  υπεύθυνους φορείς του νησιού 
όπως είναι ο Δήμος, οι τουριστικοί σύλλογοι κλπ, αλλά 
λειτούργησαν με σκοπό να εξυπηρετήσουν τις δικές τους 
ύποπτες σκοπιμότητες.

Είναι λυπηρό τέλος νέα βουλευτής να διαστρεβλώνει 
σκόπιμα την πραγματικότητα, διότι εκείνη πρώτη τηλεφώ-
νησε, εκείνη πρώτη χυδαιολόγησε και απείλησε του τύπου 
θα σε πάω στον εισαγγελέα…Αυτές οι πρακτικές φυσικά και 
είναι καταδικασμένες στη συνείδηση των Ελλήνων και φυ-

σικά οδηγούν αυτούς που τις χρησιμοποιούν σύντομα στο 
«βρωμερό περιθώριο».

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω προς πάσα κατεύθυνση, 
ότι παιχνίδια πίσω από την πλάτη του Παριανού λαού δεν 
χωρούν, διότι τόσο ο σύλλογος μας όσο και οι άλλοι του-
ριστικοί σύλλογοι καθώς και η πλειονότητα του Παριανού 
λαού είναι ενωμένοι και έτοιμοι να υπερασπιστούν την 
κατασκευή του νέου αεροδρομίου, γιατί είναι η μόνη προ-
οπτική ανάπτυξης και ευημερίας αυτού του τόπου ειδικά 
σε τούτη την δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε 
όλοι μας».

Οι έμποροι
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος, μετά από έκτακτη 

συνεδρίαση του στις 23/10 και με αφορμή την ερώτηση 
της βουλευτή, Ραχήλ Μακρή, για την κατασκευή του νέου 
αεροδρομίου Πάρου, η οποία συνέπεσε με τις φήμες, για:

α) συλλογή υπογραφών, για προσφυγή στο Σ..τΕ κατά 
της κατασκευής του νέου αεροδρομίου Πάρου, από ομάδα 
κατοίκων της περιοχής και

β) πλήθος τεχνικών λεπτομερειών που κυκλοφορούν, 
πολύ έντονα στο νησί τις τελευταίες μέρες, οι οποίες αφο-
ρούν το έργο και είναι προϊόν παραπληροφόρησης, τονί-
ζει σε ανακοίνωσή του: «[…] από ποιους βάλλεται το έργο, 
είτε αυτοί είναι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού είτε κάτοικοι 
με «τηλεκοντρόλ» και στη συνέχεια, μετά από συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων αποφασίστηκαν τα πιο κάτω:

1. καλεί όλους τους Παριανούς, σε επαγρύπνηση και 
ενημέρωση,

2. ζητά την συζήτηση του θέματος, στο δημοτικό 
συμβούλιο, με ψήφισμα και τοποθέτηση όλων των δη-
μοτικών συμβούλων.

Είμαστε πλέον αναγκασμένοι να θεωρήσουμε, ότι βρι-
σκόμαστε αντιμέτωποι, με ένα σύνολο ανθρώπων οι οποί-
οι, είτε από άγνοια, είτε από παραπληροφόρηση, είτε στην 
προσπάθεια τους να προασπίσουν τα ατομικά τους συμφέ-
ροντα. Αποφάσισαν να ταχθούν ενάντια στην κατασκευή 
του νέου αεροδρομίου. Χρησιμοποιώντας κάθε μέσον, σε 
εθνικό αλλά και τοπικό επίπεδο... Σύσσωμη η Παριανή 
κοινωνία, θα πρέπει να καταδικάσει την οποία τέτοια 
προσπάθεια με κάθε τρόπο. Το νέο αεροδρόμιο, είναι 
πλέον πραγματικότητα, για την Πάρο, τις Κυκλάδες, και όλη 
την τουριστική βιομηχανία της Χώρας. Η κατασκευή και η 
χρήση του νέου αεροδρομίου, θα δημιουργήσει εκατοντά-
δες θέσεις εργασίας, και δυνατότητες περαιτέρω τουριστι-
κής ανάπτυξης, και επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

Ποιον πραγματικά θα ωφελήσει, και ποιον θα ζημιώσει, 
άλλο ένα δημόσιο έργο, το οποίο θα κολλήσει σε ένα πολυ-
ετή δικαστικό κυκεώνα;;;».

