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Στην Πάρο προεκλογικά
ο Κώστας Καραμανλής

Επί του Πιεστηρίου

Την Πάρο θα επισκεφθεί προεκλογικά ο Πρωθυ-
πουργός Κώστας Καραμανλής και θα μιλήσει στο 
λαό του νησιού.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες της ΦτΠ, 
μέσα στον προεκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δη-
μοκρατίας για τις περιοχές στις οποίες θα πε-
ριοδεύσει ο Πρωθυπουργός, συμπεριλαμβάνο-
νται η Πάρος και 
η Αμοργός.
Η επίσκεψη στα 
δύο αυτά κυκλα-
δονήσια, σύμ-
φωνα με στελέ-
χη της Ν.Δ., γί-
νεται με σκοπό 
να διαφανεί το 
ενδιαφέρον του 
κ. Καραμανλή 
για τη νησιωτική 
Ελλάδα.

Την ώρα που τυπωνόταν η εφημερίδα, έφτα-
σαν στα γραφεία μας τα ψηφοδέλτια των δύο 
κομμάτων.
Ψηφοδέλτιο ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ:
Βρούτσης, Μαύρος, Καφτιράνης, Μητροπί-
ας, Αρμάος
Ψηφοδέλτιο ΠΑ.ΣΟ.Κ.: Ρήγας, Παπαμανώ-
λης, Καπίρης, Θεολογίτου, Τούντα.

Περιμένουμε πολλά
ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ, ΝΑ ΑΡΧΙΣΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ

Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, 
μια μεγάλη κατάκτηση για την 
αναπτυξιακή πορεία  των νη-
σιών μας, Πάρου – Αντιπάρου, 
μπαίνει σε μια νέα φάση. Είναι 
γνωστό, ότι στην πρώτη περίο-
δο της ύπαρξής του, δημιουρ-
γήθηκαν προβλήματα με συ-
νέπεια να βρίσκονται σε δικα-
στική εκκρεμότητα τα στελέ-
χη της περιόδου αυτής. Μεγά-
λη περίοδο αδράνειας στη λει-
τουργία του οργανισμού, εί-
χαμε, αφενός από τη δικαστι-
κή εμπλοκή που προαναφέρα-
με και αφετέρου, έως ότου δι-
ευκρινιστεί η εκκρεμότητα που 
αφορούσε στη σύνθεση του Δ. 
Λ.Τ.  Η τοποθέτηση της κ. Σκα-
ραμαγκά, με ομόφωνη απόφα-
ση, δεν άλλαξε ουσιαστικά την 
κατάσταση, στον τομέα της πα-
ραγωγής έργου. Η αναποφασι-
στικότητα, με αποτέλεσμα τη 
συνέχιση της αδράνειας, ήταν το χαρακτηριστικό της 
νέας περιόδου. Με την παύση της κ. Σκαραμαγκά από 
το Υπουργείο Εσωτερικών, λόγω ασυμβίβαστου και με 
την εκλογή του κ. Λ. Κοντού, στη θέση του πρόεδρου, το 
Δ.Λ.Τ. μπαίνει σε νέα φάση. 
Η προσδοκία όλων, σ’ αυτή τη νέα φάση, είναι να ξε-
περαστούν τα προβλήματα που έχουν ταλαιπωρήσει 
στο παρελθόν το Δ.Λ.Τ. και ν’ αρχίσουν τα έργα, που 
τόσο έχει ανάγκη ο τόπος. Η πρώτη εικόνα της τουρι-
στικής Πάρου, είναι το λιμάνι μας. Η σημερινή εικόνα 

μας παραπέμπει πολλές δεκα-
ετίες πίσω. Οι επισκευές στις 
προβλήτες του λιμανιού, η κα-
τασκευή σύγχρονων εγκατα-
στάσεων αναμονής και ελέγ-
χου επιβίβασης - αποβίβα-
σης των επιβατών, η τοποθέτη-
ση προσκρουστήρων, μαζί με 
έργα υποδομής για τη «φιλο-
ξενία» κρουαζιερόπλοιων και 
ιστιοφόρων, είναι έργα άμεσης 
ανάγκης, προκειμένου να βελ-
τιωθεί η πρώτη εικόνα της του-
ριστικής Πάρου. Φυσικά και σε 
πολλά σημεία της Πάρου και 
της Αντιπάρου, υπάρχουν προ-
βλήματα, που η νέα διοίκηση 
του Δ.Λ.Τ. πρέπει να αντιμετω-
πίσει, αφού πρώτα ιεραρχήσει 
την αμεσότητά τους. 
Με την εξέλιξη της εκλογής 
νέου προέδρου, Παριανοί 
και Αντιπαριώτες περιμένουν 
πολλά και ελπίζουμε να μην 

διαψευσθούν. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει ν’ αλ-
λάξει για να μπούμε σε μια δημιουργική πορεία  στο 
Δ.Λ.Τ., είναι η στάση των μελών της διοίκησής του. Να 
ξεφύγουμε από τη λογική της παραταξικοποίησης που 
έχει διχάσει τον οργανισμό, με μοναδικό αποτέλεσμα 
την απραξία του. Δεν υπάρχει πλέον άλλος χρόνος για 
να χαθεί. Η ευθύνη θα βαρύνει όλους, είτε άμεσα, για 
όσους παίρνουν τις αποφάσεις, είτε έμμεσα, για όσους 
ανέχονται τη διαιώνιση της αναποτελεσματικής λει-
τουργίας του Δ.Λ.Τ.                                    συνέχεια στη σελ.12

Λ. Κοντός στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου
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Οι επαγγελματίες του νησιού, με πρώτους τους ξενοδόχους, ζητούν νέο, μεγαλύτερο αεροδρόμιο, για την αύξηση 
του τουρισμού και την ποιοτική αναβάθμισή του, στην Πάρο. Οι σύλλογοι μάλιστα των ξενοδόχων, έχουν ξεκινήσει 
έναν αγώνα προς κάθε κατεύθυνση (υπουργεία, φορείς), ώστε όσες δυνάμεις διαθέτουν να τις εξαντλήσουν προ-
κειμένου να προχωρήσει αυτό το ζήτημα, που θεωρείται μείζον για τον τουρισμό στο νησί μας. 
Και ενώ το πρόβλημα εστιάζεται κυρίως στην πρόθεση των κυβερνητικών να υλοποιήσουν το έργο, αρχής γενομέ-
νης από τις μελέτες που είναι σε στασιμότητα, ανακύπτει και ένα ακόμη πρόβλημα, που θεωρείτο λυμένο. Το ζή-
τημα των απαλλοτριώσεων, που όλοι πίστευαν ότι έχει ολοκληρωθεί, έχει και αυτό τις εκκρεμότητές του. Κατ’ αρ-
χάς, από λάθος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ορισμένοι από τους ιδιοκτήτες γης, δεν συμπεριελήφθησαν 
στον πίνακα παρακατάθεσης. Οι ιδιοκτήτες αυτοί, οι οποίοι προσφεύγουν στα δικαστήρια, ζητούν την αποζημίω-
ση που δικαιούνται από την απαλλοτρίωση, διαφορετικά θα πάρουν πίσω τα κτήματά τους. Οι υπόλοιποι, που βρί-
σκονται στον πίνακα παρακατάθεσης, έχουν πάρει το ποσό της πρώτης απόφασης του δικαστηρίου και συνεχίζουν 
τη δικαστική διαδικασία κατά του δημοσίου, για πάρουν ολόκληρη την αποζημίωση. Σύμφωνα με το δικηγόρο κ. 
Φιφλή, πελάτες του οποίου είναι αρκετοί ιδιοκτήτες που διεκδικούν τις αποζημιώσεις τους, ένας εκ των ιδιοκτη-
τών, έχει δικαιωθεί για το υπόλοιπο ποσό της αποζημίωσης σε πρώτο βαθμό και αναμένεται η διεξαγωγή της δί-
κης και η απόφαση σε δεύτερο βαθμό.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον κ. Φιφλή, έχει καταβληθεί στους ιδιοκτήτες το προσωρινώς εκτελεστέο ποσό, ενώ 
το υπόλοιπο δεν έχει καταβληθεί και διεκδικείται δικαστικώς, γιατί είχε ασκήσει «αφαίρεση το δημόσιο».
Για το ζήτημα αυτό, ρωτήθηκε ο Δήμαρχος της Πάρου, Χρ. Βλαχογιάννης, ο οποίος αιφνιδιάστηκε. Όπως είπε στη 
ΦτΠ, «εγώ εκείνο που γνωρίζω από το υπουργείο Μεταφορών, είναι ότι έχουν δοθεί 10.330.000 ευρώ για τις απαλ-

λοτριώσεις. Δεν γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα, αυτό πρέπει να το δω». 
Το αεροδρόμιο βέβαια, δεν είναι ζήτημα που θα πρέπει να απασχολήσει μόνο το Δή-
μαρχο, αλλά εν όψει και των εκλογών, θα πρέπει ν’ απασχολήσει και τους υποψήφι-
ους, οι οποίοι θα κριθούν και από το συγκεκριμένο ζήτημα.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Με αναπτήρες και σπίρτα

Τι χρειάζονται θυμάρια, σχινάρια και φίδες στους 
λόφους και τι χρειάζονται οι λόφοι; Μερικοί προ-
χώρησαν σε τολμήματα και με αναπτήρες ή σπίρ-
τα πήγαν να βάλουν τάξη στο χάος των θάμνων. Να 
ξεμπερδεύουμε μ’ αυτούς τους ρομαντισμούς, να 
εξαφανίσουμε λόφους και υγρότοπους με μπετόν, 
τσιμέντο και φωτιές, να τα χωρίσουμε σε οικόπε-
δα, να χτίσουμε σπιτάκια τετραώροφα καλαίσθητα 
και τερατώδη να μπαζώσουμε και τη θάλασσα που 
ενοχλεί. Θαμνότοποι και θάλασσες μας αφαιρούν 
οικόπεδα, πάει χαμένος τόσος χώρος. Μπορούμε 
να κατεβάσουμε πέτρες, βράχους και χώματα από 
ψηλά, να τα αποθέσουμε νομίμως στις παραλίες, 
να μεγαλώσει η έκταση του νησιού και ιδού χώ-
ροι για στάθμευση, «ρουμς» και βίλλες. Ποια η πε-
ρισσότερη ζημιά της πυρκαγιάς, απ’ αυτήν που ήδη 
έχουμε κάνει, μετατρέποντας σε οικόπεδο το νησί 
ολόκληρο, ώστε να πουλιέται με το κομμάτι; Δεν 
σκάβουμε νυχτιάτικα παράνομους δρόμους πα-
ντού, δεν εκχερσώνουμε με μηχανήματα, δεν ανοί-
γουμε τρύπες νόμιμες και παράνομες, δεν οικοπε-
δοποιούμε κάθε μέρα δασικές εκτάσεις με τη συ-
νενοχή των υπηρεσιών, δεν καταλαμβάνουμε πα-
ραλίες και ακτές, δεν χτίζουμε πισίνες παντού; Οι 
δήθεν συσκέψεις για το περιβάλλον με απουσιάζο-
ντες όλους εκείνους που πληρώνονται για να νοιά-
ζονται, με πρώτη την υπηρεσία περιβάλλοντος του 
δήμου, και οι δήθεν αποφάσεις, είναι άλλοθι, εί-
ναι στάχτη στα μάτια από φωτιές που ανάβει η σι-
ωπή, η αδιαφορία και η απάθεια. Κοροϊδεύουμε 
εαυτούς και αλλήλους και η φωτιά έρχεται να ολο-
κληρώσει το κακό που ήδη, πολύ πριν, ξεκινήσαμε.

Το πολύ οδηγεί στο ελάχιστο
Μήπως πρέπει να ξαναδούμε τις εκδηλώσεις του 
καλοκαιριού και την ανάγκη καλύτερου προγραμ-
ματισμού; Δήμος, Επαρχείο, Σύλλογοι και όσοι 
ασχολούνται με τον πολιτισμό, πρέπει να ξαναδούν 
τη λογική και το περιεχόμενο της πολιτιστικής κί-
νησης και να απαντήσουμε σε καίρια ερωτήματα, 
όπως λ.χ. γιατί γίνονται οι εκδηλώσεις, ποιες δια-
λέγουμε, για ποιους και από ποιους και κάθε πότε. 
Ίσως εισχώρησε κι εδώ η τουριστική λογική και η 
αγορά του πολιτιστικού προϊόντος, με αποτέλεσμα 
η θερινή Πάρος να έλκει τους εμπόρους του θεά-
ματος και του είδους. Έτσι μετατρέπουμε το θέ-
ρος σε μεγάλο παζάρι κι αυτό ευνοεί ίσως ένα εί-
δος τουρισμού και θα έφερνε πρόοδο και στον πο-
λιτισμό, αν το είδος και η ποιότητα των θεαμάτων, 
περνούσε από συζητήσεις και επιλογές.
Να θυμίσουμε ότι σε χαλεπούς καιρούς, όταν φύλ-
λο δεν κουνιόταν στον νησιωτικό πολιτισμό, τολ-
μήσαμε δυο φορές να οργανώσουμε παραστά-
σεις τραγωδίας με την Άσπα Παπαθανασίου. Τολ-
μήσαμε με ελάχιστες δυνάμεις να παρουσιάσου-
με τους παλιούς του λαϊκού πολιτισμού. Τους Σκια-
δάδες της Νάουσας, τον Σαντουριέρη, τον Κλαρί-
νο και άλλους.
Το πολύ οδηγεί συχνά στο ελάχιστο. Είναι όμως και 
το άλλο. Ότι συντελούμε στην ειδωλοποίηση των 
σπουδαίων, που συγκροτούν κι αυτοί ένα χώρο φε-
ουδαρχίας, ένα ντοβλέτι με υψηλές αμοιβές. Είναι 
οι ημίθεοι του θεάματος, συχνά χάρτινοι και γυά-
λινοι κι εμείς μαζί με άλλους τους αποθεώνουμε, 
γιατί έχουμε ανάγκη δήθεν το τραγούδι. Η μουσι-
κή που ευαγγελιζόμαστε, θέλει και ανάλογη στάση 
ζωής, που την έχουμε αρκετά ψευτίσει. Μετά τις 
συναυλίες παραδινόμαστε στην ευτέλεια των και-
ρών και στη μοναξιά των συμβάσεων. Ο καθημε-
ρινός πολιτισμός στην ψυχρή και υστερική Πάρο 
των δύο ταχυτήτων και των πολλών εθνοτήτων εί-
ναι ακόμα ζητούμενο. 
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση:
Ελισάβετ Κατροδαύλη - Ραγκούση

