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Συνεχείς νίκες του 
κινήματος κατά των 
αιολικών σταθμών

«Κανένας 
αγώνας δεν 
πάει χαμένος»

» ΣΕΛ. 14

Κώστας Μπιζάς:

«ΠΑΡΟΣ με Ευθύνη  
και Ενότητα»
Ανακοινώθηκε επισήμως, την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου δημοτικού συνδυασμού με 
τίτλο «ΠΑΡΟΣ με Ευθύνη και Ενότητα», με επικεφαλής και υποψήφιο δήμαρχο Πάρου τον Κώστα Ν. Μπιζά.
Στην ιδρυτική διακήρυξη αναφέρονται οι στόχοι και οι προτεραιότητες του συνδυασμού, γίνεται κάλεσμα για συ-
μπόρευση και προτάσεις, καθώς επίσης γνωστοποιήθηκαν και 99 ονόματα που την υπογράφουν και την στηρίζουν.

» ΣΕΛ. 8-9

Ανακύκλωση και 
κυκλική οικονομία

Στόχος η  
ενημέρωση  
και η ευαισθη-
τοποίηση

» ΣΕΛ. 2

ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ
ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ
Αντικατέστησε το παλιό σου κλιµατιστικό,
ψυγείο ή καταψύκτη µε νέο,
φιλικό προς το περιβάλλον
και ενεργειακά πιο αποδοτικό.

Περιφερειακός Παροικιάς
22840 28083
6983 905904
6986 717269

climartparos.gr

Αναστάσης Γκίκας:

«Μόνο ο λαός 
μπορεί να 
σώσει τον λαό»

» ΣΕΛ. 6-7
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ
• Φωνή της Πάρου
• Καραγιώργος Αθανάσιος 

(περιφερειακός)
• Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση)
• Σ/Μ Market In 

(περιφερειακός)
• Σ/Μ Σιρόκο
• Πρατήριο άρτου Αλιπράντη
• ΟΤΕ
• Αρσένης παντοπωλείο
• Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών)
• Mini Market Ζωοδ. Πηγή - 

Bidika Vangjel
• Αρτοποιείο «Αλιπράντης» 

Περιφερειακός
• Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος 

(Χαρίκλεια)
• Mini Market Πανώριος
• Δημαρχείο Πάρου
• Stradale cafe

ΝΑΟΥΣΑ
• Σαραντινού Μαργαρίτα
• 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
• Ζαχαροπλαστείο Νικήτας
• Σ/Μ Σκλαβενίτης
• Φούρνος «Δήμητρα» 

ΛΟΓΑΡΑΣ
• Πρατήριο άρτου «Υρία» 

ΔΡΥΟΣ
• Σ/Μ Ανουσάκης

ΑΛΥΚΗ
• Παρούσης χρωματοπωλείο
• Νικολέτα Χανιώτη
• Σαρρής Παναγιώτης
• Παραδοσιακός Φούρνος της 

Αγκαιριάς

ΚΩΣΤΟΣ
• Καφενεία Π. Ρούσσου, Τ. 

Ρούσσου

ΛΕΥΚΕΣ
• Αρτοποιείο Στρατή
• Κατάστημα «Γιούλη»

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
• ROMVI cafe
• ΕΛΤΑ ταχυδρομείο
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θέμα της εβδομάδας

Ανακύκλωση και κυκλική 
οικονομία στην Πάρο

Στόχος η 
ενημέρωση και η 
ευαισθητοποίηση

Συζητήθηκε και πέρασε από το δημοτικό συμβούλιο -παρά τις 
ενστάσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου ως προς την διαδι-
κασία και τον τρόπο ορθής υλοποίησης- η απόφαση να ανακη-
ρυχθούν τα έτη 2023-2024 ως περίοδος ευαισθητοποίησης και 
εφαρμογής της κυκλικής οικονομίας στην Πάρο. Μία προσπά-
θεια που έχει ξεκινήσει ο δήμος Πάρου, έχοντας κάνει τα πρώτα 
βήματα και έχοντας τη στήριξη τόσο του Ελληνικού Οργανισμού 
Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), όσο και του Δικτύου «ΔΑΦΝΗ».

Άλλωστε, η ανακύκλωση καταρχάς και η κυκλική οικονομία 
κατ’ επέκταση πρέπει να γίνει τρόπος ζωής και να χαρακτηρί-
ζει την καθημερινότητα όλων, με διαρκή προσπάθεια σε σωστές 
βάσεις, γεγονός στο οποίο είναι απαραίτητη η ευαισθητοποίηση 
όλων των κατοίκων του νησιού και η συνεχής ενημέρωσή τους.

Παράλληλα, ο δήμος είναι νομικά και πολιτικά υπόχρεος να 
σχεδιάσει και να υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
ανακύκλωσης με βάση τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 
τους εθνικούς στόχους στον τομέα αυτόν.

Τι αναφέρει ο ΕΟΑΝ

Στη σχετική εισήγηση, που κατέθεσε ο ΕΟΑΝ στον δήμο Πά-
ρου, αναφέρονται ξεκάθαρα τα προβλήματα και οι αναγκαιότη-
τες που πρέπει να ληφθούν υπόψη:

1. Το τεράστιο πρόβλημα της κατάστασης με τον ΧΥΤΑ και την 
εκτίμηση ότι το 90-95 % των απορριμμάτων είναι ανακυκλώ-
σιμα υλικά.

2. Το τέλος ταφής που από φέτος θα πληρώνουμε με προοδευ-
τική κατάληξη στα 55 ευρώ/τόνο.

3. Την προσδοκία να δοθεί μεγάλη διάρκεια στη ζωή των νέων 
κύτταρων που θα δημιουργηθούν.

4. Την αναγκαιότητα για την προστασία του φυσικού περι-
βάλλοντος της Πάρου και την ανάκτηση μεγάλου μέρους των 
υλικών με στόχο εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας.

5. Τους στόχους ανακύκλωσης που έχει προσδιορίσει η Ε.Ε. και 
πρέπει η χώρα μας στα επόμενα χρόνια να καλύψει.

Απαιτητικοί στόχοι:
• Μείωση υγειονομικής ταφής των Αστικών Στερών Αποβλή-

των (ΑΣΑ) σε ποσοστό κάτω του 10% έως το 2030.
• Άμεση εφαρμογή του συστήματος «Πληρώνω όσο Πετάω» 

(ή «Κερδίζω όσο Διαχωρίζω»): από την 1η Ιανουαρίου 2023 σε 
όλους τους Δήμους με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων 
και από την 1η Ιανουαρίου 2028 σε όλους τους Δήμους άνω 
των 20.000 κατοίκων.

 • Υποχρεωτική χωριστή συλλογή των αποβλήτων έως το τέλος 
του 2022, από τους Δήμους.

• Υποχρέωση χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης αποβλή-
των μεγάλων παραγωγών με ευθύνη τους.

• Εισαγωγή από την 1.9.2023 στα σχολεία της υποχρεωτικής 
χωριστής συλλογής χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων, 
μπαταριών και αποβλήτων τροφίμων με αρμοδιότητα των Δή-
μων.

• Χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων στα νοικο-
κυριά έως 01.01.2024.

• Καθιέρωση χωριστής συλλογής των κλωστοϋφαντουργικών 

προϊόντων έως την 1.1.2024.
• Αύξηση προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύ-

κλωση των ΑΣΑ τουλάχιστον 55% κ.β. μέχρι το 2025, 60% κ.β. 
μέχρι το 2030 και 65% κ.β. μέχρι το 2035.

• Έως το τέλος του έτους 2023, οι Δήμοι με πληθυσμό άνω των 
20.000 κατοίκων, υποχρεούνται στην υλοποίηση και λειτουργία 
τουλάχιστον ενός Κέντρου Δημιουργικής Επαναχρησιμοποίη-
σης Υλικών (ΚΔΕΥ).

• Από το 2023 εφαρμόζεται η εφαρμογή συστήματος εγγυο-
δοσίας (DRS) για συσκευασίες αλουμινίου, γυάλινες φιάλες μίας 
χρήσης και πλαστικές φιάλες.

• Σε όλες τις νέες οικοδομές, θεσπίζεται η απευθείας υποχρέ-
ωση 4 χωριστών ρευμάτων συλλογής αστικών απόβλητων (μέ-
ταλλο, χαρτί, πλαστικό, γυαλί).

• Κατάρτιση νέων κανονισμών καθαριότητας στους Δήμους, 
με σκοπό την επίτευξη των ποσοτικών και ποιοτικών στόχων 
του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΣΔΑ).

Στο πλαίσια της Εθνικής Πολίτικης Διαχείρισης Απόβλητων, οι 
Δήμοι απαιτείται να δώσουν ιδιαίτερη έμφαση:

• Σε δράσεις πρόληψης και επαναχρησιμοποίησης και σε εκ-
στρατείες ενημέρωσης.

• Στη βελτίωση της συνεργασίας τους με τα υφιστάμενα και τα 
νέα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ).

• Στην οργάνωση των δικών τους Δράσεων Ανακύκλωσης.
• Στη διακριτή διαχείριση των Βιοαποβλήτων.
• Στις σημαντικές αλλαγές που έρχονται σε σχέση με τα πλα-

στικά παράγοντα μιας χρήσης.
• Σε δράσεις ευαισθητοποίησης των δημοτών και στις νέες 

υποχρεώσεις για το σχεδιασμό των δράσεων αυτών και την 
πληροφόρηση.

• Στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κυκλική οικονομία.
• Στην εκπαίδευση του προσωπικού σχετικά με την κυκλική 

οικονομία.
• Στην παρακολούθηση των ποσοστών Διαλογής στην Πηγή 

και Ανακύκλωσης.

Επιτροπή ανακύκλωσης

Κατά τη διάρκεια της εισήγησης του θέματος ο δήμαρχος Πά-
ρου, Μάρκος Κωβαίος, ανακοίνωσε την επιτροπή ανακύκλω-
σης που θα «τρέξει» το θέμα και η οποία αποτελείται από τον 
αντιδήμαρχο Αθανάσιο Σάμιο (με αναπληρωτή τον Βατίστα 
Ρούσσο), από την υπηρεσία του πολεοδομικού σχεδιασμού και 
καθαριότητας η Κατερίνα Κάγκανη (με αναπληρωτή τον Γιάννη 
Ραγκούση) και από το Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό Πάρκο 
Πάρου ο Μιχάλης Δευτερίγος (με αναπληρώτρια την Κατερίνα 
Μπουραντά).

Σημειώνεται, ότι για το επόμενο χρονικό διάστημα προγραμ-
ματίζεται ειδική ενημερωτική εκδήλωση - ημερίδα στην Πάρο, 
ενώ παράλληλα ο δήμος καλείται να κινηθεί για την προμήθεια 
του απαραίτητου υλικού και κάδων ανακύκλωσης.

Δήλωση δημάρχου Πάρου

«Τα απορρίμματα είναι ένα σοβαρότατο θέμα και ιστορικά και 
ουσιαστικά. Τα βήματα που έγιναν από το 2016 μέχρι σήμερα 
είναι σημαντικά. Συγκεκριμένα, έγινε αποκατάσταση του τελευ-
ταίου ΧΑΔΑ που υπήρχε στη Μάρπησσα, έχουμε δημιουργήσει 
έναν εξοπλισμό με δικά μας χρήματα, με 24 αυτοκίνητα (απορ-
ριμματοφόρα, γερανοφόρα, μηχανήματα) και πάνω από 500-600 
κάδους ανακύκλωσης, έχουν γίνει μελέτες για τα πράσινα σημεία 
που θα δημιουργηθούν, ενώ υπάρχει συνεργασία του δήμου Πά-
ρου με ιδιωτικούς φορείς που έχουν κάνει σημαντική δουλειά. 
Αυτή τη στιγμή βλέπουμε τα στοιχεία και τα διαγράμματα της 
ανακύκλωσης ότι πάνε προς το καλύτερο, υπάρχει μεγάλο περι-
θώριο βελτίωσης και πάνω σε αυτό θέλουμε να κινηθούμε ώστε 
να προχωρήσουμε. Να ευαισθητοποιήσουμε περισσότερο και να 
ενημερώσουμε καλύτερα τους πολίτες ώστε να μας δικαιώσουν 
και τα αποτελέσματα», ανέφερε μεταξύ άλλων στο δημοτικό συμ-
βούλιο ο δήμαρχος, Μάρκος Κωβαίος.
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Λαϊκή Συσπείρωση  
Ν. Αιγαίου:

«Κόρη οφθαλμού 
τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα...»
Ανακοίνωση Λαϊκής Συσπείρωσης Ν. Αιγαίου

Ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με μεγάλους επι-
χειρηματικούς ομίλους κρατά συνεχώς η περιφε-
ρειακή αρχή, πρωτοπορώντας στην υλοποίηση 
των επενδυτικών τους απαιτήσεων. Ταυτόχρονα 
προβάλλει το ανυπόστατο επιχείρημα ότι, με αυ-
τήν την πολιτική εξασφαλίζεται η ανάπτυξη και η 
ευημερία για όλους τους νησιώτες.

Αλήθεια, που συναντιέται αυτή η «κοινή» ευη-
μερία της TUI, των μεγαλοξενοδόχων, των μετα-
φορικών εταιρειών με την βασανιστική πραγματι-
κότητα που ζει χειμώνα-καλοκαίρι ο σερβιτόρος, η 
καμαριέρα και όλοι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό; 
Ήδη η πλειοψηφία τους δεν παίρνει καν το πενι-
χρό επίδομα ανεργίας.

Ποιο είναι το κομπόδεμα όλων αυτών των επίδο-
ξων σωτήρων επενδυτών, που επιδοτούνται από 
κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό, κρατικό και περιφε-

ρειακό ταμείο, ενώ την ίδια στιγμή στους εργαζό-
μενους πετάνε τρύπια καλάθια, pass και voucher;

Ο πήχης της ανάπτυξης, για την οποία επαί-
ρεται η περιφερειακή αρχή ότι βάζει ψηλά με τις 
δράσεις της, ταυτίζεται απόλυτα με το ύψος των 
απαιτήσεων των επιχειρηματικών συμφερόντων 
στον τουρισμό, στην ενέργεια, στην διαχείριση των 
απορριμμάτων, στις μεταφορές, στην διαχείριση 
του νερού και όποιου άλλου αγαθού ή υπηρεσίας 
εμπορεύονται οι όμιλοι. Την ίδια ώρα σε κοινό βη-
ματισμό με την κυβέρνηση και την ΕΕ, κατεβάζουν 
ολοένα και πιο κάτω τον πήχη της κάλυψης των 
κρίσιμων κοινωνικών αναγκών.

Τα χρήματα των ευρωπαϊκών και κρατικών τα-
μείων που βγαίνουν μέσα από το φορολογικό ξε-
ζούμισμα του ελληνικού λαού και των άλλων λαών 
της Ευρώπης, έρχονται στην περιφέρεια «προση-
μειωμένα» για το πού θα πάνε. Οι πράσινοι στόχοι 
των μονοπωλίων γίνονται πυξίδα της δράσης της 
περιφέρειας. Οι υπόλοιπες ανάγκες των νησιωτών 
σε έργα και υπηρεσίες που χρειάζονται, έρχονται 

σε δεύτερη μοίρα, τόσο στην ιεράρχηση όσο και 
στο πότε και πώς υλοποιούνται.

