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Υποψήφιος ∆ηµοτικός
Σύµβουλος

Το debate της Φωνής 

Τι απαντούν οι επικεφαλής;
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερεια-
κός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, 
Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι 
μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini 
Market Μηνάς Καλακώνας, cafe «Cosa» ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτο-
ποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη «Η παράδοση», 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: 
Αρτοποιείο Ραγκούση ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποι-
είο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή 
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, φούρνος «Δή-
μητρα» Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΛΥΚΗ: 
Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της 
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Τ.Ρούσσου ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος, 
Φούρνος Ραγκούση
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Εδώ υπόσχεση για θέση. Εκεί υπόσχεση για με-
τάθεση. Πιο πέρα υπόσχεση για αίμα. Αφήστε πια 
τις υποσχέσεις των επικεφαλής στους υποψήφι-
ους συμβούλους. Μπράβο σας… Σ’ εμένα καμία 
υπόσχεση. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά εγώ δε θα 
σας ζητούσα και τίποτα σπουδαίο. Ούτε θέση, ούτε 
μετάθεση, ούτε τίποτα από αυτά. Το μόνο που ζητώ 
είναι να παίξω έναν αγώνα δίπλα στο Μάρκο (τον 
Μπεργκ φυσικά εννοώ, όχι τον άλλον…). Να παί-
ξω βρε αδελφέ στην πρώτη ενδεκάδα έναν αγώνα 
με την τριφυλλάρα. Σιγά τα δύσκολα δηλαδή. Εδώ 
έπαιξε κάποτε στον Παναθηναϊκό ο Φουρναρόλι! 
Μέγα σεντερφοράρα! Μπορεί να μην πέτυχε ποτέ 
γκολ στα δύο χρόνια που τον φάγαμε πακέτο, αλλά 
ήταν ο μόνος ποδοσφαιριστής στη Γη, που φόραγε 
δύο αριστερά παπούτσια και όταν του έδιναν πάσα 
έφευγε στην άλλη πλευρά του γηπέδου για να μη 
τον βρει η μπά-
λα!

Αλόχα. Ακού-
στε και το κα-
λύτερο που έγι-
νε προ ημερών 
στην Πάρο. Πή-
ραν τηλέφω-
νο υποψήφιο 
Περιφερειακό 
σύμβουλο –
από μία τοπική 
κυβερνητικού 
κόμματος- και 
του έδωσαν «γραμμή» για ποιους να σταυρώσει 
στις εκλογές. Και βέβαια του είπαν τους άλλους 
δύο συν-υποψηφίους του και όχι τον ίδιο! Ε, αυτό 
είναι πρωτοποριακό, μα τη Νέα Δημοκρατία μέσα!

Οι υποψήφιοι του συνδυασμού του Μάρκου, 
υποστηρίζουν πως ο τέλειος τόπος για να γίνει το 
εμπορικό λιμάνι, είναι στο εργοστάσιο της ΔΕΗ στη 
Νάουσα. Χαρές που θα κάνουν οι Ναουσαίοι…

Οι Παροικιώτες θα κάνουν διπλές χαρές, διότι 
ο Μάρκος έδωσε ήδη υπόσχεση για μείωση του 
χρόνου απαγόρευσης φορτοεκφόρτωσης αδρα-
νών υλικών το καλοκαίρι. Βέβαια, δεν είναι η 
πρώτη φορά που ο Μάρκος υποστηρίζει κάτι πα-
ρόμοιο. Το είχε ψηφίσει και στην πρώτη απόπειρα 
ανατροπής της κανονιστικής απόφασης στο δημο-
τικό συμβούλιο.

Το καλυτερότερο βέβαια του Μάρκου ήταν με 
την παράταση ωραρίου, που έταξε στους επιχει-
ρηματίες κέντρων διασκέδασης στη Νάουσα. Δη-
λαδή, τώρα και νομοθέτης.

Στη Λαϊκή Συσπείρωση αρχίζουν και τα χάνουν! 
Ο Τάσος Τριαντάφυλλος έσκασε μύτη σε εκδήλωση 
με το Ρόκο, φορώντας μπλούζα του Ολυμπιακού 
όπως βλέπετε στη φωτογραφία. Καλά, μετά θέλεις 
σταυρό στο τοπικό Παροικιάς Τάσο μου. Η ψήφος 
μου δίνεται μόνο σε βάζελους, που θα μου επιδεί-
ξουν από τώρα και πιστοποιητικό φρονημάτων. 
Δηλαδή, εισιτήριο διαρκείας στη Λεωφόρο, για την 
επόμενη σεζόν. 

Προτελευταίο προεκλογικό και αποκλειστικό 
γκάλοπ της στήλης: Μ. Κωβαίος προσέρχεται σε 
δημόσιο διάλογο: 0,0001%. Λαϊκή Συσπείρωση 
στην Παροικιά: Ψηλά, πολύ ψηλά… Ανακοίνωση 
ΚΕΠ-ΟΣΑ, δίχως 134 κεφαλαία γράμματα, σε 
κάθε πρόταση: 0,2%. Το Ποτάμι: Δεν θα βρουν 

ούτε την ψήφο 
του Θεοδωρά-
κη. Πρώτος 
σε σταυρούς 
στο ευρωψη-
φοδέλτιο των 
Ανεξάρτητων 
Ε λ λ ή ν ω ν : 
Νότης Μαριάς 
51%. Υποψή-
φιοι Δήμαρ-
χοι της ΝΔ 
στα μεγάλα 
αστικά κέ-
ντρα: 20% βα-
ριά-βαριά. Να 

βρεις καλή φωτογραφία Βλαχογιάννη: Βλέπε 
πιθανότητες να πιάσεις το Λόττο. Assos κόκκινο: 
3,40 ευρώ. Μαν. Γλέζος, υποψήφιος και στις 
ευρωεκλογές του 2019: Στάνταρ από εδώ, έως 
τις Βρυξέλες. Δεν πληρώνει. Αστέρας Τρίπολης-
Παναθηναϊκός: 1-3.

Αμάν και θα το ξεχνούσα. Στη Νάξο το δημοτικό 
τους συμβούλιο πάει βουρ για θετική γνωμοδό-
τηση σε σούπερ μάρκετ 1080 τ.μ. Καλομελέτα και 
έρχεται λοιπόν.

Άσχετο και δεν ξέρω πόσοι το έχουν συνειδητο-
ποιήσει. Ακόμα και σήμερα (Μάιος 2014), το προ-
εκλογικό κλίμα στην Πάρο, κινείται γύρω από τα 
έργα Γ. Ραγκούση. Τώρα, αυτό καλό είναι ή κακό;

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Inside Information
Ένα πολύ γερό χαρτί (όπως λένε οι συνεργάτες 

του) κρατάει στα χέρια του ο Βλαχογιάννης, και 
πρόκειται να το ρίξει στην προεκλογική μάχη την 
τελευταία εβδομάδα. Όλοι υποστηρίζουν πως αυτό 
θα έχει σχέση με την πρόοδο των έργων του νέου 
αεροδρομίου. Μόνο που… άλλο είναι το χαρτί….

Η θέση μας

Το μαύρο 
του λευκού

Το «λευκό» στην πολιτική, ειδικά στην περίπτωση 
του δημόσιου διαλόγου, όπως  το σημερινό πρώτο 
θέμα μας -που δίνει στον πολίτη την δυνατότητα άμε-
σης ενημέρωσης και αξιολόγησης πολιτικών θέσε-
ων- δεν υποκρύπτει μόνο ατολμία, αδυναμία άρθρω-
σης πολιτικού λόγου ή απλά έλλειψη θέσεων. Είναι 
συγκεκριμένη πολιτική επιλογή. 

Εξυπηρετεί την επικίνδυνη τακτική της υποσχεσιο-
λογίας, των πολλών και διαφορετικών δεσμεύσεων 
με το σύστημα πόρτα-πόρτα και της υφαρπαγής της 
ψήφου. 

Η εφημερίδα μπορεί να μην είναι στα μέτρα όλων. 
ΟΚ. Ο δημόσιος διάλογος όμως; Πόσα μέτρα και 
σταθμά υπάρχουν τελικά στο δημοκρατικό διάλογο;  
Ή μήπως η απαξίωση στην αντιπαράθεση ουσιαστικά 
εξυπηρετεί τον περιορισμό σύγκρισης και τον τάχα  
δήθεν «πολιτικό πολιτισμό»; 

Αναβαθμίζει αυτή η «συνειδητή αφωνία»  την πο-
λιτική ζωή και τον ειλικρινή διάλογο; Αντιπροσωπεύ-
ει τη νέα γενιά που μπαίνει στον στίβο της πολιτικής 
και έχει όνειρα και προσδοκίες για καλύτερες μέρες; 
«Πάρος τώρα στην πράξη», με ποιόν τρόπο;

 Όλοι έχουμε διδαχθεί ότι το μαύρο στο διάλογο, 
είναι μαύρη τακτική και αρχή μαύρων σελίδων για 
τον τόπο. 

Ας προχωρήσουμε επιτέλους μπροστά! 
Ας κάνει την υπέρβαση ο φίλος Μάρκος και ας κά-

νει αυτό που απαιτείται και εφαρμόζεται στην σύγ-
χρονη πλέον κοινωνία. Υπάρχει και η πρόσκληση – 
πρόκληση του debate. Διάλογος στην πράξη!   Για να 
κρίνουν οι πολίτες ακούγοντας όλες τις απόψεις. 

Να μην αποδεχτούμε λοιπόν το «λευκό» που 
κρύβει μεγάλους κινδύνους για... πολύ μαύρο.  

Λαουτάρης



ΠΡΑΞΕΙΣ & ΕΡΓΑ 2011-2014
...πάµε µπροστά

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Το µεγαλύτερο έργο στην ιστορία της Πάρου είναι γεγονός. Το έργο που αλλά-

ζει  την αναπτυξιακή φυσιογνωµία του νησιού. Το έργο που καθιστά την Πάρο 

τουριστικό προορισµό πρώτης προτεραιότητας. Το έργο που δηµιουργεί νέα 

προοπτική σε κάθε επαγγελµατικό τοµέα της Πάρου και πολλές νέες θέσεις 

εργασίας.

Ένα έργο που έχει ήδη δώσει προστιθέµενη αξία στο νησί. 

Η σταθερότητα και η προσήλωση στον στόχο έφεραν αποτέλεσµα. Σήµερα η 

Πάρος είναι σε θέση να χαράξει µια νέα πορεία για το µέλλον. Ιδιαίτερα κάτω 

από την σηµερινή οικονοµική συγκυρία, το Νέο Αεροδρόµιο αποτελεί ένα συ-

γκριτικό πλεονέκτηµα για την περαιτέρω ανάπτυξη του νησιού.

Παρά την πολεµική που το έργο δέχθηκε και τις πολλές αµφιβολίες που δι-

ατυπώθηκαν στο παρελθόν, η παράταξή µας και ο ∆ήµαρχος Πάρου Χρήστος 

Βλαχογιάννης µαζί µε τις αρµόδιες αρχές, υλοποίούν ένα έργο το οποίο ήταν η 

προσδοκία και το όνειρο όλων των πολιτών της Πάρου για πολλά χρόνια.

Αποδεικνύεται για µια ακόµη φορά, ότι για να επιτευχθεί ένας στόχος και να 

υλοποιηθεί ένα όραµα χρειάζεται γνώση, µεθοδικότητα, στόχευση, µελέτη, επι-

µονή, υποµονή και όχι λόγια και προχειρότητα.

Ας χαρούµε την επιτυχία, ας µην µεµψιµοιρούµε. Ας αναγνωρίσουµε κι ας 

επιβραβεύσουµε  τις προσπάθειες όλων όσων συνέβαλαν στην υλοποίηση του 

έργου.

Νέο Αεροδρόµιο Πάρου
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Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ. Κώστας Ροκονίδας, παραχώρησε στη 
Φ.τΠ. μία αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη, στην οποία απαντά για την πορεία του 
συνδυασμού του, αλλά και τις κατηγορίες που δέχονται.

Ακόμα, ο κ. Ροκονίδας εξηγεί τους λόγους που δεν ήλθε σε επαφή με άλλους υπο-
ψηφίους για τη δημιουργία κοινού ψηφοδελτίου και προτρέπει συγχρόνως τους πο-
λίτες να στηρίξουν το συνδυασμό της Λαϊκής Συσπείρωσης.

Η συνέντευξη του κ. Κ. Ροκονίδα, έχει ως εξής:

Ποιο είναι το κριτήριο κύριε Ροκονίδα, που κατά την άποψη σας θα έπρεπε 
ένας να πάρει υπόψη του για να κάνει την επιλογή του σε αυτές τις εκλογές.

Κ.Ρ.: «Να θυμηθεί η συντριπτική πλειοψηφία των Παριανών αυτά που ζει τα τε-
λευταία  χρόνια. Έχει αποκτήσει εμπειρία για να σταθμίσει τι λέγαμε και λέμε εμείς, 
τι του υπόσχονταν οι άλλοι. Να βγάλει συμπεράσματα και να πάρει την απόφαση να 
ορθώσει το ανάστημά του, για να αντιμετωπιστεί η αντιλαϊκή επίθεση που δεχόμαστε 
καθημερινά γενικά και τοπικά».

Κάποιοι σας αποδίδουν ένα «κόλλημα». Πάντα αναφερόμενος στα τοπικά 
ζητήματα κάνετε αναγωγή στα γενικότερα. Τι τους απαντάτε;

Κ.Ρ.: «Ρωτάμε τους καλοπροαίρετους ποια είναι η καθημερινότητα μας;  Τα προ-
βλήματα των υποδομών στο νησί μας, η ποιότητα και η ασφάλεια της ζωής της δικής 
μας και των παιδιών μας, οι χώροι εκπαίδευσης, οι ελεύθεροι χώροι και οι χώροι 
άθλησης, οι συγκοινωνίες, το κυκλοφοριακό, τα προβλήματα της δημόσιας υγείας, 
της πρόνοιας και παιδείας, και πάει λέγοντας. Ποιός καθορίζει τους όρους λειτουρ-
γίας της τοπικής διοίκησης; Ο «Καλλικράτης», ο οποίος δένει τα χέρια της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης με ένα ασφυκτικό πλαίσιο και τη μετατρέπει ουσιαστικά σε τοπική 
κρατική διοίκηση, η οποία εξειδικεύει και υλοποιεί τις κεντρικές πολιτικές, σε τοπικό 
επίπεδο. Πολιτικές ως γνωστό, που υπαγορεύονται από την Ε.Ε. και τις δεσμεύσεις 
της χώρας. Στους κακοπροαίρετους λέμε ότι με αυτό τον τρόπο επιχειρούν να πα-
ραπλανήσουν και να χειραγωγήσουν τους συμπατριώτες μας, για μια ακόμα φορά».

Οι «κομματικοί»
…Ας το κάνουμε ποιο συγκεκριμένο. Λένε ότι είστε «κομματικός» ενώ οι 

άλλοι υποψήφιοι δήμαρχοι υπερκομματικοί.
Κ.Ρ.: «Όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει κρεμαστάρια» λέει ο λαός μας. Για να 

δούμε λοιπόν. Στο ψηφοδέλτιο του κ. Βλαχογιάννη φιλοξενείται ο μηχανισμός του 
εναπομείναντος ΠΑΣΟΚ και της τοπικής εξουσίας. Ο κ.Κωβαίος είναι επιλογή της ΝΔ 

και το ψηφοδέλτιό του φιλοξενεί το μηχανισμό της. Το ψηφοδέλτιο του κ. Σαρρή όλο 
τον ΣΥΡΙΖΑ συν γυναιξί και τέκνοις. Γιατί η συμμετοχή κομματικών δυνάμεων στα 
ψηφοδέλτια τους,  τους κάνει «ανεξάρτητους» και η συμμετοχή ανθρώπων που συ-
νεργάζονται μαζί μας, γιατί μας εκτιμούν και συμφωνούν εν μέρει ή σε όλα μαζί μας, 
κάνει το δικό μας ψηφοδέλτιο «κομματικό»; Τους βολεύει προφανώς να κρατάνε δυο 
ζυγαριές».

