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COMPACT ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ
• αξιόπιστη απόδοση και λειτουργία
• γρήγορη και απλή εγκατάσταση
• ελάχιστη ανάγκη συντήρησης
• χρήση νερού για πότισμα
• 600+ εγκατεστημένα
  συστήματα σε λειτουργία

» σελ. 6-7
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Λεύκες
Η «αυτονομία» των Λευκών μπορεί να είναι παράτυ-

πη, μπορεί να είναι εκτός ελέγχου γενικά, μπορεί να εί-
ναι «ότι θέλω εγώ αποφασίζω», αλλά, αλλά έχει και μία 
χάρη, και παράδοση! Και αυτό γιατί ανέκαθεν το χωριό 
χαράσσει μία δική του πορεία, ανεξάρτητη απ’ αυτήν 
της Πάρου. Αυτό εμένα με βρίσκει «σύμμαχο». Έτσι και 
αλλιώς: «Μέχρι τα ουράνια σώματα με πομπούς και με 
κεραίες, φτιάχνουν οι Έλληνες κυκλώματα κι ιστορία οι 
παρέες», που έλεγε και ο Σαββόπουλος. 

■ Λεύκες 2
Οι Λεύκες έτσι πορεύτηκαν επί πολλά χρόνια, έτσι 

έχω την αίσθηση ότι θα συνεχίζουν να πορεύονται. 
Ιστορικά αν το δεις το θέμα θα κατανοήσεις ότι όλα 
τα μεγάλα έργα του χωριού έγιναν εκεί από «ξερο-
κεφαλιά» ορισμένων και έβρισκαν πάντα τα χρήματα 

μεταξύ τους. Μετά έρχονταν οι «επίσημοι» και απλά 
έβαζαν τις υπογραφές. Άλλωστε κάπως έτσι είναι και 
η υπόθεση με το ανοιχτό θέατρο (τώρα γιατί το λέμε 
«ανοιχτό», λες και έχουν «κλειστό», αυτό είναι μία άλλη 
ιστορία). Όπως έλεγε λοιπόν ο Νιόνιος Σαββόπουλος: 
«Τι να φταίει η Bουλή, τι να φταιν οι εκπρόσωποι, 
έρημοι και απρόσωποι βρε. Αν πονάει η κεφαλή φταί-
ει η απρόσωπη αγάπη που ’χε βρει».

■ Λεύκες 3
Η ιστορία με το θέατρο Λευκών, που προσωπικά πι-

στεύω ότι ένα από τα ομορφότερα που έχω δει γενικά 
στη ζωή μου, είναι πονεμένη. «Πονεμένη» από πολλές 
πάντες… Το ανοιχτό θέατρο έχει αγαπηθεί, έχει μισηθεί 
από πολλούς για πολλά πράγματα…και έχει πολεμηθεί 
άνευ εισαγωγικών. Από σεβασμό και μόνο στην αξιο-
πρέπεια δεν γράψαμε ποτέ στην εφημερίδα τον πόλε-
μο που δέχθηκε και πριν μερικούς μήνες και μάλιστα 
από «φίλια» πυρά. Μπορεί να αποκρύψαμε την είδηση 
–που την αποκρύψαμε- αλλά αυτό έγινε όπως έγρα-
ψα και παραπάνω από σεβασμό στην αξιοπρέπεια. Άλ-
λωστε και όταν κατασκευαζόταν το έργο πολεμήθηκε 
ακόμα και από κατοίκους του χωριού.

■ Λεύκες 4
Όμως η τακτική που συνεχίζεται εδώ και 5 χρόνια 

στις συνεδριάσεις του τοπικού συμβουλίου του χω-
ριού είναι επικίνδυνη. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. 
Το να γράψουμε ότι η τακτική που ακολουθούν ορι-
σμένοι είναι αντιδημοκρατική μου φαίνεται πολύ «χο-
ντρό». Έτσι, έχω σχηματίσει την εντύπωση ότι την απο-
κλειστική ευθύνη για τη μη δημοσιοποίηση στοιχείων 
ακόμα και σε συμβούλους των Λευκών ή τη μη δημο-
σιοποίηση των συνεδριάσεων δεν την έχει ο πρόεδρος 
εκεί, αλλά η «παραπάνω» αρχή, δηλαδή, ο κ. Κωβαίος. 
Αλήθεια δε γνωρίζει η δημοτική πλειοψηφία ότι όλες 
οι συνεδριάσεις στις Λεύκες «πάσχουν». Δε γνωρίζει 
ότι πρέπει να κληθούν οι υπεύθυνοι διότι οι συνεδρι-
άσεις δεν είναι τακτικές σε χρονικά διαστήματα και ο 
κώδικας είναι σαφής σ’ αυτό, όπως και οι επιπτώσεις 
και οι ποινές που πρέπει να υπάρξουν. Εκτός και αν, 
όπως έλεγε ο Σαββόπουλος: «Κάνει ο Γιώργος την 
αρχή, είμαστε δεν είμαστε τίποτα δεν είμαστε βρε, κι 
ο Γιαννάκης τραγουδεί άμα είναι όλα άγραφα κάτι θα 
βγει».

■ Λεύκες 5
Το ζήτημα των Λευκών και όπως έχει αποφασίσει 

να κάνει τις συνεδριάσεις ο πρόεδρος του είναι πολύ 
σοβαρό. Η απαξίωση που δίνεται προς τα έξω για 
τις συνεδριάσεις του τοπικού συμβουλίου, αλλά και 
ο τρόπος των ίδιων των συνεδριάσεων, όπως π.χ. οι 
σύμβουλοι να μην έχουν ιδία αντίληψη των θεμάτων 
που θα συζητηθούν μπορεί να μας οδηγήσει σε περί-
εργα μονοπάτια. Όπως λέει άλλωστε και ο πολυαγα-
πημένος Νιόνιος: «O ουρανός είναι φωτιές ανεμομα-
ζώματα σπίθες και κυκλώματα βρε». 

■ Σεβασμός στους Κωστιανούς
Οι τοπικές κοινότητες δυστυχώς δεν αντιμετωπίζο-

νται με σεβασμό και ο σεβασμός αρχίζει από το να 
τους σέβεται η ίδια η τοπική αρχή. Όταν λοιπόν ζητάς 
κυρία δημοτική αρχή χρήματα στον Κώστο από τους 
κατοίκους του για το νεκροταφείο και τα σκευοφυλά-
κια, (που εσύ για το νεκροταφείο δεν έχεις κάνει τίπο-
τα…), πρέπει να γνωρίζεις ότι τουλάχιστον όταν σου 
ζητάνε ασβέστη για να ασπρίσουν πρέπει τουλάχιστον 
να τους το δίνεις και όχι να σφυράς αδιάφορα. Και 
όταν θέλεις να βάλεις κανόνες στο νεκροταφείο Κώ-
στου και να ασκήσεις πολιτική θα πρέπει να γνωρίζεις 
καλά τον στίχο του Νιόνιου που λέει: «Είχα μια αγάπη, 
αχ καρδούλα μου, που ’μοιαζε συννεφάκι, συννεφού-
λα μου. Σαν συννεφάκι φεύγει ξαναγυρνάει μ’ αγαπά 
τη μια την άλλη με ξεχνάει».

■ Κοινότητες
Οι παραπάνω κοινότητες δεν είναι οι μοναδικές που 

έχουν παρόμοια προβλήματα στην Πάρο. Η νίκη, με 
τη μικρή διαφορά στις δημοτικές εκλογές, σε συνδυα-
σμό με τη νίκη της ΝΔ στις βουλευτικές εκλογές –και 
την υπουργοποίηση Βρούτση- έχουν κάνει κάποιους 
να ξεσαλώσουν. Έτσι, έχουν στήσει μπαϊράκια. Επει-
δή λοιπόν, ειδικά στην πολιτική τα πάντα αλλάζουν 
σχετικά γρήγορα και οι πολιτικοί χρόνοι αφήνουν, και 
αγιάτρευτα σημάδια, ας δουν τι έγραφε στο «Τσάμικο» 
ο Νιόνιος: «Τόσος κόσμος πλάι του πέρασε και τον 
προσπέρασε».

Διαφωνίες

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, Αρτοποιείο Ζουμής Χρήστος, 
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. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο «Ραγκούσης» | ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος 

| ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο «η Παράδοση», Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης | ΜΑΡΜΑΡΑ: 
Φούρνος Γ. Φραντζής «Γεύσεις από ζάχαρη & αλεύρι» | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Σ/Μ ΑΒ, Ζαχαρο-

πλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Σκλαβενίτης, φούρνος «Δήμητρα» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο άρτου 

«Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Σαρρής 

Παναγιώτης, Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π. Ρούσσου, 

Τ. Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Αρτοποιείο Στρατή, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: 
ROMVI cafe, ΕΛΤΑ ταχυδρομείο

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 513

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

φωνίες

Ποδηλατοβόλτα
Ποδηλατοβόλτα έγινε μέσα στην Παροικιά, 
για να ευαισθητοποιηθούν οι πολίτες γενικά.  
Το μήνυμα περάστηκε από την μια άκρη στην άλλη, 
μιας και η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη.

Μικροί και μεγάλοι δώσαν το παρόν, 
με δραστηριοποίηση των τοπικών αρχών.   
Πλημμύρισαν οι δρόμοι ποδήλατα βροχή,
και έμοιαζε η πόλη εριβαλλοντική.  

Από τον ΝΟΠ ξεκίνησαν που ήταν η αφετηρία, 
και πήγαν παραλιακώς κοντά στη Δημαρχία. 
Πέρασαν κι από τα στενά Κάτω Γιαλό και Θόλο, 
μετά Εκατονταπυλιανή με ολόκληρο τον στόλο.

Στον ΝΟΠ πάλι τερμάτισαν για να ξεκουραστούν, 
και την ευχή να δώσουνε του χρόνου να βρεθούν. 
Η ποδηλατοβόλτα έγινε με συνεργασία, 
Γονείς και ποδηλάτες είχαν την πρωτοβουλία. 

Δύο σύλλογοι από κοινού, οργάνωσαν τη δράση, 
που είχε ως αποτέλεσμα ενημέρωση και πράξη. 
Η Παροικιά ενδείκνυται για ποδηλασία, 
μιας και είναι επίπεδη χωρίς ταλαιπωρία.  

Καλό θα ήτανε λοιπόν να μεριμνήσει η πολιτεία, 
και ποδήλατα να παρέχει στην κυκλοφορία.
Ποδηλατόδρομο να φτιάξει της πόλης περιμετρικά, 
για να κινούνται άνετα μεγάλοι και παιδιά.  

Εύχομαι από καρδιάς αυτό να καθιερωθεί, 
του χρόνου και στη Νάουσα να επεκταθεί. 

Χριστόδουλος Μαούνης
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Μάλλον κάποιοι 
δεν έχουν 
καταλάβει…

Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, δημοσιοποιήθηκε 
δελτίο  Τύπου για τα συμβάντα στη συνεδρίαση του 
τοπικού συμβουλίου Λευκών στις 27/9/2019.

Το δελτίο Τύπου έχει ως εξής:
«Τελικά ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Λευ-

κών δεν εννοεί να καταλάβει ότι το χωριό δεν είναι 
τσιφλίκι και η κοινότητα «μαγαζάκι» του. Δυστυχώς 
αυτή η νοοτροπία του, που δεν είναι σημερινή, έχει 
τουλάχιστον την ανοχή του Δημάρχου και του αρμό-
διου Αντιδημάρχου. Αναφερόμαστε στα γεγονότα της 
χθεσινής (27/9/19) «σύναξης» συμβούλων της κοινό-
τητας Λευκών που ο πρόεδρος Ι. Κονταράτος θέλει να 
βαφτίσει «συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου».  

Σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα για τη λει-
τουργία των Κοινοτή-
των, «Το συμβούλιο 
κοινότητας συνεδριάζει  
ύστερα από πρόσκληση 
του προέδρου του μία 
(1) τουλάχιστον φορά 
το μήνα, υποχρεωτικά, 
….Η πρόσκληση, στην 
οποία αναγράφονται, 

οπωσδήποτε, τα θέματα της ημερήσιας διάτα-
ξης καθώς και ο τόπος και ο χρόνος (ημερομηνία και 
ώρα) πραγματοποίησης της συνεδρίασης, μπορεί να 
είναι γραπτή ή ηλεκτρονική και επιδίδεται στους 
συμβούλους τρεις (3) τουλάχιστον πλήρεις ημε-
ρολογιακές ημέρες πριν από την ημέρα της συνε-
δρίασης. Δημοσιεύεται επίσης στο γραφείο της κοι-
νότητας».

Πρόσκληση προς τους κοινοτικούς συμβού-
λους δεν υπήρξε ποτέ.

Η παρευρισκόμενη σύμβουλος της «Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης»  Αφροδίτη Αλεξοπούλου-Παντελαίου, 
κατήγγειλε το γεγονός και αποχώρησε, αφού εισέπρα-
ξε από τον πρόεδρο περιπαιχτική και ειρωνική συμπε-
ριφορά.

Καταγγέλλουμε τη στάση του  προέδρου Ι. Κο-
νταράτου και δηλώνουμε ότι δεν θα υπάρξει ανοχή 
σε καθεστωτικές νοοτροπίες του παρελθόντος. Με τη 
δύναμη που μας έδωσε ο παριανός λαός και στις Λεύ-
κες, θα υπερασπίσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέ-
ροντα του. Αναμένουμε τη παρέμβαση του Δημάρχου 
και του αρμόδιου Αντιδημάρχου για το σεβασμό από 
μέρους του προέδρου των διαδικασιών. 

Η «συνεδρίαση» της Κοινότητας Λευκών 
πρέπει να θεωρηθεί «ως μη γενόμενη» και η 
επανάληψη της να γίνει με νόμιμη σύγκλη-
ση. Αν αυτό δεν γίνει άμεσα με πρωτοβουλία τους, 
τότε θα προσφύγουμε εμείς κατά της  νομιμότητας 
της «συνεδρίασης» σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 
3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 118 
του Ν. 4555/2018».