Καταρρίπτεται από την ίδια τη ζωή το αφήγημα 
που προσπαθούν να περάσουν τα αστικά πολιτικά 
επιτελεία, ότι πλούτος και ανάπτυξη για όλους ση-
μαίνει να υποτάσσεται ο λαός και να θυσιάζει τα 
δικαιώματά του στις απαιτήσεις των ομίλων.

Αυτήν την πραγματικότητα αποκάλυψε τεκμηρι-
ωμένα η Λαϊκή Συσπείρωση στη συνεδρίαση για 
τον απολογισμό και τα πεπραγμένα της περιφερει-
ακής αρχής του έτους 2022.

Ο τεράστιος πλούτος που παράγεται στα νησιά 
είναι κόπος και μόχθος των εργαζομένων, των αυ-
τοαπασχολούμενων, των αγροτών, όλων των βι-
οπαλαιστών και τον δικαιούνται στο ακέραιο με 
κάλυψη όλων των αναγκών τους σήμερα, σε όλα 
τα επίπεδα.

Για καλύτερους μισθούς, απολύτως δωρεάν και 
δημόσια υγεία, σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, 
πολιτισμό και αθλητισμό, τακτικές και φθηνές συ-
γκοινωνίες, υποδομές για την προστασία της ζωής 
και της περιουσίας του από πλημμύρες, πυρκαγιές 
και άλλες καταστροφές. Ο λαός τσακίζεται για να 
παραχθεί όλος ο πλούτος που διαφημίζει η περι-
φέρεια, γι’ αυτό τον δικαιούται στο ακέραιο και 
μπορεί να τον κατακτήσει με την πάλη του.

Υ.Γ.: Η επανειλημμένα αήθης επίθεση του κ. Πε-
ριφερειάρχη στη Λαϊκή Συσπείρωση, αποδεικνύει 
ότι τον ενοχλεί η κριτική, που μόνο οι περιφερει-
ακοί της σύμβουλοι κάνουν από τη σκοπιά των 
λαϊκών συμφερόντων, κόντρα στα επιχειρηματικά 
συμφέροντα που προστατεύει ο ίδιος, ως κόρη 
οφθαλμού!

Η παραδοσιακή ταβέρνα Μαράθι
στον ανακαινισµένο χώρο και µε το ανανεωµένο menu

συνεχίζει και το χειµώνα να προσφέρει τις γευστικές απολαύσεις της 
στους λάτρεις του ντόπιου κρέατος και των Παριανών προϊόντων.

Κάθε Παρασκευή ο Αστέριος Ρήγας µε τους µουσικούς του
θα µας χαρίζει ένα υπέροχο βράδυ µε γνωστές και αξέχαστες µελωδίες.  

Κρατήσεις στο τηλέφωνο 22840 22243

Την Τσικνοπέμπτη 
σας περιμένουμε 
από νωρίς το 
μεσημέρι!
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Εγκρίθηκε η 
χρηματοδότηση για  
την επέκταση της  
ΕΕΛ Νάουσας

Εξασφαλίστηκε από το πρόγραμμα «Αναβάθμιση, επέκταση και εκσυγχρονι-
σμός εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και επαναχρησιμοποίηση επεξερ-
γασμένου νερού», του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και πόρους 
του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η χρηματοδότηση του έργου 
για την αναβάθμιση και την επέκταση της δυναμικότητας της Εγκατάστασης 
Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Νάουσας.

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 4.132.441,20 ευρώ και οι διαδι-
κασίες δημοπράτησής του θα ξεκινήσουν τις επόμενες ημέρες, ενώ η υπογρα-
φή της σύμβασης αναμένεται μετά το καλοκαίρι και η έναρξη εργασιών μέχρι 
τέλους της χρονιάς.

Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σημαντικό έργο, που θα οδηγήσει στην ριζι-
κή αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό μιας εγκατάστασης που λειτουργεί 
πάνω από είκοσι χρόνια, για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην μεγάλη αύ-
ξηση λυμάτων που παρουσιάζεται τελευταία. Η αναβαθμισμένη εγκατάσταση 
θα μπορέσει να εξυπηρετήσει το συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επισκεπτών 
και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής Νάουσας, ενώ θα δώσει μελλοντικά 
την ευκαιρία για ένταξη και άλλων περιοχών στο δίκτυο αποχέτευσης, όπως 
ο Αμπελάς. Στην παρούσα εργολαβία περιλαμβάνεται η επέκταση και ο δι-
πλασιασμός της δυναμικότητας της ΕΕΛ, ώστε να εξυπηρετεί σχεδόν 20.000 
Ισοδύναμους Κατοίκους και να επεξεργάζεται τουλάχιστον 4.000m³/ημέρα, 
ενώ θα αναβαθμιστεί πλήρως ο ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός και της 

υφιστάμενης μονάδας.
Για πρώτη φορά θα εφαρμοστεί η τεχνολογία τριτοβάθμιας επεξεργασίας σε 

μεγάλη κλίμακα, με μεμβράνες τύπου «MBR» για τον διαχωρισμό στερεών-
υγρών. Το παραγόμενο επεξεργασμένο νερό θα μπορεί να διατίθεται για απε-
ριόριστη άρδευση, με βάση την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 
του έργου, αφού η συγκεκριμένη τεχνολογία εξασφαλίζει ότι θα είναι απαλ-
λαγμένο πλήρως από κάθε επιβλαβή ουσία, μικροβιακό φορτίο, οσμή ή χρώ-
μα. Μάλιστα, στα πλαίσια της εργολαβίας θα κατασκευαστεί και αγωγός από 
την ΕΕΛ μέχρι την δεξαμενή του ΤΟΕΒ Νάουσας, έτσι ώστε το νερό να μπορεί 
να διατεθεί άμεσα σε παρακείμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και αγρότες 
προς άρδευση, εξοικονομώντας έτσι χιλιάδες κυβικά πόσιμου νερού από το 
δίκτυο ύδρευσης. Η περίσσεια επεξεργασμένου νερού θα μπορεί να χρησι-
μοποιείται για τον εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα, την ανάσχεση της 
εισόδου θαλασσινού νερού στο υπέδαφος και τον περιορισμό του φαινομένου 
της υφαλμύρωσης των υδάτων που μαστίζει τις παραθαλάσσιες περιοχές. Η 
ποσότητα του επεξεργασμένου νερού που θα μπορεί να διατεθεί για άρδευση 
ή εμπλουτισμό ξεπερνάει τα 380.000 κυβικά ετησίως.

Mε τα έργα επέκτασης της ΕΕΛ Νάουσας προβλέπεται:
1. Καθαίρεση των έργων προεπεξεργασίας Α’ Φάσης και των κλινών ξή-

ρανσης της αφυδατωμένης ιλύος, που είχαν κατασκευαστεί το έτος 1992 και 
δεν χρησιμοποιούνται πλέον, μετά την ολοκλήρωση των έργων επέκτασης 
του 2003.

2. Κατασκευή μονάδας υποδοχής βοθρολυμάτων, ώστε τα βοθρολύματα από 
απομακρυσμένες περιοχές, να μην διατίθενται ανεξέλεγκτα στο δίκτυο απο-
χέτευσης.

3. Επέκταση των έργων προεπεξεργασίας για την εξυπηρέτηση των αυ-
ξημένων παροχών και τη προεπεξεργασία των βοθρολυμάτων. Ειδικότερα 
προβλέπεται η εγκατάσταση ενός συγκροτήματος εσχάρωσης - αεριζόμενης 
εξάμμωσης δυναμικότητας 100 L/sec (360 m3/h). Η υφιστάμενη μονάδα 
προεπεξεργασίας δεν θα λειτουργεί, ενώ έχει προβλεφθεί χώρος πλησίον του 
νέου συγκροτήματος προεπεξεργασίας για τη μελλοντική εγκατάσταση ενός 
επιπλέον συγκροτήματος.

4. Κατασκευή δεξαμενής εξισορρόπησης ενεργού όγκου 100m3. Μέσω 
αντλιοστασίου μέρος της παροχής οδηγείται στη νέα μονάδα MBR, ενώ η 
υπόλοιπη παροχή θα καταλήγει με βαρύτητα (όπως και σήμερα) στην υφι-
στάμενη βιολογική βαθμίδα. Προβλέπεται η εγκατάσταση δύο αντλιών (η μία 
εφεδρική) δυναμικότητας 100m3/h.

5. Κατασκευή νέας μονάδας βιολογικής επεξεργασίας με μεμβράνες για το 
διαχωρισμό των υγρών στερεών (ΜΒR), στην περιοχή των καθαιρούμενων 
κλινών ξήρανσης. 

6. Κτίριο εξυπηρέτησης των MBR.
7. Επέκταση των έργων επεξεργασίας (αφυδάτωσης) ιλύος για την εξυπη-

ρέτηση της αυξημένης ποσότητας περίσσειας ιλύος (από την υφιστάμενη ΕΕΛ 
και τα έργα επέκτασης). 

8. Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού για τη μεταφορά των επεξεργασμένων 
λυμάτων της γραμμής MBR στη δεξαμενή αγροτών για επαναχρησιμοποίηση.

9. Κατασκευή νέου υποσταθμού υποβιβασμού της μέσης τάσης και επέκτα-
ση του δικτύου διανομής ΧΤ εντός της ΕΕΛ για την εξυπηρέτηση του συνόλου 
των έργων (υφιστάμενα έργα και έργα επέκτασης).

10. Εγκατάσταση νέου ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους για την εξυπηρέτηση 
του συνόλου των έργων (υφιστάμενα έργα και έργα επέκτασης).

11. Επέκταση του συστήματος αυτοματισμού για την εξυπηρέτηση των έρ-
γων επέκτασης.

12. Επέκταση των βοηθητικών δικτύων εξυπηρέτησης της ΕΕΛ για την 
εξυπηρέτηση του συνόλου των έργων (υφιστάμενα έργα και έργα επέκτασης): 
Το δίκτυο βιομηχανικού νερού θα επεκταθεί για να εξυπηρετεί τόσο την νέα 
μονάδα προεπεξεργασίας, όσο και τον νέο βιολογικό αντιδραστήρα. Το δίκτυο 
πόσιμου νερού θα επεκταθεί, ώστε να μπορεί να τροφοδοτήσει την νέα δεξα-
μενή καθαρών της γραμμής των MBR.

13. Επέκταση της εσωτερικής οδοποιίας για την εξυπηρέτηση του συνόλου 
των έργων.

14. Για την περιβαλλοντική προστασία της ΕΕΛ προβλέπεται η εγκατάσταση 
δύο μονάδων απόσμησης, που θα εξυπηρετούν: (α) τα νέα έργα προεπεξεργα-
σίας και τη δεξαμενή εξισορρόπησης και (β) τη δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος 
και τη μονάδα αφυδάτωσης.

Με το συγκεκριμένο έργο, ο Δήμος Πάρου και η ΔΕΥΑΠ επιτυγχάνουν την 
εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για την αναβάθμιση και των τρι-
ών υφιστάμενων Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού στο νησί! Τα σημαντικά 
αυτά έργα υποδομής, διασφαλίζουν την προστασία του Περιβάλλοντος, προ-
στατεύουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, φροντίζουν με την επανάχρηση στην 
εξοικονόμηση χιλιάδων κυβικών πόσιμου νερού, αναβαθμίζουν την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών και στηρίζουν μια βιώσιμη ανάπτυξη 
του τόπου.
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Ο δήμος Πάρου συγκεντρώνει είδη πρώτης ανά-
γκης, τρόφιμα μακράς διάρκειας, και ιατροφαρμα-
κευτικό υλικό, για την αποστολή ανθρωπιστικής 
βοήθειας προς τους συνανθρώπους μας, οι οποί-
οι δοκιμάζονται στην Τουρκία και τη Συρία από 
τον φονικό σεισμό.

Στις τραγικές αυτές στιγμές που περνάει η γεί-
τονα χώρα, γίνεται έκκληση στον Παριανό λαό και 
τους φορείς να συνδράμουν. Άλλωστε, η Πάρος δι-
αχρονικά δείχνει συμπαράσταση και αλληλεγγύη 
σε μεγάλες ανθρωπιστικές κρίσεις.

Η συγκέντρωση των ειδών διενεργείται στο δη-
μαρχείο έως και την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου, 
ώρες 7:30-15:30. Για πληροφορίες, στο τηλέφωνο 
του δήμου Πάρου (22843 60100) και στην αρμό-
δια αντιδήμαρχο Δώρα Σαρρή (6970244412).

Τα είδη που συγκεντρώνονται είναι:
• Τρόφιμα μακράς διάρκειας (όσπρια, κονσέρβες, 

μπισκότα, ξηροί καρποί, βρεφικές τροφές και άλ-
λες συσκευασμένες τροφές μακράς διάρκειας, εμ-
φιαλωμένα νερά, γάλατα και χυμοί).

• Κουβέρτες, κλινοσκεπάσματα, υπνόσακοι.
• Ιατροφαρμακευτικό υλικό (παυσίπονα, αντι-

φλεγμονώδη, γάζες, επίδεσμοι, κουτιά πρώτων 
βοηθειών, φυσιολογικοί οροί, κ.α.).

• Βρεφικές πάνες και είδη βρεφικής φροντίδας.
• Είδη ρουχισμού και είδη ατομικής υγιεινής.

• Μάσκες, αντισηπτικά, γάντια.
• Καθαρά, ζεστά ρούχα για παιδιά και ενήλικες, 

χειμερινές μπότες, παλτό, κασκόλ και γάντια.
• Βρεφικές τροφές, παιδικά γάλατα και είδη βρε-

φικής φροντίδας.

Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωση Πάρου
«Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, εκφράζει την 

αλληλεγγύη της στους δοκιμαζόμενους λαούς 
της Τουρκίας και της Συρίας. Χιλιάδες νεκροί και 
τραυματίες αλλά και μεγάλες υλικές καταστροφές, 
είναι μέχρι στιγμής ο απολογισμός από το μεγάλο 
φονικό σεισμό που έπληξε αυτές τις χώρες.

Θύματα για μια ακόμα φορά άνθρωποι και υπο-
δομές, ανυπεράσπιστοι στο έλεος των φυσικών 
καταστροφών, ενώ υπάρχουν οι επιστημονικές 
και τεχνικές δυνατότητες αντιμετώπισης τους. Η 
αντιμετώπιση όμως των λαϊκών αναγκών όπως η 
αντισεισμική θωράκιση δεν είναι στις προτεραιό-
τητες του καπιταλιστικού μας κόσμου.

Αυτές τις δύσκολες ώρες, καλούμε τη δημοτική 
αρχή να συντονίσει την αλληλεγγύη του παριανού 
λαού και των φορέων του στους δοκιμαζόμενους 
λαούς της Τουρκίας και της Συρίας, που πάντα σε 
ανάλογες περιπτώσεις δίνει δυναμικά το παρόν.

Το Δημαρχείο αλλά και οι Κοινότητες του νησιού 
μας μπορούν να αποτελέσουν τα σημεία συγκέ-
ντρωσης ειδών πρώτης ανάγκης».

ειδήσεις

Τουριστικό 
καταφύγιο 
Νάουσας

Συνεδρίασε μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη συμμε-
τοχή του δημάρχου Πάρου Μάρκου Κωβαίου, η 
Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων του Ελληνικού 
Οργανισμού Τουρισμού (Ε.Ο.Τ.), όπου αποφασί-
στηκε η τροποποίηση χωροθέτησης της μαρίνας 
στη Νάουσα, όπως αυτή κατασκευάστηκε, προ-
κειμένου να εκδοθεί η σχετική Κοινή Υπουργική 
Απόφαση, που αποτελεί ένα βασικό προαπαιτού-
μενο για την έκδοση άδειας λειτουργίας της.

