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Τα χειροποίητα κοσμήματα 
& εικαστικά της Λένας Καλλίδη, 
θα τα βρείτε  σε προσιτές τιμές 
στην “Pythara”-art cafe, στην Αλυκή.

τηλ.: 22840 92188 | Αλυκή-Πάρος
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Μην το επιτρέψουμε...

Συκοφάντηση ΚΚΕ
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Μωρέ δεν ξαναγράφω για την ΕΟΔ, έστω και 
αν πείτε το Δεσπότη, Παναγιώτη. Με έβαλαν στο 
μάτι και μου είπαν πως στις μία ή δύο το πρωί, που 
εγώ ξεκουράζομαι στο σπίτι, αυτοί αγρυπνούν για 
ούλους μας. Πείτε μου τώρα, τουλάχιστον όσοι με 
γνωρίζετε, υπάρχει περίπτωση εγώ, στις μία και 
δύο ή ώρα να ξεκουράζομαι στο σπίτι; Όχι, απα-
ντήστε μου. Τέτοιο πισώπλατο χτύπημα δεν το 
περίμενα. Καλύτερα να έγραφαν πως με είδαν με 
κόκκινο κασκόλ αγκαλιά με το Γιουρτζίδη, να πα-
νηγυρίζω τη μεταγραφή του Σαβιόλα, τον Αλαφού-
ζο μου μέσα, που προχθές θρονιάστηκα να παρα-
κολουθήσω ένα φιλικό της Παναθηναϊκάρας και 
δεν γνώριζα ούτε ένα παίκτη!

Δ.Μ.Μ.

Αμ ο άλλος, ο βαψομαλιάς, το 
τρελό αγόρι, ο ωραίος τσι Κέρ-
κυρας καλέ, ο Δένδιας! Ήρθε 
που λέτε στις Κυκλάδες, διαπί-
στωσε τις ελλείψεις στα νησιά 
μας και έκανε δηλώσεις λέγο-
ντας ότι θα λειτουργήσει η οικο-
νομική αστυνομία το καλοκαίρι! 
Πείτε μου μέχρι πότε θα αντέχει 
να με πληρώνει ο Λαουτάρης 
για την παραπολιτική στήλη, από 
τη στιγμή που μπορεί να του την 
προσφέρει ο Δένδιας με τις δη-
λώσεις. Δεν φθάνει που είναι ο 
αποτυχημένος υπουργός ΠΡΟ-
ΠΟ, αλλά θα μου καβατζώσει και το μεροκάματο ο 
μπαγάσας, τον Αλαφούζο μου μέσα! (Πρώτο όνο-
μα φέτος λέει ο Ντίνας! Τη μισή μπάλα του Στέλι-
ου Αρκουλή να ξέρει, εγώ, είμαι ευχαριστημένος 
πάντως!).

Δ.Μ.Μ.

Άσχετο: Ο πρόεδρας των Λευκών, ο Αποστόλης 
Παντελαίος, τι σχέση έχει με το Μητσοτάκη; Την 
πρώτη φορά που είχα πάει τσι Λεύκες για ρεπορ-
τάζ και τον συνάντησα, στη συνέχεια που γυύρισα 
στο σπίτι μου βρήκα (από σπασμένη βάνα), το Νια-
γάρα, να ρίχνει τους καταρράκτες του και να νομί-
ζω ότι όλο το τσαρδί μου ήταν η πισίνα του ΟΑΚΑ. 
Προχθές, που πήγα πάλι να τον βρω για ρεπορτάζ 
του Ανοιχτού Θεάτρου Λευκών και την ώρα που 
μασουλούσαμε ένα πιάτο φαγητό, μας πήραν τηλέ-
φωνο για τη φωτιά στον Πρόδρομο, τον Αλαφούζο 
μέσα!

Δ.Μ.Μ.

Στη φωτιά, στον Πρόδρομο, πρώτη μούρη στο 
Καβούρι, ήταν ο Βλαχογιάννης. Όταν κατάλαβε 
ότι η φωτιά σβήνει και δεν θα έκανε μεγάλη ζημιά 
άρχισε και τις πλακίτσες. Η είδηση όμως, δεν είναι 
ότι ο Βλαχογιάννης, ήταν στη φωτιά, ούτε ότι ήταν 
εκεί πριν την ΕΟΔ (όπως και εγώ, και να σημειω-
θεί αυτό παρακαλώ, επειδή η ΕΟΔ πηγαίνει πριν 
απ’ ούλους μας στα πάντα). Η είδηση είναι, ότι ο 
Βλαχογιάννης, έφθασε πρώτος στον Πρόδρομο, 
γιατί όπως μου είπαν ενημερώθηκε για την πυρ-
καγιά, την ώρα που ήταν στον Κώστο! (Εδώ, δεν 
έχει «τον Αλαφούζο μου μέσα! Έχει προβληματι-
σμό. Μεσημεριάτικα στον Κώστο, που εκείνη την 
ημέρα είχε θερμοκρασία «πέτα το αυγό στο δρόμο, 
να δεις πόσο γρήγορα τηγανίζεται;». Ούτε ο κυρ-
Παντελής, δεν κάνει βόλτα εκείνη την ώρα στους 

καφενέδες της πλατείας…). 
Που θα μου πάει, θα βρω τη 
λύση του αινίγματος.

Δ.Μ.Μ.

Τσι Αντίπαρο, ο Δημητρά-
κης, κάνει τρελή αντιπολί-
τευση. Του στέλνουν φωτο-
γραφίες με την μπαχατέλα 
αυτοκίνητο που κινείται ο 
Λεβεντάκης και την παρά-
νομη στάθμευσή της. Αν μι-
λάμε τώρα για αντιπολίτευση 
επιπέδου! «Λευκιανέ γερά, 
πάρτους τα λεφτά!». Καμιά 

δουλειά δεν είναι ντροπή. Ούτε του ΡΟΥΦΙΑΝΟΥ 
επί πληρωμή που αρεσκόσουν κάποτε να χρησι-
μοποιείς ως παρατσούκλι, για να γράφεις σχόλια 
στα blog. 

Δ.Μ.Μ.

Μην το ξεχάσω, γιατί το είχα στα αρχεία μου επί 
κάποιες βδομάδες για τους λίβελους που έγραψε 
εναντίον μας ο «βουνίσιος» στην ιστοσελίδα του, 
των 83 αποκλειστικών επισκέψεων –σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Google-. Ο «βουνίσιος» λοιπόν, 
πάροικος, με τα βαθιάς έμπνευσης πονήματά του 
(έως τις πολιτικές απόψεις της ομάδας -δηλαδή 
δικές του- όλων όσοι πίνουν καφέ μαζί του), μας 
έκανε πάνω – κάτω 135 δημοσιεύματα απαντήσε-
ων με τις σκέψεις του, υβριστικές πάντα. Ατυχώς, 
γι’ αυτόν, εκείνο το παραπολιτικό σχόλιο (σχέση 
Μαραντόνα-Μέσι) δεν αφορούσε εκείνον, αλλά την 
Μπετάρα, τον Αλαφούζο μου μέσα!

Δ.Μ.Μ.

Τα τελευταία χρόνια τα στρατηγεία που έχουν 
εφαρμόσει την πολιτική που εξαθλιώνει τον Ελλη-
νικό λαό έχουν δουλέψει επιστημονικά στον τομέα 
της επικοινωνίας, για να μας κρατούν καθηλωμέ-
νους.

Αξιοποιούν τα ΜΜΕ για να μας «πείσουν», ότι δεν 
γίνεται διαφορετικά, άρα πρέπει να είμαστε ευχαρι-
στημένοι που μας έσωσαν. Άρα, να μην αντιδρούμε 
σε ό,τι και αν κάνουν.

Στην κατεύθυνση αυτή, του αποπροσανατολι-
σμού, είναι και όσοι φορώντας τον μανδύα του αρι-
στερού επαναστάτη το «παίζουν» αντιμνημονιακοί. 
Και αυτοί, είναι που κάνουν τη μεγαλύτερη ζημιά.

Μας λένε λοιπόν, οι κύριοι αυτοί, ότι το κακό που 
ζούμε, έχει να κάνει είτε με τον κακό υπάλληλο του 
τάδε υπουργείου, είτε με τον κακό υπουργό, είτε 
με τον κακό δήμαρχο. Αποφεύγουν να δείξουν ότι 
αυτή η πολιτική είναι η κυρίαρχη πολιτική έκφραση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Διεθνούς Νομι-
σματικού Ταμείου.

Αποφεύγουν να πουν ότι αυτή η πολιτική που μας 
εξαθλιώνει καθημερινά γεμίζει τις τσέπες των  με-
γάλων οικονομικών συμφερόντων που χάρη συ-
ντομίας τα λέμε «οι αγορές, οι δανειστές μας». Απο-
φεύγουν να μας πουν ότι μόνο αν αποδεσμευτούμε 
από αυτές τις πολιτικές, θα αλλάξει η κατάσταση.

Αποφεύγουν να μας πουν ότι όσο είμαστε στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όσους υπουργούς και αν αλ-
λάξουμε, δεν θα αλλάξει η ουσία αυτής της πολιτι-
κής. Αποτέλεσμα αυτής της  προσπάθειας είναι να 
βλέπουμε όλοι το δένδρο και να χάνουμε το δάσος. 
Έτσι, ώστε να μη ξέρουμε, γιατί ακριβώς παλεύου-
με, και να απογοητευόμαστε.

Επειδή και εδώ, στην Πάρο, έχουμε πολλούς από 
δαύτους, ας προσέξουμε. Ποτέ, ο λύκος δε θα μπο-
ρέσει να φυλάξει τα πρόβατα...

Λαουτάρης

Αντιμνημονιακοί 
όπως 

αντιπαναθηναϊκοί

Η θέση μας
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aqua paros
waterpark

Παροχές | Facilities:
▶ Πισίνα

   Swimming pool
▶ Νεροτσουλήθρες

   Water slides
▶ Παραλία

   Beach
▶ Μπαρ

   Bar & Pool bar
▶ ∆ωρεάν ξαπλώστρες

   Free sunbeds
▶ Ποτάµι µε σαµπρέλες

   Lazy river

Κολυµπήθρες | Kolimpithres
Νάουσα | Naoussa

τηλ/tel: 22840 52669

Porto Paros
aqua paros

All day fun for everyone!  Διασκέδαση όλη µέρα για µικρά & µεγάλα παιδιά!

Η ΕΟΔ και 
τα παράπονά της…

Από την ΕΟΔ (παράρτημα Κυκλάδων), που εδρεύει 
στη Νάουσα λάβαμε το παρακάτω e-mail, που έχει ως 
εξής:

«ΕΡΩΤΗΜΑ: Πως ένα θέμα που αφορά την Επίτροπο, 
το Δήμαρχο και τη διάθεση των δημοτικών κονδυλίων 
συνδέεται με τους εθελοντές διασώστες και την ΕΟΔ;

Κάτω τα χέρια από την ΕΟΔ κε Μπελέγρη. Ακόμα και 
η σάτιρα έχει όρια. Αν μη τι άλλο, την ώρα που εσείς 
σατυρίζετε  ή ξεκουράζεστε στο σπίτι σας στη 1.00 και 
στις 2.00 τη νύχτα, αυτοί οι άνθρωποι με τα κόκκινα 
μπουφάν δεν «πουλάνε μούρη» ούτε «χτυπάνε γκόμε-
νες» αλλά είναι στην κυριολεξία μέσα στη φωτιά. Και το 
τηλέφωνό τους είναι ανοιχτό ακόμα και τις ώρες κοινής 
ησυχίας. Γι’ αυτό παρακαλώ αφήστε τους ήσυχους και 
βρείτε άλλα θέματα για να σατυρίσετε καλοπροαίρετα ή 
και κακοπροαίρετα αν προτιμάτε.

Αγγελοπούλου Σοφία 
Γραμματέας ΕΟΔ Κυκλάδων».

Τι είχαμε γράψει
Στην ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΗ και ΧΙΟΥΜΟΡΙΣΤΙΚΗ στήλη «δι-

αφωνίες» στο φ. της 26/7/2013 είχαμε γράψει επί λέξει:
«Ντρουν-ντρουν» (αυτό είναι το τηλέφωνο). «Βρε, 

ποιος να είναι τέτοια ώρα; Λες να είναι κανένας Μηνάς 
και θέλει να μου πει πάλι για καμιά φωτιά που μπήκε. Θα 
τον πάρει στο τέλος και αυτόν και θα τον σηκώσει μου 
φαίνεται. Θα τον στείλω από εκεί που ήρθε μ’ αυτή την 
ΕΟΔ. Τι διάολο κάνουν. Με παίρνουν και μου λένε για 
φωτιές μόνο. Άμα ήταν έτσι οι διασώστες θα πήγαινα 
και εγώ και θα φόραγα το κόκκινο μπουφάν να πουλάω 

μούρη στις γκόμενες. Έλα, ποιος είναι; Τι θέλετε;».

Το σχόλιο μας
Δεν παρεξηγήθηκε ο δήμαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάννης, 

δεν παρεξηγήθηκε ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινό-
τητας Πάρου, κ. Μηνάς Καλακώνας, δεν παρεξηγήθηκε 
κανείς απ’ όλους τους πρωταγωνιστές» στις «διαφωνί-
ες» της περασμένης βδομάδας, αλλά παρεξηγήθηκε η 
κ. Σ. Αγγελοπούλου και μόνο. Και σημειώνω το όνομα 
της κ. Αγγελοπούλου και μόνο, αφού το «ερώτημα» δεν 
φέρει καμία άλλη υπογραφή μέλους της ΕΟΔ, αλλά ούτε 
και αριθμό πρωτοκόλλου ή οτιδήποτε άλλο, που να φα-
νερώνει ότι είναι απόφαση ΔΣ του παραπάνω φορέα.

Τα επικίνδυνα της ΕΟΔ
Στα 8 περίπου χρόνια που γράφω παραπολιτική στή-

λη (ό,τι το πιο επικίνδυνο, αλλά συγχρόνως και πιο 
ωραίο δημοσιογραφικά) σε εφημερίδες των Κυκλά-
δων, είναι η πρώτη φορά που μου έγινε στοχοποίηση 
από σατιριζόμενο. Συνήθως, όπως έχω γράψει και στο 
«Fileleutheros.net», μου γίνονται παράπονα από φορείς 
και τοπικούς εμπλεκόμενους με την πολιτική ζωή, για-
τί δεν τους έχω «πρωταγωνιστές». Κανείς πάντως, ως 
σήμερα, δεν μου έγραψε τέτοιο λίβελο… Η ΕΟΔ έχει την 
τιμή να είναι η πρώτη!!!

Σημειώνω ακόμα, πως και με πολλούς διαφωνούντες 
περί των πολιτικών απόψεων μαζί μου, είτε στα γρα-
φόμενα στην εφημερίδα, είτε στα γραφόμενα στην ηλε-
κτρονική μου σελίδα, από κανέναν, μα από κανέναν, δεν 
μου έγινε στοχοποίηση, αναφερόμενοι οι θιγόμενοι στο 
όνομά μου. Η ΕΟΔ έχει την τιμή να είναι η πρώτη!!!

Για πρώτη φορά στη δημοσιογραφική μου καριέ-
ρα στο Νομό Κυκλάδων, έλαβα τόσα τηλεφωνήματα 
και σχόλια στο e-mail μου, με απορία για την επίθεση 
που εξαπέλυσε η ΕΟΔ. Αρχικά, πίστεψα πως δεν έχουν 
χιούμορ. Δυστυχώς, μετά από μέρες συνειδητοποίησα 

-και έχω την πεποίθηση γι’ αυτό- πως το στοχευμένο 
δημοσίευμα είναι αποτέλεσμα μίας λαθεμένης πολιτικής 
ιδεολογίας που θέλει να φιμώσει τη σάτιρα και τις παρα-
πολιτικές στήλες των ΜΜΕ. Η σάτιρα ενοχλεί και αυτό 
είναι γνωστό από την αρχαιότητα. 

