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Αντίσταση στη λαίλαπα
των νέων μέτρων 15ετίας…

Ένας χρόνος «Λαϊκή Συσπείρωση» 

ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΜΠΟΡΗ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΧΡΟΝΟ;

22840 53555
ηµερολόγια!Στο                    για   

επιτραπέζια τοίχου ευρετήρια καρτοθήκες ατζέντες

Ομόφωνα το Π.Σ. είπε «Όχι» στις μελέτες 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για Αιολικά 
Πάρκα σε Πάρο, Νάξο, Άνδρο και Τήνο
Π. Τζανακόπουλος: 
Πιστεύουμε ότι
θα ληφθεί υπόψη

Υπέρ της ανάπτυξης των Ανανε-
ώσιμων Πήγών Ενέργειας, ώστε να 
καλυφθούν οι τοπικές ενεργειακές 
ανάγκες των νησιών με δημιουρ-
γία πλεονάσματος  για την κάλυψη 
μελλοντικών αναγκών, τάχθηκε το 
Περιφερειακό Συμβούλιο, που συ-
νεδρίασε την Τετάρτη 9 Νοεμβρί-
ου. Λαμβάνοντας όμως υπόψη την 
εισήγηση της αρμόδιας διεύθυνσης 
περιβάλλοντος, απέρριψε συγκε-
κριμένες μελέτες περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων έργων αιολικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας στα νησιά Νάξο, Πάρο, Τήνο και Άνδρο, που 
είναι επενδύσεις των εταιρειών: «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΚΟΥΜΠΙ 
Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΚΟΡΑΚΙ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΚΑΦΟΥΤΣΙ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΤΑΛΟ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΒΟΥΡΛΑΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΙΣΤΟΜΟΣ Α.Ε.», 
«ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΓΟΥΡΛΕΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΡΟΥ-
ΜΠΟΥΛΑΣ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΦΩΛΙΑ Α.Ε.», «ΑΙΟΛΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΓΚΑΓΚΑΡΗ Α.Ε.» και συνολικής μέγιστης ισχύος πα-
ραγωγής 316,7 MW και εγκατεστημένης ισχύος 322 MW».

Με βάση την απόφαση, θα εξεταστούν οι δυνατότητες και 
η φέρουσα ικανότητα του κάθε νησιού και μάλιστα η Περι-
φέρεια θα συμμετάσχει εάν χρειαστεί, στο σχεδιασμό για το 
χωροταξικό των ΑΠΕ σε κάθε νησί.        συνέχεια σελ.7

Στην Κυβερνητική λαίλαπα που σα-
ρώνει τα εισοδήματά μας, αναφέρεται 
στη συνέντευξή του στη ΦτΠ ο επι-
κεφαλής της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση», Κ. Ροκονίδας και 
τάσσεται υπέρ της δημιουργίας Λαϊκού 
Κινήματος, που θα αντικρούσει τα μέ-
τρα που μας έχουν επιβληθεί και που 
θα μας επιβληθούν στη συνέχεια.   

Εκτιμά ότι η Δημοτική αρχή δεν 
μπορεί ν’ απαντήσει στα ζητήματα της 
καθημερινότητας, αν και θα έπρεπε να 
είναι στήριγμα στα λαϊκά προβλήματα. 

Για τη γενικότερη πολιτική κατά-
σταση και την τοποθέτηση νέου πρω-
θυπουργού, ο κ. Ροκονίδας θεωρεί ότι «οι μάσκες έπε-
σαν» και πως τώρα θα συνεχιστούν τα δύσκολα. Γι’ αυτό 
και καλεί τον κόσμο, με την αντίδραση και τον αγώνα του, 
να επιβάλλει τις εκλογές άμεσα. 

Κύριε Ροκονίδα, ένας χρόνος λειτουργίας του Δημοτι-
κού Συμβουλίου, ποιος είναι ο απολογισμός;

Προεκλογικά , με κάθε αφορμή και σε κάθε τόνο λέγα-
με ότι ο «Καλλικράτης» αποτελεί εργαλείο αναδιάρθρωσης 
του συστήματος, μέσο για τη προώθηση και εφαρμογή της 
αντιλαϊκής  κυβερνητικής πολιτικής στην τοπική και περι-
φερειακή διοίκηση. Σήμερα δυστυχώς , η πραγματικότητα 
αποτελεί τη δικαίωσή μας. Προϋπολογισμοί υποταγμένοι 
στη λογική «ελάχιστου κόστους λειτουργίας», δραστική 
μείωση πόρων για αντιμετώπιση λαϊκών αναγκών και 
κοινωνικών υποδομών, διάλυση εργασιακών σχέσεων, 
ιδιωτικοποίηση δημοτικών υπηρεσιών και πάει λέγοντας. 
Σε αυτό το πλαίσιο υποταγμένη και η δική μας δημοτική 
αρχή, πρόθυμη στο διαχειριστικό ρόλο που ανέλαβε, δεν  
μπορεί να απαντήσει στα ζητήματα της καθημερινότητας 
και είναι μακριά από προβλήματα της παριανής κοινωνίας, 
όταν δεν επιχειρεί να «παίξει» επικοινωνιακά  με αυτά. 

