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Και τι δεν σας έχω σήμερις. Είμαι σε καλή κατά-
σταση, καθώς η Παναθηναϊκάρα του τρισμέγιστου 
προέδρου Αλαφούζου, πήρε άδεια για να μετέχει 
στο επόμενο πρωτάθλημα. Δεν την λες και μικρή 
επιτυχία αυτή; Κάτι είναι. Αλαφούζο έχω πρόε-
δρα…

Δ.Μ.Μ.

Καλά κρασιά στο τρισέλιδο παρασκήνιο που γρά-
φουν οι μέσα σελίδες της Φ.τΠ. για τις δημοτικές 
εκλογές του Μαΐου 2014. Διάβασα, ξαναδιάβασα, 
ματαξαναδιάβασα, αλλά πουθενά δεν είδα το όνο-
μα του Στρατή να παίζει. Και Στρατής στην Πάρο, 
είναι μόνο ένας. Αυτός που βγάζει δόντια! Μα πως 
τα γράφω ο μπαγάσας. Σας είπα. Είμαι σε φόρμα 
αυτές τις μέρες!

Δ.Μ.Μ.

Καλά. Δεν παίζεται ο κ. Π. Ρήγας. Έκανε ερώτη-
ση στη Βουλή και ζητάει να μάθει για τις ελλείψεις 
του ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες. Μάλιστα! Συγγνώμη 
τώρα και με συμπάθεια δηλαδή. Ο κ. Ρήγας, στην 
ερώτησή του σημειώνει τα προβλήματα που προ-
καλούνται στους παραθεριστές του καλοκαιριού –
όχι οι μόνιμοι κάτοικοι δεν έχουν ανάγκη το ΕΚΑΒ 
όλο το 24ώρο- από την έλλειψη διασωστών. Αυτό 
που θέλω να ρωτήσω, για να μη σαλτάρω από το 
παραθύρι μου και σκάσω ωσάν νεράντζι φαρδύς-
πλατύς στην Παλιά Αγορά Παροικιάς, είναι: «ΒΡΕ 
ΠΑΙΔΙΑ Ο ΡΗΓΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΒΈΡΝΗΣΗ 
εδώ και τόσα χρόνια;». Ο κ. Ρήγας, δεν έχει ψηφί-
σει όλα τα μνημόνια και με τα δύο του χέρια; Δηλα-
δή, να την έκανε την ερώτηση ο Συρμαλένιος, τον 
καταλαβαίνω. Αλλά, ο Ρήγας; Ήμαρτον! Θου Κύριε 
φυλακήν τω στόματί μου και θύραν περιοχής περί 
τα χείλη μου.

Δ.Μ.Μ.

316 ανακοινώσεις αντάλλαξαν «Ενότητα» και 
ΚΕΠ Πάρου, για το λιμάνι που είναι υπό σκέψη στο 
Καμινάκι. Ωραία. Καλά κάνουν και δικαίωμά τους. 
Εγώ, τι στο καλό έφταιξα, που έτσι και αλλιώς δεν 
ψήφισα κανέναν τους, να πρέπει να κάνω αποδελ-
τίωση και να καταλάβω τι λένε. Καλά, το τι είχα 
ψηφίσει το 2010 είναι μία άλλη ιστορία, αλλά τώρα 
μη γίνεται κακοί… Τα έχουμε πει. Μέχρι Πολιτική 
Άνοιξη και Σαμαρά φανατικά, είχα ψηφίσει κάποτε. 

Δ.Μ.Μ.

Λοιπόν, τα καλύτερα τα έχω δει στο Συντονιστι-
κό Φορέων για την υγεία. Και δεν κάνω καθόλου 
πλάκα. Έχω «ανακαλύψει» εκεί, δύο κυρίες, που 

βάζουν κάτω πολλούς δημοτικούς συμβούλους. 
Και οι δύο έχουν πολύ καλή σκέψη και πραγματικά 
απορώ πως δεν τις έχουν «μυριστεί» τα σαΐνια των 
δημοτικών συνδυασμών. Μιλάμε ότι στη τελευταία 
συνεδρίαση έπαθα πλάκα με την τοποθέτηση της 
μίας εκ των δύο κυριών και πραγματικά τη ζήλεψα 
για την μαγκιά της και το λόγο που διατύπωσε, σε 
μία στιγμή μάλιστα, που οι περισσότεροι εκπρόσω-
ποι φορέων συμφωνούσαν για το αντίθετο απ’ όσα 
υποστήριξε εκείνη.

Δ.Μ.Μ.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Συντονιστικού 
φορέων υγείας, έγινε και μία απρέπεια κατά του 
προέδρου της τοπικής ΝΔ κ. Κώστα Ροδίτη. Ο τε-
λευταίος, έδωσε τόπο στην οργή και σηκώθηκε και 
έφυγε. Αγαπητέ Κώστα, είναι ευνόητο πως όλοι οι 
υπόλοιποι δεν συμφωνούμε και σου εκφράζουμε 
τη λύπη μας για το γεγονός. Η στήλη μας διαφωνεί 
κάθετα μαζί σου για ορισμένες τοποθετήσεις του, 
αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν αγαπάς πραγμα-
τικά το νησί και πασχίζεις γι’ αυτό. Αν και δεν ευ-
θυνόμαστε εμείς για το γεγονός σου εκφράζουμε 
την πλήρη συμπάθειά μας και σου ζητούμε ΕΜΕΙΣ 
συγγνώμη.

Δ.Μ.Μ.

Πάμε και στο τέλος των σημερινών «διαφωνι-
ών», με τα «αίσχη» του δημοτικού συμβούλου, Σ. 
Καστρουνή! Δεν φθάνει που η αμφίεσή του στις 
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι για 
την παραλία και μόνο, δεν φθάνει που είναι Σού-
ριζα- Εκουμού (και αυτό «κακό» είναι), τώρα, μας 
φέρνει το ποδήλατό του και μέσα στο Δημαρχείο! 
Αψευδής μάρτυρας η φωτογραφία που δημοσι-
εύουμε! O tempora o mores, τον Αλαφούζο μου 
μέσα!

Δ.Μ.Μ.

Η θέση μας

Στις μέρες μας, στις μέρες των μνημονίων και της 
σκληρής επίθεσης στα λαϊκά δικαιώματα η έννοια αλ-
ληλεγγύη ακούγεται πολύ και από πολλούς. 

Έντεχνα όμως οι εκφραστές της πολιτικής που μας 
εξαθλιώνει θέλουν να δώσουν μια διάσταση τέτοια, 
ώστε να μας κάνουν  νιώσουμε συνυπεύθυνοι στην 
καταστροφική πορεία που έχουν χαράξει. Δυστυχώς, 
πολλοί συμπολίτες μας κάτω από την πίεση των προ-
βλημάτων συνέπεια αυτής της πολιτικής παρερμηνεύ-
ουν και αυτοί την έννοια της αλληλεγγύης.

Είναι ανάγκη να προσεγγίσουμε αυτή την έννοια 
κάτω από άλλο πρίσμα. Αλληλεγγύη στον συνάνθρω-
πο μας που υποφέρει, αλληλεγγύη στους αγώνες για 
την ανατροπή αυτής της πολιτικής που μας εξαθλιώ-
νει, αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση ενός εκτάτου 
φαινομένου όπως οι πρόσφατες πυρκαγιές, είναι 
πτυχές της έννοιας που πρέπει να μας χαρακτηρίζουν 
αυτή τη δύσκολη εποχή.

Η λογική, στο όνομα της αλληλεγγύης, να υποκατα-
στήσουμε την υποχρέωση του κράτους για την όποια 
έχουμε πληρώσει και πληρώνουμε πάρα πολλά είναι 
ακριβώς αυτό που επιδιώκουν οι εκφραστές της πο-
λιτικής, που έχουν ισοπεδώσει τη δημόσια υγεία, την 
παιδεία, τη δημόσια ασφάλεια, όλους τους κοινωνι-
κούς θεσμούς.

Δεν είναι δυνατόν να ζητάμε να πληρώσουν αυτοί 
που δεν έχουν για να πάρουμε τον εξοπλισμό που 
λείπει από το Κέντρο Υγείας. Δεν είναι δυνατόν να 
απαιτούμε από τον εξαθλιωμένο συμπολίτη μας να 
πληρώσει για να φέρουμε γιατρούς, να φέρουμε τον 
Σεπτέμβριο εκπαιδευτικούς, να συμπληρωθούν αύριο 
τα κενά στα σώματα ασφάλειας κλπ. Γι’ αυτά έχουμε 
πληρώσει και συνεχίζουμε να πληρώνουμε πολλά.

Η αντιμετώπιση των υπαρκτών αυτών προβλημά-
των μόνο με καθολική και δυναμική κινητοποίηση 
πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η εμπειρία από τις κινητο-
ποιήσεις για το Κ.Υ. αυτό μας διδάσκει. Ο μόνος δρό-
μος είναι  η ενότητα και ο αγώνας και όχι έμμεσα να 
δεχόμαστε νέα  οικονομικά βάρη παίζοντας το παιχνίδι 
των μνημονιακών κυβερνήσεων.

Λαουτάρης

Για ποια αλληλεγ-
γύη μιλάμε;
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Δράσεις 
Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης

Το «Συντονιστικό των Σχολικών Κοινοτήτων για την 
Κοινωνική Αλληλεγγύη», συνεδρίασε την Τετάρτη 29/5 
στο Γυμνάσιο Πάρου, όπου έκανε εκτίμηση των μέχρι 
τώρα πεπραγμένων.

Σύμφωνα με το Συντονιστικό, το Πάσχα, έγινε διανομή 
τροφίμων και ρουχισμού σε 53 οικογένειες της Πάρου 
χάρη στην ευαισθησία των συμπολιτών μας που έσπευ-
σαν να ανταποκριθούν στην πρόσκληση του Συντονιστι-
κού για συγκέντρωση τροφίμων-ρουχισμού-φαρμά-
κων στην πλατεία Μαντώς, στην Παροικιά.

Ακόμα, σ’ ένα θετικό κλίμα συνεργασίας, κοινών προ-
βληματισμών, ικανοποίησης και αισιοδοξίας οι εκπρό-
σωποι των σχολείων όλων των βαθμίδων του νησιού 
μας αποφάσισαν για τις περαιτέρω δράσεις και τις προ-
τεραιότητες που πρέπει να δοθούν. Αυτές είναι:

- Συγκέντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης 
και διανομή αυτών πριν το καλοκαίρι, απευθυνόμενοι 
στην ευαισθησία επιχειρηματιών ειδών τροφίμων.

- Πρόσκληση – έκκληση στον Παριανό λαό για συγκέ-
ντρωση τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης στα σχο-
λεία της περιοχής τους.

- Τρόποι διανομής ρουχισμού και φαρμάκων. Επι-
κοινωνία με τις υπεύθυνες διανομής κ.κ. Μαργαρίτα 
Σπανού, (τηλέφωνο 6932-450786) και Φλώρα Μαούνη, 
(τηλέφωνο 6977-568475).

- Συναυλία αλληλεγγύης το φθινόπωρο για συγκέ-
ντρωση χρημάτων, τα οποία θα διατεθούν για την κάλυ-
ψη κολατσιού των μαθητών που υποσιτίζονται.

- Λόγω αυξημένων αναγκών, κατά τη διανομή τροφί-
μων αποφασίστηκε να δίνεται προτεραιότητα σε οικογέ-
νειες με παιδιά.

- Ένταξη οικογενειών σε προγράμματα της Εκκλησίας 
και του ΝΠΙΔ του Δήμου Πάρου.

- Διεύρυνση της αρμονικής συνεργασίας που υπάρχει 
με την εκκλησία και τους ιερείς που είναι επιφορτισμέ-
νοι με την αλληλεγγύη.

Προσφορά 
εφοπλιστών 
στην Πάρο

Την περασμένη Κυριακή 2 Ιουνίου, πραγματοποιή-
θηκε η πρώτη διανομή τροφίμων και ειδών ατομικής 
καθαριότητας του προγράμματος της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών, στο οποίο εντάχθηκε η Πάρος, με ενέργει-
ες του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ. Καλλίνικου, σε 
συνεργασία με το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» Δήμου Πάρου. 

Η διανομή έγινε στο Γηροκομείο Πάρου, από τον πρε-
σβύτερο Δημήτριο Κυδωνιέα, ως εκπρόσωπο της τοπι-
κής Εκκλησίας και την πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Μαρία 
Τριβυζά.

Απ’ αυτό το πρόγραμμα το Μάιο, ωφελήθηκαν 38 
οικογένειες, αποτελούμενες από 140 άτομα, εκ των 
οποίων 85 παιδιά. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί για όλο 
το 2013 με μηνιαίες αποστολές, ενώ από τον επόμενο 
μήνα θα ωφεληθούν περισσότερες οικογένειες. 

Τέλος, ο δήμαρχος Πάρου κ. Χρ. Βλαχογιάννης και η 
πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. κ. Μ. Τριβυζά, ευχαρίστησαν σε 
σχετική ανακοίνωση την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, 
για την απόφασή τους, η οποία ανταποκρίνεται στις ανά-
γκες αυτής της δύσκολης οικονομικής περιόδου για την 
χώρα μας. Επίσης ευχαρίστησαν θερμά το Σεβασμιό-
τατο Μητροπολίτη Παροναξίας κ. Καλλίνικο χάρη του 
οποίου ανακουφίζονται πολλές οικογένειες στο νησί της 
Πάρου για όλο το 2013.

Εθελοντισμός
Την περασμένη Κυριακή 

2 Ιουνίου, η ομάδα εθελο-
ντών της Μάρπησσας προ-
γραμμάτισε αποστολή στον 
Άγιο Αντώνιο, για συντήρη-
ση και βάψιμο των κουφω-
μάτων αλλά και καθαρισμό 
του εξωτερικού χώρου. 

Σε σχετική ανακοίνωσή 
τους οι εθελοντές ευχαρί-
στησαν τους κ.κ. Παντελαίο 
Χρήστο, Σάμιο Χρήστο και 
Τζιώτη Τάσο για την προ-
σφορά των υλικών, αλλά 
και τους εθελοντές για 
την πολύτιμη βοήθεια που 
προσέφεραν. Άγουρος Στέλιος, Αριανούτσος Γιάννης, 
Δενδρινού Ελίνα, Κεφάλα Σοφία, Μελανίτη Μαρία, Πε-
ραντινού Μαρία, Πούλιος Γιώργος, Πουλίου Νικολέτα, 
Προμπονάς Νίκος, Τσιγώνια Αργυρώ, Τσιγώνιας Κώ-
στας, Φωκιανός Τάσος και τέλος, ευχαριστούμε πολύ το 
Διάκο, Τζιώτη Εμμανουήλ.

Ντροπή: Έπνιξαν 
σκυλιά με σύρμα 

Ένα ακόμα φριχτό έγκλημα σε βάρος δύο σκυλιών 
έγινε γνωστό τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, όταν Γερμανοί του-
ρίστες εντόπισαν στην παραλία Σάντα Μαρία, σκυλιά 
πνιγμένα στην ακτή, έχοντας δεμένο γύρω από το λαιμό 
τους σύρμα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zoosos.gr, οι τουρίστες 
έντρομοι από το φριχτό έγκλημα επικοινώνησαν με το 
Σύλλογο Προστασίας Ζώων Πάρου (PAWS) και την κ. 
Μπάρμπαρα Μπουέρκι. 

H κ. Μπουέρκι, που κατέφθασε στο σημείο, κάλεσε 
και τους φιλόζωους εθελοντές Πάρου για να τους ενη-
μερώσει και μέλος τους έσπευσε για να βοηθήσει στο 
να τραβήξουν τις φωτογραφίες, που αποδεικνύουν το 
έγκλημα, και στη συνέχεια επικοινώνησαν με το Λιμε-
ναρχείο και προχώρησαν και στη σχετική καταγγελία 
στο Αστυνομικό Τμήμα Νάουσας. Τα δύστυχα ζώα ήταν 
κυνηγόσκυλα και σύμφωνα με τους αυτόπτες μάρτυρες 
είναι νεαρά, περίπου 5 μηνών. Ο νομοκτηνίατρος κ. Νί-
κος Τσιγώνιας, που ενημερώθηκε από το Λιμεναρχείο 
για το έγκλημα, εξετάζοντας τα πτώματα των σκύλων 
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα ζώα πέθαναν από 
ασφυξία, λόγω του πνιγμού και στη συνέχεια ο δράστης 
τα πέταξε νεκρά στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα zoosoos: «όπως και να 
’χει πρόκειται για ένα ακόμα φριχτό έγκλημα που ξεφτι-
λίζει τη χώρα μας, τους κατοίκους αυτού του τόπου και 
φυσικά το νησί της Πάρου, που αναμένει πολλά από τους 
τουρίστες και καθόλου δεν θέλει αυτή τη δυσφήμιση. 
Δυστυχώς παρ’ όλες τις φιλότιμες προσπάθειες ιδιωτών 
φιλόζωων, εθελοντικών ομάδων, συλλόγων ακόμα και 
του Δήμου Πάρου, που με δειλά βήματα και μετά από 
την άσκηση συνεχούς πίεσης αντιλαμβάνεται ότι πρέπει 
να ασχοληθεί με το θέμα των κακοποιήσεων υπάρχουν 
πολλά ανθρωπόμορφα κτήνη, τα οποία απολαμβάνουν 
τον βασανισμό των ανυπεράσπιστων ζώων. Καταλήγου-
με και πάλι στο εξής ερώτημα: Ποιος τελικά ξεφτιλίζει 
την Πάρο στα μάτια των τουριστών; Εμείς ή οι δράστες 
αυτών των πράξεων;».

