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Έχω ένα φίλο, το Θανάση. Ο Θανάσης, κατάγεται 
από τον Έβρο, αλλά τα έφερε έτσι η ζωή που ανα-
γκάστηκε να εγκατασταθεί από μικρός στη γειτονιά 
που μεγάλωσα (Παλιά Κοκκινιά). Κάπως έτσι, γί-
ναμε και φίλοι. Τρελοί και παλαβοί με τον Ιωνικό, 
τον Παναθηναϊκό και την ΟΝΝΕΔ και οι δύο. Όπου 
γάμος, χαρά και ξυλίκι, με τον Θανάση, μέσα είμα-
στε (απόδειξη το σημάδι στη μύτη μου!). Τα καλύ-
τερά μας ήταν όταν μεγαλώσαμε και αρχίσαμε να 
πηγαίνουμε και να ψάχνουμε όλες τις υπόγες της 
Αθήνας για να ακούμε live ροκιές. Λίγοι άνθρωποι 
στη ζωή τους έχουν ακούσει τόσο πολύ live rock, 
όσο εγώ και ο Θανάσης.

Η ζωή τα έφερε έτσι, 
που με το Θανάση πή-
γαμε μαζί στην ίδια σχο-
λή για σπουδές και στη 
συνέχεια φαντάροι. Το τι 
τουαλέτα έχω καθαρίσει 
εγώ και ο Θανάσης, σαν 
«ψαράδες» στο Μ. Πεύ-
κο, δε λέγεται. Άσε πια τα 
πόσα κιλά πατάτες έχου-
με καθαρίσει οι δυο μας. 
Κάπου στο φανταριλίκι 
μας, ιδιαίτερα όταν πή-
ραμε μετάθεση αρχικά 
στο Βόλο, κατανόησα 
πως το φιλαράκι μου 
ήταν πολύ άνετο στα οι-
κονομικά του. Δεν μπο-
ρούσα να το καταλάβω 
αυτό, καθώς στην Αθήνα, είχαν έρθει οι δικοί του 
και αυτός πιτσιρικάς, ουσιαστικά σαν εσωτερικοί 
οικονομικοί μετανάστες.

Κάποια στιγμή ο Θανάσης, μου εξήγησε το λόγο 
της οικονομικής του άνεσης. Ήταν η σκούπα! Δηλα-
δή, στο χωριό του γινόταν καλλιέργεια του ποώδους 
φυτού σόργου, απ’ όπου κατασκευάζονται οι σκού-
πες. Στην Αθήνα, όταν ήρθαν, ο πατέρας του έφτια-
ξε μία μικρή βιοτεχνία που πουλούσε στη χοντρική 
σκούπες με τη μισή περίπου τιμή απ’ τους άλλους. 
Με λίγα λόγια εκμεταλλεύτηκε το κενό που υπήρ-
χε στους μεγαλέμπορους και αποφάσισε ο ίδιος να 
«σπρώξει» το προϊόν -σχεδόν ολομόναχος- μ’ αυτή 
την τέχνη. Μην σας τα πολυλογώ, μέσα σε λίγα χρό-
νια μετά το πανεπιστήμιο, ο φίλος μου ο Θανάσης, 
έπαιζε με εκατομμύρια και αγόραζε το ένα μετά το 
άλλο ακίνητο στου Ψυρή (με ένα ρο είναι το σωστό 
και προέρχεται από το «Ψαριανός»), που είχε δρα-
στηριοποιηθεί η βιοτεχνία του πατέρα του. Ήταν η 
εποχή που τα πάντα στου Ψυρή, λόγω της υποβάθ-
μισης που υπήρχε στην περιοχή, τα πουλούσαν σε 
εξευτελιστικές τιμές. Έως και το σπίτι του Λόρδου 
Βύρωνα, στην περιοχή αγόρασε.

Όλα πήγαιναν καλά, ο Θανάσης πούλησε την επι-
χείρηση του πατέρα του με τις σκούπες και έγινε 
μεγάλος και τρανός μεσίτης ακινήτων. Όλα μια 
χαρά. Τη γειτονιά δεν την ξέχασε και μάλιστα όποτε 
του ζητήθηκε έδινε «παχυλές» ενισχύσεις στην Ιω-
νικάρα. Μόνο που… Κάποια στιγμή ο Θανάσης, κα-
βάλησε το καλάμι και αποφάσισε να γίνει δήμαρχος! 
Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, τίποτα ο Θανάσης. 
Ρε Θανάση, του λέγαμε, σε όλη σου τη ζωή έτρε-
χες στις συναυλίες και στις υπόγες της Αθήνας, για 
να ακούσει ροκιές. Από πού και ως που, σου μπή-
καν τώρα αυτές οι ιδέες; Δεν έχεις ιδέα απ’ αυτά 
του λέγαμε οι υπόλοιποι. «Όχι, θα γίνω δήμαρχος» 

έλεγε! Και να τα λεφτά 
την πρώτη τετραετία για 
να γίνει δήμαρχος, και 
να τα λεφτά τη δεύτερη 
τετραετία, που και καλά 
ωρίμασε. Τίποτα, τζίφος! 
Απλά, εκλεγόταν ο ίδιος 
δημοτικός βλαχοσύμ-
βουλος στον Έβρο. Μην 
σας τα πολυλογώ, τελι-
κά, την τρίτη τετραετία 
έγινε δήμαρχος!

Μεταξύ μας τώρα, 
έβγαλα και εγώ δυο 
δεκάρες τότε, καθώς 
την τρίτη τετραετία που 
έβαλε υποψηφιότητα, 
με πήρε στην ομάδα του 

προεκλογικά, για τα επικοινωνιακά του. Όταν έφυ-
γα του είπα ότι πρέπει να φροντίσει πλέον να μάθει 
τα της αυτοδιοίκησης για να είναι χρήσιμος στον 
τόπο του.

Ο Θανάσης όμως, που είχε φύγει από το χωριό 
του στα 7 του χρόνια και γύρισε μετά τα 33 είχε 
χάσει αφενός, κάθε σχέση με την καθημερινότητα 
του τόπου και αφετέρου, είχε μηδενικές γνώσεις 
για το αντικείμενο. Έτσι, η τετραετία του χαρακτη-
ρίστηκε για δύο λόγους από τους χωριανούς τους. 
1. Μηδενικά έργα και 2. το παρατσούκλι του στην 
περιοχή ήταν «μυρωδιάς-αλεξιπτωτιστής». Σή-
μερα, ο Θανάσης, ζει στη βίλα του στην Αίγινα και 
θέλει να βγάλει βιβλίο με τα επιτεύγματά του ως 
Δήμαρχος! (Κάτι μου λέει, πως κάτι πάλι θα «τσι-
μπήσω», στη συγγραφή του πονήματός του!).

Οι παραπάνω «διαφωνίες» αφιερώνονται στους 
συμπολίτες μας για όλα όσα έχουν να δουν τα μα-
τάκια τους από το Φθινόπωρο και μετά!

Δ.Μ.Μ.

Η τουριστική περίοδος που μετά τις αμέσως επό-
μενες ημέρες μπαίνει στο τελικό στάδιο εκπνοής 
της, μάλλον θα προσθέσει κάποια ακόμα προβλή-
ματα στην οικονομία της αγοράς μας, αφού δεν εί-
ναι ομολογουμένως και η καλύτερη. Κατά συνέπεια 
από Σεπτέμβρη θα πρέπει να διαχειριστούμε πολλά 
δύσκολα θέματα ζωτικής σημασίας για όλους μας.

Τα περί εθνικών εκλογών που ακούγονται δυ-
σκολεύουν και περιπλέκουν ακόμα περισσότερο το 
θέμα και αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το θέμα 
των δημοτικών εκλογών.

Πολλοί οι επίδοξοι σωτήρες…αλεξιπτωτιστές, 
επαναστάτες, αντιμνημονιακοί κατά περίσταση 
ακόμα και δεινόσαυροι της τοπικής πολιτικής σκη-
νής, θα επιδοθούν σε αγώνα δρόμου άγρας ψήφων.

Φυσικά και θα υπάρξουν πρόσωπα που διακρί-
νονται για την σταθερότητα του λόγου, τις τεκμη-
ριωμένες θέσεις που πηγάζουν από σαφή και στα-
θερό υπόβαθρο γύρω από τα θέματα της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Ο τόπος έχει ανάγκη από αλλαγή 
αντίληψης περί ανάπτυξης του τόπου με συγκεκρι-
μένους στόχους και έργα μακριά από τη «σχολή» 
Μαυρογυαλούρου… Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Από Σεπτέμβρη λοιπόν μαζί ξανά, θα αρχίσουμε 
να βλέπουμε το έργο που σίγουρα αφορά η έκ-
βασή του όλους μας. Θα πρέπει να μείνουμε πα-
θητικοί θεατές ή να λειτουργήσουμε σαν ενεργοί, 
σκεπτόμενοι πολίτες; Η ΦτΠ θα συνεχίσει να είναι 
στην υπηρεσία της ενημέρωσης σας υπεύθυνα και 
έγκαιρα.

Λαουτάρης

Και από  
Σεπτέμβρη …

εκλογές

Η θέση μας



Τηλεέλεγχος
Με ένα πρωτοποριακό και πλήρως αυτοματοποιη-

μένο σύστημα, η ΔΕΥΑ Πάρου περνάει σε νέα εποχή, 
αυτή του «Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού» του δικτύου 
ύδρευσης του Δήμου Πάρου. 

Ο αυτόματος και εξ αποστάσεως έλεγχος και διαχεί-
ριση του δικτύου του πόσιμου νερού του Δήμου Πάρου 
γίνεται πλέον πραγματικότητα, αφού με πρωτοβουλία 
της ΔΕΥΑΠ το σύνολο των απαιτούμενων κονδυλίων 
εξασφαλίστηκε μέσω ΕΣΠΑ. 

Η ένταξη στο ΕΣΠΑ πραγματοποιήθηκε μετά από 
πολύμηνη προσπάθεια και συνεργασία της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου με τον πρ. Πρόεδρο της 
ΔΕΥΑΠ κ. Στ. Φραγκούλη και το Γενικό Διευθυντή κ. Γ. 
Ξαγοράρη

Με το σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού, εξα-
σφαλίζεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και γρα-
φικών παραστάσεων η παρουσίαση όλων των δεδο-
μένων του δικτύου, τη στιγμή που αυτά συμβαίνουν, 
καθώς και η δυνατότητα επέμβασης και αλλαγής της 
λειτουργία τους, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο από τους 
επιστήμονες χειριστές.

Αποτέλεσμα των παραπάνω δράσεων είναι, η ΔΕΥΑΠ 
να βελτιστοποιεί τη λειτουργία της διότι πλέον:

- Ελαχιστοποιείται το κόστος λειτουργίας και συντή-
ρησης του δικτύου ύδρευσης.

- Εξασφαλίζεται η έγκαιρη διάγνωση βλαβών και δι-
αρροών στο δίκτυο ύδρευσης.

- Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
- Γίνεται ορθολογικότερη χρήση των υδάτινων απο-

θεμάτων και πόρων.
- Ελέγχεται η λειτουργία των γεωτρήσεων.
- Εξακριβώνεται η στάθμη του νερού στις υδατοδεξα-

μενές (αποφυγή υπερχείλισης).
Με λίγα λόγια, η ΔΕΥΑΠ πλέον ελέγχει-εντοπίζει, ανά 

πάσα ώρα και στιγμή, τις διαρροές και τα σημεία στο δί-
κτυο ύδρευσης όπου αυτές υπάρχουν.

Ο εκσυγχρονισμός της ΔΕΥΑΠ είναι αποτέλεσμα μίας 
διαχρονικής προσπάθειας της Δημοτικής Επιχείρη-
σης και αποσκοπεί στην αναβάθμιση των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών προς τους δημότες και καταναλωτές. 
Η ΔΕΥΑΠ αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό την τεχνολογία 
αιχμής! Οι εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης του 
συστήματος «Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού» έχουν ήδη 
ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν το αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα, με την εγκατάσταση 60 συ-
νολικά σταθμών ελέγχου. 

Η «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 
Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού και Ελέγχου 
Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης Πάρου» χρηματοδο-
τείται από το ΕΣΠΑ και είναι συνολικού προϋπολογι-
σμού ύψους 2.881.440 ευρώ.
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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!

Τιμή 
στο Δημήτρη Μίχα

Πραγματοποιή-
θηκε την Κυριακή 
11 Αυγούστου, στο 
χώρο που δολο-
φονήθηκε ο Δημή-
τρης Μίχας, πέρσι 
το καλοκαίρι στη 
Νάουσα, επιμνη-
μόσυνη δέηση.

Στη σεμνή τελετή 
μνήμης του ήρωα, 
π α ρ ε υ ρ έ θ η σ α ν 
συγγενείς του, οι 
τοπικές αρχές και 
πολλοί συμπολίτες 
μας.

Επίσης, κατά τη 
διάρκεια της τελετής έγιναν τα αποκαλυπτήρια μαρ-
μάρινης επιγραφής στην οποία γράφεται: «Σταθμός 
Ταξί, ήρωα Δημήτρη Μίχα». Ακόμα, για τον Δημήτρη 
Μίχα και τη θυσία του πέρσι το καλοκαίρι να σταμα-
τήσει τους άνανδρους ληστές της «Alpha Bank» στη 
Νάουσα, μίλησε εκπρόσωπος της οικογένειάς του 
και ο δήμαρχος Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννης. Μήνυ-
μα, που διαβάστηκε από τον ιερέα Στ. Μπιζά, έστειλε 
και ο Μητροπολίτης Παροναξίας, κ. Καλλίνικος. Από 
τη Μητρόπολη Παροναξίας δόθηκε στους οικείους του 
δολοφονηθέντος και η ανώτερη διάκριση, ο Σταυρός 
της Εκατονταπυλιανής.
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Η ΚΕΠ για Α.Σ.Π.
Λάβαμε και δημοσιεύουμε αυτούσιες τις αποφάσεις της Γ.Σ του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού που έγινε στις 4 Αυγούστου 2013. Έχουμε μονάχα να προσθέ-
σουμε μερικά σχόλια:

Από τότε που ξεκίνησε η επίθεση Παριανού ΜΜΕ ενάντια στην 
ΕΚΛΕΓΜΕΝΗ Ηγεσία του Συνεταιρισμού, η Κίνηση Ενεργών Πολιτών 
Πάρου δεν πήρε θέση, εκτός από τη δημοσιοποίηση μιας γενικής ανα-
κοίνωσης, υπέρ των προσπαθειών των στελεχών και των εργαζομέ-
νων του Συνεταιρισμού, για τη ΣΩΤΗΡΙΑ του, και την απεμπλοκή του 
από τα δίχτυα της ΑΤΕ. 

Απ’ ότι φαίνεται δικαιωθήκαμε, οι αποφάσεις της Γ.Σ.  με  98 υπέρ, 2 
κατά και 1 λευκό για το Πρώτο θέμα, και ομόφωνα για τα υπόλοιπα 3 θέματα, 
δείχνουν ότι η ηγεσία του Συνεταιρισμού έχει την απόλυτη υποστήριξη των 
μελών του, και όλος ο πόλεμος από την συγκεκριμένη τοπική εφημερίδα, ήταν 
μέσα στα πλαίσια της «φαιοκίτρινης» δημοσιογραφίας που αυτή πρεσβεύει, 
ψάχνοντας απεγνωσμένα για πραγματικούς ή/και φανταστικούς εχθρούς, για 
να δικαιολογήσει την ύπαρξη της.

Και όχι μόνον αυτό, αλλά η ίδια εφημερίδα, έπαιξε και την αιχμή του δό-
ρατος τοπικών παραγόντων για την διάλυση του Παριανού Συνεταιριστικού 
Κινήματος. 

