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ΠΑΡΟΣ: 
Σενάρια δημοτικών εκλογών



ΣΗΜΕΙΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
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 

| ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ: 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» | ∆ΡΥΟΣ: 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 77ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945

Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ. Φύλλου 591

Τιμή πώλησης: 0,10€

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος

Εκδότης-∆ιευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μ. 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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«WTM» 2021
Με στόχευση τον εναλλακτικό τουρισμό, ο δήμος Πά-

ρου συμμετείχε στη διεθνή έκθεση τουρισμού «WTM», 
η οποία διεξήχθη στο Λονδίνο κατά το διάστημα 1-3 
Νοεμβρίου 2021. 

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθη-
καν παραγωγικές συναντήσεις με επαγγελματίες του 
τουρισμού. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν προ-
γραμματισμένες επαφές με ταξιδιωτικούς πράκτορες, 
δημοσιογράφους και travel bloggers κυρίως από τη 
Μεγάλη Βρετανία, στους οποίους παρουσιάστηκαν τα 
εξειδικευμένα στοιχεία του τουριστικού προϊόντος του 
νησιού μας τα οποία προσφέρονται για την επέκταση 
της τουριστικής περιόδου.

Σύμφωνα με πληροφόρηση από τον δήμο Πάρου: 
«Ενθαρρυντική ήταν η ανταπόκριση εκ μέρους των 
συνομιλητών, στους οποίους περιλαμβάνονταν και 
εκπρόσωποι σημαντικών οργανισμών όπως της Mice 
And Tourism, της Expedia και της Τelegraph με τη συ-
ζήτηση να επικεντρώνεται στην προβολή του νησιού 
στη Βρετανική Αγορά ως ιδανικού εναλλακτικού προ-
ορισμού. Ακολουθεί η συμμετοχή του δήμου Πάρου σε 
νέο κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων της εταιρίας 
συμβούλων μάρκετινγκ «MTC GROUP», που πραγ-
ματοποιούνται στο διάστημα από 8 έως 18 Νοεμβρί-
ου με έμφαση και πάλι στον θεματικό τουρισμό. Θα 
πραγματοποιηθούν διαδικτυακές συνομιλίες με τα-
ξιδιωτικούς πράκτορες, δημοσιογράφους και Travel 
Bloggers από τη Μ. Βρετανία, τη Γαλλία, τις Ηνωμένες 
Πολιτείες Αμερικής και την Ελλάδα, οι οποίοι εξειδι-
κεύονται σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού».

Φώκια στη 
Λάγγερη

Την Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου, η «Κτηνιατρική Γωνιά 
Πάρου», δέχθηκε μία επείγουσα κλήση -στο ιατρείο 
της στην Παροικιά- για μία φώκια που βρισκόταν στην 
παραλία Λάγγερη επί ημέρες και φαινόταν χτυπημένη. 

Άμεσα ο κτηνίατρος, Αντώνης Λάμπρου, μετέβει στην 
περιοχή, όπου και διαπίστωσε ότι η φώκια ήταν τραυ-
ματισμένη, προφανώς από δίχτυα που μπλέχθηκε. Η 
φώκια κατάφερε να ξεπεράσει τον φόβο της και κο-
λυμπώντας βρέθηκε στην παραλία της Λάγγερης. Την 
επόμενη ημέρα (Παρασκευή), όντας η φώκια πια εξου-
θενωμένη, μια ομάδα εθελοντών, μετά από συνεννό-
ηση με τον κτηνίατρο, κατάφερε να την περισυλλέξει. 
Προσκομίστηκε στο κτηνιατρείο όπου της παρείχαν τις 

πρώτες βοήθειες και έγινε μια αρχική σταθεροποίηση.
Τελικά, η φώκια ταξίδευσε για τη «MOm - Monachus 

monachus», όπου θα της γίνει πλήρης έλεγχος και νο-
σηλεία.

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
16:00 ΕΩΣ 21:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΑΛΟΥΔΑ
ΑΝΤΙΠΑΡΟ

30 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
17:00 ΕΩΣ 21:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
ΑΓΚΑΙΡΙΑ

1 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
09:00 ΕΩΣ 13:30
17:30 ΕΩΣ 21:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (ΚΛΕΙΣΤΟ)

ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ-ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
09:00 ΕΩΣ 13:30
17:30 ΕΩΣ 21:00

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ
ΝΑΟΥ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΑΣ

ΝΑΟΥΣΑ

3-4-5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ
09:00 ΕΩΣ 13:30
17:30 ΕΩΣ 21:00

ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ “ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ”

ΠΑΡΟΙΚΙΑ

Χειμερινή 
Αιμοδοσία 

Ο σύλλογος εθελοντών αιμοδοτών Πάρου – Αντι-
πάρου, «Μαρία Ναυπλιώτη», διοργανώνει τη χειμερινή 
του αιμοληψία σε συνεργασία με το νοσοκομείο παί-
δων, «Αγία Σοφία», λαμβάνοντας υπόψη τη σύσταση 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την πραγμα-
τοποίηση αιμοδοσιών σε χώρους εκτός νοσοκομείων.

Για την αποφυγή συνωστισμού και χωρίς να μειωθεί 
καθόλου το επίπεδο των κανόνων υγιεινής και μέτρων 
ασφαλείας, το πρόγραμμα αιμοληψίας έγινε πιο ευέ-
λικτο, διευρύνοντας τις ημέρες και τα σημεία αιμολη-

ψίας. Για τη διεξαγωγή της αιμοδοσίας θα ληφθούν 
όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας των εθελοντών 
αιμοδοτών.

Το πρόγραμμα αιμοληψίας 
Τρίτη 30 Νοεμβρίου: 16.00-19.00 στην αίθουσα 

«Καλουδά» στην Αντίπαρο και 17.00-21.00 στην αί-
θουσα του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς.

Τετάρτη 1 Δεκεμβρίου: 09.00-13.30 και 17.30-
21.00 στο κλειστό γυμναστήριο Μάρπησσας.

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου: 09.00-13.30 και 17.30-
21.00 στο πνευματικό κέντρο της Παντάνασσας στη 
Νάουσα.

Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή 3-5 Δεκεμ-
βρίου: 09.00-13.30 και 17.30-21.00 στην αίθουσα 
του Π.Σ. «Αρχίλοχος» στην Παροικιά.
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Αύξηση 
χρημάτων σε 
νέους αγρότες

Τετραπλάσιο θα είναι το κονδύλι που έχει εκχωρηθεί 
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 
για την επιδότηση νέων αγροτών στα νησιά.

Πιο συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι ηλικίας 18-
41 που επιθυμούν να ασχοληθούν επαγγελματικά με 
τον αγροτικό κλάδο καλούνται να υποβάλουν Αίτηση 
Στήριξης στο Νέο Πρόγραμμα, το οποίο εξασφαλίζει 
προνομιακή πρώτη εγκατάσταση μέσω της οικονομι-
κής ενίσχυσης, με ποσό από 35.000 έως 40.000 ευρώ, 
ανάλογα με την κατεύθυνση της εκμετάλλευσης των 
ενδιαφερόμενων και του τόπου μόνιμης κατοικίας 
τους.

Συγκεκριμένα νέοι αγρότες σε νησιά με πληθυ-
σμό κάτω των 3.000 κατοίκων, που θα ασχο-
ληθούν με πτηνοκτηνοτροφία θα επιδοτηθούν με 
40.000 ευρώ. Από 12 Νοεμβρίου έχει ανοίξει η πλατ-
φόρμα κι έως τις 14 Δεκεμβρίου θα γίνονται δεκτές 
οι αιτήσεις ένταξης για το Μέτρο 6.1 «Νέοι Αγρότες» 
σύμφωνα με την 3η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος. Οι αιτήσεις θα γίνονται ψηφιακά στη Διεύθυν-
ση Αγροτικής Οικονομίας Κυκλάδων και Δωδεκανή-
σου της Περιφέρειας, στην οποία έχουν εκχωρηθεί τα 
12.000.000 ευρώ.

Η κατανομή των κονδυλίων της δημόσιας δαπάνης 
ύψους 420 εκατομμυρίων ευρώ στις 13 Περιφέρειες 
της χώρας, για το πρόγραμμα έχει εγκριθεί. Υπενθυ-
μίζεται πως ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος, φέρνει για πρώτη φορά 
αποκλειστικά ψηφιακές αιτήσεις στο νέο πρόγραμμα, 
κάτι που, όπως εκτιμάται θα επιταχύνει τις εγκρίσεις 
των αιτούντων κατά τουλάχιστον τρεις μήνες, δηλαδή, 
από εννέα έως δέκα μήνες σε έξι έως επτά μήνες.

Απογραφή 
ζωικού 
κεφαλαίου

Ο Έπαρχος της Π.Ε. Πάρου Κώστας Μπιζάς, ενημε-
ρώνει τους κτηνοτρόφους της Πάρου και της Αντιπά-
ρου ότι:

«Όπως είναι γνωστό οι κάτοχοι αιγοπροβάτων ή 
χοίρων έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τακτικά 
τα αντίστοιχα μητρώα των εκμεταλλεύσεων τους, για 
τις όποιες μεταβολές (γεννήσεις, πωλήσεις, αγορές, 
θανάτους, σφαγές κλπ), του ζωικού τους κεφαλαίου. 
Επίσης, έχουν υποχρέωση τα ζώα τους να έχουν την 
προβλεπόμενη σήμανση (ηλεκτρονικού τύπου ενώτια) 
και απόθεμα ενωτίων στην εκμετάλλευση. Η έναρξη 
της περιόδου διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας 
απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγο-
προβάτων και χοίρων και η έναρξη λειτουργίας των 
σχετικών ψηφιακών υπηρεσιών γίνεται σύμφωνα με 
την εγκύκλιο (…) του ΥΠΑΑΤ.

Η απογραφή, αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρό-
φους και χοιροτρόφους, ακόμη και αν έχουν μηδενικό 
κεφάλαιο αλλά δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής 
λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους.

Σε ό,τι αφορά τα αιγοπρόβατα η απογραφή δι-
ενεργείται από 1 Νοεμβρίου έως 15 Δεκεμβρί-
ου το αργότερο. Σε ό,τι αφορά τους χοίρους από 1 
έως 30 Δεκεμβρίου. Η απογραφή μπορεί να γίνει 

με την προσέλευσή σας στην Κτηνιατρική Υπηρεσία της 
Περιφερειακής Ενότητας Πάρου από 9:00 έως 13:00 
τις εργάσιμες ημέρες. Η κοινοποίηση της απογραφής 
μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του 
ΥΠΑΑΤ (…).

Οι εκμεταλλεύσεις που δεν έχουν πραγματοποιήσει 
απογραφή δεν μπορούν να πουλήσουν ζώα σε τρίτους 
ή προς σφαγή, δεν μπορούν να παραδώσουν γάλα, δεν 
μπορούν να επιδοτηθούν, να μεταβιβάσουν δικαιώμα-
τα και να τύχουν ενισχύσεων, και κινδυνεύουν να υπο-
στούν τις προβλεπόμενες κυρώσεις και τα πρόστιμα 
του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014.

Καλούμε τους κτηνοτρόφους να απευθυνθούν στην 
Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας 
Πάρου, για την απογραφή του ζωικού του κεφαλαίου 
(τηλ. Κτηνιατρείου Π.Ε. Πάρου: 22840 21228 (Κτηνία-
τρος, Νικόλαος Τσιγώνιας)”.

Νέα απώλεια 
από κορωνοϊό 
για την τοπική 
εκκλησία

Έφυγε από τη ζωή στις 12 Νοεμβρίου 2021 η ηγου-
μένη του Ιερού Ησυχαστηρίου Παναγίας Μυρτιδιω-
τίσσης, Θαψανών Πάρου, μακαριστή Γερόντισσα Νε-
κταρία (προσβληθείσα από τη σύγχρονη θανατηφόρο 
νόσο του κορωνοϊού).

Η γερόντισσα είχε φοιτήσει στην παιδαγωγική ακα-
δημία, είχε εργαστεί ως δασκάλα και ήλθε στην Πάρο 
το 1962 όταν γνώρισε τον αοίδιμο Γέροντα, Φιλόθεο 
Ζερβάκο, και συνδέθηκε πνευματικά μαζί του. 

Στην εξόδιο ακολουθία της 87χρονης γερόντισσας, 
ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλ-
λίνικος, λόγω απεργίας των πλοίων δεν κατέστη δυ-
νατόν να μεταβεί στην Πάρο αλλά εκ των πραγμά-
των λόγω αυστηρής σύστασης των ειδικών οι 
οποίοι διαπίστωσαν αυξημένο ιικό φορτίο στο 
Ιερό Ησυχαστήριο εξ’ αιτίας του γεγονότος ότι 
νόσησαν όλες οι Αδελφές της Μονής.

Η εξόδιος ακολουθία της Γερόντισσας Νεκταρίας, 
πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και μόνο 
με την παρουσία των αδελφών του Ιερού Ησυχαστηρί-
ου από τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας, 
πανοσιολογιοώτατο Αρχιμανδρίτη, Νικόδημο Σαρα-
ντόπουλ, ο ο οποίος και εκείνος προσφάτως είχε νο-
σήσει και ως εκ τούτου βρίσκεται σε περίοδο φυσικής 
ανοσίας.