Συμβάντα
- Στις 27/9/19 συνελήφθη στην Πάρο, από αστυ-

νομικούς του αστυνομικού τμήματος Πάρου, 58χρο-
νος ημεδαπός σε βάρος του οποίου εκκρεμούσαν 
τρεις αποφάσεις ποινικών Δικαστηρίων και Βούλευμα 
Συμβουλίου Πλημμελειοδικών για πλαστογραφία και 
απάτη. Ειδικότερα σε βάρος του εκκρεμούσαν:

1. Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημά-
των Πειραιά, με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή 

κάθειρξης 8 ετών για πλαστογραφία.
2. Απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου 

Πειραιά, με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή φυλά-
κισης 8 μηνών για απάτη.

3. Βούλευμα Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πειραιά 
για άπατη.

4. Απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημά-
των Πειραιά, με την οποία καταδικάσθηκε σε ποινή 
κάθειρξης 7 ετών για απάτη.

- Στις 28/9/2019 ενημερώθηκε η λιμενική αρχή 
Πάρου, για την ύπαρξη σε δυσχερή θέση λόγω μικρής 

εισροής υδάτων του Α/Κ-Π/Κ «ευαγγελίστρια» Ν. Νά-
ξου 128, στη θαλάσσια περιοχή της εισόδου του όρ-
μου Νάουσας, με μοναδικό επιβαίνοντα τον ιδιοκτήτη 
– κυβερνήτη του. Το ανωτέρω σκάφος ρυμουλκήθηκε 
από το «Chiara», σημαίας Γερμανίας, στον Άγιο Ιωάννη 
Δέτη, όπου προσέδεσε με ασφάλεια.

- Στις 28/9/19 μοτοποδήλατο, που οδηγούσε 
71χρονος, εξετράπη της πορεία του, με αποτέλεσμα 
το θανάσιμο τραυματισμό του.  

Τοπικές ειδήσεις

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Το άλλοθι του 
καπιταλισμού: 
Γκρέτα 
Τούνμπεργκ

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ, που είχε διαγνωστεί με σύν-
δρομο Άσπεργκερ και με εκλεκτική αλαλία είναι το 
πρόσωπο που λανσάρει το παγκόσμιο κεφάλαιο για 
να δικαιολογήσει τα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής.

Η Γκρέτα, που μας κουνάει το δάχτυλο, έχει ήδη 
κατηγορηθεί ως «πιόνι» των γονιών της, του καπιτα-
λισμού, του νεοφιλελευθερισμού, της Αριστεράς, της 
Νέας Τάξης Πραγμάτων και του Σόρος. Η αλήθεια για 
την16χρονη Σουηδέζα, που θα είναι υποψήφια για το 
νόμπελ ειρήνης, είναι ότι είναι το νέο εφεύρημα της 
άρχουσας παγκόσμιας τάξης για να αποσπάσει την 
προσοχή της νεολαίας από τη σύγκρουση και τη σφα-
γή που υφίσταται, καθώς και να αποπροσανατολίσει 
την παγκόσμια κοινή γνώμη. Για να μην μπούμε στις 
εκατοντάδες αναρτήσεις που υπάρχουν σε ΜΜΕ και 
διαδίκτυο, για την υποκρισία που υπάρχει, θα θέλαμε 
να μας εξηγήσει η μικρή επαναστάτρια» ποιος πληρώ-
νει τα έξοδα του ταξιδίου αναψυχής με το ιστιοφόρο 
στην Αμερική και τι είδους εξοικονόμηση ενέργειας 
και προστασία περιβάλλοντος είναι αυτή, που για να 
μην επιβαρύνει την ατμόσφαιρα δεν ταξιδεύει με αε-
ροπλάνο, ενώ ταξιδεύουν 5 μέλη του πληρώματος του 
σκάφους που την πήγε και τα 6 που θα το φέρουν 
πίσω, σύνολο 11 αεροπορικά εισιτήρια, σε βάρος του 
πλανήτη… Για να γλιτώσει ο πλανήτης ένα εισι-
τήριο; Η αποθέωση της υποκρισίας! Τέλος, ας 
ρωτήσουμε με τη σειρά μας κάποια ζητήματα που έβα-
λε η σελίδα «atexnos»:

1. Ο διευθυντής της εταιρείας δημοσίων σχέσεων 
Ingmar Rentzhog, την ίδια μέρα τυχαία(!) περνάει έξω 
από το κτήριο της Βουλής βγάζει φωτογραφίες και σε 
τρείς ώρες η «ανεξάρτητη» Σοσιαλδημοκρατική εφη-
μερίδα «Αφτονμπλάντετ», κάνει ρεπορτάζ…

2. Ο Ingmar Rentzhog, είχε προλάβει την ίδια μέρα 
να ετοιμάσει σενάριο, διαφημιστικό και υλικό καμπά-
νιας στα αγγλικά.

3. Ο Ingmar Rentzhog και η μητέρα της Greta, 
Malena Ernman ήταν ομιλητές σε ημερίδα για το πε-
ριβάλλον την «Ημέρα για το περιβάλλον» στις 4 Μάη 
του 2018 (προφανώς θα πρόκειται για μία ακόμα σύ-
μπτωση…).

4. Το φθινόπωρο του 2018 η Greta έγινε συνέταιρος 
της εταιρείας του Ingmar Rentzhog  «We Don’t Have 
Time».

5. Η Greta έχει βραβευτεί 5 φορές από διάφορα 
ιδρύματα.  Συνάντησε τον Σβαρτσενέγκερ στην Βιέννη 
και την Αλεξανδρεία Κορτέζ στην Ν. Υόρκη.

 6. Πήγε στην Ν. Υόρκη με ιστιοφόρο του πρίγκιπα 
του Μονακό.

7. Είχε 23.000 αναφορές στον Σουηδικό Τύπο την 
χρονιά που μας πέρασε. Ο λόγος της στην διάσκεψη 
του ΟΗΕ για το κλίμα, είχε 950.000 αναφορές σε ένα 
24ωρο, 11 αναφορές το δευτερόλεπτο. 

8. Το Φεβρουάριο του 2019 ο Ingmar Rentzhog ζη-
τάει συγνώμη από τους γονείς της Greta επειδή δεν 
τους είχε ενημερώσει πως η κόρη τους ήταν μέρος της 
εταιρείας του… Ούτε η  Greta τους είχε ενημερώσει…

Αν βγάζετε εσείς συμπέρασμα πείτε το και σε εμένα…

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Σχολικές ειδήσεις 
(1946-1947)

1946
- Προ καιρού ο Επαρχιακός μηχανικός κατόπιν 

διαταγής του Υπουργείου ήλθε στο χωριό μας και 
έκανε μια σχετική μελέτη για να γίνη Εθνικό Γυμνα-
στήριο ο Σχολικός κήπος και το κτήμα που έχει στον 
Άγιο Χαράλαμπο ο Σύνδεσμος Μαρπησσαίων. Πλη-
ροφορούμεθα ότι θα αναλάβει να δεντροφυτεύση 
τον χειμώνα τον εκτός του στίβου χώρον του Γυ-
μναστηρίου. 

- Κατόπιν ενεργειών του βουλευτού επίσης κ. 
Ευστρ. Αλιπράντη εχορηγήθη πίστωσης δια την 
επισκευήν των σχολείων κατανεμηθείσα ως εξής: 
Παροικίας 800 χιλ., Μαρπίσσης 800 χιλ., Δραγου-
λά 500 χιλ., Καμαριού 300 χιλ., ανά 1 εκατομ. Δια 
τα σχολεία Ναούσης, Λευκών, Μαραθιού, Σωτήρων, 
Περιφέρεια Χριστού Δάσος, Δρυού και Αντιπάρου. 
Επίσης επέτυχεν την παραμονήν του Γυμνασίου Πά-
ρου.

1947
- Σχολικός κινηματογράφος- Απεστάλησαν δια τα 

σχολεία Πάρου, αι Φιλιππίναι Νήσοι (Γεωγραφία). Οι 
Αγώνες αυτοκινήτου και τα ψεύτικα θηρία (κωμω-
δία), με μέριμνα της ΦτΠ.

- Παροικιά- Το Γυμνάσιον με την συμπλήρωσιν 
των 5 θέσεων καθηγητών ήρχισε την κανονικήν του 
λειτουργίαν όπως και τα κενά όλων των σχολείων. 

- Διωρίσθη εις τας νήσους μας ο δημοδιδάσκαλος 
κ. Β. Καλουδάς.

- Απεστάλει ενεργείαις του βουλευτού κ. Ευστρ. 
Αλιπράντη, δωρεάν γραφική ύλη δια τους απόρους 
μαθητάς όλων των δημοτικών σχολείων των νήσων 
μας, επί πλέον δε, ενεδύθησαν δια πλήρους ιματι-
σμού πλείστοι άποροι μαθηταί μας εν Αθήναις.

- Ο κ. Στέφ. Κυρ. Βιτζηλαίος έθεσεν 30 χιλ. δραχμ. 
δια την ανέγερσιν του Σχολείου Δρυού. Το ποσόν 
εστάλει δια ταχυδρομικής επιταγής προς την Σχολι-
κήν Εφορίαν.

- Ο κ. Κωνστ. Αναστ. Ραγκούσης και η κ. Α. Λεκα-
τσά (αδελφή του), εδώρησαν μέσω της «Πατριωτι-
κής Ενώσεως Παρίων» ένα δέμα τετραδίων και 12 
χάρτας δια τας ανάγκας των Δημοτικών Σχολείων 
Πάρου. Τα τετράδια προορίζονται δια τους απόρους 
μαθητάς.

- Μαθητικός Κινηματογράφος- Μερίμνη της ΦτΠ 
απεστάλησαν εις Παροικίαν αι κωμωδίαι «Χονδρός 
και Λιγνός», η «Κοκινοσκουφίτσα» και διδακτικαί αι 
«Νεώτεραι Τέρψεις», η «Καλλιέργεια του Σίτου» και 
«Τι καλά που είναι τα Ζώα».

- Ο κ. Μηνάς Δαμίας ακολουθών το παράδειγμα 
τόσων δωρητών δι’ έργα κοινής ωφελείας και ανα-
γνωρίζων την ανάγκην της υπάρξεως σχολικού κτι-

ρίου εις το Μαράθι εδώρησεν ένα οικόπεδον πλέον 
των 3 στρεμμάτων προς άμεσον ενέγερσιν της οι-
κοδομής. Είμεθα βέβαιοι, ότι όλοι οι Μαραθιανοί θα 
συνεισφέρουν υλικώς και δια προσωπικής εργασίας 
προς εκτέλεσιν του έργου και μάλιστα από το λευκόν 
και παγκοσμίου φήμης μάρμαρον του Μαραθιού. Το 
Κράτος ας ενισχύση την ευγενή προσπάθειαν και ο 
θαυματοποιός βουλευτής μας κ. Ευστρ. Αλιπράντης 
ας θαυματουργήση και πάλιν.

- Η Σχολική Εφορεία Δραγουλά και οι κάτοικοι του 
χωριού μας παρακαλούν να εκφράσωμεν τας ευχα-
ριστίας των προς τον Σύλλογον Μαρπησσαίων δια 
την εκ δραχ. 300 χιλ. δωρεάν υπέρ του σχολείου.

- Κινηματογράφος –Απεστάλησαν εις Παροικίαν 
αι ταινίαι «ο Νίκος Ξαναγύρισε» (κωμωδία) και «ο 
Κόσμος προ ενός εκατ. ετών» διδακτική.

- Αφίχθη προς επιθεώρησιν των Δημ. Σχολείων ο 
κ. Επιθεωρητής.

- Αγκυριά – Αι εξετάσεις του σχολείου μας ετε-
λείωσαν με εξαιρετικόν ενδιαφέρον των κατοίκων. 
Οι εκπαιδευτικοί μας λειτουργοί κ. Γ. Πρωτοππαπάς 
και η Δις Ελισσάβετ Χατζιευστρατίου ηργάσθηκαν 
με ενδιαφέρον και παρουσίασαν εις το ολιγοχρόνιον 
διάστημα της υπηρεσίας των εργασίας πρωτοφανή 
αποσπάσαντες τα συγχαρητήρια και τας ευχαριστίας 
των γονέων, οι οποίοι εθαύμασαν συν τοις άλλοις 
και τας γυμνασικάς επιδείξεις των 180 μαθητών, τα 
εθνικά τραγούδια και τα ποιήματα. Η Δις Ελισσάβετ 
με την μητρικήν της αγάπην και στοργήν προς τους 
μαθητάς καθώς και ο ακούραστος κος Πρωτοπαπ-
πάς, ο οποίος καθ’ εκάστην Κυριακήν εδίδασκε τους 
μεγάλους ωφελίμους γνώσεις, είναι άξιοι των θερ-
μών συγχαρητηρίων. Μα πιο πολύ ζωή έδωσε με τα 
δυό του έργα: «ο χορός του Ζαλόγκου» και «Να ζή 
το Μεσολόγγι». Και εις τα δύο έλαβον μέρος αι Δες 
Μαρία Κ. Σκανδάλη, Ζαμπέττα Δημ. Παρούση, Βι-
κτωρία Ζαχ. Ραγκούση και οι Ιωάννης και Νικόλαος 
Ζαχ. Ραγκούσης κλπ. Η εκτέλεσις υπήρξε τόσον επι-
τυχής, ώστε ενόμιζε κανείς πως ευρίσκετο όχι ενώ-
πιον μαθητών αλλά καλλιτεχνών εμπείρων. Ο κος 
Πρωτοπαππάς όταν ετελείωσαν αι εξετάσεις δεν 
ανεχώρησεν δια την ιδιαιτέραν του πατρίδα Μήλον, 
αλλά παρέμεινε χάριν της αποπερατώσεως του σχο-
λείου. Αφού εκάλεσεν όλους τους Αγκυριανούς και 
τους ετόνισεν ότι πρέπει το σχολείον να κτισθή διά 
προσωπικής εργασίας, διότι είναι το Κράτος πτωχό, 
ήρχισε και πάλιν η εργασία προς άμεσον αποπερά-
τωσιν της οικοδομής.  