Εκτύπωση: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος 84 401
τηλ.:22840 53555
Fax: 22840 53055,
info@fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (πε-
ριφερειακός), Μπιζά Ελένη (Εκατοντα-
πυλιανή), Ρούσσος Νικόλαος (Βίντζι), Σ/Μ 
Ατλάντικ, Σ/Μ Πρίμο, Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποι-
είο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρ-
του Αλιπράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτο-
ρείο ταξιδιών Πώλος Tours, Γενική Τα-
χυδρομική, ACS, Avant Travel, Wind, μ/μ 
Ζούμ, View cafe, Οπωροπωλείο Αλιπρά-
ντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφορία), 
Γιάννης Ρούσσος AUDIOPHILE, βιβλιοπω-
λείο Πολύχρωμο. 
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Σ/Μ Dia, Τυπογραφείο,
Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αρια-
νούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωα-
γορά, Κατσίμπαρος, Σπυριδούλα. Αρτο-
ποιεία: Μαργαρίτη, Μπατίστα, Τσουνάκη, 
Smart computers Σκιαδάς, Μπαρμπαρί-
γου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, ERKYNA 
TRAVEL (νέο)
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση,
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο ΚΑΛΗΜΕΡΑ,
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 5 Μαρινό-
πουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης, Μ/Μ Στέλιος
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη Χα-
νιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου. 
ΑΓΚΑΙΡΙΑ: Παραδοσιακός Φούρνος
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α. Μπάλιου,
Τάσου Ρούσσου
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο,
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προ-
καθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

Αγώνας για νέο αεροδρόμιο, αλλά…
Σε εκκρεμότητα και οι 
απαλλοτριώσεις

«Βοήθεια στο Σπίτι», πρόγραμμα του Δήμου Πάρου
Χρηματοδότηση από
το ΕΣΠΑ
Με έναν από τους καλύτερους φακέλους συμμετείχε ο Δήμος Πάρου στον ανοιχτό 
δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για τη σύναψη συμβάσεων 
υπηρεσιών έργου: «Ενεργειών ενίσχυσης της κοι-
νωνικής συνοχής και της βελτίωσης της ποιότητας 
ζωής των ηλικιωμένων και των ατόμων που χρήζουν 
κατ’ οίκον βοήθειας (μέσω των δομών Βοήθειας στο 
Σπίτι)». Ολοκληρώθηκε δηλαδή το πρώτο βήμα που 
ήταν το άνοιγμα των δικαιολογητικών, όπου σύμφωνα 
με όσα μας ανέφεραν από την Περιφέρεια, η ΚΔΕΠΑΠ 
έκανε πολύ καλή δουλειά.
Ήδη έχει περάσει την πρώτη φάση και αναμένεται τώρα 
(τις επόμενες ημέρες), να πάρει την οριστική έγκριση 
με το άνοιγμα των οικονομικών και τεχνικών προσφο-
ρών. Έως τώρα πάντως, η Πάρος δεν αντιμετωπίζει κα-
νένα πρόβλημα. 

Διόρθωση
Στο προηγούμενο φύλλο γράφτηκε λάθος το όνομα του ναυαγοσώστη στην παραλία 
του Λογαρά, που έσωσε από πνιγμό τον κ. Αντ. Ράντο. Το όνομά του ναυαγοσώστη 
είναι Στ. Ντούσης και όχι Ντούτσης. 
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Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη πραγματοποιήθηκαν το πρωί 
του Σαββάτου τα εγκαίνια του περιπτέρου των Ελληνι-
κών Ταχυδρομείων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

Ο Διευθύνων Σύμ-
βουλος των ΕΛΤΑ 
κ. Σταμάτης Μαύ-
ρος απευθυνόμε-
νος στον κ. Στυ-
λιανίδη, τόνισε: 
«Τα ΕΛΤΑ οφεί-
λουν πάρα πολ-
λά σε αυτή την Κυ-
βέρνηση και σε 
εσάς προσωπικά, 
στο επιτελείο, στον 
Υφυπουργό, στον 
Υπουργό Οικονο-

μικών και στην απόφασή τους να στηρίξουν την αύ-
ξηση κεφαλαίου που επιτρέπει σήμερα στα Ελληνικά 
Ταχυδρομεία να προσδοκούν μια βιώσιμη πορεία στο 
μέλλον. Αυτή η ένεση ρευστότητας των 52 εκατομμυ-
ρίων που μας επέτρεψε να συμμετέχουμε και να δια-
τηρήσουμε το 10% της συμμετοχής μας στο Ταχυδρο-
μικό Ταμιευτήριο και συνακόλουθα η συμμετοχή μας 
στην POST INSURANCE στην Ασφαλιστική εταιρία και 
σε ένα μεγάλο μέρος θυγατρικών εταιριών, είναι κάτι το 
οποίο κυρίως οφείλεται στην παρέμβαση τη δική σας 

και σας ευχαριστούμε πολύ». Παίρνοντας το λόγο, ο 
Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών κ. Ευριπίδης 
Στυλιανίδης, αφού ευχαρίστησε και συνεχάρη τον Πρό-
εδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, το Διοικητικό Συμ-
βούλιο και όλους τους εργαζομένους των ΕΛΤΑ και των 
Ταχυμεταφορών για την 
πολύ καλή συνεργασία 
που υπήρξε, τόνισε:
 «Η περίοδος που αφή-
νουμε πίσω, νομίζω ότι 
ουσιαστικά ανοίγει νέ-
ους δρόμους στα Ελλη-
νικά Ταχυδρομεία. Δι-
ευθετήθηκε με ορθο-
λογιστικό τρόπο το ζή-

τημα των Ταχυμεταφορών με τρόπο ώστε να διεκδικεί 
ένα μεγάλο μερίδιο αυτή η θυγατρική εταιρία από την 
αγορά. Ενίσχυσε το πρόβλημα της ρευστότητας με την 
συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του 
Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, κάτι που θα προσφέρει 
μελλοντικά και παρόντα έσοδα στα ΕΛΤΑ. Δημιουργή-
θηκε ο νέος ασφαλιστικός φορέας που θα ενισχύσει το 
ρόλο και την παρέμβαση των Ελληνικών Ταχυδρομεί-
ων στην ελληνική κοινωνία και την ελληνική οικονομία. 
Και για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια ξεπάγω-
σε το ζήτημα της πρόσληψης νέου ανθρώπινου δυναμι-
κού για να δημιουργηθεί μια άλλη κατάσταση πιο φρέ-
σκια, πιο δυναμική, πιο μελλοντική. Όλα αυτά είναι επι-
τεύγματα αυτής της περιόδου και οφείλονται στην πολύ 
καλή συνεργασία που είχαμε και με τις Διοικήσεις στην 
πολιτική ηγεσία και με τους εργαζόμενους».
Στα εγκαίνια παρέστησαν ακόμα ο Υφυπουργός Μετα-
φορών κ. Μιχάλης Μπεκίρης, ο Γενικός Γραμματέας 
Επικοινωνιών κ. Γιάννης Αδαμόπουλος, στελέχη των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων και πελάτες από τη Βόρειο 
Ελλάδα, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν 
για όλα τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες που παρέ-
χουν τα Ελληνικά Ταχυδρομεία. Κατά τη διάρκεια της 
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο Σταμάτης Μαύρος 
είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει θερμά λόγια αισιοδο-
ξίας και νίκης για τις εκλογές με τον Πρωθυπουργό κ. 
Καραμανλή, καθώς και να συνομιλήσει με κορυφαίους 
υπουργούς της κυβέρνησης.

Στυλιανίδης - Μαύρος στα εγκαίνια του περιπτέρου των ΕΛ.ΤΑ. στη Δ.Ε.Θ.

«Νέοι δρόμοι για τα Ελληνικά Ταχυδρομεία»
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Η οικονομική κρίση, η έλλειψη έργων υποδομής ή και 
τα δύο μαζί, συνέβαλαν στη μείωση, σε σχέση με πέρσι, 
του τζίρου των επιχειρηματιών του νησιού, σε αντίθε-
ση με την αγορά (εμπορικά καταστήματα και είδη τρο-
φίμων), που αύξησαν το τζίρο τους σε σχέση με πέρσι 
κατά περίπου 10%. 
Οι επισκέπτες και τουρίστες, που προτίμησαν και φέ-
τος την Πάρο για να περάσουν τις διακοπές τους, ήσαν 
αισθητά πολύ περισσότεροι, όμως ξενοδοχεία, ενοι-
κιαζόμενα δωμάτια και μεζεδοπωλεία, δεν δούλεψαν 
όσο θα έπρεπε, ώστε να καλύψουν και τις υποχρεώ-
σεις τους, αλλά και το κέρδος να είναι σε ικανοποιητικά 
επίπεδα. Όλοι τους κάνουν λόγο για σημαντική μείω-
ση κερδών και επιρρίπτουν ευθύνες στην έλλειψη υπο-
δομών και έργων, που αν είχαν υλοποιηθεί, θα έδιναν 
ώθηση στον τουρισμό του νησιού. Αεροδρόμιο, εμπο-
ρικό λιμάνι, ρύθμιση του κυκλοφοριακού και κυρίως, 
η αύξηση των παραθεριστικών κατοικιών, που απορ-
ροφούν ένα μεγάλο μέρος 
των επισκεπτών, με απο-
τέλεσμα να πλήττονται ξε-
νοδοχεία και ενοικιαζόμε-
να δωμάτια, η κάλυψη των 
οποίων, ακόμη και στην 
κορύφωση της θερινής 
σαιζόν δεν ήταν 100%.
Ο κ. Π. Αμπατζής Πρόε-
δρος Συλλόγου Ξενοδό-
χων «Ξένιος Ζευς», μι-
λάει στη ΦτΠ για τη φετινή 
θερινή σαιζόν με μια δόση 
απογοήτευσης και τονίζει 
ότι θα πρέπει να προχω-
ρήσουν κάποια πράγμα-
τα στο νησί για να υπάρ-
ξει θεμιτό αποτέλεσμα. 
Σύμφωνα με τον κ. Αμπατζή, «τον Ιούνιο, τα ξενοδο-
χεία, είχαν πολύ χαμηλή κάλυψη της τάξεως του 20%. 
Τον Ιούλιο η κάλυψη ήταν γύρω στο 70% και τον Αύ-
γουστο, περίπου στο 90%, όπου να σημειωθεί, ότι αυτό 
αφορά στα άτομα, γιατί σε τζίρο το ποσοστό είναι μει-
ωμένο κατά 10% σε σχέση με πέρσι. Δηλαδή ο τζίρος, 
κατά μέσω όρο είναι 80% και τον Ιούλιο 60%. Ηταν μια 
χρονιά χειρότερη από πέρσι και αυτό έχει σχέση και με 
τη διεθνή οικονομική κρίση, αλλά και με το γεγονός, 
ότι δεν υπάρχει μεγάλο αεροδρόμιο, υπήρξε έλλειψη 
ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, επειδή αυξάνονται αλματω-
δώς στην Πάρο οι παραθεριστικές κατοικίες και κα-

λύπτονται από τους ιδιοκτήτες και τους φιλοξενούμε-
νούς τους, οι οποίοι κάνουν τις κρατήσεις εγκαίρως, με 
αποτέλεσμα, να μην βρίσκουν εισιτήρια οι τουρίστες οι 
οποίοι θα μείνουν σε ξενοδοχεία και σε ενοικιαζόμε-
να δωμάτια. Δηλαδή, οι τουρίστες για να εξασφαλίσουν 

εισιτήριο για Πάρο τον Αύ-
γουστο κυρίως, θα έπρεπε 
να είχαν κλείσει μία εβδο-
μάδα νωρίτερα ακόμη και 
για τα μεγάλα τα αργό-
πλοα πλοία. Το ίδιο ίσχυε 
και για την επιστροφή». 
Παρά το γεγονός, ότι η 
χρονιά δεν ήταν καλή, οι 
ξενοδόχοι, υποχρεώθη-
καν κατά κάποιο τρόπο, 
να μειώσουν τις τιμές των 
καταλυμάτων. Όπως λέει 
ο κ. Αμπατζής, «υποχρε-

ωθήκαμε σε μειώσεις τιμών, γιατί οι πελάτες μας πι-
έζουν. Μετά από όσα ακούγονται, κυρίως στα κανά-
λια, ότι πέφτουν οι τιμές, δεν υπήρξε πελάτης που να 
μην ζήτησε καλύτερες τιμές, που υπήρχαν έτσι κι’ αλ-
λιώς από την αρχή της σαιζόν σε σχέση με άλλα χρό-
νια. Δηλαδή, στα ξενοδοχεία κανείς δεν αύξησε τις τι-
μές, το Ιούνιο ήταν πολύ μειωμένες, όπως και τον Ιού-
λιο περίπου 20 με 30%, και τον Αύγουστο ήταν μειωμέ-
νες κατά 5 με 10% από τα περσινά επίπεδα. Επίσης, δεν 
ήρθαν πολλοί ξένοι τουρίστες, οι οποίοι θέλουν όλη τη 
γκάμα των υπηρεσιών, πρωϊνό, συνεχές σέρβις, πισίνα 
και οι οποίοι είναι σημαντικό κεφάλαιο για τον τουρι-
σμό του νησιού».
Σημαντική ήταν η μείωση και στα ενοικιαζόμενα δωμά-
τια, που κατά μέσο όρο έφτασε το 30%. Ο κ. Κ. Μπιζάς, 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων 
«Μαντώ Μαυρογένους», μας λέει: «Εκτιμώ, με βάση 

τα στοιχεία που έχω από τους συναδέλφους μου, ότι ο 
μέσος όρος της μείωσης για τον Αύγουστο, είναι γύρω 
στο 30%. Υπήρχε πάρα πολύ κόσμος, αλλά το έχουμε 
πει και άλλη φορά, αυτός στράφηκε στις παραθεριστι-
κές κατοικίες ή φιλοξενήθηκε. Θεωρούμε ότι δεν ήταν 
καλή χρονιά και βέβαια, για να μη συνεχιστεί αυτή η 
κατάσταση, πρέπει να υπάρχουν τα αναγκαία έργα υπο-
δομής, που έχουμε πει πολλές φορές. Το εμπορικό λι-
μάνι, το αεροδρόμιο, που είναι έργα σημαντικά και θα 
μπορούσαν να δώσουν ώθηση και να διευρύνουν τη 
τουριστική περίοδο, να λυθεί το κυκλοφοριακό..., δια-
φορετικά η Πάρος, θα έχει μία πορεία που θα είναι μει-
ωτική και τα επόμενα χρόνια. 
Η κατάσταση δεν ήταν η ίδια σε ότι αφορά στα εμπορι-
κά καταστήματα και στα καταστήματα τροφίμων. Οι επι-
χειρήσεις αυτές, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του Εμπο-
ρικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου Απ. Αλιπράντη 
δούλεψαν καλά. «Ο τζίρος αυξήθηκε περισσότερο από 
πέρσι γύρω στο 10%. Οι περισσότεροι επαγγελματίες εί-
ναι ικανοποιημένοι, η αγορά κινήθηκε και πριν από τις 
εκπτώσεις, αλλά και κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων». 
«Θα παραμείνουμε», προσθέτει ο κ. Αλιπράντης, «σε 
εγρήγορση και για την επόμενη χρονιά και θα προσέ-
ξουμε, όπως ήδη έχουμε κάνει, την ποιότητα των προϊ-
όντων μας και την εξυπηρέτηση των πελατών μας». 
Στα κάτω της ήταν η κίνηση και σε εστιατόρια, ταβέρνες 
και σε πολλές καφετέριες. 
Σύμφωνα με το γραμματέα του συλλόγου Καφεζυθε-
στιατόρων κ. Μ. Αποστολίδη, «η αύξηση των τουρι-

