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Παροικία (πλησίον ταχυδρομείου)
Πάρος, τηλ: 22840 23652

Είμαστε ανοικτά Μ. Σάββατο με μαγειρίτσα & 
το Πάσχα με αρνί στη σούβλα, κοκορέτσι, 

κοντοσούβλι και άλλα ψητά σούβλας!

Μηνύσεις για τη «λακκούβα» 
Πληροφορίες… από Πάρο!

Η         σας εύχεται Καλή Ανάσταση!
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερεια-
κός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, 
Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι 
μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini 
Market Μηνάς Καλακώνας, cafe «Cosa» ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτο-
ποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη «Η παράδοση», 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: 
Αρτοποιείο Ραγκούση ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποι-
είο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή 
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρι-
νόπουλος, ΑΒ SHOP&GO, φούρνος «Δήμητρα» Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» 
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσα-
ντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: Στάσεις 
ΚΤΕΛ ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση
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Παραπολιτικά Μ.Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

Πότε είχαμε Χριστούγεννα, πότε ήρθε το Πάσχα, 
κανείς δεν κατάλαβε. Πότε ήταν ο Μάρκος βασιλι-
κότερος του βασιλέως, στη νυν δημοτική πλειοψη-
φία και πότε έγινε ο μεγαλύτερος κατακριτής της, 
πάλι κανείς δεν κατάλαβε. Τώρα θα μου πεις πότε 
ήταν υποψήφια δήμαρχος το Γρηγοράκι και πότε 
την έκανε για περιφερειακή σύμβουλος Αττικής, 
εις Θεός γνωρίζει.

Το Γρηγοράκι λοιπόν, που μας την έσκασε και 
από εκεί –που και καλά θα ήταν υποψήφια περι-
φερειάρχης στα νησιά μας ή ακόμα και υποψήφια 
ευρωβουλευτής, και τέτοια ακούστηκαν- την έκα-
νε για υποψήφια περιφερειακός σύμβουλος, με το 
Σγουρό στην Αθήνα. Το Γρηγοράκι θα είναι υποψή-
φια στον κεντρικό τομέα της Περιφέρειας Αττικής –
που τόσο αγαπά-, δηλαδή, στους δήμους Αθηνών, 
Βύρωνα, Γαλατσίου, Δάφνης και Υμηττού, Ζωγρά-
φου Καισαριανής, Ν. Φιλαδέλφειας και Ν. Χαλκη-
δόνας. Εκεί, θα βρει απέναντί της συνυποψήφιους, 
από τον πρώην 
τερματοφύλακα 
της ΑΕΚ, Ηλία 
Ατματζίδη, τον 
πρώην μπακ του 
Παναθηναϊκού 
Γιάννη Γκούμα, 
τον, πρώην ΓΓ 
Α θ λ η τ ι σ μ ο ύ , 
Στέλιο Σφακια-
νάκη, έως και 
τον πρώην παι-
κταρά της ομα-
δάρας του Πα-
ναθηναϊκού στη 
δεκαετία του ’70, Τότη Φυλακούρη. Με λίγα λόγια, 
που πας βρε Γρηγοράκι και δεν έκανα όπως βλέ-
πεις αναφορά στα πιο «βαριά» πολιτικά ονόματα 
του συνδυασμού σου, στην ίδια εκλογική περιφέ-
ρεια με σένα. Τες πα. Άντε και καλή σου επιτυχία.

Λοιπόν δεν θέλω τώρα το Πάσχα, εκτός από το 
θαύμα της Ανάστασης του Θεανθρώπου, να δω 
και τίποτα άλλα θάματα… Ξέρετε εσείς. Να μάθω 
π.χ. για διακτινισμούς του Μάρκου, από την εκ-
κλησία της Παντάνασσας, στην Εκατονταπυλιανή 
και τούμπαλιν στην Αγία Τριάδα. Δεν θα το αντέξω 
αυτό. Να προλάβει δηλαδή να πει «Χριστός Ανέ-
στη», συγχρόνως σε 5-6 εκκλησιές του νησιού. 
Μέχρι δυο, άντε τρεις συγχρόνως αντέχω. Μέχρι 
εκεί. Από εκεί και πέρα θα τον καταγγείλω στην 
Ιερά Σύνοδο! (Έχω και κολλητό έναν επίτροπο, στο 
εκκλησάκι του Αγίου Δημητρίου, στην Πλάκα. Όχι 
παίζουμε!).

Μεταξύ μας τώρα, αλλά και πάλι πρώτη η ΚΕΠΟ-
ΣΑ του Σαρρή, έδωσε σχεδόν πλήρες ψηφοδέλτιο 
στη δημοσιότητα, πριν απ’ όλους τους άλλους. Αν 
τους δείτε να τριγυρνούν και τους επιτάφιους, το 
θέμα γίνεται πολύ σοβαρό…

Μεταξύ μας τώρα. Αν δω τον Ισιγονώφ να ρίχνει 
τίποτα γονυκλισίες Πασχαλιάτικα, μέχρι που το 
σκέφτομαι να τον ψηφίσω (Λέμε τώρα και καμιά 
πλάκα βρε Λίλα. Μην τα παίρνεις όλα μετρητοίς). 
Λί-λα, Λί-λα. 

Όλα τα όπλα της στη μάχη θα τα ρίξει η Λαϊκή 
Συσπείρωση, αμέσως μετά το Πάσχα. Όπως είδα-
τε μεγαλοβδομαδιάτικα κράτησαν χαρακτήρα. Όχι 
σαν το Λούη, που το 2006 μοίραζε προκηρύξεις 
και ανακοινώσεις έξω από τις εκκλησιές τη Μεγά-
λη Παρασκευή.

Ανοιχτή πρόσκληση προς όλους τους δημοτικούς 
συνδυασμούς. Αν κερδίσετε τις εκλογές πρέπει να 
δεσμευτείτε ότι θα βάλετε πρόεδρο του δημοτικού 
συμβουλίου, έναν άνθρωπο σαν τον Λούη. Δηλα-
δή, ένα σωστό εκπρόσωπο του λαού, που εντιμό-
τατα θα ορίζει δημοτικά συμβούλια κάθε φορά που 
παίζει μπάλα ο Ολυμπιακός, στην Ευρώπη. Αυτή 

είναι η σωστή 
αντ ιμετώπιση 
των πραγμά-
των, ενάντια 
στην «παράγκα» 
του Ελληνικού 
πρωταθλήμα-
τος

Νέα «απο-
κλειστική» δη-
μοσκόπηση της 
στήλης μας: 
Ισιγονώφ με 
γονυκλισίες 

στην εκκλησία Πασχαλιάτικα: 4%. Πλήρες ψη-
φοδέλτιο ΚΕΠΟΣΑ: 95%. Περίπτωση να βρεις 
φθηνό αρνί στα Lidl: 0,62%. Πιθανότητες να 
πιάσεις το ΛΟΤΤΟ: 0,001%. Το Ποτάμι: 489%. 
Τελικό ψηφοδέλτιο Μάρκου, με πάνω από 10 
αυτοδιοικητικά ονόματα: 2,2%. Πρωτιά ΣΥΡΙΖΑ 
στις ευρωεκλογές: 55%. Να μεταβληθεί η ΝΔ-
ΠΟΛΑΝ, σε συνιστώσα του ΠΑΣΟΚ: 78%. Κα-
λυτερότερο στέλεχος της ΝΔ: Βαγγέλης Βενιζέ-
λος 99%. Να βγάλει ευρωβουλευτή η ΔΗΜΑΡ: 
Βλ: πιθανότητες να πιάσεις το ΛΟΤΤΟ. Εσπρέσο 
διπλός, στην παραλία Παροικιάς: 2,50 ευρώ. 
Ωραίες Ελληνίδες βουλευτές: Έλενα Κουντου-
ρά 75%, Έλενα Ράπτη 73%, Άννα Καραμανλή 72%, 
Μίκα Ιατρίδη: 71%, Όλγα Κεφαλογιάννη 1320% 
(«καρφώθηκα», όλες δεξιές είναι).

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Στις λίγες µέρες που αποµένουν
µέχρι τις εκλογές…

Κάθε  εβδοµάδα

4000 φύλλα δωρεάν
σε Πάρο και Αντίπαρο

είναι το μοναδικό µέσο

για την διαφήµιση σας.

Έξυπνα| οικονομικά | αποτελεσματικά.

» Επικοινώνησε
» Πρόβαλε τους

  στόχους  σου

» Απάντησε στις

 προκλήσεις
τηλ.: 6977 248885

Inside Information
Άρχισαν τα όργανα στην Αντίπαρο και όπως θα 

θυμάστε σας είχαμε προειδοποιήσει από τη στή-
λη να φοβάστε το ήσυχο κλίμα που επικρατούσε. 
Το πιο ωραίο ήταν η φράση που χρησιμοποίησαν 
κάποιοι της πλειοψηφίας για να σχολιάσουν τον Τ. 
Φαρούπο, μετά την πρώτη του προεκλογική ομι-
λία το περασμένο Σάββατο. Ποια ήταν η φράση; 
«Αχ κουνελάκι…».
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Ορθοδοντική
Χαραλαµπάκης

Ξεκινά την λειτουργία του από τις αρχές Μαΐου το νέο ορθοδοντικό ιατρείο
του Αν. Καθηγητή Παν/µίου Αθηνών Νίκου Χαραλαµπάκη

που βρίσκεται στην πλατεία Μαντώ Μαυρογένους στην Παροικιά.
Στο ιατρείο θα παρέχονται υπηρεσίες διάγνωσης

και ορθοδοντικής σε παιδιά και ενήλικες
και από τους Βασίλη Χαραλαµπάκη (ορθοδοντικός St Louis University, USA)

και Ορφέα Χαραλαµπάκη (απόφοιτος Παν/µίου Αθηνών).

Πως να ψηφίσουμε
Σε ένα μήνα ακριβώς από σήμερα, θα έχου-

με τον πρώτο γύρο των αυτοδιοικητικών 
εκλογών, όπου καλούμαστε να εκλέξουμε το 
Δήμαρχο που θα αναλάβει το «τιμόνι» του Δή-
μου για τα επόμενα χρόνια. Αλλά, όπως είναι 
γνωστό, δεν βάζουμε σταυρό στον υποψήφιο 
Δήμαρχο αλλά στους  υποψήφιους δημοτι-
κούς συμβούλους που πλαισιώνουν το ψη-
φοδέλτιο της εκάστοτε παράταξης.

Θέτοντας μια σειρά κριτηρίων για την ψήφο 
μας ένα από αυτά είναι το πρόσωπο του υπο-
ψήφιου Δημάρχου, το αμέσως επόμενο θα 
πρέπει να είναι τα πρόσωπα τα οποία τον πλαισιώνουν. Αυτό το κρι-
τήριο θεωρείται άκρως σημαντικό, καθώς αυτή η επιλογή θα καθο-
ρίσει κατά ένα μεγάλο βαθμό τη λειτουργία και τις επιλογές που θα 
ακολουθήσει το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.       

Σχετικά με τα πρόσωπα που θα επιλέξουμε, ως βασικό κριτήριο, 
δεν πρέπει να παραμείνει αυτό που επικρατούσε στις προηγούμενες 
αναμετρήσεις, δηλαδή, η αναγνωρισιμότητα τους απλά. Το κριτήριο 
πρέπει να αντικατασταθεί και να έρθει πιο πίσω στη σειρά με άλλα 
πιο σημαντικά στοιχεία, όπως οι γνώσεις που κατέχει το άτομο για 
την αυτοδιοίκηση, την επαγγελματική τους σταδιοδρομία, τη θέση 
του στη κοινωνία, αλλά και τη προσφορά τους σε αυτή, τα κίνητρα 
για την περαιτέρω ενεργοποίηση τους στα κοινά αλλά και μια σειρά 
άλλων στοιχείων.

Ίσως το δικό μας έργο, να είναι κάπως πιο απλό, λόγω του χα-
ρακτήρα που έχουν αυτές οι εκλογές, αφού είναι τοπικού επιπέδου, 
και σχεδόν σε κάποιες, εάν όχι σε όλες τις παρατάξεις που ζητούν 
τη ψήφο μας, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν θέσει υποψηφιότητα, 
γνωρίζοντας πως μπορεί να εκτεθούν αρνητικά στο κόσμο. Έχουν 
όμως ως στόχο τη μετάβαση της Πάρου σε καλύτερες μέρες τα επό-
μενα χρόνια. Υπάρχουν αυτοί που δεν επιδιώκουν κάποια θέση ή 
κάποια «καρέκλα», που δεν προτάσσουν το προσωπικό τους συμ-
φέρον, αλλά προτάσσουν το κοινό συμφέρον και θέλουν να λύσουν 
ή τουλάχιστον να προσπαθήσουν για τα καθημερινά προβλήματα τα 
οποία υπάρχουν.  Ορισμένοι από αυτούς βάζουν στην άκρη τη πολι-
τική τους θέση – ιδεολογία  και κομματική ταυτότητα (εάν κατέχουν) 
και είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν και να ακούσουν μια διαφορε-
τική άποψη, από όπου και εάν προέρχεται είτε μέσα από το Δ.Σ, είτε 
από τη κοινωνία για την εξεύρεση λύσης σε κάθε τι πρόβλημα ή ζή-
τημα που προκύπτει. Αυτά τα  πρόσωπα, μπορεί να κρατούν χαμηλό 
τόνο και να μην ζητωκραυγάζουν για την υποψηφιότητα τους κατά τη 
διάρκεια της προεκλογικής περιόδου, παρουσιάζουν τεκμηριωμένες 
απόψεις για συγκεκριμένα θέματα και δεν μιλούν επ’ αορίστον.

Έχοντας σε λίγες ημέρες από τώρα και από όλες τους συνδυα-
σμούς εδώ στην Πάρο, τη λίστα με τους υποψηφίους τους, και σε 
περίπτωση που έχουμε καταλήξει ή όχι ποιους από αυτούς τους πέ-
ντε θα επιλέξουμε, αξίζει το κόπο και το χρόνο να κοιτάξουμε, τα 
πρόσωπα τα οποία τις στελεχώνουν. Με βάση και τα παραπάνω, να 
κάνουμε την τελική μας επιλογή, καθώς κάποιοι απ’ όλους αυτούς 
θα στελεχώσουν το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Από τη μεριά μας, 
έχοντας δράσει διαφορετικά από τις προηγούμενες φορές και πιο 
συγκροτημένα, θα μπορούμε να πούμε πως έχουμε κάνει ένα βήμα 
μπροστά, για μία νέα αρχή.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ

Υποψήφιοι 
ΚΕΠ-ΟΣΑ

Την Κυριακή 13/4 στα γραφεία 
της ΚΕΠ-ΟΣΑ πραγματοποιήθη-
κε η συνάντηση των υποψηφίων 
της κίνησης για τις δημοτικές 
εκλογές. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της 
ΚΕΠ-ΟΣΑ: «[…] Το ψηφοδέλτιο 
της ΚΕΠ-ΟΣΑ είναι ενωτικό και 
έχει σαν Στόχο και Κατεύθυνση 
την Ανατροπή του Σημερινού 
Δημαρχοκεντρικού Κατεστημένου που οδηγεί σε 
αδιέξοδο τη Παριανή Κοινωνία. Δηλώνουμε ότι 
είμαστε ανοιχτοί σε  συνεργασίες με όλους τους 
Πολίτες που έχουν τις ίδιες με εμάς ανησυχίες και 
επιδιώξεις, και τους καλούμε σε  συστράτευση για 
τη επιτυχία τού Κοινού Σκοπού. Η Παριανή Κοι-
νωνία πρέπει να καταδικάσει όσους, τα τελευταία 
χρόνια, στήριξαν, έμπρακτα ή με τη σιωπή τους, 
τις καταστροφικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν 
και στο τόπο μας. Η τωρινή δήθεν ανεξαρτησία 
τους έρχεται απλά για να συγκαλύψει τις ευθύνες 
τους».

Επίσης, από το δημοτικό συνδυασμό ανακοι-
νώθηκαν τα πρώτα 56 ονόματα του ψηφοδελτίου, 
ενώ τις επόμενες μέρες θα ανακοινωθούν και τα 
υπόλοιπα. 