Τέλος, η εφημερίδα μας έχει τις σχετικές φωτογραφί-
ες στη διάθεσή της, αλλά λόγω της φρικιαστικής αγριό-
τητας που υπάρχει πάνω στα δύο σκυλιά, αποφάσισε να 
μην της δημοσιεύσει.

Πλακόστρωση 
στην Αλυκή

Ολοκληρώθη-
καν οι εργασίες 
για την πλακό-
στρωση του δρό-
μου πλησίον της 
παιδικής χαράς 
στον Άγιο Νικό-
λαο Αλυκής (δί-
πλα από το γήπε-
δο). 

Ο προϋπολογι-
σμός του έργου 
ήταν 45.820 ευρώ και χρηματοδοτήθηκε μέσω του 
Τεχνικού Προγράμματος (ΣΑΤΑ) του Δήμου Πάρου. Το 
έργο ανέλαβε ιδιώτης εργολάβος κατόπιν διαγωνισμού.
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Κονταροχτυπήματα 
για το υπό σκέψη λιμάνι…

Ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων αντηλλάγησαν την εβδομάδα που μας πέρασε, με 
αφορμή μία ανακοίνωση της «Ενιαίας Κίνησης Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον», για 
το εμπορικό λιμάνι και δημοσιεύματα σε Παριανή εφημερίδα.

Ο συνδυασμός της πλειοψηφίας δημοσιοποίησε αρχικά μία ανακοίνωση στην οποία 
έγραψε ότι από τη δεκαετία του ’90 υπήρχε και μεταφέρεται κάθε χρόνο στο προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Υποδομών, χρηματικό ποσό ύψους 400.000 περίπου ευρώ, 
για την εκπόνηση μελέτης με σκοπό τη μεταφορά του εμπορικού λιμανιού. Πρόκειται 
για μελέτη για την περιοχή Καμινάκι.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «[…] ο Γιάννης Ραγκούσης, ως Υπουργός Υποδομών, 
έδωσε την εντολή στις αρμόδιες υπηρεσίες ώστε να προβούν στην «ενεργοποίηση» 
του κωδικού αυτού. Στη συνέχεια οι αρμόδιες υπηρεσίες έδωσαν εντολή στην εργο-
λήπτρια μελετητική εταιρεία «ECOS Μελετητική ΑΕ» για τα παρακάτω:

Το 1ο στάδιο, διαρκεί τρεις μήνες και περιλαμβάνει:
1)  Προβλέψεις κίνησης
2)  Σχεδιασμό της προτεινόμενης διάταξης λιμένα
Το 2ο στάδιο, διαρκεί τέσσερις μήνες και περιλαμβάνει:
1)  Κυματική μελέτη,
2)  Ακτομηχανική θεώρηση,
3)  Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan)
4)  Φάκελος Προκαταρκτικού Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)
Αυτές τις ημέρες αναμένεται να υπογραφεί η σύμβαση με την εταιρεία «ECOS ΜΕ-

ΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΕ», για την ολοκλήρωση των δύο πρώτων απαραίτητων σταδίων ώστε να 
φτάσουμε στο τελικό μας στόχο, την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ από την 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ!».

Τα παραπάνω ήταν η ουσία της ανακοίνωσης και στη συνέχεια ο συνδυασμός της 
πλειοψηφίας έκανε αναφορά στα γραφόμενα σε τοπική εφημερίδα, που στο παρελθόν 
αμφισβητούσε την έναρξη εργασιών του νέου αεροδρομίου. Ακόμα, γίνονταν ανα-
φορές και για άλλα θέματα που η τοπική εφημερίδα έχει γράψει ανακρίβειες, όπως 
για την υπόθεση ποτ ταλάνισε την προηγούμενη εβδομάδα το νησί με την φόρτωση 
αδρανών υλικών από το λιμάνι Παροικιάς. Η ανακοίνωση κατέληγε: «[…]  Αυτά είναι 
λοιπόν τα κατασκευασμένα ψέματα του «Mr. Λακκούβα». Αυτή είναι η αναξιόπιστη και 
μεθοδευμένη πληροφόρηση του «Mr Λακκούβα».

Η ΚΕΠ
Στις 31/5 η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου, εξέδωσε ανακοίνωση-απάντηση, 

που έγραφε:
«Η ΚΕΠ μέχρι σήμερα δεν έχει πάρει θέση στον πόλεμο χαρακωμάτων ανάμεσα σε 

Παράταξη Βλαχογιάννη και Δραγάτη, για το θέμα του Εμπορικού Λιμανιού, θεωρώ-
ντας τις κοκορομαχίες αυτές ανούσιες. Η μεν «Ενιαία Ενότητα για το μέλλον» την χρη-
σιμοποιεί με μοναδικό στόχο να προωθήσει το μεγάλο αφεντικό της, Γιάννη Ραγκούση, 
ενώ ο Δραγάτης για να κτυπήσει αυτούς που προσκυνούσε παλιά. Παίζουν και εδώ το 
ίδιο σήριαλ που έπαιξαν και με το αεροδρόμιο».

Στη συνέχεια η ΚΕΠ έγραφε στην ανακοίνωση:
«Από το 2011 μέχρι σήμερα, από την «Ενιαία Ενότητα για το Μέλλον», δεν αναφέρε-

ται κανένα έγγραφο και  καμιά ενέργεια του Δήμου, για την παρακολούθηση τουλάχι-
στον του έργου, που με ενέργειες του, έβαλε σε «τροχιά Υλοποίησης» το 2011, ο δικός 
μας !! Σιγή Ιχθύος…».

Συνεχίζοντας η ανακοίνωση τόνιζε: «[…] Ξαφνικά, και μετά το ντόρο που έγι-
νε με αφορμή τις καλοκαιρινές φορτοεκφορτώσεις αδρανών και το αίτημα αλλαγής 
της Κανονιστικής, εμφανίζεται και δημοσιοποιείται e-mail από την εταιρία ECOS 
P.Panagopoulos, προς τον Δήμαρχο, με ημερομηνία 20/05/13 που αναφέρει ότι χρει-
άζονται τρείς μήνες για το πρώτο στάδιο, και μετά από τις γνωμοδοτήσεις και εγκρίσεις, 
άλλοι τέσσερεις για το  Master Plan, τη προκαταρκτική περιβαλλοντολογική μελέτη 
κλπ. (…) Ποιος ευθύνεται για τον χαμένο χρόνο από το 2011 έως σήμερα; Η ανακοί-
νωση της «Ενιαίας Ενότητας» βέβαια είναι γραμμένη με τέτοιο τρόπο που ο πολίτης να 
καταλαβαίνει ότι σε λίγους μήνες το έργο ξεκινάει. Κατά την γνώμη μας αυτή η τακτική 
δεν είναι τυχαία. Είναι μέσα στα πλαίσια της τακτικής της παράταξης του Δημάρχου 
να θολώνει την πραγματικότητα για να φανεί ότι όλα πάνε καλά. Μας θυμίζει όλους 
αυτούς  που, τόσο παλιότερα όσο και σήμερα, τη διαστροφή της πραγματικότητας την 
έχουν αναγορεύσει σε επιστήμη».

Η απάντηση της Ενότητας
Και ενώ δεν είχε στεγνώσει το μελάνι από την ανακοίνωση της ΚΕΠ, το πρωί της 

Κυριακής 2/7 η «Ενότητα» δημοσιοποίησε νέα ανακοίνωση. Στην αρχή της ανακοί-
νωσης απαντούσε εκ νέου σε δημοσιεύματα της τοπικής εφημερίδας και την κατη-
γορούσε για ψέματα γράφοντας χαρακτηριστικά: «Μεθοδευμένη διαστρέβλωση της 
αλήθειας και η παραπληροφόρηση του «Mr Λακκούβα», τον οδήγησαν για άλλη μία 
φορά στον δημόσιο εξευτελισμό του». Στο τέλος της ανακοίνωσης όμως έγραφε:

«[…] ΥΓ. (για τους βιαστικούς):
Επειδή κάποιοι (ΣΥΡΙΖΑ Πάρου - Αντιπάρου) βιάστηκαν να μας κατηγορήσουν ότι 

θριαμβολογούμε εσκεμμένα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, ας μάθουν τα εξής:
1) Δεν χάθηκε καθόλου χρόνος από το 2011, που ο κ. Ραγκούσης έδωσε εντολή για 

την εκπόνηση μελέτης για την εναλλακτική θέση μεταφοράς του Εμπορικού Λιμανιού. 

Απλώς εμείς δουλεύ-
ουμε σιωπηρά και με-
θοδικά!

2) Το μεσοδιάστη-
μα που μεσολάβησε 
(από το Νοέμβριο 
του 2011 έως σήμε-
ρα) υπήρξαν νομικά 
κωλύματα, εξαιτί-
ας της σύστασης της 
«Ανεξάρτητης Ενιαίας 
Αρχής Ελέγχου των 
Μελετών». Η συγκε-
κριμένη νεοσύστατη 
«Αρχή» απαιτούσε 
να ελέγξει τη σύμβα-
ση ανάθεσης, προτού 
αυτή υπογραφεί και 
ανατεθεί στην «ECOS  
Μελετητική ΑΕ». Τα συγκεκριμένα νομικά κωλύματα ξεπεράστηκαν με πρόσφατη νο-
μοθετική ρύθμιση, η οποία ολοκληρώθηκε και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ μόλις πριν από 
λίγες ημέρες!

3) Διαβάστε τα επίσημα έγγραφα που σήμερα δημοσιοποιούμε, δείτε την ημερομη-
νία κοινοποίησης των αποφάσεων στο Δήμο Πάρου (3/04/13 κοινοποιήθηκε η απόρ-
ριψη της αίτησης ακύρωσης) και μετά ελάτε να μας πείτε τι έχουμε κάνει τόσο καιρό. 
Εμείς δεν βιαζόμαστε... Εμείς ξέρουμε πότε ανακοινώνουμε κάτι... Εμείς μιλάμε μόνο 
με ΠΡΑΞΕΙΣ και ΕΡΓΑ.. Σήμερα όμως αφήνουμε τα επίσημα έγγραφα να μιλήσουν από 
μόνα τους. Κι εσείς εκτίθεστε... Όποιος Βιάζεται Σκοντάφτει, κύριοι...».

Η νέα απάντηση της ΚΕΠ
Στις 3/6 η ΚΕΠ εξέδωσε νέα ανακοίνωση για το θέμα γράφοντας τις παρατηρήσεις 

της για το δελτίο τύπου της «Ενότητας».
Στην ανακοίνωση η ΚΕΠ σημειώνει: 
«[…] 1. Πρώτο και σημαντικό: Το Δελτίο Τύπου που σας στείλαμε (31/05), ήταν της 

ΚΕΠΠ και όχι του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου Αντιπάρου που γράφετε. Παρακαλούμε μην συγχέ-
ετε τους φορείς. Μάθετε να ξεχωρίζετε τις κομματικές οργανώσεις από τις Δημοτικές 
Παρατάξεις. (εκτός αν αυτή η σύγχυση αποτελεί για σας, εσκεμμένη πολιτική επιλογή, 
για άλλους λόγους και σκοπιμότητες). 

2. Απαντάτε σε μας, προσπαθώντας να μας ταυτίσετε με τις ανακοινώσεις Δραγάτη, 
παρόλο που είναι σε όλους πασίγνωστο ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Στο Δελτίο Τύπου 
της ΚΕΠΠ δεν υπάρχει καμιά αναφορά για το θέμα της Αλλαγής της Κανονιστικής για 
τις φορτοεκφορτώσεις, που να σας κατηγορεί για σύμπλευση με τους οπαδούς της 
τροποποίησης. Επίσης είναι αναμφισβήτητο γεγονός ότι ο Δημοτικός Σύμβουλος της 
ΚΕΠΠ Σωτήρης Καστρουνής, στο θέμα αυτό, έχει εκφράσει δημόσια την θέση της Πα-
ράταξης μας  ενάντια στη Τροποποίηση της Κανονιστικής. Μπαίνει το ερώτημα λοιπόν 
γιατί αυτή η διαστρέβλωση; Τυχαίο ή εσκεμμένο γεγονός;

3. Στην Ουσία του θέματος. Στο Υ.Γ. της Ανακοίνωσης σας, γράφετε επί λέξει, χωρίς 
όμως και να παραθέτετε και τα σχετικά έγγραφα, όπως το ΦΕΚ που αναφέρεστε. (…) 
Εμείς αναρωτιόμαστε, τι ήταν αυτά τα νομικά κωλύματα, που χρειάστηκαν κοντά 2 
χρόνια για να ξεπεραστούν; Είναι κακό η Ανεξάρτητη Αρχή να θέλει να ελέγξει μία ανά-
θεση; Μήπως τα δημιούργησε η απευθείας ανάθεση της μελέτης χωρίς διαγωνισμό; 
Μήπως ο Δημόσιος Διαγωνισμός εκτός από διαφανής, θα ήταν και ταχύτερος και δεν 
θα είχαμε χάσει αυτά τα κοντά δύο χρόνια; Στο Δ.Τ. της ΚΕΠΠ αναφερόμαστε ότι η Δη-
μοτική Αρχή στο μεσοδιάστημα αυτό δεν έκανε τίποτα για να παρακολουθήσει το έργο, 
και απάντηση δεν παίρνουμε γιατί η επίκληση του εξωγενούς Νομικού Κωλύματος δεν 
αποτελεί απάντηση. « Έργα και πράξεις» που λέτε και σεις.

Βέβαια απάντηση για το αν στο μεσοδιάστημα έχουν παρθεί οι απαραίτητες εγκρί-
σεις και γνωμοδοτήσεις για την προώθηση της μελέτης, δεν υπάρχει. Και οι πέτρες 
ξέρουν ότι αυτές είναι που απαιτούν τον περισσότερο χρόνο, και μπορούν να στείλουν 
ένα έργο στις καλένδες. Η ανακοίνωση σας αυτό το ξεπερνάει δια της σιωπής. Δεν 
πήραμε απάντηση επίσης και στο θέμα του στυλ της αρχικής τοποθέτησης σας, που 
γράφαμε ότι: «Η ανακοίνωση της «Ενιαίας Ενότητας» βέβαια είναι γραμμένη με τέτοιο 
τρόπο που ο πολίτης να καταλαβαίνει ότι σε λίγους μήνες το έργο ξεκινάει» .Όλοι βέ-
βαια  καταλαβαίνουν ότι αυτό αποτελεί μια τεράστια απάτη. Προσθέτουμε τώρα: Έστω 
ότι τώρα γίνεται η ανάθεση, τελειώνει το πρώτο στάδιο, παίρνονται οι εγκρίσεις που 
είναι απαραίτητες για να προχωρήσει το δεύτερο στάδιο (όπως αναφέρει η ECOS Με-
λετητική), τελειώνει και το δεύτερο στάδιο, απομένει η τελική και οριστική μελέτη, που 
πότε θα γίνει; Μετά βέβαια απαιτείται και η εξεύρεση της χρηματοδότησης (Ευρωπα-
ϊκό πρόγραμμα ή Εθνικοί Πόροι), και οι διαδικασίες δημοπράτησης. ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ 
«Ζήσε Μάη μου να φας Τριφύλλι».

Σίγουρα ισχύει το «Εμείς δεν βιαζόμαστε...» που γράφετε στο τέλος της απάντησης 
σας. Τι κι αν περάσουν κι άλλα χρόνια για να μπορέσει να υλοποιηθεί (;;;) τελικά το  
έργο; Εσείς θέλετε να προωθήσετε τη προπαγάνδα σας, και ενδεχόμενα να την  εκμε-
ταλλευτείτε… Μη λησμονάτε όμως ότι οι Παριανοί Πολίτες έχουν πια τη δυνατότητα να 
ξεχωρίζουν την εικονική πραγματικότητα από αυτό που βλέπουν μπροστά τους. Και 
για να τελειώνουμε: Δεν εκτιθέμαστε εμείς όπως γράφετε, αλλά εσείς που συνεχίζετε 
την καμπάνια παραπληροφόρησης. Εμείς περιγράφουμε τα γεγονότα και τις καταστά-
σεις: Το Μαύρο δεν γίνεται Άσπρο».