στών στο νησί δεν είχε τον αντίκτυπο που θα έπρεπε 
στα μαγαζιά. Μέχρι το τέλος Ιουνίου, η μείωση σε επί-
πεδο τζίρου κατά μέσο όρο ήταν 20-25%, σε όλο το εύ-
ρος των επιχειρήσεων του νησιού. Τον Ιούλιο και τον 
Αύγουστο, ενώ η Παροικιά άγγιξε ποσοστά από μείον 
35 έως 40%, η Περιφέρεια ανέβηκε λίγο, τον δε Αύ-
γουστο εκτινάχτηκε. Το ρεύμα των επισκεπτών δηλα-
δή προτίμησε, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, την πε-
ριφέρεια. Η Παροικιά στέγνωσε και ότι αύξηση υπήρ-
χε στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων της Περι-
φέρειας, δεν οφείλεται σε επιπλέον άφιξη τουριστών, 
οφείλεται σε μία δραστική μεταβολή του τρόπου δια-
νομής των επισκεπτών μέσα στο νησί. Ο κόσμος φεύ-
γει για Αλυκή, Δρυό, Νάουσα, η οποία Νάουσα αντιμε-
τώπισε σε ένα βαθμό τα ίδια προβλήματα που αντιμε-
τώπισε και η Παροικιά. Κυκλοφοριακό, στάθμευση κλπ. 
αλλά σε μικρότερο βαθμό». 
Ο κ. Αποστολίδης, θίγει και το ζήτημα της μη αξιοποί-
ησης των μνημείων. Όπως αναφέρει, «όλη η ανάπτυξη 
στη Νάουσα έχει γίνει γύρω από Βενετσιάνικο λιμανάκι 
με το κάστρο. Έχει ένα αξιοθέατο, που αναδείχτηκε και 
περιβάλλεται και από φυσική καλλονή. Εδώ στην Πάρο 
τι έχει γίνει; Υπάρχουν δεκάδες δείγματα αρχιτεκτονι-
κής κληρονομιάς και είναι χαμένα, δεν προβάλλονται». 
Εκτιμά πάντως, με βάση τα δεδομένα, ότι «η Παροι-
κία δεν δούλεψε λιγότερο από την Νάουσα. Αυτοί που 
είχαν όμως τρομακτική άνοδο στην ανακατανομή των 
επισκεπτών, ήταν η Περιφέρεια. Αλυκή, Δρυός, Χρυσή 
Ακτή, Λογαράς, Πούντα…και ας παραπονιούνται οι επι-
χειρηματίες ότι δεν δούλεψαν». 
Ο κ. Αποστολίδης εκτιμά επίσης, ότι είναι λάθος, να βα-
σίζονται όλοι στα εισητήρια που κόβονται και να εξά-
γεται από αυτά το συμπέρασμα, αν πήγε καλά ή όχι το 
νησί. «Δεν είμαστε μια χαρά, αν κόπηκαν 200 – 300 ει-
σιτήρια παραπάνω. Είναι και άλλα πράγματα που πρέ-
πει να γίνουν και δεν γίνονται. Και εδώ έχουμε ένα τε-
ράστιο ζήτημα. Γι’ αυτό θα προχωρήσουμε σε δράση. 
Συμμετοχή σε ψηφοδέλτια στις δημοτικές εκλογές από 
επαγγελματίες και πολίτες, που έχουν τις ίδιες ανησυ-
χίες και αγωνία για την πορεία αυτού του τόπου».

Αύξηση τουριστών και επισκεπτών στην Πάρο χωρίς…αντίκρισμα

Περισσότερος κόσμος
- λιγότερος τζίρος

Η κίνηση επισκεπτών και τουριστών
Σύμφωνα με τα στοιχεία από το Λιμεναρχείο:
Τον Ιούνιο ήρθαν στην Πάρο 76.952 τουρίστες – 
επισκέπτες, έναντι 70.150 πέρσι.
Τον Ιούλιο ήρθαν 138.795, έναντι 131.261 πέρσι.
Τον Αύγουστο ήρθαν 158.367 τουρίστες – επισκέ-
πτες, έναντι 153.082 πέρσι.

Επιστολή αγανάκτησης…
Του Μένιου Αποστολίδη
Γραμματέα Συλλόγου Καφεζυθεστιατόρων 

Προτείνω για τον απολογισμό της θερινής περιόδου 
του 2009, μια αλλαγή. Μην ρωτάτε τους επιχειρημα-
τίες για το «πως πήγε η σαιζόν». Ρωτήστε τους ντό-
πιους πολιτικούς, που πιστεύουν ότι ασχολούνται με 
τον προγραμματισμό και τη διοίκηση αυτού του τό-
που, του νησιού μας.
Ρωτήστε ακόμη, όσους εμφανίζονται ενδιαφερόμε-
νοι για τη διοίκηση του νησιού μας, στα καφενεία. 
Μόνο εκεί ασκείται πλέον πολιτική στην Πάρο.
Απευθυνθείτε στους ειδικούς της τουριστικής πολι-
τικής και προγραμματισμού της Πάρου μας.
Πιο ειδικός από τον πρόεδρο της Διοικούσης Επι-
τροπής, του υπό σύσταση φορέα Τουριστικής Ανά-
πτυξης Μ. Ραγκούση, ποιος μπορεί να είναι;
Ίσως η εκτελούσα ουσιαστικά χρέη διευθύντριας της 
Επιτροπής Μ. Τριβυζά, με τρομακτικά πολυσύνθετο 
έργο που σέρνει πίσω της;
Ίσως ο Δήμαρχος της Πάρου κ. Βλαχογιάννης, του 
οποίου πολιτικές επιλογές αποτελούν οι δύο προ-
ηγούμενοι;
Ίσως ο πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αρκάς, ο οποίος έχει 
τεκμηριωμένη άποψη επί παντός επιστητού στο νησί 
και τις συνοδεύει πάντοτε με σωστές και επίκαιρεςς 
προτάσεις;
Αν όχι όλοι οι προηγούμενοι, γιατί ήταν πολύ απα-
σχολημένοι το καλοκαίρι και δεν πήραν είδηση για 
το τι γίνεται, ίσως κάποιος από τους συνεργάτες 
τους στο Δημοτικό Συμβούλιο; Κάποιος Δημοτικός 
Σύμβουλος, από τους στυλοβάτες της Διοίκησης;
Αν και εκεί δεν βρεθεί κανείς που να μπορέσει να 
σας απαντήσει, τότε ελάτε σ’ εμάς να τα πούμε. 
Εμείς είμαστε και πρέπει να είμαστε οι τελευταίοι. 
Οι καφετζήδες και οι ταβερνιάρηδες θα έχουν δι-
καιώματα άποψης για την τουριστική περίοδο; Τι εί-
ναι αυτά που μας ζητάτε; Στην Πάρο μας; Στο νησί 
των πολιτικών φυσιογνωμιών, θα μιλήσουν οι καφε-
τζήδες και οι ταβερνιάρηδες; Αν είναι δυνατόν!
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Όπως κάθε χρόνο, έτσι 
και φέτος πραγματοποι-
ήθηκαν με μεγάλη επιτυ-
χία, οι δύο γιορτές – θε-
σμοί για τις Λεύκες πλέ-
ον, που διοργανώνονται 
από το Σύλλογο Λευκια-
νών Αθήνας και τον Πο-
λιτιστικό Σύλλογο «ΥΡΙΑ».
Η πρώτη γιορτή, μετά τον 
Δεκαπευντάυγουστο, είναι 
του «Καράβολα». Γίνεται 
στο χώρο δίπλα στο κτίριο 
του πρώην κοινοτικού καταστήματος. Στη γιορτή και φέτος, προσφέρθηκαν καράβο-
λοι, σκορδαλιά, διάφοροι μεζέδες και άφθονο κρασί, ενώ Παριανοί μουσικοί έδω-

σαν το έναυσμα για χορό 
και τραγούδι.
Το περασμένο Σάββα-
το, πραγματοποιήθηκε το 
αποχαιρετιστήριο πάρ-
τυ στο Ράμνο. Οι Παρια-
νοί της Αθήνας μαζί με 
τους συντοπίτες τους δι-
ασκέδασαν με την ψυχή 
τους, με άφθονη σούμα 
και εκλεκτούς μεζέδες.

Από τους Αθηναίους του νησιού

Πολύ κέφι στις γιορτές 
των Λευκών

«ΟΙΚΟ - ΛΟΓΙΚΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ»
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ

Αυλαία με 
Διονύση 
Σαββόπουλο 
Το πρώτο «Οικο – λογικό Φεστιβάλ στο Πάρκο» ολο-
κληρώθηκε στις 29 Αυγούστου 2009 με μία εξαιρετι-
κή συναυλία, στο θέατρο του «Περιβαλλοντικού & Πο-
λιτιστικού Πάρκου Πάρου Άι Γιάννης Δέτης». Ένας από 
τους σημαντικότερους καλλιτέχνες των τελευταίων δε-
καετιών, ο Διονύσης Σαββόπουλος, βρέθηκε για πρώ-
τη φορά στην Πάρο για να παρουσιάσει ένα πρόγραμ-
μα – αναδρομή στην καριέρα του, με αφορμή τη συ-

μπλήρωση σαράντα χρόνων από τη σημαδιακή χρονιά 
του 1969, όταν κυκλοφόρησαν τα άλμπουμ του, «Περι-
βόλι του τρελού» και «Φορτηγό». Χίλιοι και πλέον Πα-
ριανοί και επισκέπτες του νησιού ανταποκρίθηκαν στο 
κάλεσμα του Πάρκου και του αγαπημένου τραγουδο-
ποιού, γεμίζοντας κι αυτή τη φορά το θέατρο. 
Ανάμεσά τους ο Μανώλης Γλέζος, ο βουλευτής του 
ΣΥΝ Γρηγόρης Ψαριανός, ο Δήμαρχος Πάρου Χρήστος 
Βλαχογιάννης, η Έπαρχος Πάρου – Αντιπάρου Γρηγο-
ρία Πρωτολάτη και άλλοι επίσημοι. Ο Σαββόπουλος και 
η μπάντα του, αποτελούμενη από τους Ορέστη Πλακίδη 
(πιάνο, keyboards, ηλεκτρονικά), Κώστα Γιαννίρη (ηλε-
κτρικό μπάσο) και Ευριπίδη Ζεμενίδη (ηλεκτρική και 
ακουστική κιθάρα) ενθουσίασαν και συγκίνησαν το πα-
ριανό κοινό. Αντίστοιχα, ο Δ. Σαββόπουλος δήλωσε εν-
θουσιασμένος με το κοινό, το θέατρο της παραλίας του 
Καθολικού και το Πάρκο, και χαρακτήρισε τη συγκεκρι-
μένη συναυλία ως «το πιο ωραίο δώρο του καλοκαι-
ριού» για τον ίδιο και τους μουσικούς του.

Του Τιμίου 
Σταυρού
Εορταστικές εκδηλώ-
σεις θα πραγματοποιη-
θούν στην Αγκαιριά και 
την Αλυκή για τον εορτα-
σμό της «Υψώσεως του Τι-
μίου Σταυρού» στις 13 και 
14 Σεπτεμβρίου.
Το πρόγραμμα εχει ως 
εξής: Κυριακή 13 Σεπτεμ-
βριου, ώρα 19 :30 Εσπερι-
νός, Δευτέρα 14 Σεπτεμ-
βρίου, ώρα 07:30 Ορθρος 
και Θεία Λειτουργία.
Μετά τη Θεία Λειτουργία 
θα προσφερθούν, παρα-
δοσιακή νηστήσιμη ρεβυ-
θάδα και άλλα κεράσματα 
στο προαύλιο του Αγ. Γε-
ωργίου, ώρα 21:00 Μου-
σικοχορευτικό Αντάμωμα 
Αγιάσου – Πάρου στο λι-
μανάκι της Αλυκής.
Τις εκδηλώσεις διορ-
γανώνουν, ο Δήμος Πά-
ρου, η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π, το Τ/Δ 
Αγκαιριάς και ο Πολιτιστι-
κός Σύλλογος Αγκαιριάς.

Ημερίδα 
για τον 
Τουρισμό
Οι απόφοιτοι του ΙΕΚ Πά-
ρου, της ειδικότητας: «ΕΙ-
ΔΙΚΟΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟ-
ΔΟΣΙΑΣ» και οι εκπαιδευ-
τικοί τους, υπό την αιγί-
δα του Δήμου Πάρου, ορ-
γανώνουν ημερίδα για τον 
τουρισμό, την Κυριακή 27 
Σεπτεμβρίου στις 7,30’ 
στην Αίθουσα του Αρχιλό-
χου στην Παροικία, γιορ-
τάζοντας με αυτό τον τρό-
πο την Παγκόσμια Ημέρα 
του Τουρισμού.
Το πρόγραμμα της ημερί-
δας θα είναι έτοιμο και θα 
δημοσιοποιηθεί έως τις 
15 Σεπτεμβρίου. 
Οι απόφοιτοι και οι εκ-
παιδευτικοί τους, ζητούν 
υποστήριξη και χορηγούς 
για τη διοργάνωση της 
ημερίδας τους.
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Σε αγωνία ακόμη οι υποψήφιοι για τη μάχη
των εκλογών