Στόχος τους, να ξαναγυρίσουμε στην εποχή που οι αγρότες ήταν έρμαια των 
διάφορων «μεγαλοεπιχειρηματιών» και των εμπόρων, πριν από την Δημιουρ-
γία της ΕΑΣ, που ανέτρεψε την τότε υπάρχουσα  κατάσταση, δίνοντας διέξο-
δο στην διατήρηση και ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής. Είναι σε όλους 
γνωστό ότι, στην δύσκολη και γεμάτη εμπόδια αυτή πορεία, πρωτοπόρο ρόλο 
έπαιξαν, εδώ και χρόνια, οι εκατοντάδες προοδευτικοί αγρότες και ο τότε πρό-
εδρος της ΕΑΣ Τάσος Κυλάκος, που έκαναν εφικτό  το δύσκολο αυτό έργο. 

Ταφόπλακα στα σχέδια τους βέβαια ήταν και η Δήλωση Κυλάκου που δια-
βάστηκε στη Γ.Σ., που στήριξε το Συνεταιρισμό στις μέχρι σήμερα ενάργειες 
του.

Πιστεύουμε όμως ότι οι αποφάσεις αυτές της Γ.Σ. δεν φτάνουν. Οι 
όποιες προσπάθειες του Συνεταιρισμού και άλλων Θεσμικών Φορέων, 
πρέπει να πλαισιώνονται από την συμμετοχή των ίδιων των αγροτών 
και της ηγεσίας τους, σε μαζικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την 
διεκδίκηση των δίκιων τους.

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΟΥ

Επιστολές αναγνωστών
Σε απάντηση της ανακοίνωσης του τοπικού ΚΚΕ που δημοσιεύσαμε στο 

περασμένο φ. της εφημερίδας μας, ο κ. Αθ. Μαρινόπουλος, μας έστειλε την 
παρακάτω επιστολή:

«Είχα αποφασίσει να δημοσιεύσω την παρακάτω επιστολή με την αφαιρετι-
κή-περιληπτική αναφορά των γεγονότων (μη ρίχνοντας άλλο λάδι στη φωτιά) 
με σκοπό να σταματήσει αυτή η αντιπαράθεση που ξεκίνησε μετά την συνεδρί-
αση του δημοτικού συμβουλίου στις 23/7 και ενέπλεξε παρατάξεις και ΜΜΕ 
της Πάρου.

Πήρα τον λόγο όπως δικαιούται κάθε πολίτης για να τοποθετηθώ σε ένα συ-
γκεκριμένο θέμα. Κατά την διάρκεια της τοποθέτησης μου υπήρξαν αντεγκλή-
σεις με τον κ. Ροκονίδα που κατέληξαν σε έντονη λογομαχία. Αυτά συνέβησαν 
αυθορμήτως και τα υπόλοιπα περί συντονισμένων επιθέσεων, μελών και εκ-
προσώπων παρατάξεων δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.

Δυστυχώς μετά την νέα ανακοίνωση Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ πρέπει να ανα-
φέρω και τα εξής:

Από την πρώτη μου πρόταση ο κ. Ροκονίδας με διέκοπτε συνεχώς. Εκνευρί-
στηκα (κακώς-κάκιστα) και του απάντησα σε έντονο ύφος. Εκεί πάνω είπα και 
την περίφημη φράση «Εσείς επιδιώκετε την εξαθλίωση του κόσμου προκείμε-
νου να κάνετε την επανάσταση σας».

Αμέσως μετά όμως ζήτησα συγγνώμη και είπα ότι σέβομαι τους αγώνες και 
τις θυσίες των ανθρώπων που αγωνίστηκαν για τα πιστεύω τους. (Αυτό γιατί 
δεν το γράφετε στην ανακοίνωση σας). Και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς 
αν ξέρατε έστω και λίγο την ιστορία των αγώνων της οικογενείας μου για την 
αριστερά και την δημοκρατία.

Μπορεί να βρεθεί κάποιος και να πει: Καλά ρε παιδί μου πως και ξεστόμισες 
μια τόσο βαριά κουβέντα. Η απάντηση είναι απλή: Ο αναμάρτητος πρώτος τον 
λίθο βαλέτω. (Εκνευρισμός γαρ). Συνοψίζοντας:

Α. Μίλησα ως πολίτης και όχι ως μέλος παράταξης.
Β. Το περιστατικό ήταν τυχαίο και όχι προσχεδιασμένο.
Γ. Οι συνεχείς διακοπές προκαλούν «εκρήξεις».
Δ. Ουδείς αναμάρτητος. 
Ε. Πιστεύω εκεί στην Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ να έχετε χιούμορ. 
Απορίες: Γιατί για ένα μεμονωμένο και (άποψή μου) ασήμαντο τυχαίο γε-

γονός βγάλατε μια ανακοίνωση για λαϊκισμούς, ψέματα, αφορισμούς, ανακρί-
βειες, διαστρεβλώσεις, χυδαιότητες, αντικομμουνιστές και δηλητηρίαση της 
Παριανής κοινωνίας.

Εγώ τα κάνω όλα αυτά; Διακρίνω μια ανασφάλεια πίσω από όλα αυτά. Εν 
κατακλείδι: Όλοι μαζί να ασχοληθούμε με τα προβλήματα του νησιού και να 
αφήσουμε τις ατέρμονες αντιπαραθέσεις».

Απαράδεκτη 
συμπεριφορά 

Στις 8 Αυγούστου συνεδρίασε η Τουριστική 
Επιτροπή Δήμου Πάρου. Μεταξύ των θεμά-
των που συζητήθηκαν ήταν και η υπόθεση 
της αντίδρασης της αντιπροέδρου της Του-
ριστικής Επιτροπής, κ. Χρ. Φωκιανού, για τη 
γνωστή υπόθεση συμβασιούχου δημοτικής 
υπαλλήλου για δύο μήνες, με σκοπό τις πε-
ριηγήσεις στον παραδοσιακό οικισμό Παροι-
κιάς.

Η συζήτηση για το θέμα απέδειξε πως με-
ρικά άτομα που μετέχουν στην τουριστική 
επιτροπή δεν μπορούν να χειριστούν απλά 
πράγματα και ακόμα πως στην Πάρο «βασι-
λεύουν» οι φιλίες και ισορροπίες, έστω και 
αν απέναντί μας έχουμε να αντιμετωπίσουμε 
θέματα κοινής λογικής… Έτσι, στη συνεδρίαση 
είχαμε υστερικές φωνές, κλάματα και «κοκο-
ρομαχίες» για το αν «ρίχνεται» η Παροικιά ή τα 
υπόλοιπα χωριά στην υπόθεση…

Στη συνεδρίαση η αντιπρόεδρος της του-
ριστικής επιτροπής κ. Φωκιανού, παρουσι-
άστηκε φορώντας στο στήθος της την κάρτα 
της ξεναγού!!! Ακόμα, προς συμπαράσταση 
της κ. Φωκιανού, είχε έρθει και η διευθύντρια 
ετήσιου περιοδικού που τυπώνεται στην Αθή-
να, και κυκλοφορεί μία φορά το χρόνο στην 
Πάρο, κ. Ανθή Καλογιάννη. Η τελευταία –που 
συστήθηκε ως αντιπρόεδρος του συλλόγου 
των ξεναγών-, (σύμφωνα με την ηλεκτρονική 
σελίδα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενα-
γών, είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων και 
εκπροσωπεί το σωματείο ξεναγών Αθήνας), 
υποστήριξε πως θα κάνει τις απαραίτητες νο-
μικές ενέργειες μέσω του συνετχνιακού της 
οργάνου, για να αποδείξει την παράνομη ου-
σιαστικά πρόσληψη της συμβασιούχου υπαλ-
λήλου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης έγινε πα-
ρέμβαση και από τον εμποροεπαγγελματικό 
σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, ο οποίος ζητού-
σε με επιστολή του την άμεση παραίτηση της 
αντιπροέδρου κ. Χρ. Φωκιανού και να μη γί-
νει δεκτή η παραίτηση της νεαρής υπαλλήλου 
του Δήμου Πάρου. 

Στη συνέχεια της συζήτησης του θέματος 
και όσο γινόταν φανερό το «βαρύ» κλίμα που 
υπήρχε για την κ. Φωκιανού, μετά ιδιαίτερα τα 
όσα τραγελαφικά είχαν προηγηθεί στις αρχές 
της περασμένης βδομάδας και σας παρουσι-
άσαμε στο προηγούμενο φ. της εφημερίδας 
μας, η κατάσταση άρχισε να χειροτερεύει 
ακόμα περισσότερο από τις φωνασκίες, με 
αποτέλεσμα να ξεσηκωθεί όλο το Δημαρχείο! 
Τότε παρέβη και ο Δήμαρχος κ. Χρ. Βλαχο-
γιάννης, που οι φωνές από την αίθουσα συνε-
δριάσεων έφθασαν έως το γραφείο του! Ο κ. 
Βλαχογιάννης ήταν σαφής όταν έλαβε το λόγο 
και δήλωσε ότι ο Δήμος Πάρου δεν μπορεί να 
απειληθεί από κανέναν. Ακόμα υπερασπίστη-
κε τη νομιμότητα της απόφασης για την πρό-
σληψη της υπαλλήλου του Δήμου και δήλωσε 
ότι όχι μόνο δε θα κάνει δεκτή την παραίτηση 
της υπαλλήλου η οποία συνεχίζει εθελοντικά 
τη δουλειά της, αλλά θα την υπερασπιστεί από 
κακόβουλες ενέργειες.

Τα επόμενα τραγελαφικά
Την επόμενη μέρα η κ. Χρ. Φωκιανού –με 

τον συνηθισμένο της τρόπο, δηλαδή, ηλε-
κτρονικό μήνυμα με ατελείωτους αποδέκτες 
και μέσα στο mail και αλληλογραφία περα-
σμένων μηνών- διένειμε την εξής δήλωσή 
της:

«Αγαπητά μέλη της Τουριστικής επιτροπής, 

όπως έχω ενημερώσει και την πρόεδρο της 
Τουριστικής Επιτροπής κ, Μαρία Χανιώτη από 
τις 6 Αυγούστου 2013 έχω ήδη υποβάλει την 
παραίτησή μου προφορικά και αύριο θα σας 
κοινοποιηθεί και γραπτώς. Εύχομαι σε όλους 
όσους δουλεύουν πραγματικά για την τουρι-
στική επιτροπή καλή συνέχεια και πολλά κου-
ράγια.

Με εκτίμηση, Φωκιανού Χριστίνα
Πολίτης της Πάρου. Διπλωματούχος Ξενα-

γός του Υπουργείου Τουρισμού».
Τι να σχολιάσει βέβαια κάποιος στην παρα-

πάνω δήλωση της κ. Φωκιανού. Το «πολίτης 
της Πάρου», που προφανώς θέλει να μας 
εξηγήσει ότι πλέον δεν κατέχει το αξίωμα της 
Αντιπροέδρου, ή το «Διπλωματούχος Ξενα-
γός του Υπουργείου Τουρισμού». Πρέπει να 
είναι το πρώτο ηλεκτρονικό μήνυμα που βλέ-
πουμε στη ζωή μας και απευθύνεται σε μέλη 
ΔΣ που αναφέρει την επαγγελματική ιδιότητα 
του αποστολέα. Μάλλον η κ. Φωκιανού, πι-
στεύει πως είναι η μόνη που πήγε σε κάποιο 
ΤΕΙ και σπούδασε! (Στην περίπτωση των ξενα-
γών, πρόκειται για σχολές του ΕΟΤ, διάρκειας 
2,5 ετών). 

Το κορυφαίο πάντως, στη δήλωση της κ. 
Φωκιανού, είναι η ευχή που εκφράζει «σε 
όλους όσους δουλεύουν πραγματικά για την 
τουριστική επιτροπή». Ούτε λίγο, ούτε πολύ, η 
κ. Φωκιανού, παραδέχεται δημόσια πως κά-
ποιοι δουλεύουν πραγματικά στην τουριστική 
επιτροπή, ενώ εκείνη δεν το κατάφερε αυτό!

Η Πάρος – ΑΞΙΑ
Για το θέμα δημοσιοποιήθηκε και δελτίο τύ-

που από την «Πάρος-ΑΞΙΑ», που έχει ως εξής:
«Μετά από τις πολλές διαμαρτυρίες επαγγελ-

ματιών και κατοίκων του παραδοσιακού οικι-
σμού της Παροικιάς, σχετικά με το πρόβλημα 
της ξενάγησης στην Παροικιά, δηλώνουμε τα 
εξής.

1. Κατά την άποψή μας, η πρωτοβουλία για 
την έναρξη του προγράμματος ξεναγήσεων 
εντός Παροικιάς είναι προς την σωστή κατεύ-
θυνση για την αναβάθμιση του παραδοσιακού 
οικισμού της Παροικιάς, όμως δεν είναι αρκε-
τή από μόνη της να δώσει στην Παροικιά την 
ώθηση που χρειάζεται, ώστε να αποτελέσει 
πόλο έλξης ποιοτικού τουρισμού.

2. Η πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει να επεκτα-
θεί σε όλους τους παραδοσιακούς οικισμούς 
του νησιού, γιατί οι παραδοσιακοί οικισμοί μας, 
με το εξαιρετικό φυσικό και ανθρωπογενές πε-
ριβάλλον τους, αποτελούν το συγκριτικό πλεο-
νέκτημα και την αιχμή του δόρατος της οικονο-
μίας του νησιού μας.

3. Η πρωτοφανής, αήθης, και πέρα από κάθε 
επαγγελματική και συνδικαλιστική δεοντολογία 
επίθεση της Αντιπροέδρου της Τουριστικής 
Επιτροπής, προς την διορισθείσα γι αυτό το 
σκοπό εποχική υπάλληλο του Δήμου, όχι μόνο 
εκθέτει την Δημοτική Αρχή που την διόρισε 
στην θέση της Αντιπροέδρου της Τουριστικής 
Επιτροπής, αλλά θέτει σε κίνδυνο τον ίδιο το 
τουρισμό μας, αφού είναι σαφές ότι τέτοιες 
ενέργειες συμβάλλουν ακόμη περισσότερο 
στην  υποβάθμιση του νησιού μας.

4. Η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος 
οφείλουν να αφήσουν την διγλωσσία κατά 
μέρος – δεν αρκεί μεμονωμένη δήλωση 
στήριξη της εποχικής υπαλλήλου από την 
Πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής- αλλά 
να πράξουν το αυτονόητο. Να ζητήσουν την 
παραίτηση της Αντιπροέδρου της Τουριστι-
κής Επιτροπής ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.

5. Η τοπική μας κοινωνία δεν ανέχεται πλέον 
την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος 
από τέτοιους αξιωματούχους της Δημοτικής 
Αρχής που αποδεικνύουν με τις πράξεις τους 
ότι νοιάζονται μόνο για την υπεράσπιση των 
συνδικαλιστικών δικαιωμάτων τους».
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Ανάπλαση παραλίας  
Παροικιάς
Τι περιλαμβάνει;

Το πολυσυζητημένο «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Αστικής Ανάπλασης Παροικίας Πάρου 
(ΟΣΑΑ Δήμου Πάρου)», είναι ένα στοίχημα για την πρωτεύουσα του νησιού μας ώστε 
να καλυτερεύσει η εικόνα της. Το παραπάνω έργο αναμένεται σύμφωνα με πληροφο-
ρίες από το Δήμο Πάρου να δημοπρατηθεί έως το τέλος του 2013.

Συγκεκριμένα, με την πρόταση αστικής ανάπλασης για τη δημιουργία υπερτοπικού 
πόλου έλξης στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού της Παροικίας του Δήμου Πάρου, 
από την Εκατονταπυλιανή έως το αγροκήπιο, επιχειρείται η συνολική ποιοτική ανα-
βάθμιση του δημοσίου χώρου, η βελτίωση της χρηστικότητας του χώρου, η βελτίωση 
της ατμόσφαιράς του χώρου, η αειφορική ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος, η 
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της πόλης αλλά και των επισκεπτών της, 
η αναζωογόνηση των υποβαθμισμένων τμημάτων της ζώνης ανάπλασης και τέλος η 
διάσωση, η αποκατάσταση και η προβολή της ιδιαίτερης πολιτισμικής, ιστορικής και 
οικιστικής ταυτότητας της πόλης της Παροικίας. 