Υποψήφιος Δήμαρχος: Νίκος Σαρρής του Μα-
νώλη

Υποψήφιοι Σύμβουλοι
1. Αϊβαζιάν Δημήτρης του Αβεδίς
2. Αναγνωστόπουλος Σεβαστιανός του Γιάννη
3. Αποστολίδης Μένιος του Γιώργου
4. Βαζάκα Αφροδίτη του Στεφάνου
5. Βασάλου Δήμητρα του Ανδρέα
6. Βελέντζας Σταμάτης του Νίκου
7. Βεντουρής Πέτρος του Νίκου
6. Βιτζηλαίος Γιάννης του Μιχάλη
9. Βιτζηλαίος Γιάννης του Νίκου
10. Βολοσυράκης Νίκος του Δημήτρη
11. Γκόκας Αλέξης του Σπύρου
12. Γρηγοράσκου Φιλία του Λευτέρη
13. Δεβελίογλου Τάσος του Νίκου
14. Δραγάτης Βαγγέλης
15. Ευταξιάδης Γρηγόρης του Δημήτρη
16. Θαλασσινός Γιάννης του Μιχάλη
17. Θεοφίλης Κώστας του Γιώργου
18. Ισιγώνης Μανώλης του Κωστή

19. Καβάλλη Σπυριδούλα του Ιάκωβου
20. Καβάλλης Γιώργος του Ιάκωβου
21. Καρποδίνη Κρυσταλένια του Λευτέρη
22. Κασαπίδης Τάσος 
23. Καστρουνής Σωτήρης του Φώτη
24. Κατσαρός Γιάννης του Βαγγέλη
25. Καφφάτος Δημήτρης του Γιώργου 
26. Κολλάρος Νίκος του Βαγγέλη
27. Κόττη Ιωάννα του Λίνου
28. Λάβδας Βασίλης 
29. Λαχταρίδης Μάκης
30. Λουρίδης Στέλιος του Γιάννη
31. Μανούσος Στέλιος του Λυκούργου
32. Μαυραγκάς Αντώνης του Πέτρου
33. Μαύρης Μένεγος του Μιχάλη 
34. Νικολαΐδης Πέτρος
35. Παπανικολάου Ιωάννα του Γιώργου
36. Patrocchi Emanuela του Gianni
37. Παυλάκης Κώστας
38. Περαντινού Αθηνά του Κώστα
39. Πούλιου Ελένη του Σωκράτη
40. Πρωτολάτης Σταμάτης του Ιάκωβου
41. Ραγκούσης Θωμάς
42. Ρούσσος Κώστας του Γεωργίου
43. Σάμιος Αντρέας του Κώστα
44. Σιφναίου Μαρία του Μάρκου
45. Σπύρου Παναγιώτης του Νίκου
46. Στέλλας Σταύρος του Παναγιώτη
47. Στεφάνου Νίκος του Αιμίλιου 
48. Ταντάνης Γιώργος του Λογγίνου
49. Τζαννετάκη Όλγα-Μαρία του Παναγιώτη
50. Τσιγώνιας Γιώργος του Νίκου
51. Φερεντίνου Αμαλία του Χριστόφορου
52. Φερεντίνου Στέλλα του Χριστόφορου
53. Φραντζή Ανδριανή του Κώστα
54. Χαμηλοθώρη Μαρία του Γιάννη
55. Χατζηγρηγορίου Κοσμάς
56. Χριστοφόρου Δέσποινα του Σταύρου
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Σφοδρή 
απάντηση 
Λεβεντάκη

Το περασμένο Σάββατο σε καφε-
νείο του νησιού, μίλησε ο υποψήφιος 
δήμαρχος, με το συνδυασμό «Ανα-
γέννηση», κ. Αναστάσιος Φραούπος. 
Ο κ. Φαρούπος, εστίασε την ομιλία 
του σε θέματα διαύγειας των αποφά-
σεων της δημοτικής αρχής, καθώς 
και σε θέματα δημοκρατικών διαδι-
κασιών και λειτουργίας του δημοτι-
κού συμβουλίου.

Απάντηση Γ. Λεβεντάκη
Για τα όσα ανέφερε ο κ. Φαρού-

πος, ο συνδυασμός της πλειοψηφί-
ας «Ανάπτυξη Ενότητα Δημιουργία», 
εξέδωσε το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Με την ελπίδα ότι θα προχωρού-
σαμε σε ένα πολιτισμένο προεκλο-
γικό αγώνα με ειλικρίνεια και ήθος, 
τουλάχιστον από τον επικεφαλής του 
συνδυασμού «Αναγέννηση Αντιπά-
ρου», τον οποίο μέχρι τώρα δεν είχα-
με ακούσει, παρακολουθήσαμε σύσ-
σωμος ο συνδυασμός μας την ομιλία 
του υποψηφίου Δημάρχου Αναστάσι-
ου  Φαρούπου.

Απογοήτευση και θλίψη είναι τα 
συναισθήματα που διακατέχουν όχι 
μόνο εμάς, αλλά και την συντριπτική 
πλειοψηφία των συμπολιτών μας. Με 
υπομονή και αυτοσεβασμό ανεχόμα-
στε από καιρό τώρα τον εκφοβισμό 
και το χλευασμό του Δημάρχου, όλων 
εμάς των υποψηφίων και συνεργα-
τών του συνδυασμού μας. Πιστεύαμε 
ότι ο υποψήφιος Δήμαρχος δεν ταυτί-
ζεται με αυτές τις πρακτικές.

Λάθος μας! Με λύπη διαπιστώσαμε 
ότι όχι μόνο ταυτίζεται με μεθόδους 
και πρακτικές συνεργατών του πα-
ρωχημένες και απαράδεκτες, αλλά 
και τις υιοθετεί και τις ακολουθεί πι-
στά. Ποτέ άλλοτε δεν ακούσαμε τόσα 
πολλά ψέματα μαζεμένα!

Σταματάνε προσωρινά  οι εργα-
σίες στο βιολογικό.

Η συμμαχία των δύο παρατάξεων 
λειτουργεί μεθοδευμένα και με κοι-
νή πορεία στην  παραπληροφόρηση 
των κατοίκων του νησιού μας για την 
πορεία του έργου. Γιατί; Που αποσκο-
πούν;  Ποιοι κρύβονται πραγματικά 
πίσω από όλα αυτά; Υπάρχουν συμ-
φέροντα;   Φυσικά δεν μπορούμε να 
ξεχάσουμε ποιοι είναι αυτοί οι οποί-
οι καταψήφισαν το έργο, ποιοι είναι 
αυτοί που διαρρέουν στο διαδίκτυο 
ψευδή στοιχεία με ανυπόστατα συ-
μπεράσματα. Οι φωτογραφίες, λίγες 
ώρες πριν την ομιλία είναι αδιάψευ-
στοι μάρτυρες. Ο καθένας από μας 
μπορεί να το διαπιστώσει με ένα μόνο 
πέρασμα από την περιοχή. Λέτε με-
γάλα και επικίνδυνα ψέματα στους 
συμπολίτες μας. Έτσι ζητάτε την 
ψήφο τους;;;

Μυστικά αλισβερίσια του Δήμου 
με το Γάλλο!

Για ποια αλισβερίσια μιλάτε; Αν 
ήταν έτσι δεν θα είχαμε εισπράξει 
τόσα ασφαλιστικά μέτρα και τόσες 

προσφυγές μέχρι και στο Συμβούλιο 
Επικρατείας και δεν θα τα είχε κερδί-
σει ο Δήμος όλα! Αν ήταν έτσι, ο Βι-
ολογικός καθαρισμός, το έργο πνοής 
για το νησί μας δε θα είχε ξεκινήσει 
ποτέ, όπως δεν είχε ξεκινήσει τόσα 
χρόνια. 

Ο Δήμος είναι «κλειστός».
Το γραφείο του Δημάρχου, χωρίς 

ωράριο λειτουργίας, είναι καθημερι-
νά γεμάτο από πολίτες που εκφρά-
ζουν τα προβλήματα και τις ανησυ-
χίες τους. Συζητούν με το Δήμαρχο. 
Βρίσκουν λύσεις. Μάλλον εσείς ζείτε 
σε άλλο νησί.

Δημοτικά Συμβούλια στις 10 και 
12 το πρωί!

Δεν υπάρχει κανείς συμπολίτης μας 
που να μη γνωρίζει ότι τα Δημοτικά 
Συμβούλια γίνονται πάντα στις 19:00 
και πάντα στην αίθουσα Καλουδά για 
να μπορεί να τα παρακολουθεί όποιος 
θέλει . Αλήθεια ο κ. Φαρούπος τόσα 
χρόνια που ήταν; Μόνο στη ψήφιση 
του ωραρίου λειτουργίας των κατα-
στημάτων τον βλέπαμε «οικογενει-
ακώς» μια φορά το χρόνο. Μόνο το 
κλείσιμο των καταστημάτων τον εν-
διέφερε.

Το σπήλαιο είναι κλειστό!
Το σπήλαιο λειτουργεί ήδη καθημε-

ρινά από τις 10/4ου.
Λειτουργούμε μικροκομματικά 

στα προγράμματα του ΟΑΕΔ, αλλά 
εργάζονται στο Δήμο παιδιά που 
δεν είναι «δικά μας» κατά τον κ. 
Φαρούπο.

Φάσκετε και αντιφάσκετε. Δημα-
γωγείτε! Αν λειτουργούσαμε μικρο-
κομματικά, αυτό που επικαλείστε θα 
το κάναμε παραμονές εκλογών; Από 
τη μία ζητάτε Δημοκρατία, αξιοκρα-
τία και διαφάνεια και από την άλλη 
θέλετε να παρεμβαίνετε στις νόμιμες 
διαδικασίες. 

Οι σύλλογοι σήμερα είναι ξεχα-
σμένοι από το Δήμο.

Για ρωτήστε τους Συλλόγους; Αυτό 
έχουν αισθανθεί;

Στη θέση του φόβου θα υπάρχει 
ο σεβασμός.

Αυτό κι αν είναι θράσος! Μα 
μήνες τώρα απειλείτε, λοιδορείτε 
και υποβαθμίζετε αξιοπρέπειες και 
υπολήψεις! Έτσι θα πορευτείτε για να 
αναγεννήσετε το νησί μας;

Αυτές είναι οι βασικές σας αρχές 
που διέπουν την κίνηση σας και τις 
οποίες θα παρουσιάζατε στον κόσμο;

Εκτός από ένα τεράστιο «κατηγο-
ρώ» στο Δήμαρχο και σε όλους εμάς, 
τι άλλο μας είπατε; Με ψέματα, λάσπη 
και συκοφαντίες ο τόπος δεν προο-
δεύει. Χρειάζεται σοβαρότητα, αίσθη-
μα ευθύνης και ενότητα. Στην πράξη 
και όχι με ωραία λόγια.

Εμείς σε όλα αυτά απαντάμε με 
δουλειά και έργα. Έργα που συνε-
χίζουν και ολοκληρώνονται και που 
είχε ανάγκη το νησί μας εδώ και χρό-
νια. Απλά κοιτάξτε γύρω σας. Είμαστε 
περήφανοι που τα βλέπουμε να υλο-
ποιούνται. 

Η Αντίπαρος άλλαξε πορεία προς 
την ανάπτυξη πριν από 3,5 χρόνια. 
Δεν θα σας επιτρέψουμε να την επα-
ναφέρετε στον αιώνα  της Αναγέννη-
σης και της πυράς.

Για το Συνδυασμό «ΑΝΑΠΤΥΞΗ – 
ΕΝΟΤΗΤΑ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ»
ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ».

Διαμαρτυρία για 
το βιολογικό

Νέα εμπλοκή ίσως υπάρξει στο έργο πνο-
ής αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού 
λυμάτων της Αντιπάρου, σύμφωνα με ανακοί-
νωση του Δήμου την προηγούμενη βδομάδα.

Η καταγγελία-διαμαρτυρία του Δήμου Αντι-
πάρου, έχει ως εξής:

«Η γαλλική αστική εταιρεία  «ORΕO SPITI 
SA» αδιαφορώντας για τη δημόσια υγεία των 
κατοίκων της Αντιπάρου, για την προστασία 
του περιβάλλοντος, την οικονομική και τουρι-
στική ανάπτυξη του νησιού, συνεχίζει, παρά τις 
αποφάσεις της δικαιοσύνης που υποστηρίζουν 
επί σειρά ετών το έργο, τις απαράδεκτες προ-
σπάθειες της να σταματήσει το έργο αποχέτευ-
σης και βιολογικού καθαρισμού λυμάτων της 
νήσου Αντιπάρου. 

Συγκεκριμένα κατέθεσαν Αίτηση Ακυρώσε-
ων Αριθμός 128/3-4-2014 που επιδόθηκε στο 
Δήμο Αντιπάρου στις 4-4-2014 και επιπλέον 
Αίτησης Αναστολής Εκτέλεσης 43/4-4-2014 
που επιδόθηκε στο Δήμο στις 7-4-2014 και 
ζητούν να σταματήσει και ουσιαστικά να ακυ-
ρωθεί η πραγματοποίηση του έργου. 

Οι κάτοικοι της νήσου και το Δημοτικό Συμ-
βούλιο καταδικάζουμε κάθε προσπάθεια 
ακύρωσης του έργου που το ίδιο το ανώτατο 
διοικητικό δικαστήριο της χώρας, το Συμβού-
λιο Επικρατείας με την απόφασή του αριθ. 
4542/2011 έκρινε ως «σύννομο το έργο πνοής 
για την Αντίπαρο που εξασφαλίζει την προστα-
σία της δημόσιας υγείας και την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Εξάλλου η συγκεκριμένη εταιρεία είχε γνώ-
ση για την κατασκευή του βιολογικού πριν αγο-
ράσει το ακίνητο».

Διακρίσεις 
στη Ρόδο

Ο Ναυτι-
κός Όμιλος 
Αντιπάρου, 
ξ ε π ε ρ ν ώ -
ντας όλες τις 
δ υ σ κ ο λ ί ε ς 
καταφέρνει 
και κάνει 
αισθητή την 
π α ρ ο υ σ ί α 
του σε όλους 
σχεδόν τους 
επ ίσημους 
αγώνες της 
Περιφέρει-
ας Νοτίου 
Αιγαίου, κα-
θώς και στα 
πανελλήνια 
πρωταθλή-
ματα ιστιοπλοΐας που διοργανώνει η Ελλη-
νική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Ο όμιλος με αποστολή πέντε αθλητών 
συμμετείχε στο Περιφερειακό Πρωτάθλη-
μα Ιστιοπλοΐας, σκαφών τύπου optimist και 
laser, Ν. Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε 
στις εγκαταστάσεις του Ν.Ο. Ρόδου από 22 
έως 25 Μαρτίου. Οι καιρικές συνθήκες δεν 
ήταν κατάλληλες για τους μικρούς αθλητές 
του ομίλου, που όμως κατάφεραν να τερμα-
τίσουν ως εξής:

Κατηγορία laser
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, 8ος στα αγό-

ρια και 13ος στη γενική κατάταξη
Κατηγορία optimist    
ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΜΑΡΙΑ, 12η στα κορίτσια 

και 29η στη γενική κατάταξη
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 19ος στα 

αγόρια και 31ος στη γενική κατάταξη
ΚΟΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, 25ος στα αγόρια 

και 42ος στη γενική κατάταξη
ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, 42ος στα αγόρια 

και 61ος στην γενική κατάταξη, ο οποίος κα-
τέκτησε και το τιμητικό κύπελλο για τον πιο 
μικρό αθλητή των αγώνων.

Οι επόμενες αποστολές του ομίλου είναι 
τα Πανελλήνια Πρωταθλήματα optimist και 
laser και το πανελλήνιο κύπελλο 11χρονων 
αθλητών. Το Δ.Σ. του ΝΟ Αντιπάρου, ευχαρι-
στεί τους αφανείς ήρωες της όλης προσπά-
θειας, οι οποίοι είναι οι γονείς των παιδιών 
του ομίλου και τους φίλους που βοηθούν 
οικονομικά και προτιμούν την ανωνυμία 
τους. Ακόμα, ο όμιλος ευχαρίστησε σε ανα-
κοίνωσή του την κοινοπραξία των ferry boat 
Αντιπάρου, για την δωρεάν μεταφορά όλων 
των αποστολών και τις ναυτιλιακές εταιρεί-
ες που δραστηριοποιούνται στα νησιά μας 
για τα εκπτωτικά εισιτήρια των αποστολών.