Σε επιστολή του Μητροπολίτη Καλλίνικου που ανα-
γνώστηκε στην Αδελφότητα του Ιερού Ησυχαστηρίου 
Θαψανών -κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας- 
μεταξύ άλλων σημειώνεται:

«[…] Η Γερόντισσα Νεκταρία επί σχεδόν 60 χρόνια 
ως μοναχή και 32 ως Ηγουμένη σφράγισε ανεξίτηλα 

με την ήσυχη και ταπεινή παρουσία της την ιστορία 
του Ιερού Ησυχαστηρίου των Θαψανών. Πνευματικό 
τέκνο του Οσίου πατρός ημών Φιλοθέου του Ζερβά-
κου γαλουχήθηκε στα νάματα της Ορθοδόξου πνευ-
ματικότητας με τον πλέον αυθεντικό τρόπο γι’ αυτό 
και η ζωή της ήταν ζωή διακρίσεως, εμπιστοσύνης 
στην πρόνοια του Θεού, διακονίας του Αγίου θελήμα-
τός Του και αγάπης προς τον συνάνθρωπο. 

Τα συναισθήματά μας τούτη την ώρα είναι ανά-
μεικτα. Η φυσική της απώλεια μας λυπεί διότι πλέον 
στερούμεθα την κοινωνία με το πράο και μειλίχιο πρό-
σωπό της. Θα μας λείψει το ιλαρόν της φυσιογνωμίας 
της αλλά και ο πάντοτε λεπτός, γλυκύς και ευγενής 
τρόπος της όπως αυτός εκφραζόταν με κάθε λόγο που 
σου απηύθυνε. Ιδιαίτερη εντύπωση μου προκαλούσε 
πάντοτε ο χαρακτηρισμός που χρησιμοποιούσε για τις 
αδελφές του Ησυχαστηρίου τις οποίες αποκαλούσε 
«τα παιδιά μου» αφού πράγματι ως στοργική μητέρα 
φρόντισε για τις πνευματικές και υλικές ανάγκες όλης 
της αδελφότητος. Η αγάπη και ο σεβασμός της όμως 
δεν περιοριζόταν μόνο στα πρόσωπα των Μοναχών 
αλλά έτσι αντιμετώπιζε κάθε ψυχή που περνούσε το 
κατώφλι του Ιερού Ησυχαστηρίου σταλάζοντας βάλ-
σαμο στις καρδιές των προσκυνητών. 

Μπροστά λοιπόν στην απώλεια της μακαριστής Γε-
ρόντισσας θλιβόμαστε και πενθούμε (…)».

Αποτελέσματα 
εκλογών Π.Σ. 
«Αρχίλοχος»

Ο πολιτιστικός σύλλογος, «Αρχίλοχος», πραγματο-
ποίησε στις 14 Νοεμβρίου, τις εκλογές, για την ανά-
δειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου.

Τα αποτελέσματα είναι τα εξής:
Ψήφισαν 84
Έγκυρα 84
Έλαβαν για το Δ.Σ
1. Αργυρός Χάρης 66
2. Γεμελιάρης Γιώργος 64
3. Κατρή Μαργαρίτα 63
4. Κυριαζάνος Γιάννης 55
5. Καστρουνής Σωτήρης 44
6. Κιτσιλή Κατερίνα 43
7. Σκανδάλης Ματθαίος 42
8. Παντελαίου Τόνια 34
9. Συνόδης Νίκος 33
Αναπληρωματικοί εκλέγονται:
1. Κούνουπα Αργυρώ 27
2. Ματζουράκη Μαρκέλλα 26
Για την ελεγκτική επιτροπή εκλέγονται:
1. Γεωργούσης Χρίστος 40
2. Αθανάσιος Μαρινόπουλος 39
3. Γκίκας Στέλιος 38.
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1) ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΩ

2) ΣΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟΡΙΑ ∆ΕΝ ΦΘΕΙΡΟΝΤΑΙ

3) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟ ΦΩΣ

4) ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΣ ΑΕΡΑΣ

5) ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΞΥΛΕΙΑ
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ACCOYA 30 ΧΡΟΝΙΑ

ΚΛΕΙΝΕΙ ΑΥΤΟΜΑΤΑ

ΑΠΟ ∆ΥΟ ΕΩΣ ΕΚΑΤΟ ΦΥΛΛΑ
ΠΑΡΑΘΥΡΑ-ΜΠΑΛΚΟΝΟΠΟΡΤΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ

(ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗΣ)

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ
+30 22840 41504 - info@kritikoswood.gr

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΝΑΟΥΣΑΣ-ΛΕΥΚΩΝ

+30 22840 21212 -  expo@kritikoswood.gr

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΗ ΘΗΒΑ
+30 22620 89891 - prod2@kritikoswood.gr

Υπογραφή 
σύμβασης

Υπογράφηκε τη Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου, από τον 
πρόεδρο του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ, Πούλιο Γεώργιο και την 
εκπρόσωπο της Αναδόχου Εταιρίας, «ΣΜΙΛΗ ΑΤΕ», 
Χρυσούλα Τσάλα, η σύμβαση για το έργο: «Ολο-
κλήρωση αντικατάστασης κεντρικού δικτύου 
ύδρευσης από τη δεξαμενή Αγ. Υπακοής έως τη 
δεξαμενή Αγ. Αναργύρων Παροικιάς».

Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο υποδομής για 
την Πάρο και αφορά στην ανακατασκευή του δικτύου 
μεταφοράς νερού από το Μαράθι, προς την κεντρική 
δεξαμενή της Παροικιάς. Θα αντικατασταθούν οι υφι-
στάμενοι, πολύ παλαιοί, εξαιρετικά ελαττωματικοί και 
ανεπαρκείς αγωγοί, με νέους σωλήνες μεγαλύτερης 
διαμέτρου, από πολυαιθυλένιο HDPE 3ης γενιάς, δια-
τομών Φ315, Φ160, Φ110 και αντοχής 16Atm. Έτσι, 
θα γίνει εφικτή η μείωση των σημαντικών απωλειών 
νερού που έχει ο σημερινός αγωγός, ο εκμηδενισμός 
των βλαβών και η σωστή αξιοποίηση των υδάτινων 
αποθεμάτων. Παράλληλα, θα κατασκευαστούν και-
νούργια δίκτυα διανομής στις περιοχές από όπου θα 
διέλθει το νέο δίκτυο, με στόχο τη δημιουργία νέων 
ζωνών ύδρευσης και την επίλυση χρόνιων προβλημά-
των ανεπαρκούς πίεσης που αντιμετωπίζουν οι κάτοι-
κοι στην ευρύτερη περιοχή του Έλητα. 

Επιπλέον, σε οικόπεδο στο Μαράθι που αγόρασε η 
ΔΕΥΑΠ γι’ αυτόν τον σκοπό την προηγούμενη χρονιά, 
θα τοποθετηθεί μια νέα προκατασκευασμένη δεξαμε-
νή αποθήκευσης. Έτσι, θα αυξηθούν τα διαθέσιμα 
αποθέματα νερού για την ευρύτερη περιοχή 
Παροικιάς, ειδικά κατά τους θερινούς μήνες, 
ενώ σε συνδυασμό με την εγκατάσταση σύγχρονου 
υδραυλικού εξοπλισμού, θα είναι εφικτή η αποφυγή 

υδραυλικών πληγμάτων, η μείωση της ταχύτητας του 
νερού στο δίκτυο, ο εκμηδενισμός των βλαβών και των 
απωλειών νερού, καθώς και η μείωση του φαινομένου 
των επικαθίσεων ανθρακικού ασβεστίου (μάρμαρο) 
στις σωληνώσεις. 

Επίσης, θα τοποθετηθούν αισθητήρες, ηλεκτρομηχα-
νολογικός εξοπλισμός και αυτοματισμοί που θα κάνουν 
πιο εύκολο τον έλεγχο του δικτύου και την ανίχνευση 
διαρροών, ενώ θα βοηθάνε και στη συνεχή παρακο-
λούθηση διαφόρων παραμέτρων της ποιότητας του 
νερού, εξασφαλίζοντας έτσι την άριστη ποιότητα και 
την ασφάλεια των καταναλωτών. 

Ακόμα, θα γίνει αποκατάσταση του οδοστρώματος 
σε όλο το πλάτος του δρόμου, μαζί με διαγράμμιση και 
σήμανση, σε κεντρικά τμήματα της οδού από όπου θα 
διέλθει το νέο δίκτυο, όπως για παράδειγμα από την 

διασταύρωση Λευκών-Νάουσας μέχρι το γεφύρι του 
Έλητα με κατεύθυνση τις Λεύκες, καθώς και μέχρι την 
διασταύρωση για Πυργάκι. 

Σημειώνουμε ότι ο προϋπολογισμός του έργου είναι 
ύψους 1.750.000 ευρώ και χρηματοδοτείται εξολο-
κλήρου από ίδιους πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η 
έναρξη των εργασιών αναμένεται μέσα στον 
Ιανουάριο του 2022 και η χρονική διάρκεια 
αποπεράτωσης του έργου είναι 8 μήνες. 

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωσή της για το έργο η 
ΔΕΥΑΠ τονίζει ότι: «[…] συνεχίζει την προσπάθεια για 
τη σωστή διαχείριση του νερού στην Πάρο, ενός πο-
λύτιμου αλλά ιδιαίτερα περιορισμένου αγαθού για το 
νησί, στοχεύοντας στην εξασφάλιση της επάρκειας, 
της σωστής ποιότητας, με παράλληλο περιορισμό του 
κόστους».
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3. Ο ενδιάµεσος σταθµός
Πρωταρχική επιδίωξη της σοσιαλδημοκρατίας είναι 

η δημιουργία ενός ισχυρότατου κοινωνικού κράτους, 
ενός κράτους που δε θα ανησυχεί κανείς για την ικα-
νοποίηση των βασικών του αναγκών, όσο αδύναμος 
κι αν είναι.

Ενός κράτους που όλοι θα έχουν την απαραίτητη 
στήριξη για να αντιμετωπίσουν όσο καλύτερα γίνεται 
οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να παρουσιαστεί, είτε 
αφορά θέματα υγείας, είτε αφορά οικονομικά ζητήμα-
τα, είτε οτιδήποτε άλλο.

Τα κρίσιμα σημεία αφορούν την παραγωγή και τις 
παραγωγικές δυνάμεις που έλεγε ο Άνταμ Σμιθ και την 
αναδιανομή. Για να υπάρχει το δεύτερο πρέπει να δο-
θεί μεγάλη έμφαση στο πρώτο , αλλιώς θα αποτύχουν 
όλες οι πολιτικές λόγω της αδυναμίας διατήρησης 

ενός ικανοποιητικού επιπέδου κοινωνικού κράτους. 
Παραγωγή λοιπόν και παραγωγικές δυνάμεις ξεκινώ-
ντας από τη γη και τη θάλασσα και καταλήγο-
ντας στη διαστημική τεχνολογία.

Επιτακτική ανάγκη πιο συγκεκριμένα εί-
ναι η ρύθμιση του παγκοσμιοποιημένου 
οικονομικού συστήματος με έμφαση 
στην πραγματική οικονομία και όχι στις 
χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, η 
κατάργηση των φορολογικών παραδεί-
σων, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλ-
λαγής και η πάταξη της διαφθοράς. Και 
φυσικά, ένας μετασχηματισμός στον τρόπο 
λειτουργίας των εταιριών, ώστε να απελευθε-
ρώνουν την τεχνογνωσία και τη δημιουργικότητα των 
στελεχών τους, να εντείνουν τις προσπάθειες τους για 
σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις και να «παρά-
γουν κοινωνικά». Αυτά και πολλά άλλα ακόμη. 

Η ανθρωπότητα έχει κάνει άλματα ώστε να μπορεί 
τώρα να σχεδιαστεί το νέο μοντέλο, τη νέα φάση της 
εξελικτικής πορείας. Την προηγούμενη φορά χρειάστη-
καν διαδοχικές επαναστάσεις σε όλες τις χώρες, προ-
κειμένου να επικρατήσει η αστική τάξη και με την ορμή 

που τη διέκρινε, υπήρξαν εκατόμβες θυμάτων. Ο 
κόσμος πήγαινε προς το καλύτερο σπάζοντας 

τα δεσμά του και δεν μπορούσε τίποτα να 
συγκρατήσει αυτήν την ορμή αυτή. Και 
πράγματι αυτή η επανάσταση της αστικής 
τάξης ωφέλησε την πρόοδο και την ευημε-
ρία της ανθρωπότητας και απελευθέρωσε 
δυνάμεις που την έσπρωξαν μπροστά.
Σε αυτό το σημείο τίθεται ένα μεγάλο 

ερώτημα. Γιατί αυτή η γενιά και οι επόμε-
νες να ζήσουν σε χειρότερες συνθήκες από 

τις προηγούμενες, όταν έχουμε μία τεχνολογική 
επανάσταση που μπορεί να λύσει σχεδόν όλα τα προ-
βλήματα;

(Συνεχίζεται…)
Αθανάσιος Μαρινόπουλος

Καρκίνος του 
προστάτη: Ο 
συχνότερος 
εχθρός του 
άνδρα

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ουρολογίας, 
ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί ένα από τα σημα-
ντικότερα ιατρικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο 
ανδρικός πληθυσμός στις μέρες μας. 

• Ένας στους 7 άνδρες θα διαγνωστεί κατά τη διάρ-
κεια της ζωής του με καρκίνο του προστάτη.

• Αποτελεί την πιο συχνή μορφή κακοήθειας στους 
άνδρες στην Ευρώπη με σημαντικές επιπτώσεις στα 
εθνικά συστήματα υγείας.

• Ο αριθμός των ανδρών που βρίσκονται αντιμέτω-
ποι με τη διάγνωση του καρκίνου του προστάτη συνε-
χώς αυξάνεται.

• Στόχος είναι η μείωση της θνητότητας από καρκίνο 
του προστάτη και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής 
των ανδρών που πάσχουν από τη νόσο.

