
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ

αφιερωµένα
στην ενηµέρωση

68
ΧΡΟΝΙΑ

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013  •  Φύλλο 259 •  www.fonitisparou.gr  •  Έτος 68ο • Νέα Περίοδος • Έτος Ίδρυσης 1945

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

πώληση |  κατασκευή |  επ ισκευή

πλ. Μαντώς Μαυρογένους (1ος όροφος)  τηλ. 22840 27439  κιν. 6937 069220

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ

τιµές χον
δρικής!

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ

Αθλητικές εγκαταστάσεις ΜΗΔΕΝ
Η αλήθεια πίσω από το Δημοτικό Συμβούλιο



2 Γνώμη | Παραπολιτικά Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Τυπογραφείο Λαουτάρης, Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανά-
σιος (περιφερειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Γενική Ταχυδρομική, View cafe, Καφέ ∆ωδώνη, Καφέ Λάζος (εφορία), βιβλιοπωλείο 
Πολύχρωμο, Περίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, Καπούτσος (πλ. Ταξι-
αρχών), Bioshop - Αλιπράντης Απ, La Palma (Βίντζι), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika 
Vangjel, Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια)
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers 
Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα Γερμα-
νός, Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας 
Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσια-
κός Φούρνος της Αγκαιριάς ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριάνος

Έτος 68ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945, Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 259

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος | Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-∆ιευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης | Αρχισυνταξία: ∆ημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-∆ιαφήμιση: Έλλη Ραγκούση | Σχεδιασμός:                -Νάντια Ραγκούση 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

Επειδή, η ιστοσελίδα του τοπικού Σούριζα Ε Κου 
Μου, έκανε καλό χιούμορ και μας «κατήγγειλε» ότι 
στους προηγούμενες «διαφωνίες», «λογοκρίναμε» 
τη φωτογραφία του ποδηλάτου Καστρουνή και 
αφαιρέσαμε την «Αυγή» που είχε, να κάνουμε και 
εμείς τη δική μας καταγγελία –που έχει βάση- για 
τον αθλητή-ποδηλάτη Καστρουνή. Ο σύντροφας 
λοιπόν, μετείχε το περασμένο Σάββατο στην πο-
δηλατοδρομία. Μην πάει βέβαια το μυαλό σας ότι 
συμμετείχε στο Γύρο της Πάρου, με τα 60 και, χι-
λιόμετρα. Στο Γύρο της Παροικιάς μετείχε. Δηλαδή: 
Αφετηρία σουβλατζίδικο «Γιαννούλη», στάση ζα-
χαροπλαστείο «Στελλάκη», για γαλακτομπούρεκο, 
νέα στάση καφενείο «Παπλάτσα» για σούμα, ξανά 
μανά στάση σουβλατζίδικο «Στέκι», για διπλόπιτο 
γύρο, νέα στάση ζαχαροπλαστείο «Αλιπράντης», 
για γλυκό ταψιού, ημίωρη στάση στον Πανώριο για 
δύο σόδες για χώνεψη και τελευταία στάση Κέντρο 
Υγείας για μέτρηση πίεσης. Ε, λοιπόν ο μπαγάσας, 
ούτε αυτά τα έκανε σωστά! Ο Κατρουνής, έκανε 
το γύρο της… Παροικιάς, με ηλεκτρικό ποδήλατο! 
Αυτή την καταγγελία την επισημοποιώ στην επι-
τροπή αγώνα! Μούφα, η «επιτυχία» Καστρουνή, 
ότι τερμάτισε το Γύρο της Παροικιάς. Ο μόνος Γύ-
ρος που έκανε σωστά, ήταν οι γύρος με πίτα που 
έφαγε!

Δ.Μ.Μ.

Α, καλά. Στον ίδιο αγώνα μετείχε και η Γρηγο-
ρία! Τον έφαγε λάχανο τον Βλαχογιάννη. Βέβαια, οι 
κακές γλώσσες λένε, ότι η Γρηγορία τερμάτισε τον 
Γύρο της Παροικιάς, όσο κάνει το πλοίο από Πει-
ραιά για Πάρο (όχι το High Speed), αλλά το παλιό 
«Ρομίλντα». Δεν τους πιστεύω. Η Γρηγορία έφθασε 
στον τερματισμό ημέρα, έστω και αν έκανε λάθος 
το δρόμο στον τερματισμό!

Δ.Μ.Μ.

Α, καλά! Το blog που μοστράρισε για να πάρει 
10-20 παραπάνω επισκέψεις, τις αθλιότητες πε-
ριθωριακού site της Αθήνας, περί «συγκάλυψης» 
των Παριανών στην υπόθεση της άτυχης Μυρτώς, 
ήταν και το μοναδικό Πανελλαδικά, που βγήκε και 
πανηγύριζε πρώτο τις απολύσεις των εργαζόμε-
νων στην ΕΡΤ! Τώρα, αν ο Σαμαράς, Βενιζέλος, 
μπάρμπα-Κουβέλης, τους ασήμωσε, δεν έμαθα 
ακόμα. Θυμίζω πάντως, ότι  τον υποτιθέμενο «δη-
μοσιογράφο»-γραφίστα, τον είχε στη δούλεψή του 
ο συνδυασμός πλειοψηφίας του Δήμου Πάρου, και 
κάποια στιγμή πήγε να μας τον περάσει και από το 
παράθυρο ως σύμβουλο επικοινωνίας… Έτσι, για 
να θυμόμαστε κ. Βλαχογιάννη…

Δ.Μ.Μ.

Ωραία! Την προηγούμενη βδομάδα, είχαμε ανταλ-
λαγή ανακοινώσεων από ΚΕΠ Πάρου και «Ενό-
τητας για το Μέλλον». Αυτή τη βδομάδα, έχουμε 
ντέρμπι, Μηνά Καλακώνα και Ευθύμη. Και εγώ, 
έχω θέμα με τις κυρίες που με «κυνηγούν», αλλά 
δεν κάνω ανακοινώσεις. Και οι τρεις παραπάνω 
προτάσεις, έχουν  τον ίδιο βαθμό σοβαρότητας.

Δ.Μ.Μ.

Στο δημοτικό συμβούλιο της περασμένης βδο-
μάδας, από λάθος ο Λ. Κοντός, αντί να πει «Δημο-
τική Κοινότητα Νάουσας», είπε «Δήμος Νάουσας». 
Αμέσως μετά, είπε την ατάκα: «Δάχτυλος Βεντου-
ρή!». Τι θυμήθηκες βρε Λούη μου.

Δ.Μ.Μ.

Αμ, ο άλλος, ο Χάρης, ο Γιουρτζίδης ντε. Με παίρ-
νει τηλέφωνο πάνω στο χαμό του κλεισίματος της 
ΕΡΤ και μου λέει: «Βάζελε, έρχεται η σειρά σου. 
Όλους θα σας απολύσει ο Σαμαράς!». Βρε, που να 
σου φέρει ο γιος σου νύφη και να είναι μέλος της 
Θύρας 13!

Δ.Μ.Μ.

Με τον Γοιυρτζίδη λοιπόν, που κακιά η ώρα ήτανε 
-είμαστε και γειτονάκια Πειραιωτάκια-, βρεθήκαμε 
για πρώτη φορά πολιτικά μαζί, στις προηγούμε-
νες δημοτικές εκλογές (ψωνίσαμε και οι δυο από 
σβέρκο…). Ο Χάρης λοιπόν, είναι λίγο «μανούρας». 
Έτσι σε κάποια 
στιγμή που 
καθόμαστε τρ-
εις-τέσσερις τα 
ξημερώματα 
μ’ ένα φίλο σε 
ένα γραφείο 
προεκλογικά 
το 2010 και τα 
πίναμε, γίνεται 
ένα τρακάρι-
σμα, ακριβώς 
κάτω από εκεί 
που καθόμα-
στε. Πανικός 
μιλάμε, και αρ-
χικά παγώσαμε από το ΜΠΑΜ! Ο φίλος, που και 
αυτός για πρώτη φορά βρισκόταν στον ίδιο συν-
δυασμό υποστηρικτής με το Χάρη, γυρνάει και μου 
λέει: «Ρε, ο Χάρης δεν το ξέρει πως τώρα είμαστε 
στον ίδιο συνδυασμό και βαράει την πόρτα να τη 
σπάσει!».

Δ.Μ.Μ.

Η θέση μας

Δεν είναι μόνο ότι δεν θα βλέπουμε και δεν θα 
ακούμε τους σταθμούς της Ε.Ρ.Τ.

Δεν είναι το θέμα μόνο ότι 2.650 εργαζόμενοι σε μια 
στιγμή πετάχτηκαν στο δρόμο. 

Δεν είναι το θέμα ότι οι πράξεις νομοθετικού περιε-
χομένου έχουν καταργήσει το υπουργικό συμβούλιο 
που δεν συνεδριάζει ή έχουν καταργήσει ουσιαστικά 
την νομοθετική λειτουργία της Βουλής. 

Δεν είναι το θέμα ότι πλέον έχει γίνει καθημερινή 
εφαρμοζόμενη πολιτική το γνωστό από το παρελθόν 
«αποφασίζουμε και διατάσουμε». 

Το θέμα είναι ότι όλοι εμείς πρέπει να βάλουμε 
φραγμό στον αυταρχικό – πραξικοπηματικό τρόπο 
διακυβέρνησης της χώρας. 

Το θέμα είναι ότι με την επόμενη πράξη νομοθετι-
κού περιεχομένου θα μας πάρουν το σπίτι μας, θα ξα-
ναλειτουργήσουν τα ξερονήσια της Μακρονήσου και 
της Γιούρας, θα τεθούν εκτός νόμου οι κομμουνιστές, 
θα καταργηθεί κάθε έννοια της δημοκρατίας… 

Είναι στο χέρι μας λοιπόν να σταματήσουμε αυτή 
την πορεία που μας εξαθλιώνει και μας οδηγεί στην 
απελπισία. 

Ο μόνος δρόμος είναι αγώνας και εμείς στην Πάρο 
έχουμε πρόσφατα παραδείγματα αγώνων και θετι-
κών αποτελεσμάτων (αναστολή κατάργησης ΔΟΥ, 
κινητοποιήσεις για την υγεία). 

Να βγούμε στους δρόμους πριν μας πετάξουν 
όλους στο δρόμο. 

Λαουτάρης

Υ.Γ.: Είναι τραγικό κατ’ όνομα επαγγελματίας δη-
μοσιογράφος να γράφει σε τοπικό Blog «επιτέλους 
έκλεισαν την ΕΡΤ». Θαυμάστε τον…..         

Η ΕΡΤ να  
μην είναι η αρχή 
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Νέο Νηπιαγωγείο 
στην Αγκαιριά

Ένα νέο υπερ-
σύγχρονο νηπι-
αγωγείο κτίζεται 
στην Αγκαιριά, το 
οποίο αναμένε-
ται να καλύψει τις 
ανάγκες της περι-
οχής.

Σύμφωνα με 
ανακοίνωση του 
συνδυασμού της πλειοψηφίας Δήμου Πάρου: «το Νη-
πιαγωγείο Αγκαιριάς, κατασκευάζεται σύμφωνα με τα 
διεθνή πρότυπα και θα είναι πλήρως εξοπλισμένο και 
εναρμονισμένο με τις νέες - σύγχρονες ανάγκες και προ-
διαγραφές, προσφέροντας στα νήπια ένα χαρούμενο και 
ασφαλές περιβάλλον.  

Προϋπολογισμός του έργου είναι 1.500.000 ευρώ και 
η χρηματοδότησή του γίνεται μέσω του ΕΣΠΑ. Το έργο 
ανέλαβε εργολάβος κατόπιν διεξαγωγής διαγωνισμού».
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Εθελοντική δράση
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη «Γιάννης Γκίκας», η Τουριστι-

κή Επιτροπή Δήμου Πάρου και το Δημοτικό Διαμέρισμα 
Παροικιάς, σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Ελληνι-
κών και Μεσογειακών Σπουδών, στο πλαίσιο του προ-
γράμματος «College Year in Ahtens», με συντονίστρια 
την καθηγήτρια Ανθρωπολογίας, κ. Aimee Placas, δι-
οργανώνουν και φέτος πρόγραμμα εθελοντικής εργα-
σίας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Φέτος, η προσπάθεια επικεντρώνεται στο άσπρισμα 
των δρόμων του νησιού μας και το πρόγραμμα εργασι-
ών, που ξεκίνησε από τις 29 Μαΐου θα διαρκέσει έως τις 
21 Ιουνίου, απασχολεί 8 φοιτητές.

Οι φοιτητές είναι ενθουσιασμένοι με την ιδέα να γνω-
ρίσουν τους κατοίκους του νησιού, οπότε αν τους δείτε 
να δουλεύουν τα πρωινά στους δρόμους μη διστάσετε 
να τους μιλήσετε και να γνωριστείτε! Ο Δήμος Πάρου 
προσφέρει και φέτος τον εξοπλισμό (χρώματα και ερ-
γαλεία), ενώ η Δημοτική Βιβλιοθήκη «Γιάννης Γκίκας» 
και η Τουριστική Επιτροπή, προσφέρουν το συντονισμό 
όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την υλο-
ποίηση του έργου. Υπεύθυνοι για την υλοποίηση και 
τον συντονισμό του έργου είναι οι: Μανόλης Καβάλης, 
Αλέγκρε Εσκαλονή και Στέλλα Φυρογένη. Ακόμα, ο Δή-
μος Πάρου, θέλοντας να ευχαριστήσει την ομάδα των 
φοιτητών, τους συνοδούς καθηγητές, καθώς και όλους 
όσοι συνεισφέρουν με τον τρόπο τους στην πραγμα-
τοποίηση της δράσης, θα παρέχει με την ολοκλήρωση 
των εργασιών μικρή δεξίωση στην αυλή της Δημοτι-
κής Βιβλιοθήκης, στην οποία θα τιμηθούν όλοι οι εθε-
λοντές. Σύμφωνα με δελτίο τύπου: «[…] η συνεργασία 
όλων αυτών των φορέων και κυρίως όλων αυτών των 
ανθρώπων οδηγεί σε μια ακόμα επιτυχημένη δράση και 
αποδεικνύει πως όταν οι άνθρωποι θέλουμε, μπορούμε 
να φέρουμε θετικά αποτελέσματα, αρκεί να έχουμε καλή 
πρόθεση και διάθεση».

Διαφωνίες για την 
παραλία Παροικιάς

Ο τοπικός σύμβουλος Παροικιάς, κ. Ευθύμιος Κυδω-
νιεύς, έστειλε στον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου 
Παροικιάς, στις 9 Ιουνίου, την παρακάτω επιστολή, σχε-
τικά με την κατάσταση στον παραλιακό δρόμο.

«Κύριε Πρόεδρε, 
Η τουριστική επιτροπή του Δήμου Πάρου προσπαθεί 

με συγκεκριμένες ενέργειες (συμμετοχή σε εκθέσεις, 
φιλοξενία δημοσιογράφων κλπ) να προωθήσει και να 
προβάλλει το νησί μας. Το ίδιο προσπαθεί και η ΚΔΕΠΑΠ 
με την πραγματοποίηση εκδηλώσεων όπως η χθεσινή 
με την διοργάνωση του ποδηλατικού γύρου της Πάρου. 

Την ίδια στιγμή όμως η παραλία της Παροικίας (από 
ΟΤΕ προς Μπουταράκι) είναι ανεξέλεγκτη και αφύλαχτη 
με αποτέλεσμα όποιος ασυνεπής οδηγός το επιθυμεί να 
βγάζει την πρόχειρη σιδεριά (γιατί συνεχίζετε να τοποθε-
τείτε αυτό το παράπηγμα!!!) και να περνάει ανενόχλητος. 
Σίγουρα κύριοι αυτή δεν είναι η τουριστική εικόνα που 
επιθυμούμε για την παραλιακή  της Παροικίας.

Αν υπάρχει η πολιτική βούληση για να βελτιωθεί του-
λάχιστον αυτό το κομμάτι της  Παροικίας θα πρέπει να 
τοποθετηθούν άμεσα ηλεκτρονικές μπάρες στην αρχή 
και το τέλος της παραλίας όπως αυτές που έχουν τοπο-
θετηθεί στις εισόδους της κεντρικής πλατείας

Διαφορετικά αν δεν κάνουμε έστω και αυτό που το 
έχουμε επανειλημμένως αποφασίσει αλλά δεν το υλο-
ποιούμε θα είμαστε άξιοι της τύχης μας και οι όποιες 
προσπάθειες προβολής της Παροικίας θα πέφτουν στο 
κενό και δεν θα έχουν κανένα αποτέλεσμα».