Αγώνας δρόμου για 
την κατάρτιση των 
ψηφοδελτίων
Επίσημη πρώτη της προεκλογικής περιόδου από την περασμένη Δευτέρα και αγώ-
νας δρόμου από τα κόμματα, για την κατάρτιση των ψηφοδελτίων. Η επιλογή των κα-
λύτερων και δημοφιλέστερων προσώπων είναι η επιδίωξη. 
Το τοπίο έως το τέλος της εβδομάδας, πιθανόν θα έχει ξεκαθαρίσει, γιατί οι υποψή-
φιοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι επιλέχτηκαν, ώστε να οργανωθούν και να δώσουν 
τη μάχη.
Σε ότι αφορά στις Κυκλάδες, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, στη Ν.Δ., εκτός από τον 
Βουλευτή Γ. Βρούτση, τη μάχη των εκλογών θα δώσει και ο Σταμάτης Μαύρος, ο 
οποίος υπέβαλε ήδη την παραίτησή του από τη θέση του Διευθύνοντα Συμβούλου 
των ΕΛΤΑ, ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κυκλάδων Χρ. Καφτιράνης, ενώ ένα ακόμη πρό-
σωπο προβλέπεται να είναι από τη Νάξο.
Εν τω μεταξύ, με ανακοίνωσή της στις 7 του μήνα, η βουλευτής Άρια Μανούσου - 
Μπινοπούλου γνωστοποιεί ότι «δεν θα συμμετάσχει ως υποψήφια βουλευτής στις 
εκλογές της 4ης Οκτωβρίου». Η κ. Μπινοπούλου δηλώνει ότι θα είναι δίπλα στον 
Πρωθυπουργό και διαβεβαιώνει ότι θα αγωνιστεί «στην πρώτη γραμμή».
Στο ΠΑΣΟΚ, το Εθνικό Συμβούλιο που θα αποφασίσει για την τύχη των υποψηφίων, 
αναμένεται να συνεδριάσει πιθανότατα σήμερα Τετάρτη. Έτσι, σύμφωνα με τις πλη-
ροφορίες, εκτός από τον βουλευτή Π. Ρήγα, ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει αρκετά 
πρόσωπα, θεωρούνται όμως επικρατέστεροι, ο Δ/ντής του παθολογικού τμήματος 
του Κ.Υ. – νοσοκομείο Νάξου, Γερμανός Καπίρης, ο αντινομάρχης Γ. Παπαμανώ-
λης από τη Σύρο, ενώ ακούγεται το όνομα της Άννας Ραγκούση – Νταλάρα, συζύ-
γου του Γ. Νταλάρα, για Κυκλάδες ή για Πειραιά. Το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ θα συ-
μπληρωθεί από τα ονόματα που έχει προτείνει στο κόμμα, η Νομαρχιακή Επιτροπή 
Κυκλάδων, μεταξύ των οποίων είναι: Μαρτίνος Γ., Γαλανός Νίκος, Μαρούλης Αυ-
γουστίνος, Χάνδακας Βα-
σίλειος, Θεολογίτου Σο-
φία, Πρωτονοτάριος Νί-
κος, Ψαρομίληκος Ιω-
άννης, Δεκαβάλας Γιάν-
νης, Πουσσαίος Γιώργος, 
Μαλταμπές Γιάννης, κλπ. 
Όσον αφορά στο γραμμα-
τέα του ΠΑΣΟΚ Γ. Ραγκού-
ση, επίσης το Εθνικό Συμ-
βούλιο θα λάβει την οριστι-
κή απόφαση, πληροφορίες 
όμως αναφέρουν ότι πιθα-
νότατα θα παραμείνει στη 
θέση του για ν’ αντιμετωπίσει την εκλογική μάχη και θα συμπεριληφθεί στο ψηφο-
δέλτιο Επικρατείας. 
Το όνομα του Νομαρχιακού Συμβούλου κ. Σιγάλα ακούγεται για την υποψηφιότητα 
στο ΚΚΕ, όπως και της κ. Ευδοκίας Ψαρά από τη Νάξο. 
Στο Συνασπισμό επίσης δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη το τοπίο, σχεδόν βέβαιη όμως 
είναι, η υποψηφιότητα του Νομαρχιακού Συμβούλου Νίκου Συρμαλένιου.
Στο ΛΑΟΣ έχει προς το παρόν καταθέσει υποψηφιότητα από τις Κυκλάδες ο κ. Ιω-
άννης Μπουλέμης.
Στους Οικολόγους Πράσινους βέβαιη θεωρείται η υποψηφιότητα του μαθηματικού 
Στέλλιου Ευριπιώτη από τη Νάξο.

ΠΑΣΟΚ - Γραμματεία Εθνικού Συμβουλίου
Ανάδειξη
υποψηφιοτήτων
     
Την περασμένη Πέμπτη, 3 Σεπτεμβρίου, με εγκύκλιό του, ο Γραμματέας του Εθνικού 
Συμβουλίου Γ. Ραγκούσης εξηγεί τις διαδικασίες ανάδειξης των υποψηφίων, κατ΄ 
εφαρμογή του Καταστατικού του ΠΑΣΟΚ και των διατάξεων του σχετικού Κανονι-
σμού, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας και Διαφάνειας.
Στην εγκύκλιο μεταξύ άλλων επισημαίνεται: «Προχωρούμε τις διαδικασίες ανάδει-
ξης των υποψηφίων μας για τις 
επερχόμενες βουλευτικές εκλο-
γές. Θα δώσουμε όλοι μαζί νικη-
φόρα τη μάχη σε μια κρίσιμη πο-
λιτική αναμέτρηση που θα καθο-
ρίσει το μέλλον της πατρίδας μας 
και του λαού μας. Οι διαδικασί-
ες ανάδειξης των υποψηφίων 
μας είναι αποφασιστικές, αφού 
οι υποψήφιοί μας στις βουλευ-
τικές εκλογές είναι και εκείνοι, 
που με την αξιοπιστία της δημό-
σιας παρουσίας τους και την εμ-
βέλειά τους στην κοινωνία, θα 
κάνουν το πολιτικό μας όραμα 
και σχέδιο υπόθεση του Ελλη-
νικού λαού. Αυτονόητη απόφα-
σή μας είναι να προχωρήσουμε 
στη συγκρότηση ισχυρών συνδυ-
ασμών νίκης σε κάθε νομό διασφαλίζοντας διαδικασίες αξιοκρατικής επιλογής.
Απευθυνόμαστε στα μέλη και στους φίλους του ΠΑΣΟΚ, καθώς και σε όλους τους 
πολίτες, που θέλουν να είναι υποψήφιοι ή να προτείνουν άλλη υποψηφιότητα. Να 
πάρουν μέρος στις διαδικασίες αυτές με τη βεβαιότητα ότι στο ΠΑΣΟΚ  είμαστε απο-
φασισμένοι να αναδείξουμε τους καλύτερους. Να συνδυάσουμε το αίτημα για ανα-
νέωση με την αναγνώριση της προσφοράς».
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Σχετικά με τις
Πρόωρες Εκλογές

Από διάφορες πλευρές επιχειρείται, το γεγονός των 
πρόωρων εκλογών να αποδοθεί στην «επιτυχημένη 
αντιπολιτευτική τακτική» που ακολούθησε το ΠΑΣΟΚ 
τους τελευταίους μήνες ή στην αναζήτηση από μέρους 
του Πρωθυπουργού, της ηπιότερης ήττας με πρόσχημα 
την  «πρόσφατη λαϊκή εντολή για τη λήψη των απαραί-
τητων μέτρων εξόδου από την κρίση». 
Η αλήθεια που θέλουν να αποκρύψουν όμως, είναι ότι 
οι εκλογές επιβλήθηκαν από την ανάγκη του πολιτι-
κού συστήματος να εξασφαλίσει με γοργούς ρυθμούς 
τη δυνατότητα λήψης και εφαρμογής μέτρων που προ-
ωθούν τις αναδιαρθρώσεις στη χώρα μας, στο πλαίσιο 
της πολιτικής της Ε.Ε. και προς όφελος των οικονομι-
κών κολοσσών.
Η όποια λαϊκή δυσαρέσκεια και αγανάκτηση, δυσκό-
λευε την κυβερνητική της ΝΔ για λήψη τέτοιων μέτρων. 
Με τις εκλογές λοιπόν, επιδιώκουν είτε με κυβέρνη-
ση ΝΔ είτε με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ, να εξασφαλίσουν 
τις προϋποθέσεις προώθησης αυτών των επιλογών. Η 
μετεκλογική κυβέρνηση θα έχει αποκτήσει επιχείρη-
μα για να πάρει μια σειρά από νέα αντιλαϊκά μέτρα πιο 
σκληρά από κάθε άλλη φορά, για να γεμίσει τα κρατικά 
ταμεία, που θα τροφοδοτήσουν στη συνέχεια τα μεγά-
λα οικονομικά και επιχειρηματικά συμφέροντα και όχι 
τις λαϊκές ανάγκες.
Βέβαια, οι κρατούντες φυλάνε και τα νώτα τους στην 
περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία, προωθώντας 
τα σενάρια συνεργασίας με ΣΥΡΙΖΑ  ή ΛΑΟΣ. Και αν 
κάτι τέτοιο συναντάει δυσκολίες παρά τη «σκληρή κό-
ντρα» ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, αναπτύσσουν και προβληματισμούς  
για συνεργασία αυτών των κομμάτων.
Με κάθε τρόπο και θυσία ένα είναι τελικά το ζητούμε-
νο για το πολιτικό-οικονομικό κατεστημένο της χώρας .

Να εξασφαλιστεί η κυβέρνηση που θα μπορέσει σίγου-
ρα να προωθήσει την πολιτική των αναδιαρθρώσεων . 
Η όποια λοιπόν αντιπαράθεση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, έχει να 
κάνει με την τακτική που θα ακολουθήσει για την εφαρ-
μογή της ίδιας πολιτικής, δηλαδή τα συμφέροντα του 
μεγάλου κεφαλαίου και φυσικά ποιος θα κατέχει τις 
κυβερνητικές καρέκλες.
Η μόνη πραγματικά διαφορετική πολιτική πρόταση, που 
είναι σε αντιπαράθεση με την πολιτική του δικομματι-
σμού, είναι του ΚΚΕ.
Πολύ πριν ξεσπάσει η κρίση, όταν οι αριθμοί ευημε-
ρούσαν αλλά τα πλατιά λαϊκά στρώματα στέναζαν, το 
ΚΚΕ κόντρα σε όλες τις άλλες πολιτικές δυνάμεις έβα-
ζε το ζήτημα μιας άλλης πολιτικής σε όλους τους το-
μείς προς όφελος του λαού.
Ας θυμηθούμε μόνο τη δικαίωση του ΚΚΕ στα ζητήμα-
τα της εξωτερικής πολιτικής όπως και της επερχόμε-
νης, τότε, οικονομικής κρίσης.
Οι εκλογές αυτές είναι κρίσιμες. Αν το αποτέλεσμα δώ-
σει μια  αυτοδύναμη ή όχι κυβέρνηση  με κοινοβουλευ-
τική άνεση, τα μέτρα που θα παρθούν είναι πολλά και 
ιδιαίτερα επώδυνα για τα λαϊκά στρώματα.
Ο μόνος τρόπος να μπουν εμπόδια στο ενδεχόμε-
νο εφαρμογής αυτής της πολιτικής, είναι η παραπέρα 
ισχυροποίηση του Κ.Κ.Ε, είτε συμφωνεί κανείς στο σύ-
νολο της πολιτικής του πρότασης είτε όχι.
Η ίδια η ζωή απέδειξε ότι μόνος πραγματικός συμπα-
ραστάτης των εργαζομένων, των αυτοαπασχολούμενων 
και μικρών επιχειρηματιών, της φτωχής αγροτιάς, της 
νεολαίας και των γυναικών, είναι το ΚΚΕ με την συνε-
πή πολιτική του.
Αυτή ακριβώς η πολιτική, αν ενισχυθεί, μπορεί να απο-
τελέσει ισχυρό ανάχωμα στην όποια κυβερνητική πολι-
τική μετεκλογικά και εφαλτήριο ανασύνταξης και αντε-
πίθεσης του λαϊκού κινήματος.

Κομματική Οργάνωση Βάσης 
Πάρου- Αντιπάρου του Κ.Κ.Ε.

Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ 
του Παναγιώτη Ρήγα
Βουλευτή Κυκλάδων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Ώρα ευθύνης για κόμματα, 
πολιτικούς αλλά και 
πολίτες
Η εκλογική αναμέτρηση της 4ης Οκτωβρίου, μας 
βάζει όλους μπροστά στις ευθύνες μας. Όλους! 
Πολιτικά κόμματα, πολιτικούς και πολίτες.
Οι στιγμές είναι ιστορικές και κρίσιμες για το μέλ-
λον της χώρας. Δύο μόλις χρόνια μετά τις προη-
γούμενες, πρόωρες εκλογές του Σεπτεμβρίου 
του 2007, ο κ. Καραμανλής προκηρύσσει και πάλι 
εκλογές, επικαλούμενος τους ίδιους ακριβώς λό-
γους με τότε και υποσχόμενος τα ίδια ακριβώς που 
και τότε μας υποσχέθηκε. «Νωπή λαϊκή εντολή για 
να προχωρήσει σε τομές και μεταρρυθμίσεις και 
να βγάλει τη χώρα από την κρίση».
Ειλικρινά, ουδέποτε στο παρελθόν υπήρξε Πρωθυ-
πουργός που να προκάλεσε τόσο βάναυσα και με 
τέτοια υποκρισία και θράσος τη νοημοσύνη και την 
αξιοπρέπεια των ελλήνων πολιτών.
Ο Πρωθυπουργός, που στήριξε την άνοδό του και 
την παραμονή του στην εξουσία στην κατασυκο-
φάντηση των πολιτικών του αντιπάλων, στη δημα-
γωγία, στις ψεύτικες υποσχέσεις και υποκατέστη-
σε την πολιτική με την επικοινωνία, καλεί σήμερα 
τους πολίτες να επιλέξουν ανάμεσα στην υπευθυ-
νότητα και το λαϊκισμό.
Ειλικρινά, πόσο αξιόπιστος μπορεί να θεωρηθεί 
σήμερα ο κ. Καραμανλής όταν ομολογεί την χρεο-
κοπία της χώρας ως αποτέλεσμα της δικής του πο-
λιτικής και ταυτόχρονα ζητά την ανανέωση της λα-
ϊκής εντολής στο πρόσωπό του; Πως είναι δυνα-
τόν ο «πρωταθλητής» της κενόλογης ρητορίας, του 
ανούσιου βερμπαλισμού και του μηδενικού έργου, 
να διεκδικεί για τον εαυτό του και την παράταξή 
του την επιβράβευση και την επανεκλογή; Πεντέμι-
σι χρόνια διακυβέρνησης του κ. Καραμανλή και της 
Νέας Δημοκρατίας, δυστυχώς, ήταν αρκετά για να 
οδηγηθεί η χώρα στο χείλος του γκρεμού. 
Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων για το μέλλον της 
πατρίδας έφθασε. Στις 4 Οκτώβρη, ο ελληνικός 
λαός με την ψήφο του θα σηματοδοτήσει τη μεγά-
λη ανατροπή, απαιτώντας αλλαγή πορείας.
Η ώρα της ευθύνης έχει σημάνει για όλους.
Η χώρα χρειάζεται νέα κυβέρνηση, που θα στηρί-
ζεται σε νέα, ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
και θα εφαρμόσει άμεσα σχέδιο εξόδου από την 
κρίση.
Η ώρα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. και του Γιώργου Παπανδρέ-
ου έχει φθάσει. Για μια ακόμα φορά, σε κρίσιμες 
ώρες για τη χώρα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα κληθεί να ανα-
λάβει την ευθύνη της διακυβέρνησης. Με ολοκλη-
ρωμένο κυβερνητικό πρόγραμμα, με σαφείς θέ-
σεις και λύσεις για όλα τα μεγάλα ζητήματα που 
απασχολούν τη χώρα, το ΠΑ.ΣΟ.Κ. θα αποδυθεί 
άμεσα στη δύσκολη προσπάθεια ανάταξης της οι-
κονομίας. Ήδη, έχουν ανακοινωθεί από τον Πρό-
εδρό μας οι πέντε μεγάλες, εθνικές προτεραιότη-
τες και έχουν εξειδικευθεί οι προτάσεις για όλα τα 
επιμέρους θέματα.
Στις 5 Οκτώβρη, μια νέα, ελπιδοφόρα πορεία ξεκινά 
για την Ελλάδα. Με Πρωθυπουργό τον Γιώργο Πα-
πανδρέου και με τη νέα Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., 
η πατρίδα μας θα δώσει τη μάχη της ανάπτυξης και 
της προόδου. Μπορούμε πλέον να ελπίζουμε και 
να αισιοδοξούμε για το μέλλον.