Τα ποσοστά επιβίωσης, για όλα τα στάδια του καρ-
κίνου του προστάτη, έχουν αυξηθεί από 67% στο 92% 
τα τελευταία 20 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Αμερικανικής Εταιρείας Καρκίνου (American Cancer 
Society), κυρίως επειδή σήμερα περισσότεροι άνδρες 
διαγιγνώσκονται σε αρχικά στάδια απ’ ότι παλιότερα.

Σήμερα η έγκαιρη διάγνωση είναι εφικτή, αρκεί κάθε 

άνδρας να ευαισθητοποιηθεί απέναντι στο πρόβλημα 
και να μάθει γι’ αυτό. Η θεραπεία της κάθε περίπτωσης 
είναι μοναδική, και ενώ σε άνδρες πάνω από τα 70 έτη 
αρκεί ίσως μόνο η παρακολούθηση, σε νέους ασθενείς 
η αντιμετώπιση πρέπει να είναι άμεση και επιθετική. 

Ο χειρουργός ουρολόγος – ανδρολό-
γος, διευθυντής ΣΤ΄ Ουρολογικής Κλινικής, 
Metropolitan General, Ιωάννης Σ. Μπουζαλάς 
και συνεργάτης στα «Πολυϊατρεία Αιγαίου», 
συνομίλησε με τον ιδιοκτήτη της εφημερίδας μας. Νίκο 
Ραγκούση – Λαουτάρη και η συνέντευξη αυτή θα πα-

ρουσιαστεί στην ηλεκτρονική μας σελίδα (fonitisparou.
gr).

Ο κ. Μπουζαλάς σημειώνει ότι ο προληπτικός έλεγ-
χος ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες θανάτου από καρ-
κίνο του προστάτη, αφού είναι πολύ πιο εύκολο να 
θεραπευθεί η νόσος αν εντοπιστεί σε πρώιμο στάδιο 
και πριν εξαπλωθεί σε άλλα μέρη του σώματος. Τα 
τελευταία 20 χρόνια η έγκαιρη εντόπιση του καρκίνου 
έχει αυξηθεί πολύ λόγω των ευαίσθητων μεθόδων δι-
άγνωσης σε συνδυασμό με την αυξημένη ευαισθητο-
ποίηση των ανδρών για προληπτικό έλεγχο.

Προς μία νέα σοσιαλδημοκρατία
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Πέρασαν 48 χρόνια από την ηρωική αντιδικτατορι-
κή εξέγερση του Πολυτεχνείου. Η εξέγερση αυτή δεν 
ήταν «κεραυνός εν αιθρία». Ήταν το αποκορύφωμα 
ολόκληρης ιστορίας λαϊκών αγώνων. Αγώνων αντιδι-
κτατορικών, αντιμοναρχικών, αντιφασιστικών, εθνικο-
απελευθερωτικών, αντιιμπεριαλιστικών και βαθύτατα 
κοινωνικών/ταξικών. 

Σταθμοί αυτής της ιστορίας είναι η φασιστικής κο-
πής μεταξική δικτατορία, η τριπλή κατοχή της 
χώρας, η ταχεία αθώωση των δωσιλόγων, προς 
«επαναστρατολόγηση» και αξιοποίησή τους από 
τους νέους εισβολείς Βρετανούς «συμμάχους» 
και την υπό αυτούς εγκάθετη κυβέρνηση της 
ντόπιας άρχουσας τάξης για την κατάπνιξη του 
επαναστατικού αγώνα σε δύο φάσεις: 

1. τον Δεκέμβριο του 1944 (πέντε μήνες προ της 
συντριβής του Αντι-κομιντέρν άξονα από τον Κόκκινο 
Στρατό), κατά του βασικού κορμού του αντιφασιστι-
κού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του λαού μας, 
του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, που συγκροτήθηκε με τον πρωτοπόρο 
ρόλο των κομμουνιστών και

2. 1946-1949, κατά του Δημοκρατικού Στρα-
τού Ελλάδας, κατά τη φάση της -αναγκαστικής για 
τη σωτηρία από τις φρικαλεότητες της καθεστωτικής 
«λευκής τρομοκρατίας» του αστικού κράτους-παρα-
κράτους- ένοπλης εξέγερσης και του αγώνα κατά της 
ξένης επέμβασης των νέων εισβολέων ιμπεριαλιστών 
(αρχικά του Ηνωμένου Βασιλείου με τον αποικιοκρατι-
κό στρατό του και στη συνέχεια των ΗΠΑ) σε συνεργα-
σία με τον βασικό κορμό των δωσίλογων συνεργατών 
των ναζί, που αίφνης μπήκαν στη δούλεψη των νέων 

επικυρίαρχων. Μιας φάσης με πιο άμεσο ταξικό επα-
ναστατικό περιεχόμενο σοσιαλιστικού χαρακτήρα, σε 
ένα μοναδικού ηρωισμού ταξικό πόλεμο πολιτών (Civil 
War), ο οποίος είθισται να αποκαλείται με τον ατυχή 
και ανακριβή όρο «Εμφύλιος Πόλεμος».

Η τάξη του κεφαλαίου κέρδισε αυτό τον 
πόλεμο χάρη στη ξένη εισβολή-επέμβαση, 
με τις παραπάνω δυνάμεις που συσπεί-
ρωσε, σε μιαν άκρως δυσμενή για το 
επαναστατικό κίνημα της χώρας διε-
θνή συγκυρία.

Ακριβώς με αυτό το «ιστορικό 
φορτίο» και υπό την στενή κα-
θοδήγηση των αρμοδίων μυστι-
κών και φανερών υπηρεσιών ΗΠΑ, 
ΝΑΤΟ και συνολικά των ευρωατλα-
ντικών δομών, συγκροτήθηκαν και συ-
γκροτούνται μέχρι σήμερα τα συνακόλουθα 
πλοκάμια του «βαθέως κράτους» των διακρα-
τικών και παρακρατικών/παραστρατιωτικών 
κλάδων του καθεστώτος, ενός μυστικού τρομο-
κρατικού στρατού υπαγόμενου σε σχέδια όπως 
αυτά π.χ. της Επιχείρησης «Κόκκινη προβιά» και 
της «Operation Gladio».

Οι Αμερικανο-ΝΑΤΟϊκές βάσεις και ο ασφυκτικός 
Ευρωατλαντικός έλεγχος των βασικών δομών και λει-
τουργιών της χώρας εδραιώθηκαν σε αυτή τη βάση. 

Οι πατριδέμποροι και πατριδοκάπηλοι αυτής 
της κοπής είναι αυτοί που μέχρι σήμερα πλασάρουν 
ως «εθνικοφροσύνη» και «πατριωτισμό» ένα 
χυλό αστικού εθνικισμού και κοσμοπολιτισμού 

του κεφαλαίου, με θεμελιώδες καταστατικό συ-
στατικό την απόλυτη, άνευ όρων και ορίων δου-
λοπρεπή υποταγή τους στις στρατηγικές επιλο-
γές των ευρωατλαντικών πατρόνων τους.

Η χούντα της 21ης Απριλίου 1967 με τον 
ακραίο αντικομμουνισμό της δεν ήταν αυθαιρε-
σία κάποιων «αφρόνων αξιωματικών», αλλά η 
συνέχεια αυτού του βαθέως κράτους-παρακρά-
τους, έργο εντεταλμένων οργάνων της CIA, μια 

από τις μορφές «κανονικότητας» του καθε-
στώτος της δικτατορίας του κεφαλαίου. 

Βασικός σκοπός του ήταν και είναι η 
διατήρηση αυτής της δικτατορίας με 
τον εκάστοτε βολικό για το καθε-
στώς συσχετισμό δημοκρατικών/
κοινοβουλευτικών ή αυταρχικά 
δικτατορικών, ειρηνικών/συναι-
νετικών ή βίαιων/κατασταλτικών 
μέσων και τρόπων άσκησης της 

εξουσίας. 
Εξ ου και η αμείωτη επικαιρότητα του 

περιεχομένου, του συμβολισμού και των βα-
σικών συνθημάτων της ηρωικής εξέγερσης του 

Πολυτεχνείου. Η χρονίζουσα δομική κρίση, η άθλια 
διαχείριση της πανδημίας, η υποβάθμιση και η ιδιωτι-
κοποίηση υγείας και παιδείας, οδηγούν σε φτώχεια και 
εξαθλίωση, σημαντική μερίδα μισθωτών, ανέργων και 
αυτοαπασχολούμενων. Η βάναυση καταστολή ξαναγί-
νεται «κανονικότητα». Η ακόμα βαθύτερη πρόσδεση 
στις ευρωατλαντικές δομές σε οικονομικό, πολιτικό και 
στρατιωτικό επίπεδο μετατρέπει τη χώρα σε ευάλωτο 
στόχο φονικών πληγμάτων και συμφορών. 

Ως πότε;
Δημήτρης Πατέλης

Καθηγητής Φιλοσοφίας Πολυτεχνείου Κρήτης

Άποψη

«Ψωμί - Παιδεία – Ελευθερία, 
Έξω αι ΗΠΑ - Έξω το ΝΑΤΟ!» 
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Στην Πάρο, λόγω της τουριστικής περιόδου που ξε-
κινάει κάθε χρόνο το Πάσχα και ολοκληρώνεται περί 
τα τέλη Σεπτεμβρίου, ο χρόνος για πολιτικές συζητή-
σεις και για «ζυμώσεις» είναι πάντα τον χειμώνα, αφού 
τους υπόλοιπους μήνες όλοι ασχολούνται εντατικά με 
τις εργασίες τους. Αν υπολογίσει κανείς ότι του χρό-
νου τέτοια εποχή θα έχουμε μπει στην τελική ευθεία 
για την ανακοίνωση των δημοτικών συνδυασμών, τότε 
όλοι κατανοούμε ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος 
που περνούμε είναι ουσιαστικά για το «χτίσιμο» των 
πολιτικών ομάδων και των δημοτικών συνδυασμών. 

Η υπάρχουσα κατάσταση

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου αποτελείται σήμε-
ρα από τους συνδυασμούς «Πάρος Επιμένουμε στην 
Πράξη» (πλειοψηφία) και «Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου», 
(αντιπολίτευση). 

Οι εκλογές του 2019 είχαν κριθεί με μικρή διαφο-
ρά, καθώς ο συνδυασμός του κ. Κωβαίου είχε λάβει 
3.897 ψήφους (50.98%) και ο συνδυασμός του κ. Ρο-
κονίδα 3.688 ψήφους (49.02%). Ο συνδυασμός του 
κ. Κωβαίου είχε εκλέξει 14 δημοτικούς συμβούλους, 
ενώ 13 συμβούλους είχε εκλέξει ο συνδυασμός του κ. 
Ροκονίδα. Στη συνέχεια, μετά τη δήλωση της ανεξαρ-
τητοποίησης του κ. Κουντρομιχάλη, οι δύο συνδυασμοί 
έχουν από 13 δημοτικούς συμβούλους.

Τα δεξιά σενάρια

Η πρώτη μεγάλη είδηση για τις επόμενες δημοτι-
κές εκλογές είναι η πρόθεση δημιουργίας συν-
δυασμού από τον έπαρχο της Περιφερειακής 
Ενότητας Πάρου, Κώστα Μπιζά. Ο κ. Μπιζάς είχε 
χρηματίσει δημοτικός σύμβουλος στο παρελθόν εκλε-
γόμενος με τον συνδυασμό του κ. Λ. Κοντού, αλλά στη 
συνέχεια στράφηκε αρχικά στις Νομαρχιακές εκλογές 
και μετά σ’ αυτές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
στην οποία εκτός από έπαρχος Πάρου έχει υπάρξει 
πρόεδρος του περιφερειακού συμβουλίου Νοτίου Αι-
γαίου, αντιπεριφερειάρχης, Δημόσιας Υγείας και Κοι-
νωνικής Μέριμνας Κυκλάδων αρχικά, και στη συνέχεια 
Εντεταλμένος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Απα-

σχόλησης Κυκλάδων.
Τόσο ο κ. Μπιζάς, όσο και ο κ. Κωβαίος, θα αλιεύ-

σουν αρχικά ψήφους από το ίδιο καζάνι, καθώς και οι 
δύο έχουν ως πολιτική αφετηρία τη Νέα Δημοκρατία. 
Από αυτούς τους ψήφους θα ξεκινήσουν για την αλίευ-
ση ψήφων. Ο νυν έπαρχος φαίνεται να έχει τη μεγάλη 
δύναμή του στην Παροικιά, ενώ ο σημερινός δήμαρχος 
στα χωριά.

Ο κ. Μπιζάς έχει ήδη ανακοινώσει -ανεπίσημα- την 
πρόθεσή του για την κάθοδό τους ως υποψήφιος δή-
μαρχος και ήδη έχει κάνει επαφές με πολίτες του νη-
σιού για να στελεχώσουν τον συνδυασμό του. Όπως 
μάλιστα λένε οι καλά πληροφορημένες πηγές, την πρό-
θεσή του την έχει κάνει γνωστή και στον κ. Κωβαίο, ο 
οποίος του είπε ότι το ορθότερο θα ήταν να ξεκινή-
σει από μία θέση αντιδημάρχου και στις μεθεπόμενες 
εκλογές να κάνει το βήμα για υποψήφιος δήμαρχος. 
Δηλαδή, ουσιαστικά του αντιπρότεινε να είναι 
στον δικό του συνδυασμό, ως υποψήφιος δη-
μοτικός σύμβουλος!