Τέλος, στην ανακοίνωσή του ο ΝΟ Αντιπά-
ρου, σημειώνει: «[…] Το μήνυμα της  Ανά-
στασης του Θεανθρώπου ας γίνει μια νέα 
αρχή για την πατρίδα μας και ας φέρει υγεία, 
χαρά, ειρήνη και ευτυχία σε όλη την ανθρω-
πότητα. Όσο για τον όμιλο μας, ελπίζουμε 
σύντομα…! να αποκτήσει τις πολυπόθητες 
κτιριακές εγκαταστάσεις που θα δώσουν 
αέρα πνοής στα παιδιά του ομίλου μας».

Σπήλαιο 
Αντιπάρου

Ο Δήμος Αντιπάρου και η Κ.Ε.Δ.Α. ενημέ-
ρωσαν ότι το Σπήλαιο της Αντιπάρου, είναι σε 
λειτουργία (επισκέψιμο) από τις 10 Απριλίου.

Το ωράριο λειτουργίας του σπηλαίου καθη-
μερινά είναι από τις 10 το πρωί, έως τις 2 το 
μεσημέρι.
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Η ΠΑΡΟΣ
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΨΗΣΤΑΡΙΑ

∆ΗΜ. ΜΠΙΖΑΣ | ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ | ΤΗΛ.: 22840 24397 - 23574

Από Μ.Παρασκευή κάθε βράδυ ανοιχτά.
Μ.Σάββατο βράδυ µαγειρίτσα & ψητά στη σούβλα.

Κυριακή του Πάσχα, από το µεσηµέρι µε αρνί στη σούβλα,
κοκορέτσι & κοντοσούβλι.

Ανοιχτά κάθε βράδυ - Κυριακή από το µεσηµέρι

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη) | τ: 22840 28025 & 53555 | e: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr

Μενου**ο καιρός για να ανοίξεις
πλησιάζει. Ανανέωσες
την εικόνα του µαγαζιού σου.
Μήπως θέλει ανανέωση
και το µενού σου;

& ακόµα σουπλά | σουβέρ | θήκες για µαχαιροπίρουνα | επαγγελµατικές κάρτες | µπλοκ παραγγελίας | διαφηµιστικά έντυπα

Μηνύσεις
για τη «λακκούβα» 
Πληροφορίες… από Πάρο!

Το θέμα όλων, όσοι με τον έναν ή άλλο τρόπο κάνουν σπέκουλα πάνω στο έργο του 
νέου αεροδρομίου Πάρου, συνεχίζεται.

Έκπληκτοι οι εκπρόσωποι του Συντονιστικού Υγείας, που είχαν πάει την περασμένη 
εβδομάδα στο κοινοβούλιο, άκουσαν τον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Π. 
Καμμένο, να επαναλαμβάνει τις γνωστές απόψεις Ραχήλ Μακρή και να υποστηρίζει 
ότι λύση αποτελούσε η επέκταση του παλιού αεροδρομίου (;;;) και «από τη στιγμή που 
δεν υπάρχουν κονδύλια, δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί το έργο του νέου αεροδρο-
μίου».

Μάταια τα μέλη του Συντονιστικού που βρί-
σκονταν στη συνάντηση με τον κ. Καμμένο, 
προσπαθούσαν να εξηγήσουν το άδικο της 
σκέψης της κ. Μακρή –που υιοθετούσε και 
ο πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων-. Τα 
μέλη του Συντονιστικού ζήτησαν από τον κ. 
Καμμένο να βοηθήσει, ώστε να βρεθούν τα 
κονδύλια για το έργο του νέου αεροδρομίου 
και όχι να υπάρχουν αφορισμοί.

Παριανός δάχτυλος
Ο κ. Πάνος Καμμένος, προσπαθώντας να 

εξηγήσει τους ισχυρισμούς της ερώτησης προ 
μηνών της κ. Ρ. Μακρή, είπε ότι όλα τα στοι-
χεία η βουλευτής Κοζάνης, τα άντλησε 
από τοπική εφημερίδα του νησιού μας!

Η παραπάνω φράση του κ. Καμμένου «θο-
ρύβησε» τα μέλη του Συντονιστικού. Έτσι, σή-
μερα η Φ.τ.Π. θα αποδείξει με στοιχεία, πως τα 
όσα είπε ο κ. Καμμένος είναι αληθινά ως κεραίας, καθώς η κ. Μακρή που έκανε 
μήνυση σε τέσσερις Παριανούς πολίτες, εξηγεί στην έγκλησή της ότι τα στοιχεία τα 
έλαβε από Παριανό δημοσιογράφο!

Η μήνυση
Η βουλευτής Κοζάνης, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Ραχήλ Μακρή, κατέθεσε στην 

εισαγγελία πλημμελειοδικών Αθηνών, έγκληση κατά του κ. Γεωργίου Μπαφίτη, 
προέδου της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου, του κ. Απόστολου Αλιπράντη, προέδρου 
του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, της κ. Μάνιας Αμπατζή, 
γενικής γραμματέως της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου και του κ. Ηλία Κρητικού, γε-
νικού γραμματέως, του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου.

Σύμφωνα με την έγκληση όλοι κατηγορούνται για συκοφαντική δυσφήμηση κατά 
της κ. Μακρή, για τις ανακοινώσεις των συλλόγων τους, ενώ επιπροσθέτως ο κ. Γ. 
Μπαφίτης κατηγορείται από την κ. Μακρή, για εξύβριση και απειλή.

Η κ. Μακρή, αφού αρχικά δηλώνει ότι την ερώτηση που είχε κάνει στη βουλή –και 
είχε παρουσιάσει η εφημερίδα μας κατά την εποχή των γεγονότων, Οκτώβριος 2013- 
την έκανε με βάση πληροφορίες που είχε από κατοίκους του νησιού! Θυμίζουμε, ότι 
η Φ.τΠ. είχε παρουσιάσει έγγραφο που κάτοικοι-παραθεριστές του Βουτάκου, αλλά 
και της Αντιπάρου (!) είχαν στείλει συγχαρητήρια στη βουλευτή των Ανεξάρτητων 
Ελλήνων, για το ενδιαφέρον που είχε επιδείξει με την ερώτησή της…

Στη συνέχεια της έγκλησής της η κ. Μακρή (που έχει συντάξει το γραφείο δικηγό-

ρων του συνάδελφού της κ. Βασίλη Καπερνάρου), γράφει επί λέξει:
«Το τρίτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου 2013, κοινοποιήθηκε με e-mail από τον 

δημοσιογράφο Κώστα Δραγάτη προς τον Πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, 
κ. Πάνο Καμμένο, ανακοίνωση του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντι-
πάρου με ημερομηνία 21/10/2013 και Αρ. Πρωτοκόλλου 188/2013 στην οποία ο Σύλ-
λογος καταφερόταν εναντίον μου».

Η κ. Μακρή στην έγκλησή της ζητά από την εισαγγελία Αθηνών να παραστεί ως πο-
λιτικώς ενάγουσα στην ποινική διαδικασία για το ποσό των 44 ευρώ, από έκαστο των 
εγκαλουμένων, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης που υπέστηκε από 
παράνομες πράξεις τους –όπως ισχυρίζεται- και επιφυλάσσεται για την αναζήτηση 
του υπολοίπου ποσού, ενώπιον της Αστικής Δικαιοσύνης. 

Τι λέγουν Μπαφίτης και Αλιπράντης
Ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου, κ. Γιώργος Μπαφίτης, σε 

επικοινωνία που είχαμε μαζί του μας είπε πως δεν επιθυμεί την παρούσα στιγμή να 
κάνει καμία δήλωση για την υπόθεση. Όπως μας είπε ο κ. Μπαφίτης, θα τοποθετηθεί 
συνολικά στο θέμα σε συνέντευξή του.

Ο πρόεδρος του εμποροεπαγγελματικού 
συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, κ. Απ. Αλιπρά-
ντης, έκανε στην εφημερίδα μας την εξής δή-
λωση για τα παραπάνω συμβάντα:

«Σε μια εποχή που το νησί μας προσπαθεί να 
δημιουργήσει μια βάση ανάπτυξης με τις κατάλ-
ληλες υποδομές, που θα το τοποθετήσουν σε 
ανταγωνιστική τροχιά στον  τουρισμό, υφίστα-
ται τα πολιτικά τερτίπια κάποιων που αδιαφο-
ρώντας για το μέλλον της κοινωνίας της Πάρου 
και της Αντιπάρου, επιτίθενται για να δημιουρ-
γήσουν εντυπώσεις, χωρίς ενδοιασμούς και 
φιλότιμο. χρησιμοποιώντας κάθε μέσο. Αυτό 
εμείς ως πολίτες των νησιών μας, δεν θα το 
επιτρέψουμε. 

Σχετικά με τη  μήνυση, ήδη μπορώ να πω 
ότι είναι τιμή για μένα, που υπερασπίζοντας το  
νέο αεροδρόμιο της Πάρου, μηνύθηκα από μία 
βουλευτή, τη Ραχήλ Μακρή, που μας βλέπει 

από το κέντρο εξελίξεων σαν πολίτες τρίτης κατηγορίας».

«Αποδελτίωση»
Είναι σαφές πως τα όσα έγραψε στην εφημερίδα του ή στην ηλεκτρονική του σελίδα 

ο κ. Κ. Δραγάτης, ηθελημένα ή άθελά του, χρησιμοποιήθηκαν από την κ. Ρ. Μακρή. 
Ακόμα, πιο σίγουρο θεωρείται πως η βουλευτής Κοζάνης, το αρχικό της υλικό το 

έλαβε από δημοσιεύματα του παραπάνω δημοσιογράφου, που δικαίωμά του είναι 
να έχει εντελώς διαφορετική θεώρηση για το έργο του νέου αεροδρομίου, από αυτή 
της πλειοψηφίας της Παριανής κοινωνίας. Την ερώτηση που έθεσε η κ. Μακρή –που 
έτσι και αλλιώς απαντήθηκε από τα θεσμικά όργανα- ή τη μήνυση που υποβλήθηκε 
δεν την υπέβαλλε κανένας Κ. Δραγάτης. (Και όλα αυτά όχι από συντεχνιακή διάθεση, 
αλλά διότι αυτή είναι η αλήθεια). 

Αν κάτι ξενίζει στην όλη υπόθεση, είναι ο τρόπος αντιμετώπισης των γεγονότων 
από την κ. Ραχήλ Μακρή. Αν σε κάθε κριτική ανακοίνωση φορέα, για πεπραγμένα πο-
λιτικών, ακολουθούσε και μία μήνυση, τότε σε καθημερινή βάση θα σύρονταν μέλη 
διοικητικών συμβουλίων σε δικαστήρια. Η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, 
δε έχει σωστή θεώρηση των πραγμάτων. Η εφημερίδα μας είναι ανοιχτή προς αυτή, 
ώστε να μας πείσει διά του λόγου της για το δίκαιο των πράξεών της. Πολιτικοί και 
δημοσιογράφοι αμύνονται μέσω των γραπτών τους και όχι μέσω των δικα-
στηρίων. Αυτή είναι η άποψη της Φωνής της Πάρου._
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με το φακό
 της 

Το Συντονιστικό 
στην Αθήνα

Την περασμένη Τετάρτη 9 Απριλίου, πραγμα-
τοποιήθηκαν στο Κοινοβούλιο, οι προγραμμα-
τισμένες συναντήσεις της Επιτροπής του Συ-
ντονιστικού Υγείας, με τα κόμματα. 

Η επιτροπή αποτελούμενη από το δήμαρχο 
Χρ. Βλαχογιάννη, Αν. Κάγκανη, Π. Τζανακό-
πουλο, Κ. Μπιζά, Ηλ. Γουρδούκη, Μ. Κορδονέ-
λη, Ι. Κοντό και Ευαγ. Φράγκο, συναντήθηκαν 
με τους: ΝΔ: Αθ. Μπούρα και Δ. Τσουμάνη. ΣΥ-
ΡΙΖΑ: Αν. Ξανθό, και Ν. Συρμαλένιο, ΠΑΣΟΚ: Π. 
Ρήγα και Δ. Κρεμαστινό, ΑΝ.ΕΛ.: Π. Καμένο, και 
Μίκα Ιατρίδη, ΚΚΕ: Δ. Μανωλάκου, ΔΗ.ΜΑΡ.: 
Δ. Αναγνωστάκη και Απ. Στραγηλινό, Αντι-
προσωπία Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα: 
Martin Carlos. Η επιτροπή α) επέδωσε σχετικό 
φάκελο ο οποίος περιείχε το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος, το ψήφισμα της 26ης Φε-
βρουαρίου ’14 και την εξώδικη διαμαρτυρία 
προς τον υπ. υγείας κ. Αδ. Γεωργιάδη. 
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ΜαράθιΠάσχα στο
εστιατόριο

Μ.Σάββατο µε πατροπαράδοτη µαγειρίτσα, πατσά, γίδα & της ώρας.
Κυριακή του Πάσχα αρνί, κατσίκι & γουρούνι στη σούβλα

κοκορέτσι & ότι απαιτεί το γιορτινό τραπέζι

τηλ.: 22840 22243 | κιν.: 697 3370225

από Παροικία

προς 
κέντρο 
Λευκών

προς
Μάρπησσα
Πίσω Λιβάδι 
Λογαρά

ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ
Τηλ.: 22840 43130
ΛΕΥΚΕΣ ΠΑΡΟΥ
Τηλ.: 22840 43130

ταβερναταβερνα

προς 

Λογαρά
ταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερναταβερνα

ΦλώραΦλώρα
κέντρο 
Λευκών

ταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβέρναταβέρναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβέρναταβερναταβερναταβέρναταβερναταβερναταβέρναταβερνα

ΦλώραΦλώρα Μ.Πέµπτη-Μ.Παρασκευή
σαρακοστιανά και άλλα...

Σάββατο βράδυ µαγειρίτσα
Κυριακή του Πάσχα

αρνί & κατσικάκι στη σούβλα,
ψητά της ώρας

Ανοιχτά
όλο το χρόνο

Ο Δήμος και
το Συντονιστικό

Μεγάλη η προ-
σφορά του συ-
ντονιστικού για 
την υγεία στη 
στήριξη της πρω-
τοβάθμιας δημό-
σιας υγείας για τα 
νησιά μας.

Το Κέντρο 
Υγείας θα είχε 
υ π ο β α θ μ ι σ τ ε ί 
απελπιστικά και 
οι μεγάλες κινη-
τοποιήσεις που 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι -

ήθηκαν  σταμάτησαν την κατρακύλα που το 
οδήγησε η μνημονιακή πολιτική της συγκυ-
βέρνησης. 

Η μεγάλη διαδήλωση της Αθήνας, το δημο-
ψήφισμα και η Παμπαριανή διαδήλωση στο 
λιμάνι της Παροικιάς, θα μείνουν στην ιστορία 
της Πάρου και θα αποτελέσουν αγωνιστική 
παρακαταθήκη για τις νέες γενιές. Ο Δήμος 
της Πάρου στάθηκε αρωγός σε όλες αυτές τις 
μεγάλες προσπάθειες για την προστασία της 
υγείας και θα πρέπει να θεσμοθετήσει αντί-
στοιχα τέτοια συντονιστικά που θα αντιμετω-
πίζουν μεγάλα ζητήματα του νησιού όπως για 
παράδειγμα η ιδιωτικοποίηση του υδάτινου 
πλούτου που έρχεται, (έχουν καταγραφεί 
ήδη πηγάδια και γεωτρήσεις), με ξεπούλημα 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και απόλυση των υπαλλήλων 
της. Γι’ αυτούς που μεμψιμοιρούν και συχνά 
εξακόντιζαν φιλιππικούς εναντίον του Βλαχο-
γιάννη, απευθύνουμε τα ερωτήματα:

- Χωρίς την οικονομική συμμετοχή του Δή-
μου θα είχε γίνει η μεγάλη πορεία στην Αθή-
να;

- Χωρίς την συμμετοχή του Δήμου θα είχε 
πραγματοποιηθεί το δημοψήφισμα;

- Χωρίς την παρουσία του Δημάρχου θα 
είχε το θεσμικό κύρος η επιτροπή που επι-
σκέφτηκε το υπουργείο και τα κόμματα στη 
Βουλή;

Η νέα δημοτική αρχή απαλλαγμένη από τα 
βαρίδια που αποχώρησαν από την παράταξη 
Βλαχογιάννη και ακολούθησαν τον δρόμο της 
νεοφιλελεύθερης πολιτικής Βρούτση, έχει 
χρέος να συμβάλει στην συνέχιση αυτής της 
προσπάθειας και κυρίως μέσα στο συναινετι-
κό πνεύμα που χάραξε ο πρώην δήμαρχος κ. 
Κώστας Αργουζής.