Η ΚΕΠ
Στο θέμα έκανε παρέμβαση και η ΚΕΠ Πάρου, που σημει-

ώνει σε ανακοίνωσή της:
«ΠΕΡΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ… ΚΑΙ ΠΑΛΙ.
ΟΙ ΓΝΩΣΤΟΙ…ΑΓΝΩΣΤΟΙ ΞΑΝΑΚΤΥΠΟΥΝ.
Αυτές τις μέρες διέρρευσε κείμενο για τη Συλλογή Υπο-

γραφών  με στόχο την  προσφυγή στο ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΚΡΑ-
ΤΕΙΑΣ, για την ακύρωση της Περιβαλλοντικής Μελέτης του 
Αεροδρομίου και της έγκρισης της από τον Γενικό Διευθυντή 
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ. Ταυτόχρονα ζητείται και η Ανα-
στολή Εκτέλεσης της απόφασης αυτής.

Έχουμε εκφράσει την διαφωνία και κριτική μας για τις με-
θοδεύσεις του τότε Υπουργού Ραγκούση για την κατασκευή 
του Νέου Αεροδρομίου.(υπογραφή, ένταξη, χρηματοδότη-
ση, κλπ). Έχουμε εκφράσει την κριτική μας για το πώς η ση-
μερινή Δημοτική Πλειοψηφία προσπαθεί, με κάθε πρόσφορο 
μέσο, να εκμεταλλευτεί το έργο για φτηνούς προεκλογικούς 
σκοπούς, θεωρώντας ότι το έργο αφορά μόνον αυτή και όχι 
ολόκληρη την Παριανή Κοινωνία. Έχουμε εκφράσει τις θέ-
σεις μας για την αναγκαιότητα Δημιουργίας του Νέου Αερο-
δρομίου, που θα καλύπτει με ασφάλεια τις ανάγκες τόσο των 
ντόπιων κατοίκων όσο και των Επισκεπτών της Πάρου. Η 
νέα επικείμενη προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας, μας 
φέρνει χρόνια πίσω, όταν οι γνωστοί «Επώνυμοι» κάτοικοι 
του Βουτάκου βρίσκονταν πίσω από τις τότε προσφυγές που 
κατάφεραν να σταματήσουν το έργο.

Σήμερα ζούμε την επανάληψη της ίδιας ιστορίας. Κάποιοι 
άγνωστοι, μέχρι στιγμής σε μας, ξαναπροσπαθούν να επι-
βάλλουν τις απόψεις τους, ενάντια στο Γενικό Κοινωνικό 
Συμφέρον. Καλούμε την Δημοτική Αρχή και όλους τους Φο-
ρείς της Πάρου και της Αντιπάρου να κινητοποιηθούν άμε-
σα και δυναμικά για να μπορέσουν να ανατρέψουν αυτή τη 
εξέλιξη, για να μην  ξαναδούμε «το ίδιο έργο από την αρχή».
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Πρωτάθλημα 
ΕΠΟ

Ξεκίνησε η πρώτη φάση του Πανελληνί-
ου Πρωταθλήματος Προεπιλογής Εθνικών 
Ομάδων Νέων και Παίδων, των Μικτών 
ομάδων.

Από φέτος άλλαξε ο τόπος των αγώνων, 
καθώς η ΕΠΟ προσπαθώντας να μειώσει 
τα έξοδα διοργανώνει την πρώτη φάση 
στην Αττική (Παλαιά Φώκαια) και όχι σε 
κάποια από τις έδρες των ΕΠΣ.