Σε συνέχεια αυτού και με τη λειτουργία του 
τουριστικού καταφυγίου, οι επόμενοι στόχοι εί-
ναι αφενός η μαρίνα να λειτουργήσει ορθά και να 
εξυπηρετεί στο μέγιστο βαθμό τους χρήστες που 
είναι και το βασικό ζητούμενο και αφετέρου να 
αποφέρει σημαντικούς οικονομικούς πόρους στον 
δήμο Πάρου.

Σημειώνεται, ότι από το 2015 έγιναν ξανά μελέ-
τες από την αρχή και τακτοποιήθηκαν οι αυθαιρε-
σίες, με τον δήμο Πάρου να πληρώνει πρόστιμο, 
ενώ υπήρξαν διαδοχικές επαφές με το υπουργείο 
Τουρισμού και τον Ε.Ο.Τ. για να ολοκληρωθούν 
όλα τα απαραίτητα έγγραφα. 

Μετά από επίπονες και χρονοβόρες διαδικασίες, 
φαίνεται πως μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία η 
αδειοδότηση, με το επόμενο βήμα να ανήκει στο 
κράτος.

Τσικνοπέµπτη
από το µεσηµέρι µε σούβλες

και µεγάλη ποικιλία κρεατικών!

Λεύκες, Πάρος, Τ: 22840 43089, www.agnadioparos.com, info@agnadioparos.com

µέλος του

Αλληλεγγύη στους δοκιμαζόμενους 
λαούς της Τουρκίας και της Συρίας
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Αναστάσης Γκίκας:

«Μόνο ο λαός 
μπορεί να σώσει 
τον λαό»
Συνέντευξη στον Δημήτρη Τσερεντζούλια

Η «Φωνή της Πάρου» φιλοξενεί στο σημερι-
νό της φύλλο τον Παριανό ιστορικό Αναστάση 
Γκίκα -μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρι-
κής Επιτροπής του ΚΚΕ και εκ νέου υποψήφιος 
βουλευτής Κυκλάδων- ο οποίος απάντησε στις 
ερωτήσεις μας για την πολιτική, τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα νησιά και την αναπτυξια-
κή προοπτική τους, καθώς και για την πρόσφατη 
τροπολογία περί αποκλεισμό κομμάτων από την 
προσεχή εκλογική διαδικασία...

Κύριε Γκίκα, θα είστε ξανά υποψήφιος στις 
Κυκλάδες με το ΚΚΕ σ’ έναν νομό όπου το 
κόμμα σας δηλώνει ενεργά «παρών» σε διά-
φορα ζητήματα, αλλά δεν εκλέγει εκπρόσω-
πο στη βουλή. Θεωρείτε ότι αυτό επηρεάζει 
και κατά πόσο, στη συζήτηση και λήψη απο-
φάσεων σε σημαντικά θέματα;

Α.Γ.: «Σαφώς μετράει διαφορετικά για τον κόσμο 
και πόσο μάλλον για τους νησιώτες, να έχουν μία 
φωνή, μαχητική και συνεπής, δική τους στο κοινο-
βούλιο. Εμείς, άλλωστε, στο ΚΚΕ είναι γνωστό ότι 
δεν είμαστε του γραφείου, ούτε εκλεγόμαστε και 
θυμόμαστε τον κόσμο κάθε τέσσερα χρόνια. Είμα-
στε μαζί με τον κόσμο, στις αγωνίες του, στα προ-
βλήματά του, στις μικρές και μεγαλύτερες μάχες 
που δίνει καθημερινά. Οπότε, ναι, για τις Κυκλάδες 
που έχουν τεράστια προβλήματα και διογκώνονται 
συνεχώς, το να μην υπάρχει ένας κομμουνιστής 
βουλευτής που θα τρέξει και θα διεκδικήσει, για 
τα μικρά και τα μεγάλα που αφορούν τα νησιά 
μας, θεωρώ ότι είναι σημαντικό έλλειμμα. Ωστόσο, 
φέτος που οι εκλογές θα γίνουν με την απλή ανα-
λογική, υπάρχει μία δυνατότητα για πρώτη φορά 
στην ιστορία να εκλεγεί βουλευτής του ΚΚΕ στο 
νομό Κυκλάδων. Και αυτό είναι ένα στοίχημα το 
οποίο -μαζί με τους Κυκλαδίτες- θα παλέψουμε για 
να κερδίσουμε».

Αρκετά προβλήματα ταλανίζουν τα νησιά, 
όμως παράλληλα γίνεται πολύς λόγος και 
για την αναπτυξιακή προοπτική τους με βα-
σικό πυλώνα τον τουρισμό. Ποια η γνώμη 
σας και πως μπορεί αυτό να επιτευχθεί χωρίς 
ν’ αλλοιωθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά;

Α.Γ.: «Αυτό που λέμε σαν ΚΚΕ γενικότερα και το 
βασικό ερώτημα είναι “ανάπτυξη για ποιόν;”. Αυτό 
σε σχέση με τα δικά μας νησιά στις Κυκλάδες μετα-
φράζεται για παράδειγμα στο μείζον ζήτημα από το 
συγκοινωνιακό. Το παράδοξο με τις Κυκλάδες εί-
ναι ότι τη στιγμή που βασικές υπηρεσίες -είτε διοι-
κητικές, είτε υγείας- έχουν φύγει από τα νησιά και 
έχουν συγκεντρωθεί στην πρωτεύουσα του νομού 
ή και στην Αθήνα σε κάποιες περιπτώσεις, ταυ-

τόχρονα είναι εξαιρετικά δύσκολο να μετακινηθεί 
κάνεις από το ένα νησί στο άλλο. Αυτή τη στιγμή 
ουσιαστικά υπάρχουν πανάκριβες μη συγκοινωνί-
ες και ένα δίκτυο που δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες 
των νησιωτών. Εξυπηρετεί αποκλειστικά τα κέρδη 
των εφοπλιστών. Με αυτό τον γνώμονα χαράσσο-
νται και συνδέονται τα διάφορα νησιά. Οπότε σε 
αυτό το κομμάτι το “ανάπτυξη για ποιον;” φαίνεται 
τρανταχτά ότι δεν είναι υπέρ αυτών που θα έπρεπε 
να είναι, αλλά υπέρ των λίγων. Η θέση του ΚΚΕ 
είναι πάγια σ’ αυτό. Πρέπει να υπάρχει ένας κρα-
τικός φορέας που να προσφέρει ασφαλείς, φθηνές 
και σωστές συγκοινωνίες μεταξύ των νησιών και 
μεταξύ των νησιών και της ηπειρωτικής χώρας.

Βέβαια υπάρχουν κι άλλα ζητήματα, όπως το 
θέμα της ακρίβειας. Γενικότερα υπάρχει ακρίβεια 
στα βασικά είδη πρώτης ανάγκης, στα νησιά προ-
στίθεται όμως και το μεταφορικό κόστος και γι’ 
αυτό πρέπει οπωσδήποτε να επανέλθει άμεσα η 
μείωση φόρου κατά 50%.

Υπάρχουν ακόμα σοβαρά ζητήματα που αφο-
ρούν την υγεία. Όλοι ξέρουμε τις δυσκολίες των 
διακομιδών και κανείς δεν πρέπει να παίζει με τον 
πόνο των συνανθρώπων μας μετατρέποντας τον 
σε αντικείμενο εκμετάλλευσης και τζόγου. Οι νη-
σιώτες δεν έχουν την περίθαλψη που χρειάζονται 
και πρέπει να έχουν εν έτη 2023. Πολλές φορές 
αναγκάζονται να ξοδεύουν απαράδεκτα πολύ χρό-
νο και χρήματα για να μεταβούν αλλού, με την 
όποια ταλαιπωρία και τους κινδύνους που αυτό 
εγκυμονεί.

Και φυσικά το κομμάτι της παιδείας, είναι ένα 
ακόμη μείζον θέμα. Έχουμε δει δασκάλους να μέ-

νουν σε σκηνές και αυτοκίνητα ή να αναγκάζονται 
να παίρνουν τα παιδιά μαζί τους στο σχολείο, όπως 
είχε γίνει στη Σαντορίνη για παράδειγμα, με απο-
τέλεσμα 1/3 δασκάλους που διορίζονται στα νησιά 
να παραιτούνται. Χαρακτηριστικά, μόλις πέρυσι, 
στην Πάρο είχαμε τέσσερις παραιτήσεις.

Άρα λοιπόν η ανάπτυξη η οποία συντελείται πρέ-
πει να έχει γνώμονα τις ανάγκες των ανθρώπων 
και όχι τα κέρδη των λίγων. Κι αυτό έχει να κάνει 
και με τον τουρισμό. Αναμφίβολα είναι βασικό έσο-
δο για όλα τα νησιά, κόσμος περιμένει να εργαστεί 
και να βγάλει τα προς το ζην, αλλά ο τρόπος με 
τον οποίο συντελείται η τουριστική ανάπτυξη είναι 
ένα μείζον ζήτημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία 
επέλαση μεγάλων συμφερόντων, που έρχονται να 
εκτοπίσουν τους μικρούς, ενώ υπάρχει ο κίνδυ-
νος στο τέλος εμείς οι νησιώτες να γίνουμε οι ίδιοι 
ξένοι στα νησιά μας. Γι αυτό λοιπόν η τουριστική 
ανάπτυξη θα πρέπει πρωτίστως να σέβεται τους 
νησιώτες και τις ανάγκες τους, αλλά και την ιδιαί-
τερη φυσιογνωμία των νησιών.

Ας αναλογιστούμε κάτι ακόμα: μία ανεμογεννή-
τρια είναι ένα σχολείο σε κόστος, δύο ανεμογεν-
νήτριες είναι ένα κέντρο υγείας. Και στην Πάρο 
ακόμα γίνονται μαθήματα σε κοντέινερ. Δυστυχώς 
βλέπουμε ότι η ποιότητα ζωής των ανθρώπων 
πάει σε δεύτερη μοίρα.

Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι το 
ερώτημα “ανάπτυξη για ποιόν;” και το ΚΚΕ το βά-
ζει στον πυρήνα όλων των ζητημάτων. Εμείς είμα-
στε διαχρονικά με το συμφέρον των πολλών, των 
ανθρώπων του μόχθου, που ζουν εδώ και θέλουν 
να ζουν εδώ και αύριο».
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Ποια είναι η γνώμη σας για την περιβόη-
τη τροπολογία περί αποκλεισμών κομμάτων 
από την εκλογική διαδικασία;

Α.Γ.: «Αυτή η τροπολογία υποτίθεται ότι γίνεται 
για να αποκλειστεί ένα νεοναζιστικό κόμμα, που 
θέλει να διεκδικήσει έδρες στο ελληνικό κοινοβού-
λιο, ενώ έχει καταδικαστεί για τις δολοφονίες που 
έχει διαπράξει. Καταρχάς, ο φασισμός - ναζισμός 
δεν αντιμετωπίζεται ευκαιριακά και συγκυριακά 
προεκλογικά. Το σοβαρό αυτό ζήτημα πρέπει ν’ 
αντιμετωπίζεται καθημερινά, παντού, με πολύμορ-
φες παρεμβάσεις και ουσιαστική ενημέρωση του 
κόσμου. Αυτό που κάνει δηλαδή το ΚΚΕ, που βρί-
σκεται διαχρονικά και στην πράξη απέναντί στον 
φασισμό - ναζισμό.

Η τροπολογία της Ν.Δ., φαίνεται ότι αφήνει 
επικίνδυνες γενικεύσεις όσον αφορά τις προϋπο-
θέσεις για τη συμμετοχή κομμάτων στις εκλογές, 
που ενσωματώνουν στην ελληνική νομοθεσία την 
απαράδεκτη θεωρία των δύο άκρων. Δηλαδή την 
εξίσωση φασισμού - κομμουνισμού, υλοποιώντας 
έτσι την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την 
οποία έχουν ήδη τεθεί εκτός νόμου τα Κομμουνι-
στικά Κόμματα στις αστικές δημοκρατίες της Πο-
λωνίας, της Τσεχίας, των κρατών - μελών της Ε.Ε. 
της Βαλτικής. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο φασι-
σμός και τα παρακλάδια του δεν αντιμετωπίζονται 
με νόμους και τέτοιες επικίνδυνες διατάξεις. Απο-
τελεί δε κατάφορη διαστρέβλωση της Ιστορίας να 
ταυτίζονται οι κομμουνιστές, που πρωτοστάτησαν 
για τη συντριβή του φασισμού - ναζισμού, με τους 
θύτες τους».

Ποιο είναι το διακύβευμα των ερχόμενων 
εθνικών εκλογών και γιατί κάποιος να επι-
λέξει ψήφο στο ΚΚΕ;

Α.Γ.: «Το βασικό δίλημμα και διακύβευμα που 
βάζει η Ν.Δ. αναφορικά με το κριτήριο ψήφου στις 
επερχόμενες εκλογές είναι “ψήφος εμπιστοσύνης 
και σταθερότητα για να μην χαθούν τα κεκτη-
μένα” και μάλιστα προβάλλει και κάποια επιχει-
ρήματα ότι έχει αυξηθεί το ΑΕΠ κατά 45 δις, τα 
οποία παρεμπιπτόντως είναι αύξηση 25% από το 
2018. Μπορεί να ακούγεται εντυπωσιακό, αλλά 
το θέμα είναι ότι αυτή την αύξηση ο κόσμος δεν 
την έχει δει στην τσέπη του. Αυξήθηκε μεν ο πα-
ραγόμενος πλούτος, αλλά ταυτόχρονα πάνω από 
8 στους 10 Έλληνες αυτή τη στιγμή αδυνατούν 
ν’ ανταπεξέλθουν ακόμα και στις βασικές τους 
οικονομικές υποχρεώσεις, σύμφωνα με στοιχεία 
του ευροβαρόμετρου. Αυτή η αντίφαση υπάρχει, 
διότι τα χρήματα βγαίνουν με τον ιδρώτα του κό-
σμου αλλά καταλήγουν στις μεγάλες αλυσίδες των 
σούπερ-μάρκετ, που πλουτίζουν διαχρονικά, στις 
μεγάλες εταιρείες του ηλεκτρικού ρεύματος, που 
παίζουν με το χρηματιστήριο ενέργειας σε βάρος 
του κόσμου. Από εκεί και πέρα, υπάρχει σοβαρό 
θέμα και με τους πλειστηριασμούς. Αυτή τη στιγ-
μή υπάρχουν 600.000 κόκκινα δάνεια και έχουν 
δρομολογηθεί 160.000 πλειστηριασμοί μόνο τους 
επόμενους μήνες. Για ποια λοιπόν σταθερότητα μι-
λάμε; Για σταθερότητα στη φτωχοποίηση του ελ-
ληνικού λαού, την οποία έχουν υπηρετήσει με δι-
αχρονική συνεπεία όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο η 
Ν.Δ., αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, κλπ;

Το ΚΚΕ με το 5% και με τους βουλευτές του έχει 
καταφέρει αυτή τη στιγμή να αποτρέψει πλειστη-
ριασμούς πρώτης κατοικίας, να επανασυνδέσει 
το ρεύμα σε φτωχές οικογένειες, να υπογράφουν 
συλλογικές συμβάσεις και να κερδηθούν αυξήσεις 
σε μια σειρά κλάδους. Γενικότερα έχει κάνει πάρα 
πολλά πράγματα χωρίς να περιμένει τις εκλογές 
για να κινηθεί. Και αυτό που λέμε στον κόσμο, ενό-
ψει και των επερχόμενων εκλογών, είναι ν’ αναλο-
γιστούν ότι αν το ΚΚΕ με 5% μπόρεσε να διεκδική-
σει και να πετύχει τόσα πράγματα, τι θα μπορεί να 
πετύχει με 10% ή και παραπάνω. Και αυτό ισχύει 
και για τις Κυκλάδες. Μπορούμε λοιπόν και πρέπει 
να δυναμώσουμε τη φωνή μας, μέσα και έξω από 
την Βουλή.