Ποιος είναι ο απολογισμός δράσης της «Λαϊκής Συ-
σπείρωσης;» 

Προσπαθούμε  να έχουμε τεκμηριωμένο λόγο στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο και έξω από αυτό, με θέσεις που εξυ-
πηρετούν τις λαϊκές ανάγκες  και να αναδείξουμε προβλή-
ματα που απασχολούν τα πλατιά στρώματα της παριανής 
κοινωνίας,  όπως τα θέματα υγείας, παιδείας, πρόνοιας 
κ.λπ.. Να είστε σίγουρη, ότι δεν θα πέσουμε στην παγίδα 

αντιπαράθεσης  που στερείται πο-
λιτικών επιχειρημάτων, στο όνο-
μα οποιουδήποτε εντυπωσιασμού,  
όπως άλλοι. Δείτε, για παράδειγμα 
τον τρόπο που αντέδρασαν κάποιοι 
από τη πλειοψηφία στο συμβούλιο –
φιέστα, όταν η κριτική μας έθιξε τα 
«όσια» της πολιτικής τους εξάρτη-
σης.

Για εμάς έχει αξία ότι  εισπράττου-
με τη θετική ανταπόκριση μεγάλου 
μέρους των παριανών πολιτών  που 
δεν μας είχε ψηφίσει.  Δεν ξεχνά-
με όμως, ότι εμείς εκπροσωπούμε 
στην τοπική διοίκηση του νησιού 

μας το Κ.Κ.Ε. Ο απολογισμός λοιπόν θα είναι θετικός, αν 
συμβάλλουμε και εμείς στο ξεσηκωμό των συμπατριωτών 
μας, για να αντισταθούν στα χειρότερα που έρχονται και 
δεν έχουν προηγούμενο. Αυτό φοβούνται όσοι θέλουν τον 
παριανό λαό βουβό χωρίς αντίδραση.

Εκτιμάτε ότι θα μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγμα-
τα και δεν έγιναν και αν ναι, που οφείλεται αυτό;

Υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με  τη 
μονοπρόσωπη εκπροσώπησή μας  στο Δημοτικό Συμβού-
λιο και τα πρακτικά ζητήματα που προκύπτουν από τη μη 
παραχώρηση γραφειακής εγκατάστασης στο Δημαρχείο, 
όπως θα έπρεπε. Από την άλλη, οι αδυναμίες οργανωμέ-
νου συνεπούς κινήματος στο νησί μας δεν διευκολύνουν  
τα πράγματα .Στόχος παραμένει να γίνουμε περισσότεροι,  
με καλύτερη οργάνωση για να μπορέσουμε να ανταποκρι-
θούμε στα οξυμένα προβλήματα, να είμαστε πιο συχνά και 
πιο κοντά στον παριανό λαό.

Παιδεία και υγεία, όπως σε όλη τη χώρα, έτσι και στο 
νησί μας υπάρχουν πολλά προβλήματα. Ποιες θα μπο-
ρούσαν να είναι οι κινήσεις, όχι μόνο του Δημοτικού 
Συμβουλίου, αλλά και των πολιτών, ώστε να δοθούν, 
όσο είναι δυνατό, κάποιες λύσεις ή τουλάχιστον να δρο-
μολογηθούν; 

Κοινωνικά δικαιώματα κατακτημένα με αγώνες, ακόμα 
και με αίμα, αφαιρούνται καθημερινά. Οι δρόμοι είναι δυο. Ο 
ένας να παρακολουθούμε αμήχανοι και ανήμποροι να μας 
παίρνουν τη ζωή μας μέρα με τη μέρα. Ο άλλος είναι ο δρό-
μος   της οργανωμένης λαϊκής αντίστασης και πάλης παντού 
και για όλα.          συνέχεια σελ.3

Έναρξη δρομολογίων BLUE STAR DELOS 
Αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής 
συγκοινωνίας στην Παροναξία

σελ.4
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος 
(Internews), Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης 
(περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, 
Αρτοποιείο Αλιπράντη, Αρτόπολις, 
Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος Tours, 
Γενική Ταχυδρομική, ACS, Avant 
Travel, View cafe, Οπωροπωλείο 
Αλιπράντη, Καφέ ∆ωδώνη, Καφέ 
Λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσσος Au-
diophile, βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, 
Περίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένης Σαρρής, Καπούτσος (πλ. 
Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης 
Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι), Mini Market 
Ζωοδ. Πηγή - Ντίντικας.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, 
φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
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Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, 
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 
Μαρινόπουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ 
Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 
Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος 
της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, 
Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Νικόλας 
Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης 
Μαριάνος, περίπτερο Ιάκωβου 
Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα 
προκαθορισμένα σημεία, καλέστε μας 
στο ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

του Χρίστου Γεωργούση

ΑΙΡΕΤΙΚΑ
Ανεργία-τραγωδία

Με την κυβέρνηση ευρύτερης συνεργασίας και τον 
προγραμματισμό των εκλογών ίσως πέσουν οι τόνοι 
των αντιπαραθέσεων και μειωθεί η ένταση της αντι-
παλότητας. Ούτε η κυβέρνηση αυτή, ούτε οι εκλογές, 
θα δώσουν εύκολες και γρήγορες λύσεις στα τρέχο-
ντα μεγάλα προβλήματα. Τον τελευταίο καιρό γίναμε 
όλοι οικονομολόγοι, καλύτεροι από τους νομπελίστες, 
μάθαμε λέξεις και όρους, αυτοαναγορευτήκαμε ειδι-
κοί στους γρίφους της οικονομίας. Με το χαρακτήρα 
που έχουμε λύνουμε στα καφενεία τα μεγάλα προ-
βλήματα με μια μονοκοντυλιά. Αν μας συμβουλευό-
ταν κι εμάς μαζί με τους πολλούς άλλους ο απελθών 
πρωθυπουργός, μπορεί τα πειράματά του να εξελίσ-
σονταν καλύτερα. 