ΜΑΝΩΛΗΣ Ν. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ

Ευχαριστίες
ΕΠΑΨΥ

Το ΔΣ της ΕΠΑΨΥ και τα στελέχη της Κινητής Μονάδας Ψυχικής 
Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, ευχαρίστησαν με ανακοίνωσή τους 
το Δήμο Πάρου για την έμπρακτη υποστήριξη του στο έργο της 
Κινητής Μονάδας και τη συνέχιση της χορηγίας για κάλυψη των 
δαπανών διαμονής και μετακίνησης των ειδικών ψυχικής υγείας 
του Κλιμακίου Πάρου. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΠΑΨΥ (εκτιμώντας τη σημαντική 
στήριξη του Δήμου), έχει αυξηθεί ο αριθμός των ειδικών ψυχικής 
υγείας που εργάζονται στο Κλιμάκιο Πάρου τα τελευταία χρόνια. 

Συγκεκριμένα, η ΕΠΑΨΥ το 2013 είχε την εξής δράση στο νησί 
μας:

- Εξυπηρετήθηκαν συνολικά από την Κινητή Μονάδα, στην Πάρο, 
660 άτομα και πραγματοποιήθηκαν 3.000 συνεδρίες με ειδικούς 
ψυχικής υγείας. 

- Αναπτύχθηκε ειδική υπηρεσία ιατρείου οικογένειας στο πλαί-
σιο λειτουργίας της υπηρεσίας. 

- Πραγματοποιήθηκαν κοινωνικές έρευνες για οικογένειες που 
αντιμετωπίζουν σοβαρά κοινωνικά προβλήματα και αναπτύχθηκε 
ειδικό πρόγραμμα υποστήριξης τους.

- Οργανώθηκαν ομάδες υποστήριξης γονέων και εκπαιδευτικών. 
- Λειτούργησε κοινωνική λέσχη και δανειστική βιβλιοθήκη. 
- Υλοποιήθηκε στην Πάρο, ημερίδα με θέμα «στρες και ψυχοσω-

ματική υγεία».
- Υλοποιήθηκε ημερίδα στην Αντίπαρο, με θέμα «παιδί, έφηβος 

και ψυχική υγεία» 
- Πραγματοποιήθηκαν ομιλίες σε φορείς και συλλόγους της Πά-

ρου 
- Υπάρχει σταθερή συνεργασία και καλή δικτύωση με όλους τους 

φορείς του νησιού.

Μ. Παρασκευή 
στον Πρόδρομο

Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο Πά-
ριος», με την υποστήριξη της Τοπικής Κοινότητας Αρ-
χιλόχου, διοργανώνουν τη Μ. Παρασκευή το μεσημέρι 
-μετά την Αποκαθήλωση- στο πολιτιστικό κέντρο του 
συλλόγου, μία παραδοσιακή τους εκδήλωση.

Συγκεκριμένα, θα προσφερθεί, όπως κάθε χρόνο, νη-
στίσιμη «Ρεβυθάδα, για να συγχωρεθούν οι ψυχές. Το 
βράδυ της Μ. Παρασκευής, μετά την έξοδο του Επιταφί-
ου, θα διοργανωθούν στο χωριό οι αναπαραστάσεις με 
τα Πάθη Του Κυρίου.

Νέα δημοτική
κίνηση;

Στις 9/4 πραγματοποιήθηκε σε ξενοδοχείο της Πα-
ροικιάς, συγκέντρωση από ομάδα υποστηρικτών του κ. 
Αρτέμη Σώρρα.

Οι συγκεντρωμένοι άκουσαν ομιλία της κ. Σ. Λαμπρά-
κη, σχετικά με πρόταση οικονομικής χρηματοδότησης 
του δήμου και των δημοτών, σύμφωνα με όσα υποστη-
ρίζει η συγκεκριμένη ομάδα πολιτών.

Από το μέλος της ομάδας, κ. Γ. Καρατζά, ανακοινώθη-
κε η πρόθεση δημιουργίας δημοτικής παράταξης που 
θα ονομάζεται «Συνένωση Δημοτών Πάρου». Όπως 
υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η εν λόγω ομάδα πο-
λιτών: «Η δημοτική παράταξη αυτή, σκοπό θα έχει να 
συνενώσει όλους τους δημότες της Πάρου χωρίς κόμ-
ματα, δόγματα, και χρώματα. Να βγάλει την Πάρο και 
τους Δημότες από τα μέχρι τώρα πολιτικά και οικονομικά 
αδιέξοδα. Να οδηγήσει την Πάρο και τους Δημότες στην 
ανάπτυξη και την ευημερία, όχι με λόγια και υποσχέσεις 
αλλά με συγκεκριμένο σχέδιο και χρηματοδότηση. Ο 
επικεφαλής θα αναδειχτεί μέσα από δημοκρατικές δια-
δικασίες».

Συζήτηση
για τον τουρισμό

Μήνυμα συστράτευσης όλων των επαγγελματιών και των τουρι-
στικών φορέων  του νησιού, για την ενίσχυση της τουριστικής προ-
βολής στην Ελλάδα και το εξωτερικό απηύθυνε η Αντιδήμαρχος 
Πάρου και Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής. κ. Μαρία Χανιώ-
τη σε ανοικτή ενημερωτική συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή 4 Απριλίου στη Νάουσα.

Παρόντες ήταν ο Δήμαρχος Πάρου. κ. Χρ. Βλαχογιάννης, ο Πρό-
εδρος της Ένωσης Ξενοδόχων κ. Γιώργος Μπαφίτης, ο πρόεδρος 
του συλλόγου Καφεζυθεστιατόρων κ. Τάσος Κουρκουλόπουλος, ο 
πρόεδρος του συλλόγου ιδιοκτητών ΤΑΞΙ κ. Γιάννης Πετρόπουλος, 
καθώς και τα μέλη της τουριστικής επιτροπής: Στ. Φυρογένη, Άννα 
Πολυκανδριώτη και Δημ. Πετρόπουλος.

Στη συνάντηση πραγματοποιήθηκε απολογισμός του έργου που 
επιτελέσθηκε τα τελευταία δύο χρόνια με παρουσιάσεις από την κ. 
Χανιώτη και το Γενικό Διευθυντή της εταιρίας συμβούλων του Δή-
μου, MTC GROUP, κ. Μπίτζιο και ακολούθησαν τοποθετήσεις των 
παρισταμένων.



ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

1. Εγκατάσταση 3 µικρών µονάδων παραγωγής πόσιµου 
Νερού µε τη µέθοδο της Αντίστροφης Όσµωσης. (∆ΕΑΥΠ) - 
ΕΣΠΑ
2. Κατασκευή Νηπιαγωγείου στην Μάρπησσα 
Προϋπολογισµός Έργου: 450.000 € (κατασκευάστηκε µε έκπτωση 
6%) - ΕΣΠΑ
3. Ανάπλαση πλατείας στην Μάρπησσα µετά την αφαίρεση 
της παλαιάς στρογγυλής δεξαµενής.
Προϋπολογισµός Έργου: 30.160 € - ΣΑΤΑ
4. Πλακόστρωση του δρόµου πλησίον της παιδικής χαράς 
στον Αγ. Νικόλαο της Αλυκής. 
Προϋπολογισµός Έργου: 45.820 € – ΣΑΤΑ
5. Εγκατάσταση Κιβωτίων Παροχής Σκαφών και 
Πυροσβεστικών Φωλέων στα Αλιευτικά Καταφύγια Πίσω 
Λιβαδιού και Αλυκής. (Λιµενικό Ταµείο Πάρου – Αντιπάρου)
Προϋπολογισµός Έργου: 45.000 € - Ίδιοι πόροι
6. Επισκευή Οδοστρώµατος στην Αλυκή, από Ξενοδοχείο 
Αφροδίτη έως οικία Γ. Χανιώτη. (µε ταυτόχρονη αντικατάσταση 
δικτύου από τη ∆ΕΥΑΠ)
Προϋπολογισµός Έργου: 19.546 € - Ίδιοι πόροι
7. Επέκταση Πλακόστρωτου στην Αλυκή. (τµήµα από 
κατάστηµα κ. Σκανδάλη έως το µικρό Λιµανάκι) - (Λιµενικό Ταµείο 
Πάρου – Αντιπάρου)
Προϋπολογισµός Έργου: 161.000 € - Ίδιοι πόροι
8. Επισκευή και Συντήρηση κλιµακοστασίου Μεγάρου 
Λευκών.
Προϋπολογισµός Έργου: 24.000 € - ΣΑΤΑ
9. Αποκατάσταση και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 
Μνηµείου των Γάλλων, στα Γερµανικά της Παροικίας. – 
Προϋπ.:  20.400 €
Προϋπολογισµός Έργου: 20.400 € - ΣΑΤΑ
10. Επισκευή και αποκατάσταση τοίχων αντιστήριξης και 
πλακόστρωτου Κάστρου Παροικίας 
Προϋπολογισµός Έργου: 43.640 € - ΣΑΤΑ
11. Έργα βελτίωσης Λιµενικής Ζώνης Παροικίας και 
τοποθέτηση pillars στο Βίντζι - Καρνάγιο της Παροικίας. 
(Λιµενικό Ταµείο Πάρου – Αντιπάρου)
Προϋπολογισµός Έργου: 115.000 € - τελικό κόστος: 60.000 €, Ίδιοι 
πόροι
12. Αποκατάσταση και Αναπαλαίωση των δύο παραδοσιακών 
Ανεµόµυλων στο Δηµαρχείο της Παροικίας 
Προϋπολογισµός Έργου: 600.000 € - τελικό κόστος: 350.000 € - 
ΕΣΠΑ
13. Αγορά  σαρώθρου µηχανήµατος καθαριότητας. (Λιµενικό 
Ταµείο Πάρου – Αντιπάρου) 
Προϋπολογισµός Έργου: 115.000 € - τελικό κόστος: 90.000 €, Ίδιοι 
πόροι
14. Κατασκευή Γηπέδου – Προπονητικού Κέντρου  8x8  στη 
Νάουσα.
Προϋπολογισµός Έργου: 100.000 € - ΣΑΤΑ
15. Κατασκευή Πεζοδροµίου στο δρόµο πριν από τη 
Διασταύρωση χωριών - Νάουσας 

Προϋπολογισµός Έργου: Αυτεπιστασία και εργάτες του ∆ήµου
16. Κατασκευή Πεζοδροµίου στο Περιφερειακό δρόµο της 
Παροικίας. Προϋπολογισµός Έργου: 11.000 € - ΣΑΤΑ
17. Αναβάθµιση και αξιοποίηση δύο δηµοτικών χώρων στη 
Παροικία (πίσω από το ΝΟΠ) και στο λιµανάκι της Πούντας, 
σε ΠΑΡΚΙΝΓΚ.
Προϋπολογισµός Έργου: 20.000 € - ΣΑΤΑ
18. Βελτίωση των Κτιριακών και Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκαταστάσεων των Περιφερειακών Ιατρείων της 
Μάρπησσας και Νάουσας Πάρου 
Προϋπολογισµός Έργου: 162.600 € - ΕΣΠΑ
19. Συντήρηση Αγροτικών Δρόµων – Επισκευή Δηµοτικών 
µε σκυρόδεµα και ασφαλτικά 
Προϋπολογισµός Έργου: 70.000 € ΕΤΗΣΙΩΣ
20. Συντήρηση – Επέκταση Δικτύων Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης. (∆ΕΥΑΠ)
Προϋπολογισµός Έργου: 400.000 € ΕΤΗΣΙΩΣ

ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

1. Προµήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
Συστήµατος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισµού και Ελέγχου 
Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης Πάρου. (∆ΕΑΥΠ)
Προϋπολογισµός Έργου: 2.881.440€ - ΕΣΠΑ
2. Κατασκευή Νηπιαγωγείου στην Αγκαιριά
Προϋπολογισµός Έργου: 1.500.000 € - ΕΣΠΑ
3. Μετατροπή παλιού Δηµοτικού Σχολείου Νάουσας σε 
Νηπιαγωγείο.
Προϋπολογισµός Έργου: 800.000 € - ΕΣΠΑ
4. Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ (πρώην χωµατερή) στη 
Νάουσα.
Προϋπολογισµός Έργου: 450.000 € - ΕΣΠΑ
5. Αποκατάσταση του ΧΑΔΑ (πρώην χωµατερή) στην 
Παροικία.
Προϋπολογισµός Έργου: 1.000.000 € - ΕΣΠΑ
6. Νέο αεροδρόµιο Πάρου. 
Προϋπολογισµός Έργου: 23.500.000 €
7. Συντήρηση και Εκσυγχρονισµός Οδικού Δικτύου Δήµου 
Πάρου
Προϋπολογισµός Έργου: 600.000 €
8. Αφαλάτωση Παροικίας.
Προϋπολογισµός Έργου: 2.500.000 €, Περαιωµένο έργο: 1.700.000 
€ + 500.000 € (∆ΕΥΑΠ). Υπόλοιπο προς υλοποίηση 300.000 € 

ΜΕΛΕΤΕΣ

1. Αποχέτευση Νοτιοανατολικής Πάρου. 
Μελέτη 450.000 €, Προϋπολογισµός Έργου: 11.500.000 €.
2. Προµήθεια εξοπλισµού Χυτά Πάρου – Αντιπάρου.
Προϋπολογισµός Έργου: 999.920 € (ΕΣΠΑ)
3. Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων και Αθλητικών 
εκδηλώσεων στο χώρο του Δηµοτικού Σχολείου Αρχιλόχου 
– Μάρπησσας. 
Μελέτη: Τ.Υ. ∆ήµου Πάρου, Προϋπολογισµός Έργου: 2.000.000 € 