- Ηρραβωνίσθηκαν εις Αγκυριών ο κ. Γ. Πρωτο-
παππάς Δημοδιδάσκαλος μετά της επίσης Δημοδη-
δασκαλίσσης Ελισσάβετ Χατζηευστρατίου. Εύχομαι 
ταχείαν την στέψιν. 

- Λεύκες –Η σεβαστή κα Ευγενία Νικ. Μιχ. Αρκά, 
αποστέλλει δια το Σχολείον μίαν θαυμασίαν εικόνα 
του Ιησού ημών Χριστού διαστάσεων 80 με 64 αξί-
ας 500 χιλ. δραχμών. 

- Η Σχολική Εφορεία του Δημοτικού Σχολείου 
Λευκών απέστειλε το αναγκαιούν χρηματικόν ποσόν 
εις το Υπ. Παιδείας διά την απόκτησιν ραδιοφώνου 
ενός ανεμομύλου και την φόρτωσιν των μπαταριών 
προς χρήσιν του Σχολείου.

Σχολικός Κινηματογράφος – απεστάλησαν εις τον 
Διευθυντήν του Δημοτικού Σχολείου Παροικίας κ. Ν. 
Κρητικόν η κωμωδία ο «Σαρλώ αστυνόμος» και η 
διδακτική «Μερικά περίεργα άνθη».

ΠΗΓΗ: Φωνή της Πάρου αρ. φ. 12,13,20,21,25,26
Σημ.: Τα κείμενα δημοσιεύονται με το αρχικό συ-

ντακτικό και τη γραμματική που είχαν.

παριανές μνήμες
 του Χριστόδουλου Μαούνη
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Αποχώρηση 
Παπαζώη από 
το Πάρκο 
Πάρου

Η πρόεδρος του πολιτιστικού πάρκου στον Άγιο Ιω-
άννη Δέτη, Ελισάβετ Παπαζώη, ανακοίνωσε την απο-
χώρησή της από το νέο ΔΣ της Δημοτικής Α.Ε.  

Η ανακοίνωση της κ. Παπαζώη έγινε στη συνεδρί-
αση του δημοτικού συμβουλίου του νησιού μας στις 
30/9/2019 και όπως υποστήριξε πρόκειται για ειλημ-
μένη απόφαση που είχε γνωστοποιήσει στους πρω-
τεργάτες της δημιουργίας του Πάρκου.

Όπως είπε οι λόγοι της απόφασης είναι καθαρά 
προσωπικοί αλλά συνδέονται και με τη βεβαιότητα ότι 
«μαζί με τα μέλη του Δ.Σ. της Δημοτικής Α.Ε. ολο-
κληρώσαμε όσα μας είχαν ανατεθεί ως σκοποί στο 
καταστατικό του Πάρκου».

Τα έργα

Συνεχίζοντας η κ. Παπαζώη αναφέρθηκε 
στο έργο που έγινε και είπε:

«Δημιουργήσαμε μοναδικές υποδομές 
πολιτισμού σημαντικές για την Πάρο όπως,

το υπαίθριο θέατρο «Αρχίλοχος», 700 
θέσεων που φιλοξενεί το ετήσιο «φεστιβάλ 
στο Πάρκο» και παραχωρείται σε συλλό-
γους και στον δήμο για δικές τους εκδη-
λώσεις, το θερινό σινεμά «Σινέ Έναστρον» 
100  θέσεων όπου προβάλλονται με ελεύ-
θερη είσοδο ποιοτικές ταινίες, τη μόνιμη 
έκθεση «Η Πάρος μέσα από τη ρωσική 
Χαρτογραφία 1770-1775» στα κελιά του 
Αϊ Γιάννη, όπου αναδεικνύεται μια άγνωστη 
πτυχή της τοπικής ιστορίας στα Ορλωφι-
κά. Διευκρινίζω ότι αυτό το σημαντικό έργο 
υλοποιήθηκε χωρίς καμία επιδότηση από 
τον δήμο ή το δημόσιο και από τα μεγά-
λα χορηγικά ιδρύματα της χώρας Μποδο-
σάκη, Νιάρχου, Λεβέντη και επιχειρήσεις 
όπως η Blue Star που μας έχουν τιμήσει με 
την εμπιστοσύνη τους. Ανταποκριθήκαμε 
στην κεντρική καταστατική μας υποχρέω-
ση για την προστασία της χερσονήσου του 
Αϊ Γιάννη Δέτη, που είχε αποψιλωθεί από 
δεκαετίες εντατικής βόσκησης. Πετύχαμε 
τη θεαματική αναγέννηση της φύσης της 
χερσονήσου, μέσα από ένα πολυετές πρό-
γραμμα ετησίων φυτεύσεων με εθελοντές 
και μαθητές, και με αντιδιαβρωτικά έργα 
που έχει αναλάβει το σωματείο «Φίλοι του 
Πάρκου», αλλά και με θεσμοθέτηση της 
απαγόρευσης βόσκησης, κυνηγιού, τροχο-
φόρων.

Ένα οργανωμένο δίκτυο μονοπατιών 7 χιλιομέτρων, 
το μοναδικό στην Πάρο με σήμανση και χάρτη, έχει 
καταστήσει την πανέμορφη χερσόνησο του Αϊ Γιάννη,  
προορισμό φυσιολατρίας και περιήγησης στην παρια-
νή φύση, όλες τις εποχές του χρόνου, για σχολεία, 
οικογένειες, παρέες, ομάδες περιπατητών και επισκε-
πτών. Θεωρώ εξαιρετικό επίτευγμα της διοίκησης του 
Πάρκου, ότι πολλές από τις δράσεις μας απευθύνο-
νται στα παιδιά της Πάρου στα οποία άλλωστε ανήκει 
σήμερα αλλά και πρέπει να διαφυλαχτεί για αύριο, 
η χερσόνησος του Αϊ Γιάννη Δέτη. Εκατοντάδες μα-
θητές και μαθήτριες κάθε χρόνο περιηγούνται στη 
χερσόνησο, συμμετέχουν σε φυτεύσεις, μαθαίνουν 
βιωματικά την παριανή χλωρίδα, γνωρίζουν στην έκ-
θεση των Ρώσικων χαρτών και την ελάχιστα γνωστή 
συμμετοχή  της Πάρου στα Ορλωφικά,

εκπαιδεύονται στην ιστιοπλοΐα και στην κολύμβη-
ση με τον Ναυτικό Όμιλο Ναϊάς, απολαμβάνουν κάθε 
εβδομάδα μια παιδική ταινία με ελεύθερη είσοδο, το 
χειμώνα στον αναμορφωμένο και εξοπλισμένο από το 

Πάρκο, πολυχώρο του δημοτικού σχολείου Νάουσας, 
το καλοκαίρι στο «Σινέ Έναστρον».

Η εταιρεία

Η κ. Παπαζώη αναφέρθηκε ότι το Πάρκο είναι μια 
υγιής και βιώσιμη εταιρεία, με  υποδειγματική οικο-
νομική διαχείριση ελεγχόμενη και από το ελεγκτικό 
συνέδριο και από ανεξάρτητους λογιστές που ορίζει 
το δημοτικό συμβούλιο. Όπως είπε: «Καταφέραμε όλα 
αυτά τα χρόνια να έχουμε πλεονασματικούς ισολο-
γισμούς, έχοντας εκπληρώσει τις οικονομικές μας 
υποχρεώσεις στο ακέραιο, και ενισχύσαμε οικονομικά 
δράσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος όπως το δημοτι-
κό σχολείο Νάουσας για την αναβάθμιση του πολυ-
χώρου του, την εγκατάσταση στο Πάρκο του ναυτι-
κού Ομίλου «Ναϊάς» τα ΑΜΕΑΙ, τη συλλογή Όθωνα 
Κάππαρη». 

Ακόμα, αναφέρθηκε στη δημιουργία βοτανικού κή-
που, του πρώτου στις Κυκλάδες, ενώ συμπλήρωσε 
ότι με τη δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης, θα είναι 
διαθέσιμα   και στο ευρύ κοινό τα  τεκμήρια για την 
ιστορία της Πάρου και του Αρχιπελάγους από τους τε-

λευταίους αιώνες της λατινικής κυριαρχίας μέχρι την 
επανάσταση του 1821. Το έργο πραγματοποιείται με 
χορηγία του Ιδρύματος Λεβέντη, συγχρηματοδότηση 
του Πάρκου και επιστημονική ευθύνη του Ινστιτούτου 
Ιστορικών Ερευνών του Ε.Ι.Ε.

Η κ. Παπαζώη συμπλήρωσε ότι «επειδή πολλοί από 
τους δημοτικούς συμβούλους είναι νέοι αλλά και για 
όσους παλιότερους γνωρίζουν αλλά επιλέγουν να το 
«ξεχάσουν» θα ήθελα να θυμίσω ότι το Πάρκο δη-
μιουργήθηκε με ομόφωνη απόφαση του δημοτικού 
συμβουλίου το 2009 ως απάντηση στις κινητοποιή-
σεις κατοίκων της Νάουσας και του συλλόγου «Νη-
ρέας» για να σταματήσει η κακοποίηση της παραλίας 
του Μοναστηριού από τη λειτουργία μιας beach bar 
disco για νέους. Είναι τουλάχιστον παράδοξο και δεί-
χνει ηθελημένη απώλεια μνήμης για κάποιους που 
συμμετείχαν τότε στο δημοτικό συμβούλιο, να επιδι-
ώκουν σήμερα την επιστροφή στην ίδια και χειρότερη 
κατάσταση, επιδεικνύοντας ταυτόχρονα ασέβεια  στο 
παρακείμενο Μοναστήρι του Άϊ Γιάννη». 

Πετύχαμε άμεσα το 2009, να λειτουργήσει μια  αι-

σθητικά αναβαθμισμένη παραλία με το καφέ εστια-
τόριο της για ήπια αναψυχή, παρόλο που κληρονο-
μήσαμε από την λειτουργία του beach bar disco ένα 
κατεστραμμένο κτίριο αναψυκτηρίου,  επιχωματώσεις 
με μπάζα και χωματερές με ντενεκεδάκια και μπουκά-
λια, παροχέτευση λυμάτων στη θάλασσα. Η συμβολή 
του δήμου ως μοναδικού μετόχου της Δημοτικής Α.Ε. 
ήταν με 90.000 ευρώ μετοχικό κεφάλαιο και κάλυψε 
την επισκευή του καφέ/εστιατορίου και τη διαμόρ-
φωση του περιβάλλοντος χώρου».

Ο κίνδυνος της «Μυκονοποίησης»

Η κ. Ελ. Παπαζώη στη συνέχεια της ομιλίας της είπε 
ότι «Όλα αυτά τα χρόνια δεν εκφράστηκα δημόσια 
για τις πολλαπλές πιέσεις που δεχόμαστε από όσους   
επιβουλεύονται και εποφθαλμιούν ως «τουριστικό 
φιλέτο», την απομακρυσμένη και δύσκολα ελέγξιμη 
παραλία  του Μοναστηριού προκειμένου να βάλουν 
πόδι για να την  «αξιοποιήσουν» με τα πρότυπα της 
Μυκόνου. Θεώρησα πλέον όμως ηθικό μου καθήκον, 
να εκφράσω την έντονη ανησυχία μου δημόσια για 
την αλλοίωση της φυσιογνωμίας του ιδιαίτερου αυ-

τού χώρου, από τα σχέδια κάποιων ιθυνόντων 
για το μέλλον του Πάρκου. Το Πάρκο δεν εί-
ναι μια παραλία, είναι ένας εναλλακτικός του-
ριστικός προορισμός που συνδυάζει την ήπια 
αναψυχή, τον πολιτισμό, την οικολογία και την 
άθληση, στο πανέμορφο τοπίο της χερσονήσου 
και συμβάλει στην αναβάθμιση της τουριστικής 
ταυτότητας της Πάρου. Η σιωπή θα υποδήλω-
νε συναίνεση αλλά και έλλειψη σεβασμού προς 
τους πολλούς εθελοντές και  χορηγούς, που 
βεβαίως δεν θα στήριζαν τη δημιουργία ενός 
«μπιτσόμπαρου», όπως το χαρακτήρισε ένα 
«επίδοξος επενδυτής».

Όποιος ήταν στη γιορτή για τα 10 χρόνια 
του Πάρκου με δράσεις στη θάλασσα και στην 
άμμο, περιήγηση στα μονοπάτια, ξενάγηση στο 
μικρό μουσείο και εικαστικά εργαστήρια για 
παιδιά, κατανοεί ότι κανένας δε δικαιούται να 
στερήσει από τη σημερινή και τις επόμενες 
γενιές αυτό τον μαγικό χώρο παριανής φύ-
σης και ιστορίας που αποτελεί δημόσιο αγαθό. 
Πιστεύω ότι στην Πάρο συγκρούονται, 
σιωπηλά προς το παρόν, δύο αντιλήψεις  
τουριστικής ανάπτυξης η «μυκονοποίηση» 
του νησιού,  που προωθείται από αχυράν-
θρωπους ισχυρών νυχτερινών συμφε-
ρόντων και των παριανών και μόνιμων 
παραθεριστών, Ελλήνων και ξένων, που 
επιθυμούν να παραμείνει ο ανθρώπινος 
χαρακτήρας της Πάρου και η ιδιαίτερη 
φυσιογνωμία της». 