Η απάντηση Καλακώνα
Στις 10/6 ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πα-

ροικιάς, κ. Μ. Καλακώνας, δημοσιοποίησε την παρακά-
τω απάντηση για τον κ. Κυδωνιέα

«Αξιότιμε κ. Κυδωνιέα,
Με αφορμή τη πρόσφατη ανακοίνωσή σας σχετικά 

με την ανάγκη τοποθέτησης 2 (δύο) ηλεκτρονικών μπα-
ρών ελέγχου κυκλοφορίας στο παραλιακό δρόμο της 
Παροικιάς, σας ενημερώνουμε τα εξής:

Παρόλο τον φόρτο εργασίας της τεχνικής υπηρεσίας 
η μελέτη για την εγκατάσταση 2 (δύο) ηλεκτρονικών 
μπαρών ελέγχου κυκλοφορίας - στην αρχή και στο τέ-
λος του παραλιακού μετώπου της Παροικιάς - έχει ήδη 
προχωρήσει, αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες 
ημέρες και τέλος αφού περάσει από το Δ.Σ. του Λιμενι-
κού Ταμείου (όπως απαιτεί ο νόμος) θα προχωρήσουμε 
στην προμήθεια και τοποθέτηση αυτών.

Αξιότιμε κ. Κυδωνιέα,
γνωρίζετε πολύ καλά ότι και η πολιτική βούληση 

υπάρχει αλλά και οι παραπάνω διαδικασίες έχουν «πάρει 
το δρόμο τους» εδώ και καιρό. Συνεπώς η λογική του 
τακτικισμού μέσω ανακοινώσεων ώστε να καρπω-
θείτε εσείς προσωπικά την αναμενόμενη τοποθέτη-
ση μπαρών, θυμίζει τις πάλαι ποτέ αποτυχημένες 
μεθόδους μικροπολιτικής. Ελπίζω κι εύχομαι να μην 
είστε υποστηρικτής τέτοιων ξεπερασμένων μεθόδων».

Επικήρυξη για 
τους ασυνείδητους 

Ο Σύλλογος 
Π ρ ο σ τ α σ ί α ς 
Ζώων Πάρου 
«PAWS», με 
α ν α κ ο ί ν ω σ ή 
του προσφέρει 
1.000 ευρώ 
αμοιβή, για 
παροχή πλη-
ροφοριών που 
θα οδηγήσουν 
στη σύλληψη 
του προσώπου 
ή των προσώ-
πων σχετικά 
με το τραγικό 
συμβάν που 
σημειώθηκε 
στις 3 Ιουνίου 
στην ακρογια-
λιά της Σάντα 
Μαρίας και 
έφερε στο φως 
της δημοσιό-
τητας η εφημερίδας μας και τα ηλεκτρονικά μέσα που 
σχετίζονται μ’ αυτή την περασμένη εβδομάδα.

Ως γνωστό, στη Σάντα Μαρία βρέθηκαν νεκρά, δεμένα 
με σύρμα, δυο κυνηγόσκυλα, περίπου 6 μηνών. Σε ανα-
κοίνωσή του ο σύλλογος προστασίας ζώων σημειώνει: 
«Η αμοιβή ισχύει έως 31 Ιουλίου 2013. Ευχαριστούμε 
θερμά τα μέλη και τους υποστηρικτές του Συλλόγου 
μας που συνέβαλαν στο να συγκεντρωθεί το ποσό της 
αμοιβής. Αφίσες έχουν διανεμηθεί σε όλη την Πάρο. 
Τη Δευτέρα 3 Ιουνίου 2013 η Αντιπρόεδρος μας Barbara 
Buerki, κλήθηκε από μία τουρίστρια από την Γερμανία 
η οποία ανακάλυψε το φρικτό έγκλημα στην ακτή λίγο 
βόρεια από την «Σάντα Μαρία». Η Barbara ενημέρω-
σε την αστυνομία και το λιμεναρχείο ενώ κάλεσε και ένα 
μέλος από τους Φιλόζωους Εθελοντές Πάρου. Μαζί και 
με την τουρίστρια πήγαν στον τόπο του εγκλήματος. Ο 
νομοκτηνίατρος που κλήθηκε εξέτασε τα πτώματα ενώ 
κατατέθηκε και καταγγελία στο Λιμεναρχείο Πάρου. Ο 
Σύλλογος καλωσορίζει την καταδίκη αυτής της βίαιης 
εγκληματικής ενέργειας από τον Δήμαρχο της Πάρου κ. 
Χρήστο Βλαχογιάννη».

Η άμεση αντίδραση Βλαχογιάννη
Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, μετά την 

ενημέρωσή του για το γεγονός εξέδωσε την παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Με αφορμή το φρικτό έγκλημα σε βάρος δύο σκυ-
λιών, που βρέθηκαν νεκρά στην παραλία Σάντα Μαρία, 
ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Χρήστος Βλαχογιάννης, δηλώνει 
ότι καταδικάζει με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο την 
ενέργεια αυτή. 

Εκφράζει, τον αποτροπιασμό του για τέτοιου είδους 
ενέργειες που ντροπιάζουν το νησί μας και καλεί τους 
πολίτες σε επαγρύπνηση για την εξάλειψη τέτοιων φαι-
νομένων, ζητά δε, την συνδρομή τους στις αρχές με 
την παροχή πληροφοριών σχετικά με το συμβάν. Ο Δή-
μος Πάρου πριν λίγο καιρό εξέδωσε ενημερωτικό έντυ-
πο που αφορά τις βασικές προϋποθέσεις για την ευζωία 
των ζώων καθώς επίσης, συμμετείχε και στην οργάνω-
ση του προγράμματος ενημέρωσης «Συμβιώνω με τα 
ζώα» κατά το οποίο ενημερώθηκαν οι μαθητές όλων 
των Δημοτικών Σχολείων της Πάρου, σε συνεργασία πά-
ντα με τις φιλοζωικές οργανώσεις του νησιού. Οι εικόνες 
ντροπής των νεκρών ζώων, δεν τιμούν το πολιτισμικό 
επίπεδο της τοπικής μας κοινωνίας.

Σε κάθε περίπτωση πάντως οι ενέργειες ορισμένων 
ασυνείδητων, αποτελούν μεμονωμένες συμπεριφορές 
και δεν συνάδουν με την γενικότερη φιλοζωική στάση 
της μεγάλης πλειοψηφίας των Παριανών πολιτών».

Άμεσα θέση για 
την ΕΤ3

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου καταγγέλλει την κυβέρ-
νηση που με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που 
αποφάσισε, επιδιώκει το κλείσιμο δημόσιων οργανι-
σμών και φορέων με σοβαρές συνέπειες για τον λαό. 

Το επικείμενο κλείσιμο της ΕΡΤ στηρίζεται σε αυτό το 
τερατούργημα και αποτελεί τον προπομπό για αυτό που 
θα ακολουθήσει. Το κλείσιμο της ΕΡΤ βάζει λουκέτο στη 
δημόσια ενημέρωση, πετάει στον δρόμο χιλιάδες εργα-
ζόμενους και συνιστά εκποίηση δημόσιας περιουσίας 

και παράδοσης της στα χέρια των ιδιωτών μεγαλοεργο-
λάβων. Η πράξη αυτή πρέπει να συναντήσει τη συνολική 
αντίθεση των λαϊκών στρωμάτων. 

Ο Δήμος Πάρου πρέπει να πάρει άμεσα θέση τόσο 
γιατί ο κίνδυνος κλεισίματος φορέων του είναι ορατός 
όσο και λόγω της παραχώρησης του ακινήτου του στην 
ΕΤ3.

Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου εκφράζει την αλληλεγ-
γύη της στους εργαζόμενους σε όλους τους δημόσιους 
οργανισμούς και στους εργαζόμενους της ΕΡΤ και τους 
καλεί να ορθώσουν το ανάστημα και να συντονίσουν 
την πάλη τους.

 Καλούμε τα λαϊκά στρώματα της Πάρου να εκφρά-
σουν την αντίθεση τους στην απόφαση αυτή με κάθε 
δυνατό τρόπο.

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου
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Πυρά 
Βασιλόπουλου 
κατά Λεβεντάκη

Ο δημοτικός συνδυασμός της αντιπολίτευσης του Δή-
μου Αντιπάρου, «Ενωτική Κίνηση Προόδου», με τίτλο 
«Ο δήμαρχος Αντιπάρου κ. Λεβεντάκης στην υπηρεσία 
των εργολάβων», δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο 
τύπου:

«Έκπληκτοι οι κάτοικοι της Αντιπάρου παρακολου-
θούμε τον τελευταίο καιρό τους εργολάβους που έχουν 
αναλάβει έργα στην Αντίπαρο να χρησιμοποιούν τα μη-
χανήματα του Δήμου.

Συγκεκριμένα:
1. Η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποχέτευση εδώ 

και αρκετές ημέρες χρησιμοποιεί την τσάπα του Δήμου 
για τις εργασίες εκσκαφών που κάνει. Φαίνεται ότι τα 
δύο και πλέον εκατομμύρια ευρώ δεν επαρκούν και ο κ. 
Λεβεντάκης προθυμοποιήθηκε να συνδράμει.

2. Η εταιρεία που ανέλαβε την απεντόμωση έναντι του 
ποσού των 8000 ευρώ, ενώ οι τσιγκούνηδες του Δήμου 
Πάρου για όλο το νησί έδωσαν μόνο 4000 ευρώ, χρησι-
μοποίησε για τις εργασίες απεντόμωσης το βυτιοφόρο 
του Δήμου, ίσως να σκέφθηκε ο κ. Λεβεντάκης ότι είχε 
πολλά έξοδα ο εργολάβος να έρθει από την Σύρο στην 
Αντίπαρο.

3. Προχθές στο Δημοτικό Συμβούλιο η πλειοψηφία 
του Δήμου, δηλ. ο κ. Λεβεντάκης και οι σύμβουλοί του, 
ψήφισαν την προσωρινή αδειοδότηση για Σταθμό Μετα-
φόρτωσης Απορριμμάτων στον Προφήτη Ηλία (χαμηλό) 
προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον εργολάβο που θα 
αναλάβει την αποκομιδή των σκουπιδιών για να έχει με-
γαλύτερο κέρδος.

Όλα τα παραπάνω γίνονται με προσωπικές αποφάσεις 
του κ. Λεβεντάκη και των συμβούλων του, αφού αυτές 
παίρνονται κατ’ ιδίαν και όχι εντός του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, ζημιώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο το σύνολο 
των συμπολιτών μας.

Δυστυχώς ο δήμαρχος κ. Λεβεντάκης που είναι δέ-
σμιος των εργολαβικών συμφερόντων και μόνο, έχει 
χάσει κάθε ίχνος αξιοπιστίας και δεν νομιμοποιείται να 
παραχωρεί μηχανήματα που ανήκουν σε όλους τους 
Αντιπαριώτες στους εργολάβους. Επισημαίνουμε στον 
κ. δήμαρχο ότι η λογική του «αποφασίζω και διατάσσω» 
πέρασε ανεπιστρεπτί. Μέσα από αυτό το νοσηρό καθε-
στώς που όπως φαίνεται δεν αλλάζει με καμία δύναμη τι 
μπορεί να περιμένει ο ανώνυμος δημότης;».

Η διασκέδαση 
στην Αντίπαρο

Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Αντιπάρου ενέκρι-
νε την παράταση λειτουργίας μουσικών οργάνων -μέχρι 
τις 2 τα ξημερώματα- για τα καταστήματα υγειονομικού 
ενδιαφέροντος όπως: κυλικεία, εστιατόρια, ψαροταβέρ-
νες, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, ψησταριές, πιτσαρίες, 
ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια, λουκουματζίδικα, γαλα-
κτοπωλεία, και μπουγατζάδικα.

Ακόμα, εγκρίθηκε η παράταση λειτουργίας μουσικών 
οργάνων μέχρι τις 3 τα ξημερώματα για τα καταστήμα-
τα: καφετέριες, καφενεία, σνακ μπαρ, και μικτά

καταστήματα. Επίσης, το δημοτικό συμβούλιο κατά 
πλειοψηφία αποφάσισε να ορίσει τιμή τέλους 40 ευρώ, 
ανά τετραγωνικό μέτρο για την τοποθέτηση τραπεζοκα-
θισμάτων. Η πληρωμή του τέλους θα γίνεται σύμφωνα 
με τη κείμενη νομοθεσία προκειμένου να

τους χορηγηθεί η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.
Τέλος, αποφασίστηκε να ενοικιαστούν οι παρακάτω 

παραλίες:
1. Πρώτη και δεύτερη Ψαραλυκή, Βαθύ Βόλος και 

Απάντημα, αντί του ποσού των 52 ευρώ, το τ.μ.
2) Σιφνέικος γιαλός, Γλυφά και Άγιος Σπυρίδωνας αντί 

του ποσού των 30 ευρώ. το τ.μ.
3) Στην άκρη της δεύτερης Ψαραλυκής αντί του πο-

σού των 2.000 ευρώ, για θαλάσσια μέσα αναψυχής.

Η Αντίπαρος 
στο Σύνταγμα!

Δυναμικό παρόν στην 4η Έκθεση Ελληνικών Τουρι-
στικών Προορισμών έδωσε η Αντίπαρος, από 3 έως 5 
Ιουνίου, στο μετρό στο Συντάγματος.

Τη διοργάνωση είχε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και 
συμμετείχαν από τα νησιά των Κυκλάδων εκτός από 
την Αντίπαρο, η Κύθνος, η Τήνος, η Άνδρος, η Ανάφη, η 
Αμοργός, η Σύρος, η Ίος, η Μήλος, η Σίκινος και η Φο-
λέγανδρος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσέλευση του κόσμου 
ήταν μεγάλη, ενώ η συγκεκριμένη έκθεση πραγματο-
ποιείται στον κατάλληλο χρόνο, αφού απευθύνεται στον 
εσωτερικό τουρισμό. Έτσι, συγκεντρώνει το ενδιαφέρον 
του ευρύτερου Ελληνικού κοινού, που αυτή την εποχή 
προγραμματίζει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Το περί-
πτερο της Αντιπάρου επισκέφθηκαν ο Γενικός Γραμμα-
τέας του Υπ. Τουρισμού κ. Αναστ. Λιάσκας, η Αντιπεριφε-
ρειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. Ελ. Φτακλάκη, ο πρόεδρος του 
Ε.Ο.Τ. κ. Χρ. Πάλλης, ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, 
κ. Ν. Συρμαλένιος, πολλοί Αντιπαριώτες της Αθήνας 
και χιλιάδες κόσμου, που πήραν το έντυπο προωθητικό 
υλικό της Αντιπάρου και τις απαραίτητες πληροφορίες, 
έτσι ώστε να επιλέξουν το νησί για τις διακοπές τους, 
ενώ το κέντρο της Αθήνας γέμισε από τις τσάντες με το 
όνομα της Αντιπάρου.

Ακόμη, ο Δήμος Αντιπάρου συμμετείχε στην 3η Αμ-
φικτιονία του Δήμου Πειραιά, στο περίπτερο της Ομο-
σπονδίας των μικρών νησιών, που πραγματοποιήθηκε 
από 7 έως 9 Ιουνίου, στην πλατεία Κανάρη, στον Πει-
ραιά, καθώς επίσης και στο αφιέρωμα στις Κυκλάδες 
που συνεχίζεται στο εμπορικό κέντρο Αλίμου το Σαββα-
τοκύριακο 22-23 Ιουνίου. Σε ανακοίνωσή του ο Δήμος 
Αντιπάρου καταλήγει: «[…] Στην προσπάθειά μας αυτή 
για την προώθηση του νησιού μας, ευχαριστούμε θερμά 
το σύλλογο Αντιπαριωτών της Αθήνας για τη συμβολή 
του και την πολύτιμη βοήθειά του». Αναβλήθηκε 

για Σεπτέμβριο
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-

ρου, σε έκτακτη συνεδρίαση που πραγματοποίησε στις 
4 Ιουνίου 2013 αποφάσισε η ημερομηνία της διεξαγω-
γής της 1ης Πανκυκλαδικής Εμπορικής Έκθεσης και 
Φεστιβάλ Πάρου, να μετατεθεί για την 2η εβδομάδα του 
Σεπτεμβρίου και συγκεκριμένα από Τετάρτη 11 Σεπτεμ-
βρίου έως Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013.

Σύμφωνα με το σύλλογο: «Οι λόγοι που οδήγησαν 
στην απόφαση αυτή του Διοικητικού Συμβουλίου είναι η 
αδυναμία ορισμένων εκθετών να προετοιμάσουν έγκαι-
ρα το υλικό προβολής τους λόγω της έλλειψης προηγού-
μενης πείρας σε τέτοιου είδους εκθέσεις».

Ακόμα, για οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία 
μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνούν με τον 
πρόεδρο του συλλόγου κ. Απόστολο Αλιπράντη (τηλ: 
6946 468060) ή με τον υπεύθυνο της εταιρίας Δίκτυο 
Εμπορικών Εκθέσεων, που έχει αναλάβει την έκθεση 
κ. Παναγιώτη Αγαπητό (τηλ: 6947 184264). Τέλος, όπως 
είναι φυσιολογικό οι προκαταβολές που εισπραχτήκαν 
από την εταιρία Δίκτυο Εμπορικών Εκθέσεων, θα επι-
στραφούν.