Σ.Σ.: Ως την ώρα που έκλεισε η ύλη της εφημερίδας μας (Τετάρτη πρωί 5/6), δεν 
μας είχε σταλεί άλλη ανακοίνωση για το θέμα…
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Ερώτηση Ρήγα, 
για ΕΚΑΒ

Ερώτηση στη Βουλή έκανε ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κυ-
κλάδων, κ. Π. Ρήγας, για την προβληματική λειτουργία 
των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ στις Κυκλάδες

Ο κ. Ρήγας, στην ερώτησή του εξηγεί το λόγο που τα 
νησιά πρέπει να καλύπτονται από το ΕΚΑΒ σε 24ωρη 
βάση και ρωτά αν υπάρχει πρόθεση από το υπουργείο 
ώστε να στελεχωθούν επαρκώς οι υπηρεσίες στις Κυ-
κλάδες, για να αντιμετωπισθεί η αυξημένη ζήτηση υπη-
ρεσιών μεταφοράς περιστατικών εν όψη της θερινής 
περιόδου.

Αντίπαρος: 
Οι διακομιδές 
στα χέρια 
των ιδιωτών!

Σύμφωνα με την πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος, η 
Κοινωφελής Επιχείρηση Δή-
μου Αντιπάρου (Κ.Ε.Δ.Α.) σε 
συνεργασία με τον Δήμο καλεί 
τις ενδιαφερόμενες εταιρείες να 
αποστείλουν μέχρι τις 31η Μαΐου 
τις προσφορές τους για ομαδική 
ασφάλιση επείγουσας μεταφο-
ράς σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθενείας για τους 
κατοίκους του νησιού.

Έτσι μετά την Τήνο, την Σέριφο, και την Νάξο που 
έχουν υπογράψει συμβόλαιο με την Interamerican για 
αεροδιακομιδές στην περίπτωση που το ΕΚΑΒ αδυνατεί 
να προσφέρει υπηρεσίες, σειρά τώρα έχει η Αντίπαρος. 
Για άλλη μια φορά θα το επαναλάβουμε. Η μη ανάπτυξη 
του ΕΚΑΒ σε πανελλαδική κλίμακα, σε συνδυασμό με 
τις τρομακτικές ελλείψεις υποδομών στην Πρωτοβάθ-
μια Φροντίδα Υγείας και στα νοσοκομεία δίνει τη δυνα-
τότητα, με πρωταγωνιστές τις τοπικές διοικήσεις, να 
ανοίγονται νέοι διάδρομοι επιχειρηματικής δραστηριό-
τητας, όπως αυτός των αεροδιακομιδών.

Το ζήτημα όμως εδώ είναι άλλο. Πως είναι δυνατόν ο 
Δήμαρχος της Αντιπάρου να συμμετέχει στις ενέργειες 
του Συντονιστικού για την επίλυση των προβλημάτων 
υγείας που αντιμετωπίζουμε και την ίδια ώρα να προκη-
ρύσσει διαγωνισμό για την ιδιωτικοποίηση των διακομι-
δών; Πως συμβιβάζεται ο αγώνας για ένταξη του δικού 
μας Υγειονομικού αεροσκάφους σε κρατικό φορέα, με 
έδρα την Πάρο, για την οριστική επίλυση των διακομι-
δών, με την παραπάνω ενέργεια; Για ποιό λόγο ανε-
βήκαμε στην Αθήνα και βροντοφωνάζαμε; Ο ίδιος 
δεν συμφώνησε με τους στόχους του ψηφίσματος 
του Δεκεμβρίου και με όλες τις άλλες κινητοποι-
ήσεις; Άλλα στα λόγια και άλλα στην πράξη; Και πως 
μπορεί κάποιος να το εκλάβει αυτό; Ως διαφωνία, ως 
υποκρισία, ως αναδίπλωση, ως εμπαιγμό, ως δι-
γλωσσία, ως υπαναχώρηση ή ως διάσπαση;

Δεν πιστεύει ο Δήμαρχος ότι οφείλει μια απάντηση σε 
όλα τα παραπάνω για να δούμε επιτέλους ποιός είναι 
με ποιόν; Διότι μπορεί να ισχύει ότι « Οι κάτοικοι της 
Πάρου και της Αντιπάρου δεν είναι συντεχνία, πα-
λεύουν για Δημόσια και Δωρεάν Υγεία», αλλά πως 
συμβάλουμε πρακτικά στην επίτευξη του παραπάνω; 
Και εδώ δεν χωράνε μισόλογα. Ναι μεν αλλά. Χρειάζεται 
ξεκάθαρη άποψη και θέση εδώ και τώρα.

Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ 
Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν οι βουλευτές του ΣΥ-

ΡΙΖΑ, κ.κ. Μ. Γλέζος και Ν. Συρμαλένιος, για τα προβλή-
ματα που προκαλούν ελλείψεις σε ιατρικό και νοσηλευ-
τικό προσωπικό, καθώς και σε διασώστες του ΕΚΑΒ στο 
νησί μας.

Έτσι, θυμίζουν πως η θέση του παιδιάτρου παραμένει 
κενή, αφού δεν προσήλθε ως όφειλε, για να αναλάβει 
υπηρεσία και πέραν αυτού το νοσηλευτικό προσωπικό 
αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες σε 24ωρη βάση. Ομοίως 
η οργανική θέση της μαίας παραμένει κενή και υπάρχει 
έλλειψη διασωστών του ΕΚΑΒ.

Στην ερώτησή τους σημειώνουν ακόμα: «Όσον αφορά 
τις αεροδιακομιδές, το υγειονομικό αεροσκάφος του Βε-
λεντζείου Ιδρύματος παραμένει καθηλωμένο στο έδαφος, 
από το Σεπτέμβριο του 2012 μέχρι σήμερα, επειδή το 

υπουργείο δεν αντιμετώπισε το πρόβλημα της χρηματο-
δότησής του και της ένταξής του στο ΕΚΑΒ, με αποτέλε-
σμα το ελληνικό δημόσιο να δαπανά πολλαπλάσια χρήμα-
τα για διακομιδές με καΐκια προς το νοσοκομείο Σύρου ή 
με ελικόπτερα souper pouma προς την Αθήνα».

Κλείνοντας οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, ρω-
τούν τον υπουργό:

«- Σε ποιες ενέργειες θα προβεί ώστε να εξασφαλιστούν 
όλα τα απαραίτητα μέσα με την κατάλληλη στελέχωση, 
για τις θαλάσσιες τακτικές και επείγουσες διακομιδές και 
αεροδιακομιδές ασθενών, αλλά και για τη μεταφορά των 
ασθενών μέσα στο νησί;

- Σε ποιες ενέργειες θα προβεί, προκειμένου να απο-
κατασταθεί η άδικη μεταχείριση των κατοίκων της Πάρου 
σε σχέση με τους κατοίκους των υπολοίπων ηπειρωτικών 
περιοχών της χώρας, σε ό,τι αφορά την υγειονομική τους 
περίθαλψη, με δεδομένη και την υποχρέωση σεβασμού 
της νησιωτικότητας, που πηγάζει από το ίδιο το Σύνταγμα 
της χώρας;».

Συνάντηση 
Συντονιστικού 
για την υγεία

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 3 Ιουνίου, η συνάντη-
ση των εκπροσώπων του Συντονιστικού Φορέων, για 
τον τομέα υγεία του νησιού μας.

Στη συνάντηση με ομόφωνη απόφαση των Φορέων 
προήδρευσε ο κ. Κ. Ροκονίδας, ενώ παρευρέθηκαν ο 
δήμαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάννης, οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Ευρ. Ακάλεστος, Α. Κάγκανη, Αγ. Πατέλης, Σωτ. Κα-
στρουνής, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. Π. Τζανα-
κόπουλος, Κ. Μπιζάς, τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι 
τοπικών πολιτικών οργανώσεων, εκπρόσωποι συλλό-
γων γονέων, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσε-
ων κ.α.

Μετά την αρχική ενημέρωση που έγινε τέθηκαν αρ-
κετές ερωτήσεις στον εκπρόσωπο του Βελεντζείου 
Υγειονομικού Αεροσκάφους, κ. Ευρ. Ακάλεστο, ώστε 
να αποσαφηνιστούν διάφορα θέματα. Ο κ. Ακάλεστος, 
απάντησε ότι αν δεν δοθεί οριστική λύση με τους ειδι-
κευμένους γιατρούς που θα τεθούν στην υπηρεσία για 
τις διακομιδές με το αεροσκάφος, τότε αυτό, δεν μπορεί 
να πετάξει. Πάντως, όπως συμπλήρωσε τα πράγματα 
είναι στο σωστό δρόμο και αναμένονται από το υπουρ-
γείο υγείας οι αποφάσεις για την πρόσληψη αναισθησι-
ολόγου.

Ο δήμαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάννης, τόνισε ότι: «το Βε-
λέντζειο Ίδρυμα βοηθούσε και βοηθάει, αλλά δεν είναι 
υποκατάστατο του ελληνικού κράτους. Δεν έχει απεριό-
ριστα χρήματα».

Τα περίεργα του Κ.Υ.
Γύρω από το θέμα του εθελοντισμού έγινε μεγάλη 

συζήτηση, καθώς όλοι κατανόησαν ότι γίνονται κινήσεις 
που δεν έχουν λογική και κάποιοι ζητούν πράγματα από 
εθελοντές που πρέπει να τα προσφέρει η ίδια η πολιτεία.

Σε κάποια στιγμή, ο κ. Σ. Χουλιάρας, παρουσίασε 
ένα έγγραφο του Κ.Υ. και είπε: «Για τον εθελοντισμό τα 
έχουμε πει. Ο Παριανός δεν μπορεί να πληρώνει άλλο. 
Ο εθελοντισμός είναι η τσέπη όλων μας». Δείχνοντας 
το έγγραφο που κρατούσε στα χέρια του και λέγοντας 
«ίσως να έφυγε από το Κ.Υ. βεβιασμένα», αποκάλυψε 
πως υπήρχε πρόταση προς το Νοσοκομείο Σύρου, με 
την οποία τους ζητούσαν την άδεια για να δεχθούν 
χρήματα από το Βελέντζειο Ίδρυμα για αγορά δια-
φόρων πραγμάτων! Σημειώνουμε, πως σύμφωνα με 
το έγγραφο, ζητούσαν χιλιάδες ευρώ, μη όμως έχοντας 
έρθει πρώτα σε καμία επαφή με το Ίδρυμα και μη πα-
ρουσιάζοντας κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι τα υλικά 
που ζητούσαν, τα είχαν ζητήσει πρώτα από το Νοσοκο-
μείο Σύρου. Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας 
μας το παραπάνω έγγραφο δεν έφθασε ποτέ στα χέρια 
του Βελεντζείου, καθώς το Ίδρυμα επιθυμεί η αλληλο-
γραφία να γίνεται με επίσημο τρόπο και όχι με μπακα-

λόχαρτα. Θυμίζουμε, ότι κατά καιρούς έχουν φθάσει 
αιτήματα του Κ.Υ. προς το Βελέντζειο Ίδρυμα, γραμμένα 
πάνω σε σελίδες τετραδίου, δίχως να έχουν κανέναν 
αριθμό πρωτοκόλλου κλπ. Δηλαδή, δεν δείχνουν σε τί-
ποτα πως είναι επίσημα έγγραφα. Και όμως, μ’ αυτά τα 
μπακαλόχαρτα ζητούν χιλιάδες ευρώ!

Ο κ. Βλαχογιάννης, είπε για το θέμα: «Έγγραφα του 
στυλ, όπως του κ. Γαβαλά, που έστειλε στη Σύρο, και 
έγραφε «δώστε μας την άδεια να μας αγοράσει 
αυτά το Βελέντζειο», δεν είναι σοβαρά!».

Το θέμα της Αντιπάρου
Προβληματισμό προκάλεσε στη συνάντηση η προκύ-

ρηξη διαγωνισμού του Δήμου Αντιπάρου για σύμβαση 
με ιδιωτική εταιρεία για τις διακομιδές.

Ο κ. Ευρ. Ακάλεστος είπε: «Έκαναν προκήρυξη για ιδι-
ώτες. Προφανώς δεν ακολουθούν τη δική μας πορεία».

Ο κ. Σ. Χουλιάρας τόνισε: «Η Αντίπαρος, είχε ψηφίσει 
το έγγραφο με τις προτάσεις μας. Τώρα ζητά προσφορές 
ιδιωτικών εταιρειών. Μπαίνει μεγάλος προβληματισμός 
με την κίνηση της ΚΕΔΑ. Ο καθένας ας ξεκαθαρίσει τη 
στάση του».

Τέλος, για το ίδιο θέμα ο δήμαρχος Πάρου κ. Χρ. 
Βλαχγιάννης, είπε: «Θλιβερό αυτό που έχει γίνει με 
Αντίπαρο. Έχουν χρησιμοποιήσει το υγειονομικό αερο-
σκάφος δίχως να έχουν δώσει φράγκο. Τώρα, από μόνοι 
τους κάνουν ιδιωτικές συμφωνίες…».

Κινητοποιήσεις
Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, σε συνεδρίασή του 

είχε αποφασίσει ομόφωνα να συνεχιστούν τα διαβήμα-
τα και ο αγώνας για διεκδίκηση καλυτέρων συνθηκών 
υγείας στο νησί μας. Με κανέναν όμως τρόπο δεν πρέ-
πει να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι δράσεις (όπως κατά-
ληψη εφοριών και διάφορα άλλα που είχαν ακουστεί), 
τα οποία μπορεί να φέρουν άσχημα αποτελέσματα στην 
οικονομία του τόπου.

Τελικά, το Συντονιστικό Φορέων για την υγεία, απο-
φάσισε έως τις 15 Σεπτεμβρίου, να μη γίνουν λαϊκές 
κινητοποιήσεις. Όμως, αποφασίστηκε να ενταθεί η πί-
εση προς το υπουργείο υγείας για να έρθει παιδίατρος, 
νοσηλευτές για το ΕΚΑΒ, ενίσχυση των πολυδύναμων 
ιατρείων και να ασκηθεί πίεση ώστε να μην αλλάξει ο 
Οργανισμός του Κ.Υ. όπως έχει ακουστεί. Ακόμα, το 
Συντονιστικό θα διερευνήσει πρόταση για τη δημιουρ-
γία δημοψηφίσματος ως εργαλείο διαμόρφωσης απο-
φάσεων, για παν-κυκλαδική συνάντηση φορέων και για 
συναυλία, με σκοπό τον αγώνα στήριξης των θεμάτων 
υγείας.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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Αφιέρωμα 
στο Μ. Λοΐζο

Η χορωδία του συλλόγου γυναικών Νάουσας, εμφα-
νίσθηκε την Κυριακή 2 Ιουνίου, στον αύλειο χώρο της 
δημοτικής αίθουσας τέχνης Αγίου Αθανασίου Νάουσας 
και παρουσίασε μελωδίες και τραγούδια του Μάνου 
Λοΐζου.

Τα μέλη της χορωδίας συνόδευσαν οι μουσικοί: Γιάν-
νης Κατσαρός (μπουζούκι), Λουκάς Μοστράτος (φυ-
σαρμόνικα) και Γιώργος Στέλλας (κιθάρα).

Επίσης, στον ίδιο χώρο, με τη συνεργασία του συλ-
λόγου γυναικών Νάουσας, πραγματοποιήθηκε η ετήσια 
γιορτή του Κέντρου ΑΜΕΑΙ «Συμμετοχή και Δημιουργία. 
Τέλος, η θεατρική ομάδα του συλλόγου γυναικών θα 
παρουσιάσει κωμικά μονόπρακτα του Δημήτρη Ψαθά, 
στις 9 και 10 Ιουνίου στις 20:15 στην αίθουσα «ΑΜΕΣ 
Νηρέας», στη Νάουσα.

«O Άρτος 
της Πάρου 
ο επιούσιος…»

 Το «1ο Φεστιβάλ Τοπικών Προϊόντων της Πάρου 
2013», με επίκεντρο φέτος το ψωμί και τα παραδοσιακά 
αρτοσκευάσματα διοργανώνουν κατά τη διάρκεια του 
Ιουλίου ο Δήμος Πάρου σε συνεργασία με την ΚΔΕΠΑΠ 
και τους αρτοποιούς του νησιού μας.