Τέλος, θυμίζω σε όλους τους λεβέντες της ΕΟΔ, που 
δεν είχαν το θάρρος να βάλουν την υπογραφή τους 
στο λιβελλογράφημα στόχευσής μου, πως ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ 
τιμώ την κ. Αγγελοπούλου, που είχε το θάρρος να 
βάλει εκείνη την υπογραφή της –και μπορώ να συ-
ζητήσω μαζί της- πως εδώ και χρόνια προβάλλω με όλη 
τη δημοσιογραφική μου δύναμη τις δράσεις της ΕΟΔ. 
Ακόμα, τους θυμίζω πως έχω γεμίσει δεκάδες σελίδες 
με θέματα που είχαν να κάνουν με προβλήματά τους και 
ακόμα, πως το έχω «βουλώσει» δεκάδες φορές σε κα-
τηγορίες εναντίον τους για διάφορα θέματα. Δεν μετα-
νιώνω για τίποτα από τα παραπάνω και θα συνεχίσω να 
είμαι συμπαραστάτης τους σε κάθε δίκαιο αίτημά τους. 
Το λίβελο πάντως, τον αποθήκευσα στο μυαλό μου…

Δ.Μ.Μ.
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Διαξιφισμοί εμπόρων  
με Κάγκανη

Με αφορμή μία τοποθέτηση της δημοτικής συμβούλου και προέδρου της ΚΔΕΠΑΠ, 
κ. Α. Κάγκανη στο δημοτικό συμβούλιο, ο εμπορικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, 
κατηγόρησε την τελευταία ως αναποτελεσματική στο ρόλο που κατέχει.

Η ανακοίνωση των εμπόρων έχει ως εξής:
«Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου στην προσπάθεια του να 

τονώσει την αγορά της Πάρου και παράλληλα να προβάλει το νησί στους επισκέπτες,  
διοργανώνει και φέτος το 2ο Εμπορικό – Πολιτιστικό Φεστιβάλ, το 15 Αύγουστο, σε 
Παροικία και στις 23 στη Νάουσα.

Πιστεύοντας ότι έτσι θα δημιουργήσουμε γιορτινό κλίμα, αλλά και προγραμματίζο-
ντας  παράλληλες εκδηλώσεις όπου θα διασκεδάσουν μικροί και μεγάλοι διαθέσαμε 
πολύ χρόνο από τις καθημερινές μας ασχολίες, για την επιτυχία του. Διαπιστώσαμε 
με έκπληξη όμως, ότι βρεθήκαμε αντιμέτωποι με εκπροσώπους συγκεκριμένων δη-
μοτικών συνδυασμών, με διάθεση να απομονώσουν τις παρακάτω εκδηλώσεις για 
δικούς τους λόγους και τη πραγματοποίηση τους, ενώ μας δυσαρέστησε  και η στάση 
της πρόεδρου της ΚΔΕΠΑΠ κ. Άννας Κάγκανη να αρνηθεί για δεύτερη φορά, χωρίς 
να το αιτιολογήσει, να στηρίξει με την ψήφο της, ενέργειες της μεγαλύτερης τάξης του 
νησιού.

Καλό θα ήταν βέβαια να απαντήσει σε κάθε έμπορο τι έκανε μέχρι σήμερα για αυ-
τούς που πάντα τη στηρίζουν, όταν ζητά υποστήριξη με προϊόντα σε κάθε εκδήλωση 
που πραγματοποιεί.

 Τα προϊόντα που παρέχουμε στις δραστηριότητες της ΚΔΕΠΑΠ, ΔΩΡΕΑΝ, εμάς, δε 
μας τα χαρίζουν, τα αγοράζουμε! Αν πάλι το βάρος της θέσης της είναι μεγάλο ας 
την αφήσει σε κάποιο που το αντέχει».

Η απάντηση Κάγκανη
Η πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Α. Κάγκανη εξέδωσε στη συνέχεια επιστολή απάντη-

σης προς τον εμπορικό σύλλογο, που έχει ως εξής:
«Με αφορμή το γεμάτο ανακρίβειες Δελτίο Τύπου του Προέδρου του Εμποροεπαγ-

γελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου με το οποίο γίνεται άμεση επίθεση στο πρό-
σωπό μου και διαφαίνεται ένα είδος εμπάθειας ή προσπάθειας απαξίωσής μου, θα 
ήθελα να παραθέσω την πραγματική πλευρά του θέματος για να μην δημιουργούνται 

αβάσιμες εντυπώσεις στους πολίτες.
Αγαπητέ κ. Πρόεδρε,  προφανώς έχετε παρεξηγήσει ή αλλιώς σκόπιμα παραποιείτε 

τη δημόσια τοποθέτησή μου στην ψηφοφορία που έλαβε χώρα στην αναφερόμενη 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (καθώς επίσης και στην περσινή συνεδρίαση 
που είχε τεθεί το ίδιο ζήτημα), αφού αντίθετα με τα όσα ισχυρίζεστε ψήφισα υπέρ της 
πραγματοποίησης του φεστιβάλ τόσο στην Παροικία όσο και στη Νάουσα με μόνη επι-
σήμανσή μου την χρονική περίοδο τοποθέτησης των παιχνιδιών για την οποία εντέλει 
συμφώνησα να γίνει εντός των χρονικών πλαισίων του φεστιβάλ. Τα ανωτέρω μπο-
ρούν να επιβεβαιωθούν από τα πρακτικά των εν λόγω Συμβουλίων. Πως δύο θετικές 
τοποθετήσεις μου ελήφθησαν από εσάς ως αρνητικές, μόνον εσείς μπορείτε να το 
ερμηνεύσετε, εγώ πάντως όχι!

Όσον αφορά την υποστήριξή μου απέναντι στους εμπόρους όλα αυτά τα χρόνια της 
ενασχόλησής μου με τα κοινά, αδιάσειστη απόδειξη είναι οι  πράξεις και τα έργα μου 
καθώς και η συνεχής συμπαράσταση στα πραγματικά μεγάλα και οξυμένα προβλήματα 
που ο κλάδος αντιμετωπίζει. Ενδεικτικά αναφέρω:

1. Αναβάθμιση περιοχών με εμπορικά καταστήματα, με την ενεργοποίηση πολιτι-
στικών δομών όπως το κτίριο Δημητρακόπουλου και η Δημοτική Βιβλιοθήκη στην 
Παλαιά Αγορά, το κτίριο στη Μαρίνα της Νάουσας κ.ά..

2. Προσέλκυση πλήθους επισκεπτών σε χώρους εμπορικού ενδιαφέροντος μέσω 
της πραγματοποίησης εκδηλώσεων σε αυτές, όπως στην πλατεία Μαντώ Μαυρογέ-
νους, στην  πλατεία έμπροσθεν της Εκατονταπυλιανής, στο λιμάνι Νάουσας, στο λιμάνι 
Αλυκής κ.ά

Εδώ αξίζει να προσθέσω ότι ευχαριστώ με πάσα ειλικρίνεια όλους τους εμπόρους, 
ξενοδόχους, καταστηματάρχες  που έχουν προσφέρει με τον τρόπο τους στις εκδηλώ-
σεις της ΚΔΕΠΑΠ και ότι με γνώμονα την εκτίμησή μας στο έργο τους και στην αμέρι-
στή τους συμπαράσταση πραγματοποιήθηκε το φετινό φεστιβάλ Άρτου. Επίσης, τους 
ευχαριστώ για την εκτίμηση που ανταποδίδουν πλήθος εμπόρων στο έργο της ΚΔΕ-
ΠΑΠ και σε εμένα προσωπικά μέσω ευχαριστιών και συγχαρητηρίων. Όσον αφορά 
την κατακλείδα του κειμένου σας, δηλαδή το υποτιθέμενο φορτίο της θέσης που κατέ-
χω, θα σας διευκρινίσω ότι εν πρώτοις για μένα η εξυπηρέτηση των συμπολιτών 
μου δεν αποτελεί φορτίο αλλά αγαθό και ότι ακόμα κι αν το εκλάβουμε ως τέτοιο, οι 
δυνάμεις μου επαρκούν για να σηκώσουν ακόμα μεγαλύτερα βάρη με σεβασμό στον 
επαγγελματία και στον πολίτη του νησιού.

Τελειώνοντας, θέλω να σας απευθύνω έκκληση να μην σπέρνετε θύελλες που 
μόνο κακό κάνουν στην Παριανή Κοινωνία. Τόσο εσείς ως σύλλογος, όσο και εμείς 
ως εκλεγμένοι εκπρόσωποι του Παριανού Λαού, ιδιαίτερα στην σημερινή εξαιρετικά 
πιεστική οικονομικά περίοδο, οφείλουμε να λειτουργούμε ενωτικά προασπιζόμενοι το 
κοινό συμφέρον του νησιού μέσα σε πολιτισμένα πλαίσια».

Μύλος η κατάσταση  
με το ΦΠΑ εστίασης

Διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% στα 
προϊόντα και στις υπηρεσίες εστίασης έδωσε με εγκύκλιό του ο γενικός γραμματέας 
δημοσίων εσόδων, Χάρης Θεοχάρης.

Για παράδειγμα ο συντελεστής ΦΠΑ 13% δεν θα ισχύει για τα μη αλκοολού-
χα ποτά που παραλαμβάνονται από τον πελάτη για κατανάλωση εκτός κατα-
στήματος όπως και όταν παραδίδονται μέσω ντελίβερι.

Επίσης, για την κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε όλες τις περιπτώσεις, 
είτε αυτή γίνεται εντός καταστήματος, είτε εκτός αυτού θα ισχύει συντελεστής ΦΠΑ 
23%. Ακόμη, διευκρινίζεται ότι ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% δεν ισχύει για τα 
νυχτερινά κέντρα διασκέδασης.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση είναι ένα 
«μέτρο προσωρινό», το οποίο θα εφαρμοστεί πιλοτικά από 1 Αυγούστου έως 
31 Δεκεμβρίου 2013.

Αναλυτικά σύμφωνα με την εγκύκλιο:
- Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, κλπ, 

υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, εκτός από την εκμετάλλευση των κέντρων 
διασκέδασης και τη διάθεση ποτών που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε ανα-
λογία, που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ.

- Η παράδοση, κατόπιν παρασκευής ή χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία, τροφίμων και 
ποτών, η οποία συνοδεύεται από υποστηρικτικές υπηρεσίες, όπως η διάθεση επιτρα-
πέζιων σκευών και λοιπού εξοπλισμού, η υπηρεσία σερβιρίσματος, ο καθαρισμός 
του χώρου και των τραπεζιών κ.α., οι οποίες είναι αναγκαίες για την άμεση επιτόπια 
κατανάλωση των προσφερόμενων ειδών στους χώρους των καφενείων, καφετερι-
ών, ζαχαροπλαστείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και συναφών επι-
χειρήσεων, όπως είναι οι πιτσαρίες, οβελιστήρια, ταχυφαγεία, αναψυκτήρια, κλπ και 
τα καταστήματα διάθεσης ειδών διατροφής για επιτόπια κατανάλωση, όπως λουκου-
μάδων, μπουγάτσας και κάθε είδους πιττών, παγωτών, κλπ υπάγεται στο μειωμένο 
συντελεστή ΦΠΑ.

- Υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ και οι παραδόσεις έτοιμου προς άμεση 
κατανάλωση φαγητού σε «πακέτο» (παραδόσεις αγαθών) από εστιατόρια, ταβέρνες, 
πιτσαρίες, κλπ και συναφείς επιχειρήσεις, όπως καντίνες, κυλικεία, επιχειρήσεις πα-
ρασκευής και διανομής γευμάτων (π.χ. κινέζικων, διαίτης ή υγιεινής διατροφής), σού-
περ μάρκετ που παραδίδουν έτοιμα μαγειρεμένα φαγητά, επιχειρήσεις πώλησης σά-
ντουιτς, τυροπιτών και λοιπών παρόμοιων πρόχειρων γευμάτων ή σνακ, για λόγους 
ομοιόμορφης αντιμετώπισης των πράξεων αυτών και για την αποφυγή στρεβλώσε-
ων του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων εστίασης που διαθέτουν φαγητό για 
επιτόπια κατανάλωση και αυτών που το παραδίδουν σε «πακέτο».

- Σε περίπτωση παράδοσης έτοιμου φαγητού ή λοιπών ειδών ως «πακέτο» για 
κατανάλωση εκτός του καταστήματος, ανεξάρτητα από το εάν το «πακέτο» παρα-
λαμβάνεται από τον ίδιο τον πελάτη (take away) ή αποστέλλεται από την επιχείρηση 
στον υποδεικνυόμενο από τον πελάτη τόπο (delivery), εφαρμόζεται ο συντελεστής 
ΦΠΑ που ισχύει για κάθε είδος. Όσον αφορά λοιπόν την παράδοση μη αλκοολούχων 
ποτών (χυμοί, ροφήματα, αναψυκτικά γενικά) εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής 
ΦΠΑ (23%).

- Στο μειωμένο συντελεστή εξακολουθούν να υπάγονται τα τυποποιημένα είδη δι-
ατροφής.

- Η διάθεση αλκοολούχων ποτών συνεχίζει να υπάγεται στον κανονικό συντελεστή 
ΦΠΑ 23% σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το αν αποτελεί παράδοση αγαθού 
ή παροχή υπηρεσίας.

- Στο μειωμένο συντελεστή υπάγονται και οι υπηρεσίες εστίασης που παρέχονται 
από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα λοιπά καταλύματα, καθώς και στα δωμάτια 
ως υπηρεσία εξυπηρέτησης δωματίου.

- Οι καταναλώσεις του μίνι μπαρ που υπάρχει εντός των δωματίων αποτελούν πα-
ραδόσεις αγαθών, οι οποίες χρεώνονται με τον οικείο συντελεστή ΦΠΑ κάθε αγα-
θού. Όσον αφορά στα μη αλκοολούχα ποτά (καφέδες, αναψυκτικά κλπ), τα είδη αυτά 
υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 23% στην περίπτωση που παραδίδονται 
ως αγαθά στους πελάτες. Αντιθέτως, υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ όταν 
αποτελούν παροχή υπηρεσίας εστίασης, δηλαδή, στην περίπτωση που σερβίρονται 
στο δωμάτιο.

- Στην περίπτωση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και δεδομένου ότι η υπηρεσία 
διαμονής εντός των επιχειρήσεων αυτών υπάγεται στον υπερμειωμένο συντελεστή 
(6,5%), όταν παρέχονται περισσότερες υπηρεσίες έναντι ενιαίας τιμής θα ισχύσουν τα 
ακόλουθα:

α. Διαμονή με πρωινό: 5% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή 
(13%), ως αντιπαροχή που καταβάλλεται για το πρωινό.

β. Διαμονή με ημιδιατροφή: 15% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελε-
στή (13%), ως αντιπαροχή για το πρωινό και το γεύμα.

γ. Διαμονή με πλήρη διατροφή (full bord): 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειω-
μένο συντελεστή, ως αντιπαροχή για πρωινό και δύο γεύματα.

δ. Διαμονή με το σύστημα all inclusive (πλήρης διατροφή περιλαμβανομένης της 
κατανάλωσης ποτών και της παροχής λοιπών υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στην 
ενιαία τιμή, όπως τηλεφωνική εξυπηρέτηση, χρήση ομπρελών, δραστηριότητες δια-
σκέδασης, απασχόλησης παιδιών (animation), αθλητικές υπηρεσίες κ.α.):

- 65% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπα-
ροχή που καταβάλλεται για τη διαμονή.

- 25% της ενιαίας τιμής υπάγεται στο μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή 
που καταβάλλεται για τις υπηρεσίες εστίασης.

- 10% της ενιαίας τιμής υπάγεται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ, ως αντιπαροχή 
που καταβάλλεται για τις καταναλώσεις αλκοολούχων ή μη ποτών και τις λοιπές πα-
ροχές του πακέτου.



Το κόσμημα των Λευκών
Το Ανοιχτό Θέατρο Λευκών, αποτελεί πλέον -μετά τις εργασίες που έγιναν- ένα 

κόσμημα, όχι μόνο για τις Λεύκες, αλλά για ολόκληρη την Πάρο.

