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Αλήθειες και 
Μύθοι για την 
Πάρο μας

Μύθος 1ος: Η σημερινή Δημοτική Αρχή δε φρόντι-
σε για την καθαριότητα του νησιού.

Αλήθεια: Η Πάρος είναι από τους καθαρότερους 
Δήμους στην Ελλάδα. Από το 2015-2018, συγκεντρώ-
σαμε σε κιλά:

39.544.630 απορρίμματα (αύξηση κατά 
9,63%), 4.636.880 ανακυκλώσιμα υλικά, 
93.200 ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, 
372.040 κιλά μεταχειρισμένα ελαστικά οχη-
μάτων, 192.670 μέταλλα, 779.700 γυαλί και 
5.500 λαμπτήρες.

Η διαχείριση των απορριμμάτων αποτελεί ίσως το 
πιο σύνθετο πρόβλημα που είχαμε να αντιμετωπίσου-
με καθώς καλούμαστε να διαχειριστούμε την έλλειψη 
προσωπικού και την αδυναμία εξεύρεσης χώρων για 
τη διαχείριση τους. Η υπηρεσία καθαριότητας λειτουρ-
γεί μόνο με 9 μόνιμους «μάχιμους» εργάτες για όλη 
την Πάρο, όταν χρειάζεται επιπλέον 40 άτομα εργάτες 
καθαριότητας, 15 εποχιακούς και 4 οδηγούς.

Δημιουργήσαμε σημεία πρασίνου στην Παροικιά και 
στη Νάουσα, για την υποδοχή, διαλογή και προώθη-
ση των απορριμμάτων προς τελική επεξεργασία ενώ 
σχεδιάζουμε να επεκτείνουμε το μέτρο σε όλες τις κοι-
νότητες και οικισμούς. Εκσυγχρονίσαμε το στόλο μας 
με νέα οχήματα και τοποθετήσαμε σε κάθε γειτονιά 
κάδους σκουπιδιών και ανακύκλωσης. Τέλος, γίνεται 
συνεχής προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίη-
σης σε θέματα καθαριότητας.

 
Μύθος 2ος: Δεν έγιναν έργα που εξασφαλίζουν 

την επάρκεια ύδρευσης στο νησί για αυτό είχαμε προ-
βλήματα το περσινό καλοκαίρι.

Αλήθεια: 150.000 κυβικά παραπάνω, δώσαμε το 
2018 στους καταναλωτές μετά από σημαντικά έργα 
υποδομής που υλοποιήσαμε (7,5% αύξηση ζήτησης σε 
σχέση με το 2017). 

Τα δίκτυα ήταν φτιαγμένα για να εξυπηρετούν πλη-
θυσμό 15.000-30.000 ενώ την περίοδο αιχμής βρί-
σκονται στο νησί πάνω από 100.000. Επιπλέον, λόγω 
των κακοφτιαγμένων σωληνώσεων που προϋπήρχαν, 
προκαλούνταν συχνά βλάβες και αντιμετωπίζαμε  εμ-
φράξεις των δικτύων λόγω ανθρακικού ασβεστίου. 
Προβήκαμε σε αντικαταστάσεις ελαττωματικών δι-
κτύων. Μόνο το 2018, υλοποιήσαμε με αυτεπιστασία 
περισσότερα από 30 έργα αντικατάστασης δικτύων 
με νέα υλικά, συνολικού μήκους περισσότερων των 
11.000 μέτρων.

Θέσαμε σε πλήρη λειτουργία τις δύο μονάδες αφα-
λάτωσης και σχεδιάζουμε νέα μονάδα αφαλάτωσης 
στο Δήλιο που θα μπορεί να τροφοδοτεί μέχρι και τη 
Νάουσα.  Δημοπρατήσαμε έργο αγωγών μεταφοράς 
νερού από την αφαλάτωση Παροικιάς στις δεξαμενές 
των Αγ. Αναργύρων, που θα συμβάλει στην βελτίωση 
της ποιότητας του νερού του δικτύου. Διεξάγουμε 
έρευνες για τον εντοπισμό κατάλληλων σημείων για 
νέες γεωτρήσεις υδροδοσίας. Ενώ, υλοποιούμε το 
έργο «Αντικατάσταση Εξωτερικού Δικτύου Ύδρευσης 
Κώστος – Παροικία Δήμου Πάρου».

Μύθος 3ος: Ο Δήμος Πάρου δεν έχει μεριμνήσει 
για την επαρκή στελέχωση του Δήμου – Κέντρου Υγεί-
ας – Αστυνομίας.

Αλήθεια: Οι προσλήψεις, βάσει νομοθεσίας, δεν 

είναι αρμοδιότητα του Δήμου αλλά της κεντρικής δι-
οίκησης.

Για τη στελέχωσή του, ο Δήμος έχει αναζητήσει προ-
σωπικό μέσω μετατάξεων από φορείς της Γενικής Κυ-
βέρνησης και άλλους Ο.Τ.Α. ενώ έχει προβλέψει κενές 
οργανικές θέσεις με προτεραιότητα τη στελέχωση της 
Οικονομικής και Τεχνικής Υπηρεσία και των υπηρεσιών 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καθαριότητας. 

Όσον αφορά το Κέντρο Υγείας και το Αστυνομικό 
Τμήμα Πάρου, ο Δήμος Πάρου με συνεχείς παρεμβά-

σεις προς τα αρμόδια Υπουργεία Υγείας και Δημοσίας 
Τάξης αιτείται την περαιτέρω στελέχωση τους ενώ 
συγχρόνως στηρίζει με ιδία μέσα τη λειτουργία τους.

Μύθος 4ος: Ο Δήμος Πάρου δεν υλοποίησε έργα 
αποκατάστασης των φθορών των σχολικών κτιρίων.

Αλήθεια: Από την πρώτη στιγμή εκπονήσαμε με-
λέτες και υλοποιήσαμε μικρά και μεγάλα έργα συντή-
ρησης, εξωραϊσμού και ενεργειακής αναβάθμισης των 
σχολικών μονάδων.

Εκλογές

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), 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, Αρτοποιείο «Αλιπράντης» Περιφερειακός, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Mini Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένη Σαρρή, Stradale cafe | ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα,  Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Ραγκούση, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Μπαρμπαρίγου 
Ευαγγελία χρωματοπωλείο, «Ηλεκτρουδραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣ-

ΤΟΛΟΙ: Πρατήριο καυσίμων «Ελίν» Τσαλίκης, Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: 
Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | 
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 
Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑ-
ΡΑΣ: Πρατήριο άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, 

Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣ-
ΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα 

«Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Nautica cafe - Μωράκης

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 494

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν περιελάμβαναν 
κατά περίπτωση την υγρομόνωση & θερμομόνωση 
της οροφής των σχολικών κτιρίων, την αλλαγή εξω-
τερικών κουφωμάτων, εργασίες διαμόρφωσης και 
συντήρησης των γηπέδων τους, επισκευή-αποκα-
τάσταση των ενανθρακωμένων σκυροδεμάτων και 
επιχρισμάτων, χρωματισμούς εσωτερικά -εξωτερικά, 
κατασκευή/αλλαγή περίφραξης, επισκευή περγκολών, 
τοποθέτηση εσχαρών για την απορροή των όμβριων 
υδάτων, τη δημιουργία ή τον εξωραϊσμό 
των παιδικών χαρών στα νηπιαγωγεία.

Στο ΕΠΑΛ Πάρου κατασκευάστηκε 
σύγχρονος χώρος πολιτισμού, με σκηνή 
θεάτρου, καμαρίνια, φουαγιέ και κεκλι-
μένο χώρο θέασης. Στο Δημοτικό Αρχι-
λόχου - Μάρπησσας κατασκευάστηκαν 
νέες αίθουσες διδασκαλίας και αίθουσα 
πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκ-
δηλώσεων (Κλειστό).

Ολοκληρώσαμε την κατασκευή και 
εγκαινιάσαμε το Νηπιαγωγείο Αγκαιριάς, 
ανακαινίσαμε πλήρως τον Παιδικό Σταθ-
μό Παροικιάς, εξασφαλίσαμε χρηματοδό-
τηση για την κατασκευή Βρεφονηπιακού 
Σταθμού στον Αρχίλοχο, αναθέσαμε τη 
μελέτη κατασκευής του 2ου Γυμνασί-
ου Παροικιάς. Τέλος, ολοκληρώσαμε τη 
γεωτεχνική μελέτη και βρισκόμαστε στο 
στάδιο της σύνταξης της αρχιτεκτονικής 
μελέτης για την κατασκευή του πρώτου 
ιδιόκτητου νηπιαγωγείου στο Αγροκήπιο 
Παροικιάς.

Μύθος 5ος: Καθυστερεί η κατασκευή 
του 2oυ Γυμνασίου Παροικιάς.

Αλήθεια: Δώσαμε προτεραιότητα στις 
μελέτες για την κατασκευή ενός σύγχρο-
νου κτιρίου που θα στεγάσει το 2ο Γυ-
μνάσιο Παροικιάς.

Το ιστορικό των ενεργειών που απαι-
τήθηκαν περιλαμβάνει την προκήρυξη 
σύμβασης εκπόνησης της μελέτης, την 
έγκριση του προσυμβατικού ελέγχου από 
το ελεγκτικό συνέδριο, τον έλεγχο της 
νομιμότητας του διαγωνισμού από την 
αποκεντρωμένη, την υπογραφή συμβά-
σεων,  την υποβολή των προμελετών και 
το πρακτικό αξιολόγησής τους, την υπο-
βολή ενστάσεων επί του πρακτικού αξι-
ολόγησης των προμελετών, την έγκριση 
από την Οικονομική Επιτροπή του πρα-
κτικού βαθμολόγησης των οικονομικών 
προσφορών και την επιλογή αναδόχου.

Πρόσφατα, υπογράψαμε τη σύμβαση 
ανάθεσης της μελέτης, τελικής δαπάνης 
143.22,766 ευρώ, συμπεριλαμβανομένης 
ΦΠΑ, με έκπτωση 66,29%.

Το έργο περιλαμβάνει: αρχιτεκτονι-
κή μελέτη, ειδική αρχιτεκτονική μελέτη, 
στατική μελέτη, ηλεκτρομηχανολογική 
μελέτη, μελέτη ενεργητικής και παθητικής πυροπρο-
στασίας, γεωτεχνική μελέτη, γεωλογική μελέτη, μελέ-
τη ενεργειακής απόδοσης κτηρίων και περιβαλλοντική 
μελέτη.

Μύθος 6ος: Ο Δήμος Πάρου δεν αξιοποίησε το 
Αγροκήπιο Νάουσας για την κατασκευή αθλητικών 
εγκαταστάσεων 

Αλήθεια: Υιοθετήσαμε την πρόταση των Συλλόγων 
της Νάουσας και αναζητούμε λύσεις για την κατα-
σκευή τους.

Τον 07/18 κάναμε επικαιροποίηση της πρώτης με-
λέτης (2014) για τις αθλητικές εγκαταστάσεις στη 
Νάουσα. Στη συνέχεια, οι σύλλογοι «ΝΗΡΕΑΣ» και 
«ΝΑΙΑΣ», παρουσίασαν τον Δεκέμβριο του 2018 νέα 
πρόταση η οποία προέβλεπε την προσθήκη κολυμβη-
τηρίου και την αλλαγή χωροταξικού προσδιορισμού 
του γηπέδου. Η αλλαγή αυτή κατέστησε ανεπαρκές το 
δημοτικό οικόπεδο με συνέπεια να πρέπει να αγορα-
στούν όμορες ιδιοκτησίες. Τον Ιανουάριο του 2019 η 
πρόταση των συλλόγων ήρθε στο Δημοτικό Συμβού-

λιο, το οποίο την ενέκρινε και όρισε επιτροπή με αντι-
κείμενο την εφαρμογή του σχεδίου, την οργάνωση, και 
επίσπευση των διαδικασιών.

 Είναι πρόσθεση μας να σεβαστούμε την επιθυμία 
των Συλλόγων και των κατοίκων της Νάουσας και θα 
προβούμε σε κάθε ενέργεια, ανεξαρτήτου κόστους, 
για να παραδώσουμε στη νεολαία και τους αθλητές 
ένα ολοκληρωμένο αθλητικό πάρκο σε εύλογο χρονι-
κό διάστημα.

 Μύθος 7ος: Δεν έχει αναζητηθεί λύση για το κυ-
κλοφοριακό Παροικιάς (Λιμάνι-Περιφερειακός-Πεζο-
δρόμιο Περιφερειακού)

Αλήθεια: Οποιαδήποτε κυκλοφοριακή ρύθμιση, 
βάσει νομοθεσίας από το 2013   απαιτεί την ύπαρξη 
αντίστοιχης εγκεκριμένης μελέτης.

Η επίλυση του κυκλοφοριακού μας απασχόλησε 
από την πρώτη στιγμή και επιχειρήσαμε να βρούμε 
λύση μέσω του masterplan και της ανάθεσης μελε-
τών. Τελευταία απευθυνθήκαμε στον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γκόλια. Έγιναν μετρήσεις σε 
33 σημεία, η επεξεργασία των οποίων αναμένεται να 
προσδιορίσει με ακρίβεια τα κυκλοφοριακά  χαρακτη-
ριστικά όλων των κεντρικών οδών και να συμβάλει 
στην εξεύρεση των καταλληλότερων λύσεων για τη 
ρύθμιση της κυκλοφοριακής κίνησης και τη συνολική 
αναμόρφωση του οδικού περιβάλλοντος της πόλης. 

Για την πεζοδρόμηση του Περιφερειακού, 
έχουμε πρόθεση να ξεκινήσουμε  το έργο, όμως η δι-
αδικασία κωλυσιεργεί γιατί υπάρχουν κτίσματα στον 

χώρο που έχει απαλλοτριωθεί για το έργο αυτό. 
Τέλος, στις προθέσεις μας είναι και η κατασκευή 

ενός 2ου περιφερειακού, όμως στη μελέτη που εκπο-
νήθηκε στο παρελθόν, μέσα στον άξονα του δρόμου 
υπάρχουν 12 σπίτια με κανονική αδειοδότηση, γεγο-
νός που τη καθιστά μη επικαιροποιημένη και απαιτεί 
νέα. Για να προχωρήσουμε είναι απαραίτητο να εκ-
πονηθεί το σχέδιο πόλης της Παροικιάς. Προηγείται 
όμως όλων η έγκριση του  γενικού πολεοδομικού σχε-

διασμού, η οποία αναμένεται. Η μελέτη 
για το σχέδιο πόλης Παροικίας κοστίζει 
περίπου 1.000.000.

Μύθος 8ος: Ο Δήμος Πάρου δεν 
φροντίζει τα Αδέσποτα Ζώα.

Αλήθεια: Ο Δήμος έχει δώσει την 
τελευταία 4ετία 54.000 ευρώ σε στει-
ρώσεις κι εμβολιασμό 1.113 ζώων και 
βρίσκεται σε διαδικασία προκήρυξης δια-
γωνισμού για την εύρεση χώρου όπου θα 
κατασκευαστεί δημοτικό καταφύγιο.

Η νομοθεσία είναι συγκεκριμένη σε ότι 
αφορά την αρμοδιότητα των Δήμων για 
τη προστασία και φροντίδα των αδέσπο-
των ζώων συντροφιάς. Στα πλαίσια αυτά 
και σε αγαστή συνεργασία με τις φιλοζω-
ικές που δραστηριοποιούνται στο νησί, τα 
αδέσποτα ζώα περισυλλέγονται και οδη-
γούνται σε συμβαλλόμενα κτηνιατρεία 
που διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή 
όπου υποβάλλονται σε κτηνιατρική εξέ-
ταση και θεραπεία, στειρώνονται, σημαί-
νονται ηλεκτρονικά και καταγράφονται.

Μύθος 9ος: Ο Δήμος δεν ενδιαφέρε-
ται για την εικόνα της Παροικιάς και την 
περιβαλλοντική καταστροφή που προκα-
λεί η λειτουργία του Εμπορικού Λιμανιού

Αλήθεια: Έχει ήδη αποφασιστεί η με-
ταφορά του Εμπορικού Λιμένα.

Ένα χρονίζων πρόβλημα για τη Παροι-
κιά είναι η συνύπαρξη του επιβατικού 
με τον εμπορικό λιμένα και οι συνέπειες 
στη λειτουργία του κεντρικού λιμένα, την 
ατμοσφαιρική ρύπανση, την αισθητική 
του περιβάλλοντος, τη διάβρωση του βυ-
θού και την επιβάρυνση του κυκλοφορι-
ακού. 

Μέσω του Masterplan για τον κεντρικό 
λιμένα Πάρου, προτείνουμε την απομά-
κρυνση του Εμπορικού Λιμένα και την κα-
τασκευή στην ευρύτερη περιοχή, μαρίνας 
244 τουριστικών σκαφών και 6 θέσεων 
για την υποδοχή MegaYaght. 

Μύθος 10ος: Οι παραλίες και οι κοι-
νόχρηστοι χώροι έχουν ανεξέλεγκτα κα-
ταληφθεί από τους επαγγελματίες του 
τουρισμού.

Αλήθεια: Η χρήση αιγιαλού και παραλίας δεν ανή-
κει στην δικαιοδοσία του Δήμου Πάρου αλλά στο Γρα-
φείο Κτηματικής Περιουσίας. Ο αιγιαλός δεν αφορά 
μόνο ομπρελοκαθίσματα αλλά και τραπεζοκαθίσματα 
(π.χ. ένα μέρος του λιμανιού της Νάουσας και της Πα-
ροικιάς).