 Συγκεκριμένα πραγματοποιούνται:
- Πρώτο τετραήμερο αφιερωμένο στη γευσιγνωσία 

των παραδοσιακών αρτοσκευασμάτων της Πάρου, από 
την Τετάρτη 3 έως το Σάββατο 6 Ιουλίου στην Παροι-
κιά (πλ. Μαντώ Μαυρογένους),

- Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν  την Κυριακή 7 και 
την Τρίτη 30 Ιουλίου στη Νάουσα και ολοκληρώνονται 
την Τετάρτη 31 Ιουλίου στις Λεύκες

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΔΕΠΑΠ: «Μετά από έξι 
δεκαετίες οι δύο αναπαλαιωμένοι από τον Δήμο της Πά-
ρου, ανεμόμυλοι της Παροικιάς, ανοίγουν τα πανιά τους 
και εμπιστεύονται τη δύναμη του ανέμου. Σε πείσμα της 
δύσκολης οικονομικής συγκυρίας οι φετινές εκδηλώσεις 
με τίτλο «ο Άρτος της Πάρου ο επιούσιος…», που πραγ-
ματοποιούνται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου επιχειρούν να αναδείξουν τα τοπικά προϊόντα, 
την τέχνη και τον κόπο του νησιώτη παραγωγού και να 
καταθέσουν μια νότα αισιοδοξίας μέσα στο γκρίζο τοπίο 
της κρίσης. Οι φετινές εκδηλώσεις φιλοδοξούν να παρα-
σύρουν τους παραγωγούς, τους κατοίκους, τους έλληνες 
και ξένους επισκέπτες του νησιού σε ένα πρωτότυπο γα-
στρονομικό ταξίδι, να τους μυήσουν στις παραδοσιακές 
τεχνικές παρασκευής, αλλά και στις γεύσεις του άρτου, 
των αρτοσκευασμάτων και των προϊόντων αλεύρου. 
Έχει σημασία να τονιστεί ότι οι πρώτοι αληθινοί αρτοποι-
οί μπορεί να ξεκίνησαν την αρχαιότητα από την Αίγυπτο, 
αλλά είναι διεθνώς αποδεκτό ότι κυρίως οι Έλληνες είναι 
αυτοί που δημιούργησαν μια πλούσια ποικιλία ψωμιών 
προσθέτοντας αρώματα, γάλα και μέλι. Επιπλέον οι Έλ-
ληνες είναι αυτοί που δημιούργησαν τους πρώτους δη-
μόσιους φούρνους και τα πρώτα σωματεία αρτοποιών, 
ορίζοντας βάρδιες και κανόνες της νυχτερινής δουλειάς 
τους».

 
Οι εκδηλώσεις…

Η πλ. Μαντώ Μαυρογένους, θα μετατραπεί σ’ ένα 
ανοιχτό εργαστήρι με υπαίθριο φούρνο, με  δράσεις και 
γεγονότα για μικρά και μεγάλα παιδιά, σε ένα τεράστιο 
«σπιτικό τραπέζι» όπου και οι πιο απαιτητικοί καλοφα-
γάδες θα μπορούν να επιλέξουν τη γεύση που τους 
ταιριάζει μέσα από μία πλούσια γκάμα τοπικών άρτων 
και αρτοσκευασμάτων. Θα μπορούν να δοκιμάσουν  τα 
παξιμάδια, τα κουλούρια, τους λουκουμάδες, τα ξερο-
τήγανα και όλων των ειδών τις πίτες (τυρόπιτες, μυζυ-
θρόπιτες, κολοκυθόπιτες, αλλά και τα κολόπια, χορτο-
φουσκωτές πίτες στο φούρνο, γεμισμένες με χόρτα της 
εποχής) και γλυκίσματα. Ο χώρος των εκδηλώσεων θα 
είναι μια περιοχή όπου θα εναλλάσσονται οι Παριανοί 

αρτοποιοί και θα παρουσιά-
ζουν στους επισκέπτες όλα 
τα στάδια της αρτοποιητικής 
τέχνης, από το σιτάρι έως τον 
«Άρτον της Πάρου τον επιού-
σιον».

Σημειώνουμε, ότι το κα-
ταναλωτικό κοινό στο οποίο 
απευθύνεται το φεστιβάλ εί-
ναι οι χιλιάδες Έλληνες και 
ξένοι επισκέπτες του νησιού 
που θα γευτούν και φεύγο-
ντας θα πάρουν μαζί τους τα 
τοπικά προϊόντα. Σε δεύτερο 
επίπεδο το φεστιβάλ έχει στόχο την προσέλκυση και 
ενημέρωση των επιχειρήσεων που έχουν σχέση με το 
χώρο της αρτοποιίας, της μαζικής εστίασης, καθώς και 
της διακίνησης και διανομής τοπικών προϊόντων.

Το σύνθημα είναι: «Ψωμί με παριανή ταυτότητα», επει-
δή, το ψωμί διατρέχει τις γενεές και είναι κοινός παρο-
νομαστής στους λαούς όλου του κόσμου, από το Βορρά 
έως το Νότο με τις πιο παράξενες γεύσεις και τα ιδιαί-
τερα σχήματά του. Ένα φεστιβάλ πλούσιο σε εκπλήξεις, 
που θα εμπλέξει τη γεωργία, το εμπόριο, την τέχνη και 
την παράδοση και που απευθύνεται σε μικρούς και με-
γάλους σε μια διαδρομή της ιστορίας του ψωμιού που 
θα διεγείρει ουρανίσκους και πνεύματα.

 
Οι ανεμόμυλοι

Από τα πιο χαρακτηριστικά δείγματα της νησιωτικής 
αρχιτεκτονικής με παρουσία έντονη σ’ ολόκληρο το Αι-
γαίο είναι οι παραδοσιακοί, πέτρινοι ανεμόμυλοι. Στην 
Πάρο, αν και στα μέσα του 20ου αιώνα λειτουργούσαν 
πάνω από 40 μύλοι, σήμερα δεν διατηρούνται παρά 
ελάχιστοι (στην Παροικιά 10, στις Λεύκες 8, στη Νάουσα 
4, στην Μάρπησσα 4, στα Μάρμαρα 3, στην Αγκαιριά  2 
κλπ) εκ των οποίων κανείς σήμερα σε λειτουργία.

Μετά από προσπάθειες του Δήμου έχουν αναπαλαι-
ωθεί δύο εξ αυτών στο λόφο της Αγίας Άννας (Δημαρ-
χείο). Θα ανοίξουν τις πόρτες τους και πάλι μετά από 63 
χρόνια στο πλαίσιο των τετραήμερων εκδηλώσεων «ο 
Άρτος της Πάρου ο επιούσιος».

 
 Στόχοι του Φεστιβάλ 

Φέτος το Φεστιβάλ είναι αφιερωμένο στον «άρτο της 
Πάρου τον επιούσιο», ενώ οι γενικότεροι στόχοι του εί-
ναι οι εξής:

- Αποτίμηση και βελτίωση της εικόνας των τοπικών 
προϊόντων της Πάρου στην αγορά, με σκοπό να γίνει 
γνωστή η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της 
στο ευρύ κοινό.

- Να αναδειχθούν μέσω του φεστιβάλ, οι τοπικές εται-
ρίες τροφίμων και οινοποιείων, τα Παριανά γαστρονομι-
κά εδέσματα-προϊόντα και το μεσογειακό μενού.

- Να γίνει εφαλτήριο για τις εταιρείες παραγωγής το-
πικών παραδοσιακών –και όχι μόνο- αγαθών ώστε να 
αναδείξουν την ποιότητα και ποικιλία των προϊόντων 
τους.

- Να μετατραπεί το νησί τις ημέρες του Φεστιβάλ με 
τη συνεργασία και συμμετοχή εστιατορίων, μπαρ και 
ξενοδοχείων σε ένα μεγάλο εργαστήρι γευσιγνωσίας 
«Άρτου, Ελαίου, Οίνου». 

Ψηφιοποίηση 
ιστορικού αρχείου

Μετά από πρωτοβουλία της ΚΔΕΠΑΠ πραγματοποι-
ήθηκε και ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση καταγραφής 
και ψηφιοποίησης του αρχειακού και ανενεργού μέχρι 
σήμερα ιστορικού υλικού του νησιού μας.

Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος για την δημιουργία βάσης 
δεδομένων και επιλεκτικής ψηφιοποίησης των Γενικών 
Αρχείων του Κράτους.

Συγκεκριμένα, καταγράφηκε και ταξινομήθηκε πλή-
θος αρχειακού υλικού (φάκελοι εγγράφων, κατάστιχα, 
βιβλία), εξαιρετικής σπουδαιότητας απ’ όλες τις Κοινό-
τητες της Πάρου και εντός των προσεχών ημερών θα 
είναι προσβάσιμο στο κοινό σε ψηφιακή μορφή. Ση-
μειώνουμε ακόμα, ότι η αναζήτηση παλιού αρχειακού 
υλικού θα συνεχιστεί και στο άμεσο μέλλον ενώ ταυτό-
χρονα ο Δήμος Πάρου θα αποφασίσει για το κτίριο στο 
οποίο θα στεγαστεί το πολύτιμο αυτό αρχείο της τοπικής 
μας ιστορίας.

Τέλος, οι επιστήμονες και το προσωπικό που συμ-
μετείχαν στην συγκέντρωση και στην καταγραφή των 
ιστορικών μας αρχείων ευχαρίστησαν τον Δήμο Πάρου 
και ιδιαίτερα την πρόεδρο της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Α. Κάγκανη, 
για την πολύτιμη βοήθεια και ολόπλευρη στήριξη που 
τους παρείχαν.                                   

«Καθαρίστε τη 
Μεσόγειο»

Στις 22/5 το Πολιτιστικό Πάρκο Δήμου Πάρου, υπο-
δέχτηκε τους μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Νά-
ουσας, στο πλαίσιο του προγράμματος «Καθαρίστε τη 
Μεσόγειο 2013» που διοργανώνεται από το Δίκτυο Με-
σόγειος SOS. 

Οι μαθητές, με την καθοδήγηση των υπεύθυνων του 
πάρκου και του προγράμματος του δικτύου, καθάρισαν 
τις παραλίες και τα μονοπάτια, δίνοντας το παράδειγμα 
για την αξία του εθελοντισμού και της κοινωνικής προ-

σφοράς.
Το ΔΣ 

του Πάρ-
κου Δήμου 
Πάρου, ευ-
χαρίστησε 
τους μα-
θητές και 
τους εκπαι-
δευτικούς 
του Δημο-
τικού Σχο-
λείου Νάουσας για την προσφορά τους, καθώς και το 
ΚΤΕΛ Πάρου, για τη δωρεάν μεταφορά των μαθητών 
και των εκπαιδευτικών. 
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Δημοτικές Εκλογές 2014!

Λίγοι πολίτες έχουν κατανοήσει πως σε λιγότερο από μερικούς μήνες μπαίνουμε 
στην τελική ευθεία για τις δημοτικές εκλογές που θα πραγματοποιηθούν στο τέλος 
του Μαΐου 2014, και λιγότεροι ακόμα έχουν κατανοήσει ότι οι ενδιαφερόμενοι έχουν 
μπει στην τελική ευθεία για το σχηματισμό των δημοτικών συνδυασμών. Αν υπολο-
γίσουμε πως η κατάθεση των συνδυασμών πρέπει να γίνει στα τον Απρίλιο 2014 και 
αν αφαιρέσουμε τους θερινούς μήνες, που σχεδόν όλοι θα βρίσκονται στις εργασίες 
τους, ο «καθαρός» χρόνος που απομένει έως τις δημοτικές εκλογές, είναι δεν είναι, 
200 μέρες. Και φυσικά κανείς δεν είναι αυτός που θα αποφασίσει τον Απρίλιο του 
2014 να ασχοληθεί με τη δημιουργία δημοτικού συνδυασμού. Οι «ζυμώσεις» για το 
θέμα όπως λέγουν, ουσιαστικά, θα έχουν ολοκληρωθεί το φθινόπωρο.

Η «Φ.τΠ.», σας παρουσιάζει τις έως τώρα εξελίξεις που υπάρχουν και στο παρακά-
τω αποκαλυπτικό ρεπορτάζ σας δίνει το στίγμα των σκέψεων, αλλά και του παρασκη-
νίου, ως έχει ως σήμερα.

Η υπάρχουσα κατάσταση

«Ενιαία Κίνηση Πολιτών, Ενότητα για το Μέλλον»
Ο συνδυασμός της πλειοψηφίας είναι ο πρώτος που μπήκε ανεπίσημα στο «χορό» 

της επόμενης μέρας.
Η «Ενότητα» λειτούργησε την ηλεκτρονική της σελίδα πριν μερικούς μήνες (που 

είχε να τη λειτουργήσει από τις εκλογές του 2010) και σε καθημερινή βάση «ανε-

βάζει» ειδήσεις, προβάλλοντας το έργο της 
πλειοψηφίας, αλλά και δίνοντας απαντήσεις 
ως δημοτικός συνδυασμός στους επικρι-
τές της. Είναι σαφές, ότι η πλειοψηφία θέλει 
πλέον να επικοινωνεί με τους δημότες του 
νησιού μας περισσότερο ως δημοτικός συν-
δυασμός, ώστε να το «καρπώνεται» επικοι-
νωνιακά ως παράταξη. Από την άλλη υπάρ-
χει δημοσίευμα προ 45 ημερών περίπου στο 
διαδίκτυο –που δεν διαψεύστηκε- στο οποίο 
υπάρχουν πληροφορίες ότι ο επικεφαλής 
του συνδυασμού, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, φέ-
ρεται απογοητευμένος από τις εξελίξεις σε 
ό,τι αφορά τους οικονομικούς πόρους από 
την κεντρική διοίκηση και θέλει να αποχω-
ρήσει από τη δρώσα πολιτική σκηνή του 
νησιού μας. Η τελευταία πληροφορία –που 
δεν έχει διαψευστεί ή επιβεβαιωθεί- έχει 
προκαλέσει προβληματισμό, καθώς κανείς 
δεν είναι σίγουρος για τον επικεφαλής του 
συνδυασμού που επί τρεις τετραετίες έχει 
τα ηνία του Δήμου.

Το παρασκήνιο
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Ο συνδυασμός της πλειοψηφίας πάντως, ενώ στην αρχή του 2011 έδειχνε πως 
αντιμετωπίζει μεγαλύτερα προβλήματα απ’ όσα είχε στις εκλογές του 2010 και τις πο-
λιτικές αμφιταλαντεύσεις του την εποχή κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, δείχνει φανερά πλέον 
πως βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση και ελέγχει πλέον το «παιχνίδι» σε τοπι-
κό επίπεδο. Είτε με «επιθετικές» ενέργειες Βλαχογιάννη στα θέματα μνημονίου, είτε 
με τα έργα σε «υποσχετική» από τη δημοτική πλειοψηφία. «Βαρίδια» για την ώρα στον 
συνδυασμό πλειοψηφίας φαίνεται πως αποτελούν η κακή κατάσταση που υπάρχει με 
τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ, όσο και η κακή εικόνα του Λιμενικού Ταμείου.

«Πάρος-ΑΞΙΑ»
Δίχως υπερβολή ο συνδυασμός της μεί-

ζονος αντιπολίτευσης ήταν «πλειοψηφία» 
στη συνείδηση των πολιτών, αμέσως μετά 
τις εκλογές του 2010.

Αυτό το πλεονέκτημα το έχασε, λόγω 
της εργασίας της κ. Γρ. Πρωτολάτη, ως 
νομικής συμβούλου σε φιλο-μνημονιακή 
Πασοκική Περιφέρεια της Αττικής και της 
συνεχούς απουσίας της από την Πάρο. 
Αυτό την έκανε να χάσει «επεισόδια» στο 
νησί μας και να απέχει από την καθη-
μερινότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
«Πάρος-ΑΞΙΑ» δεν πήρε «οσμίστηκε» τις 
αθλητικές επιτυχίες συλλόγων του νησιού 
μας (βλ: ΑΟΠ μπάσκετ και Νηρέας ποδό-
σφαιρο) και ήταν η μόνη που δεν εξέδωσε 
ανακοίνωση έστω και για τα τυπικά συγ-
χαρητήρια. Ακόμα, η «Πάρος-ΑΞΙΑ», είναι 
απούσα από πολλά γεγονότα πρώτιστου 
ενδιαφέροντος στο νησί μας και είναι φα-
νερό ότι οι παλινδρομήσεις της επικεφα-
λής της -προσπαθώντας να σταθεί σε δύο βάρκες (μνημόνιο-αντιμνημόνιο)- έχουν 
δημιουργήσει διαφωνίες στα μέλη της.

Έτσι, ο κ. Γ. Καρατζάς, είναι προβληματισμένος λόγω των απόψεων που έχει η κ. 
Πρωτολάτη, όπως και ο κ. Ευρ. Ακάλεστος, για το ίδιο λόγο. Ο τελευταίος που ανή-
κει πολιτικά στη λαϊκή δεξιά, βλέπει με προβληματισμό τις απόψεις Πρωτολάτη και 
φυσικά την απουσία της από την καθημερινότητα του νησιού μας. Από την άλλη, ο κ. 
Γ. Μπαφίτης, κατανοεί ότι η παρουσία του στον συνδυασμό προσθέτει στην «Πάρος-
ΑΞΙΑ», αλλά ο ίδιος «χάνει» ως πολιτικό πρόσωπο εκεί. Σημειώνουμε, ότι ο τελευ-
ταίος έχει «σφραγιστεί» από τους πολίτες του νησιού μας ως η πλέον νηφάλια και 
σοβαρή φωνή της ΝΔ στην Πάρο. Ακόμα, είναι χαρακτηριστικό πως με τη συντριπτική 
πλειοψηφία των υποψηφίων της «Πάρος-ΑΞΙΑ» του 2010, η κ. Πρωτολάτη, έχει να 
επικοινωνήσει μαζί τους από τις προηγούμενες εκλογές!