Τρίτοι παρατηρητές των παραπάνω εξελίξεων προ-
βλέπουν «σφαγή». Κι αυτό όχι μόνο γιατί προέρχονται 
από τον ίδιο πολιτικό χώρο, αλλά και διότι ουσιαστικά 
–σ’ ένα μεγάλο ποσοστό- στρέφονται στους ίδιους πο-
λίτες που τους καλούν να στελεχώσουν τους συνδυα-
σμούς τους. Από την άλλη, θέμα εδώ υπάρχει και από 
τη στήριξη που θα τύχουν από τους βουλευτές της ΝΔ 
και από το κόμμα, αφού και οι δύο είναι «ομογάλακτοι». 
Ακόμα, η μη ύπαρξη πλέον τοπικής οργάνωσης της ΝΔ 
(αφού δεν κατέστη δυνατόν να συσταθεί διοικητικό 
συμβούλιο, ύστερα από την απροθυμία υποψηφιότη-
τας μελών στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ στο 
νησί), προφανώς βολεύει και τους δύο, αφού θα οδεύ-
σουν απευθείας στους ψηφοφόρους του κυβερνητι-
κού κόμματος και όχι μέσω τοπικής… Φυσικά μέσα σε 
όλα τα σενάρια για τους νεοδημοκράτες πρέπει να το-
νιστεί ότι ρόλο θα παίξει και η πολιτική κατάσταση που 
θα επικρατεί τότε, ειδικά μετά τις βουλευτικές εκλογές 
που θα πραγματοποιηθούν με την απλή αναλογική και 
κανείς δεν γνωρίζει ποια ακριβώς πολιτική δύναμη θα 
επικρατεί στη χώρα και τις συσχετισμοί θα υπάρχουν 

σε επίπεδο π.χ. πολυκομματικής κυβέρνησης.
Σε ό,τι αφορά τον συνδυασμό Κωβαίου, σύμ-

φωνα πάντα με τις πληροφορίες,- είναι ανά 
πάσα στιγμή έτοιμος και απλά θα γίνονται προσθέ-
σεις – αφαιρέσεις υποψηφίων, έως την τελευταία ώρα. 
Όπως υποστηρίζουν στελέχη της πλειοψηφίας υπάρ-
χουν πολλά έργα που καθυστερούν λόγω της γραφει-
οκρατίας, αλλά τα «μεγάλα έργα» έως τις δημοτικές 
εκλογές θα έχουν ξεκινήσει. Το «πρόβλημα Παροικιά» 
πιστεύουν ότι θα το ξεπεράσουν μέσω έργων, αλλά 
και μέσω «δυνατών» υποψηφίων συμβούλων από την 
πρωτεύουσα του νησιού μας. Το μεγάλο πλεονέκτημα 
του κ. Κωβαίου παραμένει ότι γνωρίζει σχεδόν όλες 
τις οικογένειες της Πάρου και διατηρεί μαζί τους καλή 
σχέση, κάτι που του έχει χαρίσει και το προσω-
νύμιο «Ληξίαρχος».

Τα «απέναντι» σενάρια

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, είναι ο μακροβιό-
τερος δημοτικός συνδυασμός με συμμετοχή σε τρεις 
συνεχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις από το 2010 με 
ανερχόμενα ποσοστά κάθε φόρα μέχρι το εντυπωσι-
ακό 49,02%, γεγονός που αναδεικνύει την διαρκώς 
ανερχόμενη εμπιστοσύνη των πολιτών της Πάρου σε 
αυτή αλλά και τη διαφορετική αντίληψη συγκρότησης 
του συνδυασμού της που στηρίζεται σε αρχές και προ-
γραμματικές δεσμεύσεις  και όχι στη λογική  «ψαρέμα-
τος» υποψηφίων..

Πρώτο θέμα

ΠΑΡΟΣ: 
Σενάρια δημοτικών εκλογών
Η συγκεκριμένη χρονική περίοδος είναι η σημαντικότερη στην Πάρο για τις 
δημοτικές εκλογές στις 8 Οκτωβρίου 2023!
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Ο συνδυασμός της αντιπολίτευσης έχει κερδίσει από 
την υπεύθυνη πολιτικά αντιπολιτευτική στάση που έχει 
ασκήσει αυτά τα δύο χρόνια.

Έχει αναδείξει σειρά προβλημάτων για τις σύγχρονες 
ανάγκες των κατοίκων του νησιού, τα έχει φέρει προς 
συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο.

Ακόμα, με δική του πρωτοβουλία έχει φέρει ψηφί-
σματα στο δημοτικό συμβούλιο που τις περισσότερες 
φορές ψηφίστηκαν ομόφωνα.. Επίσης, έχει αναδείξει 
θέματα καθημερινότητας, ενώ πρωτοστάτησε στα  
θέματα της υγείας κατά την περίοδο της πανδημίας 
αλλά και παιδείας ενάντια στην αντιεκπαιδευτική πο-
λιτική της κυβέρνησης, στα ζητήματα περιβάλλοντος, 
στην εγκατάσταση των αιολικών πάρκων στο νησί μας 
αφού από το 2014 έχει αναδείξει το ζήτημα αυτό.

Μία άλλη αλήθεια όμως, είναι, ότι είναι ο πρώτος 
που δέχεται πίεση στα στελέχη του, αφού τόσο ο κ. 
Κωβαίος, όσο και ο κ. Μπιζάς, προσπαθούν για διά-

φορους λόγους να πεισθούν σύμβουλοι της σημερινής 
αντιπολίτευσης να βρεθούν μαζί τους στις επόμενες 
εκλογές. Από τους κύκλους της Λαϊκής Συσπείρωσης 
Πάρου επισημαίνεται ότι «το άγχος των άλλων υπο-
ψηφίων για την συγκρότηση συνδυασμού και το  «ψά-
ρεμα» ακόμα μεταξύ εκλεγμένων της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης Πάρου, αναδεικνύει ζητήματα πολιτική ηθικής 
και μάλιστα δύο χρόνια πριν από τις εκλογές. Ιδιαίτε-
ρα ο δήμαρχος αντί να αγωνία για τα προβλήματα του 
τόπου, αγωνιά για την επανεκλογή του». 

Το «μυστήριο» της κεντροαριστεράς

Το ερωτηματικό –για την ώρα- των επόμενων δη-
μοτικών εκλογών είναι η στάση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και 
άλλων πολιτικών δυνάμεων (ΚΙΝ.ΑΛ., ΜέΡΑ25).

Σε όλα τα παραπάνω για άλλη μία φορά πρέπει να 
σημειώσουμε ότι ρόλο θα παίξουν και οι πολιτικές εξε-
λίξεις στη χώρα και οι βουλευτικές εκλογές.

Στην Οργάνωση Μελών του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου – 
Αντιπάρου το θέμα το έχουν ψηλά στην ατζέντα τους 
και δε θέλουν να την «πατήσουν» όπως στις προηγού-
μενες δημοτικές εκλογές, που, μετά από συζητήσεις 
μηνών και μηνών, κατέληξαν… στο να μην μπορούν να 
κατεβάσουν συνδυασμό, που θα είχε ως μήτρα εκεί-
νους ή καλύτερα που δε θα αντιμετώπιζαν τα μέλη 
και οι φίλοι τους την ψήφο των δημοτικών εκλογών 
ως απλή εκπλήρωση των δημοκρατικών καθηκόντων 
τους.

Τέσσερις συνδυασμοί

Τέσσερις δημοτικούς συνδυασμούς είχαμε στην 
Πάρο και το 2014. Αν δηλαδή, έχουμε και στις εκλο-
γές του 2023 τέσσερις συνδυασμούς, δε θα είναι κάτι 
πρωτόγνωρο.

Ως τώρα βέβαια, πλην εκείνων που γράφουμε παρα-
πάνω, τίποτα άλλο δεν έχει ακουστεί. Και για να ακου-
στεί πρέπει κάποιος/α να έχει δραστηριότητα. Μην 
ξεχνούμε άλλωστε ότι τις παραμονές των προηγού-
μενων δημοτικών εκλογών είχαν κάνει την εμφάνισή 
τους διάφοροι μόνιμοι κάτοικοι Αθηνών που παραθε-
ρίζουν στο νησί, που δήλωναν «έτοιμοι να προσφέρουν 
στην Πάρο». Οι «υποψηφιότητες» εκείνες ήταν άλλοτε 
γραφικές και άλλοτε αρκούντως προβληματικές για το 
πώς αντιμετωπίζουν ορισμένοι την τοπική αυτοδιοίκη-
ση. Η δημιουργία ενός συνδυασμού θέλει πολύχρονη 
δράση και κυρίως, ενεργή συμμετοχή στα κοινά. Δεν 
ξυπνάς ένα πρωί και αποφασίζεις να γίνεις δήμαρχος!

Πώς θα διεξαχθούν οι επόμενες εκλογές

Με πλειοψηφία 43% συν μία ψήφο από την 
πρώτη Κυριακή θα εκλέγονται οι περιφερει-
ακές και δημοτικές αρχές. Ο νικητής θα εξα-
σφαλίζει την εκλογή των 3/5 των μελών του 
συμβουλίου. 

Επίσης, εισάγεται πλαφόν 3% για την είσοδο ενός 
συνδυασμού στο δημοτικό συμβούλιο, ενώ οι εκλογές 
θα γίνονται ανά πενταετία και όχι ανά τετραετία όπως 
ίσχυε. Καταργείται η ξεχωριστή-αυτόνομη κάλ-
πη για τα τοπικά συμβούλια τοπικών κοινοτή-
των. Για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό άνω 
των 300 κατοίκων καταργείται η ξεχωριστή κάλπη, 
που ίσχυσε στις τελευταίες δημοτικές εκλογές και κα-
θιερώνεται ξανά το ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο 
θα περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι δημοτικοί 
σύμβουλοι και οι σύμβουλοι δημοτικών κοινο-
τήτων.

Σε ό,τι αφορά τον αριθμό των δημοτικών συμβού-
λων, η μείωση είναι μικρότερης κλίμακας σε σχέση με 
το αρχική πρόταση. Για τους δήμους από 10.001 
- 30.000 κατοίκους –όπως η Πάρος- θα εκλέ-
γονται 25 δημοτικοί σύμβουλοι (από 27).

Ακόμα, αυξάνεται το ηλεκτρονικό παράβολο που 
κατατίθεται από κάθε υποψήφιο δημοτικό σύμβουλο, 
από 50 σε 80 ευρώ και για τον υποψήφιο σύμβουλο 
δημοτικής κοινότητας από 10 σε 50 ευρώ.

Τέλος, η εκλογή δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, 
συμβούλων δημοτικών κοινοτήτων, προέδρων των δη-
μοτικών κοινοτήτων, γίνεται κατά συνδυασμούς ενώ, 
κάθε συνδυασμός πρέπει να έχει από κάθε φύλο, πο-
σοστό 40% τουλάχιστον, του συνολικού αριθμού των 
υποψηφίων (π.χ. 6 άνδρες και 4 γυναίκες).
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48 χρόνια 
από την 
εξέγερση του 
Πολυτεχνείου

Λαός που δε θυμάται την ιστορία του είναι κατα-
δικασμένος να την ξαναζήσει και για τον λόγο αυτό 
είναι αναγκαίο να διατηρείται ζωντανή η ιστορική 
μας μνήμη. Σε περιόδους ειδικά κοινωνικής αδια-
φορίας, παθητικότητας και παρακμής των αξιών και 
των ιδανικών, επέτειοι, όπως η επέτειος της 17ης 
Νοεμβρίου έχουν ιδιαίτερη σημασία και αξίζει να τις 
τιμούμε και να τις φέρνουμε στη μνήμη μας, με απώ-
τερο στόχο την αφύπνιση της νεολαίας μας. 

Να γιατί πρέπει να ξαναφέρουμε στη μνήμη μας 
την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η 
οποία σημειώθηκε τα ξημερώματα της 17ης του 
Νοέμβρη 1973. Μία ημερομηνία που έχει χαράξει 
τις σελίδες της νεότερης ελληνικής ιστορίας και θε-
ωρείται για πολλούς από εμάς σύμβολο αντίστασης 
σε κάθε μορφή τυραννίας και καταπίεσης, αποτελώ-
ντας φωτεινό παράδειγμα για τις νέες γενιές. Φέ-
τος συμπληρώνονται 48 χρόνια από τη νύχτα εκείνη 
που επιβεβαιώνει πόση δύναμη έχει ένας λαός και 
πόσο μπορεί να μεταβάλει την πραγματικότητα που 

βιώνει, όταν πραγματικά το επιθυμεί. Η εξέγερση 
του Πολυτεχνείου αναμφισβήτητα αποτελεί την κο-
ρυφαία αντιδικτατορική εκδήλωση και ουσιαστικά 
προανήγγειλε την πτώση της Χούντας των Συνταγ-
ματαρχών και την αποκατάσταση της δημοκρατίας 
στη χώρα μας. Η εξέγερση που ξεκίνησε στις 14 Νο-
εμβρίου του 1973 επρόκειτο να αποτελέσει την κο-
ρύφωση των αντιδικτατορικών εκδηλώσεων και τα 
συνθήματα «Δημοκρατία», «Κάτω η Χούντα», «Ζήτω 
η Ελευθερία» και «Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία» έχουν 
λάβει ιστορική και διαχρονική διάσταση. 

Ο αγώνας των νέων του Πολυτεχνείου αποτελεί 
μία απόδειξη της δύναμης που έχει ο λαός όταν 
είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει τα θεμελιώδη 
ανθρώπινα δικαιώματα που στερείται και φυσικά το 
δικαίωμα να αναπνέει και να ζει σε μια χώρα δη-
μοκρατική, σε μια χώρα ελεύθερη. Οι νέοι του Πο-
λυτεχνείου έκαναν με την αποφασιστικότητα και τη 
θυσία τους πράξη ό,τι ακριβώς είχαν διδαχθεί από 
τους αγώνες των προγόνων μας και έρχονται να 
διδάξουν στους νέους της εποχής μας την ανάγκη 
να διεκδικούν και να αγωνίζονται για τα δικαιώματά 
τους.