Ευχαριστήριο 
Λεβεντάκη

Για την πυρκαγιά στις 28 Μαΐου στην Πάρο, ο Δήμαρ-
χος Αντιπάρου, κ. Γιάννης Λεβεντάκης, εξέδωσε το πα-
ρακάτω δελτίο τύπου:

«Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω θερμά και 
δημοσίως τους Αντιπαριώτες που με μεγάλη προθυμία 
ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα μου για να βοηθήσουμε 
στη κατάσβεση της πυρκαγιάς στη Πάρο τα ξημερώματα 
της Τρίτης 28/5.

Η αλληλεγγύη και ο εθελοντισμός στη δύσκολη αυτή 
περίοδο που ζούμε είναι οι αξίες που κάνουν την δια-
φορά και αποτελούν κύρια χαρακτηριστικά των Αντιπα-
ριωτών. Η ανταπόκριση των συμπολιτών μας αποτελεί 
παρακαταθήκη για το μέλλον. Έτσι πρέπει οι Αντιπαριώ-
τες να αντιμετωπίζουμε κάθε δυσκολία που θα μας πα-
ρουσιάζεται.

Θέλω ονομαστικά να ευχαριστήσω τους: Νίκο Ρούσ-
σο, Γιάννη Παντελάκη, Ηλία Αυγερίου, Νίκο Σταθερό, 
Θανάση Τριαντάφυλλο, Θοδωρή Μπιζά, Σταύρο Ρούσσο, 
Γιώργο Δεικτά, Μιχάλη Καλάργυρο, Παναγιώτη Τριαντά-
φυλλο, Χριστίνα Γραμμένου, Πιπίνο Μαριάνο, Μανώλη 
Τριαντάφυλλο, Δαβίδ Καπούτσο, Αργύρη Μαριάνο, Νίκο 
Καπούτσο, Κώστα Σάλα, Άγγελο Βιάζη, Αbidi Mohamed 
Amine, Χρήστο Ιωσηφίδη, Λευτέρη Μανωλίκη, Κώστα 
Μανωλίκη, Κοινοπραξία Ferry Boat, Λιμενικό Σταθμό 
Αντιπάρου και Αστυνομικό Σταθμό Αντιπάρου».

Ο Ν.Ο. Αντιπάρου 
σε αγώνες

Με επιτυχία διεξήχθη και φέτος ο διασυλλογικός αγώ-
νας 11 χρόνων pass forward στον όρμο της Παροικιάς, 
όπου συμμετείχε και ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου, με 
4 μικρούς αθλητές. 

Ο καιρός ήταν ιδανικός και έγιναν 12 ιστιοδρομίες. Για 
τον Ν.Ο. Αντιπάρου, την 3η θέση στα αγόρια, κατέλαβε 
ο Καλάργυρος Μιχάλης, την 7η ο Παλαιολόγος Θεόδω-
ρος και την 9η ο Κοκάι Αλέξανδρος. Στα κορίτσια την 6η 
θέση κατέλαβε η Φαρούπου Μαρία. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ν.Ο. Αντιπάρου: «[…] 
Ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ για τους μικρούς αθλητές μας 
εν όψη του πανελλήνιου πρωταθλήματος που θα διεξα-
χθεί για ακόμα μια φορά στην Iτέα 16-20 Ιουνίου. Πολλά 
συγχαρητήρια στους μικρούς μας αθλητές και στο προ-
πονητή μας Κοσμά Χατζηγρηγορίου».
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Ολοκλήρωση 
Συνεδρίου

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν στη Νάουσα, από 24 
έως 26/5 οι εργασίες του 2ου διεθνούς αρχαιολογικού 
εργαστηρίου «Η μετάβαση από τους μεσαβυζαντινούς 
στους υστεροβυζαντινούς χρόνους 12ος – 13ος αι.», μέ-
ρος της τριλογίας των ερευνητικών συναντήσεων «Με-
ταμορφώσεις του Βυζαντίου».

Κύριος διοργανωτής ήταν το τμήμα ιστορίας και αρ-
χαιολογίας του πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία 
με την ΚΔΕΠΑΠ. Στο συνέδριο συμμετείχαν 20 διακε-
κριμένοι ομιλητές ακαδημαϊκοί βυζαντινολόγοι από 
διάφορες χώρες με συντονιστή τον συμπατριώτη μας 
λέκτορα, κ. Βιώνη Αθανάσιο. Χαιρετισμό απεύθυνε ο 
δήμαρχος Πάρου κ. Χρ. Βλαχογιάννης και ο πρύτανης 
του πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής, κ. Κωνσταντί-
νος Χριστοφορίδης, ενώ τις εργασίες παρακολούθησαν 
πολλοί Παριανοί, καθώς επίσης, Έλληνες και ξένοι αρ-
χαιολόγοι. Με τη λήξη του εργαστηρίου πραγματοποιή-
θηκε εκδρομή των ομιλητών στο νησί μας και ξενάγησή 
τους σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και ιστορι-
κούς οικισμούς.

Σε ανακοίνωσή της η ΚΔΕΠΑΠ, μεταξύ άλλων ση-
μειώνει: «[…] Ο Δήμος Πάρου συνεχίζει την πολιτιστική 
του πολιτική επενδύοντας στον πλούσιο πολιτισμό μας, 
στο δημιουργικό πνεύμα και στην ψυχή μας, εκτιμώντας 
ότι η επένδυση στον πολιτισμό είναι εξίσου σημαντική 
αν όχι σημαντικότερη από αυτή που έχει μονοδιάστατο 
οικονομικό χαρακτήρα. Η δημοσίευση των πορισμάτων 
του εργαστηρίου από διεθνώς αναγνωρισμένο εκδοτικό 
οίκο της Μεγάλης Βρετανίας αποτελεί ξεχωριστή τιμή για 
τον λαό της Πάρου και ταυτόχρονα εντάσσει την Πάρο 
στο πεδίο διεξαγωγής σημαντικών διεθνών επιστημονι-
κών συναντήσεων».

Ακόμα, ευχαριστήριες επιστολές στον Δήμο Πάρου 
και στην ΚΔΕΠΑΠ, έστειλε το πανεπιστήμιο Κύπρου και 
οι συμμετέχοντες καθηγητές για την άψογη οργάνωση, 
τη φιλοξενία και την υποστήριξη που τους παρείχαν καθ’ 
όλη την διάρκεια της παραμονής τους στο νησί μας, Τέ-
λος, στην ανακοίνωσή της η ΚΔΕΠΑΠ, ευχαριστεί ονο-
μαστικά τους ευγενικούς χορηγούς της.

Παρασκευή 14 Ιουνίου 2013Ειδήσεις | Τοπικά νέα

Τα δρομολόγια 
της HSW

Το καλοκαί-
ρι ξεκινάει για 
την «Hellenic 
Seaways», στις 14 
Ιουνίου, και έτσι 
ανακοίνωσε τα δρο-
μολόγια της και για 
την Πάρο,

Συγκεκριμένα, η 
εταιρεία θα εκτελεί 
τα παρακάτω δρομολόγια:

Το Highspeed 4 θα αναχωρεί στις 7:15 από Πειραιά, 
φτάνοντας σε 3 ώρες στην Πάρο και μία ώρα αργότερα 
στη Νάξο. Θα επιστρέφει το απόγευμα αναχωρώντας 
στις 17:00 από τη Νάξο. Επιπλέον, από 1 Ιουλίου κα-
θημερινά, εκτός Τρίτης και Σαββάτου, θα υπάρχει απο-
γευματινό δρομολόγιο που θα αναχωρεί στις 16:45 από 
Πειραιά για Πάρο και Νάξο. 

Τα δρομολόγια από Ραφήνα για Κυκλάδες θα εξυπη-
ρετούνται από:

Το Flyingcat 4, θα αναχωρεί καθημερινά -εκτός Τε-
τάρτης- από το λιμάνι της Ραφήνας για Τήνο, Μύκονο, 
Πάρο, Νάξο, Κουφονήσια και Αμοργό, φτάνοντας σχε-
δόν ανά μία ώρα σε κάθε νησί. Αναλόγως το Flyingcat 
4 αναχωρεί καθημερινές και Κυριακή στις 17:00 και το 
Σάββατο στις 13:00 από την Αμοργό, φτάνοντας στη Ρα-
φήνα στις 21:45 και στις 17:35 αντίστοιχα.

Επιπλέον, φέτος η Hellenic Seaways εγκαινιάζει ένα 
νέο δρομολόγιο που συνδέει το Ηράκλειο με τις Κυκλά-
δες, ενώνοντας τη νησιωτική Ελλάδα και εμπλουτίζο-
ντας τις επιλογές μετακίνησης για ταξιδιώτες και επαγ-
γελματίες στο Αιγαίο:

Το Highspeed 5 αναχωρεί καθημερινά στις 9:45 από 
το Ηράκλειο για Σαντορίνη, Ίο, Νάξο, Πάρο, Μύκονο. 
Το Highspeed 5 θα φτάνει στη Σαντορίνη σε περίπου 2 
ώρες, στην Πάρο σε 4 ώρες και στη Μύκονο σε περί-
που 5 ώρες. Κάθε Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Σάββατο, 
το δρομολόγιο περιλαμβάνει την Ίο στην οποία το πλοίο 
θα φτάνει σε λιγότερο από 3 ώρες, ενώ κάθε Δευτέρα, 
Παρασκευή και Κυριακή αντί για Ίο, θα πηγαίνει Νάξο, 
σε 3,5 ώρες!

Εκδρομή 
του ΚΑΠΗ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης του Δήμου Πάρου, πραγματοποίησε επι-
δοτούμενη εκδρομή των μελών των ΚΑΠΗ στην Ανατο-
λική Μακεδονία και Θράκη.

Με τη συνοδεία ξεναγού πραγματοποιήθηκαν επισκέ-
ψεις:

- Στο βαπτιστήριο της Αγίας Λυδίας (πρώτης Ελληνί-
δας Χριστιανής).

- Στους αρχαίους Φιλίππους, 
- Στην ιαματική πηγή – Λασπόλουτρα Κρηνίδων Κα-

βάλας.
- Στο Σουφλί και το μουσείο μεταξιού.
- Στο χωριό Δαδιά, και στο δάσος του.
- Στο απολιθωμένο δάσος της περιοχής του Φυλα-

κτού Δήμου Τυχερού.
- Στο Πόρτο Λάγος.
- Στη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε ξενάγηση στα Κάστρα 

της Άνω Πόλης, τον Άγιο Δημήτριο, τις κατακόμβες κλπ.
Τους εκδρομείς συνόδεψαν η πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. 

Κ.Π.Π.Α. κ. Μ. Τριβυζά και η νοσηλεύτρια του ΚΑΠΗ. Οι 
εκδρομείς επέστρεψαν γεμάτοι νέες εμπειρίες, ωραίες 
αναμνήσεις και πολλές εικόνες από την Ανατολική Μα-
κεδονία και Θράκη.

Καθαριότητα 
από το ΝΟΠ

Τριάντα επτά μεγάλες σακούλες σκουπιδιών ήταν η 
«συγκομιδή» από τον εθελοντικό καθαρισμό της παρα-
λίας των Λιβαδιών που έγινε την από τους αθλητές, τα 
μέλη και τους φίλους του Ν.Ο.Π.

 Μία ομάδα τριών ατόμων καθάρισε και τον βυθό σε 
σημαντική έκταση, από τον οποίο δεν συλλέγουμε πια 
τα σκουπίδια που βρίσκαμε πριν χρόνια. Σε ανακοίνωσή 
του ο ΝΟΠ, σημειώνει: «Ευχαριστούμε όσους συμμετεί-
χαν και τον Δήμο Πάρου για την υποστήριξη του με υλι-
κά. Όχι σκουπίδια σε θάλασσες και ακτές».

Εκδηλώσεις για 
τους υγρότοπους  

Στην Πάρο έχουν καταγραφεί δέκα υγροτοπικές περι-
οχές, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος του 
WWF Ελλάς, «Προστασία των Νησιωτικών Υγρότοπων 
της Ελλάδας». 

Πρόκειται για παράκτιους φυσικούς υγρότοπους 
έκτασης από 8 στρ. έως 98 στρ. με μόνιμη ή εποχική 
παρουσία νερού, οι οποίες είναι ιδιαίτερα σημαντικές 
περιοχές για τη βιοποικιλότητα του νησιού και προστι-
θέμενη αξία στο ιδιαίτερο κυκλαδίτικο τοπίο.

Με στόχο την προστασία τους και την αποτροπή πε-
ραιτέρω υποβάθμισης, το WWF Ελλάς, ξεκίνησε πρό-
σφατα στο πρότυπο των εθελοντικών δικτύων σε Κρήτη 
και Λέσβο, εθελοντικό πρόγραμμα για την ενημέρωση 
κατοίκων και επισκεπτών του νησιού για την αξία αλλά 
και τα προβλήματα των υγρότοπων του νησιού (το θέμα 
είχε παρουσιάσει αναλυτικότερα η εφημερίδα μας τον 
Ιανουάριο). Στο πλαίσιο αυτό, τα μέλη του Δικτύου, 
μετά από μία σύντομη εκπαίδευση θα επισκέπτονται 
τις υγροτοπικές περιοχές παρακολουθώντας για τυχόν 
υποβάθμιση, ενώ θα πραγματοποιηθούν διάφορες δρά-
σεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε συνεργασία 
με τοπικούς φορείς.

Για το μήνα Ιούνιο, στο πλαίσιο του Δικτύου, θα πραγ-
ματοποιηθεί ένα διήμερο εκδηλώσεων ανοιχτό προς 
τους πολίτες και επισκέπτες της Πάρου. Το πρόγραμμα 
έχει ως εξής:

- Παρασκευή 14 Ιουνίου, στις 19:00, παρουσίαση 
στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Απο-
γραφή και Τεκμηρίωση των υγρότοπων της Πάρου», 
στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημαρχείο του νησιού 
μας.

- Σάββατο 15 Ιουνίου, στις 20:00, παρουσίαση με 
τίτλο: «Δίκτυο Παρακολούθησης των Υγρότοπων της 
Πάρου, εθελοντικές δράσεις για παιδιά και ενήλικες», 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγκαιριάς, με τη βοήθεια του 
πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς και της Τοπικής Κοι-
νότητας Αγκαιριάς.

Για περαιτέρω πληροφορίες για τους υγρότοπους της 
Πάρου και των υπόλοιπων νησιών μπορούν οι ενδια-
φερόμενοι να επισκεφθούν τη διαδικτυακή πύλη για 
τους νησιωτικούς υγρότοπους: www.oikoskopio.gr/
ygrotopio ή να επικοινωνήσουν με την κ. Μαρία Νοϊδου, 
συντονίστρια εθελοντικών δράσεων, τηλ: 2810-328019 
και 6973-017943.
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Παραίτηση Φραγκούλη
Ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, κ. Στ. Φραγκούλης, υπέβαλε στις 11/6/2013 την παραίτη-

σή του από την προεδρία της εταιρείας.
Η παραίτηση του κ. Στ. Φραγκούλη, πρόκειται να συζητηθεί σήμερα Παρασκευή 

(14/6/13) στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού μας, όπου και θα 
υπάρχουν οι εξελίξεις σχετικά με την αντικατάστασή του.

Τι προηγήθηκε
Στις 6 Ιουνίου 2013 είχε πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ, παρου-

σία πολλών εργαζομένων της εταιρείας, εκπροσώπων δημοτικών παρατάξεων και 
τοπικών πολιτικών οργανώσεων του νησιού μας. 

Σε ό,τι αφορά την πληρωμή των επιδομάτων στους εργαζόμενους που έχουν παρα-
κρατηθεί, το συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία να δοθούν τα χρήματα. Συγκε-
κριμένα, το 20% των χρημάτων δόθηκε από 7/6/13, το υπόλοιπο 40% έως τις 31/8 
και το υπόλοιπο 40% των χρημάτων στις 30/10/2013. Υπέρ της απόφασης ψήφισαν 
τρεις σύμβουλοι (Κ. Χασούρης, Μ. Χανιώτη, Μ. Καλακώνας) και κατά ο πρόεδρος κ. 
Στ. Φραγκούλης. Από την ψηφοφορία απείχε ο εκπρόσωπος των εργαζομένων που 
είναι στο ΔΣ της επιχείρησης και απουσίαζαν η κ. Μ. Φραγκούλη και Ζαχ. Ρούσσος. Ο 
πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, κ. Στ. Φραγκούλης, είχε ζητήσει οι εργαζόμενοι να πληρωθούν, 
αλλά με τις αναπροσαρμογές που είχε σημειώσει η Επίτροπος και ακόμα, είπε πως 
επιφυλάσσεται επί παντός νομίμου δικαιώματός του.

Οι βολές
Αμέσως, την επόμενη ημέρα της συνεδρίασης με τίτλο «Και πάλι για την ΔΕΥΑΠ… 

Κατέρρευσε η προσπάθεια ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ», η ΚΕΠ Πάρου, δημοσιοποίησε την παρα-
κάτω ανακοίνωση:

«Συνεδρίασε, χτες το βράδυ έκτακτα, το ΔΣ της ΔΕΥΑΠ, που καλέστηκε από τον πρό-
εδρο της ΔΕΥΑΠ Στ. Φραγκούλη, για να συζητήσει την 047/2013 πράξη της Επιτρόπου 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, σχετικά με την πληρωμή των παράνομα παρακρατηθέντων 
αποδοχών των εργαζομένων της επιχείρησης.