Τα αποτελέσματα για την ΕΠΣΚ Κυκλά-
δων, έως την ώρα που έκλεισε η ύλη της 
εφημερίδας μας ήταν τα εξής:

ΠΑΙΔΕΣ: 
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Δωδεκανήσου 0-5
ΕΠΣ Χίου - ΕΠΣ Κυκλάδων  1-4
ΕΠΣ Σάμου - ΕΠΣ Κυκλάδων  2-3
ΝΕΟΙ:
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Δωδεκανήσου  0-3
ΕΠΣ Χίου - ΕΠΣ Κυκλάδων  1-0
ΕΠΣ Σάμου - ΕΠΣ Κυκλάδων  2-1

Πρωτάθλημα ΕΠΣΚ

Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δεν 
διεξήχθησαν αγώνες για το Β’ όμιλο ΕΠΣΚ, 
που μετέχουν οι Παριανές ομάδες.

Για τον Α’ όμιλο είχαμε τα εξής αποτελέ-
σματα:

Αίας Σύρου-ΑΟ Σύρου 1 -1
Υδρούσα-Πάγος  1-5
Τήνος-Άνω Μερά  1-3

Βαθμολογία
1. Πάγος             9
2. Άνω Μερά      7
3. ΑΟ Σύρος      7
4. Αίας               5
5. Στενή             4
6. Τήνος            1
7. Υδρούσα       0

Για τον Γ’ όμιλο είχαμε τα εξής αποτελέ-
σματα:

Καρτεράδος-Ίος  4-0
Αναγέννηση Νάξου-Λάβα  1-0
Φιλώτι-Θύελλα Καμαρίου  2-1

Βαθμολογία

1. Θύελλα Καμαρίου  9
2. Πανθηραϊκός          6
3. Φιλώτι                   6
4. Καρτεράδος          6
5. Αναγέννηση          4
6. Τραγαία                3
7. ΠΑΣ Νάξου         3
8. Λάβα                    3
9. Ίος                       -4

Η επόμενη αγωνιστική
Οι Παριανές ομάδες δίνουν στις 2 και 3 

Νοεμβρίου, τρεις πολύ σημαντικούς αγώ-
νες για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Πρώτη Παριανή ομάδα που ανοίγει το 
χορό είναι ο ΑΟΠ, που υποδέχεται τον Παν-
σιφναϊκό, το Σάββατο στις 3 το μεσημέρι, 
στο Δημοτικό Στάδιο Πάρου. Η ομάδα της 
Παροικιάς, αν νικήσει τον αδύνατο αντίπα-
λό της, θα αναρριχηθεί ψηλότερα στη βαθ-
μολογία του Β’ ομίλου ΕΠΣΚ.

Την Κυριακή στις 12:30 το μεσημέρι, ο 
Νηρέας, θα αντιμετωπίσει στο Δημοτικό 
γήπεδο Σερίφου την ομώνυμη ομάδα. Και 
η ομάδα της Νάουσας με νίκη θα ανέβει 
στο βαθμολογικό πίνακα, αλλά κυρίως ένα 
νικηφόρο αποτέλεσμα θα επιδράσει θετικά 
στη ψυχολογία της.

Τη δυσκολότερη αποστολή έχει ο Αστέ-
ρας Μαρμάρων, που θα αγωνιστεί την Κυ-
ριακή στις 3 το μεσημέρι, στο γήπεδο της 
Μήλου, με τον πρωτοπόρο Παμμηλιακό. Η 
ομάδα των Μαρμάρων φέτος δείχνει πολύ 
καλύτερη από προηγούμενες χρονιές και ο 
αγώνας στη Μήλο, είναι μία πρόκληση γι’ 
αυτή.

Τέλος, για το Β’ όμιλο Παίδων της ΕΠΣ 
Κυκλάδων, αυτό το Σαββατοκύριακο, ο 
Μαρπησσαϊκός θα αγωνιστεί με το Φιλώτι 
εκτός έδρας, όπως και ο Νηρέας, που θα 
αντιμετωπίσει την Αναγέννηση Νάξου. Ο 
ΑΟΠ, που αγωνίζεται στην Πάρο, θα υπο-
δεχθεί τον ΠΑΣ Νάξου.

Εκλογές
στην ΠΕΦΟ

Την Κυριακή 10 Νοεμβρίου, 
στις 5 το απόγευμα, στα γραφεία 
του συνδέσμου, θα διεξαχθούν 
οι εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου Διοικητικού Συμβουλίου της 
Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου – Αντιπάρου. 

Θα προηγηθεί γενική συνέλευση 
και απολογισμός των πεπραγμέ-
νων του απερχόμενου Δ.Σ. 