Επομένως…
Κ.Ρ.: «Επομένως κάποιοι βολεύονται να χωρίζουν τον κόσμο ανάλογα με το τι ψή-

φιζε στο παρελθόν, γιατί φοβούνται το μέλλον. Εμείς τον κόσμο δεν τον διαχωρίζου-
με σε «δικά μας παιδιά» και «αποπαίδια» και επειδή προσωπικά στο παρελθόν έχω 
βρεθεί σε θέση διοίκησης του Δήμου, οι Παριανοί έχουν γνώση και άποψη. Το δικό 
μας το κριτήριο είναι, αν κάποιος ανήκει στα λαϊκά στρώματα που πλήττονται από την 
βάρβαρη πολιτική που βιώνουμε  ή στους λίγους που η κρίση τους «καρδαμώνει» 
περισσότερο.

Οι συνεργασίες
Κύριε Ροκονίδα από όλες τις πλευρές ακούγεται ότι είστε ο ικανότερος σή-

μερα για δήμαρχος και αν αποφασίζατε να κατέβετε «ανεξάρτητος», η εκλο-
γή ήταν εξασφαλισμένη από τον πρώτο γύρο.

Κ.Ρ.: «Ας μην ξεχνάμε ότι οι «ανεξάρτητοι», προσπαθούν να κρύψουν τη πολιτική 
που θα εφαρμόσουν αν γίνουν δημοτική αρχή, γιατί αυτή θα είναι οδυνηρή για τη 
πλειοψηφία των παριανών όταν θα σβήσουν οι προβολείς των εκλογών. Από την 
άλλη θυμίζουμε στους συμπατριώτες μας ότι είναι νωπά τα παραδείγματα ικανών 
κοντινών μας ανθρώπων, που με την πολιτική τους οδήγησαν τον λαό μας στην ση-
μερινή κατάσταση. Το κυρίαρχο ερώτημα λοιπόν είναι ποιόν υπηρετεί η πολι-
τική που εφαρμόζεις. Τη μεγάλη πλειοψηφία του παριανού λαού ή τα συμφέροντα 
των λίγων. Το θέμα είναι να  εμπνέεις ένα κόσμο για να διαμορφώνονται όροι μιας 
μεγάλης λαϊκής συμμαχίας που παλεύει τα ζητήματα σήμερα και προετοιμάζει την 
ανατροπή αυτού που ζούμε, αύριο. Ακριβώς επειδή δεν εκμεταλλευόμαστε προε-
κλογικά αυτό που λέτε περί ικανότερων κλπ πρέπει να προβληματιστούν σοβαρά 
οι συμπατριώτες μας, Προφανώς οι ικανότητες και οι δυνατότητες των προσώπων 
έχουν το δικό τους ρόλο».

Παρόλα αυτά γιατί δεν επιδιώξατε συνεργασία με κάποιους «συγγενείς» 
χώρους ή ακόμα και με υποψήφιους που δεν κατόρθωσαν τελικά να σχημα-
τίσουν συνδυασμό.

Κ.Ρ.: «Από την αρχή της προεκλογικής περιόδου ξεκαθαρίσαμε ότι απευθυνόμα-
στε στον παριανό λαό, γιατί μόνο με αυτόν κάνουμε συμφωνίες και δεσμευόμαστε 
στη βάση των προβλημάτων. Δεν έχουμε και δεν είχαμε καμία επαφή με «παραγο-
ντίσκους» που πιστεύουν ότι σέρνουν από πίσω τους πρόβατα αντί για ανθρώπους. 
Όλοι για παράδειγμα, οι άλλοι συνδυασμοί είναι γνωστό ότι έκαναν αλισβερίσι με 
τον κύριο Μαούνη και όπως φαίνεται πλειοδότησε η παράταξη του δημάρχου».

…και η ΚΕΠ-ΟΣΑ;
Κ.Ρ.: Συνεργασία σε ποιά βάση; Για παράδειγμα ποια είναι η θέση τους για την τοπι-

κή διοίκηση και τον ρόλο της; Ποιά είναι η θέση τους για την επερχόμενη καταστροφή 
των νησιών μας από την μαζική εγκατάσταση των «πράσινων» ανεμογεννητριών; Δεν 
μπορεί να χάνονται όλα στην πολυφωνία, την πολυγλωσσία και την πολυλογία. Τελι-
κά δεν αρκεί να λες τι είσαι, πρέπει και να το δείχνεις στην πράξη».

Ακούγεται ότι αν δεν περάσετε στη δεύτερη Κυριακή, θα ψηφίσετε Βλαχο-
γιάννη

Κ.Ρ.: «Κακό χωριό τα λίγα σπίτια», κύριε Μπελέγρη. Είναι γνωστά τα παπαγαλάκια 
που προσπαθούν να οδηγήσουν στα μέτρα τους το εκλογικό αποτέλεσμα. Μη βιάζο-
νται όμως, γιατί κανείς δεν γνωρίζει ποιος θα βρεθεί και που στις 18 του Μάη. Εμείς 
είχαμε και έχουμε ξεκάθαρη θέση για την δεύτερη Κυριακή. Δεν αναλαμβάνουμε 
ευθύνη στήριξης κανενός. Απλά να σας θυμίσω ότι το 2010 άλλοι έτρεχαν από Άσπρο 
Χωριό μέχρι Πίσω Λιβάδι να κάνουν ψήφους του κ. Βλαχογιάννη».

Το μήνυμα
Λιγότερο από δέκα πέντε ημέρες μας χωρίζουν από τις δημοτικές και περι-

φερειακές εκλογές .Κλείνοντας τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρετε στους πα-
ριανούς πολίτες;

Κ.Ρ.: «Καλούμε τους συμπατριώτες μας, να αποκρούσουν εκβιασμούς, υποσχέ-
σεις, ρουσφέτια και «λαγούς με πετραχήλια» που προσφέρουν οι σύγχρονοι «μαυ-
ρογιαλούροι». Να θυμηθούν ότι ανάλογα γεγονότα ζήσαμε το 2010. Ο καυγάς ήταν 
για το πάπλωμα, δηλαδή, τη Δημαρχία. Τι έγινε στη συνέχεια; Οι όψεις του ίδιου νομί-
σματος επαναλαμβάνονται με αλλαγές προσώπων. Είναι επιτακτική ανάγκη σήμερα, 
να ξεπεράσουμε τους «μονομάχους», να ορθώσουμε τα εμπόδια στην πολιτική που 
μας εξαθλιώνει τοπικά και γενικότερα. Το ξεπερασμένο χτες έδωσε ότι είχε. Πρέπει 
να βάλουμε πλώρη για το αύριο.

Είναι απαραίτητο να κάνουμε ένα βήμα μπροστά στις τοπικές και περιφερειακές 
εκλογές του Μάη, ώστε να δείξουμε τη δύναμη μας, με όπλο και την ψήφο μας, για τα 
δικά μας συμφέροντα και δικαιώματα. Αν αυτό που εισπράττουμε ως αποδοχή από 
την παριανή κοινωνία φτάσει στις κάλπες, τότε πολλοί θα τρίβουν τα μάτια τους. 

Παριανές και παριανοί καλό βόλι σε Δημοτικές και Περιφερειακές εκλογές».

Κ. Ροκονίδας:
«Το ξεπερασμένο χτες 
έδωσε ότι είχε»
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Εκδηλώσεις
στην Αγκαιριά

Με επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκαν οι 
εορταστικές εκδηλώ-
σεις του Αγίου Γεωρ-
γίου, στην Αγκαιριά, 
που όπως κάθε χρόνο 
ανοίγουν τον κύκλο 
των καλοκαιρινών εκ-
δηλώσεων του χωριού.

Την παραμονή της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, μετά 
τον πανηγυρικό εσπερινό, στον προαύλιο χώρο του Δη-
μοτικού Σχολείου Αγκαιριάς, τα τμήματα του χορευτικού 
του πολιτιστικού συλλόγου παρουσίασαν παραδοσια-
κούς χορούς από τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, την Ήπει-
ρο, την Αρκαδία και την Ικαρία, με τη συνοδεία μουσικής 
(Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος - κλαρίνο, Γεωργούλης 
Κωνσταντίνος - βιολί , Μαργώνης Γιαννούλης - βαούτο, 
Καλατζής Κωνσταντίνος - κρουστά  και Νίκα Αντωνία - 
τραγούδι) και προσφέρθηκαν κεράσματα και σούμα από 
τα μέλη του πολιτιστικού συλλόγου.

Ανήμερα της γιορτής του Αγίου Γεωργίου, μετά την 
Θεία λειτουργία και τη λιτανεία, όπου συμμετείχε και 
το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Λευκών, προσφέρ-
θηκαν ως κέρασμα οι παραδοσιακές τυρόπιτες από το 
εκκλησιαστικό συμβούλιο και τον πολιτιστικό σύλλο-
γο Αγκαιριάς. Τις εκδηλώσεις τίμησαν με την παρου-
σία τους ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, η 
αντιδήμαρχος, κ. Μαρία Χανιώτη, μέλη του δημοτικού 
συμβουλίου, εκπρόσωποι της Περιφερειακής Ενότητας 
Πάρου, πρόεδροι κοινοτήτων, εκπρόσωποι φορέων και 
συλλόγων του νησιού μας και πλήθος κόσμου.

Τοπικές ειδήσεις

αυτή τη φορά
µη χαραµίσεις την ψήφο σου
δυνάµωσε τη δική σου φωνή

γιατί γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον

να αποτρέπει,
να διεκδικεί,

να απαιτεί και να κερδίζει

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΡΟΚΟΝΙ∆ΑΣ Γεννήθηκα στα Μάρµαρα Πάρου το 1981. 

Είµαι παντρεµένος µε την Ιωάννα Χανιώτη (εργαζόµενη στην Τράπεζα Πειραιώς 
πρώην Αγροτική Τράπεζα) και έχουµε αποκτήσει δύο παιδιά. 
Σπούδασα ∆ιοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισµών στο Ανοικτό Πανεπιστήµιο 

Ελλάδας, µε το εξ’ αποστάσεως σύστηµα. Στη συνέχεια ολοκλήρωσα µεταπτυχια-
κό πρόγραµµα σπουδών στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών στην 
Χρηµατοοικονοµική Λογιστική και αποφοιτώντας απέκτησα άδεια Οικονοµολόγου 
και Λογιστή Φοροτεχνικού. 
Μιλάω άριστα Αγγλικά (Proficiency και άδεια διδασκαλίας) και έχω πιστοποιή-

σεις για την χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και προγραµµάτων software. 
Πιστεύω ότι η σκληρή δουλειά είναι το µέσο για την επίτευξη των στόχων µου 

και έχω εργαστεί σε διάφορους τοµείς της οικονοµίας µεταξύ αυτών ως ψαράς µε 
τον πατέρα µου Σταύρο, και επί σειρά ετών πωλητής στα καταστήµατα χρωµάτων 
του Αναστασίου Τζιώτη στα Μάρµαρα και των Αδελφών Α. Γκίκα στην Παροικία.
Πάντα όµως ήθελα να εργαστώ ως λογιστής πράγµα που κατάφερα µετά από 

σκληρή προσπάθεια, ισχυρή θέληση και την στήριξη της αγαπηµένης µου 
οικογένειας. 
Εργάζοµαι πλέον ως Λογιστής Φοροτεχνικός στο γραφείο του Γιάννη Παντελαίου 

και ασκώ το επάγγελµα µου και ως ελεύθερος επαγγελµατίας.
Είµαι µέλος του ∆.Σ. του Συλλόγου Λογιστών Πάρου Αντιπάρου όπου ως 

πρωταρχικό σκοπό έχουµε την ανάδειξη και προώθηση των προβληµάτων του 
κλάδου µας και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών φορολογικών σεµιναρίων στην 
Πάρο. 
Έχω συµµετάσχει ξανά ως υποψήφιος στις δηµοτικές εκλογές του 2006.
Συµµετέχω και πάλι στο πλευρό ενός άξιου και έµπειρου υποψηφίου δηµάρχου, 

του Μάρκου Κωβαίου, γιατί θεωρώ καθήκον µου τη συµµετοχή στα κοινά και 
γιατί θέλω να συµβάλλω µε τις δυνάµεις µου και τις γνώσεις µου στην επίλυση 
των προβληµάτων που ταλαιπωρούν τον τόπο µας. 

ΧΡΗΣΤΟΣ
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

Εκδήλωση
από την «Αρηίς»

Την Κυριακή 11 Μαΐου 2014 στις 6 το απόγευμα, στην 
αίθουσα του πολυγωνικού κτιρίου Λυκείου Παροικιάς, 
ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου «Αρηίς», με αφορμή την 
παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας, σας προσκαλεί να γιορ-
τάσουμε και να τιμήσουμε την εκπαιδευτικό Θεολογίας 
και Φιλοσοφίας κα. Μαρία Αρκουλή.

Η βραδιά θα κλείσει με τραγούδι από την Βασιλική 
Θαλασσοχωρίτη με συνοδεία κιθάρας από τον Εμμα-
νουήλ Κουταλίδη.

Άσπρο Χωριό
Ο πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού, «Ατλαντίς», 

διοργάνωσε και φέτος με επιτυχία τις Πασχαλινές του 
εκδηλώσεις.

Συγκεκριμένα, ο σύλλογος διοργάνωσε το παραδο-
σιακό του παζάρι με Πασχαλινά είδη και τοπικά παρα-
δοσιακά γλυκά και υφαντά, τις αναπαραστάσεις της Μ. 
Παρασκευής και του Μ. Σαββάτου το βράδυ, και του 
πανηγυριού της Ζωοδόχου Πηγής, με το παραδοσιακό 
γλέντι μετά το πέρας της Θ. Λειτουργίας.

Τέλος, ο σύλλογος ευχαρίστησε με ανακοίνωσή του 
τα παιδιά του χωριού για το στήσιμο του παζαριού και 
των παραστάσεων, επιχειρηματία της περιοχής για τη 
χορηγία του, το Σώμα Προσκόπων Λευκών, για την τι-
μητική παρουσία, καθώς και όλους όσοι εθελοντικά βο-
ήθησαν για το πανηγύρι.

Ο «Ελέφας» στην Ίο
Η φετινή δουλειά της θεατρικής ομάδας Νάουσας, «Ο 

Ελέφας», του Κ. Μποσταντζόγλου, μετά από μια επιτυ-
χημένη σειρά παραστάσεων στην Πάρο, περιόδευσε και 
στην Ίο. 

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο προ-
γράμματος της Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 
και της Ο.Ε.Θ.Α., «Το θέατρο ταξιδεύει στην άγονη γραμ-
μή» με θεατρικές παραστάσεις στα μικρά Αιγαιοπελαγί-
τικα νησιά.

