
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”
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Στον «αέρα» βρί-
σκονται τα «τυφλά» 
οικόπεδα, μετά την 
εγκύκλιο της Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος 
προς τις Πολεοδομί-
ες για την αναδρο-
μική ισχύ απόφα-
σης του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας 
1828/08, σύμφωνα 
με την οποία «απαγο-
ρεύεται η κατάρτιση 
συμβολαιογραφικών 
πράξεων παραχώρη-
σης υπό ιδιωτών σε κοινή χρήση εδαφικών λωρί-
δων οικοπέδων, κειμένων εντός οικισμού με πληθυ-
σμό έως 2.000 κατοίκους και στερουμένων προσώ-
που επί κοινοχρήστου χώρου, προκειμένου τα οικό-
πεδα αυτά να καταστούν οικοδομήσιμα». 

Γεγονός είναι, ότι η απόφαση του ΣτΕ εφαρμοζό-
ταν, αλλά από το 2008 και μετά, αφού είχαν σταμα-
τήσει να γίνονται συμβολαιογραφικές πράξεις αυτού 
του είδους. Τώρα όμως με την εγκύκλιο Μπιρμπίλη, 
ζητείται η πιστή εφαρμογή της απόφασης και αυτό 
σημαίνει, ότι είναι άκυρες όλες οι συμβολαιογρα-

φικές πράξεις από 
το 1985 και έπειτα, 
καθώς η συγκεκρι-
μένη απόφαση κα-
θιστά ανίσχυρες τις 
διατάξεις 2 και 3 της 
παρ. 3 του άρθρου 
6 του ΠΔ/ 24-4-85 
(ΦΕΚ – 181/Δ/85).

Ο πολιτικός μη-
χανικός Γ. Μαούνης 
εξηγεί στη ΦτΠ: 

Στις 24/4/1985 βγή-
κε το Προεδρικό Διά-
ταγμα με ΦΕΚ 181Δ, 

που οριοθετούσε οικισμούς εκεί όπου υπήρχαν πυ-
κνοδομημένα οικιστικά σύνολα σ’ όλη την επικρά-
τεια. Καθόριζε δηλαδή, τα όρια των οικισμών και 
τους όρους δόμησης. Για παράδειγμα, για να χτίσεις 
ένα οικόπεδο των 10 στρεμμάτων, έπρεπε να το χω-
ρίσεις σε τεμάχια (οικόπεδα) αρκεί να άφηνες δρό-
μο στην πρόσοψη του ακινήτου, τουλάχιστον τεσσά-
ρων μέτρων πλάτους. Δρόμος, ο οποίος παραχωρεί-
το με συμβολαιογραφική πράξη στο Δήμο.

Αυτό ίσχυε από το 1985 για όλους τους οικισμούς 
κάτω των 2000 κατοίκων..                         συνέχεια στη σελ.7

ΕΝΤΟΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΙΩΝ
για να μην κοπούν οι ευκάλυπτοι στην 
πλατεία που αναπλάθεται

Η ΕΑΣ ΠΑΡΟΥ ΞΕΚΙΝΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ 
ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ
εσοδείας 2009

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΑΝΩΛΗ ΙΣΙΓΩΝΗ
για "Καλλικράτη" και Δημοτικές Εκλογές

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΌ ΕτΕ
για πρόσληψη υπαλλήλων
Η Εθνική Τράπεζα προκηρύσσει διαγωνι-
σμό για την πρόσληψη υπαλλήλων κλάδου 
κύριου προσωπικού, πτυχιούχων Παν/μίου 
και ΤΕΙ. Συνολικά στο νομό Κυκλάδων οι θέ-
σεις είναι 22, οι δύο εκ των οποίων αφορούν 
στην Πάρο. Πληροφορίες στο κατάστημα της 
Εθνικής στην Πάρο. Προσοχή, η προθεσμία 
για την υποβολή αιτήσεων είναι έως την 1 
Μαρτίου.

Ο ΘΙΑΣΟΣ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΒΑΓΕΝΑ 
με το έργο "Το Γάλα", του Β. 
Κατσικονούρη 

Ισχυρό πλήγμα στα 
"τυφλά" οικόπεδα

Εγκύκλιος Μπιρμπίλη στις Πολεοδομίες για εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 2000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

σελ.3

σελ.9

σελ.6

σελ.7

σε Αρχίλοχο και Νηρέα, στις 7 & 8 Μαρτίου

Προθεσμία για δικαιούχους, ως τις 05/03/10

Να µην ξεχάσω...

να επικοινωνήσω στο 53555
για το ∆ΟΥΝΑΙ ΛΑΒΕΙΝ!
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Επτά αιτήματα και «Αρχίλοχος»

Συνάντηση όλων των πολιτιστικών φορέων 
προγραμματίζουμε στις αρχές Μαρτίου. Συνα-
ντήσεις έχουν γίνει κατά καιρούς και μια που 
αφορούσε όλες τις Κυκλάδες έγινε το 1983 στις 
Λεύκες. Αναφερόμαστε στο Παγκυκλαδικό Πο-
λιτιστικό Συνέδριο που οργανώσαμε τότε και 
προωθήσαμε ιδέες για μια γόνιμη πολιτιστική 
πρακτική. Έχουν προχωρήσει τώρα τα πράγμα-
τα, σκόπιμο όμως είναι να ξαναβρεθούμε και να 
μιλήσουμε, τουλάχιστο σε τοπικό επίπεδο επι-
διώκοντας τα παρακάτω.

1. Να γνωρίσουμε όλα τα πρόσωπα που 
ασκούν την ιδιότητα του πολίτη, συμμετέχουν 
και αγωνίζονται. Συμμετοχή σημαίνει αντίσταση 
στους καιρούς της ιδιώτευσης και απομόνωσης.

2. Να βρούμε τρόπους με την εξέλιξη της τε-
χνολογίας για μια καλύτερη επαφή, αλληλοενη-
μέρωση και αλληλοστήριξη.

3. Να εξετάσουμε προτάσεις αρτιότερης συ-
νεργασίας. (Μια ετήσια συνάντηση λ.χ. για αλ-
ληλοενημέρωση και προβληματισμό πάνω στα 
τρέχοντα του πολιτισμού και του περιβάλλο-
ντος, στο έργο κάθε φορέα και τα προβλήμα-
τά του, ένα ετήσιο περιοδικό με τις δραστηρι-
ότητες κάθε συλλόγου, ένας κοινός δικτυακός 
τόπος, με πληροφορίες, ανακοινώσεις, ειδήσεις 
από τη ζωή των συλλόγων). 

4. Να ερευνηθούν οι δυνατότητες επανα-
λειτουργίας του «Ελεύθερου Βήματος» ή της 
«Βουλής της Πάρου» ή θεσμού άλλου ονόμα-
τος, που θα φέρνει περιοδικά (κάθε μήνα λ.χ.) 
τους ανθρώπους σε επαφή για συζήτηση και 
ανταλλαγή απόψεων σε τρέχοντα προβλήματα, 
τα οποία δεν συζητούνται, όπως παλιότερα. 

5. Να αναφερθούμε στην πορεία της κατάστα-
σης του περιβάλλοντος στο νησί για να δούμε τι 
μέτρα επείγοντα πρέπει να ληφθούν, ώστε η κα-
ταστροφή να σταματήσει. Να διαμορφωθεί από 
εκπροσώπους των συλλόγων  ομάδα αλληλοε-
νημέρωσης και προώθησης προς το Δήμο ιδε-
ών και προτάσεων για τη διαφύλαξη του νησιω-
τικού περιβάλλοντος. 

6. Να επαναδιατυπώσουμε αιτήματα προς το 
Δήμο και προς την Περιφέρεια για μια σειρά εκ-
κρεμή θέματα (Λ.χ. το αίτημα για το Πολιτιστικό 
Κέντρο Πάρου με τα χρήματα του Βελεντζείου, 
για τις πινακίδες ανακοινώσεων, για το ραδιο-
φωνικό σταθμό και άλλα). Θα επανεξεταστεί το 
θέμα των υποδομών για την ευχερέστερη άσκη-
ση πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

7. Να δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φο-
ρείς να εκφράσουν τις σκέψεις, τις ιδέες και τις 
αγωνίες τους και να δώσουν προτάσεις. Να έρ-
θουν λησμονημένα αιτήματα στο φως της επι-
καιρότητας. Η δημιουργία του Ιστορικού Αρχεί-
ου, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, η ανάδειξη 
του αρχαίου λατομείου στο Μαράθι, το μέλλον 
του κτιρίου Δημητρακόπουλου και άλλα. 

Εβδομ αδι α ί α  π ολ ιτ ι κή  εφ η μ ερίδ α  Πάρο υ -Αν τ ιπ άρο υ

Έτος 65ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης/ Εκδότης/ Διευθυντής:
Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ - ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Αθλητικό ρεπορτάζ: Νίκος Σαρρής
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση:
Ελισάβετ Κατροδαύλη - Ραγκούση

Εκτύπωση: 
Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος T.K. 84 401
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
mail to: info@fonitisparou.gr
website: www.fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (πε-
ριφερειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), 
Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Ατ-
λάντικ (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρ-
τοποιείο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτο-
ρείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Τα-
χυδρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, 
Οπωροπωλείο Αλιπράντη, Καφέ ∆ωδώνη, 
Καφέ Λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσσος 
Audiophile, βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Πε-
ρίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης 
Σαρρής, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών)
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αρια-
νούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, 
Σ/Μ Σπυριδούλα. Αρτοποιείο Μαργαρίτη, 
Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνά-
κη, Smart computers Σκιαδάς, Μπαρμπα-
ρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna 
Travel, κατάστημα Γερμανός
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, 
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζα-
χαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπου-
λος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη Χα-
νιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου, Πα-
ραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς 
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.

«Παγίδες θανάτου» είναι γεμάτο το οδικό και επαρ-
χιακό οδικό δίκτυο του νησιού, που σύμφωνα με τις 
πληροφορίες θα κλείσουν με πίσσα από συνεργεία 
του Δήμου, κάτι όμως που καθυστερεί σημαντικά και 
ήδη είχαμε το πρώτο ατύχημα. 

Στα Λιβάδια, την περασμένη Κυριακή, σε λακού-
βα από έργο που λόγω της βροχής δεν αποκατα-
στάθηκε το οδόστρωμα, έπεσε μηχανή, της οποίας 
ο αναβάτης έπαθε εξάρθρωση της ωμοπλάτης του 
και μώλωπες στο πρόσωπο και άλλα σημεία του σώ-
ματός του. Μετά το ατύχημα, έσπευσαν οι αρμόδιοι 
και έριξαν τσιμέντο, το κακό όμως είχε γίνει. Και το 
κακό έγινε, όχι γιατί δεν έκλεισε η ΔΕΥΑΠ τη λακού-
βα, (εφόσον απαιτείται κάποιος χρόνος για να «κα-
θίσει»), αλλά γιατί δεν είχε τοποθετήσει στο επίμα-
χο σημείο προειδοποιητική σήμανση,  ώστε να την 
αποφεύγουν οι οδηγοί. Μήπως θα πρέπει να κλεί-
σουν όλες οι επικίνδυνες λακούβες στους δρόμους 
του νησιού, πριν θρηνήσουμε θύματα και μάλιστα με 
πιο γρήγορους ρυθμούς; 

Ο Δήμος, απ΄ ότι είδαμε την Τετάρτη το πρωί ξε-
κίνησε να κλείνει σιγά – σιγά τις λακκούβες στους 
δρόμους εντός οικισμού, που είναι αρμοδιότητά του, 

αφού όμως ήδη «έσκασαν» αρκετά λάστιχα αυτοκι-
νήτων. Στο επαρχιακό οδικό δίκτυο την ευθύνη έχει 
το Επαρχείο και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πρά-
ξει το ίδιο. Άλλωστε Δήμος και Επαρχείο, γνωρί-
ζουν πολύ καλά ότι κάθε χρόνο, λόγω των πολλών 
βροχών, το οδόστρωμα καταστρέφεται και εγκυμο-
νεί κινδύνους. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο. Γι’ 
αυτό θα πρέπει άμεσα ν’ αντιδρούν και να αποκαθι-
στούν τις ζημιές.

Επικίνδυνες λακκούβες σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο του νησιού

«Παγίδες θανάτου»

Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου

Γραφείο ΟΑΕΕ
Επιστολή προς το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης έστειλε ο Ε/Σ Σύλλογος Πάρου - Αντι-

πάρου για το ζήτημα των γραφείων ΟΑΕΕ στο νησί μας και προτείνει λύση. Στην επιστολή ανα-
φέρεται:

"Είναι γνωστό ότι η εξυπηρέτηση των πάνω από 2.500 ασφαλισμένων στα νησιά Πάρου – 
Αντιπάρου από το ταμείο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ), με το 
δεδομένο της (νησιωτικότητας) είναι μια δύσκολη υπόθεση. 