Τα άσχημα της 
κάλπης
Καμία
προσλήψη
«Παγώνουν», οι προσλή-
ψεις σε Δημόσιο και ΟΤΑ 
έως ότου ορκιστεί η κυ-
βέρνηση, που θα προ-
κύψει από τις εκλογές. 
Όπως έγινε γνωστό από 
το ΑΣΕΠ, το «πάγωμα» 
αφορά όλες τις διαδικα-
σίες ακόμη και την έκ-
δοση προσωρινών ή ορι-
στικών αποτελεσμάτων ή 
και ενστάσεων σε διαγω-
νισμούς. 
Το γεγονός αυτό, πη-
γαίνει ακόμη πιο πίσω, 
το θέμα της πρόσληψης 
των ανθρώπων που εί-
χαν βοηθήσει στη διά-
σωση των ναυαγών του 
Σαμίνα. Η προκήρυξη 
από το ΥΕΝ, για προσλή-
ψεις στο λιμενικό σώμα, 
αναβάλλεται επ’ αόρι-
στον…δυστυχώς.

ΕΠΑΛ 
Πάρου
Στο 1ο ΕΠΑΛ Πάρου 
από φέτος θα λειτουρ-
γήσει τμήμα “Βοηθών 
Βρεφονηπιοκόμων”.

Ο Διευθυντής
Ν. Φλέσσας
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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (κρεβά-
τια, κομοδίνα, τουαλέτα κ.λ.π) πωλείται 
σε άριστη κατάσταση, σε τιμή ευκαιρίας. 
Τηλ.:6974447740

SEAT TOLEDO 1.600cc, μοντέλο ’96 πωλεί-
ται σε άριστη κατάσταση. Τηλ.:22840 24253 

AIR CONDITION FUJITSU R-410A 36.000 BTU 
(κασέτα οροφής), πωλείται σχεδόν αμετα-
χείριστο. Τιμή: 1.850€. Τηλ.:6938748863

ΔΥΟ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ (χωρίς πλάτη) πωλούνται, 
ταπετσαρία καπιτονέ μαύρη 1,80 χ 0,50 χ 
0,45 εκ. ύψος. Κατάλληλοι για κατάστημα, 
γραφείο ή ιατρείο. Τιμή: 450€ για τους δύο 
και 250€ για τον ένα. Τηλ.:6938748863 

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ - ΠΙΤΣΑ-
ΡΙΑ εν ενεργεία, πωλείται πλήρως εξο-
πλισμένο στον Πρόδρομο. Τιμή: 37.000€. 
Τηλ.:6976210445.

ΠΑΙΔΙΚΗ ΓΑΛΑΖΙΑ ΚΟΥΝΙΑ πωλεί-
ται με το στρωματάκι της 200€ και ρη-
λάξ- καθισματάκι αυτοκινήτου μπλε 100€. 
Τηλ.:6974104576

ΔΥΟ ΜΟΝΑ ΣΤΡΩΜΑΤΑ πωλούνται 100€, ροζ 
μεταλλικό ημίδιπλο κρεββάτι 100€ και μινι 
κουζινάκι με φούρνο 100€, δώρο χύτρα. 
Τηλ.:6974104576

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ σε τιμές κάτω του κόστους οι 
κουζίνες & τα κουφώματα της έκθεσης 
λόγω ανακαίνισης. Αντιπροσωπεία Sylor, 
Λεύκες, Πάρος. Τηλ.:22840 42078

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πωλείται, 
εν ενεργεία, πλήρως εξοπλισμένο, στην 
παραλία της Παροικίας. Τηλ.:6973438183

ΜΗΧΑΝΗ ΕΞΩΛΕΜΒΙΑ MERCURY (XR10) HP 
σε άριστη κατάσταση λίγες ώρες λειτουρ-
γίας, σε χρήση αυτή τη στιγμή. Τιμή 800€. 
Τηλ.:22840 61640, 22840 61374.

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΝΑΟΥΣΑ στην παλιά πόλη, ερειπωμένη οι-
κία 90τ.μ. σε οικόπεδο σχεδίου 300τ.μ., 

ευκαιρία 130.000€. Με-
σιτικό γραφείο ΚΑΡΟΛΙ-
ΝΑ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ, τηλ.: 22840 
52225, 6944856105

ΛΕΥΚΕΣ, μονοκατοι-
κία 117τμ ενός χρόνου 
σε ύψωμα με μοναδι-
κή & ανεμπόδιστη θέα 
στο Αιγαίο, σε οικόπεδο 
4 στρεμμάτων & με δυνα-
τότημα επιπλέον δόμησης 
100τμ, 3 υ/δ, ενεργειακό 
τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, 
δεξαμενή, τιμή 550.000€ 
ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 
2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-51

ΝΑΟΥΣΑ 2χλμ από το κέντρο του οικι-
σμού, νεόδμητη κατοικία 140τμ σε 3 επί-
πεδα, 4 υ/δ, 3 μπάνια, βεράντες με ωραία 
θέα στη Νάουσα ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 
2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ01-160

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ, νεόδμητη μεζονέτα 107τμ 
τριών επιπέδων σε συγκρότημα κατοικι-
ών με πισίνα, 3 υ/δ (ένα σε κάθε επίπε-
δο), πολύ καλή κατασκευή, απόσταση με 
τα πόδια από παραλία ASPIS REAL ESTATE 
ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ02-94

ΛΕΥΚΕΣ, επαγγελματική στέγη 85τμ για 
μίσθωση ή και για πώληση ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-52

ΠΑΡΟΣ, ξενοδοχειακή μονάδα 30 δωματί-
ων με πισίνα και πολλούς κοινόχρηστους 
χώρους, σε πολύ καλό σημείο & 100μ από 
παραλία, θέα θάλασσα, πολύ καλή επέν-
δυση ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 
www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-
57

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώ-
ροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, ανεξάρτητος 
ξενώνας, μεγάλη κουζίνα πλήρως εξοπλι-
σμένη, βεράντες, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, κήπος 810τ.μ., πισί-
να. 460.000€. Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 113τ.μ., πετρόκτιστη με 
την πιο ωραία θέα του νησιού για απαι-
τητικούς. Μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
bbq, κήπος φυτεμένος, γκαράζ, 285.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768. 

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρεβατο-
κάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 μπάνια, τζα-
κούσι, σαλόνι, καλοριφέρ, πισίνα, βερά-
ντες με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 320.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινούργια πετρό-
χτιστη οικία 89τ.μ., καλοριφέρ, πάρκινγκ, 
κήπος, πέργολες. 155.000€ Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρόχτιστη οικία 
45τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες βεράντες, 
πέργολες, καλοριφέρ, κήπος 85.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 95,3τ.μ. πετρόχτιστη, με κτή-
μα 2.000τ.μ., βεράντες, καλοριφέρ, τα-
ράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 185.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 50τ.μ. περίπου, πετρόχτι-
στη, με κτήμα 1.000τ.μ., βεράντες, κα-
λοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
95.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 

www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 65τ.μ. ημιτε-
λής (στα μπετά), με κτή-
μα 1.350τ.μ., βεράντες, καλο-
ριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρι-
νη μάντρα. 100.000€ Ή απο-

περατομένο 145.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τ.μ. πετρόχτι-
στη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμα-
ρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, καλορι-
φέρ, μεγάλες βεράντες με πέργολες, κή-
πος περιφραγμένος. 205.000€. Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣ-
ΜΑΤΩΝ, πω-
λείται πλή-
ρως εξοπλι-
σμένη με παρ-
κινγκ, κήπο 
σε εμφανίσι-

μη ζώνη. Τιμή ευκαιρίας. Τηλ.:6978438262

ΑΛΥΚΗ διαμέρισμα 60τ.μ. 1ο ορόφου 2υ/δ 
και studio 30τ.μ. 1ο ορόφου εφαπτόμενα 
στην αμμώδη παραλία και με καταπληκτι-
κή θέα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.:22840 22070, 
210 8087501, 6972700100

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, διαμέρισμα 67τ.μ. 2υ/δ 
master, wc, σαλόνι με τζάκι, θέρμαν-
ση καλοριφέρ, πισίνα, bbq, θέα θάλασ-
σα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.:22840 22070, 210 
8087501, 6972700100

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικία 70τ.μ. καινούργια 
πετρόκτιστη, μεγάλη κουζίνα, 2 δωμάτια, 
μεγάλες βεράντες, καταπράσινος κήπος 
138τ.μ., πολύ κοντά στη παραλία της Αλυ-
κής. Τηλ.:22840 91869, 210 8958111

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλιά κατοικία εντός οι-
κισμού 73τ.μ. σε οικόπεδο 400τ.μ., απε-
ριόριστη θέα, πρόσβαση με αυτοκίνητο. 
Τηλ.:22840 42423, 6971962021

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, μεζονέτες ή βιλίτσες καινούρ-
γιες από 90 – 135τ.μ. σε οικόπεδο 342τ. 
έκαστη, 250μ.από τη θάλασσα, απεριόρι-
στη θέα. Από 185.000€.Ευκολίες πληρω-
μής. Τηλ.:9676355297

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται επιχείρηση ειδών δώ-
ρου και εποχιακών λόγο οικογενεια-
κών υποχρεώσεων. Τιμή: 40.000€. Tηλ.: 
6942808306

ΛΕΥΚΕΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ), πωλείται επι-
χείρηση είδη δώρων/βιβλιοχαρτοπωλείο. 
Τηλ.:22840 44000, 6974496797

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, σε μικρό και ήσυχο συ-
γκρότημα, πωλείται νεόδμητο διαμέρισμα 
60τμ.με ανεμπόδιστη θέα θάλασσα. Απο-
τελείται από 2υ/δ, 1 μπάνιο, μεγάλο καθι-
στικό με τζάκι, επιπλωμένη κουζίνα, μεγά-
λες βεράντες, πέργκολα, δύο θέσεις παρ-
κινγκ και κοινόχρηστη πισίνα. Τιμή πώλη-
σης 135000€. Τηλ.:6934782680.

ΠΙΣΩ ΛΙΒΑΔΙ, σε νεόδμητο συγκρότημα, 
πολυτελής διώροφη μεζονέτα 93τμ, υψη-
λών προδιαγραφών. 900τμ κήπος, απερι-
όριστη θέα θάλασσα, 2 υπνοδωμάτια, 2 
μπάνια, μεγάλο καθιστικό, επιπλωμένη 
κουζίνα, μεγάλες βεράντες, πέργκολα, 2 
θέσεις πάρκινγκ. Τιμή πώλησης 232000€. 
Τηλ.:6934782680

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, πωλείται συγκρότημα, βίλα 
και έξι γκαρσονιέρες, για εκμετάλλευ-
ση ή κατοικία, κοντά σε ασφαλτόδρομο. 
Τηλ.:22840 42718,6937640538

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ πωλούνται 2 κατοικίες υπό 
ανέγερση με κήπο, απεριόριστη θέα 
και αυτόνομη θέρμανση. Πληροφορίες 
694554671,6948104060

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΠΑΡΟΣ, παραθαλάσσιο οικόπεδο 1.033τμ 
εντός σχεδίου, τιμή 300.000€ ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-41

ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ, οικόπεδο 550τμ εντός οι-
κισμού, χτίζει 200τμ, εύκολη πρόσβα-
ση, τιμή 70.000€ ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 
2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 

Κωδικός: ΠΠ01-158

ΛΩΛΑΝΤΩΝΗΣ, αγροτεμάχιο 8.200τμ σε 
πολύ ήσυχο σημείο & με ωραία θέα, 1 χλμ 
από την ομώνυμη παραλία ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr Κωδικός: ΠΠ01-163

ΠΥΡΓΑΚΙ, αγροτεμάχιο 8.700τμ σε ήσυ-
χο σημείο, 500μ από θάλασσα & με ωραία 
θέα ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 
www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-
161

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, παραθαλάσσιο οικόπεδο 
4,5 στρεμμάτων πάνω σε παραλία ASPIS 
REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-86 

ΑΜΠΕΛΑΣ αμφιθεατρικό οικόπεδο 8.185τ.μ. 
επίσης άλλο οικόπεδο 6.000τ.μ. με μικρή 
οικία 50τ.μ. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ Τηλ.:22840 
22070, 210 8087501, 6972700100

ΔΡΥΟΣ (ΠΥΡΓΑΚΙ) μοναδικό οικόπεδο 
6.650τ.μ. (με άδεια), επίσης άλλο οικόπε-
δο 6.165τ.μ. αμφιθεατρικό. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
Τηλ.:22840 22070, 210 8087501, 
6972700100

ΠΑΡΟΣ (ΝΑΟΥΣΑ), θέση Ανάληψη, οικό-
πεδο οικοδομήσιμο 300τ.μ., με άδεια για 
50τ.μ. + 50τ.μ. υπόγειο. 65.000€, έτερον 
χωρίς άδεια 45.000€ www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
– ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΑΛΑΜΙ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται διαμέρι-
σμα 1 υδ, καινούργιο, αυτόνομη θέρμανση, 
θέα θάλασσα. Τηλ.:6937417929 

ΚΑΜΠΟΣ (έναντι Αντιπάρου), ενοικιά-
ζεται τριάρι ισόγειο επιπλωμένο 55τ.μ., 
2 υ/δ, σε μεγάλο κτήμα. Καταπληκτική 
θέα προς Αντίπαρο. Για περίοδο Σεπτέμ-
βριο – Ιούνιο, ιδανικό για εκπαιδευτικό. 
Τηλ.:6976723092 – 210 9888278.

ΑΘΗΝΑ, ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ενοικιάζεται, 
90τμ με 2 κρεββατοκάμαρες, μπάνιο, wc, 
ενιαία κουζίνα - σαλονοτραπεζαρία, αυ-
τόνομη θέρμανση. Πλησίον σχολείων, Ίλι-
ον, Φιλιατών 79, τηλ.:22840 91951

ΙΣΟΓΕΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ενοικιάζεται, 55τμ.
στο Ν. Φάληρο έναντι σχολείων Καστέλ-
λας και Ραλλείου Ακαδημίας, με ελά-
χιστα κοινόχρηστα. Πληροφορίες 22840 
41201,6936263418

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται σε 
ήσυχη περιοχή κοντά στο Γυμνάσιο, 90τμ. 
με κεντρική θέρμανση. Τηλ.:6946694400

ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται στη περιο-
χή Πατούμενος – Κούναδος 85τμ. ανε-
ξάρτητη με κεντρική θέρμανση και θέα. 
Τηλ.:6946694400

ΚΑΙΝΟΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 150τμ. ενοικιάζε-
ται στον Αρχίλοχο, στον κεντρικό δρόμο 
απέναντι από την ΕΞΠΑ, με 3 υ/δ, 2 μπά-
νια, κουζίνα, σαλόνι με θέρμανση. Για 
μόνιμη κατοικία ή γραφεία. Τηλ.:22840 
21130,6947188701 

ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΗ ενοικιά-
ζεται στα Μάρμαρα Πάρου. Τηλ.:22840 
42616,52238

ΣΠΙΤΙ 35τμ. ενοικιάζεται για Σεπτέμβριο 
και Οκτώβριο εξοπλισμένο στην εξο-
χή (Καντινελιές- 2,5χλμ από Νάουσα). Τηλ 
6973010699, 22840-53131.