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή της η κ. 
Παπαζώη υποστήριξε ότι το Πάρκο αποτελεί 
την επιτυχημένη έμπρακτη εφαρμογή ενός μο-
ντέλου σύγχρονης τουριστικής ανάπτυξης, που 
συστήνει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού 
και οι μεγάλοι Tour Operators και συνέχισε λέ-

γοντας: «Για να συνεχίσει να υπάρχει το Πάρκο δεν 
αρκεί να διατηρηθεί ο καταστατικός προσανατολι-
σμός του αλλά πρέπει να ανατεθεί η διοίκηση του σε 
ανθρώπους εγνωσμένης αφοσίωσης στους καταστα-
τικούς στόχους του».

Η κ. Παπαζώη είπε ακόμα ότι πιστεύει πως ο κ. δή-
μαρχος και το δημοτικό συμβούλιο θα επιδείξουν την 
αναγκαία υπευθυνότητα στην επιλογή των προσώπων 
του νέου ΔΣ, ενώ η ίδια θα παραμείνει ενεργός πολί-
της, με λόγο και παρέμβαση στα δημόσια πράγματα 
και  ειδικότερα στα θέματα της Πάρου, με την οποία τη 
συνδέουν ισχυροί συναισθηματικοί δεσμοί δεκαετιών. 

Τέλος η κ. Παπαζώη είπε: «Θα ήθελα να εκφρά-
σω τις βαθύτατες ευχαριστίες μου στους χορηγούς, 
στους εθελοντές, στους επιστήμονες, στους επαγγελ-
ματίες, στις υπηρεσίες του δήμου, στο σωματείο των 
Φίλων, τον Ναυτικό Όμιλο Ναϊάς και τον σύλλογο γυ-
ναικών Νάουσας και όλους όσοι στήριξαν με πολλούς 
τρόπους τη δημιουργία του Πάρκου και τις ποικίλες 
εκδηλώσεις του. Και βεβαίως στα μέλη των Δ.Σ. και 
τους συνεργάτες».
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Οι «νεοδημοκράτες» δήμαρχοι είχαν εξαγγείλει από 
τον περασμένο Ιούνιο τις αλλαγές της κυβέρνησης 
Μητσοτάκη στην αυτοδιοίκηση, αλλά πραγματικά κα-
νείς δεν μπορούσε να σκεφτεί το ανοσιούργημα που 
τελικά επετεύχθη. 

Η ΝΔ προκειμένου να καλύψει τα δεκάδες όσα προ-
βλήματα επέφεραν οι αλλαγές στον εκλογικό Νόμο 
από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε ένα βήμα 
παραπέρα. Έτσι, εκτός της αναγκαστικής σύμπραξης 
παρατάξεων –με υποχρεωτική τη συμμετοχή του συν-
δυασμού του εκλεγμένου δημάρχου σε εκείνες τις πε-
ριοχές που ο δήμαρχος δεν είχε την πλειοψηφία από 
την πρώτη Κυριακή- προχώρησε και στην κατάργηση 
των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των τοπικών συμ-
βουλίων. 

Ακόμα, επανέφερε το σύστημα συγκρότησης επιτρο-
πών, όπως προέβλεπε ο προηγούμενος Νόμος «Καλ-
λικράτης» το 2010. Σ’ αυτές τις επιτροπές, ειδικά των 
Οικονομικών και της Ποιότητας Ζωής, όπου θα έχει 
πλειοψηφία η πρώτη σε ψήφους παράταξη θα λαμ-
βάνονται οι αποφάσεις, όταν οι προτάσεις της δεν 
εγκρίνονται από το δημοτικό συμβούλιο. Έτσι, 
στην ουσία, ο δήμαρχος, μπορεί να ξεπεράσει ακόμα 
και τις αντιρρήσεις της πλειοψηφίας του δημοτικού 
συμβουλίου και να αποφασίσει μόνος του επί σειρά 
θεμάτων με άλλο τρόπο.

Η κυβέρνηση της ΝΔ με τις αλλαγές που πραγμα-
τοποίησε εν μέσω διακοπών… (9 Αυγούστου), δεν έχει 
αλλάξει την απλή αναλογική στην εκλογή των δημοτι-
κών και κοινοτικών συμβουλίων (τουλάχιστον όχι ακό-
μη). Αυτό που ουσιαστικά κάνει είναι να δώσει ακόμη 
περισσότερες αρμοδιότητες στον δήμαρχο και περισ-
σότερο χώρο στην παράταξή του, ακόμη και αν δεν 
έχει την πλειοψηφία στο δημοτικό συμβούλιο, για να 
θεσμοθετεί με βάση τις επιλογές του ή όπως γράφεται 
κατά κόρον την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. 

Τα τρελά των αλλαγών

Τα μέτρα για την αυτοδιοίκηση που ψηφίστηκαν εν 
μέσω καύσωνα στη χώρα… και πραγματοποιήθηκαν 
χωρίς καμία διαβούλευση δεν αποτελούν ρυθμίσεις 
διευκόλυνσης της λειτουργίας των ΟΤΑ, αλλά μέτρα 
εγκαθίδρυσης ενός ακόμα πιο συγκεντρωτικού, αυ-
ταρχικού τρόπου διοίκησης, καταστρατηγώντας φυ-
σικά και τα αποτελέσματα των πρόσφατων εκλογών 
στην αυτοδιοίκηση. Ουσιαστικά για τα νέα μέτρα πολ-
λοί συνταγματολόγοι υποστηρίζουν ότι καταργήθηκε 
στην πράξη η απλή αναλογική και μπαίνει ζήτημα αντι-
συνταγματικότητας. Έτσι, οι διατάξεις για τη μεταφορά 
αρμοδιοτήτων από το δημοτικό συμβούλιο στις επι-
τροπές και στην πλειοψηφία του δημάρχου ελέγχονται 
ως αντισυνταγματικές.

Σύμφωνα με τις νέες διατάξεις:
α) Η σύμπραξη δημοτικών παρατάξεων (στις οποίες 

συμπεριλαμβάνεται υποχρεωτικά η παράταξη του δη-
μάρχου), θα λογίζονται ως ενιαία παράταξη για τη λει-
τουργία των οργάνων. Κάτι φυσικά που δεν το γνώρι-
ζε ο ψηφοφόρος στις εκλογές των ΟΤΑ. Σημειώνουμε 
ακόμα ότι η συμφωνία γίνεται «εφάπαξ» χωρίς δυνα-
τότατα ανάκλησης ή καταγγελίας για όλη τη διάρκεια 
της θητείας της δημοτικής αρχής…

β) Η πλειοψηφία του δημάρχου για τη συγκρότηση 
και εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτρο-

πής Ποιότητας Ζωής, έφερε ολόκληρη αλλαγή στον 
Νόμο «Καλλικράτης». Σύμφωνα με την κυβέρνηση 
στην αιτιολογική της έκθεση ήρθε: «στο πλαίσιο ενί-
σχυσης της κυβερνησιμότητας, αλλά και της χάραξης 
και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγη 
ο δήμαρχος ή ο περιφερειάρχης. Η νέα διαδικασία 
εκλογής είναι η πλέον ευέλικτη και αποτυπώνει στον 
βέλτιστο βαθμό τη λαϊκή ετυμηγορία» (βάλετε εσείς 
όσα θαυμαστικά θέλετε…). 

γ) Εξασφάλιση πλειοψηφίας του δημάρχου και του 
περιφερειάρχη σε όλα τα νομικά πρόσωπα που έχει ο 
ΟΤΑ (ΝΠΔΔ, Δημοτικά Ιδρύματα, ΝΠΙΔ, Κοινωφελείς 
Επιχειρήσεις, ΔΕΥΑ), ώστε υπάρχει πλήρης ευθυγράμ-
μιση της πολιτικής του δημάρχου με τα Νομικά Πρό-
σωπα των ΟΤΑ.

Τα πιο ωραία!

Η θητεία αντιπεριφερειαρχών και αντιδημάρχων 
μειώνεται σε ένα έτος. Ακόμα, δίνεται η δυνατότητα 
αιτιολογημένης αντικατάστασής τους μετά τη πάροδο 
6 μηνών. Με λίγα λόγια όποιος αντιδήμαρχος φέρει 
την οποιαδήποτε διαφωνία με τον δήμαρχο, μπορεί 

Ζήτημα Δημοκρατίας!
Εκτός Οργάνων η 
αντιπολίτευση στους ΟΤΑ
Εν είδη μαριονέτας η κυβέρνηση της ΝΔ παίζει με την αυτοδιοίκηση στη 
χώρα μας και αλλοιώνει τη βούληση των πολιτών και τα αποτελέσματα των 
δημοτικών εκλογών του Μαΐου 2019.
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άμεσα να αντικαθιστάται 

Τα παραδείγματα στην Πάρο

Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου 
στις 30/9/2019 αυτά τα θέματα τέθηκαν από τον επι-
κεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, Κ. Ροκονίδα.

Ο κ. Ροκονίδας ανάγνωσε μάλιστα και μία ανακοί-
νωση διαμαρτυρίας ώστε αυτή να σταλεί ως ψήφισμα 
στο υπουργείο Εσωτερικών.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης υποστήριξε 
ότι με πρόφαση την υποτιθέμενη «ακυβερνησία» των 
δήμων λόγω της εφαρμογής της απλής αναλογικής, η 
κυβέρνηση της ΝΔ έφερε μια σειρά τροπολογιών σχε-
τικών με τη διοίκηση τους. Έτσι, για τα διοικητικά 
συμβούλια των Νομικών προσώπων, των επι-
χειρήσεων και εταιρειών του δήμου το 60% επί 
του συνόλου των μελών του Δ.Σ υποδεικνύε-
ται υποχρεωτικά από το δήμαρχο, ανεξάρτητα 
από το εκλογικό αποτέλεσμα του Μαΐου. 

Συνεχίζοντας ο κ. Ροκονίδας είπε στη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου: «[…] Για να καταλάβει κα-
νείς τι τελικά επεδίωκαν όταν νομοθετούσαν αναφέ-
ρουμε δύο παραδείγματα:

α) η σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης του δήμου μας είναι 9/μελής. Μετέχουν δύο δι-
ευθυντές σχολείων, ένας εκπρόσωπος της ένωσης 
γονέων και κηδεμόνων, ένας μαθητής και πέντε ορι-
ζόμενοι από το δημοτικό συμβούλιο. Βάση της τροπο-
λογίας όμως το 60% των 9μελών, λόγω στρογγυλο-
ποίησης στην αμέσως επόμενη μονάδα είναι 6. Άρα 
ενώ οι οριζόμενοι είναι πέντε και ο δήμαρχος 
πρέπει να ορίσει έξι!

β) Το δημοτικό λιμενικό ταμείο Πάρου-Αντιπάρου 
έχει 11 μέλη. Ορίζονται από τη Πάρο 5 σύμβουλοι 
και από την Αντίπαρο τρεις. Ο δήμαρχος Πάρου ορί-

ζει τέσσερις και έναν η Λαϊκή Συσπείρωση. Ο δήμαρ-
χος Αντιπάρου δύο και έναν η αντιπολίτευση. Άρα 
το 50% του παριανού λαού θα εκφράζεται με 4 
ενώ το υπόλοιπο 50% με έναν!».

Συνεχίζοντας ο κ. Ροκονίδας είπε: «Η αντιδημοκρα-
τική κυβερνητική λογική που λέει όποιο και αν είναι 
το εκλογικό αποτέλεσμα, «κυρίαρχος του παιχνιδιού 
θα είναι ο δήμαρχος» βιάζει ευθέως και ανατρέπει τη 
λαϊκή βούληση όπως αυτή εκφράστηκε στις πρόσφα-
τες εκλογές.

Καταδικάζουμε κάθε νομοθέτημα που ανατρέπει 
τη λαϊκή θέληση και μετατρέπει τον δήμαρχο από 
εκτελεστικό όργανο των αποφάσεων του δημοτικού 
συμβουλίου σε αποφασιστικό, περιφρονώντας τους 
νόμους που οι κυβερνώντες διαχρονικά έχουν δια-
μορφώσει».

Σημειώνουμε ακόμα, ότι ο κ. Ροκονίδας υποστήριξε 
ότι το θέμα –με βάση τις τροπολογίες που έφερε η 
ΝΔ- οδηγούν σε τραγέλαφο και αυτό το τερατούργη-
μα όπως υποστήριξε θέτει ζήτημα δημοκρατίας!

Από την πλευρά του ο δήμαρχος, Μ. Κωβαίος, είπε 
ότι συμφωνεί σε πολλά εξ αυτών που ανέφερε ο κ. 
Ροκονίδας και η ποσόστωση για τους συνδυασμούς 
στην κατάρτιση των ΔΣ των Οργανισμών δεν είναι 
σωστή. Ο κ. Κωβαίος υποστήριξε ότι κατά την άποψή 
του καλύτερο είναι το ζήτημα να τεθεί στην ΚΕΔΕ και 
εκεί να μιλήσουμε για τις αλλαγές στον Νόμο «Κλει-
σθένης». Παρόμοια άποψη εξέφρασαν και άλλοι δη-
μοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας. 

Παρά ταύτα, κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, για 
το αν εγκριθεί το ψήφισμα από το δημοτικό συμβού-
λιο Πάρου, το προσχέδιο του ψηφίσματος έλαβε 13 
θετικούς ψήφους (από τους συμβούλους της Λαϊκής 
Συσπείρωσης), ενώ οι 14 σύμβουλοι της πλειοψηφί-
ας ψήφισαν «παρών». Λόγω του ότι το θέμα τέθηκε 
σε προ ημερήσιας διάταξης θέμα, το ψήφισμα απορ-
ρίφθηκε, αφού δεν είχε την πλειοψηφία που απαι-
τούνταν. Δηλαδή 14 ψήφους. Σημειώνουμε ότι τόσο 
η άρνηση ψήφου, όσο και η λευκή ψήφος δεν υπο-
λογίζονται στην καταμέτρηση θετικών και αρνητικών 
ψήφων.