Η Παριανή θεατρική ομάδα συμμετέχει στο πρόγραμ-
μα από την πρώτη εφαρμογή του προσπαθώντας να 
προσφέρει παραστάσεις σε νησιά που δεν έχουν συχνά 
την ευκαιρία να δουν θέατρο. Το Σάββατο 3 Μαΐου, στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Βαλέτειου Γυμνασίου-Λυ-
κείου Ίου, ο «Ελέφας» παρουσιάστηκε στο κοινό του 
νησιού. Οι Παριανοί ηθοποιοί απέδωσαν τους ρόλους 

τους καλά και το 
σύγχρονο κείμενο 
του Κ. Μποστα-
ντζόγλου, «πέρα-
σε» στο Νιώτικο 
κοινό. Η αποστολή 
γύρισε στην Πάρο 
ε υ χ α ρ ι σ τ η μ έ ν η 
από την παράστα-
ση αλλά και τη φι-
λοξενία. Σε δελτίο 
τύπου του συλλό-
γου απευθύνονται 
ευχαριστίες στο 
διευθυντή και τους 
καθηγητές του Γυμνασίου-Λυκείου Ίου, τον Δήμο Ιη-
τών, την ΟΕΘΑ αλλά και την ΓΓΑΝΠ για τη δυνατότητα 
που έδωσαν στο Παριανό θέατρο να παρουσιάσει την 
δουλειά του και εκτός Πάρου.
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Γιάννης Λεβεντάκης:
«Ανεύθυνη 
και επιπόλαια 
η αντιπολίτευση»

Το περασμένο Σάββατο (3 Μαΐου 2014), ο δημοτικός συνδυασμός Αντιπάρου, 
«Ανάπτυξη – Ενότητα – Δημιουργία), πραγματοποίησε την πρώτη του ανοιχτή συγκέ-
ντρωση εν’ όψη των δημοτικών εκλογών στις 18/4.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο επικεφαλής του συνδυασμού και δήμαρ-
χος Αντιπάρου, κ. Γιάννης Λεβεντάκης.

Ο κ. Λεβεντάκης, στο περιθώριο της προεκλογικής του ομιλίας παραχώρησε στη 
«Φωνή της Πάρου», την παρακάτω συνέντευξη:

Κύριε Δήμαρχε έχετε πάρει απόφαση για τη δημιουργία μιας νέας δημοτι-
κής επιχείρησης της ΔΕΥΑΑ. Ποιο είναι ακριβώς το αντικείμενο αυτού του 
οργανισμού;

Γ.Λ.: «Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Αντιπάρου, είναι το νομικό 
πρόσωπο που θα διαχειριστεί όλα τα έργα υποδομής που γίνονται αυτή τη στιγμή 
στο νησί μας: αποχέτευση, βιολογικός, αφαλατώσεις, γεωτρήσεις και γενικότερα ό,τι 
αφορά την ύδρευσηκαι την αποχέτευση.

Το νερό όπως γνωρίζουμε όλοι μας είναι πηγή ζωής για το νησί μας, γι’ αυτό χρειά-
ζεται προσοχή και ιδιαίτερη διαχείριση, για να μην φτάσουμε στις εποχές που μας το 
έφερναν με το καραβάκι. Ο τουρισμός και η εξέλιξη του νησιού μας δεν θα αντέχουν 
κάτι τέτοιο. Εύχομαι η ανεύθυνη και επιπόλαια αντιπολίτευση κάποια στιγμή να βάλει 
μυαλό και τέτοια έργα να τα ψηφίζει».

Τουρισμός
Κύριε Λεβεντάκη η τουριστική περίοδος έχει ξεκινήσει και η Αντίπαρος 

είναι ακόμα ένα μεγάλο εργοτάξιο. Γιατί υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στην 

εξέλιξη των έργων;
Γ.Λ.: «Όλοι οι προηγούμενοι Πρόεδροι-Δήμαρχοι προσπαθούν να καπηλευθούν 

κάτι από τη σημερινή υλοποίηση των έργων. Γνωρίζουν και εκείνοι -και όλοι οι συ-
μπολίτες μας- ότι το έργο της αποχέτευσης δεν συμπεριλάμβανε την αλλαγή του δι-
κτύου ύδρευσης, προέβλεπε μόνο την αλλαγή του αμιαντοσωλήνα. Δεν ήταν λοιπόν 
δυνατόν να μπούμε στον Οικισμό ,με όλο το δίκτυο κατεστραμμένο, χωρίς να υλοποι-
ήσουμε και την αλλαγή του. Αυτός ήταν και ο λόγος της μικρής καθυστέρησης που 
υπήρξε. Διαφορετικά θα είχαμε πολυήμερες διακοπές νερού σε όλο τον οικισμό».

Τα έργα συνεχίζονται…
Έχουν γίνει προσπάθειες από κάποιους ιδιώτες για να σταματήσουν τα 

έργα. Παράλληλα όμως σας κατηγορούν για κρυφές συνεννοήσεις μαζί τους. 
Τελικά τι γίνεται;

Γ.Λ.: «Αυτοί οι ιδιώτες θεωρούν ότι από τα έργα θίγονται συμφέροντα τους και 
προσπαθούν με κάθε τρόπο να τα σταματήσουν. Είτε με δικαστήρια και ασφαλιστικά 
μέτρα, είτε με άλλου είδους πιέσεις και πολιτικές παρεμβάσεις.

Εάν υπήρχαν μυστικές συνεννοήσεις, πιστεύετε ότι θα είχαμε αντιμετωπίσει όλες 
αυτές τις καταστάσεις;

Κάθε τρεις και λίγο ασφαλιστικά μέτρα, τα οποία έχουν κερδηθεί όλα με άμεσες 
και αποτελεσματικές ενέργειες από πλευράς του Δήμου Αντιπάρου και τα έργα δεν 
έχουν σταματήσει ούτε μια μέρα. Σε όλες αυτές τις προσπάθειες θα περίμενα και την 
αντιπολίτευση κοντά για το καλό του νησιού μας. Αντίθετα δεν ψήφισαν το έργο, κα-
τηγορούν, ψεύδονται και ρίχνουν λάσπη προς κάθε κατεύθυνση».

Όλα βρίσκονται σε εξέλιξη
Στο μήνυμα του συνδυασμού λέτε όχι στους πειραματισμούς και καλείτε 

τους Αντιπαριώτες  να μη βάλουν σε κίνδυνο, με την μη επανεκλογή σας, την 
ολοκλήρωση των έργων. Τα έργα όμως έτσι και αλλιώς θα ολοκληρωθούν. 
Πού είναι ο κίνδυνος που επικαλείσθε;

Γ.Λ.: Όλα τα έργα στην εξέλιξη τους συναντούν προβλήματα ή αυτά υπάρχουν από 
το ξεκίνημα τους. Προκειμένου όμως να μην χάνεται χρόνος και χρήμα αυτοί που τα 
ξεκινούν και τα διαχειρίζονται π.χ. Εγνατία Οδός, Δήμος Αντιπάρου και ο εκάστοτε 
ανάδοχος, έχουν τον τρόπο και τη πείρα να λειτουργούν από κοινού και συντονισμέ-
να για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση τους. Ένας από αυτούς εάν αλλάξει το έργο 
ή σταματάει ή καθυστερεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. π.χ εάν δε λύναμε το πρό-
βλημα του δικτύου ύδρευσης άμεσα, η αποχέτευση δεν θα μπορούσε να μπει στον 
οικισμό και ακόμα σήμερα διατρέχει κινδύνους».

Σάββατο 10 Μαΐου 2014Αντίπαρος
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Πιστεύω ότι το νησί µας θέλει νέους 
ανθρώπους, ακούραστους, µε όρεξη για 
δουλειά και έτοιµους να χαράξουν µια 
νέα πορεία αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του.
Γεννήθηκα το 1982 στη Νάουσα και 

µεγάλωσα στον Πρόδροµο της Πάρου. 
Τελείωσα το γενικό Λύκειο Νάουσας και 
έπειτα ολοκλήρωσα την ειδικότητα 
«Τεχνικός Θερµικών & Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων» στο ΙEK Ακµή. Γνωρίζω 
αρκετά καλά αγγλικά και έχω παρακο-
λουθήσει σεµινάρια διαχείρισης συστη-
µάτων Η/Υ.
Την τελευταία δεκαετία εργάζοµαι ως θερµοϋδραυλικός. Επιπλέον, 

διατηρώ δυο καταστήµατα µε τουριστικά είδη στη Νάουσα και ασχολού-
µαι επαγγελµατικά µε την αµπελουργία και την οινοποιία.
Αγαπώ ιδιαίτερα τη γενέτειρά µου και γι' αυτό δέχτηκα µε µεγάλη χαρά 

να συµµετέχω ως υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε το ∆ηµοτικό 
Συνδυασµό «ΠΑΡΟΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ώστε σε συνεργασία µε τον 
επικεφαλής και υποψήφιο ∆ήµαρχο κ. Μάρκο Κωβαίο να εργαστούµε 
όλοι µαζί σκληρά για το καλό του τόπου µας.

ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

µε τον συνδυασµό «ΠΑΡΟΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

Αντιπαριώτες και Αντιπαριώτισσες,

µετά από µια τετραετή θητεία, ως δηµοτικός σύµβουλος στο συνδυασµό του 
∆ηµάρχου µας, Γιάννη Λεβεντάκη, αποφάσισα και πάλι να θέσω υποψηφιότητα 
και να στηρίξω τον συνδυασµό που άνοιξε δρόµο έργων και ανάπτυξης στην 
Αντίπαρο. 
Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα µε αµείωτο ενδιαφέρον και θέληση να εξυπη-

ρετώ, µέσα από όποια αρµοδιότητα µου ανατεθεί, τον συνάνθρωπο, τον πολίτη. 
Οι στόχοι και τα έργα που υποσχεθήκαµε να υλοποιήσουµε την προηγούµενη 

τετραετία στον τοµέα την καθαριότητας, ήταν η καθηµερινή µου έννοια, αφού είχα 
και την ευθύνη. Με το ίδιο µεράκι έδινα το παρόν όπου και όποιος από την δηµο-
τική αρχή ζητούσε να δουλέψουµε για την υλοποίηση έργων. 
Είµαι έτοιµος και αποφασισµένος να είµαι και πάλι δίπλα σε ΟΛΟΥΣ, µαζί µε το 

συνδυασµό του κ. Γιάννη Λεβεντάκη, για να ολοκληρώσουµε το έργο που ξεκινή-
σαµε και θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της Αντιπάρου, θα αναβαθµιστεί η ποιότητα 
της ζωής µας µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος των έργων. 

Με εκτίµηση, 
Παρασκευάς Κουβαράς 

Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος  

Εγκαίνια, πρόσκληση
και απόρριψη 

Πραγματοποιήθηκαν  την περασμένη Κυριακή 4 Μαΐου, τα εγκαίνια του εκλογικού 
γραφείου του δημοτικού συνδυασμού «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον».

Ο κ. Βλαχογιάννης, κατά την ομιλία του έκανε αναφορά στην αναγκαιότητα ύπαρξης 
ακομμάτιστων δημοτικών συνδυασμών, τονίζοντας ότι ο μόνος καθαρά αυτοδιοικητι-
κός, ανεξάρτητος και πλήρως ακομμάτιστος, είναι η «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα 
για το Μέλλον». Ακόμα, ο κ. Βλαχογιάννης, ζήτησε από τους επικεφαλής των άλλων 
συνδυασμών να τοποθετηθούν σχετικά με το θέμα της μείωσης του χρόνου απαγό-
ρευσης φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών στο λιμάνι Παροικιάς, κατά τους θερινούς 
μήνες, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση. Πάγια θέση του συνδυασμού αποτελεί η 
διατήρηση της κανονιστικής απόφασης.

Τέλος, ο κ. Βλαχογιάννης, ζήτησε τη διεξαγωγή ανοικτής συζήτησης (debate) 
για τα ζητήματα του νησιού, με τη συμμετοχή όλων των επικεφαλής των συν-
δυασμών. Για το παραπάνω λόγο ζήτησε την άμεση επικοινωνία και τον ορισμό εκπρο-
σώπων, ώστε να καθοριστούν οι σχετικές λεπτομέρειες.

Οι απαντήσεις
Η ΚΕΠ-ΟΣΑ απάντησε στην παραπάνω πρόταση του κ. Βλαχογιάννη με το παρακάτω 

δελτίο τύπου:
«Λαγός τη φτέρη κούναγε, κακό του κεφαλιού του»
Η παροιμία αυτή μας ήρθε αυτόματα  στο νου μόλις πληροφορηθήκαμε τις δύο προ-

κλήσεις του κυρίου Βλαχογιάννη, προς όλες τις παρατάξεις, αφενός για την συμμετοχή 
μας σε ένα προεκλογικό debate και αφετέρου για να δεσμευτούμε, σχετικά με τους μήνες 
απαγόρευσης της φόρτωσης αδρανών υλικών στο λιμάνι της Παροικίας κατά την θερινή 
περίοδο. 

Σε σχέση με το πρώτο θέμα, παρότι θεωρούμε την πρόταση ανόητο πιθηκισμό πρακτι-
κών που δεν συνάδουν με τις λογικές της παριανής κοινωνίας και ως εκ τούτου στερείται 
στοιχειώδους αισθητικής, αποδεχόμαστε την πρόκληση. Σχετικά με το δεύτερο ζήτη-
μα, καταρχήν έχουμε να δηλώσουμε ότι τη δική μας ξεκάθαρη θέση για την διατήρηση 
της σχετικής κανονιστικής διάταξης την γνωρίζει καλά ο παριανός κόσμος. Αλλά τι να 
πει κανένας για το θράσος της πρόκλησης αυτής! Πώς είναι δυνατόν με αυτό τον «φτη-

νό» τρόπο να προσπαθεί ο κύριος Βλαχογιάννης,  την παροιμιώδη αδιαφορία, την δική 
του και του συγκυβερνήτη του Μάρκου Κωβαίου, για τα προβλήματα της Παροικίας, 
να την παρουσιάσει ως ενδιαφέρον. Ούτε λέξη για την κατασκευή εμπορικού λιμανιού 
που  αποτελεί την μόνη αποδεκτή λύση στο μεγάλο αυτό πρόβλημα, που υποβαθμίζει 
δραματικά την τουριστική εικόνα  του νησιού. Πού να τους ζητούσαμε να μας κάνουν και 
καμιά μαρίνα ή να μας απαλλάξουν από τα βράχια της παραλίας. Εκείνο πια το αλιευτικό 
καταφύγιο της Αλυκής έχει καταντήσει ανέκδοτο. Κι όλα αυτά χωρίς την παραμικρή δόση 
αυτοκριτικής για τα χρήματα που χρόνια τώρα λιμνάζουν στο πολύπαθο Λιμενικό Ταμείο. 

Οι παρατάξεις των κ.κ. Βλαχογιάννη και Κωβαίου είναι οι δύο όψεις του ίδιου κίβδη-
λου νομίσματος. Στις εκλογές της 18ης  Μαΐου ο λαός της Πάρου θα δώσει τέλος στη 
μακρά περίοδο πολιτικής υποταγής και αναπτυξιακής αδράνειας για την αυτοδιοίκηση 
της Πάρου. Η νίκη της ΚΕΠ – ΟΣΑ με επικεφαλής τον Νίκο Σαρρή Θα σημάνει την δημι-
ουργική ανατροπή με την αξιοποίηση όλων των δυνάμεων της Πάρου στην κατεύθυνση 
της παραγωγικής ανασυγκρότησης του νησιού».

Η Λαϊκή Συσπείρωση
Από τη Λαϊκή Συσπείρωση εκδόθηκε για το θέμα το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Είναι προφανές ότι η πρόταση του κ. Βλαχογιάννη προς όλους τους υποψήφιους δη-

μάρχους για τη διεξαγωγή ανοικτής συζήτησης (debate), έχει άλλους αποδέκτες και όχι 
την «Λαϊκή Συσπείρωση». Εμείς είμαστε σύμφωνοι με όρους και προϋποθέσεις ισότιμης 
συμμετοχής όλων σε αυτή.