Επιπρόσθετα γίνεται προσπάθεια 
μέσα από την υλοποίηση της αστικής 
ανάπλασης να προβληθεί η ιδιαίτε-
ρη ταυτότητα της πόλης με βάση την 
πολιτισμική αναγνώριση και τη δια-
σύνδεση κοινωνίας και πολιτισμού. 
Στόχοι του σχεδίου αποτελούν η 
εξασφάλιση και δημιουργία υψηλής 
ποιότητας δημοσίων κοινοχρήστων 
χώρων, η δημιουργία χώρων πρα-
σίνου, αναψυχής και πολιτισμού, 
ο εκσυγχρονισμός της λειτουργίας 
τους και της λειτουργίας της πόλης, η 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
του χώρου, η βιώσιμη διαχείριση και 
ανάπτυξη του περιβάλλοντος, η ενί-
σχυση της τοπικής οικονομίας και 
της τοπικής αγοράς, η προβολή και 
προώθηση των τοπικών προϊόντων 
και των παραγωγών τους, η προώ-
θηση των νέων τεχνολογιών καθώς 
και η προώθηση δυναμικών πολιτικών επιμόρφωσης, κατάρτισης και απασχόλησης 
για παιδιά, η ανάπτυξη τοπικών υποδομών, και τέλος η εξασφάλιση της κοινωνικής 
συνοχής.

Τελικός κοινός στόχος όλων των επί μέρους δράσεων του ΟΣΑΑ είναι η αναβάθμι-
ση του ελεύθερου και του δομημένου χώρου της πόλης και η αναβάθμιση της ποιό-
τητας ζωής των κατοίκων και των υπηρεσιών προς τους επισκέπτες και τους τουρί-
στες της πόλης.  

Με την υλοποίηση του ΟΣΣΑ γίνεται προσπάθεια να αντιμετωπιστούν χρόνια προ-
βλήματα της πόλης όπως: έλλειψη οργανωμένων κοινοχρήστων χώρων πράσινου, 
αναψυχής και πολιτισμού, διευθέτηση αλληλοσυγκρουόμενων χρήσεων στην πα-
ραλιακή οδό, μείωση κυκλοφοριακού φόρτου, αισθητική και λειτουργική υποβάθ-
μιση δημόσιου χώρου, έλλειψη σήμανσης και πληροφόρησης, αδυναμία πρόσβασης 
ΑΜΕΑ, έλλειψη υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων στην πόλη, υποβάθμι-
ση της ζωής σε τμήματα της πόλης.  

Τα αναμενόμενα οφέλη από την υλοποίηση της πράξης είναι η συνολική λειτουργική 
και αισθητική αναβάθμιση της πόλης, η δημιουργία οργανωμένων χώρων πρασίνου 
και αναψυχής, η βελτίωση των κυκλοφοριακών συνθηκών, η απόδοση περισσότερου 
χώρου στους πεζούς, η δημιουργία υποδομών εκπαίδευσης και κατάρτισης νέων, η 
αποκατάσταση της αισθητικής της όψης της πόλης, η αποκατάσταση της προσβασιμό-
τητας, η ενεργειακή βελτίωση και η μείωση κατανάλωσης ενέργειας. Συνολικά δε η 
βελτίωση ποιότητας ζωής κατοίκων και επισκεπτών. Δύο είναι οι μεγαλύτεροι πόλοι 
επέμβασης στην πόλη από το ΟΣΑΑ: η παραλιακή οδός και το Αγροκήπιο. Δευτερευ-
όντως παρεμβάσεις θα γίνουν στο Αλσύλλιο της Εκατονταπυλιανής και στην πλατεία 
Αγ. Κωνσταντίνου στο Κάστρο.

Αστική Ανάπλαση Παροικιάς
Η κατάσταση στη οποία σήμερα βρίσκεται το έργο έχει ως εξής:
- Παρεμβάσεις στην παραλιακή οδό, στο μέτωπο των κτιρίων της παραλιακής οδού 

και στις πλατείες της παραλιακής οδού:
Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες για την αισθητική, λειτουργική και βιοκλιματική 

ανάπλαση της παραλιακής οδού και για την αποκατάσταση της οπτικής και λειτουργι-
κής ρύπανσης των κοινοχρήστων χώρων της παραλιακής οδού και έχουν ληφθεί οι 
εγκρίσεις από το Σ.Χ.Ο.Π. Αιγαίου. 

Λόγω της ιδιομορφίας του χώρου απαιτείται η έγκριση των μελετών από όλες τις 
αρχαιολογικές υπηρεσίες (ΚΑ ΕΠΚΑ, 2η ΕΒΑ, Εφορεία Νεωτέρων Μνημείων και 
Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων). Οι μελέτες υπεβλήθησαν στις παραπάνω υπηρεσί-
ες το περασμένο καλοκαίρι και τελικά, μετά τη διατύπωση των απόψεων όλων των 
υπηρεσιών και λόγω της σημαντικότητας του, το θέμα παραπέμφθηκε στο Κεντρικό 

Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) για την λήψη της οριστικής έγκρισης. Το θέμα εξε-
τάστηκε στη συνεδρίαση του ΚΑΣ στις 09-07-2013, όπου υποστηρίχτηκε από τους 
μελετητές συμβούλους του Δημάρχου Πάρου και εγκρίθηκε. Αναμένεται εντός των 
προσεχών υπηρεσιών η έκδοση των σχετικών αποφάσεων του ΚΑΣ. 

Ταυτόχρονα εκπονείται από ειδικούς μελετητές, μελέτη απορροής των όμβριων 
υδάτων  της παραλιακής οδού. 

Μετά την έγκριση του ΚΑΣ, οι μελετητές σε συνεργασία με την Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου συντάσσουν προϋπολογισμούς και Τεύχη Δημοπράτησης των 
έργων, ώστε αμέσως μετά την ολοκλήρωση της μελέτης απορροής των όμβριων και 
μαζί με την απόφασης του ΚΑΣ, οι φάκελοι των μελετών να υποβληθούν στην διαχει-
ριστική αρχή για την τελική έγκριση της δημοπράτησης των έργων.

- Παρεμβάσεις στον υπαίθριο χώρο του Αγροκηπίου: 
Έχουν ολοκληρωθεί οι αρχιτεκτονικές μελέτες για τη δημιουργία οργανωμένου 

χώρου πρασίνου, αναψυχής και πολιτισμού στο Αγροκήπιο (υπαίθριος χώρος) και 
έχει ληφθεί η απαιτούμενη έγκριση από το ΣΧΟΠ Αιγαίου. Αναμένεται η ολοκλήρωση 
της φυτοτεχνικής μελέτης ώστε αμέσως μετά να συνταχθεί ο συνολικός Προϋπο-
λογισμός και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου και όλα μαζί να υποβληθούν στην 
διαχειριστική αρχή για την τελική έγκριση της δημοπράτησης του έργου.

- Παρεμβάσεις στα κτίρια του Αγροκηπίου:
Έχουν ολοκληρωθεί οι αρχιτεκτονικές μελέτες για τη επισκευή – συντήρηση και εκ-

συγχρονισμό των κτιρίων του Αγροκηπίου, προκειμένου να εγκατασταθούν σε αυτά 
η σχολή μουσικής, τα εικαστικά 
εργαστήρια και αίθουσα πε-
ριβαλλοντικής εκπαίδευσης. 
Έχει ήδη ληφθεί η απαιτούμε-
νη έγκριση από το Συμβούλιο 
Αρχιτεκτονικής και ετοιμάζε-
ται ο φάκελος για την έκδοση 
της απαιτούμενης οικοδομικής 
άδειας. Μετά την ολοκλήρωση 
των στατικών και ηλεκτρομη-
χανολογικών μελετών, θα συ-
νταχθούν ο Προϋπολογισμός 
και τα Τεύχη Δημοπράτησης 
του έργου και όλα μαζί θα υπο-
βληθούν στην διαχειριστική 
αρχή για την τελική έγκριση της 
δημοπράτησης του έργου.

- Παρεμβάσεις στο Αλσύλλιο 
της Εκατονταπυλιανής:

Έχει ολοκληρωθεί η αρχιτε-
κτονική μελέτη, αναμένεται η 
έγκρισή της από την αρμόδια 

αρχαιολογική υπηρεσία, ώστε αμέσως μετά να συνταχθεί ο συνολικός Προϋπολογι-
σμός και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου και όλα μαζί να υποβληθούν στην δια-
χειριστική αρχή για την τελική έγκριση της δημοπράτησης του έργου.

- Παρεμβάσεις στην πλατεία Αγ. Κωνσταντίνου:
Εκπονείται μελέτη φωτισμού ανάδειξης του χώρου, η οποία μετά την ολοκλήρωσή 

της θα αποσταλεί για έγκριση στην αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία, ώστε αμέσως 
μετά να συνταχθεί ο συνολικός Προϋπολογισμός και τα Τεύχη Δημοπράτησης του 
έργου και όλα μαζί να υποβληθούν στην διαχειριστική αρχή για την τελική έγκριση 
της δημοπράτησης του έργου.

- Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του ΚΑΠΗ:
Έχει ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική μελέτη, ο προϋπολογισμός και τα Τεύχη Δημο-

πράτησης. Αναμένεται η ολοκλήρωση της μελέτης ενεργειακής αναβάθμισης, ώστε 
αμέσως μετά, όλα μαζί, να υποβληθούν στην διαχειριστική αρχή για την τελική έγκρι-
ση της δημοπράτησης του έργου.

- Προμήθειες ηλεκτρονικών συστημάτων που περιλαμβάνονται στο ΟΣΑΑ 
Το ΟΣΑΑ Δήμου περιλαμβάνει και την προμήθεια και εγκατάσταση διαφόρων ηλε-

κτρονικών συστημάτων όπως:
1. Σύστημα δημοτικών ενοικιαζομένων ποδηλάτων.
2. Πινακίδες σήμανσης και πληροφόρησης.
3. Επέκταση του Wi Fi του Δήμου Πάρου.
4. Σύστημα LFD οθονών πληροφόρησης.
5. Σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης.
6. Τηλεματικό σύστημα πληροφόρησης αστικής συγκοινωνίας.
Για όλα τα παραπάνω έχουν συνταχθεί οι τεχνικές προδιαγραφές και αναμένεται η 

ολοκλήρωση των μελετών και η έγκρισή τους ώστε να δημοπρατηθούν. 
Σε ανακοίνωση του συνδυασμού της «Ενιαίας Κίνησης Πολιτών, Ενότητα για το 

Μέλλον», σχετικά με το παραπάνω έργο τονίζεται:
«Με το συγκεκριμένο έργο, η Παροικιά αποκτάει ένα σημαντικότατο ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα (εν μέσω μάλιστα της οικονομικής κρίσης) και έναν ασυγκράτητο υπερ-
τοπικό πόλο έλξης.

Υ.Γ. (για τους ψεύτες):
Όλοι όσοι μικρόψυχα κατηγόρησαν το έργο, προπαγανδιστικά ισχυρίζονταν ότι δεν 

υπάρχουν τα λεφτά για να υλοποιηθεί και ψευδώς έλεγαν ότι το έργο θα απενταχθεί, 
ΔΙΑΣΥΡΟΝΤΑΙ...

Γιατί η ώρα της κρίσης για το αν μπορεί να γίνει ένα έργο, άμεσα ή όχι, συ-
νήθως έρχεται. Και τότε καταδεικνύεται ο ψεύτης!

Αν μάλιστα ο ψεύτης είναι «επαγγελματίας» στα κατασκευασμένα ψέματα και τη δια-
στρέβλωση της αλήθειας, τότε όχι μόνο εκτίθεται αλλά κυρίως ΔΙΑΣΥΡΕΤΑΙ!

Η παράταξή μας, «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον»,  συνεχίζει να 
μιλάει μόνο με ΠΡΑΞΕΙΣ και ΕΡΓΑ!».



Κυκλοφόρησε!
Αναζητήστε το στα σηµεία διανοµής:

∆ΡΥΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΟΥΣΑΚΗ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ Α-Β FOOD MARKET

 ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ “∆ΗΜΗΤΡΑ”

 ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟ “Η ΜΑΡΠΗΣΣΑ”

 ΑΓΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΖΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α. ΚΑΒΑΛΗΣ

ΥΣΤΕΡΝΙ “ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ”

ΚΩΣΤΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΛΕΥΚΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ
  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ “ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ”
  ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΑ 
 ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
 ∆ΑΦΕΡΕΡΑΣ ΘΕΜΗΣ “ΟΙΚΟΡΑΜΑ”

ΝΑΟΥΣΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  ΤΑΝΤΑΝΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ “PROTON”
  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ “ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ”
  ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  
  ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ “ΣΑΪΤΑ”
  “INTER GRECO TRAVEL”
  ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΝΑΚΗ
  ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ “ΜΠΑΤΙΣΤΑΣ”
  ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ “ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ”

ΑΛΥΚΗ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
 ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ “PROTON”
 ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
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Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας, Καλλίνικος, παραχώρησε στη Φ.τΠ. 
μία συνέντευξη όπου για πρώτη φορά μιλάει για τα προβλήματα καθημερινότητας 
της Μητρόπολης, αλλά «ανοίγει» και θέματα, που για κάποιους άλλους ιεράρχες είναι 
απαγορευμένα.

Τον Μητροπολίτη Καλλίνικο, τον συνάντησε η εφημερίδα μας στο Ιερό Προσκύνημα 
Εκατονταπυλιανής, για τη συνέντευξη. Πολύ γρήγορα με την απλότητά του και την 
αμεσότητα που έδειξε στα ζητήματα, μας έκανε να «ξεχαστούμε» και έτσι να γίνει μία 
συζήτηση περισσότερο φιλική και όχι συνέντευξη με τους απαραίτητους όρους που 
την χαρακτηρίζουν.

Ο Μητροπολίτης Καλλίνικος (Νικόλαος Δεμενόπουλος), γεννήθηκε στην Αθήνα το 
1959 από Νάξιους γονείς. Αποφοίτησε από τη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή Αθηνών 
και στην συνέχεια σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Θεολογία, όπου και πραγμα-
τοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα του Κανονικού Δικαίου. Μετά την εκ-
πλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων υπηρέτησε ως καθηγητής θεολόγος, 
στο Αρσάκειο Σχολείο Ψυχικού. Χειροτονήθηκε Διάκονος το 1985 και Πρεσβύτερος 
το 1989 από τον Μακαριστό Μητροπολίτη Ύδρας, Ιερόθεο. Υπηρέτησε ως ιεροκήρυ-
κας και υπεύθυνος νεότητας των Ιερών Μητροπόλεων Ύδρας, Σπετσών και Αίγινας, 
Παροναξίας και Νέας Σμύρνης και ως Αρχιερατικός Επίτροπος Αίγινας. Παράλληλα 
υπηρέτησε κατά την τελευταία δεκαετία και στην Ιερά Σύνοδο, ως Γραμματέας. Μη-
τροπολίτης Παροναξίας, εξελέγη στις 24 Ιουνίου 2008.

Η λιτανεία
Θα ήθελα Σεβασμιότατε να ξεκινήσουμε από το γεγονός που δημιούργησε 

τριβές τα προηγούμενα χρόνια και αναφέρομαι στην πρωινή ή απογευματινή 

λιτανεία της εικόνας της Παναγίας. Πως λάβατε την απόφαση για την πρωινή 
ώρα και αν έχετε αφουγκραστεί τι λέει ο κόσμος γι’ αυτό.