Η πίτα ολόκληρη… 

Η λαϊκή παροιμία «και η πίτα ολόκληρη και ο σκύλος 
χορτάτος» εφαρμόστηκε στην εντέλεια από την παρά-
ταξη του κ. Κωβαίου.

Έτσι, υπήρξαν λόγοι συμπάθειας για τα ζητήματα 
που έθεσε ο κ. Ροκονίδας, υπήρχαν ακόμα και σκέψεις 
για την αδικία του Νόμου και τις ρυθμίσεις που έγιναν, 
αλλά υπήρχε και η πολιτική που έπρεπε να εφαρμοστεί 
από την πλειοψηφία… Οι της πλειοψηφίας δεν ήθελαν 
να ψηφίσουν «κατά» της πρότασης για το ψήφισμα 
που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση, αλλά δεν ήθε-
λαν συγχρόνως να φανούν ότι αντιδρούν και 
στις κυβερνητικές αποφάσεις. Γι’ αυτό, και γνω-
ρίζοντας ότι το ψήφισμα ήθελε 14 θετικές ψήφους 
επέλεξαν την εύκολη λύση του «παρών». Δηλαδή, ου-
σιαστικά η πρόταση του κ. Ροκονίδα «κέρδισε» με 13-
0, αλλά ουσιαστικά ήταν μια νίκη στα χαρτιά, καθώς 
δεν βγήκαν οι επιζητούμενοι 14 ψήφοι.

Η πλειοψηφία λοιπόν έμεινε ευχαριστημένη, αφού 
από τη μία δε φάνηκε να είναι ενάντια στην κοινή λο-
γική των επιχειρημάτων της αντιπολίτευσης και από 
την άλλη κέρδισε με πλάγιο τρόπο, και απέφυγε το 
ψήφισμα που ήταν ουσιαστικά σκληρή κριτική στα πε-
πραγμένα της ΝΔ στον Νόμο «Καλλικράτης».

Τέλος, για τις αντικομουνιστικές «κορώνες» που 
ακούστηκαν από 2-3 δημοτικούς συμβούλους της 
πλειοψηφίας κατά τη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου δεν τιμούν κανένα, ιδιαίτερα από τη στιγμή 
που δεν υπήρχε καμία πρόκληση από τη μειοψηφία. 
Κάποιοι όχι μόνο ξύνονται στη γκλίτσα του τσοπάνη, 
αλλά φαίνεται να το επιζητούν…
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Πάρος: 
Πολιτιστικός 
προορισμός 
όλο τον χρόνο 

Η διευθύντρια της γκαλερί «Art space STUDIO 
265», Άννα Κοντολέων, είναι life coach που δρα-
στηριοποιείται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 

Γεννήθηκε στην Αθήνα και έχει σπουδάσει στο εθνι-
κό Καποδιστριακό πανεπιστήμιο Αθηνών και στη φι-
λοσοφική σχολή, και έχει διδάξει σε σχολεία και φρο-
ντιστήρια. Επίσης, έχει ασχοληθεί με επιχειρήσεις. Για 
να εντατικοποιήσει τις σπουδές της στο life coaching 
πήρε πτυχίο από το πανεπιστήμιο Kingstown. Τα τε-
λευταία χρόνια ασχολείται με τη διοργάνωση εκθέσε-
ων στην Πάρο, στην Αθήνα και στο εξωτερικό παρου-
σιάζοντας Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες 

Η συνέντευξη

Η Πάρος βρίσκεται σε μια δυναμική πορεία 
ανάπτυξης. Πιστεύετε ότι είμαστε έτοιμοι για 
να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις αυτής της 
αναπτυξιακής πορείας.

Α.Κ.: «Η Πάρος έχει κάνει τεράστια βήματα την τε-
λευταία πενταετία. Έχουν αλλάξει πολλά κυρίως στην 
εστίαση και στα καταλύματα καθώς και στην εξυπη-
ρέτηση. Νέα πολυτελή ξενοδοχεία έχουν κατασκευα-
στεί και θα συνεχίσουν να κατασκευάζονται. Υπέρο-
χα ρεστοράν προσφέρουν μοναδικές γεύσεις στους 
πελάτες ικανοποιώντας και τους πιο απαιτητικούς 
ουρανίσκους. Προσεγμένες υπηρεσίες υψηλού επι-
πέδου μπορεί να συναντήσει ο επισκέπτης σε πολλά 
σημεία του νησιού. Όμως χρειάζονται γενναίες απο-
φάσεις για τη βελτίωση των παροχών, τη στάθμευση, 
πεζοδρομήσεις, το μουσείο. 

Αγαπώ την Πάρο και χαίρομαι να τη βλέπω να «αν-
θίζει». Κάθε χρόνο φιλοξενώ πολλούς επισκέπτες 
από διαφορετικά μέρη του κόσμου, όλοι φεύγουν 
γοητευμένοι. Όμως εγώ που ζω εδώ τα καλοκαίρια 
ξέρω καλά ότι λείπουν δυο πράγματα: το όραμα και το 
management! Το νησί είναι ήδη πρώτο σε όλους τους 
τουριστικούς οδηγούς. Έλληνες και ξένοι τουρίστες 
για πολλούς και διαφορετικούς λόγους επιλέγουν την 
Πάρο. Κατά τη γνώμη μου είναι απαραίτητος ένας 
σχεδιασμός δεκαετίας τουλάχιστον για να μπορέσει 
το νησί να δεχτεί τους επισκέπτες του και να τους 
ικανοποιήσει. λιμάνι, μαρίνες, παρκινγκ, απορρίμμα-
τα, μεγάλες και μικρές λεπτομέρειες που θα δώσουν 
προστιθέμενη αξία στο νησί».

Η τέχνη

Φέτος στην Πάρο παρουσιάστηκαν και νέες 
γκαλερί έργων τέχνης. Πώς το εξηγείτε αυτό;

Α.Κ.: «Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι 
αυτό το υπέροχο νησί κατακλύζεται από χώρους τέ-
χνης. Το νησί διαθέτει τουλάχιστον πέντε γκαλερί. 
Αυτό διαβεί την ευκαιρία στους μόνιμους κατοίκους 
να έρθουν πιο κοντά στην τέχνη, να δουν και να ακού-
σουν, να απολαύσουν και να μάθουν. Όσο για τους 
επισκέπτες τους εμπλουτίζει τις διακοπές με διασκέ-
δαση και γνώση. Μαγικές βραδιές διοργανώνονται 

όλο το καλοκαίρι. Εκεί ανταλλάσσονται απόψεις, θέ-
σεις και τάσεις. Βρίσκω εξαιρετικές αυτές τις πρωτο-
βουλίες. Ονειρεύομαι να γίνει η Πάρος πολιτιστικός 
προορισμός των Κυκλάδων όχι μόνο για τα καλοκαί-
ρια αλλά και για όλο τον χρόνο!

Το υπέροχο αυτό νησί με την δυνατή του ενέργεια 
θα μπορούσε να μαζέψει επίσης την άνοιξη και το 
φθινόπωρο μουσικούς, λογοτέχνες και καλλιτέχνες 
σε ειδικές εβδομάδες αφιερωμένες στην μουσική ή 
την φιλοσοφία».

Στην Πάρο έχουμε πολλούς αξιόλογους καλ-
λιτέχνες, Έλληνες και αλλοδαπούς. Πιστεύετε 
ότι αξιοποιούμε την εδώ παρουσία τους , ή τι 
θα έπρεπε να κάνουμε για να «εκμεταλλευτού-
με» αυτό το καλλιτεχνικό δυναμικό.

Α.Κ.: «Είναι αλήθεια ότι στο νησί κατοικούν μόνι-
μα ή για διακοπές γνωστοί Έλληνες και ξένοι καλλι-
τέχνες. Είμαστε εξαιρετικά υπερήφανοι που το «Art 
Space Studio 265» ξεκίνησε και θα συνεχίσει να προ-
βάλλει και να κάνει ευρέως γνωστούς αυτούς τους 
καλλιτέχνες. Επίσης, τους διοργανώνει εκθέσεις και 
εκτός Πάρου. Θεωρώ ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι 
χρήζουν μιας ιδιαίτερης μεταχείρισης από τους πα-
ριανούς μιας και αγαπούν και εμπνέονται από το νησί 
τους».

Η γκαλερί

Η γκαλερί «Art space STUDIO 265» που δι-
ευθύνετε ποιο ρόλο μπορεί να διαδραματίσει 
σε μια τέτοια πορεία;

Α.Κ.: «Όπως προανέφερα όραμα μας είναι η προ-
βολή της Πάρου από ένα άλλο πρίσμα. Πολιτιστικός 
προορισμός όλο τον χρόνο! Κονσέρτα, λογοτεχνικές 
εβδομάδες, μαθήματα ζωγραφικής και γλυπτικής. Άλ-
λωστε τα τοπία μας είναι μοναδικά καθώς και η μο-
ναδική ενέργεια του νησιού. Προώθηση της τέχνης, 
της λογοτεχνίας και της φιλοσοφίας σε μικρούς και 
μεγάλους είναι ο μεγαλόπνοος στόχος μας. 

Θέλουμε να φέρουμε μεγάλα ονόματα της τέχνης 
και να δώσουμε την ευκαιρία σε όποιον βρίσκεται στο 
νησί να θαυμάσει ιδιαίτερα έργα και γιατί όχι να ζυ-
μωθεί με ένα άλλο είδος κουλτούρας και διασκέδα-
σης. Όνειρό μας είναι η τέχνη, η μουσική, ο χορός και 
το κόσμημα να διευκολύνουν τον επισκέπτη στη μετά-
βαση από την ρεαλιστική πραγματικότητα σε μια άλλη 
διάσταση, και από αυτό να μάθει και να εμπνευστεί».

Ποια είναι τα σχέδια σας για την επόμενη 
χρονιά;

Α.Κ.: «Έχω μεγαλόπνοα σχέδια για το επόμενο κα-
λοκαίρι και φθινόπωρο! Μεγάλες εκπλήξεις, δυνατά 
ονόματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και πολύ 
πρωτότυπες εκδηλώσεις! Όμως προς το παρόν θα 
σας κρατήσω σε αγωνία…».

Δρομολόγια 
ΚΤΕΛ Πάρου

Τα δρομολόγια του ΚΤΕΛ Πάρου από την Παροι-
κιά προς τους άλλους συγκοινωνιακούς κόμβους 
(αεροδρόμιο-Πούντα), διαμορφώνονται έως τις 
13/10/2019 ως εξής!

Από Παροικιά προς Πούντα (Αντίπαρος)
07.15>, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.30, 14.10, 

15.10, 16.10, 17.10, 17.45^, 20.10, 22.10
Από Πούντα (Αντίπαρος) προς Παροικιά
07.50, 09.25, 11.25, 12.25>, 13.45>,  14.25>, 15.25, 

16.25, 17.25, 18.25, 20.25*, 22.25*
* Mέσω Βουτάκου -Αλυκής
^ Mέσω Αλυκής – Βουτάκου
> Mέσω Βουτάκου
Από Παροικιά προς αεροδρόμιο 
07.10, 08.45, 10.10, 12.10, 14.10, 16.10
Από Πούντα προς αεροδρόμιο 
10.25, 14.25
Από αεροδρόμιο Πούντα - Παροικιά
09.05, 11.25, 16.20.

Δρομολόγια 
Αντιπάρου – 
Πούντας

Από την κοινοπραξία φέρι-μπόουτ, που δραστηριο-
ποιείται στην πορθμειακή γραμμή Αντιπάρου Πούντας 
και αντίστροφα ανακοινώθηκαν τα δρομολόγια έως 
τις 20/10/2019

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 – 22:15 – 
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 – 22:30 – 
23:30 – 00:30.

Εφημερίες 
Από το Κ.Υ. Πάρου ανακοινώθηκε το πρόγραμμα 

των εφημεριών στα περιφερειακά ιατρεία του νησιού 
για τον μήνα Οκτώβριο 2019. Τα ιατρεία λειτουργούν 
από τις 8.30 έως τις 14.00.

Ιατρείο Νάουσας
4/10 Μάρκος Μαλαματένιος
7/10 Βερονίκη Αστράκα
9/10 Μάρκος Μαλαματένιος
10/10 Βερονίκη Αστράκα
14/10 Μάρκος Μαλαματένιος
15/10 Βερονίκη Αστράκα
16/10 Μάρκος Μαλαματένιος
22/10 Μάρκος Μαλαματένιος
25/10 Βερονίκη Αστράκα
31/10 Μάρκος Μαλαματένιος
Ιατρείο Μάρπησσας
8/10 Παναγιώτης Κελεσίδης
8/10 Από 8.30 έως 11 στον Κώστο και 11.30 έως 

14.00 στις Λεύκες. Βασιλική Κουλούρη
9/10 Από 8.30 έως 11 στα Μάρμαρα και από 11.30 

έως 14.00 στον Πρόδρομο. Βασιλική Κουλούρη
11/10 Βασιλική Κουλούρη
16/10 Βασιλική Κουλούρη
17/10 Παναγιώτης Κελεσίδης
21/10 Βασιλική Κουλούρη
23/10 Παναγιώτης Κελεσίδης
31/10 Βασιλική Κουλούρη
Ιατρείο Αγκαιριάς
7/10 Παναγιώτης Κελεσίδης
10/10 Παναγιώτης Κελεσίδης
11/10 Παναγιώτης Κελεσίδης
24/10 Μάρκος Μαλαματένιος.
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Ο δρόµος είχε
τη δική του ιστορία

Ατύχημα 
για 15 
δευτερόλεπτα 
διαφορά

Ένα βράδυ στις αρχές Σεπτεμβρίου, μια οκταθέσια 
μαύρη λιμουζίνα, με κατεύθυνση από Νάουσα προς 
Παροικιά, 500 μέτρα από τη διασταύρωση Λευκών 
- Νάουσας,  λίγο έλειψε να σκοτώσει ένα καλό μου 
φίλο 24 ετών.

Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα και με τον δεξιό κα-
θρέφτη τον χτύπησε στον ώμο καθώς εκείνος περ-
πατούσε στην άκρη του δρόμου. Ευτυχώς ελαφρά 
γιατί ο καθρέφτης έσπασε χωρίς μεγάλη αντίσταση. 
Ο οδηγός, λόγω ταχύτητας, κατόρθωσε να σταματή-
σει στα 100 μέτρα. Προσφέρθηκε να βοηθήσει, αλλά 
δεν χρειάστηκε καθώς το τραύμα δεν ήταν σοβαρό.

Αγαπητέ μου οδηγέ, εσύ και οι άλλοι που οδηγεί-
τε με 100 χιλιόμετρα, σε ένα νησί που είναι γεμάτο 
στροφές και με ελάχιστες ευθείες, τι νομίζετε ότι χά-
νετε αν τρέχετε με μικρότερη ταχύτητα; Όσο βιαστι-
κοί και να είστε, η διαφορά πχ μεταξύ της ταχύτητας 
100 και 70 χιλιομέτρων την ώρα, σε μια απόσταση 
1000 μέτρων σε απόλυτη ευθεία, είναι μόνο 15 δευ-
τερόλεπτα. Με άλλα λόγια φίλε οδηγέ της μαύρης 
λιμουζίνας και εσείς φίλοι οδηγοί που σας αρέσει 
να τρέχετε με μεγάλες ταχύτητες, βιαστικοί ή για 
πλάκα, αντιλαμβάνεστε ότι το όφελος σε χρόνο εί-
ναι γελοίο; Και τι είναι άραγε το τόσο σημαντικό, πιο 
σημαντικό από τη ζωή ενός ανθρώπου, για να τρέχει 
κανείς με 100 χιλιόμετρα; Δηλαδή τι θα συμβεί αντί  
πχ για τις εννιάμισι το βράδυ, να φτάσει κανείς στον 
προορισμό του στις εννιάμισι και 15 δευτερόλεπτα; 

Από Αλυκή για Παροικιά η απόσταση είναι 12 χι-
λιόμετρα.  Σε αυτήν την απόσταση είναι ζήτημα αν 
υπάρχουν συνολικά δυόμισι χιλιόμετρα διαδρομών 
όπου μπορεί κανείς να αναπτύξει μεγάλες ταχύτη-
τες, εφόσον βέβαια ο δρόμος είναι ελεύθερος. Με 
έναν υπολογισμό που έκανα, αν τρέχει κανείς με 
100 χιλιόμετρα θα κάνει τα 2,5 χιλιόμετρα απόστα-
ση σε 90 δευτερόλεπτα. Αν τρέχει με 70 θα την κά-
νει σε 128 δευτερόλεπτα. Η διαφορά είναι μόλις 38 
δευτερόλεπτα. Αυτό είναι το κέρδος χρόνου και εδώ 
τίθεται το ερώτημα: Αξίζει τον κόπο να χαθεί η ζωή 
ενός οδηγού, συνοδηγού ή πεζού, για 38 δευτερό-
λεπτα διαφορά;

Γενικά όμως η κατάσταση με τις ταχύτητες στους 
δρόμους του νησιού είναι περίεργη. Υπάρχουν πινα-
κίδες σε όλο το νησί με όριο ταχύτητας τα 50 χλμ, 
το οποίο κανείς  δε σέβεται αλλά και κανείς δεν το 
ελέγχει εκτός από ελάχιστες φορές. Καταρχήν τα 50 
χιλιόμετρα είναι μια χαμηλή ταχύτητα σε δρόμους 
εκτός οικισμών και σε απόλυτες ευθείες χωρίς δια-
σταυρώσεις, γι’ αυτό και οι οδηγοί παραβαίνουν το 
όριο με το δίκιο τους. Μια σοβαρή συνέπεια της συ-
στηματικής μη τήρησης των ορίων ταχύτητας είναι 
ο εθισμός στην ατιμώρητη παραβατικότητα. Επίσης, 
δείχνουμε μια κακή εικόνα στους ξένους επισκέπτες 
που συμμορφώνονται με το όριο των 50 χιλιομέ-
τρων, όταν με έκπληξη βλέπουν εμάς τους ντόπιους 
να τους προσπερνάμε με μεγάλες ταχύτητες. Ντρο-
πή δεν είναι;

Διερωτώμαι γιατί η τροχαία δεν ορίζει πχ τα 70 
χιλιόμετρα ως μέγιστο όριο σε ολόκληρο το νησί, 
εκτός από τους δρόμους εντός οικισμών, αφού ού-
τως ή άλλως τα περισσότερα αυτοκίνητα κινούνται 
γύρω από αυτήν την ταχύτητα. Νομίζω ότι η οδική 
ασφάλεια και η συμπεριφορά των οδηγών θα έπρε-
πε να μας απασχολεί περισσότερο. Δυστυχώς, ως 
συνήθως, αναφερόμαστε στο θέμα αυτό όταν συμ-
βαίνει  κάποιο θανατηφόρο ατύχημα.

Δημήτρης Καλανδράνης

Επιστημονικό 
συνέδριο

Από 11 έως 13 Οκτωβρίου 2019 στο Ιερό Προσκύ-
νημα Εκατονταπυλιανής, θα πραγματοποιηθεί επιστη-
μονικό συνέδριο από την Ιερά Μητρόπολη Παροναξί-
ας, με τίτλο: «Νικόλαος Μαυρογένης, ο Πάριος 
Ηγεμών της Μολδοβλαχίας και η εποχή του». 
Το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 
18:30 Προσέλευση Συνέδρων
18:45 Ξενάγηση από τη θεολόγο, Ευανθία Φωκι-

ανού
19: 15 Αγιασμός
19:30 Χαιρετισμοί
19:40 Παρουσίαση Συνεδρίου
19:45 Συναυλία βυζαντινής μουσικής από τη χο-

ρωδία «Τρίφθογγος Λύρα», υπό τη διεύθυνση του π. 
Εμμανουήλ Φωκιανού.

Σάββατο 12 Οκτωβρίου 
Πρωινή συνεδρία: Πρόεδρος: Tudor Dinu
09:00 - 09:20 Γεώργιος Τριαντάφυλλος – πρ. 

Δήμαρχος Πάρου. «Η καταγωγή των Μαυρογένη, η 
γενεαλογία του ηγεμόνος Νικολάου και οι κρίσεις 
διαφόρων ιστορικών για την προσωπικότητά του»

09:20 – 09:40 Χαράλαμπος Μηνάογλου – Διδά-
κτωρ νεώτερης ιστορίας ΕΚΠΑ. «Ο Νικόλαος Μαυρο-
γένης και οι Φαναριώτες της εποχής του»

09:40 – 10:00 Μελίνα Κούρτη – Φιλόλογος, από-
φοιτη ΠΜΣ νεοελληνικής φιλολογίας και  Πολυξένη 
Συμεωνίδου – υποψήφια διδάκτωρ νεοελληνικής φι-
λολογίας «Νικόλαος Μαυρογένης: «Η καλλιτεχνική 
ανασύνθεση ενός ιστορικού προσώπου σε δύο θεα-
τρικά έργα»

10:00 – 10:20 Θεοφάνης Μαλκίδης – Διδάκτωρ 
κοινωνικών επιστημών. «Ο Νικόλαος Μαυρογένης 
στον ελληνισμό της Μολδοβλαχίας. Πολιτική, οικονο-
μία και κοινωνία»

10:20 – 10:50 Συζήτηση
10:50 – 11:20 Διάλειμμα
Πρόεδρος: Θεοφάνης Μαλκίδης
11:20 – 11:40 Σταυρούλα Μαυρογένη – Καθηγή-

τρια ιστορίας τέχνης πανεπιστημίου Μακεδονίας. «Οι 
ελληνικές σπουδές και η επίδρασή τους στον κόσμο 
των Παραδουνάβιων περιοχών»

11:40 – 12:00 π. Radu – Petre Muresan – Πρω-
τοπρεσβύτερος, εφημέριος Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής 
Mavrogeni Βουκουρεστίου Ρουμανίας. «Ο ναός της 
Ζωοδόχου Πηγής στο Βουκουρέστι και η διαιώνιση 
της μνήμης του ηγεμόνα Νικόλαου Μαυρογένη»

12:00 – 12:20 Florin Marinesku – Διδάκτωρ ιστο-
ρίας, ιστορικός ερευνητής. ¨Ο ηγεμόνας Νικόλαος 
Μαυρογένης μέσα από Ρουμανικά κείμενα»

12:20 – 12:40 Tudor Dinu – Καθηγητής πανεπι-
στημίου Βουκουρεστίου. «Απεικονίσεις του Νικόλαου 
Μαυρογένη στη Βλαχία στα τέλη του 18ου αιώνα»

Απογευματινή συνεδρία: Πρόεδρος Σταυ-
ρούλα Μαυρογένη

19:00 – 19:20 Ελένη Κουντουράκη – Διδάκτωρ 
του ΕΚΠΑ. «Οι διπλωματικές ικανότητες του Νικολά-
ου Μαυρογένη και οι σχέσεις και επαφές του ως ηγε-
μόνα της Βλαχίας με τα ξένα Ανακτοβούλια»

19:20 – 19:40 Μπέτη Μπιζά. Ιστορικός – φιλόλο-
γος. «Ο Νικόλαος Μαυρογένης ως δραγουμάνος και 
ως ηγεμόνας»

19:40 – 20:00 Συζήτηση
Κυριακή 13 Οκτωβρίου 2019
07:30 – 10:30 Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λει-

τουργία προεξάρχοντος  του Σεβασμιωτάτου Μητρο-
πολίτου Παροναξίας κ. Καλλινίκου, μετά το πέρας της 
οποίας θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση για τον 
Νικόλαο Μαυρογένη

11:00 Ανακοίνωση συμπερασμάτων – Πορισμάτων 
Συνεδρίου από τον καθηγητή του πανεπιστημίου Βου-
κουρεστίου, Tudor Dinu.

Απόψεις

Οδός Τζ. 
Τζαννετάκη

Ο Τζαννής Τζαννετάκης γεννήθηκε στο Γύθειο 
Λακωνίας στις 13 Σεπτεμβρίου 1927 και απε-
βίωσε στην Αθήνα στις 1/4/2010. Φοίτησε στη 
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων κατά τα έτη 1947-
1949 και ακολούθως υπηρέτησε την πατρίδα ως 
αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού. 

Ακόμα, φοίτησε στη Σχολή Ηλεκτρονικού Πο-
λέμου των ΗΠΑ (1957) και στη Σχολή Πολέμου 
(1967), ενώ έλαβε πτυχίο κυβερνήτη υποβρυχί-
ων το 1963. Στις 22 Απριλίου 1967 ο Τζαννε-
τάκης υπέβαλε την παραίτησή του από το Πο-
λεμικό Ναυτικό λόγω της αντίθεσής του προς 
το δικτατορικό καθεστώς. Τον Ιούλιο του 1969 
συνελήφθη και εξορίστηκε στα Κύθηρα, όπου και 
παρέμεινε εκτοπισμένος κατά το διάστημα 1969-
1971.

Από το 1977 έως το 2007 ο Τζαννετάκης 
εκλεγόταν αδιαλείπτως βουλευτής της Νέας Δη-
μοκρατίας. Κατά τα έτη 1980-1981 θήτευσε ως 
υπουργός Δημοσίων Έργων.

Διετέλεσε πρωθυπουργός και ταυτόχρονα 
υπουργός Εξωτερικών της κυβέρνησης συνεργα-
σίας μεταξύ ΝΔ και Συνασπισμού της Αριστεράς 
και της Προόδου (ΚΚΕ και ΕΑΡ) στο χρονικό δι-
άστημα από τις 2 Ιουλίου έως τις 11 Οκτωβρίου 
1989. Ορόσημο της σύντομης πρωθυπουργικής 
θητείας του αποτέλεσε το κάψιμο των φακέλων 
κοινωνικών φρονημάτων, που διατηρούσε έως 
τη μεταπολίτευση η Ασφάλεια.

Ήταν παντρεμένος με τη Μαρία Ραγκούση, 
κόρη του αείμνηστου Αντωνίου Ραγκούση, Σύμ-
βουλου Επικρατείας, με την οποία απέκτησε τον 
Πέτρο, οικονομολόγο με διευθυντική θέση και 
την Τόνια, λέκτωρ Νομικής στην Εγκληματολο-
γία. Όταν ο Τζαννής φυλακίστηκε και εξορίστηκε 
επί χούντας, η σύζυγος του άφησε την επιτυχη-
μένη καριέρα της ως αρχαιολόγος στη γερμανική  
Αρχαιολογική Σχολή, κι έμεινε κοντά στα παιδιά 
της. 

Ως υπουργός  βοήθησε την Πάρο σε διάφορα 
έργα όπως το κοινοτικό κάμπινγκ, που έγινε εξ 
ολοκλήρου από τον ΕΟΤ, χορήγησε 350.000 χιλ. 
δραχμές για την κατασκευή του αεροδρομίου το 
1975, κ.α.

Η οδός ξεκινάει από την οδό «Χρήστου Κων-
σταντοπούλου», έως την οδό «Μητροπολίτου 
Αμβροσίου Στάμενα».