Ο Ε/Σ Πάρου – Αντιπάρου, συναισθανόμενος την τεράστια προσπάθεια νοικοκυρέματος της 
λειτουργίας των Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης από τη μια και από την άλλη, ζώντας από 
πρώτο χέρι τις δυσκολίες της εξυπηρέτησης των επαγγελματιών των νησιών μας από τον ασφα-
λιστικό τους Οργανισμό, καταθέτει με αυτή την επιστολή, πρόταση λύσης του προβλήματος. Συ-
γκεκριμένα, ο Σύλλογός μας θα μπορέσει μες το δικό του μηχανισμό (γραφείο γραμματέα), να 
εξυπηρετήσει όλους τους ασφαλισμένους του Οργανισμού. 

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να υπογραφεί σύμβαση μεταξύ Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου 
και ΟΑΕΕ, έτσι ώστε να υπάρχει κατ’ αρχήν, νομιμοποίηση αυτής της λειτουργίας. Επίσης, πρέ-
πει να προβλεφθεί η εκπαίδευση της γραμματέως του Συλλόγου και να υπάρχει πρόβλεψη για 
την οικονομική επιβάρυνση του ΟΑΕΕ για τις υπηρεσίες που θα προσφέρει ο Εμπορ/κος Σύλ-
λογος."
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ, ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ, ΓΙΑ ΑΚΡΑΙΕΣ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ!
Εξ’ολοκλήρου από Accoya wood. Το ξύλο του μέλλοντος!

Τα κουφώματα φέρουν γραπτή εγγύηση:
Ξυλείας: 30 χρόνια
Χρωμάτων: 10 χρόνια
Σιδηρικών: (μάσκουλα, πατζουρόβεργες, ανεμοστηλώματα) εφ’ όρου ζωής
Μηχανισμών: 10 χρόνια ή 60.000 ανοίγματα
Υαλοπίνακες: 10 χρόνια

Το ξύλο έχει εγγύηση 25 ετών για 
χρήση εντός εδάφους & 50 ετών 
για χρήση εκτός εδάφους. Μετά 
επέρχεται η φυσιολογική φθορά 
του ξύλου.

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 / fax: 22840 28662

efar@hol.gr / www.efar.gr     

Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ & Α. ΚΡΗΤΙΚΟΣ Ο.Ε.    

«Φύτεψε και συ ένα δέντρο, μπορείς», ήταν και πα-
ραμένει εδώ και πολλά χρόνια το σύνθημα στη χώρα 
μας, για την προτροπή και των νεότερων, ν’ αγαπούν 
και να εκτιμούν τα δέντρα και το πράσινο γενικότερα, 
που είναι το οξυγόνο μας. Ορισμένοι όμως στο νησί 
μας φαίνεται πως έχουν ως σύνθημα «κόψε και συ 
ένα δέντρο», γιατί οι ρίζες του, μετά από 80 και πλέον 
χρόνια, μας …ενοχλούν. Οι ρίζες αυτές είναι των ευ-
κάλυπτων στην πλατεία της Νάουσας που αναπλάθε-
ται. Βρήκαν την ευκαιρία λοιπόν ορισμένοι ν’ απαιτή-
σουν την κοπή ορισμένων από τα αιωνόβια αυτά δέ-
ντρα, που προϋπήρχαν των καταστημάτων και πολλών 
σπιτιών και που είναι ανάσα ζωής για το συγκεκριμέ-
νο χώρο, αλλά και μια νότα πράσινου στο …απέραντο 
τσιμέντο.

Ευτυχώς, η πλειοψηφία των επαγγελματιών της 
πλατείας και οι περίοικοι διαφωνούν και ήδη έχουν 
συγκεντρώσει περί τις 572 υπογραφές για να μην κο-
πούν τα δέντρα. Ευτυχώς επίσης, που απόφαση για τη 
μη κοπή των δέντρων, πήρε το Τοπικό Συμβούλιο Νά-
ουσας και παλαιότερα το Δημοτικό Συμβούλιο, όμως 
όσοι επιμένουν στο ξερίζωμά τους, κατέθεσαν νέο αί-
τημα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σύμφωνα πάντως με 
τις πληροφορίες, η πλειοψηφία του σώματος είναι 
κατά της κοπής των δέντρων και ελπίζουμε αρνητική 
να είναι η απόφασή τους και να μην πειστούν από τα 
«επιχειρήματα» των «δεντροφάγων». 

Στο Δημοτικό Συμβούλιο απευθύνονται και οι 572 
κάτοικοι της Νάουσας που υπέγραψαν κατά της κο-

πής των 
δέντρων, 
με επι-
στολή τους στην οποία αναφέρουν ότι οι πληροφορί-
ες να κοπούν μία σειρά δέντρων στο πλαίσιο της ανά-
πλασης, τους βρίσκουν αντίθετους και επισημαίνουν: 
«Οι ευκάλυπτοι της πλατείας και της γύρω περιοχής 
φυτευτήκαν πριν από περίπου εβδομήντα χρόνια για 
προστασία από τα κουνούπια, μιας και η περιοχή δι-
αθέτει πολλά νερά. Έως τώρα, κανένα κτίριο της πε-
ριοχής δεν έπαθε οποιαδήποτε ζημιά από τα δέντρα 
αυτά. Οι εποχές μπορεί βέβαια ν’ άλλαξαν, αλλά κά-
ποια πράγματα έχουν σταθερή αξία, όπως τα ελάχιστα 
δέντρα που έχουν απομείνει στο νησί και τη Νάουσα. 
Τα δέντρα αυτά, αποτελούν ένα μικρό, αυτοτελές οι-
κοσύστημα, στο οποίο πολλά πουλιά φωλιάζουν κάθε 
χρόνο. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία της πε-
ριοχής, που ήδη είναι γεμάτη τσιμέντο, ιδιαίτερα τις 
ημέρες που επικρατεί άπνοια. Η κοπή, έστω και ενός 
δέντρου για «ιδιωτικούς» λόγους, θα εγείρει και άλλα 
πιθανά «ιδιωτικά» αιτήματα με αποτέλεσμα την ολο-
κληρωτική κοπή όλων των δέντρων της πλατείας».

Οι κάτοικοι τονίζουν «φτάνει πια η ανάπτυξη …του 
τσιμέντου! Ήδη το νησί έχει πάρει την οικολογική…
κατηφόρα».

Κλείνοντας την επιστολή οι κάτοικοι εκφράζουν και 
το συναισθηματισμό τους, που όπως λένε δεν «…με-
τράει σε ψήφους, ούτε σε χρήματα», αλλά τα δέντρα 
αυτά «είναι κάτι από το παρελθόν, είναι το παρόν και 

πρέπει να είναι ένα κομμάτι από το μέλλον της Νά-
ουσας, αυτής που θέλουμε ν’ αφήσουμε στα παιδιά 
μας…». Γι’ αυτό το λόγο, αρνούνται να συμφωνήσουν 
με το ξερίζωμά τους και στην περίπτωση που ο Δήμος 
δεν κατανοήσει το αίτημα που υπέβαλαν, πολίτες ατο-
μικά ή ομαδικά, θα προβούν σε περαιτέρω ενέργειες.

Η ΦτΠ απευθύνθηκε στην Αντιδήμαρχο Άννα Κά-
γκανη η οποία δήλωσε κατηγορηματικά ότι «κανένα 
«ζωντανό» δέντρο δεν θα πειραχτεί διότι: • τα δέντρα 
είναι από πολύ παλιά και έχουν συνδεθεί συναισθη-
ματικά με αυτά, οι κάτοικοι της Νάουσας. •  Το να ξε-
ριζώνεις δέντρα είναι εύκολο, αλλά το να φυτεύσεις 
και να μεγαλώσουν, ώστε να μας παρέχουν το πολύ-
τιμο οξυγόνο τους, θέλει χρόνια… • Άλλωστε δεν το  
επιθυμεί να κοπούν η πλειοψηφία των κατοίκων.

Έντονες αντιδράσεις κατοίκων της Νάουσας
κατά της κοπής των ευκάλυπτων στην πλατεία 

572 υπογραφές και 
έπεται συνέχεια…
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Πάρος 8-2-2010
Προς: Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Κοινοποίηση:
α) Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου  (ΒΜ 08/516)
β) Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Διεύθυνση Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης
γ) κ. Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
δ) Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (κ. Λέανδρο Ρακιντζή)
ε) Σώμα Ελεγκτών – Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης (Υπ΄ όψιν κας Βαθρακο-
κοίλη Στυλιανής)
στ) Συνήγορο του Πολίτη (Υπ΄ όψιν κας Αποστόλου Μαρίας, αρ. αναφ.: 7985/21-
5-2007)
ζ) Τοπικά Μ.Μ.Ε.

Θέμα: Αυθαίρετη καταπάτηση ιδιοκτησιών μας από το Δήμο Πάρου.
Σχετικά: α) 6974/6-7-2009 β) 9227/22-7-2009 γ) 9227/7-8-2009

Αγαπητοί κυρίες και κύριοι,
Με αφορμή τη συμπλήρωση τετραετίας, από την αυθαίρετη και παράνομη καταπά-
τηση των ιδιοκτησιών μας από το Δήμο Πάρου και επειδή μάταια ζητούμε εγγρά-
φως οι επιστολές μας (30 περίπου) να επιδίδονται ή να αναγιγνώσκονται στα Μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου,  καταφεύγουμε σε τούτη την προσωπική επιστολή.
Διότι δεν κατανοούμε πως είναι δυνατόν τα Μέλη του Συμβουλίου να καλού-
νται να ψηφίσουν για θέματα, που η ενημέρωσή τους είναι ελλιπής ή μηδε-
νική.
Προσφάτως, μέσω κοινού μας φίλου πληροφορηθήκαμε ότι: ο ΑΞΙΟΤΙΜΟΣ πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου, απαιτεί να του ζητήσουμε συγνώμη, προκειμέ-
νου να συζητήσει μαζί μας!
Ο κοινός μας φίλος, δεν ήταν σε θέση να μας διευκρινίσει τους λόγους, για τους 
οποίους επιβάλλεται η συγνώμη μας και διερωτώμεθα:
- Μήπως επειδή ο Δήμος Πάρου καταπάτησε αυθαίρετα και παράνομα τις ιδιο-
κτησίες μας; 
- Μήπως επειδή επί τέσσερα χρόνια η ηγεσία του Δήμου και προσωπικά ο ΑΞΙΟ-
ΤΙΜΟΣ, μας εμπαίζουν; 
- Μήπως επειδή στα δημοτικά συμβούλια για το πρόβλημά μας, ο ΑΞΙΟΤΙΜΟΣ δεν 
διευθύνει, ως οφείλει, αλλά κατευθύνει τις συζητήσεις; 
- Μήπως επειδή ο ΑΞΙΟΤΙΜΟΣ πλαστογραφεί τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμ-
βουλίου; (βλ. 56 & 132/2008 αποφάσεις)
- Μήπως επειδή ο ΑΞΙΟΤΙΜΟΣ έχει αλλοιώσει, κατά το συμφέρειν, τις ανωτέρω 
αποφάσεις και ιδιαίτερα την 56/2008 κατά την καθαρογραφή;
- Μήπως επειδή εφηύρε και επικαλέστηκε, ανύπαρκτα έγγραφα προκειμένου να 
αποπροσανατολίσει – εξαπατήσει τα μέλη του Δ.Σ., την Περιφέρεια και τις λοιπές 