Εκεί ο κ. Φραγκούλης προσπάθησε να ανατρέψει την προηγούμενη (3/2013) από-
φαση του ΔΣ της ΔΕΥΑΠ, που καθόριζε τον τρόπο και τις ημερομηνίες καταβολής των 
χρημάτων στους εργαζόμενους. Προσπάθησε όλο το διάστημα που πέρασε, από τον 
Ιανουάριο που πάρθηκε η απόφαση, να βρει χίλιους δύο τρόπους και δικαιολογίες για 
να αναβάλλει την πληρωμή, με στόχο πιστεύουμε να την ακυρώσει. Βέβαια τα έγγρα-
φα του Υπουργείου τον αφήνουν έκθετο γιατί δικαιώνουν απόλυτα αυτό που το Σωμα-
τείο των Εργαζομένων, εδώ και μήνες, υποστηρίζει. Τελευταία του εφεύρεση ήταν ένα 

ΑΝΥΠΟΓΡΑΦΟ Σημείωμα της 
Επιτρόπου που εκφράζει τις 
απόψεις της επί του θέματος, 
παρόλο που η ίδια αναφέ-
ρει ότι δεν είναι αρμόδια για 
να αποφασίσει, και επιστρέ-
φει αθεώρητα τα χρηματικά 
εντάλματα  που της στάλθηκαν.

Οι μεθοδεύσεις και η κωλυ-
σιεργία Φραγκούλη όμως δεν 
πέρασαν. Η προσπάθεια του 
να πείσει τα μέλη του ΔΣ, ότι 
προασπίζει τα συμφέροντα της 
Εταιρείας, και δεν θέλει να βάλλει την υπογραφή του σε κάτι που μπορεί να ελεγχτεί 
κάποτε και να έχει προσωπικές συνέπειες, δεν έπεισαν κανένα. Το ΔΣ της ΔΕΥΑΠ, 
κατά πλειοψηφία αποφάσισε ότι δεν μπαίνει θέμα αλλαγής της προηγούμενης από-
φασης του, καθώς όλα τα υπάρχοντα επίσημα έγγραφα συνηγορούν στη πληρωμή 
των οφειλόμενων στους εργαζομένους, όπως αυτό είχε συμφωνηθεί. Ακολούθως κ. 
Φραγκούλης δήλωσε ότι η δόση του 20%, που θα έπρεπε ήδη να έχει πληρωθεί στις 
31/05/2013, θα πληρωθεί σήμερα 07/06, καθώς παρόλο που διατηρεί τις απόψεις 
του, θα υπογράψει το χρηματικό ένταλμα.

Συμπλήρωσε όμως ότι, δίπλα στην υπογραφή του, θα προσθέσει τη φράση «με την 
επιφύλαξη παντός νόμιμου δικαιώματος μου»…Νομίζουμε ότι αυτό θα αποτελεί και 
Παγκόσμια Πρωτοτυπία…, εκτός αν πιστεύει ότι τα οφειλόμενα και παρανόμως παρα-
κρατηθέντα, είναι προσωπική του υπόθεση και περιουσία.

Πρέπει να αναφέρουμε ότι, κατά την γνώμη μας, στη απόρριψη της προσπάθειας 
του έπαιξαν τεράστιο ρόλο οι κινητοποιήσεις του Σωματείου, που με την συμμετοχή 
της συντριπτικής πλειοψηφίας των ίδιων των εργαζομένων βρίσκονται εδώ και δύο 
μέρες στους δρόμους, έχοντας ήδη κάνει δύο πορείες στους δρόμους της Παροικίας, 
και έχοντας ενημερώσει τον Δήμαρχο, τους Δημοτικούς Συμβούλους και τους πολίτες. 
Πιστεύουμε ότι η κινητοποίηση και ο αγώνας τους είναι γι αυτούς μονόδρομος για την 
λύση του προβλήματος και την δικαίωση τους. Εμείς σαν Δημοτική Παράταξη, τόσο 
μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, όσο και έξω από αυτό, θα συνεχίσουμε να υποστηρί-
ζουμε τα δίκαια αιτήματα των Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ, και θα τους συμπαραστεκό-
μαστε με κάθε μέσο.

Πιστεύουμε όμως ότι η υπόθεση δε έχει λήξει ακόμη, γιατί ο κ. Φραγκούλης, μετά 
την πληρωμή της δόσης Μαΐου που δεσμεύτηκε να πληρώσει, και μέχρι την ημερο-
μηνία της επόμενης δόσης του Αυγούστου θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του, για 
να την ακυρώσει. Για εμάς είναι πια σαφές ότι προσπαθεί να βρει την προσωπική του 
δικαίωση, με στόχο να μπορέσει  να αντιστρέψει το βαρύ κλίμα που έχει δημιουργηθεί 
σε βάρος του, μέσα στην Παριανή Κοινωνία».

Ο ΣΥΡΙΖΑ για το νερό
Τα μέλη της Τοπικής Οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ-ΕΛΜ, θα συμμετάσχουν στη συγκέντρω-

ση υπογραφών ενάντια στην ιδιωτικοποίηση του νερού.
Σύμφωνα με δελτίο τύπου της τοπικής οργάνωσης: «[…] στόχος μας είναι να συμ-

βάλουμε στην προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Δημόσιων 
Υπηρεσιών, για τη συγκέντρωση 1.000.000 υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της 
ύδρευσης, ως ανθρώπινου δικαιώματος.

Μας δίνεται ευκαιρία από κοινού με τους λαούς της Ευρώπης, να αντιδράσουμε στην 
ιδιωτικοποίηση του νερού. Καλούμε τον Παριανό λαό, στη συμμετοχή του, στην προ-
σπάθειά μας».

Πρόκληση και BLOGαρίσμα-
τα στην Πάρο

Την περασμένη Κυριακή 9 Ιουνίου, ένα περιθωριακό site των Αθηνών, δημοσί-
ευσε ένα ευφάνταστο σενάριο σύμφωνα με το οποίο οι Παριανοί προσπάθησαν να 
αποκρύψουν την επίθεση του αλλοδαπού δράστη στη Χρυσή Ακτή, κατά της άτυχης 
Μυρτώς. Έτσι, το περιθωριακό site που ειδικεύεται σε περιπτώσεις παραβατικότητας 
σχεδόν και μόνο αλλοδαπών, προέτρεπε τους αναγνώστες τους να μην επισκεφθούν 
το καλοκαίρι την Πάρο και τους συνιστούσε ούτε λίγο, ούτε πολύ, να μποϊκοτάρουν 
οικονομικά το νησί μας.

Το γεγονός της δημοσίευσης προκάλεσε αναστάτωση κυρίως σε ανθρώπους του 
τουρισμού, που δεν γνωρίζουν τα «παιχνίδια» και τα κόλπα των ιστοσελίδων για να 
ανεβάσουν την αναγνωσιμότητά τους και έτσι, στην αρχή ξεκίνησαν να αντιδρούν 
με λάθος τρόπο. Δηλαδή, προσπαθούσαν να παρασύρουν και άλλους πολίτες του 
νησιού μας μέσω σελίδων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να μπουν και εκείνοι στην 
ηλεκτρονική σελίδα και να γράψουν σχόλια. Με λίγα λόγια το περιθωριακό site είχε 
«πετύχει» την αρχική του αποστολή, που δεν ήταν τίποτα άλλο από, το να προκαλέσει 
θόρυβο γύρω από τα όσα έγραψε.

Στη συνέχεια, που επικράτησε ψυχραιμότερη σκέψη, άρχισαν να ανταλλάσουν ηλε-
κτρονικά μηνύματα και απόψεις περί του τι πρέπει να γίνει. Σ’ αυτά τα ηλεκτρονικά 
μηνύματα είπαν την άποψή τους. Ανάμεσά τους και άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοί-
κησης. Όμως, κάποιος εξ αυτών έκανε το λάθος να κάνει κοινωνό αυτών των μηνυ-
μάτων και ένα διαχειριστή τοπικού blog. Ο τελευταίος το είδε με την ίδια ματιά που το 
είχε κάνει και ο αρχικός δημοσιογράφος του περιθωριακού site που έφθασε μάλιστα 
τον «οικονομικό αποκλεισμό» της Πάρου, να τον βγάλει και σε «διαβούλευση» όπως 
έγραφε!!! Ο τοπικός λοιπόν blogger πήρε το θέμα και το αναδημοσίευσε και στη συ-
νέχεια έκανε κάτι χειρότερο. Πήρε ένα μήνυμα του Περιφερειακού Συμβούλου Ν. 
Αιγαίου, κ. Κ. Μπιζά -που είχε ανταλλάξει με μέλη της τουριστικής επιτροπής- και το 
παρουσίασε σαν πρώτη επίσημη αντίδραση! Ήθελε δηλαδή, να πείσει τους αναγνώ-
στες του ότι το θέμα πήρε διαστάσεις στην Πάρο και υπάρχουν επίσημες αντιδράσεις! 
Στη συνέχεια και αφού έπεσαν κάτι «Γαλλικά» -γραπτώς και τηλεφωνικώς- ο τοπικός 
blogger απέσυρε τη δήθεν επίσημη ανακοίνωση Μπιζά και άφησε μόνο το αρχικό 
δημοσίευμα. 

Φυσικά, στην όλη υπόθεση υπάρχουν ευθύνες και στους τοπικούς άρχοντες που 
δεν μπόρεσαν να κατανοήσουν το βαθμό αξιοπιστίας κάθε παραλήπτη του ηλεκτρο-
νικού μηνύματος και έτσι έκαναν κοινωνούς ακόμα και αναξιόπιστα πρόσωπα που 

έχουν αποδείξει στο πρόσφατο παρελθόν πως «μυστικό» γι’ αυτούς είναι ό,τι «πω-
λείται» με οιοδήποτε τρόπο την επόμενη στιγμή… Τέλος, σημειώνουμε ότι τον τοπικό 
blogger προσπάθησαν να μεταπείσουν αρχικά κάποιοι αυτοδιοικητικοί παράγοντες 
του νησιού μας λέγοντάς του για το λάθος που πάει να γίνει. Ο blogger βέβαια για μία 
φορά ακόμα απέδειξε πως κάνει αυτό που ο ίδιος πιστεύει, έστω και αν είναι λάθος, 
προκειμένου να «κερδίσει» έστω και ευκαιριακά, κάποια λεπτά δημοσιότητας.

Η αντίδραση Βλαχογιάννη
Ο δήμαρχος του νησιού μας, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, άσκησε κατά της ηλεκτρονικής 

σελίδας των Αθηνών τα νόμιμα δικαιώματά του για να υπερασπιστεί την οικονομία 
του νησιού, αφού πρώτα είχε στείλει την παρακάτω επιστολή:

«Αναφερόμενος στην ανάρτηση του ιστολογίου σας με ημερομηνία 9-6-2013, με 
θέμα: «Η ΠΑΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ  ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ…» που έχει εύλογα προ-
καλέσει ανησυχία σε όλους τους φορείς του τουρισμού στην Πάρο, με την ουσιαστική 
προτροπή για σαμποτάζ στην Πάρο ως τουριστικό προορισμό, επισημαίνω ότι το κεί-
μενο περί συγκάλυψης  είναι συκοφαντικό και δυσφημιστικό όσον αφορά τουλάχιστον 
το Δήμο Πάρου.

Για το λόγο δε αυτό, παρακαλώ για την αφαίρεση της σχετικής ανάρτησης που μπο-
ρεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά στην Πάρο.

Σε διαφορετική περίπτωση θα ασκήσω τόσο για λογαριασμό του Δήμου Πάρου, όσο 
και για λογαριασμό των τουριστικών φορέων του νησιού κάθε πρόσφορο μέσο για την 
προστασία της Πάρου, ως ασφαλούς τουριστικού προορισμού».
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Αθλητικές εγκαταστάσεις ΜΗΔΕΝ
Η αλήθεια πίσω από το Δημοτικό Συμβούλιο

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή 7 Ιουνίου, το δημοτικό συμβούλιο 
Πάρου, με ουσιαστικά μοναδικό θέμα: «Αθλητισμός στην Πάρο, προβλήματα-προο-
πτικές». Ο σωστός τίτλος του θέματος θα έπρεπε να ήταν: «Το θαύμα των επιτυχιών, 
χωρίς υποδομές». Και αυτό διότι όπως περίτρανα αποδείχθηκε στη συνεδρίαση οι 
επιτυχίες που φέρνουν τα Παριανόπουλα στο νησί μας είναι αποτέλεσμα του δικού 
τους ταλέντου και μόνον και όχι συνδυασμός ταλέντου και υποδομών.

Σημειώνουμε, πως στο νησί μας πέραν των βελτιώσεων που έγιναν τα τελευταία 
χρόνια στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς και την επέκταση των εξεδρών και της τοπο-
θέτησης συνθετικού χόρτου στο γήπεδο Μαρμάρων, καμία άλλη πρόοδος δεν υπήρ-
ξε σε αγωνιστικούς χώρους.

Ακόμα, οι πολλές κατασκευές γηπέδων 5Χ5 που έγιναν στην Πάρο τα τελευταία 
χρόνια χρησιμεύουν μόνο για άθληση των ασχολούμενων με το ποδόσφαιρο και 
σε καμία περίπτωση δεν προσφέρουν οι συγκεκριμένοι χώροι στην ανάπτυξη του 
αθλήματος. Θυμίζουμε, ότι τα γήπεδα 5Χ5 έχουν δημιουργηθεί σ’ όλο τον κόσμο απο-
κλειστικά και μόνο για να υπάρχει ένας χώρος άθλησης –κυρίως για παλαίμαχους 
ποδοσφαιριστές- και ότι τα περισσότερα σωματεία (ακόμα και στην Πάρο) απαγο-
ρεύουν -με ποινή- στους αθλητές τους να μετέχουν σε αγώνες που γίνονται σ’ αυτά 
τα γήπεδα. Ο λόγος είναι πως ο μικρός χώρος που διεξάγονται οι αγώνες είναι επι-
κίνδυνος και έτσι, υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί. Παρόλα αυτά, πολλοί παράγοντες 
της αυτοδιοίκησης αναφέρουν τη δημιουργία γηπέδων 5Χ5 ως επιτυχία, αρνούμενοι 
να κατανοήσουν πως οι συγκεκριμένοι χώροι, μόνο για την ανάπτυξη του αθλήμα-
τος δεν προσφέρονται. Με εξαίρεση λοιπόν τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου (Παροικιά, 

Μάρμαρα), ουδεμία άλλη πρόοδος υπάρχει στις αθλητικές εγκαταστάσεις και όλοι 
οι υπόλοιποι αθλητές άλλων αθλημάτων (βόλεϊ, μπάσκετ, κολύμβηση κλπ), βλέπουν 
κλειστά γυμναστήρια ή κολυμβητήρια, μόνο όταν βγουν από το νησί μας για αγώνες! 
Όμως, αυτά τα παιδιά που ασχολούνται με άλλα αθλήματα, πλην ποδοσφαίρου, φέ-
ρουν διακρίσεις (στο μέγεθος των δυνατοτήτων τους) στην Πάρο και στη συνέχεια 
γίνονται αποδέκτες συγχαρητήριων ανακοινώσεων από τους τοπικούς φορείς, που 
όλο το προηγούμενο διάστημα δεν κατάφεραν να βάλουν μία πέτρα πάνω στην άλλη, 
για τη δημιουργία ενός σωστού χώρου άθλησης.

Οι δύο μεγάλες ελλείψεις
Είναι ηλίου φαεινότερο πως η Πάρος υποφέρει αυτή τη στιγμή από την έλλειψη 

κλειστού γυμναστηρίου. Και από εδώ και πέρα, ας αρχίζουμε να μετρούμε;
1) Στην Πάρο, με το βόλεϊ ασχολούνται αυτή τη στιγμή δύο ομάδες. Ο ΑΟΠ και ο 

Νηρέας. Ο ΑΟΠ χάρη στην τρέλα κάποιων παραγόντων του κατάφερε φέτος και συμ-
μετείχε σε δύο πρωταθλήματα (Νεανίδων, Κορασίδων). Οι γονείς και φίλες των αθλη-
τριών δεν τις έχουν δει ποτέ να αγωνίζονται. Ο λόγος απλός. Τα κορίτσια του ΑΟΠ 
αγωνίζονται πάντα στις έδρες των αντιπάλων τους. Παρόλα αυτά, οι ομάδες των κο-
ριτσιών του ΑΟΠ, δεν αποτέλεσαν σε κανέναν αγώνα σάκο του μποξ για τις αντίπαλες 
ομάδες, ενώ κατάφεραν και πήραν ροζ (νικητήρια) φύλλα αγώνα.