Χριστόδουλος Μαούνης 
Μέλος της επιτροπής 

ονοματοδοσίας Παροικιάς
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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)

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

ΛΕΥΚΕΣ, πωλούνται 2 κτήµατα, το 
ένα αµπέλι και το άλλο µε δυνατότητα 
δόµησης. Τηλ. για πληροφορίες: 6984 
784 565

ΜΙΚΡΗ ΒΙΓΛΑ – ΝΑΞΟΣ, πωλείται 
οικόπεδο 2 στρεµµάτων, µε οικοδοµή 
75 τ.µ. περίπου, 150 µέτρα από τη 
θάλασσα, σύνορα Ορκού. Τηλ. για 
πληροφορίες: 22850 24315, 6979 
168 568

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ 
ΚΥΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήµα 4.200 τ.µ. 
οικοδοµήσιµο µε παλαιά κτίσµατα. 
Τηλ. 22840 43160, 6945 112 134

ΑΘΗΝΑ – ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, Βενι-
ζέλου Σοφοκλή 84, πωλείται δυάρι 
44 τ.µ. Τηλ. για πληροφορίες: 22840 
41461

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κέντρο, περιοχή Καλαλέ, 
πωλείται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την RE/
MAX Prime, οικόπεδο εµβαδού 177 
τ.µ., µε άδεια οικοδοµής διώροφης 
κατοικίας 88,34 τ.µ. και γκαράζ. Τιµή: 
110.000 €. Τηλ. Επικοινωνίας: +30 
22840-23137, email: remax.paros@
gmail.com, Site: www.remax-prime.
gr

ΑΛΥΚΗ, περιοχή Μάγγανο, πωλείται 
σε εξαιρετική τιµή ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ 
από τη RE/MAX Prime αγροτεµάχιο 
µε εµβαδόν 4.184,58 τ.µ. ∆υνατότητα 
δόµησης 203,69 τ.µ. κατοικία µε θέα 
τη θάλασσα και την Αντίπαρο. Τιµή 
πώλησης: 113.000 €. Τηλ. Επικοι-
νωνίας: +30 22840-23137, email: 
remax.paros@gmail.com, Site: 
www.remax-prime.gr

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πωλείται ΑΠΟ-
ΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την RE/MAX Prime 
οικόπεδο εµβαδού 925,00 τ.µ. µε 
υπέροχη θέα στη θάλασσα και δυνα-
τότητα δόµησης διώροφης κατοικίας 
400,00 τ.µ. Τιµή πώλησης: 85.000 €. 
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 22840-23137, 
email: remax.paros@gmail.com, 
Site: remax-prime.gr

ΠΟΥΝΤΑ, εντός του οικισµού, πωλεί-
ται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από την RE/MAX 
Prime οικόπεδο εµβαδού 302,00 τ.µ. 
µε δυνατότητα δόµησης 240,00 τ.µ. 
κατοικία. Τιµή οικοπέδου: 60.000 €. 
Τηλ. Επικοινωνίας: +30 22840-23137, 
email: remax.paros@gmail.com, 
Site: www.remax-prime.gr

ΜΑΡΑΘΙ, πωλείται αγροτεµάχιο µε 
εµβαδόν 9.534,00 τ.µ. Έχει δυνατό-
τητα δόµησης 280,00 τ.µ. κατοικίας. 
Τιµή αγροτεµαχίου: 55.000 €. Τηλ. 
Επικοινωνίας: +30 22840-23137, 
email: remax.paros@gmail.com, 
Site: www.remax-prime.gr

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΑΓΙΑ ΤΡΙΑ∆Α, πίσω 
από το ΚΑΠΗ, ενοικιάζεται κατάστηµα 
50 τ.µ. για επαγγελµατική χρήση, 
(το κουτούκι του Θανάση). Τηλ. 694 
823 9084

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓ-
ΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ζητείται επιπλωµένη 
στην Παροικιά για ενοικίαση λίγους 
µήνες ή όλο το χρόνο από ελληνίδα, 
από τον Οκτώβριο και µετά. Τηλ. 
επικοινωνίας: 694 293 1627

ΣΠΙΤΙ ζητείται για ενοικίαση όλο 
το χρόνο από µόνιµους κατοίκους 
Πάρου, στην ευρύτερη περιοχή της 
Αλυκής - Αγκαιριάς - Κάµπου - 
Πούντας. Τηλ. 697 3047 502

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ για το εµπορικό 
τµήµα της εφηµερίδας «ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ» ζητείται. Αποστεί-
λατε βιογραφικό στο nikos@
typoparos.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για γραµµατει-
ακή υποστήριξη, 8ωρη απασχόληση, 
απαραίτητη καλή γνώση αγγλικών, 
για όλο το χρόνο. Τηλ. 6981 746 231

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για κατάστηµα 
Μίνι Μάρκετ στην Παροικιά. Τηλ. 
22840 23721

ΚΥΡΙΑ έως 35 ετών ζητείται για 
εργασία σε Κατασκευαστική - Τεχνική 
εταιρία, µε απαραίτητη γνώση αγγλι-
κών και Η/Υ. Επιπροσθέτως η γνώση 
της γαλλικής γλώσσας θα εκτιµηθεί 
ιδιαιτέρως. Αποστολή βιογραφικών 
cv.constructionparos@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ για όλα τα πόστα, 
ζητούνται από µεγάλη αλυσίδα 
Σούπερ Μάρκετ, για εποχιακή ή 
µόνιµη απασχόληση και ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
ΑΠΟΘΗΚΗΣ. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ έλληνας έως 30 
ετών ζητείται από το κατάστηµα 
ΗΛΕΚΤΡΟΥ∆ΡΑΥΛΙΚΗ στη Νάουσα. 
Απαραίτητη η γνώση αγγλικών. 
Ανάλογη εµπειρία θα εκτιµηθεί. Τηλ: 
22840 51908

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
από εταιρεία διανοµών. Απαραίτητα 
προσόντα: ηλικία έως 35 ετών, 
δυναµική προσωπικότητα, απόφοιτος 
λυκείου, γνώση αγγλικής γλώσσας 
και γνώση Η/Υ, ευγενική συµπεριφο-
ρά. Βιογραφικά στο fax: 22840 41563, 
στο email: arhicom1@otenet.gr ή 
επικοινωνία στα τηλ. 22840 41252, 
41764

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ – ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται 
για όλο το χρόνο (πλήρες ωρά-
ριο), από κατάστηµα ηλεκτρικών 
ειδών στη Νάουσα Πάρου, µε 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Επικοινω-
νία και αποστολή βιογραφικών στο: 
ilectrofasmaparos@gmail.com, τηλ. 
6932 540 211.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ζητείται για 
µόνιµη πλήρη εργοταξιακή απασχό-
ληση, από Ανώνυµη Κατασκευαστική 
Εταιρεία στην Πάρο. Αντικείµενο 
εργασίας: Επίβλεψη, συντονισµός και 
διαχείριση κτιριακού έργου. Επιθυµη-
τή εργασιακή εµπειρία σε εργοτάξια. 
Τηλ. 6972 257 660

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από κεντρική 
καφετέρια στην παραλία Παροικίας 
για όλο τον χρόνο. Ωράριο ευέλικτο, 
full time ή part time, µε full ασφά-
λιση και ικανοποιητικό µισθό. Για 
πληροφορίες καλέστε στο τηλ. 6972 
373 086

Αγγελίες

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€

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

Προαγγελία Γάμου 
Ο Ρούσσος Κωνσταντίνος του Γεωργίου και της Γαρυφαλιάς το γένος Μπαρ-

μπαρίγου, που γεννήθηκε στο Μαρούσι και κατοικεί στην Πάρο και η Κρητικού 
Ευτυχία του Σταύρου και της Μαργαρίτας το γένος Βιτζηλαίου, που γεννήθηκε στο 
Μαρούσι και κατοικεί στην Πάρο, θα παντρευτούν τον Οκτώβριο στην Πάρο.

Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του «Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών 

Πάρου – Αντιπάρου» «Μαρία Ναυπλιώτη», ευχαριστούν την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου, που ενίσχυσε οικονομικά το Σύλλογο με το ποσό των 2.000 
ευρώ, συμβάλλοντας στην προώθηση των σκοπών του. 

Με την ευαισθησία σας και την αμέριστη αγάπη που έχετε για το σύλλογο μας,  
συμβάλλεται σημαντικά στην προσπάθεια μας να ενδυναμώσουμε την κοινωνική 
ευαισθητοποίηση και να την αξιοποιήσουμε με ουσιαστικό τρόπο, έτσι ώστε το εν-
διαφέρον για τον συνάνθρωπο να γίνεται ζωή.     

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΝΙΚΟΣ ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ, ΤΗΛ: 22840 51754, 6970 916 145
www.paros.construction

REAL ESTATE ΑΚΙΝΗΤΑ

Συγχαρητήρια
Ένα μεγάλο μπράβο για την προσπάθεια, τον αγώ-

να, την ανταπόκριση όλων των μαθητών που πέτυ-
χαν τους στόχους τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις 
2019. Ένα μεγάλο μπράβο στον Δημήτρη Παππά που 
κατάφερε να πραγματοποιήσει με μεγάλη επιτυχία την 
είσοδό του στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, με 
γενική βαθμολογία 19,270 μόρια, αλλά και ένα μεγάλο 
μπράβο στους καθηγητές του Γενικού Λυκείου Πάρου 
που με τη συντονισμένη προσπάθεια, τη γνώση, την 

εμπειρία και την υπομονή απέδειξαν ότι τα σχολεία της 
επαρχίας δεν υστερούν σε τίποτε, αλλά είναι ισάξια 
αυτών των Αθηνών. Οι καθηγητές συνδυάζοντας πο-
λύχρονη πείρα, γνώσεις, πάντα με οδηγό την αγάπη, 
προετοίμασαν επαρκώς τους μαθητές τους και συντέ-
λεσαν ουσιαστικά για άλλη μια χρονιά στην επιτυχία 
αυτών. Έτσι η πορεία αυτή δεν υπήρξε απλά εχέγ-
γυο της επιτυχίας αλλά μια συνολική διαδικασία στην 
οποία δεν μπορούμε παρά να είμαστε ευγνώμονες και 
να χαμογελούμε με αισιοδοξία ατενίζοντας το μέλλον. 
Συγχαρητήρια θερμά και καλή δύναμη σε όλους!!!

Π.Φ.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 / ΜΕΤΡΟ 19: 
«ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ)  

ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙ-
ΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 
Κ Α Λ Ε Ι

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων: 
• ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού και φορείς τους
• Φορείς δημόσιου τομέα
• Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων
• Εθελοντικές οργανώσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας 

Πολιτικής Προστασίας
Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων)

προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέ-
τρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) και για τις πιο 
κάτω δράσεις και υπο-δράσεις :

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι: 
• Για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και δεν παρά-

γουν έσοδα, 100% επί των επιλέξιμων δαπανών βάσει του άρθρου 61 Καν. (ΕΕ) 
1305/2013).

• Για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και παράγουν 
έσοδα, έως 100% επί των επιλέξιμων δαπανών βάσει του άρθρου 61 Καν. (ΕΕ) 
1303/2013. Το ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει έπειτα από χρηματοοικονομική 
ανάλυση και το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των 
επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης το οποίο 
κέρδος αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων και προκύπτει – 
βάσει εύλογων προβλέψεων – από τη χρηματοοικονομική ανάλυση.

• Για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και για επενδύ-
σεις που παράγουν κέρδη, έως 100% επί των επιλέξιμων δαπανών βάσει των 
άρθρων 53, 55 και 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014. Το ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει 
έπειτα από χρηματοοικονομική ανάλυση και το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερ-
βαίνει τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευ-
σης της επένδυσης το οποίο κέρδος αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ 
των προτέρων και προκύπτει – βάσει εύλογων προβλέψεων – από τη χρηματο-
οικονομική ανάλυση. Εναλλακτικά, στην περίπτωση πράξης η οποία εμπίπτει στο 
άρθρο 53 ή 55 Καν. (ΕΕ) 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να 
καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς τη διεξαγωγή χρηματοοικο-
νομικής ανάλυσης.
Περιοχή εφαρμογής των υπο-δράσεων 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4 και 19.2.4.5: 

Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης (Δήμοι Αμοργού, Ανάφης, Άνδρου, Αντιπάρου, Θήρας, 
Ιητών, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Μήλου, Μυκόνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Σερί-
φου, Σικίνου, Σίφνου, Σύρου – Ερμούπολης, Τήνου, Φολεγάνδρου).

Περιοχή εφαρμογής της υπο-δράσης 19.2.6.1.1: Νησιά της περιοχής παρέμβασης με πα-
ρουσία εθελοντικών οργανώσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας όπως Άνδρος, Θήρα, Πάρος, Σύρος, Νάξος, Μήλος.

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) 
συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η 
ηλεκτρονική υποβολή.

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 02-07-2019 
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 01-11-2019 
Επιπλέον, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (και έως ώρα 16:30) από την ημερομη-

νία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία 
της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» διεύθυνση: Πλατεία Τσιροπινά - Ερμούπολη 
- 84100 Σύρος: το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, η υπογεγραμμένη αίτηση 
στήριξης και το παράρτημα αυτής καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά/έγγραφα.

Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις 
για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.

Η αναλυτική Πρόσκληση με τα συνημμένα της διατίθεται δωρεάν, σε έντυπη και σε ηλε-
κτρονική μορφή, στα γραφεία της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» και είναι 
επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.e-cyclades.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να ζητούν πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης, 
την διαδικασία υποβολής των προτάσεων και συμπλήρωσης των αιτήσεων στήριξης στα 
γραφεία της ΟΤΔ κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, υπεύθυνες/ος: Καλλιόπη Τσαγκαρά-
κη, Νατάσα Κλήμη και Γεώργιος Παχύλης, τηλέφωνο επικοινωνίας: 2281088834, e-mail: 
Info@e-cyclades.gr.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΠ CLLD/LEADER

Τίτλος Δράσης/Υπο-δράσης Δυνητικοί Δικαιούχοι Ενδεικτική 
δημόσια 
δαπάνη

Δράση 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές»

Υπο-δράση 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής 
κλίμακας (π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία 
εντός οικισμού κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης της 
εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 
δημόσια κτίρια»

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού 
και φορείς τους, 
φορείς δημόσιου 
τομέα

250.000

Υπο-δράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, 
βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών 
για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχε-
τικών υποδομών (π.χ. παιδικοί σταθμοί, αγροτικά 
ιατρεία κ.λπ.)»