Τέλος, ο εναγκαλισμός της επικεφαλής της παράταξης με συγκεκριμένα έντυπα και 
ηλεκτρονικά ΜΜΕ του νησιού μας, την έχουν φέρει σε απολογητικό ρόλο (αδίκως) 
για θέματα έργων υποδομής της Πάρου (βλ: αεροδρόμιο). Όλα αυτά έχουν οδηγήσει 
το συνδυασμό να φυλλορροεί σε επίπεδο ψηφοφόρων και όπως λέγεται σύντομα και 
σε άλλα επίπεδα.

ΚΕΠ
Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών 

Πάρου, πέρασε αρχικά κάποιες 
«πολιτικές παιδικές ασθένειες».

Όταν εκπρόσωπος της ΚΕΠ, 
ανέλαβε ο κ. Μ. Ισιγώνης, όλα 
άλλαξαν. Ο κ. Ισιγώνης, μπήκε 
στα προβλήματα καθημερινότη-
τας και κυρίως σε προτάσεις για 
την αντιμετώπισή τους και έτσι 
έφερε τον κόσμο της Πάρου, να 
ακούει με ενδιαφέρον και προ-
βληματισμό την ΚΕΠ. Ακόμα, ο 
κ. Ισιγώνης –που ήταν ήρεμη και 
νηφάλια φωνή της αριστεράς του 
νησιού μας- συμπεριφέρθηκε στο 
δημοτικό συμβούλιο ως πολίτης 
με ανατρεπτικές μεν σκέψεις, 
αλλά ζώντας στον 21ο αιώνα και 
γνωρίζοντας την καθημερινότητα 
του νησιού μας. Οι σκέψεις Ισιγώνη, για την καθημερινότητα των πολιτών –δίχως 
ούτε μία στιγμή να ξεφύγει από τις ιδέες του- έγιναν αποδεκτές και στο κόμμα του 
όταν θριάμβευσε στις εσωκομματικές εκλογές. Θυμίζουμε, ότι στις εσωκομματικές 
εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου, η «διανοούμενη» πτέρυγα του κόμματος σε 
τοπικό επίπεδο, που πιστεύει ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης πρέπει 
να βρίσκεται σε ιδέες του «χθες», δεν κατάφερε να «κατεβάσει» κανέναν υποψήφιο!

Οι ίδιοι εσωκομματικοί αντίπαλοι του κ. Ισιγώνη, έλεγαν σε συνεδριάσεις του το-
πικού ΣΥΡΙΖΑ, ότι: «η ΚΕΠ είναι πολιτικό πτώμα!», αλλά οι ίδιοι πάλι δεν είχαν καμία 
πρόταση στη συνέχεια. Έμειναν στις διαφωνίες με όλους όσοι είχαν στήσει την ΚΕΠ 
στα πόδια της και έκαναν συνεχή κριτική εκ του ασφαλούς.

Λαϊκή Συσπείρωση
Η αλήθεια είναι ότι οι απόψεις του συγκεκρι-

μένου δημοτικού συνδυασμού έχουν προβλή-
ματα, ακόμα και για να ακουστούν σαν σκέψεις. 
Ο λόγος είναι η άμεση σύνδεση (κατά πολλούς) 
της Λαϊκής Συσπείρωσης, με τις απόψεις του 
ΚΚΕ. 

Αυτό, είναι η πρώτη «ανάγνωση», που όμως 
δεν την ασπάζεται ένα μεγάλο μέρος της τοπι-
κής κοινωνίας, αφού η παρουσία στο δημοτικό 
συμβούλιο του επικεφαλής κ. Κ. Ροκονίδα, μόνο 
ως τέτοια δεν αποδεικνύεται. Και αυτό, διότι ο 
κ. Ροκονίδας, είναι ίσως ο πλέον διαβασμένος 
δημοτικός σύμβουλος και οι παρεμβάσεις του 
στις συνεδριάσεις επικεντρώνουν τα βλέμματα 
σ’ αυτόν. Η «Λαϊκή Συσπείρωση», παρά των κα-
τηγοριών που υπάρχουν εναντίον της, έχει κα-
ταφέρει και πείσει για την παρουσία της και την 
αποτελεσματικότητά της πολλούς συμπολίτες 
μας. Ο συγκεκριμένος δημοτικός συνδυασμός 
είναι σημείο αναφοράς σε κάθε συνεδρίαση 
-που ενώ έχει μόνο ένα δημοτικό σύμβουλο- 
καταφέρνει σε πολλά θέματα να κερδίζει και να 
αλλάζει απόψεις για τις τελικές αποφάσεις. Η ξεκάθαρη θέση του συνδυασμού για 
την «άλλη άποψη» για θέματα του νησιού μας, έχει κάνει τη συγκεκριμένη δημοτική 
παράταξη να φαίνεται πως «βαδίζει» καλά και έχει μεγαλύτερο ποσοστό απ’ αυτό 
που έλαβε το 2010. Τέλος, οι ανακοινώσεις της Λαϊκής Συσπείρωσης δείχνουν στον 
πολίτη πως ο συγκεκριμένος δημοτικός συνδυασμός δεν έχει πρόβλημα να ανοίξει 
οποιοδήποτε θέμα, μη λογαριάζοντας αν το θέμα που ανοίγει του επιφέρει συγκρού-
σεις. Αυτό που πιστεύουν το λένε αδιαφορώντας για τη ψηφοθηρία. 

Το «αύριο», οι υποψηφιότητες
Αυτή τη στιγμή μόνο ένας αυτοδιοικητικός παράγοντας έχει εκφράσει την επιθυμία 

να δημιουργήσει δημοτικό συνδυασμό και να διεκδικήσει το Δήμο Πάρου το 2014. Ο  
κ. Μάρκος Κωβαίος.

Ο κ. Κωβαίος, δεν επιθυμεί να είναι η συνέχεια της συμμαχίας της «Ενότητας για 
το Μέλλον» και της «Ενιαίας Κίνησης Πολιτών». Επιθυμεί να δημιουργήσει ένα νέο 
συνδυασμό με καθημερινούς πολίτες που έχουν γνώση της πραγματικότητας και της 

σημερινής οικονομικής κατάστασης της χώρας. 
Πολλοί πιστεύουν ότι η επιθυμία Κωβαίου εκδη-
λώθηκε νωρίς, αλλά άλλοι πιστεύουν ότι όσο περ-
νά ο καιρός και δεν εκδηλώνεται άλλος υποψήφι-
ος, αυτό είναι θετικό για εκείνον.

Στο συνδυασμό της πλειοψηφίας «Ενιαία Κίνη-
ση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον», πλην Βλα-
χογιάννη και Κωβαίου, δεν φαίνεται για την ώρα 
καμία άλλη δυνατή υποψηφιότητα. Το οξύμωρο 
της κατάστασης είναι ότι και τα δύο πολιτικά πρό-
σωπα διατηρούν πολύ στενές σχέσεις και πολύ 
δυνατή πολιτική και προσωπική φιλία. Εκτίμηση 
της εφημερίδας μας είναι πως αν ένας από τους 
δύο παραπάνω δεν τεθούν επικεφαλής συνδυ-
ασμού, τότε, ουδείς άλλος από τους υπάρχοντες 
συμβούλους της πλειοψηφίας δεν μπορεί να δη-
μιουργήσει δημοτικό συνδυασμό, για τις εκλογές 
σε 11 μήνες!

Οι «ομάδες»
Αν υπάρξει δημιουργία συνδυασμού Κωβαίου, τότε, η ΝΔ θα βγει και πάλι στην 

«απέξω», θα ρωτήσουν εύλογα οι αναγνώστες της 
εφημερίδας μας; Η απάντηση δεν είναι εύκολη, δι-
ότι στη ΝΔ φέρονται και άλλα άτομα για να είναι 
υποψήφιοι. Υπάρχουν π.χ. ανεπιβεβαίωτες φήμες 
για να κατέλθει επικεφαλής ενός συνδυασμού ο 
πρώην διευθυντής τη ΔΕΥΑΠ, κ. Παπαευσταθίου, 
όπως φήμες υπάρχουν και για τους κ.κ. Γ. Μπα-
φίτη και Γ. Ραγκούση (καρδιολόγος). Ο πρώτος 
έχει αυτή τη στιγμή μία «μαγιά», μίας σκεπτόμενης 
μερίδας συμπολιτών μας και φυσικά του κλάδου 
των τουριστικών επαγγελμάτων και ο δεύτερος 
τις φήμες που τον ακολουθούν για καλή σχέση με 
Κυκλαδίτη μεγαλοστέλεχος της ΝΔ. Όλοι, μα όλοι, 
επιθυμούν τη συνεργασία του Περιφερειακού 
Συμβούλου κ. Κώστα Μπιζά, που για μία άλλη με-
ρίδα συμπολιτών μας είναι ο κατάλληλος για να δι-
εκδικήσει το χρίσμα και τη δημαρχία. Ο τελευταίος 
κάνει «στρατηγικές» κινήσεις σε πολιτικό επίπεδο 
και αν και ανήκει στο λεγόμενο φιλελεύθερο χώρο 
μπορεί με τις παρεμβάσεις του και παρουσιάζεται 
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σε δημόσιες συναντήσεις ως η ήρεμη αντιμνονι-
ακή φωνή, δίχως να ξεφεύγει στο ελάχιστο από 
τη φιλελεύθερη ιδεολογία! Η δε συνδικαλιστική 
του δράση ως προέδρου σωματείου ενοικιαζό-
μενων δωματίων της Πάρου, είναι κάτι παραπά-
νω από εξαιρετική στον τομέα αυτό.

Από τον πολιτικό χώρο του ΣΥΡΙΖΑ, τα πράγ-
ματα είναι πιο απλά. Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, 
έχει αποφασίσει να κατέλθει στις εκλογές μέσω 
ενός ευρύτερου πολιτικού σχήματος, άσχετα αν 
οι υποψήφιοι ανήκουν στο κόμμα ή όχι. Το ίδιο 
πιστεύει και για τον επικεφαλής. Δηλαδή, σύμ-
φωνα με τις πληροφορίες μας ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ 
πηγαίνει για ένα ευρύτερο σχήμα (θα παίξουν 
φυσικά ρόλο και οι πολιτικές εξελίξεις το επό-
μενο διάστημα), αδιαφορώντας ποιος θα είναι 
επικεφαλής για υποψήφιος δήμαρχος. Όπως 
λέγουν, «αυτός θα βγει μέσα από ψηφοφορία». 
Ποιοι θα μπορούσαν όμως να συμμετέχουν σ’ 
ένα ευρύτερο σχήμα που θα έχει τη στήριξη του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ. Σαφώς και πολίτες που αντιδρούν 

στο οικονομικό μνημόνιο που εφαρμόζεται στη χώρα μας. Σ’ αυτό, ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ, 
είναι απόλυτος και αυτό είναι λογικό.

Τέλος, σε ό,τι αφορά δύο σενάρια που έχουν ακουστεί αυτά δεν έχουν καμία βάση 
σοβαρότητας. Το πρώτο σενάριο για συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ – Πρωτολάτη δεν ευσταθεί, 
καθώς η ΚΕΠ Πάρου κατηγορεί ακόμα την «Πάρος-ΑΞΙΑ» για τους χειρισμούς της 
στην υπόθεση μίας συζήτησης που είχε γίνει με τον κ. Γλέζο, το 2010. Δίχως υπερβο-
λή είναι πολύ δύσκολο να βρεις κάποιον στο στελεχικό δυναμικό του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ 
ή της ΚΕΠ, που να έχει θετική άποψη για την επικεφαλής της αντιπολίτευσης του 
Δήμου Πάρου. Το δεύτερο σενάριο που λέει συνεργασία ΚΕΠ με Λαϊκή Συσπείρωση, 
είναι μόνο στη φαντασία, για τους γνωστούς λόγους. Το τελευταίο είναι κάτι που το 
έχουν κατανοήσει στο ΣΥΡΙΖΑ και γι’ αυτό όπως ισχυρίζονται «δεν θα χάσουμε τον 
καιρό μας συζητώντας πάλι τα ίδια».

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» για ακόμα μία φορά περιμένει στη γωνία! Δηλαδή, θα προ-
σπαθήσει να «εκμεταλλευτεί», τις επιτυχίες της από το 2011 και το λόγο που εξέ-
φρασε στο δημοτικό συμβούλιο. Όσο και να φαντάζει «τρελό», η «Λαϊκή Συσπείρω-
ση», μπορεί να έχει στις επόμενες εκλογές πιο πλήρη ψηφοδέλτιο από το 2010 και 
πολλούς περισσότερους υποψήφιους -εκτός μελών του ΚΚΕ- στο συνδυασμό της. Ο 
συγκεκριμένος δημοτικός συνδυασμός μπορεί να φαντάζει στα μάτια πολλών ως ο 
«φτωχός συγγενής», αλλά η πραγματικότητα είναι άλλη. Ο λόγος που εκφράζει η «Λα-
ϊκή Συσπείρωση», μέσα και έξω από το δημοτικό συμβούλιο, έχει φέρει τμήματα της 
τοπικής κοινωνίας εκτός ΚΚΕ, να εκφράζονται με θετική άποψη γι’ αυτήν. Αν ο παρα-
πάνω δημοτικός συνδυασμός καταφέρει και έχει περισσότερες υποψηφιότητες εκτός 
αριστεράς απ’ όσες είχε το 2010 μπορεί να υπάρχουν εκπλήξεις τον Μάιο του 2014.

Η Αντίπαρος
Στην Αντίπαρο, είναι φανερό ότι οι 

μόνοι που έχουν κατανοήσει ότι σε 
λίγους μόνο μήνες έχουμε δημοτικές 
εκλογές είναι οι ανήκοντες στην πλει-
οψηφία.

Ο συνδυασμός Λεβεντάκη, προ-
σπαθεί να επιλύσει χρόνια προβλή-
ματα του νησιού και να δώσει λύσει 
στην καθημερινότητα της Αντιπάρου. 
Για την ώρα, παρά τις γκρίνιες που 
υπάρχουν, ο συνδυασμός Λεβεντάκη, 
φαίνεται πως έχει το πάνω χέρι για τις 
εκλογές του 2014. Η ομάδα της πλει-
οψηφίας παραμένει συμπαγής, ενώ 
όπως λέγεται έχει ρίξει δίχτυα και σε πολίτες που το 2010 δεν την προτίμησαν εκλο-
γικά. 