Δικαίωμα υποβολής υποψηφι-
οτήτων έχουν όλα τα ενεργά μέλη 
(τα νέα μέλη και όσοι έχουν ανα-
νεώσει τη συνδρομή τους για το 
έτος 2013-14) της Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου 
Αντιπάρου μέχρι και τις 10/11/13. 
Δυνατότητα εγγραφής νέων μελών 
και ανανέωσης συνδρομών, υπάρ-
χει μέχρι και την ημέρα διεξαγω-
γής των εκλογών.

Οι ενδιαφερόμενοι για να κατα-
θέσουν την υποψηφιότητά τους, 
μπορούν να επικοινωνούν με τον 
πρόεδρο, κ. Νίκο Παπαγιάκουμο, 
στον αριθμό τηλεφώνου 6936-
670555 ή στο email του syrianos.
paros@yahoo.gr

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, έγινε στην Πάρο, camp για σκάφη Skiff , από τις 26 
έως τις 28 Οκτωβρίου. Η συμμετοχή των αθλητών ήταν μεγάλη και έφτασε τους 28 
και στις δύο κατηγορίες.

Βασικός προπονητής του τριημέρου ήταν ο κ. Στέλιος Σωτηρίου, με μεγάλη εμπει-
ρία σε πολλές κατηγορίες σκαφών και αυτό προσέλκυσε  στο νησί μας Έλληνες αθλη-
τές υψηλού επιπέδου που έχουν κατακτήσει πανευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωτα-
θλήματα.

Αθλητές με μικρότερη πείρα, καθώς και αθλητές των νησιών μας συμμετείχαν στην 
κατηγορία 29, που είναι η κατηγορία προετοιμασίας για την Ολυμπιακή Κατηγορία 
49er. Για τους συγκεκριμένους έγινε και αγώνας με 10 κούρσες.

Αρωγός σ’ αυτή την προσπάθεια του ΝΟΠ ήταν η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, την 
οποία εκπροσώπησε στην απονομή ο περιφερειακός σύμβουλος, κ. Παναγιώτης Τζα-
νακόπουλος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ναυτικού Ομίλου Πάρου: «Στόχος μας είναι, με βάση 
την επιτυχία αυτή από πλευράς συμμετοχών, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία να 

διοργανώσει το 2014 πανελλήνιο πρωτάθλημα για τα 29ers.
Απώτερος σκοπός μας είναι να καταστεί η Πάρος ιστιοπλοϊκό κέντρο για προπο-

νήσεις ελληνικών και ευρωπαϊκών ομάδων, κυρίως για την περίοδο του χειμώνα. 
Υπάρχουν όλες οι προδιαγραφές για το νησί μας και θα βοηθήσει πολύ σε αυτό και το 
καινούργιο αεροδρόμιο που κατασκευάζεται».

Τέλος, τα αποτελέσματα στα 49er ήταν τα εξής:
1. Κυβερνήτης: Νικόλαος Πατέλης. Πλήρωμα: Γιώργος Δαφερέρας, Αντωνία Τρια-

νταφύλου.
2. Κυβερνήτης: Φίπιππος Μαθιέλης. Πλήρωμα: Πωλίνα Μαλατέστα, Γιάννης Καλα-

κώνας.
3. Κυβερνήτης: Βενετία Θεοχαρίδη. Πλήρωμα: Εύη Κοτσικόνα, Δημήτρης Παπάς.
4. Κυβερνήτης: Ανδρέας Μυτιληναίος. Πλήρωμα: Κοσμάς Νούμτας, Δημήρης Κε-

ντρωτής.
5. Κυβερνήτης: George Brown. Πλήρωμα: Ιάσων Ταμπακόπουλος, Γιώργος Κόντης.

Paros Skiff  camp 29er & 49er
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Αισιοδοξία στην Τουριστική 
Επιτροπή

Η επίσκεψη των Κινέζικων ΜΜΕ την περασμένη εβδομάδα στην Πάρο, είχε θετικό 
αντίκτυπο στους επαγγελματίες του νησιού, ενώ η όλη προσπάθεια σύμφωνα με την 
τουριστική επιτροπή, ήταν προς τη θετική κατεύθυνση.