(ΕΣΠΑ)
4. Αστική ανάπλαση παραλιακού µετώπου και Αγροκηπίου 
Παροικίας. 
Μελέτη: Ειδικοί Συνεργάτες ∆ηµάρχου και Τ.Υ. ∆ήµου Πάρου, 
Προϋπολογισµός Έργου: 3.000.000 € (ΕΣΠΑ) + 50.000€ (ΕΣΠΑ) 
για Τεχνική Υποστήριξη συγχρηµατοδοτούµενης πράξης και 
προετοιµασίας της επόµενης προγραµµατικής περιόδου
5. Οικοτουριστικές διαδροµές Πάρου.
Μελέτη: ΕΟΤ, Ειδικοί Συνεργάτες ∆ηµάρχου και Τ.Υ. ∆ήµου Πάρου, 
Προϋπολογισµός Έργου: 300.000 € 
6. Νέο γυµνάσιο Παροικίας.
Μελέτη: 593.000 € (θα γίνει µειοδοτικός διαγωνισµός)
7. Επέκταση Β’ Δηµοτικού Σχολείου Παροικίας.
Μελέτη: εκπονείται από την ΕΓΝΑΤΙΑ Α.Ε.
8. Κλειστό Γυµναστήριο Παροικίας.
Προϋπολογισµός Έργου: 4.200.000 €
9. Πολιτιστικό Κέντρο  Παροικίας.
Μελέτη:140.000 € (Βελέντζιο Ίδρυµα), 
10. Αθλητικό Κέντρο Νάουσας (γήπεδο ποδοσφαίρου και 
στίβος)
Προϋπολογισµός Έργου: 1.200.000 €
11. Επισκευή, ενίσχυση, βελτίωση και επέκταση υπάρχοντος 
κτηρίου Δηµαρχείου Πάρου.
12. Μελέτη: δεν έχει εκπονηθεί ακόµη, Προϋπολογισµός Έργου: 
1.000.000 €
13. Εµπορικό Λιµάνι – Ιούνιο τελειώνει η προκαταρκτική 
µελέτη – Ολοκλήρωση προγραµµατικού σχεδιασµού 
(master plan) νέου εµπορικού λιµένα στη θέση Καµινάκι.
Μελέτη: 400.000 €
14. Κατασκευή Ενιαίας Ράµπας στην Κεντρική προβλήτα 
Λιµένας Παροικίας και τοποθέτηση Προσκρουστήρων. 
(Λιµενικό Ταµείο Πάρου – Αντιπάρου)
Προϋπολογισµός Έργου: 911.760 €
15. Επίστρωση µε βιοµηχανικό δάπεδο του προβλήτα στη 
Σιδερένια Παροικίας. (Λιµενικό Ταµείο Πάρου – Αντιπάρου)
Προϋπολογισµός Έργου: 29.997 €
16. Κατασκευή Νέων Αιθουσών Αναµονής Επιβατών και 
Διαµόρφωση Περιβάλλοντος. (Λιµενικό Ταµείο Πάρου – 
Αντιπάρου)
Μελέτη: 262.868 € (στη δηµοπρασία δόθηκε έκπτωση 76%)
17. Ενίσχυση υπάρχοντος Λιµενοβραχίονα στο Αλιευτικό 
καταφύγιο Πίσω Λιβάδι. 
Προϋπολογισµός Έργου: 1.800.000 €
18. Master Plan Λιµανιού Παροικίας. 
(Λιµενικό Ταµείο Πάρου – Αντιπάρου)
19. Νοµιµοποίηση Λιµανιών. 
(Λιµενικό Ταµείο Πάρου – Αντιπάρου)
20. Χάραξη Χερσαίας Ζώνης Λιµένων. 
(Λιµενικό Ταµείο Πάρου – Αντιπάρου)
21. Χάραξη Αιγιαλών και Παραλίας. 
(Λιµενικό Ταµείο Πάρου – Αντιπάρου)
22. Αλιευτικό καταφύγιο Αλυκής,
Επέκταση προσήνεµου µώλου. 
(Λιµενικό Ταµείο Πάρου – Αντιπάρου)

Στη δύσκολη περίοδο που διανύουµε ο καθένας από εµάς κρίνεται για την 
ικανότητά του να επιτυγχάνει στόχους και αποτελέσµατα που βελτιώνουν το 
επίπεδο ζωής των κατοίkων του νησιού µας.

Οι περισσότερες µελέτες έχουν εκπονηθεί από τις Υπηρεσίες του ∆ήµου 
Πάρου (και όχι από ιδιώτες µελετητές), µε αποτέλεσµα ο ∆ήµος να έχει 

εξοικονοµήσει ένα πολύ µεγάλο χρηµατικό ποσό. 

Χωρίς την ύπαρξη ολοκληρωµένων και εγκεκριµένων µελετών ∆ΕΝ υπάρχει 

δυνατότητα υλοποίησης έργου, ΟΥΤΕ και διεκδίκησης χρηµάτων από ΕΣΠΑ ή 

Κρατικό Προϋπολογισµό.

ΠΡΑΞΕΙΣ & ΕΡΓΑ 2011-2014
...συνεχίζουµε

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ



Παριανές και Παριανοί,

Αυτή την ώρα που η χώρα µας διανύει τις πιο δύσκολες 
στιγµές της µεταπολιτευτικής περιόδου, τόσο οικονοµικά 
όσο και κοινωνικά, αποφασίσαµε να δηλώσουµε το «πα-
ρόν» στις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Σε αυτήν 
την εκλογική αναµέτρηση, ο πολίτης και οι ανάγκες του 
αποτελούν την βασική προτεραιότητα του συνδυασµού 
µας.

Πιστεύουµε ότι η εµπειρία µας σε συνδυασµό µε τις 
ανανεωµένες ιδέες και το όραµά µας αποτελούν τη λύση 
για την Πάρο του αύριο.  

Πορευόµαστε σταθερά µε ένα σύνθηµα: Αλληλεγγύη 
και Ανθρωπιά. 

Στόχος µας η βελτίωση της ζωής και της καθηµερινό-
τητάς µας.

Παριανές και Παριανοί,
Έχουµε αποδείξει ότι η εργατικότητα, η µεθοδική δου-

λειά και η εντιµότητα αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά 
µας.  Λάθη φυσικά και έγιναν, τα οποία αναγνωρίζουµε. 
Λάθη όµως δεν κάνει, όποιος δεν κάνει τίποτα…

Με γνώµονα τα παραπάνω προγραµµατίσαµε, σχεδι-
άσαµε και υλοποιούµε µέσω ΕΣΠΑ, έργα αξίας πολλών 
εκατοµµυρίων ευρώ. Αποτέλεσµα η Πάρος να κατα-
τάσσεται µέσα στα πρώτα νησιά σε εντάξεις έργων στις 
Κυκλάδες. Η γνώση, η εµπειρία και η σοβαρότητα µας 
αποτελούν εγγύηση για το µέλλον.

Κρατήσαµε το ∆ήµο Πάρου όρθιο και σταθερό µέσα 
σε µία περίοδο βαθύτατης δηµοσιοοικονοµικής κρίσης. 
Έχουµε ένα ∆ήµο πλεονασµατικό, χωρίς να έχουµε κά-
νει αυξήσεις στα δηµοτικά τέλη και δίχως δανεισµό.

Για όλα τα παραπάνω ζητάµε την ανανέωση της εµπι-
στοσύνης σας. Τώρα, είναι η ώρα να αγωνιστούµε περισ-
σότερο από ποτέ, για την τόνωση της τοπικής οικονοµίας, 
για την ενίσχυση του πρωτογενούς τοµέα και βέβαια για 
τον τουρισµό που αποτελεί πυλώνα της Παριανής οικο-
νοµίας.

Προς αυτήν την κατεύθυνση, προχωράµε σε µία γεν-
ναία ανανέωση του στελεχιακού δυναµικού µας. ∆ηµι-
ουργούµε συνδυασµό νίκης αξιοποιώντας την εµπειρία 
δοκιµασµένων στελεχών και τη διάθεση νέων, άφθαρτων 
πολιτικά και ικανών ανθρώπων, που θα παλέψουν  για 
τις προσδοκίες και τις ανάγκες των συµπολιτών µας.

Γνωρίζουµε τα προβλήµατα και έχουµε τις λύσεις. 
∆εσµευόµαστε να είµαστε πάντα δίπλα στον πολίτη και 
τις ανάγκες του.

Είναι χρέος µας να εκφράσουµε το µήνυµα που στέλνει 
η κοινωνία µας για αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Ας ενώ-
σουµε τις δυνάµεις µας, για ένα καλύτερο αύριο. ΣΥΝΕ-
ΧΙΖΟΥΜΕ για την Πάρο που αγαπάµε. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ για 
την Πάρο που αξίζουµε. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ για την Πάρο που 
ονειρευόµαστε.

Ο επικεφαλής
Χρήστος Βλαχογιάννης

Νέο Αεροδρόμιο Πάρου

Αποκατάσταση και Αναπαλαίωση 
των δύο παραδοσιακών 

Ανεμόμυλων στο Δημαρχείο

Νέο Νηπιαγωγείο Μάρπησσας

Επισκευή & Συντήρηση 
Κλιμακοστασίου

Μεγάρου Λευκών

Νέο Νηπιαγωγείο Αγκαιριάς
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Λαϊκίζουμε 
στο δημοτικό 
συμβούλιο;

Την περασμένη Δευτέρα, σε 
προ-ημερήσιας διάταξης θέμα 
το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, 
συζήτησε το αίτημα του συλλό-
γου καφέ/εστιατόρων του νη-
σιού μας, για μείωση των τελών 
στα πεζοδρόμια.

Σημειώνουμε, πως το Νοέμβριο του 2013 το δη-
μοτικό συμβούλιο είχε αποφασίσει μείωση του πα-
ραπάνω τέλους κατά 10%. Το θέμα ήρθε πως συ-
ζήτηση σε μία εποχή που κάθε παρόμοια ενέργεια 
προς ικανοποίηση αιτημάτων των πολιτών, κρίνεται 
υπό τους τίτλους «προεκλογικά ρουσφέτια». Σημει-
ώνουμε ακόμα, ότι το αίτημα ήρθε προς συζήτηση, 
δίχως πρώτα να υπάρχει απόφαση της οικονομικής 
επιτροπής και γι’ αυτό το λόγο ο υπογράφων αμφι-
βάλλει αν η απόφαση που λήφθηκε θα «περάσει» 
από την Επίτροπο ή αν καν προφθάσει να φθάσει 
στην Επίτροπο (έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε…).

Το δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία προχώ-
ρησε σε νέα μείωση κατά 10% στα τέλη πεζοδρομί-
ων για τους επιχειρηματίες εστίασης. Σημειώνω, ότι 
προς «χάιδεμα» αυτιών, καθώς μέσα στην αίθουσα 
συνεδριάσεων ήταν και εκπρόσωποι των επαγγελ-
ματιών, ακούστηκαν φωνές δημοτικών συμβούλων 
που ήθελαν μεγαλύτερη μείωση των τελών… Η μο-
ναδική –πραγματικά ψύχραιμη φωνή- που ακού-
στηκε στο δημοτικό συμβούλιο- ήταν του κ. Αντώνη 
Αρκά. Ο κ. Αρκάς, που κατηγορήθηκε μάλιστα από 
ακροατές του δημοτικού συμβουλίου, είπε πως αυτό 
είναι άδικη απόφαση για άλλες ομάδες συμπολιτών 
μας οι οποίοι δεν έφεραν παρόμοιο θέμα στο δημοτι-
κό συμβούλιο και λόγω της προεκλογικής περιόδου 
δεν μπορούν να ληφθούν παρόμοιες αποφάσεις, 
έως την ανάληψη των καθηκόντων της νέας δημο-
τικής αρχής. Με λίγα λόγια, ο κ. Αρκάς, υποστήριξε 
πως το αίτημα των επιχειρηματιών εστίασης ήρθε να 
συζητηθεί στο παρά πέντε και όταν όλοι γνωρίζουμε 
πως κανείς άλλος λόγω της προεκλογικής περιόδου, 
δεν μπορεί να αιτηθεί κάτι παρόμοιο. Από την άλλη, 
ο κ. Ανδρέας Σάμιος, έκανε μία προτροπή προς τους 
επαγγελματίες και τους πρότεινε τις μειώσεις τελών 
να τις μετακυλήσουν στις τιμές. Αυτό το αίτημα (ου-
σιαστικά του πολίτη Σάμιου), δεν απαντήθηκε…

Ας έρθουμε και στην ουσία. Το αίτημα του συλ-
λόγου ήταν δίκαιο, όπως δίκαιο είναι και κάθε 
αίτημα αυτή την εποχή του μνημονίου, με το 
στράγγισμα των μισθών και συνάξεων. Μόνο 
που εμμένω και έχω δύο ερωτήσεις προς τους δη-
μοτικούς συμβούλους να κάνω. Ποιος είναι ο λόγος 
που το Νοέμβριο του 2013 ψηφίσατε μείωση 10% 
και τον Απρίλιο του 2014 (μέσα δηλαδή στη «νεκρή» 
τουριστικά περίοδο), κατανοήσατε πως η μείωση 
έπρεπε να είναι 20%. Τι μεσολάβησε; Εκτός και αν 
από τώρα κατανοείτε πως η φετινή θερινή περίοδος 
θα είναι ακόμα πιο κακή οικονομικά και από πέρσι. 
Ατυχώς και μάρτυς μου οι αναγνώστες της στήλης, 
θα σκεφθούν όλοι πως η απόφασή σας έχει να κάνει 
με την προεκλογική περίοδο. 

Η δεύτερη ερώτησή μου είναι ακόμα πιο ουσια-
στική. Αν εγώ έτρεχα και σας έφερνα π.χ. 500-1000 
υπογραφές για μείωση 10% των τελών της ΔΕΥΑΠ, 
τι θα κάνατε; Κατά τον ίδιο τρόπο, αν άλλοι συμπολί-
τες μας σας έφερναν παρόμοια αιτήματα, εσείς πάλι 
τι θα κάνατε; Θα ενεργούσατε κατά τον ίδιο τρόπο 
ενόψει προεκλογικής περιόδου; 

Η κίνηση μείωσης των τελών πεζοδρομίου με τον 
τρόπο που έγινε και κυρίως την εποχή που έγινε, 
φέρνει διάφορες αρνητικές σκέψεις στη συντριπτική 
πλειοψηφία των κατοίκων του νησιού μας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Μ.Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

Λεφτά… 
δεν υπάρχουν

Όλοι θυμόμαστε το περιβόητο σύνθημα των εκλογών 
του 2009 «λεφτά υπάρχουν» και μετά είδαμε τη πατρίδα 
μας να φθάνει στο σημερινό κατάντημα.

Τότε δυστυχώς δεν σκεφθήκαμε. Παρασυρθήκαμε 
από υποσχέσεις και συνθήματα και σήμερα το πληρώ-
νουμε ακριβά -και το πληρώνουμε δυστυχώς όλοι-, 
διότι στην πολιτική η μετέπειτα ευθύνη είναι συλλογική 
και δεν επιβαρύνει μόνο αυτούς που παρασύρθηκαν.

Τώρα λοιπόν εδώ, στην μικρή κοινωνία του νησιού 
μας, καλούμαστε να εκλέξουμε τους τοπικούς άρχο-
ντες. Αυτούς που θα μας εκπροσωπήσουν την επόμενη 
πενταετία και θα κληθούν να διαχειριστούν το μέλλον 
του νησιού, την προοπτική του για ανάπτυξη στον του-
ρισμό, στην απασχόληση (οικοδομική δραστηριότητα), 
στην παιδεία, στην υγεία, στη λιμενική πολιτική, στις συ-
γκοινωνιακές συνδέσεις, στον πολιτισμό και στην αντα-
γωνιστικότητα.

Το κεντρικό σύνθημα αυτών των εκλογών είναι «λε-
φτά… δεν υπάρχουν». Οι πόροι του δήμου είναι μη-
δαμινοί και καλά-καλά δε φθάνουν να καλύψουν τις 
πάγιες υποχρεώσεις του (μισθοδοσίες, ασφαλιστικές 
εισφορές κλπ). Η κρατική επιχορήγηση εκμηδενίστηκε 
σχεδόν και η μεγάλη πρόκληση και ευθύνη των δήμων 
είναι να τα βγάλουν πέρα μόνοι τους. Υπάρχει βέβαια η 
εύκολη λύση… Να τα πάρουν από τους δημότες, αλλά 
από ποιους δημότες… Απ’ αυτούς που δεν μπορούν 
να ανταπεξέλθουν στις ελάχιστες πάγιες οικογενειακές 
τους ανάγκες, ή απ’ αυτούς που χρωστούν στην εφορία, 
στα ασφαλιστικά ταμεία, στις δημοτικές επιχειρήσεις, 
στις τράπεζες και όπου αλλού μπορείς κανείς να φα-
νταστεί. Αυτά τα γνωρίζουν πολλοί καλά τουλάχιστον οι 
δύο διεκδικητές του δήμου, Βλαχογιάννης και Κωβαίος, 
διότι και οι δύο διαχειρίστηκαν την κατάσταση από κοι-
νού την τελευταία τετραετία. Ο μεν πρώτος ως δήμαρ-
χος και ο δεύτερος ως αντιδήμαρχος υπεύθυνος των 
έργων. Γι’ αυτό το λόγο δεν μπορούν να υποσχεθούν 
κάποιο σοβαρά έργο υποδομής που να βασίζεται σε αυ-
τοχρηματοδότηση. Τα μόνα χρήματα που μπορούν να 
διατεθούν μετά από ολοκληρωμένες μελέτες είναι αυτά 
του Λιμενικού Ταμείου, αλλά και αυτά ως ανταποδοτικά 
μόνο στα λιμάνια του νησιού. Η λύση είναι μία λοιπόν. 
Η διεκδίκηση πόρων από ΕΣΠΑ ή άλλα διάφορα προ-
γράμματα που υπάρχουν, και προσέξτε το ΕΣΠΑ ισχύ-

ει μέχρι το 2019. Ποιός λοιπόν θα 
διαχειριστεί αυτή την κατάσταση; 
Φυσικά ο εκλεγμένος δήμαρχος 
και η ομάδα των στελεχών που θα 
τον πλαισιώνει και θα αναλάβει τις 
θέσεις ευθύνης του δήμου. Για την 
ιστορία οι θέσεις ευθύνης στο δήμο 
της Πάρου είναι οκτώ, συν δύο των 
ειδικών συμβούλων, δέκα. ‘Έχουμε 
πέντε χρόνια θητείας, εάν την μοι-
ραστούν τότε τουλάχιστον χρειάζονται 16 ικανά άτομα 
για να καλύψουν αυτές τις θέσεις.