Ο συνδυασμός της μείζονος αντιπολίτευσης Δήμου 
Αντιπάρου, «Ενωτική Κίνηση Προόδου», είχε να αντι-
μετωπίσει ένα μεγάλο πρόβλημα στο μέσο της θη-
τείας. Δηλαδή, την παραίτηση του επικεφαλής κ. Ν. 
Μαριάνου. Έτσι, επισήμως από τις 13 Φεβρουαρίου 
2012 (ενώ «ακέφαλη» ουσιαστικά ήταν πολύ πιο πριν 
ο συνδυασμός), επικεφαλής τέθηκε ο επιλαχών δη-
μοτικός σύμβουλος, απόστρατος αστυνομικός κ. Γιάν-
νης Βασιλόπουλος. Το μεγάλο ζήτημα στην Αντίπαρο 
είναι πως επειδή είναι μικρή πληθυσμιακά δεν υπάρ-
χει η πολυτέλεια κάποιος να ασχολείται συνεχώς με 
την τοπική αυτοδιοίκηση, αν πρώτα δεν έχει λύσει τα 
προς το ζειν. Έτσι, η αντιπολίτευση είναι «αντιπολίτευ-
ση», μόνο τους χειμερινούς μήνες, ενώ τους θερινούς 
μήνες οι άνθρωποι της προσπαθούν να εξασφαλίσουν 
τα χρήματα για το βίο τους. Εκεί, η αντιπολίτευση της 
Αντιπάρου έχει να αντιμετωπίσει μεγάλο πρόβλημα, 
αφού, απέναντί της έχει ανθρώπους της πλειοψηφίας 

που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση 24 ώρες 
το 24ώρο επί 12 μήνες. Αποτέλεσμα είναι η μεί-
ζονα αντιπολίτευση να ρίχνει «τουφεκιές» στον 
αέρα όποτε και όταν… Κάποιες δε απ’ αυτές τις 
«τουφεκιές» είναι και σε λάθος σημεία, με απο-
τέλεσμα τα σκάγια να παίρνουν αθώους, που 
στη συνέχεια πηγαίνει και περιθάλπει η πλειο-
ψηφία του Δήμου…

Ο συνδυασμός «Μένουμε Αντίπαρο», που στις 
εκλογές του 2010 αποτέλεσε την έκπληξη, παρα-
μένει ένας γρίφος. Και εκεί φυσικά υπάρχουν τα 
ίδια προβλήματα, με τον τρόπο αντιπολίτευσης 
ολόκληρο το χρόνο. Δίχως υπερβολή, αντιπολί-
τευση στην πλειοψηφία του Δήμου Αντιπάρου, 
γίνεται από 1η Οκτωβρίου έως 31 Μαΐου. Ακόμα, 
ο συνδυασμός «Μένουμε Αντίπαρο», στο πλαί-
σιο των εναλλαγών των δημοτικών συμβούλων 
έχει αλλάξει ως τώρα, τρία άτομα. Ξεκίνησε με τον επικεφαλής κ. Σφαλαγκάκο, συνέ-
χισε με τον γιατρό κ. Σκούρτη και τώρα με τον κ. Παντελάκη. Σημειώνουμε πάντως, 
πως ο κ. Γ. Παντελάκης, δεν ήταν ο τρίτος επιλαχών στη σειρά για να αναλάβει τη 
θέση, αλλά ο έβδομος! Αυτό σημαίνει πως και στο συνδυασμό της ελάσσονος μειο-
ψηφίας του Δήμου Αντιπάρου, υπάρχει απροθυμία να αναλάβει κάποιος την υποχρέ-
ωση για να ασχοληθεί με τα κοινά. Παρόλα αυτά, ο συνδυασμός «Μένουμε Αντίπαρο» 
έχει σχολιαστεί θετικά από τους πολίτες του νησιού και πολύ πιθανό να μπορεί να 
οργανωθεί καλύτερα στις επόμενες δημοτικές εκλογές, ώστε να διεκδικήσει τη νίκη.

Τέλος, για μία ακόμα φορά ακούγονται οι φήμες για τον κ. Κ. Ροκονίδα, όπως αυτές 
οι φήμες (δίχως ποτέ να επιβεβαιωθούν) είχαν ακουστεί έντονα προεκλογικά το 2010. 
Σημειώνουμε, πως μία υποψηφιότητα Ροκονίδα, «περπατάει» άνετα στην Αντίπαρο…

Απανωτές συσκέψεις 
για τη ΔΕΥΑΠ

Από το πρωί της Τετάρτης 5/6 στο Δημαρχείο Πάρου γίνονταν απανωτές συσκέ-
ψεις για την υπόθεση των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ .

Οι εργαζόμενοι της εταιρείας συναντήθηκαν αρχικά το πρωί με το δήμαρχο κ. Χρ. 
Βλαχογιάννη. Οι συσκέψεις του δημάρχου συνεχίστηκαν έως και τη στιγμή που έκλει-
σε η ύλη της εφημερίδας μας.

Τέλος, από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι δημοσιοποίησαν το παρακάτω δελτίο 
τύπου:

«ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Διαμαρτυρόμαστε και καταγγέλλουμε στην Παριανή Κοινωνία την αντιμετώπιση από 

πλευράς της Διοίκησης μας στο θέμα καταβολής των οφειλομένων από μισθούς και 
επιδόματα των ετών 2011 και 2012.

Παρά το γεγονός ότι εδώ και ένα χρόνο στέλνει ερωτήματα και παίρνει απαντήσεις από 
το αρμόδιο Υπουργείο των Οικονομικών ΔΕΝ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ.

ΧΡΟΝΟΤΡΙΒΕΙ αδικαιολόγητα στέλνοντας σε αναρμόδιες Υπηρεσίες το ένταλμα 
πληρωμής όπως στο Γραφείο Επιτρόπου Κυκλάδων για να επιστραφεί ανέλεγκτο λόγω 
μη αρμοδιότητας.

Η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου συνεχίζει παράνομα, αυθαίρετα και θρασύτατα να 
μην μας καταβάλλει το μέρος των οφειλομένων που έχει αποφασίσει με την 3/2013 
απόφαση του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, 
χωρίς να λάβει υπ’ όψιν της τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις του καθενός από εμάς και 
των οικογενειών μας.

Τα παραπάνω καταγγελλόμενα στηρίζονται σε στοιχεία.
 Κάθε άλλη πληροφόρηση των τελευταίων ημερών για δήθεν έγγραφα που δικαιώνουν 

το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. είναι παραπληροφόρηση και σκόπιμα ψέματα. Προκαλούμε να 
δώσουν στη δημοσιότητα το ανυπόγραφο σημείωμα που έχουν στα χέρια τους.

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ  ΠΛΕΟΝ Ο ΕΜΠΑΙΓΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ».

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
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Αντιδήμαρχος 
Μάρκος Κωβαίος
«Κάναμε πολλά, με λίγα χρήματα»

Στο νησί μας παρά τη συνεχή μείωση των πόρων από την κεντρική διοίκηση, συνε-
χίζονται και πραγματοποιούνται έργα καθημερινότητας.

Ο αντιδήμαρχος, κ. Μάρκος Κωβαίος, με την αρμοδιότητά του στα τεχνικά έργα 
παραχώρησε συνέντευξη στην εφημερίδα μας εξηγώντας πως μπορεί να γίνει πολ-
λαπλασιασμός των έργων με αρκετά λιγότερα χρήματα από τα προβλεπόμενα. Η συ-
νέντευξη έχει ως εξής:

Τι ακριβώς γίνεται με την περικοπή των πόρων και τα έργα καθημερινότη-
τας που πρέπει να γίνονται στην Πάρο;

Μ. Κωβαίος: «Η όλη οικονομική κατάσταση έφερε μία μεγάλη αναστάτωση στον 
προγραμματισμό των έργων. Είναι σαν κάθε οικογένεια που κάνει τον προγραμμα-
τισμό της και στη συνέχεια αντιλαμβάνεται πως δεν μπορεί να τον εφαρμόσει γιατί 
δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα κονδύλια. Το ίδιο είχαμε και με τους δήμους. Έτσι, 
είδαμε ότι είχαμε έργα που είχαν μπει στον προϋπολογισμό και δεν μπορούσαν να 
υλοποιηθούν, Έργα τα οποία είχαν προταθεί από τις Κοινότητες και τους πολίτες. Έτσι, 
προσπαθήσαμε να βρούμε τον τρόπο να γίνουν τα έργα με το μικρότερο δυνατό οι-
κονομικό κόστος. 

Μπορείτε να μου δώσετε παραδείγματα;
Μ. Κωβαίος: «Το 2011 πραγματοποιήθηκαν έργα που το κόστος τους ήταν 120.000 

ευρώ και εμείς τα υλοποιήσαμε με 25.000 ευρώ. Αυτά έγιναν με την αμέριστη συμπα-
ράσταση και την επίβλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας και χρησιμοποιώντας υλικά από 
προμήθειες του Δήμου μας».

Πως προκύπτει μία τόσο μεγάλη διαφορά κόστους;
Μ. Κωβαίος: «Δεν συμπεριλαμβάνουμε τα μεροκάματα των ανθρώπων που ερ-

γάστηκαν. Δηλαδή, οι εργασίες του προσωπικού, των οποίων το έργο μειώνεται από 
το Σεπτέμβριο και έπειτα, εμείς τους αξιοποιήσαμε γι’ αυτές τις εργασίες. Αν γι’ αυτές 
τις δουλειές δίναμε μεροκάματα σε άλλους εργαζόμενους, δεν θα μπορούσαμε να 
ρίξουμε τόσο πολύ το κόστος των έργων που υλοποιήσαμε. Πήραμε λοιπόν υπαλ-
λήλους του Δήμου (μόνιμους ή έκτακτους) και πολλούς που είναι στον τομέα καθα-
ριότητας -και το χειμώνα μειώνεται το αντικείμενο εργασία τους- στους τομείς που 
απασχολούνται. Έτσι τους αξιοποιήσαμε κάνοντας τεχνικά έργα».

Δηλαδή, τα 25000 ευρώ είναι για την αγορά των υλικών;
Μ. Κωβαίος: «Ακριβώς. Οι μελέτες πάλι για τα έργα υπήρχαν από την τεχνική 

υπηρεσία. Άρα η διαφορά των 95.000 ευρώ προκύπτει από τα μεροκάματα και περί-
που ένα 20-30% που είναι το εργολαβικό κέρδος, αν αυτά τα έργα τα είχαμε δώσει 
σε κάποια εταιρεία για να τα κάνει. Και φυσικά τους φόρους υπέρ τρίτων, που γλυ-
τώσαμε. Ακόμα, δόθηκαν και υλικά με προσφορές κατοίκων του νησιού μας, ειδικά 
για επιδιορθώσεις δρόμων. Όλα τα έργα έγιναν σε όλες τις περιοχές της Πάρου  και 
αναλογικά βάση του πληθυσμού των τοπικών κοινοτήτων». 

Ποια ήταν η συμμετοχή των εθελοντών σ’ αυτές τις εργασίες;
Μ. Κωβαίος: «Οι εθελοντές συνέβαλλαν και αυτοί ώστε να μειωθεί το κόστος. Σε 

μία κοινωνία που μαστίζεται από οικονομική κρίση (βέβαια η πολιτεία έχει την ευθύνη 
για να γίνονται δημόσια έργα), δεν είναι δυνατόν να μη συμμετέχουν και οι πολίτες εθε-
λοντικά. Έτσι, είχαμε τη συμμετοχή εθελοντών, που στη γειτονιά τους όταν γινόταν ένα 
έργο, έρχονταν και βοηθούσαν. Έβαλαν «πλάτη» και έτρεξαν να βοηθήσουν. Τα έργα 
ήταν προτάσεις των τοπικών Κοινοτήτων. Σε όλα τα έργα προσέτρεξαν να βοηθήσουν 
οι πρόεδροι και οι τοπικοί σύμβουλοι όταν γίνονταν κάτι στην περιοχή τους, είτε επι-
διόρθωση λακκουβών, είτε οτιδήποτε άλλο. Με την επίβλεψη και τις κατευθυντήριες 
οδηγίες που έδινε η τεχνική υπηρεσία, έγιναν όλα με τον καλύτερο τρόπο».

Να αναφέρουμε μερικά έργα –ενδεικτικά- που πραγματοποιήθηκαν;
Μ. Κωβαίος: «Θα αναφέρω μερικά όπως η καθαριότητα-«αξιοποίηση» της λίμνης 

του Δρυού, που επί χρόνια ήταν βούρκος από τα λιμνάζοντα ύδατα που συσσωρεύ-
ονταν το καλοκαίρι. Χρόνια συζητούσαμε γι’ αυτό το έργο και χρόνια δεν προχωρού-
σαμε. Το χειμώνα η συγκεκριμένη λίμνη ξεχείλιζε και το καλοκαίρι γινόταν βούρκος. 
Με τη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας έγιναν διάφορες επεμβάσεις και έτσι αναδεί-
ξαμε την ομορφιά αυτής της λίμνης. Ακόμα έγιναν:

- Επισκευή-αντικατάσταση της στέγης του Αγίου Αθανασίου Νάουσας.
- Πλακοστρώσεις εντός παραδοσιακών οικισμών του νησιού.
- Επουλώσεις λακκουβών σε πολλούς δρόμους της Πάρου.
- Πλατεία και πλακόστρωση της Αγίας Άννας στα Μάρμαρα. 
- Πλακόστρωση στην πλατεία Αγίου Παντελεήμονα Προδρόμου.
- Πολλά τοιχία αντιστήριξης και δρόμους».
- Πεζοδρόμιο έμπροσθεν 1ου παιδικού σταθμού Παροικίας.
- Τοιχοποιία στο 1ο παρκινκ Παροικίας.
- Συντήρηση των παραδοσιακών βόλτων στην Νάουσα.
- Συνέχιση της κατασκευής χτίσματος στο Καμάρι Αγκαιριάς για μελλοντική χρήση 

ιατρείου.
- Κατασκευή wc στη Νάουσα.

Επειδή επιμένετε στην συνεισφορά των εθελοντών, ποιες είναι οι σκέψεις 
σας;

Μ. Κωβαίος: «Πιστεύω ότι μετά το σοκ του μνημονίου, ήρθε η ώρα να αλλάξουμε 
πολλά πράγματα στο δημόσιο χώρο. Και ένα βασικό είναι και η σχέση δημότη με την 
τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν μπορεί ο Δήμος να λειτουργεί ερήμην των δημοτών του, 
ούτε όμως και οι δημότες πρέπει να είναι απαθείς και αμέτοχοι στα δημόσια πράγ-
ματα. Ιδιαίτερα, αυτό ισχύει για εμάς στην Πάρο, όπου ο τουρισμός είναι ένα βασικό 
στήριγμα της οικονομίας μας και στη διαμόρφωση του τουριστικού προϊόντος συμ-
μετέχουν όλοι, αναγκαστικά. Πρέπει να περάσουμε σε μια νέα εποχή όπου ο Δήμος 
και δημότες θα είναι συνεργάτες σε καλά επεξεργασμένα σχέδια για την τοπική ανά-
πτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική πολιτική. Έχουμε τεράστιες δυνατότητες και 
πρέπει όλοι μαζί να τις αξιοποιήσουμε Και εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε δικαίωμα 
να στεκόμαστε μοιρολατρικά παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Εμείς πρέπει να δημι-
ουργήσουμε τις εξελίξεις για τον τόπο μας».

Πως βλέπετε την επόμενη μέρα στο νησί μας;
Μ. Κωβαίος: «Όπως ανέφερα και πιο πάνω, τώρα είναι η ώρα να βάλουμε μπρο-

στά τις μηχανές για τον τόπο μας. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με μια ευρύτερη κι-
νητοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων. Δεν είναι όμως μόνο δουλειά του Δήμου. 

Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ένα σοβαρό σχέδιο για την αναβάθμιση του τουρισμού, 
την αξιοποίηση της γεωγραφικής μας θέσης αλλά και του μοναδικού περιβάλλοντος 
όπως και της ιστορικής μας διαδρομής. Χρειαζόμαστε να κάνουμε το νησί μας πρω-
τοπόρο στη νέα εποχή του διαδικτύου, να εισάγουμε πελατοκεντρικά μοντέλα για 
τον τουρισμό μας, να δημιουργήσουμε σημαντικά γεγονότα που να διευρύνουν την 
τουριστική περίοδο και να αυξήσουν το εισόδημα. Στην Πάρο πρέπει να βάλλουμε 
τον πήχη ψηλά. Μπορούμε να το κάνουμε. Η Πάρος πρέπει και μπορεί να έχει ρόλο 
πρωταγωνιστή στην αναβάθμιση του τουρισμού σε ολόκληρο το Αιγαίο». 
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οι-
κισµού  από 60 έως 150 τµ 
σε τιµές κάτω του κόστους, 
πολύ µικρή προκαταβο-
λή, πολλές δόσεις . www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πω-
λείται κατοικία δυο επιπέδων 
(60 τµ ισόγειο, 22 τµ ορό-
φου), µε τακτοποιηµένους 
τους ηµιυπαίθριους χώρους 
και εξαιρετική θέα στο λι-
µάνι. Τηλ.: 6948872161, 
2108041920 (κα Μαύρη)

ΝΑΟΥΣΑ, µε προκαταβολή 
και την εξόφληση όπως επι-
θυµείτε, διατίθενται οικίες 55 
τµ, 75 τµ, ετοιµοπαράδοτα, 
100 τµ ηµιτελές, κατάλληλο 
για οικία και επαγγελµατική 
στέγη. ∆εκτή και ανταλλαγή. 
Τηλ.: 6977336620

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 
οικία, 70 τµ, µε 400 µέτρα 
οικόπεδο, εντός σχεδίου, µε 
θέα. Τηλ.: 6971962021

ΑΛΥΚΗ, πωλείται τριάρι 70 
τµ. νεόκτιστο σε 250 τµ. οι-
κόπεδο, εντός σχεδίου. 
Τηλ.: 6977362305, 
6985963626

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο 
316 τµ, 50µ από λίµνη Αλυ-
κής, θέα, µε άδεια οικοδοµής 
για µεζονέτα 138 τµ, τιµή 
85.000€. Τηλ.: 6932285768, 
www.paroshomes.livadas.
de

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αι-
κατερίνης) ,ενοικιάζεται 
διώροφη παλιά παραδο-
σιακή οικία, απολύτως 
εκσυγχρονισµένη, µε κή-
πο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663  

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται µεζο-
νέτα-µονοκατοικία, 100 τµ, 
µε πολύ καλή θέα. 
Τηλ.: 6972092675