Άλλωστε, το κεντρικό σύνθημα που προβάλλει 
το ΚΚΕ είναι ότι “μόνο ο λαός μπορεί να σώσει 
τον λαό”, το οποίο έρχεται για να πατήσει σε μία 
πραγματικότητα η οποία σέβεται και τις ανάγκες 
και τις αγωνίες και τις ελπίδες του λαού για το 
σήμερα και το αύριο.

Η ψήφος έχει αξία. Και ο καθένας με την ψήφο 
του επιβραβεύει ή καταδικάζει μία πολιτική. Επι-
λέγει ποιος θα υπερασπιστεί καλύτερα τα δίκαιά 
του στη νέα Βουλή, ποιος θα είναι η φωνή του. Η 
ψήφος στο ΚΚΕ δεν παλαντζάρει, δεν μεταλλάσ-
σεται. Είναι σταθερή, αγωνιστική, μαχητική και 
πάντοτε υπέρ των συμφερόντων του λάου, των 
δικών σου συμφερόντων. Γι’ αυτό και σου απλώ-
νουμε το χέρι να σηκωθείς, να μη τους φοβηθείς, 
και να διεκδικήσουμε μαζί τη ζωή που μας αξίζει».
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Στην ιδρυτική διακήρυξη αναφέρονται οι στό-
χοι και οι προτεραιότητες του συνδυασμού, γίνεται 
κάλεσμα για συμπόρευση και προτάσεις, καθώς 
επίσης γνωστοποιήθηκαν και 99 ονόματα που την 
υπογράφουν και την στηρίζουν.

Η ιδρυτική διακήρυξη...

Ο τόπος μας, η Πάρος, δέχεται κάθε χρόνο με-
γάλο αριθμό επισκεπτών, συγχρόνως όμως αυξά-
νεται και ο αριθμός όσων την επιλέγουν ως τόπο 
μόνιμης κατοικίας.

Η τουριστική ανάπτυξη ως κυρίαρχη επαγγελ-
ματική δραστηριότητα, μας φέρνει αντιμέτωπους 
με προβλήματα και διλήμματα πιεστικά. Ο ρόλος 
της Τοπικής αυτοδιοίκησης στη διαχείριση της κα-
θημερινότητας των ανθρώπων αλλά και στον σχε-

διασμό του μέλλοντος του νησιού γίνεται ολοένα 
και επιτακτικότερος.

Η διοίκηση του δήμου πρέπει να είναι σε εγρή-
γορση και ετοιμότητα διότι συνεχώς προστίθενται 
νέα καθήκοντα, αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες. 
Από την κεντρική διοίκηση δεν παρέχονται ούτε 
οι απαραίτητοι πόροι, ούτε η ελευθερία κινήσεων 
καθώς και η δυνατότητα συμπληρωματικής στε-
λέχωσης με αξιόλογο και επαρκές ανθρώπινο δυ-
ναμικό, διεκδικήσεις που επιβάλλεται να τεθούν 
ως πρώτη προτεραιότητα ώστε να λειτουργήσει 
ομαλά και παραγωγικά ένας δήμος.

Τα προβλήματα πολλά, όμως οφείλουμε να επι-
μένουμε στις λύσεις. Λύσεις εφικτές, που δεν προ-
σφέρονται μέσα από την υποσχεσιολογία και την 
ανοχή στην ασυδοσία, αλλά από συμπολίτες μας 

που τους ενώνουν η ευθύνη, η αγάπη και η προ-
σφορά για το νησί μας, την Πάρο και που δημι-
ουργούν τις προϋποθέσεις ενός υγιούς μοντέλου 
διαβίωσης. Η Πάρος της αειφορίας και της κυκλι-
κής οικονομίας πρέπει να έρθει με όρους συνα-
ντίληψης, συναπόφασης και χωρίς αποκλεισμούς.

Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να είναι ένα από τα με-
γάλα αναχώματα απέναντι στα συμφέροντα και 
στις αλλαγές που προγραμματίζονται ερήμην μας. 
Είναι ο χώρος όπου η άμεση και ουσιαστική δημο-
κρατία αναπνέει, όπου ο λόγος και η επιθυμία του 
πολίτη έχουν αξία.

Συναποφασίσαμε να διεκδικήσουμε τη διοίκη-
ση του Δήμου Πάρου με τον δημοτικό συνδυασμό 
«ΠΑΡΟΣ με ΕΥΘΥΝΗ και ΕΝΟΤΗΤΑ», με επικεφα-
λής και υποψήφιο Δήμαρχο τον Κωνσταντίνο Ν. 
Μπιζά.

Στόχος μας είναι να επιχειρήσουμε να αντιμε-
τωπίσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα και ν’ 
αναδείξουμε τις προοπτικές του τόπου με κριτήριο 
το κοινό καλό.

Οι προτεραιότητες του συνδυασμού...

• Να προασπίσουμε τον χαρακτήρα του νησιού 
μας, τις ιδιαιτερότητές του, στο πλαίσιο της νη-
σιωτικής μας κοινοπολιτείας και της νομοθετικά 
κατοχυρωμένης νησιωτικότητας.
• Να προστατεύσουμε τον δημόσιο χώρο. Να υπε-
ρασπιστούμε τη μικρή και οικογενειακής μορφής 
επιχειρηματικότητα. Να προφυλάξουμε το φυσικό 
περιβάλλον. Να διατηρήσουμε την αρχιτεκτονική 
ταυτότητα των οικισμών καθώς και όλα εκείνα τα 
στοιχεία που συνθέτουν τον κυκλαδίτικο, παριανό 
πολιτισμό μας.
• Να στηρίξουμε αποτελεσματικά το Κέντρο Υγεί-
ας και τ’ Αγροτικά Ιατρεία Πάρου ενώ παράλληλα 
ν› αναλάβουμε ουσιαστική πρωτοβουλία για τη 
δημιουργία νέας δομής υγείας που να ανταπο-
κρίνεται στον ολοένα αυξανόμενο πληθυσμό του 
καλοκαιριού καθώς και στην Πάρο της χειμερινής 
περιόδου.
• Να διευκολύνουμε την καθημερινότητα των κα-
τοίκων και τη διαμονή των επισκεπτών, ενισχύο-
ντας και εκσυγχρονίζοντας τις δημόσιες υποδομές: 
την καθαριότητα, την ανακύκλωση, το οδικό δί-
κτυο, τη στάθμευση, την ύδρευση, την αποχέτευση 
και την επαναχρησιμοποίηση του νερού.
• Να ενισχύσουμε και να αξιοποιήσουμε, κατά 
τρόπο ορθολογικό και αποτελεσματικό, το ανθρώ-
πινο δυναμικό του Δήμου μας.
• Να ενισχύσουμε τον τουρισμό μέσα στο πλαίσιο 
των αρχών της αειφορίας, διατηρώντας την ταυ-
τότητα μας και τις παραδόσεις μας, σε συνεργασία 
πάντοτε με τους επαγγελματικούς και πολιτιστι-
κούς φορείς.
• Να ενισχύσουμε τον πρωτογενή τομέα (γεωργία, 
αλιεία, κτηνοτροφία, μελισσοκομία, κ.α.) και τον 
δευτερογενή τομέα (συσκευαστήρια, ελαιοτριβεία, 
οινοποιεία, κλπ.) και να συμβάλουμε στην προβο-
λή τους.
• Να υποστηρίξουμε τη δημόσια παιδεία, παρέ-
χοντας υλικοτεχνική βοήθεια σε όλα τα σχολεία 
του νησιού μας κι αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες 
για την επίλυση κτηριακών και λειτουργικών προ-
βλημάτων.
• Να προστατεύσουμε και ν’ αναδείξουμε την 
πολιτιστική μας κληρονομιά(χώροι πολιτισμού, 
αρχαία λατομεία, ιστορικά μνημεία, πολιτιστικά 
φεστιβάλ, δημοτικό ωδείο, εικαστικά εργαστήρια, 
εκμάθηση παραδοσιακών οργάνων).
• Να αναπτύξουμε τις απαραίτητες αθλητικές 
υποδομές τόσο για τους κατοίκους, όσο και για 
τους επισκέπτες του νησιού μας, μεριμνώντας πα-
ράλληλα για την ψυχική, πνευματική και σωματι-

πρώτο θέμα

Κώστας  Μπ ι ζάς :

«ΠΑΡΟΣ με Ευθύνη  
και Ενότητα»

Ανακοινώθηκε επισήμως, την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, η ιδρυτική διακήρυξη του νέου 
δημοτικού συνδυασμού με τίτλο «ΠΑΡΟΣ με Ευθύνη και Ενότητα», με επικεφαλής και 
υποψήφιο δήμαρχο Πάρου τον Κώστα Ν. Μπιζά.
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κή διάπλαση της νεολαίας μας.
• Να ενθαρρύνουμε και ν’ αξιοποιήσουμε το αν-
θρώπινο δυναμικό που δραστηριοποιείται εθελο-
ντικά σε συλλόγους και φορείς του νησιού.
• Να διεκδικήσουμε με ώριμες μελέτες από την 
Πολιτεία και την Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδο-
τικά προγράμματα.
• Να προετοιμάσουμε το νησί μας για την ένταξή 
του στην ψηφιακή εποχή.

Κάλεσμα στον συνδυασμό...

Αγαπητές συμπολίτισσες, αγαπητοί συμπολίτες,
Σας καλούμε σε συμπόρευση με τον δημοτι-

κό μας συνδυασμό, που τον ενώνει το κοινό μας 
πρόγραμμα και η αγάπη μας για την Πάρο. Χωρίς 
αγκυλώσεις και κομματικά στερεότυπα. 

Κανείς δεν περισσεύει. Καμία και κανένας. Εί-
μαστε ανοικτοί σε προτάσεις και καινοτόμες ιδέες.

Οι δημοκρατικές δυνάμεις του τόπου μας με κοι-
νή συνισταμένη την πολύχρονη εμπειρία τους και 
τη σύνθεση των γενεών, μας δίνουν τη δύναμη, 
αλλά συγχρόνως και τη σιγουριά, ότι μπορούμε να 
αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου μας και να 
οδηγήσουμε την Πάρο σε ένα καλύτερο και ασφα-
λές μέλλον.

Δεν υπάρχει χρόνος για εφησυχασμό ή και αδι-
αφορία.

Όλοι μαζί μπορούμε με κοινό βηματισμό να δώ-
σουμε στην Πάρο τη θέση που της αξίζει.

Είναι καιρός να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να 
οργανωθούμε και να εργαστούμε γι’ αυτά που έχει 
ανάγκη το νησί, αφήνοντας πίσω μας παλιές νοο-
τροπίες και πρακτικές.

Ποιοί υπογράφουν την διακήρυξη...

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΑΡΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΥΛΗΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΒΑΡΒΕΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΒΑΡΡΙΑΣ ΣΙΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ
ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΒΟΛΟΣΥΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΓΚΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

ΓΚΙΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΓΚΟΚΑΣ ΑΛΕΞΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
ΓΡΑΙΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΘΩΜΑ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΔΕΝΑΞΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΖΑΙΡΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ
ΖΟΥΜΗ ΜΑΡΙΝΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΖΟΥΜΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΛΕΟΝΑΡΔΟΥ
ΚΑΒΑΛΛΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΜΕΝΕΓΟΣ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΖΑΚΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑ
ΚΑΡΠΟΔΙΝΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΑΦΦΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΝΤΟΣ ΛΟΥΙΖΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΖΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΚΡΙΣΠΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΥΔΩΝΙΕΥΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΥΡΙΑΖΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΛΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
ΜΑΛΑΤΕΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗ
ΜΑΟΥΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΟΣΤΡΑΤΟΥ ΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΜΠΑΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΜΠΙΖΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΙΖΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΠΙΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ

ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΠΑΡΑΒΑΤΟΥ ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΓΛΑΙΑ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΤΕΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΟΥ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΠΩΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΤΙΣΤΑ
ΡΟΥΣΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΑΡΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΣΙΦΝΑΙΟΥ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΣΚΙΑΔΑΣ ΦΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΣΠΑΝΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ
ΣΤΕΛΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΝΤΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ
ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΖΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΤΣΑΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΕΥΛΑΜΠΙΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΤΣΑΧΠΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΣΙΡΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ
ΦΡΑΝΤΖΗ ΑΡΣΕΝΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΦΥΤΡΟΥ ΛΑΥΡΕΝΤΙΑ ΤΟΥ ΛΟΥΚΑ
ΦΩΚΙΑΝΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΧΑΝΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ

πρώτο θέμα

Μήνυμα Κώστα Μπιζά
Αγαπητές συμπολίτισσες, Αγαπητοί συμπολίτες,
Όλοι γνωρίζετε πως όλα αυτά τα χρόνια της ενασχόλησής μου με τα κοινά, μόνη 

μου μέριμνα ήταν και είναι το νησί μας. Εργάστηκα με απόλυτη αφοσίωση για την 
Πάρο και τους ανθρώπους της.

Αποφάσισα να διεκδικήσω μαζί με άλλους συμπολίτες μας, τη διοίκηση του 
Δήμου Πάρου με τον δημοτικό συνδυασμό «ΠΑΡΟΣ με ΕΥΘΥΝΗ και ΕΝΟΤΗΤΑ», 
με σκοπό να επιχειρήσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα 
και ν’ αναδείξουμε τις προοπτικές του τόπου με κριτήριο το κοινό καλό.

Σ’ αυτή μας την προσπάθεια, σας θέλουμε όλες κι όλους κοντά μας, χωρίς 
αγκυλώσεις και κομματικά στερεότυπα. Κανείς δεν περισσεύει. Όλοι μαζί μπορούμε 
με κοινό βηματισμό να δώσουμε στην Πάρο τη θέση που της αξίζει.

Σας καλώ όλες κι όλους να συμπορευτείτε μαζί μας για να ενώσουμε τις δυνάμεις 
μας, να οργανωθούμε και να εργαστούμε γι’ αυτά που έχει ανάγκη το νησί μας, 
αφήνοντας πίσω μας παλιές νοοτροπίες και πρακτικές.
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Δωρεάν 
σεμινάρια για 
γονείς

Το Συμβουλευτικό Κέντρο του «Μαζί για το Παι-
δί», για γονείς, εκπαιδευτικούς και εφήβους, διορ-
γανώνει δύο δωρεάν διαδικτυακά ψυχοεκπαιδευ-
τικά σεμινάρια για γονείς με θέματα: «Διάβασμα 
και ρόλος - εμπλοκή γονέων», την Δευτέρα 20 
Φεβρουαρίου (18.00-19.30) και «Εφηβεία», την 
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου (18.00-19.30).