ΠΟΛΥΤΕΛΕΣ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 75τμ. ενοικιάζε-
ται εντός μικρού συγκροτήματος, με κή-
πους, κούνια, πάρκινγκ, σε μαγευτική το-
ποθεσία ακτής Δρυού πλήρως εξοπλισμέ-
νο. Τηλ 22840 53131, 6973010699

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζονται διαμερίσματα πε-
ριοχή Δρυός με παρκινγκ και κήπο 35τ.μ. 
Τηλ.:22840 41024, 6977851991.

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ κάτοικος Πάρου, ανα-
λαμβάνει την φύλαξη βρεφών – παιδιών 
– ηλικιωμένων. Απογευματινές – βραδινές 
ώρες. Tηλ.: 6972090756 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ μαθηματικών, φυ-

σικής και χημείας παραδίδονται σε παιδιά 
γυμνασίου. Τηλ.:6938485187
ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΙΑΝΟΥ και θεωρη-
τικών, παραδίδει αριστούχος του τμήματος 
μουσικών σπουδών σε μαθητές Δημοτικού 
– Γυμνασίου. Τηλ.:6936734343 

ΚΥΡΙΑ ΜΕ ΚΑΛΗ ΓΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ & ΑΓ-
ΓΛΙΚΩΝ αναλαμβάνει καθαρισμό σπιτιών, 
γραφείων, εταιρειών. Επίσης αναλαμβάνει 
φροντίδα ηλικιωμένων. Τηλ.:6987926645 

ΚΟΠΕΛΑ ζητά εργασία για όλο το χρόνο σε 
καφετέρια ή ταβέρνα. 6987926645 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μαθή-
ματα σε μαθητές Δημοτικού-Γυμνασίου-
Λυκείου. Τηλ.:6946713374

ΚΟΠΕΛΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ αναλαμβάνει 
φύλαξη μωρού ή παιδιού στην περιοχή της 
Νάουσας. Πληροφ.: 22840 52405

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ στον χώρο σας 
επισκευές – αναβαθμίσεις Η/Υ, εκ-
μάθηση και εγκατάσταση προγραμ-
μάτων, εγκαταστάσεις περιφερεια-
κών και ασύρματων δικτύων, συναρ-
μολόγηση Η/Υ με υλικά κατ’ επιλογή.  
Τηλ.:694 6205503

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται στο πρατήριο άρτου/
ζαχαροπλαστικής «Μάρω Γεύσεις Ποιό-
τητας» στην Παροικιά, με γνώσεις ταμεί-
ου και χαμόγελο,με μόνιμη απασχόληση. 
Τηλ.:6979673250

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται για εργασία στο κομ-
μωτήριο της Αλυκής. Τηλ.:22840 91172, 
6945047477. Κυρία Έφη. 

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ για μόνιμη απα-
σχόληση στο PAROS TENNIS and SPORTS 
CLUB. Απαραίτητη η γνώση αγγλικών και 
Η/Υ. Τηλ.:6970033698 & 6936240908

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ ζητείται 
για εργασία σε κέντρο ξένων γλωσσών. 
Τηλ.:22840-21778

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥ-
ΣΑ ζητείται. Μπουφέ, σέρβις για πρωινή, 
απογευματινή εργασία χειμώνα-καλοκαίρι. 
Τηλ.:6973745218, 22840 51833

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ζητείται για χειμερινή απα-
σχόληση σε τουριστικό γραφείο. Απαραίτη-
τες γνώσεις αγγλικής γλώσσας, computer, 
δίπλωμα οδήγησης. Τηλ.:22840 22302 

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για μόνιμη ετήσια 
απασχόληση. Τηλ.:6932393098

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΒΟΗΘΟΣ για συνεργείο αυτοκινή-
των. Τηλ.:22840 28459

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ - ΠΩΛΗΤΗΣ ζητείται από 
το κατάστημα ΥΔΡΩ. Τηλ.:επικοινωνίας 
6944919529 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται, μόνιμος κά-
τοικος Πάρου, για πλήρη απασχόλη-
ση σε λογιστικό γραφείο, Παροικία. 
Τηλ.:6972020905, 6972016151.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ – ΖΗΤΗΣΗ

ΟΙΚΙΑ ζητείται με 3υ/δ για όλο το χρόνο, σε 
Παροικία ή Νάουσα. Τηλ.:6932370370 

ΣΠΙΤΙ με δύο υπνοδωμάτια και καλοριφέρ, 
παρκινγκ, για μόνιμη εγκατάσταση στη Νά-
ουσα, 6979390856

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Ο Μιχάλης Γεώργιος του Χαράλαμπου και 
της Παρασκευής το γένος Μέξη κάτοικος 
Παροικίας Πάρου και η Αλμπιόνα Γκίνι του 
Ζέρ και της Μαρίας το γένος Τζιόκα κά-
τοικος Παροικίας Πάρου πρόκειται να πα-
ντρευτούν και ο γάμος θα γίνει στην Πα-
ροικία της Πάρου.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ

Τα παιδιά, τα εγγόνια και οι λοιποί συγγε-
νείς της πολυαγαπημένης μας ΑΣΠΑΣΙΑΣ 
ΜΑΛΑΜΑΤΕΝΙΟΥ του Λιν, εκφράζουν θερ-
μές ευχαριστίες για την συμμετοχή σας στο 
βαρύτατο πένθος μας.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00€
Έγχρωμη αγγελία: 10,00€
Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 15,00€
Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,25€ / λέξη

Απλή αγγελία ιδιωτών ως 15 λέξεις,
ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις.
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Στέλλα Φυρογένη προς εμπόρους

«Είμαστε συνοδοιπόροι»
Η κ. Στέλλα Φυρογένη, γραμματέας του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων, σε συνέχεια του δημοσιεύματος 
γύρω από τον «πόλεμο» συμφερόντων στον εμπορικό κόσμο του νησιού μας, με επιστολή της που απευθύνεται 
προς τους εμπόρους, ουσιαστικά αποστασιοποιείται από την ανακοίνωση που κυκλοφόρησε από τους τέσσερις 
προέδρους των συλλόγων ενοικιαζομένων δωματίων. Στην επιστολή της μεταξύ των άλλων η κ. Φυρογένη επιση-
μαίνει: «Όποιος πιστεύει ότι μόνο στο δικό του τομέα παρατηρούνται πιέσεις και απειλές επιβίωσης, δεν έχει παρά 
να σκύψει και στον τουριστικό τομέα, στον οποίο στηρίζεται όλο το οικονομικό σύστημα, όχι μόνο του νησιού μας, 
αλλά και της Ελλάδας και να δει τι γίνεται. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίος ο πόνος και η ανησυχία όλων, μα όλων, για 
το πώς πάνε τα πράγματα στον τουρισμό αυτή τη δύσκολη χρονιά.
»Για εμάς τους ανθρώπους λοιπόν του τουρισμού, η πραγματικότητα της αγοράς έχει να κάνει με ανταγωνισμό 
κολοσσών, που αγοράζουν εξευτελιστικά δωμάτια με 12 ευρώ, με Tour orerator που στήνουν άγνωστους προο-
ρισμούς με στόχο το κέρδος, με βίλες που νοικιάζονται στην αλλοδαπή, με καμάκια που πια έχουν φτάσει στις 
μπουκαπόρτες των καραβιών. Για εμάς, η «υπεραγορά» του τουρισμού είναι ήδη εδώ… Όποιος από εμάς λοι-
πόν δεν έχει καταλάβει ότι υπάρχουν και αλλού πορτοκαλιές που κάνουν πορτοκάλια, πολλές φορές πιο ζουμε-
ρά, πιο όμορφα τοποθετημένα στην αγορά, πιο ελκυστικά και πιο φτηνά και απλά κάθεται και τα παρατηρεί, απλά 
γκρινιάζει και δεν φροντίζει ν’ αλλάξει, να βελτιωθεί, να εκσυγχρονιστεί, να εκπαιδευτεί, ν’ αναβαθμιστεί, ας μην 
περιμένει κανένα κράτος και καμιά υπηρεσία να τον σώσει.
»Αγαπητοί φίλοι, οι συντελεστές παραγωγής για μερικούς, είναι μόνο τρεις: κεφάλαιο, γη και εργασία, αλλά για 
πολλούς από εμάς, είναι ένας τέταρτος που ακούει στο όνομα επιχειρηματικότητα. Ανασκουμπωθείτε λοιπόν, 
αδράξτε τις ευκαιρίες βελτίωσης της επιχείρησής σας, το ΕΣΠΑ τρέχει, τρέξτε λοιπόν και ‘σεις.
»Το ότι, πολυκαταστήματα ανοίγουν ή θα ανοίξουν, δεν έχει να κάνει με πόλεμο μιας μερίδας εναντίον μιας άλ-
λης, αλλά με την πραγματικότητα, ότι, όπου, όποιος ή όποια και αν ανήκει, όλοι είμαστε καταναλωτές και αυτό που 
θέλουμε είναι εξορθολογισμός της αγοράς. Το να απαγορεύσουμε να γίνονται νέα, πιο μεγάλα και σύγχρονα ξε-
νοδοχεία για να δουλεύουμε μόνο εμείς, δεν βγάζει πουθενά. Το να εκσυγχρονιστούμε, να ψάξουμε άλλες αγο-
ρές, να διαφοροποιηθούμε, κάνει τη διαφορά. Βοηθήστε, να σας βοηθήσουμε. Και βοηθήστε μας έμπρακτα και 
πιστέψτε με, ο ικανοποιημένος πελάτης δεν χάνεται εύκολα. Η αγορά, όπως υποστηρίζει έτσι και φτύνει, όπως 
στηρίζει έτσι και ξεβράζει.
»Αγαπητοί φίλοι, σας θεωρούμε συνοδοιπόρους σ’ αυτό το νησί. Απλά χρειάζεται προσοχή από όλους μας, για 
να μη φτάσουμε στο σημείο να εκτυλίσσονται σκηνές σας αυτές από το θεατρικό του Ντάριο Φο «Δεν πληρώνω, 
δεν πληρώνω!».

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΩΝ

Το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενής.....
Αφήνω τους χαριτωμένους προλόγους και περνώ κατ’ ευθείαν σε ότι με προσβάλει. Ό,τι θα έπρεπε να προ-
σβάλει κι εσάς. Όταν διάβασα σε περασμένο τεύχος σας, ότι με απόφαση του Δήμου Πάρου, θα επιβάλλονται 
πρόστιμα σε όσους παρανομούν σε σχέση με την καθαριότητα, γέλασα πολύ! Ποιος είναι αυτός που θα επιβά-
λει αυτά τα πρόστιμα; Ποιος είναι αυτός, που κάνει περιπολίες στους δρόμους μας, για να εντοπίσει τους πα-
ραβάτες; Παράδειγμα, στην συναυλία της Α. Βίσση, παρανομήσαμε όλοι, αφήνοντας πίσω μας έναν - πρώτης 
τάξεως - σκουπιδότοπο. Γιατί είναι υποχρεωμένος ο δήμος να πάει να τα μαζέψει; Εμείς χεράκια, δεν έχου-
με; Κάθε ένας πολίτης της Πάρου χρειάζεται ξοπίσω του έναν δημοτικό υπάλληλο να του μαζεύει τα σκουπί-
δια; Σκουπίδια που δεν συγκεντρώνονται μόνο σε χώρους εκδηλώσεων. Σκουπίδια που πετάμε από τα αυτοκί-
νητά μας, σκουπίδια που αφήνουμε στις παραλίες, σκουπίδια γενικώς και παντού! Κάτι που στους ξένους εί-
ναι αδιανόητο, διότι σέβονται και αγαπούν τον τόπο τους. Είμαστε τόσο έξυπνος λαός αλλά δεν κατευθύνου-
με τη νοημοσύνη μας σε στόχους που θα αναβαθμίσουν το περιβάλλον μας, ΠΑΣΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΓΑ-
ΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ!

Ανθούλα Καγκελάρη 

Πρέπει
Πρέπει να το χωνέψουμε – να καταλάβουμε όλοι,
ότι δεν είναι η ζωή – ανθόσπαρτο περβόλι.
Πρέπει ν’ αγωνιστείς σκληρά – και να ιδροκοπήσεις
Για να έχεις τ’ απαραίτητα – σαν άνθρωπος να ζήσεις.
Και όσοι θέλουν πιο πολλά – λεφτά στο πορτοφόλι,
θα πρέπει να δουλεύουνε – ακόμα και τη σκόλη. 
Πρέπει να σπείρεις τον καρπό – αν θέλεις να θερίσεις, 
κι’ από ψωμί το σπιτικό – ποτέ να μη στερήσεις.
Πρέπει αγάπη και στοργή – στην οικογένειά μας 
Να ενδιαφερόμαστε – πολύ για τα παιδιά μας.
Εκτός από τις συμβουλές – τι πρέπει να προσέχουν
και παραδείγματα αρετής – χρειάζεται να έχουν.
Πρέπει να έχουν συνεχώς – ορθάνοιχτα τα μάτια, 
γιατί υπάρχουν πονηρά – κι’ άσχημα μονοπάτια.
Πρέπει να κάνεις τον τυφλό – όσα στραβά κι’ αν βλέπεις,
κοίτα το οικονομικό – για το καλό της τσέπης.
Χρειάζεται να κάνουμε – λίγη οικονομία 
και να μην θέλουμε ταξί – έχει λεωφορεία.
Πρέπει και λίγη δίαιτα – καλό για την υγεία 
και όχι για τα φαγητά – τόση πια λαιμαργία.
Πρέπει, γιατί η μπάκα μας – συνέχεια φουσκώνει
κι’ όλο στενεύει η βράκα μας – και το λουρί τελειώνει.
Πρέπει στις πόρτες μας διπλές – να έχουμε αμπάρες, 
σήμερα σε σκοτώνουνε – για πενταροδεκάρες.
Πρέπει να είσαι σοβαρός – μη λες το μέλι ξύδι
και από πίτα που δεν τρως – ας γίνει κουντουρίδι.
Πρέπει αν ψέματα θα πεις – κι’ ανθρώπους αδικήσεις,
αν δεν εξομολογηθείς – μην πας να κοινωνήσεις.
Πρέπει αν έχεις έρωτες – παλιούς να τους ξεχάσεις, 
όταν δεν θες το σπιτικό – που έχεις να χαλάσεις.
Πρέπει να λησμονήσουμε – κάποιες κακές συνήθειες,
είναι πολλοί που τις ψευτιές – τις έχουν για αλήθειες.
Πρέπει να είναι ήσυχη – και η συνείδησή μας,
όταν θα πούμε το στερνό – αντίο στη ζωή μας.