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού 
και φορείς τους, φο-
ρείς δημόσιου τομέα, 
ιδιωτικοί φορείς με 
καταστατικό σκοπό 
την υλοποίηση αντί-
στοιχων έργων

350.000

Υπο-δράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις 
για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 
αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικές πληροφορίες 
και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας (π.χ. 
σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθη-
ση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)»

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού 
και φορείς τους, φο-
ρείς δημόσιου τομέα, 
ιδιωτικοί φορείς με 
καταστατικό σκοπό 
την υλοποίηση αντί-
στοιχων έργων

340.000

Υπο-δράση 19.2.4.4 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδη-
λώσεων»

Ιδιωτικοί φορείς με 
καταστατικό σκοπό 
την υλοποίηση αντί-
στοιχων έργων

100.000

Υπο-δράση 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρε-
σίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτι-
σμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθ-
μιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων 
με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των 
σχετικών κοινωνικο - οικονομικών πτυχών, καθώς 
και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδρια-
κών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηρι-
στικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)»

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού 
και φορείς τους, 
ιδιωτικοί φορείς με 
καταστατικό σκοπό 
την υλοποίηση αντί-
στοιχων έργων

450.000

Δράση 19.2.6 «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών»

Υπο-δράση 19.2.6.1.1 «Πρόληψη δασών και δασι-
κών εκτάσεων από πυρκαγιές και άλλες φυσικές 
καταστροφές και καταστροφικά συμβάντα»

Εθελοντικές οργανώ-
σεις εγγε-γραμμένες 
στο σχετικό Μητρώο 
της Γενικής Γραμμα-
τείας Πολιτικής Προ-
στασίας

100.000

Σύνολο 1.590.000

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ  
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΠΑΑ) 2014-2020 / ΜΕΤΡΟ 19: «ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜE ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΤΑΠΤοΚ)  
ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2: «ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ 

ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (CLLD/LEADER)» 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε. – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

Κ Α Λ Ε Ι 
Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων:  

 ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού και φορείς τους 
 Φορείς δημόσιου τομέα 
 Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
 Εθελοντικές οργανώσεις εγγεγραμμένες στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας 

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων) 
προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 
(για παρεμβάσεις δημοσίου χαρακτήρα) και για τις πιο κάτω δράσεις και υπο-δράσεις : 

Τίτλος Δράσης/Υπο-δράσης Δυνητικοί Δικαιούχοι Ενδεικτική 
δημόσια δαπάνη 

Δράση 19.2.4 «Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές» 
Υπο-δράση 19.2.4.1 «Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας 
(π.χ. ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού κ.λπ.), 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια» 

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού και φορείς 
τους, φορείς δημόσιου τομέα 

250.000 

Υπο-δράση 19.2.4.2 «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή 
επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό 
πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (π.χ. παιδικοί 
σταθμοί, αγροτικά ιατρεία κ.λπ.)» 

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού και φορείς 
τους, φορείς δημόσιου τομέα, 

ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων 

350.000 

Υπο-δράση 19.2.4.3 «Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια 
χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης, 
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής 
κλίμακας (π.χ. σημάνσεις, κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές κ.λπ.)» 

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού και φορείς 
τους, φορείς δημόσιου τομέα, 

ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων 

340.000 

Υπο-δράση 19.2.4.4 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων» Ιδιωτικοί φορείς με καταστατικό 
σκοπό την υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων 
100.000 

Υπο-δράση 19.2.4.5 «Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και 
επενδύσεις, που συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, 
αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής 
κληρονομιάς των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων 
με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 
κοινωνικο - οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις 
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης (συμπεριλαμβανομένων 
πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών 
χαρακτηριστικών της υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια κ.λπ.)» 

ΟΤΑ α’ & β’ βαθμού και φορείς 
τους, ιδιωτικοί φορείς με 
καταστατικό σκοπό την 

υλοποίηση αντίστοιχων έργων 
450.000 

Δράση 19.2.6 «Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών» 
Υπο-δράση 19.2.6.1.1 «Πρόληψη δασών και δασικών εκτάσεων 
από πυρκαγιές και άλλες φυσικές καταστροφές και 
καταστροφικά συμβάντα» 

Εθελοντικές οργανώσεις εγγε-
γραμμένες στο σχετικό Μητρώο 

της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας 

100.000 

Σύνολο  1.590.000 

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι:  
 Για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και δεν παράγουν έσοδα, 100% επί των 

επιλέξιμων δαπανών βάσει του άρθρου 61 Καν. (ΕΕ) 1305/2013). 

 

 

   
 

 

 Για πράξεις που δεν εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και παράγουν έσοδα, έως 100% επί των 
επιλέξιμων δαπανών βάσει του άρθρου 61 Καν. (ΕΕ) 1303/2013. Το ποσοστό επιχορήγησης προκύπτει έπειτα 
από χρηματοοικονομική ανάλυση και το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ των 
επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης το οποίο κέρδος αφαιρείται από τις 
επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων και προκύπτει – βάσει εύλογων προβλέψεων – από τη χρηματοοικονομική 
ανάλυση. 

 Για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων και για επενδύσεις που παράγουν κέρδη, έως 
100% επί των επιλέξιμων δαπανών βάσει των άρθρων 53, 55 και 56 Καν. (ΕΕ) 651/2014. Το ποσοστό 
επιχορήγησης προκύπτει έπειτα από χρηματοοικονομική ανάλυση και το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει 
τη διαφορά μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης το οποίο κέρδος 
αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων και προκύπτει – βάσει εύλογων προβλέψεων – από τη 
χρηματοοικονομική ανάλυση. Εναλλακτικά, στην περίπτωση πράξης η οποία εμπίπτει στο άρθρο 53 ή 55 Καν. 
(ΕΕ) 651/2014, το μέγιστο ποσοστό ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς τη 
διεξαγωγή χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Περιοχή εφαρμογής των υπο-δράσεων 19.2.4.1, 19.2.4.2, 19.2.4.3, 19.2.4.4 και 19.2.4.5: Το σύνολο της περιοχής 
παρέμβασης (Δήμοι Αμοργού, Ανάφης, Άνδρου, Αντιπάρου, Θήρας, Ιητών, Κέας, Κιμώλου, Κύθνου, Μήλου, 
Μυκόνου, Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, Πάρου, Σερίφου, Σικίνου, Σίφνου, Σύρου – Ερμούπολης, Τήνου, 
Φολεγάνδρου). 
Περιοχή εφαρμογής της υπο-δράσης 19.2.6.1.1: Νησιά της περιοχής παρέμβασης με παρουσία εθελοντικών 
οργανώσεων εγγεγραμμένων στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας όπως Άνδρος, Θήρα, 
Πάρος, Σύρος, Νάξος, Μήλος. 

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) συνοδευόμενη από τα 
δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική υποβολή. 
Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 02-07-2019  
Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης: 01-11-2019  
Επιπλέον, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών (και έως ώρα 16:30) από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής 
υποβολής της αίτησης στήριξης θα πρέπει να υποβληθούν στα γραφεία της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων 
Α.Ε.» διεύθυνση: Πλατεία Τσιροπινά - Ερμούπολη - 84100 Σύρος: το αποδεικτικό κατάθεσης της αίτησης στήριξης, η 
υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και το παράρτημα αυτής καθώς και όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά/έγγραφα. 
Δεν θα γίνονται δεκτές αιτήσεις στήριξης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει 
προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ. 

Η αναλυτική Πρόσκληση με τα συνημμένα της διατίθεται δωρεάν, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, στα γραφεία 
της ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.» και είναι επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΟΤΔ www.e-
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Φωνή της Πάρου
Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ - Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Τετάρτη
12 Μαρτίου ´08

Έτος: 63ο

Νεα περίοδος Φύλλο: 1

Έτος Ίδρυσης 1945

Επικαιρότητα
Να το προστατεύσουμε όλοι...

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

    Σελ. 2
Πολεοδομικό νοικοκύρεμα 

της Πάρου
Την περασμένη εβδομάδα παρουσιάστηκε η Β1 

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

Σελ. 3
Από Πάρο για Σύρο …επιδοτούμενα

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

Σελ. 7

Πολιτισμός
Στη Σαγκάη  Μουσικοχορευτικό 

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

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

σελ. 8

Αθλητισμός
  Κ.Ε.Μ.Α.Σ. ΙΟΥ – 

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

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

σελ. 11

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

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

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

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

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

Και αυτό, γιατί για τον Παριανό, αλλά 

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

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

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

Ίσως δεν έχει αναδειχθεί όσο θα έπρεπε, το γε-

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

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

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

ΜΕ ΒΗΜΑΤΑ σταθερότερα επί το έργον

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

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

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

Η ΦΩΝΗ ΜΑ Σ

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

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

Ανοιχτά κάθε βράδυ 
εκτός Τετάρτης

Κυριακή ανοικτά όλη μέρα

Η ιστορική μας ταυτότητα

Υπάρχει  ε λπίδα;

Συνέχεια στη 3η σελ.

Ρεπορτάζ σελ. 4-5

Πολύτιμος θησαυρός για την Πάρο τα αρχαία λατομεία

Σελ. 6
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75 Χρόνια μαζί με τη  
«Φωνή της Πάρου»

- 75 χρόνια ανελλιπούς κυκλοφορίας για τοπική εφημερίδα είναι πάρα πολλά!
- 75 χρόνια καταγράφει τη ζωή της Πάρου και της Αντιπάρου, ζωντανά!
- 75 χρόνια η «Φωνή της Πάρου» υπεύθυνα έγκαιρα και έγκυρα, μας ενημερώνει 

και μας κάνει κοινωνούς των τεκταινόμενων στα νησιά μας.
Πριν από 75 χρόνια ο αείμνηστος Αντώνης Γαϊτάνος έγραψε: 
«Η Φωνή της Πάρου υψώνουσα από σήμερον την σημαίαν αυτής υπέρ των 

συμφερόντων της Νήσου Πάρου…αποδύεται εις ένα αγώνα ιερόν και κοινωφελή…
αλλά εν ταυτώ και εις άκρον σκληρόν».

Αυτά είναι η βαριά κληρονομιά που έχουμε παραλάβει εμείς που συνεχίζουμε τα 
τελευταία 15 χρόνια την έκδοση της ιστορικής εφημερίδας μας. Είναι μεγάλο το βά-
ρος της ευθύνης που κουβαλάμε τόσο απέναντι στην 75άχρονη ιστορία της «Φ.τΠ.» 
όσο και απέναντι στον τόπο μας, την Πάρο και την Αντίπαρο.

Η «Φ.τΠ.» δεν οφείλει μόνο να ενημερώνει υπεύθυνα, έγκαιρα και έγκυρα τους 
συμπολίτες μας, αλλά έχει υποχρέωση να αναδεικνύει τα προβλήματα, να επισημαί-
νει τους κίνδυνους και να συνεργεί στην κινητοποίηση των κατοίκων για τη θετική 
αντιμετώπιση των θεμάτων που απασχολούν την παριανή κοινωνία. 

Το καταστροφικό σενάριο για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση των ανεμογεννη-
τριών, το πρόβλημα των απορριμμάτων που τον τελευταίο χρόνο αλλά και για τα 
επόμενα θα είναι ο εφιάλτης μας, ο σοβαρός κίνδυνος της «Μυκονοποίησης» της 
κοινωνικής ζωής μας, είναι τα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Φυσικά η «Φ.τΠ.» πρέπει να συμπαραταχθεί με αυτούς που θα παλέψουν για το 
καλό του τόπου.

Έτσι εμείς της «Φ.τΠ.» νιώθουμε την ευθύνη της παρακαταθήκης του Γαϊτάνου. Σε 
αυτή τη λογική μέχρι σήμερα πορευόμαστε.

Το αν και κατά πόσο το έχουμε πετύχει θα το κρίνετε εσείς και το κρίνετε κάθε 
μέρα. 

Είχαμε πει στο πρώτο φύλλο της επανέκδοσης ότι για μας ανταμοιβή στο πολύ 
δύσκολο εγχείρημα της επανέκδοσης της «Φωνή της Πάρου» θα είναι να ακούγεται 
όλο και από περισσότερου η φράση «το έγραψε η Φωνή».

Το ότι περιμένετε κάθε Παρασκευή να διαβάσετε την εφημερίδα μας, αλλά και κα-
θημερινά το πλήθος των συμπολιτών μας που ενημερώνονται από την ηλεκτρονική 
έκδοση (www fonitisparou.gr), μαρτυρεί ότι είμαστε σε καλό δρόμο.

Φυσικά δε σταματάμε να αναζητούμε το καλύτερο, δεν εφησυχάζουμε. Όμως πά-
ντα χρειάζεται και η δική σας βοήθεια. Με τις παρατηρήσεις σας, τα σχόλια αλλά και 
τις ενυπόγραφες επιστολές προς δημοσίευση θα κάνουμε την «Φωνή» μας ακόμα 
πιο δυνατή.

Νικόλαος Ραγκούσης Λαουτάρης

Επιτροπή εορτασμού 
για τα 75 χρόνια της 
«ΦΩΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ»

Την περίοδο από 1 Οκτωβρίου 2019 έως 1 Οκτωβρίου 2020 γιορτάζοντας 

τα 75 χρόνια της εφημερίδας μας θα προγραμματιστούν μια σειρά δράσεων και 

ειδικών εκδόσεων.

Για τον προγραμματισμό αυτό και την διοργάνωση αυτών των δράσεων δημιουρ-

γήθηκε επιτροπή εορτασμού από τους: Πετρόπουλο Βαζαίο, Τριβιζά Μαρία, 

παπά Στέλιο Μπιζά, Μαλατέστα Νίκο και Καλανδράνη Δημήτρη.

Με νεότερες ανακοινώσεις η επιτροπή θα γνωστοποιεί τις προγραμματισμένες 

εκδηλώσεις.


