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Συνεχίζεται 
η απαξίωση

Βρισκόμαστε στα μέσα του Γενάρη και υπολείπονται 
περίπου τρεισήμισι μήνες μέχρι τις δημοτικές εκλογές 
και ακόμα, δεν έχουν κάνει την εμφάνιση τους οι 
υποψήφιοι δήμαρχοι.

Οι όποιες παρασκηνιακές και ανεπίσημες κινήσεις 
είναι άνευ ουσίας. Είναι κατανοητό ότι το πολύ δύσκολο 
πλαίσιο λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης 
δυσκολεύει και τον πιο φιλόδοξο υποψήφιο να 
εμφανιστεί. 

Σίγουρα χρειάζεται πολύ σκέψη και προβληματισμό 
για να αποφασίσει κάποιος να δει τον εαυτό του στη 
θέση του αυριανού δήμαρχου. Χωρίς ουσιαστικά 
χρήματα. Φέτος για παράδειγμα τα χρήματα της 
κρατικής επιχορήγησης για τα έργα του δήμου Πάρου 
περιορίστηκαν στα 270 χιλιάδες ευρώ, από ένα 
εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες ευρώ, που ήταν πριν 
τρία χρόνια. Χωρίς ουσιαστικά αρμοδιότητες. Για να 
αγοράσει π.χ. ο  δήμος ένα πακέτο χαρτί χρειάζεται να 
γίνουν διαδικασίες που θα διαρκέσουν ένα με ενάμιση 
μήνα για να πάρει την έγκριση από κάποιον επίτροπο.

Η ατολμία όμως των επίδοξων δημάρχων 
ουσιαστικά δεν εξυπηρετεί τον ουσιαστικό διάλογο.  
Ο αυριανός δήμαρχος θα πρέπει να δώσει σοβαρές 
μάχες ενάντια στη πολιτική της απαξίωσης της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Ποιος όμως είναι αυτός που θα μας 
πείσει ότι μπορεί; 

Οι πολίτες πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν για δήμαρχο, αυτόν, που θα τους εμπνεύσει. 

Η επιλογή πρέπει να γίνει με βάση τις πολιτικές 
θέσεις και τα προγράμματα, δίχως αερολογίες των 
υποψήφιων και  όχι αν είναι ψηλός, κοντός, χοντρός 
ή αδύνατος.

Ο χρόνος για να μπορέσουν οι ψηφοφόροι να 
επιλέξουν σωστά έχει περιοριστεί επικίνδυνα. Δεν 
πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση γιατί έτσι 
απαξιώνουμε την εκλογική διαδικασία και αυτό θα 
είναι σε βάρος της προόδου του τόπου μας.

Λαουτάρης

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Ο ήλιος είναι κρυμμέ-
νος και η Αφροδίτη είναι 
τ’ ανάσκελα. Η νέα χρονιά 
ξεκινάει με την ανάληψη 
της προεδρίας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης από 
τη χώρα μας. Ο κ. Σαμα-
ράς, φέρνει όλους τους Ευρωπαίους ηγέτες στην Πάρο, 
προκειμένου να τους κάνει το τραπέζι. Ατυχώς το γεγο-
νός παίρνει άσχημες διαστάσεις στο νησί μας, καθώς η 
κ. Μαρία Χανιώτη, κανονίζει και το γεύμα παρατίθεται 
στην Αλυκή! Προς ένδειξη διαμαρτυρίας παραιτείται από 
την προεδρία του τοπικού Παροικιάς, ο Μηνάς Καλα-
κώνας. Άγνωστο πως, η κ. Γρηγορία Πρωτολάτη, πιάνει 
καρέκλα ακριβώς δίπλα στον κ. Σαμαρά και απευθύνει 
χαιρετισμό εκ μέρους του δημοτικού συμβουλίου. Αμέ-
σως, ο Μ. Καλακώνας ακυρώνει την παραίτησή του και 
πηγαίνει στην Αλυκή για να «καθαρίσει» το θέμα και να 
δει τι έφταιξε και δεν χαιρέτησε τους ευρωπαίους ηγέ-
τες ο δήμαρχος, κ. Χρ. Βλαχογιάννης. Τελικά, ο Καλα-
κώνας, δεν φθάνει ποτέ στην Αλυκή, αφού η Αστυνο-
μία είχε κλείσει το δρόμο στο ύψος του αεροδρομίου, 
καθώς πολυπληθή ομάδα του ΚΚΕ (ο Ροκονίδας και ο 
Χουλιάρας), είχε κάνει συγκέντρωση διαμαρτυρίας με 
τρία πανό! Ο κ. Μ. Ισιγώνης με το ΣΥΡΙΖΑ, δεν πηγαίνουν 
στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει το 
ΚΚΕ, αφού είχαν ξεκινήσει σύσκεψη από το Δεκέμβριο 
του 2013 για να αποφασίσουν αν θα συμμετέχουν, και 
τελικά, έως την ημέρα που ήρθαν οι ευρωπαίοι ηγέτες 
δεν πρόφθασαν να πάρουν τελικές αποφάσεις. Μετά απ’ 
αυτό βγάζουν ανακοίνωση με την οποία κατακρίνουν 
την τακτική του ΚΚΕ για τις βιαστικές του αποφάσεις. 
Ευχαριστημένος από το γεύμα ο κ. Σαμαράς, ανακοινώ-
νει πως η Πάρος, τους επόμενους μήνες, εκτός από free 
internet σε κάθε σπίτι, θα έχει κάθε πολίτης και από μία 
δωρεάν κάρτα για «ροζ» τηλέφωνα. Ο κ. Σαμαράς απο-
θεώνεται από τους Παριανούς για την τελευταία εξαγ-
γελία του!

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Η σελήνη βρίσκεται κά-
που μεταξύ κριού και ιχθύ-
ων. Σοκ στην Αντίπαρο! Το 
έργο του βιολογικού κα-
θαρισμού σταματάει, κα-
θώς κατά τη διάρκεια που 
σκάβεται ο κεντρικός δρόμος του χωριού βρίσκεται 
κοίτασμα πετρελαίου! Ο κ. Λεβεντάκης βγάζει αμέσως 
ανακοίνωση που κατηγορεί την αντιπολίτευση για περί-
εργες μεθόδους κατά του έργου πνοής του νησιού. Από 
την πλευρά της η μείζονα αντιπολίτευση κατηγορεί την 
πλειοψηφία για μισές δουλειές στις εργασίες που πραγ-
ματοποιεί. Ο συνδυασμός «Μένουμε Αντίπαρος», σε δελ-
τίο τύπου κατηγορεί το Λεβεντάκη που φέρνει με πλάγιο 
τρόπο τις μεγάλες εταιρείες εξαγωγής πετρελαίου στο 
νησί.

Στην Πάρο, η ΚΕΠ ανακοινώνει το συνδυασμό της για 
τις αυτοδιοικητικές εκλογές και σύνθημα την ανανέωση. 
Επικεφαλής της ΚΕΠ τίθεται ο κ. Μανώλης Δρεττάκης 
και υπαρχηγός ο κ. Μ. Γλέζος. Αμέσως, ο κ. Κ. Ροδίτης, 
παίρνει τηλέφωνο τον κ. Κ. Μητσοτάκη και του προτεί-
νει να κατέβει δήμαρχος με δημοτικό συνδυασμό που 
θα στηρίζει η ΝΔ. Ο κ. Μητσοτάκης απαντάει θετικά. Η 
μεγάλη έκπληξη όμως έρχεται από τους Παναθηναϊκούς 
του νησιού, που όπως και στις βουλευτικές εκλογές του 
2012 κατεβάζουν υποψήφιο στην Πάρο, τον κ. Κώστα 
Πατέλη. Στις προγραμματικές του δηλώσεις ο Κ. Πατέλης 
καταγγέλλει τους Ολυμπιακούς ως μνημονιακούς, αφού 
ο πρόεδρος τους κ. Μαρινάκης, συνεχίζει και ρίχνει στην 
αγορά εκατομμύρια ευρώ, αγοράζοντας παίκτες. Η προ-
εκλογική περίοδος χαρακτηρίζεται από εποχές του 8ου 
αιώνα που όλοι στο Βυζάντιο είχαν χωριστεί σε εικονο-
λάτρες και εικονομάχους. Στην Πάρο το πολιτικό σκηνικό 
μεταβάλλεται σε μνημονιομάχους και μνημονιολάτρες. 

ΜΑΡΤΙΟΣ

Ο Υδροχόος κόβει 
βόλτες κοντά στον Άρη. 
Στην Αντίπαρο, θα κα-
τέβουν τελικά δύο συν-
δυασμοί στις δημοτικές 
εκλογές. Η MOTOR OIL 
και η SHELL Η πρώτη υπόσχεται να κάνει όλο το νησί 
πρότυπο εξόρυξης πετρελαίου και οι κάτοικοί του να 
μεταφερθούν σε άλλες περιοχές δικής τους επιλογής. Η 
δεύτερη εταιρεία-δημοτικός συνδυασμός, υπόσχεται οι 
κάτοικοι να μεταφερθούν σε άλλες περιοχές δικής τους 
επιλογής και να κάνει όλο το νησί πρότυπο εξόρυξης 
πετρελαίου. Ατυχώς, και κατά ιστορική παράδοση, και 
πάλι οι κάτοικοι της Αντιπάρου χωρίζονται με φανατισμό 
σε δύο πολιτικά στρατόπεδα.

Στην Πάρο, η Λαϊκή Συσπείρωση, ανακοινώνει το 
συνδυασμό της και το πρόγραμμά της μέσα σε μία λιτή 
ανακοίνωση 565 σελίδων. Ο συνδυασμός Βλαχογιάννη 
δεν έχει ανακοινώσει ακόμα τίποτα, αφού όπως ισχυ-
ρίζονται βρίσκεται σε συζητήσεις. Ο Μ. Καλακώνας, 
διαμαρτυρόμενος για την αργοπορία παραιτείται από 
πρόεδρος της Παροικιάς. Επειδή δεν υπάρχει κανένας 
πλέον αναπληρωματικός στο συνδυασμό η προεδρία 
δίνεται στην «Πάρος-ΑΞΙΑ» και νέα πρόεδρος αναλαμ-
βάνει η κ. Γρ. Πρωτολάτη. Στις Λεύκες, ο Αποστόλης 
Παντελαίος, συνεχίζει την ανοικοδόμηση του θεάτρου. 
Το ανοιχτό θέατρο γίνεται 10.000 θέσεων με τη διαφορά 
πως κόβεται αναγκαστικά ο πάνω και ο κάτω δρόμος 
του χωριού. Η μόνη είσοδος των Λευκών, είναι πια, το 
Βυζαντινό μονοπάτι. Πάρκινγκ για τα αυτοκίνητα είναι ο 
δρόμος Κώστου Λευκών. Για το γεγονός διαμαρτύρεται 
έντονα ο δημοτικός σύμβουλος κ. Παντελής Ρούσσος, 
που όπως καταγγέλλει στόχος των Λευκιανών ήταν πά-
ντα να πατήσουν πόδι στον Κώστο.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Ο Κρόνος βρίσκεται 
κοντά στον αστερισμό 
του Σείριου. Έρχεται το 
Πάσχα και στο ανοιχτό 
θέατρο Λευκών, που 
έχει γίνει πλέον 14.000 θέσεων, πραγματοποιούνται τα 
εγκαίνια. Η πρώτη συναυλία που δίνεται είναι από την 
Άντζελα Δημητρίου και το Βασίλη Καρρά. Άγνωστο και 
πάλι πως, στο καλωσόρισμα του κόσμου βγαίνει ξανά 
η Γρηγορία και κάνει χαιρετισμό. Η Πρωτολάτη μαζί 
με τα «καλώς ήρθατε» αναγγέλλει και τα ονόματα των 
υποψήφιων δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού 
της και μοιράζει το πρόγραμμά της. Ο Βλαχογιάννης και 
πάλι χάνει την ευκαιρία να παρουσιαστεί σε πολύ κό-
σμο, αφού παρκάρει το αυτοκίνητό του στον Κώστο και 
αργεί να πάει έγκαιρα στην εκδήλωση. Όπως ψιθυρίζε-
ται στη συνέχεια, η Γρηγορία είχε πάει στις Λεύκες από 
την προηγούμενη μέρα και είχε κοιμηθεί στο θέατρο 
αγκαλιά με το μικρόφωνο που θα μιλούσε. Την επόμενη 
μέρα ο Βλαχογιάννης κάνει ρελάνς και πηγαίνει στο λι-
μάνι της Παροικιάς, όπου μπροστά από τους καταπέλτες 
των πλοίων κάνει απολογισμό του έργου του. Πλήθος 
κόσμου (η Κάγκανη και η Χανιώτη) τον χειροκροτούν. 
Αμέσως, ο Καστρουνής, παίρνει ένα τηλεβόα και πηγαί-
νει έξω από το κτίριο του ΟΤΕ και φωνάζει συνθήματα 
κατά του Βλαχογιάννη. Ο Ροδίτης, παίρνει το Μητσοτά-
κη και πηγαίνουν έξω από την «ΟΑΣΗ» και μοιράζουν 
φυλλάδια. Ατυχώς τους αποφεύγει ο κόσμος, γιατί ο κ. 
Μητσοτάκης, έλεγε στους πολίτες που ετοιμάζονταν να 
επιβιβαστούν στα πλοία «καλό ταξίδι!». Ο Κ. Πατέλης, 
μαζί με τον π. Στυλιανό Μπιζά, πηγαίνουν στο Μύλο με 
ένα πράσινο πανό που γράφει «Παναθηναϊκός Πρωτα-
θλητής Ελλάδος». Μέχρι να εξηγήσουν ότι αναφέρονται 
στο μπάσκετ φεύγει και από εκεί ο κόσμος. 

Καζαμίας 2014
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ΜΑΪΟΣ

Ο Ερμής είναι ανάδρομος 
αλλά κανείς δεν παίρνει όρκο γι’ 
αυτό. Γίνονται οι εκλογές! Στις 
ευρωεκλογές ο (Τ)ΣΥΡΙΖΑ δεν 
καταφέρνει να πάρει την πρώτη 
θέση, αφού δεν ολοκληρώνει τη 
σύσκεψη που είχε ξεκινήσει το 
Φεβρουάριο, με στόχο την ολοκλήρωση του προγράμ-
ματός του και έτσι, δεν προλαβαίνει να δηλώσει υπο-
ψηφιότητα. Ανταλλάσσονται βαριές κατηγορίες και στο 
τέλος εκδίδουν δελτίο τύπου με το οποίο εξηγούν πως 
στις ευρωεκλογές του 2019 θα είναι πρώτη δύναμη.

Στην Αντίπαρο, οι εκλογές SHELL και MOTOR OIL κα-
ταλήγουν παραδοσιακά, δηλαδή, πηγαίνουν στο εκλο-
γοδικείο! Στην Πάρο, γίνεται η ανατροπή και κερδίζει το 
Δήμο, επιτέλους η ΝΔ, με τον κ. Κώστα Μητσοτάκη. Η 
νίκη του προκαλεί πανελλήνιο ενδιαφέρον και όλα τα 
ΜΜΕ της χώρας έρχονται στο νησί μας. Ως επιστημο-
νικούς συμβούλους ο κ. Μητσοτάκης, προσλαμβάνει 
τους κ.κ. Μάνο και Ανδριανόπουλο. Η κυβέρνηση της 
ΝΔ του ’90 αναβιώνει σε δημοτικό επίπεδο στην Πάρο. 
Ο πρωθυπουργός κ. Σαμαράς, αντιδρώντας δεν κάνει 
πράξεις τις εξαγγελίες του Ιανουαρίου στην Αλυκή. Έτσι, 
οι Παριανοί μένουν δίχως free internet και δίχως «ροζ» 
γραμμές… Δεύτερος συνδυασμός στις δημοτικές εκλο-
γές έρχεται του Παναθηναϊκού, με τον Κ. Πατέλη.

ΙΟΥΝΙΟΣ

Η σελήνη διανύει το τελευ-
ταίο τέταρτο στην Παρθένο ή 
κάτι τέτοιο. Ο Απ. Παντελαίος 
συνεχίζει την επέκταση του 
ανοιχτού θεάτρου Λευκών, 
που πλέον μπορεί να φιλοξε-
νήσει 20.000 θεατές. Το μόνο 
πρόβλημα για την ώρα είναι, 
πως δεν υπάρχει τόσο πληθυσμός στην Πάρο για να το 
γεμίσει. Λύση στο πρόβλημα δίνει ο αρχηγός της αντι-
πολίτευσης του Δήμου Πάρου, Κώστας Πατέλης, όπου 
προτείνει να σκεπαστεί το θέατρο και να γίνει γήπεδο 
μπάσκετ για να παίζει ο Παναθηναϊκός. Η ιδέα του προ-
καλεί ενθουσιασμό και ο κ. Κ. Μητσοτάκης, δίνει εντολή 
στον Παντελαίο, να προχωρήσει το έργο. Ο Παντελαίος, 
αρχίζει αμέσως δουλειά και στη ζούλα τραβάει ακόμα 
και 2000 θέσεις επέκταση του θεάτρου-κλειστού γυ-
μναστηρίου. Τα εγκαίνια πραγματοποιούνται με αγώνα 
Παναθηναϊκού – ΑΟΠ. Αν και στον αγώνα ο Παναθη-
ναϊκός είναι καλύτερος και βάζει συνέχεια καλάθια το 
ηλεκτρονικό ταμπλό δείχνει στο τέλος νικητή τον ΑΟΠ! 
Όπως γράφεται την επόμενη μέρα στις εφημερίδες, χει-
ριστής του ηλεκτρονικού ταμπλό ήταν ο πρόεδρος του 
ΑΟΠ, Κώστας Τσαντάνης. Ο τελευταίος δηλώνει άγνοια 
για τις κατηγορίες που του επισύρουν. Ξεκινάει το Μου-
ντιάλ στη Βραζιλία. Η ΕΠΟ στέλνει πρόσκληση στο νέο 
δήμαρχο Πάρου, κ. Κώστα Μητσοτάκη, να παρακολου-
θήσει όλους τους αγώνες της Εθνικής μας. Μόνη υπο-
χρέωση του κ. Μητσοτάκη είναι να κρατάει ένα πανό 
που γράφει «καλή επιτυχία» και να το δείχνει στην αντί-
παλη ομάδα όταν αυτή μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο. Η 
Εθνική Ελλάδος παίρνει το παγκόσμιο κύπελλο! 