Μας δόθηκαν ευκαιρίες πολλές να θυμώσουμε και 
«η οργή του δικαιώματος είναι στοιχείο προόδου». 
Αγανάκτηση και θυμοί και φωνές δεν φτάνουν. Οι 
εκλογές θα αποτυπώσουν ίσως τη λαϊκή θέληση των 
καιρών, αλλά θαύματα δεν γίνονται.  Δεν θα δώσουν 
λύση, αν συνεχίζουμε τις διχόνοιες και τον απόλυτο 
τρόπο στις κρίσεις και προσεγγίσεις μας. Με τα ίδια 
μέσα και τους ίδιους ανθρώπους που μας βούλιαξαν 
στο κακό δεν θα καταφέρουμε να βγούμε απ’ αυτό.  

Αν το πολιτικό σύστημα  απέτυχε στο σύνολό του, 
δεν μπορούμε να τρέφουμε πολλές ελπίδες από τη 
διατήρησή του κι ας μην ετοιμαζόμαστε να κραυγά-
ζουμε συνθήματα πάλι κάτω από μπαλκόνια. Στην 
κατάσταση αυτή φτάσαμε και με λάθη δικά μας και 
καλό είναι να τα αντιμετωπίσουμε. Μεταξύ της πο-
λιτικής, των πολιτικών και των πολιτών υπάρχει αλ-
ληλοεπηρεασμός. Αυτοί οι κύριοι της πολιτικής που 
καταριόμαστε, διαμόρφωσαν αυτούς τους πολίτες και 
οι πολίτες δίνουν την ποιότητα της πολιτικής και των 
ανθρώπων της που τόσο καλά γνωρίζουμε. Ν’ αλλά-
ξει η πολιτική που την μουντζώνουμε, ν’ αλλάξουμε 
όμως κι εμείς.

Μερικοί πιστεύουν ότι όσο χειροτερεύουν τα 
πράγματα, τόσο πιο κοντά βρισκόμαστε σε λύση με το 
θυμό και την εξέγερση και πιθανώς με νέους εμφύ-
λιους. Τις παλιές πληγές όμως ακόμα δεν τις έχουμε 
επουλώσει. 

Αναζητώντας λύσεις στα μεγάλα προβλήματα πρέ-
πει ταυτόχρονα να εστιάσουμε τη προσοχή μας στην 
ανεργία και την ανεργία των νέων. Σ’ αυτά τα δύο πρέ-
πει να καταβληθεί η κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε 
να υπάρξουν πρόσκαιρες λύσεις ανακούφισης, που 
θα οδηγήσουν σε δεύτερες πιο στέρεες και ανθεκτι-
κές. Η ανεργία αποτελεί πραγματικότητα τραγωδίας. 
Δεν είμαστε σίγουροι ότι με τις λογικές και τις σημαίες 
των κομμάτων και την τάση να νομίζουμε ότι εμείς 
μόνο έχουμε το απόλυτο δίκιο και έτοιμες λύσεις στα 
χέρια μας θα βρούμε κάποιες διεξόδους.

Ειδικά προγράμματα πρέπει να τρέξουν τόσο με 
την ευθύνη της αυτοδιοίκησης, όσο και με τους φο-
ρείς που εξειδικεύονται στο θέματα της εργασίας και 
ιδιώτες. Αλλιώς θα δείχνουμε όλοι σίγουροι κατά πού 
πέφτει ο παράδεισος και θα αρμενίζουμε με τις βεβαι-
ότητες, τις αυτάρκειες και τους εγωισμούς μας στην 
κόλαση.

ΚΟΙΝΩΝΙΚA

Σύνδεσμος Μαρπησσαίων & Αρχιλοχιτών Πάρου

Βράβευση επιτυχόντων
Εικαστική έκθεση διοργάνωσαν η Ομοσπονδία Παρια-

νών Συλλόγων και  ο Σύνδεσμος Μαρπησσαίων και Αρχι-
λοχιτών Πάρου, στην αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου 
«Παρνασσός» στην πλατεία Αγ. Γεωργίου Καρύτση στην 
Αθήνα. 

Τα εγκαίνια της έκθεσης έγιναν την Τρίτη 15 Νοεμβρίου, 
ενώ η διάρκειά της θα είναι έως τις 25 του μήνα από Δευ-
τέρα έως Παρασκευή από τις 9.30 το πρωί έως 13.30 μ.μ. 
και από 17.30 έως 21.00. Το Σάββατο θα είναι ανοιχτή από 
τις 1030 π.μ. έως τις 12.30 το μεσημέρι. 

Μία ακόμη θρησκευτική εκδήλωση θα πραγματοποιη-
θεί την Κυριακή 20 Νοεμβρίου. Θα τελεστεί Θεία λειτουρ-
γία μετ’ Αρτοκλασίας στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου 
και Ελένης στην Ομόνοια. Αμέσως μετά θα βραβευτούν οι 
επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από την Μάρ-
πησσα και τα Μάρμαρα. Η εκδήλωση θα γίνει στη Στέγη 
του Συνδέσμου, Χαλκοκονδύλη 37, 8ος όροφος και θ’ 
ακολουθήσει μικρή δεξίωση. 