Είναι ακόμα προφανές ότι σχετικά με το θέμα της μείωσης του χρόνου απαγόρευσης 
φορτοεκφόρτωσης αδρανών υλικών στο λιμάνι Παροικιάς, κατά τους θερινούς μήνες, 
από τα «σπλάχνα» της παράταξης του επιχειρήθηκε η ανατροπή της σχετικής  κανονιστι-
κής απόφασης στο παρελθόν. Αυτά για να μην ξεχνιόμαστε. Αν τώρα οι χθεσινοί συνερ-
γάτες έγιναν «αντίπαλοι», αυτό είναι πρόβλημα δικό τους και όχι της παριανής κοινωνίας. 
Ας μην «πετάει την μπάλα στην εξέδρα» ο κ. Βλαχογιάννης, γιατί αυτός και οι συνεργάτες 
του, πρώην και νυν, είναι υπόλογοι για την απραξία στο ζήτημα  του εμπορικού λιμανιού 
εδώ και πολλά χρόνια.

Η δική μας θέση σχετικά με την κανονιστική παραμένει αμετακίνητη. Περιμένουμε τις 
θέσεις των υπολοίπων».

Η άρνηση
Ο συνδυασμός του κ. Μ. Κωβαίουυ, δεν απάντησε ποτέ. Ο ίδιος ο κ. Κωβαίος σε συ-

νάντησή του με τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, είπε πως δεν 
επιθυμεί να λάβει μέρος σε δημόσιο διάλογο…
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Η «Φωνή της Πάρου» διοργάνωσε έντυπο debate (μετ.: επικοινωνιακή αναμέτρηση 
προκαθορισμένης χρονικής διάρκειας) με τους επικεφαλής των δημοτικών συνδυ-
ασμών της Πάρου. Οι κανόνες που έθεσε η Φ.τΠ. (λόγω του ότι το debate ήταν σε 
έντυπο), σύμφωνα με το e-mail που στείλαμε, ήταν οι εξής:

«Η εφημερίδα μας για την πιο σωστή ενημέρωση των αναγνωστών της απευθύνει έξι 
ίδιες ερωτήσεις και στους τέσσερις επικεφαλής των συνδυασμών, που μετέχουν στις 
αυτοδιοικητικές εκλογές του νησιού μας. Το έντυπο debate της εφημερίδας μας έχει τον 
παρακάτω κανόνα:

 Οι έξι ερωτήσεις δίνονται σε όλους σας τα μεσάνυχτα της Κυριακής 4/5/14 
και οι απαντήσεις σας πρέπει να δοθούν εντός 48 ωρών, δηλαδή, τα μεσάνυχτα 

της Τρίτης 6/5/2014. Πέραν της ημερομηνίας αυτής, δεν θα γίνει δεκτή καμία 
απάντηση.

Η εφημερίδα μας θα δημοσιεύσει τις απαντήσεις όλων σας σε ειδικό δισέλιδο αφιέ-
ρωμα της στο επόμενο φύλλο της.

Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συνεργασία σας
Δημήτρης Μ. Μπελέγρης 

Αρχισυντάκτης Φ.τΠ.

Υ.Γ. Οι απαντήσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν σε κάθε ερώτηση τις 100 λέξεις. Ση-
μειώνουμε πως οι άνω των 100 λέξεων σε κάθε απάντηση θα διαγράφονται.

Το debate της Φωνής. 

Χρ. Βλαχογιάννης
Ενιαία Κίνηση Πολιτών
Ενότητα για το Μέλλον

Απ. 1η: «Είμαστε αναμφίβολα υπέρ των ανανεώ-
σιμων πηγών ενέργειας, αφού όμως προηγηθεί με-
λέτη η οποία θα καθορίζει τη φέρουσα ικανότητα του 
νησιού μας.

Θεωρούμε απαράδεκτο το γεγονός να μη ζητείται 
καν γνωμοδότηση του δημοτικού συμβουλίου κατά 
τη διαδικασία αδειοδότησης αυτών. 

Σχετικά με τη χορηγηθείσα άδεια εγκατάστασης 
ανεμογεννητριών στο νησί μας, αντιδράσαμε και σε 
συνεργασία με τα υπόλοιπα τρία νησιά (Νάξο, Άνδρο 
και Τήνο) προσφύγαμε στο ΣΤΕ».

Απ. 2η: «Αναμφίβολα, το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Λιμενικό Τα-
μείο είναι η υποστελέχωσή του. Παρόλα αυτά ξεκίνησε η διαδικασία νομιμοποίησης 
όλων των λιμένων του νησιού και η χάραξη χερσαίας ζώνης, τα οποία πλέον αποτε-
λούν απαραίτητη προϋπόθεση για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου.

Για το εμπορικό λιμάνι, το αρμόδιο υπουργείο έχει αναθέσει την εκπόνηση του 
master plan. Έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση και το αμέσως επόμενο διάστημα 
θα ολοκληρωθεί και η δεύτερη. Μετά τη δεκαετία του 90 είναι η πρώτη φορά που 
υπάρχει κινητικότητα σχετικά με το θέμα, με το έργο να μπαίνει σε τροχιά υλοποίη-
σης. Στόχος είναι να πετύχουμε την ένταξη του νέου εμπορικού λιμένα στο νέο ΕΣΠΑ. 
Για την τοποθέτηση των πλωτών θα πρέπει να υπάρξουν μια σειρά από προϋποθέ-
σεις: Να ολοκληρωθεί το master plan του λιμανιού, να εκπονηθεί μελέτη περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων, να ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις και οι σχετικές αδειο-
δοτήσεις. Για τις αίθουσες αναμονής θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έχει ήδη ανατεθεί η 
μελέτη και αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στη δημοπράτηση της κατασκευής του.

Όσον αφορά τον έλεγχο εσόδων, το λιμενικό ταμείο που είναι και το αρμόδιο όργα-
νο για την είσπραξή τους σε μηνιαία βάση κάνει τον απαραίτητο έλεγχο των καταστά-
σεων πληρωμών».

Απ. 3η: «Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των δημοτών της Πάρου, οι οποίοι σε λίγες 
ημέρες θα κλιθούν να μας αξιολογήσουν όλους.

Εμείς πάντως ως δημοτική αρχή κάνουμε σε διαρκή και μόνιμη βάση την αυτοκρι-
τική μας. Βαδίζουμε σταθερά, χωρίς να πετάμε στα σύννεφα. Μιλάμε με έργα και όχι 
με λόγια».

Απ. 4η: «Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δήμοι στο σύ-
νολό τους είναι η αντισυνταγματική μεταφορά αρμοδιοτήτων, χωρίς να συνοδεύονται 
με τους αντίστοιχους πόρους. Για αυτό όμως ευθύνεται η ΚΕΔΕ, που δεν αντέδρασε 
στο βαθμό που έπρεπε να αντιδράσει, καθότι οι κυβερνήσεις με έντεχνο τρόπο προ-
σπαθούν να μεταβιβάσουν το μπαλάκι των ευθυνών στην τοπική αυτοδιοίκηση και το 
μόνο που τους απασχολεί είναι να παρουσιάσουν πρωτογενές πλεόνασμα.

Το πρόβλημα αυτό δεν μπορεί να λυθεί με μαγικές λύσεις. Θεωρώ ότι πρέπει άμεσα 
να καθοριστεί το σύνολο των αρμοδιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κε-
ντρικού κράτους και να κατανεμηθούν τα χρήματα των φορολογούμενων Ελλήνων 
(χωρίς την επιβολή νέων φόρων) σε πολιτεία και τοπική αυτοδιοίκηση ανάλογα με τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητες».

Απ. 5η: «Αυτό το αφήνουμε στην κρίση των δημοτών της Πάρου, οι οποίοι σε λίγες 
ημέρες θα κλιθούν να μας αξιολογήσουν όλους.

Εμείς πάντως ως δημοτική αρχή κάνουμε σε διαρκή και μόνιμη βάση την αυτοκρι-
τική μας. Βαδίζουμε σταθερά, χωρίς να πετάμε στα σύννεφα. Μιλάμε με έργα και όχι 
με λόγια».

Απ. 6η: «Είναι ο συνάνθρωπός μας και τα δυσβάσταχτα προβλήματα που αντιμε-
τωπίζει εξαιτίας της οικονομικής κρίσης που πλήττει το λαό μας και για την οποία ευ-
θύνονται όλοι όσοι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο στη κέντρα λήψης των αποφάσεων. 

Το πολύ δυσάρεστο είναι ότι μερικοί εξ αυτών, προσπαθούν να επέμβουν στα ζη-
τήματα του νησιού μας αντί να ασχολούνται με τα προβλήματα των αρμοδιοτήτων 
τους. Βασική αρχή της παράταξής μας, αποτελεί η στήριξη των ευπαθών ομάδων του 
νησιού μας και για αυτό θα αγωνιστούμε».

Νίκος Σαρρής | ΚΕΠ-ΟΣΑ

Απ. 1η: «Η ΚΕΠ-ΟΣΑ δεν είναι ενάντια στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, όταν αυ-
τές είναι ήπιας μορφής και δεν αλλοιώνουν το τοπίο. Είναι όμως αντίθετη στις Βιομη-
χανικές ΑΠΕ και με τον τρόπο που αυτές πάνε να εφαρμοστούν στη Πάρο. Σπέρνουμε 
δεκάδες Τέρατα στις βουνοκορφές του Νησιού, για να εξυπηρετήσουμε Μεγάλα Ιδι-
ωτικά Συμφέροντα, ερήμην της Κοινωνίας και των αποφάσεων Δήμου και Φορέων. 
Η εγκατάσταση τους θα αλλάξει τη μορφή της Πάρου: προκαλώντας τεράστια οπτική 
ρύπανση, επηρεάζοντας  τα ευπαθή οικοσυστήματα της περιοχής, καταστρέφοντας 
παρθένες περιοχές (τσιμεντοποίηση-δρόμοι), απαξιώνοντας το Νησί και καταφέρνο-
ντας μεγάλο πλήγμα στο Νησιωτικό Τοπίο και επομένως και στον Τουρισμό».

Απ. 2η: «Το Λιμενικό Ταμείο πληρώνει ακόμη τις αμαρτίες της τυχοδιωκτικής πο-
λιτικής του Δήμου σε αυτό. Δεν χρησιμοποιήθηκε σαν εργαλείο ανάπτυξης, αλλά σαν 
μέσο εξυπηρέτησης προσωπικών συμφερόντων. Τόσα χρόνια πέρασαν, και δεν έχουν 
αποδοθεί καν οι πολιτικές ευθύνες σε αυτούς που προκάλεσαν το τεράστιο σκάνδαλο 
διαχείρισης του. Γι’ αυτό και παραμένουν άλυτα τα προβλήματα του. Χάθηκε πολύτι-
μος χρόνος και ακόμη δεν υπάρχουν καν οι μελέτες για το Master Plan του λιμανιού, 
των στεγάστρων, δεν κατασκευάστηκαν, με αστείες δικαιολογίες, οι αποφασισμένες 
πλωτές εξέδρες, τα κεφάλαια του μένουν και «σαπίζουν». Λύση μόνο μία: Αποφάσεις 
με Συμμετοχικές Διαδικασίες και Απόλυτη Διαφάνεια στη Λειτουργία του».

Απ. 3η: «Η ΚΕΠΠ αρχικά και η ΚΕΠ-ΟΣΑ στη συνέχεια, συμμετέχουν από την αρχή 
στο Κίνημα για την Υγεία. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε παρ’ όλες τις τρικλοποδιές 
που μπήκαν από τα «Συμφέροντα» με σκοπό να το διαλύσουν. Θα συνεχίσουμε ατα-
λάντευτα στο δρόμο που η Κοινωνία χάραξε. Ταυτόχρονα θα προωθήσουμε τις Διαδι-
κασίες, που ήδη ξεκινήσαμε, για τη δημιουργία Κοινωνικού Ιατρείου και Φαρμακείου. 
Παράλληλα με την προσπάθεια ενίσχυσης του ΚΥ, βασικός στόχος μας, η δημιουργία 
Αυτόνομων Δομών Υγείας από το Δήμο, με τη στήριξη ολόκληρης της Παριανής Κοι-
νωνίας. Αλληλεγγύη για όλους, όχι μόνο στα λόγια, αλλά κυρίως στην Πράξη».

Απ. 4η: «Τα τελευταία χρόνια πάγια τακτική της Κυβερνητικής Πολιτικής είναι η με-
ταφορά αρμοδιοτήτων στους Δήμους, χωρίς την αντίστοιχη μεταφορά πόρων. Ταυτό-
χρονα προωθείται η διάλυση κάθε Κοινωνικής Δομής (Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια, κλπ) 
μαζί με το ξεπούλημα της Δημόσιας Περιουσίας. Το πετσόκομμα των Χρηματοδοτή-
σεων των Δήμων φτάνει το 80%. Η κατάσταση πλέον είναι προβληματική για τη λει-
τουργία τους. Η αντιμετώπιση της θα είναι εφικτή μόνον όταν η Οικονομική Πολιτική 
του Δήμου, καταργώντας τις δαπάνες για έργα βιτρίνας, για γιορτές και πανηγύρια, 
για ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις, κλπ, αναπροσανατολιστεί σε ενέργειες για την αντι-
μετώπιση της Κοινωνικής και Ανθρωπιστικής Κρίσης που βιώνουμε».

Απ. 5η: «Η θητεία της απερχόμενης Δημοτικής Αρχής κινήθηκε μέσα στα ασφυκτι-
κά πλαίσια της Διαχείρισης του Συστήματος και των εντολών του. Όποτε ξέφυγε (πχ 
υγεία), το έκανε για να γλυτώσει από την κατακραυγή των Πολιτών. Δεν είναι τυχαίο 
ότι ο Δήμος Πάρου έχει κατονομαστεί σαν ο πιο Μνημονιακός Δήμος των Κυκλάδων. 
Ας μη ξεχνάμε ότι υποστήριξε φανατικά τον «Καλλικράτη» παρά τις καταστροφικές 
συνέπειες του για την Αυτοδιοίκηση. Σε επίπεδο «έργων», παρ’ όλα τα προεκλογι-
κά βιντεάκια, φαίνεται ξεκάθαρα ότι όλα τα έργα πνοής έχουν μείνει στις καλένδες. 
Ακόμη και στο Αεροδρόμιο δεν έχουν γίνει καν οι μελέτες για τα κτηριακά. (Εμπορικό 
Λιμάνι; Κλειστό; Παραλία; Κλπ;)».

Απ. 6η: «Για την ΚΕΠ-ΟΣΑ τρία είναι τα Θέματα Πρώτης Προτεραιότητας:
α. Αλλαγή της κατάστασης στο Δήμο, με την μετάβαση από το Δημαρχοκεντρικό 

Σύστημα, που ακολουθείται σήμερα, σε αυτό της Συμμετοχικής Δημοκρατικής Δια-
κυβέρνησης. Συνελεύσεις των Πολιτών, αρμοδιότητες στις Κοινότητες, κλπ). Μόνον 
έτσι, κάνοντας τον Πολίτη συμμέτοχο, χτυπιούνται οι Πελατειακές Σχέσεις που το Σύ-
στημα προωθεί.

β. Εφαρμογή της Απόλυτης Διαφάνειας στα Οικονομικά, στις Προσλήψεις, στις Ανα-
θέσεις και τα Έργα, για να ξέρει ο Πολίτης που καταλήγουν τα χρήματα από τα τέλη 
και τους φόρους.

γ. Δημιουργία Κοινωνικών Δομών, κάθε είδους, για την Αντιμετώπιση της Κοινωνι-
κής, Οικονομικής και Ανθρωπιστικής Κρίσης της Παριανής Κοινωνίας».