ΙΟΥΛΙΟΣ

Ο ήλιος βρίσκεται στον αστερισμό του Πλούτωνα ή 
καλύτερα, αυτό πιστεύουν οι αστρολόγοι. Οι τουρίστες 
έρχονται στην Πάρο, αλλά μαζί τους έρχεται και ο δή-
μαρχος, Κώστας Μητσοτάκης. Γίνεται μυστική συνά-
ντηση απ’ όλους τους δημοτικούς συνδυασμούς για 
το πώς μπορεί ο νέος δήμαρχος να μη βρίσκεται στην 
Πάρο για τα υπόλοιπα πέντε χρόνια. Αφού γεμίζουν όλο 
το δημαρχείο με σκόρδα, ματόχαντρα και ρίχνουν 5-6 
εξορκισμούς με τον παπά Στέλιο Μπιζά, πηγαίνουν όλοι 
στο γραφείο του και του λένε πόσο πολύτιμος είναι ο 
ρόλος του από την Αθήνα. Ο κ. Μητσοτάκης πείθεται και 
αναχωρεί από την Πάρο. Όλοι οι σύμβουλοι του νησιού 
-στην αναχώρηση Μητσοτάκη- εξαφανίζονται, προφασι-
ζόμενοι πως έχουν ανειλημμένες υποχρεώσεις και δεν 

πηγαίνουν στο λιμάνι να 
τον αποχαιρετίσουν. Την 
επόμενη μέρα που πη-
γαίνουν στην Αγία Άννα, 
για να αποφασίσουν για 
τη συνέχεια, βρίσκουν 
την κ. Γρ. Πρωτολάτη να 
κάθεται στην καρέκλα 
του δημάρχου! Έτσι, νέα δήμαρχος αναλαμβάνει η Γρη-
γορία. Ο Απ. Παντελαίος, στις Λεύκες, μετά την ολοκλή-
ρωση του ανοιχτού θεάτρου-μπάσκετ ξεκινάει τις ερ-
γασίες επέκτασης της Αγίας Τριάδος. Στόχος του όπως 
λέει είναι να κατασκευάσει ένα ναό μεγαλύτερο και από 
την Αγία Σοφιά. Με το ξεκίνημα των εργασιών κλείνει 
και το Βυζαντινό μονοπάτι που ήταν ο μόνος δρόμος για 
τους Λευκιανούς. Το χωριό πλέον απομονώνεται και 
έτσι στην υπόλοιπη Πάρο ξεκινάει πανηγύρι, ενώ γίνο-
νται προτάσεις για να εορτάζεται η μέρα κάθε χρόνο ως 
νησιωτική επέτειος. Η πρόταση γίνεται ομόφωνα δεκτή 
από τους υπόλοιπους Παριανούς!

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Ο αστερισμός του Λέο-
ντα επηρεάζει τα πολιτικά 
πράγματα στον τόπο. Η 
Πάρος ζει μεγάλες στιγμές 
τον 15Αύγουστο. Χιλιάδες 
επισκεπτών παρακολου-
θούν τις εκδηλώσεις. Το μόνο πρόβλημα είναι ότι η νέα 
δήμαρχος θέλει να μιλάει τουλάχιστον μία ώρα σε κάθε 
εκδήλωση. Αρχίζουν οι πρώτες συναντήσεις για τη δη-
μιουργία δημοτικών συνδυασμών για τις εκλογές του 
2019. Από τις συναντήσεις απουσιάζει ο Κώστας Πατέ-
λης, γιατί έχουν αρχίσει τα φιλικά παιχνίδια του Παναθη-
ναϊκού. Το γεγονός στηλιτεύεται από Ολυμπιακούς και 
Αεκτζήδες, αλλά ο Κ. Πατέλης, βρίσκει συμπαραστάτη 
τη «Φωνή της Πάρου», που τον στηρίζει αμέριστα. Ο κ. 
Μ. Γλέζος δηλώνει σε συνάντηση της ΚΕΠ, ότι το 2019 
θα απέχει από τις εκλογές για να ξεκουραστεί και θα 
δηλώσει πάλι «παρών» στις εκλογές του 2024. Σ’ αυτό 
αντιδρά ο κ. Μαν. Ισιγώνης. 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Ο ανάδρομος Το-
ξότης χτυπά αλύπητα 
τα πάντα. Οι πρώτες 
φθινοπωρινές βροχές 
κάνουν την εμφάνι-
σή τους. Η οικογένεια 
Βαρδινογιάννη επι-
στρέφει στον Παναθη-
ναϊκό. Ο κ. Στουρνάρας δηλώνει ότι από το 2015 έρχεται 
η ανάπτυξη, ενώ ο κ. Σαμαράς λέει και πάλι «βγαίνουμε 
από το τούνελ…». Τα νέα κυβερνητικά μέτρα αποδίδουν, 
αφού δεν είμαστε χώρα της δραχμής, αλλά του ευρώ, 
άσχετα πως αυτό το νόμισμα οι πολίτες το βλέπουν 
μόνο σε φωτογραφίες.

Στην Πάρο, ολοκληρώθηκε η 569η μελέτη του Λιμε-
νικού Ταμείου και τα χρήματα που υπάρχουν στις τρά-
πεζες ανέρχονται πλέον τα 7,5 εκατομμύρια ευρώ. Το 
εμπορικό λιμάνι συζητείται για δεύτερο συνεχόμενο 
αιώνα, ενώ σε διπλανά νησιά συζητούν για αφιξοανα-
χωρήσεις διαστημοπλοίων. Τα παιδιά του τόπου μας 
εξακολουθούν να αθλούνται σε ακατάλληλους χώρους 
–όπως ακριβώς και οι γονείς τους πριν χρόνια-, ενώ 
στον Περιφερειακό Παροικιάς, διαβάτες και αυτοκίνητα 
πορεύονται μαζί… Οι πεζόδρομοι στην Πάρο εξακολου-
θούν να είναι άγνωστη λέξη.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Οι πλανήτες είναι στο 
διάστημα. Με απόφαση 
της κυβέρνησης και της 
τρόικας απαγορεύεται 
–διά ροπάλου- η κα-
τάσχεση τηλεοράσεων 
και καναπέδων από 

τα σπίτια. Πέντε εκατομμύρια Έλληνες, περιμένουν τα 
άλλα πέντε εκατομμύρια Έλληνες να ξεσηκωθούν, ώστε 
να βγουν και αυτοί από το σπίτι. Για την ώρα κάθονται 
στους καναπέδες που δεν θα κατασχέσει η κυβέρνηση…

Στην Πάρο, η ΔΕΥΑΠ σκάβει ολημερίς μήπως και βρει 
πετρέλαιο όπως στην Αντίπαρο. Στην παρέλαση της 28ης 
Οκτωβρίου επήλθε μία πολύ σημαντική αλλαγή από τη 
νέα δήμαρχο Γρ. Πρωτολάτη. Αντί του παραλιακού δρό-
μου Παροικιάς, η παρέλαση πλέον θα γίνεται στον Πε-
ριφερειακό δρόμο Παροικιάς. Ο χώρος των επισήμων 
μεταφέρθηκε στο κτίριο της εφορίας, ενώ η δεξίωση θα 
δίνεται στο καφενείο του Λάζου, που έχει και ωραίες 
τυρόπιτες. Οι φήμες που θέλουν οι επίσημοι να παρα-
κολουθούν την παρέλαση από τον 1ο όροφο του κτιρίου 
για να φαίνεται η Γρηγορία, θεωρούνται ανυπόστατες. 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

Ο ανάδρομος Αιγόκε-
ρος και οι πολλές βροχές 
φέρνουν αναστάτωση. 
Προκειμένου ο Δήμος 
Πάρου να εξοικονομή-
σει χρήματα αποφασί-
ζονται τα εξής μέτρα: 1) 
Καταργείται ο δημοτικός φωτισμός. Όλοι οι πολίτες είναι 
υποχρεωμένοι να κρεμάσουν έξω από τα σπίτια τους 
μία λάμπα θυέλλης. 2) Προς αποφυγή φθοράς του πλα-
κόστρωτου στον παραδοσιακό οικισμό Παροικιάς και 
Νάουσας, επιτρέπεται η διέλευση πεζών μόνο με αθλη-
τικά παπούτσια. 3) Απαγορεύεται η ρίψη βότσαλων στη 
θάλασσα στην παραλία στα Λιβάδια Παροικιάς (άγνωστο 
το γιατί απ’ αυτό το μέτρο). 4) Η επιβίβαση στο δημοτικό 
λεωφορείο Παροικιάς, θα γίνεται αναλόγως το τελευ-
ταίο αριθμό της Αστυνομικής Ταυτότητας. Ζυγές μέρες 
θα επιβιβάζονται όλοι όσοι ο αριθμός της ταυτότητάς 
τους λήγει 0,2,4,6,8 και μονές μέρες όλοι όσοι ο αριθμός 
της ταυτότητάς τους λήγει σε 1,3,5,7,9. Επίσης, απαγο-
ρεύεται η ρίψη απορριμμάτων –πάνω από μία σακούλα 
καθ’ εκάστη-, ανά οικία.

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Το τέλος του 2014 βρίσκει τους σημερινούς –άθελά 
τους- πρωταγωνιστές του Καζαμία μας ως εξής: Α. 
Σαμαράς: Συγγραφέα του βιβλίου: «Πως κατάντησα τη 
ΝΔ σε ΠΟΛ.ΑΝ.». Μ. Χανιώτη: Ζαχαροπλάστη, με ει-
δικότητα στα μελομακάρονα. Μ. Καλακώνας: Κάπου 
στην Παροικιά. Χρ. Βλαχογιάννης: Προσκυνητή στα 
Μετέωρα. Κ. Ροκονίδας: Φυσιολάτρη στην περιοχή 
Λιβαδιών. Σ. Χουλιάρας: Γενικά διαμαρτυρόμενο. Μ. 
Ισιγώνης: «Ισορροπιστή» στις συνιστώσες.... Γ. Λε-
βεντάκης: Γευσιγνώστη. Μ. Δρεττάκης: Αρθογράφο 
στην «Αυγή». Μ. Γλέζος: Πέριξ της Βουλής σε πορείες. 
Κ. Ροδίτης: Σε πλοίο Πάρος-Πειραιάς, προκειμένου να 
πάει σε συζήτηση στο Υπ. Υγείας. Κ. Μητσοτάκης: Σε 
συνέντευξη στο «Mega», για το πώς είδε προσωπικά τα 
λάθη της κυβέρνησης Ιωάννη Καποδίστρια και τι λάθη 
έκανε τότε. Κ. Πατέλης: Κλασικά… στη Θύρα 13. Απ. 
Παντελαίος: Εργολάβο της γέφυρας Πούντα – Αντί-
παρος. Π. Ρούσσος: Στον… Κώστο. Α. Κάγκανη: Για-
γιά και πάλι! Γρ. Πρωτολάτη: Στην αντιπολίτευση… Α. 
Δημητρίου: Στις πίστες! Β. Καρράς: Σε όλα τα καθώς 
πρέπει «ευαγή ιδρύματα», μετά τις 3 τα ξημερώματα! 
Σ. Καστρουνής: Σκηνοθέτη-κινηματογραφιστή. π. Στ. 
Μπιζάς: ΠΑΟ-Θρησκεία-Θ.13! Ανδρ. Ανδριανόπου-
λος: Ο φιλελευθερισμός, του 
νεοφιλελευθερισμού, τον 
καπιταλισμό, ώ άκρατε νεο-
φιλελευθερισμέ. Στ. Μάνος: 
Θέλω να ξαναγίνω βουλευ-
τής. Κ. Τσαντάνης: Ή στο γή-
πεδο Παροικιάς, ή στο γήπε-
δο Παροικιάς, ή… στο γήπεδο 
Παροικιάς.

Τέλος, το τέλος του 2014 
βρίσκει το συγγραφέα του 
κειμένου, σε ραντεβού με 
την Αμερικάνα μοντέλα Kate 
Upton… Και του χρόνου! 
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Δραστηριότητες 
του ΧΟΝ

O Χορευτικός Όμιλος Νάουσας, διοργανώνει ετήσια 
γενική του συνέλευση με τον απολογισμό δραστηριοτή-
των, τον οικονομικό απολογισμό και την κοπή της πίτας, 
την Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2014, στις 18:00, στην αί-
θουσα του Ομίλου στη Νάουσα. 

Επίσης, η πεζοπορία γι’ αυτό το μήνα, θα πραγματο-
ποιηθεί την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, με αναχώρηση από 
την κεντρική πλατεία των Λευκών και τερματισμό στο 
ίδιο σημείο (ώρα συνάντησης:12:00). Η διάρκεια της δι-
αδρομής είναι 2 ώρες και αρχηγός θα είναι o Simo Zak.

Σημειώνουμε ότι η πεζοπορία απευθύνεται σε άτομα 
άνω των 18 ετών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν 
μαζί τους νερό (μπουκάλι 1,5 λίτρου) και μπισκότα ή 
μπανάνα σε σακίδιο πλάτης, να φορούν άνετα ρούχα 
και αθλητικά παπούτσια, καπέλο και αντηλιακό, και να 
έχουν καταναλώσει το τελευταίο γεύμα τρεις ώρες πριν. 
Σε περίπτωση βροχής η πεζοπορία αναβάλλεται. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 6974-757611.

Άλλες εκδηλώσεις
Με έμπνευση από το παιδικό πρόγραμμα της πάλαι 

ποτέ ΕΤ1 «Του κουτιού τα παραμύθια», τα παιδικά και 
εφηβικά τμήματα του Χορευτικού Ομίλου Νάουσας, 
παρουσίασαν την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2013, στην 
αίθουσα του Νηρέα, την ομότιτλη παράσταση, ταξιδεύο-
ντας μικρούς και μεγάλους στη χώρα των παραμυθιών 
αλλά και των αναμνήσεων. Τη διασκευή και τους διαλό-
γους του έργου επιμελήθηκε ο Τσιράκης Χαράλαμπος 
ενώ για τη διδασκαλία και τη σκηνοθεσία συνεργάστη-
καν οι: Τσιράκης Χαρ., Τσουνάκη Σταματίνα, Κρητικού 
Βούλα, Αρκουλή Υπαπαντή, Κονταράτου Γαρυφαλλιά 
και Τριώδα Ελένη.

Τέλος, τηρώντας το σχετικό έθιμο, πολυμελής ομάδα 
του Ομίλου τραγούδησε την παραμονή των Χριστουγέν-
νων τα παραδοσιακά κάλαντα σε πολλά σπίτια και στους 
κεντρικούς δρόμους της Νάουσας, δίνοντας μια πολύτι-
μη και ιδιαίτερα ευπρόσδεκτη εορταστική νότα.

Τοπικές ειδήσεις Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

37.000 τ.μ. για 
εξοχικά!

Σύμφωνα με δημοσιεύματα περισσότερα από 150 
ακίνητα στην Ελλάδα, συνολικής επιφάνειας περίπου 
86.000 στρεμμάτων, έχουν ήδη περάσει στο Ταμείο Ιδι-
ωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), με στόχο να αξιοποιηθούν 
για παραθεριστικές κατοικίες και για την κατασκευή ξε-
νοδοχείων.

Τα μεγάλα ακίνητα πρόκειται να πωληθούν μέσω δι-
αγωνιστικής διαδικασίας, ενώ τα μικρότερα ακίνητα θα 
πωληθούν μέσω ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Το ΤΑΙΠΕΔ εκτιμά πως μπορεί να συγκεντρώσει πέντε 
δισεκατομμύρια ευρώ, απ’ αυτές τις πωλήσεις. Στη λίστα 
που έχουν φτιάξει οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ, έχουν ση-
μειωθεί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη 
κάθε ακινήτου. Σε πολλά εξ’ αυτών υπάρχουν ανοικτά 
θέματα με τη δασική υπηρεσία, σε άλλα αμφισβητείται 
το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ενώ κάποια άλλα βρίσκονται 
σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας.

Στη λίστα του Ταμείου βρίσκονται και 37.000 τ.μ. στη 
θέση Φιλίζι (Σάντα Μαρία) της Πάρου, με προτεινόμενη 
χρήση για παραθεριστικές κατοικίες.

Γιορτή στις Λεύκες
Με μεγάλη επιτυχία 

πραγματοποιήθηκε 
η κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας του 
πολιτιστικού συλ-
λόγου ΜΕΕΑΣ Υρία 
Λευκών, της τοπικής 
κοινότητας Λευκών 
και του Πρώτου Συ-
στήματος Ναυτοπρο-
σκόπων Πάρου. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου Υρία ευχαριστεί όλους όσοι συ-
νεργάστηκαν, βοήθησαν και στήριξαν την εκδήλωση. 

Σε σχετική ανακοίνωση των φορέων που διοργάνω-
σαν τη γιορτή τονίζεται: «Ευχόμαστε σε όλους ό,τι καλύ-
τερο ελπίζοντας η νέα χρόνια να φέρει μια νέα ευκαιρία 
αποδεικνύοντας ότι μπορούμε να είμαστε καλύτεροι. 
Ευχόμαστε ένα νέο έτος δημιουργικό, ελπιδοφόρο με 
υγεία θέληση, γεμάτο ανθρωπιά και αγάπη».

Νέο ΔΣ
στους λογιστές

Την Τρίτη 3 Δεκεμβρίου, στην αίθουσα του Επιμελη-
τηρίου Κυκλάδων πραγματοποιήθηκε η ετήσια τακτική 
γενική συνέλευση των μελών του συλλόγου λογιστών, 
με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

1) Απολογισμός δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου 
του συλλόγου.

2) Ενημέρωση για το κωδικοποιημένο καταστατικό 
και την συμμετοχή σε Ομοσπονδία.

3) Αρχαιρεσίες για την εκλογή νέου διοικητικού συμ-
βουλίου, εξελεγκτικής επιτροπής και αντιπροσώπων 
στην Ομοσπονδία.

4) Προτάσεις, τοποθετήσεις, ανακοινώσεις.
Μετά από τον απολογισμό της δράσης του συλλόγου 

και τις διάφορες ανακοινώσεις και ομιλίες, διενεργήθη-
καν οι αρχαιρεσίες για την εκλογή του νέου διοικητικού 
συμβουλίου που θα διοικήσει τον σύλλογο για τα επό-
μενα τρία έτη. Εξελέγησαν κατά σειρά προτίμησης οι:

1) Ιωάννης Παντελαίος
2) Αννα Χανιώτου
3) Στέλιος Σπανός
4) Χρήστος Χριστόφορος
5) Αναστάσιος Χερουβείμ
και Παντελής Μπογιατζής
Αναπληρωματικός ο Γεώργιος Αντωνόπουλος.
Επειδή, ισοβάθμησαν στην πέμπτη θέση οι κ.κ. Α. Χε-

ρουβείμ και Π. Μπογιατζής, ο δεύτερος εξ αυτών παραι-
τήθηκε υπέρ του πρώτου και ο Αναστάσιος Χερουβείμ 
καταλαμβάνει την 5η έδρα, ο δε Παντελής Μπογιατζής 
θα είναι ο πρώτος επιλαχών.

Για την εξελεγκτική Επιτροπή εξελέγησαν ως τακτικοί 
οι:

1) Χαράλαμπος Πατέλης
2) Γεώργιος Δεκάριστος και
Αναπληρωματικός ο Κων/νος Καλλέργης.
Αντιπρόσωπος του συλλόγου σε ανωτεροβάθμιες ορ-

γανώσεις εκλέχθηκε ο Ιωάννης Παντελαίος.
Τέλος, την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, σε συνεδρίαση των 

εκλεγμένων συμβούλων, συγκροτήθηκε το σε σώμα το 
νέο Δ.Σ. ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ
ΤΑΜΙΑΣ: ΑΝΝΑ ΧΑΝΙΩΤΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ.