Ακόμα, το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μία έντονη κινητικότητα σε ό,τι αφο-
ρά τις προωθητικές μεθόδους που θα ακολουθηθούν για την προβολή του kite surf, 
που τόσους και τόσος λάτρεις του αθλήματος φέρνει κάθε χρόνο στο νησί μας. Ήδη, η 
τουριστική επιτροπή είναι σε συζητήσεις με ειδικούς του αθλήματος προκειμένου να 
παρουσιαστεί υλικό που θα προβληθεί σε τηλεοπτικά προγράμματα. Ακόμα, υπάρχει 
ενδιαφέρον και για προβολή άλλων ναυταθλημάτων που παρουσιάζουν έντονη κινη-
τικότητα τους θερινούς μήνες στην Πάρο.

Η άποψη Χανιώτη
Για το θέμα του τουρισμού στην Πάρο, η πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής κ. 

Μαρία Χανιώτη, μας έστειλε τις παρακάτω απόψεις της.
«Πάρος και Τουρισμός, μια πρόκληση με προοπτική
Ο Τουρισμός θεωρείται κύρια εθνική εξαγωγική δραστηριότητα και κινητήριος δύ-

ναμη της εθνικής οικονομίας με συνεισφορά 16,4% στο ΑΕΠ (Πηγή: WTTC).  
Είναι γνωστό και κοινά απο-

δεκτό ότι ο τουρισμός αποτελεί 
για το νησί μας τον πυλώνα της 
οικονομίας του σε συνδυασμό 
με τον πρωτογενή τομέα. Δεν 
είναι αυθαίρετη παραδοχή από 
όλους πως η Πάρος διαθέτει 
τις «πρώτες ύλες» προκειμέ-
νου να ανταποκριθεί  στη σύγ-
χρονη διεθνή τουριστική ζήτη-
ση. Εκτενές ντοκιμαντέρ του 
Γαλλικού τηλεοπτικού δικτύου 
TV 5 εκθείασε τις ομορφιές του 
νησιού που απόλαυσαν  πλη-
θώρα Γάλλων τουριστών τη 
φετινή τουριστική σεζόν.

Ταυτόχρονα, ο διαδικτυακός 
τόπος της Ιταλικής Vogue κα-
τέταξε την Πάρο στις επικρατέ-
στερες προτάσεις για διακοπές. 
Το CNΝ κατέταξε το νησί μας 
ως τον ιδανικό προορισμό για 
θαλάσσια σπορ όπως το kite 
και το wind surf. Οι παραπάνω 
αποτελούν ενδείξεις πως  οι 
στοχευμένες δράσεις προβο-
λής που υλοποιούνται φέρνουν  αποτέλεσμα και πως ο τόπος διαθέτει τις δυνάμεις 
για να καθιερωθεί στο «χάρτη» των διεθνών  προορισμών. Το νησί μας διακρίνεται 
για την καθαριότητα, τη φιλοξενία, τη φυσική ομορφιά και την ήπια ανάπτυξη του. 
Συγκριτική έρευνα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων θεωρεί την Πάρο, ναυαρχίδα σε 
ποσοστά ικανοποίησης έναντι άλλων Κυκλαδίτικων προορισμών.  

Όμως η απόσταση που οφείλουμε να διανύσουμε προκειμένου να επιτύχουμε τους 
στόχους μας είναι μεγάλη και έχει τέσσερις διακριτούς σταθμούς, τα τέσσερα «πι» του 
σύγχρονου τουριστικού μάρκετινγκ: Product (Προϊόν), Price (Τιμή), Place (Διανομή), 
Promotion (Προβολή). Δεν είναι τυχαίο πως η προβολή θεωρείται η τελική κατάληξη. 

Στόχοι
Προσαρμόζοντας τη θεωρία στα δεδομένα του νησιού μας, το μάρκετινγκ προορι-

σμού είναι μία αδιάκοπη διαδικασία που στόχο πρέπει να έχει: 
- Τη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος. Η ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών 

τουρισμού και το «χτίσιμο» της διαφορετικότητας της Πάρου ως  προορισμό είναι το 
στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε χωρίς να αγνοούμε ό,τι ο διεθνής ταξιδιώτης 
θεωρεί δεδομένο σε έναν προορισμό.