Στόχος των σεμιναρίων είναι να συζητηθούν λει-
τουργικοί τρόποι στη διαδικασία της μάθησης, η 
ενίσχυση της αυτονομίας και της αυτοεκτίμησης 
των παιδιών, καθώς η κατανόηση του εφήβου και 
η ενδυνάμωση του γονεϊκού ρόλου. Η εφηβεία εί-

ναι μια περίοδος έντονων σωματικών και συναι-
σθηματικών αλλαγών, όπου το παιδί μεταβαίνει 
σταδιακά από την παιδική στην ενήλικη ζωή.

Σημειώνεται ότι, απαιτείται εγγραφή για κατοχύ-
ρωση θέσης, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιό-
τητας. Σε συνέχεια της εγγραφής θα σταλεί από το 
«Μαζί για το Παιδί» φόρμα συγκατάθεσης διαχεί-
ρισης προσωπικών δεδομένων προς συμπλήρωση 
από τους ενδιαφερομένους.

Με την αποστολή της συμπληρωμένης φόρμας 
από τους ενδιαφερόμενους, θα αποσταλεί από την 
επιστημονική ομάδα του «Μαζί για το Παιδί» ενη-
μερωτικό e-mail με τις πληροφορίες σύνδεσης για 
την διαδικτυακή συμμετοχή.

Τα συγκεκριμένα σεμινάρια απευθύνονται απο-
κλειστικά σε κατοίκους Κρήτης, Κυκλάδων, Κο-
ρίνθου και Βοιωτίας. Περισσότερες πληροφορίες 
στην τηλεφωνική γραμμή 11525 και στο e-mail: 
11525@mazigiatopaidi.gr.

Επιστολή  
στη «ΦτΠ»

Κύριε Ραγκούση σας καλημερίζω και ζητώ 
συγνώμη γι’ αυτή μου την ενόχληση. Είμαι μία 
Λευκιανή γριά και αμόρφωτη και δεν ξέρω που 
αλλού ν’ απευθυνθώ γι’ αυτό που τόσο πολύ μ’ 
απασχολεί.

Κρατώ στα χέρια μου την αγαπημένη μου 
Φωνή της Πάρου, την οποία διαβάζω σχεδόν 
από την ίδρυσή της -ήταν φίλοι μας οι Γαϊτάνοι- 
και διαβάζοντας όλα αυτά τα πολύ ωραία για με-
γαλύτερο και τελειότερο αεροδρόμιο, τρόμαξα, 
αγριεύτηκα, για πολλούς λόγους που μόνο μία 
γριά μπορεί να σκέφτεται, όπως π.χ. με τρομάζει 
το σκουπιδαριό, που θα πάει όλος αυτός ο απέ-
ραντος όγκος των σκουπιδιών;

Ύστερα το νερό μας, με τόσο πολύ κόσμο που 
μαζεύετε θα φτάνει να ποτίζει, να πλένει, να 
δροσίζει;

Εκείνο όμως που με σοκάρει για τις Λεύκες 
μας είναι οι τουαλέτες που κυριολεκτικά είναι 
ανύπαρκτες. Όλος αυτός ο ξενόφερτος κόσμος 
που θα πάει για την ανάγκη του;

Ξέρετε, κύριε Ραγκούση, ότι γύρω στο 1945 
υπήρχαν σε διάφορα μέρη του χωριού τουλάχι-
στον τέσσερις δημόσιες τουαλέτες;

Ήταν η εποχή που στο νησί ερχόταν πότε - 
πότε μόνοι το «Μοσχάνθη». Οι επιβάτες ερχό-
μασταν στο χωριό με τα πόδια ή με γάιδαρο, το 
βράδυ ανάβαμε το λίχνο, νερό βγάζαμε από το 
πηγάδι με τον κουβά, κι όμως στο χωριό υπήρ-
χαν δημόσιες τουαλέτες σε διάφορες γειτονιές.

Και σήμερα, εν έτη 2023 με τέτοιο υπερπο-
λιτισμό, με τόσο αναθεματισμένο τουρισμό, με 
τόσα υπερπολυτελή πλοία και κότερα, με τόσα 
αεροπλάνα και με το υπερσύγχρονο αεροδρό-
μιο, οι άνθρωποι που έρχονται και που θαυμά-
ζουν μάλιστα τις Λεύκες, δεν έχουν που να πάνε 
για την ανάγκη τους. Ντρέπομαι, ντρέπομαι και 

λυπάμαι ειλικρινά.
Κύριε Ραγκούση, έχω δει θλιβερά περιστατικά, 

γι’ αυτό ομιλώ έτσι. Τον Ιούνιο ήμουν έξω από 
το «ΡΑΜΝΟ», ερχόταν ένα γκρουπ με ηλικιωμέ-
νους, άλλοι με πατερίτσες, άλλοι με μπαστούνια, 
προφανώς ζήτησαν τουαλέτα και κάποιος τους 
έδειξε τα σκαλιά. Η καρδιά μου σφίχτηκε, πως 
θ’ ανέβουν Χριστέ μου... Και το χειρότερο; Σε 4-5 
λεπτά κατέβαιναν τρικλίζοντας και μάλλον κα-
τουρημένοι, γιατί τις βρήκαν κλειστές. Ντράπη-
κα, έκλαψα, λυπήθηκα τους ηλικιωμένους αλλά 
και το χωριό μου.

Πριν 10 μέρες κατέβαινα τα σκαλιά του με-
γάρου, έξω από το οποίο στεκόταν ένα μέλος 
του συλλόγου. Άκουσα να τον ρωτά μια κυρία 
που ήταν στην παιδική χαρά με δύο παιδιά: «Σας 
παρακαλώ μήπως υπάρχει τουαλέτα;». Όχι η 
απάντηση. Ξαναρωτά η κυρία: «Σας παρακαλώ, 
αν πάω προς το κέντρο του χωριού;» Όχι, δεν 
υπάρχει, απαντά το μέλος...

Ήθελα να πεθάνω, ντρεπόμουν, λυπόμουν, πο-
νούσα... 

Χθες το απόγευμα βρέθηκα στη που γίνεται ο 
Καράβολας. Ένα ζευγάρι με πλησιάζει, η κυρία 
ήταν έγκυος και μου λέει: «Παρακαλώ μας είπαν 
κάπου εδώ έχει τουαλέτα, μας δείχνετε;» Τους 
έδειξα λέγοντας πως ίσως να ‘ναι κλειστές. Η 
κοπέλα τρόμαξε, «τι θα κάνω;» με ρωτά πανι-
κόβλητη. Η άλλη λύση είναι τα πεύκα της είπα, 
ενώ ήθελα να ουρλιάξω από πόνο και ντροπή 
για το χωριό.

Κύριε Ραγκούση, σας ζητώ χίλια συγνώμη, 
δεν ξέρω πως πήρα το θάρρος ν’ απευθυνθώ 
σε σας. Πιστεύω πως εσείς θα βρείτε έναν αρμό-
διο να τον ταρακουνήσετε, πιστεύω σε σας, δεν 
ξέρω γιατί, αλλά πιστεύω ότι θα ενδιαφερθείτε 
να μην περάσουν οι Λεύκες μας άλλο ένα κα-
λοκαίρι χωρίς τουαλέτες. Θα είναι απαίσιο, θα 
είναι ντροπή, θα είναι αμαρτία. Σας παρακαλώ 
κύριε Ραγκούση, σας παρακαλώ...

Με εκτίμηση, με χίλια συγνώμη, με χίλια ευ-
χαριστώ.

Ι.Κ. - Λεύκες, 22 Ιανουαρίου 2023

Φέρουσα 
ικανότητα

Η τελευταία συζήτηση - «καραμέλα» στην το-
πική μας κοινωνία είναι η λεγόμενη φέρου-
σα ικανότητα της Πάρου, σε ό,τι αφορά τον 
αριθμό προσέλευσης των τουριστών.

Δεν γνωρίζω πόσοι εξ όλων όσοι τη συζη-
τούν αντιλαμβάνονται τη σοβαρότητα του θέ-
ματος ή το αναμασούν στις συζητήσεις τους 
γιατί επιθυμούν να δείχνουν ότι έχουν προ-
βληματισμό για την υπόθεση. Το ωραίο είναι 
ότι το θέμα έχει ξεκινήσει να απασχολεί και 
την αυτοδιοίκηση του νησιού μας, αλλά τίπο-
τα δεν αποδεικνύει ότι το σκέπτεται σοβαρά... 
Δηλαδή, από τη μία λέμε «μα πόσο κόσμο 
μπορεί να αντέξει το νησί» κι από την άλλη 
κάνουμε όλο και περισσότερες προσπάθειες 
για να φέρουμε περισσότερο κόσμο τους θε-
ρινούς μήνες. Είναι σαν να βλέπουμε ότι το 
σπίτι μας δεν έχει στατική επάρκεια, αλλά έως 
να λύσουμε το πρόβλημα, ρίχνουμε κι άλλον 
έναν όροφο από πάνω! 

Το θέμα απασχολεί σχεδόν όλα τα κυκλα-
δονήσια, αλλά μόνο η Σαντορίνη για την ώρα 
έχει πάρει κάποιες αποφάσεις, με κύρια αυ-
τήν του περιορισμού του αριθμού κρουαζιε-
ρόπλοιων σε ημερήσια βάση. Κι όταν ισχυρί-
ζομαι ότι το θέμα απασχολεί σχεδόν όλα τα 
κυκλαδονήσια, αυτό είναι πραγματικό και δεν 
αφορά μόνο τα τρία νησιά (Σαντορίνη, Μύκο-
νο, Πάρο), που δέχονται τον μεγαλύτερο όγκο 
τουριστών το καλοκαίρι. Ποιος σας είπε ότι 
παρόμοια πρόβλημα δεν αντιμετωπίζουν και 
τα νησιά με πολύ μικρότερο όγκο τουριστών. 
Η Δονούσα, π.χ. των 250 ψυχών και των 13,5 
τετραγωνικών χιλιομέτρων έκτασης, υποφέ-
ρει τους καλοκαιρινούς μήνες όχι μόνο από 
τον δεκαπενταπλασιασμό των τουριστικών 
μονάδων μέσα σε λιγότερο από δέκα χρόνια, 
αλλά όσο κι αν ακούγεται περίεργο, και από 
την τρομερή φασαρία που δημιουργείται τις 
βραδινές ώρες. Μόνο ησυχία και δε θα βρεις 
τον Αύγουστο στη Δονούσα. Πουθενά, δεν 
μπορείς να «εξαφανιστείς» και να βρεις γα-
λήνη. Είναι τόσο μικρή... Ακόμα, εκτός του 
μοναδικού λεωφορείου που υπήρχε, πλέον 
έκαναν την εμφάνισή τους και ταξί για τις με-
τακινήσεις... Να δείτε που σε λίγο θα ζητούν 
εκεί νέους δρόμους, όπως άλλωστε κι εμείς 
στην Πάρο δε θέλουμε να κατανοήσουμε την 
ανάγκη ύπαρξης φαναριών στους δρόμους!

Η Πάρος πρέπει να δει το ζήτημα της φέ-
ρουσας ικανότητάς της όχι μόνο σε σχέση με 
το κυκλοφοριακό ζήτημα (που κάθε χρόνο εί-
ναι και δυσκολότερο), αλλά και σε σχέση με 
την ποιότητα που μπορεί να προσφέρει τόσο 
στους επισκέπτες της όσο κυρίως και στους 
μόνιμους κατοίκους της. Μία ποιότητα ζωής, 
που δυσκολεύει όλο και περισσότερο για τον 
ντόπιο πληθυσμό...

συνήθης ύποπτος 
του Δημήτρη Μ. Μπελέγρη

mailto:11525@mazigiatopaidi.gr
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Αιτήσεις για αποζημίωση
Από την Διεύθυνση Αλιείας Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου ανα-

κοινώθηκε ότι εκδόθηκε πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ένταξης - 
χρηματοδότησης στο Μέτρο 3.4.3 «Χρηματική αποζημίωση των φορέων εκ-
μετάλλευσης του τομέα αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας για το διαφυγόν 
εισόδημά τους και για το πρόσθετο κόστος που προέκυψε λόγω της διατάρα-
ξης της αγοράς η οποία προκλήθηκε από τον επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας 
κατά της Ουκρανίας και τις επιπτώσεις της στην εφοδιαστική αλυσίδα της 
αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας».

Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων για την «Προαγωγή της εμπορίας 
και της μεταποίησης», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας & Θάλασ-
σας 2014-2020, είναι οι υφιστάμενες επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρό-
σωπα) που δραστηριοποιούνται στους τομείς αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας, 
λόγω των παραπάνω επιπτώσεων, για το διάστημα από 24 Φεβρουαρίου 2022 
έως 31 Δεκεμβρίου 2022 και συγκεκριμένα:

Υποδράση (α): Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα 
αλιείας.

Υποδράση (β): Χρηματική αποζημίωση φορέων εκμετάλλευσης του τομέα 
υδατοκαλλιέργειας.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι υποβάλουν αίτηση μέσω διαδικτυακής εφαρμογής, 
που λειτουργεί στον ιστότοπο apozimiosi-metro343.alieia.gr,από τις 6 Φε-
βρουαρίου μέχρι και τις 15 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00. Συμπληρώνουν το 
σύνολο των υποχρεωτικών πεδίων της ηλεκτρονικής αίτησης και την ηλε-
κτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, όπου μετά την οριστικοποίηση της αίτησης 
μέσω της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης - ΕΠΑΛΘ, θα παράγεται αποδεικτικό 
επιβεβαίωσης επιτυχούς υποβολής της και θα αποστέλλεται στον ενδιαφερό-
μενο, μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, στη δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνσή 
του.

Για περισσότερες πληροφορίες, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (τηλ. 2131501181, 2131501186, 
2131501184), στη Διεύθυνση Αλιείας Κυκλάδων (τηλ. 2281098829, 
2281098836) και στο Τμήμα Αλιείας Νάξου (τηλ. 2285023990).

Εξηλεκτρισμός μεταφορών
Το Δίκτυο ΔΑΦΝΗ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της μελέτης σκοπιμότητας 
με αντικείμενο τον σταδιακό εξηλεκτρισμό των θαλάσσιων και χερσαίων με-
ταφορών της Αντιπάρου.

Η εν λόγω μελέτη εκπονήθηκε από ΕΠΕΓΑ / AEGEA και την εταιρία Hydrus 
Engineering, αξιοποιώντας τους πόρους του Ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού 
μηχανισμού New Energy Solutions Optimized for Islands (NESOI), μετά από 
την από κοινού υποβολή σχετικής πρότασης του Δήμου Αντιπάρου και της 
Κοινοπραξίας Ε/Γ-Ο/Γ Αντιπάρου, με την υποστήριξη του Δικτύου ΔΑΦΝΗ.

Η επιλογή του φυσικού αντικειμένου βασίστηκε στο γεγονός ότι οι πορθμει-
ακές συνδέσεις, όπως αυτή της Πούντας-Αντιπάρου, λόγω μικρών αποστάσε-
ων θεωρούνται ιδανικές για την υλοποίηση εφαρμογών αποανθρακοποίησης 
θαλάσσιων μεταφορών.