πάµε µπροστά
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Οι ερωτήσεις:
1. Ποια η θέση του συνδυασμού σας για τον κίνδυνο καταστροφής του Παριανού 

τοπίου με την εγκατάσταση ανεμογεννητριών αλλά και τις επιπτώσεις στον τουρισμό.
2. Λιμενικό ταμείο, ένα μεγάλο θέμα. Εμπορικό λιμάνι, πλωτές εξέδρες, στέγαστρα, 

έλεγχος εσόδων κλπ  Πως θα αλλάξετε αυτή την εικόνα;
3. Υγεία: Μια αγωνιστική πορεία των για τη λύση του πιο καυτού προβλήματος του 

νησιού μας. Η θέση σας ποια είναι;
4. Η μετάθεση στους δήμους διαφόρων θεμάτων (πχ. Παιδεία) δίχως μέχρι στιγμής 

και των απαραίτητων πόρων δημιουργεί ασφυκτική οικονομική κατάσταση. Πως θα 

το αντιμετωπίσετε;
5. Πώς κρίνεται την θητεία της απερχόμενης διοίκησης του Δήμου Πάρου;
6. Ποιο είναι -για την παράταξη σας- το ουσιαστικότερο πρόβλημα που θα σας απα-

σχολήσει;».

Σ.σ.: Σημειώνουμε ότι τελικά δεν εμμείναμε στον «κανόνα» που είχαμε θέσει για 
τις 100 λέξεις στις απαντήσεις και αφήσαμε μερικές με περισσότερες λέξεις. Ο λόγος 
ήταν πως αυτή τη φορά κανείς εκ των ερωτηθέντων δεν «πλάτειασε» και έδωσαν 
«γρήγορες» απαντήσεις…

Τι απαντούν οι επικεφαλής;

Κώστας Ροκονίδας
Λαϊκή Συσπείρωση

Απ. 1η: «Όπως αποδείξαμε, με ντοκουμέντα, στην 
εκδήλωση-ενημέρωση που έγινε με πρωτοβουλία 
της παράταξής μας στις 4 Μάη, αυτή η «επένδυση» 
δεν έχει καμιά σχέση με τις ενεργειακές ανάγκες 
της Πάρου, αλλά αντίθετα γίνεται για τα «χοντρά 
ανεμοκέρδη» κάποιων επιχειρηματικών ομίλων. 
Αλλοιώνει βάναυσα το νησιωτικό τοπίο, δημιουρ-
γεί τεράστιους κινδύνους στην ανθρώπινη υγεία, 
επιφέρει κάθετη πτώση στις τιμές της γης σε όλο 
το νησί και μειώνει κατακόρυφα την τουριστική κί-
νηση. Για όλους αυτούς τους λόγους είμαστε κατη-
γορηματικά και αγωνιστικά αντίθετοι και θα προσπαθήσουμε να οργανώσουμε, να 
ενημερώσουμε και να δημιουργήσουμε κίνημα αντίστασης στην επερχόμενη κατα-
στροφή».

Απ. 2η: «Διαχρονικά η παρούσα δημοτική αρχή ευθύνεται για το διαχειριστικό και 
πολιτικό σκάνδαλο  που είδε το φως της δημοσιότητας  προ οκταετίας, υπόθεση που 
δεν έχει ακόμη εκδικαστεί. Ευθύνεται γιατί δεν προχώρησε στη στελέχωση του ΛΤ 
ώστε να έχει δυνατότητες παραγωγής έργου και αξιοποίησης των μεγάλων χρηματι-
κών αποθεμάτων του. Ευθύνεται γιατί παρά τις επανειλημμένες  καταγγελίες μας για 
τα ην ανυπαρξία μηχανισμού ελέγχου των εσόδων του, δεν πήρε μέτρα αποφυγής 
ενός πιθανού νέου οικονομικού σκανδάλου. Θέση μας είναι ότι με συμμετοχικές δι-
αδικασίες των πολιτών το δημοτικό συμβούλιο χαράζει τη στρατηγική του στο ΛΤ και 
το διοικητικό του συμβούλιο εξειδικεύει αυτή την πολιτική».

Απ. 3η: «Η μεγαλειώδης πορεία στο κέντρο της Αθήνας και η μαζική προσέλευση 
των συμπολιτών μας στο δημοψήφισμα αποτελούν αγωνιστική παρακαταθήκη του 
παριανού λαού στον αγώνα του για δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας και αυτό 
πρέπει να το διαφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού. Οι ένοχοι αυτής της κατάστασης, 
επίσης, του είναι γνωστοί. Αυτό που απομένει, κατά τη γνώμη μας, είναι το Συντο-
νιστικό σε κάθε φάση του αγώνα διεκδίκησης να επιλέγει τρόπους και μορφές που 
να συσπειρώνουν την μέγιστη πλειοψηφία φορέων και κατοίκων, να μην σπέρνουν 
απογοήτευση και ηττοπάθεια, να έχουν ξεκάθαρο στόχο και προσανατολισμό. Προς 
αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε με αισιοδοξία και αποφασιστικότητα το επόμενο 
διάστημα».

Απ. 4η: «Να πάρει κανείς υπόψη του ότι στον άμεσο μέλλον εκτός από τα λειτουρ-
γικά έξοδα των σχολείων, υπάρχει μεγάλη ανάγκη συντήρησης και επισκευής πολ-
λών σχολικών κτιρίων που βρίσκονται σε τραγική κατάσταση. Να πως συνδέονται 
άμεσα τα τοπικά προβλήματα με την πολιτική που καθορίζεται κεντρικά. Αποδεικνύ-
εται πόσο σαθρό είναι το επιχείρημα του «αυτοδιοίκητων» που δεν νοιάζονται παρά 
«για τον τόπο τους», αλλά με την πολιτική τους καταδικάζουν τους ανθρώπους του 
τόπου τους. Κινήσεις για την περιστολή εξόδων, χωρίς να υποβαθμιστεί η λειτουργία 
των σχολείων, καμιά επιβάρυνση των γονέων δημιουργία ενός αγωνιστικού μετώ-
που διεκδίκησης από γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς».

Απ. 5η: «Το βασικό κριτήριο για μας είναι ότι αυτή η δημοτική αρχή παρά τους «λε-
ονταρισμούς» και τη διαφωνία στα λόγια, έβαλε πλάτη στην πολιτική που στρέφεται 
κατά των λαϊκών συμφερόντων και της επίλυσης των προβλημάτων του νησιού μας. 
Όμως και με τα δικά τους κριτήρια να κριθούν, δεν μπόρεσαν να βάλουν σε διαδι-
κασία επίλυσης ή να λύσουν βασικά προβλήματα του τόπου και απέδειξαν εδώ και 
πολύ καιρό  ότι δεν έχουν τα κουράγια για να αντιμετωπίσουν απλά ζητήματα καθη-
μερινότητας. Εμείς δεν είμαστε μηδενιστές, αλλά οι διαχρονικές ευθύνες της 12ετους 
θητείας είναι πολύ μεγάλες».

Απ. 6η: «Το μεγάλο στοίχημα για μας είναι να μπορέσουμε να πείσουμε τους συ-
μπατριώτες μας ότι αυτά που φαντάζουν τοπικά προβλήματα έχουν τις ρίζες τους 
στην γενικότερη πολιτική κατάσταση. Να πείσουμε ότι με ανάθεση τα προβλήματα 
δεν λύνονται. Θέλουμε να εμπνεύσουμε τις παριανές και τους παριανούς ώστε εργα-
ζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, ψαράδες, νεολαίοι και γυναίκες να βάλουμε 
τα θεμέλια μιας μεγάλης συμμαχίας στο τόπο μας που με κριτήριο τις ανάγκες , θα 
προτείνει, θα διεκδικεί και θα αγωνίζεται για τη λύση των προβλημάτων μας. Αν κα-
ταφέρουμε αυτό, τότε το νερό θα έχει μπει στο αυλάκι».

Μάρκος Κωβαίος
Πάρος Τώρα στην Πράξη

Ο κ. Μάρκος Κωβαίος απέφυγε για µία 
ακόµα φορά το «διάλογο», έστω κι αν είχε 
στη διάθεσή του 48 ολόκληρες ώρες, για να 
απαντήσει σε έξι ερωτήσεις (οι οποίες µάλι-
στα δεν ήταν σε «ζωντανό» χρόνο).

Ο κ. Κωβαίος, απαξίωσε -αν µη τι άλλο- 
και τους αναγνώστες της εφηµερίδας µας.  
Υποτιµά τη νοηµοσύνη των Παριανών και 
υποβαθµίζει την εκλογική διαδικασία. 

Ο καθένας µπορεί να βγάλει µόνος του τα 
συµπεράσµατα…
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά
Κουζούµης Γιάννης

Αρχιτέκτων  Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά Άγουρος Άγγελος
Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος

Ο «ανεξάρτητος» 
συνδυασμός 
της ΝΔ και εμείς 

Μπήκαμε αισίως στην τελική ευθεία της εκλογι-
κής αναμέτρησης με διαμορφωμένους πλέον συν-
δυασμούς και συγκεκριμένους υποψηφίους που 
τους αποτελούν. 

Από τους τέσσερις συνδυασμούς που διεκδι-
κούν το δήμο μας οι δύο καθαρά και ξάστερα δεν 
κρύβουν την κομματική τους ταυτότητα και μέσω 
αυτής προσπαθούν να κερδίσουν το δήμο. Ο τρί-
τος δηλώνει «ανεξάρτητος» και επιχειρεί, ευτυχώς 
χωρίς επιτυχία, να εξαπατήσει το εκλογικό σώμα. 

Όμως στο ψηφοδέλτιό του φιγουράρουν κα-
ραμπινάτα ονόματα υποψηφίων από την τοπική 
οργάνωση της Νέας Δημοκρατίας, που βγάζουν 
στην κυριολεξία μάτι. Και παρόλο που το κόμμα 
τους δηλώνει πολέμιο της Χρυσής Αυγής, στην 
προσπάθειά τους να μαζέψουν ψήφους από οπου-
δήποτε, οι καθοδηγητές του «ανεξάρτητου» αυτού 
συνδυασμού συμπεριλαμβάνουν στο ψηφοδέλτιό 
τους ακόμα και χρυσαυγίτες. 

Πληροφορούμε τους δημότες της Πάρου, ότι ο 
συνδυασμός αυτός αποτελεί δορυφόρο της συ-
γκυβέρνησης Σαμαρά –Βενιζέλου, που με την 
ισχνή πλειοψηφία που διαθέτει στη Βουλή (151-
153 βουλευτές), ψηφίζει συνεχώς πολυνομοσχέ-
δια που καταδυναστεύουν συνεχώς το λαό και θα 
ξεπουλήσουν ολόκληρη τη χώρα μας. Οι συμμετέ-
χοντες υπουργοί και βουλευτές αυτής της ισχνής 
πλειοψηφίας κρύβονται, δεν κυκλοφορούν ανάμε-
σά μας για προφανείς λόγους. 

Ο συνδυασμός λοιπόν αυτός φιλοδοξεί να κερ-
δίσει τις εκλογές που έρχονται, να θριαμβολογήσει 
και τελικά να εφαρμόσει την πολιτική της συγκυ-
βέρνησης στο δήμο μας, μια πολιτική που αυτοί 
που τη εφαρμόζουν κρύβονται. Ε! Αυτό λέγεται 
ΘΡΑΣΣΟΣ!!! 

Υπάρχει όμως και ένας συνδυασμός η ΕΝΙΑΙΑ 
ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ - ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ, 
με επικεφαλής το Χρήστο Βλαχογιάννη, που δη-
μιουργήθηκε από ανθρώπους χωρίς κομματική 
εξάρτηση, χωρίς να είναι δορυφόροι κανενός, που 
όμως έχουμε, ο καθένας ξεχωριστά, από όσους 
συμμετέχουμε, τη δική του δημοκρατική πολιτική 
ταυτότητα και που με βάση αυτήν θα πορευτούμε 
και θα συμβάλλουμε στην αναπτυξιακή πορεία του 
νησιού μας για τα επόμενα 5 χρόνια. 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ

Aegean Cuisine
Παρουσιάστηκε από το Επιμελητήριο Κυκλάδων 

και την TUV HELLAS σε όλους τους ενδιαφερόμενους 
εστιάτορες και παραγωγούς τοπικών Κυκλαδικών 
προϊόντων, από την κεντρική αίθουσα εκδηλώσεων 
του Επιμελητηρίου, το νέο πρότυπο και η νέα διαδικα-
σία ένταξης στο Δίκτυο Aegean Cuisine. 

Εκπρόσωποι της TUV HELLAS παρουσίασαν το νέο 
πρότυπο και τη νέα διαδικασία  ένταξης στο Δίκτυο 
Αegean Cuisine για τα εστιατόρια του Νομού (συμπε-
ριλαμβανομένου και των εστιατορίων που λειτουρ-
γούν εντός ξενοδοχείων) που επιθυμούν να γίνουν 
μέλη του Δικτύου Aegean Cuisine και να αναδειχτούν 
σε πρεσβευτές της γαστρονομικής ταυτότητας του Αι-
γαίου. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου: «[…] Πάντα με κύριο 
μέλημα την ανάδειξη της συνολικής γαστρονομικής 
εμπειρίας που απαντά στο όνομα «Κουζίνα του Αιγαί-
ου», το νέο πρότυπο και διαδικασία ένταξης δημιουρ-
γήθηκαν μετά από πολύμηνη ζύμωση και πολλαπλές 
διαβουλεύσεις με επαγγελματίες του χώρου, με προ-
σωπικότητες της γαστρονομίας αλλά και με τη συμμε-
τοχή ενός έγκριτου, ανεξάρτητου φορέα, μια συνεργα-
σία που αποτελεί εχέγγυο εγκυρότητας και αξιοπιστίας. 
Σκοπός δημιουργίας του νέου πρότυπου και της νέας 
διαδικασίας ένταξης είναι τόσο η περιφρούρηση της 
αυθεντικής τοπικής γαστρονομικής παράδοσης και δι-
ατροφής (αμιγώς παραδοσιακά πιάτα και τρόποι παρα-
σκευής) όσο και η ανάδειξη της τοπικής δημιουργικής 
κουζίνας ως ζωντανό πεδίο έκφρασης (πειραματισμοί 
και καινοτομίες με ρίζα στην παράδοση). Για την επιτυ-
χή λειτουργία και τη βιωσιμότητα του δικτύου, η νέα 
διαδικασία επικεντρώνει το ενδιαφέρον και την προ-
σοχή των υποψηφίων εστιατόρων στη χρήση και προ-
βολή ποιοτικών τοπικά παραγόμενων προϊόντων δη-
μιουργώντας έτσι την απαιτούμενη προστιθέμενη αξία 
συμμετοχής των επιχειρήσεων στο δίκτυο».

Βασικά σημεία αναφοράς είναι αδιαμφισβήτητα οι 
συνταγές, ο τρόπος προετοιμασίας και εκτέλεσης, κα-
θώς και η προέλευση και ποιότητα των πρώτων υλών».

Σημειώνουμε, ότι το Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει 
σχεδιάσει μια σειρά εμπορικών, υποστηρικτικών και 
επικοινωνιακών ενεργειών, έτσι ώστε, να ωφεληθούν 
όλες οι κατηγορίες των επιχειρήσεων-μελών του δι-
κτύου που δραστηριοποιούνται στο χώρο της γαστρο-
νομίας, αλλά και όσες προσφέρουν εμπορεύσιμα ποι-
οτικά προϊόντα. Ως εμπορεύσιμα προϊόντα νοούνται 
όσα είναι τυποποιημένα (προκειμένου για τρόφιμα) 
και εμφιαλωμένα (προκειμένου για κρασί) και παρά-
γονται σε ικανές ποσότητες ώστε να μπορούν να δια-
τεθούν στην αγορά. 

Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαί-
ου και σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Δωδεκανή-
σου, το  Επιμελητήριο Κυκλάδων έχει ξεκινήσει και 
υλοποιεί στοχευμένες δράσεις και ενέργειες για την 
προβολή του δικτύου και την πολιτιστική ανάδειξη της 
Αιγαιοπελαγίτικης γαστρονομίας.

Ταυτότητες για 
τις εκλογές

Από την Ελληνική Αστυνομία ανακοινώθηκε ότι για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, κατά την άσκηση του 
εκλογικού τους δικαιώματος, στις προσεχείς Περιφερεια-
κές και Δημοτικές εκλογές, καθώς και τις εκλογές για την 
ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τα Γρα-
φεία Ταυτοτήτων των Αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη 
χώρα, θα λειτουργήσουν, πέραν του καθορισμένου ωραρί-
ου λειτουργίας τους, ως ακολούθως: 

- Σάββατο, 17 και 24 Μαΐου 2014, κατά τις ώρες 08.00 έως 
18.00  

- Κυριακή, 18 και 25 Μαΐου 2014, κατά τις ώρες 07.00 έως 
19.00

Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι σε περιπτώσεις αρχικής έκ-
δοσης - αντικατάστασης δελτίων ταυτότητας, θα εκδίδεται 
άμεσα αυτό, ακόμα και την ημέρα της ψηφοφορίας, εφόσον 
προσκομισθούν αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον ενδιαφε-
ρόμενο, όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Υπενθυμί-
ζεται ενδεικτικά, ότι για την έκδοση Δελτίου Ταυτότητας, το 
οποίο ο ενδιαφερόμενος πολίτης αποκτά για πρώτη φορά, 
τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει είναι: 

- Δύο πρόσφατες ασπρόμαυρες φωτογραφίες (για ταυτό-
τητα), διαστάσεων 3,6Χ3,6 εκ. 

- Αίτηση που θα προμηθευτεί από την Αστυνομική Υπη-
ρεσία. 

- Βεβαίωση Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Υγειονομικού Ερ-
γαστηρίου για την ομάδα Αίματος και το Rhesus (εφόσον 
επιθυμεί την αναγραφή του στο δελτίο).

- Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο, ημεδαπής ή αλλοδαπής 
Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή 
των στοιχείων «ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ και ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ» 
του ενδιαφερόμενου, με λατινικούς χαρακτήρες (εφόσον 
επιθυμεί ο ίδιος αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων, διαφο-
ρετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα 
και σχετική υπεύθυνη δήλωση) 

Επίσης, για Δελτίο Ταυτότητας το οποίο εκδίδεται πρώτη 
φορά, απαιτείται η βεβαίωση των στοιχείων του αιτούντος 
από έναν μάρτυρα. Σε περίπτωση που είναι ανήλικος/η, την 
βεβαίωση των στοιχείων μπορεί να κάνει ο γονέας ή εκεί-
νος, που έχει την επιμέλεια ή επιτροπεία του. 

Σημειώνεται ότι η Αρχή έκδοσης του Δελτίου Ταυτότη-
τας, υποχρεωτικά αναζητά αυτεπάγγελτα το πιστοποιητικό 
γέννησης του Δήμου ή της Κοινότητας του αιτούντος και η 
αποστολή του γίνεται από την Αρχή που το εκδίδει, με τηλε-
ομοιοτυπία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία (το πιστοποιητικό 
γέννησης δεν προσκομίζεται από τον ενδιαφερόμενο).

Περισσότερες πληροφορίες και διευκρινιστικές λεπτο-
μέρειες σχετικά με την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας, από 
τα Γραφεία Ταυτοτήτων, μπορούν οι πολίτες να βρουν 
στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας .hellenicpolice.
gr / Οδηγός του Πολίτη – Δικαιολογητικά. Στην ιστοσελίδα 
της Ελληνικής Αστυνομίας επίσης είναι δυνατή η αναζήτη-
ση των στοιχείων επικοινωνίας των κατά τόπους Γραφεί-
ων Ταυτοτήτων των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Ελληνικής 
Αστυνομίας.
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά
Καταπόδης Φάνης
Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος

χωρίς µελέτες,
έργα δε γίνονται

σ χ ε δ ι α σ µ ό ς  |  κ α ι ν ο τ ο µ ί α  |  π ρ ο ο π τ ι κ ή Απόστολος Αλιπράντης 
Υποψήφιος δηµοτικός

σύµβουλος συνδυασµού

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά

Με νέες ιδέες & όραµα, µε πολύ όρεξη για δουλειά,

χωρίς φθορά από παλαιές πολιτικές και σκοπιµότητες,

για µια Πάρο σε νέα οικονοµική & τουριστική ανάπτυξη,

µε νέα εργα & πράξεις ευθύνης που θα φέρουν δουλειά για όλους,

για την Πάρο της καρδιάς µας,

µε σεβασµό στους πολίτες & στην παράδοσή µας!

Με εκτίµηση,
υποψήφιος

δηµοτικός σύµβουλος
Θωµάς Ζαχ. 

Παντελαίος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Π.Ε. ΠΑΡΟΥ
(Πάρος, Αντίπαρος)

Νησιωτική Ανατροπή
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Μπενέτος Σπύρος
για τη νησιωτικότητα, την κοινωνική συνοχή την οικολογία & τη δηµιουργικότητα,

Η μελέτη
για τις αίθουσες

Η εφημερίδα μας παρουσιάζει σήμερα τις 
φωτορεαλιστικές απεικονίσεις της προμελέτης 
του έργου για τις αίθουσες επιβατών στο λιμάνι 
Παροικιάς.

Οι μακέτες, παρουσιάζουν τη μορφή, τη θέση 
και το μέγεθος της κεντρικής αίθουσας αναμο-
νής των επιβατών στο λιμάνι της Παροικίας.

Ο επιστημονικός σύμβουλος του Δήμου Πά-
ρου, κ. Γιάννης Κουζούμης, μας είπε γι’ αυτές:

«Το σύνολο του έργου αποτελείται από δύο 
αίθουσες αναμονής επιβατών. Μία μεγαλύτερη, 
όπως φαίνεται στις εικόνες, και μία μικρότερη 
στη περιοχή κοντά στο ΚΤΕΛ. 

Η μεγάλη θα εξυπηρετεί τα πλοία που δένουν 
στην κεντρική προβλήτα (Blue Star κλπ) και η 
μικρότερη τα πλοία που δένουν στη νέα προ-
βλήτα (High Speed, Nel Lines κλπ). Η προκα-
ταρκτική μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Πάρου σε συνεργασία με 
τους συμβούλους του Δημάρχου. Στη συνέχεια 
αυτή εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονι-
κής Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 

Με βάση την εγκεκριμένη προμελέτη συντά-
χθηκε ο φάκελος του έργου και τα τεύχη του 
διαγωνισμού για την ανάδειξη ανάδοχης μελε-
τητικής ομάδας, η οποία θα ολοκληρώσει όλες 
τις απαιτούμενες μελέτες για την έκδοση της οι-
κοδομικής άδειας και θα συντάξει τα τεύχη δη-
μοπράτησης για να δημοπρατηθεί το έργο».
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-
αστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά 
και εντός οικισµού  από 60 
έως 150 τµ σε τιµές κάτω 
του κόστους από 45.000, 
πολύ µικρή προκαταβολή, 
πολλές δόσεις έναντι ενοι-
κίου. www.paroshomes.
livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται µονοκατοικία 100 
τµ, 2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι 
µε τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 95.000€.  
Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής. Τηλ. 
6932285768 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΛΕΥΚΕΣ (ΜΥΛΟΙ), πω-
λείται κτήµα 4.200 τµ, 
οικοδοµήσιµο, µε πα-
λαιά κτίσµατα. Τηλ.: 
2284043160, 6945112134

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥΔΕΣ), 70τ.µ.,  250€.  
ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€.  
ΈΛΗΤΑΣ,  100τ.µ. 350€, 
2Υ/∆, καλοριφέρ.  ΑΛΥ-
ΚΗ, γκαρσονιέρα, 120€, 
επιπλωµένα ή µη. Τηλ. 
6932285768 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Α-
ναστασία), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 
τµ. Τηλ.: 6977624072, 
2284042937   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Α-
σπριές), ενοικιάζεται 
κατοικία 125 τµ, µε δυο 
υπνοδωµάτια, δυο µπά-
νια, τζάκι, αυτόνοµη 
θέρµανση, µεγάλες βερά-
ντες, ελεύθερη πανταχόθεν 
σε κτήµα 6 στρεµµάτων. 
Τηλ.: 6977205591  

ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, ενοικιάζε-
ται εξοχική κατοικία 50 τµ, 
πλήρως εξοπλισµένη, για 
όλο το χρόνο. ∆ιαθέτει η-

λιακό, air-condition, κήπο. 
Τηλ.: 6978444396

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑΔΙ-
Α), ενοικιάζεται ισόγειο 
2άρι, επιπλωµένο, µε αυ-
τονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ.: 
2109631639, 6977785214

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

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΖΗΤΗΣΗ  

ΝΑΟΥΣΑ (ευρύτερη πε-
ριοχή), ζητείται σπίτι προς 
ενοικίαση, µε τρία υπνο-
δωµάτια και µε άµεση 
πρόσβαση στη θάλασσα. 
Για ετήσια χρήση. Τηλ.: 
6941664194

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΥΡΙΑ από Γεωργία, 40 
χρονών, ζητά εργασία. 
Τηλ.: 6955009855 

ΕΛΛΗΝΑΣ, µόνιµος 
κάτοικος Πάρου, µε επαγ-
γελµατικό δίπλωµα και 
άδεια οδηγού ταξί, ζητεί 
συνεργασία µε τουριστικά 
πρακτορεία, ξενοδοχεία, 
τουριστικές εταιρίες κλπ. 
Τηλ.: 6976433642 

ΚΟΠΕΛΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, 23 
ετών, ζητά εργασία, κατά 
προτίµηση πρωινές ώρες 
(απόφοιτος ΤΕΙ Νοσηλευ-
τικής). Τηλ.: 6976695020

ΚΥΡΙΑ, ζητεί εργασία, 
για βράδυ και νύχτα, για 
φροντίδα ηλικιωµένων, 
µόνο στην Παροικία. Τηλ.: 
6934804731

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ 
ΚΟΠΕΛΑ µε χαµόγελο 
και αγάπη για τη δουλειά, 
για το pool bar ξενοδοχεί-
ου στην Παροικία. Στείλτε 
µας το βιογραφικό σας στο: 
bglparos@otenet.gr 

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙ-
ΝΑ ζητείται, από γνωστό 
καφέ-εστιατόριο στην Πα-
ροικία, για πρωινή βάρδια. 
Τηλ.: 2284022572 (17:00-
22:00) 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΤΕΡ-
ΓΑΤΗΣ ζητούνται. Τηλ.: 
2284024966

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται, για 
κατάστηµα ειδών δώρου, 
στην παραλία της Παροι-
κίας, άνω των 30 ετών, 
οµιλών αγγλικά. Τηλ.: 
2284025086, 6945259620, 
(ώρες 10:00 -8:00 µµ)  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην πα-
ραλία Παροικίας Πάρου 

πωλείται, σε λει-
τουργία, µε πλήρη 
εξοπλισµό. Τηλ.: 
6 9 4 6 4 6 7 9 0 8 , 
2284024507

ΔΙΑΦΟΡΑ  

Κ Λ Ι Μ Α Τ Ι Σ -
ΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
Ν Τ Ο Υ Λ Α Π Α 

πωλείται, μάρκας 
Dynamic, 66.000 btu, σε 
πολύ καλή κατάσταση. 
Τηλ.: 6977248885 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ – ΚΡΕ-
ΒΑΤΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, 
δερµάτινη, λευκή, και-

νούρια, πωλείται στη µισή 

τιµή. Τηλ.: 2284024827 (ώ-

ρες καταστηµάτων) 

ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΙ ΤΡΙ-
ΘΕΣΙΟΙ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ 

πωλούνται, µασίφ, ξύλινοι, 

σε παραδοσιακό σχέδιο, 

µε µαξιλάρια, στη µισή τι-

µή, 200,00 ευρώ έκαστος. 

Τηλ.: 6972553333

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΑΡΚΑΣ 
FIAT PANDA πωλείται, 

έτος κυκλοφορίας 2007, 

1100 κυβικά, 63.400 χι-

λιόµετρα, τιµή 4.000 

ευρώ. Τηλ.: 6989673210, 

6979145867

Μικρές αγγελίες

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

Σάββατο 10 Μαΐου 2014

Νάουσα
τηλ.: 22840 52129
www.rakenti.com

ΠΕΝΘΗ

Στη μνήμη της 
Δέσποινας Ρα-
γκούση – Λα-
ουτάρη, αντί 
στεφάνων, φίλοι 
κατέθεσαν στο 
γηροκομείο Πά-
ρου 200,00 €. 

Το σαρανταή-
μερο μνημόσυ-
νο θα τελεστεί 
στις 8 Ιουνίου 
στο νεκροτα-
φείο Αμαρουσί-
ου. 
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Περιοδεία 
Λεονταρίτη

Την Πάρο και την Αντίπαρο επισκέ-
φτηκε την Τρίτη 6 Μαΐου 2014, ο υποψή-
φιος Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. 
Γιώργος Λεονταρίτης, του Συνδυασμού 
«Μπροσταά το Νότιο Αιγαίο», με επι-
κεφαλής τον Υποψήφιο Περιφερειάρχη 
Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο.

Ο κ. Λεονταρίτης συνοδευόταν από 
τους υποψήφιους Περιφερειακούς Συμ-
βούλους Κώστα Μπιζά, Γιάννη Καρασα-
ντέ και Βαρβάρα Μανέτα και μεταξύ άλ-
λων στις δηλώσεις του είπε:

«Μια σύγχρονη Περιφέρεια απόλυτα 
συνυφασμένη με τον τουρισμό και την 
εξωστρέφεια, τον πρωτογενή και τον 
τριτογενή τομέα, μια Περιφέρεια πύλη 
της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο, δεν 
μπορεί να πορεύεται χωρίς όραμα, χω-
ρίς ταυτότητα, χωρίς μεσο-μακροπρό-
θεσμο σχεδιασμό, χωρίς σαφείς στό-
χους. Τα Δωδεκάνησα και οι Κυκλάδες 
χρειάζονται άμεσα αλλαγή».

Αγαπητοί συµπολίτες και συµπολίτισσες, 
από το 1980 έως και σήµερα παραµένω ενεργό µέλος της κοινωνίας και του νησιού που 

έζησα και µεγάλωσα. Ξεκίνηµα µου στην ενασχόληση µε τα κοινά, η συµµετοχή µου σε 
συλλόγους ως µέλος και αργότερα ως µέλος στα διοικητικά συµβούλια.  
Την τελευταία 4ετία έχω διατελέσει πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λευκών Πάρου, 

δουλεύοντας καθηµερινά για την υλοποίηση στόχων και έργων, τιµώντας έµπρακτα την 
εµπιστοσύνη σας. Αναπαλαίωση, ανακατασκευή και πλακόστρωση στο θεατράκι των 
Λευκών για πολιτιστικά δρώµενα και άλλα σηµαντικά έργα που βοήθησαν στην αναβάθ-
µιση της Κοινότητας µας, βελτιώνοντας και την καθηµερινότητα µας. Σ’ αυτήν µου την 
προσπάθεια βοήθησαν φορείς και αρχές του νησιού. 
Η αγάπη µου για την κοινότητα µας αλλά και για το νησί µας γενικότερα µε οδήγησαν 

στην απόφαση να θέσω υποψηφιότητα για δηµοτικός σύµβουλος. Η στήριξη σας, µε την 
ψήφο σας, θα αποτελέσει ηθική και έµπρακτη αναγνώριση, ώστε µε µεγαλύτερη δύναµη 
και σθένος να δουλέψω προσφέροντας τις υπηρεσίες µου για την καθηµερινή αναβάθµι-
ση της ζωής όλων µας αλλά και όσων επισκέπτονται το νησί µας.  
Ζητώ την εµπιστοσύνη σας για άλλη µια φορά και όλοι µαζί να κάνουµε το νησί µας 

καλύτερο, χωρίς πειραµατισµούς. 
Η εµπειρία µου και οι γνώσεις που έχω αποκοµίσει από την πολύχρονη ενασχόληση, 

µου δίνουν την δυνατότητα να γνωρίζω εκ των έσω τα προβλήµατα του τόπου µας. Έχω 
θέληση, κουράγιο, πείσµα και νέες ιδέες! 
Εύχοµαι και ελπίζω να µου δώσετε την δυνατότητα να παλέψω για όλους µας, για τον 

τόπο µας, για τα παιδιά µας. 