Η πίτα στη Νάουσα
Η Δημοτική Κοι-

νότητα Νάουσας, 
ο σύλλογος γυναι-
κών Νάουσας και 
η Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης (παρ. 
Κυκλάδων), έκο-
ψαν σε κοινή εκ-
δήλωση την Πρω-
τοχρονιάτικη πίτα 
τους τη Δευτέρα 6 Ιανουαρίου, στην αίθουσα του Αγίου 
Αθανασίου, στο παλιό δημοτικό σχολείο της Νάουσας. 

Παραβρέθηκαν ο δήμαρχος Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάν-
νης, δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, ο περιφερειακός 
σύμβουλος, κ. Κ. Μπιζάς, και φυσικά κάτοικοι της Νά-
ουσας. Ακόμα, η χορωδία του Γυμνασίου Αρχιλόχου 
υπό την καθοδήγηση της κ. Ζ. Μπιζά, έψαλλε κάλαντα 
από διάφορες περιοχές του Ελληνισμού.

Τέλος, σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Κοινότητα Νά-
ουσας, ευχαριστεί το σύλλογο γυναικών Νάουσας, για 
τη συνεργασία.

Η πίτα 
στον Πρόδρομο

Ο πολιτιστικός 
σύλλογος Προδρό-
μου, «Σκόπας ο 
Πάριος», την Κυρια-
κή 12/1 έκοψε την 
πρωτοχρονιάτ ικη 
πίτα του στην πολιτι-
στική αίθουσα «Δε-
ξαμενή».

Π α ρ ε υ ρ έ θ η κ α ν 
μέλη και φίλοι του συλλόγου. Ακόμα, το παρόν έδωσαν 
ο δήμαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάννης, δημοτικοί και τοπικοί 
σύμβουλοι, ο περιφερειακός σύμβουλος κ. Κώστας 
Μπιζάς, καθώς και εκπρόσωποι πολιτιστικών συλλό-
γων του νησιού μας.

Η πρόεδρος του συλλόγου, κ. Αικ. Φραντζή, ευχήθη-
κε καλή χρονιά με υγεία, αισιοδοξία και τη συνέχιση του 
δημιουργικού έργου του συλλόγου, υπενθυμίζοντας ότι 
φέτος συμπληρώνονται τριάντα χρόνια ύπαρξής του και 
συμμετοχής του στα πολιτιστικά δρώμενα του νησιού. 
Οι παρευρισκόμενοι γεύτηκαν εδέσματα από τον μπου-
φέ που έφτιαξαν γυναίκες του χωριού, μοιράστηκαν 
δώρα στα παιδιά και διασκέδασαν από δεξιοτέχνες ορ-
γανοπαίχτες με τσαμπούνα και τυμπάκι.           

Τέλος, σημειώνουμε ότι οι εκλογές για την ανάδειξη 
του νέου συμβουλίου του συλλόγου ορίστηκαν για την 
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014.

Μικρές Ειδήσεις
Ο αναπτυξιακός σύλλογος, Μώλου-Τσουκα-

λιών-Γλυφάδων, «Πρόοδος – Ανάπτυξη», προσκαλεί 
τους φίλους του στην κοπή της πίτας του το Σάββατο 
18 Ιανουαρίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσα του συλλόγου στα Μάρμαρα και θα ξεκινήσει 
στις 7 το απόγευμα.

Ο σύλλογος γυναικών Πάρου, «Αρηίς», προ-
γραμματίζει εκδρομή από 7 έως 9 Μαρτίου, στην Αθή-
να. Κατά τη διάρκεια της εκδρομής θα πραγματοποιη-
θούν επισκέψεις σε εστιατόρια, χώρους διασκέδασης 
και θέατρο, στα οποία συμμετέχουν ή πρωταγωνιστούν 
συμπατριώτες μας. Η εκδρομή κοστίζει 230 ευρώ το 
άτομο και στην τιμή περιλαμβάνονται όλα τα παραπάνω 
αλλά και η διαμονή με το πρωινό, τα ακτοπλοϊκά εισιτή-
ρια και το πούλμαν για τις μεταφορές.



Εκτελούνται εργασίες για τον σχεδιασµό
της νέας έκδοσης 2014-2015

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025 & 53555

e: info@smileweb.gr

www . d o u n a i - l a v e i n . g r
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Αιολικά πάρκα και… χαμός!
Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Γιάννης Μανιά-

της, ενέκρινε τους περιβαλλοντικούς όρους για την κατασκευή και λειτουργία 9 μεγά-
λων Αιολικών σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνολικής ισχύος 218,5 
MW στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο του Νομού Κυκλάδων, καθώς και τη 
διασυνδετική γραμμή Μεταφοράς 150 kV των Αιολικών Πάρκων με το ΚΥΤ Παλλήνης 
του Νομού Αττικής. 

Η κατασκευή των έργων αυτών, θα αποφέρει περίπου 262 εκατ. ευρώ στην πραγ-
ματική οικονομία, ενώ με την έναρξη λειτουργίας τους θα προσφέρουν ετησίως πε-
ρίπου 506 GWh πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου το 1% της ηλεκτρικής ζήτη-
σης στο διασυνδεδεμένο ηλεκτρικό σύστημα. 

Σημειώνουμε, ότι το ΥΠΕΚΑ έχει δρομολογήσει τη διασύνδεση των Κυκλάδων με 
το διαγωνισμό του ΑΔΜΗΕ σε εξέλιξη, περίπου 400 εκατ. ευρώ. Τέλος, στο πλαίσιο 
της ενίσχυσης της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας, ο Υπουργός ΠΕΚΑ ενέκρινε 
τους περιβαλλοντικούς όρους για ακόμη 7 μεγάλα αιολικά πάρκα στο ηπειρωτικό σύ-
στημα, συνολικής ισχύος 204,2 MW, η κατασκευή των οποίων θα αποφέρει περίπου 
245 εκατ. ευρώ στην πραγματική οικονομία.

Οι αντιδράσεις στην Περιφέρεια
Ο περιφερειακός σύμβουλος, κ. Κ. Μπιζάς, με επιστο-

λή του στον Περιφερειάρχη, κ. Γ. Μαχαιρίδη και σε άλλους 
εμπλεκόμενους φορείς, σημειώνει ότι στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο είχε συζητήσει το σχετικό θέμα στις 9 Νοεμβρί-
ου 2011 και ο O Δήμος Πάρου με την υπ’ αριθμ.378/2011 
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ομόφωνα αποφάσισε:

α. Να εκφράσει την αντίθεση στην πρακτική της εγκατά-
στασης κάθε μορφής

ΑΠΕ στην Πάρο, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του Δήμου 
Πάρου 

β. Να υπάρξει συντονισμένη συνεργασία με τους Δήμους Νάξου, Τήνου και
Άνδρου επί του θέματος.
γ. Να διευρυνθεί από την Νομική Υπηρεσία του Δήμου η προσφυγή στο
Συμβούλιο Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων, όλων των περιπτώσεων 

εγκατάστασης ΑΠΕ στην Πάρο.
δ. Οργάνωση λαϊκής συνέλευσης για το θέμα των ΑΠΕ με συγκεκριμένη
επιστημονική παρέμβαση
ε. Ευαισθητοποίηση Παριανού λαού για την οργάνωση κινητοποιήσεων.
Ολοκληρώνοντας την επιστολή του ο κ. Κ. Μπιζάς και αφού κάνει μνεία για πα-

ρόμοιες αποφάσεις και σε άλλα Κυκλαδονήσια υπενθυμίζει ότι στις 19/10/2013 το 
Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε την έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ 
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για την υλοποίηση του 
έργου «Εξειδίκευση του χωρικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη και χωροθέτηση αιο-
λικών εγκαταστάσεων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου». Δυστυχώς πριν ολοκληρωθεί 
η παραπάνω μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (διάρκειας 6 μήνες ) και παρόλο 
ότι υπάρχουν αρνητικές γνωμοδοτήσεις από τις τοπικές αυτοδιοικήσεις των νησιών 
μας, το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος παρακάμπτει την βούληση των τοπικών 
κοινωνιών και εγκρίνει την εγκατάσταση των συγκεκριμένων αιολικών πάρκων στα 
νησιά μας.

Έτσι, ο κ. Μπιζάς, σημειώνει: «[…] Δυστυχώς κάποιοι καρεκλοκένταυροι της Αθή-
νας συνεχίζουν να μας αγνοούν επιδεικτικά. Δεν νοιάζονται για την προστασία του νη-
σιώτικου τοπίου, δεν ενδιαφέρονται για τις επιπτώσεις που θα έχει η λειτουργία των 
αιολικών πάρκων στο περιβάλλον και τις τουριστικές επιχειρήσεις των νησιών μας, 
αλλά κόπτονται για τα συμφέροντα συγκεκριμένων επιχειρηματικών ομίλων που θα 
καρπωθούν τα οικονομικά οφέλη από τις παραπάνω επενδύσεις».

Ο κ. Κ. Μπιζάς προτείνει στο Περ. Συμβούλιο Ν. Αιγαίου: α) να ζητηθεί από τις το-
πικές αυτοδιοικήσεις των νησιών να καταθέσουν τις προτάσεις τους για το θέμα, β) 
να διευρυνθεί από την Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας η προσφυγή στο Σ.τΕ. κατά 
των διοικητικών πράξεων, όλων των περιπτώσεων εγκατάστασης ΑΠΕ στα νησιά μας 
και γ) να ζητηθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος η ανάκληση της απόφασης μέχρι 
να ολοκληρωθεί και εγκριθεί η σχετική μελέτη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με την 
προϋπόθεση ότι: 1) θα συνθέσει τις προτάσεις των τοπικών φορέων και της τοπικής  
αυτοδιοίκησης 1ου και 2ου βαθμού, που θα προκύψουν από τις διαβουλεύσεις, 2) 
θα προσκομίσει επιστημονικά στοιχεία για την «φέρουσα ικανότητα» όλων των νη-
σιών της Περιφέρειας και 3) θα προβεί σε προτάσεις θεσμοθέτησης προς την αρμόδια 
αρχή.

Η ΚΕΠ
Για το θέμα στις 14/1 η ΚΕΠ Πάρου, δημοσιοποίησε δελτίο τύπου το οποίο γράφει:
«Εγκληματικά Αδιάφοροι ή Συνειδητά Συνένοχοι;
22 Τερατώδεις Ανεμογεννήτριες στα Βουνά της Πάρου
Ο Υπουργός ΥΠΕΚΑ Γ. Μανιάτης υπέγραψε, αιφνιδιαστικά στις 23/12/2013, την 

έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), για την εγκατάσταση 95 
(!) Ανεμογεννητριών σε 4 Νησιά των Κυκλάδων, παρ’ όλο που το θέμα συζητιόταν 
από το 2011 και υπήρχαν ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ και από τους 4 Δήμους 
(Πάρος, Νάξος, Άνδρος, Τήνος) καθώς και από το ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Νότιου Αιγαίου.

Στις 2 Γενάρη 2014 ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Πάρου Κώστας Μπιζάς, έστειλε 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στους 4 Δήμους  και τα ΜΜΕ, έγγραφο που ενημέρωνε 

τις Κοινωνίες των Νησιών για τις 95 (!) Ανεμογεννήτριες που θα εγκατασταθούν στα 
Νησιά μας, μαζί με προτάσεις για την αντιμετώπιση του ζητήματος από τις Τοπικές 
Κοινωνίες. 

Ενημερωτικά οι Αποφάσεις: 
Περιφερειακό Συμβούλιο, Αρνητικά 7850/24-11-2011. Δήμος Πάρου, Αρνητικά 

378/2011. Δήμος Νάξου, Αρνητικά 303/2011. Δήμος Τήνου, Αρνητικά 246/2011. Δή-
μος Άνδρου, Αρνητικά 205/2011.

Ο  Δήμαρχος Πάρου και η Παράταξη του, μέχρι σήμερα δεν έβγαλαν, έτσι για τα 
μάτια του κόσμου, ούτε μια ανακοίνωση. Σιγή Ιχθύος!!! Μπορεί για τη πλακόστρωση 
της «Λεωφόρου» Αλυκής να μας έπηξαν στις ανακοινώσεις αλλά για την καταστροφή 
του Νησιώτικου Περιβάλλοντος  από την εγκατάσταση των 22 τεράτων στη Πάρο, ούτε 
λέξη.

Αναρωτιόμαστε και προσπαθούμε να καταλάβουμε το λόγο. Υπενθυμίζουμε 
την ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που παραθέτουμε αυτού-
σια». (Η απόφαση αναφέρεται πιο πάνω στην επιστολή Κ. Μπιζά).

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης ΚΕΠ Πάρου, γράφεται:
«Η πιο πάνω απόφαση προέβλεπε συγκεκριμένες ενέργειες και κινητοποιήσεις από 

τη πλευρά του Δήμου, που ποτέ δεν έγιναν. Η απόφαση αυτή ήταν άλλο ένα χαρτί που 
στάλθηκε στους Γραφειοκράτες του Υπουργείου και μετά έμεινε στα αζήτητα. Καμιά 

από τις δεσμεύσεις δεν τηρήθηκε. Για δυο ολόκληρα χρόνια 
το θέμα θάφτηκε. Πάρθηκε μια απόφαση για το θεαθήναι 
και μόνον.

Η εφαρμογή της πιο πάνω απόφασης θα απαιτούσε ΣΥ-
ΓΚΡΟΥΣΗ με την Κεντρική Εξουσία και τις Μνημονιακές 
Πολιτικές, τον Καλλικράτη και τις Δομές Εξουσίας που αυ-
τός προβλέπει. Τότε ο Δήμαρχος και η Παράταξή του δεν 
είχαν ανακαλύψει ακόμη τις «Αντιμνημονιακές» τους «από-
ψεις», γιατί σέρνονταν πειθήνια πίσω από τις Κυβερνητικές 
Επιλογές. Πραχτική που απ’ ότι φαίνεται συνεχίζουν μέχρι 
σήμερα, με μικροπαραλλαγές. 

Με την αφωνία τους εξυπηρετούν την Κυβερνητική Πο-
λιτική, που με τη σειρά της υπηρετεί μόνο τα συμφέροντα 

των Μεγαλοεργολάβων, Μυτιληναίος-Κοπελούζος και σία, χωρίς να παίρνει υπ’ όψη 
της την ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ Καταστροφή που η εγκατάσταση των ανεμογεννητριών θα 
επιφέρει στην Πάρο και τα άλλα νησιά. Η Κλίμακα των Κυκλαδονήσων δεν αντέχει την 
εγκατάσταση τέτοιων Μεγαθηρίων, διπλάσιου μεγέθους από τις 4 της ΔΕΗ, γιατί αλ-
λοιώνουν το φυσικό περιβάλλον. Τα πάντα για το Κέρδος των Λίγων, για τους πολλούς, 
κουβέντα...

Ερωτηματικά βέβαια προκαλεί και η εκ των υστέρων ένταξη χώρων για βιομηχα-
νικές ΑΠΕ στο ΓΠΣ της Πάρου, παρ’ όλο που αυτό δεν προβλέπονταν στις προτάσεις 
που ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο. Το θέμα είναι τεράστιο και η εξέλιξή του δείχνει 
ότι το έγκλημα ήταν προμελετημένο και καθ’ υπόδειξη των Ιδιωτικών Συμφερόντων.

Βέβαια τεράστιο είναι και το θέμα που δημιουργεί η απόφαση του Υπουργού, που με 
απόλυτο «Δημοκρατικό» τρόπο έγραψε στα παλιά του τα παπούτσια τις Ομόφωνες Αρ-
νητικές Αποφάσεις των 4 Νησιών και της Περιφέρειας (κατά πλειοψηφία). Βασισμέ-
νος, τυπικά, στις Γνωμοδοτήσεις των διάφορων Υπηρεσιακών Οργάνων, που ξέρουμε 
πολύ καλά , πόσο «ευάλωτες» είναι στις Πολιτικές Πιέσεις, υπέγραψε τις ΜΠΕ. 

Και καλά ο Υπουργός, αυτός βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία, η Πλειοψηφία 
όμως του Δήμου Πάρου γιατί σιωπά; Τι εξυπηρετεί; Μήπως και αυτή εξυπηρετεί τα 
ίδια, πολιτικά και όχι μόνο, συμφέροντα; Ερωτήματα που χρειάζονται πειστικές απα-
ντήσεις. Αλλιώς η Παριανή Κοινωνία δεν θα τους κατηγορήσει για «έγκλημα» εξ αμε-
λείας αλλά για συνειδητή συνενοχή στο «έγκλημα».

Έστω και εκ των υστέρων, έστω και την τελευταία στιγμή, είναι απαραίτητη η ΑΜΕ-
ΣΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ μας για να ανατρέψουμε τα καταστροφικά σχέδια τους. Είναι 
άμεση ανάγκη να κινηθούμε για την ΑΝΑΚΛΗΣΗ της απόφασης του ΥΠΕΚΑ, με Προ-
σφυγή όλων των θιγόμενων Νησιών και της Περιφέρειας στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας. Αν αυτό, το όλοι μαζί, δεν είναι εφικτό, τότε ας προσφύγουμε μόνοι μας σαν 
Δήμος Πάρου. Ταυτόχρονα πρέπει να κινητοποιηθούμε  μαζικά οργανώνοντας την 
αντίσταση των Πολιτών της Πάρου και των άλλων Νησιών, διεκδικώντας το Δικαίωμα 
μας να αποφασίζουμε εμείς για το Νησί μας και όχι αυτοί που είναι έρμαια άλλων και 
εξυπηρετούν  μόνο τα συμφέροντα των Μνημονιακών Αφεντικών τους. Αν το αφή-
σουμε έτσι, αν το καταπιούμε και αυτό, είναι δεδομένο ότι τελικά, οι 22 Τερατώδεις 
Ανεμογεννήτριες θα εγκατασταθούν και τότε, παραφράζοντας τον Αλεξανδρινό ποιητή, 
θα αναφωνήσουμε με θλίψη: «...αποχαιρέτα την, την Πάρο που φεύγει...».

Στη Βουλή
Για το θέμα στις 14/1 κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ν. 

Συρμαλένιος.
Ο κ. Συρμαλένιος, στην ερώτησή του στο ΥΠΕΚΑ, μετά την ανάπτυξη του θέματος, 

ζητά από τον υπουργό να απαντήσει:
«Α) Με ποια λογική εγκρίνει την προώθηση και υλοποίηση ενός τέτοιου επενδυ-

τικού σχεδίου, όταν μάλιστα η Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, καθώς και οι 
τοπικοί φορείς, είναι σε πλήρη αντίθεση με το συγκεκριμένο έργο;

Β) Πώς αποφασίζει να εγκρίνει το συγκεκριμένο έργο, με το οποίο θα εξυπηρετηθεί 
ουσιαστικά ένας ιδιωτικός επενδυτικός όμιλος, ενώ το όφελος των τοπικών κοινωνιών 
προβλέπεται να είναι αμελητέο;

Γ) Σε ποια προοπτική βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης, μπορεί να βασιστεί ένα τέ-
τοιο επενδυτικό σχέδιο, αφού η κατασκευή και η λειτουργία τόσο των αιολικών σταθ-
μών, όσο και των συνοδών έργων, θα επιφέρουν ανεπανόρθωτες καταστροφές και 
αλλοιώσεις στο νησιωτικό περιβάλλον και στο τοπίο, με αποτέλεσμα την οριστική υπο-
νόμευση της προοπτικής ισόρροπης ανάπτυξης των νησιών».