Η επέτειος του Πολυτεχνείου έρχεται να μας θυ-
μίσει ότι η ιστορία χαράζεται από τους λίγους και 
τους αποφασισμένους, αλλά και ότι ποτέ η ιστορία 
δε γράφτηκε από αυτούς που σιώπησαν και παρέ-
μειναν αθόρυβοι και ακίνδυνοι για τους καταπιε-
στές του λαού. Στο χέρι μας είναι, λοιπόν, να μην 
ξεχάσουμε την εξέγερση του Πολυτεχνείου, να μην 
παραμένουμε απλά ανύπαρκτοι και πολλές φορές 
χωρίς προσωπικότητα, να μη σκύβουμε το κεφάλι 
σε κανενός είδους καταπίεση, αλλά και να μην απο-
δεχόμαστε σιωπηλά οποιαδήποτε μορφή τυραννίας. 
Γιατί όλοι εμείς και, κυρίως, οι νέοι δεν πρέπει να 
ξεχνούμε ότι η ελευθερία και η αξιοπρέπεια δε χα-
ρίζονται, αλλά αντίθετα κατακτούνται!

Μαρία Μ. Μαλακασιώτου 
Φιλόλογος - Δημοσιογράφος

Κοινωνίας 
«Παιδεύματα»

γράφει η 
ΜΑΡΙΑ Μ. ΜΑΛΑΚΑΣΙΩΤΟΥ

Φιλόλογος - Δημοσιογράφος

Η ηλιθιότητα 
είναι αήττητη

Η φράση που αποδίδεται στον Άλμπερτ Αϊν-
στάιν: «Δύο πράγματα είναι ατελείωτα: το σύ-
μπαν και η βλακεία του ανθρώπου, αν και για το 
σύμπαν δεν είμαι σίγουρος», είναι επίκαιρη όσο 
ποτέ. Η ηλιθιότητα άλλωστε του ανθρώπου, μάλ-
λον, ξεκινάει από τη βιβλική εποχή, καθώς όπως 
πληροφορούμαστε ο Αδάμ έχασε τον παράδεισο 
για να φάει ένα μήλο!

Η εποχή της πανδημίας το αποδεικνύει αυτό. 
Προσωπικά είμαι εμβολιασμένος και αδιαφορώ 
ότι κάποιοι συμπολίτες μου αρνούνται το εμβόλιο. 
Δεν μπορώ όμως να ακούω τις θεωρίες συνωμο-
σίας ή ακόμα χειρότερο να θέλουν να μου τις επι-
βάλλουν. Μέσω άλλωστε της συνωμοσιολογίας 
κάποιοι άνθρωποι έχουν πλουτίσει κυριολεκτικά. 
Αν προσέξετε τις ατελείωτες διαφημίσεις –κυρί-
ως σε περιφερειακά κανάλια- θα διαπιστώσετε 
ότι υπάρχουν εκδότες που στηρίζουν τις απόψεις 
τους μέσω βιβλίων συνωμοσίας, που εμπορεύο-
νται. Δεν έχουν πλουτίσει μόνο συγγραφείς και 
εκδότες από παρόμοια βιβλία. Από την εποχή 
του νερού του Καματερού, τη δεκαετία του ’70 
έχουμε παρόμοιες τακτικές. Αλήθεια θυμόσαστε 
τη «φραπελιά» το 2007 που θεράπευε τον καρ-
κίνο; Η «φραπελιά» μάλιστα είχε διαφημιστεί από 
εκπομπή της κρατικής τηλεόρασης! Η τιμή (φύλλα 
ελιάς), είχε φτάσει τα 40 ευρώ το κιλό!

Τα ίδια είχαν συμβεί και το 1952 με την πικραγ-
γουριά, που θεράπευε κάθε νόσο! Έτρεχε όλος 
ο κόσμος για να βρει το μικρό αγκαθωτό φυτό. 
Ποιος σας είπε ότι και τότε κάποιοι δε θησαύρι-
σαν; Εδώ έχουμε φτάσει στο σημείο να πιστεύουν 
πολλοί ότι τα λευκά ίχνη υδρατμών / ίχνη συμπύ-
κνωσης, που αφήνουν τα αεροπλάνα σε υψηλό 
υψόμετρο, είναι ψεκασμοί από μυστικά προγράμ-
ματα με χημικές και βιολογικές ουσίες που κατευ-
θύνονται από κυβερνητικές υπηρεσίες και μέσω 
αυτών επηρεάζουν τη σκέψη του ανθρώπου! 

Τα ίδια και με τα μέλη της Λέσχης Μπίλντερ-
μπεργκ, που καθορίζουν και καλά τις τύχες του 
κόσμου και τελικά δεν είναι τίποτα άλλο εκτός 
μίας καπιταλιστικής συνάντησης που οργανώνε-
ται από ζάμπλουτους και καλούν ανερχόμενους 
πολιτικούς και επιχειρηματίες για την προώθηση 
των δικών τους εμπορικών δραστηριοτήτων. Για 
να κατανοήσει κάποιος το αστείο της υπόθεσης 
να προσθέσω ότι μεταξύ αυτών –που και καλά 
αποφασίζουν το μέλλον του κόσμου- ήταν ο 
Γιωργάκης Παπανδρέου, ο Γιώργος Αλογοσκού-
φης, η Λούκα Κατσέλη που είχε κάνει και κόμμα 
μετά, την «Κοινωνική Συμφωνία» κλπ. Αν αυτοί 
αποφασίζουν για το μέλλον της ανθρωπότητας, 
τότε…

Το τελευταίο περί ηλιθιότητας το είδα προ ημε-
ρών στο facebook από γνωστή μου. Η συγκεκρι-
μένη, που δεν έχει αφήσει γωνιά για γωνιά του 
σπιτιού της που να μην την έχει φωτογραφίσει 
και ανεβάσει στο διαδίκτυο, και δεν έχει αφήσει 
περιοχή για περιοχή που επισκέπτεται χωρίς και 
πάλι να ανεβάσει στο διαδίκτυο φωτογραφίες, 
διαμαρτύρεται για τη Στατιστική Υπηρεσία, διότι 
υποστηρίζει ότι συλλέγει προσωπικά δεδομένα 
και μαγνητοσκοπούν το σπίτι της! 

Απόψεις - Ειδήσεις

συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Στο 3,4% ο 
πληθωρισμός

Αύξηση 3,4% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Οκτώ-
βριο 2021, από… άνοδο 2,2% που είχαμε τον Σεπτέμ-
βριο!

Μέσα σ’ έναν χρόνο (Οκτ. 2020 – Οκτ. 2021) 
καταγράφηκαν ανατιμήσεις κατά 132,3% στο 
φυσικό αέριο, κατά 45,9% στο πετρέλαιο θέρ-
μανσης και κατά 18,9% στο ηλεκτρικό ρεύμα.

Πιο συγκεκριμένα μεταξύ Οκτωβρίου 2020 και Σε-
πτεμβρίου 2021 καταγράφηκαν ανατιμήσεις σε: Με-
ταφορά επιβατών με αεροπλάνο (23,6%), πετρέλαιο 
θέρμανσης (21,3%), φυσικό αέριο 21,2%, ηλεκτρισμό 
(18%), πατάτες (6,1%), ζυμαρικά (3,9%), πουλερικά 
(3,3%), γλυκά κουταλιού - μαρμελάδες - μέλι (3,2%), 
καύσιμα και λιπαντικά (3%), αλλαντικά (2,4%), τυριά 
(2,3%), αυτοκίνητα καινούργια (2,2%), ελαιόλαδο 
(1,9%), καφέ - κακάο - τσάι (1,6%), ένδυση και υπόδη-
ση (1,5%), ψωμί (1,1%), οικιακές υπηρεσίες (1,1%) και 
εστιατόρια - ζαχαροπλαστεία - καφενεία (0,3%).

 Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δεί-
κτη τιμών καταναλωτή τον Οκτώβριο προήλθε κυρίως 
από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και 
υπηρεσιών:

- 3% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα 
ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: ψωμί, μο-
σχάρι, αρνί και κατσίκι, πουλερικά, νωπά ψάρια, τυριά, 
ελαιόλαδο, νωπά λαχανικά, πατάτες, καφές - κακάο 
- τσάι, ζάχαρη - σοκολάτες - γλυκά - παγωτά, λοι-
πά τρόφιμα, μεταλλικό νερό - αναψυκτικά - χυμούς 
φρούτων. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε 
από τη μείωση κυρίως των τιμών σε: δημητριακά για 

πρωινό, χοιρινό, νωπά φρούτα, λαχανικά διατηρημένα 
ή επεξεργασμένα.

- 0,4% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση», λόγω 
αύξησης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.

- 11,7% στην ομάδα «Στέγαση», λόγω αύξησης κυρί-
ως των τιμών σε: ηλεκτρισμό, φυσικό αέριο, πετρέλαιο 
θέρμανσης.

- 0,8% στην ομάδα «Διαρκή αγαθά - Είδη νοικοκυ-
ριού και υπηρεσίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών 
σε: έπιπλα και διακοσμητικά είδη, οικιακές υπηρεσίες. 
Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη 
μείωση κυρίως των τιμών στις οικιακές συσκευές και 
επισκευές.

- 9,2% στην ομάδα «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυ-
ρίως των τιμών σε: καύσιμα και λιπαντικά, καινούργια 
αυτοκίνητα, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αερο-
πλάνο.

- 0,9% στην ομάδα «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης 
κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης.

- 0,9% στην ομάδα «Ξενοδοχεία - Καφέ - Εστιατό-
ρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε: εστιατό-
ρια - ζαχαροπλαστεία - καφενεία, ξενοδοχεία - μοτέλ 
- πανδοχεία. 
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Ακόμα μία παράταση -έως το τέλος Μαρτίου του 
2022 - στις αυθαίρετες κατασκευές σε απολύτως ευ-
αίσθητες περιοχές, όπως είναι ο αιγιαλός, η παραλία, 
οι παρόχθιες ζώνες, οι λίμνες, δίνει τροπολογία του 
υπουργείου Οικονομικών που περιλαμβάνεται στις 
τροπολογίες που κατατέθηκαν στο νομοσχέδιο για τις 
αλλαγές στα διπλώματα οδήγησης(!), αφήνοντας και 
«παράθυρο» μόνιμης τακτοποίησης στο άμεσο μέλλον.

Πολλές από αυτές τις κατασκευές (ξενοδοχεία, πα-
ραλιακά εστιατόρια ή beach bars) είχαν ήδη εκδοθεί 
πρωτόκολλα κατεδάφισης, ενώ από το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος είχε ανακοινωθεί ένα γιγάντιο πρόγραμμα 
κατεδαφίσεων με προϋπολογισμό ύψους 6,8 εκατομ-
μυρίων ευρώ, το οποίο διακόπηκε πριν ξεκινήσει!

Η διατύπωση του άρθρου και της αιτιολογικής έκθε-
σης που συνοδεύει την τροπολογία όχι μόνο δίνει μία 
ακόμα παράταση σε αυθαίρετες κατασκευές «έργων 
κάθε είδους», αλλά φαίνεται πως λειτουργεί και ως 
προάγγελος για επερχόμενη νομοθετική ρύθ-
μιση νομιμοποίησης των συγκεκριμένων παρα-
νομιών. Να σημειωθεί ότι η ανέγερση κατασκευών σε 
αιγιαλό ή παραλία αντίκειται στο Σύνταγμα και ως εκ 
τούτου αυτά τα αυθαίρετα δεν είχαν συμπεριληφθεί 
στους νόμους τακτοποίησης.

Η τροπολογία ανάβει πράσινο φως και στην αναστο-
λή κατεδάφισης και για αυθαίρετα που «σηκώθη-
καν» μεσούσης της πανδημίας καθώς ορίζει συ-
γκεκριμένα πως «Αναστέλλεται μέχρι τις 31.3.2022 η 
εκτέλεση πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής 
αποβολής για έργα που υφίστανται πριν τις 9.3.2021, 
κάθε είδους που έχουν κατασκευαστεί σε αιγιαλό, πα-
ραλία, όχθη, παρόχθια ζώνη, υδάτινο στοιχείο, πυθ-

μένα και υπέδαφος του βυθού θάλασσας, λιμνο-
θάλασσας, λίμνης και κοίτης πλεύσιμου 
ποταμού χωρίς να υφίσταται απόφαση 
παραχώρησης χρήσης αυτών».

Σύμφωνα με το άρθρο της 
Μαρίας Λιλιοπούλου, στην 
εφημερίδα «ΈΘΝΟΣ», «κα-
μπανάκι ωστόσο χτυπά η 
αναφορά στην αιτιολογική 
έκθεση, η οποία συνοδεύει 
την τροπολογία, που σχεδόν 
προαναγγέλλει την επιχεί-
ρηση δια παντός διατήρησης 
αυτών των αυθαίρετων κατα-
σκευών αφού σημειώνεται πως 
«Αναμένεται άλλωστε, μέσα στο 
προσεχές χρονικό διάστημα, ανα-
μόρφωση του σχετικού νομοθετικού 
πλαισίου που θα επιλύσει το ζήτημα σε 
μακροπρόθεσμη βάση». 

Την τροπολογία υποστήριξε κατά τη συνεδρίαση στη 
Βουλή ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυ-
ρόπουλος τονίζοντας ότι η αναστολή εκτέλεσης των 
πρωτοκόλλων κατεδάφισης και διοικητικής αποβολής 
για έργα που υφίστανται πριν τις 9 Μαρτίου 2021 και 
έχουν κατασκευαστεί στον αιγιαλό, την παραλία, κλπ, 
«έχει στόχο να δοθεί η δυνατότητα να ολοκληρωθούν 
ενδεχόμενες διαδικασίες νομιμοποίησης - τακτοποίη-
σης, μία δυνατότητα που δεν υπήρχε το προηγούμενο 
διάστημα, λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιούρ-
γησε η πανδημία», όπως επεσήμανε. 