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος), ε-
νοικιάζεται διαµέρισµα. Τηλ.: 
6972077052 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται ε-
στιατόριο (Έφεσσος) πίσω 
από το Κέντρο Υγείας. ∆ίνε-
ται πλήρως εξοπλισµένο ή 
κενό για οποιαδήποτε χρή-
ση. Τηλ.: 6934179139 

ΔΡΥΟΣ, στον κεντρικό 
δρόµο, ενοικιάζεται επαγ-
γελµατικός χώρος, 103 τµ 
εσωτερικά, µε εξωτερική 
αυλή, κατάλληλο για κάθε 
χρήση. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ.: 6972855134

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 250 τµ. 
ισόγειο και 150 τµ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τµηµατικά. Επίσης, στο 2ο 
ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 100 
τµ, κατάλληλο για γραφεί-
ο, µε δικό του πάρκινγκ, 
380,00 ευρώ.  
Τηλ.: 6977618527, 
6978085886

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ενοικιάζεται 
οικία ανακαινισµένη, 110 
τµ, πλήρως εξοπλισµένη, 
µε συνθετικά κουφώµατα, 
3 υπνοδωµάτια, συναγερµό, 
τζάκι, αποθήκη, αυτόνοµη 
θέρµανση, κήπο, δεξαµενή 
νερού, δύο βεράντες, γκα-
ράζ. Τιµή συζητήσιµη. 
Τηλ: 6972607173

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ  
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  
- ΖΗΤΗΣΗ    

ΖΗΤΕΊΤΑΙ ΆΜΕΣΑ ΑΓΡΌ-
ΚΤΗΜΑ 10-12 στρεµµάτων 
προς ενοικίαση, µε δυνατό-
τητα ύδρευσης. Προτιµάται 
ιδιαίτερα η Αν.-Ν.Αν. πε-
ριοχή της Πάρου. Τηλ.: 
6977603617

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟ-
ΡΙΟΥ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 
πωλείται στην Παροικία, τιµή 
20.000 €. Τηλ.: 2284027275  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ-
ΜΠΑΡ, πωλείται στην 
παραλία της Παροικίας, µε 
άδεια 100 καθισµάτων, σε 
καλή τιµή. 
Τηλ.: 6977286865

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαµ-
βάνει το διάβασµα παιδιών. 
Τηλ.: 6973814493 

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥ-
ΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, 25 ετών, 
ζητά εργασία. Οποιαδήποτε 
άλλη θέση εργασίας συζητή-
σιµη. Τηλ.: 6970831158

ΕΛΛΗΝΙΔΑ, µαγεί-
ρισσα-σερβιτόρα,  µε 
πολύχρονη πείρα, ζητεί ερ-
γασία. Οποιαδήποτε άλλη 
εργασία συζητήσιµη. 
Τηλ.: 2284025182, 
6972117399 

ΚΑΘΗΓΉΤΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΉΣ 
ΦΙΛΟΛΟΓΊΑΣ, φροντιστη-
ριακής πείρας, 24 ετών, 
αναλαµβάνει όλα τα επίπεδα 
και προετοιµασία πτυχίων 
LOWER/PROFICIENCY. 
Τηλ.: 6974554342

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΚΑΘΗ-

ΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ζητείται, (κάτοικος Πάρου). 
Τηλ.: 6987299025

Ξενοδοχείο A’ κατηγορίας 
ζητεί: 1) ΥΠΕΥΘΥΝH/ΟΣ 
ΥΠΟΔΟΧΗΣ Απαραίτητα: 
προϋπηρεσία, Αγγλικά και 
Γαλλικά, Η/Υ, υποδειγµατική 
συµπεριφορά, συστάσεις
2) ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ 
(άντρας ή γυναίκα) για εστι-
ατόριο. Απαραίτητη γνώση 
αγγλικών 
3) BARTENDER/ΜΠΟΥ-
ΦΕΤΖΗΣ (άντρας ή γυναίκα) 
για Pool Bar για απογευµα-
τινή βάρδια. Απαραίτητη 
γνώση αγγλικών. ΒΙΟΓΡΑ-
ΦΙΚΑ µε φωτογραφία, στο 
danosvasilis@hotmail.com.  
Τηλ:. 6945 191585

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6977248885 

Αν αγαπάτε τη ΝΗΣΙΏΤΙΚΗ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΜΟΥΣΙ-
ΚΉ, είστε στην Πάρο και 
θέλετε να µάθετε να παί-
ζεται λαούτο, παρακαλώ 
επικοινωνήστε στο τηλέφω-
νο:  6975661841  

PEUGEOT ΠΩΛΕΊΤΑΙ, 
1.400 cc, µοντέλο 12/1999, 
88.000 km, τιµή 2.000 €. 
Τηλ.: 6973805682

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑ-
ΠΑ πωλείται, 55.000 BTU, 
σε άριστη κατάσταση. Επί-
σης, άρτιος εξοπλισμός 
εστιατορίου, ελαφρώς µε-
ταχειρισµένος. Τηλ.: 22520, 
6976065689  

ΗΧΕΙΑ CERWIN VEGA 
1 5 0 W - 3 0 0 W - 4 0 0 W 
πωλούνται. Ενισχυτές ε-
παγγελµατικοί σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τηλ.: 
2284024413

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€Αγγελία µε φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ    
ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Ο Πέτρος Σπανός του Εμμανουήλ και της Ελένης 
Σπανού, το γένος Mursel, που γεννήθηκε στο 
Σαουθάμπτον Αγγλίας στις 13/5/1979 και διαμένει 
μόνιμα στην Πάρο και η Βαρβάρα Μπογιατζή του 
Δημητρίου και της Γεωργίας Μπογιατζή, το γένος 
Φαρμάκη, που γεννήθηκε στην Αθήνα, στις 22/1/1984 
και διαμένει μόνιμα στην Πάρο πρόκειται να παντρευτούν 
με θρησκευτικό γάμο στην Ι.Μ. Αγίων Αναργύρων στην 
Πάρο, τον Σεπτέμβριο.  

ΠΕΝΘΟΣ 
Στις 6 Μαΐου στη Μάρπησσα απεβίωσε η Μαρία 

Γαράκη του Ιωάννου. 
Ευχαριστούμε θερμά το ιατρικό και νοσηλευτικό 

προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πάρου και του 
Νοσοκομείου Σύρου, καθώς και τον κ. Τσιγώνια 
του Ιατρικού Πάρου. Επίσης, τους ιατρούς κ. Κώστα 
Λιβανίδη, κ. Νίκο Αποστολόπουλο και τέλος τον κ. 
Μάρκο Κωβαίο, γραμματέα του Συλλόγου Αιμοδο-
τών Πάρου – Αντιπάρου, για τις υπηρεσίες που της 
πρόσφεραν με περισσή φροντίδα και ανθρωπιά.   

Ευχαριστούμε τους φίλους και συγγενείς για την 
αγάπη τους και την συμπαράσταση τους. 

Τα παιδιά της, Λέλα Γαράκη και Ηλίας Τσιγώνιας, ο σύ-
ζυγος Ιωάννης Γαράκης, οι εγγονές, Μαρία και Ιωάννα 
Τσιγώνια. 

Το 40ήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί στις 9 Ιουνίου 
στο Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος – πλατεία 
Στάμενα στη Μάρπησσα και ώρα 9:30 π.μ. 

 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 

Η αναπάντεχη απώλεια του 
Γιάννη ήταν η πιο οδυνηρή στιγμή 
της οικογένειάς μας.

Τη στιγμή αυτή βρήκαμε τη 
συμπαράσταση των Φίλων μας, 
αλλά και όλης της Παριανής 
Κοινωνίας, που μας στήριξε και μας 
βοήθησε να αντιμετωπίσουμε το 
μεγάλο πόνο.

Το χαμόγελο του Γιάννη θα μας 
συντροφεύει πάντοτε.

Ευχαριστούμε ολόψυχα. 
Η μητέρα του, Μαρία Γεωργίου Κυπραίου,
Τα αδέλφια του, Νικηφόρος & Μαρία, Θάνος & 

Αργυρώ,
Οι θείοι του, Ηλίας & Δόμνα Μαύρη, Ζαφειρίνη & 

Κώστας Χονδρογιάννης,
Τα ανίψια του, Εύα, Μαρίζα & Γιώργος

Τηλ: 22840 21932
E-mail: styl.paros@hotmail.com

Περιφερειακός Παροικιάς-Πούντας (Αγία Ειρήνη)

ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ

ΑΠΟ 199€
ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΑΠΟ 40€

ΠΡΟΣΦΟΡεσ

Λογιστικά-Φοροτεχνικά
Χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις
Προγράµµατα ΕΣΠΑ
∆ανειακοί διακανονισµοί
Οικονοµικά προγράµµατα
∆ιεκπεραίωση συντάξεων
Ηλεκτροδότηση ακινήτων

Γιάννης Παύλου
Παροικία | τηλ: 698 5956148
e-mail: yannis@abacus.com.gr



Δ. Τζανακόπουλος:
«Η πολιτική του μνημονίου κτυπά 
όλη την Ελλάδα»

Ολοκληρώθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο το διήμερο εκδηλώσεων του ΣΥ-
ΡΙΖΑ Πάρου-Αντιπάρου.

Προσκεκλημένος του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, ήταν ο πρ. Γραμματέας της Νεολαίας του 
Συνασπισμού και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Δημήτρης Τζα-
νακόπουλος, που μίλησε σε ανοιχτή συγκέντρωση στην αίθουσα του πολιτιστικού 
συλλόγου «Αρχίλοχος». Στο περιθώριο της επίσκεψής του, ο κ. Τζανακόπουλος, πα-
ραχώρησε στην εφημερίδα μας την παρακάτω συνέντευξη:

Θα ξεκινήσω ρωτώντας γιατί κάποιος να είναι ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα.
Δημ. Τζανακόπουλος: «Είναι διαφορετικοί οι λόγοι για να είναι κάποιος σήμερα 

ΣΥΡΙΖΑ. Στην εποχή της λεγόμενης «ευμάρειας της ελληνικής οικονομίας» ο ΣΥΡΙΖΑ 
υποστήριζε ότι εκείνος ο οικονομικός φιλελευθερισμός εισηγούνταν την οικονομική 
ανάπτυξη με αιχμή τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις στην ασφάλιση κλπ. Τότε, εί-
μαστε αρκετά λίγοι όσοι υποστηρίζαμε ότι εκείνη η πορεία οδηγούσε σε αδιέξοδο. Η 
οικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 και οδηγούσε σε μεγάλα προβλήματα, έδειξε 
ότι ο τρόπος ανάπτυξης που είχε επιλεχθεί ήταν αδιέξοδος. Από τότε, για να λυθεί το 
πρόβλημα και να βρεθεί μία διέξοδο στην κρίση, οι πολιτικές δυνάμεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ 
και στη συνέχεια η ΔΗΜΑΡ, αποφάσισαν να εντείνουν τις προσπάθειες τους και μας 
οδήγησαν εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Ο κόσμος και εξαιτίας της οικονομικής κρί-
σης και βλέποντας το αδιέξοδο και τις περικοπές είδε ότι αυτό το οποίο χρειάζεται είναι 
μία αλλαγή στρατηγικής πολιτικής».

Αυτό που λέμε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής (που ο πολύ κόσμος δεν 
«πιάνει») τι ακριβώς είναι αυτό τα όργανο και τι εξυπηρετεί;

Δημ. Τζανακόπουλος: «Ένα κόμμα οφείλει να οργανώνεται με όσο το δυνατόν πιο 
δημοκρατικό τρόπο».

Δηλαδή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα δεν φθάνει;
Δημ. Τζανακόπουλος: «Η Κ.Ο. διαμορφώνεται στο πλαίσιο των εθνικών εκλογών. 

Η δουλειά της δεν είναι να εκπονεί το πολιτικό σχέδιο ενός κόμματος. Το μοντέλο αυτό 
(Κ.Ο.) στην πραγματικότητα γίνεται το Α και το Ω της πολιτικής εκπόνησης. Είναι το 
μοντέλο που ακολούθησαν τα δύο μεγάλα κόμματα στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. 
Αντίθετα η Κεντρική Επιτροπή είναι το όργανο που προκύπτει από τα ίδια τα μέλη 
του ΣΥΡΙΖΑ και οφείλει να επεξεργάζεται, να σχεδιάζει και να υλοποιεί τις κεντρικές 

πολιτικές επιλογές σε κινηματικό επίπεδο, στο επίπεδο της ζωής της ίδιας της κοινω-
νίας. Η δουλειά της Κ.Ο. είμαι εντελώς διαφορετική. Δηλαδή, ελέγχει την κυβέρνηση 
σε ό,τι αφορά το νομοθετικό έργο. Η Κ.Ε. και η Κ.Ο. είναι δύο εντελώς διαφορετικές 
δουλειές».

Επειδή είσαστε νέος άνθρωπος, θα ήθελα να μάθω αν ξέρετε ποιος είναι ο 
μέσος όρος ηλικίας των μελών της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ.

Δημ. Τζανακόπουλος: «Στην Κ.Ε. όπως και στο σύνολο του κόμματος συναντώνται 
διαφορετικές ηλικίες, καταγωγές κλπ».

Την έκανα την ερώτηση γιατί κατηγορείται σήμερα η νεολαία ότι δεν μετέ-
χει των πολιτικών και κάθετε στον καναπέ της. Υπάρχει στο ΣΥΡΙΖΑ νεολαία;

Δημ. Τζανακόπουλος: «Βεβαίως και υπάρχει νεολαία. Αυτό που βλέπουμε σήμε-
ρα είναι ότι η αριστερά και τα δυσαρεστημένα κομμάτια της νεολαίας που βγήκαν από 
το φοιτητικό κίνημα του 2006-07 και όλα τα κινήματα της δεκαετίας του 2000, και ο 
κόσμος που έχει απεγκλωβιστεί από το δικομματισμό –όλα αυτά τα ρεύματα- συνα-
ντούνται σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτοί έφτιαξαν την κατάσταση ανατροπής ή σχεδόν ανα-
τροπής που βιώσαμε στις εκλογές του Ιουνίου 2012. Για να επανέλθω στην ερώτηση 
να πω πως η νεολαία όπως και κάθε κοινωνική ομάδα, δεν είναι ένα ενιαίο πράγμα. 
Υπάρχουν εκείνοι που ακολουθούν τον ατομικό δρόμο και κοιτούν να βολευτούν, αλλά 
υπάρχουν και μεγάλα κομμάτια νεολαίας –που συνεχώς διευρύνονται- και αρχίζουν 
να συμμετέχουν στα κινήματα».

Είσαστε ικανοποιημένος από τη συμμετοχή;
Δημ. Τζανακόπουλος: «Ικανοποιημένος δεν είσαι ποτέ. Το να καταδικάζουμε όμως 

συλλήβδην τους νέους ότι κάθονται στον καναπέ είναι λάθος. Δεν είναι αυτή η εικόνα 
της κοινωνίας. Η εικόνα της κοινωνίας πάντοτε είναι συγκρουσιακή και γεμάτη αντι-
φάσεις».

Να περάσω σε κάτι άλλο. Αν την ίδια συζήτηση την κάνουμε ένα χρόνο 
αργότερα, πως φαντάζεστε την κοινωνία μας;

Δημ. Τζανακόπουλος: «Αυτό εξαρτάται από τις πολιτικές εξελίξεις και τις δυνατό-
τητες του ΣΥΡΙΖΑ να πείσει όσο το δυνατό μεγαλύτερα κομμάτια της κοινωνίας. Πρέπει 
να πείσουμε ότι η υπάρχουσα πολιτική δεν βγαίνει και χρειάζεται συνολική αλλαγή. 
Νομίζω πως έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Για να το πετύχουμε οφείλουμε να 
δούμε πολύ προσεκτικά δυο πράγματα. Πρώτα, την επεξεργασία του προγράμματός 
μας, να γίνει σαφές και συγκεκριμένο, και να δίνει συγκεκριμένες λύσεις. Το δεύτερο 
είναι η συμμετοχή στους κοινωνικούς αγώνες, που ξεσπούν σε διάφορα σημεία και 
δημιουργούν δυναμικές. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει και είναι παρόν σ’ όλους αυτούς τους κοι-
νωνικούς αγώνες. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει και συνδέσει αυτές τις δύο όψεις πολιτικής, 
δηλαδή, πρόγραμμα και αγωνιστικότητα, νομίζω ότι η εικόνα θα είναι διαφορετική, 
αφού η κυβέρνηση Σαμαρά δεν έχει πολλές ελπίδες να επιβιώσει για μεγάλο χρονικό 
διάστημα».