Λείπουν υποδομές όπως: αυτές της υποδοχής κρουαζιερόπλοιων, μαρίνες- αλιευ-
τικά καταφύγια, η σηματοδότηση των μονοπατιών, η δημιουργία ποδηλατοδρόμων 
και πεζοδρομίων όπου είναι δυνατόν, η βελτίωση της εικόνας των Αρχαιολογικών 
χώρων και βεβαίως, η καλύτερη προσβασιμότητα πρέπει να αποτελούν τη βάση 
ανάπτυξης. Σε ένα κατεξοχήν αεροπορικό προορισμό όπως η Ελλάδα, η διασφάλι-
ση νέου και ασφαλούς αεροδρομίου μπορεί να δώσει στο νησί μας νέα ώθηση. 
Οι μεμονωμένες, ευτυχώς, αντιδράσεις ως προς το συγκεκριμένο έργο πνοής, είναι 
τουλάχιστον απαράδεκτες μόνο στόχο έχουν την υποβάθμιση και την απομόνωση 
του νησιού για λόγους μικροσυμφερόντων…

- Την αναβάθμιση των υπηρεσιών με στόχο τη βελτίωση της σχέσης αξίας/τιμών 
υπηρεσιών. Η καθαριότητα, η ετοιμότητα των επαγγελματιών η αναβάθμιση των ξε-
νοδοχειακών μονάδων, η αναβάθμιση των υπηρεσιών εστίασης και η άμεση ανταπό-
κριση τους στις νέες προκλήσεις- προτάσεις είναι προϋπόθεση. Μελέτες επιβεβαιώ-

νουν πως στην «κούρσα» των τουριστικών εσόδων, νικητές δεν είναι οι φθηνοί αλλά 
οι ποιοτικοί και ανταγωνιστικοί.  

- Τη γεωγραφική και δημογραφική κάλυψη των αγορών ενδιαφέροντος. Στόχος 
μας; Οι μεμονωμένοι, «ψαγμένοι» επισκέπτες με ειδικά κίνητρα και οι τουρίστες που 
ταξιδεύουν εκτός περιόδου τουριστικής αιχμής. Η επιμήκυνση της τουριστικής περι-
όδου μπορεί να επιτευχθεί με την ανάδειξη και ανάπτυξη των μορφών του περιπα-
τητικού, θαλάσσιου, πολιτιστικού, πολιτισμικού και θρησκευτικού τουρισμού και το 
άνοιγμα σε νέες γεωγραφικές αγορές. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι σε λίγο καιρό θα 
κυκλοφορήσουμε θεματικό φυλλάδιο για τους επισκέψιμους, αρχαιολογικούς χώ-
ρους του νησιού μας, κάτι που έλειπε από το συνολικό πακέτο προβολής  του Δήμου.

- Τη σύγχρονη και στοχευμένη προβολή. Το πλάνο δράσεων της τουριστικής επι-
τροπής του Δήμου Πάρου κινείται σε τρείς άξονες.

Άξονες
- Ο πρώτος άξονας αφορά στη συμμετοχή σε σημαντικές εκθέσεις Τουρισμού 

όπως η WTM στο Λονδίνο, η BIT στο Μιλάνο, η ΙTB στο Βερολίνο, η MITT στη Μόσχα, 
η ΕΜΙΤΤ στην Κωνσταντινούπολη και το Greekland Panorama στη Στοκχόλμη και η 
IMTM στο Τελ Αβίβ. 