υπερκείμενες υπηρεσίες, που έχουν εμπλακεί στην υπόθεσή μας;
- Μήπως επειδή φροντίζει να συζητούνται, προ ημερησίας διατάξεως, στα δημοτι-
κά συμβούλια θέματα τα οποία μας αφορούν, χωρίς όμως να έχουμε προσκληθεί;!
- Μήπως επειδή μας ανάγκασε να προσφύγουμε στην Εισαγγελία  Πρωτοδικών 
για να κατανοήσει, αν το κατανόησε, ότι όσα συζητούνται στα Δημοτικά Συμβούλια 
(δημόσιες συνεδριάσεις), ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ, όπως 
εγγράφως ισχυρίζεται; (βλ. 2187/19-2-2008 επιστολή του)
- Μήπως επειδή αρνείται εδώ και 2  χρόνια να συμμορφωθεί με τις εντολές της Ει-
σαγγελίας σχετικά με την χορήγηση αιτηθέντων εγγράφων και CD; 
- Μήπως επειδή συνέπραξε στη σπίλωση και διαβολή μας στον Εισαγγελέα Εφε-
τών Σύρου; 
- Πράγμα που τελικώς λειτούργησε σαν μπούμερανγκ εις βάρος του Δήμου;
- Μήπως για την δόλια, εκτός θέματος και αισχρή εισήγησή του, κατά την συνεδρί-
αση της 56/2008 αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου; 
Στην οποία μας ενεφάνησε ως θύτες και κατηγορούμενους και όχι ως θύματα; 
Την οποία εισήγηση δεν ετόλμησε ούτε καν να εμφανίσει στα καθαρογραφέντα 
πρακτικά της συνεδριάσεως και την οποία ο Εισαγγελέας Εφετών, χαρακτήρισε 
ως αλλοίωση και παραποίηση των πρακτικών;
- Τέλος, μήπως επειδή δεν δίδεται απάντηση στο γιατί δεν τηρήθηκε η εγκεκρι-
μένη μελέτη οδοποιίας του ΧΥΤΑ και λόγω των υπερβάσεων επιβαρύνθηκε οικο-
νομικά το έργο με αναίτιες δαπάνες εκσκαφών, εκβραχισμών, εκχωματώσεων και 
ασφαλτοστρώσεως της εν λόγω οδού;
Πόσο στοίχισε, και ποιοι ωφελήθηκαν από την υπέρβαση αυτή;
Μετά τα ανωτέρω και όχι μόνο, παρακαλούμε θερμά τον ΑΞΙΟΤΙΜΟ, να μας δι-
ευκρινίσει για ποια εκ των ανωτέρω, ή γιατί άλλο απαιτεί τη συγνώμη μας και δε-
σμευόμαστε δημοσίως ότι, αν δεν τρελαθούμε, θα την έχει. 
Παρακαλούμε θερμά αναλογισθείτε τις ευθύνες σας και …υμνήστε τον, δο-
ξάστε τον.- 

Οι καταγγέλοντες 
α) Καστανιά Μαργαρίτα
β) Παντελαίος Γεώργιος
γ) Παντελαίος Νικόλαος
     
ο νόμιμος εκπρόσωπος : Παπαδάκης Κων/νος

ΕΚΕΙ, ΠΟΥ ΠΕΡΙΣΣΕΥΕΙ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΑΣΟΣ
Τα όσα εμπεριέχονται στην από 8/2/2010 δημόσια καταγγελία μας, για τα 
θαυμαστά και απίστευτα που συμβαίνουν στην Δήμο Πάρου, αποτελούν απτή 
απόδειξη για τον <<πολιτικό πολιτισμό>> και το <<σύστημα αξιών>> στα οποία 
πιστεύει ο Κος Βλαχογιάννης... 

Αιδώς Αργείοι... 
Κώστας Παπαδάκης

Αυθαίρετη καταπάτηση ιδιοκτησιών μας από το Δήμο Πάρου

Προβλήματα στην Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας προκά-
λεσε η τελευταία ανακοίνωση της Οργάνωσης που εκδό-
θηκε κατά πλειοψηφία και αφορούσε σε δηλώσεις του 
Βουλευτή Γ. Βρούτση και του επικεφαλής της μειοψηφίας 
στο Δήμο και πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Λ. Κοντού.

Παραιτήθηκαν δύο μέλη της Τοπικής Οργάνωσης της 
Ν.Δ., οι κυρίες Κυριακή Μπιζά Γραμματέας Τ.Ε. και Κα-
τερίνα Μπουραντά υπεύθυνη Γυναικών ΤΕ., γιατί όπως 
επισημαίνουν σε ανακοίνωσή τους «…όσα γίνονται στη 
Δημοτική Τοπική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας της 
οποίας είμαστε μέλη, μας αποκαρδιώνουν και μας κά-
νουν να νιώθουμε ξένα σώματα σε έναν πολιτικό χώρο 
που πιστέψαμε και αγαπήσαμε». Μάλιστα αφήνουν σα-
φείς αιχμές κατά του Προέδρου της Οργάνωσης, στον 
οποίο επιρρίπτουν ευθύνες για την ένταση μεταξύ των 
μελών: «Η συμπεριφορά του Προέδρου και μιας μικρής 
ομάδας, έχει σαν αποτέλεσμα τη διχόνοια, την απαξίωση 
του ρόλου της, τον αλληλοσπαραγμό μελών, τη χρησι-
μοποίηση της οργάνωσης για σκοπούς άσχετους με την 
ύπαρξή της, οι κακόβουλες διαρροές θεμάτων και προ-
τάσεων, η προσπάθεια παραποίησης πρακτικών, οι δη-
μόσιες τοποθετήσεις του προέδρου που θίγουν την Τ.Ε. 
και στελέχη και πολλά άλλα που κατά καιρούς έχουμε 
αναφερθεί αρμοδίως, καθώς και κακόβουλα σχόλια που 

θίγουν εμάς και τις οικο-
γένειές μας, μας οδηγούν 
στην οριστική απόφασή 
μας. Παρόλες τις επιση-
μάνσεις μας για διαφάνεια 
και καθαρές κουβέντες δεν 
εισακουστήκαμε, πράγμα 
που οδηγεί στην απόφαση, 
που με μεγάλη λύπη και 
σκέψη πήραμε, να παραι-
τηθούμε από το Δ.Σ. της 
οργάνωσης. Παραμένουμε 
μέλη της Νέας Δημοκρατί-

ας, γιατί τη θεωρούμε και δικό μας χώρο».   
Οι δύο παραιτηθείσες προκειμένου να προλάβουν την 
προσπάθεια όπως λένε, σπίλωσης, υπογραμμίζουν ότι:
«…πράττουμε κατά συνείδηση και όχι υπό την καθοδή-
γηση συγκεκριμένου ατόμου, όπως μερικοί αρέσκονται 
εντέχνως να διαδίδουν. Δεν θέλουμε να εμπλακούμε σε 
ίντριγκες, που βλέπουμε ότι δημιουργούνται και προτιμή-
σαμε, αντί να βγάζουμε ανακοινώσεις που βλάπτουν την 
παράταξη, να πάμε σπίτια μας, σύμφωνα με την προτρο-
πή του προέδρου της Τ.Ε.».

Οι κυρίες Μπιζά και Μπουραντά, ευχαριστούν το βου-
λευτή κ. Βρούτση για τη στήριξη και δηλώνουν ότι θα είναι 
δίπλα του, αλλά και παρούσες στον αγώνα της παράταξης 
και πως θα παραμείνουν «πιστές στις αξίες και αρχές που 
πρεσβεύει ο νέος Πρόεδρος Αντώνης Σαμαράς».   

Να φέρουν στοιχεία για τον Πρόεδρο 
Ενοχλημένος από όσα αναφέρονται στην παραίτηση εί-

ναι ο Πρόεδρος της Τοπικής Οργάνωσης της Ν.Δ. Χ. Μα-
λινδρέτος, ο οποίος με απάντησή του στη ΦτΠ ζητεί από 
τις κυρίες Μπιζά και Μουραντά «να δώσουν στην τοπική 
επιτροπή, αλλά και στα κομματικά όργανα, συγκεκριμένα 
στοιχεία για τον Πρόεδρο και την μικρή ομάδα – βλέπε 

συντριπτική πλειοψηφία της Επιτροπής». Μάλιστα ο πρό-
εδρος προειδοποιεί εμμέσως πλην σαφώς τις δύο παραι-
τηθείσες, τα στοιχεία να μην δοθούν στα ΜΜΕ, αλλά στα 
κομματικά όργανα, γιατί κατά τη γνώμη του, «παραβιάζε-
ται κατάφορα ο κανονισμός του κόμματος». Συμπληρώνει 
δε, πως αν δεν υπάρξουν στοιχεία, τότε «πρόκειται για 
συκοφαντίες αισχίστου είδους».

«Η Νέα Δημοκρατία προχωρά μπροστά», τονίζει ο κ. 
Μαλινδρέτος «και όσοι δεν μπορούν ν’ ακολουθήσουν 
δεν έχουν θέση…».

Ο κ. Μαλινδρέτος επεκτείνεται και στο προσυνέδριο 
του κόμματος, προκειμένου ν’ αποδείξει ότι όντως το 
κόμμα προχωράει, επισημαίνοντας ότι το Στάδιο Ειρή-
νης και Φιλίας ήταν κατάμεστο και σαφές ήταν το μή-
νυμα του κ. Σαμαρά: «Οι μικρότητες, η εσωστρέφεια και 
οι προσωπικές φιλοδοξίες πρέπει να μείνουν στο παρελ-
θόν. Προχωράμε στο Συνέδριο του Ιουνίου με ανοικτές 
διαδικασίες για όλους, 
μέλη, φίλους, αλλά 
και για κάθε πολίτη 
που ανησυχεί για το 
μέλλον του τόπου 
μας. Η πατρίδα μας 
δεν μπορεί να πε-
ριμένει άλλο και να 
υποφέρει από λάθη 
ηθελημένα και αθέ-
λητα, παραλείψεις και 
αστοχίες πολιτικών. 
Όσοι μπορούν ακολου-
θούν, όσοι δεν μπορούν 
ν’ ακολουθήσουν δεν 
έχουν θέση στο κόμ-
μα της ΝΔ.

Παραιτήσεις & κριτική στον Πρόεδρο προκάλεσε
η ανακοίνωση της Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας

Πρόεδρος: "Φέρτε 
στοιχεία αλλιώς πρόκειται 
για συκοφαντία"



ΕΤΗΣΙΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

2010 - 2011

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

300
www.dounai-lavein.gr



6 Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2010 www.fonitisparou.gr

Συλλήβδην κατά του σχεδίου «Καλλικράτης», τάσ-
σεται η Τοπική Επιτροπή Πάρου του ΣΥΡΙΖΑ, υπο-
γραμμίζοντας την αντίθεσή της και στο ενδεχόμενο 
ενοποίησης Πάρου – Αντιπάρου.

Στη ΦτΠ ο Εκπρόσωπος της Τ.Ε. Μανώλης Ισιγώ-
νης εξηγεί τους λόγους της αντίθεσης με τον «Καλ-
λικράτη» και παράλληλα αναφέρεται στα σχέδια για 
τις επερχόμενες Δημοτικές εκλογές.

Κ. Ισιγώνη, πείτε μας τη γενικότερη άποψή σας 
για το Σχέδιο «Καλλικράτης». 

Πρόκειται για μία παραπέρα συγκεντροποίηση υπε-
ρεξουσίας στην τοπική Αυτοδιοίκηση, για τη δημι-
ουργία μεγαλύτερων Δήμων και πιο ισχυρών στα λό-
για, ενώ στην πραγματικότητα, για τον καλύτερο οι-
κονομικό και κυρίως πολιτικό έλεγχο. Από την επο-
χή Γεννηματά., που το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στην έστω 
και «κολοβή» αποκέντρωση, έδωσε κάποιες αρμοδι-
ότητες στους Δήμους, αλλά δεν συνοδεύτηκαν από 
τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους. Σιγά – σιγά 
φτάνουμε στον «Καποδίστρια», όπου γίνεται βίαιη 
συνένωση μικρών και μεσαίων Δήμων και τώρα, 
επέκταση του συστήματος με τον «Καλλικράτη». Οι 
Δήμοι που ενώθηκαν με τον «Καποδίστρια», μειώνο-
νται τώρα κατά 60%. Γίνονται 370. Τώρα γιατί 370 και 
όχι 380, αυτό είναι θέμα που μόνο αυτοί που το σκέ-
φτηκαν μπορεί να το απαντήσουν. 

Τι μπορεί να σημαίνει αυτό;
Ότι και ο «Καποδίστριας». Την καταστροφή των μι-

κρών αυτοδιοίκητων κοινωνιών στις οποίες κοινω-
νίες, λόγω μεγέθους θα μπορούσαν να εκφραστούν 
και διαφορετικές πολιτικές απόψεις από τις απόψεις 
που πλειοψηφούν αυτή τη στιγμή, στη χώρα μας. Κα-
ταργείται ουσιαστικά το αυτοδιοίκητο και φτάνουμε 
στο ετεροδιοίκητο. Δηλαδή, ενώ η κοινωνία είχε τις 
δομές που μπορούσε να θεωρηθεί ότι αυτοδιοικεί-
το, αυτή τη στιγμή, στα πολύ μεγάλα σχήματα που 
θα δημιουργηθούν, οι λίγοι θα διοικούν τους πολ-
λούς. Φυσικά ο στόχος, είναι ο πολιτικός έλεγχος 
της Τ.Α. Γιατί όσο μεγαλώνουν τα σχήματα, τόσο οι 
πολιτικοί χώροι και κυρίως η Αριστερά, (χώροι μι-
κρότερης ποσοτικής εμβέλειας), θα δυσκολεύονται 
να εκφραστούν, όπως και όλοι όσοι αγωνίζονται για 

μια Τ.Α. απεγκλωβισμένη 
από το δημαρχοκεντρικό 
σύστημα που ισχύει σή-
μερα, όπου ο κάθε δή-
μαρχος, ουσιαστικά κά-
νει κουμάντο στο Δήμο, 
ενώ το Δημοτικό Συμ-
βούλιο, τις περισσότερες 
φορές έχει χαρακτήρα 
διακοσμητικό. Δηλαδή, η 

μικρή ομάδα, γύρω από το Δήμαρχο και τους Αντιδη-
μάρχους και τη δημαρχιακή επιτροπή, ουσιαστικά δι-
οικεί σήμερα τους δήμους.