ΑνΑγγεΛίΑ γΑμου
Ο Ραγκούσης Κωνσταντίνος του Εμμανουήλ και της Ελένης το γένος Ρούσσου και η 

Στάντσου Βαλίκα του Νικολάι και της Ράντα το γένος Μποκάν πρόκειται να παντρευτούν 
στις 07 Ιανουαρίου 2012 στη Ρουμανία.

Ευχαριστούμε θερμά το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου – Αντιπάρου και ιδιαί-
τερα τον Κο Μάρκο Κωβαίο και την Κα Μαρία Ναυπλιώτου που ασχολήθηκαν προσωπι-
κά και όλους όσοι προσέφεραν τη βοήθειά τους με το αίμα που έδωσαν για ένα συγγενικό 
μας πρόσωπο που νοσηλεύεται στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣ-
ΜΟΣ». Να είστε όλοι πάντα καλά έτσι ώστε να προσφέρετε σε όσους το χρειάζονται. Ευ-
χαριστούμε θερμά όλους.                            Με εκτίμηση,

Η οικογένεια Γεωργίου Τσαντουλή

Λιμεναρχείο Πάρου 

Εντατικοποίηση τροχονομικών ελέγχων
1. Με αφορμή έντονα παράπονα (των οποίων γινόμαστε αποδέκτης κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα), περί ανα-
φερόμενης μη εφαρμογής και τήρησης των ρυθμίσεων, που αφορούν στη στάθμευση οχημάτων επί της παραλιακής 
οδού Παροικιάς, πληροφορούμε ότι η Υπηρεσία μας θα εντατικοποιήσει, ακόμη περισσότερο, τους τροχονομικούς 
ελέγχους, που διενεργούνται στη συγκεκριμένη περιοχή, για να αποφευχθεί τυχόν εμφάνιση συναφών παραβατικών 
συμπεριφορών.

2. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις ισχύουσες αποφάσεις της Δημοτικής Αρχής, από την 1η Οκτωβρίου έως την 
31η Μαΐου, στο τμήμα Καρνάγιο – Λιμάνι (συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Νικολάου), η στάθμευση επιτρέπεται ΜΟΝΟ 
στην πλευρά του δρόμου προς την πόλη (δηλαδή απαγορεύεται η στάθμευση στην πλευρά προς τη θάλασσα), ενώ στο 
τμήμα  Αφετηρία λεωφορείων ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε. – Μπουνταράκι, επιτρέπεται ΜΟΝΟ στους ειδικά  – για το σκοπό αυτό 
– διαμορφωμένους χώρους (δηλαδή απαγορεύεται επί του οδοστρώματος).  

Προσβλέπουμε στην κατανόηση και πολύτιμη συνεργασία όλων, έχοντας πάντοτε, ως Υπηρεσία, την ειλικρινή διάθε-
ση και πρόθεση να εξαντλούμε την ανοχή και επιείκειά μας, πριν προχωρήσουμε στη βεβαίωση παραβάσεων και στην 
επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων εις βάρος των υπαιτίων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση – πληροφορία: Γραφείο Τροχαίας Λ/Χ Πάρου, τηλ. 2284021240.

Στα γήπεδα αντισφαίρισης
οι μαθητές του Δημοτικού Αντιπάρου

Ένα όμορφο πρωινό
Ένα υπέροχο πρωινό.. Μόνο με αυτόν τον τίτλο θα 

μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το πρωινό της Τετάρτης 
9 Νοεμβρίου, για τον όμιλο αντισφαίρισης Πάρου. Ο όμι-
λος και τα γήπεδα από της δέκα το πρωί μέχρι και τη μία, 
έσφυζαν από ζωή, καθώς μέσα από μία πρωτοβουλία των 
Δασκάλων του δημοτικού της Αντιπάρου και σε συνεργα-
σία με τους προπονητές του ομίλου, πραγματοποίησε το 

δημοτικό της Αντιπάρου 
μία από τις ημερήσιες εκ-
δρομές του στα γήπεδα του 
ομίλου. 

Η εκδρομή είχε εκπαι-
δευτικό και αθλητικό χα-
ρακτήρα, καθώς τα παιδιά 
είχαν την ευκαιρία να έρ-
θουν σε μία επαφή με το 
άθλημα του τένις, αλλά και 
να διασκεδάσουν σε ένα 
περιβάλλον διαφορετικό 
από τα συνηθισμένα. Κατά 
την άφιξή τους τα παιδιά 
χωρίστηκαν σε τμήματα και 
δεκάδες και με επικεφαλείς 

τους δασκάλους τους περνούσαν από τους σταθμούς που 
είχαν δημιουργήσει οι προπονητές του ομίλου αντισφαίρι-
σης. Κάθε ένας από τους τρεις σταθμούς είχε και ένα ολι-
γόλεπτο πρόγραμμα ασκήσεων με τενιστικό χαρακτήρα 
όπου στο τέλος της ημέρας και τα εβδομήντα παιδιά είχαν 
πάρει μία ιδέα για το άθλημα και είχαν πραγματοποιήσει 
επιτυχώς τα πρώτα δύο βασικά χτυπήματα του τένις. 

Η χαρά των παιδιών, αλλά και η έκπληξη που αντιμε-
τώπιζαν όταν έρχονταν σε επαφή με κάτι τόσο καινούριο, 
ήταν η επιβράβευση αυτής της προσπάθειας. 