- Ο δεύτερος άξονας αναφέρεται στην προβολή και την προώθηση του προορισμού 
με πρωτότυπες δράσεις όπως συμμετοχή σε road shows, στοχευμένες παρουσιάσεις 
του προορισμού σε τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους στο εξωτερικό, 
συνέργεια -προβολή μέσω γνωστών αλυσίδων κα 

- Ο τρίτος άξονας είναι η πρόσκληση δημοσιογράφων και τηλεοπτικών συνεργείων 
και η πρόκληση δημοσιότη-
τας σε ΜΜΕ (τηλεόραση, έντυ-
πα, social media, blogspots, 
κλπ)  μέσω της εμπειρίας και 
όχι μέσω πληρωμένης διαφή-
μισης που δεν έχει την ίδια απή-
χηση στο κοινό. Η αναζήτηση 
στρατηγικών συνεργασιών 
αποτελεί προτεραιότητα, όπως 
το δημοσιογραφικό ταξίδι που 
συνδιοργανώθηκε με την αε-
ροπορική εταιρία Volotea. Στο 
πνεύμα αυτό, η διοργάνωση 
ταξιδιών εξοικείωσης τουρι-
στικών πρακτόρων (fam trips) 
στοχεύει στο άνοιγμα αγορών, 
ενισχύοντας την προσπάθεια 
των επαγγελματιών του νη-
σιού. 

Ιδιαίτερη βάση δίνουμε με 
στοχευμένες δράσεις που αφο-
ρούν στο άνοιγμα της αγοράς 
της Κίνας (φιλοξενίες τηλεοπτι-
κών συνεργείων και δημοσιο-
γράφων, αποστολή φυλλαδίων 

στις εκθέσεις, στενή συνεργασία με την Κινεζική πρεσβεία και τον Ελληνοκινεζικό 
σύνδεσμο, κ.α), μιας αγοράς πολλά υποσχόμενης που σαν πρώτο και κύριο ενδια-
φέρον έχει τον πολιτισμικό τουρισμό, αδιαμφισβήτητο συγκριτικό πλεονέκτημα της 
Πάρου όταν διαθέτει το Αρχαίο Λατομείο, πάρα πολύ σημαντικούς επισκέψιμους αρ-
χαιολογικού χώρους όπως το Δεσποτικό, το Αρχαίο Νεκροταφείο, το Δήλιο κ.α. που 
πρέπει, όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, να αξιοποιηθούν και να προβληθούν.

Οργάνωση
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσπάθεια  εί-

ναι η αυτό-οργάνωση σε δύο επίπεδα: 
Η αδιάκοπη και αμφίδρομη συνεργασία του Δήμου με τους φορείς και τους επαγ-

γελματίες του νησιού πρέπει να αποτελεί μέριμνα και φροντίδα όλων ώστε η διείσδυ-
ση  στις αγορές να είναι πιο δυναμική. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην ελλιπή συμμετο-
χή των επαγγελματιών με έτοιμα πακέτα και συγκεκριμένες προτάσεις στις εκθέσεις 
και τις δράσεις του Δήμου. Θεωρούμε όμως πως είμαστε σε καλό δρόμο ειδικά με 
τους επαγγελματίες που αντιλαμβάνονται τις υγιείς προθέσεις της Tουριστικής Επι-
τροπής.

Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, η ευαισθητοποίηση όλων μας σε ζητήματα σεβασμού και 
τήρησης των κανονισμών και των αποφάσεων που διέπουν καθαρή, εύρυθμη και 
λειτουργική  τουριστική Πάρο, ώστε να εκλείψουν φαινόμενα όπως το παράνομο 
παρκάρισμα, η κατάληψη των κοινόχρηστων χώρων, το παράνομο εμπόριο, η ανε-
ξέλεγκτη ρίψη κλαδιών, σκουπιδιών κλπ. Πρώτα εμείς οφείλουμε τον σεβασμό του 
τουριστικού μας προϊόντος και μετά οι επισκέπτες μας.

Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κεντρικό κράτος κωφεύει… Η γραφειοκρατία καλά 
κρατεί και η οικονομική κατάσταση επιδεινώνεται συνεχώς, πράγμα που σημαίνει 
πως η ανάγκη  να εστιάσουμε στις δικές μας δυνάμεις και να συμβάλλουμε στην υλο-
ποίηση μικρών και μεγάλων έργων γίνεται ολοένα και  πιο επιτακτική.

Tα προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα αλλά η συνέργια όλων μπορεί να τα ξεπε-
ράσει. Άλλωστε, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις στο παρελθόν, που η θέληση και η 
δύναμη των κατοίκων της Πάρου έκαναν τη διαφορά».
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