Καλλίνικος: «Καταρχήν θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή πρωτοβουλία 
σας να έρθετε και να έχουμε μία συζήτηση για ορισμένα εκκλησιαστικά θέματα τοπι-
κού χαρακτήρα και είναι μία ευκαιρία να απαντήσω σε ενδεχόμενες απορίες σας που 
μεταφέρετε από τους αναγνώστες της εφημερίδας σας.

Γνωρίζετε ότι υπήρχε ένα θέμα προ της αναλήψεως των καθηκόντων μου (επί των 
ημερών του μακαριστού προκατόχου μου, κυρού Αμβροσίου), όταν μεταφέρθηκε 
η περιφορά της εικόνος (λιτανεία), τις απογευματινές ώρες, και όχι επί σειρά δεκα-
ετιών –άγνωστο πόσο- που πραγματοποιούταν το πρωί, μετά τη Θεία λειτουργία. Εξ 
όσων έχω πληροφορηθεί υπήρξαν τότε μεγάλες αντιδράσεις. Παρά ταύτα, παρέλαβα 
τη λιτανεία τη συγκεκριμένη στιγμή να τελείται και δεν θέλησα σεβόμενος τη μνήμη 
του μακαριστού Γέροντος, ο οποίος πραγματικά αγαπούσε τον τόπο του και τη Μη-
τρόπολή του και ό,τι έκανε ήταν ανιδιοτελές. Έτσι, δε θέλησα να παρέμβω, παρότι από 
την πρώτη χρονιά ασκήθηκαν πιέσεις. Και επιστολές γράφονταν και στο διαδίκτυο 
γίνονταν αναρτήσεις σχετικές. Πέρασαν έτσι, 5 χρόνια. Φέτος όμως, από την αρχή 
του 2013, υπήρχε μια πιο συντονισμένη και παρακλητική προσπάθεια από πολλούς, 
με αποκορύφωμα το αίτημα και την προσωπική παρουσία του ΔΣ του εμπορικού 
συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου. Η επιστολή τους ήταν εμπεριστατωμένη. Έτσι είπα να 
το δούμε πιο προσεκτικά πλέον και να αφουγκραστούμε τις επιθυμίες. Προσωπικά 
είπα ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα, είτε πρωί, είτε απόγευμα. Είπα, θέλω να εξυπη-
ρετείται καλύτερα ο κόσμος, εκτός ότι σεβόμουν και την απόφαση του μακαριστού 
Γέροντα. Το δεύτερο στοιχείο για εμάς τους κληρικούς είναι η δυσκολία, διότι το πρωί 
λειτουργούν οι ιερείς στα χωριά και πρέπει να προφθάσουν να είναι έγκαιρα στη λι-
τανεία. Αυτό είναι ένα θέμα. Βέβαια, άλλοι έβαλαν και τα ζητήματα της ζέστης. Αυτά 
όμως λίγο ενδιαφέρουν».

Μητροπολίτης Καλλίνικος 
Εκ βαθέων
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Η ουσία
Επειδή το βλέπω λίγο δευτερεύ-

ον το αν γίνεται πρωί ή απόγευ-
μα…

Καλλίνικος: «Και εγώ το βλέπω 
δευτερεύον… Το γράφω και στην ανα-
κοίνωση, δεν ξέρω αν το προσέξατε; 
Δεν είναι τόσο ουσίας θέμα».

Θρησκευτικά έχει σημασία αν 
γίνεται πρωί ή απόγευμα;

Καλλίνικος: «Όχι! Καμία! Στην Ελ-
λάδα, αλλά και μέσα στη Μητρόπολή 
μας ποικίλουν οι ώρες. Παράδειγμα, 
η αντίστοιχη εορτή του Αγίου Νικοδή-
μου, ήταν πάντα απόγευμα. Εξ αρχής, 
από το 1955 που αναδείχθηκε Άγιος, 
η λιτανεία γίνεται το απόγευμα της 
ίδιας ημέρας. Σε άλλες Μητροπόλεις 
γίνεται στον εσπερινό. Την παραμονή. 
Σε άλλες γίνεται το πρωί. Υπηρέτησα 
στην Αίγινα, στον Άγιο Νεκτάριο, επί 
22 χρόνια. Οι λιτανείες στη Μητρόπο-
λη Ύδρας είναι το πρωί. Βέβαια δεν εί-
ναι καλοκαίρι… Οι περισσότερες είναι 
Φθινόπωρο και Νοέμβριο. Πάντως, δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι για εμάς 
είναι μια προσευχητική διαδικασία. Περιφέρουμε την εικόνα για ευλογία. Η ευλογία 
είτε το πρωί είτε το απόγευμα δεν αλλάζει. Είναι πως εξυπηρετούμεθα και πως υπάρ-
χει η παράδοση».

Να ρωτήσω, επειδή έχετε υπηρετήσει και σε άλλες Μητροπόλεις, εδώ στην 
Παροναξία, έχετε την αίσθηση ότι ο κόσμος που έρχεται στις λιτανείες το 
βλέπει σαν έθιμο ή σαν ένα τελετουργικό της εκκλησίας; Το νιώθει; Πηγαί-
νουμε σε μία λιτανεία, ως τι;

Καλλίνικος: «Πολύ σωστό το ερώτημα στη βάση του ότι και όχι του πότε. Αυτό 
έχει πραγματική σημασία. Εγώ δεν θα πω πως έρχονται; Δεν μπορώ να γνωρίζω. 
Νομίζω πως μέσα σ’ ένα πλήθος ανθρώπων ποικίλουν και οι διαθέσεις. Και πολλές 
φορές ακούμε στο Ευαγγέλιο το Χριστό, να λέγει «ο όχλος» που τον ακολουθούσε και 
δεν το λέει υποτιμητικά. Μέσα στο πλήθος που ακολουθούσε το Χριστό, ας πούμε και 
η γυναίκα η άρρωστη που ακούμπησε το Χριστό με τόση πίστη, άγγιξε το ένδυμά του 
και έγινε καλά. Δηλαδή, μέσα στο πλήθος ενδεχομένως λίγοι να είναι οι άνθρωποι 
που με πολύ πίστη ακολουθούν τη λιτανεία. Άλλοι, για μια παράδοση. Άλλοι, γιατί αι-
σθάνονται μια ευλογία. Γιατί και ο άλλος δεν έχει λόγο να κοπιάσει. Να κάνει τι, αν δεν 
το αισθάνεται μέσα του ότι είναι μία ευλογία. Ποικίλουν οι διαθέσεις ανάλογα και με 
το επίπεδο πνευματικής ζωής κάθε ανθρώπου. Αλλά, είναι ευκταίο να συμμετέχουμε 
στη λιτανεία πράγματι με προσευχητική διάθεση. Όχι να πηγαίνουμε για να κουτσο-
μπολεύουμε. Και ξέρετε πολλές φορές και η παρουσία των εκπροσώπων των αρχών 
είναι και μια αφορμή να συζητάμε για άλλα θέματα…».

Καθημερινότητα 
Για όλα αυτά που γίνονται αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και ομιλώ για τις 

δύσκολες οικονομικές καταστάσεις, έχω μία απορία. Έχει αυξηθεί το εκκλη-
σίασμα ή ο κόσμος έχει έρθει σε μία πιο πνευματική ζωή;

Καλλίνικος: «Νομίζω ναι, χωρίς να υπάρχουν θεαματικές αλλαγές -έχω την αί-
σθηση- ότι έχει αυξηθεί ποιοτικά η σχέση με την εκκλησία. Και ποσοτικά υπάρχει μία 
αύξηση, αλλά κυρίως αυτή η προσέγγιση έχει σημασία. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι 
έχουν άμεση ανάγκη για θέματα καθημερινότητάς τους έρχονται πιο κοντά στην εκ-
κλησία και έτσι, αναπτύσσεται ένας διάλογος. Βλέπω από κοντά πράγματα που γίνο-
νται, που μέχρι χθες ήταν άγνωστα. Δεν σε ενδιαφέρει κάτι που είναι για τον άλλον 
και δεν πολυασχολείσαι. Τώρα, που βλέπεις ότι κάτι αγγίζει και σένα τον ίδιο, αρχίζεις 
και βλέπεις το πράγμα πιο προσωπικά. Αναπτύσσεται μία σχέση μεγαλύτερη και αυτό 
είτε έχει να κάνει με θέματα οικονομικά ή δυσκολίες άλλες που προκύπτουν –παρε-
νέργειες του προβλήματος-. Έτσι, υπάρχει μία μεγαλύτερη επαφή των ανθρώπων με 
την εκκλησία».

Τα προβλήματα στην Παροναξία είναι μεγάλα; Πως τα βλέπετε εσείς που τα 
ζείτε από πιο κοντά. Εννοώ, από τα συσσίτια ή μία άλλη βοήθεια και πως τα 
αντιμετωπίζει η Μητρόπολη. 

Καλλίνικος: «Τα προβλήματα είναι πολλά και μεγάλα. Μιλώντας με άλλους Μη-
τροπολίτες και με ανθρώπους που έρχονται εδώ, μας λένε: «εσείς είσαστε πολύ κα-
λύτερα». Ειδικά στην Αθήνα και άλλες μεγάλες πόλεις υπάρχουν περιοχές που έχουν 
πληγεί από την ανεργία. Παράδειγμα πολλές περιοχές της Μακεδονίας που είχαν μία 
ανθηρή οικονομία στο παρελθόν. Όλοι λοιπόν, ομολογούν ότι στα νησιά μας είμαστε 
λίγο καλύτερα. Αυτό δεν σημαίνει όμως, πως είμαστε καλά. Έχουμε τεράστια προ-
βλήματα. Να σας πω -μην το θεωρήσετε υπερβολή- είμαστε μία μικρή Μητρόπολη, 
αλλά π.χ. στη Νάξο, κατά Μ.Ο. καθημερινά, έχουμε μία περίπτωση για να καλύψουμε 
ένα λογαριασμό ΔΕΗ, που είναι στο όριο διακοπής ή έχει ήδη διακοπεί. Έχω κάνει και 
προσωπικές παρεμβάσεις διακανονισμού για να δώσουμε το ελάχιστο –γιατί δεν μπο-
ρούμε- για να γίνει επανασύνδεση ή να μην κοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα. Πολλές φορές 
τηλεφωνούμε και στο κεντρικό κατάστημα στη Σύρο. Και στην Πάρο, υπάρχουν πολ-

λές παρόμοιες υποθέσεις. Έχω πει να 
μην επαναλαμβάνουμε στο ίδιο άτομο 
κάτι παρόμοιο. Αλλά υπάρχουν και 
δύο και τρεις φορές που το κάνουμε. 
Και μάλιστα, όταν υπάρχουν πολύτε-
κνες οικογένειες. Και μιλάμε για ποσά 
για διακανονισμό, που το λιγότερο 
είναι 200 ευρώ. Παράλληλα έχουμε 
και το συσσίτιο σε Πάρο και Νάξο που 
παρά τις αιματηρές οικονομίες που 
κάνουμε μας κοστίζει περίπου 3500 
ευρώ, το μήνα».

Η ακίνητη περιουσία της εκκλησίας
Υπάρχει εντύπωση και μάλλον 

πιστεύω λόγω της ακίνητης περι-
ουσίας ότι η εκκλησία έχει χρήμα-
τα! Είναι έτσι τα πράγματα; Τι γίνε-
ται στην Παροναξία;

Καλλίνικος: «Θα σας πω… με κάθε 
ειλικρίνεια. Το Γηροκομείο μας έχει 
τη μεγαλύτερη δαπάνη λειτουργίας σ’ 
όλη τη Μητρόπολη. Παρέλαβα με πε-
ρίπου 330.000 ευρώ, το χρόνο, έξοδα 

το Γηροκομείο. Με πολλές οικονομίες και αξιοποιήσεις προσφορών, με καλούς συ-
νεργάτες που είναι εθελοντές όλοι οι άνθρωποι μέσα στα συμβούλια, το μειώσαμε το 
ποσό. Το προσωπικό δεν μπορεί να μειωθεί, είναι στάνταρ από τον κανονισμό, παρά 
του ότι δύο άτομα που συνταξιοδοτήθηκαν δεν τα αναπληρώσαμε π.χ. μία γραμμα-
τειακή υποστήριξη. Μειώσαμε λοιπόν τα έξοδα και τα φθάσαμε στα 250.000 ευρώ, 
το χρόνο. Επαναλαμβάνω, δίχως να έχει μειωθεί στο ελάχιστο η προσφορά και με 
αύξηση τροφίμων από 15-16 άτομα που ήταν, τώρα έχουμε 20 τροφίμους. Από ακί-
νητα λοιπόν έχουμε μηδενικά έσοδα. Η Εκατονταπυλιανή από περιουσία δεν έχει τί-
ποτα. Ό,τι είχε από χωράφια τα έδωσε σε ακτήμονες. Δείτε τις παλιές φωτογραφίες 
από την Εκατονταπυλιανή, που ήταν όλα γύρω της χωράφια. Δόθηκαν λοιπόν όλες οι 
εκτάσεις. Δεν έχουμε στην Πάρο, περιουσιακό στοιχείο που να αποδίδει κάτι. Τώρα, 
να είναι μια έκταση χαρακτηρισμένη δασική, που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είναι 
απλά ένα περιουσιακό στοιχείο. Τίποτα άλλο. Θα σας πως ένα παράδειγμα, πέρα εκεί 
που είναι ο Άγιος Χαράλαμπος (το παλιό μοναστηράκι). Έχει ιδιόκτητο ένα βουνό εκεί, 
δασικό. Τα κτήματα γύρω όμως που έχουν αξία, είναι ιδιωτών. Δεν έχουμε κάτι να 
αξιοποιήσουμε. Κατά καιρούς έχουν δωριθεί κτήματα για να γίνουν γήπεδα κλπ. Δεν 
δωρίθηκαν και 18 στρέμματα από τη Λογγοβάρδα, για το Νοσοκομείο; Που δεν έγι-
νε τελικά τίποτα.  Καλά που βάλαμε τον όρο και επέμενε και η Σύνοδος, για τα δύο 
χρόνια αν δεν κατασκευαστεί το Νοσοκομείο, τότε να ακυρωθεί η παραχώρηση. Στη 
Νάξο, ακριβώς η ίδια κατάσταση. Το μόνο, που ένας ναός παίρνει δύο ενοίκια. Δεν 
υπάρχει κάτι άλλο».

Οπότε, η Μητρόπολη στηρίζεται στον οβολό του πιστού;
Καλλίνικος: «Στον οβολό του πιστού και σε κάποιες πιο «δυνατές» δωρεές. Η 

Εκατονταπυλιανή, έχει μία οικονομική καθίζηση άνευ προηγουμένου, από τότε που 
ξεκίνησε η οικονομική κρίση. Η μείωση είναι πάνω από 40% με αποτέλεσμα ενώ 
εκείνη στήριζε αποκλειστικά το Γηροκομείο, τώρα, η συνεισφορά της να είναι από 
ελάχιστη έως μηδενική. Το 2013 δεν έχει δώσει τίποτα και το 2012 έδωσε 20.000 
ευρώ. Και παρά ταύτα, το Γηροκομείο προχωράει, και αυτό το γεγονός με συγκινεί. 
Εκπλήσσομαι και εγώ πως καταφέρνουμε και επιβιώνουμε».

Τι εισφορές δίνουν οι τρόφιμοι;
Καλλίνικος: «Οι εισφορές είναι ό,τι έχουν από σύνταξη οι άνθρωποι, οι περισσότε-

ροι του ΟΓΑ. Και θα σας πω, ότι όλα αυτά τα χρόνια αυτές οι συντάξεις πλησιάζουν το 
1/3 των εσόδων. Είναι γύρω στις 90 με 100.000 ευρώ, η συνεισφορά των γερόντων. 
Βέβαια, να σας πως έχουμε περιπτώσεις που δεν έχουν τίποτα. Είναι ανασφάλιστοι. 
Ο σκοπός μας είναι οι άποροι. Και αν θέλουμε τη σύνταξη είναι γιατί δεν έχουμε άλλο 
τρόπο να καλύψουμε μέρος των λειτουργικών αναγκών».