Το αρχικό θρυλικό θεατράκι των Λευκών, κτίστηκε το 2003 με χρηματοδότηση του 

Προοδευτικού Συλλόγου Λευκιανών Πάρου, επί προεδρίας Φραγκίσκου Περράκη. 

Έγινε με επιβλέποντα το Νίκο Χρήστου Παντελαίο (Ράφτης).

Επί 9 χρόνια φιλοξένησε πολύ σπουδαίες εκδηλώσεις, ενώ οι συναυλίες στο συ-

γκεκριμένο χώρο άφησαν εποχή.

Το σημερινό κόσμημα

Σήμερα στις 9:30 το βράδυ, στο ανοιχτό θέατρο Λευκών, πρόκειται να πραγματο-

ποιηθεί μία σπουδαία συναυλία με τον τραγουδοποιό, Μίλτο Πασχαλίδη. Σύμφωνα με 

τις πληροφορίες που υπάρχουν από την προπώληση των εισιτηρίων, οι εξέδρες του 

θεάτρου αναμένεται να γεμίσουν. Για να φθάσουμε σ’ αυτό το σημείο με το σύγχρονο 

Ανοιχτό Θέατρο των Λευκών, η προεργασία ξεκίνησε το 2012, όταν ο Προοδευτικός 
Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας, αποφάσισε να χρηματοδοτήσει διάφορα έργα.

Με επικεφαλής τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Λευκών, κ. Απόστολο Πα-
ντελαίο, έγιναν διάφορες εργασίες και έτσι σήμερα το κόσμημα του χωριού διαθέτει 
εξέδρες για 800 θεατές, βεστιάριο, θέσεις για ηχολήπτη και φωτιστή, καθώς και τουα-
λέτες ανδρών-γυναικών και για άτομα με κινητικά προβλήματα. Για την ολοκλήρωση 
των εργασιών βοήθησαν οι: Αδελφοί Ρήγα, Χρήστος Παντελαίος και ΣΙΑ, Αντώνης 
Καπούτσος του Ιωάννη, Παναγιώτης Παντελαίος του Εμμανουήλ, Χριστόδουλος Χα-
νιώτης του Μοσχονά, Αντώνης Παντελαίος του Γεωργίου, Μανώλης Τσιγώνιας του 
Γεωργίου, Δημήτρης Παντελαίος του Γεωργίου, Γιώργος Παντελαίος του Δημητρίου, 
Νικόλαος Παντελαίος του Δημητρίου, Δημήτρης Κούρταλης του Γεωργίου, Ιωάννης 
Βιτζηλαίος του Νικολάου, Νικόλαος Βιτζηλαίος του Ιωάννη, Νικόλαος Βιτζηλαίος του 
Σταμάτη κ.α.

Ακόμα, ο Προοδευτικός Σύλλογος Λευκιανών Αθήνας και ο ΜΕΑΣ «Υρία» Λευκών, 
αποφάσισαν να διοργανώσουν τις φετινές εκδηλώσεις με στόχο να συγκεντρωθούν 
χρήματα για να καλύψουν μέρος του κόστους κατασκευής του Ανοιχτού Θεάτρου 
Λευκών.

ΣυνέντευξηΠαρασκευή 19 Ιουλίου 2013www.fonitisparou.gr Συνέντευξη
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Ο Προοδευτικός Σύλλογος 

Λευκιανών Αθήνας

& ο ΜΕΕΑΣ Υρια Λευκών 

παρουσιαζουν

05/08 9.30 µ.µ.

Ανοιχτό Θέατρο Λευκών
Αφιέρωµα “Σταύρος Ξαρχάκος”

Porto Paros

Χορηγοί

Χορηγός επικοινωνίας

Προπώληση εισιτηρίων:

Βιβλιοπωλείο “Αναγέννηση”, Παροικιά

Καφέ “Ράµνος”, Λεύκες

Είδη σπιτιού “Ταντάνης”, Νάουσα

12€τιµή εισόδου
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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ: 
Οι προτάσεις  
των αλιέων

Στις 30-31 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στην Πάρο, 
διημερίδα με θέμα: «Αλιεία στις Κυκλάδες. Παρόν και 
Μέλλον». Στη συνάντηση μετείχαν αυτοδιοικητικοί πα-
ράγοντες, αλιείς από Πάρο και Αντίπαρο και τις υπόλοι-
πες Κυκλάδες, οι δύο δήμαρχοι των παραπάνω νησιών, 
η Επίτροπος Θαλασσίων Υποθέσεων, Μαρία Δαμανά-
κη, ο λιμενάρχης Πάρου, εκπρόσωποι του αρμόδιου 
υπουργείου και της Περιφέρειας, ψαράδες επιστήμονες 
που ασχολούνται με την αλιεία και απλοί πολίτες που 
ενδιαφέρονται για τον κλάδο.

Αξίζει να υπογραμμίσουμε την απρόβλεπτα μεγάλη 
συμμετοχή των ψαράδων και την ανάγκη τους να δο-
θούν λύσεις στα προβλήματά τους εδώ και τώρα.

Τα αποτελέσματα της διημερίδας παρουσιάστηκαν 
στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου, από τον Αντιδήμαρχο,  
κ. Π. Κουτσουράκη. Σύμφωνα με τον κ. Κουτσουρά-
κη, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων επισημάνθηκαν 
τα παρακάτω σοβαρά προβλήματα τα οποία τέθηκαν 
υπόψη της αυτοδιοίκησης των νησιών μας και των αρ-
μοδίων υπηρεσιών:

α) Τα ιχθυοαποθέματα στο χώρο των Κυκλάδων 
έχουν σημαντικά μειωθεί και οι αιτίες είναι πολλές. Υπε-
ραλίευση, παράνομες δραστηριότητες, κλιματική αλλα-
γή και άλλες πολλές. 

β) Η μείωση των ιχθυοαποθεμάτων έχει δημιουργή-
σει μεγάλα προβλήματα στους επαγγελματίες ψαράδες 
και γενικά σε όσους ζουν από τη θάλασσα, που στα νη-
σιά μας είναι πολλοί.

γ) Η παράκτια με τη μέση αλιεία βρίσκονται σε εμπό-
λεμη κατάσταση και δεν έχουν ακόμα βρεθεί τρόποι να 
αντιμετωπισθεί το ζήτημα της συνεργασίας και των τρό-
πων επίλυσης των μεταξύ τους προβλημάτων και ενός 
διακανονισμού με σεβασμό στα όρια και στις δραστη-
ριότητες της κάθε πλευράς. Εδώ, ίσως ευθύνεται και η 
πολιτεία που δεν φροντίζει να βρει και να εφαρμόσει τη 
χρυσή τομή.

δ) Απέραντη, ατελείωτη, περίπλοκη, απαρχαιωμένη, 
αλληλεπικαλυπτόμενη και συχνά ανεφάρμοστη είναι η 
πολυνομία που ισχύει για την αλιεία. Πολύπλοκος είναι 
και ο Κανονισμός της Μεσογείου.

ε) Ουσιαστικά δεν υπάρχει αστυνόμευση. Παρατηρεί-
ται το φαινόμενο, ενώ υπάρχει η σχετική νομοθεσία το 
ένα λιμεναρχείο να υιοθετεί διαφορετική πολιτική από 
το άλλο, λες και είναι στη δικαιοδοσία τους η εφαρμο-
γή των νόμων κατά την προσωπική αντίληψη του κάθε 
λιμενάρχη.

στ) Τα θηλαστικά (δελφίνια και φώκιες) δημιουργούν 
μεγάλα προβλήματα και προξενούν καταστροφές στα 
δίχτυα και τα μηχανήματα της αλιείας. Η πολιτεία δεν 
έχει αξιοποιήσει σχετικές ρυθμίσεις για την αποζημίωση 
των ψαράδων για ζημιές που παθαίνουν από προστα-
τευόμενα είδη.

ζ) Από τις συζητήσεις διαπιστώθηκε η ανάγκη εκ-
παίδευσης των αλιέων και των ασχολούμενων με τον 
έλεγχο.

η) Το επάγγελμα του ψαρά είναι απροστάτευτο και 
παρά το ότι αυτό έχει επισημανθεί εδώ και χρόνια δεν 
υπάρχει ακόμα  οργανωμένο και ενημερωμένο Μη-
τρώο Αλιέων. Κίνητρα για την είσοδο στην αλιεία νέων 
ανθρώπων δεν υπάρχουν με αποτέλεσμα το επάγγελμα 
να φθίνει. Τα μικρότερα σκάφη που αποτελούν πλειο-
ψηφία δεν προστατεύτηκαν.

θ) Το κύκλωμα εμπορίας δρα ανεξέλεγκτα και χρει-
άζεται καλύτερη οργάνωση. Ψαραγορές οργανωμένες 
σε τοπικό περιβάλλον δε λειτουργούν κι έτσι συχνά δεν 
προωθούνται τα προϊόντα.

ι) Η θαλάσσια περιοχή των Κυκλάδων έχει μια ιδιαι-
τερότητα και χρειάζεται επειγόντως ένα μεγάλο πρό-
γραμμα μελέτης, ώστε να καταγραφούν οι περιοχές 
που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας όπως είναι οι τόποι 
αναπαραγωγής, οι θέσεις ποσειδωνίας, οι τραγάνες, τα 
κοράλλια κλπ.

ια) Προγράμματα σύνδεσης της αλιείας με τον τουρι-
σμό δεν έχουν προχωρήσει. 

ιβ) Η μείωση, η εξαφάνιση ορισμένων ειδών και η εί-

σοδος στις θάλασσές μας ψαριών άλλων θαλασσών κα-
θώς και η εξάπλωση άλλων ειδών και φυκιών απαιτούν 
περαιτέρω έρευνες και μελέτες τόσο για τις αιτίες που 
προκαλούν τα φαινόμενα αυτά όσο και για την αντιμε-
τώπισή τους.

ιγ) Η ερασιτεχνική αλιεία δρα ανεξέλεγκτα και συχνά 
ανταγωνίζεται την επαγγελματική ακόμα και στην εμπο-
ρία.

Από όλους τους συμμετέχοντες στην διημερίδα τονί-
σθηκε η επιτακτική ανάγκη να ληφθούν τόσο από την 
πολιτεία όσο και από τους ίδιους τους αλιείς, στο μέτρο 
που τους αναλογεί, άμεσα μέτρα προκειμένου η κακή 
κατάσταση στα αποθέματα να μην γίνει μη αναστρέψιμη. 
Παράλληλα, η πολιτεία θα πρέπει να αξιοποιήσει όλους 
τους διαθέσιμους πόρους από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Αλιείας (ΕΠΑΛ) για τη μελέτη και καταγραφή 
της υφιστάμενης κατάστασης τόσο στα αποθέματα όσο 
και στο θαλάσσιο οικοσύστημα γενικότερα.

Στο πλαίσιο αυτό δίνονται οι παρακάτω προτάσεις, 
όπως διατυπώθηκαν και συμφωνήθηκαν κατά το διή-
μερο των συζητήσεων.

Προς το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
- Απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατα τους μήνες 

Απρίλιο-Μάιο σε όλες τις Κυκλάδες.
- Απαγόρευση της αλιείας με μηχανότρατα εντός τρι-

ών μιλίων από τις ακτές ανεξαρτήτως βάθους.
- Απαγόρευση της αλιείας με γρι-γρι μέρας τους μή-

νες Ιανουάριο-Φεβρουάριο λόγω αναπαραγωγής των 
καλαμαριών και της μαρίδας.

- Επαναφορά της αλιείας με βιντζότρατα με καθορι-
σμό των περιοχών και του χρόνου δραστηριότητάς της.

- Απαγόρευση της παραμονής των διχτυών στη θά-
λασσα πέραν του 12ώρου.

- Απαγόρευση της ερασιτεχνικής αλιείας (εκτός καθε-
τής) και το μήνα Απρίλιο.

- Εκσυγχρονισμός και κωδικοποίηση της αλιευτικής 
νομοθεσίας.

- Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημι-
ουργούν στους αλιείς τα προστατευόμενα θηλαστικά, 
θα πρέπει η πολιτεία να αξιοποιήσει σχετικές ρυθμί-
σεις για την αποζημίωση τους από τις καταστροφές στα 
αλιευτικά τους εργαλεία. Επιπλέον, να ενισχυθούν οι-
κονομικά οι αλιείς για την προμήθεια ηχοακουστικών 
σημάτων και κατάλληλων μέσων για την απώθηση των 
θηλαστικών.

- Άμεση δημιουργία Μητρώου Αλιέων και ρύθμιση 
των θεμάτων επαγγελματικότητας.

- Άμεση δημιουργία Μητρώου Ερασιτεχνών Αλιέων 
και καταγραφή του ερασιτεχνικού στόλου.

- Να προχωρήσουν οι διαδικασίες θεσμοθέτησης του 
αλιευτικού τουρισμού.

- Να οργανωθούν τα Περιφερειακά Συμβούλια Εκδί-
κασης Αλιευτικών Προσφυγών (ΣΕΑΠ) ώστε να εκδικά-
ζονται άμεσα οι προσφυγές και η επιβολή των κυρώσε-
ων να εξυπηρετεί το σκοπό της, την καταπολέμηση  της 
παράνομης αλιείας δηλαδή.

- Αναμόρφωση της νομοθεσίας, που αφορά στις κυ-
ρώσεις, με αυστηρότερες ποινές στους παρανομούντες, 
άμεσα εκτελεστές.

- Θεσμοθέτηση ειδικών όρων για τη χορήγηση αδει-
ών απόπλου για αλιεία στα διεθνή ύδατα.

- Να δοθούν κίνητρα για την είσοδο ηλικιακά νέων 
στην αλιεία.

- Άμεση εφαρμογή του κανονισμού της Μεσογείου 
όσον αφορά στην χαρτογράφηση περιοχών που χρή-
ζουν προστασίας (ποσειδωνίες, κοράλλια, τραγάνες).

- Ανάθεση μελέτης για την καταγραφή των περιοχών 
αναπαραγωγής των υδρόβιων οργανισμών και των πε-
ριοχών συγκέντρωσης των «νεαρών» ατόμων.

- Να αξιοποιηθούν οι πόροι του ΕΠΑΛ σε ενέργειες 
που στοχεύουν στην αύξηση και προστασία των αποθε-
μάτων και ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας.

- Συνεργασία των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων και  Ναυτιλίας και Αιγαίου με την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδια για θέματα αλιείας για την 
εξεύρεση λύσης στο θέμα της ισχύος των κινητήρων 
των αλιευτικών σκαφών. Τα περισσότερα αλιευτικά 
σκάφη της χώρας μας δεν θα μπορούν να είναι αξιό-
πλοα με τις μηχανές που προβλέπουν οι άδειες τους. 
Προτείνεται η κατάργηση της σχέσης 1:1 στις αντικατα-
στάσεις των μηχανών. Να γίνει νέα απογραφή του αλι-
ευτικού στόλου και ανανέωση του ΚΑΜ.  

- Να υλοποιείται κανονικά το Εθνικό Σύστημα Συλλο-

γής Αλιευτικών Δεδομένων.  
- Η πολιτεία να αναλάβει συνολικά το οικονομικό κό-

στος για την τοποθέτηση, τεχνική υποστήριξη και τη λει-
τουργία των vms.

- Βελτίωση (αντικατάσταση) vms με αποστολή σημά-
των μικρότερη των 30’ και επέκταση σε σκάφη με ολικό 
μήκος μικρότερου των 12 μέτρων.

- Διαχειριστικά σχέδια για όλους τους τύπους αλιείας 
και επιστημονική  παρακολούθηση.

Προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου
- Ίδρυση και λειτουργία αλιευτικής αστυνομίας σε 

κάθε λιμεναρχείο και λιμενικό σταθμό και στελέχωσή 
της με ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.

- Επαρκής στελέχωση του ΚΠΑ και απρόσκοπτη λει-
τουργία του όλο το εικοσιτετράωρο και άμεση ενημέ-
ρωση των κατά τόπους λιμενικών αρχών στις περιπτώ-
σεις παραβάσεων.