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (ΦΕΚ 1636Β 
/2017), ο Δήμος έχει μόνο την υποχρέωση, όποτε δι-
απιστώνει καταπατήσεις ή αυθαίρετες επεμβάσεις επί 
των συγκεκριμένων κοινοχρήστων χώρων, να ενημε-
ρώνει άμεσα το τοπικό Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας 
Περιουσίας. Δεν είναι αρμόδιος για την επιβολή και 
είσπραξη προστίμων που αφορούν παραβάσεις της 
απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας και δεν μπορεί 
να προβεί σε κατασχέσεις. 

Ο Δήμος Πάρου είναι ο καθ’ ύλην  αρμόδιος αδει-
οδοτικός φορέας για την παραχώρηση κοινοχρήστου 
δημοτικού χώρου (τραπεζοκαθίσματα). Μέσα στο 
2018 πραγματοποιηθήκαν 58 ελέγχοι/αυτοψίες σε 39 
επιχειρήσεις και όπου διαπιστώθηκε  παράβαση επι-
βλήθηκε το ανάλογο πρόστιμο.

Εκλογές
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Antiparos 
Routes

Ο δήμος Αντιπάρου, επιδιώκοντας την επιμήκυνση 
της τουριστικής περιόδου, συνεργάστηκε με την Κοι-
νωφελή Επιχείρηση του και το Δίκτυο Αειφόρων Νή-
σων (Δάφνη), με στόχο τον εμπλουτισμό του ήδη προ-
σφερόμενου τουριστικού προϊόντος. Αποτέλεσμα της 
συνεργασίας αυτής αποτέλεσε το δίκτυο περιήγησης 
«Antiparos routes».

Για τη συγκρότηση του δικτύου περιήγησης αξιο-
ποιήθηκαν μονοπάτια, ημιονικοί οδοί, γιδόστρατες, 
αγροτικοί χωματόδρομοι, δρόμοι μεταλλευτικής δρα-
στηριότητας και δασικοί χωματόδρομοι. Οι θεματικές 
περιηγήσεις του δικτύου «Antiparos routes» φέρνουν 
τον επισκέπτη κοντά στις κρυφές γωνιές της Αντιπά-
ρου και αποκαλύπτουν τη φυσική/γεωλογική και πολι-
τιστική κληρονομιά του νησιού.

Οι διαδρομές Αντιπάρου αποτελούν ένα μωσαϊκό πε-
ριήγησης με «βότσαλα»: το σπήλαιο με τον αρχαιότερο 
σταλαγμίτη της Ευρώπης ηλικίας 45 εκατομμυρίων 
ετών, τα ηφαιστειακά και αποσαθρωμένα πετρώματα, 
τις αυτόχθονες οινοποιήσιμες ποικιλίες σταφυλιών και 
τον τρύγο, τους υγροβιότοπους των μεταναστευτικών 
πουλιών, τη μεταλλευτική ιστορία, τους αιωνόβιους 
κέδρους, το κάστρο και τον παραδοσιακό οικισμό και 
την κορυφή του Προφήτη Ηλία με τη θέα σε 15 νησιά!

Λαμβάνοντας υπόψη την αυξητική τάση των ανε-
ξάρτητων ταξιδιωτών με ειδικό κίνητρο βασισμένο 
στο περπάτημα (Independent Self-Guided Walkers), 
των οποίων χαρακτηριστικό αποτελεί η αυτόνομη εξε-
ρεύνηση ενός τουριστικού προορισμού, αξιοποιήθηκαν 
όλα τα στοιχεία ειδικών κινήτρων και σχεδιάστηκαν οι 
θεματικές αφηγήσεις. Επιπλέον, προτάθηκε η δυνατό-
τητα χρήσης του ποδηλάτου σε κάποιες διαδρομές δε-
δομένης της ύπαρξης αρκετών χωματόδρομων, στους 
οποίους όμως δε συναντώνται μηχανοκίνητα μέσα.

Το δίκτυο περιήγησης «Antiparos routes» στοχεύ-
ει στη διασύνδεση με άλλους τομείς της οικονομίας 
(παραγωγή τοπικών προϊόντων – πολιτισμός) και την 
προσφορά ενός τουριστικού προϊόντος εμπειρίας. 
Απώτερος στόχος του δήμου Αντιπάρου είναι η άρση 
της εποχικότητας και η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, 
η οποία διαχειρίζεται ισόρροπα την κοινωνική, οικονο-
μική, πολιτισμική και περιβαλλοντική δομή του τουρι-
στικού προορισμού.

Το σπήλαιο Ωλίαρος και οι γεωδιαδρομές στη με-
ταλλευτική ιστορία θα αποτελέσουν τα στοιχεία γεω-
ποικιλότητας με τα οποία ο δήμος Αντιπάρου θα υπο-
βάλλει τη συμμετοχή του στο υπό σύσταση γεωπάρκο 
Κυκλάδων. Ως γεωπάρκο ορίζεται η περιοχή η οποία 
περιέχει έναν ικανό αριθμό γεώτοπων, αποτελώντας 

ένα μωσαϊκό γεωλογικών χαρακτηριστικών ιδιαίτε-
ρου επιστημονικού ενδιαφέροντος και σπανιότητας. 
Συνήθως, το ενδιαφέρον της περιοχής δεν είναι μόνο 
γεωλογικό, αλλά κατέχει επιπλέον οικολογική, αρχαιο-
λογική, ιστορική και πολιτισμική αξία. Η ανάδειξη των 
τόπων γεωλογικής κληρονομιάς (γεώτοποι) συμβάλ-
λουν στην ανάπτυξη μιας μορφής τουρισμού ειδικών 
κινήτρων, η οποία καλείται γεωτουρισμός και βρίσκε-
ται σε διαρκή άνοδο τα τελευταία δέκα χρόνια.

Επιπλέον, οι βασικοί κανόνες συμπεριφοράς που 
προωθούνται κατά την περιήγηση στο «Antiparos 
routes» διέπονται από το σκεπτικό «Μην αφήνετε 
ίχνη» (Leave No Trace). Οι πινακίδες υποδοχής των 
διαδρομών προτρέπουν τον επισκέπτη να σεβαστεί 
κάθε στοιχείο του φυσικού και του ανθρωπογενούς 
περιβάλλοντος. 

Τέλος, η παραγωγή των πινακίδων του δικτύου πε-
ριήγησης πραγματοποιήθηκε με τη συνεργασία της 
εταιρείας «Smile Web» προωθώντας την ενίσχυση της 
τοπικής οικονομίας.

Γεωργία Κανελλοπούλου 
Σύμβουλος βιώσιμου τουρισμού 

και κοινωνικής οικονομίας 
Δίκτυο «Δάφνη»

Δρομολόγια
Η κοινοπραξία φέρι μπόουτ που δραστηριοποιείται 

στη γραμμή Αντιπάρου – Πούντας Πάρου και αντί-
στροφα, δημοσιοποίησε τα δρομολόγια από 1η Μαΐου 
2019.

Από Αντίπαρο
07:00 – 07:45 – 08:15 – 08:45 - 09:15 – 09:45 

– 10:15 – 10:45 - 11:15 – 11:45 – 12:15 – 12:45 
- 13:15 – 13:45 – 14:15 – 14:45 - 15:15 – 15:45 
– 16:15 – 17:15 - 18:15 – 19:15 – 20:15 – 21:15 - 
22:30 – 23:15 – 00:15

Από Πούντα
07:15 – 08:00 – 08:30 – 09:00 - 09:30 – 10:00 

– 10:30 – 11:00 - 11:30 – 12:00 – 12:30 – 13:00 
- 13:30 – 14:00 – 14:30 – 15:00 - 15:30 – 16:00 
– 16:30 – 17:30 - 18:30 – 19:30 – 20:30 – 21:30 - 
22:45 – 23:30 – 00:30.

Πού θα 
μειωθεί ο ΦΠΑ

Ένα σχέδιο που προβλέπει τη μετάταξη από την 
υψηλή κλίμακα του ΦΠΑ 24% στη χαμηλότερη του 
13%, το οποίο αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις 
τιμές τροφίμων, επεξεργάζεται το επιτελείο της κυβέρ-
νησης, με στόχο να το παρουσιάσει κατά την προεκλο-
γική περίοδο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συγκεκριμένο πακέ-
το αναμένεται να ανακοινωθεί από τον πρωθυπουρ-
γό Αλέξη Τσίπρα στο διάστημα προ των ευρωεκλο-
γών και αυτοδιοικητικών εκλογών της 26ης Μαΐου. 
Αφορμή ώστε η κυβέρνηση να προχωρήσει σε αυτήν 
την ενέργεια στάθηκε το υπερπλεόνασμα που κατα-
γράφηκε το 2018, το οποίο «εκτοξεύτηκε» στο 4,3% 
του ΑΕΠ. Κατά τις ίδιες πηγές, πέρα από τις αλλαγές 
στον ΦΠΑ, η κυβέρνηση εξετάζει ακόμη ένα πακέτο 
παροχών, που ενδέχεται να έχει τη μορφή μιας 13ης 
σύνταξης.

Σε ποια προϊόντα 
Οι δρομολογούμενες αλλαγές στον ΦΠΑ αναμένε-

ται να επηρεάσουν τις τιμές δεκάδων βασικών προ-
ϊόντων διατροφής, που σήμερα επιβαρύνονται με τον 
«τσουχτερό» φόρο του 24%.

Οι ελαφρύνσεις θα στοχεύσουν σε συγκεκριμένη 
κατηγορία τροφίμων, στην οποία περιλαμβάνονται τα 
εξής προϊόντα: Καφές, Κακάο, Τσάι, Χαμομήλι, Άλλα 
αφεψήματα, Ζάχαρη, Αλάτι, Ξίδι, Μπαχαρικά, Αλλα-
ντικά, Μαρμελάδες, Σοκολάτες, Γκοφρέτες, Μπισκότα, 
Παγωτά, Κρουασάν, Παξιμάδια, Κονσέρβες, Σνακ (πα-
τατάκια, ποπ κορν κ.ά.), Δημητριακά, Ηλιέλαια, Σογιέ-
λαια, Καλαμποκέλαια, Φυτικές λιπαρές ουσίες.

Κλάδος εστίασης
Παρότι το τελικό σχέδιο βρίσκεται υπό εξέταση, τα 

αρμόδια στελέχη της κυβέρνησης «ζυγίζουν» και το 
σενάριο μειωμένου ΦΠΑ στον χώρο της εστίασης. 
Μια τέτοια αλλαγή θα επιφέρει σημαντικές μειώσεις 
στον χώρο της εστίασης που σήμερα επιβαρύνεται με 
ΦΠΑ 24%.

Αυτή η υψηλή κλίμακα ΦΠΑ σήμερα αφορά στα 
εξής καταστήματα: Οβελιστήρια (σουβλατζίδικα κ.ά.), 
Πιτσαρίες, Αρτοποιεία, Εστιατόρια, Ταβέρνες, Μεζε-
δοπωλεία, Καφετέριες, Ζαχαροπλαστεία, Σνακ Μπαρ, 
Φαστ Φουντ, Κυλικεία – Καντίνες κ.ά.

Τέλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, η μετάταξη 
στον ΦΠΑ των προϊόντων και υπηρεσιών από το 24% 
στο 13% αναμένεται να ακολουθηθεί από μια σταδι-
ακή μείωση του φόρου της υψηλής κλίμακας, από το 
24% στο 22%.

Υποψήφια με 
Χατζημάρκο 
η κ. Γεωργίου

Την υποψηφιότητα της ιατρού Άννας Γεωργίου 
από την Αντίπαρο, στις επικείμενες περιφερειακές 
εκλογές, ανακοίνωσε ο συνδυασμός του κ. Γ. Χατζη-
μάρκου: «Μπροστά το Νότιο Αιγαίο».

Στη δήλωσή της με την οποία ανακοινώνει την από-
φασή της να συμπορευτεί με τον συγκεκριμένο συνδυ-
ασμό η κ. Γεωργίου, υποστηρίζει:

«Αποφάσισα να μετέχω σαν σύμβουλος στις επικεί-
μενες  περιφερειακές εκλογές, μαζί με τον Περιφερει-
άρχη μας, Γιώργο Χατζημάρκο, και με την παράταξη 
«Μπροστά το Νότιο Αιγαίο» με βαθιά συναίσθηση της 
ευθύνης και της συνέπειας που απαιτείται. Η άμεση, 
ειλικρινής και θερμή προσέγγισή του, ο σεβασμός 
και το κύρος που αποπνέει η προσωπικότητά του, 

σαν γνήσιος ηγέτης με όραμα και στόχους και με την 
αποφασιστικότητα να τους διεκδικήσει, ήταν οι λόγοι 
που τελικά με οδήγησαν στο πλευρό του, ώστε να τον 
στηρίξω σε μια ακόμα επιτυχημένη θητεία, στη δυ-
σκολότερη ίσως περιφέρεια της χώρας.

Ακόμα και το μικρό νησί της Αντιπάρου μπορεί να 
δώσει το στίγμα του και να διεκδικήσει τις αλλαγές 
που απαιτούνται για την ευημερία, την ανάπτυξη και 
την εξασφάλιση ενός καλύτερου αύριο για εμάς και 
τα παιδιά μας».

Αντίπαρος - Ειδήσεις

Λαξευτό τμήμα του παλαιού δρόμου του μεταλλείου

Η παραλία των Βορινών
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Αστυνομικά

Από την αστυνομική διεύθυνση Νοτίου Αιγαίου δη-
μοσιοποιήθηκαν οι παρακάτω ειδήσεις που αφορούν 
παραβατικές πράξεις στην Πάρο

- Τη Μ. Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019, από αστυ-
νομικούς του αστυνομικού τμήματος Πάρου, συνελή-
φθη ένας 42χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για 
παράνομη κατοχή ειδών πυροτεχνίας και φυσιγγίων, 
με σκοπό τη διάθεση-πώληση. Ειδικότερα, στο πλαίσιο 
εφαρμογής επιχειρησιακού σχεδιασμού στοχευμένων 
δράσεων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Δι-
εύθυνσης Ν. Αιγαίου για την καταπολέμηση της πα-
ράνομης κατοχής, εμπορίας και χρήσης βεγγαλικών-
κροτίδων, πραγματοποιήθηκε αστυνομικός έλεγχος σε 
επιχείρηση του κατηγορουμένου όπου, παρουσία δικα-
στικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνο-
λικά: α) 8.510 κροτίδες τυποποιημένες και β) 11.308 
πυροτεχνήματα και παιδικά αθύρματα (φωτό).

- Στις 25/4/2019 συνελήφθη στην Πάρο, από 
αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Πάρου, 
60χρονος ημεδαπός ο οποίος ενεπλάκη σε τροχαίο 
ατύχημα οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και αρνήθηκε 
να υποβληθεί σε έλεγχο μέθης. Επιπλέον, ο 60χρονος 
αντιστάθηκε σθεναρά κατά τη σύλληψη του απειλώ-
ντας και εξυβρίζοντας τους αστυνομικούς. 

Καθαριότητα 
στη Νάουσα

Από τη δημοτική κοινότητα Νάουσας δημοσιοποιή-
θηκε δελτίο Τύπου που αφορά την καθαριότητα στο 
χωριό.

Το μήνυμα της δημοτικής κοινότητας Νάουσας έχει 
ως εξής:

«{…] Ας τηρήσουμε όλοι  τα αυτονόητα: 
- Να διατηρούμε καθαρό το χώρο μπροστά από το 

σπίτι και την επιχείρησή μας. 

- Να τοποθετούμε τις σακούλες απορριμμάτων 
μέσα και όχι δίπλα στους κάδους.

- Να μην τοποθετούμε σακούλες απορριμμάτων 
εκεί όπου δεν υπάρχουν κάδοι.

- Να μην αφήνουμε σκουπίδια στις παραλίες.
- Να μην τοποθετούμε κλαδιά και μπάζα σε χώρους 

που δεν επιτρέπεται αλλά μόνο σ’ αυτούς που έχουν 
οριστεί από το δήμο και μετά από τηλεφωνική επικοι-
νωνία (2284 0 24059).

- Να κάνουμε ανακύκλωση.
- Να διδάξουμε στα παιδιά μας βασικούς κανόνες 

καθαριότητας περιβάλλοντος, με την καλύτερη μέθο-
δο διδασκαλίας, το παράδειγμά μας».

Καμία 
ανοχή στα 
φασιστοειδή

Η Κ.Ο.Β. Πάρου του ΚΚΕ δημοσιοποίησε στις 
25/4/2019 το παρακάτω δελτίο Τύπου, σχετικά με τις 
συνεχιζόμενες προβοκάτσιες εις βάρος της στο νησί 
μας.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Με στόχο τη συντριβή του Κομμουνιστικού Κόμ-

ματος Γερμανίας, η ηγεσία του ναζιστικού κόμματος 
οργάνωσε το Φλεβάρη 1933 τον εμπρησμό του κτιρί-
ου του γερμανικού κοινοβουλίου (Ράιχσταγκ) και στη 
συνέχεια κατηγόρησαν γι’ αυτό τους κομμουνιστές. 
Ο υπαρχηγός του ναζιστικού κόμματος, Χέρμαν Γκέ-

ρινγκ, αργότερα ομολόγησε ότι αυτή η προβοκάτσια 
ήταν δημιούργημά του. 