Το μνημόνιο…
Σεβασμιότατε η πολιτική φάνηκε ανήμπορη να αντιμετωπίσει το μνημόνιο 

αυτά τα χρόνια που περνάμε,. Η εκκλησία της Ελλάδος, μπόρεσε να αντιμε-
τωπίσει αυτή την κρίση;

Καλλίνικος: «Εκ των πραγμάτων μπορούμε να πούμε ότι η εκκλησία –που αντι-
μετωπίζει και εκείνη κρίση με έσοδα μειωμένα κατά 50% από το παγκάρι- με μείωση 
λοιπόν εσόδων και αύξηση εξόδων λόγω των συσσιτίων, βοηθήματα κλπ, δεν το βά-
ζει κάτω. Βλέπετε. Αγωνίζεται και το παλεύει. Το παλεύει καλά η εκκλησία. Εκείνο το 
παράπονο που εκφράζω και εγώ –και θα σας το εξομολογηθώ- είναι ότι σε κεντρικό 
επίπεδο δεν έχουμε πολύ καλά συντονιστεί ως Σύνοδος της εκκλησίας της Ελλάδος. 
Ίσως γιατί, λειτουργεί, η αποκέντρωση που έχουμε και δεν έχουμε σύστημα Δυτικής 
εκκλησίας, έτσι, από τον Πάπα όλα να τα ελέγχει κεντρικά. Αυτό το αποκεντρωτικό 
απέβη καλό και έχουμε δραστηριοποιηθεί τοπικά οι Μητροπόλεις. Εγώ, θαυμάζω 
αυτή την περίοδο τις Μητροπόλεις που έχουν δραστηριοποιηθεί και παράγουν έργο. 
Με τις δυνάμεις που έχουμε πάντα. Με συγκινεί ακόμα, που έχουμε βάλει ένα κα-
λάθι αλληλεγγύης στα σούπερ μάρκετ, από τότε που άρχισε η κρίση. Μετά από εμάς 
έβαλαν και άλλοι φορείς. Με συγκινεί λοιπόν η εμπιστοσύνη. Πολλές φορές πηγαίνω 
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και εγώ στο σούπερ μάρκετ για να ψω-
νίσουμε πράγματα και βλέπω γεμάτο 
το καλάθι που είναι για τα συσσίτια της 
Μητροπόλεως. Αυτό δείχνει εμπιστοσύ-
νη. Βλέπει ο κόσμος ότι αυτό που δίνει 
αξιοποιείται άμεσα. Στη Νάξο, φθάσαμε 
να ξεπερνάμε τις 100 μερίδες συσσιτί-
ου και στην Πάρο, έχουμε φθάσει τις 60 
μερίδες. Είναι και ένα πρακτικό ζήτημα 
να παράγεις κάθε μέρα τόσο φαγητό. 
Και λίγα ξοδεύουμε, γιατί αν το βάλεις 
κάτω, και ένα ευρώ να κόστιζε η μερίδα 
–που είναι ελαφρώς ενισχυμένη, δεν εί-
ναι το συνηθισμένο πακέτο που δίνουν 
τα εστιατόρια, αλλά μεγαλύτερο- και το 
φρούτο μαζί και η σαλάτα, τυρί, ελιά και 
οτιδήποτε άλλο. Και όμως αυτό το γεύ-
μα δεν μας έρχεται ούτε ένα ευρώ η με-
ρίδα. Είναι αποτέλεσμα της οικονομίας 
που κάνουμε και των προσφορών που 
μας γίνονται βέβαια. Μας δίνουν εδώ 
στην Πάρο οι αλιείς ψάρια. Όλοι κάτι μας 
δίνουν και το αξιοποιούμε».

Σ’ αυτά τα χρόνια που είσαστε εδώ στην Παροναξία, προφανώς αλλιώς ξε-
κινήσατε και αλλιώς είναι τώρα τα πράγματα στη χώρα. Κανείς δεν τα είχε 
υπολογίσει.

Καλλίνικος: «Κανείς…».

Η εκκλησία της Ελλάδος βλέπει αλλιώς τα πράγματα; Και το λέω γιατί υπάρ-
χουν στατιστικές που δείχνουν ότι ο κόσμος δείχνει εμπιστοσύνη στο θεσμό. 
Ένα παράδειγμα είναι αυτό που είπατε με το καλάθι στο σούπερ μάρκετ. Ο 
κόσμος λοιπόν, συνεχίζει και πιστεύει σ’ αυτή την πραγματικότητα που είναι 
η εκκλησία της Ελλάδος. Πιστεύεται λοιπόν ότι αλλάζει η Ελλαδική εκκλησία;

Καλλίνικος: «Να σας πω. Η εκκλησία κατά βάση δεν αλλάζει. Η εκκλησία είναι 
σταθερή. Η εκκλησία, και εκεί έχετε δίκιο, προσαρμόζεται πάντα στις καταστάσεις, 
χωρίς να αλλάζει τα πιστεύω της και τις αρχές της. Δηλαδή, η εκκλησία πνευματικά, 
αλλιώς ενεργούσε προπολεμικά, αλλιώς μεταπολεμικά, αλλιώς μεταδικτατορικά, αλ-
λιώς προ της κρίσης και αλλιώς σήμερα. Εγώ, εξελέγην και εγκαταστάθηκα όταν σι-
γά-σιγά άρχιζε η κρίση, δηλαδή το 2008 και κορυφώθηκε το 2010 κλπ. Αλλιώς λοιπόν 
προσαρμόζεται ποιμαντικά σε κάποιες από τις ενέργειες. Αλλά, η εκκλησία είναι στα-
θερή και προσαρμόζεται στις συνθήκες, και ξέρετε και κατά τόπους. Πράγματα που 
π.χ. κάπου είναι αυτονόητα, δε σημαίνει πως είναι αυτονόητα και σε άλλες περιοχές 
της Ορθοδοξίας. Αλλιώς στην Αμερική, αλλιώς στην Ευρώπη, στην Ασία ή και στην 
Αφρική. Οι άνθρωποι σε κάθε περιοχή έχουν άλλα βιώματα και τρομερές δυσκολίες. 
Για να καταλάβατε –παρότι είμαστε μία μικρή Μητρόπολη- προσπαθούμε να έχουμε 
μία μικρή επαφή με δραστηριότητες ιεραποστολικές στο εξωτερικό και στην Αφρική 
ιδιαίτερα. Κάναμε μια προσφορά από τον έρανο αγάπης –απευθείας όχι μέσω Συνό-
δου να σας πω την αλήθεια-. Ανοίγουν λοιπόν μία μικρή γεώτρηση –απλή- και πηγαί-
νουν εκεί οι άνθρωποι με μία αντλία χειροκίνητη, για να πίνουν τα παιδάκια λίγο νερό. 
Που να βρουν; Από τα λασπόνερα πίνουν. Δώσαμε σε άλλη περίπτωση για να πάρουν 
ένα αμαξίδιο που είναι πάρα πολλοί ανάπηροι από πολιομυελίτιδα. Αυτές είναι προ-
πολεμικές για μας ασθένειες, αλλά τουλάχιστον να έχουν τα παιδιά εκεί ένα αμαξίδιο 
ηλεκτροκίνητο για να κινούνται. Σε άλλη περίπτωση, με πολύ λίγα χρήματα για εδώ, 
κάναμε ένα σπιτάκι με 3000 ευρώ για έναν πολύτεκνο που θα τακτοποιηθούν πιθα-
νά εκεί μέσα 8 άτομα! Να φτιαχτεί λοιπόν ένα σπιτάκι, γιατί οι άνθρωποι μένουν σε 
αχυροκαλύβες. Άλλα λοιπόν δεδομένα εκεί. Άλλες ανάγκες εκεί και άλλες εδώ. Άρα, 
η εκκλησία προσαρμόζεται κάθε φορά στον κοινωνικό περίγυρο που βρίσκεται. Φυ-
σικά στην Ευρώπη, για παράδειγμα, άλλα δεδομένα εκεί. Αλλιώς κινείται η εκκλησία».

Το μνημόνιο επηρέασε την εκκλησία ως και προς την πρόσληψη των ιε-
ρέων. Εδώ, πώς είμαστε στην Παροναξία; Είμαστε καλυμμένοι στις θέσεις 
ιερέων;

Καλλίνικος: «Ξέρετε, εμείς είμαστε μικρή Μητρόπολη και Δόξα Τω Θεώ τα έχουμε 
βολέψει μέχρι στιγμής έτσι, που δεν έχουμε άμεση ανάγκη. Ίσως προκύψει πρόβλη-
μα με τους ιερείς στο μέλλον. Εμείς, στην Παροναξία έχουμε 52 ιερείς. Μητροπόλεις 
που έχουν 150-200 ιερείς και μάλιστα σε αστικές περιοχές έχουν μεγάλο πρόβλη-
μα αδιόριστων. Κάποια στιγμή πρέπει και να χειροτονούν. Είναι μεγάλο πρόβλημα. 
Αλλά βλέπετε και η εκκλησία δεν αντιδρά. Έχει ο Αρχιεπίσκοπος μία νηφαλιότητα. Δεν 
αντιδρά, γιατί καταλαβαίνει, ότι και εκείνη (Σύνοδος) συμπάσχει με το πρόβλημα των 
άλλων. Είναι μία δυσκολία και για τις επαρχίες, γιατί ο παπάς είναι σημείο αναφοράς 
στα χωριουδάκια. Στην Πάρο, επειδή, είναι κοντινές οι αποστάσεις, δεν έχουμε ορει-
νούς όγκους, δεν καταλαβαίνει κάποιος τη διαφορά. Εγώ το βλέπω στη Νάξο, όπου 
υπάρχουν ορεινοί όγκοι. Όπου δεν έχει παπά πέφτει και μία νέκρα. Να χτυπήσει την 
καμπάνα, να ακούσουν οι άνθρωποι να πάνε. Μία παρηγοριά. Όταν δεν χτυπάει η κα-
μπάνα νεκρώνει το χωριό. Βέβαια, σε όλα τα χωριά μας αναλαμβάνει ο γειτονικός πα-
πάς να πάει όσο μπορεί και να βοηθήσει. Δεν έχουμε τόσο μεγάλο ζήτημα. Το καλύ-
πτουμε. Ίσως το πρόβλημα να υπάρχει και στην Πάρο στο μέλλον. Το καλό εδώ είναι 
ότι μόνο δύο ιερείς –και υγιέστατοι- είναι πάνω από 70 ετών, από τους 22 που έχουμε 
φθάσει. Εκεί όμως που έχουμε άλλα προβλήματα με την κρίση είναι για παράδειγμα 
η φορολογία με τα νέα μέτρα. Πάντα φορολογούταν η εκκλησία και είναι ψευδές πως 

δεν φορολογούταν. Το πιπιλάνε καρα-
μέλα πολλοί, πως δεν φορολογούταν η 
εκκλησία. Ψέματα. Φορολογούνται τα 
πάντα ακόμα και αυτά τα μικρά οικοπε-
δάκια –που στην καλύτερη η εκκλησία 
παίρνει 500 ευρώ- το χρόνο. Όλα αυτά 
φορολογούνται πάρα πολύ. Έχει φθά-
σει στο 40%. Μας έχει κάνει ζημία και 
ότι πλέον δεν απαλλάσσονται και όσοι 
μας έκαναν δωρεές σε ιδρύματα και 
Νομικά Πρόσωπα. Υπήρχε ένα κίνητρο 
απ’ αυτή την πλευρά. Έδινε κάποιος μια 
δωρεά και με την απόδειξη που έπαιρνε 
είχε ένα κέρδος. Τώρα, απαλλάσσεται 
το 10% μόνο. Στην Αθήνα, οι πιο πολ-
λοί ναοί έχουν μεγάλο πρόβλημα. Ξέρω 
περίπτωση που έγινε έρανος σε μεγά-
λο ναό της Αθήνας, για να βάλουν το 
χειμώνα πετρέλαιο. Βλέπουμε τι ρίχνει 
μέσα ο κόσμος στα παγκάρια. Δεν έχουν 
οι άνθρωποι. Μονόλεπτα ρίχνουν. Δεν 
έχουν δυνατότητα οι άνθρωποι. Και ο 
Χριστός μας επαινεί στο Ευαγγέλιο το 
δίλεπτο της χήρας. Το μικρότερο νόμι-

σμα και είπε: «την βλέπετε εκείνη;». Βλέπετε εκείνη έριξε όλη της την περιουσία. Δεν 
έχει σημασία πόσο θα ρίξεις. Προσωπικά πάντως, έχω μία αισιοδοξία. Το λέω και 
στα παιδιά στο γραφείο. Μου λένε: «Σεβασμιότατε, πάρα πολύ αυξάνονται τα έξοδα». 
Ο λογιστής, μου το λέει, ο Γιώργος. Τους απαντώ: «Όσο μπορούμε λελογισμένα θα 
προσφέρουμε και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός!». Δεν θα μας αφήσει ο Θεός. Δεν 
έχουμε αποθεματικό. Δεν έχουμε πλέον εποχικούς υπαλλήλους. Έχουμε ανθρώπους 
που δουλεύουν πολλά χρόνια και προσπαθούμε τουλάχιστον να καλύπτουμε τους 
μισθούς τους. Στη συνέχεια έχουμε και άλλους που βοηθούν εθελοντικά. Να είναι 
καλά και οι κυρίες που μας βοηθούν από εδώ και από εκεί. Μια στην ξενάγηση, μια 
εδώ, μια εκεί. Αν δείτε, εδώ στην Εκατονταπυλιανή, δεν μπορούμε να συντηρήσουμε 
ούτε τις πόρτες. Δεν συντηρούνται. Τρίβονται πια, δεν μπορούν να βαφτούν. Και το 
«τραινάρω». Λέω, δεν πειράζει! Μου λένε «Σεβασμιότατε, από την πόρτα σας μπορεί 
να χωρέσει και γάτα!». Έχει σαπίσει από κάτω. Τους λέω: «Σιγά-σιγά, θα φτιάχνουμε 
μία-μία πόρτα». Θα πάμε όλα τα θέματα πίσω για να αντιμετωπίσουμε πρώτα τις ανά-
γκες των ανθρώπων. Τώρα, στην κρίση, στην εμπόλεμη κατάσταση που λένε μερικοί, 
προέχει να κερδηθεί ο πόλεμος. Μετά, όλα, πάνε σε δεύτερη μοίρα».