2) Στην Πάρο, με το μπάσκετ ασχολούνται αυτή τη στιγμή δύο ομάδες. Ο ΑΟΠ και 
ο Μαρπησσαϊκός. Ο ΑΟΠ ξεκίνησε την επαναλειτουργία του τμήματος πριν δύο χρό-
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νια και φέτος μετείχε στα πρωτα-
θλήματα Παίδων και Εφήβων. Τα 
αποτελέσματα γνωστά. Στο πρω-
τάθλημα εφήβων έφθασε στο final 
4 των Κυκλάδων και στους Παί-
δες στέφθηκε πρωταθλητής Κυ-
κλάδων. Στη συνέχεια αγωνίστηκε 
στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, και 
τότε, έγινε είδηση σ’ όλη τη χώρα, 
ενώ υπήρξαν και αφιερώματα στην 
«ΕΡΑ ΣΠΟΡ», για την ομάδα που 
δεν έχει κλειστό γυμναστήριο και 
προπονείται κάτω από οποιεσδή-
ποτε καιρικές συνθήκες σε ακατάλ-
ληλα ανοιχτά γήπεδα. 

Από την άλλη ο Μαρπησσαϊκός, 
επί πολλά χρόνια καλλιεργεί το 
άθλημα και ακόμα και φέτος κα-
τέφερε παρά τις κακές οικονομι-
κές συνθήκες και συμμετείχε στο 
πρωτάθλημα Κυκλάδων με ομάδες 
παίδων και κορασίδων. Το μόνο 
«κέρδος» του Μαρπησσαϊκού, μετά από τόσα χρόνια που καλλιεργεί το άθλημα είναι 
πως κατάφερε και έχει ένα ανοιχτό γήπεδο που είναι εγκεκριμένο από την ΕΣΚ Κυ-
κλάδων, για την πραγματοποίηση αγώνων τμημάτων υποδομών. Έτσι, εκεί, σ’ αυτό το 
γήπεδο, βρήκε φέτος στέγη και ο ΑΟΠ, για να αγωνίζεται, αφού η Παροικιά δεν έχει 
ούτε ανοιχτό γήπεδο που να είναι εγκεκριμένο για αγώνες τοπικού πρωταθλήματος.

3) Στην Πάρο, με την κολύμβηση ασχολείται επί 19 χρόνια ο ΝΟΠ, ενώ από φέτος 
δραστηριοποιείται στο άθλημα και ο ΑΟΠ. Ο ΝΟΠ κατάφερε τα προηγούμενα χρό-
νια και έφερε διακρίσεις μετέχοντας στο πρωτάθλημα Ελλάδος, για σωματεία που 
ασκούν το άθλημα στη θάλασσα και δεν έχουν κολυμβητήρια. Σημειώνουμε πως το 
συγκεκριμένο πρωτάθλημα τείνει για την κατάργησή του, καθώς ελάχιστες είναι σή-
μερα οι περιοχές της χώρας μας που δεν έχουν κολυμβητήρια.

4) Στην Πάρο, υπάρχει μία ενεργή ομάδα στίβου, ο ΑΟΠ και μία άλλη (ΓΑΣ Πάρου), 
που λόγω οικονομικών προβλημάτων αυτή την εποχή είναι ανενεργή. Όσοι ασχο-
λούνται με τον κλασικό αθλητισμό στο νησί μας βλέπουν πως οι διαστάσεις στίβου 
στο Στάδιο Παροικιάς δεν είναι οι προβλεπόμενες, ενώ πλέον έχουν σβηστεί και οι 
γραμμές των κουλουάρ. Σημειώνουμε, πως τα κουλουάρ (διάδρομοι) πρέπει να είναι 
από 6 έως 8 και πλάτους 1,22 έως 1,25 μέτρα και περιμετρικά του γηπέδου να έχουν 
διαδρομή 400 μέτρων. Και αυτό είναι ξεχασμένο και όλοι οι «υπεύθυνοι» στην Πάρο 
πιστεύουν πως μπορεί να αναπτύξεις αθλητισμό μόνο αν έχει Στάδιο Ολυμπιακών 
Αγώνων και όχι απλά ένα σωστό χώρο άθλησης.

Η Δημοτική Αρχή

Ο δήμαρχος, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, είπε πως το 2003 -που ανέλαβε ο συνδυασμός 
που ηγείται- δεν υπήρχε γήπεδο με χόρτο, ενώ σήμερα υπάρχουν. Ακόμα, έκανε 
αναφορά στα γήπεδα 5Χ5 που κατασκευάστηκαν.

Ο κ. Βλαχογιάννης συμπλήρωσε πως τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί 57.000 
ευρώ, στο Νηρέα (συμπεριλαμβάνονται και τα χρήματα για τις μετακινήσεις της ομά-
δας, αφού δεν είχε γήπεδο να προπονηθεί στη Νάουσα), 32.000 ευρώ, στο ΝΟΠ (συ-
μπεριλαμβάνονται και χρήματα που είχαν δοθεί για τη φιλοξενία της Αυστραλιανής 
Ολυμπιακής Ομάδας το 2004, όπως και χρήματα που δόθηκαν μέσω ΝΟΠ, σε άλλο 
–μη αθλητικό σύλλογο), 13.000 ευρώ, στον Μαρπησσαϊκό, 13000 ευρώ, στον ΑΟΠ, 
7.500 ευρώ, στο Ν.Ο. Δρυού και 3000 ευρώ στον Αστέρα Μαρμάρων. Ακόμα, στο 
ΝΟΠ έχουν δοθεί το δικαίωμα χρήσης των εγκαταστάσεών του και η χρήση προς 
εκμετάλλευση της παραλίας που βρίσκεται εκεί. Ακόμα, ο κ. Βλαχογιάννης είπε πως 
έχουν δοθεί 205.000 ευρώ για αγορά Γης για το γήπεδο στη Νάουσα, 200.000 ευρώ, 
για το γήπεδο στον Κώστο, 40.000 ευρώ, για αγορά Γης στο γήπεδο του Αρχίλοχου, 
30.000 ευρώ, για το γήπεδο στον Αρχίλοχο και 139.000 ευρώ, για μελέτες στο γήπεδο 
Νάουσας. 

Επίσης, είπε πως το Νο 1 θέμα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις είναι το κλειστό γυ-
μναστήριο και όπως τόνισε με το Π.Δ. 732 επιβάλλεται μορφολογικός χαρακτηρισμός 
για τα κτίρια. Έτσι, δεν έχει επιτευχθεί η ένταξη κλειστού γυμναστηρίου, ενώ όπως 
διευκρίνισε υπάρχει έτοιμη μελέτη για την περιοχή Ζευλάκι. Και συμπλήρωσε: «Στην 
Ελλάδα του σήμερα είναι δύσκολο να γίνει ένα τέτοιο έργο ύψους 800.000 ευρώ και 
αν μπορούμε να κάνουμε κάτι είναι με προϋπολογισμό 400.000 ευρώ». Τέλος, είπε 
πως το γήπεδο Νάουσας παραμένει αίτημα με προϋπολογισμό ενός εκ. ευρώ, ενώ 
επιβάλλεται η ΚΔΕΠΑΠ να συντάξει κανονισμό λειτουργίας των γηπέδων.

Η κ. Γρ. Πρωτολάτη, είπε πως έργο προτεραιότητας είναι το κλειστό γυμναστήριο 

Παροικίας και συνέχισε: «15 χρόνια 
πέρασαν από τότε που χωροθετή-
θηκε το έργο. Είναι πολλά χρόνια… 
Άλλα νησιά εκμεταλλεύτηκαν το 
«Ελλάδα 2004» και κατασκεύασαν 
κλειστό. Το έργο είχε μπει στο «Θη-
σέας» με 2 εκ. ευρώ. Να υπάρχει 
επιτροπή παρακολούθησης του έρ-
γου και τις εξελίξεις των μελετών». 
Ακόμα, υποστήριξε πως πρέπει να 
υπάρξουν δομές για την ανάπτυξη 
ναυταθλημάτων για να εκμεταλ-
λευτούμε τις εναλλακτικές μορφές 
τουρισμού. Τέλος, άσκησε κριτική 
για το ΝΟΠ και την τιμολογιακή του 
πολιτική στους αθλητές και είπε 
πως ο Δήμος σε ανάλογες περι-
πτώσεις πρέπει να παρεμβαίνει.

Ο κ. Σ. Καστρουνής, της ΚΕΠ, 
υποστήριξε πως δεν υπήρξε σχεδι-
ασμός τα προηγούμενα χρόνια και 
χαρακτήρισε το νησί ως τόπο χαμέ-
νων ευκαιριών. Θύμισε ότι η ΔΕΗ 

στον τόπο που βρίσκεται σήμερα το εργοστάσιό της είχε αποφασίσει ως αντισταθμι-
στικό όφελος τη δημιουργία κολυμβητηρίου Ολυμπιακών διαστάσεων και είπε πως 
πρέπει να διερευνηθεί το παραπάνω θέμα για διεκδίκησή του και σήμερα.

Ο κ. Κ. Ροκονίδας, της Λαϊκής Συσπείρωσης, έβαλε θέματα λειτουργίας ΚΔΕ-
ΠΑΠ και αθλητισμού και είπε δεν είναι δυνατόν να συνεδριάζει η ΚΔΕΠΑΠ για θέματα 
καθημερινότητας στους αθλητικούς χώρους, ενώ αυτά έπρεπε να έχουν λυθεί από 
άλλες υπηρεσίες. Κλείνοντας την τοποθέτησή του είπε: «Ο τρόπος που γίνεται η συζή-
τηση δεν προάγει το θέμα. Ο κ. δήμαρχος μας έκανε τον απολογισμό και δεν είπε για τα 
προβλήματα. Το κλειστό γυμναστήριο ήταν χωροθετημένο από το 2002».

Οι σύλλογοι

Οι σύλλογοι από την πλευρά τους έθεσαν προβληματισμούς και αιτήματα:
Ο ΑΟΠ έθεσε το ζήτημα του κλειστού γυμναστηρίου και αιτήματα για επισκευές 

στο γήπεδο του ΕΠΑΛ Πάρου, ώστε να μπορέσει την επόμενη περίοδο ο σύλλογος να 
κάνει εκεί προπονήσεις δίχως κινδύνους που υπάρχουν σε άλλα ανοιχτά γήπεδα και 
να δίνει αγώνες σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ζητά η διοργανώτρια αρχή του 
πρωταθλήματος. Ακόμα, ζήτησε συχνή καθαριότητα και φύλαξη στο Δημοτικό Στάδιο 
και δημιουργία κυλικείου. Τέλος, για το τμήμα κολύμβησης υποστήριξε πως αυτό δη-
μιουργήθηκε μετά από αίτημα των γονέων, λόγω ακριβών διδάκτρων που υπήρχαν 
στο ΝΟΠ και ζήτησε να του οριστεί χώρος για να προπονούνται οι αθλητές του.

Ο Νηρέας υποστήριξε πως και οι δύο ομάδες που φέτος πήραν πρωταθλήματα 
στις Κυκλάδες (Νηρέας, ποδόσφαιρο και ΑΟΠ, μπάσκετ), είναι ξεσπιτωμένες, ενώ 
χαρακτήρισαν το Γήπεδο Παροικιάς ως «πληγή», από τη στιγμή που είναι ανοιχτό σε 
οποιονδήποτε και δεν έχει φύλακα. 

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, ζήτησε να προχωρήσει η κατασκευή των 
αποδυτηρίων στο γήπεδο του χωριού και να μεγαλώσει αυτό, ώστε να γίνονται αγώ-
νες 8Χ8.

Ο ΝΟΠ ζήτησε ως πρώτο έργο να κατασκευαστεί το κλειστό γυμναστήριο και στη 
συνέχεια το κολυμβητήριο, ενώ να υπάρξουν και εγκαταστάσεις και για άλλα ναυ-
ταθλήματα. Για τα χρήματα που φέρεται να έχει πάρει ο ΝΟΠ ως χρηματοδοτήσεις 
υποστήριξαν ότι τα περισσότερα έχουν δοθεί για διοργανώσεις, ενώ για τη διαμάχη 
που έχει ξεσπάσει με τον ΑΟΠ για την κολύμβηση είπε πως δεν υπήρχε καμία προ-
συνεννόηση και ότι έμαθαν το έμαθαν από σπόντα. Ακόμα, κατηγόρησαν τον ΑΟΠ 
πως έκανε κινήσεις για να τους αποσπάσει ανθρώπους του στην κολύμβηση. Για την 
τιμολογιακή τους πολιτική  υποστήριξαν πως συμπεριλαμβάνονται και οι εγγραφές 
γονέων ως μελών του ΝΟΠ.

Ο κ. Βλαχογιάννης ολοκληρώνοντας τη συζήτηση είπε πως κάθε σύλλογος δεν εί-
ναι ίδιος και χρηματοδοτείται σύμφωνα με τις ενέργειες του. «Το τμήμα κολύμβησης 
του ΑΟΠ δημιουργήθηκε από ανάγκη» συμπλήρωσε. 

Ακόμα, είπε πως υπάρχει μία πρόταση για «προκάτ» κλειστό γυμναστήριο ύψους 
300-400.000 ευρώ και η άλλη λύση για το μεγάλο κλειστό γυμναστήριο των 2-3 εκ. 
ευρώ στο Ζευλάκι. Αποφασίστηκε ακόμα να λυθούν τα προβλήματα καθημερινότη-
τας στα γήπεδα της Πάρου, και ο ΑΟΠ να εγκαταστήσει την κολύμβησή του δίπλα 
από την υπάρχουσα του ΝΟΠ, στη θέση «Καλακώνα». Ακόμα, να γίνουν ενέργειες 
για επισκευές στο γήπεδο μπάσκετ του ΕΠΑΛ, ενώ ο κ. Βλαχογιάννης θα επισκεφτεί 
τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τα προβλήματα αθλητικών εγκαταστάσεων της 
Πάρου. 
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Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ 
για Δ.Ο.Υ.

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλέ-
νιος, με το συνάδελφό του κ. Δ. Γάκη, έκαναν ερώτηση 
στο υπουργείο οικονομικών, σχετικά με την περαιτέρω 
υποβάθμιση των νησιωτικών Δ.Ο.Υ.

Στην ερώτηση του ΣΥΡΙΖΑ, γίνεται αναφορά σε δημο-
σιεύματα στο διαδίκτυο, αλλά και στην ιστοσελίδα της 
Ομοσπονδίας Εφοριακών Ελλάδος, για το σχέδιο μιας 
νέας απόφασης του υπουργείου Οικονομικών για την 
αναδιοργάνωση των Δ.Ο.Υ., η οποία αποτελεί τροποποί-
ηση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, προ-
ωθεί ανάμεσα στις άλλες διατάξεις και την κατάργηση 
τμημάτων δικαστικού και ελέγχου σε ορισμένες Δ.Ο.Υ. 
Μεταξύ των υπηρεσιών αυτών είναι οι Δ.Ο.Υ. Μυκόνου, 
Νάξου, Θήρας, Πάρου, Τήνου στις Κυκλάδες και η Δ.Ο.Υ. 
Κω στη Δωδεκάνησο.

Σημειώνουμε, πως αν εφαρμοστεί αυτή η απόφαση, 
θα οδηγήσει σε περαιτέρω συρρίκνωση και πιθανότατα 
κλείσιμο και άλλων Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσι-
ών στο Ν. Αιγαίο. Έτσι, η μεταφορά των δύο βασικών 
τμημάτων, Δικαστικού και Ελέγχου, από πολλές Δ.Ο.Υ. 
των Κυκλάδων, θα έχει σαν αποτέλεσμα τη σημαντική 
μείωση των φορολογικών εσόδων, καθώς και την αύ-
ξηση της ταλαιπωρίας και της οικονομικής επιβάρυνσης 
των φορολογούμενων κατοίκων. Επιπλέον, όπου μέ-
χρι σήμερα σε άλλες περιοχές της χώρας έχουν κλεί-
σει οι Δ.Ο.Υ. και έχουν αντικατασταθεί από τα Κέντρα 
Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, οι πολίτες όχι μόνο 
δε μπορούν να εξυπηρετηθούν, αλλά αναγκάζονται να 
μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις από τον τόπο κα-
τοικίας τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην ερώτησή του σημειώνει: «Η 
κυβέρνηση αδιαφορεί παντελώς για τα νησιά και συνεχί-
ζει την υποβάθμιση του επιπέδου ζωής των νησιωτών. 
Οι κυβερνητικοί χειρισμοί σχετικά με τις Δ.Ο.Υ. εντεί-
νουν την απομόνωση των νησιών και επιβαρύνουν πε-

ραιτέρω τους νησιώτες, οι οποίοι ήδη υποφέρουν από 
τα σκληρά μέτρα λιτότητας σε κάθε τομέα της οικονο-
μικής και κοινωνικής τους δραστηριότητας. Δεδομένου 
ότι: α) δυσκολίες στη συγκοινωνιακή πρόσβαση των νη-
σιωτών καθιστούν πολύ δύσκολη και οικονομικά δυσβά-
σταχτη τη μετακίνηση τους β) ακόμα δεν είναι έτοιμο το 
νέο ΤΑΧIS, γ) είναι συνταγματικά και ευρωπαϊκά κατοχυ-
ρωμένη η νησιωτική ιδιαιτερότητα με τα δημογραφικά 
και τα άλλα ειδικά χαρακτηριστικά που φέρει, δ) ο σχε-
διασμός αφορά δεκάδες χιλιάδες κατοίκους διαφορετι-
κών νησιών διάσπαρτων σε μεγάλη γεωγραφική έκταση 
που εξυπηρετούνται από τις υπό κατάργηση Δ.Ο.Υ. και 
ε) οι αποφάσεις που αφορούν σε προσβάσεις πολιτών 
μικρών νησιών σε κρατικές υπηρεσίες θα πρέπει να 
συμβάλουν στην ανάπτυξη των νήσων και όχι στην υπο-
βάθμισή τους».