- Ενίσχυση των λιμενικών αρχών με σκάφη και προ-
σωπικό.

- Εντατικοποίηση των ελέγχων από όλα τα αρμόδια 
όργανα σε όλα τα στάδια από την αλίευση έως την τελι-
κή κατανάλωση.  

Προς τους Δήμους των Κυκλάδων
- Πρωτοβουλία των Δήμων για τη λειτουργία οργα-

νωμένων ιχθυαγορών.
- Πρωτοβουλία των Δήμων  για την οργάνωση, τη 

συνεννόηση και την καλή συνεργασία αλιέων διαφορε-
τικών εργαλείων.

- Προγραμματισμός δράσεων ενημέρωσης των κα-
τοίκων των νησιών για την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος.

- Μέριμνα από το Δήμο Πάρου για την εξεύρεση χώ-
ρου που θα στεγάσει το γραφείο του σωματείου αλιέων 
Πάρου. 

Προς την Περιφέρεια
- Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σε συ-

νεργασία με τους Δήμους  για την ενημέρωση και κα-
τάρτιση των αλιέων, επαγγελματιών και ερασιτεχνών, 
στη χρήση εκλεκτικότερων τρόπων αλιείας, προστασίας 
θαλασσίου περιβάλλοντος, κλπ.

Προς τους αλιείς
- Να επεξεργαστούν τρόποι για την καλλιέργεια «αλι-

ευτικής συνείδησης» μεταξύ όλων των επαγγελματιών 
και ερασιτεχνών ψαράδων  και να γίνει φροντίδα όλων 
η εφαρμογή των νόμων.

- Κάθε σκάφος παράκτιας αλιείας να διαθέτει εξοπλι-
σμό για την ανέλκυση κατεστραμμένων εργαλείων.

- Να υπάρξει σήμανση σε όλα τα αλιευτικά εργαλεία.
- Να συγκροτηθεί επιτροπή αλιέων από όλα τα σω-

ματεία των Κυκλάδων για τη διατύπωση  προτάσεων, 
προκειμένου να διαμορφωθεί καλύτερη αλιευτική πο-
λιτική. 

Ο κ. Π. Κουτσουράκης, τελείωσε την παρουσίαση των 
προτάσεων που διαμορφώθηκαν από τη διημερίδα λέ-
γοντας: «Η θάλασσα ανήκει σε όλους και οποιαδήποτε 
αρνητική παρέμβαση, καταστροφή, ρύπανση, μας επη-
ρεάζει όλους, όσο μακριά κι αν γίνεται στο πέλαγος. Με 
το ενδιαφέρον όλων, και ιδιαίτερα των ανθρώπων που 
ζουν απ’ αυτήν, έχουμε τη δυνατότητα να τη διατηρή-
σουμε καθαρή, γόνιμη και πλούσια, για το συμφέρον 
όλων μας, για το συμφέρον της ίδιας της ζωής».
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Αίθουσα
αναμονής 
στο λιμάνι 

Στο λιμάνι της Παροικιάς το Λιμενι-
κό Ταμείο Πάρου Αντιπάρου, σκοπεύ-
ει να κατασκευάσει αίθουσα αναμονής 
επιβατών περίπου 500 τ.μ,. κοντά στο 
σημείο που βρίσκονται σήμερα τα στέ-
γαστρα.

Συμφωνούμε με την αναγκαιότητα 
της αίθουσας αναμονής. Επισημαίνου-
με όμως ότι η μελέτη κατασκευής θα 
πρέπει να λάβει υπόψη της πώς μια 
τέτοια αίθουσα θα λειτουργήσει και σε 
σχέση με την πόλη, πώς θα ενταχθεί 
αποσυμφορίζοντας την κυκλοφορία 
στο χώρο του λιμανιού που είναι ήδη 
επιβαρυμένη. 

Στο σημείο εκείνο την ώρα της άφιξης 
των πλοίων η κυκλοφορία από το μύλο 
ως τα στέγαστρα επιδεινώνεται εξαι-
ρετικά από τους επιβάτες που περιμέ-
νουν, τα ταξί και τα αυτοκίνητα που στα-
ματούν για να αποβιβάσουν ταξιδιώτες 
και τα αυτοκίνητα που κατευθύνονται 
προς τον παραλιακό δρόμο. Παρεμβά-
σεις που γίνονται χωρίς τη γενικότερη 
θεώρηση του χώρου κάνουν πιο πολύ-
πλοκα τα προβλήματα αντί να τα απλο-
ποιούν π.χ. το στένεμα του δρόμου της 
Εκατονταπυλιανής.

Εκφράσαμε την άποψη πως η αίθου-
σα θα πρέπει να γίνει σε θέση στο λιμά-
νι που να αφήνει ικανό χώρο για τους 
ταξιδιώτες και τα αυτοκίνητα που τους 
μεταφέρουν, ώστε να μην επηρεάζεται 
αρνητικά η λειτουργία της πόλης

Θα μπορούσαν να υπάρξουν προτά-
σεις και να γίνει μια γόνιμη συζήτηση, 
αλλά τις απόψεις μας και τους προβλη-
ματισμούς μας οι κύριοι του Λιμενικού 
Ταμείου απαξιούν να ακούσουν. 

Και ακόμη περισσότερο φαίνεται ότι 
η Παροικιά για αυτούς είναι απλά ένα 
διακομιστικό κέντρο για επιβάτες και 
οχήματα και όχι μια πόλη με τη δική της 
ζωή και λειτουργία.

Καστρουνής Σωτήρης 
Δηµοτικός σύµβουλος Κ.Ε.Π. Πάρου

Τι γίνεται με 
τα καλώδια;

Μεγάλη συζήτηση προηγήθηκε τις προηγούμενες μέρες σχε-
τικά με τα υποβρύχια καλώδια της ΔΕΗ κοντά στον Αμπελά και 
συγκεκριμένα στην τοποθεσία «Άσπρος Γκρεμός», που μετα-
φέρουν ηλεκτρικό ρεύμα από το νησί μας, προς τη Νάξο, Ίο, και 
Μικρές Κυκλάδες.

Σύμφωνα με τις αρχικές καταγγελίες τα υποβρύχια καλώδια 
είχαν βγει στην επιφάνεια του βυθού (ήταν ορατά) και ήταν πι-
θανό να προκαλέσουν πρόβλημα στην υγεία των λουομένων 
της περιοχής, αν τα σώματά τους έρχονταν σε επαφή με τα κα-
λώδια. 

Το σημείο ήταν επικίνδυνο σύμφωνα με τις καταγγελίες και 
οφείλονταν σε κακοτεχνίες των υπευθύνων που τα τοποθέτη-
σαν.

Έτσι, το Λιμεναρχείο Πάρου, στις 18 Ιουλίου, έστειλε κατόπιν 
αυτοψίας στην περιοχή έγγραφο στη ΔΕΗ Πάρου, αφού «[…] 
στην περιοχή Άσπρος Γκρεμός Αμπελά διαπιστώθηκε ότι επί 
της θάλασσας και σε βάθος μικρότερο από μισό μέτρο βρίσκεται 
εκτεθειμένο υποβρύχιο καλώδιο (πιθανόν από την ζεύξη Πά-
ρου-Νάξου) το οποίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τους 
ευρισκόμενους πλησίον του πολίτες». Το έγγραφο του Λιμεναρ-
χείου Πάρου ζητούσε τις ενέργειες της ΔΕΗ, για τη διευθέτηση 
του προβλήματος.

Η απάντηση της ΔΕΔΔΗΕ
Με αφορμή τα δημοσιεύματα σχετικά με τα υποβρύχια κα-

λώδια της ΔΕΗ που «βρίσκονται εκτεθειμένα» στην περιοχή 
Άσπρος Γκρεμός στην Πάρο, ο ΔΕΔΔΗΕ διευκρίνισε ότι τόσο 
τα εν λόγω υποβρύχια καλώδια, όσο και όλο το υπόλοιπο υπο-
βρύχιο δίκτυο αρμοδιότητάς του, είναι πλήρως προστατευμένο 
και δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για τους ανθρώπους, άρα 
και για τους παρακείμενους κολυμβητές.

Σε ανακοίνωσή του ο ΔΕΔΔΗΕ σημειώνει ότι, αυτό διασφαλί-

ζεται γιατί τα εν λόγω 
ειδικά υποβρύχια κα-
λώδια, πλην των συ-
στημάτων  ηλεκτρι-
κής προστασίας που 
τα υποστηρίζουν, 
έχουν από κατα-
σκευής τους ενσω-
ματωμένα υλικά και 
τεχνικές παραγωγής 
που εξασφαλίζουν 
ισχυρή μηχανική προστασία και ηλεκτρική μόνωση.

Επίσης, αυτό επιβεβαιώνεται και από την πολύ καλή κατά-
σταση λειτουργίας του υποβρυχίου δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, συ-
νολικού μήκους πέραν των 1000 Κm, που αν και  έχει εγκατα-
σταθεί σε βάθη μεγαλύτερα των 100 μέτρων, υφιστάμενο έτσι 
υψηλές πιέσεις και καταπονήσεις, ανταποκρίνεται  πλήρως στις 
ενεργειακές απαιτήσεις των νησιών.

Πέραν αυτών όμως ο ΔΕΔΔΗΕ με βάση τις προδιαγραφές 
του, σε βάθη μικρότερα των πέντε μέτρων, εγκαθιστά τα υπο-
βρύχια καλώδιά του σε ορύγματα βάθους περίπου ενός μέτρου 
εντός του βυθού, που καλύπτονται εν συνεχεία με κατάλληλα 
αδρανή υλικά.

Παρόλα αυτά, σε λίγες περιπτώσεις, εμφανίζονται περιστατι-
κά όπου ισχυρά θαλάσσια ρεύματα σε συνδυασμό με έντονες 
καιρικές συνθήκες μπορεί να μετακινήσουν  τα υλικά επικάλυ-
ψης του ορύγματος και να αποκαλυφθεί το καλώδιο. Ανάλογο 
των ανωτέρω είναι και το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο 
όπως εξηγήθηκε δεν εγκυμονεί κανένα κίνδυνο για την ασφά-
λεια των πολιτών.

Πρέπει επίσης να σημειωθεί πως η αρμόδια υπηρεσία του 
ΔΕΔΔΗΕ στην Πάρο αντέδρασε άμεσα στο περιστατικό, καθώς 
έχει ήδη επιθεωρήσει τα καλώδια τα οποία κρίνονται απολύτως 
ασφαλή. Ταυτόχρονα έχει προγραμματιστεί η άμεση επανατο-
ποθέτησή τους στο προβλεπόμενο βάθος.

Καταλήγοντας, η ανακοίνωση αναφέρει ότι ΔΕΔΔΗΕ είναι ο 
υπεύθυνος για την ανάπτυξη, λειτουργία, και συντήρηση του 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, συμπερι-
λαμβανομένων και των εν λόγω υποβρύχιων καλωδίων.

Επιστολή για 
το οδικό δίκτυο

Από τον κ. Ματθαίο Σκούρα, ιδιοκτήτη οικίας στον Παρασπό-
ρο, η εφημερίδα μας έλαβε επιστολή, σχετικά με δρόμο του νη-
σιού μας.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Κύριε Δήμαρχε
Σας υποβάλω την επιστολή αυτή, για να σας περιγράψω την 

πολύ άσχημη και επικίνδυνη κατάσταση που επικρατεί στη Δι-
αδρομή Παροικία - Δελφίνι - Παρασπόρος και να σας προτείνω 
μια άμεση και ανέξοδη βελτίωση / αντιμετώπισή της.  

Κάτοικος πλέον της περιοχής, καθημερινά κινούμαι με το 
όχημά μου από περιοχή Βουνάλι προς το κέντρο της πόλης και 
συναντώ πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν… 
να βαδίσουν στα άκρα του δρόμου μέσα στα χώματα και όπου 

δεν μπορούν πάνω στην άσφαλτο, στη διαδρομή από τις υπέρο-
χες παραλίες του Παρασπόρου και του Δελφινιού προς Παροι-
κία και αντίστροφα, θέτοντας σε πολύ μεγάλο κίνδυνο τη ζωή 
τους!!! Προτείνω την επιτόπου παρουσία σας και τον συντονι-
σμό με τη ΔΕΥΑΠ, που αυτές τις μέρες καλύπτει με τσιμέντο το 
αυλάκι που τοποθετεί σωλήνα, ώστε να δημιουργηθεί σε πρώ-
τη φάση ένα υποτυπώδες πεζοδρόμιο με κατάλληλη διαμόρ-
φωση / επέκταση της κατασκευαζόμενης τσιμεντόστρωσης. 

Το ιδανικό βέβαια θα ήταν η δημιουργία πεζοδρομίου ή πο-
δηλατοδρόμου και στις δύο πλευρές του δρόμου μέχρι την πα-
νέμορφη παραλία του Παρασπόρου, για την πλήρη αναβάθμι-
ση της περιοχής και την διαφήμιση της Πάρου στο εξωτερικό 
καθώς στην περιοχή, ως γνωστόν, διαμένουν ή επισκέπτονται 
πολίτες από πολλά μέρη του κόσμου.  

Συμβολικά προτίθεμαι να καταβάλω το κόστος κατασκευής 
δέκα μέτρων τσιμεντόστρωσης / πεζοδρομίου και να παραθέ-
σω επιτόπου τις προτάσεις / απόψεις / ιδέες μου επί του θέ-
ματος».
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Το τελευταίο χρονικό διάστημα το ΚΚΕ και η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, έχουν 
βρεθεί στο επίκεντρο μίας πολιτικής επίθεσης, που όμως κατά τους παρατηρητές 
των εξελίξεων έχει ξεπεράσει κάθε όριο πολιτικής ευπρέπειας και γίνεται πλέον με 
πισώπλατα χτυπήματα.

Τελευταίο θύμα αυτής της προσπάθειας ήταν ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρω-
σης Πάρου, κ. Κ. Ροκονίδας. Ο τελευταίος έγινε δέκτης την Τρίτη 30 Ιουλίου, ενός 
λιβελογραφήματος –που όμοιό του δεν έχει παρουσιαστεί ουδέποτε στην Πάρο- 
από ιστοσελίδα Παριανής εφημερίδας, που ειδικεύεται σε λακκούβες και θεωρεί πως 
οτιδήποτε κακό γίνεται σ’ αυτή τη χώρα, υπαίτιοι είναι οι κ.κ. Γ. Ραγκούσης και Χρ. 
Βλαχογιάννης. Μάλιστα, σύμφωνα με το ιστολόγιο της Παριανής εφημερίδας ο δή-
μαρχος, κ. Βλαχογιάννης, είναι ο υπεύθυνος της τελευταίας φωτιάς στο Βουτάκο!

Οι επιθέσεις
Τόσο ο κ. Ροκονίδας όσο και η Λαϊκής Συσπείρωση Πάρου, στις τελευταίες συνε-

δριάσεις του δημοτικού συμβουλίου έχουν δεχθεί απαράδεκτες λεκτικές επιθέσεις. 
Αρχικά, κατήγοροί τους ήταν σύμβουλοι της «Πάρος-ΑΞΙΑ». Άλλοτε κατηγορούσαν 
τον κ. Ροκονίδα ως θαυμαστή της Βόρειας Κορέας (!) και άλλοτε ότι αποζητά την 

εξαθλίωση του πολίτη, για να αποκομίσει ο πολιτικός του χώρος οφέλη! Ακόμα, χα-
ρακτηριστική είναι και η φράση που ξεστομίστηκε, σε συνεδρίαση και προς τον κ. Σ. 
Χουλιάρα από εκλεγμένο μέλος της «Πάρος-ΑΞΙΑ» όταν ο τελευταίος προσπάθησε να 
πει την άποψή του σ’ ένα θέμα. Η σύμβουλος της «Πάρος-ΑΞΙΑ» ζήτησε να μάθει αν 
ο κ. Χουλιάρας είναι δημοτικός σύμβουλος, ώστε να λαμβάνει το λόγο στο δημοτικό 
συμβούλιο…

Καταγγελία για ύποπτες υπόγειες διαδρομές
Στις 25/7 ο δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ Πάρου, κ. Σωτ. Καστρουνής, δημοσιο-

ποίησε ένα δελτίο τύπου περί του γραφείου του ΕΟΠΥΥ στην Πάρο. Στην ανακοίνωσή 
ου μεταξύ άλλων έγραφε:

«[…] Για την Πάρο την Νάξο και την Άνδρο δόθηκε η δυνατότητα παραμονής του 
υπαλλήλου και δημιουργία γραφείου Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με την προϋπόθεση της εξασφάλι-
σης της στέγης του από το Δήμο ή άλλο φορέα (..) Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ρο-
κονίδας είχε αρνητική άποψη, θεωρώντας ότι το θέμα πρέπει να το λύσει κεντρικά ο 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Δυστυχώς με την άποψη αυτή ταυτίστηκε και ο Δήμαρχος κ. Βλαχογιάννης 
με τη δικαιολογία επιπλέον ότι δεν υπάρχει χώρος. Η κατακλείδα λοιπόν είναι πως 
από τα τρία νησιά που είχαν την δυνατότητα να κρατήσουν τον υπάλληλο προς όφελος 

Μην το επιτρέψουμε...
Συκοφάντηση ΚΚΕ
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των κατοίκων τους, η Πάρος φαίνεται ότι δε θα την εκμεταλλευτεί και το νησί θα μείνει 
χωρίς γραφείο Ε.Ο.Π.Υ.Υ.».