Φωτογραφικές διατάξεις
Η τροπολογία έρχεται να αλλάξει το άρθρο 82 στον 

νόμο 4495/2017 που έχει τίτλο «Απαγόρευση δικαιο-
πραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές ή πο-
λεοδομικές παραβάσεις». Και το πράττει πρόχειρα, αν 
ληφθεί υπόψη ότι λέει πως προστίθεται 4η παράγρα-

φος, ενώ το συγκεκριμένο άρθρο έχει μόνο 
δυο παραγράφους. 

Σε αυτήν, την «τέταρτη» παράγραφο 
υποστηρίζει ότι μπορεί το Δημόσιο 

να παραχωρεί και να μισθώ-
νει τμήματα της περιουσίας 
του ή της Εταιρείας Ακι-
νήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), 
αφού τακτοποιήσει τα αυ-
θαίρετα και προχωρήσει 
σε κατάτμηση του ακινή-
του με σύσταση καθέτου 
ιδιοκτησίας.
Όπως αναφέρεται στην αιτι-

ολογική έκθεση, η ΕΤΑΔ δέχεται 
ετησίως μεγάλο αριθμό αιτημάτων 

για την αξιοποίηση και τη μίσθωση-
παραχώρηση τμημάτων της ιδιοκτησί-

ας της, τα οποία αδυνατεί να ικανοποιήσει 
καθώς με βάση τις ισχύουσες ρυθμίσεις πριν 

προβεί στη μίσθωση ενός τμήματος του ακινήτου της, 
οφείλει να τακτοποιήσει όλα τα αυθαίρετα που βρί-
σκονται στη συνολική έκταση. Παρακάτω, μάλιστα, 
αναφέρει ότι σε πολλές περιπτώσεις τα αυθαίρετα 
αυτά «έχουν ανεγερθεί από τρίτους καταπατητές», για 
να υποστηρίξει ότι η ΕΤΑΔ δεν ευθύνεται και «αδυνατεί 
να ικανοποιήσει αιτήματα αξιοποίησης» των εκτάσεων 
αυτών.

Υπενθυμίζεται ότι το Δημόσιο έχει δικαίωμα 
δωρεάν τακτοποίησης των αυθαίρετων κατα-
σκευών και χρήσεων. 

Νέα τροπολογία για 
νομιμοποίηση αυθαιρέτων
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Επικήδειος λόγος 
για τον αγαπημένο μας σύζυγο, πάτερα, παππού Μοσχονά Ζαχ. Ραγκού-
ση, που έφυγε από κοντά μας στις 9 Νοεμβρίου 2021

«Δύσκολη μέρα σήμερα, δύσκολο να σκεφτείς, 
δύσκολο να το περιγράψεις, να βρεις λόγια να απο-
χαιρετίσεις τον άνθρωπό σου.

Μια λέξη μόνο ταιριάζει. Λεβέντης! Κύριος με το 
στιβαρό και περήφανο του ανάστημα!

Έφυγες όπως ήρθες!
Έντιμος, αξιοπρεπής και ακέραιος ως το τέλος. 

Μια ζωή γεμάτη αγώνα, μόχθο και σκληρή δουλειά, 
παίρνοντας δύναμη από την αγάπη για την οικογέ-
νεια του!

Μόλις στα 15 του χρόνια αποφάσισε να ξεκινήσει 
τον δικό του δρόμο δουλεύοντας στα λατομεία της 
Πεντέλης. Λίγα χρόνια αργότερα γνώρισε και παντρεύτηκε τον άνθρωπο της ζωής 
του, την Κατερίνα του!

Η μεγάλη αγάπη του για τον νησί, τον έφερε πίσω εκεί που μεγάλωσε. Η ίδια αγάπη 
του τον οδήγησε στη συμμετοχή του στα κοινά και την προσφορά του για το χωριό.

Ήταν κοινοτικός σύμβουλος για πάνω από 30 χρόνια στην Αγκαιριά εκ των οποίων 
τα 12 ήταν πρόεδρος της δημοτικής κοινότητας του Δήμου Πάρου. Η προσφορά του 
δεν σταματούσε όμως εκεί καθώς ήταν πάνω από 20 χρόνια στον αγροτικό συνεται-
ρισμό της Αγκαιριάς και αρκετά χρόνια επίτροπος στην εκκλησία.

Ήταν ένας φιλότιμος, εργατικός και δίκαιος άνθρωπος και όλοι τον αγαπούσαν. Το 
σπίτι του ήταν πάντα ανοιχτό και φιλόξενο!

Με την ευλογία του θεού, δημιούργησαν μια τετραμελή οικογένεια. Αγαπούσαν και 
σεβόντουσαν ο ένας τον άλλον. Λάτρευε τα παιδιά του! Το σπίτι του γέμισε με 10 
εγγόνια και πρόσφατα το αξίωσε ο θεός να δει και δισέγγονο.

Μια ολόκληρη ζωή δούλεψε σκληρά για να μην μας λείψει τίποτα. Με την μάνα 
μας βράχο ακλόνητο δίπλα του, πάλευε καθημερινά και χαμογελούσε.

Ήταν ένας άνθρωπος λεβέντης που δεν υποχωρούσε, που δεν λύγιζε, ένας άνθρω-
πος που ήξερε να αγαπά και να συγχωράει. Για εμάς είναι η περηφάνια μας, είναι η 
κληρονομιά μας! 

Αγαπημένε μας,
Ήσουν αυτός που μαζί με τη μαμά μας, μας έμαθες πρώτα να είμαστε άνθρωποι. 

Ήσουν ο άνθρωπος που μας έμαθε να πιστεύουμε βαθιά και αληθινά σε αρχές, αξίες 
και ιδανικά.

Μας έμαθες να είμαστε τίμιοι, μας έμαθες να κοιτάμε κατευθείαν στα μάτια τους 
ανθρώπους ούτε ψηλά, ούτε χαμηλά, μας έμαθες να είμαστε αγωνιστές μέσα στην 
ζωή.

Εμείς τα παιδιά σου θα κουβαλάμε πάντοτε μαζί μας, με τιμή το επίθετό σου! Εμείς 
τα παιδιά και τα εγγόνια σου υποσχόμαστε να ακολουθούμε τις αξίες, τις αρχές που 
μας δίδαξες.

Με αυτόν τον τρόπο εμείς θα σε τιμάμε και εσύ πάλι θα είσαι χαρούμενος και 
υπερήφανος για όλους μας!

Σε ευχαριστούμε για όλα! Θα σε έχουμε πάντα στις καρδιές μας με τις πιο όμορφες 
αναμνήσεις!

Καλό ταξίδι!
Καλό Παράδεισο καλέ μας σύζυγε, πατέρα, παππού!»

Το 40ήμερο μνημόσυνο, για την μνήμη του, θα τελεστεί στις 19 Δεκεμ-
βρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Αγκαιριάς.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια, 150 τ.µ. το καθένα, µε 2 
στρέµµατα και πηγάδι. όλα µαζί ή 
ξεχωριστά, σε τιµή ευκαιρίας! Τηλ.: 
6940 622 456, 6986 727 887 (Vasil 
Konday)

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ΕΛΗΤΑΣ, ΚΑΛΑ-
ΜΑΥΚΑ, ΑΛΥΚΗ, πωλούνται από 
κατασκευαστή σπίτια. Μικρές ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de, Τηλ. 6932 285 768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 2ο ΧΛΜ. προς 
αεροδρόµιο, πλησίον βενζινάδικου 
Shell, ενοικιάζεται χώρος 65 τ.µ. για 
επαγγελµατική χρήση. Τιµή ενοικίου 
650€. Για πληροφορίες καλέστε στο 
τηλ. 6948 236 401

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα 25 τ.µ. για όλο τον χρόνο. Τηλ. 
επικοινωνίας 22840 51815

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ κάτω από το 
κάστρο, ενοικιάζεται δωµάτιο µε wc 
χωρίς κουζίνα, για ένα άτοµο για όλο 
το χρόνο. Τηλ. 6945 069 970

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιοχή Αγ. Ελένη, 
ενοικιάζεται περιφραγµένο οικόπεδο 
300τ.µ. για κάθε νόµιµη χρήση. Τιµή 
500 ευρώ. Τηλ.: 6988579000, email: 
geokriets@gmail.com

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ζητούνται, από µεγάλη 
αλυσίδα Σούπερ Μάρκετ, για επο-
χιακή ή µόνιµη απασχόληση, για τις 
θέσεις: Ο∆ΗΓΟΣ µε δίπλωµα Γ’ κα-
τηγορίας, ΠΩΛΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ-ΤΑΜΕΙΟ 
και ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ κατά προτίµηση 
µε δίπλωµα. Τηλ. για πληροφορίες: 
22840 27990

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, γενικών καθηκόντων, 
ζητείται από συνεργείο σκαφών. Τηλ. 
Επικοινωνίας 6981 746 231

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ηλικίας έως 40 ετών, 
ζητείται για µόνιµη απασχόληση σε 
καφετέρια στην Αντίπαρο. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6979 479 567

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ µε προϋπηρεσία 
ζητείται από λογιστικό γραφείο στην 
Παροικιά. Αποστολή βιογραφικών στο 

email: dimkasta@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για πλήρης 
απασχόληση όλο το χρόνο σε Μίνι 
Μάρκετ στην Παροικιά. Τηλ. Επικοι-
νωνίας: 22840 23721

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ 
(Receptionist), ζητείται για το 
ξενοδοχείο Golden Beach στην 
Πάρο, για ετήσια απασχόλη-
ση µε ευελιξία στο ωράριο. 
Αρµοδιότητες: ∆ιαχείριση κρατήσεων, 
εξυπηρέτηση πελατών, άριστη 
γνώση οργάνωσης και λειτουργίας 
της υποδοχής. Πολύ καλή γνώση 
αγγλικής γλώσσας και ηλεκτρονικών 
υπολογιστών. Απαιτούµενα προσόντα: 
Ευχέρεια στην επικοινωνία και στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, οµαδικό 
πνεύµα, επαγγελµατική εµφάνιση, 
επιθυµητή εµπειρία στα ξενοδοχει-
ακά προγράµµατα, υπευθυνότητα, 
συνεργασία, προσαρµοστικότητα, 
ικανότητα οργάνωσης και διοίκησης. 
Αποστολή βιογραφικών στο ioanna@
goldenbeach.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για το κατάστη-
µα Arsenis στην Παροικιά µε εµπειρία 
στην παρασκευή καφέ. Επικοινωνία 
στο email: ktimaarseni@gmail.com 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ και ΠΩΛΗΤΗΣ/
ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητούνται για εργασία 
σε Σούπερ Μάρκετ στην Αντίπαρο. 
Πληροφορίες στο τηλ. 6936 778 770 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΜΕΣΙΤΕΣ
Η εταιρεία Κtimatoemporiki real 
estate που εξειδικεύεται στο 
τοµέα, marketing-προβολή και 
προώθηση ακίνητης περιουσίας, µε 
το µεγαλύτερο ξένο πελατολόγιο, ζητά 
άµεσα συνεργάτες για τη διαχείριση 
ακινήτων εντός Κυκλάδων. Αναζη-
τούµε άτοµα για τις υποδείξεις και 
αναθέσεις ακινήτων (αγοροπωλησίες, 
ενοικιάσεις, εκτιµήσεις), για όλες τις 
περιοχές των Κυκλάδων. Απαραίτητα 
προσόντα: Αρίστη γνώση αγγλικών, 
όρεξη για δουλειά, επικοινωνιακός 
χαρακτήρας. Αποστολή βιογραφικού 
στο Email: info@ktimatoemporiki.gr

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για µερική 
απασχόληση για καθαρισµό σπιτιού 
στο ∆ρυό της Πάρου. Απασχόληση 
για 5 µήνες, από 10/6 έως 10/10. 
Απαραίτητη προϋπόθεση η γνώση 
κάποιων αγγλικών, (να µπορεί να 
συνεννοηθεί) και η µετακίνηση µε 
δικό της όχηµα. Εργασία καθηµερινά 
τις πρωινές ώρες. Τηλ. επικοινωνίας: 

6946 124 397 Ερµιόνη.