   Κων/νος Γ. Δεληγραμμάτης

Η ήπια άθληση …
απομακρύνει το μπαλονάκι 
Στο γυμναστήριο 
για …απόφραξη
Για ορισμένους ασθενείς με απόφραξη στις αρτηρίες 
της καρδιάς, η ήπια, συστηματική άσκηση δίνει καλύτε-
ρα αποτελέσματα από ό,τι η αγγειοπλαστική και οι για-
τροί θα πρέπει να προσπαθούν περισσότερο να τους 
πείσουν να γυμνάζονται. Αυτό εκτίμησαν αρκετοί ειδι-
κοί σε Ευρωπαϊκό συνέδριο Καρδιολογίας, που έγινε 
την περασμένη εβδομάδα.
Έρευνα που δημοσίευσε το 2004 πανεπιστημιακός καρ-
διολόγος, διαπίστωνε ότι το 90% των καρδιοπαθών που 
έκανε συστηματικά ποδηλασία, είχε απαλλαχθεί από τα 
καρδιακά προβλήματά του ένα χρόνο μετά την έναρξη 
του προγράμματος άσκησης.
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Σε καλό επίπεδο τα σχολεία Πάρου - 
Αντιπάρου στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Στην κατάλληλη στιγμή 
η ανέγερση του 2ου 
Γυμνασίου

Μικροπροβλήματα στα σχολεία της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

«Αγκάθι» το 2ο 
Δημοτικό Παροικιάς

Σε καλό επίπεδο είναι τα σχολεία της Πάρου και της Αντιπάρου Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τόσο σε κτηριακό όσο και σε εκπαιδευτικό προσω-
πικό, με εξαίρεση κάποια μικροπροβλήματα, ασφαλώς όμως με το «αγκάθι» του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου στην Παροικιά. Ένα ζήτημα, για το οποίο, γονείς και δάσκαλοι 
τρέχουν, αλλά δεν φτάνουν στο ποθητό αποτέλεσμα, γιατί βρίσκουν ώτα και πόρτες, 
κλειστά. Για την κατάσταση στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μας μιλάει, ο Προϊστά-
μενος του 5ου Γραφείου, Αριστείδης Βαρριάς. «Δεν έχουν κτηριακό πρόβλημα σχε-
τικά με την έλλειψη αιθουσών, με εξαίρεση το Γυμνάσιο της Παροικιάς, που έχει δύο 
προκάτ αίθουσες και εκτιμώ ότι στο μέλλον θα είναι λίγο πιο έντονο το πρόβλημα». 

ΦτΠ: Τι εννοείτε;
Ελπίζω σε αύξηση των μαθητών. Οξύ πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε μετά από τρία 
με τέσσερα χρόνια. Ευτυχώς, δρομολογήθηκε η δημιουργία του Δεύτερου Γυμνασί-
ου (υπογράφηκε το συμβόλαιο αγοράς του οικοπέδου) και αυτό με κάνει πάρα πολύ 
χαρούμενο, γιατί όταν θα υπάρξει αύξηση των μαθητών, το σχολείο θα έχει ολοκλη-
ρωθεί. Σήμερα έχουμε 300 μαθητές και για να λειτουργήσει 2ο Γυμνάσιο, πρέπει να 
έχουμε 350. 

ΦτΠ: Αν δεν έχουμε 350 μαθητές, τι θα γίνει;
Θα το δούμε αυτό. Πάντως για να «κοπεί» ένα γυμνάσιο στα δύο, απαραίτητος όρος, 
είναι να φτάσει τους 350. Αυτό σημαίνει, ότι ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για 2ο Γυ-
μνάσιο, πολύ νωρίς και πολύ σωστά, ώστε όταν υπάρξει το πρόβλημα, να το λύσου-
με. Τώρα, τα ερχόμενα δύο-τρία χρόνια, το όποιο μικρό προβληματάκι από το μεγά-
λο αριθμό μαθητών υπάρχει στο υπάρχον Γυμνάσιο, θα πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί εκ 
των ενόντων. Έτσι, δεν είναι δηλαδή κόλαφος ότι έχουμε τα προκάτ. 
Το κυριότερο όμως πρόβλημα, που με ενοχλούσε όλη την προηγούμενη χρονιά, ήταν 
μια επικίνδυνη αίθουσα στο Γυμνάσιο της Αντιπάρου. Μία παλιά αίθουσα, στην οποία 
είχαν φανεί τα σίδερα και έχει μια μικρή κλίση. Από την αρχή της χρονιάς, με αίτημά 
μου, πήγε συνεργείο από το Επαρχείο, εντόπισε το πρόβλημα, έγιναν τρεις προκηρύ-
ξεις, αλλά δεν βρέθηκε ανάδοχος. Βρέθηκε όμως άλλη λύση. Συνδέθηκε με κάποια 
άλλα έργα και μέσα στο καλοκαίρι θα γίνει η συντήρηση της αίθουσας. Υπάρχει βε-
βαίως, το πρόβλημα του νοικοκυρέματος σε κάθε σχολείο. Σ΄ αυτό, είμαι ευχαριστη-
μένος από τη δουλειά των διευθυντών. Έγκαιρα με ενημερώνουν για δουλειές που 
πρέπει να γίνουν μέσα στο καλοκαίρι, ώστε το Σεπτέμβριο να είμαστε πανέτοιμοι. 

ΦτΠ: Τι γίνεται με το εκπαιδευτικό προσωπικό;
Την περασμένη σχολική χρονιά, είχαμε μία καταπληκτική πληρότητα. Μόνο ένας γυ-
μναστής μας έλειπε στο γυμνάσιο Νάουσας, ο οποίος καθυστέρησε όντως να έρθει. 
Με εξαίρεση λοιπόν το γυμναστή, από τις 3 του Σεπτέμβρη είχαμε 100% πληρότητα. 
Ελπίζω και φέτος να γίνει αυτό και θα το προσπαθήσουμε. Με το προσωπικό εδώ 
στο γραφείο, θα δουλέψουμε μέσα στο καλοκαίρι, ώστε έγκαιρα να ενημερώσουμε 
το υπουργείο για τις ελλείψεις. 

ΦτΠ: Σε επίπεδο εκπαίδευσης;
Νομίζω ότι πήγαμε καλά. Τα σχολεία δούλεψαν φιλότιμα. Δεν είχαμε κανένα πρό-
βλημα που να μας συντάραξε, πέρα από τα καθημερινά. Τα παιδιά νομίζω, ότι πέρα-
σαν καλά, κάνοντας τη δουλίτσα τους. Το επίπεδο των πανελλαδικών, κινήθηκε περί-
που στα ίδια με πέρσι επίπεδα, ίσως με μία μικρή άνοδο.

Για τα σχολεία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση μας μιλάει ο Προϊστάμενος Νί-
κος Μαρινάκης, ξεκινώντας από τα νηπιαγωγεία, στα οποία, κτιριακά τουλάχιστον, 
υπάρχουν προβλήματα.
«Υπάρχει θέμα με τα νηπιαγωγεία της Παροικιάς, διότι από τα τέσσερα, τα τρία εί-
ναι σε ενοικιαζόμενους χώρους, που δεν είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που 
απαιτούνται. Της Νάουσας, της Μάρπησσας, που είναι και πάνω σε στροφή και της 
Αγκαιριάς. 
Για το 3ο νηπιαγωγείο, νοικιάζεται από το Επαρχείο ένα καινούριο κτίριο και θα με-
ταφερθεί εκεί από τη νέα σχολική χρονιά. Εκτιμώ όμως, ότι θα πρέπει να χτιστεί ένα 
σωστό κτίριο, στο οποίο θα συμπεριληφθούν όλα και δεν θα δίνονται από τη Νομαρ-
χία τόσα χρήματα σε ενοίκια.

ΦτΠ: Υπάρχει ελπίδα για κάτι τέτοιο;
Στην Αγκαιριά περιμένουμε να τελειώσει η μελέτη, που γίνεται για οικόπεδο όπου 
υπάρχει δημοτικό σχολείο. Για τα άλλα δύο νηπιαγωγεία, δεν έχω κάτι υπόψη μου. 
Υπάρχει μία σκέψη, με τη μεταστέγαση του δημοτικού της Νάουσας να μεταφερθεί 
εκεί το νηπιαγωγείο, αλλά δεν γνωρίζω αν χωράει και ο βρεφονηπιακός σταθμός. 
Στα δημοτικά σχολεία, έγινε η μεταστέγαση του δημοτικού της Νάουσας και με το 
νέο έτος τα παιδιά θα μπουν στο νέο κτίριο, που είναι άριστο. Δρομολογείται επίσης, 
η κατασκευή του κλειστού γυμναστηρίου στο δημοτικό του Αρχιλόχου Μάρπησσας, 
παραμένει όμως το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα με το 2ο δημοτικό Παροικιάς. 

ΦτΠ: Σε σχέση με τους εκπαιδευτικούς;
Από πλευράς εκπαιδευτικών, υπάρχουν διάφορες φάσεις υπηρεσιακών μεταβολών. 
Ήδη έχουν βγει οι μεταθέσεις. Έχουν γίνει τοποθετήσεις όσων μετατέθηκαν, έχει γί-
νει η πρώτη φάση αποσπάσεων και ακολουθούν οι αποσπάσεις στο εξωτερικό, απο-
σπάσεις σε άλλους φορείς. Όταν ολοκληρωθούν όλα αυτά θα δούμε τι κενά έχου-
με και θα τα καλύψουμε με αναπληρωτές. Το μεγάλο όμως πρόβλημα είναι το φαι-
νόμενο των φαντασμάτων. Δηλαδή, συνάδελφοι, οι οποίοι έχουν κάποια δυνατότη-
τα μέσου, ξέρουν ότι θα αποσπαστούν σε κάποια υπηρεσία για γραμματειακή υπο-
στήριξη και φέρνουν την οργανική τους θέση στην Πάρο. Καταλαμβάνουν λοιπόν μία 
θέση, τους πληρώνουμε, δεν εμφανίζονται, όμως το υπουργείο Παιδείας θεωρεί ότι 
έχουμε τους απαραίτητους εκπαιδευτικούς. Το αποτέλεσμα; Έρχεται ο Σεπτέμβρι-
ος και προσπαθούμε να καλύψουμε αυτές τις θέσεις, που κυρίως είναι στην ειδικό-
τητα των γυμναστών. 

ΦτΠ: Οι θέσεις καλύπτονται με αναπληρωτές;
Η κάλυψη γίνεται με ωρομίσθιους, που δυστυχώς, είναι η χειρότερη μορφή εργα-
σίας. Μιλάμε για τη γενιά των 700 ευρώ, και τη γενιά των 350 ευρώ, ανάλογα με τις 
ώρες. Το δέχονται όμως οι συνάδελφοι, για να πριμοδοτήσουν τον εαυτόν τους, γρά-
φοντας ώρες, ώστε να μπουν στον πίνακα αναπληρωτών, μήπως κάποτε διοριστούν. 
Πιστεύω πάντως, ότι από πλευράς δασκάλων και νηπιαγωγών λογικά με την έναρξη 
του σχολικού έτους θα είμαστε 100% καλυμμένοι. 
Ένα άλλο πρόβλημα, είναι οι άδειες για εγκυμοσύνη, που πολύ σωστά δίνονται από 
το κράτος, όμως θα πρέπει να καλύπτεται και το κενό άμεσα.Στην Αντίπαρο στους 
εκπαιδευδικούς που είχαμε και στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο, εάν συνολικά 
δούμε τις άδειες, είναι ένα ολόκληρο σχολείο. Κτηριακά πάντως, κάποιο ιδιαίτερο 
πρόβλημα δεν υπάρχει στην Αντίπαρο.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ ΒΑΡΡΙΑ

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ κ. ΝΙΚΟ ΜΑΡΙΝΑΚΗ

 Λουκή Κωνσταντίνα 1η στο τμήμα Δομικών Έργων στην ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνας

 Δεσύλλα Αντωνία στο τμήμα Έργων Υποδομής στην ΑΣΠΑΙΤΕ Αθήνας

 Σομπόνη Στέλλα 5η στο τμήμα Έργων Υποδομής του ΑΤΕΙ Αθήνας 

 Μπαφίτη Μαρία στο τμήμα Δομικών Έργων του ΑΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης

 Ζουμή Γεωργία στο τμήμα Δομικών Έργων του ΑΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης

 Μαριάνου Μαρουσώ στο τμήμα Δομικών Έργων του ΑΤΕΙ Ηρακλείου Κρήτης.