Στις 28/7 η Λαϊκή Συσπείρωση δημοσιοποίησε δελτίο τύπου ως απάντηση στα 
όσα ισχυρίστηκε ο κ. Καστρουνής. Η απάντηση είχε ως εξής:

«Σχετικά με το δελτίο τύπου της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Πάρου  για τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ,  
στις 25-7-2013, το ερώτημα όσων παρακολούθησαν την τελευταία συνεδρίαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να είναι ένα:

Γιατί κύριοι λέτε ψέματα και διαστρεβλώνετε;
Ανεξάρτητα απ’ αυτό, το δελτίο τύπου είχε προφανή σκοπιμότητα:
- Να φανεί ότι η ΚΕΠ είναι υπέρμαχος των συμφερόντων των ασφαλισμένων και 

ταυτόχρονα να αναδείξει, ότι κάποιος άλλος, αλήθεια ποιος (;), στρέφεται ενάντια 
στα συμφέροντα τους.

- Να προχωρήσει η ΚΕΠ σε μια προσωπική επίθεση-στοχοποίηση, με κάλπικη 
αφορμή, κατά του δημοτικού συμβούλου Κ. Ροκονίδα. Ο Κ. Ροκονίδας είναι ο 
επικεφαλής της παράταξης «Λαϊκής Συσπείρωσης» και όχι σκέτο κ. Ροκονίδας, 
γεγονός που  διέφυγε του δελτίου όχι τυχαία. Τυχαία επίσης δεν είναι και η επιλογή 
του χρόνου αυτής της επίθεσης που τα πυρά κατά της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
δείχνουν να συντονίζονται... και να συνωστίζονται... ενόψει των επόμενων 
εκλογών.

Όμως, καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται.Επί της ουσίας λοιπόν. 
Αντί κάποιοι να αναζητούν τις ευθύνες της ανελέητης επίθεσης που δέχονται οι ερ-

γαζόμενοι σε αυτούς που παράγουν και εφαρμόζουν τη πολιτική που εξαθλιώνει το 
λαό μας,

αντί να στήνουν στο τοίχο αυτούς που καταργούν κάθε μέρα τα ασφαλιστικά δικαι-
ώματα,

εμφανίζουν σαν «αριστερή», «προοδευτική» πρόταση την παραχώρηση στέγης 
στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον Δήμο, δηλαδή στο Υπουργείο Υγείας, δηλαδή σε αυτούς που 
μας στερούν συνειδητά το δικαίωμα στην δημόσια δωρεάν υγεία.

Ζητούν με άλλα λόγια και με δεδομένη την ανυπαρξία ελεύθερου δημοτικού χώ-
ρου, να πληρώσει ο παριανός λαός αυτό που χρυσοπληρώνει με τις ασφαλιστικές ει-
σφορές, τα φορολογικά βάρη και τις δαπάνες υγείας.

Η συνέχεια, δηλαδή, της λογικής που θέλει να πληρώνουμε για να φιλοξενούμε 
γιατρούς, νοσηλευτές, ΕΚΑΒίτες, να πληρώνουμε δηλαδή αυτό που δικαιούμαστε 
εμείς και τα παιδιά μας.

Απέναντι σε αυτόν τον «ρεαλισμό», που αποδέχεται τη σημερινή πραγματικότητα 
σαν τη προοπτική για τη ζωή μας στο μέλλον και πασχίζει να μας πείσει, δήθεν, για 
μια άλλη «αριστερή-προοδευτική διαχείριση της εξαθλίωσης», ΕΜΕΙΣ ΑΠΑ-
ΝΤΑΜΕ:

Ο δρόμος για τους εργαζόμενους και όλους αυτούς που μοχθούν για το με-
ροκάματο τους, τα λαϊκά στρώματα στο σύνολο τους, είναι ΕΝΑΣ. Αυτός του 
συντονισμένου αγώνα που με συνέχεια και συνέπεια αναδεικνύει ότι η λύση 
βρίσκεται στα χέρια των εργαζομένων και όχι στις δήθεν «ικανότητες» κά-
ποιων επίδοξων και αυτόκλητων «σωτήρων».

Στις 31/7 η ΚΕΠ δημισοποίησε το παρακάτω κείμενο:
«Είναι σε όλους γνωστό ότι ανάμεσα στην Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου και την 

Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου υπάρχουν αρκετές διαφορές, κύρια σε ότι αφορά τις θέσεις 
και τη στάση των δύο παρατάξεων στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Θεωρούμε απαράδεκτη την σφοδρότητα και την επιθετικότητα της απάντησης της 
Λαϊκής Συσπείρωσης, σε ότι αφορά την θέση και πρόταση του Δημοτικού Συμβούλου 
της ΚΕΠΠ Σωτήρη Καστρουνή, για το θέμα του κλεισίματος του Γραφείου του ΕΟΠΠΥ 
στο νησί. Για το λόγο αυτό και είχαμε ετοιμάσει την έκδοση σχετικού Δελτίου Τύπου με 
την Πολιτική μας Απάντηση στην Ανακοίνωση της Λαϊκής Συσπείρωσης. 

Παρ’ όλα αυτά, αποφασίσαμε να μην το δώσουμε στη δημοσιότητα, γιατί αντιληφθή-
καμε ότι είναι σε εξέλιξη, με αφορμή και τις δικές μας διαφωνίες, μια αήθης και 
βρώμικη επίθεση, με κτυπήματα κάτω από την μέση, από τοπικό ΜΜΕ, ενάντια στον 
εκπρόσωπο της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Παράταξη του 
γενικότερα. Από τη μεριά μας:

- Δεν θέλουμε να υπάρξει, ούτε καν, η υποψία ότι συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους  
«πολιτικά»  παιχνίδια και αθλιότητες. Σταματάμε λοιπόν το θέμα εδώ και θα ξανατοπο-
θετηθούμε, αν και όταν το κρίνουμε απαραίτητο.

- Δεν θέλουμε οι υπάρχουσες και απόλυτα θεμιτές διαφορετικές απόψεις μέσα 
στα πλαίσια της Αριστεράς, να γίνονται βορά στα θηρία, και να χρησιμοποιούνται σαν 
αφορμή για τέτοιες απαράδεκτες πραχτικές.  

- Δεν θέλουμε να ρίξουμε λάδι στη φωτιά και οι θέσεις μας να χρησιμοποιηθούν , 
επιλεκτικά διαστρεβλωμένες, στη αρένα για την προώθηση ύποπτων υπόγειων δια-
δικασιών.

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών θα ξαναφέρει το θέμα του ΕΟΠΠΥ,  στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, μαζί με συγκεκριμένη πρόταση για την  επίλυση του. Για μας προέ-
χει ο, πέρα από ιδεοληψίες, αγώνας για τη  βελτίωση και όχι την χειροτέρευση, 
των συνθηκών διαβίωσης του Πολίτη».

Η συνέχεια
Το παραπάνω θέμα δεν προμήνυε σε τίποτα τα όσα θα επακολουθούσαν στο δη-

μοσίευμα του blog της Παριανής εφημερίδας, κατά του κ. Ροκονίδα. Ο συντάκτης του 
κειμένου χρησιμοποιώντας διάφορα τεχνάσματα για να αποδείξει πως ο κ. Ροκονίδας 

είναι πολιτικός συνεργάτης (!) του κ. Βλαχογιάννη, προχώρησε και σε πιο αισχρούς 
ισχυρισμούς για τον πολίτη Ροκονίδα! 

Έτσι, έγραψε περί του ότι ο κ. Ροκονίδας πλουτίζει από εργασία του ιδιωτικού το-
μέα(!) εκμεταλλευόμενος την αδυναμία στο χώρο της εκπαίδευσης του δημόσιου 
τομέα, ότι ήρθε «ξεβράκωτος» στην Πάρο και πλούτισε και χίλιες άλλες ανυποστή-
ρικτες θέσεις, όπως του ότι είναι ιδιοκτήτης «μαγαζάρας». Τέτοια «πολιτική» κριτική 
του έγινε…  

Η αντεπίθεση
Στις 31/7 η ΚΟΒ Πάρου του ΚΚΕ, με τίτλο: «Ιδού το βασίλειο της σαπίλας», δη-

μοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Η χυδαιότητα της συκοφαντίας, η συνειδητή διαστρέβλωση, η μικρότητα, η φτή-

νια, ο εκσυγχρονισμένος «αυριανισμός», η αναζήτηση πολιτικής στοίχισης μέσω της 
προβοκάτσιας για εξασφάλιση του «μεροκάματου», το λανσάρισμα της απρέπειας και 
της προσβολής σαν δήθεν «μαχητική», «ηρωϊκή», «αντιμνημονιακή» δημοσιογραφία, 
αλλά και η «εκτέλεση συμβολαίων» έχουν βρει τον τοπικό τους εκφραστή :

Τον «παριανοΝΕΑνισμό»!!

Γέννημα- θρέμμα  του συστήματος, που επειδή σήμερα «φτύνει εκεί που 
έγλειφε εχτές», νομίζει ότι ο κόσμος ξεχνά τον ρόλο του στην πρόσφατη ιστο-
ρία του νησιού. 

Πάει πολύ να ζητάει όντας υπηρέτης του συστήματος, που με αγωνία αναζητά τα νέα 
πολιτικά του αφεντικά, να του απολογηθούμε, γιατί αγωνιζόμαστε σήμερα να μεγαλώ-
σουμε τα παιδιά μας και  αύριο για να αλλάξουμε το σάπιο κόσμο που αυτός υπηρετεί.  

Για μας που σαν κόμμα φάγαμε με το κουτάλι τη λάσπη από «Κουρήδες», «Πάγκα-
λους» και άλλα τέτοια αστέρια του συστήματος για κότερα, βίλλες, «Γερμανό» και πάει 
λέγοντας, ξέρουμε τι σημαίνει «εκτέλεση συμβολαίου» από δαύτους και δεν μας φοβί-
ζουν. Απομένει μόνο να μάθουμε τον εντολοδόχο του «συμβολαίου».

Ας έχει λοιπόν το νου του ο παριανός λαός για το τι ξανασχεδιάζουν οι επίδοξοι από 
το παρελθόν «σωτήρες και προστάτες» του».

«Αποδελτίωση» του θέματος
Τα πισώπλατα χτυπήματα των δημοτικών εκλογών ξεκίνησαν πολύ νωρίς. Αυτή 

είναι η πρώτη αλήθεια. Γιατί όμως, ο κύριος στόχος πολλών, είναι το ΚΚΕ, θα ρωτήσει 
-σωστά- ο αναγνώστης;

Η πρώτη απάντηση είναι απλή. Κανείς από τους υπόλοιπους τρεις συνδυασμούς 
του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, δεν γνωρίζει πως θα κατέλθει στις εκλογές του 
Μαΐου 2014, αν κατέλθει, και με ποιες άλλες συμμαχίες θα κατέλθει. Αυτή τη στιγμή 
ένα είναι σίγουρο, όσο και το ότι ο ήλιος βγαίνει κάθε πρωί. Η Λαϊκή Συσπείρωση, αν 
συγκεντρώσει το μίνιμουμ των υποψηφίων που χρειάζεται, θα είναι παρούσα στις 
δημοτικές εκλογές. Είτε 5% συγκεντρώσει, είτε 10% συγκεντρώσει, είτε οποιοδήποτε 
άλλο νούμερο, θα είναι παρούσα. Αυτό ενοχλεί πολλούς. Και αυτό, διότι, όλοι θεω-
ρούν ότι το οποιοδήποτε ποσοστό πάρει η Λαϊκή Συσπείρωση, τους ανήκει…

Από την άλλη, ειδικά αυτή την εποχή, το ΚΚΕ φαίνεται ότι είναι ο εύκολος στόχος. 
Με ευκολία κάποιος μπορεί να πετάξει ένα τσιτάτο του στιλ «είσαστε προσκολλημένοι 
στο χθες» και να «καθαρίσει». Μέχρι και να φανεί μάγκας, στο μπαρ το βράδυ με τους 
φίλους του γι’ αυτό που είπε. Όλες, μα όλες, οι υπάρχουσες δημοτικές παρατάξεις, 
όπως και αυτές που είναι στην «απέξω», θεωρούν ότι οι απόψεις Ροκονίδα, που πεί-
θουν και πολλούς εκτός ΚΚΕ, είναι επικίνδυνες διότι τους κλέβουν ψήφους…

Η ομάδα κρούσης κατά Ροκονίδα
Το όλο σκηνικό κατά Ροκονίδα και Λαϊκής Συσπείρωσης, έχει στηθεί κυρίως από 

μία ομάδα που είναι σε απόλυτη συνεργασία –αποδεδειγμένα- και συγγραφεί στην 
εφημερίδα που στο blog της γράφτηκε το απαράδεκτο κείμενο, κατά ουσιαστικά ΚΚΕ.

Η ομάδα αυτή, απαρτίζεται από άτομα που ουσιαστικά –έστω και αν μέχρι χθες, δεν 
μιλιόταν μεταξύ της- δεν έχει από κανέναν πολιτικό φορέα στήριξη. Είναι άτομα που 
ψάχνουν ως πολιτικοί σαλτιμπάγκοι να βρουν πολιτικό μεροκάματο. Κάποιοι εξ 
αυτών προσπάθησαν να βρουν ρόλο μέσα στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν τους βγήκε… 
Μαζί τους παρέσυραν και άτομα που βρίσκονταν στην «Πάρος-ΑΞΙΑ». Δύο άτομα από 
εδώ, δύο άτομα από εκεί, κατάφεραν και έκαναν μία ομάδα επιπέδου αγώνα 5Χ5 στα 
Κακάπετρα… Μέχρι εκεί. Αυτή η ομάδα βρήκε και επικοινωνιακή στήριξη από άτομο 
που –λογικότατα- σκέφτεται το επαγγελματικό του μέλλον στις εκλογές του 2014, 
καθώς έχει αποκλειστεί απ’ όλους, λόγω της εμπάθειας που δείχνει σε οτιδήποτε και 
λόγω του χαρακτήρα του. Η «επικοινωνιακή» στήριξη γνωρίζει (το έχει δηλώσει άλ-
λωστε σε δεκάδες συμπολιτών μας), πως αργά ή γρήγορα, πρέπει να πηδήξει από το 
σχήμα Πρωτολάτη, για να βρει άλλο όχημα και να στηριχθεί επαγγελματικά στις εκλο-
γές του 2014. Γνωρίζει τόσα πολλά πράγματα για την «Πάρος-ΑΞΙΑ», και έχει γι’ αυτό 
αποδεικτικά στοιχεία, που είναι σίγουρο πως μέσα σ’ ένα Σάββατο, μπορεί να κάνει 
να παραμιλούν οι λιγοστοί πιστοί της μείζονος αντιπολίτευσης. Η ομάδα έχει όμως 
και «πολιτικά κολλήματα». Θέλει να εμφανίζεται κεντροαριστερή και αντιμνημονιακή, 
ενώ έχει άριστες σχέσεις –και επαγγελματικές- με το σύστημα. Το ΚΚΕ, ουδέποτε 
(ίσως από αίσθηση), δεν τους έκανε ούτε παρέα και από την άλλη, όπως γράψαμε πιο 
πάνω, τους χαλάει τη σούπα του προφίλ που θέλουν να δώσουν στην ομάδα τους.