«των φρονίµων τα παιδιά                  

            ...πριν πεινάσουν µαγειρεύουν»

www.paros-vacations.com

εσείς το εφαρµόζετε;

∆υναµώστε τώρα την προβολή

της επιχείρησής σας, φροντίζοντας

την επικοινωνία σας

µε όλους όσοι ονειρεύονται

ή σχεδιάζουν

τις διακοπές τους,

στην Πάρο

• ολοκληρωµένη προβολή • αξιόπιστη υποστήριξη • οικονοµική επιλογή
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70 χρόνια Φωνή της Πάρου
70 χρόνια αφιερωμένα στη ενημέρωση

Στα φύλλα της ΦτΠ όλα αυτά τα χρόνια έχει γρα-
φτεί η σύγχρονη ιστορία της Πάρου και της Αντι-
πάρου.  Ο αείμνηστος, Φραγκίσκος Γαϊτάνος, με την 
διορατικότητα και την σοφία του, που αποτυπώνε-
ται από το πρώτο φύλλο, έθεσε τους κανόνες της 
σωστής  ενημέρωσης. 

Με αυτές τις αρχές πορεύεται μέχρι σήμερα η 
εφημερίδα, που έκανε την εμφάνιση της σε πολύ 
δύσκολα χρόνια. Την περίοδο εκείνη η Ελλάδα, 
κατεστραμμένη από τον πόλεμο και την Ναζιστική 
κατοχή, προσπαθούσε να ανασυγκροτηθεί. Σ’ αυτό 
το περιβάλλον των ερειπίων, ο Γαϊτάνος, οραματί-
στηκε την Νέα Πάρο και γι’ αυτό στο πρώτο κιό-
λας φύλλο γράφει για την τουριστική ανάπτυξη του 
νησιού, γράφει για την τουριστική διαφήμιση της 
Πάρου και την αξιοποίηση της ύπαρξης του ναού
της Εκαντονταπυλιανής.

Ποιος μπορεί να  αμφισβητήσει  ότι τα κείμενα του 
πρώτου φύλλου τηρουμένων  πάντα των αναλογι-

ών, είναι επίκαιρα  ακόμα και σήμερα; Με μια τέτοια 
κληρονομία σήμερα εμείς, προσπαθούμε να εξυπη-
ρετούμε την σωστή ενημέρωση. Σε πολύ αντίξοες 
οικονομικά συνθήκες συνεχίζουμε. Σ’ ένα περιβάλ-
λον που συνεχώς απαξιώνεται η έννοια της σωστής 
ενημέρωσης με τη λασπολογία, τον κιτρινισμό και 
την παραπληροφόρηση προσπαθούμε να σταθούμε 
στο ύψος όχι μόνο των περιστάσεων αλλά και της 
κληρονομιάς του Γαϊτανου. 

Εσείς θα συνεχίσετε να μας κρίνεται και θα μας 
κρίνεται καθημερινά σε κάθε νέα έκδοση αν τα 
καταφέρνουμε να σταθούμε σωστά και υπεύθυνα 
απέναντί σας και απέναντί στην Παριανή και Αντι-
παριώτικη κοινωνία. Την χρονιά αυτή με μια σειρά 
εκδηλώσεων  που σύντομα θα ανακοινωθεί, θα 
γιορτάσουμε τα 70 χρόνια της Φωνής της Πάρου. 
Της δικιάς σας φωνής. 

Νίκος Ραγκούσης-Λαουτάρης

Φωνή της Πάρου
Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Τετάρτη
12 Μαρτίου ´08

Έτος: 63ο

Νεα περίοδος Φύλλο: 1

Έτος Ίδρυσης 1945

Επικαιρότητα
Να το προστατεύσουμε όλοι... 

Το γήπεδο της Πάρου, πολύ σωστά, είναι ανοιχτό για 
όλους τους πολίτες. Δεν φυλάσσεται όμως όπως θα έπρε-
πε, υπάρχουν διάφορα μικρά ή μεγάλα προβλήματα, που 
δεν αντιμετωπίζονται, το χειρότερο όμως είναι, ότι εμείς 
που το χρησιμοποιούμε, δεν το προσέχουμε. Τουλάχιστον 
τα σκουπίδια, μπορούμε να τα πετάμε στους κάδους. 

    Σελ. 2
Πολεοδομικό νοικοκύρεμα 

της Πάρου
Την περασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκε η Β1 

φάση του Γενικού Πολεοδομικού σχεδιασμού της Πά-
ρου, σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Νέο 
Δ.Σ. θα γίνει στις 10 Απριλίου. Έως τότε θα πρέπει 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν, προτάσεις, πα-
ρατηρήσεις ή ενστάσεις.

Σελ. 3
Από Πάρο για Σύρο …επιδοτούμενα

ιακόπτει για τρεις μήνες η Blue Star τη σύνδεση 
Πάρου - Σύρου, μπαίνουν όμως επιδοτούμενα δρο-
μολόγια και θα δείξει κατά πόσο θα εξυπηρετούν... 

Σελ. 7

Πολιτισμός
Στη Σαγκάη  Μουσικοχορευτικό 

σχήμα του νησιού μας
Για τη Σαγκάη θα αναχωρήσει προς το τέλος Απρι-

λίου, το μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Νάουσα 
– Πάρου». Δέχτηκε πρόσκληση να συμμετάσχει στις 
εκδηλώσεις για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Πεκίνο.

σελ. 8

Αθλητισμός
  Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ – 

ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 2-2
Φάσεις και γκολ: Αν και η ομάδα μας έχανε 

με 2-0 στο 48 (14ο και 48ο λεπτό τα γκολ του 
ΚΕΜΑ) κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να 
πάρει το βαθμό σε μια δύσκολη έδρα αλλά και με 
τις αντίξοες συνθήκες μιας και η αποστολή ήταν 
μόνο μόλις 13ης παίκτες και με τέσσερις ώρες 
ύπνο καθώς το πλοίο Ρομιλντα έφτασε στην Ίο 
νωρίς τα ξημερώματα και ο αγώνας είχε ώρα έναρ-
ξης στις 11:00. Τα γκολ του Αστέρα σημείωσαν 
οι Κληρονόμος Σταύρος στο 68ο λεπτό και Σαμι-
ος Α.Κων/νος στο 85ο λεπτό. 

σελ. 11

Με εντολή Αβραμόπουλου στην Πάρο ο υποδιοικητής της 2ης ΔΥΠΕ Μ. Νούσιας

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το 
Κέντρο Υγείας Πάρου, είναι γνωστά 
και στην Περιφέρεια και στη διοίκηση 
του νοσοκομείου της Σύρου και επιση-
μάνθηκαν για μία ακόμη φορά από τη 
νέα ηγεσία. Και εν πάσει περιπτώσει 
όλα τα Κέντρα Υγείας, πάνω κάτω τα 
ίδια προβλήματα έχουν. 

Ο υπουργός Υγείας Δ. Αβραμόπου-
λος, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες βρέ-
θηκε στη Σύρο καλεσμένος της τοπικής 
ΝΟΔΕ, σύμφωνα με τις πληροφορίες δεν 
ασχολήθηκε με το θέμα.  Επειδή όμως 
σωρεύονται τα προβλήματα και σίγουρα 
…φτάνουν στην  πόρτα του υπουργείου, 
έστειλε εκπροσώπους, ώστε να γίνει μία 
καταγραφή των ελλείψεων, γεγονός που 
αναπτέρωσε τις ελπίδες για λύσεις, αφού 
και κεντρικά εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.

Έτσι, στις 4/3/08 ήρθαν στην Πάρο, 
ο Υποδιοικητής της 2ης Υγειονομικής 
Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου κ. Μ. 
Νούσιος και ο Διοικητής του νοσοκομεί-
ου Σύρου, Χ. Πλατής. 

Για τουλάχιστον έξι ώρες ασχολήθη-
καν με τη λειτουργία του Κέντρου Υγεί-
ας. Θέλουμε να πιστεύουμε, ότι δεν ήταν 
επίσκεψη για το θεαθήναι, αλλά επί της 
ουσίας.

Και αυτό, γιατί για τον Παριανό, αλλά 

και για κάθε νησιώτη, η ανασφάλεια εί-
ναι δεδομένη, κυρίως σε ότι αφορά στον 
τομέα της υγείας. Το γύρω-γύρω θάλασ-
σα, άρα αποκλεισμός ανά πάσα στιγμή, 
δεν είναι παίξε – γέλασε… Να σημειω-
θεί, βέβαια, ότι είναι «μέσο σωτηρίας» 
το υγειονομικό αεροσκάφος, που τουλά-
χιστον προλαμβάνει τα έκτακτα και δύ-
σκολα περιστατικά.

Ένας πολύτιμος θησαυρός για την Πάρο, είναι 
τα αρχαία λατομεία μαρμάρου, που πρέπει να δια-
φυλαχτούν ως κόρη οφθαλμού, αλλά και να αξιο-
ποιηθούν σε τέτοιο βαθμό που να σηματοδοτήσουν 
και πάλι την ταυτότητα του νησιού.

Το μάρμαρο ήταν εκείνο που τόσο κατά την αρ-
χαιότητα όσο και κατά τη βυζαντινή περίοδο προ-
σέθετε αίγλη στο νησί λόγω της μοναδικότητας 
της μορφής του. Αυτό είναι το στοιχείο που και στη 
σύγχρονη ιστορία της Πάρου πρέπει να αποτελέ-
σει το σήμα κατατεθέν της. 

Ίσως δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε, το γε-

γονός, ότι γλυπτά από παριανό μάρμαρο κοσμούν 
πολλά μουσεία του κόσμου.

Ισως επίσης δεν έχει τονιστεί πως είναι μοναδικό 
το φαινόμενο των αρχαίων λατομείων, όπου γινό-
ταν υπόγεια εξόρυξη. 

Οποιαδήποτε παρέμβαση βέβαια, περνάει μέσα 
από την αρχαιολογική υπηρεσία και εδώ είναι που 
υπάρχουν δυσκολίες. Παρήγορο ωστόσο είναι, πως 
ο Δήμος έχει ως στόχο να απαλλοτριώσει όλη την 
έκταση. Το μη παρήγορο είναι ότι δεν βρίσκεται το 
συγκεκριμένο ζήτημα, στα άμεσα σχέδιά του.

ΜΕ ΒΗΜΑΤΑ σταθερότερα επί το έργον

«Η «Φωνή της Πάρου» υψώνουσα από 
σήμερον την σημαίαν αυτής υπέρ των συμ-
φερόντων της Νήσου Πάρου και προς επι-
κοινωνίαν των απανταχού Παρίων εις τους 
οποίους τελευταίως κατέστη λίαν αισθητή 
η έλλειψις δημοσιογραφικού οργάνου... 

«...διότι είναι αληθές ότι η επικρατούσα 
δια την Πάρον μας «Παρακμή», η οποία 
παρουσιάζεται εις τας  εκδηλώσεις της δη-
μοσίας ζωής της, αποτελεί πληγήν ανιάτου 
νόσου …»

Με αυτά τα λόγια την 1η Οκτωβρίου 
1945, ο αείμνηστος Φραγκίσκος Γαϊτάνος 
ξεκίναγε την έκδοση του πρώτου φύλλου 
της εφημερίδας, που σήμερα ξανακρατάτε 
στα χέρια σας.

Η ΦΩΝΗ ΜΑ Σ

Παραλία - Παροικία - Πάρος   τηλ. 2284023350 , 22840 23608   www.lapasteria.gr 

Η ποιότητα των προιόντων & οι τιμές των πιάτων
ακολουθούν πιστά τον κατάλογο των La pasteria σε όλη τη χώρα

Ανοιχτά κάθε βράδυ 
εκτός Τετάρτης

Κυριακή ανοικτά όλη μέρα

Η ιστορική μας ταυτότητα

Υπάρχει  ε λπίδα;

Συνέχεια στη 3η σελ. 

Ρεπορτάζ σελ. 4-5

Πολύτιμος θησαυρός για την Πάρο τα αρχαία λατομεία

Σελ. 6
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Λάδι
στη φωτιά 

ρίχνει
η πολυνομία

Καζαμίας 2013 

σελίδες 4-5

Ποιος είναι
ο ψεύτης;

σελίδα 13

Τα «Φώτα»
στο Δημαρχείο!
Το παρασκήνιο της 
ψηφοφορίας 

σελίδα 11

Αυτή τη στιγµή, ΤΩΡΑ, πρέπει να κινητοποιηθούν

όλοι οι φορείς του νησιού, η τοπική αυτοδιοίκηση και οι 

βουλευτές του Νοµού, γιατί αλλιώς, το «αύριο» της τοπικής 

οικονοµίας της Πάρου, θα δεχθεί ένα ανυπολόγιστο πλήγµα

Κίνδυνος κλεισίµατος για 
τον Αγροτικό Συνεταιρισµό Γ. Μπιζάς: 

«ΕΣΠΑ,
πολύτιµο χρηµατο-
δοτικό εργαλείο για 
την τόνωση της Πα-
ριανής αγοράς»

σελίδα 9

σελ.8: Το πρώτο φύλλο της ΦτΠ, Οκτώβριος 1945.

σελ. 9: Το πρώτο φύλλο στη νέα εποχή, Μάρτιος 2008

& το πρώτο 16σέλιδο φύλλο, Νοέμβριος 2013

Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ

αφιερωµένα
στην ενηµέρωση

68
ΧΡΟΝΙΑ
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

πώληση |  κατασκευή |  επ ισκευή

πλ. Μαντώς Μαυρογένους (1ος όροφος)  τηλ. 22840 27439  κιν. 6937 069220

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ

τιµές χον
δρικής!

Η       
σας εύχεται
καλά χριστούγεννα,
καλή χρονιά
µε ελπίδα
& αισιοδοξία!

Αγ. Ελένη, Παροικία | τηλ.: 22840 28025 | e-mail: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr

Βροντερό ΟΧΙ στην πολιτική 
που μας εξαθλιώνει

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση για το Κέντρο Υγείας που έγινε ποτέ!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

Όλοι ήσαν εκεί. Έξω από 
το Κέντρο Υγείας, οι Πα-
ριανοί και οι Αντιπαριώτες 
με την παρουσία τους, δια-
δήλωσαν την αγανάκτησή 
τους για την υποβάθμιση 
της προσφερόμενης πα-
ροχής υγείας, αλλά και γε-
νικότερα για την υποβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής 
μας. 

Η συγκέντρωση την Πα-
ρασκευή 14 Δεκεμβρίου, 
ήταν μια συγκέντρωση 
σταθμός για τη συνέχιση 
του αγώνα διεκδίκησης 
καλύτερων συνθηκών 
στον τομέα υγείας. 

Από νωρίς το πρωί όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τρά-
πεζες, τελούσαν υπό κατάληψη από εκπροσώπους συλλό-
γων και Δημοτικούς Συμβούλους, ενώ η πλειονότητα των 
εμπόρων και καταστηματαρχών, πλην ελαχίστων, είχαν 
κλείσει τα καταστήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Τα σχολεία, από τις 11 το πρωί σταμάτησαν τη λειτουργία 
τους, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου (και οι κοινωνικές) ήσαν 
κλειστές.

Η συγκέντρωση, σύμφωνα με όλους τους παρατηρητές, 
ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Πάρο μετά τη 
μεταπολίτευση του 1974, ενώ πολλοί Παριανοί μεγάλης ηλι-
κίας τη σύγκριναν με τον κόσμο που είχε βγει στους δρό-
μους να πανηγυρίσει την απελευθέρωση της χώρας στο Β’ 
παγκόσμιο πόλεμο. Η συγκέντρωση με κάθε τρόπο, ήταν 
πολύ μεγάλη για τα δεδομένα του πληθυσμού των νησιών 
μας, αλλά συγχρόνως ήταν και η απαρχή των κινητοποιή-

σεων που θα ακολουθή-
σουν.

Επίσης, κατά την ώρα 
που ελλιμενίστηκε το 
«Blue Star», προερχόμε-
νο από Πειραιά για Νάξο, 
αρκετοί πολίτες που ήσαν 
στη συγκέντρωση έσπευ-
σαν σ’ αυτό και μοίρασαν 
τις ανακοινώσεις, για τις 
άθλιες συνθήκες υγείας 
στην Πάρο.

Στην πρώτη γραμμή, η 
Εκκλησία με επικεφαλής 
τον Μητροπολίτη Παρονα-
ξίας Καλλίνικο, οι δύο Δή-
μαρχοι Χρήστος Βλαχο-
γιάννης και Γ. Λεβεντάκης, 

οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, Γρηγορία Πρω-
τολάτη, Μ. Ισιγώνης, Κ. Ροκονίδας, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί 
σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και πολίτες κάθε ηλικίας, 
είπαν «ΟΧΙ» στην πολιτική που τους εξαθλιώνει. 

Παρότι είχαν κληθεί να παραστούν στη συγκέντρωση αρ-
κετοί εμπλεκόμενοι στο θέμα, αλλά και οι βουλευτές του 
Νομού, ο μόνος που παραβρέθηκε ήταν ο βουλευτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιος. 

Στο πνεύμα της συγκέντρωσης, καθώς και στις περαιτέ-
ρω ενέργειες αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του συντονιστι-
κού οργάνου των Φορέων Σ. Χουλιάρας. Πρωτίστως όμως, 
αναφέρθηκε στην, παρά τη θέλησή του, απουσία του πρώην 
Δημάρχου Κώστα Αργουζή, ο οποίος από τη πρώτη στιγμή, 
ήταν δίπλα στο συντονιστικό και με την ενεργή συμμετοχή 
του πραγματοποιήθηκαν οι συγκεντρώσεις ενημέρωσης σε 
όλα τα χωριά και στην Αντίπαρο.      συνέχεια σελ. 3
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Ευχόµαστε ολόψυχα
ο νέος χρόνος να φέρει
υγεία και χαρά!

Ξανά κοντά σας στις 11 Ιανουαρίου!
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ΑΛΛΑΓΗ ΣΚΥΤΑΛΗΣ ΣΤΗ ΦτΠ σελ. 5

Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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στην ενηµέρωση
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με το “Νήσος Ρόδος” σε Πάρο-Κω-Ρόδο από 10€*
για Πάρο

Έναρξη δρομολογίων Παρασκευή 11/6/2010.

Για κρατήσεις απευθυνθείτε στον ταξιδιωτικό σας 
πράκτορα ή στην HELLENIC SEAWAYS
Άστιγγος 6, Πλατεία Καραϊσκάκη
18531 Πειραιάς
τηλ.: 210 4199000, fax: 210 4117900
www.hsw.gr

* Οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Πάρο             Πειραιά
Τρίτη - Πέμπτη - Κυριακή 00:30

Πειραιά             Πάρο
∆ευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 18:00
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Προεκλογικές…
αστοχίες

Επικίνδυνα «παιχνίδια» με τα ζητήματα υγείας

ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΉΡΙΧΤΕΣ «ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ»
κάνει λόγο ο Πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ,
Στ. Φραγκούλης

που έγινε στη Σκωτία στα τέλη Ιουλίου

στις 9 Αυγούστου, παρουσία του Υπουργού
Εσωτερικών Γ. Ραγκούση. Προσκεκλημένοι 
υπηρεσιακοί παράγοντες, φορείς και πολίτες 
του νησιού.