Διαφωνείτε λοιπόν με το Σχέδιο «Καλλικράτης».
Εμείς είμαστε ενάντια στον «Καλλικράτη», γιατί 

κατ’ αρχήν γίνεται στο πόδι. Μέσα σε λίγους μήνες 
θα γίνουν διαδικασίες που θα σημαδέψουν την Τ.Α 
για πάρα πολλά χρόνια, όταν σε άλλες χώρες, που 
έγιναν συνενώσεις, οι διαδικασίες κράτησαν χρόνια. 
Επίσης, είναι μύθος, ότι όλη η Ευρώπη ενώνει και 
δημιουργεί Δήμους μεγαλύτερους των 10.000 κατοί-
κων, όταν ο μέσος όρος στις περισσότερες χώρες, 
ιδιαίτερα στις νότιες, είναι των 1500 ή των 2000 – 
3000 κατοίκων. 

Στο ενδεχόμενο συνένωσης Πάρου – Αντιπάρου 
ποια είναι η άποψή σας;

Η Αντίπαρος θα μετατραπεί σε ένα ακόμη τοπικό 
διαμέρισμα, με ένα ακόμη τοπικό συμβούλιο άνευ 
αρμοδιοτήτων. Μπορεί το Τοπικό Συμβούλιο να παίρ-
νει αποφάσεις για κάποιο θέμα και ο Δήμος κάτω 
από τις πλειοψηφίες που θα δημιουργούνται, να 
αποφασίζει άλλο, ενάντια στη θέληση και βούληση 
των ανθρώπων της Αντιπάρου. Αυτή τη στιγμή, η αυ-
τονομία που έχει η Αντίπαρος της δίνει κάποια αυτό-
νομη χρηματοδότηση για τα έργα και τις υποχρεώ-
σεις της Κοινότητας απέναντι στους πολίτες. Όταν γί-
νει αυτή η ενοποίηση, θα είναι ένα τμήμα του Δήμου 
Πάρου, όπου οι χρηματοδοτήσεις θα μειωθούν, για-
τί ο τεράστιος δήμος που θα δημιουργηθεί, με τους 
εκατοντάδες υπαλλήλους (και το τι σημαίνει αυτό για 
τον προϋπολογισμό), θα πνίξει τα τεχνικά προγράμ-
ματα κ.λπ. 

Για παράδειγμα, όταν έγινε ο «Καποδίστριας», η 
Κοινότητα Μάρπησσας είχε ένα προϋπολογισμό 250 
εκατ. δραχμών. Τα πρώτα χρόνια του «Καποδίστρια» 
τα τεχνικά προγράμματα που υλοποιήθηκαν στο Δ.Δ. 
Μάρπησσας, ήταν 15 εκατ. δραχμές, όταν το τεχνι-
κό πρόγραμμα της Κοινότητας ήταν περίπου στα 60 
εκατ. δραχμές το χρόνο. Εμείς παραδώσαμε τη Μάρ-
πησσα στο Δήμο Πάρου, με πλεόνασμα και μελέτες 

που υλοποιήθη-
καν από τον τότε 
Δήμαρχο Κ. Αρ-
κουζή.

 
Β λ έ π ο υ μ ε 

όμως, ότι στην 
Αντίπαρο έως 
σήμερα δεν 
έχει γίνει έργο 
και επίσης 
έχουν χαθεί 
προγράμματα. 
Μήπως η συνέ-
νωση βοηθήσει 
τελικά;

Το ότι η συ-
γ κ ε κ ρ ι μ έ ν η 
ομάδα που δι-
οικεί την Αντίπαρο έχει προβλήματα στο να διεκδι-
κήσει, έχοντας και ένα μηχανικό στο δυναμικό της, 
είναι άλλο ζήτημα. Αν η κ. Μανέτα δεν κατάφερε να 
προχωρήσει έργα, επειδή ήταν προβληματική η δια-
κυβέρνησή της στην Αντίπαρο, δεν σημαίνει ότι πρέ-
πει να «πνίξουμε» το νησί ενώνοντάς το με το Δήμο 
Πάρου. 

Ως Τοπική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ, είχατε πρόσφατα 
συνάντηση για το θέμα εν όψει των δημοτικών 
εκλογών. Αποφασίσατε κάτι;

Έχουμε συζητήσει, αλλά δεν έχουμε οριστικοποι-
ήσει τις αποφάσεις μας. Αυτές τις μέρες που γίνεται 
ο χαμός, βγήκαν και τα μαχαίρια, εμείς θα βρεθούμε 
και πάλι και θα διαμορφώσουμε τις προτάσεις μας 
για τις επερχόμενες εκλογές και να είστε σίγουρη, 
ότι θα είναι προτάσεις που θα συζητηθούν…

Μία φήμη που κυκλοφορεί, ότι μπορεί να δη-
μιουργηθεί ένα σχήμα με νέους ανθρώπους, όχι 
μόνο ηλικιακά, με επικεφαλής τον κ. Γλέζο, ευστα-
θεί;

Για τον επικεφαλής δεν έχουμε συζητήσει, ούτε 
καταλήξαμε στο πιο θα είναι το σχήμα που ελπίζου-
με ότι θα καταφέρουμε να προωθήσουμε. Όμως, κο-
ντός ψαλμός αλληλούια. Μέσα στην επόμενη εβδο-
μάδα δηλαδή, θα έχουμε ξεκαθαρίσει και θα έχετε 
τις προτάσεις μας επίσημα. 

Σε ότι αφορά στον Μ. Γλέζο, είναι μια τεράστια 
προσωπικότητα της Αριστεράς, είναι μέλος του ΣΥ-
ΡΙΖΑ στην Πάρο, αλλά αν θα είναι ή όχι επικεφαλής, 
είναι πρόωρο να το συζητήσουμε. 

Μανώλης Ισιγώνης: Ο «Καλλικράτης» εγκλωβίζει
στην κεντρική εξουσία τους δήμους

Καταστροφή για την 
Αντίπαρο η συνένωση

Επιστολή, που συνοδεύεται από τα 
400 ονόματα με τις υπογραφές τους, 
έστειλε στις 16 Φεβρουαρίου προς τον 
Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης 
& Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η συ-
ντονιστική επιτροπή για το Αυτοδιοίκη-
το της Αντιπάρου. Στην επιστολή μετα-
ξύ άλλων, επισημαίνεται: 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Βρισκόμαστε στο στάδιο των διαβου-

λεύσεων για τη διαμόρφωση του προ-
γράμματος «Καλλικράτης» και τη με-
γάλη Διοικητική Μεταρρύθμιση, που 
ετοιμάζεται να εφαρμοστεί στη χώρα 
μας.

Εκτιμούμε ότι το σχέδιο βρίσκεται 
προς τη σωστή κατεύθυνση και ευελ-
πιστούμε ότι η Αυτοδιοίκηση θα μπο-
ρέσει τελικά να διαχειριστεί με επιτυ-
χία τα τοπικά προβλήματα και να βελ-
τιώσει το επίπεδο ζωής των Ελλήνων 
πολιτών.

Έχουμε επίσης αντιληφθεί ότι η Αντί-
παρος, στο πλαίσιο του προγράμματος  
«Καλλικράτης», αντιμετωπίζει το ενδε-
χόμενο της διοικητικής συνένωσης με 
το γειτονικό νησί της Πάρου. Το ζήτη-
μα αυτό, όπως είναι φυσικό, απασχολεί 
την τοπική μας κοινωνία, καθώς  απο-
τελεί μακροπρόθεσμη και μεγάλη αλ-
λαγή. Ωστόσο, λαμβάνοντας υπ’ όψη:

α) το γεωγραφικό παράγοντα, που εί-
ναι καθοριστικός και διαμορφώνει τη 
διαφορετικότητα των δύο νησιών και 
τις ξεχωριστές ιστορικές τους διαδρο-
μές και για τον οποίο λαμβάνεται ειδι-
κή μέριμνα στο 101 άρθρο του Συντάγ-
ματος των Ελλήνων. Παράλληλα, κα-
θιστά δυσχερή, ενίοτε δε και απαγο-
ρευτική, την πρόσβαση των πολιτών σε 
υπηρεσίες και την παροχή υπηρεσιών 
από αυτές,

β) τις διαφορετικές ανάγκες, προτε-
ραιότητες και ρυθμούς ανάπτυξης με-

ταξύ των δύο νησιών,
γ) το γεγονός της ανταγωνιστικό-

τητας μεταξύ των δύο νησιών,  κα-
θώς εμπορεύονται παρόμοια του-
ριστικά προϊόντα,

δ) τη διαπίστωση ότι η Αντίπαρος 
πρέπει να λογίζεται ως νησί με έως 
12.000 κατοίκους, λόγω των επισκε-
πτών της καλοκαιρινής περιόδου και 
πρέπει, επομένως, να διαθέτει ανάλο-
γες υποδομές. Επιπρόσθετα, αναπτύσ-
σεται ραγδαία ο απομακρυσμένος οικι-
σμός στην περιοχή  Άγ. Γεώργιος (750 
οικόπεδα), ο οποίος αναμένεται στο εγ-
γύς μέλλον να αξιώσει βασικές υποδο-
μές. Αξίζει, τέλος, να ληφθεί υπ’ όψιν 
η σταθερή αύξηση του μόνιμου πληθυ-
σμού κατά 25% ανά δεκαετία, όπως κα-
ταγράφηκε στις τρεις τελευταίες εθνι-
κές απογραφές (1982-2002),

θεωρούμε ότι μια διοικητική συνέ-
νωση δεν θα αποβεί θετική για κανέ-

να από τα δύο νησιά και, επομένως, 
οι κάτοικοι της Αντιπάρου τάσσονται 
στη συντριπτική τους πλειοψηφία κατά 
της διοικητικής συνένωσης του νη-
σιού μας, γεγονός που διατρανώθη-
κε από δύο λαϊκές συνελεύσεις σε κα-
θολικά ομόφωνο κλίμα. Παρακαλού-
με, κ. Υπουργέ,  όπως λάβετε σοβαρά 
υπ’ όψη σας τα παραπάνω και να δια-
τηρήσετε την Αυτόνομη Αυτοδιοίκηση 
της Αντιπάρου, με επιπρόσθετη ανα-
βάθμιση της Κοινότητας σε Δήμο Αντι-
πάρου, έτσι ώστε να δημιουργηθούν οι 
απαραίτητες εκείνες υποδομές που θα 
εξυπηρετήσουν  ικανοποιητικά τα τοπι-
κά συμφέροντα και τη μακροπρόθεσμη 
ευοίωνη ανάπτυξη του νησιού.

Επιστολή κατοίκων της Αντιπάρου προς τον Υπουργό Εσωτερικών

«Θέλουμε την αυτονομία μας»
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M O T O R S

συνέχεια από σελ.1
Η υπόθεση απασχόλησε το Συμβού-

λιο της Επικρατείας, μετά από προ-
σφυγή ιδιώτη, νομίζω από το Άργος 
και η απόφαση του Ανώτατου Δικα-
στηρίου έκρινε ανίσχυρες τις διατά-
ξεις του Π.Δ. του 1985, με το σκεπτι-
κό ότι παραχώρηση από ιδιώτες κοι-
νόχρηστου χώρου, είναι αντισυνταγ-
ματική, γιατί έτσι δημιουργείται ιδιωτι-
κή πολεοδόμηση και αυτό, με βάση το 
Σύνταγμα, είναι αρμοδιότητα του κρά-
τους.  

Η απόφαση του ΣτΕ (11 Ιουνίου 
2008), είχε σταλεί προς όλους τους 
συμβολαιογράφους από το Συμβο-
λαιογραφικό Σύλλογο Εφετείων Αθη-
νών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδε-
κανήσου και έκτοτε δεν γίνονται πλέον 
κατατμήσεις οικοπέδων σε οικισμούς 
κάτω των 2.000 κατοίκων. 