Θρησκευτικός τουρισμός
Υπάρχει και μία άλλη πλευρά. Η βασική οικονομία αυτή τη στιγμή στην 

Πάρο, είναι ο τουρισμός. Ανοίγοντας οι αγορές Ρωσίας – Ουκρανίας, που 
είναι ομόδοξοι, υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που ζητά το θρησκευτικό τουρι-
σμό. Σας απασχολεί το γεγονός;

Καλλίνικος: «Πάρα πολύ! Θέλω να σας ενημερώσω πως συμμετέχουμε πολύ δυ-
ναμικά σ’ ένα ευρύτερο πρόγραμμα της Συνόδου –πολύ αξιόλογο- που έχει πολύ 
έγκαιρα δημιουργηθεί στην Εκκλησία της Ελλάδος. Ήταν από τα οράματα του μακα-
ριστού Χριστοδούλου. Έγινε επί των ημερών του μία επιτροπή θρησκευτικού τουρι-
σμού. Είναι από δεκαετίας αυτή η επιτροπή και έχει ενεργοποιηθεί πολύ τελευταία με 
τη Ρωσία. Συμμετέχει σε συναντήσεις και σ’ αυτές έχουμε μία πολύ δυναμική παρου-
σία του Ιερού Προσκυνήματος. Ο δε υπεύθυνος της επιτροπής αυτής, υποστηρίζει, 
πως μία από τις πιο ενημερωμένες Μητροπόλεις –και πιο συγκεκριμένα η Εκατοντα-
πυλιανή- είναι πάντα εκεί που παρουσιάζουμε το υλικό και κάθε χρόνο κάνουμε στην 
έκθεση το περίπτερο το δικό μας. Μετέχουμε και σε διεθνή συνέδρια. Με τους Ρώ-
σους έχουμε πολύ καλή επικοινωνία. Τώρα το ζήτημα εδώ, ποιο είναι; Και πιέζω και 
εγώ προς αυτή την κατεύθυνση. Πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τις 
προσεγγίσεις με κρουαζιερόπλοια. Έρχονται πολλά κρουαζιερόπλοια συνδυάζοντας 
και θρησκευτικό τουρισμό. Οι Ρώσοι το θέλουν πολύ αυτό. Θα σας πως και κάτι άλλο. 
Εγώ, έχω παρακαλέσει κατ’ επανάληψη και εγγράφως και από πολύ παλιότερα, όχι 
τώρα. Δεν υπάρχει σε άλλες Μητροπόλεις αυτό. Δηλαδή, έχουμε δύο μοναστήρια 
εδώ, που σήμερα δεν είναι εύκολα προσβάσιμα, ενώ θα πήγαινε πολύ κόσμος, αν 
είχαν ένα δρόμο αξιοπρεπή. Χωματόδρομοι ακόμα είναι προε τον Άη Γιώργη και τα 
Θαψανά; Θα μπορούσαν να έχουν μία πολύ μεγάλη κίνηση προσκυνητών. Έχουν γίνει 
και κάποια μονοπάτια για περιηγήσεις. Υπάρχουν δηλαδή ελλείψεις, που θα μπορού-
σαν να δώσουν μία ώθηση στον τομέα του θρησκευτικού τουρισμού».

Γέλασα προηγουμένως γιατί αυτά που αναφέρατε δεν τα λέτε μόνο εσείς. 
Αν καθόμαστε σ’ ένα άλλο τραπέζι, δίχως να γνωρίζουν την ιδιότητά σας, 
θα ακούγατε και εσείς τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, πρέπει να υπάρχει ένας 
δρόμος κλπ.

Καλλίνικος: «Είδατε… Και άλλα πολλά... Εσείς τα ξέρετε καλύτερα λόγω της ιδιό-
τητάς σας».

Να σας ευχαριστήσουμε.
Καλλίνικος: «Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ και εύχομαι να γιορτάσουμε το καλό 

της Παναγίας μας».



Λείπει το όραμα 
στο Δήμο μας 

Η δημοτική πλειοψηφία του 
Δήμου Πάρου, λόγω της «αδύ-
ναμης» μείζονος αντιπολίτευ-
σης, πιστεύει ότι πηγαίνει με 
τους σωστούς ρυθμούς και 
προσφέρει στο νησί.

Η αλήθεια είναι πως η δημο-
τική πλειοψηφία είναι κουρα-
σμένη πλέον και μετά από 10+ 
χρόνια στο δήμο, παρουσιάζει 
όλα τα σημάδια της κόπωσης και κυρίως όλα τα 
σημάδια που φανερώνουν έλλειψη οράματος για τα 
επόμενα χρόνια. Εν ολίγοις έχω την άποψη πως αυτή 
την εποχή η δημοτική πλειοψηφία ουσιαστικά κάνει 
διαχείριση των θεμάτων. Δεν εμπνέει ο συνδυασμός 
Βλαχογιάννη, με τη σημερινή του σύνθεση, για παρα-
πέρα. Αυτό, πρέπει να το δέχονται και οι ίδιοι…

Το τελευταίο παράδειγμα με την κ. Χρ. Φωκιανού 
και η ατολμία που έδειξε η δημοτική πλειοψηφία, 
αποδεικνύει του λόγου το αληθές. Είναι μία κουρα-
σμένη δημοτική αρχή που είναι φανερό πως δεν θέ-
λει να χαλάσει τις δικές της ισορροπίες προκειμένου 
να πορευτεί τους επόμενους 9 μήνες που απομένουν 
έως τις δημοτικές εκλογές. Το ό,τι δεν υπάρχει σοβα-
ρή πρόταση ή δείγματα καλυτέρευσης από τη μείζονα 
μειοψηφία, δεν σημαίνει πως η πλειοψηφία του Δή-
μου βαδίζει καλά. Στραβά βαδίζει, με δυσκολία βαδί-
ζει και παντελή απουσία μεγάλων έργων να επιδείξει 
στο ενεργητικό της. Οι πάντες αναγνωρίζουμε πως 
οικονομικά ο Δήμος Πάρου, σε καμία περίπτωση, 
σήμερα, δεν βρίσκεται στα χάλια άλλων δήμων. Αυτό 
μπορεί να είναι μία επιτυχία –με όπως τα πράγματα 
έχουν πάρει κατεύθυνση με τις μειώσεις πόρων από 
την κεντρική εξουσία- αλλά όλα τα παραπάνω δεν 
αρκούν για τους δημότες στο να χαρακτηρίσουν τη 
δημοτική αρχή Βλαχογιάννη, πετυχημένη. Πολύ πε-
ρισσότερο, όταν η δημοτική μας αρχή σε καμία περί-
πτωση δεν φάνηκε διατεθειμένη να σπάσει αυγά. Με 
κανέναν δεν θέλει να τσακωθεί, με όλους θέλει να τα 
έχει καλά.

Έργα που έχουν εξαγγελθεί και χιλιοειπωθεί σε 
προγράμματα της «Ενότητας», από το 2006, μένουν 
στα συρτάρια ή κατά καιρούς ακούμε για διάφορες 
μελέτες του Λιμενικού Ταμείου που εγκρίνονται. Ένα 
από τα τελευταία στοιχήματα που έχουν μείνει για 
έργο ουσίας στην Πάρο, είναι η ανάπλαση του παρα-
λιακού μετώπου της Παροικιάς. Ένα έργο σημειώνω, 
που το έχουν «τρέξει» ουσιαστικά δυο-τρεις άνθρω-
ποι καταπονούμενοι μερόνυχτα και γι’ αυτό κάποια 
στιγμή πρέπει να τους γίνει ιδιαίτερη μνεία. Πέραν 
αυτού του έργου (που και εγώ, θέλω να πιστεύω ότι 
θα ξεκινήσει εντός του 2013), δεν βλέπω τίποτα άλλο 
ουσιαστικό να έχει γίνει αυτή την τετραετία, εκτός 
όπως προ-είπαμε της διαχείρισης καθημερινότητας, 
που και εδώ πάντως έχουν γίνει κάποια λάθη, που 
δεν είναι όμως της παρούσης. 

Ο Δήμος Πάρου, όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε όρα-
μα. Προσπαθεί να κάνει έργα είτε μέσω προγραμμά-
των είτε μετά από προτάσεις, αλλά ποτέ δεν βάζει ο 
ίδιος στόχους. Και όλα αυτά για να μην σπάσει αυγά. 
Θυμίζω, τις μεγαλόπνοες δηλώσεις περί πεζοδρό-
μησης του Περιφερειακού Παροικιάς, που έμειναν 
κάποια τσιμέντα όπου δεν υπήρχε πρόβλημα γύρω 
από τη διασταύρωση Περιφερειακού, ή την απίστευ-
τη συζήτηση εδώ και δεκαετίες, για το που μπορεί να 
γίνει το εμπορικό λιμάνι. Και όλα αυτά για να μην τσα-
κωθούμε με μικροσυμφέροντα. 

Ο Δήμος Πάρου, αν δεν βάλει όραμα –έστω και υπό 
τις σημερινές δύσκολες οικονομικά συνθήκες- δεν 
έχει καμία τύχη στο αύριο. Θα παραμείνει ουραγός 
των εξελίξεων.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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ΜΠΕΡΤΟΛ 
ΜΠΡΕΧΤ: 
57 Χρόνια από 
το θάνατό του

Ήταν 14 Αυγούστου του 1956. Μετά την πρόβα του 

στο «Βίο του Γαλιλαίου», γύρισε σπίτι. Έφαγε, κάπνισε 

το πούρο του και πριν το ρολόι σημάνει μεσάνυχτα ένα 

οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου τον πέρασε στην «αθα-

νασία». Ο 58χρονος Μπέρτολτ Μπρεχτ, «έφυγε». Άφη-

σε, όμως, στους απανταχού «ταπεινούς ανθρώπους» το 

πολύμορφο, τεράστιο, σε αξία και όγκο, έργο του.

Με αφορμή τα 57χρονα από το θάνατό του, τιμούμε 

την απέραντη προσφορά του Μπ. Μπρεχτ στους «ταπει-

νούς ανθρώπους», με ένα μικρό – αλλά επίκαιρο όσο 

ποτέ άλλοτε - απάνθισμα περί το «θάρρος να γρά-
φεις την αλήθεια» από το περίφημο άρθρο του για 

τις «Πέντε δυσκολίες στο γράψιμο της αλήθειας». 
Ο Μπρεχτ ρεαλιστής μέχρι κυνικότητας αποκάλυψε ότι 

όποιος θέλει να πολεμήσει το ψέμα και την άγνοια και 

να γράψει, να διαδώσει την αλήθεια, πρέπει να ξεπερά-

σει πέντε δυσκολίες:

- Το θάρρος να γράφεις την αλήθεια.

- Την εξυπνάδα να αναγνωρίσει κανείς την αλήθεια.

- Την τέχνη να κάνει κανείς την αλήθεια ευκολομε-

ταχείριστη σαν όπλο.

- Την κρίση να διαλέγει κανείς εκείνους που στα χέ-

ρια τους η αλήθεια θα αποκτήσει δύναμη.

- Την πονηριά να 
διαδίδει κανείς σε πολ-
λούς την αλήθεια.

Αυτές οι δυσκολί-
ες εξακολουθούν να 
υπάρχουν και σήμερα. 
Υπάρχουν, γιατί ο καπι-
ταλισμός ακόμα και στις συνθήκες της πιο αναπτυγμέ-
νης αστικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας έχει όλα τα 
όπλα, για να εμποδίζει να διαδοθεί η αλήθεια, να επι-
δράσει για να μην μετατραπεί η αλήθεια σε ενεργητική 
δράση, σε ρήξη, σε ανατροπή. Μέσα από αυτές τις 
Συμπληγάδες πέτρες περνούν και αναπτύσσονται, τόσο 
οι απόψεις όσο και η δράση του ΚΚΕ.

«Το θάρρος να γράφεις την αλήθεια»
«Φαίνεται αυτονόητο ότι εκείνος που γράφει, πρέπει 

να γράφει την αλήθεια, με την έννοια ότι δεν πρέπει να 
την καταπνίγει ή να την αποσιωπά και ότι πρέπει να μη 
γράφει τίποτα το πλαστό. Πρέπει να μη λυγίζει μπροστά 
στους δυνατούς και να μην εξαπατά τους αδύνατους. 
Φυσικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μη λυγίζεις μπρο-
στά στους δυνατούς και πάρα πολύ συμφερτικό να εξα-
πατάς τους αδύνατους. Το να μην είσαι αρεστός στους 
ιδιοκτήτες σημαίνει να αποκηρύσσεις την ιδιοκτησία. Το 
να αρνιέσαι να πληρωθείς για δουλιά, που έκανες κάτω 
από ορισμένες περιστάσεις, σημαίνει να παραιτείσαι από 
τη δουλιά και το να αρνιέσαι τη δόξα που σου προσφέ-
ρουν οι δυνατοί, συχνά σημαίνει να παραιτείσαι γενικά 
από τη δόξα. Για όλα αυτά χρειάζεται θάρρος (...). Χρειά-
ζεται θάρρος, για να μιλάς σε τέτοιες εποχές για πράγμα-
τα τόσο μικρά και ταπεινά, όπως το φαΐ και η στέγη των 
εργαζομένων».

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ
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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

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

ΚΩΣΤΟΣ, πωλείται οικία 50 
τµ, διώροφη, µε οικόπεδο 
210 τµ ή χωριστά, εντός οι-
κισµού. Τηλ.: 2284029109, 
6944326575 

ΝΑΟΥΣΑ (ΜΑΡΙΝΑ), πω-
λείται µοναδικό ακίνητο 50 
τµ, σε άριστη κατάσταση 
, για κάθε χρήση, µε δικό 
του parking, 20τµ. Τηλ.: 
6944856105

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΑΛΥΚΗ, πωλείται αγροτεµά-
χιο 4,5 στρέµµατα, 500 µέτρα 
από 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, ζητεί-
ται προς ενοικίαση 
γκαρσονιέρα ή δυάρι, για 
όλο το χρόνο, κατά προτί-
μηση επιπλωμένο, εκτός 
παραδοσιακού 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

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 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Περιοχή 
Κουνάδος), ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται 
µονοκατοικία 40 τµ, επιπλω-
µένη. Τηλ.: 6977851991, 
6986412252

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 35 τµ, επιπλω-
µένη. Τηλ.: 6977851991, 
6986412252

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

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζεται διαµέ-

ρισµα µε 2 υπνοδωµάτια και 
κεντρική θέρµανση. 
Τηλ.: 6976558399 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται δυάρι 40 
τµ και τριάρι 60 τµ. Τηλ.: 
2284022331, 6974299340

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 ζητάει εργασία για 
περιποίηση ηλικιωµένων 
και ως εσωτερική. 
Τηλ.: 6996528358

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτερα µαθήµατα σε παιδιά 
δηµοτικού , γυµνασίου και 
λυκείου. Προετοιµασία για 
πανελλαδικές εξετάσεις.  
Τηλ: 6977445803

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ µεσαίου 
µεγέθους χαρίζονται. Γεννή-
θηκαν 15 Ιουνίου. 
Τηλ.: 6981394107

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€

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

ΑΝΑΓΓΕΛΙΕΣ ΓΑΜΟΥ 

Ο Νικόλαος Μοστράτος του Αναστασίου και της Φιλιππί-
νας, το γένος Σκιαδά και η Αντωνία Κάγκανη του Γεωργί-
ου και της Στεφανίας, το γένος Ρούσσου, που κατοικούν στην 
Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν τον Σεπτέμβριο στην Πάρο.

Ο Ιωάννης Μπέσιος του Χρήστου και της Μαίρης, το 
γένος Σπατούλα και η Άννα Αρκουλή του Κωνσταντίνου 
και της Στυλιανής, το γένος Χαμηλοθώρη, που κατοι-
κούν στην Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν τον Σεπτέμ-
βριο στην Πάρο.

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

την Σάββατο 31 Αυγούστου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449

ανάλυση οίνου, νερού, λαδιού & άλλων δειγµάτων
Χαράλαµπος Τσιράκης

Νάουσα (δίπλα στο ΚΤΕΛ)
τηλ.: 22840 44023 | κιν.: 6977 713005

web: www.ximeio.gr | e-mail: info@ximeio.gr

χηµικό
& οινολογικό
εργαστήριο

w w w. s m i l e w e b . g r

κάρτες

αφίσες

διαφηµιστικά έντυπα

ηµερολόγια

επαγγελµατικό δώρο

Αγ. Ελένη, Παροικία | τηλ.: 22840 28025
e-mail: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr

σχεδιασµός

& φιλοξενία ιστοσελίδων

διαφηµίσεις
δούναι λαβείν

paros-vacations.com
φωνή της πάρου

ΚΑΡΠΟ∆ΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υ Γ Ε Ι Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ε Σ  Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ε Σ

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ

ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ & ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ | ΤΗΛ: 22840 24469 | ΚΙΝ: 6944 714581, 698 1026980

άµεση εξυπηρέτηση

& ασυναγώνιστες τιµές
βυτίο 12 κυβικών
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Διαχείριση υδάτινου  
δυναμικού Πάρου

Συζητήθηκε στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου, η διαχείριση υδάτινου δυναμικού του 
νησιού μας.