Εσείς τώρα καλείστε να επιλέξετε δήμαρχο... Ερώ-
τημα; Μπορεί μόνος του; Η απάντηση βέβαια είναι όχι. 
‘Ήδη κάποια ονόματα των συνδυασμών ακούγονται, 
κάποια ισχύουν, κάποια άλλα όχι. Υπάρχουν ανάμεσα 
σ’ αυτούς που αποφάσισαν να θέσουν υποψηφιότητα, 
άτομα που έχουν την ικανότητα να αναλάβουν την ευ-
θύνη διαχείρισης του δήμου; Έχουν τα άτομα αυτά την 
θέληση να το κάνουν; Έχουν το απαιτούμενο χρόνο να 
διαθέσουν; Η πρακτική έχει διδάξει ότι όπου δεν υπάρ-
χουν λεφτά… χρειάζονται μυαλά και με αυτό το κριτήριο 
πρέπει να επιλέξουμε τους επόμενους δημοτικούς άρ-
χοντες. Όχι με συμπάθειες, συγγένειες, κολληταρηλίκια, 
αλλά με μυαλά. Άνθρωποι πετυχημένοι στη ζωή και 
στην επαγγελματική τους δραστηριότητα, με ικανότη-
τα έκφρασης λόγου και γραφής, με κοινωνικότητα και 
δραστηριότητα.

Ένας που έχει καταστρέψει την επιχείρησή του, που 
δεν μπορεί να βάλει τάξη στο ίδιο του το σπίτι, που δεν 
μπορεί να λύσει τα δικά του προβλήματα, πως μπορεί 
κάποιος να τον εμπιστευθεί να λύσει τα προβλήματα 
μιας ολόκληρης κοινωνίας. Γι’ αυτό σ’ αυτές τις εκλο-
γές που δεν υπάρχουν λεφτά… ψηφίζουμε ικανά μυαλά, 
που μπορούν να δώσουν λύσεις στα μεγάλα προβλήμα-
τα του νησιού μας.

ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΝΤΡΟΜΙΧΑΛΗΣ.  

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Η Επιτροπή συντονισμού εθελοντικής προσφοράς 
του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Πάρου (Παναγία 
Εκατονταπυλιανή) σας ενημερώνει ότι το γεύμα 
αγάπης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 26 Απριλίου 
στο χώρο του γηροκομείου στη 1 το μεσημέρι. Η 
συμμετοχή έκαστου είναι 5,00 €. 

Καλή Ανάσταση.
Η επιτροπή συντονισμού εθελοντικής προσφοράς 

του εκκλησιαστικού γηροκομείου Πάρου (Παναγία 
Εκατονταπυλιανή)  
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• Ενεργειακά πιστοποιηµένα ξύλινα κουφώµατα 
µε 30 χρόνια εγγύηση

• Τζαµιλίκι 68χιλ. µε διπλή υάλωση ενεργειακή 
απόδοση (Ug value W(m2k) 1,4-2,1)

• Τζαµιλίκι 92χιλ. µε τριπλή υάλωση ενεργειακή 
απόδοση (Ug value W(m2k) 0,6-1,8)

• Ξύλινες ντουλάπες και πέργκολες µε 50 
χρόνια εγγύηση

Εγγύηση:
Χρωµάτων: 15 χρόνια
Σιδηρικών: (µάσκουλα, πατζουρόβεργες,
                    ανεµοστηλώµατα) 30 χρόνια
Μηχανισµών: 10 χρόνια ή 60.000 ανοίγµατα
Υαλοπίνακες: 10 χρόνια

Ν. Κρητικός - Α. Κρητικός Ο.Ε.

Κρητικός
εφαρµογές

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr     

φωτογραφία από την έκθεση στο Ηράκλειο Κρήτης

Μετά από επτά χρόνια προεδρίας στον Εµποροεπαγγελµατικό Σύλλογο Πάρου 
Αντιπάρου και ζώντας τα προβλήµατα του εµπορικού κόσµου και του νησιού µας από 
κοντά, πήρα τη µεγάλη απόφαση να συµµετάσχω στις δηµοτικές εκλογές ως υποψήφι-
ος δηµοτικός σύµβουλος µε επικεφαλής ένα έµπειρο και έντιµο άνθρωπο, τον Χρήστο 
Βλαχογιάννη. Να συµµετέχω σε µια οµάδα που συνδυάζει την εµπειρία µε τη δυναµική 
νέων άφθαρτων ανθρώπων, γιατί σ’ αυτές τις δύσκολες εποχές δεν υπάρχει περιθώ-
ριο για πειραµατισµούς.
ΘΕΛΩ να προσφέρω, την εµπειρία µου, τις γνώσεις, τις δυνατότητες µου, για βελτίω-

ση υποδοµών του νησιού µου, σε όλους τους τοµείς, µε σκοπό την καλύτερη ποιότητα 
ζωής των κατοίκων.
ΕΧΟΥΜΕ  νέες ιδέες και προτάσεις και µαζί µε την εµπειρία µας µπορούµε να 

ανταπεξέλθουµε στις δύσκολες συνθήκες και να δηµιουργήσουµε ένα καλύτερο 
περιβάλλον διαβίωσης µε κεντρικούς πρωταγωνιστές τους ανθρώπους του νησιού 
µας. 
ΚΑΛΩ λοιπόν, τους πολίτες του νησιού µας να συνταχτούν µαζί µας για να χτίσουµε 

υγιείς και στέρεες βάσεις για το µέλλον των παιδιών µας και του τόπου µας.
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΜΑΣ και δώστε µας την ευκαιρία, ώστε µακριά από παλαιοκοµ-

µατικούς µηχανισµούς και συντεχνίες, µακριά από εγωπαθητικούς πειραµατισµούς µε 
ευθύνη και σεβασµό προς τον πολίτη, να πάρουµε την τύχη αυτού του τόπου στα χέρια 
µας και να τον τοποθετήσουµε στην θέση που του αξίζει στο χάρτη της Ελλάδος 

Με τιµή, 
Απόστολος  Αλιπράντης 

Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος συνδυασµού
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝOΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ευχές του Μητροπολίτη μας
Ἀξιότιμε κ. Διευθυντά,
Η αγάπη του Θεού μας φέρνει και πάλι ενώπιον της με-

γάλης εορτής του Πάσχα κατά την οποία βιώνουμε «ωσεί 
παρόντες» τα συγκλονιστικά γεγονότα της Προδοσίας, Κα-
ταδίκης και Σταυρικής Θυσίας του Κυρίου μας τα οποία 
κορυφώνονται με το μοναδικό και λυτρωτικό γεγονός της 
Αναστάσεώς Του!

Αναμφίβολα η Ανάσταση του Χριστού αποτελεί όντως 
«εορτών εορτή και πανήγυρη πανηγύρεων» όπως εύστο-
χα διατρανώνει η υμνολογία των ημερών, καθώς με την 
Ανάστασή Του ο Θεάνθρωπος Ιησούς και στο πρόσωπό Του 
όλη η ανθρωπότητα, επιτυγχάνει την μεγάλη νίκη κατά του 
θανάτου και κατά της αμαρτίας που είναι η γενεσιουργός αιτία του.

Βέβαια όπως κάθε γεγονός στη ζωή μας, και οι εορτές της Εκκλησίας μας χωρίς 
να μεταβάλλουν το περιεχόμενό τους, αποκτούν ιδιαίτερο νόημα ανάλογα με την 
εποχή στην οποία βιώνονται. 

Έτσι στη σημερινή εποχή της κρίσεως, της απελπισίας, του άγχους και της αβε-
βαιότητας, όπου και πάλι οι δυνάμεις του σκότους, ίσως εντονότερα από κάθε 
άλλη φορά, επιχειρούν να κυριαρχήσουν απόλυτα στη ζωή μας πείθοντάς μας 
πως η ελπίδα είναι νεκρή και η προσμονή για το καλύτερο ουτοπία, σε αυτή την 
εποχή ο Αναστημένος Κύριός μας, με την δισχιλιετή και πλέον ζωντανή παρουσία 
του ανάμεσά μας, όπως αυτή γίνεται ορατή μέσα από τις καρδιές των πιστών, προ-
βάλλει ως η μοναδική ευκαιρία μας, προκειμένου να περάσουμε από το χώρο του 
άγχους και της οδύνης στη βίωση της αληθινής χαράς και της πραγματικής ευτυ-
χίας, η οποία δεν σφραγίζεται σε κανένα μνήμα αλλά εκτείνεται στην αιωνιότητα.

Εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους εκλεκτούς συνεργάτες σας και τους αγαπη-
τούς αναγνώστες του έγκριτου εντύπου σας, το φετινό Πάσχα να είναι η αφετη-
ρία για ένα νέο ελπιδοφόρο ξεκίνημα στην προσωπική πορεία του καθενός και 
η Ανάσταση του Χριστού μας να αναστήσει στις καρδιές μας την ελπίδα και την 
αισιοδοξία, γιατί ο κόσμος είμαστε εμείς και όταν εμείς ελπίζουμε εν Χριστώ τότε 
υπάρχει ελπίδα στον κόσμο!

Καλό και ευλογημένο Πάσχα και καλή Ανάσταση!

Με θερμές Σταυροαναστάσιμες ευχές,
+ Ο Παροναξίας Καλλίνικος

Θέατρο στη Νάουσα
Με επιτυχία και παρουσία πλήθους κόσμου, δόθηκαν στις 5 και 6 Απριλίου στην αί-

θουσα «Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας», οι πρώτες παραστάσεις της Θεατρικής Ομάδας του Συλλόγου 
Γυναικών Νάουσας Πάρου για το 2014. 

Φέτος στις «Βραδιές Θεάτρου» η ομάδα παρουσίασε τα μονόπρακτα: «Ο Καφενές της 
Μαρίκας», της Αγγ. Παπαναστασίου-Τριπολιτσιώτη, και «Ένα Ηλιόλουστο Πρωϊνό» των 
Serafi n & Joaquin Quintero, και τα δύο σε σκηνοθεσία του κ. ΓιάννηΤριπολιτσιώτη. 

Το Δ.Σ. του συλλόγου ευχαριστεί όλους τους συντελεστές της παράστασης, και ιδιαίτε-
ρα το σκηνοθέτη κ. Γιάννη Τριπολιτσιώτη, που όλο το χειμώνα δούλεψαν στον ελεύθερο 
χρόνο τους για να έχουν αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα, καθώς και όλους εσάς που 
μας τιμήσατε με την παρουσία σας.

Επόμενη προγραμματισμένη παράσταση την Κυριακή 27 Απριλίου στις 20:00 στην αί-
θουσα «Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας».

Εκδήλωση στην Αγκαιριά
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά οι εκδηλώσεις με αφορ-

μή την «Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου», στις 5 και 6 Απριλίου στο χώρο του δημο-
τικού σχολείου Αγκαιριάς.

 Τα παιδιά απόλαυσαν αφήγηση παραμυθιού από τους μαθητές της Ε’ τάξης, παρακο-
λούθησαν την ταινία «η κλέφτρα των βιβλίων» και συγχρόνως δημιούργησαν χειροτε-
χνίες στο εργαστήρι εικαστικών.

Επίσης, οι μαθητές της Α’ τάξης συνεργάστηκαν με τους γονείς τους και έφτιαξαν το 
δικό τους παραμύθι, ενώ οι μαθητές των υπόλοιπων τάξεων συμμετείχαν στο εργαστήρι 
συγγραφής και εικονογράφησης, με την καθοδήγηση των δασκάλων τους. Όλα τα παι-
διά συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό στο κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, έλυσαν 
γρίφους, ζωγράφισαν, τραγούδησαν και ανακάλυψαν το μπαούλο του θησαυρού, που 
περιείχε πολλές εκπλήξεις... Σε όλη την διάρκεια των εκδηλώσεων λειτούργησε έκθεση 
παιδικού και εφηβικού βιβλίου καθώς και παζάρι για την ενίσχυση του συλλόγου. Τέλος, 
τα παιδιά απόλαυσαν ζεστή σοκολάτα, λουκουμάδες και  γλυκά, που έφτιαξαν με μεγάλη 
αγάπη οι μητέρες των παιδιών.

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Αγκαιριάς, ευχαρίστησε με ανακοίνωσή του 
τους δασκάλους: Θοδωρή Ξανθόπουλο, Πηνελόπη Δήμου, Ελευθερία Ζέλγκα, Γιώργο 
Στουγιάννο και Μαρία Σαπουτζή, καθώς και τις κυρίες Ρένα Αγγελάκη, Μαίρη Σκιαδά, 
Αργυρώ Ασημάκη, Μαρία Τσαντουλή, Έφη Μαδεμτζίδου, Ευαγγελία Σκιαδά και Πόπη 
Σκανδάλη για τη βοήθειά τους στην εκδήλωση.

Τοπικές ειδήσεις
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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 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΛΕΥΚΕΣ (ΜΥΛΟΙ), πω-
λείται κτήµα 4.200 τµ, 
οικοδοµήσιµο, µε πα-
λαιά κτίσµατα. Τηλ.: 
2284043160

ΑΛΥΚΗ, πωλείται αγρο-
τεµάχιο, 4,6 στρεµµάτων, 

πανοραµική θέα, πρό-

σβαση µε ασφαλτόδροµο,  

περίπου 500 µ. από την πα-

ραλία. Τηλ.: 6976407948, 

6985963626

ΧΟΧΛΑΚΑΣ,  πωλείται α-

γροτεµάχιο 13 στρέµµατα. 