Τι συμβαίνει τώρα. Σύμφωνα με τον 
κ. Μαούνη, στις 12/2/2008 έρχεται η 
Νομική υπηρεσία του ΥΠΕΧΩΔΕ και 
λέει «όχι» και όσες πράξεις έγι-
ναν από το 1985 και μετά, καθιστώ-
ντας τις άκυρες. Άρα όλα αυτά τα οι-
κόπεδα, ακόμη και αν έχουν οικο-
δομηθεί, θεωρούνται μη οικοδομή-
σιμα, δηλαδή δεν μπορείς να προχω-
ρήσεις σε μεταβίβαση, να κάνεις επι-
σκευή και οτιδήποτε άλλο και επιβάλει 
να προχωρήσουν οι ΟΤΑ σε πολεοδό-
μηση των περιοχών, είτε μεμονωμένα, 
είτε σε ολόκληρο οικισμό. Οι πολεο-
δομήσεις όμως απαιτούν πολλά χρή-
ματα για να γίνουν και δεν μπορούν 
ν’ ανταποκριθούν στα έξοδα οι Δήμοι, 
όπως για παράδειγμα στην Πάρο, που 
οι οικισμοί είναι πολλοί. Για να προχω-
ρήσουν οι Δήμοι σε πολεοδόμηση, θα 
πρέπει να βοηθηθούν από την κεντρι-
κή Διοίκηση. 

Στην πράξη τώρα, από τη μια με-
ριά, ένα μεγάλο ποσοστό των οικοπέ-
δων εντός οικισμών δεν μπορούν να 
κτιστούν και από την άλλη έρχεται ένα 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο και μια 
πρόθεση και της Πολιτείας να περιορί-
σει ή και να καταργήσει την εκτός σχε-
δίου δόμηση. 

Εν τω μεταξύ, σε όλους τους οι-
κισμούς της Πάρου, πλην Παροικι-
άς και Νάουσας, δεν επιτρέπεται πια 
να χτίζεις σε όσα οικόπεδα έχεις κά-
νει συμβολαιογραφική πράξη και προ-
χώρησες σε κατάτμηση. Και όσοι έχτι-
σαν δεν μπορούν να κάνουν οτιδήποτε 
άλλο. Οι ιδιοκτήτες όμως αυτοί, έχουν 
δηλώσει τα ακίνητα ως εντός σχεδί-

ου, πληρώνουν τους φόρους, κ.λπ. Την 
πληρώνουν με λίγα λόγια και όσοι τή-
ρησαν το νόμο από το 1985 και μετά, 
γιατί ξαφνικά είναι «παράνομοι». 

Αντιδράσεις από όλη τη χώρα
Την άποψή του για το θέμα μας κα-

ταθέτει και ο αρχιτέκτονας Φ. Κατα-
πόδης: «Από το 2008 και μετά, η από-
φαση του ΣτΕ δεν εφαρμοζόταν στις 
πολεοδομίες. Οι Συμβολαιογράφοι 
όμως δεν έκαναν συμβολαιογραφικές 
πράξεις για κατατμήσεις, αλλά άδειες 
σε οικόπεδα που είχαν ήδη κατατμη-
θεί, εκδίδονταν. Τώρα με την εγκύ-
κλιο Μπιρμπίλη (28/1/2010) εφαρμό-
ζεται απλά ο νόμος και κατά συνέ-
πεια, είναι ανίσχυρες όλες οι πράξεις 
και πριν το 2008. Τι γίνεται τώρα: Για 
παράδειγμα, αν κάποιος γονέας θέλει 
να παντρέψει το παιδί του και θέλει να 
του μεταβιβάσει ένα ακίνητο που έγινε 
με τις προϋποθέσεις του διατάγματος 
του 1985, θα φαίνεται μη οικοδομήσι-
μο, με παράνομο κτίσμα. Σε όσα δε οι-
κόπεδα έχουν γίνει κατατμήσεις, δεν 
μπορείς πλέον να χτίσεις. Εγώ έχω 
κάνει 5-6 τέτοιες κατατμήσεις. Είναι 
τόσα γραφεία στην Πάρο, καταλαβαί-
νεται τι γίνεται. Είναι το λιγότερο 250-
300 οικόπεδα στο νησί. Βέβαια, υπάρ-
χουν αντιδράσεις σε όλη την Ελλά-
δα και ασκούνται ήδη πιέσεις, για να 
ισχύσει τουλάχιστον η απόφαση του 
ΣτΕ ,από το 2008 και μετά». 

Ανίσχυρος ο πολίτης
Για το ίδιο θέμα ο αρχιτέκτονας Μ. 

Ισιγώνης αναφέρει: «Ο πολίτης είναι 
ανίσχυρος και απροστάτευτος μπρο-
στά στην κρατική εξουσία, όπου τηρώ-
ντας τις διατάξεις ενός Π.Δ. που εκ-
δόθηκε πριν από 25 χρόνια, βρίσκε-
ται εκτεθειμένος, έχοντας «παράνο-
μα» συμβόλαια αγοράς και "παράνο-
μες" οικοδομικές άδειες. Το κοινωνι-
κό πρόβλημα που δημιουργείται είναι 
τεράστιο και αφορά εκατοντάδες – χι-
λιάδες ανθρώπους σε όλη τη χώρα». 

«Το Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη σε Αρχίλοχο & Νηρέα

Με την Άννα Βαγενά 
και το Θίασό της

Μια από τις πιο επιτυχημένες θεατρικές 
παραστάσεις των τελευταίων χρόνων «Το 
γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη με το θί-
ασο της Άννας Βαγενά περιοδεύει σε πό-
λεις της Ελλάδας και στις αρχές Μαρτίου 
θα βρίσκεται στην Πάρο.

Συγκεκριμένα,    στις 7 Μαρτίου θα πα-
ρουσιαστεί στην αίθουσα του «Αρχιλό-
χου» στις 8.30 μ.μ. και την επόμενη ημέ-
ρα, 8 του μήνα στην αίθουσα του Νηρέα 
την ίδια ώρα. 
Τιμή εισιτηρίου: 22.00€
Φοιτητικό - μαθητικό: 15.00€
Προπώληση εισιτηρίων:
Παροικία: ΚΔΕΠΑΠ, τηλ.: 22840 22860
Νάουσα: ΚΕΠ, τηλ. 22840 51691 (κ. Μαρία 
Βιτσαδάκη, τηλ. 6948412897) 
Μάρπησσα: κ. Άννα Βλαχογιάννη, τηλ. 
6942402355

 
Το έργο
«Το γάλα» είναι η ιστορία μιας μητέρας μετανάστριας από την πρώην Σοβι-

ετική Ένωση, με δύο γιούς, ο ένας εκ των οποίων πάσχει από σχιζοφρένεια, 
οι οποίοι προσπαθούν να προσαρμοσθούν και να επιβιώσουν στην Ελλάδα. 

Η απόγνωση της μάνας και ο ψυχικός σπαραγμός της για την ασθένεια του 
μικρού της γιού, παράλληλα με το φόβο, που προέρχεται από τον κοινωνι-
κό ρατσισμό του περιβάλλοντός της, παρουσιάζονται με σπαρακτικό τρόπο.

Η βία διαδέχεται και εναλλάσσεται με την τρυφερότητα, η ένταση με τη γα-
λήνη, η απελπισία με την ελπίδα, το όνειρο με τον εφιάλτη, η πραγματικότη-
τα με την ψευδαίσθηση και αντιστρόφως. 

Μια συγκλονιστική ιστορία – μαρτυρία, με εξαιρετικές συγκρούσεις, μονα-
δικές κορυφώσεις, ταυτόχρονα γεμάτο ελπίδα, που κάνουν το έργο του Βα-
σίλη Κατσικονούρη ίσως το σπουδαιότερο νεοελληνικό έργο των τελευταίων 
χρόνων.

Το έργο, που παίχτηκε για δύο συ-
νεχείς χρονιές με τεράστια καλλι-
τεχνική και εμπορική επιτυχία στην 
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε άλ-
λες πόλεις της Ελλάδας και το παρα-
κολούθησαν πάνω από 80.000 θεα-
τές, βρίσκεται τώρα στον τρίτο χρόνο 
των παραστάσεών του και συνεχίζει 
τη θριαμβευτική πορεία του με πα-
ραστάσεις στην Πάρο:

Η παράσταση ήταν υποψήφια για πέντε θεατρικά βραβεία κοινού του περι-
οδικού «Αθηνόραμα», (περίοδος 2007-2008) και απέσπασε βραβείο καλύτε-
ρης παράστασης και καλύτερης γυναικείας ερμηνείας.

Σκηνοθεσία - Μουσική Επιμέλεια: Άννα Βαγενά.
Ρόλοι: Μάνα: Άννα Βαγενά • Λευτέρης: Δημήτρης Πατσής, • Αντώνης: Στέ-

φανος Κοσμίδης
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 ΔΙΑΦΟΡΑ   

RENAULT CLIO 1994’, σκούρο πράσινο, πωλείται σε καλή 
κατάσταση 1400€. Πληρωμένο σήμα. Τηλ.: 6936529229, 
6934401222.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΤΗΣ AUTOCAD, προσφέροντας 
δωρεάν υπηρεσίες εκπόνησης ηλεκτρονικών σχεδίων 
(2D & 3D) των κουζινών & λουτρών, από σκαριφήματα 
σας ή υφιστάμενα σχέδια. Κος Νίκος, Τηλ. : 22840 22091, 
6936456086. Από τις 12:00 πμ. - 16:00 μμ.

BMW 318, full cabrio μοντέλο 1999’ look M3, clima, θερ-
μαινόμενα καθίσματα, άριστη κατάσταση, φυλάσσεται σε 
γκαράζ. Τηλ.: 6942826399. 

ΚΟΥΤΑΒΙ BOBTAIL, πωλείται, θηλυκό, γεννημέ-
νο στις 9/12/2009, έχει κάνει τα πρώτα εμβόλια. Τηλ.: 
6946559658.

ΜΗΧΑΝΑΚΙ HONDA SH 300i, 4000km, με σύστημα PG-M-
Fi, +ABS, πωλείται. Τιμή: 3.500€ Τηλ.: 6974059820.

ΚΡΕΒΑΤΙ ∆ΙΠΛΟ, οξιά με ορθοπεδικό στρώμα, πωλείται σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή: 300€. Τηλ.: 6942635556.

NISSAN MURANO, V6, 4 X 4, πωλείται. Τηλ.: 6974059820.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ , fast food-κρεπερί πω-
λείται σχεδόν αμεταχείριστος. Τηλ.: 6986307000.

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ, 3θέσιος καναπές, 2 πολυθρόνες, 3 
τραπεζάκια σαλονιού, 4 τμχ σύνθετο με μπαρ & 2 φω-
τιζόμενες βιτρίνες, 1 τραπεζάκι τηλεφώνου & 1 μεγά-
λο γραφείο. Όλα μαζί 1.500€ Τηλ.: 22840 22633. Από τις 
21:00μμ - 00:00μμ.

RENAULT CLASSIC, πωλείται full extra, 36.000 χλμ, 8 ετών. 
Τηλ.: 22840 91624. Από τις 13:00μμ - 15:00μμ.

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΡΙΚΥΚΛΟ, PIAGGIO ΑΡ 50cc μοντέλο 2007’ 
πωλείται. Τηλ.: 22840 53384. 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (MERCEDES 404), υπ’αριθ. κυ-
κλοφορίας ΕΜΖ 4118, πωλείται μαζί με τις αναλογούσες 
σε αυτό μετοχές της Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΡΟΥ σε ποσοστό 50% ή 
100%. Ανταλλάσσεται και με ακίνητο. Τηλ.: 6972697183. 

AIR CONDITION FUJITSU R-410A 36.000 BTU (κασέτα ορο-
φής), πωλείται σχεδόν αμεταχείριστο. Τιμή: 1.850€. Τηλ.: 
6938748863

∆ΥΟ ΚΑΝΑΠΕ∆ΕΣ (χωρίς πλάτη) πωλούνται, ταπετσαρία 

καπιτονέ μαύρη 1,80 χ 0,50 χ 0,45 εκ. ύψος. Κατάλλη-
λοι για κατάστημα, γραφείο ή ιατρείο. Τιμή: 450€ για τους 
δύο και 250€ για τον ένα. Τηλ.: 6938748863 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                                             

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά από Παροικία) 
15.604τ.μ. με κατοικιά, αποθήκες και παλαιό μύλο (ημι-
τελή). 220 ελιές και πολλά οπωροφόρα. Ηλεκτροδοτεί-
ται με φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 165.000€.  
www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768

ΥΣΤΕΡΝΙ, πωλείται οικόπεδο 8082 στρεμμάτων άρ-
τιο και οικοδομήσιμο με θέα Νάξο. Τηλ.: 22840 51077, 
6973079626.

ΕΝΤΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται οικόπεδο εντός σχεδίου. 
600τ.μ. Ευκαιρία. Τηλ.: 22840 21569, 6977367790. 

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ, πωλείται κτήμα εντός ορίων οικισμού, με 
θέα και σε καλή τιμή. Tηλ.: 6932350992. 