Μακεδόνας, Ζήκας και Σοφία Παπάζογλου, το 
Σάββατο 7 Αυγούστου
Χρήστος Νικολόπουλος, Λιζέτα Καλημέρη, Ζωή 
Παπαδοπούλου, Παντελής Θεοχαρίδης και Γιώρ-
γος Ασπιώτης, την Τρίτη 10 Αυγούστου 

ΚΑΝΕΝΑΣ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ
Για "ανεύθυνη & επικίνδυνη τακτική"

ΣΤΟ ΧΡΥΣΟ ΣΤΟΛΟ Η ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΟΧΑΡΗ
Συμμετείχε με επιτυχία στο Πανευρωπαϊκό
και Παγκόσμιο LASER RDL νέων - νεανίδων

Η ΠΑΡΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ"

είναι το θέμα της σύσκεψης στο Δημαρχείο

ΔΥΟ ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ ΣΤΗ "ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ"
προσφορά του Δήμου Πάρου στους Παριανούς 

Τα ζητήματα υγείας είναι γενικώς το πιο ευαίσθητο 
θέμα για όλους μας, πολύ δε περισσότερο για τις νη-
σιώτικες κοινωνίες, που βιώνουν το αίσθημα του απο-
κλεισμού.

Οι δύο προηγούμενες προεκλογικές αναμετρήσεις 
κρίθηκαν σε μεγάλο βαθμό με την εξαγγελία και την 
υλοποίηση της αγοράς του υγειονομικού αεροσκάφους 
από τον νυν υπουργό Γ. Ραγκούση. Γεγονός που φανε-
ρώνει την ευαισθησία της κοινωνίας μας στα ζητήμα-
τα υγείας.

Αυτές τις ημέρες, παρόλο που είναι μακριά ακόμη 
η ημέρα της εκλογικής αναμέτρησης, γινόμαστε μάρ-
τυρες επικίνδυνων προεκλογικών «παιχνιδιών» γύρω 

από τα ζητήματα της υγείας. Εξαγγελίες αστήριχτες, 
πρωτοσέλιδα υπονομευτικά, αναρτήσεις στο διαδίκτυο 
συκοφαντικού περιεχομένου και ότι άλλο εξυπηρετεί, 
δυστυχώς, προεκλογικές σκοπιμότητες, είναι σε ημε-
ρήσια διάταξη.

Φήμες και μισόλογα για τα οικονομικά του Κέντρου 
Υγείας, ανακοινώσεις ότι το νοσοκομείο έχει ενταχθεί 
στο ΕΣΠΑ, ενώ δεν μπορεί να προχωρήσει καν η ένταξη 
αν δεν τακτοποιηθούν σημαντικές εκκρεμότητες, πετά-
ει - δεν πετάει το Υγειονομικό αεροσκάφος κ.λπ.

Το Γενικό Νοσοκομείο Πάρου – Αντιπάρου, υπόσχε-
ση και δέσμευση του Δ. Αβραμόπουλου, έχει πολλούς 
σκοπέλους να ξεπεράσει.                                συνέχεια σελ.8

Ευτυχώς είναι καλά στην υγεία του ο οδηγός

ΑΤΥΧΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑΨΑΝΩΝ

με την υδροφόρα της ΔΕΥΑΠ

ΑΞΙΟΛΟΓΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ

σελ. 15

σελ. 6

σελ. 6

σελ.10

σελ. 11

Γιορτή Ψαριού στην Αλυκή - Εκδηλώσεις στη 
Μάρπησσα - Ξέφρενο πάρτι στο Πάρκο

Φωνή της Πάρου
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Τετάρτη
28 Ιανουαρίου ´09

Έτος: 64ο
Νεα περίοδος
Φύ�ο: 46

www.fonitisparou.gr

Το νέο αεροδρόμιο και το εμπορικό λιμάνι
είναι έργα πνοής για την Πάρο και γι’ αυτό τί-
θενται σε πρώτη προτεραιότητα τόσο από το
Δήμο όσο και από το Επαρχείο. Στο τελευταίο
Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίστηκαν ομόφωνα προ-
κειμένου να ενταχθούν στο ειδικό πρόγραμμα ενί-
σχυσης Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Περιόδου
2007-2013. Λίγες ημέρες αργότερα, ψηφίστηκαν
ομόφωνα και από το Επαρχιακό Συμβούλιο.
Στο ειδικό αυτό πρόγραμμα (250 εκατ. ευρώ

από τα οποία 115 θα διατεθούν για τις Κυκλά-
δες), πρόκειται να ενταχθούν μεγάλα έργα υπο-
δομής, με προϋπολογισμό πάνω από 3 εκατ. ευρώ
το καθένα, με εξαίρεση τα έργα που αφορούν στο
περιβάλλον, που εντάσσονται ανεξαρτήτως προ-
ϋπολογισμού.
Δήμος και Επαρχείο πρότειναν για ένταξη στο

συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκτός από το αερο-
δρόμιο, το έργο της αποχέτευσης στην περιοχή
της Αγκαιριάς και επέκταση του υφιστάμενου
βιολογικού καθαρισμούΜάρπησσας, το Πολιτι-
στικόΠνευματικό Συνεδριακό Κέντρο στηνΠα-
ρικιά και το Βιοκλιματικό Κλειστό Γυμναστήριο.
Επιπλέον, στο Επαρχιακό Συμβούλιο, προτάθηκε
να ενταχθεί και το έργο ανάδειξης των αρχαίων
λατομείων.
Επίσης, Δήμος και Επαρχείο πρότειναν και με-

λέτες, για τη βελτίωση της λειτουργικότητας του

Πρόγραμμα μεγάλων έργων 2007-2013 με προτεραιότητα:

Αλληλεγγύη στον
Παλαιστινιακό λαό
Έως τις 15 Φεβρουαρίου θα γίνεται η συγ-
κέντρωση των φαρμάκων για το λαό τηςΠα-
λαιστίνης, το πρωί στο Τυπογραφείο της
Πάρου και το απόγευμα στον Αρχίλοχο,
ώστε στη συνέχεια να αποσταλούν στους Για-
τρούς τουΚόσμου, μέσω των οποίων θαφτά-
σουν στον προορισμό τους. Έχουν ήδη
συγκεντρωθεί αρκετά φάρμακα από φορείς
και ιδιώτες τους οποίους αναφέραμε σε προ-
ηγούμενα φύλλα της ΦτΠ. Την περασμένη
Τρίτη (χτες) έφεραν ένα μεγάλο πακέτο με
διάφορα φαρμακευτικά είδη οι γυναίκες της
Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας.

Αεροδρόμιο - Εμπορικό λιμάνι

ΣτονΑνακριτή στο τέλοςΦεβρουαρίου η υπόθεση τουΔημοτικούΛιμενικούΤαμείου Σελ. 2

Στη δικαιοσύνη η υπόθεση των 37 παράνομων μεταδημοτεύσεων στην Αντίπαρο

Άρχισε η προκαταρκτική
Από τον αντεισαγγελέα Σύρου πραγματοποιείται η προκαταρκτική εξέ-

ταση για τις 37 παράνομες μεταδημοτεύσεις στην Κοινότητα Αντιπάρου,
όπως διαπιστώνεται στο πόρισμα των Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης.
Θα ελεγχθεί κάθε μεταδημότευση η οποία φαίνεται να έχει γίνει με ψευδείς
βεβαιώσεις είτε από τα ίδια τα πρόσωπα, είτε από την Κοινότητα και εφό-
σον ολοκληρωθεί η προκαταρκτική θα ασκηθούν διώξεις και θα αρχίσουν οι
απολογίες. Η δίωξη σε αυτές τις περιπτώσεις, είναι, ηθική αυτουργία γιαΔή-
μαρχο ή Κοινοτάρχη και φυσική αυτουργία για τους μεταδημοτεύσαντες

κατά συρροή και εξακολούθηση, πλημμεληματικού χαρακτήρα.

Π.Ρήγας:«Δενμπορεί ηκ.Μανέταναπαίζει με τουςθεσμούς»
«Η έκθεση των επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης, υπήρξε τελικά μία

αποκάλυψη και ταυτόχρονα καταπέλτης για τα όσα έχει διαπράξει προ-
εκλογικά η Μανέτα, καθώς και για την εμφανή και παράνομη παρέμβασή
της στη διαμόρφωση του εκλογικού αποτελέσματος.

Συνέχεια στη σελ. 5

κόλπου της Παροικιάς, τη μελέτη για το Εμπο-
ρικό λιμάνι, τη μελέτη για την αξιοποίηση του
Αγροκηπίου και το φράγμα ταμίευσης νερού στη
θέση Καμβάκι του Αη Γιώργη Παροικιάς. Από
το Επαρχείο προτάθηκε επίσης, να γίνει επικαι-

ροποίηση της μελέτης του βοηθητικού δρόμου
στην περιοχή του Ξηροποτάμου. Ένας δρόμος
που ξεκινάει από τον Κώστο και καταλήγει στη
Νάουσα. Έχει γίνει διάνοιξη, αλλά δεν έχει ολο-
κληρωθεί το έργο.

Για την Αντίπαρο, το Επαρχιακό Συμβούλιο
πρότεινε για ένταξη στο ειδικό πρόγραμμα, την
εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων και την
αποχέτευση καθώς και το αλιευτικό καταφύγιο.

Συνέχεια στη σελ. 4
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Λιμενικό Φυλάκιο
Κατατέθηκε στη Βουλή το νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης 

του Λιμενικού Σώματος, από τον Υπουργό Εμπορικής 
Ναυτιλίας και Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη. Το νέο 
σχέδιο χαρακτηρίζεται ευνοϊκότερο για τις Κυκλάδες, 
προβλέπει αναβάθμιση όλων των υπολιμεναρχείων σε 
λιμεναρχεία, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη κατάργησης 
κάποιων λιμενικών υπηρεσιών στα νησιά.

Σύμφωνα με το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Λιμενι-
κού Σώματος, το Λιμεναρχείο Πάρου, παραμένει ως 
έχει και σε αυτό υπάγονται το Λιμενικό Φυλάκιο Νά-
ουσας, καθώς και ο Λιμενικός Σταθμός Αντιπάρου, που 
υποβιβάζεται σε Λιμενικό Φυλάκιο. 

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα Κυκλαδονήσια, το Λιμεναρ-
χείο Άνδρου, παραμένει ως έχει και σε αυτό υπάγονται 
το Α’ Λιμενικό Τμήμα Γαυρίου και το Λιμενικό Φυλάκιο 
Μπατσίου, το Λιμεναρχείο Θήρας, παραμένει ως έχει 
και σε αυτό υπάγεται το Λιμενικό Φυλάκιο Αθηνιού, το 
Λιμεναρχείο Μυκόνου, παραμένει ως έχει, το Λιμεναρ-
χείο Νάξου παραμένει ως έχει και σε αυτό υπάγονται ο 
Λιμενικός Σταθμός Καταπόλων και τα Λιμενικά Φυλά-
κια Αιγιάλης, Κουφονησίων, Σχοινούσας, Δονούσας και 
Ηρακλειάς, το Λιμεναρχείο Σύρου, παραμένει ως έχει, 
ενώ εντάσσονται στην αρμοδιότητά του οι Λιμενικοί 
Σταθμοί Κύθνου και Σερίφου (μέχρι σήμερα υπάγονταν 
στη Μήλο) και διατηρείται το Λιμενικό Φυλάκιο Φοίνικα 
Σύρου, το Υπολιμεναρχείο Μήλου αναβαθμίζεται σε Λι-
μεναρχείο και κρατά στη δύναμή του μόνο τους Λιμενι-
κούς Σταθμούς Σίφνου και Κιμώλου, το Υπολιμεναρχείο 
Ίου, αναβαθμίζεται σε Λιμεναρχείο και σε αυτό υπάγο-
νται οι Λιμενικοί Σταθμοί Φολεγάνδρου και Σικίνου, το 
Υπολιμεναρχείο Τήνου, αναβαθμίζεται σε Λιμεναρχείο 
και το Λιμενικό Τμήμα Κέας, διατηρείται στη δύναμη του 
Κεντρικού Λιμεναρχείου Λαυρίου. 

Κάρτες ασφάλισης
Από την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου, η ΚΕΔΑ (Κοινωφελής 

Επιχείρηση Δήμου Αντιπάρου), δίνει στους μόνιμους 
κατοίκους του νησιού, τις ατομικές τους κάρτες ασφά-
λισης.

Οι κάρτες ασφάλισης είναι από το πρόγραμμα του Δή-
μου Αντιπάρου και της Κ.Ε.Δ.Α για την επείγουσα  μετα-
φορά σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

Οι κάρτες θα συνεχίσουν να δίνονται από το ΚΕΠ 
στους πολίτες της Αντιπάρου, τις κάτωθι ημέρες και 
ώρες: Τρίτη 21/1, 10:00 – 14:00, Τετάρτη 22/1, 10:00 - 
14:00, Πέμπτη 23/1, 10:00 -14:00.

Δηλώστε τα πηγάδια
Προθε-

σμία μέ-
χρι τις 15 
Μαΐου για 
να υποβά-
λουν αίτη-
ση εγγρα-
φής στο 
Ε θ ν ι κ ό 
Μ η τ ρ ώ ο 
Σ η μ ε ί ω ν 
Υδροληψί-
ας (ΕΜΣΥ), έχουν οι ιδιοκτήτες και χρήστες πηγαδιών 
και γεωτρήσεων που αδειοδοτήθηκαν για πρώτη φορά 
πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2005, καθώς και όσοι δεν 
έχουν λάβει ποτέ σχετική άδεια.

 Οι αιτήσεις εγγραφής για πηγάδια και γεωτρήσεις 
πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες υπηρεσίες των 
δήμων, όπως προβλέπεται από τη σχετική ΚΥΑ που 
συνυπογράφηκε από τον αναπληρωτή υπουργό ΠΕΚΑ 
Σταύρο Καλαφάτη (υπογράφουν επίσης τα υπουργεία 
Εσωτερικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας). 
Απαιτείται μόνο μία υπεύθυνη δήλωση, χωρίς τη συνο-
δεία δικαιολογητικών.

Κύκλοι του ΥΠΕΚΑ επισημαίνουν ότι η εγγραφή στο 
ΕΜΣΥ κρίνεται αναγκαία, καθώς θα καθίσταται αδύνα-
τη η κατάρτιση οποιασδήποτε συμβολαιογραφικής με-
ταβιβαστικής πράξης, σε περίπτωση που δεν υπάρχει 
εγγραφή του σημείου υδροληψίας ενός ακινήτου στο 
εν λόγω μητρώο. Για την τελική χορήγηση των αδειών 
χρήσης νερού και των αδειών εκτέλεσης έργων αξιο-
ποίησης υδατικών πόρων, μέχρι τέλος Φεβρουαρίου 
αναμένεται να έχει υπογραφεί νέα ΚΥΑ, ενώ οι πολίτες 
υποχρεούνται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 να έχουν 
προβεί σε υποβολή αίτησης για τη χορήγηση της σχετι-
κής άδειας χρήσης νερού.

«Με τα σχέδια διαχείρισης λεκανών απορροής πο-
ταμών που σύντομα ολοκληρώνονται για ολόκληρη τη 
χώρα, το Εθνικό Μητρώο Σημείων Υδροληψίας, τη νέα 
διαδικασία αδειοδότησης για τα δικαιώματα χρήσης νε-
ρού, δράσεις που υλοποιούνται από την ειδική γραμμα-
τεία υδάτων, η χώρα αλλάζει πραγματικά σελίδα», δή-
λωσε ο κ. Σταύρος Καλαφάτης, τονίζοντας ότι «στόχος 
είναι η ορθολογική και αειφορική διαχείριση του πολύτι-
μου υδάτινου πόρου μας».

Όπως έγινε γνωστό, στο ΕΜΣΥ εγγράφονται αυτε-
παγγέλτως από τις διευθύνσεις υδάτων των αποκε-
ντρωμένων διοικήσεων, χωρίς να χρειάζεται ο πολίτης 
να ακολουθήσει καμία νέα διαδικασία, τα νέα σημεία 
υδροληψίας στα οποία χορηγείται άδεια χρήσης νερού 
μετά την έναρξη ισχύος της απόφασης, τα σημεία για 
τα οποία κατά την έναρξη ισχύος της απόφασης έχουν 
υποβληθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες αιτήσεις για χορή-
γηση ή ανανέωση άδειας χρήσης νερού, καθώς επίσης 
και υφιστάμενα σημεία υδροληψίας, τα οποία αδειοδο-
τήθηκαν μετά την 20-12-2005, ανεξαρτήτως εάν η άδεια 
χρήσης νερού είναι σε ισχύ ή όχι. Το ίδιο συμβαίνει και 
σε κάθε μετέπειτα μεταβολή ή διόρθωση των στοιχείων 
κάθε εγγραφής.

Τέλος, το ΕΜΣΥ είναι ηλεκτρονικό μητρώο στην ειδική 
γραμματεία υδάτων. Αποτελείται από το γενικό ευρετή-
ριο σημείων υδροληψίας, στο οποίο καταχωρίζονται τα 
ονόματα ή οι επωνυμίες των χρηστών των νερών και 
τα στοιχεία που ορίζουν τα σημεία υδροληψίας, από τον 
ηλεκτρονικό φάκελο, αλλά και από τον ψηφιακό χάρτη 
στον οποίο αποτυπώνονται οι συντεταγμένες των ση-
μείων υδροληψίας ανά λεκάνη απορροής, ενώ για την 
επίτευξη των σκοπών του μπορεί να διασφαλίζεται η 
διασύνδεσή του με άλλα ειδικά μητρώα και δημόσια αρ-
χεία, όπως το Κτηματολόγιο.

Βράβευση μαθητών

Την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε από το 
Δήμο Αντιπάρου και την Κ.Ε.Δ.Α. η εκδήλωση βράβευ-
σης των μαθητών της Αντιπάρου που πέτυχαν την εισα-
γωγή τους στις σχολές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Λεβεντάκης συνεχάρη τους 
μαθητές και τους γονείς τους και τόνισε τη σημαντική 
προσπάθεια που κατέβαλαν σ’ αυτή τη δύσκολη για αυ-
τούς χρονιά, αλλά και τη σπουδαιότητα της επιτυχίας 
τους τόσο για τους ίδιους όσο και για τον το νησί μας.

Στη συνέχεια τα παιδιά παρέλαβαν το δώρο τους, ένα 
tablet, που τους προσέφερε η Κοινωφελής Επιχείρηση 
του Δήμου Αντιπάρου, με ομόφωνη απόφαση του Διοι-
κητικού της Συμβουλίου.