Κάποιοι «νοσταλγοί» αυτών των εποχών στο τόπο 
μας, νομίζουν ότι μπορούν να επαναλάβουν την ιστο-
ρία. Με το σπρέι λοιπόν στο χέρι, συνεχίζοντας το 
«έργο» των τελευταίων ημερών, έφτασαν στο σημείο 
να ρυπάνουν νεκροταφείο (Πρόδρομος) και εκκλησία 
(Αγ. Πακού). 

Οι κομμουνιστές έχουν επανειλημμένα έχουν απο-
δείξει ότι δεν τρομοκρατούνται, σέβονται και προα-
σπίζουν τα σύμβολα και τα μνημεία της θρησκευτικής 
πίστης και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Οι προ-
βοκάτορες όμως με το αρρωστημένο τους  μυαλό και 
με προφανείς προεκλογικά επιδιώξεις, επιδιώκουν να 
αμαυρώσουν αυτήν ακριβώς τη στάση και τη θέση.

Καλούμε το παριανό λαό να απορρίψει κάθε 
προσπάθεια διχασμού, να μη δείξει καμιά ανο-
χή στα φασιστοειδή  και να τα στείλει εκεί που 
ανήκουν, στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας».

Φίλες και Φίλοι,
Συστρατεύοµαι µε τον Γιώργο Χατζηµάρκο και την παράταξή του «Μπροστά το Νότιο Αιγαίο», επειδή έχω εκτιµήσει το πολύ σηµα-

ντικό και αποτελεσµατικό έργο της πρώτης θητείας του στο τιµόνι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το έργο του αναγνωρίζεται από 
όλους τους κατοίκους των νησιών µας και αποτελεί κίνητρο για να τον εµπιστευτούν ξανά να συνεχίσει δυναµικά την αναπτυξιακή 
του πορεία.

Συµµετέχω σε αυτή την οµάδα γιατί θέλω να συµβάλλω στην συνολική βελτίωση των νησιών µας, χρησιµοποιώντας την εµπειρία 
και την γνώση µου.

Προτείνω λοιπόν:
Ανάπτυξη µε σεβασµό στο περιβάλλον. Να προστατεύσουµε τις φυσικές οµορφιές µας, τις παραλίες και τις θάλασσές µας.
Ανάπτυξη µε ιδιαίτερη φροντίδα για τον πολιτισµό και την πολιτιστική κληρονοµιά µας. Για την ανάδειξη των αρχαιολογικών 

θησαυρών, την επέκταση και αναβάθµιση του αρχαιολογικού µας µουσείου, την ανάδειξη του Φραγκοµονάστηρου στην Παροικία, 
το αρχαίο νεκροταφείο Παροικίας, το Πυργάκι στον Αµπελά, τον Άγιο Αντώνιο στη Μάρπησσα και το ∆εσποτικό στην Αντίπαρο. 

Ανάπτυξη για την βελτίωση της καθηµερινότητας των νησιωτών. Να συµβάλλουµε στην αντιµετώπιση των προβληµάτων της 
καθαριότητας, στη βελτίωση του οδικού δικτύου, των σχολικών κτηρίων και να βοηθήσουµε µε νέα έργα για την επάρκεια των 
υδάτινων πόρων των νησιών µας, καθώς και στην αειφόρο οργανωµένη ανάπτυξη του τουρισµού και όχι στην αύξηση των επισκε-
πτών στην τύχη.

Ανάπτυξη µε έµφαση στα ζητήµατα υγείας, παιδείας και αθλητισµού. Να συνδράµουµε δυναµικά στις δραστηριότητες της νέας 
γενιάς, στον αθλητισµό και τον πολιτισµό και να ενισχύσουµε τις υποδοµές υγείας ώστε να νιώθουν ασφάλεια οι κάτοικοι και οι 
χιλιάδες επισκέπτες µας.

Η επιστηµονική κατάρτιση και η πολύχρονη ενασχόλησή µου µε τα κοινά, από διαφορετικές  θέσεις, είναι τα εχέγγυα για την 
δυναµική µου συνεισφορά στην κοινή προσπάθειά µας, για την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών, µε επικεφαλής τον Γιώργο Χατζη-
µάρκο.

Όραµά µου είναι, η πρόοδος, η ανάπτυξη και η ποιότητα ζωής στα νησιά µας!

Βαζαίος Γ. Πετρόπουλος
Υποψήφιος στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

vazaios.studio265@gmail.com
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Τα νησιά µας
τόπος ανάπτυξης

& ευηµερίας

Τζανακόπουλος Παντελής
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.

Υποψήφιος Περιφερειακός ΣύµβουλοςΜανώλης Γλυνός
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου

Τηλ. 697 7808355
pantigana47@gmail.com

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Κωνσταντίνος Ν. Μπιζάς
Μαθηµατικός
Περιφερειακή Ενότητα Πάρου - Αντιπάρου

T. 6945405315 | kbizas@otenet.gr
kostasbizas.blogspot.com |   Costas Bizas
    costasbizas |     COSTAS BIZAS

Σύµβουλοι αξιοποίησης ακινήτων

Γιώργος Κοττίκας - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός  Ε.Μ.Π.
Ιωάννα Καλακώνα - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός  Ε.Μ.Π.

Άγγελος Κοττίκας - Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ

Τηλέφωνο γραφείου: (+30) 22840 23137
www.remax-prime.gr ● remax.paros@gmail.com
Φιλόθεου Ζερβάκου 22 - Λιαροκόπι - Παροικία

Εµπιστευτείτε σ’ εµάς το ακίνητό σας

Τοπικές ειδήσεις

«Ο Ασκητής»
Οι εκδόσεις «GEMA» και το βιβλιοπωλείο «Αναγέν-

νηση», μας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου 
του Δημήτρη Καλανδράνη, «Ο Ασκητής».

Η παρουσίαση του βιβλίου θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 12 Μαΐου και ώρα 7.30 μμ στην αί-
θουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλο-
χος» στην Παροικιά.

Το βιβλίο, υπό τον συντονισμό του κ. Κων/νου Ρα-
γκούση, θα παρουσιάσουν η κ. Μοσχούλα Κοντοσταύ-
λου, ο κ. Χρίστος Γεωργούσης και η κ. Κωνσταντίνα 
Ροδάνθη. Η εκδήλωση είναι υπό την αιγίδα του δήμου 
Πάρου και της ΚΔΕΠΑΠ.

Αύξηση 
αφίξεων 
επιβατών

Οι αποβιβασθέντες στο λιμάνι της Πάρου για το 
χρονικό διάστημα από 18 έως 28/4/2019 έφτασαν 
τους 21.716 και ο αριθμός αυτός είναι ο καλύτερος 
της τελευταίας δεκαετίας στο νησί μας. 

Η μεγαλύτερη έλευση επιβατών στην Πάρο πραγμα-

τοποιήθηκε τη Μ. Παρασκευή 26/4/2019 κατά 
την οποία είχαμε την αποβίβαση 4832 ατόμων.
Επίσης, την ίδια ημέρα είχαμε 12 κατάπλους πλοίων, 
που ο αριθμός αυτός ήταν ο μεγαλύτερος των ημερών. 
Ακόμα, τη φετινή περίοδο των Πασχαλινών διακοπών 
είχαμε την κάθοδο από τα πλοία 3.512 αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσης, 328 φορτηγών, 7 λεωφορείων και 
435 δικύκλων. 

Τέλος, κατά την περσινή περίοδο του Πάσχα είχαμε 
προς αποβίβαση στον λιμένα του νησιού μας 13.583 
επιβάτες, το 2017 είχαμε 15.392 επιβάτες, το 2016 
είχαμε 18.845 επιβάτες, το 2015 είχαμε 9.131 επιβά-
τες, κλπ.

Πρόσκρουση 
σκαφών

Στις 29/4, το βράδυ, κατά τη διάρκεια χειρισμών 
πρόσδεσης του Ε/Γ – Τ/Ρ σκάφους «SAVANA», ση-
μαίας Γαλλίας, στην προβλήτα θαλαμηγών Παροικιάς, 
προσέκρουσε ελαφρώς ο αριστερός πλωτήρας του 
στην πλώρη του Ε/Γ -Α/Ψ σκάφους «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥ-
ΡΟΙ» Λ. Πάρου 271, το οποίο ήταν ήδη πλαγιοδετημέ-
νο στην προβλήτα.

Κατά την πρόσκρουση προκλήθηκε μερική θραύση 
του πλωριού ξύλου (ποδόσταμο) του «ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡ-
ΓΥΡΟΙ» και μικρές εκδορές στον αριστερό πρυμναίο 
πλωτήρα του «SAVANA». 

Από το περιστατικό δεν υπήρξε τραυματισμός ή θα-
λάσσια ρύπανση, ενώ από το Λιμεναρχείο Πάρου απα-
γορεύτηκε ο απόπλους των δύο σκαφών μέχρι προ-
σκόμισης σχετικού βεβαιωτικού αξιοπλοΐας.

Δασοπροστασία
Με απόφαση του υπουργού Εσωτερικών, Αλέ-

ξη Χαρίτση, εγκρίθηκε η κατανομή ποσού ύψους 
16.910.000 ευρώ σε δήμους της χώρας, αποκλειστικά  
για την κάλυψη δράσεων αντιμετώπισης των δασικών 
πυρκαγιών, με χρέωση του λογαριασμού του υπουρ-
γείου Εσωτερικών «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των 
Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων.

Το εν λόγω ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί από τους 
δήμους, για τη χρηματοδότηση προγραμμάτων προ-
ληπτικού καθαρισμού της βλάστησης, με σκοπό την 
άμβλυνση των κινδύνων, σε περιοχές ιδιαίτερης προ-
στασίας, αλλά και για την απομάκρυνση των υπολειμ-
μάτων καθαρισμού της βλάστησης που ενεργείται για 
τους ίδιους λόγους από ιδιοκτήτες σε περιβάλλοντες 
χώρους κατοικιών και εκτάσεις. Επίσης, μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν έργα προληπτικού καθαρισμού της 
βλάστησης κυρίως στη ζώνη μίξης δασών – πόλεων 
και οικισμών για λόγους αντιπυρικής προστασίας των 

πολεοδομικών συγκροτημάτων αλλά και τη συντήρη-
ση και βελτίωση του δασικού οδικού δικτύου. Επίσης, 
ενισχύεται η εθελοντική δράση, ενώ παράλληλα κα-
λύπτονται οι ανάγκες που προκύπτουν από την έλλει-
ψη σε εξοπλισμό, λειτουργικά έξοδα και την κάλυψη 
δαπανών μίσθωσης οχημάτων για την ενίσχυση του 
έργου της καταστολής ή της αντιμετώπισης εκτάκτων 
αναγκών.

Τέλος, στην Πάρο δόθηκαν για τις παραπάνω 
δράσεις 36.000 ευρώ και στην Αντίπαρο 6.900 
ευρώ.
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Κε. Ροκονίδα, φτάνουµε τελικά στη κάλπη µε δύο µόνο συνδυασµούς. Οι 
Παριανοί θα επιλέξουν εύκολα την αυριανή τοπική διοίκηση του δήµου;

 Είναι κοινά αποδεκτό ότι η «Λαϊκή Συσπείρωση» παρουσιάζει πρωτό-
γνωρη δυναµική στην πορεία προς την κάλπη. Έχουν συστρατευθεί µαζί 
σας πολλά γνωστά ονόµατα της Παριανής κοινωνίας διαφορετικών πολι-
τικών πεποιθήσεων. Πως εξηγείτε αυτή την εξέλιξη;

Κ.Ρ.: Η σηµερινή εκλογική πραγµατικότητα στην Πάρο οφείλεται σε πολλούς πα-
ράγοντες. Θα µείνω σε τέσσερεις από αυτούς:

• Οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πολιτική του συνόλου των δυνάµεων που 
στήριζαν και στηρίζουν το αστικό πολιτικό σύστηµα της χώρας και το αδιέ-
ξοδο των αλλεπάλληλων κρίσεων του, που διαχρονικά όλοι τους ξεπουπου-
λιάζοντας την ελπίδα, έχουν καλλιεργήσει στο λαό µας την απαισιοδοξία, τον 
ατοµισµό, την απέχθεια και την έλλειψη ενδιαφέροντος για τα πολιτικά µας 
πράγµατα τοπικά και γενικά, έχουν οδηγήσει σε υποχώρηση τα κινήµατα διεκ-
δίκησης σε κάθε χώρο.

• Σ’ αυτή την πραγµατικότητα στο νησί µας, συνέβαλε τα µέγιστα µε την πε-
νταετή αδιέξοδη, αναποτελεσµατική και συµβιβαστική πολιτική της πρακτική 
η απερχόµενη δηµοτική αρχή του Μ. Κωβαίου, η οποία έχει καταγραφεί µε 
αρνητικό πρόσηµο από το παριανό λαό. 

• Επίσης, µετά την αδυναµία συγκρότησης ψηφοδελτίου του λεγόµενου κεντρο-
αριστερού χώρου και του κενού που δηµιουργείται, έχουν δηµιουργηθεί στο 
νησί µας καινούργια εκλογικά δεδοµένα, µια νέα εκλογική πραγµατικότητα µε 
δύο µόνο συνδυασµούς.

• Στη εκτίµηση που έχουν διαµορφώσει οι παριανές και οι παριανοί από τη δι-
αχρονική παρουσία, τη συνέπεια θέσεων και τον ξεκάθαρο λόγο της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης», που έχει µόνιµο προσανατολισµό στην υπεράσπιση αυτών που 
λέµε λαϊκά συµφέροντα.

Εµείς δε διεκδικούµε τη διοίκηση του δήµου από φιλοδοξία, αλλά από την ανα-
γκαιότητα να χειραφετηθεί η πλειοψηφία του παριανού λαού, να πιστέψει στο δίκιο 
και τη δύναµη της, να ανεβάσει τις απαιτήσεις της στο ύψος των σηµερινών ανα-
γκών της. Θέλουµε να διεκδικήσουµε, να παλέψουµε για να βελτιώσουµε την καθη-
µερινότητα του παριανού πολίτη και µαζί µε όλους εκείνους που συστρατεύτηκαν να 
κάνουµε την πραγµατική διαφορά.

Προφανώς αυτό είναι ένα «στοίχηµα» απέναντι στη πολιτική που είναι δέσµια 
αντιλαϊκών επιλογών και στηρίζεται στη λογική της συναλλαγής, τη ρουσφετολογία, 
τη κοροϊδία και το ψέµα. 

Τα µηνύµατα που έρχονται από κάθε γωνιά του νησιού είναι αισιόδοξα. Υπάρχει 
ένα τεράστιο ρεύµα στήριξης και συµπαράστασης προς τη «Λαϊκή Συσπείρωση» σε 

αντίθεση µε την αγανάκτηση των πολιτών για την απερχόµενη δηµοτική αρχή του 
Μ. Κωβαίου. Τώρα οι αναφορές του Μ. Κωβαίου στα εκλογικά ποσοστά που θα 
επιθυµούσε, εκφράζουν όνειρα εκτός εποχής αφού είναι «θερινής νυκτός».

Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά των δύο παρατάξεων; Γιατί να επιλέ-
ξουν την «Λαϊκή Συσπείρωση»;

Κ.Ρ.: Εµείς βάζουµε µπροστά τις ανάγκες του παριανού λαού για µια καλύτερη 
ζωή που την αξίζει και τα προβλήµατα του τόπου µας που έχουν να κάνουν µε αυτό. 

∆εν κρύβουµε ότι το πλαίσιο που λειτουργεί ο κάθε δήµος είναι αποτέλεσµα των 
αντιλαϊκών διαχρονικά κυβερνητικών πολιτικών, που εξειδικεύουν τοπικά τις κατευ-
θύνσεις της ΕΕ.

Λέµε ξεκάθαρα ότι έχουµε την ικανότητα καλύτερης αντιµετώπισης της καθηµερι-
νότητας στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπάρχουν.

Λέµε ξεκάθαρα ότι θα αντισταθούµε στην κυρίαρχη πολιτική, όποιο και αν είναι το 
«πάντρεµα» µετά τις βουλευτικές εκλογές, και στα εµπόδια που θα συναντήσουµε 
για τη λύση προβληµάτων που µας ταλανίζουν χρόνια.

∆εν κρύβουµε ότι θα χρειαστούµε και υπολογίζουµε στις πλάτες του παριανού 
λαού σε αυτή µας τη προσπάθεια. ∆εν φτάνει µόνο ένας δήµαρχος και ένα δηµοτι-
κό συµβούλιο για να αλλάξουν τα πράγµατα. Ο παριανός λαός πρέπει να βγει στο 
προσκήνιο, να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν όπως έκανε στη περίπτωση της 
υγείας.

Το αγκάλιασµα και η αποδοχή µας από τη µεγάλη πλειοψηφία της παριανής κοι-
νωνίας ξέρουµε ότι είναι αποτέλεσµα των συνθηκών που διαµορφώθηκαν σε αυτές 
τις εκλογές αλλά και αποτέλεσµα της εικοσιπεντάχρονης σχεδόν παρουσίας µας στη 
πολιτική ζωή του νησιού, ότι δεν µασάµε τα λόγια µας και δεν κάνουµε πίσω όταν 
βρεθούµε στα δύσκολα.