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλούνται 10 στρέμματα με θέα προς τη θά-
λασσα. Τηλ.: 6932346544. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ∆ΡΟΜΟ), πωλείται οικόπε-
δο εντός σχεδίου 900m2 με 2 πηγάδια, νερό, φως, 
πολλά φρουτόδεντρα και παλιά κατοικία 35m2. Tηλ.: 
6932319774. 

ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (δεξιά μεριά), πωλείται χωράφι 6 
στρέμματα, οικοδομήσιμο, δασικό (με πιστοποίηση δα-
σαρχείου). Στην εξαιρετική Τιμή των 50.000€ Τηλ.: 22840 
41641, 6942860714.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &                                            
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                                            

ΛΕΥΚΕΣ, μονοκατοικία 117τμ ενός χρόνου σε ύψωμα με 
μοναδική & ανεμπόδιστη θέα στο Αιγαίο, σε οικόπεδο 4 
στρεμμάτων & με δυνατότητα επιπλέον δόμησης 100τμ, 3 
υ/δ, ενεργειακό τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, δεξαμενή, τιμή 
380.000€ ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.
Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-51

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, μονοκατοικία 150τμ 500μ από θάλασσα με 2 
υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, μεγάλες βεράντες, BBQ, οικόπεδο 
520τμ, θέα θάλασσα ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 
www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-100

ΠΑΡΟΣ, νεόδμητη κατοικία 150τμ με 5 υ/δ (2 master) & 
εξοπλισμένη με όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, 2 μπάνια 
& WC, 2 χλμ από το λιμάνι & την πόλη της Παροικίας, δί-
πλα σε παραλία & με υπέροχη θέα στη θάλασσα ASPIS 
REAL ESTATE ΤΗΛ 2284024007 www.Aspis-RealEstate.gr. 
Κωδικός: ΠΠ01-177

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώροι ,4 υπνοδω-
μάτια, 3 μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κουζίνα 
πλήρως εξοπλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, κήπος 810τ.μ., πισίνα. 460.000 €. Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.
de  Τηλ. 6932285768

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03τ.μ., πετρόκτιστη με την ποιο 
ωραία θέα του νησιού για απαιτητικούς. Μεγάλες βερά-
ντες, πέργολες, bbq, κήπος φυτεμένος, γκαράζ, 285.000 
€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές.  www.paroshomes.
livadas.de  Τηλ. 6932285768. 

ΕΛΗΤΑΣ, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρεβατοκάμαρες, και 
έναν ξενώνα, 4 μπάνια,  τζακούζι, σαλόνι, καλοριφέρ, 
πισίνα, βεράντες με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του λι-
μανιού και ηλιοβασιλέματος. 320.000 € Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινούργια πετρόχτιστη 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 θα-
λάσσης, μεγάλες βεράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κή-
πος 85.000 €  Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τ.μ. πετρόχτιστη, με κτήμα 1.366τ.μ., 
βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μά-
ντρα. 138.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 65τ.μ., με κτήμα 1.442τ.μ., βεράντες, κα-
λοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 128.000€  Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές.  www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα την 
Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες με πέργολες, κήπος πε-
ριφραγμένος. 205.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768 

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

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ, πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τ.μ., 80τ.μ., 76τ.μ. και 60τ.μ. Επίσης σε ΝΕ-
ΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τ.μ. Κατασκευαστι-
κή Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 6937394436. 

ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ∆ΙΚΟ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ, πωλείται πλήρως εξο-
πλισμένο λόγω αναχώρησης. Μόνο σοβαρές προτάσεις. 
Τηλ.: 6972296728, 6986160959.

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, πωλείται διαμέρισμα 33τ.μ. 
ισόγειο. Τηλ.: 22840 53510, 6937150618.

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέτα καινούργια 95τ.μ. εντός οι-
κισμού σε προνομιούχα θέση, θέα στη θάλασσα και όχι 
ηχορύπανση, 2 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλοκουζίνα, τζά-
κι, κλιματισμός, κεντρική θέρμανση και γκαράζ. Τηλ.: 
6936351159.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ                                            

ΣΠΙΤΙ, ζητείται επιπλωμένο για σεζόν με 2 υπνοδωμάτια 
και 2 μπάνια. Τηλ.: 6944145787.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                 
 
ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ενοικιάζεται σπίτι, μονοκατοικία 110τ.μ. με 2 
κρεβατοκάμαρες, 1 μπάνιο, σαλονοτραπεζαρία, κουζίνα. 
Βρίσκεται σε κτήμα 8 στρεμμάτων με θέα το απέραντο 
γαλάζιο του Αιγαίου. Τηλ.: 6945084731.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται μονοκατοικία σε κεντρικό σημείο, 
με μεγάλο κήπο, με κλιματισμό, κατάλληλο για κατοικί-
δια. Τηλ.: 22840 91360.

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται κατάστημα ισόγειο 73τ.μ., γωνιακό 
30 μέτρα από την  θάλασσα, έναντι στάσης ΚΤΕΛ. Τηλ.: 
22840 91407, 6957464241. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΗΓΑ∆Ι-ΖΩΟ∆ΟΧΟ ΠΗΓΗ - ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται επαγγελματική στέγη 40τ.μ. Τηλ.: 
6976771096. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), ενοικιάζεται μεζονέτα 110m2. 
Τηλ.: 6932319774.

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεται τριάρι με 2 υ/δ, σαλόνι, κουζίνα, 
μπάνιο. Τηλ.: 6945888928. 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται κα-
ταστήματα, γραφεία και 1 αποθήκη 160τ.μ. με ιδιωτικό 
παρκινγκ. Τηλ.: 22840 23830, 22840 25292. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Ο∆ΗΓΟΣ ΜΕ ∆’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ∆ΙΠΛΩΜΑ, ζητεί εργασία. Τηλ.: 
6945120247.

ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργασία για καθαρισμούς σπιτιών στις 
περιοχές από τον Πρόδρομο έως το Άσπρο Χωριό. Τηλ.: 
6933414995. 

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ, αναλαμβάνει νοσηλευτική εργασία κατ’ 
οίκον. Τηλ.: 6946066781. 

ΙΤΑΛΙΚΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται σε ενήλικες 
και παιδιά. Προετοιμασία Celi 1-5 Diploma, κρατικό πι-
στοποιητικό. Τηλ.: 6974365805. 

ΓΕΡΟΚΟΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ, μόνιμος κάτοικος Πάρου, 
αναλαμβάνει ηλικιωμένους και ανθρώπους που έχουν 
ανάγκη από βοήθεια. Συστάσεις. Τηλ.: 22840 22091, 
6938385668.

ΝΕΟΣ, 28 ετών αναζητεί μόνιμη εργασία. Προσόντα : Πτυ-
χιούχος μηχανολόγος ΤΕΙ, άριστες γνώσεις ηλεκτρονι-
κών υπολογιστών (software & hardware), πτυχίο αγγλικής 

γλώσσας (proficiency με άδεια διδασκαλίας), παραδίδει 
ιδιαίτερα, επίσης μπορεί να εργαστεί και σε φροντιστή-
ριο. Δίπλωμα αυτοκινήτου. Τηλ.: 6948448274, 6932312118.

ΚΟΠΕΛΑ, αναλαμβάνει την φροντίδα κατοικίδιων, σίτιση, 
βόλτα, υγιεινή όταν εσείς απουσιάζετε. Τηλ.: 6934154808. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ  

ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ & ΜΑΓΕΙΡΑ, ζητά ξενοδοχείο Α’  
Κατηγορίας. Βιογραφικά (με φωτογραφία) στο e-mail: 
danosvasilis@hotmail.com Συστάσεις απαραίτητες. Τηλ.: 
6945191585. Από τις 10:00 - 14:00.

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ - ΠΕΝΘΟΣ  

Στον αλησμόνητο φίλο ΓΙΑΝΝΗ ΓΚΙΚΑ
Αυτοί που σε γνώρισαν καλά δεν πρόκειται να σε ξεχά-
σουν ποτέ. Γιατί ήσουν ο ορισμός της εντιμότητας, της 
ειλικρίνειας, της ψυχικής αγνότητας, της ανυποχώρητης 
αντίστασης σε κάθε λογής ανθρώπινη μικρότητα. Δικαί-
ωσες απόλυτα το πέρασμά σου από τη ζωή σας επαγγελ-
ματίας, ως οικογενειάρχης, ως χρήσιμη κοινωνική οντό-
τητα. Δεν άφησες πίσω σου μια δυστυχισμένη χήρα αλλά 
μια θαυμάσια γυναίκα που είχε την τύχη να μοιραστεί 
τη ζωή της μαζί σου. Η συμπαράσταση της μέχρι και τα 
στερνά σου ήταν παροιμιώδης και δηλωτική της ΑΓΑΠΗΣ, 
του σεβασμού και της αλληλοεκτίμησης που σας συνέ-
δεε. Όταν μεγαλώσουν τα εγγόνια σου και μάθουν ποι-
ός  ήταν ο παππούς τους είμαι σίγουρος ότι θα αισθά-
νονται μεγάλη υπερηφάνεια, όπως αισθάνεται σήμερα η 
σύντροφος σου, ο γιός σου και η νύφη σου. Γιάννη, προ-
σωπικά, θα με συντροφεύουν για πάντα το γέλιο σου, το 
πηγαίο χιούμορ σου, η καλή σου καρδιά, ο θυμός σου για 
το άδικο. Αποτελεί για μένα μοναδικό παράσημα το γεγο-
νός ότι με τίμησες με την φιλία σου και την εκτίμησή σου. 
Καλό σου ταξίδι φίλε
Φώτης Τουμάσης - Δικηγόρος Πάρου

ΥΣΤΑΤΟΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ στον ΓΙΑΝΝΗ ΗΛ. ΓΚΙΚΑ
Εκ μέρους των συναδέλφων του, συμβ/φων και δικηγό-
ρων της Πάρου, θέλω ν΄ απευθύνω τον ύστατο χαιρετι-
σμό στον Γιάννη Γκίκα. Τον Γιάννη Γκίκα, τον εξαίρετο νο-
μικό, τον διακεκριμένο συμπολίτη μας. Μα πριν απ΄ όλα 
τον φίλο και συνάδελφό μας.  Όσοι είχαμε την τύχη να 
τον γνωρίσουμε, αλλά κυρίως να συνεργασθούμε μαζί 
του, είχαμε την ευκαιρία να γνωρίσουμε τον έντιμο, ευθύ, 
ακέραιο και σπάνιο χαρακτήρα του. Πάντοτε φίλος, συ-
νεργάσιμος και πρόθυμος να βοηθήσει, να συμβουλέ-
ψει και να συνδράμει όσους ζητούσαν τη γνώμη του και 
την νομική συμβουλή του. Προσωπικά εγώ, από την πρώ-
τη στιγμή που ήλθα στην Πάρο, ένιωσα ότι έχω όχι μόνο 
ένα καλό και έμπειρο συνάδελφο κοντά μου, αλλά και 
ένα πραγματικό φίλο, την γνώμη του οποίου εκτιμούσα 
πάντα και επιζητούσα πάντα σε πολλά συμβολαιογραφι-
κά και γενικότερα νομικά ζητήματα. Ακόμα και τα τελευ-
ταία χρόνια του σαν συνταξιούχος, δεν αρνιόταν ποτέ να 
συμβουλέψει και να δώσει την γνώμη του με την πείρα 
και τις γνώσεις του σε όποιους ήθελαν να τον ρωτήσουν. 
Είναι μια απώλεια για όλους μας και για μένα προσωπικά 
ακόμη πιο πολύ. Στην οικογένειά του και ιδιαίτερα στην 
γυναίκα του Ρίτα και στον γιό του Δημήτρη και την νύφη 
του Άννα Μαρία, εκφράζω τα ειλικρινή συλλυπητήριά μου 
και την οδύνη μου για τον χαμό του Γιάννη.
Αντίο Γιάννη κι ας είναι ελαφρό το χώμα που σε σκεπά-
ζει…Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ…
Πάρος  18/2/2010
Αλεξανδρος Σ. Τριτσιμπίδας - Δικηγόρος

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
∆ΩΡΕΑΝ οι 2 πρώτες δημοσιεύσεις.

Κατοικία 80τμ2 με 2 υ/δ,
ενδοδαπέδια θέρμανση,
όλες τις ηλεκτρ.συσκευές
1 στρέμμα δικιά του γη,
50μ. από την παραλία
του δελφινιού στην Παροικία.
Ιδανική για μόνιμη κατοικία.

Αφοί Ιωακειμίδη ΑΕΕ
www.paroshouses.eu
τηλ 6942.985.111

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Ο “Πάρωνας”σαλπάρησε
από το “MΟΥΡΑΓΙΟ”
και ξεκίνησε το ταξίδι του
για το 2010.