Τέλος, ο κ. Συμραλένιος ρωτά τον υπουργό οικονο-
μικών:

«1. Προτίθεται να επανεξετάσει και να επανασχεδιάσει 
τη δομή και την κατανομή των φορολογικών υπηρεσιών 
με βασικό κριτήριο τη νησιωτικότητα;

2. Προτίθεται να μην προχωρήσει στην υλοποίηση της 
σχεδιαζόμενης μεταφοράς των τμημάτων Ελέγχου και 
Δικαστικού των Δ.Ο.Υ.;

3. Έχει εκτιμηθεί το πλήγμα που θα δεχτούν τα δημό-
σια έσοδα, καθώς σε νησιά με σημαντική οικονομική 
δραστηριότητα θα πάψει να λειτουργεί η τοπική εφορία 
και συνεπώς οι φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργούνται 
-αν διενεργούνται- σε πολύ αραιά διαστήματα, γεγονός 
που θα αυξήσει την φοροδιαφυγή;

4. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, για να 
διασφαλιστεί η πρόσβαση των πολιτών των μικρών νη-
σιών στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, στο 
νησί τους;  

5. Μετά τις αλλεπάλληλες παρατάσεις στη λειτουργία 
των υπό κατάργηση νησιωτικών Δ.Ο.Υ. και τη μέχρι σή-
μερα αρνητική εμπειρία από την πλήρη ανεπάρκεια των 
ΚΕΦ σε άλλες περιοχές της χώρας, εξετάζει την αναστο-
λή της κατάργησης των νησιωτικών Δ.Ο.Υ.;».

Οι άλλοι, όχι εμείς…
Πολλές φορές αναρωτιέμαι αν 

τα όσα αποφασίζουμε σ’ αυτό το 
νησί ισχύουν για εμάς ή τα λέμε 
και εννοούμε όλους τους υπό-
λοιπους. Από πού να αρχίσω και 
που να τελειώσω;

Γίνεται το περασμένο Σάββα-
το αγώνας ποδηλασίας. Η εκ-
δήλωση είναι καλή και φέρνει 
κόσμο στην Πάρο. Ακόμα, είναι μίας πρώτης τάξης 
προβολής για το νησί μας, αφού μόλις στην τρίτη 
χρονιά της διοργάνωσης υπάρχουν ενδιαφερόμενα 
ΜΜΕ και παίρνουν πλάνα από τους αγώνες, που στη 
συνέχεια τα προβάλλουν σε όλη τη χώρα. Βρε εκεί, 
εμείς. «Απαγορεύεται» σου λένε, «να περάσεις αυτή 
την ώρα απ’ αυτό το δρόμο. Τρέχουν με ποδήλατα 
άνθρωποι! Θα γίνει κανένα δυστύχημα» σου φωνά-
ζουν. Σιγά τώρα που ο Παριανάρας θα καθίσει να πε-
ριμένει. «Έχω δουλειά» σου λέει και βουρ μαζί με τα 
ποδήλατα και τα παιδιά στο δρόμο. «Δουλειά» εννοεί, 
πως με τίποτα δεν μπορεί να του χωρέσει στο μυαλό 
του πως θα κάνει παράκαμψη ή θα περιμένει κανένα 
πεντάλεπτο. Και να έλεγα ότι είχε το περασμένο Σάβ-
βατο το «Σουλεϊμάν τον μεγαλοπρεπή», άντε να ρίξω 
νερό στο κρασί μου και να κάνω πως δεν τον είδα…

Πάμε παρακάτω τώρα. Γίνεται επισκευή του οδο-
στρώματος σε διάφορα σημεία της Παροικιάς. Την 
παράκαμψη που πρέπει να κάνουν τα αυτοκίνητα (τη 
χρονομέτρησα) και πουθενά και για κανένα λόγο δεν 
κάνει κανείς πάνω από 5 λεπτά. Και όμως. Για να μη 
χάσει κανείς το ραχάτι του και τη συνήθειά του όλοι 
βγήκαν και φώναζαν! «Τώρα κάνετε τις δουλειές; Δεν 
μπορούσατε άλλη εποχή;» έλεγαν. Ναι ρε μεγάλε δί-
κιο έχεις… Να την έκαναν π.χ. το Πάσχα; Τι λες; Καλή 
εποχή την ακούς; Ή να τι έκαναν το χειμώνα; Ξέρεις 
μεγάλε η άσφαλτος για να πέσει θέλει ζέστη… Υπάρ-
χει πίσσα που πέφτει και το χειμώνα, αλλά αυτή στοι-
χίζει επί 5 φορές πάνω… Εγώ λέω να τους πούμε να 
τη ρίξουν την άσφαλτο τον Ιούλιο ή τον 15Αύγουστο. 
Τι λες; Άποψη έχω και εγώ! Μόνο εσύ θα λες τα τρελά 
σου και ανέξοδα;  

Να ανοίξω τώρα τη συζήτηση για τους λεγόμενους 
πεζόδρομους και τις απαγορεύσεις που ισχύουν 
τους θερινούς μήνες ή ήδη πέσατε ξεροί κάτω από 
τα γέλια; Πάμε λοιπόν. «Απαγορεύεται η διέλευση 
τροχοφόρων μετά τις 7 το απόγευμα από την παρα-
λιακή οδό Παροικιάς!». Αυτό παιδιά πρέπει να είναι 
το μεγαλύτερο αστείο που έχω ακούσει στην Πάρο, 
όσα χρόνια ζω εδώ. Εννοείται ότι το μέτρο είναι για 
να δώσει ακόμα καλύτερη εικόνα του νησιού στους 
παραθεριστές για να μπορούν να κάνουν τη βόλτα 
τους και να παίζουν ανέμελα τα παιδιά τους. Ακόμα, 
μ’ αυτό το μέτρο όλοι συμφωνούν πως τονώνεται 
η κίνηση των καταστημάτων ιδιαίτερα αυτών που 
βρίσκονται στην παραλία. Σαχλαμάρες σας απαντώ! 
Η απαγόρευση ισχύει μόνο για τους επισκέπτες του 
νησιού. Οι ντόπιοι πηγαίνουν όπως θέλουν και όποια 
ώρα θέλουν. Ακόμα και κινούμενοι αντίθετα στην πα-
ραλία. Όλοι έχουν μία δικαιολογία γι’ αυτό. Τι να πω; 
Είμαστε αδιόρθωτοι σε σημείο τέτοιο, που δεν ξέρω 
αν γίνομαι και γραφικός γράφοντας όλα αυτά τα πα-
ράδοξα που πολλοί έχουν φθάσει στο σημείο να τα 
θεωρούν και παράδοση του τόπου!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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Μ. Τριβυζά: 
«Ο αριθμός των οικογενειών 
που βρίσκονται σε ανάγκη 
είναι μεγάλος»

Η κ. Μαρία Τριβυζά, έχει αναλάβει πρόεδρος του Νομικού Προσώπου «Κοινωνι-
κής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης», Δήμου Πάρου. Οι δραστηριότητες που 
ασκεί το συγκεκριμένο Νομικό Πρόσωπο, είναι πολύ σημαντικές, καθώς στη δύσκο-
λη οικονομικά εποχή που περνά η χώρα μας υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας που 
έχουν ανάγκη και για απλά πράγματα καθημερινότητας. 

Η κ. Τριβυζά, παραχώρησε στην εφημερίδα μας την παρακάτω συνέντευξη:

Τι ακριβώς είναι το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλ-
ληλεγγύης» του Δήμου Πάρου και ποιος είναι ο λόγος δημιουργίας του;

Μ. Τριβυζά: «Το Ν.Π.Δ.Δ.-Κ.Π.Π.Α προήλθε από την συγχώνευση τριών προϋπαρ-
χόντων Ν.Π. του Δήμου, αυτών του Π.Σ. της Παροικιάς, της Νάουσας και του ΚΑΠΗ, 
στο πλαίσιο της «Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-πρόγραμμα-Καλλικράτης» ΦΕΚ.87/7-6-2010. Τα Ν.Π. που συγχωνεύθη-
καν είχαν ως αντικείμενο την υποστήριξη και την κοινωνική φροντίδα της βρεφικής-
παιδικής και της τρίτης ηλικίας. Οι ανάγκες αυτές συνεχίζουν να υφίστανται στην Πα-
ριανή κοινωνία, αλλά υφίσταται τώρα, όσο ποτέ άλλοτε η ανάγκη της αλληλεγγύης 
προς τους οικονομικά πάσχοντες συμπολίτες μας».

Ποιες ακριβώς είναι οι αρμοδιότητές του και με ποιους άλλους φορείς συ-
νεργάζεται το Νομικό Πρόσωπο;

Μ. Τριβυζά: «Οι αρμοδιότητες του Ν.Π. αφορούν:
α) στην υποστήριξη και φροντίδα των ευπαθών ομάδων της κοινωνίας μας (πρώτη 

και τρίτη ηλικία, εξαρτημένα ή παραβατικά άτομα κλπ),
β) στην προώθηση και ανάπτυξη του εθελοντισμού και της  Κοινωνικής Αλληλεγ-

γύης, με τη δημιουργία «Τοπικού Δικτύου Αλληλεγγύης» και
γ) στη μέριμνα και στήριξη αστέγων και οικονομικά αδυνάτων δημοτών.
Οι στόχοι του Ν.Π. μόνο μέσα από τη συνεργασία μπορούν να επιτευχθούν, για τους 

λόγους αυτούς το Ν.Π. συνεργάζεται με το Δήμο και όλες τις υπηρεσίες του, με τις 
Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες, τον Ε.Ε.Σ, το ΕΠΑΨΥ και το ΘΗΣΕΑ, την Τοπική Εκ-
κλησία, τους συλλόγους και τους φορείς που δραστηριοποιούνται στην αλληλεγγύη 
και με κάθε μεμονωμένο εθελοντή που θέλει να προσφέρει στο κοινωνικό σύνολο».

Από τις δράσεις του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλ-

ληλεγγύης» του Δήμου Πάρου, ποιοι είναι οι ωφελημένοι έως σήμερα;
Μ. Τριβυζά: «Ωφελημένοι από τις μέχρι τώρα δράσεις του Ν.Π. είναι:
α) τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας των δύο Παιδικών Σταθμών (100 παιδιά ετη-

σίως).
β) Τα μέλη των τριών Κ.Α.Π.Η (1000 μέλη).
γ) Οι 45 σιτιζόμενοι των συσσιτίων του Ι. Προσκυνήματος.
δ) Οι ένοικοι του Γηροκομείου.
ε) Οι 60 οικογένειες του προγράμματος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.
στ) Οι 122 οικογένειες που βοηθήθηκαν την περίοδο των Χριστουγέννων, του Φε-

βρουαρίου και του Μαΐου.
ζ) Οι 110 οικογένειες των οποίων οι αιτήσεις προωθούνται για ένταξη στο πρόγραμ-

μα της περιφέρειας. Ν. Αιγαίου, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.».

Πόσοι συμπολίτες μας σήμερα έχουν ανάγκη τη δράση του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοι-
νωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» του Δήμου Πάρου και αν 
πιστεύετε προσωπικά ότι το συγκεκριμένο Νομικό Πρόσωπου -στο οποίο εί-
σαστε επικεφαλής- είναι κάτι διαφορετικό από τις υπόλοιπες δημοτικές επι-
χειρήσεις.

Μ. Τριβυζά: «Οι παραπάνω αναφερόμενοι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, για τις 
σημερινές ανάγκες της κοινωνίας μας. Πιστεύω ότι το Ν.Π.Δ.Δ.-Κ.Π.Π.Α. διαφέρει από 
τις άλλες επιχειρήσεις του Δήμου γιατί στη δύσκολη εποχή που ζούμε ο κοινωνικός 
ρόλος του, είναι κάτι παραπάνω από αναγκαίος. Εύχομαι, και ελπίζω, η οικονομική 
κατάσταση της χώρας να μην είναι συνεχώς επιδεινούμενη, γιατί αυτοί που σήμερα 
τα βγάζουν πέρα, αύριο μπορεί να περάσουν στην κατηγορία των νεόπτωχων. Ολό-
ψυχα απεύχομαι κάτι τέτοιο».

Σαφώς και αυτούς τους μήνες που λειτουργεί το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής 
Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» του Δήμου Πάρου, θα έχετε δει 
καταστάσεις που δεν γνωρίζουν πολλοί πως θα μπορούσαν να υπάρξουν στο 
νησί μας. Είναι έτσι ή κάποια πράγματα τα παραλέμε δημοσιογραφικά στις 
εφημερίδες;

Μ. Τριβυζά: «Αρχικά και εγώ πίστευα ότι υπερβάλλουμε, όμως η συνέχεια μου 
απέδειξε ότι το πρόβλημα στο νησί είναι μεγάλο. Πολλές οικογένειες με αξιοπρέπεια 
και αγωνία μοιράστηκαν και μαζί μας το πρόβλημά τους. Ο αριθμός των 170 οικογε-
νειών που βρίσκονται σε ανάγκη, για τα δεδομένα του νησιού είναι μεγάλος. Ελπίζω 
η τουριστική περίοδος, που μόλις ξεκίνησε, να είναι καλή για να ανακουφισθούν οι 
συνάνθρωποί μας και ελπίζω ακόμη να μπει ένα φρένο στις παράλογες απαιτήσεις 
των ισχυρών της Γης και να αντιμετωπίσουν τους πολίτες των κρατών που βρίσκο-
νται σε οικονομική δυσπραγία σαν ανθρώπους και όχι σαν αριθμούς προς δικό τους 
όφελος».

Υπάρχουν άλλοι τομείς που θα μπορούσε να επεκταθεί το Νομικό Πρόσωπο 
και αν ναι ποιοι είναι αυτοί;

Μ. Τριβυζά: «Ναι. Το αντικείμενο του Ν.Π. είναι πολύ μεγάλο εφόσον αναπτυχθεί. 
Ήδη έχουμε κάνει επαφές για τη δημιουργία «Κοινωνικού Φαρμακείου» για τους 
άπορους, τους ανασφάλιστους, τους οικονομικά αδύναμους συνανθρώπους μας. 
Μέχρι τότε συλλέγουμε φάρμακα στα τρία Κ.Α.Π.Η., τα οποία αφού καταγραφούν θα 
παραδίδονται στο Κ.Υ. και γι’ αυτό παρακαλούμε τους συμπολίτες μας να βοηθήσουν. 
Αναζητούμε διαρκώς πόρους και δωρεές εκτός νησιού για να βοηθούνται όσοι έχουν 
ανάγκη. Εφόσον όμως αποδειχθεί αναγκαίο θα πρέπει να περάσουμε και στη δημι-
ουργία «Κοινωνικού Παντοπωλείου». Σε συνεργασία με τον Ε.Ε.Σ. θα πραγματοποι-
ηθούν τον επόμενο χειμώνα μαθήματα πρώτων βοηθειών, σε συλλόγους φορείς και 
μεμονωμένα άτομα, καθώς και μαθήματα εκπαίδευσης εθελοντών».

 
Λένε ότι σε περιόδους κρίσης ή «κηρυγμένους» ή «ακήρυχτους» πολέμους, 
τα πρώτα θύματα είναι τα παιδιά και η τρίτη ηλικία. Από την εμπειρία σας στο 
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης», αυτή την 
εποχή που ζούμε έναν κοινωνικό πόλεμο κατά των ασθενέστερων κοινωνι-
κών στρωμάτων, είναι έτσι τα πράγματα;

Μ. Τριβυζά: «Έτσι ήταν πάντα. Δυστυχώς οι ηλικιακά ευαίσθητες ομάδες είναι τα 
πρώτα θύματα όλων των πολέμων και αυτού του οικονομικού μη εξαιρουμένου. 
- Τα παιδιά υφίστανται την κατάρρευση των οικονομικών των οικογενειών τους. 
- Η τρίτη ηλικία με το διαρκώς συρρικνωμένο εισόδημά της βιώνει βαθιά στο πετσί 
της ξανά τη φτώχεια της μεταπολεμικής περιόδου, αν και είναι η μόνη κοινωνική 
ομάδα που ξέρει να τη διαχειρίζεται με υπερηφάνεια και αξιοπρέπεια».