Τηλ.: 6944647005, 2284023633

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

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 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Α-
ναστασία), ενοικιάζεται 

διαµέρισµα 3άρι, 80 

τµ. Τηλ.: 6977624072, 

2284042937  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος), 
ενοικιάζεται επαγγελµατι-

κός χώρος, 190 τµ, πρώην 

εικαστικό εργαστήρι ∆ή-

µου. Τηλ.: 6972077052   

ΣΩΤΗΡΕΣ (5 λεπτά από 
Παροικία), ενοικιάζεται 
ισόγεια κατοικία, 60 τµ, 
επιπλωµένη,  µε ψυγεί-
ο, πλυντήριο ρούχων, 
air-condition, ηλεκτρική 
κουζίνα, τζάκι, γκαράζ. Με 
κήπο και απεριόριστη θέα. 
Τηλ.: 6974457463 

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, ενοικιά-
ζεται σπίτι, τριάρι, άνετο, 
για οικογένεια, µε 3 υπνο-
δωµάτια, σαλόνι, τζάκι, 
καλοριφέρ, air-condition, 
ηλιακό τριπλής ενεργείας, 
parking. Τηλ.: 6932447962

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Α-
σπριές), ενοικιάζεται 
κατοικία 125 τµ, µε δυο 
υπνοδωµάτια, δυο µπά-
νια, τζάκι, αυτόνοµη 
θέρµανση, µεγάλες βερά-
ντες, ελεύθερη πανταχόθεν 
σε κτήµα 6 στρεµµάτων. 
Τηλ.: 6977205591  

ΕΛΗΤΑΣ, ενοικιάζεται 
δυάρι, 40 τµ, σαλονοκου-
ζίνα, ένα υπνοδωµάτιο, 
µε αυτονοµία ∆ΕΗ και νε-
ρό. Εύκολο parking. Τηλ.: 
2284022881 

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ, ενοικιάζεται δυάρι, 
50 τµ, για όλο το χρόνο. 
Τηλ.: 6974489697

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΖΗΤΗΣΗ  

ΝΑΟΥΣΑ (ευρύτερη πε-
ριοχή), ζητείται σπίτι προς 
ενοικίαση, µε τρία υπνο-
δωµάτια και µε άµεση 
πρόσβαση στη θάλασσα. 
Για ετήσια χρήση. Τηλ.: 
6941664194

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΥΡΙΑ αναλαµβάνει παι-
δάκι στο χώρο του. Τηλ.: 
6973475021

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ, µη κα-
πνιστές, ζητούνται, για 
εστιατόριο στην Πάρο και 
επίσης λαντζέρες. Τηλ.: 
2284023652

ΕΜΠΕΙΡΗ ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ 
ζητείται, απαραίτητη προϋ-
πηρεσία, περιοχή Αλυκής. 
Τηλ.: 6944722002

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ – ΜΑ-
ΣΕΡ ζητείται, για spa 
ξενοδοχείου στη Νάουσα. 
Απαραίτητη προϋπηρεσία 
και δίπλωµα αισθητικού. 
Τηλ.: 6972601031  

ΝΕΑ ζητείται, από εµπορι-
κό κατάστηµα (οπτικών), 
για ηµιαπασχόληση. Με 

γνώσεις Αγγλικών και Η/Υ. 
Αποστολή βιογραφικών: 
xath66@otenet.gr

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ-Α και 
ΜΠΑΡΜΑΝ ζητούνται, α-
πό το “Thalassamou” στην 
Πίσω Αλυκή. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις, η αντί-
στοιχη προϋπηρεσία και 
η πολύ καλή γνώση του-
λάχιστον Αγγλικών. Τηλ.: 
6972297557 

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ «ΠΟ-
ΣΕΙΔΩΝ», στην Χρυσή 
Ακτή, ζητά συντηρητή (η-
λεκτρολογικές γνώσεις 
επιθυµητές), καµαριέρες 
µε προϋπηρεσία, µάγειρα 
Α’ µε προϋπηρεσία, και 
υπάλληλο υποδοχής.  Α-
ποστολή βιογραφικών στο 
info@poseidon-paros.gr ή 
στο fax 2106232082 

ΨΗΣΤΗΣ – ΤΥΛΙΧΤΗΣ µε 
εµπειρία ζητείται, για νέο 

ψητοπωλείο στη Νάουσα, 
για µόνιµη εργασία, χει-
µώνα-καλοκαίρι. Αµοιβή 
κατόπιν συµφωνίας. Τηλ.: 
2109606958 (κα Φρατζέ-
σκα)  

ΟΔΗΓΟΣ ζητείται, µε δί-
πλωµα Γ΄ κατηγορίας, 
για εφοδιασµό ξενοδο-
χείων, έως 35 ετών. Τηλ.: 
6984661484

ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλεί-
ται, μάρκας Dynamic, 
66.000 btu, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6977248885 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ – ΚΡΕ-
ΒΑΤΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, 
δερµάτινη, λευκή, καινού-
ρια, πωλείται στη µισή τιµή. 
Τηλ.: 2284024827 (ώρες 
καταστηµάτων) 

Μικρές αγγελίες

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

Μ.Πέμπτη 17 Απριλίου 2014

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

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

το Σάββατο 26 Απριλίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Την Κυριακή 27/4/14, θα τελεστεί 
το ετήσιο μνημόσυνο, στη μνήμη 
του Τσιγώνια Αλέξανδρου, στον 
Ιερό Ναό Αγ. Ιωάννου Θεολόγου 
στο Δρυό. 

Τα παιδιά, τα εγγόνια
και οι λοιποί συγγενείς. 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Η οικογένεια του εκλιπόντος Νι-
κολάου Βασ. Λιανόπουλου, οδο-
ντιάτρου-ορθοδοντικού, ευχαριστεί 
θερμά όλους που συμπαραστά-
θηκαν από την πρώτη στιγμή στον 
δύσκολο αγώνα του, καθώς επίσης 
και την τοπική κοινωνία των νησιών 
μας, Πάρου, Νάξου, Αντιπάρου για 
την αμέριστη αγάπη, στήριξη και 
συμμετοχή της στο δυσβάστακτο 
πένθος μας. 

Νίκο μας, θα είσαι πάντα στη σκέ-
ψη και στην καρδιά μας. Η παρουσία 
σου στα νησιά μας και η προσφορά 
σου θα παραμείνει άσβεστη μέσα 

από τα 
χαμόγε-
λα των 
α σ θ ε -
νών σου, 
όπως χα-
ρακτηρι-
στικά μας 
τονίζουν 
οι ίδιοι 
και οι οικείοι τους. 

Καλή ανάπαυση στον παράδεισο 
Νίκο μας. 

Οι γονείς σου,
τα αδέλφια σου, τα ανίψια σου 

και λοιποί συγγενείς.



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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Τυριά γραβιέρα | κεφαλάκι (κεφαλοτύρι) | κεφαλάκι σε ελαιόλαδο
µυζήθρα | σούρωµα (ξυνοµυζήθρα) | βούτυρο φρέσκο

ΚρασιάΠάρος | Εκατονταπυλιανή | Αιγαιοπελαγίτικος

... & για το Πασχαλινό τραπέζι
επιλέγουμε προϊόντα

του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου

Γεύσεις του τόπου µας στην καλύτερη σχέση ποιότητας/τιµής 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

18-3-2014
     

  Αρ. Πρωτ. 23074 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ.

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού 
προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό μίσθω-
σης ακινήτου για τη μεταστέγαση του ΚΠΑ 2 Πάρου.

Το κτίριο θα πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:  
Το κτίριο να έχει επιφάνεια 130 τμ περίπου για 

χώρο κύριας χρήσης και 50 τμ περίπου για αποθη-
κευτικό χώρο. 

Να βρίσκεται κατά προτίμηση σε ισόγειο χώρο, κε-
ντρικό και 

Να έχει εύκολη πρόσβαση για το κοινό και τα 
ΑΜΕΑ. 

Να βρίσκεται στην Παροικία. 

Οι χώροι κύριας χρήσης στους οποίους 
προσμετρώνται και οι χώροι υγιεινής μπορεί να 
ευρίσκονται σε ισόγειο ή όροφο ή και ένα τμήμα τους 
σε πατάρι εφόσον το καθαρό ύψος του παταριού δεν 
είναι μικρότερο των 2,40 μέτρων. 

Θα προτιμηθούν τα ακίνητα των οποίων όλη η 
επιφάνεια των κυρίων χώρων ή ένα μέρος αυτής 
ευρίσκεται στη στάθμη του ισογείου καθώς επίσης 
και τα ακίνητα τα οποία δεν παρουσιάζουν σημαντικές 
φθορές, έχουν καλή ποιότητα κατασκευής, διαθέτουν 
ανεξάρτητη θέρμανση, κλιματισμό, θερμομόνωση, 
ανελκυστήρα και καλές ηλεκτρολογικές 
εγκαταστάσεις. 

Πρέπει να τονιστεί ότι όλοι οι προσφερόμενοι χώροι 
των ισογείων θα έχουν πολεοδομική άδεια για χρήση 
καταστήματος και οι χώροι των ορόφων θα έχουν 
πολεοδομική άδεια τουλάχιστον για χρήση γραφείου. 
Τα προσφερόμενα ακίνητα να έχουν άνετη πρόσβαση 
για το κοινό, να διαθέτουν ράμπες και κατάλληλους 
ανελκυστήρες για να υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης 
σε άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ) και να 
διαθέτουν χώρους υγιεινής για τα άτομα αυτά. Εάν 
δεν υπάρχουν ανελκυστήρες ή ράμπες ή W.C. (για 
ΑΜΕΑ), να υπάρχει τουλάχιστον νόμιμη δυνατότητα 
κατασκευή των.  Επίσης θα προτιμηθούν τα ακίνητα 

των οποίων η στατική μελέτη έγινε σύμφωνα με τις 
νεότερες διατάξεις του Ελληνικού Αντισεισμικού 
Κανονισμού (Ε.Α.Κ.) του 2000 και όπως αυτός έχει 
συμπληρωθεί. Σε περίπτωση προσφοράς κτιρίου που 
δεν διαθέτει οικοδομική άδεια θα πρέπει ο μειοδότης 
να προσκομίσει βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι το 
κτίριο υφίσταται νόμιμα καθώς και υπεύθυνη δήλωση 
δυο Πολιτικών Μηχανικών για τη στατική επάρκεια 
του κτιρίου και τα κινητά φορτία για τα οποία έχει 
υπολογιστεί αυτό. 

Στις μικτές επιφάνειες των χώρων κύριας 
χρήσης ή των αποθηκευτικών προσμετρώνται 
μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι ή το ήμισυ των τοίχων 
που συνορεύουν με άλλες ιδιοκτησίες και σε καμία 
περίπτωση δεν προσμετρώνται οι κοινόχρηστοι 
χώροι, τα κλιμακοστάσια που εξυπηρετούν και 
άλλες ιδιοκτησίες, οι επιφάνειες των ανελκυστήρων 
ή άλλες επιφάνειες των οποίων η χρήση δεν ανήκει 
αποκλειστικά στο προσφερόμενο ακίνητο. 

Η διάρκεια μίσθωσης θα είναι για εννέα (9) χρόνια. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει στην Αθήνα στις 29-04-
2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30 μμ, στα γραφεία της 
Διοίκησης (Εθνικής Αντίστασης 8 – Τράχωνες).  

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από την 
Δ/νση Προμηθειών – Τμήμα Στέγασης τηλ.: 210-
9989594- 9989444, fax: 210-9989589.

Σχετικά έντυπα για την συμπλήρωση προσφορών 
χορηγούνται από το ΚΠΑ 2 Πάρου: 

Δ/νση Παροικία Πάρου – Πάρος , Τηλ.: 2284023171, 
καθώς και από το Τμήμα Στέγασης της Διοίκησης του 
Οργανισμού Εθν. Αντίστασης 8 – Τράχωνες  Γραφ. 231 
εργάσιμες ημέρες και από ώρα 9.00 π.μ μέχρι 15.00 
μ.μ. 

Οι προσφορές (οικονομική σε σφραγισμένο 
φάκελο και τεχνική σε σφραγισμένο φάκελο 
επίσης) μπορεί να κατατεθούν α) στη Διοίκηση του 
Οργανισμού στη Δ/νση Προμηθειών Τμήμα Στέγασης 
μέχρι την ημερομηνία και ώρα που θα διεξαχθεί ο 
διαγωνισμός και β) στην Επιτροπή Στέγασης την ώρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού.

Πληροφορίες επίσης παρέχονται και από το Τμήμα 
Στέγασης της Διοίκησης του Οργανισμού Γραφείο 231, 
τηλ. 210-9989594- 9989444, fax: 9989589. 

ΑΘΗΝΑ 14-03-2014
Από τη Διοίκηση του Οργανισμού 
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΣΤΥΛ. ΚΛΑΔΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΑΚΙΝΗΤΟΥ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2

 (περίληψη)
Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός  ΠΑΡΟΥ προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο πρόσωπο 

να υποβάλλει γραπτή δεσμευτική προσφορά, εντός σφραγισμένου φακέλου, για την 
αγορά των  παρακάτω ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
Ακίνητο στην Παροικιά, επί της παραλιακής οδού (θέση Βίντζι), που εδράζεται σε 

οικόπεδο 2.033 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 1.274 τ.μ. και ορό-
φου 786 τ.μ. 

Ακίνητο στην Παροικιά, επί της παραλιακής οδού (θέση Βίντζι), που εδράζεται σε 
οικόπεδο 450 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 450 τ.μ. 

Οικόπεδο εντός οικισμού, στην Νάουσα (θέση Αγ.Ιωάννης) εμβαδού 1.484 τ.μ. 
Ακίνητο στην Μάρπησσα, επί της επαρχιακής οδού Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι,  

(θέση Μάκρωνας), που εδράζεται σε οικόπεδο 1.614 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια 
κτίσματα εμβαδού 201 τ.μ.

Ακίνητο στην Μάρπησσα επί της επαρχιακής οδού Μάρπησσα – Πίσω Λιβάδι, (θέση 
Αγ.Χαράλαμπος), που εδράζεται σε οικόπεδο 122 τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγειο κτί-
σμα εμβαδού 122 τ.μ.

Ακίνητο στον Κώστο (θέση Ψαρόγες), που εδράζεται σε οικόπεδο 1.433 τ.μ., εντός 
οικισμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 108 τ.μ. 

Ακίνητο στην Παροικιά (πλατεία Αλυγαριάς), που εδράζεται σε οικόπεδο 350 τ.μ., 
εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 253 τ.μ.

Ακίνητο στην Παροικιά (πλατεία Μαντώ Μαυρογένους), που εδράζεται σε οικόπεδο 
514τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτίσματα εμβαδού 423τ.μ. και εμβαδόν ορόφου 
338τ.μ.

Ακίνητο στον Πρόδρομο, επί της επαρχιακής οδού Προδρόμου – Μάρπησσας, (πε-
ριοχή περδικάκι), που εδράζεται σε οικόπεδο 292τ.μ., εντός οικισμού, με ισόγεια κτί-
σματα 129,55τ.μ. και υπόγειο 114,10τ.μ.  

- Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 1.000,00 ευρώ ανά 
ακίνητο. Η εγγύηση αυτή θα δίδεται με εγγυητική επιστολή που θα έχει εκδοθεί από 
πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη-μέ-
λη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης. 

- Ως τιμή εκκίνησης ορίζονται τα ποσά  ως τον κατωτέρω πίνακα με την αρίθμη-
ση που ακολουθεί και αφορά την περιγραφή των ακινήτων όπως αυτά εμφανίζονται 
στον πίνακα προς  πώληση ακινήτων:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ:
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο1 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΒΙΝΤΖΙ) 5.230.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο2 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΘΕΣΗ ΒΙΝΤΖΙ) 1.412.941,59
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο3 (ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ) 371.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο4 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΘΕΣΗ ΜΑΚΡΩΝΑΣ) 200.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο5 (ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΘΕΣΗ ΑΓ. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ) 100.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο6 (ΚΩΣΤΟΣ ΘΕΣΗ ΨΑΡΟΓΕΣ) 56.103,23
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο7 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΛΥΓΑΡΙΑΣ) 373.821,87
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο8 (ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ) 1.550.000,00
ΑΚΙΝΗΤΟ Νο9 (ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΘΕΣΗ ΠΕΡΔΙΚΑΚΙ) 70.000,00

  Αρνητικές προφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται.
- Οι προσφορές πρέπει  να κατατεθούν στην έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Πάρου στην Παροικία Πάρου – θέση Άγιος Γεώργιος,  μέχρι την 5η Μαΐου 2014 ημέρα 
Δευτέρα και  από ώρα 09:00 έως 13:00. Το άνοιγμα των προσφορών θα γίνει στην 
έδρα του Αγροτικού Συνεταιρισμού ως άνω, την 5η Μαΐου 2014 ημέρα Δευτέρα και 
ώρα  20:00 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, η οποία έχει ορισθεί με την αριθ.5 και 
με ημερομηνία 04-08-2013 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Α.Σ.

- Μετά την ολοκλήρωση του ανοίγματος των φακέλων των δικαιολογητικών και 
των προσφορών και την απόρριψη των προσφορών των οποίων τα δικαιολογητικά 
θα κριθούν μη σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη, κάθε συμμετέχων του οποί-
ου η προσφορά έχει κριθεί αποδεκτή έχει το δικαίωμα να υποβάλλει νέα προσφορά 
προφορικά της οποίας το τίμημα θα είναι μεγαλύτερο από αυτό που καταγράφηκε 
μετά το άνοιγμα των προσφορών. Επί του τιμήματος αυτού κάθε συμμετέχων έχει 
το δικαίωμα να προσφέρει μεγαλύτερο τίμημα. Η διαδικασία αυτή θα συνεχιστεί όσο 
υποβάλλονται προφορικώς νέες προσφορές και ολοκληρώνεται εφόσον μετά την 
υποβολή και της τελευταίας προφορικής προσφοράς δεν υπάρξει νέα με μεγαλύτερο 
προσφερόμενο τίμημα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Α.Σ. θα απευθύνει έγγραφη πρόσκληση σε αυτόν από 
τους προσφέροντες που έχει προσφέρει το υψηλότερο τίμημα προκειμένου να κα-
ταρτιστεί η σχετική σύμβαση πώλησης του ακινήτου.