Είµαστε εδώ, στο Πίσω Λιβάδι
και σας περιµένουµε από
Πέµπτη 11 Φεβρουαρίου
για να ταξιδέψουµε µαζί.

Ψαροταβέρνα ΜΟΥΡΑΓΙΟ
τηλ.: 22840 43233

Ο ΝΕΥΡΟΛΟΓΟΣ  Ι. 
ΜΑΡΚΟΥ, θα εξε-
τάζει νευρολογικά 
περιστατικά και θα 
εκτελεί μυογρα-

φήματα στο ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥ με ραντεβού.
Τηλ.: 22840 24410.
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Σε τροχιά ρύθμισης τα χρέη της ΕΑΣ Πάρου

Ξεμπλοκάρισμα για 
νέες επενδύσεις

Με το Διοικητή της Αγροτικής Τράπεζας, Θ. Πανταλάκη, συναντήθηκαν την περασμέ-
νη εβδομάδα στην Αθήνα, ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης και ο νέος Πρόεδρος της 
ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου Ν. Τσιγώνιας. Το θέμα συζήτησης, ήταν τα 
χρέη της ΕΑΣΠ στην Αγροτική και η υποθήκευση, λόγω των δανείων, της ακίνητης πε-
ριουσίας της, γεγονός που της στερεί τις περαιτέρω επενδύσεις και άρα την ανάπτυξή 
της. Δηλαδή, εδώ και περίπου 15 χρόνια, η ένωση δεν μπορεί να προβεί σε δανεισμό 
λόγω των υποθηκεύσεων των περιουσιακών της στοιχείων, με αποτέλεσμα να «βαλτώ-
νει» το επενδυτικό της πρόγραμμα. Για παράδειγμα, η ένωση στοχεύει στη δημιουργία 
νέου Οινοποιείου, καθώς το υπάρχον είναι σχεδόν υπό κατάρρευση, σκοπεύει επίσης, 
να επεκτείνει το προχωρημένο σύστημα διαχείρισης των αποβλήτων κ.λπ.

Το αίτημα των κ.κ. Βλαχογιάννη και Τσιγώνια, ήταν η άρση υποθήκευσης δύο ακινή-
των της Ένωσης (ακίνητο στη Μαντώ Μαυρογένους και ο χώρος όπου στεγάζεται το 
σημερινό Οινοποιείο), ώστε να μπορέσει να προβεί σε δανεισμό και να προχωρήσει το 
επενδυτικό της πρόγραμμα. Σύμφωνα με τον κ. Βλαχογιάννη, ο Διοικητής της Αγροτι-
κής Τράπεζας είδε θετικά το αίτημα και μάλιστα παρουσία τους επικοινώνησε με υπη-
ρεσιακούς παράγοντες, ζητώντας τους να κάνουν ότι μπορούν για ν’ απεγκλωβίσουν την 
ένωση από τα «δεσμά» της, ικανοποιώντας το αίτημα.

Να σημειωθεί ότι η αξία της περιουσία της ένωσης που είναι υποθηκευμένη, είναι 
πολλαπλάσια των χρεών της στην Αγροτική τράπεζα. 

Πληρωμή σταφυλιών 
Η Ε.Α.Σ. Πάρου ξεκινάει την πληρωμή σταφυλιών εσοδείας 2009 (80% της συνολικής 

αξίας), που πραγματοποιείται στο πλαίσιο αποφάσεων του Υπουργείου Οικονομικών 
μέσω ιδιωτικού πιστωτικού ιδρύματος (τράπεζας). Σύμφωνα με τα ανωτέρω η Οργά-
νωσή μας προχώρησε σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς. Για το σκοπό αυτό και 
προκειμένου να ολοκληρωθεί γρήγορα η πληρωμή των σταφυλιών, παρακαλούνται οι 
δικαιούχοι να προσέλθουν έως τις 5 Μαρτίου 2010 στο κατάστημα της Τράπεζας Πει-
ραιώς στην Παροικία (Πλατεία Μαντώς Μαυρογένους), με την ταυτότητά τους και το εκ-
καθαριστικό της εφορίας. Για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας των παραγωγών, επι-
σημαίνουμε ότι πρόκειται για τα σταφύλια του έτους 2009 και θα πρέπει να πάει στην 
Τράπεζα ο ίδιος ο δικαιούχος.

Υπολειτούργησε η Πάρος λόγω απεργίας

Αντίσταση στην 
ολομέτωπη επίθεση…

Υπολειτούργησαν την περασμένη Τετάρ-
τη οι δημόσιες υπηρεσίες στο νησί μας, τα 
σχολεία, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
εξαιτίας της απεργίας των εργαζομένων, 
οι οποίοι συμμετείχαν στην 24ωρη Πανελ-
λαδική – Πανεργατική απεργία των ΓΣΣΕ 
και ΑΔΕΔΥ, με σύνθημα, να μην πληρώ-
σουμε οι εργαζόμενοι την κρίση, με χτυ-
πήματα σε κεκτημένα δικαιώματα.

Σε κοινή ανακοίνωση των Σωματείων Εργαζομένων της Πάρου τονίζεται: «Είμα-
στε αντιμέτωποι με μια ολομέτωπη επίθεση σε όλους τους τομείς της ζωής μας» και 
υπογραμμίζεται ότι «κανείς δεν πρέπει να μείνει αμέτοχος και απαθής, γιατί η επί-
θεση μας επηρεάζει όλους». 

Την κοινή ανακοίνωση υπογράφουν: Ένωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης, Νο-
μαρχιακό Παράρτημα Ν. Κυκλάδων – Πάρου ΟΤΟΕ, Σύλλογος Υπαλλήλων Ν.Α. – 
Επαρχείο Πάρου, Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τοπική Διοικούσα Επιτροπή της 
ΕΤΕ ΔΕΗ, εκπρόσωποι των οποίων, συγκεντρώθηκαν το πρωί της Τετάρτης στην πλα-
τεία «Μαντώ Μαυρογένους».

Στην απεργία συμμετείχε και ο Κυκλαδικός Σύλλογος Εργαζομένων Δ.Ε. ΟΤΑ 
στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το 
Δ.Σ. του Συλλόγου αναφέρονται μια σειρά από αιτήματα, ένα εκ των οποίων τράβη-
ξε την προσοχή μας: γ) Η άμεση καταβολή των δεδουλευμένων στους εργαζόμενους 
(εκτός της Πάρου), που είναι απλήρωτοι από πενταμήνου.

Είναι θετικό ότι οι εργαζόμενοι σ’ αυτές τις Δημοτικές Υπηρεσίες του νησιού 
μας δεν στερούνται το μισθό τους. Ελπίζουμε αυτό να συμβαίνει με όλες τις υπη-
ρεσίες ευθύνης του Δήμου Πάρου και έτσι να συνεχιστεί…

Πρόσκληση
Το  Σάββατο 27 Φεβρουαρίου 2010, και ώρα 5.30 μμ θα διεξαχθούν οι εκλογές της 

Τοπικής Επιτροπής Πάρου της Ελληνικής Εταιρείας για την ανάδειξη νέας Διοικούσας 
Επιτροπής, στην Αγροτολέσχη στη Μάρπησσα. Καλούνται όλα τα Μέλη να παραστούν 
στις εκλογές.
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Η Πάρος τίμησε τον ποιητή Μιχάλη Γκανά

«Αν είναι να μιλήσει 
κάποιος, ας πει για την 
αγάπη»

         
Μια εξαιρετική εκδή-

λωση του Δήμου Πάρου 
και του περιοδικού «Δια-
βάζω», παρακολούθη-
σαν όλοι όσοι βρέθηκαν  
το Σάββατο 20 Φεβρουα-
ρίου στην Παροικιά, που 
ήταν αφιερωμένη στον 
ποιητή Μιχάλη Γκανά.

Όλοι απήλαυσαν τον 
απλό, αυθόρμητο και 
άμεσο λόγο του ποιη-
τή, όπως και των άλλων 
προσκεκλημένων που 
μίλησαν για το έργο του 
Γιάννης Μπασκόζου, δι-
ευθυντής του περιοδι-
κού «Διαβάζω» και αρ-
χισυντάκτης του ενθέτου 
«Βήμα Ιδεών», Γιώργος 
Ξενάριου, συγγραφέας, 
Γ.Γ. της Εταιρείας Συγ-
γραφέων. 

Η εκδήλωση κύλησε 
χωρίς «στημένους» λό-
γους, σαν μια απλή συ-
ζήτηση για την ποίηση, 
με τον ίδιο τον ποιητή 
να συμμετέχει σ’ αυτήν. 
Ο τρόπος αυτός ενθου-
σίασε το κοινό, ιδιαίτερα 
αυτούς που αντιμετωπίζουν την ποίηση με σκεπτικισμό. Μαθητές του Γυμνα-
σίου Πάρου διάβασαν ποιήματα του Μιχάλη Γκανά, δείχνοντας ότι και τα νέα 
παιδιά μπορούν να έλθουν κοντά στην ποίηση όταν έχουν σωστή καθοδήγηση, 
όπως του καθηγητή τους κ. Αστερίου.

Ο Μιχάλης Γκανάς ξεδίπλωσε μπροστά στον Παριανό κοινό όλο του το ταλέ-
ντο με απλότητα που εξέπληξε πολλούς. Η ποικιλία στο έργο του ήταν μονα-
δική. Συμβατικός τρόπος γραφής, ελεύθερος τρόπος, αλλά και  πεζογραφία.

Η Χορωδία Νάουσας
Ένα μέρος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση του μελοποιημένου έργου του 

ποιητή. Η Χορωδία Νάουσας, τμήμα του Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος 
«Νάουσα Πάρου», υπό τη διεύθυνση της Φένιας Θεοφίλου κατέβαλε πολλές 
προσπάθειες και παρουσίασε μελοποιημένα ποιήματα του Μιχάλη Γκανά. Οι 
μουσικοί ήταν οι: Κ. Μπαλίκος, Στ. Γιμελιάρης, Μ. Μενέγου, Π. Πετρόπουλος, Γ. 
Κονταράτος, Π. Μενέγος και Π. Τσουνάκης.

Παρά τη δυσκολία στην απόδοση των τραγουδιών,  οι παριστάμενοι  έδωσαν 
συγχαρητήρια στην Παριανή χορωδία, η οποία εντυπωσίασε και τον ποιητή. Η 
εκδήλωση ολοκληρώθηκε με χαιρετισμούς του Δημάρχου Χρ. Βλαχογιάννη και 
της Επάρχου Γρ. Πρωτολάτη. Αναμηνστικά δώρα προσφέρθηκαν στον ποιητή 
από το Δήμο και τη Χορωδία Νάουσας.

Την εκδήλωση συντόνιζε ο καθηγητής και συγγραφέας Χρήστος Αστερίου.

Η Τσικνοπέμπτη
του Κ.Η.Φ.Η.   

Μέσα σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα οι εργαζόμενοι και τα μέλη του 
Κ.Η.Φ.Η. του Δήμου Πάρου «τσίκνισαν» τηρώντας το πατροπαράδοτο έθιμο με 
πλούσια και παραδοσιακά εδέσματα. Οι ανθρώπινες σχέσεις έδεσαν αρμονι-
κά με το κέφι, το χορό και το τραγούδι, χαρίζοντας όμορφες στιγμές στο πνεύ-
μα της αποκριάς.

        Όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί καλεσμένοι από το προσωπικό, που έδωσε 
δείγματα  υψηλής μαγειρικής, αλλά και το εκλεκτό κρασί προσφορά των μελών 
του (γεωργοί και οινοχόοι παραγωγοί) και κάποιες άλλες προσφορές, εξεπλά-
γησαν ευχάριστα μ’ αυτήν την πρωτότυπη εκδήλωση.

        Παραβρέθηκαν ο  Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, ο Αντιδήμαρχος 
Πάρου Στ. Γαβαλάς, ο Πρόεδρος της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Γ. Λουκής και ο Σύμβουλος 
του Δημάρχου Γ. Κουζούμης.