Ποια µπορεί να είναι η οµοιότητα µε τη παράταξη του Μ. Κωβαίου «επιµένουµε 
στην πράξη» όταν η ίδια η πράξη ακυρώνει την ονοµασία της παράταξης και προ-
καλεί τους παριανούς πολίτες µε αυτό που βιώνουν σαν πραγµατικότητα; Τι σχέση 
µπορεί να έχουµε εµείς µε τις µεγαλοστοµίες και την προσπάθεια εντυπωσιασµού 
µε φυλλάδια που στηρίζονται σε ψεύτικα στοιχεία;

Οι δηµόσιες σχέσεις, η επικοινωνιακή τακτική κενού περιεχοµένου, η δέσµευση 
υποψηφίων και ψηφοφόρων στη βάση της συναλλαγής και του ρουσφετιού, στη 
βάση του ψέµατος και της ελπίδας χωρίς αντίκρισµα, η υποκριτική «ανεξαρτησία» 
όταν ο µηχανισµός της Ν∆ είναι στη διάθεσή του, η στήριξή του στα µεγάλα συµφέ-
ροντα που υποθηκεύουν το µέλλον του παριανού λαού, είναι τα πολιτικά χαρακτη-
ριστικά του Μ. Κωβαίου. 

Όλα αυτά για να κρύψει την υποταγή του στις πολιτικές που δεν λύνουν τα προ-

Κ. Ροκονίδας: 
«Να κάνουµε 
την αλλαγή για 
την Πάρο και τις 
ανάγκες µας»
O επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου 
κ. Κώστας Ροκονίδας σε αυτή τη συζήτηση - 
συνέντευξη δίνει απαντήσεις στα ερωτήµατά µας αλλά 
και διασαφηνίζει θέµατα που µε τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
αποπροσανατολιστικά ή ακόµα σαν µοχλοί πίεσης 
και χειραγώγησης των ψηφοφόρων. 
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ένα τεράστιο ρεύµα στήριξης και συµπαράστασης προς τη «Λαϊκή Συσπείρωση» σε 

αντίθεση µε την αγανάκτηση των πολιτών για την απερχόµενη δηµοτική αρχή του 
Μ. Κωβαίου. Τώρα οι αναφορές του Μ. Κωβαίου στα εκλογικά ποσοστά που θα 
επιθυµούσε, εκφράζουν όνειρα εκτός εποχής αφού είναι «θερινής νυκτός».

 
 Ποια είναι η ουσιαστική διαφορά των δύο παρατάξεων; Γιατί να επιλέ-

ξουν την «Λαϊκή Συσπείρωση»;

Κ.Ρ.: Εµείς βάζουµε µπροστά τις ανάγκες του παριανού λαού για µια καλύτερη 
ζωή που την αξίζει και τα προβλήµατα του τόπου µας που έχουν να κάνουν µε αυτό. 

∆εν κρύβουµε ότι το πλαίσιο που λειτουργεί ο κάθε δήµος είναι αποτέλεσµα των 
αντιλαϊκών διαχρονικά κυβερνητικών πολιτικών, που εξειδικεύουν τοπικά τις κατευ-
θύνσεις της ΕΕ.

Λέµε ξεκάθαρα ότι έχουµε την ικανότητα καλύτερης αντιµετώπισης της καθηµερι-
νότητας στα πλαίσια των δυνατοτήτων που υπάρχουν.

Λέµε ξεκάθαρα ότι θα αντισταθούµε στην κυρίαρχη πολιτική, όποιο και αν είναι το 
«πάντρεµα» µετά τις βουλευτικές εκλογές, και στα εµπόδια που θα συναντήσουµε 
για τη λύση προβληµάτων που µας ταλανίζουν χρόνια.

∆εν κρύβουµε ότι θα χρειαστούµε και υπολογίζουµε στις πλάτες του παριανού 
λαού σε αυτή µας τη προσπάθεια. ∆εν φτάνει µόνο ένας δήµαρχος και ένα δηµοτι-
κό συµβούλιο για να αλλάξουν τα πράγµατα. Ο παριανός λαός πρέπει να βγει στο 
προσκήνιο, να διεκδικήσει αυτά που του ανήκουν όπως έκανε στη περίπτωση της 
υγείας.

Το αγκάλιασµα και η αποδοχή µας από τη µεγάλη πλειοψηφία της παριανής κοι-
νωνίας ξέρουµε ότι είναι αποτέλεσµα των συνθηκών που διαµορφώθηκαν σε αυτές 
τις εκλογές αλλά και αποτέλεσµα της εικοσιπεντάχρονης σχεδόν παρουσίας µας στη 
πολιτική ζωή του νησιού, ότι δεν µασάµε τα λόγια µας και δεν κάνουµε πίσω όταν 
βρεθούµε στα δύσκολα.

Ποια µπορεί να είναι η οµοιότητα µε τη παράταξη του Μ. Κωβαίου «επιµένουµε 
στην πράξη» όταν η ίδια η πράξη ακυρώνει την ονοµασία της παράταξης και προ-
καλεί τους παριανούς πολίτες µε αυτό που βιώνουν σαν πραγµατικότητα; Τι σχέση 
µπορεί να έχουµε εµείς µε τις µεγαλοστοµίες και την προσπάθεια εντυπωσιασµού 
µε φυλλάδια που στηρίζονται σε ψεύτικα στοιχεία;

Οι δηµόσιες σχέσεις, η επικοινωνιακή τακτική κενού περιεχοµένου, η δέσµευση 
υποψηφίων και ψηφοφόρων στη βάση της συναλλαγής και του ρουσφετιού, στη 
βάση του ψέµατος και της ελπίδας χωρίς αντίκρισµα, η υποκριτική «ανεξαρτησία» 
όταν ο µηχανισµός της Ν∆ είναι στη διάθεσή του, η στήριξή του στα µεγάλα συµφέ-
ροντα που υποθηκεύουν το µέλλον του παριανού λαού, είναι τα πολιτικά χαρακτη-
ριστικά του Μ. Κωβαίου. 

Όλα αυτά για να κρύψει την υποταγή του στις πολιτικές που δεν λύνουν τα προ-

Κ. Ροκονίδας: 
«Να κάνουµε 
την αλλαγή για 
την Πάρο και τις 
ανάγκες µας»
O επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου 
κ. Κώστας Ροκονίδας σε αυτή τη συζήτηση - 
συνέντευξη δίνει απαντήσεις στα ερωτήµατά µας αλλά 
και διασαφηνίζει θέµατα που µε τον έναν ή τον άλλο 
τρόπο µπορούν να χρησιµοποιηθούν 
αποπροσανατολιστικά ή ακόµα σαν µοχλοί πίεσης 
και χειραγώγησης των ψηφοφόρων. 
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βλήµατα, αντίθετα καθηµερινά δυσκολεύουν τη ζωή των παριανών που είναι εργα-
ζόµενοι, αυτοαπασχολούµενοι επαγγελµατίες, αγρότες, κτηνοτρόφοι, νεολαίοι και 
γυναίκες.

Σας κατηγορούν ότι σας στηρίζει το ΚΚΕ…

Κ.Ρ.: Ποιος στηρίζει ποιόν είναι γνωστό στην τοπική µας κοινωνία. Η αλήθεια είναι 
ότι προσεγγίζουν υποψήφιους και ψηφοφόρους µας µε το «επιχείρηµα: «θα πας 
µε τον κοµµουνιστή ή θα πάτε µε τους κοµµουνιστές;». Θεωρούν ότι µε αυτόν τον 
πρωτόγονο, διχαστικό, εµφυλιοπολεµικό λόγο θα εγείρουν συντηρητικά αντανακλα-
στικά της παριανής κοινωνίας για να εµποδίσουν τη µεγάλη αποδοχή της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης». Ο λεγόµενος «πολιτικός τους πολιτισµός» στη πράξη πάει περίπατο 
και δείχνει το πανικό µπροστά στο ενδεχόµενο να χάσουν την τοπική εξουσία.

Άλλοι κρύβονται πίσω από το δάκτυλο τους. Εµείς το λέµε καθαρά. Η «Λαϊκή Συ-
σπείρωση» είναι ο συνδυασµός της κοινής δράσης των ριζοσπαστικών κοινωνικών 
δυνάµεων στο νησί µας. ∆εν κρύψαµε ποτέ ότι είναι ο συνδυασµός που στηρίζεται 
από το ΚΚΕ και µετέχουν στο ψηφοδέλτιο της αγωνιστές, άνθρωποι και από άλλους 
πολιτικούς χώρους που προβληµατίζονται από την πορεία των εξελίξεων στο νησί 
και τη χώρα µας, εναντιώνονται στη αντιλαϊκή πολιτική και προσβλέπουν σε µια 
άλλη διαχείριση των πραγµάτων του νησιού µας προς όφελος της ποιότητας της 
ζωής των συµπολιτών µας και το µέλλον των παιδιών µας. 

Εµείς σαν «Λαϊκή Συσπείρωση» λέµε ότι δήµος, περιφέρεια, κυβέρνηση και ΕΕ 
συνδέονται µε ένα νήµα. Η ΕΕ δίνει τις κατευθύνσεις των αντιλαϊκών πολιτικών που 
βιώνουµε, οι κυβερνήσεις τις εξειδικεύουν και διοχετεύουν αυτή την πολιτική στις 
περιφέρειες και τους δήµους που λειτουργούν στον κάθε τόπο σαν εντεταλµένα 
κυβερνητικά όργανα. Η βάση αυτής της πολιτικής είναι η ίδια ανεξάρτητα από το 
κυβερνητικό σχήµα κάθε φορά και τις επί µέρους διαφοροποιήσεις των κοµµάτων 
του αστικού πολιτικού µας συστήµατος. Στο επίκεντρο της δικής µας προσέγγισης 
βρίσκεται αυτή η πολιτική και πως την αντιπαλεύουµε, γιατί αυτή είναι που «γεννά», 
τα προβλήµατα για τη κοινωνία των πολλών και την ευηµερία των λίγων και οικο-
νοµικά ισχυρών και τους κάνει ισχυρότερους σε βάρος των πολλών. 

Γι’ αυτό εµείς λέµε ότι και η ψήφος πρέπει να είναι ενιαία. «Λαϊκή Συσπείρωση» 
στο δήµο και την περιφέρεια, ΚΚΕ στις ευρωεκλογές και τις βουλευτικές όποτε γί-
νουν. Αυτή είναι η δική µας θέση και προσπαθούµε να πείσουµε γι αυτήν. ∆ε σηµαίνει 
όµως ότι όλοι όσοι είναι στο ψηφοδέλτιο ή θα µας ψηφίσουν την ενστερνίζονται. 
Άλλοι συµφωνούν σε όλα µαζί µας, άλλοι λιγότερο και άλλοι περισσότερο. Άλλους 
τους εµπνέουµε σαν πρόσωπα και µας έχουν εµπιστοσύνη, άλλους γιατί µας έζησαν 
σαν αντιπολίτευση και επικροτούν τη πολιτική, τη στάση και τις θέσεις µας.

Κατηγορείσθε ότι ήσασταν όλη την πενταετία άρνηση στην άρνηση, 
ακολουθείτε «την πολιτική του τίποτα», δεν καταθέσατε προτάσεις, δεν 
ψηφίσατε οικονοµικούς προϋπολογισµούς παρά µόνο περιοριστήκατε 
στην κριτική και ακλουθήσατε το… όλα ή τίποτα. Τι έχετε να απαντήσετε; 

Κ.Ρ.: Ας τα πάρουµε ένα- ένα. 
Πρώτον. ∆υστυχώς για τον Μ. Κωβαίο οι επικοινωνιολόγοι του επειδή δεν κατοι-

κούν στην Πάρο του προτείνουν χαρακτηρισµούς που προκαλούν τη γνώση και τη 
µνήµη του παριανού λαού. Όταν είσαι «τίποτα» δεν επιβιώνεις σαν εκπρόσωπος του 
λαού 25 χρόνια τώρα, δεν επιβιώνεις σαν συνδυασµός µε ανερχόµενη δύναµη κάθε 
φορά εδώ και 10 χρόνια. 
∆εύτερον. Η αλήθεια είναι ότι ψηφίζαµε σταθερά «παρών» στα τεχνικά προ-

γράµµατα και τους προϋπολογισµούς, γιατί κατά την άποψη µας δε στόχευαν στην 
αντιµετώπιση των πραγµατικών αναγκών, δεν έλυναν πραγµατικά προβλήµατα και 
υλοποιούσαν τη πολιτική για την οποία η πλειοψηφία των παριανών είναι στα «κά-
γκελα». Άρα η στάση µας απέναντι στις προτεραιότητες της δηµοτικής αρχής, επιβε-
βαιώνεται από τους ίδιους τους πολίτες.
Τρίτον. Κάπου τα έχουν µπερδέψει τα πράγµατα σχετικά µε το ρόλο της συµπο-

λίτευσης και της αντιπολίτευσης. Ο θεσµικός ρόλος της συµπολίτευσης είναι να 
εισηγείται και να υλοποιεί τις αποφάσεις του δηµοτικού συµβουλίου και της αντι-
πολίτευσης είναι να ελέγχει, να κρίνει, να επικρίνει και να αντιπροτείνει και όχι να 
παράγει έργο που είναι υποχρέωση της δηµοτικής αρχής. Όλα τα χρόνια δεν κάναµε 
τίποτα λιγότερο τίποτα περισσότερο. 
Τέταρτον. Παρά τους περιορισµούς του ρόλου µας, ήµασταν παρόντες όποτε το 

νησί µας αντιµετώπισε κινδύνους (πχ. πληµµύρες, πυρκαγιές), ήµασταν παρόντες  
στις κινητοποιήσεις για την υγεία, κατά της εγκατάστασης των αιολικών πάρκων 
στο νησί µας, αξιοποιήσαµε τον θεσµό των ερωτήσεων κάνοντας ερωτήσεις για µια 

σειρά τρέχοντα ζητήµατα, όπως πορεία δηµοτικών έργων, αυθαιρεσίες κλπ, προτεί-
ναµε εκτός ηµερήσιας διάταξης τρέχοντα θέµατα, ζητούσαµε µε επιµονή να έρθουν  
θέµατα στο δηµοτικό συµβούλιο, όπως η σχολική στέγη, η έλλειψη  προσωπικού, η 
αξιοποίηση της δηµοτικής περιουσίας, το κυκλοφοριακό και σχετικές ρυθµίσεις, η 
διαχείριση των κοινόχρηστων χώρων,τα έργα αποχέτευσης σε Αλυκή – Αγκαιριά, 
Κώστο, Λεύκες, οι παρεµβάσεις στη χερσαία λιµενική ζώνη και πολλά άλλα. Ανα-
γκαστήκαµε ακόµα µε το σύνολο των συµβούλων εκτός πλειοψηφίας να φέρουµε 
το πρόβληµα της σχολικής στέγης στο δηµοτικό συµβούλιο παρά την άρνηση τους.
Τέλος, να αναφερθώ σε µια σειρά προτάσεις σχετικά µε τα αιολικά πάρκα, τη 

κατασκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων του αεροδροµίου, τη διαχείριση των 
απορριµµάτων, την υπογειοποίηση των κάδων κλπ. Να προσθέσω ακόµα ότι από 
εµάς είχε απλόχερα τη βοήθεια και τη στήριξη ο δήµαρχος για ζητήµατα που συµ-
φωνούσαµε στην αντιµετώπισή τους και τη γνώµη µας όποτε τη ζήτησε.

Μάλλον λοιπόν, η εµµονή τους να µας αναφέρουν σαν «ιδεολόγους του τίποτα» 
προσβάλει τους ίδιους. Εµείς δε θα ακολουθήσουµε τη λογική τους. Θα επιµείνουµε 
στην πολιτική αντιπαράθεση που αναδεικνύει την ουσία των προβληµάτων, γιατί οι 
εκλογές περνάνε αλλά τα τραύµατα στη κοινωνία µένουν. Άλλο η αντιπαράθεση και 
άλλο ο διχασµός. Εξάλλου για µας το θετικό αποτέλεσµα από αυτές τις εκλογές εί-
ναι ήδη καταγεγραµµένο. Οι δεκάδες συµπολίτες µας που συστρατεύτηκαν µαζί µας 
και οι εκατοντάδες που δηλώνουν την στήριξη στην προσπάθειά µας είναι η αισιό-
δοξη νότα αυτού του αγώνα. Αν τώρα γίνουµε δηµοτική πλειοψηφία είναι επιθυµητό 
όχι όµως φιλοδοξία προσώπων χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Το νησί σήµερα έχει να αντιµετωπίσει το σοβαρό και επικίνδυνο θέµα 
των σκουπιδιών που λειτουργεί σαν ωρολογιακή βόµβα. Ποια είναι η 
θέση σας για την αντιµετώπιση του προβλήµατος; Μακροπρόθεσµα αλλά 
και βραχυπρόθεσµα. 
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Γιατί δεν ψηφίσατε την υπογειοποίηση των κάδων, όπως σας καταγγέλ-
λει ο κ. Κωβαίος;

 Κ.Ρ.: Ποιός έχει την ευθύνη ότι πέντε χρόνια δε σχεδίασε και δεν προγραµµάτισε 
το δεύτερο κύτταρο του ΧΥΤΑ, που θεωρητικά το πρώτο έχει εξαντληθεί από πέρσι;

Ποιός έχει την ευθύνη που δε φρόντισε για τη διαχείριση ογκωδών άχρηστων 
υλικών (πχ. στρώµατα) και την αποµάκρυνση τους από το νησί;

Ποιος ευθύνεται που σήµερα η Πάρος σε κάθε σηµείο έχει συσσωρευµένους 
όγκους σκουπιδιών;

Σύµφωνα µε τον κύριο Κωβαίο εµείς (!) γιατί µια αφίσα µας την πήρε η βροχή και 
ο αέρας, ο οποίος µε προβοκατόρικο τρόπο προσπαθεί να βάλει τους εργαζόµενους 
στη καθαριότητα απέναντι µας.