Οι μαθητές που διακρίθηκαν είναι:
Γεμελιάρης Εμμανουήλ του Ιωάννη
(Μηχανικών Πληροφορικής – ΤΕΙ Ηρακλείου)
Μαούνης Νικόλαος του Ιωάννη
(Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστη-

μών – ΕΜΠ)
Μαρινάτος Δαμιανός του Σωτηρίου
(Φυσικοθεραπείας – ΤΕΙ Αθήνας)
Ντότσικα Αγγελική του Κων/νου
(Νοσηλευτικής Ε.Κ.Π.Α.)
Τριαντάφυλλος Κων/νος του Δημητρίου
(Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. και Μηχανικών Τοπογρα-

φίας- Αθήνα)
Φαρούπου Βασιλική του Αναστασίου
(Οικονομικών Επιστημών – ΕΚΠΑ).
Σε ανακοίνωσή της η ΚΕΔΑ τονίζει για τους βραβευ-

θέντες: «Τους ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και πάντα 
επιτυχίες στη ζωή τους».
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Ανησυχία για το ΙΚΑ
Με ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι στο ΙΚΑ ΤΕΑΜ 

Πάρου, στις 18/12/13 υποστηρίζουν ότι θα παύσουν οι 
εργασίες όλων των παραρτημάτων του ΙΚΑ πανελλαδικά, 
λόγω του ότι δεν υποστηρίζονται από το λογιστικό σχέδιο 
που θα λειτουργήσει από το Ολοκληρωμένο Σύστημα του 
ΙΚΑ ΤΕΑΜ και έτσι το παράρτημα ΙΚΑ Πάρου, θα μετατρα-
πεί σε γραφείο ΙΚΑ.

Γραφείο ΙΚΑ σημαίνει ότι δεν λειτουργεί ολοκληρωμένο 
πληροφοριακό σύστημα, με αποτέλεσμα όλες οι εργασίες 
να γίνονται στο ΙΚΑ Νάξου, δηλαδή: Θεώρηση βιβλιαρίων 
ασθενείας, έκδοση ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης, απο-
γραφή ασφαλισμένων, μεταβολές στοιχείων, οποιαδή-
ποτε πληροφορία πληροφόρησης, εκτύπωση ενσήμων, 
έκδοση όλων των βεβαιώσεων, έκδοση-οριστικοποίηση 
παροχών υγείας, απογραφή, παρακολούθηση. Ρυθμίσεις, 
πληρωμές, ασφαλιστική ενημερότητα, μεταβολές στοιχεί-
ων, καταγγελίες εργαζόμενων κ.α. Όλα τα παραπάνω θα 
διαβιβάζονται στο ΙΚΑ Νάξου και όταν διεκπεραιώνονται 
θα επαναδιαβιβάζονται στο γραφείο ΙΚΑ Πάρου, για την 
εξυπηρέτηση των πολιτών. 

Στις 19/12 η ΚΕΠ Πάρου με τίτλο: «Κλείνουν και το ΙΚΑ 

στη Πάρο… Μνημονιακή Καταστροφή κάθε Κοινωνικής 
Υποδομής», δημοσιοποίησε δελτίο τύπου για το θέμα.

Η διοίκηση του ΙΚΑ ΤΕΑΜ στις 20/12 εξέδωσε με τη 
σειρά της δελτίο τύπου που διαψεύδει την είδηση και μετα-
ξύ άλλων σημειώνει: «[…] Ο μετασχηματισμός του Παραρ-
τήματος του ΙΚΑ Πάρου σε Γραφείο Κοινωνικής Ασφάλισης 
Πάρου αποτελεί οργανωτική και λειτουργική αλλαγή που 
αφορά τη νέα οργανωτική δομή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, η οποία 
αποσκοπεί στην παραγωγική αξιοποίηση των εργαζομένων 
στο Ίδρυμα και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών προς τους ασφαλισμένους και τους εργοδότες».

Η ΚΕΠ Πάρου, σε νέα ανακοίνωσης της σημειώνει: «Το 
ΙΚΑ-ΤΕΑΜ απάντησε στα Δημοσιεύματα για την ουσιαστική 
κατάργηση του Παραρτήματος Πάρου. Με περισσή αυταρέ-
σκεια και αναλγησία,  σε τρεις παραγράφους μας «καθαρί-
ζουν», νομίζοντας ότι απευθύνονται σε άβουλα «πρόβατα» 
(…) Η απάντηση τους είναι γενικόλογη, δεν μπαίνει στην 
ουσία του θέματος που είναι η υποβάθμιση του Παραρτή-
ματος, και κύρια δεν αναφέρει κουβέντα για το μείζον θέμα 
της προοπτικής ότι, οι πολίτες της Πάρου και της Αντιπά-
ρου θα είναι υποχρεωμένοι να ταξιδεύουν στη Νάξο για να 
εξυπηρετηθούν. Δεν διαψεύδει τη κατηγορία ότι το Νέο (;) 
Γραφείο θα έχει μόνο αρμοδιότητες τηλεφωνικού κέντρου 
και ταχυδρόμησης αιτημάτων. Απλά έμμεσα, το επιβεβαι-
ώνουν».

Μουρμουράνε οι 
επαγγελματίες…

Πολλά παράπονα ακούγονται το τελευταίο διάστημα 
από επαγγελματίες της Παροικιάς και ιδιαίτερα από αυ-
τούς που βρίσκονται στην παραλιακή ζώνη. Όπως ισχυρί-
ζονται η Παροικιά αντιμετωπίζει σημαντικότατα προβλή-
ματα, των οποίων η δρομολόγηση διαδικασιών για την 
λύση τους εμπίπτει στην ευθύνη και τις αρμοδιότητες του 
Λιμενικού Ταμείου Πάρου-Αντιπάρου.

Σύμφωνα με όσα είπαν στη ΦτΠ, ιδιαίτερα επαγγελμα-
τίες του κλάδου εστίασης, τα μεγαλύτερα προβλήματα 
είναι τα παρακάτω:

Λιμάνι
Είναι γνωστό σ’ όλους το πρόβλημα των λιμενικών 

εγκαταστάσεων του νησιού μας, που βρίσκονται στον 
κόλπο της Παροικιάς και γίνεται ελλιμενισμός επιβατι-
κών και εμπορικών πλοίων. Το πρόβλημα είναι οξύτατο, 
ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες όπου η επιβατική 
κίνηση είναι πολύ μεγάλη και διενεργείται παράλληλα 
με την αποβίβαση-επιβίβαση επιβατών και των ΙΧΕ στα 
πλοία και η φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων, συ-
μπεριλαμβανομένων πετρελαιοειδών και μαρμαρόσκο-
νης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αισθητική και περι-
βαλλοντική υποβάθμιση του παραδοσιακού οικισμού 
της Παροικιάς και του παραλιακού μετώπου και επιπλέ-
ον δημιουργεί τεράστια κυκλοφοριακά προβλήματα και 
εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια των κατοίκων και 
των επισκεπτών. 

Το μοναδικό λιμάνι ως κεντρική είσοδος επισκε-
πτών και κατοίκων

Σύμφωνα με έγκυρη μελέτη στατιστικής και έρευνας 
πεδίου που χρηματοδότησε ο σύλλογος καφεζυθεστια-
τορίων, το λιμάνι της Παροικιάς, είναι «πόρτα» εισόδου 
για το 96% των επισκεπτών του νησιού. Επιπλέον, μόνο 
για ένα 2% των επισκεπτών είναι σημείο άφιξης με ιδιω-
τικά σκάφη. Ποσοστό απογοητευτικό για νησί του Αιγαί-
ου. Η συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών έχει την 
εμπειρία για το πως εξυπηρετείται από αυτό και για το 
τι διαδραματίζεται σε αυτό. Το κυριότερο είναι ότι αυτές 
οι εμπειρίες τους μεταφέρονται και σε άλλους πιθανούς 
επισκέπτες. Η μελέτη του συλλόγου αποδεικνύει ποια 
είναι η γνώμη που έχουν για τις υπηρεσίες που το λιμά-
νι τους παρέχει. Σύμφωνα με τους επισκέπτες το λιμάνι 
παρουσιάζει προβλήματα κυκλοφοριακού και στάθμευ-
σης, είναι «χαώδες», «απεριποίητο» και «ανοργάνωτο», 
οι δε χώροι αναμονής των επιβατών «απαράδεκτοι». Το 
δε γεγονός ότι χρησιμοποιείται για οικοδομικά υλικά και 
καύσιμα, δεν περνά απαρατήρητο και δημιουργεί αρνητι-
κές εντυπώσεις.

Τα παραπάνω προβλήματα επί σειρά ετών και επί όλων 
των διοικήσεων του Λιμενικού Ταμείου, κατείχαν πρω-

τεύουσα θέση στην 
αξιολόγηση αυ-
τών που πρέπει να 
επιλυθούν, μέχρι 
σήμερα όμως, δεν 
έχουν λυθεί. Έτσι:

α. Ενώ έχει διαπι-
στωθεί η αναγκαι-
ότητα μεταφοράς 
της εμπορικής κί-
νησης του λιμανιού 
της Πάρου, δεν έχει εκπονηθεί στρατηγικός σχεδιασμός 
(master plan) καθώς και οι αναγκαίες υποστηρικτικές 
μελέτες στο πλαίσιο της υφιστάμενης σύμβασης της με-
λέτης «Προγραμματικό Σχέδιο (Προκαταρκτική Έκθεση) 
Νέου Λιμένα Πάρου - Οριστική μελέτη έργων Α’ φάσης 
και συναφείς μελέτες», για την μεταφορά της εμπορικής 
δραστηριότητας του λιμανιού, στην θέση «Καμινάκι».

β. Ενώ έχει διαπιστωθεί, ότι η μέχρι σήμερα επικρα-
τούσα σύζευξη επιβατηγών και εμπορικών χρήσεων του 
λιμανιού δημιουργεί μεγάλα προβλήματα κυκλοφορίας 
και στάθμευσης, που διαχέονται προς όλο τον οικισμό 
της Παροικιάς και επηρεάζουν αρνητικά τις εντυπώσεις 
των επισκεπτών και την ποιότητα της ζωής των κατοί-
κων, δεν έχει αναλάβει καμία ενέργεια (Λιμενικό Ταμείο), 
για την εύρυθμη και πολιτισμένη φορτοεκφόρτωση των 
επισκεπτών από τα οχήματα των ξενοδοχείων, ούτε καν 
στο επίπεδο της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού, πόσο 
μάλλον δε στην υλοποίηση του.

γ. Ενώ έχει διαπιστωθεί η στροφή σημαντικού μέρους 
του τουριστικού κοινού παγκοσμίως προς την οργανω-
μένη κρουαζιέρα και γειτονικά νησιά της Πάρου (Μύκο-
νος, Σαντορίνη) έχουν ήδη αναδειχθεί στον συγκεκρι-
μένο τομέα άκρως ανταγωνιστικοί, αποκομίζοντας τα 
σημαντικότατα κέρδη αυτής της τουριστικής δράσης που 
διαχέονται σε όλους του επιχειρηματικούς κλάδους (θα-
λάσσιας μεταφοράς, εμπορικός, σίτισης και αναψυχής), 
δεν έχει υλοποιήσει κανένα έργο για την ασφαλή  πρόσ-
δεση κρουαζιερόπλοιων μέσα στον κόλπο της Παροικιάς 
και δεν έχει υλοποιήσει την εγκατάσταση πλωτών κατα-
σκευών που επιτρέπουν την απο-επιβίβαση των επιβα-
τών τους. Αποτέλεσμα των ελλείψεων αυτών είναι να 
μην μπορεί η Πάρος να ενταχθεί στους προορισμούς των 
εταιρειών της κρουαζιέρας, στερούμενη εκατοντάδες χι-
λιάδες ευρώ τουριστικού εισοδήματος.

δ. Ενώ έχει διαπιστωθεί ότι σημαντικό μέρος των εν-
διαφερόμενων επισκεπτών, έχει στραφεί στη δραστηρι-
ότητα της ιστιοπλοΐας κατά την διάρκεια των διακοπών 
του, με αποδεδειγμένη την αγοραστική δύναμη αυτού 
του τύπου των επισκεπτών, με δράσεις ναυταθλητικών 
συλλόγων της Πάρου (Ν.Ο.Π) που έχουν επανειλημμέ-
νως διοργανώσει και φιλοξενήσει ιστιοπλοϊκές δράσεις, 
δεν έχει καταφέρει να υλοποιήσει υποδομές που επιτρέ-
πουν την αύξηση των αφίξεων και την ασφαλή παραμονή 
μεγαλύτερου αριθμού ιστιοπλοϊκών σκαφών.

Χειρότερα από τι;
Μιλάνε για καλύ-

τερες μέρες... «Για 
τα παιδιά μας» λένε. 
«Μιλάνε για και-
ρούς δοξασμένους 
και πάλι, Άννα μην 
κλαίς θα γυρέψου-
με βερεσέ απ’ το 
μπακάλη... Μιλάνε 
για του έθνους ξανά 
την τιμή, Άννα μην 
κλαίς στο ντουλάπι 

δεν έχει ψίχα ψωμί».
Πόσο προφητικό... Ποιος να το πίστευε ότι θα 

ζούσαμε στον 21ο αιώνα τέτοιες μέρες του ’30. Κι 
όμως. Και παρά το αίσχος τολμάνε να εξαγγέλλουν 
πρωτογενή πλεονάσματα και ανακάμψεις.

Λες και μας νοιάζει, λες κι έχουν σημασία γι αυ-
τούς που εξακολουθούν να μην έχουν δουλειά. Η 
«ανάκαμψη» είναι ανάκαμψη των μεγάλων επιχει-
ρήσεων και «για να διατηρηθεί», αν έρθει πρώτα, 
θα πρέπει να περάσει πάνω από πραγματικά πτώ-
ματα ή ερείπια ζωών και ονείρων.

Πρέπει εσύ να εξακολουθήσεις να σέρνεσαι, να 
ξεφτιλίζεις τη ζωή σου για ένα τίποτα, να μην έχεις 
ούτε τα βασικά και στοιχειώδη, και φυσικά θα πρέ-
πει να έχεις το κεφάλι σκυφτό, να μην ξεσηκωθείς 
γιατί κάτι τέτοιο «θα έβαζε σε περιπέτεια την εθνι-
κή προσπάθεια». Για τη δική σου περιπέτεια, για το 
δικό σου αργό θάνατο, δε νοιάζεται φυσικά «η πα-
τρίδα της επιχειρηματικότητας».

Ζήτω η πατρίδα λοιπόν. Ζήτω η Ελλάδα, αλλά θά-
νατος στη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων... 

Τόσο απλό είναι, κι όμως τόσο δύσκολο να 
το καταλάβεις.

Όσο δεν παίρνουν οι λαοί την απόφαση να πά-
ρουν στα χέρια τους τη ζωή τους, να κόψουν με το 
μαχαίρι κάθε παρτίδα με αυτούς που τους κοροι-
δεύουν, τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξει.

Άλλωστε κανείς τους πια δεν λέει ότι τα πράγμα-
τα θα γίνουν καλύτερα. Μόλις αρχίζει η συζήτηση 
σε λίγο ομολογούν ότι αυτό που λένε «με ειλικρί-
νεια», είναι ότι αν δεν συνεχίσουμε προς το γκρεμό, 
τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα. Χειρότε-
ρα από τι; Τι υπάρχει χειρότερο για αυτόν που δεν 
έχει δουλειά, ζωή κι ελπίδα;

Λοιπόν. Ή αυτοί ή εμείς. Απλά είναι τα πράγ-
ματα. Την εξουσία τώρα την έχουν αυτοί. Αυτοί 
κρατάνε το μαχαίρι και κόβουν όπως θέλουν, αφού 
αυτοί ορίζουν. Κάτι πρέπει να αλλάξει χέρια, κι 
αυτό δεν είναι η κυβέρνηση.

Δυστυχώς δε φτάνει αυτό. Με το ψεκάστε-ψη-
φίστε-τελειώσατε δεν αλλάζει κάτι. Και αυτοί 
που καλλιεργούν τέτοιου είδους ψευδαισθήσεις, 
είναι οι πιο επικίνδυνοι απ’ όλους. Αυτό που πρέ-
πει να αλλάξει χέρια είναι η οικονομική εξου-
σία.

Τι άλλο πρέπει να γίνει για να καταλάβουμε ότι 
αυτός ο κόσμος της «ελεύθερης αγοράς», όπως 
λένε τον καπιταλισμό, δεν είναι τίποτα άλλο από 
έναν κόσμο που στέλνει τους ανθρώπους στα 
σκουπίδια μαζί με τις ανάγκες του, προσπαθώντας 
μάταια να σώσει το τομάρι του;

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
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 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 από 45.000, 

πολύ µικρή προκαταβολή, 

πολλές δόσεις έναντι ενοι-

κίου. www.paroshomes.

livadas.de 

Τηλ.: 6932285768

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 95.000€.  

Έκπτωση στα  µετρητά, 

ευκολίες, ανταλλαγές δε-

κτές. Κατασκευαστής . Τηλ. 

6932285768 

ΝΑΟΥΣΑ (περιοχή Πιπέ-

ρι-Παλιόµυλος), πωλείται 

ή ενοικιάζεται 2άρι, 48 τµ, 

πλήρως επιπλωµένο, 150 

µέτρα από θάλασσα, θέα 

θάλασσα. Τιµή ενοικίασης 

300,00 €. 

Τηλ.: 2108950247, 

6946378440

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΛΕΥΚΕΣ (ΜΥΛΟΙ), πω-

λείται κτήµα 4.200 τµ, 

οικοδοµήσιµο, µε πα-

λαιά κτίσµατα. Τηλ.: 

2284043160

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

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  

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥΔΕΣ), 70τ.µ.,  250€.  
ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€.  
ΈΛΗΤΑΣ,  100τ.µ. 350€, 

2Υ/∆, καλοριφέρ.  ΑΛΥ-
ΚΗ, γκαρσονιέρα, 120€, 

επιπλωµένα ή µη. Τηλ. 

6932285768 

ΑΘΗΝΑ, ενοικιάζεται 

διαµέρισµα δυάρι, 3ος 

όροφος, κοντά σε ηλεκτρι-

κό και µετρό, αυτόνοµη 

θέρµανση, σε ήσυχη οι-

κογενειακή πολυκατοικία. 

Τηλ.: 6982378390

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑ∆Ι-

Α), ενοικιάζεται ισόγειο 

2άρι, επιπλωµένο, µε αυ-

τονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ.: 

2109631639, 6977785214 

ΝΑΟΥΣΑ (ΑΓ. ∆ΗΜΗ-

ΤΡΙΟΣ), ενοικιάζεται 

διαµέρισµα 3άρι, 80 τµ. 