Με αγάπη και τιµή! 
Απόστολος Παντελαίος

Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος Πάρου µε τον συνδυασµό 
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά

Επιστολές αναγνωστών | Τοπικά

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά

Γεννήθηκα στην Πάρο το 1968. Είµαι γιός του Γεωργίου Ρούσσου (Κοντογιώργη) και της 
Αρσενίας Ρούσσου, σύζυγος της Πηνελόπης Φραντζή από τη Μάρπησσα και πατέρας 4 
παιδιών
Το 1990 ίδρυσα την εταιρεία Κοντογιώργης Μπετόν Express στην οποία είµαι Πρόεδρος 

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
Είµαι ιδρυτικό µέλος και γραµµατέας του Συλλόγου Σκυροδέµατος Κυκλάδων (ΣΕΒΕΣ 

Κυκλάδων).  
Το 2004 εισήλθα ενεργά στο χώρο του Τουρισµού µε την ίδρυση του ξενοδοχείου Saint 

George, 4 αστέρων στη Νέα Χρυσή Ακτή Μάρπησσας Πάρου
Από το 2010 είµαι ∆ηµοτικός Σύµβουλος Πάρου. 

Οι στόχοι µου είναι: 
- Να κάνουµε την Πάρο παγκόσµιο τουριστικό προορισµό εφαρµόζοντας όλες τις απαραί-

τητες ενέργειες και προϋποθέσεις.
- Να υλοποιηθούν όλα τα αναγκαία έργα υποδοµής που θα βελτιώσουν το νησί µας, µε 

σεβασµό στο περιβάλλον και την ιστορία µας.
- Να βελτιώσουµε την καθηµερινότητα όλων µας και να επιλύσουµε τα προβλήµατα,  όλοι 

µαζί, εφαρµόζοντας καινοτόµες ιδέες, συνεργασία, αλληλεγγύη και υλοποιήσιµες προτά-
σεις και δράσεις.

Συνεχίζουµε µε εµπειρία, σιγουριά και εγγύηση για το µέλλον των παιδιών µας 

Ρούσσος Ζαχαρίας 
του Γεωργίου
(Κοντογιώργης)

Ψηφο-ανταλλαγή 
Από τον αναγνώστη μας κ. Ιάκωβο Σκιαδά, με τίτλο: 

«Μια φιάλη κρασί και μια φιάλη αίμα», λάβαμε την παρα-
κάτω επιστολή:

«Τι σχέση μπορεί να έχει μια φιάλη κρασί με μια φιάλη 
αίμα; Στην πολιτική πρέπει να αναμένουμε να συμβαίνουν 
τα πιο απίθανα και τα πιο τρομερά πράγματα.

Στη Νότια Νέα Ουαλία μια φιάλη εξαιρετικό κρασί κο-
στίζει 3000 δολάρια και έγινε αιτία να χάσει τη θέση του 
ένας πρωθυπουργός. Στην Πάρο μια φιάλη αίμα κοστίζει 
όσο η ψήφος ενός πολίτη και χάρη σ’ αυτήν προσπαθεί 
ένας υποψήφιος να γίνει δήμαρχος.

Τον περασμένο μήνα ο πρωθυπουργός της Νότιας Νέας 
Ουαλίας της Αυστραλίας, Μπάρρυ ο’ Δάρελ παραιτήθηκε 
από τη θέση του πρωθυπουργού γιατί έλαβε ως δώρο ένα 
μπουκάλι ακριβό κρασί από τον επικεφαλής μιας μεγάλης 
εταιρείας, σε αντάλλαγμα μελλοντικών εξυπηρετήσεων.

Εδώ στο νησί μας την Πάρο, συνέβηκε κάτι παρόμοιο 
με αντεστραμμένους τους ρόλους. Ένας υποψήφιος για 
τη θέση του δημάρχου, διαπραγματεύτηκε την ψήφο ενός 
πολίτη, με μία φιάλη αίμα που του είχε προμηθεύσει. 
Με άλλα λόγια του ζήτησε να τον ψηφίσει στις επόμενες 
εκλογές σαν αντάλλαγμα για τη χάρη που του έκανε όταν 
του βρήκε μια φιάλη αίμα για ένα συγγενή του ασθενή. 
Δηλαδή, έγινε συναλλαγή η μία ψήφος με μια φιάλη αίμα. 
Ο καταϋποχρεωμένος πολίτης του υποσχέθηκε πως θα 
τον ψηφίσει και έτσι η Πάρος από τώρα και στο εξής θα 
εμφανίζεται στο βιβλίο Γκίνες, ως ο μοναδικός τόπος σε 
ολόκληρο τον πλανήτη, όπου υπολογίζονται οι ψήφοι με 
το αίμα. Ούτε δράκουλας να ήταν ο υποψήφιος δήμαρχος.

Για παραίτηση του δράκουλα υποψηφίου δημάρχου 
βέβαια ούτε λόγος. Δεν αποκλείεται και να μηνύσει αυ-
τούς που αποκάλυψαν την ψηφοανταλλαγή και μερικοί 
σκληροπυρηνικοί δικοί του να βγουν και από πάνω προ-
βάλλοντας τον ως ευεργέτη των ασθενών και δεινοπα-
θούντων».

Ικανότερος δήμαρχος
Με αφορμή το άρθρο του εκδότη της εφημερίδας κ. Ν. Ραγκούση-Λα-

ουτάρη στο προηγούμενο φύλλο με τίτλο: «Να συζητήσουμε πολιτικά», ο 
κ. Τάκης Λάμπρου, μας έστειλε την παρακάτω επιστολή:

«Κύριε Διευθυντά, διάβασα το άρθρο σας και φοβάμαι ότι αιθεροβατείτε.
Το πολιτικό κριτήριο που επικαλείσθε δεν θα το ακούσετε από κανένα 

συνδυασμό των δυο παρατάξεων και οι δύο αυτές παρατάξεις το μόνο που 
έριξαν στο πεδίο της αντιπαράθεσης είναι η κατηγορία και το μένος του ενός 
προς τον άλλο σε επίπεδα κόμπλεξ (ο εμφύλιος του 1944 δεν τελείωσε ποτέ 
απλά άλλαξαν οι τακτικές για να μας χειραγωγούν και το έχουν πετύχει).

Τα κομματικά επιτελεία με τους ανεξάρτητους αλλά ασπόνδυλους κομ-
ματάρχες της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, ξύπνησαν παραμονές εκλογών για να 
ξανασώσουν τους δημότες της Πάρου. Είναι αυτοί οι πρόθυμοι  που μας 
έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια ως καταλληλότερο κόμμα, το κόμμα τους και 
μας γύρισαν 50 έτη πίσω, αυτοί  οι ίδιοι είναι. Η πολιτική της αρκούδας θα 
θριαμβεύσει για άλλη μια φορά και τώρα θα πέσει, όποιος βγει δήμαρχος, 
σε χειμερία νάρκη για 5 έτη .

Με την ανυπαρξία, και πάλι, δημοτικής αρχής (για να μην ενοχλούν τα 
κόμματα της συγκυβέρνησης τους, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ) θα αναγκάσουν τους 
δημότες να δημιουργούν Συντονιστικά -και ΜΠΡΑΒΟ τους-, για να λύσουν 
τα προβλήματα του δήμου, ενώ ο υπεύθυνος, θεσμικός ρόλος της δημο-
τικής αρχής πάλι θα κοιμάται. Μήπως πρέπει να ψηφίσουμε από τώρα τα 
άτομα για τα συντονιστικά; Και όμως, για δήμαρχος υπάρχει ικανότερος και 
καταλληλότερος σε αυτόν τον τόπο, είναι αυτός που επί των ημερών του 
έγιναν, και γεφύρια και λιμάνια και δρόμοι και σφαγεία και αεροπλάνα που 
πήρε τις λακκούβες και τους διαδρόμους ελιγμών και τις έκανε ΑΕΡΟΔΡΟ-
ΜΙΟ, τα βλέπουμε και τα χρησιμοποιούμε. Αυτός με την εμπειρία του είναι 
ο ικανός που ξέρει ποιο τηλέφωνο να σηκώσει, και ποιόν να καλέσει για να 
υπάρχει αποτέλεσμα. Έπρεπε να πάνε όλοι και να τον πείσουν να μπει πάλι 
μπροστά για το καλό της Πάρου. Τι φοβόντουσαν άραγε;.

Τρελαίνομαι δε στην ιδέα το βράδυ των εκλογών που θα βγει ο Άδωνης 
με τον Βενιζέλο για να μου πει ότι η Πάρος έδωσε ψήφο εμπιστοσύνης στην 
συγκυβέρνηση και τα έργα της, και θα πάρουν και νέα μέτρα εις βάρος μας 
αφού τους εμπιστευθήκαμε.

Ευχαριστώ
Τάκης Λάμπρου».
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Συναντήσεις 
Βλαχογιάννη

Την Τρίτη, 7 Μαΐου 2014, ο επικεφαλής της «Ενιαίας 
Κίνησης Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον», κ. Χρ. Βλα-
χογιάννης, πραγματοποίησε δύο συναντήσεις. Η πρώτη 
έγινε στο πλαίσιο των συναντήσεων που κάνει ο εμπο-
ροεπαγγελματικός σύλλογος με όλους τους υποψηφί-
ους δημάρχους, ενώ η δεύτερη ήταν με επιχειρηματίες 
που δραστηριοποιούνται στο λιμανάκι της Νάουσας. 

Ο κ. Βλαχογιάννης απαντώντας στις ερωτήσεις του 
εμποροεπαγγελματικού συλλόγου τόνισε ότι η πάταξη 
του παραεμπορίου αποτέλεσε και αποτελεί βασική προ-
τεραιότητα για το δήμο, αρίθμησε τις κινήσεις του δή-
μου προς την κατεύθυνση αυτή, τόνισε ότι μελετώνται 
τρόποι προώθησης των Παριανών προϊόντων παρέχο-
ντας κίνητρα στους τοπικούς επιχειρηματίες και τέλος 
έδωσε έμφαση στην ανάγκη στήριξης των τοπικών επι-
χειρήσεων.

Στη συνέχεια, ο κ. Βλαχογιάννης, δέχτηκε ερωτήσεις 
από παρευρισκομένους συμπολίτες μας, κατά τις οποί-
ες ξεκαθάρισε ότι δεν έχει καμία απολύτως πρόθεση να 
μειώσει τον χρόνο απαγόρευσης φορτοεκφόρτωσης 
αδρανών υλικών στο λιμάνι της Παροικιάς, κατά την θε-
ρινή περίοδο. 

Σχετικά με τη δεύτερη συνάντηση του επικεφαλής μας 
με επιχειρηματίες από το λιμανάκι της Νάουσας, ο κ. 
Βλαχογιάννης άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν οι επιχειρηματίες και ακολούθησε συζήτηση. Αρχι-
κά, ενημέρωσε τους παρευρισκομένους για τη πρόθεσή 
του να εξεταστεί η προοπτική λειτουργίας εστιατορίου 
πολυτελείας στο Πάρκο πολιτισμού.

Τέλος, ο κ. Βλαχογιάννης, ενημέρωσε τους παρευρι-
σκομένους ότι ο Δήμος, βάσει της αστυνομικής διάτα-
ξης 3/1996, δεν έχει τη παραμικρή δυνατότητα να δώσει 
παραπάνω παράταση στο ωράριο των καταστημάτων, 
εκτός από αυτή που δίνει κάθε χρόνο έως τις 03:00. Τέ-
λος, ο κ. Βλαχογιάννης, δεσμεύτηκε άμεσα να αναλάβει 
πρωτοβουλίες για την επίλυση των προβλημάτων τους.

Εκδηλώσεις Σάββατο 10 Μαΐου 2014

Παριανόπουλα 
στις Βρυξέλλες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιθυμώντας να δώ-
σει στους νέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης την ευκαι-
ρία να γνωρίσουν το χώρο και τον τρόπο λειτουργίας 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να εκφράσουν τις 
προσδοκίες και τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή οι-
κοδόμηση, διοργανώνει στο Στρασβούργο την ημερίδα 
EUROSCOLA 2014. 

Σ’ αυτή την ημερίδα, θα συμμετάσχουν μαθητές Λυ-
κείου από τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κατόπιν διαγωνισμού τον Μάρτιο του 2014, επιτυ-

χόντες της Πάρου, που θα εκπροσωπήσουν  την χώρα 
μας και συγκεκριμένα την περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
στο Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο τον Μάιο 2014 με σειρά 
βαθμολογίας είναι οι εξής:

1. Λάμπρου Μαρία ΓΕΛ ΠΑΡΟΥ – ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
2. Παντελαίου Μιχαήλα-Αναθή ΓΕΛ – ΝΑΟΥΣΑΣ
3. Λειβαδά Ήρα ΓΕΛ ΠΑΡΟΥ – ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
4. Γαρδέλη Άννα-Μαρία ΓΕΛ ΠΑΡΟΥ – ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
5. Λιβανίδης Αναστάσιος ΓΕΛ ΠΑΡΟΥ – ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
6. Σκιαδά Αντωνία – Ξάνθη ΓΕΛ ΠΑΡΟΥ- ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
7. Ραυτόπουλος Γεώργιος – Λουκάς ΓΕΛ – ΝΑΟΥΣΑΣ
8. Καπούτσου Ηλιάννα ΓΕΛ ΠΑΡΟΥ – ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ
9. Νικολόπουλος Γεώργιος ΓΕΛ – ΝΑΟΥΣΑΣ
Οι νέοι θα συζητήσουν και θα ανταλλάξουν απόψεις 

σχετικά με τις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, για τις οποί-
ες έχει γίνει σχετική προπαρασκευή στα σχολεία προέ-
λευσής τους.

Όχι στις 
ανεμογεννήτριες

Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 4 Μαΐου, στην αίθου-
σα του «Αρχίλοχου», η εκδήλωση της «Λαϊκής  Συσπεί-
ρωσης Πάρου», με θέμα: «Ανεμογεννήτριες, επικίνδυνα 
ενεργειακά παιχνίδια στην Πάρο».

Την εκδήλωση άνοιξε ο υποψήφιος δήμαρχος, Κώ-
στας Ροκονίδας και ομιλητές ήταν ο Λευτέρης Νικολά-
ου-Αλαβάνος, υποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΚΚΕ 
και ο Σωτήρης Χουλιάρας, υποψήφιος δημοτικός σύμ-
βουλος.