Ο όμιλος αντισφαίρισης είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος 
από την πρωτοβουλία των δασκάλων  του δημοτικού της 
Αντιπάρου και δεσμεύεται, ότι με αφετηρία και σημείο 
αναφοράς αυτή την προσπάθεια, θα βάλει ως στόχο να 
έρθουν όλα τα παιδιά της Πάρου και της Αντιπάρου σε 
επαφή, μέσω αυτών των εκδρομών, με το τένις και τον 
αθλητισμό. 

Δελτίο Τύπου της Πάρος ΑΞΙΑ
για το νέο αεροδρόμιο  

Μακάρι… αλλά!
Την ώρα που η χώρα παρέπαιε, την ώρα 

που η χώρα βρισκόταν στο χείλος της χρε-
οκοπίας, την ώρα που η χώρα δεν είχε κυ-
βέρνηση… αυτή την ώρα, κάποιοι βρήκαν 
ώρα για να «παίξουν»  με τον πόνο των Πα-
ριανών. Να παίξουν με το νέο αεροδρόμιο. 

Στην Πάρο, στήθηκε παράσταση για 
υπερπαραγωγή. Σε λίγα λεπτά κατέληξε 
παρωδία. Χωρίς θέατρο. Χωρίς καθόλου 
κοινό. Κάποιοι σε ρόλο «Μαριονέτας» 
έδωσαν παράσταση για τον εαυτό τους.

Η παράταξη «Πάρος - ΑΞΙΑ» δεν μετέχει 
σε θιάσους.  Εκπροσωπεί με συνέπεια τους 
καθημερινούς ανθρώπους του νησιού και 
τα δίκαια αιτήματά τους για πραγματικά 
έργα υποδομής.

Καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι, αφού 
εξέτασαν τα δεδομένα και τις συνθήκες 
γύρω από τις δήθεν εξελίξεις, έστρεψαν 
την πλάτη τους στο φιάσκο.

Μανώλης Ισιγώνης - Δ.Σ.

Διαμαρτυρία
Κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμ-

βουλίου στις 9 Νοεμβρίου και μετά την 
αποχώρηση του Κώστα Ροκονίδα και 
εμένα, για τους λόγους που εξηγήσαμε, 
κάποιοι δημοτικοί Σύμβουλοι, αντί ν’ 
αντιπαρατεθούν πολιτικά στις απόψεις 
που εκφράσαμε, χρησιμοποίησαν απα-
ξιωτικές και υβριστικές εκφράσεις για 
τα πρόσωπά μας, παρόλο που δεν ήμα-
σταν παρόντες για ν’ απαντήσουμε και να 
υπερασπιστούμε τις απόψεις μας. 

Σε ότι με αφορά προσωπικά: Διαμαρ-
τύρομαι έντονα για τα λεχθέντα εις βάρος 
μας από Δημοτικούς Συμβούλους της 
πλειοψηφίας και γιατί ο Πρόεδρος του 
Συμβουλίου κ. Λοΐζος Κοντός, δεν έκανε 
το αυτονόητο, δηλαδή να διακόψει τους 
παρεκτρεπόμενους συναδέλφους και να 
προστατέψει απουσιάζοντες Δημοτικούς 
Συμβούλους από τέτοιου είδους επιθέ-
σεις, όπως η ύπαρξη στοιχειώδους πολι-
τικού πολιτισμού θ’ απαιτούσε. 
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Συµµετέχω
& προσφέρω

Eπωφελήσου το δεκαήµερο προσφορών
και κανε τις αγορές σου 3-12 ∆εκεµβρίου

µε15% έκπτωση
από τα καταστήµατα που συµµετέχουν

Χορηγοί

Χορηγοί επικοινωνίας

Αντίσταση στη λαίλαπα
των νέων μέτρων 15ετίας…

Ένας χρόνος «Λαϊκή Συσπείρωση» 

ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΗ ΣΤΟΝ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ», Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΜΠΟΡΗ
συνέχεια από σελ.1
Η δημοτική αρχή δεν μπορεί δώσει λύ-

σεις, αλλά θα μπορούσε να αποτελεί τον 
πρωταγωνιστή στη δημιουργία ενός μαζι-
κού κινήματος της πλειοψηφίας του παρια-
νού λαού. Θα μπορούσε να είναι στήριγμα 
στα λαϊκά προβλήματα και όχι ανάχωμα της 
αγανάκτησης του παριανού λαού. Δεν θέλει 
και δεν μπορεί. Είναι χαρακτηριστικό ότι κα-
νένα από τα προβλήματα που απασχολούν 
την πλειοψηφία της παριανής κοινωνίας, 
όπως αυτά της υγείας, της εκπαίδευσης, τα 
χαράτσια και άλλα, δεν ήρθε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο με πρωτοβουλία της Δημοτικής 
Αρχής. 