Τα πισώπλατα χτυπήματα και οι λίβελλοι μόλις άρχισαν. Το ΚΚΕ, απλά είναι η αρχή 
για την ομάδα, που σημειώστε όμως, έχει 2-3 χορηγούς με πολλά χρήματα για τα 
αρχικά τουλάχιστον μεροκάματα στους υβριστές της πολιτικής ζωής του νησιού.  
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Διαχείριση 
υδάτινων πόρων

Στις μέρες μας πρέπει να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι 
δυνατόν να γίνει οποιαδήποτε συζήτηση για την ανάπτυ-
ξη μιας περιοχής, χωρίς να λαμβάνει υπόψη της μια από 
τις βασικές προϋποθέσεις της, το νερό. Και συγκεκριμέ-
να την εκμετάλλευση και την διαχείριση των υδάτινων 
πόρων.

Μια υδατική πολιτική πρέπει να εξασφαλίζει στόχους, 
ώστε η διαχείριση των υδάτων, να μην επηρεάζει αρνη-
τικά την ποιότητα και ποσότητα των υδάτινων πόρων.

Γι’ αυτό δεν είναι δυνατό να σπαταλάμε το φυσικό 
απόθεμα νερού που ούτως ή άλλως είναι περιορισμένο 
και που αύριο πιθανόν να το πληρώνουμε πανάκριβα. 
Οφείλουμε με συγκεκριμένα έργα, όπως μικρά φράγ-
ματα να διατηρήσουμε και να αξιοποιήσουμε το νερό 
χωρίς να σπαταλάμε αλόγιστα τα πολύτιμα αποθέματά 
μας. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε τη συλλογή βρόχι-
νων υδάτων και να κατευθύνουμε τη χρήση τους για 
άρδευση οικιακών κήπων και άλλες εργασίες με χα-
μηλές ποιοτικές απαιτήσεις. Οφείλουμε περαιτέρω να 
διασφαλίσουμε την ποιότητα των υδάτων του νησιού. 
Να ενημερώσουμε τους αγρότες, τους επιχειρηματίες 
και τους κατοίκους σχετικά με εναλλακτικές μορφές 
άρδευσης και με ηπιότερη χρήση νερού.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1. Επίσπευση της υλοποίησης των προβλεπόμενων 
στην Οδηγία 2000/60 δράσεων με ουσιαστικότερη υιο-
θέτηση της αρχής της ολοκληρωμένης διαχείρισης των 
νερών σε επίπεδο νησιού.

2. Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και εφαρ-
μογή των διαχειριστικών σχεδίων.

3. Ιεράρχηση των λύσεων με βάση το καθαρό κοινω-
νικό κόστος. Αυτό εκτιμάται ότι φέρνει ως προτεραιό-
τητα μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, όπως, ενδεικτικά: 
- Τιμολόγηση του νερού με βάση τον όγκο της κατανά-
λωσης. - Καταμέτρηση όλων των χρήσεων, συμπερι-

λαμβανόμενων και των ιδιωτικών γεωτρήσεων. - Έλεγ-
χος της τήρησης των όρων της άδειας χρήσης.  

4. Απλοποίηση του καθεστώτος αδειοδότησης δεξα-
μενών συλλογής όμβριων υδάτων. 

5. Εύλογη είναι η εξέταση της δυνατότητας εφαρμο-
γής (μελέτες σκοπιμότητας, μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων, κ.λπ.) νέων τεχνικών λύσεων στον οικια-
κό τομέα όπως: - Διαχωρισμός δικτύου πόσιμου νερού 
και δημιουργία δικτύου υδάτων δευτερεύουσας χρή-
σης. - Συλλογή βρόχινων υδάτων και χρήση τους για 
άρδευση οικιακών κήπων και άλλες εργασίες με χαμη-
λές ποιοτικές απαιτήσεις.

6. Εφαρμογή νέων λύσεων εναλλακτικής διαχείρισης 
υδατικών πόρων, (αφαλάτωση, ανακύκλωση, ανανεώ-
σιμες πηγές ενέργειας).

7. Απαραίτητη είναι η καλλιέργεια περιβαλλοντικής 
συνείδησης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της ευαισθη-
τοποίησης και της διαρκούς περιβαλλοντικής ενημέρω-
σης.

8. Άμεση Συγκρότηση του Συμβουλίου Υδάτων της 
Περιφέρειας.

9. Στελέχωση της Δ/νσης Υδάτων Περιφέρειας Κυ-
κλάδων ώστε να ασκήσουν ολοκληρωμένη διαχειριστι-
κή πολιτική.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑ

1. Αντικατάσταση παλαιών - προβληματικών δικτύων 
ύδρευσης. 

2. Κατασκευή μικρών φραγμάτων για εμπλουτισμό 
του Υδροφόρου ορίζοντα.

3. Κατασκευή φράγματος στην περιοχή Καβάκι Πα-
ροικιάς (περιοχή ενδεδειγμένη για το σκοπό αυτό).

4. Αξιοποίηση των υδάτων στην περιοχή Δρυού.

Πάρος Αξία
Δηµοτική παράταξη για την Πάρο

Τα 
καθημερινά… 

Θα ήθελα μία ημέρα να φέρω στην εφημερίδα κά-
ποιους αρμόδιους των τοπικών αρχών και να τους 
βάλω να καθίσουν δίπλα μου 
για να ακούνε τι λέει ο κόσμος 
του νησιού για τα προβλήματα 
καθημερινότητας.

Πάρα πολλές φορές, εκνευ-
ρίζομαι με την απάθεια αρμό-
διων για θέματα, που δεν είναι 
ιδιαίτερα δύσκολα να λυθούν. 
Έτσι και εμείς στην εφημερίδα 
ερχόμαστε σε δύσκολη θέση, 
αφού πολλοί συμπατριώτες μας 
πιστεύουν ότι ίσως θα μπορούσαμε και εμείς οι ίδιοι 
να τους λύσουμε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. 
Άντε να τους εξηγήσεις όμως κάποια πράγματα…

Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Την περασμένη 
Δευτέρα μας παίρνει τηλέφωνο ένας νέος άνδρας και 
μου λέει: «Θα ήθελα να σας πω κάτι για τους χώρους 
στάθμευσης. Υπάρχει εδώ και ένα χρόνο ένα αυτοκί-
νητο εγκαταλειμμένο».

- «Το έχετε πει στην αρμόδια υπηρεσία;».
«Ε και; Το έχω πει αλλά το αυτοκίνητο παραμένει 

εκεί, εδώ και ένα χρόνο! Τους έχω πει ακόμα και για 
κάποια απαράδεκτα συνθήματα που είναι γραμμένα 
στους τοίχους και ότι πρέπει να σβηστούν. Από πού 
να αρχίσω και που να τελειώσω;».

- «Μισό λεπτό. Το Τοπικό Συμβούλιο τι λέει γι’ αυτά 
τα θέματα;».

«Άκου. Εγώ, είμαι ένας απλός πολίτης. Τα βλέπω 
λοιπόν καθημερινά. Οι αρμόδιοι της περιοχής δεν 
τα βλέπουν αυτά; Δουλευόμαστε τώρα; Γράφτε στη 
«Φωνή», μπας και ντραπούν λίγο και πάνε να κάνουν 
τις ενέργειες που πρέπει. Α, μην ξεχάσεις να γράψεις 
και για τα σήματα της τροχαίας στο δρόμο που δεν 
φαίνονται και δεν είναι καθαρά».

Πάμε παρακάτω τώρα. Την επόμενη μέρα με παίρ-
νει μία κυρία τηλέφωνο. Ασταμάτητη, μου λέει:

«Είμαι γέννημα-θρέμμα Παροικιάς. Αυτό που γίνε-
ται στα πάρκινγκ με τα εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα, 
πρέπει να γίνεται μόνο εδώ».

- «Μην το λέτε αυτό, μην το λέτε… Υπάρχουν και 
αλλού. Σχεδόν σε όλα τα πάρκινγκ στην Πάρο… Δεν 
είναι μόνο η Παροικιά».

«Θέλω να σας πω και για τα παρκαρίσματα στους 
δρόμους γύρω από το λιμάνι που έχει γίνει ελεύθε-
ρο πάρκινγκ για τα πούλμαν και τα αυτοκίνητα των 
δωματίων και των ξενοδοχείων. Εδώ μένεις και συ. 
Γράφτα!».

- «Τα έχουμε γράψει αυτά κυρία, αλλά…».
«Να τους τα ξαναγράψεις! Να γράψεις και ότι λόγω 

αυτών των παρκαρισμάτων στο λιμάνι κάποιοι χά-
νουμε ώρες στους δρόμους, δίχως κανένα λόγο. Πες 
και για τις ράμπες των πεζοδρομίων που είναι για τα 
άτομα με κινητικό πρόβλημα και πάνε και εκεί και 
παρκάρουν».

- «Και αυτά τα έχουμε γράψει κυρία, αλλά…».
Θα μπορούσα να γράφω δεκάδες παρόμοιων δι-

αλόγων που γίνονται σε καθημερινή βάση ή και για 
άλλα παράπονα που λαμβάνουμε μέσω του ηλεκτρο-
νικού ταχυδρομείου της «Φωνής». Τα περισσότερα 
από αυτά τα προβλήματα έχουν λύση. Παρόλα αυτά 
φαίνεται ότι κάποιοι τα θεωρούν προβλήματα «β’ κα-
τηγορίας» και δεν τους δίνουν άμεσες λύσεις. Όμως 
είναι πραγματικότητα και είναι η καθημερινότητά μας. 
Για πολλούς συμπολίτες μας παρόμοιες καταστάσεις 
είναι πολύ πιο σοβαρές από κάποιες άλλες. Μία μα-
τιά, ιδιαίτερα εκεί που τα πράγματα είναι έξω από τη 
«βιτρίνα» και πολλοί θα ανακαλύψουν τόσο την πα-
ραβατικότητα των συμπολιτών μας, όσο και την αδι-
αφορία ή την άγνοια, των τοπικών αρχών.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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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

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

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικία 
100 τµ, ηµιτελή, µε πανορα-
µική θέα. Τιµή: 90.000 €. 
Τηλ.: 6977336620

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΘΕΣΗ 
ΚΑΣΤΡΟ), πωλείται γκαρ-
σονιέρα. Τηλ.: 6972758226 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πω-
λείται µονοκατοικία 100 τµ, 
2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι µε 
τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 115.000 
€.  Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής . Τηλ. 
6932285768

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΑΛΥΚΗ, πωλεί-
ται αγροτεµάχιο 4,5 
στρέµµατα, 500 µέτρα α-
πό την παραλία Αλυκής, σε 

αµφιθεατρική θέση. Τηλ.: 
6977362305, 6970810461

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, 
πωλείται οικόπεδο 4.100 τµ, 
µε θέα την Αντίπαρο. Έτοι-
µο προς ανοικοδόµηση 160 
τµ, µε περίφραξη, ∆ΕΗ και 
άδεια. Τηλ.: 6978590303, 
6980381742  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ζητείται προς 
ενοικίαση γκαρσονιέ-
ρα ή δυάρι, για όλο το 
χρόνο, κατά προτίμηση 
επιπλωμένο, εκτός παρα-
δοσιακού οικισμού. Τηλ.: 
2284028025 

ΝΑΟΥΣΑ (και 
γύρω περιοχές), οικο-
γένεια ζητά κατοικία για 
ετήσια ενοικίαση, µε τέσσε-
ρα υπνοδωµάτια, κεντρική 
θέρµανση. 
Τηλ.: 6979819470

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

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

ΛΥΚΑΒΗΤTΟΣ (ΑΜΠΕ-
ΛΟΚΗΠΟΙ), ενοικιάζεται 
ισόγεια γκαρσονιέρα, πλή-
ρως ανακαινισµένη, 
εύκολη πρόσβαση σε µέσα 
συγκοινωνίας. Ιδανική για 
φοιτητές. Τηλ.: 6972001059 
(Αναστασία) 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, (2 χιλιόµετρα 
από το λιµάνι της Παροι-
κίας) ενοικιάζεται για την 
καλοκαιρινή περίοδο, γκαρ-
σονιέρα 40 τµ δίχωρη. Τηλ.: 
2284022302

ΛΕΥΚΕΣ (Πάνω Χωριό), 
ενοικιάζεται επιπλωµέ-
νο δυάρι, για σεζόν ή για 
µόνιµα. Τιµή λογική. Τηλ.: 

2284043195, 6932656851 
(Βιτζηλαίου Παρασκευή) 

ΠΑΡΟΙΚΊΑ (ΚΑΚΆΠΕ-
ΤΡΑ), ενοικιάζονται 2 
διαµερίσµατα, 100 τµ έ-
καστο, καλοριφέρ, θέα, 
260€ και 350€ αντίστοιχα, 
επιπλωµένο ή µη. Τηλ. 
6932285768.

ΛΙΒΆΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΊΑΣ, 
ενοικιάζεται studio, επι-
πλωµένο µε κουζίνα και 
πλυντήριο ρούχων. Τηλ.: 
6989871269, 6975328459

ΑΓ. ΡΑΦΑΗΛ, ενοικιάζεται 
2άρι, 55 τµ, µε αυτόνοµη 
θέρµανση και air-condition. 
Τηλ.: 6976698351 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ, ζητείται 
προς αγορά µονοκατοικία 
µε κήπο, όχι κολληµένη µε 
άλλο ακίνητο. Εγγυηµένη ε-
χεµύθεια. Τηλ.: 6945169793

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛ-
ΓΑΡΙΑ, 42 ετών, ζητάει 
εργασία σε σπίτι, για εξυπη-
ρέτηση ηλικιωµένων. Τηλ.: 
6938553525 

ΕΛΛΗΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙ-
ΑΡΧΗΣ, µόνιµος κάτοικος 
Πάρου, µε συστάσεις, προ-
σφέρει φύλαξη, συντήρηση, 
διαχείριση συγκροτήµατος 
οικιών ή άλλων χώρων για 

όλο το χρόνο µε ανταλλαγή 

δωρεάν διαµονή σε οικία 2-3 

δωµατίων στον ίδιο χώρο ή 

και αλλού. Τηλ: 6976433642   

ΈΜΠΕΙΡΗ ΘΕΑΤΡΟΠΑΙ-
ΔΑΓΩΓΌΣ,αναλαµβάνει 

υπεύθυνα τη φροντίδα 

(babysitting) και τη δηµιουρ-

γική απασχόληση παιδιών 

στον χώρο σας, καθώς και 

τη διοργάνωση πάρτυ, µε 

πολύ προσιτές τιµές. Τηλ. 

6932583634

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΚΥΡΙΑ ΕΜΠΕΙΡΗ, ζητεί 

εργασία για φύλαξη ηλικι-

ωµένων, εσωτερική. Τηλ.: 

6948745078 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για 

µερική απασχόληση σε θέση 

γραµµατειακής υποστήρι-

ξης. Απαραίτητο πτυχίο ΙΕΚ, 

ΤΕΙ σχετικό µε χρήση Η/Υ. 

Βιογραφικά στο : kmparos@

epapsy.gr, fax 22840 22011

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟΣ ζητείται. 

∆ιαµέρισµα µε πισίνα στην 

περιοχή Βούλας. Τιµή φιλι-

κή. Τηλ.: 6971894290

ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΚΡΕ-
ΒΑΤΙΑ ζητούνται, µονά και 

διπλά, µε τα στρώµατα, κο-

µοδίνα, καρέκλες και λοιπά 

έπιπλα. Τηλ.: 6943511925 

(κος Βασίλης) 

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€

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ

πώληση |  κατασκευή |  επ ισκευή

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

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ

τιµές χονδ
ρικής!

ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥΑΝΤΑΛΛΑΓΗ & ΑΓΟΡΑ ΧΡΥΣΟΥ

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Γεωργία Κυπραίου

∆ιαιτολόγος - ∆ιατροφολόγος BSc

Τηλ.: 22843 00508 | Κιν.: 693 6585744
e-mail: geo_kypraioy@hotmail.com

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ 

Ο Andrew Joseph Allen του Andrew Pallata και 
της Barbara Canseco και η Ελένη Βασιλάκου του 
Νικολάου Βασιλάκου και της Αριστέας Βαρδουλιά 
πρόκειται να παντρευτούν τον Ιούλιο στη Νάουσα 
Πάρου. 

Ξεκίνησε στην Νάουσα την λειτουργία του, το νέο 
χημικό εργαστήριο του χημικού κ. Μπάμπη Τσιράκη.

Σε ένα άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο παρέχονται 
υπηρεσίες στον τομέα αναλύσεων οίνου, νερού, πο-
τών και τροφίμων. Οι υπηρεσίες διαφοροποιούνται 
και καθορίζονται ανάλογα με τις ανάγκες του καθ 
ενός. Εξυπηρετούνται ιδιώτες αλλά και επιχειρήσεις. 
Έτσι, μπορεί να έχει ουσιαστική βοήθεια ακόμα και ο 
ερασιτέχνης οινοποιός, ώστε να παράγει το δικό του 
κρασί με τις σωστές αναλύσεις σύμμαχο στην παρα-
γωγή ενός εύγεστου κρασιού. Φυσικά και ο επαγ-
γελματίας διασφαλίζει με την επιστημονική υπο-
στήριξη και την παρακολούθηση των απαραίτητων 
παραμέτρων, την ποιότητα των προϊόντων του. Η 
δυνατότητα ανάλυσης δειγμάτων εδώ στο νησί εξοι-
κονομεί χρόνο, χρήματα και κυρίως διασφαλίζει την 
αποφυγή λάθους στα αποτελέσματα των αναλύσεων 
λόγω του τρόπου αποστολής δειγμάτων σε κέντρα 
εκτός του νησιού.

Νάουσα-δίπλα στο ΚΤΕΛ
Τηλ.: 6977713005 και 22840 44023
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Νέος σύλλογος 
στον Αμπελά

Η προσωρινά διοικούσα επιτροπή του εξωραϊστικού 
– πολιτιστικού συλλόγου «Αμπελάς Πάρου», προσκαλεί 
τα μέλη και τους φίλους του Αμπελά, σε γενική συνέ-
λευση και εκλογές, για την ανάδειξη του πρώτου Διοι-
κητικού Συμβουλίου.

Η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Αυ-
γούστου, στις 6 το απόγευμα, στο ξενοδοχείο «Μαργα-
ρίτα», στον Αμπελά.

Σε ανακοίνωση του 
νέου συλλόγου ση-
μειώνονται τα εξής: 
«Καλούμε όλους όσοι 
κατοικούν ή διαμέ-
νουν στην περιοχή του 
Αμπελά, να αγκαλιά-
σουν την προσπάθεια 
αυτή, να συμμετέχουν 
και να πλαισιώσουν τις 
δράσεις μας. Δηλώσετε 
την υποψηφιότητά σας 
στα τηλέφωνα 22840-
52362 και 22840-52376. Σας περιμένουμε… γιατί «Όλοι 
μαζί, πολλά μπορούμε».

Αξιολόγηση του 
ντόπιου αμπελώνα

Την Πάρο επισκέφθηκε στις 25 Ιουλίου, ο Αντιπερι-
φερειάρχης, κ. Αντώνης Χατζηϊωάννου, ο οποίος συμ-
μετείχε στην παρουσίαση των πεπραγμένων του έργου 
εφαρμοσμένης έρευνας: «Διατήρηση και αξιολόγηση 
αυτοχθόνων οινοποιήσιμων ποικιλιών των Κυκλάδων, 
με δημιουργία πιλοτικού αμπελώνα».

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον Δρ. Από-
στολο Αυγελή, παρουσία του εντεταλμένου Περιφερει-
ακού Συμβούλου Πάρου, κ. Παντελή Τζανακόπουλου, 
του Δημάρχου Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννη, του Περι-
φερειακού Συμβούλου Πάρου, κ. Κώστα Μπιζά και του 
Αντιδημάρχου Πάρου, κ. Παναγιώτη Κουτσουράκη.

Η παρουσίαση έγινε στην αίθουσα του Αγροτικού Συ-
νεταιρισμού Πάρου, στην Παροικιά, με την παρουσία 
του Προέδρου της κ. Νίκου Τσιγώνια, του Διευθυντή 
Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Κυκλάδων, κ. 
Γιώργου Παγανέλη, των γεωπόνων – στελεχών της 
Περιφέρειας, καθώς και οινοποιών-αμπελουργών της 
Πάρου.

Ακόμα, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης επισκέφτηκε το τυ-
ροκομείο του Συνεταιρισμού, ενώ την Παρασκευή 26 
Ιουλίου, πραγματοποίησε περιοδεία σε αμπελώνες του 
νησιού και επισκέφθηκε το οινοποιείο «Μωραΐτης», στη 
Νάουσα. Το Σάββατο 27 Ιουλίου, μετέβη στον ορεινό 
αμπελώνα του κ. Αντώνη Καπαρού, ο οποίος σε ηλικία 
78 ετών εξακολουθεί να είναι ενεργός αμπελουργός και 
επί σειρά ετών από τους κορυφαίους συνεταιριστές του 
νησιού.

Τέλος, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι με τον Πρό-
εδρο, Ν. Τσιγώνια, από πλευράς Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, υπάρχει αδιάλειπτη συνεργασία για την επίλυ-
ση του γνωστού προβλήματος του Αγροτικού Συνεται-
ρισμού.

Εκδηλώσεις  
Μαρπησσαίων-
Αρχιλοχιτών

Μια μαγευτική μουσική βραδιά πιάνου με τίτλο: «Φεγ-
γαράδα… κι ένα πιάνο…», είχαν την ευκαιρία να απο-
λαύσουν δεκάδες κόσμου, Παριανοί αλλά και επισκέ-
πτες του νησιού, οι οποίοι βρέθηκαν στον αύλειο χώρο 
του μοναστηριού του Αγίου Ιωάννη, του Γιατρού, κάτω 
από το φως της δεύτερης ημέρας της πανσελήνου του 
Ιουλίου.

Την παραπάνω πολιτιστική εκδήλωση διοργάνωσε 
την Τρίτη 23 Ιουλίου 2013, ο Σύνδεσμος Μαρπησσαί-
ων και Αρχιλοχιτών Πάρου. Η βραδιά αφιερώθηκε στη 
μνήμη του Αντώνη Ραγκούση, Προέδρου της Τοπικής 
Κοινότητας Μάρπησσας.

Κάτω από το φως του φεγγαριού, οι μουσικές δημι-
ουργίες των Μ. Χατζιδάκι, Θ. Μικρούτσικου, Χ. Αλεξίου, 
με τη συνοδεία του πιάνου, καθώς και οι απαγγελίες 
έργων του Γ. Ρίτσου, Γ. Σεφέρη, Φ. Γ. Λόρκα και του 
Γ. Βαρβέρη, έδωσαν ξεχωριστό χρώμα και ταξίδεψαν 
το κοινό. Τραγούδησαν η Απολλωνία Οικονόμου και η 
Ελένη Σπανού. Στο πιάνο συνόδευσε η Κωνσταντίνα Αν-
δρεάκου. Απήγγειλε ο Βύρων Γαβαλάς.

Σε μια εποχή που κυριαρχεί το γκρίζο, η συμμετοχή 
σε εκδηλώσεις σαν κι αυτή αναδεικνύουν τη διάθεση 
όλων για δημιουργία, ποιότητα και πολιτισμό. «Να είναι 
όμορφο και φωτεινό, σαν το αποψινό φεγγάρι, όλο το 
καλοκαίρι μας» ευχήθηκε στο τέλος της βραδιάς ο Πρό-
εδρος του ΣΜΑΠ, Κ. Γ. Ροδόπουλος.

  
Εκδρομή στο Δεσποτικό

Ο Σύνδεσμος Μαρπησσαίων-Αρχιλοχιτών, διοργανώ-
νει επίσκεψη και ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο του 
Δεσποτικού, το Σάββατο 3 Αυγούστου 2013.

Η ώρα συνάντησης έχει οριστεί στις 9:30 το πρωί, 
στην παραλία Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου. Ομιλητής θα 
είναι ο κ. Γιάννος Κουράγιος, αρχαιολόγος ΚΑ’ ΕΠΚΑ 
Σημειώνουμε ακόμα, πως η μετάβαση μέχρι την παρα-
λία του Αγίου Γεωργίου, στην Αντίπαρο, θα γίνει με ιδία 
μέσα και στη συνέχεια με πλωτό μέσο. Γι’ αυτό το λόγο 
ο Σύνδεσμος Μαρπησσαίων-Αρχιλοχιτών, παρακαλεί 
να τηρηθεί με ακρίβεια η ώρα συναντήσεως.

Η διάσωση  
των 125 νέων

Από την Ιερά Μονή Λογγοβάρδας εκδόθηκε 
ενημερωτικό δελτίο σχετικά με το θαύμα της 
διασώσεων των 125 νέων Παριανών.

Το ενημερωτικό δελτίο έχει ως εξής:
«Ἡ ἀνάμνησις τοῦ θαύματος τῆς 

διασώσεως ἀπὸ τὴν ἐκτέλεσι εἰς θάνατον 
ἀπὸ τὸν γερμανικὸ στρατὸ κατοχῆς 125 
νέων τῆς Πάρου ἑορτάστηκε κ᾽ ἐφέτος 
μὲ πανηγυρικὴμεγαλοπρέπεια καὶ πνευματικὴ 
κατάνυξι στὴν Ἱ. Μονὴ Ζωοδόχου Πηγῆς 
Λογγοβάρδας, τὸν τόπο ὅπου ἐτελέσθη τὸ 
θαῦμα. 
Ἀρκετοὶ Παριανοὶ συμμετεῖχαν στὴ θεία 

λειτουργία καθὼς καὶ μερικὲς γυναῖκες ποὺ 
παρακολουθοῦσαν τὴν θεία λειτουργία ἀπὸ τὰ 
μεγάφωνα ἐκτὸς τῆς Μονῆς.
Ὅλοι αὐτοί, ὅπως εἶπε ὁ Σεβασμιώτατος 

Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος στὴν 
ὁμιλία του, εἶναι ἀξιέπαινοι, διότι παρ᾽ ὅτι 
ἦταν ἐργάσιμη ἡμέρα ἦρθαν γιὰ νὰ τιμήσουν 
τὴν Παναγία μας ποὺ ἔσωσε τὴν Πάρο 
μας ἀπὸ μία μεγάλη συμφορά. Προέτεινε 
δὲ ὁ Σεβασμιώτατος, τὸ ἑπόμενο ἔτος ποὺ 
συμπληρώνονται 70 ἔτη ἀπὸ τὴν θαυμαστὴ αὐτὴ 
διάσωσι νὰ ὀργανωθοῦν ἐπετειακὲς ἐκδηλώσεις.
Ἡ πανηγυρικὴ θεία λειτουργία συμπληρώθηκε 

μὲ τὴν λιτάνευσι τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς 
Βλαχερνιτίσσης καὶ τὴν τέλεσι τοῦ ἁγιασμοῦ. 
Ἀκολούθησε ἑορταστικὴ τράπεζα. Εἴθε ὅλοι 
νὰ θυμώμαστε τὴν θαυμαστὴ αὐτὴ ἐπέμβασι 
τῆς Παναγίας τῆς Λογγοβαρδίτισσας, ἡ 
ὁποία μετέστρεψε τὴν ὁριστικὴ ἀπόφασι τοῦ 
στρατιωτικοῦ διοικητοῦ τῆς νήσου ἀλλάζοντας 
τὴν διάθεσί του παρὰ τὶς ποινὲς ποὺ θὰ 
ἀντιμετώπιζε ὁ ἴδιος προσωπικὰ ἀπὸ τοὺς 
ἀνωτέρους του.
Ἀναμφισβήτητα ἡ Παναγία μας ἔσωσε ὅλο 

τὸ νησί. Σ᾽ αὐτὸ συνετέλεσαν ἡ παρουσία καὶ 
οἱ μεσιτεῖες τοῦ ὁσίου Φιλοθέου Ζερβάκου, οἱ 
προσευχὲς τῶν πατέρων καὶ ὅλων τῶν κατοίκων 
τῆς νήσου, ποὺ τότε στὴ δύσκολη ἐκείνη 
στιγμὴ κατέφυγαν στὴν Μοναδικὴ Βοήθεια τῶν 
Ἀβοηθήτων».

Εκδήλωση  
στη Μάρπησσα

Από την Ιερά Μητρόπολη Παροναξίας, ανακοινώθηκε 
το πρόγραμμα για τις θρησκευτικές εκδηλώσεις της Με-
ταμορφώσεως του Σωτήρος, στη Μάρπησσα. Συγκεκρι-
μένα, το θρησκευτικό πρόγραμμα στον ομώνυμο Ιερό 
Ναό έχει ως εξής:

Δευτέρα 5 Αυγούστου
8 μ.μ.: Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλα-

σίας και Θείου κηρύγματος.
Τρίτη 6 Αυγούστου
7 π.μ.: Όρθρος
8:30 π.μ.: Αρχιερατική Θεία Λειτουργία προεξάρχο-

ντος του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη κ. Καλλινίκου, 
κατά της διάρκεια της οποίας θα τελεστεί και η εις πρε-
σβύτερου χειροτονία του διακόνου π. Εμμανουήλ Τζιώ-
τη.

11:00 π.μ.: Λιτάνευση της ιεράς εικόνας.
7:00 μ.μ.: Εσπερινός μετά παρακλητικού κανόνος εις 

τη Μεταμόρφωση του Σωτήρος.
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Δημ. Αντιπαριώτης:
«Η ΔΕΥΑΠ μπορεί  
να ξεπεράσει τον σκόπελο»

Ο κ. Δημήτρης Αντιπαριώτης, τους τελευταίους μήνες αποτέλεσε πολλές φορές 
σημείο αναφοράς, κυρίως –αρχικά- με την παραίτησή του από τη ΔΕΥΑΠ, υποστη-
ρίζοντας τις θέσεις των εργαζομένων για τα επιδόματα που διεκδικούσαν και στη 
συνέχεια όταν αποδέχθηκε τη θέση του προέδρου της επιχείρησης.

Ο κ. Αντιπαριώτης, με το «καλημέρα» δέχθηκε πολλούς αρνητικούς σχολιασμούς. 
Παρά ταύτα, ουδέποτε μίλησε για τα σχόλια, και δίχως δικές του αντιδράσεις ξεκίνησε 
τη δουλειά του στη ΔΕΥΑΠ.

Ο κ. Δημήτρης Αντιπαριώτης, παραχώρησε την πρώτη του συνέντευξη στη «Φωνή 
της Πάρου», έπειτα από τις πρώτες ημέρες που ανέλαβε την προεδρία. Οι απαντήσεις 
που δίνει είναι με λιτή σκέψη και δεν πλατειάζει πουθενά. Μιλάει απλά και λέει ευθέ-
ως τις σκέψεις του.