Στην εισήγησή του ο κ. Παν. Κουτσουράκης, ανέφερε τα εξής: «Η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου μας έστειλε Προσχέδιο κανονιστικής απόφασης για την διαχείριση 
του υδάτινου δυναμικού προκειμένου να διατυπώσουμε τις απόψεις μας και τις 
οποιεσδήποτε προτάσεις μας οι οποίες θα αποσταλούν για να ληφθούν υπόψη στην 
υπό έγκριση κανονιστική. Η απόφαση αυτή περιλαμβάνει απαγορευτικά μέτρα, στον 
επισυναπτόμενο χάρτη περιλαμβάνονται περιοχές στις οποίες έχει απαγορευτεί κάθε 
έργο που αφορά τους υδάτινους πόρους. Οι περιοχές αυτές είναι προς τον Βουτάκο, 
την Τρυπητή, την Χρυσή Ακτή και ένα κομμάτι της Νάουσας».

Στη συνέχεια της εισήγησής του ο κ. Π. Κουτσουράκης, έδωσε διευκρινήσεις για 
τους περιορισμούς που υπάρχουν όπως και για επιμέρους ζητήματα ή για τις χρήσεις 
στη γεωργική χρήση. Οι κύριες προτάσεις του επί των άρθρων της Περιφέρειας ήταν 
οι εξής:

- Να περιγραφούν επακριβώς οι απαγορευμένες ζώνες με τοποθεσίες, οδοί, ση-
μεία και φυσικά και με συντεταγμένες.

- Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ πηγαδιού-πηγαδιού και πηγαδιού – γεώτρησης να 
είναι 80 μέτρα. 

- Θα πρέπει  σε όποιο νησί έχει ψηφισθεί Γ.Π.Σ. να αναφέρεται κατά νησί τι προβλέ-
πεται π.χ. για την Πάρο «απαγορεύονται οι υδρευτικές γεωτρήσεις».

- Να αναφερθούν σύμφωνα με την σημερινή νομοθεσία ποιες υπηρεσίες και φο-
ρείς είναι υπεύθυνοι αναλυτικά.

- Οι εργολάβοι που έρχονται στο νησί να ενημερώνουν για την άφιξη και αναχώρη-
ση  τους το Λιμεναρχείο και Αστυνομία.

- Με ευθύνη εργολάβου και ενδιαφερομένου θα πρέπει να ενημερώνονται οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση του έργου. Θα πρέπει να πραγματοποιείται 
σε εργάσιμες ημέρες ή κατόπιν συνεννόησης με τις ελεγκτικές αρχές.

Ακόμα, ο κ. Κουτσουράκης, πρότεινε να προστεθεί ένα άρθρο για την χρήση νερού 
καθώς να αναφέρεται και ποια υπηρεσία θα παρακολουθεί την ποσότητα χρήσης νε-
ρού. Επίσης, ότι προκειμένου να χορηγηθεί άδεια χρήσης νερού απαραίτητη προϋ-
πόθεση είναι η χορήγηση βεβαίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες τις οποίες φυσικά 
θα πρέπει να αναφέρουμε.

Οι τοποθετήσεις
Ο κ. Γ. Ρούσσος, έθεσε το ερώτημα για το θέμα των παράνομων γεωτρήσεων στο 

οποίο ο κ. Κουτσουράκης, απάντησε πως οι πιστοποιημένες παραβάσεις προωθού-
νται στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου για τις περαιτέρω ενέργειες. 

Ο κ. Α. Πατέλης, κατά την τοποθέτησή του κατέθεσε εισηγητική έκθεση, την οποία 
η εφημερίδα μας παρουσίασε στο προηγούμενο φ. της με τις προτάσεις του δημοτι-
κού συνδυασμού «Πάρος-ΑΞΙΑ».

Ο κ. Σ. Καστρουνής, χαρακτήρισε το νερό ως αγαθό σε ανεπάρκεια και τόνισε 
την επιτακτική ανάγκη σωστής διαχείρισής του. Ανέφερε επίσης, τη σημασία του να 
σταματήσουν οι γεωτρήσεις μιας και αυτές που θεωρητικά είναι νόμιμες διότι διαθέ-
τουν άδεια, σπανίως τηρούν τους περιορισμούς και τους όρους που υποχρεούνται, 
κυρίως όσον αφορά το βάθος τους. Συμφώνησε με την πρόταση του κ. Α. Πατέλη 
σχετικά με την συντήρηση των εγκαταλελειμμένων φραγμάτων του νησιού και τέλος, 
πρότεινε την δρομολόγηση συναντήσεων με τους υδραυλικούς του νησιού ώστε να 
επιβληθεί, τουλάχιστον στα ξενοδοχεία, να εγκαθιστούν καζανάκια με δύο κουμπιά. 

Ο κ. Κ. Ροκονίδας, δήλωσε πως τόσο η κανονιστική όσο και οι προτάσεις που 
προαναφέρθηκαν, κινούνται στη λογική βελτίωσης των όρων της συγκεκριμένης 
απόφασης. Χαρακτήρισε το νερό ως κοινωνικό αγαθό που ανήκει σε όλους και πρό-
σθεσε πως στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης του, γίνονται προτάσεις και παίρνονται 
αποφάσεις που αναιρούν το χαρακτηριστικό αυτό. Ανέφερε επίσης, πως το θέμα δεν 
είναι πως θα συμπληρωθεί η κανονιστική απόφαση αλλά το πώς και αν μπορεί να 
εφαρμοστεί. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, πρόσθεσε πως δεν θα έπρεπε να επι-
τρέπεται στον ιδιώτη να ανοίγει ιδιωτική γεώτρηση μιας και το νερό που βρίσκεται 
κάτω από το χωράφι του δεν του ανήκει, ανήκει στην κοινωνία. 

Ο κ. Α. Αρκάς, πρότεινε να προστεθεί στην κανονιστική απόφαση, η ευθύνη του 
Λιμεναρχείου για τον έλεγχο νομιμότητας των γεωτρύπανων που αποβιβάζονται από 
τα πλοία με σκοπό να παύσει να είναι ανεξέλεγκτη η παραβατικότητα διάνοιξης γεω-
τρήσεων. 

Ο δήμαρχος, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, δήλωσε πως ο δήμος είναι αποκλειστικά 
υπεύθυνος για την ύδρευση και την καθαριότητα. Παρόλα αυτά δεν μπορεί να πάρει 
καμία απόφαση διότι υπάρχουν κανονιστικές αποφάσεις από άλλους φορείς οι οποίες 
δεν μπορούν να υλοποιηθούν. Αναρωτήθηκε για το νόημα δημιουργίας μιας καθ’ όλα 
άριστης κανονιστικής απόφασης δεδομένου ότι είναι αδύνατον να εφαρμοστεί χωρίς 
να φέρει φυσικά την ευθύνη ο συντάκτης της για το τι συμβαίνει. 

Οι αποφάσεις
Το δημοτικό συμβούλιο κατά πλειοψηφία («παρών» κ.κ. Αρκάς και Ροκονίδας), 

αποφάσισε:
- Έγκριση της κανονιστικής απόφασης για τη διαχείριση του υδατικού δυναμικού 

της Π. Ε. Κυκλάδων, όπως εστάλη από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, λαμβάνοντας υπό-

ψη τις παρατηρήσεις και προτάσεις που κατατέθηκαν και συγκεκριμένα: 
Άρθρο 1.1 Να περιγραφούν επακριβώς οι απαγορευμένες ζώνες με τοποθεσίες, 

οδοί, σημεία και φυσικά και με συντεταγμένες.
Άρθρο 2.1.2.απο νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου να προστεθεί πλην δήμων
Άρθρο 2.1.3.Ελάχιστη απόσταση μεταξύ πηγαδιού-πηγαδιού και πηγαδιού – γεώ-

τρησης: 80 μ.
Άρθρο 8.15 να αφαιρεθεί η φράση εναλλακτικά από τον γεωτρυπανιστή.
Άρθρο 2.3. Θα πρέπει σε όποιο νησί έχει ψηφισθεί Γ.Π.Σ. να αναφέρεται κατά νησί τι 

προβλέπεται π.χ. για την Πάρο απαγορεύονται οι υδρευτικές γεωτρήσεις.
Άρθρο15 α. Να αναφερθούν σύμφωνα με την σημερινή νομοθεσία ποιες υπηρεσίες 

και φορείς είναι υπεύθυνοι αναλυτικά.
β. Καλό θα ήταν περιληπτικά να αναφερθούν οι κυρώσεις των άρθρων 13 και 14
Άρθρο 16 Να προστεθεί «Οι εργολάβοι που έρχονται στο νησί να ενημερώνουν για 

την άφιξη και αναχώρηση  τους το Λιμεναρχείο και Αστυνομία».
Με ευθύνη εργολάβου και ενδιαφερομένου θα πρέπει να ενημερώνονται οι αρμό-

διες υπηρεσίες για την πραγματοποίηση του έργου. Θα πρέπει να πραγματοποιείται 
σε εργάσιμες ημέρες η κατόπιν συνεννόησης με τις ελεγκτικές αρχές.

Τέλος, θα πρέπει να προστεθεί ένα άρθρο για την χρήση νερού καθώς να αναφέρε-
ται και  ποια υπηρεσία θα παρακολουθεί την ποσότητα χρήσης νερού.

Επίσης ότι προκειμένου να χορηγηθεί άδεια χρήσης νερού απαραίτητη προϋπό-
θεση είναι η χορήγηση βεβαίωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες τις οποίες φυσικά θα 
πρέπει να αναφέρουμε.

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

- Καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης και εφαρμογή των διαχειριστικών σχε-
δίων.

- Ιεράρχηση των λύσεων με βάση το καθαρό κοινωνικό κόστος. Αυτό εκτιμάται 
ότι φέρνει ως προτεραιότητα μέτρα διαχείρισης της ζήτησης, όπως, ενδεικτικά: Τι-
μολόγηση του νερού με βάση τον όγκο της κατανάλωσης.- Καταμέτρηση όλων των 
χρήσεων, συμπεριλαμβανόμενων και των ιδιωτικών γεωτρήσεων. - Έλεγχος της τή-
ρησης των όρων της άδειας χρήσης.  

- Απλοποίηση του καθεστώτος αδειοδότησης δεξαμενών συλλογής όμβριων υδά-
των. Εύλογη είναι η εξέταση της δυνατότητας εφαρμογής (μελέτες σκοπιμότητας, 
μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κ.λπ.) νέων τεχνικών λύσεων στον οικιακό 
τομέα όπως: - Διαχωρισμός δικτύου πόσιμου νερού και δημιουργία δικτύου υδάτων 
δευτερεύουσας χρήσης. - Συλλογή βρόχινων υδάτων και χρήση τους για άρδευση 
οικιακών κήπων και άλλες εργασίες με χαμηλές ποιοτικές απαιτήσεις.

- Εφαρμογή νέων λύσεων εναλλακτικής διαχείρισης υδατικών πόρων, (αφαλά-
τωση, ανακύκλωση, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Απαραίτητη είναι η καλλιέργεια 
περιβαλλοντικής συνείδησης, η οποία επιτυγχάνεται μέσω της ευαισθητοποίησης και 
της διαρκούς περιβαλλοντικής ενημέρωσης.

- Άμεση Συγκρότηση του Συμβουλίου Υδάτων της Περιφέρειας .
- Στελέχωση της Δ/νσης Υδάτων Περιφέρειας Κυκλάδων ώστε να ασκήσουν ολο-

κληρωμένη διαχειριστική πολιτική.
- Αντικατάσταση παλαιών - προβληματικών δικτύων ύδρευσης.
- Κατασκευή μικρών φραγμάτων για εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.
- Κατασκευή φράγματος στην περιοχή Καβάκι Παροικιάς (περιοχή ενδεδειγμένη 

για το σκοπό αυτό).
- Αξιοποίηση των υδάτων στην περιοχή Δρυού.
- Να σταματήσουν οι γεωτρήσεις μιας και αυτές που θεωρητικά είναι νόμιμες διότι 

διαθέτουν άδεια, σπανίως τηρούν τους περιορισμούς και τους όρους που υποχρεού-
νται, κυρίως όσον αφορά το βάθος τους.

- Δρομολόγηση συναντήσεων με τους υδραυλικούς του νησιού ώστε να επιβληθεί, 
τουλάχιστον στα ξενοδοχεία, να εγκαθιστούν καζανάκια με δύο κουμπιά

- Να μην επιτρέπεται στους ιδιώτες να ανοίγουν ιδιωτικές γεωτρήσεις μιας και το 
νερό που βρίσκεται κάτω από τα χωράφια τους δεν τους ανήκει, ανήκει στην κοινω-
νία. 

- Να ανήκει στο Λιμεναρχείο η ευθύνη για τον έλεγχο νομιμότητας των γεωτρύ-
πανων που αποβιβάζονται από τα πλοία με σκοπό να παύσει να είναι ανεξέλεγκτη η 
παραβατικότητα διάνοιξης γεωτρήσεων. 
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Πρωτάθλημα ΕΠΣ Κυκλάδων 2013-2014
Στη δημοσιότητα έδωσε η ΕΠΣ Κυκλάδων την προκήρυξη του πρωταθλήματος για 

την περίοδο 2013-2014. Η Φ.τΠ. δημοσιεύει τα κυριότερα σημεία της προκήρυξης.
Σύμφωνα με την ΕΠΣΚ οι ομάδες έχουν δικαίωμα έως τις 23 Αυγούστου για να 

δηλώσουν συμμετοχή στα πρωταθλήματα που διεξάγει. 
Για να συμμετάσχει μια ομάδα στο Πρωτάθλημα της Α’ Κατηγορίας έχει την υποχρέ-

ωση να υποβάλλει δήλωση συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που στέλνεται στις ομάδες 
και πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από το σχετικό παράβολο που ορίζεται σε 50 
ευρώ. Τα σωματεία στη δήλωση συμμετοχής πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν το 
Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ., τον αριθμό φαξ του σωματείου ή εκπροσώπου του. Επίσης, πρέπει 
να αναφέρουν τον εκπρόσωπό τους ο οποίος εκτός του Προέδρου και του Γραμματέα 
του σωματείου θα έχει δικαίωμα επικοινωνίας με την ΕΠΣΚ.

ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΑΣ – ΕΔΡΑ
     Η ομάδα που θα δηλώσει συμμετοχή υποχρεούται να γνωρίσει στην ΕΠΣΚ τα 

χρώματα με τα οποία θα αγωνίζεται, καθώς και το γήπεδο που θα χρησιμοποιήσει για 
τους αγώνες της. Το Πρωτάθλημα Ανδρών την περίοδο 2013-2014 θα διεξαχθεί με 
ομίλους σε μια κατηγορία «Α». Οι όμιλοι θα καταρτιστούν μετά την λήξη της προθε-
σμίας υποβολής των δηλώσεων συμμετοχής. Το αγωνιστικό πρόγραμμα στο σύνολο 
του θα κοινοποιηθεί αμέσως μετά τη δημόσια κλήρωση που θα γίνει στα γραφεία της 
ΕΠΣΚ την Δευτέρα 02/09/2013 και ώρα 20.00.