Τηλ.: 6973079626 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 

γκαρσονιέρα 25 τµ, µο-

νόχωρη, επιπλωµένη, σε 

άριστη κατάσταση, µε θέρ-

µανση και ψύξη, internet 

δωρεάν. Απεριόριστη θέα 

θάλασσα. Ενοικιάζεται µε 

το χρόνο. Τιµή 150,00 ευρώ 

το µήνα. Τηλ.: 6976433642, 

2284052655 

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται 

2άρι, µερικώς επιπλωµέ-

νο, µε air-condition. Τηλ.: 

6974489697 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται 3ά-

ρι, 90 τµ. Τηλ.: 2284027466, 

6936893125 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑ-

ΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ), 

δίπλα στην αστυνοµία, 

ενοικιάζεται επαγγελµα-

τικός χώρος, 35τµ. Τηλ.: 

6945440850 

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΌΣ), 

ενοικιάζεται ένα ισόγειο 

δυάρι, 55τµ, µε αυτόνοµη 

θέρµανση και αυλή,  7ε-

τίας. Τηλ.: 2284023944, 

6944585600

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΥΡΙΑ αναλαµβάνει παι-

δάκι στο χώρο του. Τηλ.: 

6973475021

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΚΩΝ. Καθηγήτρια 

παραδίδει µαθήµατα γερ-

µανικών για όλα τα επίπεδα, 

σε παιδιά και ενήλικες. 

Τηλ.: 6972605262 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΠΩΛΗΤΡΙΑ Ή ΠΩΛΗΤΗΣ 

ζητείται, από το GALERIE 

DE BEAUTE ΠΑΡΟΥ, για 

πλήρη απασχόληση. Α-

παραίτητα προσόντα: Η 

προϋπηρεσία σε πωλήσεις, 

οι γνώσεις αισθητικής, 

ξένες γλώσσες και προαι-

ρετικά γνώσεις µανικιούρ. 

Αποστολή βιογραφικού µε 

fax στο 2284022669 ή µε 

e-mail στο tpantelaios@

hotmail.com  

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝ, στην Χρυσή Ακτή, 

ζητά προσωπικό όλων 

των ειδικοτήτων για το 

καλοκαίρι 2014. Αποστο-

λή βιογραφικών στο info@

poseidon-paros.gr ή στο 

φαξ 2106232082

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ 

ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ και ψαρο-

ντουφεκιού στην Πάρο. 

Από τον πρωταθλητή 

Χάλαρη Τάσο. Για περισ-

σότερες πληροφορίες 

επικοινωνήστε µε το Μάκη 

στο 6974717013

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: δερ-

µάτινος τριθέσιος 

καναπές-κρεβάτι, τραπε-

ζαρία χωριάτικη από µασίφ, 

180Χ80, µε 8 σκαλιστές 

καρέκλες µε µαξιλάρι. Γρα-

φείο – τραπέζι 190Χ90, µαζί 

µε ράφι – βιβλιοθήκη. Μο-

νά ξύλινα κρεβάτια µαζί µε 

τις τάβλες και τα στρώµατα. 

Πωλούνται όλα µαζί ή χω-

ριστά. Τηλ.: 6976433642

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€

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

το Σάββατο 25 Ιανουαρίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449

πουλάτε το αυτοκίνητό σας;

παραδίδετε ιδιαίτερα µαθήµατα;

ζητάτε εργασία;
ψάχνετε σπίτι;

Τότε δηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 3.500 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | fax: 22840 53055 | sales@typoparos.gr
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Ευχαριστήριο
Γηροκομείου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγηρίας Ποιμα-
ντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή» Μονάδα 
Φροντίδας Ηλικιωμένων Μ.Κ. θα ήθελε να εκφράσει 
τις εγκάρδιες ευχαριστίες του στον κ. Ζαχαρία Ρούσσο, 
ο οποίος προσέφερε χίλια (1.000,00) ευρώ, εις μνή-
μην του πολυαγαπημένου του πατέρα Γεωργίου, για 
το εορταστικό  γεύμα των Χριστουγέννων και τα προ-
σφερθέντα δώρα των Διαβιούντων Γερόντων. Ο Θεός 
ας αναπαύει την ψυχή του κεκοιμημένου πατέρα του εν 
σκηναίς Αγίων. 

Στον ίδιο ευχόμαστε ολόψυχα κάθε ευλογία και αγα-
θοδωρία από τον Γεννηθέντα Κύριο μας προσωπική, 
οικογενειακή και επαγγελματική και η Παναγία η Εκα-
τονταπυλιανή να είναι σκέπη, προστασία και ενίσχυση 
στη ζωή και στα έργα του. Καλή και ευλογημένη χρονιά!

Διαμαρτυρία
Περιφερειακού 
Τύπου

Να αποσυρθεί η διάταξη άρσης της υποχρέωσης 
του Δημοσίου ν’ ανακοινώνει μέσω του Τύπου

Χαριστική βολή στον χειμαζόμενο τοπικό/περιφερει-
ακό Τύπο αποτελούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου για 
την αναθεώρηση του πλαισίου των δημοσίων συμβά-
σεων, που παρουσίασε παραμονές Χριστουγέννων (σ/Τ 
23/12/2013) ο υπ. Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης. Με αυτές 
προβλέπεται η πλήρης κατάργηση της υποχρεωτικής 
δημοσίευσης των προκηρύξεων και διακηρύξεων των 
πάσης φύσεως διαγωνισμών για έργα, προμήθειες και 
υπηρεσίες όλων των φορέων του δημοσίου.

Έτσι και με την προοπτική της δημοσίευσης στην οι-
κεία, κρατική ιστοσελίδα επιχειρείται ξανά η απαξίωση 
του Τύπου, και δη του περιφερειακού/τοπικού, ως το 
μέσο εκείνο που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της μαζικής 
επικοινωνίας, υπηρετώντας την ενημέρωση και τη δια-
δραστικότητα σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και όπου 
ομιλείται η ελληνική.

Προηγήθηκε η κατάργηση της υποχρεωτικής δημο-
σίευσης των ισολογισμών με παρόμοιους ισχυρισμούς 
και δικαιολογίες, που είχε όμως ως αποτέλεσμα τον πε-
ριορισμό έως την πλήρη εξαφάνιση της δημοσιότητας 
στην υποχρέωση της ανακοίνωσης των στοιχείων ΑΕ 
& ΕΠΕ.

Πέραν αυτών, οι προβλέψεις του νέου σ/ν βρίσκο-
νται σε ευθεία αντίφαση με την προσφάτως ψηφισθείσα 
τροπολογία διατάξεων του ν.3548/2007, με την οποία 
επεκτείνεται το πεδίο εφαρμογής σχεδόν σε όλες τις δη-
μοσιεύσεις του Δημοσίου.

Με δεδομένους τους δεσμούς των τοπικών κοινωνι-
ών με τον Τύπο τους και το ρόλο που αυτός διαδραμα-
τίζει πάντοτε και σήμερα, υπηρετώντας τις αξίες της Δη-
μοκρατίας, της διαφάνειας, της τοπικότητας και υπ’ αυτή 
την έννοια της άσκησης του δημοσίου ελέγχου, ζητάμε 
ν’ αποσυρθούν οι επίμαχες διατάξεις από το σ/ν για τις 
δημόσιες συμβάσεις.

Καλούνται οι βουλευτές και οι εκπρόσωποι των τοπι-
κών φορέων να υποστηρίξουν το αίτημα αυτό, ενισχύ-
οντας έτσι την πεποίθηση ότι δεν πρόκειται για κλαδικό 
ζήτημα αλλά για πολιτικό πρόβλημα.

Με την από κοινού υποστήριξη του αιτήματος από 
εκδότες και εργαζόμενους υπογραμμίζεται η κατηγορη-
ματική αντίθεση όλων στην επαπειλούμενη κίνηση.

Για τα ΔΣ
ΣΗΠΕ o Πρόεδρος Β. Αθανασίου 
ΣΙΕΠΤ o Πρ όεδρος Λ. Μελετιάδης
ΕΔΙΠΤ o Πρόεδρος Κ. Καλύβας
ΠΟΕΣΥ o Πρόεδρος Γ. Σαββίδης
ΕΣΗΕΜΘ o Πρόεδρος Μ. Βοϊτσίδης
ΕΣΗΕΘΣτΕΕ  o Πρόεδρος Γ. Πέτρου
ΕΣΗΕΠΗΝ o Πρόεδρος Κ. Κορτέσης
ΕΣΠΗΤ o Πρόεδρος Θ. Μπερεδήμας

Ευχαριστίες
Συλλόγου Γυναικών 
Νάουσας Πάρου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γυναικών 
Νάουσας ευχαριστεί όλα τα μέλη και τους φίλους του 
συλλόγου που πάντα είναι αρωγοί και συμπαραστάτες 
στις προσπάθειές μας. 

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε όσοι μας στήριξαν στη διορ-
γάνωση και πραγματοποίηση όλων των εορταστικών 
δραστηριοτήτων μας: τον κόσμο που βοήθησε στη συ-
γκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για 
την ενίσχυση των αναξιοπαθούντων συνανθρώπων 
μας, το οινοποιείο «Μωραΐτη» και τον κύριο Μανώλη 
Μωραΐτη που προμήθευσε το κρασί της Εορταστικής 
Μουσικής Εκδήλωσης, την εταιρεία «Σπύρου ΜOTO & 
Ποδήλατα» και την κυρία Ζαμπία Σπύρου για την δωρεά 
του παιδικού ποδηλάτου, το οποίο κληρώθηκε στη λα-
χειοφόρο αγορά, και την κυρία Μαρίνα Δραγάζη για την 
ανάγνωση του παιδικού παραμυθιού τη δεύτερη μέρα 
του Εορταστικού Παζαριού. Επίσης, τον «Ηχώ FM» και 
την κυρία Γεωργία Πατέ-Καραγιαννιώτη, τον psts.gr και 
τον κ. Τάσο Σκαραμαγκά, καθώς και τη «Φωνή της Πά-
ρου» και τους κ.κ. Έλλη Ραγκούση και Νίκο Ραγκούση 
για την προβολή των εκδηλώσεων αυτής της περιόδου, 
αλλά κι όλων των εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων 
μας.

Ενημερώνουμε επίσης ότι η κλήρωση της λαχειοφό-
ρου αγοράς με έπαθλο ένα παιδικό ποδήλατο, πραγμα-
τοποιήθηκε στις 6-1-14 στην κοπή της πρωτοχρονιάτι-
κης πίτας του συλλόγου. Τυχερός λαχνός είναι ο λαχνός 
με τον αρ. 184. Καλορίζικο.

Σας ευχόμαστε υγεία, υπομονή, επιμονή και ακόμα 
περισσότερη όρεξη για δράση και δραστηριότητα.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας Πάρου

Οποία ομοιότης...
Φαίνεται πως η αντιγραφή από 

τον ΣΥΡΙΖΑ της ταχτικής του «πα-
λιού ΠΑΣΟΚ», της εποχής του Αν-
δρέα Παπανδρέου, πάει σύννεφο.

Λέμε της εποχής τού «Έξω από 
την ΕΟΚ» που έγινε «μέσα στην 
ΕΟΚ» όταν έγινε κυβέρνηση, ή του 
«φεύγουν οι βάσεις» που όμως 
μένουν. Βεβαίως, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τέτοια συνθή-
ματα, ίσα ίσα, το αντίθετο.

Αλλά ο Αλ. Τσίπρας δεν είναι ο πρώτος αρχηγός της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης που έκανε «αντίσταση» και 
δεν πήγε στην κυβερνητική φιέστα στο Ζάππειο, για την 
ανάληψη της Ελληνικής Προεδρίας στην ΕΕ.

Τέτοια «αντίσταση» έκανε και ο Ανδρέας Παπανδρέου 
το 1980, όταν η κυβέρνηση της ΝΔ έβαλε την Ελλάδα 
στην ΕΟΚ και έκανε ανάλογη φιέστα στο Ζάππειο.

Οποία ομοιότης... Μήπως πάλι υπερβάλλουμε; Μή-
πως δεν πρέπει να τα υπενθυμίζουμε όλα αυτά; Μήπως 
πρέπει να ξεχάσουμε το πρόσφατο παρελθόν γιατί κά-
ποιους έτσι τους συμφέρει; Ένα, όμως, είναι σίγουρο.

Αυτού του είδους η... «αντίσταση», εκτός του ότι 
δεν... «θερμαίνει ψυχές και συνειδήσεις», καίγεται και 
πολύ εύκολα, γιατί είναι φτιαγμένη από άχρηστα υλικά 
του παρελθόντος.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Στάση εργασίας
Την Πέμπτη 9 

Ιανουαρίου 2014, 
ο Σύλλογος Εκ-
π α ι δ ε υ τ ι κ ώ ν 
Πρωτοβάθμιας 
Ε κ π α ί δ ε υ σ η ς 
Πάρου – Αντιπά-
ρου, «Παναγιώ-
της Καλλίερος», 
κήρυξε τρίωρη στάση εργασίας και συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας, με αφορμή το προγραμματισμένο σεμινάριο 
επιμόρφωσης των διευθυντών για την Αυτοαξιολόγηση 
των σχολικών μονάδων και με σκοπό τη μη πραγματο-
ποίηση του.

 Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου: «[…[ η συμ-
μετοχή των εκπαιδευτικών στη στάση εργασίας ξεπέ-
ρασε το 80%, ενώ ανάλογη ήταν και η συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από 
το δημοτικό σχολείο της Νάουσας, στο οποίο θα πραγμα-
τοποιούταν το σεμινάριο. Σε συνδυασμό και με τη συμ-
μετοχή των περισσοτέρων διευθυντών των σχολικών 
μονάδων στη στάση εργασίας, γεγονός που ικανοποίησε 
την βάση του συλλόγου μας σε μεγάλο βαθμό, καταφέ-
ραμε όλοι μαζί να μην πραγματοποιηθεί το σεμινάριο.

Τα σημερινά πεπραγμένα πρέπει να μας κάνουν όλους 
να καταλάβουμε ότι ο κλάδος μας πέρα από την δύνα-
μη που έχει, πλέον είναι και ώριμος συνδικαλιστικά να 
αντιδράσει με κάθε μορφή αγώνα στην υποβάθμιση του 
εκπαιδευτικού αλλά και του εκπαιδευτικού έργου».

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την υπ’ αριθμ. 109/2013 Διαταγή του Ειρηνοδι-
κείου Πάρου αναγνωρίσθηκε η ίδρυση του μη κερδο-
σκοπικού φιλοζωικού σωματείου με την επωνυμία «Φι-
λόζωοι Εθελοντές Πάρου» που εδρεύει στην Πάρο και 
εγκρίθηκε το από 01/12/2013 καταστατικό του, αποτε-
λούμενο από 17 άρθρα και σκοπό αυτόν που αναφέρεται 
στο καταστατικό και ειδικότερα η προστασία των ζώων, 
αδέσποτων και μη, πτηνών και ψαριών, η εξάπλωση αι-
σθημάτων στοργής και αγάπης γι αυτά, η προσπάθεια 
ανεύρεσης τρόπων για την αρμονική συμβίωσή τους με 
τους ανθρώπους σύμφωνα με τις τελευταίες επιστημο-
νικές και κοινωνικές αντιλήψεις, η προστασία της φύσης 
και του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη και η προώθηση της 
φιλοζωίας, η διάδοση και ενθάρρυνση της υπεύθυνης 
κηδεμονίας ζώων, καθώς και του εθελοντισμού.

Πάρος 15/01/2014

Συγκρότηση Δη-
μοτικής Κίνησης

Σε συνέχεια των συναντήσεων που έγιναν με 
πρωτοβουλία της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Πά-
ρου, άλλων συλλογικοτήτων και πολιτών, καλούμε 
τους πολίτες της Πάρου σε ανοιχτή συγκέντρωση 
την Κυριακή 19 Ιανουαρίου στις 11πμ στην αίθουσα 
του Αρχίλοχου. 

Σας καλούμε να συζητήσουμε και να αποφασίσου-
με για την συγκρότηση, με αμεσοδημοκρατικές δια-
δικασίες, δημοτικής κίνησης στη βάση της αλληλεγ-
γύης, της συμμετοχής και της οικολογίας.

Εκδήλωση
στις Λεύκες

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Μ.Ε.Ε.Α.Σ. Υρία Λευκών, θέ-
λοντας να ευχαριστήσει τους 
δρομείς μεσαίων και μεγάλων 
αποστάσεων των δήμων Πάρου 
και Αντιπάρου για την προσφορά τους στα αθλητικά 
δρώμενα των νησιών και όχι μόνο, πραγματοποιεί εκ-
δήλωση στο κοινοτικό μέγαρο Λευκών, την Κυριακή 19 
Ιανουαρίου 2014 και ώρα 18.00.
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Σας ευχαριστούμε πολύ όλους, για την παρουσίας σας, τις 
σκέψεις σας, τα λόγια σας και για τη στήριξη σας στον πόνο 
και τη βαθιά μας λύπη για τον πρόωρο χαμό του αγαπημέ-
νου μας συζύγου και πατέρα 

Λεωνίδα Αντ. Τσιγώνια 

Σας ευχαριστώ για τα συναισθήματα που με τα λόγια σας 
μεταφέρατε στα παιδιά μας για τον πατέρα τους.

Δεν απαλύνουν τον πόνο της απώλειας, δεν αναπληρώ-
νουν το κενό στη καθημερινότητα της ζωής τους, επιβεβαιώνουν όμως την εικόνα 
που κρατούν από εκείνον ώστε κάποια στιγμή στο μέλλον αυτή η εικόνα να γίνει, όχι 
μόνο μια γλυκιά ανάμνηση, αλλά το σταθερό σημείο αναφοράς τους.

Η σύζυγος του,  Κωνσταντίνα Ανδρίτσου-Τσιγώνια
Τα παιδιά του, Αντώνης, Γιώργος, Αθηνά, Οδυσσέας Τσιγώνιας

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ         

Ο Γιάννης Μελανίτης, του Μιχαήλ και της Μαρουσώς, διορίστηκε Λέκτορας στην 
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθήνας, το Δεκέμβριο του 2013. Ο Γιάννης Μελανίτης 
είναι επίσης υποψήφιος Διδάκτωρ του Ε.Μ. Πολυτεχνείου στο τμήμα Αρχιτεκτόνων. 

Συγχαρητήρια.
Οικ. Γιώργου Αγγελάκη.   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ         

Η ΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΣΤΟ ΜΟΣΧΑΤΟ 

Ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος «Ο Άγιος Αρσένιος ο εν Πάρω ο θαυ-
ματουργός» θα εορτάσει και φέτος τη μνήμη του πολιούχου της Πάρου Αγίου Αρ-
σενίου στον φερώνυμο ναό του στη Μεταμόρφωση Μοσχάτου (Μακρυγιάννη 96, 
τηλ.210-4836517)

την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2014 (Εσπερινός, 6 μ.μ.)
την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014 (Θεία Λειτουργία) 
το Σάββατο 8 Φεβρουαρίου 2014 (Εσπερινός, 6 μ.μ.) και 
την Κυριακή 9 Φεβρουαρίου 2014 (Θεία Λειτουργία, λιτανεία). 

Ο πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου σας προσκαλούν όπως τιμήσετε με 
την παρουσία σας τον Άγιο και λάβετε την ευλογία του στις ανωτέρω θρησκευτικές 
πανηγύρεις. 

Για το Δ.Σ.

            Ο Πρόεδρος                  Ο Γεν. Γραμματεύς 

Αρχ. ΝΙΚ.ΚΑΤΣΑΦΑΡΟΠΟΥΛΟΣ            ΝΙΚ. ΧΡ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΔΟΜΗΣΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Ταχ. Δ/νση: Παροικία Πάρου Τ.Κ. 84400
Τηλ.: 2284360147
Fax: 2284024726 

      Πάρος, 18 Δεκεμβρίου 2013
       Αρ. Πρωτ.: 19004

Ανακοίνωση

Έχοντας υπόψη: 
Το άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-2011)
Την 39608/14-9-2011 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ (ΦΕΚ 

2200Β/30-9-2011)
Την υπ’ αριθμόν 369/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
Την με αρ. πρωτ. 19013/18-12-2013 αίτηση. 