Πρόσφατες πολιτικές εξελίξεις. Ποια 
είναι η γνώμη σας;

Οι μάσκες έπεσαν. Η κυβέρνηση του 
μαύρου μετώπου, της συγκυβέρνησης ΠΑ-
ΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ συγκροτήθηκε στο όνομα 
της εξυπηρέτησης των συμφερόντων της 
ντόπιας οικονομικής ολιγαρχίας και του 
ευρωπαϊκού κεφαλαίου, με πρωθυπουργό 
ένα δικό τους άνθρωπο. Γιατί ο Λ. Παπαδή-
μος από πολλές θέσεις έχει υπηρετήσει το 
σύστημα και τα συμφέροντά του. Δείτε τις 
προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. 
Επιχειρούν  να δέσουν το λαό μας χειροπό-
δαρα με τα δεσμά της νέας δανειακής σύμ-
βασης, υλοποιώντας τα μέτρα που πάρθη-
καν στο παρελθόν και αυτά που θα πάρουν 
στη συνέχεια. Έτσι, υποθηκεύοντας τη ζωή 
του λαού μας  για πολλά χρόνια, θέλουν να 
τον σύρουν στη συνέχεια στις εκλογές για να 
επιλέξει τον επόμενο «εκτελεστή» του. Αυτή 
είναι η περίφημη Δημοκρατία τους. Ο λαός 
μας όχι μόνο δεν έχει να ελπίζει τίποτα από 
αυτό το κυβερνητικό «πάντρεμα» με τους 
εραστές του Μεταξά και τους συνομιλητές 
των χουντικών, αλλά δεν πρέπει να χάνει 
λεπτό από την οργάνωση του αγώνα του. 

Τώρα με μεγαλύτερο πείσμα πρέπει να απο-
φασίσει  να πάρει τα πράγματα στα χέρια του.

Το ΚΚΕ δεν συμμετέχει στο Κυβερ-
νητικό σχήμα που θα μας οδηγήσει στις 
εκλογές στις 19 Φεβρουαρίου. Ποιος θα 
είναι ο ρόλος του;

Μην είστε σίγουρη πόσο θα διαρκέσει 
αυτή η κυβέρνηση. Επιδιώκουν να τραβή-
ξει όσο πάει παραπέρα. Ανεξάρτητα όμως 
από αυτό, θα πάρει μέτρα που αφορούν στη 
ζωή, στο βιοτικό επίπεδο και στα δικαιώμα-
τα του λαού για πάρα πολλά χρόνια.  Εμείς 
καλούμε τα πλατιά λαϊκά στρώματα με τον 
αγώνα τους να ρίξουν αυτή την κυβέρνηση 
όσο γίνεται πιο γρήγορα, να της κάνουν τη 
ζωή δύσκολη, να αξιοποιήσουν τις όποιες 
δυσκολίες έχει μια τέτοια συμμαχία, ώστε 
να συντομεύσει ο χρόνος ζωής της, πριν 
παρθούν τετελεσμένες αποφάσεις. Πρέπει ο 
λαός μας να επιβάλλει τις εκλογές. Καλού-
με το λαό άμεσα σε δράση, με κάθε τρόπο 
να παρεμποδίσει τη νομιμοποίηση του νέου 
μνημονίου, να αποκρούσει τους εκβιασμούς 
για την 6η δόση, γιατί θα ακολουθήσουν τα 
νέα μέτρα και οι εκβιασμοί για τις επόμενες 
δόσεις.

Οι περισσότεροι πολίτες αυτής της 
χώρας, με όλα όσα γίνονται, είμαστε και 
αγανακτισμένοι και μπερδεμένοι. Χρειά-
ζεται ένας ξεκάθαρος λόγος με συγκεκρι-
μένη στόχευση που θα δείχνει στον απλό 
πολίτη ποιο είναι το πρόβλημα σήμερα 
και ποια η προοπτική στις πολιτικές διερ-
γασίες. Μπορεί να εκφράσει αυτό το λόγο 
το ΚΚΕ;

Η αγανάκτηση σήμερα  δεν αρκεί και 
όσοι νοιώθουν ακόμα μπερδεμένοι πρέπει 
να δουν τα πράγματα όπως είναι. Χρόνια 
ολόκληρα οι πολιτικοί εκπρόσωποι της μιας 
ή της άλλης ομάδας του κεφαλαίου παραμύ-

θιαζαν το λαό ότι θα τρώει «με χρυσά κου-
τάλια» στην «Ευρώπη των λαών» . Σήμερα 
οι ίδιοι επικαλούνται την καταστροφολογία 
με στόχο να επιβάλουν τη λεγόμενη «κοινω-
νική συνοχή» και το δικό τους πατριωτισμό, 
δηλαδή τη σωτηρία του κεφαλαίου. Το κε-
φάλαιο όμως μια πατρίδα ξέρει, το κέρδος. 
Όλο και πιο καθαρά ξεσκεπάζονται τα ψέ-
ματά τους σήμερα, και στην πράξη αποδει-
κνύεται ότι είμαστε μπροστά σε ανεξέλεγκτη 
κρίση του καπιταλιστικού συστήματος στην 
Ε.Ε. και όχι μόνο. Το χρέος και το έλλειμ-
μα θα παραμείνει. Ακόμα μαζί με τα πλατιά 
λαϊκά στρώματα είναι έτοιμοι να θυσιάσουν 
και μέρος του κεφαλαίου για να σώσουν το 
υπόλοιπο. Η όποια ανάκαμψη αν και όποτε 
υπάρξει, θα είναι βραχύβια με μεγαλύτερο 
βάθεμα της κρίσης στη συνέχεια. Είναι  γε-
γονός ότι χρειάζεται μια πρωτόγνωρη πάλη 
και ιδιαίτερα χρειάζεται, τα τμήματα εκείνα 
του λαού μας που πίστευαν ή ακόμα πιστεύ-
ουν στο ΠΑΣΟΚ ή στη ΝΔ να γυρίσουν ορι-
στικά τη πλάτη τους στα κόμματα αυτά, αλλά 
και σε όλα εκείνα που καλλιεργούν αυταπά-
τες και αποτελούν κυβερνητικές «τσόντες» 
ή «ασφαλιστικές δικλείδες» του συστήματος. 
Αλήθεια υπάρχουν άλλοι που  έχουν τον ξε-
κάθαρο λόγο του Κ.Κ.Ε.; 