- Ο Α.Σ. διατηρεί το δικαίωμα για τη ματαίωση, την ακύρωση ή την επανάληψη του 
διαγωνισμού και γενικά διατηρεί το δικαίωμα να αποφασίζει ελεύθερα και κατά την 
απόλυτη κρίση της χωρίς καμία υποχρέωσή της έναντι των συμμετεχόντων στον δι-
αγωνισμό.

- Οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να λάβουν ολόκληρη την πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος, καθώς και περισσότερες πληροφορίες – διευκρινήσεις, από τον Δι-
ευθυντή του Αγροτικού Συνεταιρισμού κ. Γκόκα Αλέξη στην έδρα του στην Παροικία 
Πάρου  (τηλ. 2284-0-22235 και 2284-0-22179, fax  2284-0- 22.189).
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Ολοκληρώθηκε την Κυριακή 13 Απρι-
λίου, το «Hellenic Match Racing Tour», 
στον κόλπο της Παροικιάς. Μεγάλος 
υποστηρικτής και συνδιοργανωτής του 
Hellenic Match Racing Tour στην Πάρο, 
ήταν ο Δήμος Πάρου και η Τουριστική 
Επιτροπή του νησιού μας, που αγκάλια-
σαν από την πρώτη στιγμή την προσπά-
θεια σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμι-
λο Πάρου.

Στους αγώνες, συμμετείχαν 8 δυνατές 
ομάδες, αποτελούμενες από τα μεγαλύ-
τερα ονόματα της ιστιοπλοΐας, που αγω-
νίστηκαν «σώμα με σώμα» σε μια σειρά 
αγώνων Match Race, για την επικράτηση 
του καλύτερου πληρώματος, ανεβάζο-
ντας την αδρεναλίνη και το θέαμα στα 
ύψη. Στη λίστα συμμετεχόντων, ήταν 
ολυμπιονίκες, παγκόσμιοι πρωταθλητές 
και ανερχόμενα ταλέντα. 

Μεταξύ αυτών οι: Σοφία Μπεκατώρου, 
Αλέξανδρος Ταγαρόπουλος, Θεόδωρος 
Τσουλφάς, Παναγιώτης Μάντης, Στρα-
τής Ανδρεάδης, Ιάσονας Σπανομανώ-
λης, Μ.Χ. Κοντογιαννοπούλου και Jurek 
Strzemiecki. Οι καιρικές συνθήκες που 
επικράτησε το τριήμερο (11-13/4/2014) 
ήταν ιδανικές με ηλιοφάνεια και αέρα 6-8 
κόμβους, τόσο για τους αγωνιζόμενους 
όσο και για τους παρευρισκόμενους θε-
ατές, που απόλαυσαν το πλούσιο ιστιο-
πλοϊκό θέαμα χάρη στην ιδιαίτερη φιλο-
ξενία του Δήμου Πάρου, της Τουριστικής 
Επιτροπής και του ΝΟΠ.

Πληρώματα ομάδων
1. «Άνεμος Ελλάδας»
Skipper: Σοφία Μπεκατώρου. Με 4 

χρυσά μετάλλια σε Παγκόσμια Πρω-
ταθλήματα, ένα Χρυσό και ένα Χάλκινο 
στην Ολυμπιάδα της Αθήνας και του Πε-
κίνου αντίστοιχα, η Σοφία Μπεκατώρου 
είναι ίσως η πιο καταξιωμένη Ελληνίδα 
ιστιοπλόος. Crew: Μπουγιούρης Αντώ-
νης, Τριγκώνης Κωνσταντίνος, Πασχαλί-
δης Ιορδάνης, Ζεϊμπάρης Τζώρτζης

2. «Hellenic Police»
Skipper: Αλέξανδρος Ταγαρόπουλος. 

Ο Αλέξανδρος Ταγαρόπουλος, έχει πο-
λυετή εμπειρία στα καταμαράν και τις 
Ολυμπιακές κατηγορίες. Crew: Μαύρος 
Νίκος, Αϊδινίδης Περικλής, Παπαγεωρ-

γίου Νίκος
3. «Tsoulfas Sailing Team»
Skipper: Θεόδωρος Τσουλφάς. Ο Θο-

δωρής Τσουλφάς, πρωταγωνίστησε τα 
τελευταία χρόνια στο χώρο του Match 
Race, έχοντας συμμετάσχει σχεδόν σε 
όλους τους αγώνες που έχουν διοργα-
νωθεί στην Ελλάδα αλλά και σε αρκετούς 
στο εξωτερικό. Crew: Κάτσιος Αλέξης, 
Παπαδάκης Βασίλης, Μανωλάκης Αντώ-
νης

4. «VMG Team»
Skipper: Παναγιώτης Μάντης. Ο Τάκης 

Μάντης, είναι πρωταγωνιστής για πολλά 
χρόνια στην Ολυμπιακή κατηγορία του 
470. Έχει κατακτήσει στην κατηγορία των 
νέων. Έχει 2 Χρυσά Παγκόσμια μετάλλια 
και Χρυσό Ευρωπαϊκό και Χάλκινο Πα-
γκόσμιο στους άνδρες, μαζί με τον συνα-
θλητή του και πλήρωμα στο Match Race, 
Παύλο Καγιαλή. Crew: Καγιαλής Παύλος, 
Χατζηκυριακάκης Μάρκος, Παλεράς Αν-
δρέας

5. «Dark n’ Stormy Match Race, 
powered by Atalanti»
Skipper: Στρατής Ανδρεάδης. Με με-

γάλη εμπειρία σε διεθνείς αγώνες. Έχει 
κατακτήσει τον τίτλο του Πανελλήνιου 
Πρωταθλητή τρεις φορές. Crew: Σωτη-
ρίου Στέλιος, Πολυχρονίδης Θοδωρής, 
Μιτάκης Γιάννης

6. «Ursa Minor»
Skipper: Ιάσονας Σπανομανώλης. Ο 

Ιάσονας Σπανομανώλης ήταν η νεώτερη 
συμμετοχή και έχει πλούσιο ενεργητικό 
σε εγχώρια και διεθνή πρωταθλήματα. 
Κατέκτησε τον τίτλο του Πανελλήνιου 
Πρωταθλητή το 2013. Crew: Ψωμόπου-
λος Άγγελος, Κούνας Φαίδωνας, Πασα-
μιχάλης Mάνος

7. «Duende»
Skipper: Μ.Χ. Κοντογιαννοπούλου. Η 

Μαρία-Χριστίνα Κοντογιαννοπούλου, 
έχει πολυετή εμπειρία στην ανοικτή θά-
λασσα και την ιστιοπλοΐα τριγώνου. Τα 
τελευταία 4 χρόνια ασχολείται ενεργά με 
το Match Race και συμμετέχει στις περισ-
σότερες Ελληνικές διοργανώσεις. Crew: 
Γαλάνη Ρούλα, Παπαχριστοπούλου Χρι-
στίνα, Κουνιάκη Ελένη, Καραδήμα Σοφία, 
Αττάρτ Βίλλυ, Τσιτζιώλη Σύλβια

8. «Jolly»
Skipper: Jurek Strzemiecki. Ο Jurek 

Strzemiecki ξεκίνησε ιστιοπλοΐα στην 
Πολωνία κυρίως με κατηγορίες dinghy 
και QT. Μετά από 15 χρόνια στην Αγγλία 
με σκάφη Sigma 33 και Match Racing 
αγώνες, εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, 
όπου και συνεχίζει αυτό που αγαπάει. 
Crew: Αποστολάκης Νίκος, Κομινάκη 
Έρη, Αθανασίου Εύα

 
Τι είναι οι αγώνες Match Race

 Η διαδικασία των αγώνων Match Race, 
έχει ως εξής: Πριν από την εκκίνηση, οι 
ομάδες αγωνίζονται για να αποκτήσουν 
τον έλεγχο, κυκλώνοντας ο ένας τον άλ-
λον και προσπαθώντας να εξαλείψει ο 
ένας τον άλλο πάνω σε πλοία θεατών. 

Ακολουθεί μία σχετικά σύντομη κούρ-
σα δύο γύρων όρτσα-πρίμα κατά την 
οποία οι δύο αντίπαλοι παίζουν ένα πο-
λύπλοκο παιχνίδι γάτας - ποντικού πριν 
τελικά τερματίσουν πρίμα. Η κάθε ιστιο-
δρομία διαρκεί 15-20 λεπτά και είναι συ-
χνά δύσκολη η ανάδειξη του νικητή μέ-
χρι και το τέλος της κούρσας. Οι κανόνες 
που διέπουν το Match Race διαφέρουν 
από τους κανονισμούς των υπόλοιπων 
αγώνων τριγώνου, δημιουργώντας με-
ταξύ των δύο αντιπάλων άμεσο και επι-
θετικό ανταγωνισμό στον οποίο ακόμα 
και οι συγκρούσεις είναι κάτι συνηθισμέ-
νο. Ειδικοί κριτές βρίσκονται στον υδάτι-
νο στίβο παρακολουθώντας κάθε κίνηση 
των αγωνιζομένων και βγάζοντας άμεση 
και επίσημη απόφαση τη στιγμή του κάθε 
συμβάντος.

 
Οι τελικοί

Από το πρωί της Κυριακής 13/4 τα 
πληρώματα των τεσσάρων ομάδων που 
διεκδικούσαν θέση στο μεγάλο τελικό 
επιδόθηκαν σε συγκλονιστικές μάχες 
κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της 
φάσης των ημιτελικών. 

Οι ομάδες των Στρατή Ανδρεάδη και 
Παναγιώτη Μάντη, προηγούνταν των 
αντιπάλων τους με σκορ 2-1 και ήθε-
λαν μόνο μια νίκη για να εξασφαλίσουν 
την είσοδό τους στο μεγάλο τελικό. Οι 
αντίπαλοι τους όμως, με μια συγκλονι-
στική αντεπίθεση κατάφεραν τη μεγάλη 
ανατροπή αφού νίκησαν σε 2 διαδοχι-
κές κούρσες διαμορφώνοντας το τελικό 

σκορ 3-2 υπέρ τους. Έτσι, στον μεγάλο 
τελικό, τον τίτλο του νικητή διεκδίκησαν 
οι ομάδες του Ιάσονα Σπανομανόλη και 
του Θεόδωρου Τσουλφά αποδεικνύο-
ντας για ακόμη μια φορά ότι το άθλημα 
της ιστιοπλοΐας κρύβει μοναδικές συγκι-
νήσεις καθώς όλα μπορούν να ανατρα-
πούν μέχρι την τελευταία στιγμή.

Στη σειρά των τελικών που ακολούθη-
σε οι ομάδες του Στρατή Ανδρεάδη και 
Παναγιώτη  Μάντη αγωνίστηκαν στον 
μικρό τελικό για την τρίτη θέση, ενώ οι 
ομάδες του Ιάσονα Σπανομανώλη και 
Θεόδωρου Τσουλφά, τα έδωσαν όλα 
για τον πρώτο τίτλο της διοργάνωσης. 
Το υψηλό επίπεδο των αγωνιζομένων, 
οι ιδανικές συνθήκες και το δραματικό 
σκηνικό με το συννεφιασμένο κόλπο της 
Παροικιάς προσέφεραν όμορφο θέαμα 
σε όλους τους παρευρισκομένους. Στο 
μικρό τελικό, η αναμέτρηση ήταν πραγ-
ματικά αμφίρροπη με τις ομάδες των 
Μάντη και Ανδρεάδη, να δίνουν σκληρές 
μάχες. Το μεταξύ τους σκορ μετά από 4 
μονομαχίες διαμορφωνόταν στο 2-2 και 
έτσι η τρίτη θέση θα καθοριζόταν στην 5η 
και τελευταία κούρσα. Τελικά, η ομάδα 
«VMG Team», του παγκόσμιου πρωτα-
θλητή Παναγιώτη Μάντη, ήταν αυτή που 
κατάφερε να κερδίσει την τρίτη θέση 
στις λεπτομέρειες. Στο μεγάλο τελικό, 
ο Ιάσονας Σπανομανώλης, ήταν αυτός 
που ξεκίνησε δυναμικά καταφέρνοντας 
να κερδίσει τις 2 πρώτες μονομαχίες. Ο 
Θεόδωρος Τσουλφάς με το πλήρωμά του 
προσπάθησαν να αντιδράσουν κερδίζο-
ντας την επόμενη κούρσα, αλλά τελικά ο 
Ιάσονας Σπανομανώλης και η ομάδα του 
ήταν αυτοί που πανηγύρισαν την πρώτη 
νίκη στο Hellenic Match Racing Tour της 
Πάρου.

Στην τελετή λήξης (παρουσία των 
αθλητών και των στελεχών της διορ-
γανώτριας εταιρείας), παραβρέθηκαν 
πολλοί φίλοι του αθλήματος, μέλη του 
ΔΣ του ΝΟΠ, εκπρόσωποι της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, ο δήμαρχος Πάρου, κ. 
Χρ. Βλαχογιάννης, η πρόεδρος της του-
ριστικής επιτροπής και αντιδήμαρχος, κ. 
Μ. Χανιώτη, η πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. 
Α. Κάγκανη, ο Λιμενάρχης Πάρου, κ. Αντ. 
Ραγκούσης, οι Περιφερειακοί σύμβουλοι 
κ.κ. Π. Τζανακόπουλος, Κ. Μπιζάς, κ.α.

«Hellenic Match Racing Tour» στην Πάρο



διάγνωση
Στη Νάουσα της Πάρου δηµιουργήθηκε και ξεκινά τη λειτουργία του ένα πρότυπο πολυιατρείο για τα έως τώρα 

δεδοµένα στο νησί µας, στον τοµέα της πρωτοβάθµιας  φροντίδας υγείας. Ο σύγχρονος ιατρικός εξοπλισµός µε 

µηχανήµατα υψηλής και σύγχρονης τεχνολογίας και το άριστο επιστηµονικά καταρτισµένο και εξειδικευµένο 

προσωπικό αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που διευρύνουν το επίπεδο των παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών σε  

Πάρο, Αντίπαρο αλλά και στα γειτονικά νησιά.

Οι κάτοικοι των νησιών µας αλλά  και οι χιλιάδες  επισκέπτες  µας  µπορούν  πλέον να υπολογίζουν στις νέες 

αυτές υπηρεσίες και να αισθάνονται σίγουροι και ασφαλείς σε ότι αφορά την πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα.

Τα άρτια εξοπλισµένα διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία θα λειτουργούν είναι: 

» Αξονικής τοµογραφίας » Μικροβιολογικό

» Μαστογραφίας » Ανοσολογικό  

» Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας » Βιοχηµικό - Ορµονολογικό 

» Κεφαλοµετρικής » Καρδιολογίας

» Ακτινολογικό » Νευροφυσιολογικό

» Πανοραµικής » Ηλεκτροµυογραφηµάτων

» Υπερήχων – triplex  

Επιπλέον µε την οργανωµένη και σταθερή συνεργασία µε εξειδικευµένους γιατρούς ειδικοτήτων: γενικής 

παθολογίας, ενδοκρινολογίας, γυναικολογίας, ουρολογίας, παιδιατρικής, αλλεργιολογίας, νευρολογικής 

νευροφυσιολογίας, φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, µυοσκελετικού πόνου, πνευµονολογίας, ολιστικής.

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | fax: 22840 55350 | info@diagnosiparou.gr

πρόληψη | διάγνωση | ιατρική φροντίδα | έκτακτη ανάγκη

Με την ΔΙΑΓΝΩΣΗ παρέχονται υψηλής ποιότητας

υπηρεσίες υγείας στην Πάρο και στα γύρω νησιά