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν στοιχεία για τη διόρθωση τυχόν 
σφαλμάτων ή τη συμπλήρωση ελλείψεων της αποτύπωσης των υφιστάμενων κοι-
νόχρηστων χώρων στη θέση «Πίσω Αλυκή» Οικισμού Αλυκής Τ.Κ. Αγκαιριάς Δήμου 
Πάρου, στην περιοχή της ιδιοκτησίας Μπιζά Ελένης, για τη διαδικασία κύρωσης δη-
μοτικού δρόμου, όπως ορίζεται στο άρθρο 35 του Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31-3-
2011). 

Πληροφορίες Δ/νση Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας Δόμησης & Περιβάλ-
λοντος, Δημαρχείο, Παροικία Πάρου, Τ.Κ. 84400, τηλ. 2284360147. 

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 
Πολεοδομικού Σχεδιασμού, Υπηρεσίας 

Δόμησης & Περιβάλλοντος Δήμου Πάρου 
(Με εντολή Δημάρχου)

α.α. 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΟΥΤΛΑ 
Μηχανολόγος Μηχανικός 

Κοινωνικά Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014

† Μοναχὸς Ἰωνᾶς (Ἰωὴλ) Κιβιμάκι
 «Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγε-

νείας σου καὶ ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου 
καὶ δεῦρο εἰς τὴν γῆν, ἣν ἂν σοι δείξω» (Γέν. 
12,1, βλ. καὶ Πράξ. 7,3).

«Καὶ πᾶς ὃς ἀφῆκεν οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς 
ἢ ἀδελφὰς ἢ πατέρα ἢ μητέρα ἢ γυναῖκα ἢ 
τέκνα ἢ ἀγροὺς ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου, 
ἑκατονταπλασίονα λήψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον 
κληρονομήσει» (Ματθ. 19,29).

 Ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ στὶς 16 Δεκεμβρίου 
2013 ὁ μεγαλόσχημος μοναχὸς τῆς Ἱ. Μονῆς 
Ζωοδόχου Πηγῆς Λογγοβάρδας π. Ἰωνᾶς 
(κατὰ κόσμον Ἰωὴλ) Κιβιμάκι. Ὁ μακαριστὸς 
ἦταν ὁ τελευταῖος ἀπὸ τοὺς παλαιοὺς πατέρες 
ποὺ ἐγκαταβιοῦσαν στὸ μοναστήρι. Ἔφυγε τὶς 
ἴδιες μέρες ποὺ ἐκοιμήθησαν πέρυσι οἱ ἄλλοι 
δύο γέροντες ἀδελφοὶ τῆς Μονῆς π. Ἰάκωβος (14/12/12) καὶ π. Γαβριὴλ (17/12/12).

Ὁ π. Ἰωνᾶς ἦταν Φιλλανδὸς στὴν καταγωγή. Γεννήθηκε στὸ χωριὸ Σουΐσταμο στὶς 
22/6/1923 ἀπὸ ὀρθοδόξους γονεῖς, τὸν Θεόδωρο καὶ τὴν Ὅλγα (στὴν Φιλλανδία 
ὑπάρχει αὐτοκέφαλη τοπικὴ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία) καὶ μεγάλωσε μέσα σὲ πολύτεκνη 
οἰκογένεια. Ὁ ναὸς τοῦ χωριοῦ τους ἦταν ἀφιερωμένος στὸν Ἅγιο Νικόλαο. Ἡ οἰκο-
γένειά τους συνδεόταν ἰδιαίτερα μὲ τὴν Ἐκκλησία· ἕνας ἀνηψιός του (π. Olavi Merras) 
εἶνε ὀρθόδοξος ἱερεὺς στὴ Φιλλανδία.

Ὅταν ἦταν μικρὸς ἦταν δεινὸς χιονοδρόμος (σκιὲρ) ἔχοντας ἀποσπάσει πολλὰ βρα-
βεῖα σὲ σχετικοὺς ἀγῶνες, ἀλλὰ καὶ κάποια τραύματα ἀπὸ πτώσεις. Εἶχε ἰσχυρὴ σω-
ματικὴ κράσι. Ὅταν ἐνηλικιώθηκε μετανάστευσε στὴ Σουηδία γιὰ ἐργασία (προφανῶς 
ἐκεῖ ὑπῆρχε μεγαλύτερη ζήτησι) καὶ ἐργάσθηκε γιὰ πολλὰ χρόνια στὴν Στοκχόλμη ὡς 
μάγειρας.

Κάποια στιγμὴ ἀναζήτησε κάτι πνευματικώτερο. Ὁ ἱερεὺς - πνευματικός, στὸν 
ὁποῖο ἀπευθύνθηκε, τοῦ μίλησε γιὰ τὴν Ἑλλάδα καὶ γιὰ τὴ Λογγοβάρδα τῆς Πάρου, 
ποὺ τότε γνώριζε ἡμέρες ἄνθησης ὑπὸ τὴν ἡγουμενία τοῦ ἁγίου Γέροντος Φιλοθέου. 
Ὁ Φιλλανδὸς Ἰωὴλ ἀπὸ τὴν μακρινὴ Σουηδία ἦρθε πράγματι ἐδῶ στὴν Πάρο, στὴ Λογ-
γοβάρδα, χωρὶς νὰ ὑπολογίσῃ ὅτι ὁ τόπος καὶ ἡ γλῶσσα τοῦ ἦταν ἄγνωστα.

Παρέμεινε ὡς δόκιμος στὸ μοναστήρι ἀπὸ τὸ 1969 καὶ διακόνησε σὲ διάφορα δια-
κονήματα τοῦ μοναστηριοῦ· κυρίως στὴν τραπεζαρία ὡς μάγειρας. Παράλληλα φύτε-
ψε καὶ πότιζε ἐλιὲς καὶ στὸν νότιο περίβολο τῆς Μονῆς. Ἔκανε φιλότιμη προσπάθεια 
γιὰ τὴν ἐκμάθησι τῆς ἑλληνικῆς γλώσσας, ἀλλὰ ὁπωσδήποτε ἦταν δύσκολο. Κατά-
φερνε ὅμως νὰ συνεννοεῖται μὲ τοὺς συμμοναστές του. Ἀγαποῦσε τὴ θεία λατρεία 
καὶ πολλὲς φορὲς συμμετεῖχε μὲ τὸν δικό του τρόπο. Μερικὰ τροπάρια (ὅπως τὰ 
τελευταῖα ἐξαποστειλάρια ἀπὸ τὴν παράκλησι τῆς Παναγίας μας ποὺ ψάλλουμε τὸν 
Δεκαπενταύγουστο) τὰ εἶχε μάθει καὶ στὰ ἑλληνικὰ καὶ συνώδευε τοὺς ψάλτες. Στὶς 7 
Αὐγούστου 2013 μὲ τὴν εὐλογία τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου μας κ. Καλλινίκου ἔγινε 
ἡ κουρά του σὲ μεγαλόσχημο μοναχό.

Ἀπὸ παλιά, ὅταν τοῦ προσφέραν κάποια βοήθεια, ἔλεγε· δὲν θέλω νὰ ἐνοχλῶ. Καὶ 
πράγματι, ἡ ἀσθένειά του δὲν κράτησε πολύ. Τὸν τελευταῖο καιρὸ ἡ ἐξέλιξι τῆς ὑγείας 
του χειροτέρευε μὲ γρήγορο ρυθμό· τελείως κατάκοιτος παρέμεινε λιγώτερο ἀπὸ ἕνα 
μήνα διακονούμενος ἀπὸ ἀδελφούς καὶ παρακολουθούμενος ἀφιλοκερδῶς ἀπὸ τὸν 
ἰατρὸ παθολόγο κ. Νικ. Ἀποστολόπουλο. Ἔφυγε ἀπὸ πνευμονικὸ οἴδημα.

Ἔντονη ἦταν ἡ αἴσθησι σὲ πολλοὺς ποὺ παρακολούθησαν τὴν κηδεία του, ὅτι ὁ π. 
Ἰωνᾶς ἔφυγε γιὰ τὸν οὐρανὸ χωρὶς βάρη. Ἡ ξενιτεία του, ἡ διακονία του τὸν βοήθησαν 
νὰ καθαρίσῃ τὴ ψυχή του. Ἂς εἶνε αἰωνία ἡ μνήμη του.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΛΟΓΓΟΒΑΡΔΑΣ
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Αποτελέσματα ΕΠΣ Κυκλάδων
Πραγματοποιήθηκε από 3 έως 8 Ιανουαρίου, ο δεύτερος γύρος προεπιλογής εθνικών 

ομάδων παίδων και εφήβων.
Η ομάδα της ΕΠΣ Κυκλάδων έφερε τα παρακάτω αποτελέσματα:
ΠΑΙΔΕΣ: 
ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ 4-0
ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΕΠΣ ΧΙΟΥ 2-1
ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΕΠΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 2-3
ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2-1
ΝΕΟΙ: 
ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΕΠΣ ΣΑΜΟΥ 3-2
ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΕΠΣ ΧΙΟΥ 3-0
ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ - ΕΠΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ 2-4 
ΕΠΣ ΛΕΣΒΟΥ - ΕΠΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2-1

Ξαναρχίζει το πρωτάθλημα
Ξεκινάει μετά την ανάπαυλα των εορτών και πάλι το πρωτάθλημα της Ένωσης Ποδο-

σφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων.
Σε ό,τι αφορά το δεύτερο όμιλο που μετέχουν οι Παριανές ομάδες, την Κυριακή στις 

3:30 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς, θα συγκρουστούν ο ΑΟΠ με τον Αστέ-
ρα Μαρμάρων. Για τον ΑΟΠ ο αγώνας είναι υψίστης βαθμολογικής σημασίας προκειμέ-
νου να παραμείνει στην προνομιούχο Β’ θέση και ακόμα, να κυνηγήσει την πρώτη θέση, 
αφού έχει τουλάχιστον μαθηματικές ελπίδες. Από την άλλη, η ομάδα των Μαρμάρων, θα 
προσπαθήσει να επιβεβαιώσει τα καλά λόγια που έχουν ακουστεί γι’ αυτή φέτος και βέ-
βαια πιθανή νίκη της θα τη φέρει αγκαλιά με τη δεύτερη θέση.

Τέλος, ο Νηρέας, θα αγωνιστεί την Τρίτη (21/1) στη Μήλο με τον πρωτοπόρο Παμμη-
λιακό, ενώ στον άλλο αγώνα του ομίλου –επίσης την Τρίτη 21/1- η Σέριφος (γηπεδούχος 
στη Σίφνο!) θα υποδεχθεί τον τοπικό Πανσιφναϊκό…

Πάλι ήττα στις λεπτομέρειες
Για μία ακόμα φορά, η γυναικεία ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Πάρου στο βόλεϊ, 

έχασε στις λεπτομέρειες.
Συγκεκριμένα, σ’ ένα άκρως εντυπωσιακό αγώνα με συνεχές ενδιαφέρον και 

πολλές εναλλαγές στο σκορ ο ΑΟΠ έχασε 3-2 σετ στο κλειστό γυμναστήριο της 
Νάξου από το Φιλώτι.

Ο αγώνας κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον των φιλάθλων που βρέθηκαν στη 
Νάξο. Στο πρώτο σετ η γηπεδούχος ομάδα είχε από την αρχή τα ηνία και δεν επέ-
τρεψε σε κανένα σημείο στην ομάδα της Πάρου να πιστέψει ότι θα μπορούσε να 
κερδίσει. Με όπλο το σερβίς η ομάδα του Φιλωτίου κατέκτησε το σετ με 25-17 σε 
32 λεπτά. Στο δεύτερο σετ οι ομάδες πήγαιναν χέρι χέρι χωρίς να μπορεί καμία να 
ξεφύγει στο σκορ. Αλλά και πάλι οι κοπέλες από την ορεινή Νάξο κατάφεραν και 
πήραν το δεύτερο νικηφόρο σετ με  25-22 σε 30 λεπτά. Το τρίτο σετ ήταν καρμπόν 
του δεύτερου σετ. Οι δύο ομάδες πάλευαν για κάθε πόντο σε κάθε φάση αλλά η 
ομάδα του νησιού μας με 24-26 πήρε το σετ και μαζί μία ψυχολογική ανάσα για 
τη συνέχεια

Στη συνέχεια φάνηκε ότι οι παίκτριες του Φιλωτίου επηρεάστηκαν από την απώ-
λεια του προηγούμενου σετ και όπως φάνηκε από την ροή του αγώνα ποτέ δεν 
μπήκαν στο παιχνίδι και άνετα έχασαν το σετ με το βαρύ 10-25 μέσα σε 21 λεπτά. 
Έτσι οδηγηθήκαμε στο πέμπτο και τελευταίο σετ όπου εκεί παίζοντας έξυπνα και 
με υπομονή η ομάδα του Φιλωτίου πήρε το σετ με 15-8 σε 17 λεπτά.

Συνθέσεις:
ΑΜΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ: (πρ. Στεργίου Α.) Χάλκου Σ., Τόλογλου Δ., Βασιλάκη Μ., Βασι-

λάκη Σ., RIZZI S., Ψαρρά Α., Μανιού Ι., Τσακωνιάτη Χ., Στεργίου Α.
ΑΟ ΠΑΡΟΥ: (πρ. Σκιαδάς Φώτης) Σαρικώστα Μ., Λαχταρίδου Μ., Νίκα Α., Ση-

μούδη Χ., Γκέκα Μ., Βαλαβάνη Λ., Συνόδη Μ., Ρούσου Α., Κορδονέλη Μ., Ραγκού-
ση Α., Ραγκούση Γ.

Την Κυριακή 12 Ιανουαρί-
ου πραγματοποιήθηκαν στην 
Παροικία οι αγώνες «Paros 
Run-Δρόμοι Υγείας 2014» που 
διοργάνωσε με μεγάλη επιτυ-
χία η Αθλητική Επιτροπή της 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 

Ο ανοιξιάτικος καιρός βοή-
θησε ώστε να απολαύσουν τον 
αγώνα πολλοί θεατές που με το 
ζεστό τους χειροκρότημα εμ-
ψύχωσαν και επιβράβευσαν τις 
προσπάθειες των συμμετεχό-
ντων αθλητών. 

Οι αγώνες διεξήχθησαν σε 
τρεις κατηγορίες: 

- Κατηγορία 1500 μ. για παι-
διά έως 12 ετών με 35 συνολικά 
συμμετοχές 

- Κατηγορία 5000 μ. με 37 
συμμετοχές

- Κατηγορία 10.000 μ. με 37 
συμμετοχές επίσης.

Στους αγώνες συμμετείχαν 
αθλητές από την Αθήνα, την 
Νάξο και από το γειτονικό νησί 
της Αντιπάρου. Παρόλο που εί-
χαν εκφράσει την επιθυμία τους 
να συμμετέχουν δρομείς και 
από την Σύρο, αυτό δεν κατέ-
στει δυνατό, λόγω ακτοπλοϊκών 
προβλημάτων.

Οι τρεις πρώτοι νικητές ανά 
κατηγορία ήταν:

1500 μ. ΠΑΙΔΩΝ 
1ος Δαλαμάγκας Πιέρρος και 

Μπρούκς Ιωσήφ με χρόνο 5:17
2ος Σκιαδάς Λυπράνδος με 

χρόνο 6:01 
3ος Φαρούπος Ανδρέας με 

χρόνο 6:06
1500 μ. ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 

1η Βλάχα Αντωνία με χρόνο 
5:29

2η Τζανίδη Αθανασία με χρό-
νο 5:30

3η Μπράουν Ελένη με χρόνο 
5:50

5000 μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ-
ΔΡΩΝ: 

1ος Δαφερέρας Γεώργιος με 
χρόνο 20:34

2ος Καλαφατάς Κωσταντίνος 
με χρόνο 20:58

3ος Σκαραμαγκάς Κώστας με 
χρόνο 21:01

 5000 μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥ-
ΝΑΙΚΩΝ: 

1η Δόνια Μαύρη με χρόνο 
25:49

2η Μαριάννου Ιωάννα και Πα-
τέλη Αρσενία με χρόνο 26:27

3η Ξανθίπη Μυλωνά με χρόνο 

29:00
10000 μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΝ-

ΔΡΩΝ:
1ος Dankan Edwards με χρό-

νο 38:43
2ος Βαγγέλης Αγγελάκος με 

χρόνο 38:48
3ος Μιχάλης Μανιά με χρόνο 

39:33
10000 μ. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥ-

ΝΑΙΚΩΝ: 
1η Σωτηρία Καπελιού με χρό-

νο 47:49
2η Μαγδαληνή Χριστοπούλου 

με χρόνο 49:48 
3η Νίκη Χασάπη με χρόνο 

52:25
Με την λήξη των αγώνων 

απονεμηθήκαν έπαθλα στους 
τρεις πρώτους νικητές ανά κα-
τηγορία και  αναμνηστικοί έπαι-

νοι σε όλους τους συμμετέχο-
ντες. 

Παράλληλα πραγματοποιήθη-
κε κλήρωση δώρων στους συμ-
μετέχοντες, ευγενική προσφορά 
εταιριών του νησιού μας. Τέλος, 
σε ανακοίνωσή της η ΚΔΕΠΑΠ 
ευχαρίστησε τους ευγενικούς 
τους χορηγούς, την Ελληνική 
ομάδα διάσωσης (Παράρτημα 
Κυκλάδων), το Κέντρο Υγείας 
Πάρου, για την ιατρική κάλυψη 
του αγώνα, το Αστυνομικό Τμή-
μα και το Λιμεναρχείο Πάρου, 
για την σημαντική τους βοήθεια, 
όλους όσοι βρίσκονται πάντα 
δίπλα τους προσφέροντας πρό-
θυμα τις πολύτιμες υπηρεσίες 
τους, καθώς τους εθελοντές και 
τα παιδιά που στελέχωσαν τη 
Γραμματεία των αγώνων.

Αθλητικά

Δρόμοι Υγείας 2014
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με το φακό
 της 

Βράβευση μαθητών
Πραγματοποιήθηκε η βράβευση των μαθητών σχολικού έτους 

2012-2013, που πέτυχαν την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της 
χώρας μας.

Η βράβευση των μαθητών από το Δήμο Πάρου και τη Μητρό-
πολη Παροναξίας, έλαβε χώρα στην Εκατονταπυλιανή και προς 
αυτούς μίλησαν ο Μητροπολίτης μας κ. Καλλίνικος και ο δήμαρ-
χος, κ. Χρ. Βλαχογιάννης.

Στους μαθητές δόθηκαν δώρα και αναμνηστικοί έπαινοι ενώ 
κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης προβλήθηκε ντοκιμαντέρ σχετι-
κά με τη χρησιμότητα και τους κινδύνους του διαδικτύου.

Με το φακό της Φωνής Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2014