Την προηγούμενη Κυριακή στις ειδή-
σεις του Mega ήταν στο παράθυρο ο εκ-
πρόσωπος Τύπου του ΚΚΕ κ. Μπερδέκος. 
Ο δημοσιογράφος Γ. Πρετεντέρης, που 
προφανώς δεν του άρεσαν όσα άκουγε, 
μεταξύ άλλων του είπε: «Καλά κάνετε 
και λέτε όσα λέτε, αφού σας το επιτρέ-
πουν…». Αυτό το «επιτρέπουν» πως το 
σχολιάζετε;

Δεν εκφράζει μόνο τη προσωπική του  
άποψη, γιατί όπως ξέρετε μαζί με άλλους συ-
ναδέλφους του, αποτελούν «παπαγαλάκια» 
του αστικού πολιτικού συστήματος. Πρέπει 
να δικαιολογήσουν στα αφεντικά τους και τα 
ακριβοπληρωμένα τους μεροκάματα. Δεν 
είναι νέο «φρούτο» ο αντικομμουνισμός και 
δεν εννοούμε  την κριτική στις θέσεις μας ή 
ακόμα και τη διαφωνία με αυτές. Εννοούμε 
τη συκοφάντηση και διαστρέβλωσή τους, τις 
προβοκάτσιες, τους τραμπουκισμούς, την 
προσπάθεια να παγιδεύσουν το λαό μας και 
να χτυπήσουν κάθε μορφή λαϊκής αντίστα-
σης και εξέγερσης, που στοχεύει στην κοι-

νωνική λαϊκή ευημερία. Θέλουν να γίνου-
με Κόμμα του συστήματος, να αλλάξουμε 
προσανατολισμό. Ξεχνούν ή δεν θέλουν να 
θυμούνται ότι αυτοί είναι όλοι χθεσινοί και 
αναλώσιμοι, ενώ το ΚΚΕ έχει πάνω από 90 
χρόνια ζωής, γιατί είναι ριζωμένο στη συνεί-
δηση του λαού μας και ταυτισμένο με τα δί-
κια του, τους αγώνες του και τις κατακτήσεις 
του. 

Η περίοδος αυτή είναι προεκλογική. 
Ποια θα είναι τα επιχειρήματα του ΚΚΕ 
στον προεκλογικό αγώνα;

Είναι  αναγκαίο να καταγραφεί ο σημερι-
νός συσχετισμός δύναμης των κομμάτων, 
για να δούμε ποιοί νομιμοποιούνται να «βά-
ζουν τη θηλιά στο λαιμό» των ανθρώπων 
του μόχθου, ποιοί έχουν την έγκριση να κα-
ταδικάζουν το λαό μας στην  ανέχεια και τη 
φτώχεια . Το εκλογικό αποτέλεσμα  θα βοη-
θούσε στην παραπέρα ριζοσπαστικοποίηση 
τμημάτων του λαού μας και θα έδινε μεγα-
λύτερη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του. 
Αυτό ακριβώς που θέλουν να αποφύγουν 
ΠΑΣΟΚ -ΝΔ και οι συνέταιροί τους. Ανεξάρ-
τητα από το χρόνο των εκλογών, πρέπει να 
αναπτυχθούν μέτωπα πάλης, που θα απα-
ντούν στα προβλήματα του σήμερα (οργα-
νωμένη άρνηση πληρωμής στα χαράτσια, 
κάλυψη απωλειών ασφαλιστικών ταμείων, 
κατάργηση ΦΠΑ στο πετρέλαιο θέρμανσης 
και στα είδη λαϊκής κατανάλωσης  κλπ.). 
Ταυτόχρονα πρέπει να  διαμορφωθούν οι 
συνθήκες συγκρότησης ενός λαϊκού μετώ-
που με στόχο την εξουσία και την οικονομία 
του λαού, την κοινωνικοποίηση των μονο-
πωλίων, την αποδέσμευση από τη Ε.Ε. και 
τη μονομερή διαγραφή του χρέους που δεν 
ανήκει στο λαό μας, αλλά σε αυτούς που το 
καρπώθηκαν με διάφορους τρόπους. Αυτή 
είναι επιγραμματικά η πρόταση του Κ.Κ.Ε., 
που είναι πρόταση εξουσίας και όχι διαμαρ-
τυρίας. Κάθε άλλος δρόμος είναι για να «θο-
λώνουμε τα νερά», είναι αυταπάτη και έχουν 
τεράστιες ευθύνες, εγκληματικές θα έλεγα,  
όσοι συνειδητά ή ασυνείδητα προσπαθούν 
να πείσουν το λαό ότι υπάρχει «προοδευτι-
κή» λύση στα πλαίσια της Ε.Ε. Ο λαός μας, 
όπως εμπιστεύεται την κρίση και την άποψη 
του ΚΚΕ, έτσι πρέπει να το εμπιστευθεί και 
τώρα, να συμπορευθεί μαζί του, ανεξάρτητα 
αν συμφωνεί σε όλα μαζί του.-

Ικανοποίηση για την εξέλιξη του νέου αεροδρομίου 

Άδικες οι επιθέσεις
στον Γιάννη Ραγκούση

Την ικανοποίησή τους για το αίσιο τέλος που 
είχαν οι προσπάθειες σε σχέση με το νέο αε-
ροδρόμιο της Πάρου, εκφράζουν, ο Δήμαρχος 
Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκης, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. 
Λ. Κοντός και ο επιχειρηματίας στον τομέα του 
τουρισμού (Porto Paros) Β. Καρποδίνης. 