Ποιός αντί να χαράζει τακτική και στρατηγική σχετικά µε τη διαχείριση των απορ-
ριµµάτων, ξόδευε σε φιέστες χρήµα χωρίς αποτέλεσµα;

Επιγραµµατικά εµείς στοχεύουµε:
• Να αξιοποιήσουµε την εµπειρία και τη γνώση του υπάρχοντος προσωπικού 

ώστε να διαµορφώσουµε µε τη βοήθειά του το σχεδιασµό στο τοµέα της κα-
θαριότητας µε δεδοµένη τη πολιτική της συρρίκνωσης του προσωπικού αυτά 
τα χρόνια. 

• Να προωθήσουµε µελέτη για την ύπαρξη σταθµών µεταφόρτωσης απορριµµά-
των, µε στόχο εξοικονόµηση χρόνου, προσωπικού, καυσίµων, κόστους συντή-
ρησης οχηµάτων και αποδοτικότερη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας.

• Να µελετήσουµε τον εκσυγχρονισµό και την αύξηση του στόλου µε κατάλληλο 
µηχανολογικό εξοπλισµό. 

• Να έχουµε σε πρώτη προτεραιότητα τη µελέτη του δεύτερου κυττάρου του 
ΧΥΤΑ σε συνδυασµό µε τη συντηρητική αξιοποίηση του πρώτου.

• Να προγραµµατίσουµε να αποκτήσει ο δήµος τον αναγκαίο χώρο για τη συ-
ντήρηση, τη στάθµευση των οχηµάτων του και την προστασία τους από τις 
καιρικές συνθήκες. 

Σε όλες τις παραπάνω προτάσεις µας που διαχρονικά έχουµε διατυπώσει, θα µπο-
ρούσε κανείς να συµπληρώσει:

• Πρόγραµµα ένταξης στην ανακύκλωση επιχειρήσεων κύρια εστίασης.
• Εφαρµογή και τροποποίηση του κανονισµού καθαριότητας.
• Συνεργασία µε φορείς και σχολεία για καθαρότερο περιβάλλον

Τέλος είµαι υποχρεωµένος να καταγγείλω τον Μ. Κωβαίο γιατί ψεύδεται, στοιχείο 
που πια τον χαρακτηρίζει όταν είναι πολιτικά «στριγµωµένος». Εδώ και τρία τουλά-
χιστον χρόνια σε κάθε σχετική συζήτηση προβάλουµε το θέµα της υπογειοποίησης 
των κάδων. Τον προκαλώ να αποδείξει ότι δεν ψηφίσαµε µελέτη ή προµήθεια τέ-
τοιων κάδων. 

 
Μετά από πολύµηνη καθυστέρηση, παρουσιάστηκε το master plan για 

το λιµάνι της Παροικιάς. Ποια είναι η θέση της παράταξης για αυτό το 
θέµα αλλά και µε το κυκλοφοριακό που συνδέεται άµεσα;

Κ.Ρ.: Όπως ακριβώς το είπατε. Παρουσιάστηκε µε πολύµηνη καθυστέρηση και 
προεκλογικά για να πείσει ο Μ. Κωβαίος τους δηµότες ότι η Παροικιά είναι πρωτεύ-
ουσα των Κυκλάδων! Έλεος!

Πρέπει να τονίσουµε ότι η µελέτη αυτή δεν είναι πρωτοβουλία της δηµοτικής 
αρχής, όπως θέλει να εµφανίζεται, αλλά επιβάλλεται  από το γεγονός ότι η Πάρος 
είναι λιµένας εθνικής σηµασίας.  

Να πούµε ότι οι προτεινόµενες λύσεις στηρίζονται στη διαπλάτυνση του παραλι-
ακού µετώπου του Άγ. Νικολάου, δηλαδή εντός χαρακτηρισµένου αρχαιολογικού 
χώρου στο οποίο δεν µπορείς να κουνήσεις πέτρα. 

Επίσης, δεν συνδέεται η εισήγηση µε την αντιµετώπιση του κυκλοφοριακού, το 
οποίο είναι τεράστιο θέµα που ταλαιπωρεί κατοίκους και επισκέπτες. Η αδράνεια 
των δηµοτικών αρχών για πολλά χρόνια σε σχέση µε αυτό, έχει δηµιουργήσει µια 
εκρηκτική κατάσταση. Χρειάζονται άµεσα µέτρα όπως παρεµβάσεις στη διασταύ-
ρωση πρώην Γκίκα για τη όδευση των οχηµάτων προς το αεροδρόµιο, τοποθέτηση 
σηµατοδότη κ.λπ. και φυσικά άµεση µελέτη µιας οδού παράκαµψης της Παροικιάς 
οχηµάτων που δεν κατευθύνονται σ’ αυτήν, παράκαµψη του παραλιακού των Λιβα-
διών, µελέτη τρόπων αποφυγής χρήσης του ΙΧ εντός της πόλης κ.λπ. 

Η εφηµερίδα µας στο πλαίσιο ισόνοµης παρουσίας των υποψηφίων και 
της αντικειµενικής ενηµέρωσης των Παριανών παρουσίασε τις απόψεις 
και του κ.Κωβαίου, και τώρα τις δικές σας. Εξυπηρετεί ή αποπροσανατολί-
ζει όπως πιστεύουν αρκετοί η διοργάνωση ενός δηµόσιου διαλόγου µε τον 
κ. Κωβαίο ώστε να υπάρξει ζωντανά η αντιπαράθεση απόψεων;

Κ.Ρ.: ∆εν είναι αρκετοί αυτοί που προσπαθούν να αποφύγουν τον δηµόσιο διάλο-
γο. Είναι λίγοι και τους βολεύει φαίνεται να κινούνται ως ψιθυριστές µακριά από το 
ποια είναι η πολιτική που απαντά στις ανάγκες των παριανών και την ποιότητα της 
ζωής τους, τα πραγµατικά προβλήµατα του τόπου. Σε ένα διάλογο είσαι αναγκασµέ-
νος να απολογηθείς για την πλασµατική εικόνα που προσπαθείς να πλασάρεις, να 
δικαιολογήσεις τα ψεύτικα στοιχεία που χρησιµοποιείς, να πεις για ποια ανάπτυξη 
µιλάς και σε ποιους απευθύνεται. Να λογοδοτήσεις για το πραγµατικό σου έργο και 
να απαντήσεις γιατί κάτω από χειρότερες από σένα συνθήκες οι εκλεγµένοι µε τη 
«Λαϊκή Συσπείρωση» δήµαρχοι, εναντιώθηκαν σε αντιλαϊκές πολιτικές στήριξαν τα 
λαϊκά συµφέροντα, απέσπασαν λύσεις και κατακτήσεις, έδωσαν κουράγιο και ανά-
σες στους πολλούς.

Εµείς καλέσαµε πολλές φορές σε δηµόσιο διάλογο τον κύριο Κωβαίο, 
αλλά από µέρους του δεν έχει υπάρξει ανταπόκριση. Εκεί θα είχαµε την ευ-
καιρία να µας πει τι εννοεί ότι θα µας κάνει ευρωπαϊκό προορισµό. Να µας εξηγήσει 
ποιά Ευρώπη οραµατίζεται για µας και τα παιδιά µας. Αυτή που «καταπολεµά» την 
ανεργία µε την ηµιαπασχόληση, αυτή που αφαιρεί τα κοινωνικά δικαιώµατα στην 
υγεία, την παιδεία, την πρόνοια; Αυτή που κατακρεουργεί µισθούς και συντάξεις ή 
αυτή που καταργεί το 8ωρο και πάει το όριο συνταξιοδότησης στα 70;

Θα µπορούσε επίσης να µας εξηγήσει σε ποιο όνειρο του είδε ότι έκανε την Πα-
ροικιά πρωτεύουσα των Κυκλάδων! Και πολλά άλλα που αποτελούν αµείλικτα ερω-
τήµατα του παριανού λαού.

Εµείς πάντως εξακολουθούµε να περιµένουµε…
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Παράδειγμα 
Αντιπάρου

Οι διεργασίες μηνών στην Πάρο για τη δημιουρ-
γία τρίτου δημοτικού συνδυασμού δεν ήταν τελι-
κά (εκ των πραγμάτων), τίποτα περισσότερο από 
ατέρμονες συζητήσεις και «να ’χαμε να λέγαμε…».

Έχοντας παρακολουθήσει εκατοντάδες ομιλίες 
πολιτικών φορέων στην Πάρο, έχω καταλήξει στο 
συμπέρασμα ότι οι πιο βαρετές και οι πλέον άνευ 
ουσίας χαμένες ώρες της ζωής μου είναι αυτές 
που ο ιδεολογικός τους ορίζοντας βρίσκεται πέριξ 
της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Συζητήσεις επί 
συζητήσεων. Αρέσκονται να συζητούν και να δια-
φωνούν και όταν συμφωνήσουν σε κάτι, αντιπο-
λιτεύονται τον εαυτό τους! Είναι το αντίθετο της 
κεντροδεξιάς, που ακόμα και αν δεν έχουν βρει 
κοινές γραμμές, τελικά συμφωνούν(!), ακόμα και 
για ανόμοια πράγματα…

Έτσι, οι συζητήσεις στον χώρο της κεντροαρι-
στεράς στο νησί μας ξεκίνησαν στις αρχές του 
περσινού καλοκαιριού. Και τι δεν έγινε… Έως και 
«σωτήρες» απ’ άλλους δήμους της χώρας παρου-
σιάστηκαν και ας μην τραβήξουμε περισσότερο 
εδώ το θέμα, καθώς θα βάλουμε τα γέλια με ’κεί-
νους που έσπευσαν παρά το πλευρό τους για να 
τους συμπαρασταθούν… Έτσι, φωτογραφικά ανα-
φέρω ότι στους «σωτήρες» έτρεχαν όσοι για διά-
φορους λόγους ήταν αποκλεισμένοι από τους δύο 
σημερινούς δημοτικούς συνδυασμούς. Λες και το 
νησί θα έχανε από τη μη παρουσία τους στα κοι-
νά... Τέλος πάντων. Μιλάμε για «στελέχη» αυτοδι-
οικητικά κατά φαντασία. Οι σοβαροί της υπόθεσης 
όταν είδαν ότι δεν είναι εφικτή η δημιουργία δη-
μοτικού συνδυασμού, πολύ απλά, πήγαν στο σπίτι 
τους, ενώ οι υπόλοιποι αποφάσισαν στη συνέχεια 
να γλύψουν εκεί που έφτυναν…

Ο Μάρτιος του 2019 ήταν ο πλέον οδυνηρός 
για ένα μεγάλο τμήμα της τοπικής πολιτικής ζωής, 
οι οποίοι ένιωθαν ότι δεν καλύπτονται αυτοδιοι-
κητικά (λογικό) από τους δύο υπάρχοντες συνδυ-
ασμούς. Εκεί λοιπόν, αντί να στυλώσουν τα πόδια 
τους και να αγωνιστούν την ύστατη στιγμή για την 
πολιτική τους αξιοπρέπεια, προτίμησαν να κατε-
βάσουν τα ρολά. Οι ευθύνες δε βαρύνουν βέβαια 
όλους όσοι αποφάσισαν να κάνουν την ύστατη 
στιγμή την τελευταία προσπάθεια, αλλά εκείνους 
που δημιούργησαν τις «βάσεις» για να οδηγηθού-
με σ’ αυτό. Το «δε σε ξέρω, δε με είδες…», θα τους 
συντροφεύει ιστορικά…

Παρόμοια κατάσταση υπήρχε και στην Αντίπαρο. 
Ο συνδυασμός Φαρούπου φαινόταν ως η μόνη 
λύση και η μοναδική αυτοδιοικητική κίνηση για 
τις εκλογές. Όμως όλοι γνωρίζουμε ότι σ’ αυτό 
το νησί πάντα υπάρχει η άλλη άποψη περί των 
κοινών και πάντα χωρίζονται οι πολίτες του στις 
εκλογές. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο εκεί -οι 
γραφικοί της υπόθεσης- να γράφουν και κείμενα 
«προκαλώντας» για τις εκλογές του 2023!

Τελικά και μέσα στον πανικό να μην υπάρχει 
δεύτερη εναλλακτική πρόταση στις δημοτικές 
εκλογές στην Αντίπαρο, μέσα σε λίγα εικοσιτετρά-
ωρα όχι μόνο δημιουργήθηκε συνδυασμός, αλλά 
άφησε πίσω του τη σκόνη του επικοινωνιακά σε 
’κείνους που ήταν οι σίγουροι θριαμβευτές…

Ο Συνδυασμός
ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ 

ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΣ

(υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι,  

κατ’ αλφαβητική σειρά)

1. ΒΙΑΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

2. ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΘΕΟΛΟ-

ΓΟΥ

3. ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙ-

ΟΥ

4. ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΖΑΜΠΙΩ του ΙΩΑΝΝΗ

6. ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΚΑΤΙΓΚΩ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

7. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΠΕΤΡΟΥ 

8. ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΠΙΠΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ

9. ΜΑΣΒΟΥΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

10. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗ-

ΜΗΤΡΙΟΥ

11. ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

12. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΓΕ-

ΩΡΓΙΟΥ

13. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ του ΚΩΝ-

ΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

14. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ

15. ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΜΑΝΤΕΛΕΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

16. ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Ο δεύτερος 
συνδυασμός 
στην Αντίπαρο

Ο δημοτικός συνδυασμός, «Μαζί με την Αντίπα-
ρο», με επικεφαλής του την Ελένη Βιάζη», δημοσι-
οποίησε την ιδρυτική του διακήρυξη προς τους πολί-
τες του νησιού. Η διακήρυξη του συνδυασμού έχει ως 
εξής:

«Όλοι εμείς που επιλέξαμε, να ζούμε σ’ αυτόν τον 
τόπο, που βιώνουμε τα προβλήματα της καθημερινό-
τητας, την έλλειψη υποδομών για την υγεία, τη δυ-
σπραγία, την έλλειψη υποδομών για τον τουρισμό και 
τον αθλητισμό, την έλλειψη δημοκρατίας και συμμε-
τοχής στα κοινά, αρνούμαστε να συμβιβαστούμε με 
τη λογική της σιωπής, της αδράνειας, της αδιαφορίας 
και της ατομικότητας, που επέδειξε τα τελευταία χρό-
νια στο νησί μας η παρούσα δημοτική αρχή οδηγώ-
ντας τον δήμο στη αναπτυξιακή, οικονομική, πολιτι-
στική, αθλητική και κοινωνική απομόνωση.

Όλοι εμείς που μοιραζόμαστε ένα κοινό όραμα για 
μια ανθρώπινη κοινωνία   και μια αξιοπρεπή καθη-
μερινή ζωή, εμείς που θέλουμε έναν αλληλέγγυο και 
δημοκρατικό Δήμο χωρίς αποκλεισμούς, με ίση με-
ταχείριση για όλους και όλες, με την υποψηφιότητα 
μας  αναλαμβάνουμε πρωτοβουλία με σκοπό να δώ-
σουμε στους συμπολίτες μας και στις οικογένειές μας 
καλύτερους ανθρώπινους όρους ζωής.

Όλοι εμείς χρόνια τώρα ενεργοί πολίτες, αποφασί-
σαμε να συγκροτήσουμε μια νέα ανεξάρτητη αυτοδι-
οικητική κίνηση «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ» το-
νίζοντας το ΜΑΖΙ διότι θέλουμε να προχωρήσουμε 
όλοι μαζί. Σ’ αυτή τη νέα πορεία υφαίνουμε ένα νέο 
σχέδιο με όραμα αλλαγής κι εξόδου από το αδιέξοδο 
και την απραξία της σημερινής δημοτικής αρχής. Δεν 
περισσεύει κανείς.   

«ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ»
Το νησί μας είναι ένα, από τα πλέον προικισμένα 

νησιά των Κυκλάδων. Διαθέτει πλούσια παράδοση, 
πολιτιστική, αρχαιολογική, ιστορική & θρησκευτική 
παρακαταθήκη, τα οποία καλούμαστε να σεβαστού-

με, να αναδείξουμε και να αξιοποιήσουμε. Το παρω-
χημένο πρότυπο διοίκησης των τελευταίων χρόνων 
κόστισε πολλαπλώς σε επιχειρηματικό, κοινωνικό και 
οικονομικό επίπεδο σε όλους τους δημότες μας.