ΤΗΡΗΣΗ ΤΑΞΗΣ - ΔΙΑΤΗΤΕΣ
       Τα γηπεδούχα σωματεία πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα πρό-

ληψης και καταστολής πράξεων που δυσφημούν το άθλημα ή διεγείρουν το φίλαθλο 
κοινό και είναι υπεύθυνα για κάθε αντιαθλητική ενέργεια των ποδοσφαιριστών των 
μελών και των οπαδών τους. Σε περίπτωση που θα δημιουργηθούν επεισόδια που 
μπορούν να δυσφημούν το άθλημα ή να διεγείρουν το φίλαθλο κοινό από τα πρό-
σωπα που προαναφέραμε, επιβάλλονται με απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις του Πειθαρχικού Κώδικα. Οι διαιτητές όλων των αγώνων 
Πρωταθλημάτων θα ορίζονται από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο όπως ειδι-
κότερα προβλέπουν οι διατάξεις του Κανονισμού Διαιτησίας όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα. Σε περίπτωση μη επαρκούς αριθμού Διαιτητών, της Επιτροπής 
Διαιτησίας Ε.Π.Σ. Κυκλάδων, για την κάλυψη όλων των αγώνων, οι αγώνες θα μπο-
ρούν να διεξαχθούν με διαιτητές από άλλες Ενώσεις ή με φιλάθλους, στη θέση των 
διαιτητών, μετά από σχετική απόφαση της ΕΠΣΚ. Για κάθε αγώνα της αρμοδιότητας 
της, η διοργανώτρια δια της Επιτροπής Πρωταθλήματος της θα ορίζει ένα εκπρόσω-
πο της ως Παρατηρητή, από πίνακα που καταρτίζεται κατά την κρίση της. Καθήκο-
ντα Παρατηρητή έχει το δικαίωμα να ασκεί οποιοδήποτε μέλος του ΔΣ της ΕΠΣΚ και 
της Επιτροπής Πρωταθλήματος εφόσον ορισθεί αρμοδίως. Αν για οποιοδήποτε λόγο 
απουσιάζει ο Παρατηρητής, ο οποίος ορίσθηκε από τη διοργανώτρια, τότε οι ομάδες 
που διαγωνίζονται, έχουν υποχρέωση να υποδείξουν κάθε μία από ένα πρόσωπο και 
ο διαιτητής να κάνει κλήρωση μεταξύ τους, ώστε να αναδειχθεί ο Παρατηρητής του 
αγώνα.

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΙ & ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΕΣ
Κατά τους αγώνες επιτρέπεται η αναγραφή στο Φ.Α. μέχρι δύο Κοινοτικών Πο-

δοσφαιριστών και η ταυτόχρονη συμμετοχή τους στον αγώνα. Ομοίως επιτρέπεται 
η αναγραφή στο Φ.Α μέχρι 2 αλλοδαπών, μη Κοινοτικών, ποδοσφαιριστών, ανεξαρ-
τήτως ηλικίας και η ταυτόχρονη συμμετοχή στον αγώνα. Τέλος στο Φ.Α μπορούν να 
αναγράφονται και να συμμετέχουν στον αγώνα μέχρι 4 συνολικά Κοινοτικοί ποδο-
σφαιριστές, εφ’ όσον η ομάδα δεν διαθέτει τον παραπάνω προβλεπόμενο αριθμό αλ-
λοδαπών ποδοσφαιριστών .Αντίστροφα η έλλειψη Κοινοτικών δεν συμπληρώνεται με 

αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές.
Πρέπει δηλαδή σε κάθε περίπτωση και καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα να συμμε-

τέχουν, σε κάθε ομάδα, τουλάχιστον επτά 7 ποδοσφαιριστές, που έχουν το δικαίωμα 
να αγωνισθούν στις Μικτές Ομάδες της ΕΠΣΚ και κατ’ επέκταση στις Εθνικές Ομάδες 
της Ελλάδας.

ΔΕΛΤΙΑ – ΥΓΕΙΑ
Οι ομάδες σε όλους τους αγώνες τους υποχρεούνται να έχουν μαζί τους και να 

παραδίδουν στον Διαιτητή: α) Το δελτίο ατομικών στοιχείων και μεταβολών ποδο-
σφαιριστή και β) Κατάσταση υγείας των ποδοσφαιριστών στην οποία θα αναγράφο-
νται υποχρεωτικά τα πλήρη στοιχεία αυτών καθώς και το σωματείο που ανήκουν, θα 
φέρει δε ιατρική θεώρηση, στην οποία θα αναγράφεται ότι οι περιλαμβανόμενοι στον 
πίνακα ποδοσφαιριστές είναι απολύτως υγιείς και ικανοί να αγωνίζονται σε αγώνες 
της ομάδας τους. Η ως άνω ιατρική θεώρηση, πραγματοποιείται μόνο από αθλίατρο ή 
παθολόγο ή καρδιολόγο ή αγροτικό ιατρό ή γενικής ιατρικής ή ορθοπεδικό, πρέπει δε 
να παρέχεται υποχρεωτικά ανά έτος για κάθε ποδοσφαιριστή και να ισχύει κατά την 
ημέρα τέλεσης του αγώνα. Η με οποιοδήποτε άλλο τρόπο απόδειξη της υγείας των 
ποδοσφαιριστών είναι απαράδεκτη. Αντίγραφο του πίνακα υγείας κατατίθεται υπο-
χρεωτικά, τουλάχιστον 24 ώρες πριν την ώρα τέλεσης του αγώνα αυτοπροσώπως ή 
με ΦΑΞ, στη Γραμματεία της ΕΠΣΚ.

ΜΗ ΤΕΛΕΣΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ
Αγώνας ο οποίος δεν τελέσθηκε ή δεν έληξε χωρίς να ευθύνονται και οι δύο δια-

γωνιζόμενες ομάδες και του οποίου το αποτέλεσμα ακυρώθηκε με τελεσίδικη από-
φαση, επαναλαμβάνεται. Το φύλλο αγώνα που συντάχθηκε σε αυτές τις περιπτώσεις 
είναι άκυρο και οι ποδοσφαιριστές που έχουν δηλωθεί σε αυτό δεν θεωρείται ότι 
αγωνίσθηκαν (η μέρα αυτού του αγώνα δεν προσμετράτε για την έκτιση ποινών). 
Αντίθετα το παραπάνω φύλλο αγώνα είναι ισχυρό για τα πραγματικά περιστατικά και 
για όσους γράφτηκαν σε αυτό από τον διαιτητή για παραπτώματα που τιμωρούνται 
με τις διατάξεις του ισχύοντος ΚΑΠ. Αγώνας που δεν τελέσθηκε ή που δεν έληξε με 
υπαιτιότητα της μίας ή και των δύο ομάδων, προσμετράτε για την έκτιση των ποινών 
των ποδοσφαιριστών ή και της ομάδας και βαθμολογείται σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στο άρθρο 21 του ΚΑΠ.

Στην ομάδα που δεν προσέρχεται να αγωνισθεί αδικαιολόγητα επιβάλλεται χρημα-
τική ποινή 800 ευρώ, εφόσον έγκαιρα (δηλαδή τουλάχιστον 48 ώρες πριν την προ-
γραμματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα) έχει ειδοποιήσει για την παραίτηση της. Σε 
αντίθετη περίπτωση που απροειδοποίητα δεν κατέρχεται πέραν της παραπάνω χρη-
ματικής ποινής στην ομάδα αυτή χρεώνονται τα έξοδα διαιτησίας και επί πλέον ευρώ, 
για κάλυψη εξόδων χάραξης γηπέδου κλπ, με την υποχρέωση της καταβολής του 
συνολικού ποσού των εξόδων από την υπαίτια στην αντίπαλη ομάδα, εφ’ όσον αυτή 
παρουσιάστηκε κανονικά στο γήπεδο. 

Σε ομάδα που θα αποχωρήσει κατά την διάρκεια αγώνα κατάταξης επιβάλλεται 
χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, και αφαίρεση 10 βαθμών από το Πρωτάθλημα της επό-
μενης αγωνιστικής περιόδου.

Επίσης, δεν επιτρέπεται η έναρξη αγώνα χωρίς την παρουσία γιατρού. Στην περί-
πτωση αυτή εφόσον δεν παρουσιαστεί γιατρός, μέχρι και 10’ λεπτά μετά την προγραμ-
ματισμένη ώρα έναρξης του αγώνα, ο διαιτητής κλείνει το Φύλλο Αγώνα, αναφέρο-
ντας το γεγονός. Ο αγώνας δεν διεξάγεται με υπαιτιότητα της γηπεδούχου ομάδας 
η οποία χάνει τον αγώνα με τέρματα 3-0. Τέλος, από την περίοδο 2014-2015 κάθε 
σωματείο που δηλώνει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα Ανδρών θα μπορεί να συμπε-
ριλαμβάνει στην δεκαοχτάδα κάθε αγώνα, έως 3 ποδοσφαιριστές άνω των 35 ετών 
τους οποίους θα μπορεί να χρησιμοποιεί καθ’ όλη την διάρκεια του αγώνα. Παράβα-
ση του όρου αυτού θα συνεπάγεται τον μηδενισμό του υπαίτιου σωματείου.
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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 16 Aug, Ioannis Dendrinos painting exhibition, Aegean Center 

for the Fine Arts, Paroikia.  Duration 1-16/8.
until 16 Aug, Gisele Lubsen photography exhibition ‘Katharsis’, 

Apothiki Art Centre, Paroikia. Duration 20/7-16/8,12-2pm, 7.30-11pm. 
Info: giselelubsen.com

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

until 18 Aug, 2nd Summer Shopping Festival, Paroikia.  Info: 
22840-22262.

until 19 Aug, Voula Priovolou painting exhibition, Art Gallery anti, 
Kastro, Antiparos. Duration 10-19/8, 7pm-12.30am.  Info: 694-489-
8924,  antiartgallery.gr

until  21 Aug, Rafael Mahdavi painting exhibition, Galerie Pontoporos, 
Naoussa. Duration 12-21/8. Info: 694-2464418, pontoporos-gallery.
com

until 24 Aug, Neva Bergemann painting exhibition ‘Souvenir’ at 
Levantis Restaurant, Paroikia. Duration 27/7-24/8, 7-10pm. Info: 
22840-23613,  artistsonthemove.com

until 25 Aug, Yiannis Kouzoumis, Eleni Papaioannou & Leonidas 
Podaropoulos photography exhibition, Marina Building, Naoussa. 
Duration 11-25/8, 7-10.30pm.#

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, Anemomylos Gallery, 
Angeria. Duration 18/7-30/8. Info: 22840-91089.

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

until 6 Sep, Painting & Sculpture exhibition ‘New Wave’ and Jazz 
events, Holland Tunnel Gallery, Paroikia. Duration 2/8-6/9, Fridays 
8-11pm. Info: 22840-22195, 22840-22700, hollandtunnelgallery.com   

until 7 Sep, Photographic exhibition from Yiorgos Pittas’ book 
‘Kafenion of Greece’ at Lefkes Village Hotel. Duration 4/8-7/9.  Info: 
22840-41827, lefkesvillage.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,  astirofparos.
gr 

until 30 May 2014, Ioulia Ventikou painting exhibitions, Fotis Art 
Cafe Naoussa & Franca Scala Restaurant Paroikia. Duration 14/6/13-
30/5/14, 10am-3am. Info:  Fotis 697-033-9326, Franca Scala 22840-
24407, medusaartgallery.com 

   

Daily, 7pm, Free guided tours through old town of Paroikia, meeting 
at Ekatontapyliani Square, Paroikia.  Info: 22843-60170.

15 Aug, National holiday - Dormition & Assumption of Virgin Mary.  
Morning service at Ekatontapyliani and procession (around 10.30am) 
through Paroikia streets.  9pm traditional dancing & fi rework display. #

16 Aug, Opening ‘Kaplanon 5’ exhibition, Dimitracopoulos Building, 
Paroikia. Duration 15-27/8.#

16 Aug, 9.30pm, Concert with Orfeas Perides at Paros Park.
17 Aug, Opening of Nasiopoulos & Papageorgios art exhibition at 

Ag.Athanasios Hall, Naoussa. Duration 17-28/8.#
17 Aug, 9.30pm, Festival of Karavola at Community Hall 

(Koinotikou Megarou), Lefkes.#
18-24 Aug, Hatha Yoga Course with Oona Giesen, Alyki. Info: 697-

935-1951, yoga-paros.com
18-30 Aug, Yoga & Qi Kung combination with Spiros Peristeris 

& Anja Vibelund at Okreblue, Santa Maria. Info: Sasy 698-101-4300, 

okreblue.com
18 Aug, Opening of John D.C. Masters photography exhibition 

at Aegean Center for the Fine Arts, Paroikia. Info: 22840-23287, 
aegeancenter.org

18 Aug, 9.30pm, Greek/English/Russian documentary fi lm 
«Sugartown, the Bridegrooms» at Cine Enastron, Paros Park.

18 Aug, 8pm, Full Moon musical celebration at Drios Beach.#
18 Aug, 9.30pm, A Night of Music at Molos Beach near Marmara.#
19 Aug, 9.30pm, Theatrical performance «Common Sense» at 

Paros Park.
20-22 Aug, Naoussa Women’s Association traditional products 

bazaar in the square, Naoussa.#
20 Aug, Opening of Stelios Ghikas sculpture exhibition at Art Gallery 

anti, Kastro, Antiparos. Duration 20-30/8, 7pm-12.30am.  Info: 694-
489-8924, antiartgallery.gr

20 Aug, Opening of painting & photography exhibition at Othon 
Kaparis Museum, Naoussa.#

20 Aug, 8.30pm, Presentation of book by N.B. Kyriakidis, Ag.Ioannis 
courtyard, Drios.#

20 Aug, 9.30pm, English/Latin fi lm «Der Name der Rose / The 
Name of the Rose» at Cine Enastron, Paros Park.

21-25 Aug, 2nd Summer Shopping Festival in Naoussa.  Info: 
22840-22262.

21 Aug, 9pm, Songs/poems of Federico Garcia Lorca by Michalis 
Hatzis (voice) & Maroulia Kontou (piano), Archaeological Museum, 
Paroikia.

21 Aug, 9pm, Poems/monologues of Federico Garcia Lorca, T. 
Williams, Z. Kokto by Archilochos Theatrical Society, Kastro Antiparos.

21 Aug, 9pm, «Naoussa & Pirates History» at Marina Building, 
Naoussa.#

21 Aug, 9.30pm, Cycladic Audiovisual Archives «Audiovisual 
Celebration» with movies/photography/documents at Cine Enastron, 
Paros Park.

22 Aug, morning, Guided tour of Naoussa’s museums/monuments.#
22 Aug, 9.30pm, English fi lm «Play it Again, Sam», Cine Enastron, 

Paros Park.
23 Aug, Opening of Aloka Allagianni painting exhibition, Galerie 

Pontoporos, Naoussa. Duration 23/8-8/9. Info: 22840-52242, 694-
2464418, pontoporos-gallery.com

23-25 Aug, Diadromes sti Marpissa (A Trip through Marpissa). Info: 
www.stimarpissa.gr

23 Aug, 9pm, Enniamera Celebration & Pirate Festival with 
fi reworks and traditional dancing, Naoussa.#

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



€0,77/τεµ.

€2,78/τεµ.

€2,85/τεµ.
€1,92/τεµ.

*Οι προσφορές ισχύουν έως και 29/08/2013

€4,95/τεµ.

€0,67/τεµ.

€3,49/τεµ.

€2,99/τεµ.ΑΛΛΑΤΙΝΗ πτι-µπερ 
225γρ.

ECONOMY
pizza µαργαρίτα
2χ300γρ.

HEINZ
µουστάρδα
απαλή 
380γρ.

PANTENE σαµπουάν 
σε διάφορους τύπους 
400ml

LIFE ice-tea
διαφόρων γεύσεων 
500ml

FA αφρόλουτρα 
750ml

BABYLINO πάνες 
βρεφικές newborn 
Νο1 ή Νο2

LENOR συµπυκνωµένα
µαλακτικά ρούχων 
750ml

NEOMAT σκόνη 
πλυντηρίου 50 µεζ.

*ισχύει έως 18/8

€€

HEINZ
µουστάρδα
απαλή 
380γρ.

ΝΕΡΟ DAILY

6χ1,5lt

∆ΩΡΟ