Πιο συγκεκριμένα η μελέτη περιλαμβάνει τα εξής:
- Εγκατάσταση μπαταρίας σε ένα εκ των τεσσάρων πλοίων που λειτουργούν 

στην πορθμειακή σύνδεση της Πάρου με την Αντίπαρο, με σκοπό τον εξηλε-
κτρισμό τμήματος του συμβατικού συστήματος πρόωσης,

- Εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο νησί της Αντι-
πάρου και ενίσχυση του δημοτικού στόλου με ηλεκτρικά οχήματα,

- Δημιουργία υποδομών παράκτιας φόρτισης της μπαταρίας του πλοίου,
- Ανάπτυξη φωτοβολταϊκού σταθμού για την τροφοδότηση των σταθμών 

φόρτισης οχημάτων και πλοίου με καθαρή ενέργεια. 
Μετά το πέρας της μελέτης ο Δήμος Αντιπάρου σε συνεργασία με την Κοινο-

πραξία και την υποστήριξη του Δικτύου ΔΑΦΝΗ θα αναζητήσει τις διαθέσιμες 
πηγές χρηματοδότησης ώστε να αξιολογηθεί η σκοπιμότητα οριστικοποίησης 
των σχετικών τεχνικών μελετών.

Το συγκεκριμένο, υπό μελέτη, έργο μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό 
βήμα για την βιώσιμη ανάπτυξη της Αντιπάρου επιτυγχάνοντας μείωση κα-
τανάλωσης καυσίμων στο νησί με ανάλογη μείωση των εκλυόμενων ρύπων 
αλλά και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ: 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)

Πωλούνται από κατασκευαστή τα 
εξής ακίνητα:
ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ: Παροικίας: Μονο-
κατοικία 353 τ.μ., με κήπο, πισίνα, 
γεώτρηση, ελιές, τιμή 450.000€
ΕΛΗΤΑΣ: Παροικίας: Διαμέρισμα 100 
τ.μ., τιμή 135.000€
Περιοχή ΑΛΥΚΗΣ/ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ:
1) Διαμέρισμα ημιυπόγειο τιμή 
65.000€
2) Ημιυπόγειο 209 τ.μ. τιμή 165.000€
3) Οικοδομή στα μπετά /τούβλα, 
240 τ.μ. συν 3 σκεπαστές βεράντες 
48 τ.μ. Κοντά στην παραλία. Τιμή 
450.000€
4) Μάγγανο διαμέρισμα 240 τ.μ., 
με εξωτερική πισίνα, θέα, τιμή 
320.000€
5) Κτήμα στο Καμάρι Αγκαιριάς 8 

στρέμματα, με άδεια οικοδομής, θέα 
προς Φάραγγα, 2,5 χλμ από θάλασσα, 
τιμή 165.000€
ΘΑΨΑΝΑ: Κτήμα 15.600 τ.μ. με 
κατοικία 55 τ.μ., με μύλο, πηγάδι, 
αποθήκη, πολλές ελιές, θέα στο μο-
ναστήρι Θαψανών και τη θάλασσα, 15 
λεπτά από Παροικία, τιμή 165.000€
ΛΕΙΒΑΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, 6932 285 
768, www.paroshomes.livadas.de

ΘΑΨΑΝΑ: Κτήμα 10,5 στρέμματα 
επί του δρόμου, με ρεύμα. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6946550600.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πωλείται 
αγροτεμάχιο 7.200 m2 με οικοδομική 
άδεια για 4 διώροφες κατοικίες, με 
υπόγειες δεξαμενές και γκαράζ. 
640 m2 συνολικής δόμησης. Θέα 
βουνό - θάλασσα. Τηλ. Επικοινωνίας 
6977442828 - 6974811838

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΟΠΩΛΕΙΟΥ 
πωλείται λόγω γήρατος στην περιοχή 
Αγκαιριά / Αλυκή, τιμή συζητήσιμη, 
ή ζητείται συνέταιρος. Λειβαδάς 
Παναγιώτης: 6932 285 768

ΨΗΣΤΑΡΙΑ – ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ 
πωλείται στη Νάουσα. Τηλ. για 
πληροφορίες: 6975 949 933, (ώρες 
επικοινωνίας μετά τις 5 μ.μ.).

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ενοικιάζεται επί της 
κεντρικής λεωφόρου της Μάρπησ-
σας. Κυρίως αίθουσα καταστήματος 
200 τ.μ., γραφεία 80 τ.μ., αποθήκη 
150 τ.μ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6942826399

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ενοικιάζεται 
πλήρως εξοπλισμένη στο Δρυό. Τηλ. 
για πληροφορίες: 6972 558 231

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΟΔΗΓΟΣ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ζητείται 
από εταιρεία διανομών για άμεση 
πρόσληψη. Απαραίτητα: Απολυτή-
ριο Λυκείου, Δίπλωμα Οδήγησης 
Γ’ Κατηγορίας, Προϋπηρεσία σε 
αντίστοιχη θέση θα ληφθεί σοβαρά 
υπόψη, Ηλικία έως 40 ετών. 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
στείλουν βιογραφικό στο Fax: 22840 
41563, E-mail: arhicom1@otenet.
gr  ή να επικοινωνήσουν στα τηλέ-
φωνα 22840 41252, 41764

ΕΡΓΟΔΗΓΟΣ ζητείται για πλήρη 
απασχόληση σε κατασκευαστική 
εταιρεία στην Πάρο. Επιθυμητά 
προσόντα, εμπειρία και γνώση της 
κατασκευαστικής διαδικασίας και 
του εξοπλισμού, καθοδήγηση συ-
νεργείων, διαχείριση ομάδας έργου, 
ικανότητα ανάγνωσης, κατανόησης 
και υλοποίησης σχεδίων, διατάξεων 
και σχεδιαγραμμάτων. Θα εκτιμηθεί 
επιπλέον γνώση σχεδιαστικών προ-
γραμμάτων. Αποστολή βιογραφικών 
στο : info@jmconstructions.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται για τη 
στελέχωση SUPER MARKET στη 
Μάρπησσα και στην Παροικιά όλων 
των ειδικοτήτων. Κρεοπώλης, 
Ταμίες, Άτομα για ανεφοδιασμό, 
Αποθηκάριοι, Μανάβης. Παρέχεται 
εκπαίδευση. Τηλ. επικοινωνίας: 6943 
279 227

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται για 
τη στελέχωση λογιστηρίου σε SUPER 
MARKET. Παρέχεται εκπαίδευση. Τηλ. 
επικοινωνίας: 6943 279 227

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΠΩΛΗΤΡΙΑ, ζητείται 
από κατασκευαστική εταιρεία στην 

Πάρο, για το κατάστημα λιανικής. 
Αποστολή βιογραφικών στο info@
jmconstructions.gr, τηλέφωνο 
επικοινωνίας: 2284022765.

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για τη θέση 
πωλητή/πωλήτριας καθώς και ένα 
άτομο για τη θέση του οδηγού. Ικανο-
ποιητικός μισθός. Παρέχεται διαμονή. 
Πληροφορίες στο email μας: info@
tserkiparos.gr

ΟΔΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ 
ζητούνται από τη ΜΙΕΤΣΕΛ Α.Ε στο 
υποκατάστημα της στην Πάρο, στα 
πλαίσια συνεργασίας της με μεγάλες 
εταιρείες στον τομέα των τροφίμων. 
Θα εκτιμηθεί προϋπηρεσία σε ανά-
λογη θέση, μισθός ικανοποιητικός. 
Μπορείτε να στείλετε βιογραφικό 
στο email paros.mietsel@gmail.com 
ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο 
τηλέφωνο 22840 26161

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για μόνιμη 
απασχόληση σε φαρμακείο στην 
Πάρο. Απαραίτητη η άριστη γνώση 
αγγλικών. Άλλες ξένες γλώσσες 
ή/και εμπειρία στο χώρο του 
φαρμακείου θα εκτιμηθούν ιδιαίτερα. 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται 
να στέλνουν το βιογραφικό τους στο 
email: parospharma@yahoo.com

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στην Παροικιά για τη θερινή σεζόν, 
στις θέσεις: απογευματινό ρεσε-
ψιονίστ, μπουφέ, συντηρητή. Τηλ. 
Επικοινωνίας: 6947 023 004.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται για μικρό 
ξενοδοχείο στη Παροικιά. Απαραίτητη 
προϋπηρεσία, καλές αποδοχές. Τηλ. 
6934 630438

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από ξενοδοχείο 
στη Χρυσή Ακτή για τη θερινή 
σεζόν, στις θέσεις: ρεσεψιονίστ και 
καμαριέρας. Τηλ. Επικοινωνίας: 6931 
728 111

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ζητείται 
για μόνιμη εργασία από εταιρεία 
διανομών. Απαιτούμενα προσόντα: 
Απόφοιτος Λυκείου, γνώση αγγλικής 
γλώσσας, γνώσεις λογιστικής, γνώ-
ση Η/Υ, δυναμική προσωπικότητα, 
ευγενική συμπεριφορά. Βιογραφικά 
στο Fax : 22840 41563, E-mail: 
arhicom1@otenet.gr ή επικοινωνία 
στα τηλέφωνα 22840 41252, 41764.

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ ζητείται από 
εστιατόριο, για 4ήμερη απασχόληση. 
Τηλ. Επικοινωνίας: 6932362568

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ με προϋπηρεσία 
σε Γ’ κατηγορίας βιβλία (διπλο-
γραφικά) ζητείται από λογιστικό 

γραφείο στην Παροικιά. Αποστολή 
βιογραφικών στο email: dimkasta@
otenet.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ζητείται από το κατά-
στημα ΥΡΙΑ στη Μεσσάδα. Τηλ. Για 
πληροφορίες: 6944115555

ΤΕΧΝΙΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ - 
ΒΟΗΘΟΙ - ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΠΙΣΙΝΑΣ 
ζητούνται για την επιχείρηση 
PiscinesIdeales στην Αλυκή. Προϋπη-
ρεσία θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Πλήρης 
απασχόληση σε ετήσια βάση. Πολύ 
καλές αποδοχές. Για πληροφορίες 
καλέστε στο 22840 28788.

ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ ζητούνται από το 
Ξενοδοχείο ΠΟΣΕΙΔΩΝ 5* στήν Χρυσή 
Ακτή Πάρου, με σχετική εμπειρία. 
Επιθυμητή η γνώση αγγλικής η άλλης 
γλώσσας. Αμοιβή ικανοποιητική. 
Πληροφορίες τηλ.: 6936 898764, 
e-mail: info@ poseidon-paros.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ζητείται 
από ξενοδοχείο στη Νάουσας, από 
Απρίλιο-Οκτώβριο 2023. Αγγλικά, 
Πρόγραμμα Κρατήσεων, ΟΤΑ, προ-
ϋπηρεσία, γαλλικά επιθυμητά. Προ-
σεγμένο, ευγενές και πρόθυμο άτο-
μο, κατά προτίμηση κάτοικος Πάρου. 

Μισθός ασφάλιση διαμονή-διατροφή. 
Βιογραφικό με φωτογραφία info@
zefi-hotel.com τηλ. 6937 263928

 ΥΠΑΛΛΗΛΟ POOL BAR & 
SERVICE ζητείται από ξενοδοχείο 
στη Νάουσα. Γνώση παρασκευής 
καφέδων - ποτών, service πελατών, 
Αγγλικά. Μισθός-ασφάλιση, 
διαμονή-διατροφή. Βιογραφικό με 
πρόσφατη φωτογραφία. info@zefi-
hotel.com, τηλ.6937 263928

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΣ ζητείται για εστιατόριο 
ξενοδοχείου στη Νάουσα, από 
Απρίλιο-Οκτώβριο 2023. Εμπειρία, 
προθυμία, ευγένεια, Αγγλικά. 
Προσφέρεται μισθός-ασφάλιση, 
διαμονή-ημιδιατροφή. Βιογραφικό 
με πρόσφατη φωτογραφία. info@
zefi-hotel.com τηλ.6937 263928

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ έμπειρη ζητείται για 
ξενοδοχείο στη Νάουσα, από Απρί-
λιο-Οκτώβριο 2023, κατά προτίμηση 
κάτοικος Πάρου. Μισθός-ασφάλιση, 
διαμονή-διατροφή. Βιογραφικό με 
πρόσφατη φωτογραφία info@zefi-
hotel.com, τηλ.6937 263928

Πολιτικό μνημόσυνο
Η οικογένεια και οι φίλοι του Μανώλη Ισιγώ-

νη θα πραγματοποιήσουν πολιτικό μνημόσυνο, 
για τον Μανώλη, την Κυριακή 12 Φλεβάρη και 
ώρα 12.00 στο ΚΑΠΗ της Μάρπησσας.

Προαγγελία Γάμου
Ο Ιορδάνης Λεονάρδος του Κωνσταντίνου και 

της Ζαμπέτας το γένος Μπάλιου, που γεννήθηκε 
στην Αθήνα και κατοικεί στην Πάρο και η Erjona 
Ajdinaj του Ismail και της Ferouzia το γένος 
Kaja, που γεννήθηκε στην Αλβανία και κατοικεί 
στην Αθήνα, πρόκειται να παντρευτούν στο Δη-
μαρχείο Πάρου.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ (ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ)
ΙΙ. Αντικείμενο 
Παρακολούθηση/Υποστήριξη κατασκευής έργων της εταιρείας, στις Νήσους Πάρο 
και Αντίπαρο 
ΙΙ. Κύρια χαρακτηριστικά ρόλου 
Υποστήριξη και διαχείριση όλων των διαδικασιών παραγωγής τεχνικών έργων, με 
έμφαση στις πολυτελείς κατοικίες και ξενοδοχεία. 
Δεξιότητες και προσωπικά χαρακτηριστικά
1. Αντίληψη συντονισμού και διαχείρισης όλων των διαδικασιών παραγωγής 

κτηριακών έργων
2. Εμπειρία άνω των δέκα ετών στη διοίκηση τεχνικών έργων/εργοταξίων
3. Διαχείριση κατασκευαστικών συνεργείων και συντονισμός παραγγελιών
4. Αντίληψη συμβάσεων έργων (συμφωνητικών) και τεχνικών προδιαγραφών 

έργων
5. Γνώση Autocad, Sketchup ή Rhino, Photoshop, κλπ 
6. Πολύ καλή γνώση (γραπτή και προφορική) της Αγγλικής γλώσσας.
7. Πολύ καλή γνώση MS Office (excel, word).
8. Γνώση ή επιθυμία για εκμάθηση software χρονικού προγραμματισμού (π.χ. 

MS Project ή συναφούς). 
9. Επιθυμία για επαγγελματική εξέλιξη
10. Γνώση επιπλέον ξένων γλωσσών με προτεραιότητα στη Γαλλική.
11. IT literacy, Εξοικείωση με ηλεκτρονικά μέσα παρακολούθησης έργων.
12. Καλή οργάνωση προσωπικού χρόνου και προτεραιοτήτων, πρωτοβουλίες, 

unsupervised work
13. Δυνατότητα μετακίνησης αν απαιτηθεί (περίπου 10% του χρόνου απασχόλη-

σης)
14. Καλή επικοινωνία (συνάδελφοι, συνεργάτες και πελάτες)
ΙΙΙ. Επιπλέον διευκρινίσεις 
Τύπος Εργασίας: Εργασία πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης με έδρα 
τη Ν. Πάρο, με κατανομή χρόνου ανάλογα με τον φόρτο, μεταξύ γραφείου και 
εργοταξίων. 
Αποστολή Βιογραφικών: cv.constructionparos@gmail.com

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
Από τεχνική - κατασκευαστική εταιρεία ζητείται υπάλληλος για στελέχωση του 
τμήματος λογιστηρίου στην Πάρο.
Απαραίτητα προσόντα:
• Προϋπηρεσία σε λογιστική διαχείριση (διπλογραφικά – απλογραφικά 

βιβλία), καταχώρηση στοιχείων, διευθέτηση φορολογικών & ασφαλιστικών 
υποχρεώσεων 

• Πτυχίο οικονομικής ή λογιστικής κατεύθυνσης
• Πολύ καλή γνώση Αγγλικής, γραπτού και προφορικού λόγου
• Άριστη γνώση MS Office
• Σύνταξη και έκδοση ΑΠΔ - ΕΡΓΑΝΗ οικοδομοτεχνικών έργων
• Έμφαση στη λεπτομέρεια
• Θέληση για εκμάθηση και ενσωμάτωση σε μια ομάδα με διεθνείς εμπειρίες 

και επαφές, σύγχρονες μεθόδους μελέτης, διαχείρισης και κατασκευής έργων
 Επιθυμητά προσόντα:
• Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση θα συνεκτιμηθεί αναλόγως
• Χρήση λογιστικών εφαρμογών
Αποστολή βιογραφικού στο email: cv.constructionparos@gmail.com

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

Αγγελία έως 15 λέξεις
1 έκδοση: 10,00€ / 3 εκδόσεις: 20,00€ 
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Ξενώνας 
Νάουσας...  
Η αρχή...