Η «εξουσία του ενός», οι πολιτικές κολεγιές, η φι-
λοσοφία «των δικών μας» και «των άλλων», οι υπο-
σχέσεις σε «κολλητούς» η αιωρούμενη τρομοκρατία 
και ο φόβος στην ελεύθερη έκφραση του λόγου, είναι 
το μοντέλο που διοικεί αυτή τη στιγμή στο νησί μας. 
Ο Δήμος μας βρίσκεται σε παρατεταμένη στασιμότη-
τα. Είναι από τους τελευταίους Δήμους σε επενδύ-
σεις από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους. Περιο-
ρίστηκε σε μια «αγχωμένη διαχείριση», επενδύοντας, 
μόνο στο «φαίνεσθε» και από «γίγνεσθαι» ελάχιστα 
έως τίποτε. Αυτό είχε και έχει σαν αποτέλεσμα το 
νησί μας να διασύρεται στην συνείδηση των πολιτών! 
Μια σύγχρονη Δημοτική παράταξη οφείλει να ενώνει, 
αντί να διαχωρίζει τους δημότες, να αφυπνίζει, αντί 
να «κοιμίζει» τις συνειδήσεις, να δημιουργεί φρέσκα 
οράματα, αντί να βολεύεται με «μπαγιάτικες φαντασι-
ώσεις»! Οι «ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ» ερχόμα-
στε να υλοποιήσουμε συνεργασίες σε κάθε επίπεδο 
με όλους τους πολίτες του νησιού, μετατρέποντας τη 
φυγόκεντρη δύναμη του διχασμού που επικρατεί σή-
μερα, σε κεντρομόλο δύναμη της ενότητας!

Με τις προτάσεις μας, πάντα σε συνθήκες πλήρους 
και πραγματικής διαφάνειας, παρεμβαίνουμε ουσια-
στικά στους βασικούς τομείς του νησιού για Πρόο-
δο, Υγεία, Παιδεία, Ανθρωπογενές Περιβάλλον, 
Τουρισμό, Πολιτισμό και Αθλητισμό.

Σε αυτήν τη δύσκολη αλλά όμορφη προσπάθεια 
μας, καλούμε όλους τους συντοπίτες, όλους τους 
ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΕΣ και όλες τις ΑΝΤΙΠΑΡΙΩΤΙΣΣΕΣ να 
έρθουν μαζί μας. Να ξανακτίσουμε την χαμένη ενότη-
τα μας. Να βάλουμε μπροστά τις μηχανές ανάπτυξης 
και των έργων υποδομής  στο νησί, που έχουμε ενα-
ποθέσει τις ζωές και το μέλλον των παιδιών και των 
οικογενειών μας.

Σας καλούμε να πορευτούμε όλοι ΜΑΖΙ για το νησί 
που μας γεμίζει με αναμνήσεις και αισθήματα ευθύ-
νης σ’ αυτούς που μας το παρέδωσαν και δεν είναι 
ανάμεσά μας.

Ο Λόγος, η Σκέψη, και οι Πράξεις μας έχουν 
ένα και μοναδικό προσανατολισμό: «ΜΑΖΙ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΡΟ».

ΜΑΖΙ
για την Αντίπαρο
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Μετατροπή 
αμπελώνων

Από τη διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου ανακοινώθηκε ότι ξεκίνησε η 
υποβολή αιτήσεων για το «πρόγραμμα αναδιάρ-
θρωσης και μετατροπής αμπελώνων περιόδου 
2019–2020». 

Το πρόγραμμα  επιδοτεί τις παρακάτω δράσεις: 
- Την εκρίζωση και επαναφύτευση αμπελώνων οινο-

ποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων, στο ίδιο 
ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία 
(ποσό ενίσχυσης: 1175 ευρώ/στρ. συμπεριλαμβάνει 
και απώλεια εισοδήματος)

- Τη βελτίωση τεχνικών διαχείρισης που περιλαμ-

βάνει υποστύλωση ή κατασκευή αναβαθμίδων (ποσό 
ενίσχυσης 260 ευρώ/στρ.)

- Τον επανεμβολιασμό υφιστάμενων αμπελώνων 
(ποσό ενίσχυσης 610 ευρώ/στρ. συμπεριλαμβάνει και 
απώλεια εισοδήματος)

- Τη φύτευση βάσει αδειών αναφύτευσης (Ποσό ενί-
σχυσης 515 ευρώ/στρ.).

Οι παραπάνω δράσεις μπορούν να συνδυαστούν ή 
και να υλοποιηθούν μεμονωμένες. Οι ενδιαφερόμε-
νοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις στη 
διεύθυνση αγροτικής οικονομίας Κυκλάδων (Σύρος) 
καθώς και στο τμήμα αγροτικής οικονομίας της περι-
φερειακής ενότητας Πάρου, έως και τις 24 Μαΐου 
2019.

Τέλος, για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τμήμα 
αγροτικής οικονομίας Κυκλάδων, στη Σύρο, στο τηλέ-
φωνο: 22810 98825.

Ευκάλυπτος 
Αυτός ο 
γίγαντας

το διαδίκτυο διαβάζουμε, ότι ο ευκάλυπτος είναι ένα 
μεγάλης αξίας δέντρο, που καλλιεργείται στις εύκρα-
τες περιοχές, για εμπορική εκμετάλλευση και για τη 
σκιά του. Τα δέντρα αυτά είναι ψηλά και μπορούν να 
φτάσουν τα 90 μέτρα και η περιφέρεια του κορμού τα 
8 μέτρα. Είναι τα ψηλότερα ανθοφόρα φυτά.

Τα φύλλα του είναι μακριά, δερματώδη και κρέμο-
νται από το δέντρο. Περιέχουν ένα έλαιο γνωστό ως 
«ευκαλυπτέλαιο» που χρησιμοποιείται στην φαρμα-
κευτική. Ο ευκάλυπτος χρησιμοποιείται για τις φλεγ-
μονές του αναπνευστικού, τον βήχα, τον πονόλαιμο, 
το άσθμα. Σε εξωτερική χρήση είναι απολυμαντικό, 
αποσμητικό, επουλωτικό των πληγών, των ελαφρών 
εγκαυμάτων, ακόμα χρησιμοποιείται και ως εντομο-
απωθητικό. Έχει υπογλυκαιμική δράση γι’ αυτό είναι 
χρήσιμο για τους διαβητικούς. Ως βότανο χρησιμοποι-
είται κατά του κρυολογήματος. Βράζοντας νερό και 
ρίχνοντας μερικά φύλλα μέσα στην κατσαρόλα, αφή-
νουμε να γεμίσει το δωμάτιο με ατμούς που εισπνέου-
με ενώ το νερό βράζει. Χρησιμοποιούμενο σε μασάζ 
σε ζεστή μορφή, αντιμετωπίζουμε πόνους μυών, την 
ρευματοειδή αρθρίτιδα και την φτωχή κυκλοφορία 
του αίματος.

Το κλάδεμα του ευκαλύπτου, είναι μια σπουδαία ερ-
γασία, που συμβάλλει στην υγεία του δέντρου. Για να 
πετύχει κανείς όμως το σωστό κλάδεμα διαμόρφω-
σης, είναι απαραίτητο να γνωρίζει ιδιαίτερες μεθόδους 

κλαδέματος. Πάντα υιοθετούμε την κατάλληλη, ανά-
λογα με το μέγεθος και την ηλικία του δέντρου. Έτσι 
μόνο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι κάναμε σωστούς 
χειρισμούς. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν μας το σημείο που 
βρίσκεται το δέντρο και τους κινδύνους που μπορεί 
να προκαλέσει από σπάσιμο κλαδιών κατά τη διάρ-
κεια μεγάλων ανέμων. Στο νησί μας τα δέντρα αυτά 
έχουν φυτευτεί πολλά χρόνια πριν, από εθελοντικές 
ομάδες, (σχολεία, συλλόγους, κλπ) σε λάθος σημεία 
μερικές φορές, μη γνωρίζοντας τη μελλοντική ανά-
πτυξη του φυτού, αλλά και τη μελλοντική κυκλοφορία 
στους δρόμους, λόγω ανάπτυξης του τόπου. Παρόλα 
τα προβλήματα και τις όποιες δυσκολίες είναι υπο-
χρέωσή μας όχι μόνο να περιποιούμαστε τα δέντρα, 
αλλά να δημιουργούμε και ένα αισθητικό αποτέλεσμα 
αποδεκτό από όλους. Οι ευκάλυπτοι κλαδεύονται με 
συγκεκριμένο τρόπο. Δεν είναι μουριές. Συνεχώς δίνο-
νται οδηγίες από τους υπεύθυνους των δασαρχείων 
γι’ αυτό το θέμα. Στο κλάδεμα, πρέπει να γίνεται προ-
σπάθεια να μη μένει μόνο ένας κορμός, αλλά να κλα-
δεύεται έτσι ώστε να δημιουργείται το γρηγορότερο 
μια συμμετρική, ανοιχτή κόμη.

Δε θα μιλήσουμε για περιβάλλον και τη σχέση του 
ανθρώπου μ’ αυτό. Θα πούμε όμως ότι υπάρχουν άν-
θρωποι που δε σέβονται τη φύση, δε σέβονται τον κό-
σμο γύρω τους και η αντικοινωνική τους συμπεριφορά 
είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη συμπεριφορά ενάντια 
στη φύση. Πρέπει όμως να απαιτήσουμε, να σεβα-
στούν την ομορφιά του δρόμου, της δεντροστοιχίας, 
σε ένα περιβάλλον υψηλών προδιαγραφών που είναι 
το νησί μας.

Σεβασμό λοιπόν σ’ αυτόν τον γίγαντα, που λέγεται 
ευκάλυπτος και σε όλα τα οφέλη του, που προσφέρει 
ανιδιοτελώς στον τόπο μας.

Παναγιώτης Δημόπουλος

Τι κατάντια!

Διάβασα, μετά λύπης, δύο άρθρα σε παριανή σελίδα 
στο διαδίκτυο, μέσα στα οποία ρίχνει λάσπη και παίζει 
πολύ βρώμικο προεκλογικό παιχνίδι ένας συμπατριώ-
της μας. 

Αρχικά είπα να μη σχολιάσω το γεγονός, αλλά μετά 
από πιο ώριμη σκέψη, αποφάσισα να δώσω μια πλά-
για απάντηση, αλλά από εντελώς «άλλη οπτική γωνία».

Το γεγονός ότι Ναουσαίος μπορεί, χωρίς έλεος, να 
δημοσιεύσει άρθρο τέτοιου είδους εναντίον άλλου 
Ναουσαίου πραγματικά με σοκάρει! Το κύριο θέμα εί-
ναι ο τόπος μας, ΚΑΙ στον τόπο αυτό, στη Νάουσα, 
δε δημοσίευσε κανείς ΠΟΤΕ κακίες και συκοφαντίες 
εναντίον συμπατριώτη. Η απάντηση των παλαιών Να-
ουσαίων όταν άκουγαν κάποια κατηγορία για άλλον 
κάποτε ήταν, «νοικοκύρης είναι, ό,τι καταλαβαίνει». 
Μπορεί να συζητούσαν μεταξύ τους θέματα και από-
ψεις, αλλά όχι να δημοσιεύσουν τέτοια σχόλια! Άφη-
ναν «τον καρπό», τα έργα να μιλήσουν! 

Είμαστε μια χούφτα συγγενικών ανθρώπων! Δε θα 
ειδωθούμε στο δρόμο αύριο; Αύριο τα παιδιά μας δε 
θα παίξουν μαζί; Αν χρειαστούμε μια βοήθεια, δε θα 
φωνάξουμε τον Ναουσαίο γείτονά μας; Δε θα κλά-
ψουμε μαζί στην απώλεια ζωής συγγενών; Μαζί δε 
θα γεμίσουμε τις εκκλησιές να τιμήσουμε τα πεθαμένα 
μας; Μεθαύριο, δε θα χορέψουμε μαζί στους γάμους 
των παιδιών μας; Δε θα ανάψουμε τη λαμπάδα μας 
από την φλόγα του διπλανού μας; ΜΙΑ οικογένεια εί-
μαστε! Πως μπορεί κάποιος να πέσει τόσο χαμηλά, στο 
σημείο να κατηγορεί συγχωριανό και να το δημοσιεύ-
σει; Δεν ισχύει πια το «φτύνω πάνω, φτύνω τα μούτρα 
μου, φτύνω κάτω φτύνω τα γένια μου;».

Ο καθένας έχει το δικαίωμα να διαφωνεί με οτι-
δήποτε, αλλά δεν πιστεύω ότι έχει ξανά δημοσιευτεί 
προεκλογικό άρθρο το οποίο κάνει σκουπίδι κάποιον 
συμπατριώτη! Ναουσαίοι είμαστε ευλογημένε, μια φα-
μελιά! Στο σχολείο μοιράζατε τα παξιμάδια και τα λι-
γοστά τετράδια σας. Μεγαλώσατε, παίξατε και γλεντή-
σατε μαζί. Μαζί δεν ήπιατε το πρώτο σας ούζο στου 
Στρατή; Οι μάνες σας μαζί τάιζαν τα παιδιά τους… Στον 
ποταμό μαζί έπλεναν τα ρούχα τους και μεταξύ ντό’νε 
μοίραζαν τους πόνους και τα όνειρα τους!... Και τώρα 
αυτό… Τι κατάντια! Ξεφύγαμε συμπατριώτες, πέσαμε 
σε σημείο αίσχους και ντροπής!

Νίκος Μ. Γαβαλάς

Μαρουλία Κοντού
Υποψήφια Περιφερειακή Σύµβουλος Π.Ε.Πάρου
πιανίστα/καλλιτεχνική διευθύντρια Ωδείου Μυθωδία
marouliakontou@gmail.com

Ενίσχυση στην φωνή πολιτισµού.
Ρούσσος Κωνσταντίνος

υδραυλικές εγκαταστάσεις
θέρµανση • ενδοδαπέδια θέρµανση

αντλίες θερµότητας • πιεστικές αντλίες
ηλιακοί θερµοσίφωνες

Πρόδροµος | τ. 22840 42069 | κ. 6977 786711
 e-mail. kostas_roussos@hotmail.com
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 

ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 

οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 

κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ 

µικρή προκαταβολή, πολλές δόσεις 

έναντι ενοικίου. www.paroshomes.

livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 

3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 

στρέµµατα και πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 

53 τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή όλα µαζί 

σαν συγκρότηµα, σε τιµή ευκαιρίας! 

Τηλ.: 6940 622 456 (Vasil Konday)

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 

σπίτι, 156 τ.µ. µε 740 τµ οικόπεδο, 

200 µ. από τη θάλασσα.  Τηλ.: 6940 

622 456 (Vasil Konday) 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζονται σε ξενώνα 

δωµάτια 25 τ.µ. πλήρως εξοπλισµένα 

για 2 -3 άτοµα σε εργαζόµενους στο 

νησί, µε πλήρη εβδοµαδιαία καθαριό-

τητα και πάρκινγκ. Τιµή 1.000 – 1.200 

ευρώ το µήνα ανά δωµάτιο. Ελάχιστη 

διαµονή 4 µήνες από Μάιο – Σεπτέµ-

βριο. Τηλ. 6942 798 728 κ. Γιάννης

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται µονοκατοικία 

150 τ.µ, µεζονέτα, µε 3 Υ/∆, 3 µπάνια, 

τζάκι, κεντρική θέρµανση, για όλο το 

χρόνο. 100 µέτρα από την κεντρική 

παραλία. Τηλ. 6932 901 931

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-

ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ζητείται επιπλωµένη 

στην Παροικιά για ενοικίαση όλο το 

χρόνο από ελληνίδα. Τηλ. επικοινωνί-

ας: 694 293 1627

ΘΕΣΗ ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ – ΚΩΣΤΟΣ,

πωλείται κτήµα 3.650 µέτρα µε ελαι-

όδεντρα και αµπέλι. έχει παροχή ∆ΕΗ. 

Τηλ. για πληροφορίες: 210 2910944, 

6979 584 237

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 

τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 

ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-

λατε βιογραφικό στο nikos@

typoparos.gr

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για εργασία σε 

αρτοποιείο στην Παροικιά, µε γνώσεις 

καφέ. Τηλ. για πληροφορίες: 6974 

36 4045

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για εργασία σε 

ξενοδοχείο στη Νάουσα για τη σεζόν, 

στις θέσεις: 1) Σερβιτόρος/ρα, 2) 

Άτοµο για παρασκευή πρωινού και 

γευµάτων και 3) Άτοµο γενικών 

καθηκόντων, (συντηρήσεις, κλπ). Τηλ. 

για πληροφορίες: 6972 514 256, Κος 

Βαγγέλης

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία στο 

κυλικείο του Αερολιµένα Πάρου, για 

τις θέσεις: 1) ταµία, 2) barista – µπου-

φέ, 3) τυλιχτή και 4) κρύας κουζίνας. 

Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. Η 

σχετική εµπειρία θα ληφθεί υπόψη. 

Τηλ. 698 2925 141

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ

ζητείται για καθηµερινή εργασία 

στην Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας. 