Αυτή η εκδήλωση ήταν ενταγμένη στις πρωτοβου-
λίες που εδώ και τρία χρόνια έχει αναλάβει η «Λαϊκή 
Συσπείρωση» τοπικά και περιφερειακά για την ενημέ-
ρωση του λαού των Κυκλάδων και της Πάρου ειδικό-
τερα. Σε ανακοίνωσή του ο συνδυασμός μεταξύ άλλων 
αναφέρει: «[…] Οι ελληνικές κυβερνήσεις υπηρετώντας 
πιστά την ΕΕ, προωθούν στα νησιά, με στόχο την εξαγω-
γή ενέργειας, τα συμφέροντα μεγάλων επιχειρηματικών 
ομίλων. Στο πλαίσιο αυτό έχουν εγκρίνει την εγκατάστα-
ση στην Πάρο 36 ανεμογεννητριών, που ουσιαστικά κα-
ταστρέφουν τα νησιά, το περιβάλλον και την οικονομία 
τους.

Η ενημέρωση, η οργάνωση και η δημιουργία κινήμα-
τος αντίστασης στην επερχόμενη καταστροφή πρέπει να 
είναι η άμεση απάντηση».

Εκδήλωση 
για καλό σκοπό

Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και η Ερανική Επιτροπή, 
του Ιερού Ενοριακού Ναού των Παμμεγίστων Ταξιαρ-
χών Παροικιάς, ανακοινώνουν στους συμπατριώτες 
μας ότι, εγκρίθηκε η μελέτη ενίσχυσης της θεμελίωσης 
των παρεκκλησίων Αγίου Κωνσταντίνου και Ευαγγελί-
στριας, του Κάστρου της Παροικιάς, και ότι, οι σχετικές 
εργασίες, που θα ολοκληρώσουν το έργο της σωτηρίας 
των δύο αυτών ιστορικών παρεκκλησίων, θα αρχίσουν 
στις 22 του τρέχοντος μηνός Μαΐου.

Για την κάλυψη μέρους της μεγάλης δαπάνης που 
απαιτείται για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών, 
οι παραπάνω δύο φορείς και ο νεοσύστατος σύλλογος 
προστασίας του ιστορικού οικισμού της Παροικιάς, απο-
φάσισαν να οργανώσουν συνεστίαση οι  εισπράξεις της 
οποίας θα διατεθούν για τον παραπάνω σκοπό. Η εκδή-
λωση αυτή, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 11 Μαΐου 
2014, στις 1 μ.μ. στο κέντρο «Σκανδάλης», στην Αλυκή. 
Η είσοδος είναι  20 ευρώ και θα περιλαμβάνει φαγητό 
και ποτό.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «[…] Παρακα-
λούνται οι συμπολίτες μας, να ενισχύσουν την προσπά-
θεια αυτή, για να καταστεί δυνατή η πραγματοποίηση της 
τελευταίας φάσης του όλου έργου της στερέωσης και 
ανακαίνισης των δύο αυτών παρεκκλησίων, η οποία θα 
αποδώσει και πάλι, στη λατρεία των πιστών, αυτά τα δυο 
σημαντικότατα μνημεία, της προγονικής μας κληρονο-
μιάς».
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3Χ3 στα τρίποντα!
 Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός, σε συνεργασία 

με την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαί-
ρισης, το Δήμο Πάρου και την Ε.Σ.Κ.Κ. διορ-
γανώνει τουρνουά 3 με 3 στις 10-11 Μαΐου, 
στο Δημοτικό σχολείο Αρχιλόχου-Μάρπησ-
σας.

Σε σχετικό δελτίο τύπου ο Μαρπησσαϊ-
κός αναφέρει: «[…] Για σένα που διψάς για 
basket, το τουρνουά «3 με 3» είναι η δική 
σου ευκαιρία για να παίξεις και να ευχαρι-
στηθείς basket μαζί με τους φίλους σου, στο 
δικό σου γήπεδο, στο δρόμο, και όπου μπο-
ρεί να στηθεί μια μπασκέτα. Γιατί σε αυτό το 
Τουρνουά παίζεις όπως έχεις μάθει, με τους 
φίλους σου μονό και με τους δικούς σου 
κανόνες. Οι ομάδες παίζουν και συνεχίζουν 
να παίζουν, όσο κερδίζουν, με το σύστημα 
νταμπλ - νοκ άουτ.

Δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι, απλά 
γιατί όλοι ξεδιψάνε με τη συμμετοχή τους σε 
αυτή τη γιορτή του basket. Σε όλους τους 
παίκτες απονέμονται αναμνηστικά διπλώ-
ματα, γιατί αξία έχει η διασκέδαση και όχι 
η διάκριση. Γονείς, φίλοι, φίλαθλοι και όσοι 
αγαπούν το basket θα είναι εκεί για να παρακολουθήσουν και να χειροκροτήσουν 
όλες τις προσπάθειες από κοντά. Αν λοιπόν διψάς για basket είσαι αγόρι ή κορίτσι 
8-18 ετών λαβε μέρος με την ομάδα του σχολείου σου, του σωματείου σου ή απλά 
με την ομάδα της παρέας σου στο τουρνουά «3 με 3» που διοργανώνει η Ε.Ο.Κ.».

Σημειώνουμε, πως σήμερα Σάββατο 10/5 όλοι οι παίκτες θα πρέπει να βρίσκο-
νται στις 08:45 στο Δημοτικό σχολείο Αρχιλόχου – Μάρπησσας, αφού θα διεξαχθεί 
και διαγωνισμός ελευθέρων βολών και τριπόντων.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά

Αγαπητοί συµπολίτες,

   Υπηρετώ µε συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια το νησί µας µε έµφαση στον τοµέα 
του Τουρισµού, που θεωρώ ότι αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της τοπικής 
µας οικονοµίας. 
   Είµαι περήφανη, που χάρη τη συλλογικότητα της Επιτροπής Τουριστικής 
Προβολής και Ανάπτυξης, της οποίας έχω την τιµή να είµαι Πρόεδρος τα τρία 
τελευταία χρόνια, πετύχαµε όλοι µαζί, µε συστηµατική δουλειά, σηµαντικά 
πράγµατα για την προβολή και προώθηση του προορισµού στην Ελληνική αλλά 
και -κυρίως- τη διεθνή αγορά.
   Το τελευταίο διάστηµα ο ∆ήµαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάννης, µε τίµησε και µε τη 
θέση της Αντιδηµάρχου, πράγµα που, παρά τις πρόσθετες υποχρεώσεις και 
ευθύνες, µου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ µε όσες δυνάµεις διαθέτω, µε 
προβλήµατα καθηµερινότητας και υποδοµών και να γνωρίσω έτσι, πολύ 
καλύτερα τα θέµατα που απασχολούν το νησί µέσα από την καθηµερινή επαφή 
µου µε τους πολίτες. Έχουν πραγµατοποιηθεί πολλά, αλλά πρέπει σίγουρα να 
γίνουν πολύ περισσότερα.
   Με την αναγγελία της υποψηφιότητάς µου θέτω στην κρίση της καθεµιάς και 
του καθενός από εσάς, το έργο µου αυτό, και ζητώ την ανανέωση της 
εµπιστοσύνης σας. Πρόθεσή µου, είναι να συνεχίσω να προσφέρω στο νησί µας 
από όποια θέση και αν βρεθώ.
   Πιστεύω ότι, µε τη δική σας εµπιστοσύνη, θα µπορέσω να συνεχίσω να 
εργάζοµαι µε την ίδια πάντα υπευθυνότητα, συνέπεια και αφοσίωση, χτίζοντας 
µαζί το µέλλον του τόπου και των παιδιών µας. 
   Έχουµε µπροστά µας µια πενταετία πολύ σηµαντική που χρειάζεται σωστούς 
χειρισµούς από ανθρώπους που µπορούν να διαθέσουν πολύ χρόνο, γνώσεις, 
εµπειρία και διάθεση για την υλοποίηση του έργου που ήδη έχει ξεκινήσει µε 
σωστές βάσεις, έτσι ώστε να δούµε την Πάρο µας να αλλάζει, να αναπτύσσεται 
και να παίρνει την θέση που της αξίζει.
   Αξίζουµε µια Πάρο ακόµα καλύτερη, ακόµα πιο προοδευµένη, αντάξια της 
φυσικής της οµορφιάς και του µεγαλείου των κατοίκων της. Όλοι µαζί µπορούµε 
να το πετύχουµε.

Μαρία Χανιώτη,
Υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος 

Με το συνδυασµό, 
Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον

Φίλες και Φίλοι, Συµπατριώτισσες και Συµπατριώτες,
Με ιδιαίτερη χαρά αποδέχθηκα την τιµητική πρόσκληση του Περιφερειάρχη 

Νοτίου Αιγαίου Γιάννη Μαχαιρίδη να συµµετάσχω ως υποψήφιος Περιφερεια-
κός Σύµβουλος στο νέο ξεκίνηµα της Παράταξης «Νότιο Αιγαίο Αρχιπέλαγος 
∆ηµιουργίας».
Πιστεύω ότι η παράταξη «Νότιο Αιγαίο Αρχιπέλαγος ∆ηµιουργίας» µε επικε-

φαλής τον Γιάννη Μαχαιρίδη µπορεί να ανταποκριθεί κατά τον καλύτερο 
δυνατό τρόπο στις προκλήσεις των καιρών.
Προσωπικά θέλω να ευχαριστήσω τους Παριανούς και Αντιπαριώτες για την 

τιµή που µου έκαναν να µε επιλέξουν µέλος του απερχόµενου Περιφερειακού 
Συµβουλίου.
Στη διάρκεια της θητείας µου προσπάθησα στο µέτρο των δυνατοτήτων µου 

και των αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας, να επιδιώξω λύσεις στα µικρά και 
µεγάλα προβλήµατα που απασχολούν την Πάρο και Αντίπαρο. Έχω ήσυχη την 
συνείδησή µου ότι έπραξα το κατά δύναµη µε γνώµονα πάντα το συµφέρον και 
τις ανάγκες της Παριανής και Αντιπαριώτικης κοινωνίας, µακρυά από κοµµατι-
κές ή άλλες σκοπιµότητες.
Υπόσχοµαι να συνεχίσω και στο µέλλον µε τον ίδιο ενθουσιασµό και διάθεση 

να αγωνίζοµαι για το κοινό καλό της τοπικής µας κοινωνίας αλλά και ευρύτερα 
του Νοτίου Αιγαίου.
Το διακύβευµα στις αυτοδιοικητικές εκλογές στις 18 Μαΐου είναι µεγάλο και 

προφανές. Πρέπει να αναδείξουµε µια Περιφερειακή Αρχή που έχει τη γνώση, 
την εµπειρία, την θέληση και την ελευθερία να αγωνισθεί για να δοθούν λύσεις 
στα προβλήµατα των Νησιωτών.
Σας καλώ όλους να συστρατευτείτε µε την Ανεξάρτητη Περιφερειακή Παράτα-

ξη «Νότιο Αιγαίο Αρχιπέλαγος ∆ηµιουργίας»  και τον Γιάννη Μαχαιρίδη. 
                                                       

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

«Γαλάζιες σημαίες»
Πέντε γαλάζιες σημαίες κέρδισε η Πάρος για το φετινό καλοκαίρι και έτσι, έχει τις 

περισσότερες απ’ όλες τις Κυκλάδες.
Συγκεκριμένα, με γαλάζια σημαία θα είναι φέτος (μεταξύ 408 παραλιών της χώρας) 

οι περιοχές: α) Λογαράς, β) Τσερδάκια, γ) Πούντα, δ) Μάρπησσα-Χρυσή Ακτή και ε) 
Λιβάδια. Σημειώνουμε ότι η χώρα μας είναι δεύτερη παγκοσμίως (πρώτη η Ισπανία) σε 
γαλάζιες σημαίες ακτών και όγδοη παγκοσμίως σε γαλάζιες σημαίες μαρινών.

Τι είναι η γαλάζια σημαία
Η «Γαλάζια Σημαία» είναι διεθνές σύμβολο ποιότητας, θεωρούμενο το πιο γνωστό 

περιβαλλοντικό σύμβολο στον κόσμο. 
Απονέμεται από το 1987, στις ακτές και μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προ-

ϋποθέσεις βράβευσης. Δεν αρκεί οι ακτές να διαθέτουν μόνο την απαιτούμενη εξαι-
ρετική ποιότητα νερών κολύμβησης. Πρέπει επί πλέον να τηρούνται και τα υπόλοιπα 
32 αυστηρά κριτήρια, που αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφόρηση, 
ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστασία του φυσικού πλούτου της ακτής και 
του παράκτιου χώρου και ταυτόχρονα περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. 

Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν ιδιαίτερη σημασία στη «Γα-
λάζια Σημαία» όταν επιλέγουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες τους, 
επιμένοντας στις καλές υπηρεσίες που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και στην προ-
στασία του περιβάλλοντος. Αυτό το γνωρίζουν και το υπολογίζουν όλοι οι διαχειριστές 
ακτών, Δήμοι, Ξενοδοχεία και Camping, που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα εθελοντικά.

Ιδρυτής και Διεθνής Συντονιστής του Προγράμματος είναι το Ίδρυμα FEE (Foundation 
for Environmental Education), που εδρεύει στη Δανία, με 63 χώρες-μέλη από όλες τις 
ηπείρους. Εκπροσωπείται στην Ελλάδα από την Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύ-
σης (ΕΕΠΦ), την παλαιότερη περιβαλλοντική οργάνωση εθνικής εμβέλειας της χώρας 
(1951), που δραστηριοποιείται σε περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, σε δράσεις και προ-
γράμματα προστασίας της φύσης, στην περιβαλλοντική εκπαίδευση με 5 διαχρονικά 
προγράμματα εγκεκριμένα από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και  Αθλητισμού και στη γενικότερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού.

Τοπικές ειδήσεις



διάγνωση

Στη Νάουσα της Πάρου δηµιουργήθηκε και ξεκινά τη λειτουργία του ένα πρότυπο πολυιατρείο για τα έως τώρα 

δεδοµένα στο νησί µας, στον τοµέα της πρωτοβάθµιας  φροντίδας υγείας. Ο σύγχρονος ιατρικός εξοπλισµός µε µηχα-

νήµατα υψηλής και σύγχρονης τεχνολογίας και το άριστο επιστηµονικά καταρτισµένο και εξειδικευµένο προσωπικό 

αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που διευρύνουν το επίπεδο των παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών σε  Πάρο, Αντίπαρο 

αλλά και στα γειτονικά νησιά.

Οι κάτοικοι των νησιών µας αλλά  και οι χιλιάδες  επισκέπτες  µας  µπορούν  πλέον να υπολογίζουν στις νέες αυτές 

υπηρεσίες και να αισθάνονται σίγουροι και ασφαλείς σε ότι αφορά την πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα.

Τα άρτια εξοπλισµένα διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία θα λειτουργούν είναι: 

» Αξονικής τοµογραφίας » Μικροβιολογικό

» Μαστογραφίας » Ανοσολογικό  

» Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας » Βιοχηµικό - Ορµονολογικό 

» Κεφαλοµετρικής » Καρδιολογίας

» Ακτινολογικό » Νευροφυσιολογικό

» Πανοραµικής » Ηλεκτροµυογραφηµάτων

» Υπερήχων - triplex  » Ορθοπαιδικό - Τραυµατιολογίας  

Επιπλέον µε την οργανωµένη και σταθερή συνεργασία µε εξειδικευµένους γιατρούς ειδικοτήτων: γενικής παθολογί-

ας, ενδοκρινολογίας, γυναικολογίας, ουρολογίας, παιδιατρικής, αλλεργιολογίας, νευρολογικής νευροφυσιολογίας, 

φυσικής ιατρικής και αποκατάστασης, µυοσκελετικού πόνου, πνευµονολογίας, ολιστικής.

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | fax: 22840 55350 | info@diagnosiparou.gr
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Ανοίξαµε!