       Ο Δήμαρχος σε σύντομη προσφώνησή του ευχήθηκε ότι καλύτερο για το 
Κ.Η.Φ.Η. και τα μέλη του, χρόνια πολλά και χαρούμενα σε όλους τους παρευρι-
σκόμενους προσθέτοντας, μάλιστα το αδιάκοπο ενδιαφέρον του Δήμου για την 
άριστη λειτουργία του Κ.Η.Φ.Η. 
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2oς όμιλος

Ομάδα Βαθμολ.  Αγώνες Γκολ

Πανναξιακός 30 13 45-10

Α.Ο.Πάρου 26 13 24-14

Θύελλα Καμαρίου 25 13 26-14

Πανθηραϊκός 21 13 29-19

Καρτεράδος 16 13 24-17

Μαρπησσαϊκός 10 13 17-31

Αστέρας Τραγαίας 10 13 13-34

Α.Ο.Λάβα 4 13 06-44

13η Αγωνιστική

Μαρπησσαϊκός Καρτεράδος 2-1

Λάβα Α.Ο.Πάρου 0-3

Τραγαία Πανθηραϊκός 1-1

Θύελλα Πανναξιακός 1-1

3oς όμιλος
Ομάδα Βαθμολ.  Αγώνες Γκολ

Νηρέας 26 10 30-06

Αναγέννηση Νάξου 18 11 12-26

Α.Σ.Ιου 17 9 21-09

Φιλώτι 17 10 21-19

Αστέρας Μαρμάρων 9 11 16-21

Παμμηλιακός 8 9 14-13

Κορωνίδα 1 10 07-24

12η Αγωνιστική

Αστέρας Μαρμάρων Παμμηλιακός 1-1

Φιλώτι Κορωνίδα 4-1

Παραλίγο να επιτύχουν το απόλυτο οι ομάδες μας 
το 2ημερο που μας πέρασε. Ο ΑΟΠ κέρδισε 3-0 
μέσα στη Σαντορίνη τη Λάβα, ο Μαρπησσαϊκός πέ-
τυχε μεγάλη νίκη απέναντι στον Καρτεράδο με 2-1 
και βέβαια ο Νηρέας που με πολύ κόσμο στο πλευ-
ρό του, συνέχισε την ξέφρενη πορεία του επικρά-
τησε μέσα στη Νάξο επί της Αναγέννησης με 3-1. 
Τέλος, ο Αστέρας Μαρμάρων έμεινε στο 1-1 με το 
Παμμηλιακό, ένα αποτέλεσμα που τον βάζει σε μπε-
λάδες… 

ΑΟΠ
Νίκη ουσίας για την ομάδα μας απέναντι στην ου-

ραγό του πρωταθλήματος Λάβα, με σκορ 3-0. Ο 
ΑΟΠ, χωρίς να αντιμετωπίσει καμία δυσκολία, δεν 
άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην αντίπα-
λη ομάδα και έφτασε σε μια άνετη νίκη με σκο-
ρερς τον Δαφερέρα (2 γκολ) και Χατζάρα. Τώρα 
όλων το ενδιαφέρον εστιάζεται στο τελικό παιχνί-
δι με τη Θύελλα στην τελευταία αγωνιστική το Σάβ-
βατο 19.00 το απόγευμα στο Δημοτικό στάδιο της 
Παροικίας.

Μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα μεταξύ της Θύελ-
λας και του Πανναξιακού, η ομάδα μας αρκείται και 
στην ισοπαλία για να πάρει το εισιτήριο ως δεύτε-
ρη στο νέο όμιλο των έξι πρώτων ομάδων που θα 
δημιουργηθεί για την άνοδο στην Δ΄ Εθνική κατη-
γορία. 

Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, εί-
ναι να παροτρύνουμε τους Παριανούς φιλάθλους, 
όπως μας επισήμανε και ο σύνδεσμος φιλάθλων 
του ΑΟΠ, να καλέσουμε τον κάθε Παριανό φίλαθλο 
να συμπαρασταθεί στην ομάδα μας, την καλύτερη 
μετά τον Νηρέα, ώστε να έχουμε άλλη μια εκπρο-
σώπηση για τη διεκδίκηση της ανόδου στην Δ’ Εθνι-
κή. Ολοι γήπεδο, λοιπόν!

ΑΟΠ: Βλαχάκης, Τσιλιώρης, Λάπη, Βαρθακού-
ρης, Σπήλιος, Πετρόπουλος, Χατζάρας, Μπάλκας, 
(Γιουρτζίδης), Κρητικός (Μπαμπούνης), Δαφερέ-
ρας, (Αρκουλής).

Νηρέας
Να μην επαναλαμβανόμαστε κάθε Κυριακή! Ο 

Νηρέας παίζει μόνος του στον 3ο όμιλο και δεν 

υπάρχει αντίπαλος. «Θύμα» του αυτή τη φορά, η 
Αναγέννηση Νάξου με σκορ 3-1 μέσα στη Νάξο. Η 
ομώνυμη ομάδα άντεξε μόλις ένα ημίχρονο και κα-
τάφερε στο 37΄ να ισοφαρίσει το τέρμα της ομάδας 
μας στο 12΄(Νικόλοφ). Στην επανάληψη ο Νηρέας 
ήταν καταιγιστικός και με τέρματα του Βαρσάμου 
στο 64΄(από τα 25 μέτρα) και του Μοστράτου στο 89' 
με πέναλτι, έγραψε το τελικό 1-3.

Νηρέας: Παπαγιάννης, Τόδρης Ν. (53’ Μπίμπα), 
Παπαδόπουλος, Δελημπαλταδάκης, Μπαρμπαρί-
γος, Βάρσαμος, Σταθερός, Κρίστο, Ευαγγέλου (85’ 
Τριπολιτσιώτης), Νικόλοφ, (75’ Μπιρμπίλης), Μο-
στράτος.

Μαρπησσαϊκός
Φοβερός ο κόσμος της Μάρπησσας, έδωσε βρο-

ντερό παρόν και ώθησε την ομάδα μας σε μια τε-
ράστια νίκη που φέρνει τον Μαρπησσαϊκό μια ανά-
σα από τα μπαράζ παραμονής στην Α΄ κατηγορία. 
Με τέρμα στο 90΄, η ομάδα μας (Μαυραγάνης, Τρι-
βυζάς τα γκολ), λυτρώθηκε και σε συνδυασμό με 
το ισόπαλο 1-1 μεταξύ Τραγαίας και Πανθηραϊ-
κού, η ομάδα με νίκη απέναντι στη Λάβα την τελευ-
ταία αγωνιστική στο γήπεδό της, θα δώσει το παρόν 
στους αγώνες - μπαράζ ανόδου για την παραμονή 
στην κατηγορία. Να υπενθυμίσουμε, ότι στην πε-
ρίπτωση ισοβαθμίας με την Τραγαία, επωφελείται 
η ομάδα μας λόγω καλύτερης διαφοράς τερμάτων.

Ο αγώνας με τη Λάβα Σαντορίνης, είναι την Κυ-
ριακή στις 9.30.

Αστέρας Μαρμάρων
Δεν τα κατάφερε η 

ομάδα μας, αν και με 
έναν φαινομενικά εύ-
κολο αντίπαλο και έμει-
νε στο 1-1. Η ομάδα του 
Κένερ έχει αποδείξει 
ότι μπορεί στα δύσκολα. 
Ευχή όλων μας είναι να 
τα καταφέρει στα μπα-
ράζ παραμονής και να 
μείνει στην Α’ Κατηγορία.

Νίκες ουσίας για ΑΟΠ
και Μαρπησσαϊκό

Η βραδιά της ΠΕΦΟ Πάρου
Ο σύνδεσμος, Π.Ε.Φ.Ο. Πάρου – Αντιπάρου, 

έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του, την Κυ-
ριακή 14/02 στις Εσπερίδες. Την εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους ο παλαίμαχος 
άσος του Ολυμπιακού Θανάσης Αγγελής, ο 
ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού Άρης Σοϊ-
λέδης και ο αρχισυντάκτης του Πρωταθλητή 
Σταύρος Γεωργακόπουλος. 

Ο σύνδεμος βράβευσε δύο νέα Παριανά 
παιδιά, τους Χρήστο Αριανούτσο και Βαγγέλη 
Καμπάση, οι οποίοι αγωνίζονται στην ομάδα 
νέων του Ολυμπιακού. Επίσης, προβλήθηκαν 
σχετικά βίντεο - αφιερώματα για τους καλε-
σμένους, ενώ η μεγάλη έκπληξη της βραδιάς 
ήταν ένα βίντεο με τον Πρέντραγκ Τζόρτζε-
βιτς να απευθύνει χαιρετισμό σε όλους τους 
Παριανούς και να δεσμεύεται για τη παρου-

σία του σε μελλοντική μας 
εκδήλωση. 

Το Δ.Σ. του συνδέσμου, 
ύστερα από ομόφωνη 
απόφασή του, ανακήρυ-
ξε τον Ιπποκράτη Καρα-
κατσάνη ως επίτιμο μέλος 
του. Ξεχωριστή λάμψη στη 
βραδιά έδωσαν οι τσιρλί-
ντερ της ομάδας μπάσκετ 
του Ολυμπιακού.
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 Αν σή-
μερα ρω-
τ ο ύ σ ε 
κ ά π ο ι ο ς 
πως εξε-
λίσσονται 
τα πράγ-

ματα κατά την προεκλογική περίοδο, 
τι μπορούμε ν’ απαντήσουμε;
• Έχουμε μια υποψηφιότητα, αυτή 

του Βλαχογιάννη.
• Έχουμε την παράταξη ΕΚΠΠ που 

αναγεννάται από τις στάχτες της.
• Έχουμε κάποια που θα ήθελε να 

είναι υποψήφια και πυροβολεί όλους 
τους άλλους, αλλά ακόμη δεν είναι 
υποψήφια.
• Έχουμε μια πιθανή υποψηφιότητα, 

αυτή του Ηλία, που όλοι τον …φαντά-
ζονται μαζί τους, αλλά πιθανότητα συ-

νεργασίας προς το παρόν δεν βλέπου-
με, αλλά δεν είναι υποψήφιος.
• Έχουμε μια απίθανη στρατιά σενα-

ριογράφων που διασπείρουν τα κατά 
φαντασίαν σενάριά τους γύρω από τις 
εκλογές, με δράκους ή χωρίς… 
• Έχουμε, έχουμε, έχουμε… τελικά 

υποψήφιο, έναν έχουμε, προεκλογική 
περίοδο μάλλον δεν έχουμε. 

 Αν δηλαδή ρωτούσε κάποιος τι δεν 
έχουμε ενόψει δημοτικών εκλογών 
έως σήμερα, τι μπορούμε ν’ απαντή-
σουμε;
• Δεν έχουμε υποψήφιους εκτός 

Βλαχογιάννη.
• Δεν έχουμε διάθεση συμμετοχής 

στην εκλογική διαδικασία νέων ανθρώ-
πων, ώστε ν’ ανανεωθεί το δυναμικό της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Δεν έχουμε συζητήσεις γύρω από 
τα σοβαρά προβλήματα που απασχο-
λούν το νησί μας.
• Δεν έχουμε βάλει την πολιτική στις 

κουβέντες, όσες γίνονται για τις εκλο-
γές που έρχονται, γιατί ασχολούμαστε 
με τα «παπαγαλάκια», τα σενάρια, τις εν 
κρυπτώ κινήσεις και με το πώς θα εξο-
ντώσουμε προβοκατόρικα τον αντίπα-
λό μας.
Μήπως κάποιος πρέπει να μας μιλήσει 
για το …REXONA.

 Αυτό το σκηνικό το κάπως «θου κύ-
ριε φυλακήν τω στόματί μου», ελπί-
ζουμε να βελτιωθεί με την παρέμβαση 
(αναμένεται τις επόμενες ημέρες), των 
ΚΚΕ και Συνασπισμού, με τη διαμόρ-
φωση προτάσεων και συζήτησης πολι-
τικής επί της ουσίας και όχι περί ανέ-

μων και υδάτων, μαχαίρια, πυροβολι-
σμούς και άλλα τινά. Ούτε υποψηφιότη-
τες στηρίζονται έτσι, ούτε εκλογές κερ-
δίζονται…
Πολιτική συζήτηση επί της ουσίας, που 
σημαίνει προβλήματα στο νησί, προ-
γράμματα συνδυασμών για επίλυσή 
τους και για ανάπτυξη. Όποιος το μπο-
ρεί αυτό, ας κοπιάσει…

 Τι θα γίνει στην Αντίπαρο;
Μάλλον θα υπάρξει, στην περίπτωση 
που γίνει Δήμος, ενιαίο ψηφοδέλτιο με 
επικεφαλής τον Χρήστο. 
Ένα πρώτο δείγμα της ενιαίας εμφάνι-
σης πήραμε από τις δραστηριότητες της 
επιτροπής για τον «Καλλικράτη».
Ίσως είναι η λύση για να ξεφύγει το χω-
ριό από τη διχαστική κατάσταση που βι-
ώνει τα τελευταία επτά χρόνια. 

στο φακό
 της 

20 χρόνια ΑΟΠ
Βραβεύθηκαν οι 5 πρώην πρό-
εδροι του Συλλόγου. Ευχή και 
επιθυμία όλων, να δημιουργη-
θεί μια ομάδα στην Πάρο, χωρίς 
να καταργηθούν οι υπάρχουσες.