Απαραίτητη η άριστη γνώση χειρισµού 

Η/Υ, αγγλικών και η εµπειρία στη 

γραµµατειακή υποστήριξη. Επιθυµητό 

πτυχίο ΑΤΕΙ/ΑΕΙ (οικονοµία, διοίκηση, 

επαγγέλµατα υγείας). Βιογραφικά: 

e-mail: kmparos@epapsy.gr, fax: 

22840 24911

ΒΟΗΘΟΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ – ΜΑΣΤΟ-

ΡΑΣ ζητείται για µόνιµη απασχόληση 

στην Πάρο. Τηλ. επικοινωνίας: 6944 

900 855

ΛΟΓΙΣΤΗΣ/ΛΟΓΙΣΤΡΙΑ µε 

εµπειρία ζητείται από εµπορική 

εταιρεία στην Πάρο, για µόνιµη 

εργασία. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 

Αποστολή βιογραφικού στο email: 

xristoscompany@gmail.com

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για όλη τη 

σεζόν, από ξενοδοχείο στην Παροικιά. 

Τηλ. για πληροφορίες:6948 511 309

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για τουριστικό γραφείο 

ζητείται στην Παροικιά. Απαραίτητη 

η γνώση αγγλικών και Η/Υ. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6943 217 763

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για ενοικιαζό-

µενα δωµάτια στη Νάουσα Πάρου για 

όλη τη σεζόν ως το τέλος Σεπτεµβρί-

ου. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 51040, 

6972 402 857

Ο∆ΗΓΟΙ για διανοµή τροφίµων 

ζητούνται από την εταιρεία ΜΙΕΤΣΕΛ 

Α.Ε. (∆ΕΛΤΑ), έναν µε δίπλωµα Γ’ 

κατηγορίας και έναν µε δίπλωµα Β’ 

κατηγορίας. Πληροφορίες µέσω email 

paros.mietsel@gmail.com ή στο 

τηλέφωνο 22840 26161

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται από µεγάλη 

αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για εποχια-

κή ή µόνιµη απασχόληση και Ο∆ΗΓΟΣ 

– ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ηλικίας έως 40 

ετών, µε δίπλωµα Γ’ κατηγορίας. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 22840 

27990

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για το ανθοπω-

λείο «Ντίνα» στον περιφερειακό της 

Παροικιάς. Τηλ. 6972 077 052

ΜΟ∆ΙΣΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ζη-

τείται για εργαστήριο ραπτικής ειδών 

σπιτιού στη Μάρπησσα. Εξαήµερη 

εργασία σε ευχάριστο περιβάλλον, για 

τη σεζόν από Μάιο έως Σεπτέµβριο. 

Μισθός συζητήσιµος. Επιθυµητή η 

γνώση βασικών Αγγλικών. Επικοινω-

νία, Κα. Chantall, τηλ. 6936 665 876

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για εργασία 

σε ξενοδοχεία στην Παροικιά, για τα 

πόστα: ΡΕΣΕΨΙΟΝ και ΚΑΘΑΡΙΟ-

ΤΗΤΑΣ. Απαραίτητα προϋπηρεσία και 

γνώση αγγλικών. Τηλ. επικοινωνίας: 

6947 023 004. Αποστολή βιογραφι-

κών στο: panorhtl@otenet.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ – ΣΥΝΕΤΑΙΡΟΣ αξιό-

πιστος ζητείται για τη δηµιουργία νέου 

εστιατορίου ελληνικής και νησιώτικης 

κουζίνας, από έµπειρο σεφ. Η επιχεί-

ρηση είναι σχεδόν έτοιµη, απαιτείται 

ισόποσο κεφάλαιο και µεράκι για τη 

δουλειά. Τηλ. επικ.: κ. Γιώργος, 698 

6688 651

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το τµήµα πώλησης, 

ζητείται από το ζαχαροπλαστείο 

«ΤΣΕΡΚΙ». Πληροφορίες στο τηλ. 

22840 22821

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται 

νέος, για τη στελέχωση τεχνικού 

γραφείου στην Παροικιά της Πάρου. 

Απαραίτητα προσόντα η γνώση Αγ-

γλικών, η άριστη γνώση Autocad και 

Η/Υ. Πληροφορίες στο 6944-778171. 

Αποστολή βιογραφικών στο email: 

george.kottikas@gmail.com

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται µε δίπλωµα Γ’ 

κατηγορίας και σχετική εµπειρία 

σε φορτηγά, για εργασία τη σεζόν 

από Μάιο έως Σεπτέµβριο. Τηλ. για 

πληροφορίες: 6949 667 545

ΚΟΠΕΛΑ – ΚΥΡΙΑ για καθαριότητα 

ζητείται, για εργασία part time για 2 

γκαρσονιέρες στη Νάουσα της Πάρου 

για τους καλοκαιρινούς µήνες. Τηλ. 

6946 821 550

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται για το  

κατάστηµα Arsenis Delicatessen στη 

Νάουσα για τις παρακάτω θέσεις: 1)

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για µόνιµη απασχόληση, 

2) ΠΩΛΗΤΗΣ για εργασία 3 µήνες και 

για το κατάστηµα Arsenis χονδρική 3)

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ για εργασία 

4 µήνες. Αποστολή βιογραφικών στο 

email: ktimaarseni@gmail.com

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για φύλαξη µωρού 

τις απογευµατινές ώρες. Τηλ. 6987 

160 270

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΖΕΥΓΑΡΙ ΑΠΟ ΡΩΣΙΑ 45 και 55 ετών, 

πολύ καθαροί, µε µεγάλη εµπειρία 

από εργασία στην Ελλάδα, ψάχνουν 

δουλειά µαζί, από Μάιο µέχρι 

Σεπτέµβριο, σε ξενοδοχεία, δωµάτια 

και αλλού, για τις περιοχές από ∆ρυό, 

Χρυσή Ακτή, Λογαρά, Πίσω Λιβάδι, 

Μάρπησσα. Τηλ. 6947 214 648

Αγγελίες

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ
Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιμητηρίου

Είδη μνημοσύνου
Νάουσα τηλ. 22840 52528 - Παροικιά τηλ. 22840 28184

Αθήνα Κιν. 69422 07896
Email: roussosmanolisparos@gmail.com

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 1 έκδοση: 10,00€

∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€∆ηµοσίευση αγγελίας (ως 15 λέξεις) - 3 εκδόσεις: 20,00€

ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ,
πωλούνται οικόπεδα εντός 
σχεδίου (305-330 τµ), µε πρό-
σοψη σε ένα ή δύο δρόµους, 
κτίζουν 280 τ.µ., είναι 100µ. 
από τη θάλασσα και µε θέα 
στην Αντίπαρο. Τηλ: 6945 296 
297 (ιδιώτης).

Γιώργος Κοττίκας - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Ιωάννα Καλακώνα - Αγρ. & Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.
Άγγελος Κοττίκας - Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ

Τηλέφωνο γραφείου: (+30) 22840 23137
www.remax-prime.gr ● remax.paros@gmail.com
Φιλόθεου Ζερβάκου 22 - Λιαροκόπι - Παροικία

Σ ύ µ β ο υ λ ο ι  α ξ ι ο π ο ί η σ η ς  α κ ι ν ή τ ω ν
Εµπιστευτείτε σε εµάς το ακίνητό σας

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 6.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr



Οχήµατα
Συνεργεία
Σκάφος
Καύσιµα

Οµορφιά 
Αθλητισµός
Ένδυση
Υπόδηση

Κατηγορίες
παροχής
υπηρεσιών

Τρόφιµα
Ποτά
Εστίαση
∆ιασκέδαση

Περιβάλλον
Ανακύκλωση
Κτηνοτροφία
Γεωργία

Τουρισµός
Αναψυχή
Μετακινήσεις

Σπίτι
Γραφείο
∆όµηση

Εκπαίδευση
Τέχνες
Πολιτισµός Υγεία

Γιορτάζουµε 20 χρόνια & αλλάζουµε!

Εσύ θα είσαι µέσα;

Φέτος, η δοµή θα διαµορφωθεί σε 9 υπερκατηγορίες
στοχεύοντας στην ευκολότερη αναζήτηση από τον χρήστη

και την αποδοτικότερη προβολή του επαγγελµατία.
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Οδός Άσπρου 
Χωριού

Οικισμός, νότια της Λαγκάδας και δυτικά του 
Δριού σε υψόμετρο 160 μ., υπάγεται στην τοπική 
κοινότητα Λευκών. Γνωστός από τον 17ο αιώνα σε 
έγγραφα, προικοσύμφωνα και σε κατάλογο ακι-
νήτων. Βρίσκεται σε κοιλάδα με θέα το απέραντο 
γαλάζιο, πάνω από την μαγευτική παραλία του Λω-
λαντώνη. 

Κοντά στο Άσπρο Χωριό εκτός από τον Δριό, βρί-
σκονται το ακρωτήριο Πυργάκι, τα Γλυφά με την 
ομώνυμη παραλία, η Λαγκάδα με το μοναστήρι του 
Αγίου Γεωργίου και η Μονή των Αγίων Θεοδώρων. 
Η επίσημη ονομασία του είναι το «Άσπρον Χωρίον».

Στο Άσπρο Χωριό γίνεται λαμπρό πανηγύρι από 
Ασπροχωριανούς και Λευκιανούς, στον ενοριακό 
ναό της Ζωοδόχου Πηγής. Επίσης, στην αίθουσα 

πολιτιστικών εκδηλώσεων του ιερού ναού ο δρα-
στήριος πολιτιστικός σύλλογος του Άσπρου Χω-
ριού, «Ατλαντίς», διοργανώνει διάφορες εκδηλώ-
σεις, με κορυφαία την Μικρασιατική Συνάντηση 
Πάρου. 

Η οδός Άσπρου Χωριού βρίσκεται στην περιοχή 
Λιαροκόπι και είναι ο έκτος κάθετος στην οδό Να-
ούσης έως το αδιέξοδο.

Στο Λιαροκόπι έχουν αποτυπωθεί στους δρόμους 
τα ονόματα των χωριών και των οικισμών της Πά-
ρου.

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς

Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Κοινοτικές εκλογές 
1964, 1975, 1978

5 Ιουλίου 1964
ΚΟΙΝΟΤΙΚΑΙ ΕΚΛΟΓΑΙ
Εις Παροικίαν κατήλθεν εις και μόνον Συνδυα-

σμός εις τας εκλογάς με επί κεφαλής τον Πρόεδρον 
κον Ανδρέαν Μαρινόπουλον.

Εψήφισαν 1356 και έλαβον:
Ανδρέας Μαρινόπουλος 1330, Γεώργιος Μπιζάς 

1352, Ιάκ. Κόντες 1343, Ιωάννης Φραγκούλης 1254, 
Βασίλειος Αργυρόπουλος 1166, Αντώνιος Μονδάνος 
1245, Βενιζέλος Ραγκούσης 1357, Γεώργιος Ναυ-
πλιώτης 1018, Βασίλειος Μεσολογγίτης 949, Σάβ-
βας Καλακώνας 63, Αντώνιος Μαύρης 61, Αγαπητός 
Κατρής 30, Εμμ. Τσαντάνης 57, Κωνσταντίνος Σιλβέ-
στρος 53 και Μιχαήλ Μαύρης 53.

Ο Ανδρέας Μαρινόπουλος Πρόεδρος και σύμβου-
λοι οι κ.κ. Γ. Ναυπλιώτης, Γ. Μπιζάς, Ιακ. Κόντες, Ιωάν. 
Φραγκούλης, Βας. Αργυρόπουλος, Αντών. Μονδάνος 
και Βενιζέλος Ραγκούσης.

ΝΑΟΥΣΑ: Κατήλθον 2 συνδ. ο εις υπό τον Πρόε-
δρον της Κοινότητος και ο έτερος υπό τον κ. Στ. Κορ-
τιάνον. Υπερεψήφισεν ο πρώτος και το Κ.Σ. καταρτίσθη 
ως ακολούθως: Πρόεδρος ο κ. Νικ. Βελέντζας και μέλη 
οι κ.κ. Π. Γ. Μπαφίτης, Σαβ. Σιφναίος, Ανδρ. Καούνης, Γ. 
Κ. Ρούσσος, Στ. Κορτιάνος και Λεον. Αιγινήτης. 

ΚΩΣΤΟΣ: Κατήλθεν 3 Συνδ. ο 1ος υπό τον πρό-
εδρον κ. Νικ. Μαυραγκάν όστις έλαβε 70 ψήφους ο 
2ος υπό τον κ. Γ. Ζουμή με 77 και ο 3ος υπό τον Μιχ. 
Αναστ. Ρούσσον με 17.

Πρόεδρος ο κ. Γ. Ζουμής, Αντιπρ. Αναστ. Ρούσσος 
και Σύμβουλοι οι Π. Καλλέργης, Νικ. Μαυραγκάς και 
Νικόλ. Χερουβείμ.

ΜΑΡΠΗΣΣΑ: 2 Συνδ. υπό Γ. Φραντζή και Ηλία Πε-
ραντινού. Πρόεδρος Γ. Φραντζής, Αντιπρ. Γ. Πουλάκης 
και Σύμβουλοι Εμμαν. Άγουρος, Ηλ. Περαντινός και 
Αντ. Τσιγώνιας.

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ-ΜΑΡΜΑΡΑ: 2 Συνδ. υπό τον κ. 
Εμμ. Καβάλην και Δημ. Καπαρόν. Πρόεδρος Εμμ. Καβά-
λης, αντιπρ. Βατίστας Ρούσσος και Συμβ. Νικ. Τζανα-
κόπουλος, Χρ. Πετρόπουλος και Δημήτριος Καπαρός.

ΛΕΥΚΕΣ: Εις Συνδ. υπό τον κ. Ανδρέαν Κονταράτον. 

Πρόεδρος Ανδρ. Κονταράτος, Αντιπρ. Ιωάννης Καπα-
ρός και σύμβουλοι Γεώργ. Κοντός, Εμμ. Γ. Ρούσσος και 
Κωνστ. Τριαντάφυλλος.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Κατήλθον 2 συνδυασμοί ο εις υπό τον 
τέως Πρόεδρον. Πρόεδρος εξελέγη ο κ. Παναγ. Σγαρ-
δέλης και Σύμβουλοι προερχόμενοι εκ του Συνδυα-
σμού του.

ΑΓΓΕΡΙΑ: Κατήλθον 2 συνδυασμοί υπό τον κ. Δημ. 
Ραγκούσην και Δημ. Παρούσην. Υπερίσχυσεν ο πρώτος 
και το Κ.Σ. κατηρτίσθη ως εξής: Πρόεδρος ο κ. Δημ. 
Ραγκούσης, Αντιπρ. Αντ. Σκανδάλης και Σύμβουλοι 
Μιχ. Λουκής, Δημ. Παρούσης και Εμμ. Ραγκούσης.

Συγχαίροντες εγκαρδίως τους εκλεγέντας ευχόμεθα 
όπως αναδειχθώσιν αντάξιοι της ψήφου των εκλεκτό-
ρων των.

30 Μαρτίου 1975
Τα αποτελέσματα των εκλογών
Οι νέοι Πρόεδροι και Σύμβουλοι των Κοινοτήτων 

της Πάρου και Αντιπάρου
Σε δημόσια συνεδρίαση το Ειρηνοδικείο Πάρου ανε-

κήρυξε τους προέδρους και τους τακτικούς συμβού-
λους των Κοινοτήτων Πάρου και Αντιπάρου. 

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΠΑΡΟΥ
Θ. Μπιζάς (πρόεδρος), Ε. Κόντες, Β. Σκαραμαγκάς, Α. 

Καλακώνας, Δ. Σιφναίος, Ι. Σαρρής (συνδυασμού «Νέα 
Πάρος») και Α. Μαρινόπουλος, Πολυξένη Κεμπάμπη, Ι. 
Αλιπράντης (του συνδυασμού «Πρόοδος») σύμβουλοι.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ
Ε. Καβάλλης (πρόεδρος), Α. Μαρμαρινός, Χ. Πετρό-

πουλος (συνδυασμού «Ομόνοια-Πρόοδος»), Δ. Καπα-
ρός και Β. Ρούσσος (συνδυασμού «Ένωσις-Εργατικό-
της-Πρόοδος») σύμβουλοι. 

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
Σ. Σκιαδάς (πρόεδρος), Μ. Ραγκούσης, Ι. Παντελαίος 

(συνδυασμού «Νέα Δημιουργία») και Δ. Ραγκούση και 
Γ. Σκιαδάς (συνδυασμού «Πρόοδος») σύμβουλοι.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Θ. Ρούσσος (πρόεδρος), Π. Πατέλης, Ν. Μαούνης 

(του συνδυασμού «Νέα Πρόοδος») και Ν. Ρούσσος και 
Ε. Πατέλης (συνδυασμού «Πρόοδος Ευημερία») σύμ-
βουλοι.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΚΩΣΤΟΥ
Π. Ρούσσος (πρόεδρος), Β. Ρούσσος, Π. Ζουμής (συν-

δυασμού «Προοδευτική Παράταξις»), Α. Βελέντζας και 
Α. Ρούσσος (συνδυασμού «Πρόοδος») σύμβουλοι.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΛΕΥΚΩΝ
Α. Κονταράτος (πρόεδρος), Ε. Κονταράτος, Ι. Λουκής, 

Κ. Τριαντάφυλλος και Ν. Ραγκούσης (του μοναδικού 
συνδυασμού «Πρόοδος») σύμβουλοι.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΜΑΡΠΗΣΣΗΣ
Η. Περαντινός (πρόεδρος), Ν. Τσιγώνιας, Ι. Τσιγώνιας 

(συνδυασμού «Πρόοδος»), Ε. Άγουρος και Ε. Τσιγώνι-
ας (συνδυασμού «Αγάπη  Ομόνοια») σύμβουλοι.