Ζητούνται Α) ΒΟΗΘΟΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙ-
ΟΓΡΑΦΟΥ µε εµπειρία στην σύνταξη 
συµβολαίων και Β) ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
για εργασία σε δικηγορικό γραφείο 
στην Πάρο. Απαραίτητη η γνώση 
Αγγλικών ή Γαλλικών, οργάνωση και 
προσοχή στη λεπτοµέρεια. Αποστολή 
βιογραφικών στο koutourousiou@
dkr-law.gr

ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΜΕ άµεσα θέσεις 
εργασίας call center agents ΕΡΓΑΣΙΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΣΠΙΤΙ. Αφορά: Προώθηση 
υπηρεσιών Ηλεκτρικής Ενέργειας για 
λογαριασµό κορυφαίου παρόχου ρεύ-
µατος. Πλήρη ή µερική απασχόληση.
Απαραίτητα προσόντα: Ευχέρεια 
λόγου. Βασικές γνώσεις υπολογιστή.
Ελληνική γλώσσα (γραπτός και 
προφορικός λόγος). Παρέχουµε: 
Υποχρεωτική ασφάλιση στο ΙΚΑ. 
Σταθερό µισθό (όχι BONUS). ∆ώρα, 
άδειες, επιδόµατα (βάση νόµου). 
Συνεχή εκπαίδευση. Ευέλικτο ωράριο. 
Τηλ. επικοινωνίας 22840 45999 και 
6971 770 390

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται καµαριέρα για 
7µηνη εργασία (Απρίλιο - Οκτώβρη 
2022) σε µονάδα ενοικιαζοµένων 
δωµατίων στην Παροικιά. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6986 072 614

ΠΩΛΗΤΗΣ – ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΧΟΝ-
∆ΡΙΚΗΣ ζητείται από εταιρεία που 
δραστηριοποιείται στον τοµέα των 
τροφίµων, για τη στελέχωση του 
τµήµατος πωλήσεων. Πληροφορί-
ες, βιογραφικά στο email: info@
parosfood.gr και στο τηλ: 22840 
53040

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για 
πλήρη απασχόληση ετησίως στο νέο 
κατάστηµα πλακιδίων στην Αλυκή. 
Ωράριο 12:00-20:00. Απαραίτητη η 
γνώση Η/Υ και Αγγλικών. Επικοι-
νωνήστε : parostiles@gmail.com 
– 22840 28788

Ο∆ΗΓΟΣ – ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται 
από αποθήκη χονδρικού εµπορίου 
κατεψυγµένων τροφίµων. Για περισ-
σότερες πληροφορίες καλέστε στο 
τηλ. 6972 484 071

ΔΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ
Αντιρρήσεις, Επιτροπές
Πρόδηλα σφάλματα

Αλεξάνδρα Νάσκα
Δασολόγος Περιβαλλοντολόγος MSc Α.Π.Θ.

naskaalexandra@gmail.com698-3460988

Έδρα: Παροικία Πάρου
Τηλ. 22840 22130, Fax. 22840 25111
E-mail. metaforikiparou@gmail.com
Υποκ/µα Αθηνών: Π. Ράλλη 2, Ρούφ,

Τηλ. 210 3451233, 210 3420655, Fax. 210 3456869
Υποκ/µα Νάουσας Τηλ. 22840 22842

Η µοναδική Παριανή
µεταφορική εταιρεία!

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

«ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ»

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) - 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€∆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€

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας 
«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ». Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 6977 248 885 ή στο 
e-mail: nikos@typoparos.gr

Ορίστηκε η δικάσιμος στο Σ.τΕ. για 
το αεροδρόμιο Πάρου

Η πρόεδρος του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Α. Χριστοφορί-
δου, με έγγραφό της έκανε γνωστό ότι η προσφυγή κατοίκων κατά της συνέχισης 
εργασιών για το αεροδρόμιο Πάρου, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 19 Μαΐου 
2022, στις 9.30 το πρωί, με εισηγητή τον πάρεδρο, Δημήτριο Θ. Πυργάκη.

Από την πλευρά του ο δήμος Πάρου έχει ορίσει σύμφωνα με την ενημέρωση από 
τον δήμαρχο, Μ. Κωβαίο, δύο νομικούς, οι οποίοι θα παρέμβουν κατά τη διάρκεια 
της υπόθεσης εκδίκασης στο Σ.τΕ.
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Συνεδρίαση 
ΠΕΔ και 
Περιφέρειας
Η ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση 
Δήμων) Νοτίου Αιγαίου και η 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου σε κοινή 
τους συνεδρίαση στις 10/11/2021 
συζήτησαν για τα θέματα του 
ΦΠΑ και την εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών στα νησιά μας.

ΦΠΑ
Τόσο το περιφερειακό συμβούλιο και η ΠΕΔ Νοτίου 

Αιγαίου, με κοινό ψήφισμά τους, ζητούν, ως αδήριτη 
ανάγκη, την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών 
ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, προς αποκατάσταση της 
ισονομίας στην ορθή κατεύθυνση.

Στην κοινή συνεδρίαση μετείχαν επίσης, οι βουλευτές 
των Κυκλάδων, 19 δήμαρχοι νησιών του Ν. Αιγαίου, οι 
πρόεδροι των επιμελητηρίων και άλλοι παράγοντες 
της οικονομίας στα νησιά μας.

Η συζήτηση κατέληξε σε κοινό ψήφισμα, με τρεις 
λευκές ψήφους, δύο από το Περιφερειακό Συμβούλιο 
και την περιφερειακή παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση» 
και μία από την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, από τη δημοτική 
παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση».

Στο ψήφισμα που εκδόθηκε αναφέρονται τα εξής:
«Δεν χωρά αμφιβολία πως τα τελευταία χρόνια τα 

νησιά του Νοτίου Αιγαίου έχουν δεχθεί πανελλαδικά 
το μεγαλύτερο πλήγμα όσον αφορά την ανταγωνιστι-
κότητά τους. Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, τα οποία:

- Βίωσαν την κατάργηση της μοναδικής έμπρακτης 
νησιωτικής πολιτικής, ήτοι της κατάργησης των μει-
ωμένων συντελεστών ΦΠΑ.

- Κλήθηκαν, εν μέσω πρωτοφανούς ύφεσης, να ση-
κώσουν την αύξηση κατά 43% των τότε ισχυόντων 
συντελεστών ΦΠΑ.

- Υποδέχθηκαν το 1/3 των μεταναστών και προ-
σφύγων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καταδεικνύοντας 
την ευαισθησία, την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό 
των τοπικών κοινωνιών τους.

Ταυτόχρονα:
- Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου συνεχίζει σταθερά 

να βρίσκεται στην τελευταία θέση (13η) μεταξύ των 
ελληνικών περιφερειών στην κατανομή πόρων από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

- Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου παραμένει η μονα-
δική περιοχή της χώρας, στην οποία δεν σχεδιάστηκε 
και δεν υλοποιείται από κανένα υπουργείο μεγάλο το-
μεακό έργο.

Η μοναδική ουσιαστική αύξηση των διαθέσιμων πό-
ρων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου προέρχεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τον υπερδιπλασιασμό 
των πόρων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προ-
γράμματός της, με αποτέλεσμα τη νέα Προγραμματική 
Περίοδο 2021-2027 η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου να 
διαθέτει ένα ΠΕΠ σχεδόν διπλάσιο αυτού του ΕΣΠΑ 
2014-2020. Παρ όλη την προαναφερόμενη, άδικη σε 
βάρος των νησιών μας, κατάσταση, τα νησιά του Νο-
τίου Αιγαίου ακόμη και στο πλαίσιο της τρέχουσας 
υγειονομικής κρίσης κατάφεραν να φέρουν αποτελέ-
σματα, όχι μόνο για τις νησιωτικές κοινωνίες τους, 
αλλά κατ’ επέκταση για την εθνική οικονομία και αντα-
γωνιστικότητα. Ειδικότερα, τα νησιά του Ν. Αιγαίου 
πέτυχαν τα καλύτερα αποτελέσματα στην Ελλάδα, 
επιτυγχάνοντας το μεγαλύτερο ποσοστό ανάκαμψης 
στον ευρωπαϊκό τουρισμό, γεμίζοντας κατά αυτόν τον 
τρόπο τα δημόσια ταμεία με άμεσους και έμμεσους 
πόρους.

Ως εκ τούτου, τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου διεκδι-
κούν και απαιτούν:

- Τη στήριξη της ανταγωνιστικότητάς τους, το δί-
καιο μερίδιο του κόπου τους και τις ίσες ευκαιρίες 
στην κατανομή των εθνικών και συγχρηματοδοτούμε-
νων πόρων μέσω της δημιουργίας Ειδικού Αναπτυξι-
ακού Προγράμματος Νοτίου Αιγαίου που θα καλύψει 
το, καταδικαστικό για αυτά, χρηματοδοτικό κενό της 
τελευταίας δεκαετίας.

- Την αποκατάσταση της ισονομίας στην ορθή κα-
τεύθυνση, και όχι σε αυτήν που ακολούθησε η προη-
γούμενη κυβέρνηση ζητώντας, τον Ιούνιο του 2015, 
την εξίσωση του ΦΠΑ από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή με το διχαστικό, ανυπόστατο και περιορισμένου 
δημοσιονομικού οφέλους επιχείρημα «to promote 
fairness». Μοναδική κατεύθυνση απόδοσης δικαιο-
σύνης και προαγωγής της ισονομίας είναι η επανα-
φορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά 
του Νοτίου Αιγαίου».

«Άφαντες» οι αγωνίες των νησιωτών
Σε ό,τι αφορά το ψήφισμα για τη μείωση του ΦΠΑ 

οι σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης σημειώνουν 
σε ανακοίνωσή τους:

«[…] Ούτε σε μία γραμμή του ψηφίσματος δεν χώ-
ρεσαν οι συνέπειες της κατάργησης των μειωμένων 
συντελεστών στο εισόδημα των εργαζομένων, των 
συνταξιούχων, των αγροτών, των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων. Δεν αναφέρονται πουθενά η ακρίβεια που 
κατατρώει το μεροκάματο, οι υπόλοιποι φόροι και τα 
χαράτσια, οι υποβαθμισμένες υπηρεσίες στην υγεία 
στη παιδεία, η ακρίβεια των ακτοπλοϊκών και αερο-
πορικών συγκοινωνιών για τους νησιώτες 
(…).

Σε ένα κείμενο που είναι «άφα-
ντες» οι αγωνίες του νησιω-
τικού λαού, αλλά καθρε-
φτίζονται οι απαιτήσεις 
επιχειρηματικών συμ-
φερόντων για την ενί-
σχυση της ανταγω-
νιστικότητά τους και 
της αύξησης του 
περιθωρίου για πε-
ρισσότερα κέρδη, η 
Λαϊκή Συσπείρωση 
δεν έβαλε την υπο-
γραφή της. 

Ακόμα κι αν επα-
ναφέρουν τους μει-
ωμένους συντελεστές 
τα κόμματα που τους 
κατάργησαν με το τρίτο 
μνημόνιο (ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ-
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΠΟΤΑΜΙ), δεν 
αναιρείται η φοροληστεία που 
επέβαλαν, δεν σταματά η επίθεση 
σε βάρος των εργαζομένων και των βι-
οπαλαιστών, γιατί η πολιτική τους είναι αντι-
λαϊκή. Η ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρημα-
τικών ομίλων είναι η πυξίδα της πολιτικής τους και 
όχι οι ανάγκες των νησιωτών και όλου του λαού (…)».

Ανεμογεννήτριες: Το περιφ. συμβούλιο 
κατά πλειοψηφία

Εις εκ των εισηγητών για τη μη εγκατάσταση των 
ανεμογεννητριών στα νησιά μας ήταν και ο δήμαρχος 
Πάρου, Μάρκος Κωβαίος.

Ο κ. Κωβαίος δήλωσε: «Ως πρόεδρος της Επιτροπής 
κατά των ανεμογεννητριών της Περιφερειακής Ένω-
σης Δήμων ήμουν εισηγητής στο θέμα των ανεμογεν-
νητριών στην κοινή συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης 
του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου με 
την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτίου Αιγαίου. 

Τα θέματα συζήτησης συγκεκριμένα αφορούσαν τη 
χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα 
νησιά της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου καθώς και την 
επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ.

Η θέση μας είναι σταθερή και σε καμία περί-

πτωση δεν θα επιτρέψουμε την εγκατάσταση 
βιομηχανικών αιολικών πάρκων σε ένα τόσο 
ευαίσθητο οικοσύστημα όπως είναι τα νησιά 
των Κυκλάδων και φυσικά δεν νοείται στο όνομα 
της προστασίας του περιβάλλοντος να καταστρέφου-
με, τελικά, ένα τόσο ευαίσθητο κομμάτι του, το οποίο 
αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα της φυ-
σικής και πολιτιστικής κληρονομιάς μας».

Η συνεδρίαση κατέληξε στο παρακάτω ψήφισμα:
«Το Περιφερειακό Συμβούλιο, κατά πλειοψηφία 

αποφασίζει: 
1) Ζητάμε την αναστολή εκτέλεσης των αδειών που 

έχουν εκδοθεί και τη δυνατότητα μετατροπής τους σε 
OffShore, με σχετική πρόβλεψη στο νέο χωροταξικό 
σχεδιασμό που εκπονείται από το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας. 

2) Ζητάμε την αναστολή έκδοσης νέων αδειών μέ-
χρι να ολοκληρωθεί και να συμφωνηθεί ο νέος χωρο-
ταξικός σχεδιασμός που εκπονείται από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

3) Ζητάμε, όλοι ανεξαιρέτως οι φάκελοι πάρκων 
ανεμογεννητριών να περνούν από τα κατά τόπους 
αρμόδια Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. 

4) Είμαστε Υπέρ της χωροθέτησης ανεμογεννητρι-
ών σε νησίδες με Εθνικό πρόσημο».

Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου: Πολιτικό 
και όχι χωροταξικό το ζήτημα

Οι μετέχοντες σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης 
από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, Μ. Χατζηγιάννης, Βαγ. 
Σιγάλας και ο δημοτικός σύμβουλος, Νίκ. Καϊλής, από 
την ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, σε σχετική ανακοίνωσή τους –με-

ταξύ άλλων- σημειώνουν:
«[…] Η Λαϊκή Συσπείρωση καταψή-

φισε το ψήφισμα που προτάθηκε, 
αποκαλύπτοντας ότι το ζήτημα 

των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας (ΑΠΕ), είναι ένα 

καθαρά πολιτικό ζήτη-
μα, -όχι μόνο χωροτα-
ξικό- και εντάσσεται 
στη γενικότερη ενερ-
γειακή πολιτική που 
ακολουθείται από το 
κεντρικό κράτος και 
υπαγορεύεται από τα 
διεθνή κέντρα.

Η αλλαγή του ενερ-
γειακού μείγματος 

στη χώρα μας, δεν 
υπαγορεύτηκε από την 

ανάγκη να έχει ο λαός 
μας φθηνότερο ρεύμα, 

αλλά έρχεται να ικανοποιή-
σει τις ανάγκες των μεγάλων 

μονοπωλιακών ομίλων για νέα 
πεδία κερδοφορίας. Στην πράξη 

έχει φανεί πως οι ΑΠΕ ούτε φιλοπερι-
βαλλοντικές είναι ούτε φθηνό ρεύμα παράγουν. 