Αυτό το άρθρο είχε δημιουργηθεί τον Αύγου-
στο του 2021, αλλά δεν δόθηκε προς δημοσί-
ευση. Ίσως καλύτερα, γιατί μετά την «υπόθεση» 
του δημοτικού καφενείου, σήμερα είναι πιο επί-
καιρο και δείχνει την διαφορά πολιτικής αντίλη-
ψης που υπάρχει.

Γράφαμε λοιπόν...
Όταν έχεις στα χέρια σου την εξουσία και μπο-

ρείς να επιβάλλεις κάτι, τότε αυτό εκ των υστέ-
ρων τις περισσότερες φορές σε «δικαιώνει».

Γιατί συμβαίνει αυτό;
Διότι οι εναλλακτικές προτάσεις δεν γίνονται 

αντιληπτές από τους πολλούς, από την στιγμή 
που μένουν μόνο στα χαρτιά και δεν γίνονται 
πράξη. Έτσι βλέπουν μόνο το «δέντρο που φυ-
τεύτηκε» και όχι το δάσος που θα μπορούσε να 
είχε δημιουργηθεί, στην ίδια θέση. Δηλαδή το 
«δάσος του πολιτισμού».

Στην περίπτωση μας αυτό ισχύει σε μεγάλο 
βαθμό, καταδεικνύοντας για πολλοστή φορά τον 

τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται οι πλειο-
ψηφίες την δημοτική περιουσία.

Η τακτική ή η πρακτική είναι η ίδια εδώ και 
πολλά χρόνια. Μένει ένα δημοτικό ακίνητο αφη-
μένο στην «τύχη του» χωρίς επισκευές και συ-
ντηρήσεις ώστε να βρεθεί σε κακό χάλι. Αυτό 
γίνεται ή με σκοπό συγκεκριμένο ή λόγω ανικα-
νότητας και αδιαφορίας.

Ο συγκεκριμένος σκοπός είναι να υπάρχει μία 
εκ των προτέρων «μυστική συμφωνία» να παρα-
χωρηθεί σε συγκεκριμένο «πρόσωπο».

Η ανικανότητα και η αδιαφορία είναι εκείνες 
που δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες, 
ώστε σ’ ένα δημοτικό συμβούλιο, αλλά και στην 
κοινωνία, να λεχθούν με αγανάκτηση τα παρα-
κάτω λόγια:

«Δώστε το επιτέλους και σε οποιονδήποτε 
προκειμένου να επισκευαστεί και να μην 
έχει αυτή την αποκρουστική εικόνα, αλλά 
και να πάψει να είναι επικίνδυνο για τους 
διερχομένους».

Εδώ ισχύει η δεύτερη περίπτωση, της με δι-
αγωνιστικές διαδικασίες παραχώρησης για ει-
κοσιπέντε χρόνια με υποχρέωση την επισκευή 
του, ένα τίμημα ετήσιο που ξεκινά μετά τα πέντε 
πρώτα χρόνια και την παραχώρηση στον Δήμο 
του κάτω χώρου για πολιτιστικές δράσεις.

Η δημοτική αρχή θεώρησε ικανοποιητικά τα 
ανταλλάγματα, η αντιπολίτευση όχι μόνον μη 
ικανοποιητικά, αλλά και απαράδεκτη την αρχι-
κή απόφαση περί παραχώρησης.

Υπήρξε ενδιάμεσα ένα «σκοτεινό σημείο», θα 
λέγαμε τακτικής καθυστερήσεων σε πρόταση (με 
ολοκληρωμένες μελέτες) της δημοτικής επιχει-

ρήσεως «Πάρκο Πάρου», για δημιουργία πολι-
τιστικού κέντρου με αξιοποίηση χορηγιών από 
σημαντικό ίδρυμα.

Έτσι φτάσαμε στο σήμερα, όπου με τυμπανο-
κρουσίες η δημοτική αρχή θα το επικοινωνήσει 
ως κάτι το σημαντικό, ο επενδυτής θα το εκμε-
ταλλευτεί προσδοκώντας οφέλη και θα υπάρχει 
ένα ολοκαίνουργιο κτήριο στην θέση του ερει-
πίου.

Με τα «αν» δεν γίνεται πολιτική κι έτσι 
κανείς δεν θα μάθει, αν η λύση ενός πο-
λιτιστικού κέντρου, δηλαδή η αναστήλωση 
και αξιοποίηση του με διαφορετικό τρόπο 
και με ευρωπαϊκά και κρατικά κονδύλια ή 
χορηγίες θα ήταν καλύτερη και «πιο συμ-
φέρουσα» (το συμφέρον έχει πολλές δια-
στάσεις).

Αυτά όμως είναι δύσκολα πράγματα και ως 
γνωστόν τρομάζουν τις δημοτικές αρχές χωρίς 
όραμα. Έτσι η «δικαίωση» θα συντελεστεί με τον 
εύκολο τρόπο και την επιλογή του βατού δρό-
μου, του μη στρωμένου με αγκάθια.

Σειρά τώρα έχει η κοινότητα Μάρπησσας και 
ο ξενώνας στο Πίσω Λιβάδι... Είναι μεγάλο λά-
θος αυτό που πάει να γίνει... Το Πίσω Λιβάδι δεν 
χρειάζεται άλλες πέντε ή έξι ενοικιαζόμενες κα-
τοικίες, χρειάζεται ένα κέντρο πολιτισμού.

Το ξαναλέμε, ο Δήμος Πάρου δεν χρειάζεται 
αλλαγή διαχείρισης, χρειάζεται αλλαγή πολιτι-
κής.

ΥΓ: Παρεμπιπτόντως, ακόμη μέχρι σήμερα δεν 
έχει παραδοθεί ο κάτω χώρος (αίθουσα πολιτι-
σμού) στον Δήμο που ήταν υποχρέωση του ενοι-
κιαστή.

του Αθανάσιου Μαρινόπουλου

Οι δύο βασικές δεξαμενές αλίευσης ψήφων από 
τα λεγόμενα κόμματα εξουσίας και όχι μόνο, 
είναι οι νέοι ψηφοφόροι και οι ευρισκόμενοι, 
σύμφωνα με τις δημοσκοπικές έρευνες, στην 
«γκρίζα» ζώνη. 

Οι λεγόμενοι αναποφάσιστοι που θα αποφασί-
σουν, λίγες μέρες πριν από τις εκλογές ή πάνω 
από την κάλπη αρκετές φορές. Παρά το γεγο-
νός ότι τα πολιτικά κόμματα επιστρατεύουν τη 
γνωστή σε όλους μας στρατηγική της ακραίας 
πόλωσης, ο αριθμός των αναποφάσιστων ψηφο-
φόρων παραμένει υψηλός και δείχνει ότι υπάρ-
χει ένα σημαντικό ακροατήριο, που μπορεί να 
διαμορφώσει το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Σύμφωνα με τις δημοσκοπικές εταιρείες, το 

μεγαλύτερο ποσοστό των αναποφάσιστων στις 
εκλογές του 2019, ψήφισε το ΚΙΝΑΛ και το μι-
κρότερο τον ΣΥΡΙΖΑ. Στις επικείμενες εθνικές 
εκλογές, οι εκροές από τους ψηφοφόρους του 
2019 της Νέας Δημοκρατίας, φαίνεται ότι κα-
τευθύνονται στην «γκρίζα» ζώνη, στην αδιευ-
κρίνιστο ψήφο και δεν πάνε σε άλλο πολιτικό 
κόμμα.

Αποτέλεσμα, με μία σωστή επικοινωνιακή 
στρατηγική όπως το «άνοιγμα» στις ανάγκες και 
τα ζητούμενα της νεολαίας, για κοινωνική κα-
τοικία, επιδότηση φοιτητικής εστίας, διευκολύν-
σεις ενοικίασης και άλλα, μπορεί να κάνουν πιο 
εύκολη την επαναπροσέγγιση και επαναφορά 
τους.

Σύμφωνα και πάλι με τις έρευνες αλλά και 
από τις εκτιμήσεις γνωστών πολιτικών αναλυ-
τών, το μεγαλύτερο μέρος των αναποφάσιστων 
ψηφοφόρων, τοποθετούνται στο χώρο της κε-
ντροαριστεράς. Είναι οι λεγόμενοι προοδευτικοί 
ψηφοφόροι.

Με σωστή στρατηγική προσέγγιση από τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης, που ανήκουν στον 
προοδευτικό χώρο, έχουν τη δυνατότητα να αυ-
ξήσουν τα ποσοστά τους,διεκδικώντας μεγαλύ-
τερο μερίδιο του προοδευτικού χώρου. Ακόμη κι 
αν ξεκινάνε από μονοψήφια ποσοστά, μπορούν 
να φτάσουν σε «υψηλά διψήφια». Μεγάλη προ-
σοχή θα πρέπει να δοθεί στους αναποφάσιστους 
της γενιάς Generation Z, ηλικίας 17 έως 25 
ετών, λόγω της έλλειψης ιδεολογικών στεγανών 
και παντελούς αδιαφορίας, για την έκβαση του 
εκλογικού αποτελέσματος.

Ένα μεγάλο ποσοστό των νέων, που θα έρθει 
να προστεθεί στο αναμενόμενο υψηλό ποσοστό 
της αποχής, από τις κάλπες. Ο τομέας του πολι-
τισμού, τα διάφορα φεστιβάλ και οι στοχευμένες 
παροχές αποτελούν τα «κλειδιά» στη διεκδίκηση 
ενσωμάτωσης των νέων στα πολιτικά κόμματα.

Η γυναικεία συμμετοχή καθώς και θέματα 
ισότητας των δύο φύλων και τα ανθρώπινα δι-
καιώματα, παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην 
πρόθεση ψήφου των νέων ηλικιών.

Εκείνο που σίγουρα διαφεύγει από τις στρα-
τηγικές των κομμάτων, είναι η εκπεφρασμένη 
άποψη των νέων και εδραιωμένη πεποίθηση 
τους ότι η ψήφος τους δεν παίρνετε στα σοβαρά 
από τους πολιτικούς, την επομένη των εκλογών!

Άρα, γιατί να πάνε να ψηφίσουν όταν τίποτα 
δεν πρόκειται να αλλάξει!

πολιτικό αποτύπωμα 
του Θανάση Παπαμιχαήλ 
Επικοινωνιολόγου

Νέοι και Αναποφάσιστοι,  
το εκλογικό ζητούμενο των 
πολιτικών κομμάτων!
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Συνεχείς νίκες του 
κινήματος κατά των 
αιολικών σταθμών

«Κανένας 
αγώνας δεν  
πάει χαμένος»

Οι αγώνες των κινημάτων που αναπτύχθηκαν σε 
όλη τη χώρα κατά των σχεδιαζόμενων αιολικών 
πάρκων σε βουνοκορφές με την εξαφάνιση δα-
σών, οικοσυστημάτων για την τοποθέτηση πυλώ-
νων υψηλής τάσης και φυσικά τη διάνοιξη νέων 
δρόμων, για τη μεταφορά των υλικών στις κορυ-
φές, φαίνεται πως έχουν αντίκρισμα. Επιβεβαιώ-
νοντας ότι οι μόνοι χαμένοι αγώνες είναι όσοι δε 
δόθηκαν ποτέ!

Υποστηρίζουν κάποιοι, οι οποίοι δε λογάριαζαν 
την αντίδραση των τοπικών κοινωνιών ή ακόμα 
χαρακτήριζαν με ειρωνικό λόγο τις συγκεντρώσεις 
και τις κινητοποιήσεις των πολιτών, ότι τώρα βλέ-
πουν πως η δύναμη του λαού είναι πιο μεγάλη 
δύναμη από κάθε σχεδιασμό πολυεθνικών 
εταιρειών ή τις δοσοληψίες του κεφαλαίου 
με την πολιτική σκηνή.

Η πολιτική «παραχώρηση» αδειών σε επενδυτι-
κά σχέδια για αιολικά πάρκα καταλήγει στη λεη-
λασία των βουνών με «fast track» διαδικασίες, με 
τεράστιο κόστος για τη φυσική, τοπική αλλά και 
τουριστική ταυτότητα, και δραματικό οικολογικό 
αποτύπωμα, την ίδια ώρα που έχουμε πιάσει τον 
υποτιθέμενο στόχο εγκατεστημένης ισχύος 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ήδη από 
το 2013.

Ο αγώνας για τη σωτηρία των περιοχών της 
Πάρου, στην οποία θέλουν να εγκαταστήσουν τις 
φαραωνικού τύπου ανεμογεννήτριες και οι οποί-
ες θα αλλοιώσουν μια για πάντα το φυσικό τοπίο 
του νησιού μας, βρίσκεται σ’ ένα κρίσιμο σημείο. 
Πολλοί πιστεύουν ότι λόγω των επικείμενων βου-
λευτικών εκλογών, αλλά και των δημοτικών που 
επέρχονται, τίποτα δε θα γίνει -τουλάχιστον- για 
το 2023. Αυτό είναι μία μεγάλη παγίδα και ενέχει 
κινδύνους, αφού έτσι κι αλλιώς οι εταιρείες δεί-
χνουν απτόητες στα επενδυτικά τους σχέδια και 
φυσικά τίποτα δεν αποκλείει να υπάρχουν στη 
συνέχεια κι άλλες άδειες για νέες πιο τεράστιες 
ανεμογεννήτριες.

Οι νίκες των κινημάτων

Η πρώτη μεγάλη νίκη του κινήματος κατά των 
αιολικών πάρκων ήρθε στα Άγραφα, με την αρ-
νητική γνωμοδότηση της Διεύθυνσης Διαχείρισης 
Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), 
για τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
των Αιολικών Σταθμών, εντός της Ζώνης Ειδι-
κής Προστασίας (ΖΕΠ), του δικτύου NATURA στα 
Άγραφα. Ο αγώνας αυτός ξεκίνησε το 2018 
και φαινόταν δύσκολο να έχει θετική κατά-
ληξη, γιατί οι άδειες είχαν ήδη δοθεί. Όμως 
το πείσμα και η αγωνιστικότητα όσων πήραν 
μέρος έφερε αποτέλεσμα. Η εξέλιξη αυτή έχει 
εξαιρετική σημασία με γνώμονα τον περιορισμό 
των επιπτώσεων από την εγκατάσταση των ανε-

μογεννητριών στη βιοποικιλότητα και ιδιαίτερα 
στην ορνιθοπανίδα.