ΚΟΙΝΟΤΗΣ ΝΑΟΥΣΗΣ
Π. Μπαφίτης (πρόεδρος), Γ. Ρούσσος, Ε. Αλιφιέρης, 

Ε. Βιτσαδάκης, Ν. Σκορδίλης (συνδυασμού «Δημοκρα-
τική Πρόοδος – Αναγέννησις»), Α. Γαβαλάς, Σ. Κορτιά-
νος (συνδυασμού «Νέα Κοινοτική Πρόοδος») σύμβου-
λοι.

ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 15ης ΟΚΤΩ-
ΒΡΙΟΥ 1978

Ο προεκλογικός αγώνας μεταξύ των 3 συνδυασμών 
στη Παροικιά διεξήχθη σε πολιτισμένα επίπεδα. Είχε 
κορυφωθεί όμως σε εκδηλώσεις από πλευράς εκφω-
νήσεως λόγων, διανομή έντυπου υλικού, λειτουργία 
εκλογικών κέντρων, κ.α., που θύμιζαν βουλευτικές 
εκλογές.

Τα ευτράπελα δεν έλειψαν και σ’ αυτές τις εκλο-
γές, όπως π.χ. μέσα σε φάκελο αντί για ψηφοδέλτιο, 
σημείωμα που έγραφε «χαιρετίζω την εφορευτική 
επιτροπή» ή φάκελο χωρίς περιεχόμενο ή φάκελο σε 
ακατάλληλο ψηφοδόχο, κλπ. 

Τα αποτελέσματα πιο συγκεκριμένα έχουν ως εξής:
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
Εγγραμένοι 2478, ψήφισαν 1680, έγκυρα 1658. 
Ελαβαν: «Νέα Πνοή» (Ευθυμ. Κεμπάμπη) 865, «Κοι-

νοτική Ανανέωση» (Στυλ. Φραγκούλη) 674 και «Ριζική 
Αλλαγή» (Αντ. Δαφερέρα) 129.

Εκλέγονται: από τον Συνδυασμό «Νέα Πνοή», Πρό-
εδρος Ευθ. Κεμπάμπης, 2) Ευαγ. Π. Κόντες 3) Νικ. Κ. 
Φραγκούλης (φαρμακοποιός) 4) Γεώργ. Σ. Μαύρης 5) 
Ιωάν. Δ. Σπανός (γεωργός) και 6) Βασ. Δ. Σκαραμα-
γκάς και Γεώργ. Ι. Μπιζάς με τον ίδιο αριθμό ψήφων, 
αλλά κατά πληροφορίες μας ο κ. Μπιζάς παραιτείται 
υπέρ του κ. Σκαραμαγκά. Από τον συνδυασμό «Κοινο-
τική Ανανέωση» 1) Στυλιανός Γ. Φραγκούλης 2) Νικ. Ε. 
Σαρρής και 3) Αικ. Λεοντή.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Από τον ένα συνδυασμό εκλέγονται: Πρόεδρος Γε-

ώργ. Μάτσας 2) Γεώργ. Ιωάν. Φιλολίας 3) Ιωάν. Θεολ. 
Καλάργυρος 4) Κοσμάς Ι. Μαρινάτος 5) Νικ. Ιακ. Κα-
πούτσος.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
Εκλέγονται: Πρόεδρος Μοσχ. Ζ. Ραγκούσης 2) Μιχ. 

Ν. Λουκής 3) Εμμαν. Αντ. Παντελαίος και από τον άλλο 
συνδυασμό 1) Γεώργ. Ι. Σκιαδάς και 2) Γεωργ. Κωνστ. 
Σκανδάλης.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΩΣΤΟΥ
Έλαβαν: «Προοδευτική Παράταξη» (Π. Ρούσσου) 123 

και «Όλοι Μαζί» (Μαρίνα Χερουβείμ) 79. Εκλέγονται: 
από τον πρώτο συνδυασμό, Πρόεδρος Π. Ρούσσος 2) 
Βασ. Ρούσσος και 3) Κωνστ. Βογιατζής. Από το δεύτε-
ρο 1) Μαρίνα Ν. Χερουβείμ και 2) Παντ. Α. Ρούσσος. 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ
Έλαβαν: «Εργασία – Πρόοδος» 244 και «Αλλαγή 

– Πρόοδος» 135. Εκλέγονται: Πρόεδρος Δημ. Γ. Κα-
παρός 2) Βατ. Ρούσσος και 3) Γεώργ. Άγουρος. Από 
το δεύτερο συνδυασμό 1) Γεώργ. Α. Ρούσσος και 2) 
Γεώργ. Ζ. Ρούσσος.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΩΝ
Από τον ένα συνδυασμό εκλέγονται: Πρόεδρος Αντ. 

Γ. Καπαρός 2) Νικ. Παντελαίος 3) Ιωάν. Λουκής 4) Αντ. 
Καπαρός 5) Λεων. Μαυραγκάς.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ
Ψήφισαν 415. Έλαβαν: «Έργα – Ομόνοια» (Εμμ. Κ. 

Τσιγώνιας) 218, «Προοδευτική Κίνηση» (Νικ. Ι. Μελα-
νίτη) 197. Εκλέγονται: Πρόεδρος Εμμ. Κ. Τσιγώνιας 
2) Νικ. Ε. Τσιγώνιας 3) Ιωάν. Τσιγώνιας και από τον 
άλλο συνδυασμό 1) Δημ. Γ. Μελανίτης και 2) Νικ. Ιωάν. 
Τζιώτης.

Πηγές: «Φωνή της Πάρου» τεύχη 180, 183, 280, 
320, 321

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Εκδήλωση 
ΣΥΡΙΖΑ

Το Σάββατο 20/4/2019 περιόδευσαν στην Πάρο οι 
βουλευτές Κυκλάδων του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Συρμαλένιος 
και Αντώνης Συρίγος.

Στο νησί μας συναντήθηκαν με τον λιμενάρχη, τον 
αστυνομικό διοικητή, τον δήμαρχο και τον έπαρχο, ενώ 
επισκέφθηκαν και το Κ.Υ. Ακόμα, επισκέφθηκαν τη Νά-
ουσα όπου συνομίλησαν με τους κατοίκους.

Στις συναντήσεις αυτές συζητήθηκαν τα βασικά 
προβλήματα των υπηρεσιών του νησιού, ενώ στις 
συναντήσεις με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, έγινε αλληλοενημέρωση για τα έργα που 
χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πό-
ρους.

Τέλος, οι βουλευτές μίλησαν σε εκδήλωση στην 
Παροικιά (στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου 
«Αρχίλοχος»), όπου αναπτύχθηκε πλούσιος διάλογος 
γύρω από την κρισιμότητα των ευρωεκλογών, τις πο-
λιτικές εξελίξεις, τις πολιτικές νησιωτικότητας και τον 
απολογισμό του κυβερνητικού έργου.

Αθλητικά - Ειδήσεις

Στον τελικό η 
Κ-18 του ΑΟΠ

Έπειτα από τη νίκη του με 0-2 μέσα στο Φιλώτι επί 
της τοπικής ομάδας, ο ΑΟ Πάρου προκρίθηκε για τον 
τελικό της Κ-18 της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Η παριανή ομάδα ήταν καταιγιστική και η ομάδα 
της Νάξου αν δεν είχε κάτω από τα δοκάρια της τον 
τερματοφύλακα Ψαρρά, το σκορ θα είχε πάρει άλλες 
διαστάσεις…

Το 0-1 για τον ΑΟΠ έγραψε ο Μπλέτσας με απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ στο 32ο λεπτό, ενώ το 0-2 γρά-
φτηκε στο 87ο λεπτό από τον Αναστ. Σαρρή. Επίσης, 
στο 17ο λεπτό, ο Πάπα του ΑΟΠ, είχε κεφαλιά στο δο-
κάρι του Φιλωτίου.

Τέλος, ο ΑΟΠ θα αγωνιστεί στον τελικό της Κ-18 της 
ΕΠΣΚ στις 18 Μαΐου 2019 με τη Μύκονο, στο γήπεδο 
της ΕΠΣΚ στην Ερμούπολη, στις 9 το βράδυ.

Οι πρωταγωνιστές
Φιλώτι: Ψαρράς, Γρατσίας, Μαστορόπουλος, Προ-

μπονάς (Χωματάς), Κ. Μουστάκης, Α. Βερύκκοκος, 
Καραμανής, Β. Μουστάκης (Μανιός), Βενιεράκης, Β. 
Βερύκκοκος, Κάγκανης (Ξυλούρης)

ΑΟΠ: Χανιώτης, Πάπα, Λουκής, Μπέτσα, Καραφυλ-
λάκης, Γκέτσι, Σγουράτι (Χερουβείμ), Σκιαδάς, Α. Σαρ-
ρής, Γκιόκα, Ιω. Σαρρής

Διαιτητής: Παντελάκης με βοηθούς τους κ.κ. Τσά-
φο και Νεοκοσμίδη.

Κ-16
Σήμερα, Σάββατο 4 Μαΐου 2019 ξεκινάει στο δημο-

τικό στάδιο Νάξου, η τελική φάση (final 4), του πρω-
ταθλήματος Κ-16 της ΕΠΣ Κυκλάδων.

Ο ΑΟΠ στον πρώτο ημιτελικό θα αγωνιστεί στις μία 
το μεσημέρι με τον ΑΟ Μυκόνου, ενώ στον άλλο ημι-
τελικό θα αναμετρηθούν ο ΠΑΣ Νάξου με τον ΠΑΣ 
Τήνου. Αύριο, Κυριακή, 5/5/2019 θα γίνει ο μικρός και 
ο μεγάλος τελικός του πρωταθλήματος.

Νέο ΔΣ στον 
Μαρπησσαϊκό

Το Σάββατο 20/4/2019 συνεδρίασαν οι εκλεγμένοι 
σύμβουλοι του Μαρπησσαϊκού και συστάθηκαν σε ΔΣ 
που έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Τσιγώνιας Άγγελος
Αντιπρόεδρος: Φραντζής Σ. Ανδρέας
Γραμματέας: Μπουραντάς Αντώνης
Ταμίας: Τσαντουλή Κατερίνα
Γενικός αρχηγός τμήματος ποδοσφαίρου: 

Φραντζής Σ. Ανδρέας
Γενικός αρχηγός τμήματος μπάσκετ: Πιπέρο-

γλου Κώστας
Έφορος πολιτιστικών: Άγουρος Άγγελος
Έφορος υλικού: Τσαντουλής Νικήτας
Μέλη: Μαμάσης Πρόδρομος, Τριβυζάς Βασίλης.

Δωρεά προς 
ΑΟΠ

Ο δήμος Πάρου μέσα από το Ν.Π. Κοινωνικής Προ-
στασίας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης, προχώρησε στην 
δωρεά ποσότητας ιατροφαρμακευτικού υλικού στον 
Αθλητικό Όμιλο Πάρου, αναγκαίος για την καθημερινή 
λειτουργία του.

Σύμφωνα με ανάρτηση στη σελίδα του ΚΠΠΑ: «Ο 
Δήμος Πάρου με τον τρόπο αυτό αποδεικνύει το συ-
νεχές ενδιαφέρον του για όλους τους συλλόγους και 
ειδικά αυτούς που ασχολούνται με τα παιδιά και τον 
αθλητισμό..

Ο κ. Λεοντής συνεχάρει την διοίκηση του συλλόγου 
και τόνισε ότι παρά τις δύσκολες εποχές που διανύ-
ουμε διατηρείται το επίπεδο όλων των τμημάτων σε 
υψηλό επίπεδο και επιτελείται πολύ σημαντικό έργο 
για την ανάπτυξη του αθλητισμού αλλά και την προ-
βολή του νησιού μας σε Πανελλήνιο επίπεδο.

Επίσης ευχαριστεί και δημόσια όλους όσους ενι-
σχύουν το κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Πάρου 
και αποδεικνύουν έμπρακτα ότι το καλύτερο φάρμακο 
στην κρίση είναι η αλληλεγγύη».

«Καθαρή 
Πάρος»

Από τον δήμο Πάρου δημοσιοποιήθηκε μήνυμα σχε-
τικά με την καθαριότητα στο νησί μας και την καμπά-
νια που θα ακολουθήσει.

Η ανακοίνωση του δήμου Πάρου έχει ως εξής:
«Το δικό μας μήνυμα οικολογικής συνείδησης 

και ευαισθητοποίησης για την καθαριότητα του 
νησιού μας και την προστασία του περιβάλλο-
ντος.

Η «Καθαρή Πάρος» είναι μια ενημερωτική καμπάνια 
για τη καθαριότητα και την προστασία του περιβάλ-
λοντος, η οποία θα γίνει σε ηλεκτρονική/διαδικτυακή 
μορφή ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω το περι-
βάλλον και η ομορφιά του νησιού. Στο πλαίσιο της 
καμπάνιας αυτής θα σταλεί ένα newsletter σε όλες 
τις επιχειρήσεις του νησιού, το οποίο θα τους ενη-
μερώνει για τον «Δωδεκάλογο» των ενεργειών του 
Δήμου. Ο «Δωδεκάλογος» θα αναρτηθεί και στην κε-
ντρική ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου.

Η καθαριότητα όπως και η ανακύκλωση έχει κι αυτή 
τους κανόνες της και πρέπει να τους ακολουθούμε. 
Στον Δήμο Πάρου προωθήσαμε την ανακύκλωση, αυ-
ξήσαμε τους μπλε κάδους με πρόθεση κάθε γειτονιά 
να έχει το δικό της σημείο ανακύκλωσης και υλοποι-

ήσαμε προγράμματα ενημέρωσης των μαθητών στα 
σχολεία του Δήμου. Οι εργαζόμενοι της υπηρεσίας 
καθαριότητας, εργάζονται καθημερινά, σκληρά και 
κάτω από αντίξοες συνθήκες λόγω έλλειψης προσω-
πικού, για έναν καθαρό Δήμο. Ειδικά φέτος η έλλει-
ψη προσωπικού καθαριότητας είναι εντονότερη από 
κάθε άλλη χρονιά, όμως δυστυχώς, η νομοθεσία δεν 
μας δίνει τη δυνατότητα να κινήσουμε εμείς οι ίδιοι τη 
διαδικασία πρόσληψης προσωπικού καθαριότητας, 
παρόλο που η αμοιβή τους επιβαρύνει αποκλειστικά 
και μόνο τον προϋπολογισμό του Δήμου Πάρου.  

Είμαστε σε αναμονή των τελικών αποτελεσμάτων 
της προκήρυξης 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για να ενισχυ-
θεί το προσωπικό καθαριότητας με 33 εργάτες και 
6 οδηγούς απορριμματοφόρων με σχέση εργασίας 
αορίστου χρόνου και αναμένουμε την πρόσληψη ερ-
γατών καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 
για την κάλυψη των εποχικών αναγκών, μέσω προκή-
ρυξης του ΑΣΕΠ. 

Μέχρι να ενισχυθεί η λειτουργία και η αποτελε-
σματικότητα της υπηρεσίας και να μπορέσουμε να 
παρέχουμε βελτιωμένες υπηρεσίες καθαριότητας και 
ευπρεπισμού σε κάθε γωνία του νησιού, ζητάμε τη 
συμβολή και συμπαράσταση όλων. Tα σκουπίδια δεν 
δημιουργούνται μόνα τους, είναι απορρίμματα των 
σπιτιών μας και των επιχειρήσεών μας. 

Αν βοηθήσουμε και συμβάλουμε όλοι μας για 
ένα καθαρό και όμορφο Δήμο τότε σίγουρα 
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ θα κερδίσουμε αυτή τη μάχη».

«Βούλιαξε» το 
λιμανάκι!

Το καθιερωμένο γλέντι οργανώθηκε και φέτος στο 
γραφικό λιμάνι της Νάουσας, όπου χιλιάδες τουρίστες 
και ντόπιοι ξεφάντωσαν από το μεσημέρι έως το βρά-
δυ.

Ανάμεσα τους παραβρέθηκαν ο Κωνσταντίνος Αρ-
γυρός, η Νατάσσα Θεοδωρίδου, η Irene Angelopoulos 
και η Ραμόνα Βλαντή, οι οποίοι επέλεξαν το νησί για 
τις πασχαλινές τους διακοπές.

Ο τραγουδιστής Γιάννης Μπαρμπαρής μαζί με την 
ορχήστρα του, Δημήτρη Λεβαντή (πλήκτρα), Δημήτρη 
Πατέλη (λαούτο), Μάριο Πατέλη (ντράμς) και Μανώ-
λη Φύτρο (κιθάρα -μπουζούκι), κράτησαν συντροφιά 
στον κόσμο με τα τραγούδια τους, έως ότου τη σκυτά-
λη πήρε ο Dj. Ο κόσμος είχε γίνει μια μεγάλη παρέα και 
κυριολεκτικά δεν έπαψε να χορεύει και να τραγουδάει, 
παρότι το λιμάνι παρέμενε σχεδόν απροσπέλαστο τις 
ώρες αιχμής του γλεντιού. Σύμμαχός τους στάθηκε ο 
καιρός, καθώς θύμιζε μια καλοκαιρινή ημέρα. Το ξε-
φάντωμα έληξε με τα πολύχρωμα πυροτεχνήματα που 
φώτισαν τον σκοτεινό ουρανό του νησιού.

Σοφία Ορφανού