Οι επιτυχόντες σε ΤΕΙ
από το ΕΠΑΛ Πάρου

Σύσκεψη Υπουργείου Παιδείας με εκπαιδευτικούς
Για τη νέα γρίπη
Με στόχο τον περιορισμό των κρουσμάτων της Γρίπης Α’ στα σχολεία, λειτουργοί του 
Υπουργείου Παιδείας και Υγείας συζήτησαν το θέμα σε σύσκεψη με διευθυντές και 
εκπαιδευτικούς, στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης του Υπουργείου Παιδείας για αντι-
μετώπιση του ιού στα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Σε δηλώσεις του, ο λειτουργός ασφάλειας και υγείας του ΥΠΕΠΘ Γιάννης Κασουλί-
δης, ανέφερε ότι θα πρέπει να λαμβάνονται αποτελεσματικά μέτρα ατομικής υγιει-
νής, σωστό πλύσιμο και καθαρισμός των χεριών, αλλά και σωστή αντιμετώπιση εκ 
μέρους των καθαριστριών των σχολείων, όσον αφορά τον τρόπο καθαρισμού και 
απολύμανσης των χώρων και ιδιαίτερα των χώρων ατομικής υγιεινής.
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Ο κύκλος των μαθημάτων κολύμβησης του 2009, ολο-
κληρώθηκε με τους αγώνες του Εσωτερικού Πρωτα-
θλήματος “Γ. Μπίσμπας”. Στους τρεις πρώτους κάθε κα-
τηγορίας απονεμήθηκαν μετάλλια και σε όλα τα παιδιά 
αναμνηστικοί έπαινοι. Ο ΝΟΠ επισημαίνει ωστόσο, ότι 
«δυστυχώς, παρά τις υποσχέσεις ετών από διάφορους 
φορείς, οι αθλητές προπονούνται στη θάλασσα κάτω 
από αντίξοες συνθήκες» και τονίζει ότι η δημιουργία 
κολυμβητηρίου είναι επιτακτική. Οι νίκες ανά ηλικιακή 
κατηγορία, είναι οι εξής:
1ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 4-6 ΕΤΩΝ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Ραγκούση Ελένη, θέση 1η / Τζιώτη Δήμητρα, θέση 2η 
/ Κεμπάμπη Μαρία – Λυδία, θέση 3η / Παντελαίου – 
Μπουα Αμελίνα, θέση 4η / Μαλτζή Ηλέκτρα, θέση 5η
2ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 6-8 ΕΤΩΝ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Φραγκούλη Ναταλία, θέση 1η / Τζιώτη Κωνσταντίνα, 
θέση 2η / Ραγκούση Χαρούλα, θέση 3η / Σιφναίου Ιω-
άννα, θέση 4η
3ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 8-10 ΕΤΩΝ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ
Ελευσινιώτη Δήμητρα, θέση 1η / Μπαρμπαρή Μαρία, 
θέση 2η / Καλλέργη Κατερίνα, θέση 3η
4ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 10 ΕΤΩΝ & ΑΝΩ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ 
Ελευσινιώτη Ελένη, θέση 1η / Κρητικού Αναστασία, 
θέση 2η / Σιφναίου Άννα, θέση 3η / Μπαρμπαρή Δο-
μνίκη, θέση 4η
5ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 8-10 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ
Κονταξάκης Σπύρος, θέση 1η / Βιώνης Κωνσταντίνος, 
θέση 2η / Μυτιληναίος Ανδρέας, θέση 3η / Χανιώτης 
Μοσχονάς, θέση 3η / Βιώνης Γεώργιος, θέση 4η / Κρη-
τικός Σωτήριος, θέση 5η
6ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ: 10 ΕΤΩΝ ΜΙΚΤΗ
ΕΛΕΥΘΕΡΟ - ΥΠΤΙΟ 
Κονταράτος Κοσμάς, θέση 1η / Μωϋσιάδου Αγγελική, 
θέση 2η / Θεοχαρίδης Αντώνιος, θέση 3η

7ο ΑΓΩΝΙΣΜΑ : 6-8 ΕΤΩΝ ΑΓΟΡΙΑ -
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΕΣ
Α' ΟΜΑΔΑ: Ρούσσος Κώστας, θέση 1η / Διακογιάννης Ιω-
άννης, θέση 1η / Κεμπάμπης Ευθύμιος, θέση 1η / Σιγά-
λας Μιχαήλ, θέση 1η
Β' ΟΜΑΔΑ: Μυτιληναίος Γεώργιος, θέση 2η / Αργυρός 
Ελευθέριος, θέση 2η / Αριανούτσος Μάριος, θέση 2η /
Πέτρου Γεώργιος, θέση 2η
Γ' ΟΜΑΔΑ: Περάκης Ιωάννης, θέση 3η / Παντελαίος Στέ-
φανος, θέση 3η / Σκανδάλης Κωνσταντίνος, θέση 3η / 
Κουταλίδης Εμμανουήλ, θέση 3η.

Ναυτικός Όμιλος Πάρου

Πρωτάθλημα Κολύμβησης 
Τις δύο πρώτες θέσεις στην κατηγορία των κοριτσιών 
κατέλαβαν οι αθλήτριες μας Βαλεντίνα Σκούρτη και 
Σταυρούλα Θεοχάρη στους αγώνες Πανελληνίου Πρω-
ταθλήματος Laser 4.7, που έγιναν από τις 25 έως τις 29 
Αυγούστου 2009 στην Καβάλα. 
Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ο Ναυτικός Όμιλος 
Πάρου βρίσκεται στο βάθρο των νικητών και μάλιστα 
με δύο αθλήτριες.
Οι συνεχείς διακρίσεις των αθλητών μας στις δύο κατη-

γορίες Optimist και Laser, είναι αποτέλεσμα συστημα-
τικής προπόνησης και καλού προγραμματισμού και μας 
έχουν κατατάξει στους ισχυρότερους ομίλους της Πε-
ριφέρειας. Την αποστολή του ομίλου αποτέλεσαν τρεις 
αθλητές:
1. Σκούρτη Βαλεντίνα, 2. Θεοχάρη Σταυρούλα,
3. Φωσκίνης Ρωμανός

Επιτυχιών 
συνέχεια…
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Ν.Ρ. Λ.

 Μήπως κατάλαβε κα-
νείς από τους άρχοντες 
του τόπου, όλων των βαθ-
μίδων, ότι με τις πολλές 
άδειες για γεωτρήσεις 
που εγκρίνονται, έναντι 

μερικών δεκάδων ψήφων, υπονομεύουμε το «υδρο-
φόρο μέλλον» της Πάρου; Θα αντιδράσει κανείς; 
Εκτός από ημερίδες με πολύ καλά συμπεράσματα και 
ειδικές εκδόσεις, θα κάνουμε κάτι άλλο για να σταμα-
τήσουμε την καταστροφή;

 Πολλοί οι μνηστήρες για τη θέση του προέδρου 
στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Πολλές συζητήσεις – 
συμφωνίες κάτω από το τραπέζι ή στο μισοσκόταδο 
της πλατείας, για τον πρόεδρο. Σχέδια υπονόμευσης, 
συμμαχίες ανορθόδοξες, που έφτασαν στο σημείο να 
προτείνουν πρόσωπα, που ούτε γι’ αστείο δεν μπαί-
νουν σε συζήτηση (ίσως επειδή σε συνεδριάσεις του 

Δ.Λ.Τ. σερβίρεται καλή σούμα). Για τα έργα όμως που 
έχει ανάγκη ο τόπος, απ’ όλους αυτούς, ούτε μία κου-
βέντα. Θαυμάστε τους !!!

  Πολύπαθο το Δ.ΛΤ., αλλά για τους γνωστούς της 
παραπληροφόρησης, το κύριο σ’ αυτή την κρίσιμη 
στιγμή, είναι να προτάξουν την υπονόμευση και το δι-
ασυρμό ρίχνοντας λάδι στη φωτιά. Φυσικά, ούτε σκέ-
ψη για το πως θα βοηθηθεί σ’ αυτή τη φάση το Δ.Λ.Τ. 
για μια δημιουργική πορεία που έχει ανάγκη ο τόπος. 
Θαυμάστε τους !!! 

  Η «συγκυβέρνηση» στο Δημοτικό Συμβούλιο χρο-
νολογείται από τη στιγμή της αλλαγής Δημάρχου και 
ως τώρα, εκτός από τη ΦτΠ, κανένας δεν είχε ασχολη-
θεί με το ρόλο και την έννοια της αντιπολίτευσης. Σή-
μερα τι έγινε και ξαφνικά σκίζουμε τις δαντέλλες μας, 
που η πρόταση για τον πρόεδρο του Δ.Λ.Τ. είναι ενιαία; 
Να γίνει έργο κύριοι και προς αυτή την κατεύθυν-

ση πρέπει να πιέσουμε, γιατί αυτό είναι το θέμα. Και 
αν παρ’ ελπίδα έχουμε «μια από τα ίδια», τότε όλοι 
μαζί, να στοχεύσουμε στους υπεύθυνους της απρα-
ξίας, όλων αυτών των ετών και να τους στείλουμε στα 
σπίτια τους.

 Από την Ελευθεροτυπία του Σαββάτου

**Οι πρώτες υποψηφιότητες επίλεκτων νέων στε-
λεχών των δύο κομμάτων αρχίζουν να «σκάνε» στο 
πολιτικό σκηνικό. Στη Ν.Δ. επιτυχημένα κυβερνητι-
κά στελέχη που μανατζάρισαν «επιχειρήσεις και ορ-
γανισμούς» προωθούνται στον εκλογικό στίβο. Μετα-
ξύ αυτών οι Γ. Βερναρδάκης, διοικητής ΟΑΕΔ, στη Β’ 
Αθηνών, Ν. Παπάς, πρόεδρος ΣΕΚΑΠ, στην Καρδίτσα, 
Στ. Μαύρος, διευθύνων σύμβουλος ΕΛΤΑ, στις Κυκλά-
δες, Θαν. Σκορδάς, γεν. γραμματέας υπουργείου Οικο-
νομικών, στη Β’ Αθήνας.

συνέχεια από σελ.1 
Ο κύβος ερρίφθη. Πάρθηκε κατά πλειοψηφία (λευκό 
ψήφισε ο κ. Μελανίτης), η απόφαση από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Τα-
μείου τοποθετήθηκε ο επικεφαλής της μειοψηφίας στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Λούης Κοντός. Η πρόταση έγινε 
από το Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη και τον αντιπρόεδρο 
του Δ.Λ.Τ. Γ. Αλιπράντη και έγινε αποδεκτή από την 
πλειοψηφία των Δημοτικών Συμβούλων.
Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης 
αναφέρθηκε στη μετ’ εμποδίων λειτουργία του Δημοτι-
κού Λιμενικού Ταμείου και υπογράμμισε ότι «επιτέλους 
πρέπει να κάνουμε όλοι μας την υπέρβαση, να αφή-
σουμε στην άκρη τις μικροσκοπιμότητες και να εξα-
σφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία του. Δεν υπάρχουν 
άλλα περιθώρια, πρέπει να υποστείλουμε τη σημαία της 
αντιπαράθεσης. Γι’αυτό προτείνω για τη συγκεκριμένη 
θέση τον κ. Λούη Κοντό». 
Στο αίτημα του κ. Αλιπράντη για τεχνική και διοικητική 
υποστήριξη, ο Δήμαρχος ανέφερε ότι δύο υπάλληλοι 
του Δήμου θα απασχοληθούν στο Δ.Λ.Τ., ότι προχω-
ρούν οι διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ, για πρόσληψη τεχνι-
κού και πως έως τότε θα βοηθάει ο τεχνικός του Δήμου 
κ. Ραγκούσης. 
«Ο χρόνος είναι λίγος και γι’ αυτό δεν περισσεύει για 
κλάματα και μνημόσυνα του παρελθόντος, χωρίς αυτό 
να σημαίνει παραγραφή, αλλά αγωνία για το μέλλον», 
τόνισε ο κ. Λούης, παίρνοντας το λόγο. 
Ο κ. Λούης εκτιμά ότι η προτίμηση στο πρόσωπό του, 

ήταν απόρροια της αντιπολίτευσης που ασκείται από 
την παράταξή του. Όπως είπε, «Ως αντιπολίτευση, σε 
αντίθεση με ότι συνέβαινε στο παρελθόν, εμείς είμαστε 
παρόντες και μαχόμενοι, απαλλαγμένοι όμως, από την 
παλιομοδίτικη νοοτροπία, που θέλει την αντιπολίτευση 
να καταγράφει τις ζημιές του τόπου σαν έπαθλα για να 
τα χρησιμοποιήσει εναντίον της στην επόμενη αναμέ-
τρηση.
Ο κ. Κοντός απάντησε εμμέσως πλην σαφώς και όσους 
κάνουν λόγο για «συναινέσεις με προσωπικά ανταλλάγ-
ματα και εξυπηρετήσεις». Τους δικαιολογεί, γιατί όπως 
είπε, «έτσι κάνουν ή έτσι τους έχουν πείσει ότι πρέπει 
να γίνεται» και σημειώνει ότι «για μας το μόνο αντάλ-
λαγμα, είναι οι καλύτερες ημέρες της Πάρου».
Απαντά επίσης, σε όσους αναρωτιούνται «αν είναι δυ-
νατόν να του δίνεται θέση με προίκα», λέγοντας ότι «η 
μόνη που έχει «προίκα» είναι η Πάρος». 
Τέλος, ο κ. Κοντός, τόνισε ότι «η πρόθεσή μας δεν είναι 
να αποδείξουμε ποιος έχει ικανότητες και ποιος όχι, 
αλλά ποιος έχει τη διάθεση να υπηρετήσει τον τόπο χω-
ρίς προσωπικό όφελος».
Στο συμβούλιο η παραιτηθείσα πρόεδρος διάβασε γρα-
πτή ανακοίνωση. Σ΄αυτήν αναφέρεται ότι θέτει στην 
κρίση των Παριανών τον τρόπο με τον οποίο μεθοδεύ-
τηκε η παραίτησή της και ευχήθηκε καλή επιτυχία στον 
κ. Κοντό με την υπόσχεση ότι θα συμπαρασταθεί στο 
έργο του νέου Δ.Σ. από όποια θέση και αν βρίσκεται.
Να σημειωθεί, ότι στη Θέση του κ. Γαβαλά που παραι-
τήθηκε, τοποθετήθηκε η αντιδήμαρχος Άννα Κάγκα-

νη με αναπληρώτρια την αντιδήμαρχο Μαρουσώ Φρα-
γκούλη, η οποία τοποθετήθηκε στη θέση του κ. Μα-
νώλη Ραγκούση, ο οποίος παραιτήθηκε επίσης. 
Για τις τελευταίες εξελίξεις στο Δ.Λ.Τ. τοποθετήθηκε ο 
λιμενάρχης Ηλ. Κουντρομιχάλης, ο οποίος δήλωσε στη 
ΦτΠ: «Η συμμετοχή του Λιμενάρχη στο Δ.Σ. του Δη-
μοτικού Λιμενικού Ταμείου, προβλέπεται από το νόμο 
και συμμετέχει ως θεσμικός εκπρόσωπος της Πολιτεί-
ας. Δεν έχω καμία ανάμειξη και γνώμη για την επιλο-
γή του νέου προέδρου, αυτό είναι καθαρά αρμοδιότητα 
του Δημοτικού Συμβουλίου. Διαβεβαιώνω όμως, ότι η 
θέση μου στο νέο Δ.Σ. θα είναι εποικοδομητική, θα συ-
νεισφέρω με όλες μου τις δυνάμεις στην προσπάθεια 
για μία καλύτερη λειτουργία του οργάνου, στο πλαίσιο 
της νομιμότητας, που πρέπει πάντα να είναι ο βασικός 
άξονας της προσπάθειάς μας.
»Εύχομαι καλή επιτυχία στο νέο πρόεδρο και καλά 
αποτελέσματα σε όσο χρόνο απομένει έως τις Δημο-
τικές εκλογές». 

Η νέα Σύνθεση του Δ.Λ.Τ. 
Πρόεδρος
Λ. Κοντός με αναπληρωματικό τον κ. Θ. Μελανίτη
Αντιπρόεδρος
Γ. Αλιπράντης με αναπλ. Τον κ. Μ. Κωβαίο 
Μέλη:
- Στ. Φραγκούλης, με αναπληρωτή τον κ. Στ. Γαβαλά
- Άννα Κάγκανη με αναπληρώτρια την κ. Φραγκούλη 
Μαρουσώ
- Βαρβάρα Μανέτα με αναπληρωτή τον κ. Παρούση,
- Γ. Λεβεντάκης με αναπληρώτρια την κ. Ελένη Βιάζη,
- Κ. Κοτσώνης με αναπληρωτή τον κ.  Πατέλη 
- Αβραάμ Σκιαδάς με αναπληρωτή τον κ. Απ. Θεολόγο 
- Ο Λιμενάρχης Ηλίας Κουντρομιχάλης

Περιμένουμε πολλά
Λ. Κοντός στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Πάρου - Αντιπάρου