Πως θα μπορούσατε να βοηθηθείτε στο έργο σας;
Μ. Τριβυζά: «Η μέχρι τώρα εμπειρία απέδειξε ότι είναι άκρως απαραίτητη η συνε-

χής παρουσία κοινωνικού λειτουργού, για την καλύτερη λειτουργία των Π.Σ. και των 
ΚΑΠΗ, αλλά και για την παροχή εξειδικευμένης βοήθειας με κατ οίκον επισκέψεις 
και ότι άλλο κριθεί ως αναγκαίο. Μέχρι τώρα μπορεί το περίσσευμα ψυχής των Πα-
ριανών να καλύπτει αρκετές ανάγκες, η επιστημονική όμως υποστήριξη και γνώση 
μπορεί να δώσει και άλλες λύσεις στο πρόβλημα του καθενός».

Τι μήνυμα θα θέλατε να στείλετε στους συμπατριώτες μας για να βοηθήσουν 
τις δράσεις του «Κοινωνικής Προστασίας, Πρόνοιας και Αλληλεγγύης».

Μ. Τριβυζά: «Ένα μόνο μήνυμα. «Ας σταθούμε όλοι δίπλα στον πάσχοντα συνάν-
θρωπό μας».Το νησί μας έχει σηκώσει πολύ ψηλά τη σημαία της αλληλεγγύης, οι 
Παριανοί είναι πολύ ευαίσθητοι στον πόνο του διπλανού. Το Ν.Π.Δ.Δ-Κοινωνικής 
Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου μας θα αποτελέσει γέφυρα για να 
φθάσει η βοήθεια όπου την έχουν ανάγκη».
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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

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

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  

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

ΈΛΗΤΑΣ, 2χλµ. από λιµάνι 
Παροικίας,  ενοικιάζεται δια-
µέρισµα δίχωρο 40τ.µ.
 Τηλ.: 2284023052

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 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 

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

ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασί-
α για ετήσια απασχόληση. 
Πτυχιούχος ΤΕΙ διοίκησης 
επιχειρήσεων & άριστες 
γνώσεις αγγλικών & Η/Υ.
τηλ.: 6982378390

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ή ΚΑΘΗ-

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

ΝΕΑ ΚΟΠΕΛΑ µε εµπει-
ρία σε κουζίνα – µπουφέ 
ζητείται, για καφετέρια στη 
Νάουσα. Τηλ.: 6977957194 

BARWOMAN πεπειρα-
µένη µε προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχείο και πολύ καλά 
αγγλικά, ζητείται από ξενο-
δοχείο Α› κατηγορίας για 
την απογευµατινή βάρδια 
(16.00 - 00.00) στο Pool Bar. 
Βιογραφικά µε φωτογραφία, 
info@minois-village.gr  
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€

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ                 
Πάρος  10.06.2013
Αρ. Πρωτ. 1637 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης 
Πάρου με βάση την υπ’ αριθμ. 79/2013 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της, απευθύνει πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη μεταφορά νερού της 
Δ.Ε.Υ.Α.Π. ανά κ.μ. από γεώτρηση Μαραθίου έως δεξα-
μενή Παροικίας και δεξαμενή Θαψανών, καθώς και από 
το Δρυό στη δεξαμενή του Άσπρου Χωριού.

Η επιλογή του ιδιοκτήτη βυτιοφόρου θα γίνει με κρι-
τήριο την ελάχιστη τιμή μεταφοράς νερού ανά κ.μ. 

Οι ενδιαφερόμενοι μεταφορείς μπορούν να υποβάλ-
λουν τις προσφορές τους στα γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Π. τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες έως την 20η Ιουνίου 2013. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
Φραγκούλης Στέλιος 

________________________________________

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Με την 58/10-6-2013 απόφαση του Ειρηνοδικείου 
Πάρου αναγνωρίσθηκε το αθλητικό σωματείο με την 
επωνυμία «ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΑΡΟΥ» («Α.Ε.Π.») με 
έδρα την Παροικία Πάρου & σκοπό την προώθηση του 
αθλητισμού, τη διάδοση του «ευ αγωνίζεσθαι» την εκ-
μάθηση αθλημάτων & την ανάπτυξη των δυνατοτήτων 
των αθλητών προς συμμετοχή σε αθλητικούς αγώνες. 
Το σωματείο προωθεί κάθε άθλημα, ιδίως όμως το 
ποδόσφαιρο παντός είδους, & μέσω του αθλητισμού 
επιδιώκει τη σφυρηλάτηση ισχυρών χαρακτήρων, τη 
συστηματική ανάπτυξη αγωνιστικών δυνατοτήτων των 
αθλητών του, την καλλιέργεια αγωνιστικού πνεύματος 
& την πολιτιστική καλλιέργεια μέσω του αθλητισμού.

Ο πληρεξούσιος Δικηγόρος
Τάσος Θεοχαρίδης

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

Περιφερειακός Παροικιάς-Πούντας (Αγία Ειρήνη)

ΚΑΝΑΠΕΣ-ΚΡΕΒΑΤΙ

ΑΠΟ 199€
ΚΑΡΕΚΛΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΑΠΟ 40€

ΠΡΟΣΦΟΡεσ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

το Σάββατο 22 Ιουνίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449
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Προς κ. Γαβαλά, 
Πρόεδρο 
Λιμενικού Ταμείου

 Αγαπητέ κύριε 
πρόεδρε,

Σας ζητώ να 
μου απαντήσετε τι 
καθεστώς επικρα-
τεί επιτέλους στο 
λιμάνι που δένουν 
τα κότερα και τα 
δικά μας ερασιτε-
χνικά σκάφη;

Γιατί δεν έχου-
με νερό και ρεύ-
μα τόσους μή-
νες; Ποιός κάνει 
κουμάντο στο 
λιμάνι; Ποιος εί-
ναι αυτός ο κύρι-
ος που ανάβει τα 
φώτα και τα νερά 
όπως και όποτε 
θέλει και συμπε-
ριφέρεται σαν να 
είναι τσιφλίκι του όπως άλλωστε το έχει δηλώσει; Ποιος 
ελέγχει  για τυχόν αισχροκέρδεια; Πώς έχει αναλάβει 
αυτή τη δουλειά και με πια διαδικασία του έχει ανατε-
θεί; Με ποιό δικαίωμα έχει δώσει ρεύμα και κάνει κου-
μάντο σε μια ηλεκτρική εγκατάσταση υπογεγραμμένη 
από εμένα;  

Θα είστε υπεύθυνος σε περίπτωση ατυχήματος; Ξέρε-
τε ότι έχει ζήτηση επαύξηση για το έργο που έχει κάνει 
και έχει καταθέσει σχέδιο μόνον για αυτό; Ο υπόλοιπος 
φωτισμός από το εμπορικό λιμάνι μέχρι το άλλο λιμανά-
κι θα είναι παράνομο δηλαδή;

Ένας πάρα πολύ αγανακτισμένος πολίτης
Χρήστος Μπατσούρης

Υ.Γ. Η πρώτη φωτογραφία απεικονίζει πώς παίρνουν 
ρεύμα και η δεύτερη απεικονίζει τον πίνακα που τρο-
φοδοτεί την εγκατάσταση. Οι ασφάλειες που ζητά ο ερ-
γολάβος νομίζω ότι είναι υπερβολικά μεγάλες. Θεωρώ 
ότι η ΔΕΗ θα χρειάζεται μελέτη και έργο, οπότε και θα 
πάρει αρκετό χρόνο, με αποτέλεσμα αυτή κατάσταση 
ίσως ξεπεράσει και το καλοκαίρι. Μέχρι τότε;

Νέα μηχανήματα 
στο υπό κατασκευή 
αεροδρόμιο

Την περασμένη 
Κυριακή 9 Ιουνίου, 
έφθασαν στην Πάρο, 
περίπου 20 μηχανή-
ματα με σκοπό την 
περαιτέρω ενίσχυση 
της κατασκευής του 
νέου αεροδρομίου. 
Αυτή είναι ουσιαστι-
κά η είδηση. Όμως, 
ο συνδυασμός της 
πλειοψηφίας με δύο 
νέες ανακοινώσεις 
του επανέρχεται σε 
δημοσιεύματα άλλης 
εφημερίδας που συ-
νεχίζει και αμφισβη-
τεί το έργο, και μετα-
ξύ άλλων γράφει στην πρώτη ανακοίνωση:

«[…] Οι γελοιότητες και τα κατασκευασμένα ψέματα 
του «Mr Λακκούβα» ότι δήθεν υπήρξε στάση εργασι-
ών συνετρίβησαν... Η αλήθεια και η πραγματικότητα τον 
ΔΙΕΣΥΡΑΝ, τον ΕΞΕΥΤΙΛΙΣΑΝ, προκαλώντας μάλιστα 
άφθονο γέλιο σε κάθε Παριανό.

Τι να πρωτοθυμηθεί κανείς;; Ποια ψέματα του «Mr 
Λακκούβα» να πρωτοαναφέρουμε; ότι λεφτά δεν υπάρ-
χουν ώστε να δημοπρατηθεί το έργο; ότι δεν πρόκει-
ται ποτέ να ξεκινήσει αυτό το έργο; ότι είναι έργο στα 
χαρτιά; ότι δήθεν έγινε στάση εργασιών πριν από λίγους 
μήνες (οι μπουλντόζες όμως δούλευαν και δουλεύουν 
κανονικά); Σε ευχαριστούμε αγαπημένε μας «Mr Λακ-
κούβα», για τις μοναδικές στιγμές γέλιου που μας έχει 
χαρίσει με αφορμή το «ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΡΟΥ».

Όμως οι ανακοινώσεις της Ενιαίας Κίνησης Πολιτών 
Ενότητα για το Μέλλον», δεν σταμάτησαν εδώ, αφού και 
πάλι σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της προκλήθηκε 
για την ανακοίνωσή της. Έτσι, δημοσιοποίησε νέα ανα-
κοίνωση, που γράφει:

«Ο αναξιόπιστος «Mr Λακκούβας» χρησιμοποιεί για 
μία ακόμη φορά τη προσφιλή του τακτική με τα κατα-
σκευασμένα ψέματα και τη διαστρέβλωση της αλήθειας!

Τελευταίο αποκύημα της νοσηρής φαντασίας του ανα-
ξιόπιστου «Mr Λακκούβα είναι το από 9 Ιουνίου 2013 
δημοσίευμα του στο blog που διατηρεί, με το οποίο 
ψευδώς ισχυρίζεται ότι ο Γιάννης Ραγκούσης είναι ο συ-
ντάκτης της χθεσινής μας ανάρτησης  σχετικά με τα νέα 
μηχανήματα που ήρθαν με σκοπό την ενίσχυση των ερ-
γασιών κατασκευής του «Νέου Αεροδρομίου Πάρου». 
Ο συγκεκριμένος ισχυρισμός του «Mr Λακκούβα» είναι 
παντελώς ψευδής, αβάσιμος και ανυπόστατος καθότι ο 
Γιάννης Ραγκούσης, ουδεμία ενημέρωση ή ανάμειξη 
είχε και έχει σχετικά με τη σύνταξη της συγκεκριμένης 
ανάρτησης αλλά και ουδεμίας άλλης. Για κάθε ανάρτηση 
που δημοσιεύετε στο blog μας, υπεύθυνη είναι η Δη-
μοτική μας Παράταξη και κανένας άλλος πέραν αυτής. 
Λόγοι δημοσιογραφικής δεοντολογίας και η αλήθεια, 
επιβάλλουν την άμεση τροποποίηση του συγκεκριμέ-
νου δημοσιεύματος για την αποκατάσταση της αλήθειας. 
Η παράταξή μας, «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για 
το Μέλλον», θα συνεχίζει να υπηρετεί το συμφέρον των 
Παριανών και να υπερασπίζεται την αλήθεια, δεχόμενη 
την καλοπροαίρετη κριτική από όπου κι αν προέρχεται.

ΥΓ. (άλλο ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας): 
Ο «Mr Λακκούβας» συνεχίζει τα αρρωστημένα σενάρια 
σχετικά με το «Νέο Αεροδρόμιο Πάρου». Στο ίδιο δη-
μοσίευμα του, ψευδώς αναφέρει ότι τα 20 περίπου μη-
χανήματα – «τέρατα» που μόλις χθες κατέφθασαν στη 
Πάρο είχαν ξαναέρθει... Ξεκαθαρίζουμε ότι τα συγκεκρι-
μένα μηχανήματα έρχονται για πρώτη φορά στη Πάρο 
και προκαλούμε όποιον το αμφισβητεί να απευθυνθεί για 
πληροφορίες στους αρμόδιους».

Πολιτιστικές Ειδήσεις
- Έκθεση με τίτλο: «ΑΣΥΝΕΙΔΟΙ ΤΟΠΟΙ», θα πα-

ρουσιαστεί από 16 έως 30 Ιουνίου, στο Δημοτικό Χώρο 
Τεχνών, στην Παροικιά.

- Ο προοδευτικός σύλλογος εν Αθήναις Κωστια-
νών, με αφορμή τα 200 χρόνια από την κοίμηση του 
Αγίου Αθανασίου Πάριου, θα δωρίσει μία εικόνα του 
Αγίου σε μεγάλο μέγεθος, στο ναό του, στον Κώστο. Η 
εικόνα θα παραδοθεί στο ναό την ημέρα της εορτής του 
Αγίου (24/6).

- Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας, γιορτάζοντας τα 
25 χρόνια από την ίδρυσή του, θα παρουσιάσει μουσι-
κοχορευτική παράσταση με τίτλο: «25 κομμάτια παρά-
δοσης», το Σάββατο 22/6 στις 21:30, στο θέατρο «Αρχί-
λοχος», του Πολιτιστικού Πάρκου Δήμου Πάρου, στον 
Άη Γιάννη Δέτη. Θα συμμετέχουν μικροί και μεγάλοι 
χορευτές από όλα τα τμήματα, παρουσιάζοντας χορούς 
από την Πάρο και τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την 
ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου, καθώς και ένα αφιέρω-
μα στην πλούσια μουσική παράδοση της Θράκης. Η τιμή 

εισιτηρίου είναι 5 ευρώ.
- Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, διοργανώ-

νει το 2ο φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με τίτλο: «χο-
ρευτική ανθολογία απ’ των Ελλήνων την παράδοση», το 
Σάββατο 22/6 και ώρα 21:00 μ.μ. στην πλατεία «παπά 
– Γιώργη Σταμένα», στη Μάρπησσα. Συμμετέχουν 150 
χορευτές απ’ όλη την Ελλάδα και αξιόλογοι μουσικοί. Η 
βραδιά θα κλείσει με το Νίκο Χατζόπουλο σε ένα μεγάλο 
παραδοσιακό γλέντι. 

- Η Δημοτική Βιβλιοθήκη «Γιάννης Γκίκας», 
διοργανώνει το Σάββατο 15/6, μπροστά στο Μουσείο, 
από τις 10 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, την εκδήλω-
ση: «Θέλεις να γίνεις ένας μικρός αρχαιολόγος», για τα 
μικρά παιδιά. Σημειώνουμε, πως είναι απαραίτητη η δή-
λωση συμμετοχής, ενώ θα κρατηθεί σειρά προτεραιό-
τητας.

- Το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας, 
ξεκινά τις καλοκαιρινές του εκδηλώσεις την Κυριακή 
16/6, στις 9 μ.μ. στο προαύλιο της εκκλησίας της Πανα-
γίας, στη Νάουσα. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μουσι-
κοθεατρικό δρώμενο από παιδιά προσχολικής ηλικίας, 
Μικρασιάτικα τραγούδια από την χορωδία Νάουσας και 
παραδοσιακά τραγούδια και χορούς με «ζωντανή» μου-
σική από την Θάσο, την Χίο, την Ίμβρο και την Πάρο.

Τουριστική 
προβολή

Ο Δήμος Πά-
ρου, στο πλαίσιο 
των ενεργειών 
του για την προ-
βολή του νησιού 
μας, φιλοξένησε 
δημοσιογραφι-
κές αποστολές. 

Συγκεκριμένα, 
στις 2-3 Ιουνίου, 
φιλοξενήθηκαν δημοσιογράφοι από ΜΜΕ με εθνική εμ-
βέλεια της κεντρικής Ιταλίας, σε συνεργασία με αεροπο-
ρική εταιρία χαμηλού κόστους με την ευκαιρία των νέων 
πτήσεων από Νάπολη, Βενετία και Παλέρμο, απευθείας 
για Μύκονο και Σαντορίνη. Μεταξύ άλλων και το κορυ-
φαίο πρακτορείο ειδήσεων της Ιταλίας ANSA 

Στις 3-5 Ιουνίου σε συνεργασία με την Περ. Ν. Αιγαί-
ου, φιλοξενηθήκαν 10 δημοσιογράφοι από Μ. Βρετανία, 
Πολωνία, Ιταλία, Ολλανδία, με σκοπό την καταγραφή 
της εμπειρίας τους στις παραλίες που διαθέτουν εγκα-
ταστάσεις για kite surf  και wind surf. Οι δημοσιογράφοι 
επισκέφτηκαν τις παραλίες Τσαρδάκια, Χρυσή Ακτή και 
Πούντα και όλες τις σχολές που ασχολούνται με τα πα-
ραπάνω θαλάσσια σπορ.