Αυτές τι μέρες που είσαστε στην Πάρο, έχετε δει διαφοροποίηση της εδώ 
κοινωνίας μ’ αυτή των αστικών κέντρων;

Δημ. Τζανακόπουλος: «Εντάξει, δεν κατάφερα να δω και πολλά πράγματα έξω από 
μία βόλτα στην Παροικιά. Μιλάμε πάντως για δύο εντελώς διαφορετικές κοινωνίες. Η 
κοινωνία της Αθήνας, έχει δικά της χαρακτηριστικά. Μιλάμε για μία μητρόπολη του 
καπιταλισμού της τάξης των 5 εκ. ανθρώπων. Εδώ, μιλάμε για ένα νησί με πολύ πιο 
μικρή κοινωνία. Προφανώς όμως, υπάρχουν κοινά χαρακτηριστικά, καθώς η πολι-
τική που ακολουθείται κτυπά τους εργαζόμενους με τον ίδιο τρόπο. Η πολιτική αυτή 
που ζούμε έχει συγκεκριμένους στόχους. Να μειωθεί ο εργατικός μισθός στα 200-250 
ευρώ, το μήνα, έτσι ώστε η ανάπτυξη που θα έρθει –γιατί θα έρθει κάποια στιγμή η 
ανάπτυξη- να εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο το κεφάλαιο και τις επιχειρήσεις. Την 
ίδια στιγμή οι εργαζόμενοι θα είναι μεταξύ φθοράς και αφθαρσίας. Θα είναι φτωχοί ερ-
γαζόμενοι όπου η εργασία τους δε θα φθάνει για να ζήσεις με αξιοπρέπεια. Αυτή είναι 
η πολιτική του μνημονίου και χτυπά όλη την Ελλάδα, αν όχι το σύνολο των κρατών του 
νότου της Ευρώπης».

Η τοπική κοινωνία στηρίζεται σχεδόν αποκλειστικά στον τουρισμό. Πως το 
βλέπετε αυτό;

Δημ. Τζανακόπουλος: «Από τις συζητήσεις που πρόλαβα να κάνω, διαπίστωσα 
πως εκτός από το μεγάλο κομμάτι που ζει από τον τουρισμό, τη δεκαετία του 2000 
η Πάρος, στηριζόταν και στις κατασκευές και την οικοδομή. Αυτά αποτελούσαν τον 
πυρήνα της οικονομίας του νησιού. Είναι χαρακτηριστικό της κοντόφθαλμης λογικής 
ανάπτυξης που ακολουθούσαν. Κατασκευές και τουρισμός ήταν ο τρόπος που καταλά-
βαιναν οι κυβερνήσεις την οικονομική ανάπτυξη. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο πρόγραμμά του μιλάει 
για συνολική ανασυγκρότηση της οικονομίας. Πρέπει να υπάρχει ισσόροπη ανάπτυξη 
της οικονομίας. Δεν μπορείς να χτίζεις συνέχεια… Στις Κυκλάδες π.χ. εκτός από τον 
τουρισμό πρέπει να υπάρχει και πρωτογενής τομέας (αγροτικός και κτηνοτροφικός). 
Υπάρχουν δυνατότητες. Λόγω κλιματολογικών συνθηκών και γεωλογίας υπάρχει η δυ-
νατότητα παραγωγής προϊόντων εξαιρετικής ποιότητας».
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Λήξη του πρωταθλήματος Ακαδημιών Ποδοσφαίρου
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Μαΐου, στο γήπεδο Μάρπησσας, 

η τελετή λήξης του Πρωταθλήματος Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Πάρου 2013, που 
συνδιοργάνωσαν η Αθλητική Επιτροπή της ΚΔΕΠΑΠ και οι αθλητικοί σύλλογοι ΑΟ 
Πάρου, Νηρέας, Μαρπησσαϊκός, Αστέρας Μαρμάρων, Αθλητικός Σύλλογος Αλυκής 
και «Πάνθεον».

Στο γήπεδο της Μάρπησσας συγκεντρώθηκαν πολλοί φίλοι των παιδιών και οι γο-
νείς τους και χειροκρότησαν με ενθουσιασμό τους μεγάλους πρωταγωνιστές της εκ-
δήλωσης που δεν ήταν άλλοι από τους μικρούς ποδοσφαιριστές.  

Από την ΚΔΕΠΑΠ δόθηκαν έπαινοι, μετάλλια και αναμνηστικά μπλουζάκια σε όλους 
τους συμμετέχοντες, ενώ κύπελλα απενεμήθησαν στην πρώτη νικήτρια ομάδα κάθε 
κατηγορίας.

Η σειρά κατάταξης των ομάδων έχει ως εξής: 
Κατηγορία ΜΠΑΜΠΙΝΙ
1. Αλυκή 2. Νηρέας, 3. Μαρπησσαϊκός, 4. Αστέρας Μαρμάρων, 5. ΑΟΠ.            
Κατηγορία ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ
1. ΑΟΠ 2. Μαρπησσαϊκός 3. Αστέρας Μαρμάρων 4. Πάνθεον, 5. Νηρέας 6. Αλυκή.
Κατηγορία ΤΖΟΥΝΙΟΡ
1.ΑΟΠ 2. Πάνθεον 3. Νηρέας 4. Μαρπησσαϊκός 5. Αλυκή.
Κατηγορία ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ
1. ΑΟΠ 2. Αλυκή 3. Νηρέας 4. Μαρπησσαϊκός 5. Αστέρας Μαρμάρων.

Τέλος, στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο αντιδήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαίος, η πρό-
εδρος της ΚΔΕΠΑΠ κ. Άννα Κάγκανη-Κορτιάνου, οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Φρα-
γκίσκος Βελέντζας και Γιώργος Μπαφίτης, ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Μάρ-
πησσας, κ. Αντώνης Ραγκούσης, και ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Αγκαιριάς, 
κ. Ανδρέας Κουταλίδης.

Το πανηγύρι στην Αλυκή
Τα μεγάλα πανηγύρια όμως για τη λήξη του πρωταθλήματος Ακαδημιών ποδοσφαί-

ρου έγιναν στην Αλυκή, καθώς οι μικροί αθλητές του χωριού σημείωσαν την πρώτη 
τους μεγάλη επιτυχία και κατέκτησαν την πρώτη θέση στην κατηγορία των Μπαμπίνι.

Η ομάδα είναι υπό την αιγίδα του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς και λειτουργεί 
επί τρία χρόνια. Στο φετινό πρωτάθλημα των ακαδημιών ποδοσφαίρου έλαβαν μέρος 
59 συνολικά παίκτες της ομάδας της Αλυκής. Έτσι, αμέσως μετά την τελετή λήξης του 
πρωταθλήματος στη Μάρπησσα, ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, οργάνωσε φιέ-
στα στην παραλία της Αλυκής, για να γιορτάσει το γεγονός της επιτυχίας. Στη γιορτή 
επικράτησε το κέφι, η δυνατή μουσική, τα βεγγαλικά και ο χορός. Το πάρτι κράτησε 
μέχρι αργά το βράδυ και η πρόεδρος και τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου ευχαρί-
στησαν ιδιαίτερα τον προπονητή κ. Γιώργο Στουγιάνου, που εθελοντικά εργάζεται με 
μεράκι, υπομονή-επιμονή, αλλά και αγάπη για τα παιδιά και το άθλημα. 

Νέο ΔΣ στον ΑΟΠ
Στις 22/5/13 οι εκλεγέντες σύμβουλοι του ΑΟΠ πραγματοποίησαν την πρώτη τους 

συνεδρίαση, ώστε να συγκροτηθούν σε σώμα και αφού αναγνώσθηκε επιστολή του 
Κυρίου Γιουρτζίδη Χαρίλαου, στην οποία δήλωσε ότι παραιτείται της διαδικασίας κλη-
ρώσεως για την εντεκάτη θέση, με ομόφωνη απόφαση προέκυψε το νέο ΔΣ το οποίο 
είναι το εξής:

Πρόεδρος: Τσαντάνης Κωνσταντίνος
Αντιπρόεδρος: Σιφναίος Δημήτριος
Γεν. Γραμματέας: Κουτσονικολή Πρέκα Μαρία
Ταμίες: α) Μπαμπούνης Σταύρος β) Σάμιος Κωνσταντίνος
Έφορος Ποδοσφαιρικού Τμήματος: Σκιαδάς Δημήτριος
Γενικός Αρχηγός Ποδοσφαιρικού Τμήματος: Καλόγηρος Κωνσταντίνος
Έφορος Ακαδημιών Ποδοσφαίρου: Βιτζηλαίου Σαρρή Ευαγγελία
Υπεύθυνος Ακαδημιών Ποδοσφαίρου: Τσαντάνης Κωνσταντίνος
Έφορος Βόλεϊ: Σιφναίος Δημήτριος
Έφορος Μπάσκετ: Λάμπρου Αντώνιος 
Γενικός Αρχηγός Μπάσκετ: Γκουρογιάννης Νικόλαος
Έφορος Κολύμβησης: Κουτσονικολή Πρέκα Μαρία
Γενικός Αρχηγός Κολύμβησης: Μπιζά Τσώλη Κυριακή.

Πρωτάθλημα Optimist
Στις 1 και 2 Ιουνίου, ο Ναυτικός Όμιλος Πάρου, διοργάνωσε το πρότυπο αγώνα 

«Paros Fast Forward», για 11χρονους αθλητές, που φιλοδοξεί να γίνει θεσμός για 
τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να αποτελεί μια καλή προπόνηση πριν το Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα Optimist 11χρονων.

Στους αγώνες πήραν μέρος αθλητές από ναυτικούς ομίλους της Αττικής, Κρήτης 
και Κυκλάδων.

Η γενική κατάταξη έχει ως εξής: 
1. Μπρούσης Βίκτωρ, Ν.Ο. Πάρου
2. Κοζωνάκης Νικόλαος, Ι.Ο. Χανίων
3. Καλάργυρος Μιχάλης, Ν.Ο. Αντιπάρου
Η κατάταξη στην κατηγορία κοριτσιών έχει ως εξής:
1. Μποχλογύρου Ελένη, Ν.Ο.Κ. Βουλιαγμένης
2η Βάγιου Ζωή Τιμή, Ι.Ο. Ηρακλείου 
3η Ρούσσου Μαρία, Ν.Ο. Σύρου 
4η Σακελλαρίου Δήμητρα, Ν.Ο. Σύρου
5η Βαρθολομαίου Δήμητρα, Ν.Ο.Κ. Βουλιαγμένης
Η κατάταξη στην κατηγορία αγοριών έχει ως εξής:
1. Μπρούσης Βίκτωρ, Ν.Ο. Πάρου
2. Κοζωνάκης Νικόλαος, Ι.Ο. Χανίων
3. Καλάργυρος Μιχάλης, Ν.Ο. Αντιπάρου
4. Παπανικήτας Σπύρος, Ν.Ο.Κ. Βουλιαγμένης
5. Καραγιαννιδης Γιώργος, Ν.Ο.Κ. Βουλιαγμένης.
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) at: 
www.facebook.com/paroslife
If you have a smart phone, just download QRReader and 
scan this QR code and you will have a link straight to all 
the What's On information for Paros & Antiparos.

JUNE 2013

Food distribution to those in need by the Paros Women’s Association 
Ariis every Wed 9.15-10.15am at Paros Rock, Paroikia. Info: 694-258-
2321, 694-732-5919 & 693-667-0556.  http://www.facebook.com/
groups/syllogos.gynaikon.parou.ariis 

until 7 Jun, Vanessa Abisambea exhibition at the Dimitracopoulos 
Building, Paroikia. Duration 1-7/6. Info: KDEPAP 22843-60167/8.

until 10 Jun, Art & Crast s exhibition by the AMEAI Centre for People 
with Special Needs & Abilities at the Aghios Athanasios Hall, Naoussa. 
Duration 22/5-10/6, daily 6.30-10pm. Info: 22840-51633.

until 13 Jun, Exhibition of the Museum of Ancient Greek Technology 
Kostas Kotsanas «The HI-TEC Inventions of the Ancient Greeks» at the 
Event Hall of the Technical Lyceum (EPAL) Paroikia.  Duration 2/5-13/6, 
daily 12-3pm & 6-9pm.  http://www.kotsanas.com/gb/index_ektheseis.
html

 
7 Jun, 8.30pm, Paros Public Library presentation on sources of free 
e-books at the Library, Paroikia.
Info: Alegre  22840-28233.

8-15 Jun, Ashtanga Yoga Mysore Style Beach Retreat with Jorgen 
Christiansson at Okreblue, Santa Maria. Info: 697-909-3731, http://www.
facebook.com/Okreblue, www.oneom.co.uk

8-10 Jun, Free dermatology examinations organized by Blue Star 
Ferries and the non-profi t organisation «Melampous» against melanoma. 
Sat 8/6 10am-3pm, Sun 9/6 9am-4pm & Mon 10/6 9am-2pm at the 
Health Centre, Paroikia. http://www.facebook.com/pages/ΜΕΛΑ-
ΜΠΟΥΣ/107547692605680

8 Jun, 5.30pm, Start of 3rd Round Paros 
Bike Race of 61km.  General bike ride 
starting at Mando Mavrogenous Square to 
the Town Hall and back.  Prize-giving for the 
race in the square at 9pm.  Info: 698-798-
5737, http://www.facebook.com/poparou

8 Jun, 8.30pm, Lecture about UV-
protection organized by Blue Star 
Ferries and the non-profi t organisation 
«Melampous» against melanoma at the 
Nireas Hall, Naoussa.
http://www.facebook.com/pages/ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ/107547692605680

9 Jun, 11am, Cycling lessons with Vasiliki Lazopoulou for children from 
the Ε’ and ΣT’ classes of the Dimotiko Schools at the Paros Park. Info: 
KDEPAP 22843-60167/8.
 
9 Jun, 7pm, Gynecological Cancer clinical and diagnostics workshop 
with specifi c regard to prevention and treatment of cancer of the cervix 
with speakers Stratos Prokopiou, gynecologist Health Centre Paros & 
V. Panaritis, Radiologist Health Centre Paros, at the Archilochos Hall, 
Paroikia. 

10-14 Jun, ‘The Crast  of Watercolour’ two-week painting workshop with 
Jun-Pierre Shiozawa at the Aegean Center for the Fine Arts, Paroikia.  
Info: 22840-23287, http://aegeancenter.org/Summer_WC.html

10-14 Jun, ‘The Crast  of Fine Digital Photography’ two-week digital 
photography workshop with 
John Pack at the Aegean Center for the Fine Arts, Paroikia.  Info: 22840-
23287,

http://www.aegeancenter.org/Aegean_Summer_2013/Digital.html

10-17 Jun, Kite Camp with pro rider Sebastien Garat at Paros 
Adventures, Pounta. Info:
http://www.parosadventures.com/2013/01/kite-camp-with-sebastien-
garat/

10 Jun, around 8pm, Annual celebration of Whistling John’s birthday. 
Musical evening at Grigori’s (To Thalassaki) at Logaras Beach. Local and 
visiting musicians and performers welcome. Tel:  22840-41597,  41225.  
Call to confi rm date/time.

11-21 Jun, Summer Solstice Vinyasa Yoga Immersion Retreat with 
Irana Ji An at Tsoukalia Yoga Studio. Info: http://www.yogaretreatsparos.
com/retreats-intensives

12-19 Jun, World Dance (Circle Dance) course at Paros Philoxenia 
Hotel, New Golden Beach. Info: www.paroscreativeholidays.com

13 Jun, 8pm, Esperinos service at Aghios Nikolaos, Piso Livadi.

13 Jun, 9pm, Analypsis (Ascension) annual festival in Piso Livadi with 
live music, traditional dancing, mezedes, wine and ouzo off ered by the 
community. Info: Irini 694-518-6978.#

14 Jun, World Blood Donor Day. See www.wbdd.org

14-16 Jun, A Course in Miracles Principles workshop with Ujallah at 
Tao’s Center, Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

14 Jun, 8pm, Opening of Ioulia Ventikou painting exhibition «Moons» at 
Medusa Art Gallery at Fotis Cafe, Naoussa.
Duration 14/6/13-30/5/14, daily 10am-3am. Info: 210-724-4552, www.
medusaartgallery.com

15 Jun, 10am-3pm,  «Young Archaeologists» event at the Paros Public 
Library, Paroikia. Info: Alegre 22840-28233.

15-16 Jun, 2nd Paros Fitness Bootcamp by Olympus Gym at Porto 
Paros Hotel, Kolymbithres. Zumba & Zumba for kids, partner yoga & yoga 
for kids, pilates, oriental, aqua aerobics & Latin Party. Free entrance. Info: 
22840 22233, www.olympusgymparos.gr, http://www.facebook.com/
pages/olympus-gym/111302082285796

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

Μενου**είναι η εικόνα σας,
πριν καν ο πελάτης
δοκιµάσει το φαγητό σας!
εσείς τι θα του δείξετε;

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



ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

ΣΕ ΠΑΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟ;

3.500 ΦΥΛΛΑ
∆ΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ∆ΩΡΕΑΝ

Μπορείτε να δυναµώσετε τώρα
την ένταση της επικοινωνίας σας
& να ενισχύσετε την προβολή σας

... από 40€