Η ΔΕΥΑΠ σήμερα

Σε ποια κατάσταση βρίσκεται σήμερα το δίκτυο ύδρευσης του νησιού μας 
και ποια είναι τα αποθέματα νερού που έχουμε;

Δ.Α.: «Το δίκτυο λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό ικανοποιητικά, πάρα το ότι είναι αρ-
κετών ετών. Σε κάποια σημεία του, δίνει συχνά μικρά προβλήματα, τα οποία χάρη 
στην 24ωρη τεχνική και έμπειρη επιφυλακή του προσωπικού της ΔΕΥΑΠ αντιμετω-
πίζονται άμεσα. Τόσο οι γεωτρήσεις σε όλο το νησί, η αφαλάτωση στη Νάουσα, οι 
δεξαμενές, οι προωθητικές αντλίες παρακολουθούνται σε μεγάλο ποσοστό, συνεχώς 
από το σύστημα τηλεελέγχου, βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία και τροφοδοτούν με 
νερό το σύστημα ύδρευσης χωρίς κανένα πρόβλημα. Σε περίπτωση που η στάθμη 
χαμηλώσει σε κάποια από τις δεξαμενές, άμεσα το σύστημα μας προειδοποιεί, έτσι 
ώστε να την αναπληρώσουμε με μεταφορά νερού από κάποια άλλη γεώτρηση μας. 
Έχουμε επάρκεια νερού, δεν το αγοράζουμε».

Ποιο θεωρείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΥΑΠ 
τους επόμενους μήνες.

Δ.Α.: «Οι υποχρεώσεις της επιχείρησης έναντι τρίτων, αλλά και προς το προσωπι-
κό, παράλληλα με την υστέρηση των εσόδων από τους λογαριασμούς των συνδρο-
μητών της ΔΕΥΑΠ, καθιστούν το οικονομικό, το μεγαλύτερο της πρόβλημα. Παρέλα-
βα, για παράδειγμα, ανεξόφλητους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ύψους 200.000 ευρώ και 
εξώδικο μόλις ανέλαβα…».

Τα «φέσια», η βιωσιμότητα

 Σε τι ύψος ανέρχονται οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί και τι σκέφτεστε να 
κάνετε στη συνέχεια γι’ αυτό.

Δ.Α.: «Έχουμε εκπονήσει και υλοποιούμε σχέδιο είσπραξης των ανεξόφλητων λο-
γαριασμών, το ύψος των οποίων ήταν περίπου 600.000 ευρώ, κυρίως αυτών που 
εκκρεμούν πολλά τετράμηνα και για μεγάλα ποσά. Δεν ξεχνάμε το κοινωνικό μας 
πρόσωπο. Δείχνουμε ευαισθησία εκεί που πρέπει, αλλά αυτό δε σημαίνει ότι δεν θα 
απαιτήσουμε, ειδικά από αυτούς που μπορούν, ό,τι μας οφείλουν. Έχουμε καταφέρει 
να εισπράξουμε μεγάλο μέρος αυτής της οφειλής. Φτάνει να σας πω ότι καθημερινά 
μπαίνουν στο ταμείο της ΔΕΥΑΠ περίπου 1000 με 1500 ευρώ, περισσότερα από πέ-
ρυσι. Από την άλλη, σε συνεργασία με τη νομική και οικονομική υπηρεσία της ΔΕΥΑΠ, 
ήδη έχουμε διακανονίσει το χρέος μας με τη ΔΕΗ, το οποίο και θα το τηρήσουμε και 
έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία πληρωμής των προμηθευτών μας. Για δε τους εργα-
ζόμενους, έχουμε ήδη εξασφαλίσει και θα δοθούν τα οφειλόμενα, στις ημερομηνίες, 
όπως έχουμε συμφωνήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο».

Η ΔΕΥΑΠ μπορεί να είναι βιώσιμη και τα επόμενα χρόνια; Και το ρωτώ 
αυτό γιατί τα πάντα γύρω μας δείχνουν ότι όλες οι κοινωφελείς επιχειρήσεις 
παραχωρούνται σε ιδιώτες. Όμως εδώ, μιλάμε για ένα δημόσιο αγαθό. Το 
νερό.

Δ.Α.: «Έχετε απόλυτο δίκιο. Το νερό αποτελεί ένα δημόσιο αγαθό, πηγή ζωής και 
ανάπτυξης. Το καθαρό προσιτό νερό αποτελεί ανθρώπινο δικαίωμα και το ευρύτερο 
θέμα της διαχείρισης του, θα πρέπει να παραμείνει στο Δημόσιο φορέα. Η ιδιωτικο-
ποίηση των δημόσιων υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης που προωθείται με 
αρκετά επιθετικό τρόπο, κυρίως με στόχο την παραγωγή κέρδους για τους ιδιώτες 
επενδυτές, θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα των πολιτών να έχουν πρόσβαση στο απα-
ραίτητο αυτό αγαθό και στην προστασία του ίδιου του πόρου. Πιστεύω ότι με σωστή 
διαχείριση και αγαστή συνεργασία η ΔΕΥΑΠ μπορεί να ξεπεράσει τον σκόπελο».

Σχόλια και παραπολιτική…

Τα όσα σχόλια ακούστηκαν κατά την ανάληψη των καθηκόντων σας τι σκέ-
ψεις σας δημιούργησαν.

Δ.Α.: «Είμαι άνθρωπος της εργασίας και κυρίως των πράξεων. Σέβομαι τη γνώμη 
του άλλου, αλλά δεν ασχολούμαι με σχόλια ή παρασκήνια».

Ίσως η ερώτησή μου φαίνεται άκαιρη, αλλά πρέπει να την κάνω. Γιατί ανα-
λάβατε τη θέση του προέδρου της ΔΕΥΑΠ σε μία περίοδο συγκρούσεων με 
τους εργαζόμενους και κυρίως σε μία εποχή με αβέβαιο οικονομικό μέλλον 
για την επιχείρηση.

Δ.Α.: «Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Συμμετείχα στα κοινά, αρχικά στο Δημοτικό 
Διαμέρισμα Αρχιλόχου, για οχτώ χρόνια, ενώ τα τελευταία τρία χρόνια ως εκλεγμέ-
νος Δημοτικός Σύμβουλος. Όχι για κάνω καριέρα πολιτικού, αλλά επειδή πιστεύω ότι 
μπορώ να φανώ χρήσιμος στο τόπο μου, στο νησί μου και χαίρομαι που μου δόθηκε 
η ευκαιρία. Είμαι άνθρωπος του μόχθου. Πιστεύω πως για κάθε πρόβλημα υπάρχει 
και η λύση του, φτάνει να υπάρχει η διάθεση για δουλειά, συνεννόηση, συνεργασία 
και διαλλακτικότητα. Δεν αισθάνθηκα ποτέ ότι είμαι σε σύγκρουση με κανέναν, παρά 
μόνο με τα μεγάλα προβλήματα της επιχείρησης. Δεν υπήρξα ποτέ ευθυνόφοβος».

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στη ΔΕΥΑΠ είναι τελικά αυτά που πι-
στεύατε πως υπήρχαν προτού αναλάβετε ή τελικά είναι περισσότερα.

Δ.Α.: «Καθημερινά ερχόμαστε αντιμέτωποι με περισσότερα προβλήματα απ’ όσα 
υπολογίζαμε, αλλά αυτό κάνει όλους μας στην επιχείρηση να δουλεύουμε πιο συστη-
ματικά, πιο εντατικά, πιο αποτελεσματικά. Είμαι αισιόδοξος».

Τα Δημοτικά…

Σε ό,τι αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα πως βλέπετε τα πράγ-
ματα στο νησί μας.

Δ.Α.: «Η λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχει πληγεί πολλαπλά τα τελευταία 
χρόνια, με την έλλειψη χρηματοδότησης, τον πολλαπλασιασμό των υπηρεσιών που 
θα πρέπει να προσφέρει στους δημότες της, καθώς και τη μείωση του υπαλληλικού 
της προσωπικού. Ο Δήμος αγωνίζεται καθημερινά υπό αντίξοες συνθήκες να παρέχει 
έργο».

Είσαστε ευχαριστημένος από την πορεία του συνδυασμού της πλειοψηφίας 
που μετέχετε.

Δ.Α.: «Θεωρώ εξαιρετική την προσπάθεια του Δημάρχου, να κρατήσει τα οικονο-
μικά του Δήμου υγιή, ενώ ακόμα και δίπλα μας, δήμαρχοι οδηγούνται σε ατασθαλίες 
ή επικίνδυνους δανεισμούς, βάζοντας σε κίνδυνο το μέλλον των δήμων τους. Οι προ-
κλήσεις είναι πάρα πολλές, αλλά είμαστε  υποχρεωμένοι να βλέπουμε μπροστά και 
να υπερνικάμε τις δυσκολίες. Όλοι κρινόμαστε και σύντομα ο παριανός λαός θα μας 
κρίνει».
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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.

AUGUST
For events marked (#), contact KDEPAP (Cultural Dept) at Paros 

Town Hall 22843-60167/8, http://www.facebook.com/Kdepap 
For events at the Paros Park near Kolymbithres 22840-53520, www.

parospark.com
 
continuing...
until 5 Aug, Artway art exhibition at Ag.Athanasios Hall, Naoussa. 

Duration 22/7-5/8, daily 6-12pm. Info: 699-818-7749, www.arthellas.
gr/artway.html 

until 9 Aug, Nikos Houliaras painting exhibition «Summer in 
the Garden of the Mind» at Art Gallery anti, Kastro, Antiparos. 
Duration 20/7-9/8, daily 7pm-12.30am.  Info: 694-489-8924,www.
antiartgallery.gr 

until 9 Aug, Vasilis Kalakonas hand-made wooden ships exhibition 
«Time travel by small ship» at Municipal Art Space, Paroikia. Duration 
1-9/8, daily 11am-2pm & 6-12pm.#

until 10 Aug, Dimitris Sifneos painting exhibition at Marina Building, 
Naoussa. Duration 20/7-10/8.#

until 10 Aug, Alexis Kyritsopoulos & Eleni Krikki painting exhibition 
at Galerie Pontoporos, Naoussa. Duration 30/7-10/8. Info: 22840-
52242, 694-2464418, pontoporos-gallery.com 

until 11 Aug, Apostolis Zolotakis exhibition ‘Paths of Memory II 
/ Μονοπάτια Μνήµης II’ at the Aphrodite Room, Porto Paros Hotel, 
Kolymbithres. Duration 26/7-11/8, Tue & Thu 10am-12noon & 6-8pm, 

Sat 10am-1pm . Info: 693-710-5350, 22840-52669,www.portoparos.
gr, www.zolotakis.com

until 15 Aug, Ioannis Dendrinos painting exhibition at the Aegean 
Center for the Fine Arts, Paroikia.  Duration 1-15/8.

until 16 Aug, Gisele Lubsen photography exhibition ‘Katharsis’ 
at Apothiki Art Centre, Paroikia. Duration 20/7-16/8, daily 12-2pm & 
7.30-11pm. Info: www.giselelubsen.com

until 17 Aug, Spiros Balios photography exhibition «Paros Fisheye» 
at Argonauta Hotel, Paroikia. Duration 22/7-17/8. Info: 22840-23303, 
www.argonauta.gr

until 24 Aug, Painting exhibition by Neva Bergemann «Souvenir» at 
Levantis Restaurant, Paroikia. Duration 27/7-24/8, daily 7-10pm. Info: 
22840-23613,  www.artistsonthemove.com

until 25 Aug, «Artistic Journey» visits to artists’ workshops 
organized by Friends of Paros. Duration 20-25/8. info:  friendsofparos.
com 

until 30 Aug, Exhibition with 12 artists at Anemomylos Gallery, 
Angeria. Duration 18/7-30/8. Info: 22840-91089.

until 31 Aug, Exhibition «Three Artists» at Porto Paros Hotel, 
Kolymbithres. Duration 22/6-31/8. Info: 22840-52669, www.zolotakis.
com, www.janmulder.info, www.kellyathanasiadou.gr

until early Sep, Painting & Sculpture exhibition “New Wave” and 
Jazz events at Holland Tunnel Gallery, Paroikia. Info: 22840-22195, 
22840-22700, www.hollandtunnelgallery.com   

until 30 Sep, Art exhibition ‘Utopia» by Gagianos, Lavdas, 
Ktistopoulou, Koutsouris, Rammos, Razis, Panagiotidis & Zoumboulakis 
at Venus Art Gallery, Astir of Paros Hotel, Kolymbithres. Duration 28/6-
30/9 daily 8-10pm. Info: 22840 57976-84,  www.astirofparos.gr 

   until 30 May 2014, Ioulia Ventikou painting exhibitions «Moons» 
at Medusa Art Gallery at Fotis Art Cafe, Naoussa and «Sea bed» at 
Medusa Art Gallery at Franca Scala Restaurant, Paroikia. Duration 
14/6/13-30/5/14, daily 10am-3am. Info:  Fotis Art Cafe 697-033-
9326, Franca Scala 22840-24407, Medusa 210-724-4552, www.
medusaartgallery.com 

   

2-18 Aug, Conversion Yoga with Tara Judelle, Todd Tessen & 
Konstantinos Charantiniotis at Okreblue, Santa Maria.  Info: Sasy 698-
101-4300, okreblue.com

2 Aug, 7pm, Opening of Book Fair at Alyki Beach. Duration 2-13/8, 
daily 7-11pm.#

2 Aug, 9.30pm, Concert by Miltiadis Pashalidis at Lefkes 
Amphitheatre.

2 Aug, 9pm, Children’s theatrical performance «Aesop has 
Something to Share» at Paros Park.

3 Aug, 9.30pm, Concert «Intuitive Music» by International Music 
Workshop at the Lefkes Amphitheatre.#

3-8 Aug, Marble sculpting workshops at Nikos Perantinos 
workshop, Aghia Anna, Paroikia. Info: 22840-23871, 693-750-4433.

3 Aug, 9.30pm, «From Odyssey... to Kavafi s’ Ithaca» concert with 
Thodoris Economou & Akis Sakellariou at Paros Park.

3 Aug, Antonis Remos Live at Aspro Galazio (Damianos), Ambelas. 
Info: 22840-51100, facebook.com/AsproGalazio

3 Aug, 10pm, Concert by De La Paros with traditional island music at 
Kostos Elementary School.#

4-10 Aug, Hatha Yoga Course with Oona Giesen in Alyki. Info: 697-
935-1951, yoga-paros.com

4 Aug, 8.30pm, Presentation of Yiorgos Pittas’ new book «Ta 
Kafeneia tis Elladas» & opening of photographic exhibition (duration 
4/8-7/9) at Lefkes Village Hotel, Lefkes.  Info: 22840-41827, 
lefkesvillage.com

4 Aug, 9.30pm, Greek fi lm «One Step Ahead» with English subtitles 
at Cine Enastron, Paros Park.

5 Aug, 9pm, Concert dedicated to Stavros Ksarchakos with the 
Emellon Orchestra at amphitheatre, Lefkes.#

6 Aug, 9pm, Festival of the Transfi guration of Christ (Sotiros) at 
Alyki Beach. Info: Maria 22840-92217.

6 Aug, 9.30pm, Festival of the Transfi guration of Christ (Sotiros) 
with live music, dancing at Papa-Yiorgi Stamena Square, Marpissa.#

6 Aug, evening, Festival of Sotiros in Kambos, Antiparos. Info: 
22840-61005.

6 Aug, 9.30pm, English fi lm «What did you do in the War, Daddy?» 
with Greek subtitles at Cine Enastron, Paros Park.

7 Aug, Opening of ‘Urban Fish Tales’ art exhibition at Ag.Athanasios 
Hall, Naoussa. Duration 7-16/8, daily 7-12pm.#

7 Aug, 8.30pm, Lecture by Prof. Nikos Aliprantis «Pilgrimage to the 
Sacred Sites of Paros» and performance by Byzantine Choir of Holy 
Diocese of Pireaus, in Marpissa.

7 Aug, 9.30pm, Greek fi lms «An Island Came to Light» & «Apollo 
of Delos» & «Perseus» with English subtitles at Cine Enastron, Paros 
Park.

8 Aug, 9.30pm, German fi lm «Das Weisse Band» with Greek 
subtitles at Cine Enastron, Paros Park.

9 Aug, 9.30pm, «The Star & the Wish» concert with Evanthia 
Reboutsika at Paros Park.

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



5.000 φύλλα
διανέµονται 
∆ΩΡΕΑΝ

χιλιάδες µοναδικοί αναγνώστες
µέσω του www.fonitisparou.gr
από 72 χώρες σε όλο τον κόσµο

Η               
είναι παντού!