Στις 3-6 Ιουνίου, φιλοξενήθηκε η ταξιδιωτική συ-
ντάκτρια κ Aline Dobbie, μαζί μ’ ένα φωτογράφο. Η κ 
Dobbie διακρίνεται για τις συνεργασίες με πληθώρα τα-
ξιδιωτικών websites και blogs.

Στις 31/5 φιλοξενήθηκαν εκπρόσωποι γνωστής δια-
δικτυακής πύλης με σκοπό την διεξαγωγή workshop-
παρουσίασης, μέσα από το οποίο παρουσιάστηκαν 
στους συμμετέχοντες, τρόποι χρήσης και αξιοποίησης 
δωρεάν υπηρεσίας για την προώθηση των επιχειρήσε-
ων τους σε 30 διαφορετικές αγορές (πλατφόρμες και 
χώρες). Επιπλέον, μέσω του workshop οι συμμετέχο-
ντες  ενημερωθήκαν για χρήσιμα δωρεάν online tools, 
τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν προκειμένου να 
ενισχύσουν την προβολή των επιχειρήσεών τους στο 
διαδίκτυο. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου της Τουριστικής Επιτροπής 
του νησιού μας, «[…] Όλοι οι φιλοξενούμενοι έφυγαν 
κατευχαριστημένοι και γεμάτοι εικόνες, χρώματα και 
μυρωδιές από το νησί μας αλλά και ενθουσιασμένοι από 
τους ανθρώπους του. Είναι γεγονός ότι η Πάρος είναι 
ένα πολύ όμορφο νησί αλλά το ποιο δυνατό του σημείο, 
που αποτελεί και ένα από τα σημαντικά συγκριτικά πλεο-
νεκτήματα, είναι η παριανή Φιλοξενία!». Τέλος, στην ίδια 
ανακοίνωση ο κ. Βλαχογιάννης και η κ. Μ. Χανιώτη, ευ-
χαρίστησαν ονομαστικά επαγγελματίες και επιχειρήσεις, 
για τη φιλοξενία των δημοσιογράφων.

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ
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Ορθοπεταλιές στην Πάρο!
Το Σάββατο 8 Ιουνίου, η Πάρος γέμισε 

ποδήλατα, χαρά, γελαστά πρόσωπα και 
ορθοπεταλιές, με την διεξαγωγή του 3ου 
και πιο πετυχημένου ποδηλατικού Γύρου 
Πάρου, με συμμετοχή πολλών ποδηλα-
τών, που πολλοί ήταν απ’ άλλες περιοχές 
της Ελλάδας.

Πριν την εκκίνηση του αγώνα προηγή-
θηκε ποδηλατική βόλτα στην Παροικιά, 
απόστασης 3 χλμ., με συμμετοχή πολλών 
φίλων του ποδηλάτου. Ο κύριος αγώνας 
συνολικής απόστασης 61 χλμ. ξεκίνησε 
από την πλατεία Μαντώς Μαυρογένους, 
ενώ οι ποδηλάτες πέρασαν από όλες τις 
Τοπικές Κοινότητες. Η εκδήλωση κα-
λύφθηκε από συνεργείο της εκπομπής 
«Ποδηλατοδράσεις» του τηλεοπτικού 
σταθμού ΣΚΑΪ.

Η ΚΔΕΠΑΠ, σε ανακοίνωσή της ευχα-
ρίστησε ονομαστικά τους χορηγούς του 
αγώνα, καθώς και την Ελληνική Αστυνο-
μία, το Λιμεναρχείο Πάρου και την ΕΟΔ 
(Παρ. Κυκλάδων) που φρόντισαν για την 
ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αθλη-
τικών εκδηλώσεων του Δήμου μας. Ακό-
μα, ευχαρίστησε τους 100 και πλέον εθε-
λοντές μέλη αθλητικών και πολιτιστικών 
συλλόγων του νησιού μας (ΑΟΠ, Π.Σ. 
Αλυκής-Αγκαιριάς, «Ατλαντίς», Μαρπησ-
σαϊκός, Αστέρας Μαρμάρων, ΥΡΙΑ Λευ-
κών, ΜΕΑΣ Κώστου, Νηρέας, σύλλογος 
γυναικών «Αρηίς», για τη δουλειά που 
έκαναν στους 7 σταθμούς ανεφοδιασμού 
της διαδρομής και τους προέδρους των 
Τοπικών Κοινοτήτων που βοήθησαν στην 
εξυπηρέτηση της διοργάνωσης κατά την 
διέλευση των αθλητών από την περιοχή 
τους.

Αποτελέσματα Γύρου Πάρου (61 χλμ)
1. ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΤΟΣ 
2. ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΟΥΝΑΣ 
3. ΧΡΗΣΤΟΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ
4. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΣ

5. ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΣΑΒΒΑΣ
6. ΑΛΕΞΙΟΣ ΜΠΡΟΥΛΗΣ
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΖΔΡΑΛΗΣ
8. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΦΥΤΡΟΣ
9. JAN MICHAEL
10. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ
11. ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
12. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
13. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ
14. ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΝΙΟΣ
15. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ
16. ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΜΙΔΗΣ
17. ΜΑΡΙΑ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ
18. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΝΤΟΥΣΗΣ
19. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΥΝΙΑΣ
20. ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΚΟΛΙΟΣ
21. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΟΣ 
22. ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ 
23. COLIN BROWN
24. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ
25. JAYSON HICKMAN
26. ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ
27. JAMIE MURRAY
28. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ
29. ΚΩΣΤΑΣ ΣΑΜΩΝΑΣ
30. ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ
31. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΡΕΤΗΣ
32. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΙΑΖΗΣ
33. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΡΚΟΥΔΗ-ΒΑΦΕΑ
34. ΑΡΗΣ ΚΑΔΔΑΣ
35. ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΟΥΤΕΛΕΛΗΣ
36. ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΙΓΚΑΣ
37. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΙΣΗΣ
38. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΚΟΥΡΑΣ
39. ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΒΟΥΤΖΑΛΗ
40. ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΡΛΑΣ
41. AMARILDO TUSHA
42. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΙΦΙΕΡΗΣ
43. EMANUELE DIOMBINO
44. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ
45. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΠΠΗΣ
46. ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ
47. ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ
48. ΟΔΥΣΕΑΣ ΠΙΠΕΡΗΣ
49. ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
50. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΛΤΕΖΟΣ
51. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΙΑΒΑΣΗΣ
52. ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΤΣΕΛΕΠΗΣ
53. ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΜΑΔΙΑΝΟΣ 
54. ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΣΑΘΑΝΑΣ
55. ΑΝΔΡΕΑΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
56. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΒΑΛΗΣ
57. ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΙΜΠΙΔΗΣ
58. ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ

59. ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΙΛΟΛΙΑΣ
60. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΙΖΟΣ
61. ΡΑΦΑΗΛ ΣΚΛΑΒΟΥΝΟΣ
62. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΞΥΡΑΦΙΔΗΣ
63. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΟΛΙΑΣ
64. ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΛΥΤΡΑΣ
65. ΑΡΓΥΡΙΟΣ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ
66. ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΗΣ
67. ΜΑΡΙΑ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ ΦΙΝΙΔΟΥ
68. ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
69. ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΝΙΩΤΗΣ
70. ΘΟΔΩΡΗΣ ΦΥΣΙΛΑΝΗΣ
71. ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ
72. ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΙΟΤΑΚΗΣ
73. ΝΙΚΟΣ ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ
74. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΝΙΩΤΗΣ
75. ΜΑΙΡΗ ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
76. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΙΚΛΕΟΥΣ
77. ΜΑΡΙΑ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
78. ΛΥΔΙΑ ΣΠΑΝΟΥ
79. ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΔΔΑΣ
80. ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ 
81. ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ
82. ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΣ
83. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ
84. ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΣΠΑΝΟΣ
85. ΣΤΕΛΛΙΟΣ ΧΑΡΟΣ
86. ΧΑΡΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ
87. ΘΕΟΛΟΓΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
88. ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ
89. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΑΛΙΟΣ
90. ΘΑΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
91. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ
92. ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΑΛΑΓΙΩΡΓΟΣ
93. ΦΩΤΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ
94. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΑΛΛΗΝΔΡΑΣ
95. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
96. ΛΑΥΡΕΝΤΗΣ ΑΛΒΕΡΤΗΣ
97. MARTIN CARA
98. ΑΡΗΣ ΜΑΥΡΗΣ
99. ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΩΛΗΣ
100. ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΟΥΜΠΑΣ
101. RICK LEE
102. ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ
103. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΩΚΟΣ
104. ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΧΡΗΣΤΟΣ
105. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΠΑΣ
106. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΟΥΝΑΚΗΣ
107. ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ
108. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ
109. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΣ
110. ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ
111. ΣΑΛΙΑΝ ΣΠΑΝΟΥ
112. ΕΥΘΥΜΙΑ ΒΕΤΟΥ

113. ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΙΡΗΣ
114. ΣΟΦΙΑ ΤΣΙΟΥΠΛΗ
115. ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΙΤΗΣ 
116. ΑΝΤΖΕΛΑ ΒΑΧΑΤΕΛΑ
117. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ
118. ΑΝΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
119. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΠΑΝΟΣ
120. ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΚΙΑΔΑΣ
121. ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΡΚΟΥΛΗΣ
122. ΛΟΥΚΑΣ ΣΚΡΕΚΗΣ
123. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ
124. ΝΙΚΟΣ ΥΦΑΝΤΗΣ
125. ΣΙΜΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΙΑΣ 
126. ΣΤ ΣΠΑΝΟΣ
127. JAMES NASS
128. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΣ
129. RENNE ΜΕΘΟΔΙΟΥ
130. ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
131. ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΣΙΡΩΝΗ
132. ΖΕΤΑ ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
133. ΑΡΓΥΡΩ ΣΚΑΛΙΤΖΟΥ
134. ΜΑΡΙΑ ΣΚΑΛΙΤΖΟΥ
135. ΝΙΚΗ ΠΟΥΛΙΟΥ
136. ANITA STOCKTON
137. ΟΛΓΑ ΜΑΛΕΑ.

Προαγωγή 
Γιαλελή

Ο πετυχημένος Λιμενάρχης Πάρου, κ. 
Κων/νος Γιαλελής, πήρε προαγωγή και 
έτσι, την αναχωρεί από το νησί μας προ-
κειμένου να αναλάβει συντονιστής της 
Διεύθυνσης Επιστασίας Θαλασσίων Συ-
νόρων, του Λιμενικού Σώματος.

Ο κ. Γιαλελής, στο διάστημα παραμονής 
του στο νησί μας πέτυχε πολλά στον το-
μέα αστυνόμευσης των λιμανιών, όπως 
και στον τομέα της ναυσιπλοΐας στον 
όρμο της Παροικιάς και κυρίως, με τις 
ανεξέλεγκτες ταχύτητες των επιβατικών 
πλοίων εντός του κόλπου.

Τέλος, τον κ. Γιαλελή, θα αντικαταστή-
σει στα καθήκοντά του ο υπολιμενάρχης 
Πάρου, κ. Αντώνης Ραγκούσης.
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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 

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:  697-033-9326, 210-724-4552, www.
medusaartgallery.com, http://www.facebook.com/FotisArtCafe

14-15 Jun, 2-day event on the wetlands of Paros organized by WWF 
Hellas & the Elliniki Etaireia. Friday 14/6 @ 7pm, presentation to the 
Municipal Council at the Town Hall. Saturday 15/6 @ 8pm, presentation 
on volunteer actions for children & adults to protect the wetlands at the 
Angeria Cultural Centre. Info: Maria 281-032-8019, 697-301-7943, www.
elletparos.gr, www.oikoskopio.gr/ygrotopio/

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
 
15 Jun, 10am-3pm,  «Young Archaeologists» event for children aged 

8-15 at the Paros Public Library, Paroikia. Info: Alegre 22840-28233.

15 Jun, Opening of Victoria Katri art exhibition «Locus Preconscient» 
at the Municipal Art Space (Dimitracopoulos building), Agora, Paroikia. 
Duration 15-30/6. #

15 Jun, 8pm, Opening of Ioulia Ventikou painting exhibition «Sea bed» 
at Medusa Art Gallery at Franca Scala Restaurant, Paroikia. Duration 
15/6/13-30/5/14, daily 10am-3am. Info: 22840-24407, 210-724-4552, 
www.medusaartgallery.com
www.facebook.com/pages/Franca-Scala-Restaurant-Wine-
Bar/164768356900653

16 Jun, 11am-2pm, Father’s Day event with activities & games for 
dads & kids organized by Evzoia & Paros Women’s Association Ariis at 
Paradiso Club, Marcelo Beach, Krios. Info: 698-343-7558, 694-732-5919, 
http://www.facebook.com/Efzoiasmile
http://www.facebook.com/events/663619973663826/

16 Jun, 6pm, First meeting for swimming lessons by Paros Athletics 
Club at Santa Maria.  Info:  Maria Koutsonikoli 694-543-0468, Kyriaki Biza 
697-481-1838.

16  Jun, 8pm, Concert by the Naoussa Women’s Association Choir 
dedicated to Manos Loizos at the Paros Park near Naoussa. Info: www.
parospark.com

16 Jun, 9pm, Dance performance «Children are playing, dancing, 
singing» by the Music & Dance Group of Naoussa in the courtyard of the 
Panaghia church, Naoussa. Info: Ypapandi 22840-52284, http://users.
otenet.gr/~parofolk/naussagr.htm

17-23 Jun, Group exhibition «The Temptation of a Self Portrait» at 
Galerie Pontoporos, Ag.Dimitrios, Naoussa. Info: 22840-52242, 694-
2464418. http://www.facebook.com/Pontoporos, www.pontoporos-
gallery.com, www.pontoporos.wordpress.com

17-28 Jun, The Paros Project 2013 -  the Paros and Cyclades Institute 
of Archaeology & the Helike Society fi eld summer programme on Art & 
Civilization of Ancient Paros. Info: Professor Dora Katsonopoulou, 693-
702-6588, www.helikeproject.gr/paros.htm

19 Jun, 9pm, Summer Concert by the students of the Municipal Music 
School at the open air theatre, Paroikia.#

20 Jun, 8.30pm, Paroikia Hip Hop Crew summer show at Porto Paros 
Hotel, Kolymbithres.  Info: Lisa 694-245-8477, http://www.facebook.

com/pages/Paros-Hip-Hop-Crew/122153611204788

21 Jun, 6pm, European Music Day at the Paros Park near Naoussa.  
Free entrance. Info: www.parospark.com
http://www.facebook.com/pages/Paros-Park/357022907683316

21-23 Jun, Vocal Journey workshop with Amit Carmeli at Tao’s Center, 
Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

21-25 Jun, Yoga & Pilates Retreat with Maria Varrias & Mara 
Konstantinidi at Okreblue, Santa Maria. Info: Sasy 698-101-4300, www.
okreblue.com

22-24 Jun, Panhellenic Windsurf Slalom Race 2013 at Pounta. Info: 
www.paroskite.gr
 
22 Jun-end Aug, Opening of art exhibition «Three Artists at Porto 
Paros» by Jan Mulder (painting), Kelly Athanasiadou (metal sculpture) & 
Apostolis Zolotakis (mixed media) in the foyer & lobby of the Porto Paros 
Hotel, Kolymbithres. Info: 22840-52669, www.portoparos.gr,
www.zolotakis.com, www.janmulder.info, www.kellyathanasiadou.gr 

22 Jun, Opening of Yiannis Dendrinos painting exhibition at Art Gallery 
anti, Kastro, Antiparos. Duration 22/6-5/7.  Info: 694-489-8924 & 697-
440-0035, www.facebook.com/anti.antiparos

22 Jun, 8.30pm, Opening of Loukas Mostratos photography exhibition 
at the Koinotiko Megaro, Lefkes.#

22 Jun, 9pm, 2nd Festival of Greek 
Traditional Dance, Marpissa.
w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/152430201606062 

22 Jun, 9.30pm, Dance 
performance «25 Pieces of Tradition» 
by the Folkdance Group of Naoussa 
at the Paros Park near Naoussa. 
Entrance: 5€. Info: www.paros-xon.gr, 
www.parospark.com

22 Jun, 10pm, Be Bop live music 
with Manos Saridakis (piano) 
& Vasilis Gouzios (saxophone) 
at El Prado Cocktail Bar, Piso 
Livadi. www.facebook.com/
events/502829886464606

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



Κυκλοφόρησε!

. . . ο  ο δ η γ ό ς  τ ο υ  κ α τ α ν α λ ω τ ή

. . . τ ο  δ ε ξ ί  χ έ ρ ι  τ ο υ  ε π α γ γ ε λ µ α τ ί α