Το ακριβώς αντίθετο μάλιστα. Η «απελευθέρωση» της 
Ενέργειας και τα σχέδια για το «πράσινο new deal», 
αποτελούν βασική αιτία για την αύξηση των τιμών που 
ζούμε το τελευταίο διάστημα σε ηλεκτρικό ρεύμα και 
προϊόντα (…).

Μάλιστα ως λύση προτάθηκε τα αιολικά πάρ-
κα να γίνουν στη θάλασσα, «offshore», δίνοντας 
εκ των προτέρων άλλοθι στις μελλοντικές επεν-
δύσεις των ομίλων σε θαλάσσια οικόπεδα ανά-
μεσα στα νησιά μας. Κάνουν πως δεν ξέρουν ότι η 
περιβαλλοντική νομοθεσία, είναι κομμένη και ραμμέ-
νη στα μέτρα της κερδοφορίας των αρπακτικών των 
ΑΠΕ και αφήνουν ανοιχτό το παράθυρο νομιμοποίη-
σης νέων εγκαταστάσεων ΑΠΕ, επικαλούμενοι το νέο 
χωροταξικό που ετοιμάζει η κυβέρνηση.

Γνωρίζουν ότι όποια απόφαση και να πάρει το Συμ-
βούλιο Αρχιτεκτονικής δεν έχει κανένα δεσμευτικό 
χαρακτήρα έναντι του εθνικού σχεδιασμού που δίνει 
δάση, περιοχές NATURA, βουνά και θάλασσες στα 
πράσινα μονοπώλια (…)».
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Ήττα ΑΕΠ  
Ικανοποίηση 
από την 
εμφάνιση

Τον πιο δύσκολο φετινό της αγώνα έδωσε την πε-
ρασμένη Κυριακή (14/11), η ΑΕ Πάρου, για τον θεσμό 
του κυπέλου Κυκλάδων. Η ΑΕΠ ηττήθηκε 2-0 στη Νάξο 
από τον Πανναξιακό, αλλά η εμφάνισή της γέμισε ελπί-
δες τους φίλους της για τη συνέχεια στο πρωτάθλημα.

Το τελικό 2-0 μπορεί στα αυτιά του φιλάθλου να 
ακούγεται ως άνετη νίκη των γηπεδούχων, αλλά μόνο 
έτσι δεν ήταν. Ο Πανναξιακός, που για πολλούς είναι το 
φαβορί για την πρώτη θέση του πρωταθλήματος Κυ-
κλάδων, είδε την ΑΕΠ να τον κλείνει στο μισό γήπεδο 
και την παριανή ομάδα να χάνει απίστευτες ευκαιρίες 
για να προηγηθεί.

Η ομάδα της Νάξου όμως ήταν πολύ πιο δουλεμένη 
μέσα στον αγωνιστικό χώρο, αρκετά πιο προπονημέ-
νη, δε ρίσκαρε όταν η ΑΕΠ έκανε επιθέσεις κατά κύ-
ματα και είχε σε εξαιρετική ημέρα τους Βαθρακοκοί-
λη, Λουλάι και Κωστόπουλο. Η φάση που σημάδεψε 
τον αγώνα ήταν στο 25ο λεπτό, όταν σε σέντρα του 
Γιουρτζίδη και κεφαλιά-πάσα του Αριανούτσου, ο Ρα-
μπαβίλας με πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα των 
ναξιωτών, αλλά αναίτια ο ναξιώτης επόπτης, Βαν Άα-
κεν, τον υπέδειξε οφσάιντ. Αν το γκολ αυτό μετρούσε 
και προηγούνταν η ΑΕ Πάρου με 0-1, ίσως το τελικό 
αποτέλεσμα να ήταν εντελώς διαφορετικό, ως προς 
τον νικητή. Τόσο ο Αριανούτσος και πολύ περισσότερο 
ο Ραμπαβίλας, ήταν καλυμμένοι από τους αμυντικούς 
του Πανναξιακού.

Ο αγώνας
4ο: Ο Καμπάσης βγάζει σέντρα «λουκούμι» στον 

Αριανούτσο, που βρέθηκε τετ α τετ με τον τερματοφύ-
λακα των Ναξιωτών, Λουλάι, που αποκρούσει. 

6ο: Ο Βαθρακοκοίλης των ναξιωτών πιάνει ένα καλό 
σουτ έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΠ, αλλά ο τερ-
ματοφύλακας Δ. Ρούσσος, αποκρούει την μπάλα.

9ο: Νέο τετ α τετ του Αριανούτσου, πάλι από σέντρα 
του Καμπάση, αλλά εκ νέου αποκρούσει σωτήρια την 
μπάλα ο ναξιώτης τερματοφύλακας.

18ο: Η ΑΕΠ διαμαρτυρήθηκε για πέναλτι σε μαρκά-
ρισμα του Καράι στον Παπαδόπουλο.

25ο: Η ΑΕΠ, που είχε την υπεροχή έως εκείνο το 
λεπτό, πετυχαίνει το γκολ που ακυρώθηκε για οφσάιντ 
και περιγράψαμε πιο πάνω.

27ο: Λάθος του Γαβαλά της ΑΕΠ δίνει τη δυνατότητα 
στον Σέμε να σουτάρει και η μπάλα να βρει στο δοκάρι.

44ο: ΓΚΟΛ! Ο Βαθρακοκοίλης πολύ όμορφα απο-
φεύγει τους Γαβαλά και Ρούσσο και με σουτ ανοίγει το 
σκορ για τον Πανναξιακό.

50ο: Συρτή σέντρα του Κωστόπουλου του Πανναξι-
ακού στην περιοχή της ΑΕΠ. Ο Φουφούνης, τρία μέτρα 
προ της εστίας, πιάνει σουτ, αλλά ο παριανός τερματο-
φύλακας, Δ. Ρούσσος, αποκρούει.

68ο: Η μεγαλύτερη ευκαιρία της ΑΕΠ. Ο Εσάι, κάνει 
συρτή σέντρα. Την μπάλα δέχεται ο Ραμπαβίλας που 
βρίσκεται σε πλάγια θέση κοντά στην εστία του Παννα-
ξιακού. Ο Ραμπαβίλας κάνει ωραίο πλασέ, εξουδετε-
ρώνει αμυντικό και τερματοφύλακας των γηπεδούχων, 
αλλά η μπάλα καταλήγει βασανιστικά άουτ!

82ο: ΓΚΟΛ! Ο Κωστόπουλος του Πανναξιακού 
πραγματοποιεί σέντρα και η μπάλα πηγαίνει στον Φου-
φούλη. Ο τελευταίος με αριστουργηματικό τρόπο και 

ιδανικό τελείωμα γράφει το τελικό 2-0.
Από τον γηπεδούχο Πανναξιακό διακρίθηκαν οι Λου-

λάι, Βαθρακοκοίλης, Κωστόπουλος, Φουφούνης και 
κατά διαστήματα οι Σέμε και Δεμερτζής.

Από την ΑΕ Πάρου οι Αριανούτσος, Καμπάσης (κορυ-
φαίος του γηπέδου), Παπαδόπουλος (έως τον τραυμα-
τισμό του στο πρώτο ημίχρονο) ο Δ. Ρούσσος και κατά 
διαστήματα –για όσο αγωνίστηκε- ο Εσάι.

Οι πρωταγωνιστές
Πανναξιακός: Λουλάι, Καράι, Κωστόπουλος, Γκου-

ιρά, Α. Πιτταράς, Σέμε, Δεμερτζής (Πιτταράς), Βαθρα-
κοκοίλης (Ντάσιος), Φουφούνης (Γκορνάτι), Ιγκνάτ, 
Καλαβρός

ΑΕ Πάρου: Δ. Ρούσσος, Γ. Ρούσσος (Δ. Κρητικός), 
Παπαδόπουλος (Εσάι), Γαβαλάς, Καμπάσης, Παντελαί-
ος, Βιτζηλαίος, Σ. Κρητικός (Γιαννούλης), Ραμπαβίλας 
(Τριανταφυλλίδης), Αριανούτσος, Γιουρτζίδης (Μου-
ράι)

Διαιτητής: Ζαράνης (καλός), με βοηθούς τον κ. Βάν 
Άακεν (κάκιστος) και Χατζόπουλος (καλός).

Πανόραμα Κυκλαδικού ποδοσφαίρου
Κύπελλο
Πανναξιακός – ΑΕ Πάρου 2-0

Α’ Όμ.
Τήνος – Πάγος 1-0
Άνω Σύρου – Ελλάς Σύρου 0-4
Ανδριακός – Άνω Μερά Β’ 2-3
Βαθμολογία
1. Ελλάς Σύρου 12
2. Άνω Μερά Β’* 9
3. Άνω Σύρος 6
------------------------------
4. Ανδριακός 6
5. ΠΑΣ Τήνου 6
6. Πάγος 0
* Οι Β’ ομάδες δεν έχουν δικαίωμα ανόδου στην Γ’ 

εθνική κατηγορία
Επόμενη αγωνιστική
Ελλάς Σύρου – Πάγος
Άνω Μερά Β’ – Άνω Σύρος
Ανδριακός – ΠΑΣ Τήνου

Β’ Όμ.
Κύθνος – Πανσιφναϊκός 1-1
Φιλώτι – Σέριφος 3-2
Βαθμολογία
1. ΑΕ Πάρου 10
2. Φιλώτι 9
------------------------------
3. Κύθνος 5
4. Παμμηλιακός 3
5. Σέριφος 3
6. Πανσιφναϊκός 2
Επόμενη αγωνιστική
Παμμηλιακός – Σέριφος

Γ’ Όμ.
Πανθηραϊκός – ΠΑΣ Νάξου 0-5
Καρτεράδος – Πύργος 1-0
Βαθμολογία
1. Καρτεράδος 10
2. Πανναξιακός 7
------------------------------
3. Πύργος 7
4. ΠΑΣ Νάξου 4
5. Πανθηραϊκός 3
6. Σαντορίνη Β’ 0
7. Ίος 0

Επόμενη αγωνιστική
Πανναξιακός – Καρτεράδος
Ίος – ΠΑΣ Νάξου

Κ-16 (Β’ Όμ.)
ΑΠΣ Κύθνου – Πανσιφναϊκός 5-1
Βαθμολογία
1. ΑΠΣ Κύθνου 9
2. Παμμηλιακός 6
3. Πανσιφναϊκός 3
4. Φιλώτι 3
5. Νηρέας 0

Κ-14 (Β’ Όμ.)
ΑΟ Πάρου – Φιλώτι 5-0
Βαθμολογία
1. ΑΟ Πάρου 5
2. Παμμηλιακός 3
3. Νηρέα; 3
4. Πανσιφναϊκός 0
5. Φιλώτι 0

Κ- 14 (Γ’ Όμ.)
Πανθηραϊκός – ΑΣ Ίου 0-5
Πανναξιακός – ΠΑΣ Νάξου 0-5
Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου 6
2. ΑΣ Ίου 6
3. Πανθηραϊκός 3
4. Μαρπησσαϊκός 3
5. Πανναξιακός 0

Γ’ κατηγορία γυναικών (7ος Όμ.)
Απολλωνίδες Ερέτριας – Άνω Μερά Μυκόνου 0-4
Βαθμολογία
1. Άνω Μερά 9
2. Θρίαμβος Χαϊδαρίου 6
3. Φωστήρας Καισαριανής 1
4. Φοίνιξ Καλλιθέας 1
5. Αστέρας Χαλκίδας 0
6. Απολλωνίδες Ερέτριας 0

Γ’ κατηγορία ανδρών (5ος Όμ.)
Παναρκαδικός – Άνω Μερά 3-1
ΑΣ Σαντορίνης – Άρης Σκάλας 2-0 
Βαθμολογία
1. Παναρκαδικός 9
--------------------------------
2. Φοίνιξ Ν. Επιδαύρου 9
3. Άνω Μερά 9
4. ΑΣ Σαντορίνης 7
5. Ηλιούπολη 6
6. Φωστήρ 4
7. Ερμιονίδα 4
--------------------------------
8. Χαραυγιακός 2
9. Άρης Σκάλας 2
10. Αγ. Ιερόθεος 2
11. Ερμής Μελιγούς 1

Αθλητικά



Αγώνες ιστιοπλοΐας
Με επιτυχία ολοκληρώθηκε ο 6ος διασυλλογικός αγώνας Αντιπάρου, 

«Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος». 
Στον αγώνα συμμετείχαν οι Ναυτικοί Όμιλοι: Αντιπάρου, Πάρου, Σύρου, 

Σαντορίνης και Νάουσας Πάρου. 
Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 9 ιστιοδρομίες στην κατηγορία optimist και 

8 στη κατηγορία laser 4.7.

ΠΗΓΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ: ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟY



Όλοι µιλούν
για ανάπτυξη.
Όµως το ερώτηµα είναι:
«Ανάπτυξη για ποιόν;»

Σας προσκαλούµε στην εκδήλωση-συζήτηση:
«Ανάπτυξη για ποιόν - η θέση του ΚΚΕ».
Οµιλητής ο Γρηγόρης Λιονής, µέλος της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε.
Παρεµβαίνει ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου
& µέλος της Τ.Ο. Ν. Αιγαίου του Κ.Κ.Ε. Κώστας Ροκονίδας.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ

Τετάρτη 24 Νοέµβρη, 18:00
στο αµφιθέατρο του ΕΠΑΛ Πάρου

Θα τηρηθούν όλα τα απαραίτητα µέτρα κατά της διάδοσης του COVID-19