Η άλλη μεγάλη νίκη είναι στην Κρήτη, όπου το 
Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε ως παρά-
νομη, την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών 
Όρων (ΑΕΠΟ) του πρώην υπουργού ΥΠΕΝ, Κω-
στή Χατζηδάκη, όσον αυτή αφορά το Υποέργο 1, 
δηλαδή το τμήμα του Υβριδικού Έργου Αμαρίου 
που αφορά την εγκατάσταση γιγάντιων ανεμογεν-
νητριών στην ορεινή περιοχή του δήμου Σητείας. 
Με την απόφαση αυτή στην πραγματικότητα 
μπλοκάρεται το σύνολο του έργου. Οι λόγοι 
της ακύρωσης ήταν ότι δεν τηρούνται οι ελάχιστες 
επιτρεπόμενες αποστάσεις τεσσάρων ανεμογεννη-
τριών από κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους, 
ενώ το δικαστήριο έκρινε ότι η εταιρεία έπρεπε να 
εκπονήσει Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση (Ορνι-
θολογική Μελέτη), Στη συγκεκριμένη περίπτωση 
ο αγώνας των κατοίκων της περιοχής κράτησε επί 
6 συναπτά χρόνια.

Μία άλλη -ξεχωριστή νίκη- ήταν αυτή που ση-
μειώθηκε στα νησιά Αμοργός, Ίος, Αστυπάλαια 
και Ανάφη, αφού η άδεια παραγωγής του αιο-
λικού εργοστασίου ακυρώθηκε! Το αιολικό εργο-
στάσιο που σχεδίαζε να κατασκευάσει η γαλλική 
εταιρεία EDF στα νησιά ακυρώθηκε από τη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας, καθώς οι κάτοχοι αδειών 
παραγωγής σταθμών ΑΠΕ έπρεπε να προσκομί-
σουν εγγυητική επιστολή βεβαίωσης παραγωγού, 
προκειμένου οι άδειες αυτές να διατηρηθούν σε 
ισχύ, κάτι όμως που δεν έγινε ποτέ. 

Ρόλο σ’ αυτήν την άρνηση της Γαλλικής 
εταιρείας ήταν ο αγώνας που δόθηκε ενά-
ντια στην καταστροφική αυτή επένδυση στα 
εν λόγω νησιά από τους κατοίκους τους με 
τις δυναμικές τους κινητοποιήσεις ιδιαίτερα 
στην Αιγιάλη και τη Χώρα της Αμοργού. Ένας άλ-
λος λόγος που βοήθησε ήταν και η προβολή που 
δόθηκε από ελληνικά και ευρωπαϊκά ΜΜΕ 
στην υπόθεση, ενώ και το ρεπορτάζ του γερμανι-
κού «ARD», για την αιολική ενέργεια στο Αιγαίο, 
βοήθησε τα μέγιστα ώστε το θέμα να πάρει διαστά-
σεις και στο εξωτερικό. 

Και νίκες ενάντια... στη φοβέρα!

Με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου 
Αθηνών απορρίφθηκε ως απαράδεκτη η αγωγή 

της εταιρείας αιολικών «WRE ΕΛΛΑΣ», κατά της 
«Εφημερίδας των Συντακτών» και του δημοσιο-
γράφου Τάσου Σαραντή. 

Η αγωγή της «WRE ΕΛΛΑΣ», αξίωνε το ποσό των 
225.000 ευρώ από την εφημερίδα και τον δημο-
σιογράφο, μεταξύ άλλων, για δήθεν «δημοσίευση 
ψευδών, συκοφαντικών και προσβλητικών για την 
εταιρεία ισχυρισμών» που προσβάλλουν «βάναυ-
σα το νομικό πρόσωπο της εταιρείας και θίγοντας 
ευθέως την επιχειρηματική δραστηριοποίησή της». 
Η εταιρεία κατηγόρησε τον συντάκτη και την εφη-
μερίδα ότι παρότρυνε «επί της ουσίας τους πολίτες 
να παραβιάζουν και να μη σέβονται τις δικαστικές 
αποφάσεις, παρακινώντας τους σε κινητοποιήσεις 
παρεμπόδισης της νόμιμης λειτουργίας της».

Αφορμή για το ρεπορτάζ αποτέλεσε το γεγονός 
ότι η εταιρεία «WRE ΕΛΛΑΣ» είχε επιδοθεί σε ένα 
πρωτοφανές μπαράζ μηνύσεων και αγωγών σε 
όλους όσοι έχουν αντιταχθεί στην εγκατάσταση 
αιολικού πάρκου στα Κουλέντια του δήμου Μο-
νεμβασίας.

Σε εγρήγορση στην Πάρο

Η Δημοτική Επιτροπή κατά της εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών στην Πάρο, όπου συμμετέχουν 
φορείς, συλλογικότητες και πολίτες, βρίσκεται σε 
εγρήγορση και έχουν συνεχή ενημέρωση. 

Σε ότι αφορά την εκδίκαση της υπόθεσης στο 
Σ.τ.Ε. αυτή πήρε νέα αναβολή και θα εκδικαστεί 
τελικά την Τετάρτη 1η Μαρτίου. Αναφέρεται 
ότι έχει γίνει και μία άλλη προσφυγή κατά της ΡΑΕ 
(Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας), από φορείς και 35 
διαφορετικές οντότητες. Η τελευταία προσφυγή 
είναι τόσο για τυπικούς, όσο και για ουσιαστικούς 
λόγους. Σημειώνουμε εδώ, ότι όταν δόθηκαν οι 
αρχικές άδειες στις εταιρείες για την εγκατάσταση 
των ανεμογεννητριών, έπρεπε ως αντιστάθμισμα 
να προσφέρουν με δικά τους χρηματικά κεφάλαια 
στην ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών με την 
ηπειρωτική Ελλάδα. Αυτό δεν έγινε ποτέ, αφού το 
έργο της διασύνδεσης ανέλαβε ο ΔΕΔΔΗΕ. Έτσι, 
ήρθε η πολιτεία και άλλαξε στη συνέχεια τον νόμο! 
Τέλος, στην υπόθεση της εκδίκασης στο Σ.τ.Ε. για 
την Πάρο, έχουν συμπεριληφθεί νέα στοιχεία που 
δεν είχαν ληφθεί υπόψη αρχικά και έχουν να κά-
νουν με την ορνιθοπανίδα του νησιού μας.

περιβάλλον
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Α.Ε. Πάρου:

Άνετη πρόκριση 
στο κύπελλο

Συνεχίζοντας τις εξαιρετικές εμφανίσεις του τε-
λευταίου διαστήματος, η Α.Ε. Πάρου πέρασε νι-
κηφόρα από το δημοτικό στάδιο Νάξου όπου επι-
κράτησε με σκορ 5-0 του τοπικού ΠΑΣ, για την α’ 
φάση του κυπέλλου της Ε.Π.Σ. Κυκλάδων. Έτσι, η 
Παριανή ομάδα πήρε το εισιτήριο για την επόμενη 
φάση του θεσμού, εκεί όπου θα βρει στον δρόμο 
της τον συντοπίτη Α.Ο.Π., σε νοκ-άουτ παιχνίδι.

Αγωνιστικά το παιχνίδι δεν αντέχει ιδιαίτερη 
ανάλυση, αφού η Α.Ε.Π. ήταν ανώτερη και πέτυχε 
μία εύκολη και ευρεία νίκη. Παράλληλα, δόθηκε 
η ευκαιρία στον τεχνικό της ομάδας Αλέκο Αλε-
ξανδρή να δοκιμάσει κάποια νέα παιδιά και να 
τσεκάρει την αγωνιστική ετοιμότητα ενόψει των 
τριών σημαντικών και δύσκολων αναμετρήσεων 
που ακολουθούν για το πρωτάθλημα.

Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με την Α.Ε. Πάρου να 
προηγείται με 2-0, σκορ το οποίο διαμορφώθηκε 
στο πρώτο τέταρτο. Ειδικότερα, στο 13’ ο Γιαννού-
λης με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι (που κέρδισε ο Ε. 
Κρητικός σε ανατροπή του από τον Πετρόπουλο) 
άνοιξε το σκορ, ενώ στο 15’ ο Καμπάσης με κεφά-
λια, έπειτα από συνεργασία Γιαννούλη και Παντε-
λαίου, ζευγάρωσε τα τέρματα της ομάδας του.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός άνοιξε περισσό-
τερο και η Α.Ε. Πάρου δημιούργησε αρκετές φά-
σεις και σημείωσε τρία ακόμη τέρματα. Στο 53’ με 
ωραίο πλασέ στη κίνηση του Ε. Κρητικού, έπειτα 
από σέντρα του Παπαδόπουλου, στο 55’ με όμορ-
φο διαγώνιο σουτ του Βαθρακοκοίλη μέσα από την 
περιοχή, μετά από κάθετη πάσα του Γιαννούλη και 
στο 69’ με σκόρερ τον Ραγκούση που έκλεψε την 
μπάλα, από ασυνεννοησία των αντίπαλων αμυντι-
κών, πέρασε τον τερματοφύλακα και πλάσαρε σε 
κενή εστία.

ΠΑΣ Νάξου: (Μαράκης), Ξενάκης, Λαγογιάν-

νης (68’ Κατσούλης), Πετρόπουλος, Φάρκωνας, 
Τόνι (68’ Χότζα), Κουφόπουλος (83’ Ρετζέπι), Ζα-
φείρης, Ζούλης (46’ Μαυρίδης), Χωριανόπουλος 
(68’ Πράσινος), Λέκκας, Βαλέττας.

Α.Ε. Πάρου: (Αλεξανδρής), Ρούσσος, Δ. Κρη-
τικός, Παπαδόπουλος, Γαβαλάς, Καμπάσης (56’ 
Γκ. Λόκα), Παντελαίος (46’ Μουράι), Βασιλόπου-
λος (46’ Κρ. Λόκα), Ε. Κρητικός (69’ Στ. Κρητικός), 
Γιαννούλης (73’ Καργιώτης), Ραγκούσης, Βαθρα-
κοκοίλης.

Δήλωση Αλεξανδρή

Ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας 
και την διάθεση των ποδοσφαιριστών εμφανίστη-
κε στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι κυπέλλου ο 
τεχνικός της Α.Ε.Π. Αλέκος Αλεξανδρής, τονίζο-
ντας τα εξής:

«Είμαι πολύ ευχαριστημένος από την προσπά-
θεια των παικτών αυτές τις 20 μέρες που βρί-
σκομαι στην ομάδα. Τα παιδιά έχουν αλλάξει την 
φιλοσοφία τους και τη προσέγγιση απέναντι στο 
άθλημα και αυτό φαίνεται στο γήπεδο αλλά και 
στα αποτελέσματα. Κάναμε δύο καλές νίκες και για 
το πρωτάθλημα και για το κύπελλο, έχουμε χτίσει 
αυτοπεποίθηση και επίσης το ευχάριστο είναι ότι 
ενσωματώθηκαν στην ομάδα και κάποιοι μικροί 
που είναι απαραίτητοι. Είμαστε σε μία διαδικασία 
να φτιάξουμε μία ομάδα ανταγωνιστική για το υπό-
λοιπο της φετινής σεζόν και να χτίσουμε πάνω σε 
αυτή για την επόμενη χρονιά. Στόχος μας είναι να 
προχωρήσουμε και να διακριθούμε στο κύπελλο, 
αφού στο πρωτάθλημα λόγω της τιμωρίας έχουμε 
μείνει πίσω και δεν μπορούμε να διεκδικήσου-
με κάτι περισσότερο. Τώρα ακολουθούν δύσκολα 
παιχνίδια με Σαντορίνη, Σύρο και Νάξο, στα οποία 
πιστεύω πως μπορούμε να δείξουμε το καλό μας 
αγωνιστικό πρόσωπο. Θέλουμε τη στήριξη του κό-

σμου, είναι σημαντικό για την ομάδα και τον κα-
λούμε στο γήπεδο».

Εντός με Σαντορίνη

Με την διεξαγωγή της 13ης αγωνιστικής θα 
συνεχιστεί το πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας, 
όπου η Α.Ε. Πάρου θα υποδεχθεί απόψε (11/2, 
20.00) τον Α.Σ. Σαντορίνης. Μάλιστα για το παι-
χνίδι αυτό θα έχετε την ευκαιρία να ενημερώνεστε 
live για την εξέλιξή του, μέσω της ιστοσελίδας μας 
(fonitisparou.gr).

Ακόμα, η πρωτοπόρος Ελλάς Σύρου θα φιλοξε-
νηθεί αύριο (12/2, 14.45) από τον Παμμηλιακό, 
ενώ ρεπό για την αγωνιστική έχει ο Πανναξιακός.

Η βαθμολογία:
1. Ελλάς Σύρου  22 β. (8 αγώνες)
2. Σαντορίνη  13 β. (10 αγώνες)
3. Πανναξιακός 12 β. (9 αγώνες)
4. Παμμηλιακός 8 β. (10 αγώνες)
5. Α.Ε. Πάρου  0 β. (9 αγώνες)
* Η Α.Ε. Πάρου δέχθηκε ποινή -10 βαθμών
** Ο Α.Ο. Πύργου τέθηκε εκτός πρωταθλήματος

«Δράση» στις υποδομές

Μετά τις αναβολές αγώνων, λόγω των καιρικών 
συνθηκών του π. Σαββατοκύριακου, επιστρέφουν 
στη «δράση» τα τμήματα υποδομών των Παρια-
νών συλλογών.

Ειδικότερα, για τον 2ο όμιλο του πρωταθλήμα-
τος Κ14, ο Α.Ο. Πάρου θα υποδεχθεί (12/2, 19.30) 
τον ΠΑΣ Νάξου, ενώ εκτός έδρας παιχνίδια έχουν 
να δώσουν ο Νηρέας απέναντι στο Φιλώτι (11/2, 
14.00) και ο Μαρπησσαϊκός απέναντι στον Παν-
θηραϊκό (11/2, 18.30).

Επίσης, για τον 3ο όμιλο του πρωταθλήματος 
Κ12, ο Νηρέας θα φιλοξενηθεί (11/2, 15.00) από 
τον ΠΑΣ Νάξου.

αθλητικά

Μπάσκετ
Αγωνιστικό κενό υπήρξε και στο μπάσκετ, μετά 

της αναβολής της αγωνιστικής από την Ε.Σ.Κ. Κυ-
κλάδων. Αυτό το Σαββατοκύριακο θα διεξαχθούν 
κανονικά τα μικρά πρωταθλήματα, με σημαντικές 
αναμετρήσεις για τους εκπροσώπους της Π.Ε. Πά-
ρου, ενώ στον... χορό μπαίνουν επιτέλους και οι 
άνδρες του Α.Ο.Π. που αγωνίζονται στη Σαντορίνη.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:
11/2, 13.30: Πανναξιακός-Πλοηγός (Παίδων)
11/2, 19.00: Σαντορίνη-Α.Ο. Πάρου (Εφήβων)
12/2, 11.00: Σαντορίνη-Α.Ο. Πάρου (Ανδρών)
12/2, 14.00: Μαρπησσαϊκός-Φανάρια (Κορασίδων)
12/2, 20.00: Α.Ο. Πάρου-Φανάρια Α’ (Παίδων)



Νέα χρονιά. Νέοι στόχοι.
Νέες απαιτήσεις.

Συνεχίζουµε δυναµικά
µε ανανεωµένη ιστοσελίδα.