Επιπλέον, ο κ. Κοντός θεωρεί άδικη την επί-
θεση που δέχεται ο υπουργός από τα ΜΜΕ των 
Αθηνών και παράλληλα καλεί όλους τις  πολιτι-
κές δυνάμεις του τόπου, να συμβάλλουν ώστε 
να ολοκληρωθεί το έργο. 

γιάννης Λεβεντάκης: Ενημέρωσα την 
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου το Δημοτικό συμβούλιο 
για τις εξελίξεις γύρω από το  νέο αεροδρόμιο 
της Πάρου. Το δέχτηκαν όλοι με μεγάλη χαρά, 
αφού μετά από τόσα χρόνια υλοποιείται αυτό το 
έργο, που θα δώσει άλλη πνοή στον τουρισμό 
της Πάρου και της Αντιπάρου. 

Προσωπικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
συντοπίτη μας υπουργό Γ. Ραγκούση, που κα-
τάφερε ένα τόσο μεγάλο έργο να το προχωρή-
σει και να υλοποιηθεί τελικά. 

Λοΐζος  Κοντός: Το αεροδρόμιο της Πά-
ρου, είναι ένα έργο, για το οποίο οι προσπά-
θειες  έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. 
Έχει περάσει διαφορετικά στάδια και έχουν 
συνεισφέρει πολλοί σ’ αυτή την προσπάθεια. 
Απόδειξη τούτου, είναι ότι στις προηγούμενες 
Δημοτικές εκλογές, η Κυβέρνηση της Νέας Δη-
μοκρατίας με υπουργούς τους κ.κ. Αλογοσκού-
φη και Σουφλιά, είχε διαθέσει 10.000.000 για τις 
απαλλοτριώσεις. Πράγμα για το  οποίο είχαμε 
προσπαθήσει και οι δύο υποψήφιοι τότε, εγώ 
και ο Γ. Ραγκούσης, επί δημαρχίας  Ραγκούση. 
Παρά το γεγονός ότι είχαμε πολιτική αντιπαρά-
θεση, δεν διστάσαμε με κοινή προσπάθεια να 
προσπαθήσουμε για το έργο αυτό. Στην πορεία 
δημιουργήθηκαν προβλήματα νομικής φύσε-
ως με τις απαλλοτριώσεις, για τα οποία έγιναν 
πολλές προσπάθειες με τη βοήθεια και του 
σημερινού δημάρχου και του υπουργού, αλλά 
και άλλων υπηρεσιακών παραγόντων, ώστε να 
ξεπεραστούν. Ταυτόχρονα δουλευόταν με πολύ 
μεγάλη ένταση οι μελέτες και τα τεύχη δημο-
πράτησης. Το αποτέλεσμα ήταν να φτάσουμε 

στο αίσιο τέλος της διασφάλισης του κονδυλί-
ου των 23.250.000 ευρώ  από τον υπουργό Γ. 
Ραγκούση, έστω και την τελευταία στιγμή. Είναι 
άδικο λοιπόν, να θεωρούμε ότι έγινε ξαφνικά, 
όταν έχουν προηγηθεί, χρόνια τώρα, ένα σωρό 
ενέργειες και από τον υπουργό, αλλά και από 
τον Δήμαρχο. Εγώ θεωρώ, ότι σήμερα, όποιος 
εναντιώνεται για  τον Α ή Β λόγο ή καταλογίζει 
και στον υπουργό, αλλά και σε οποιονδήποτε 
άλλο παράγοντα μικροκομματική σκοπιμότητα, 
το μόνο που κάνει είναι να βάζει βόμβα στο με-
γάλο έργο που ζητεί επί πολλά χρόνια ο παρια-
νός λαός, για να εξασφαλίσει την ασφάλειά του 
πρωτίστως, αλλά και την ανάπτυξη του νησιού 
του. Πρέπει λοιπόν, σήμερα, όλες οι πολιτικές 
δυνάμεις του τόπου να συσπειρωθούν γύρω 
από την προσπάθεια ολοκλήρωσης αυτού του 
έργου. 

Όπως τότε δεν είχαμε κανένα πρόβλημα να 
ευχαριστήσουμε όλοι τους υπουργούς της Ν.Δ. 
Αλογοσκούφη και Σουφλιά, έτσι και σήμερα δεν 
έχουμε κανένα πρόβλημα να ευχαριστήσου-
με τον κ. Γ. Ραγκούση και οποιονδήποτε άλλο 
υπουργό που θα ολοκληρώσει το έργο. 

Βασίλειος Καρποδίνης: Θεωρώ υπο-
χρέωσή μου να ευχαριστήσω και δημόσια τον 
υπουργό κ. Γιάννη Ραγκούση δια τις ευδόκιμες 
και τελεσφόρες ενέργειές του, με τις οποίες το 
αεροδρόμιο της Πάρου οδεύει προς την κατα-
σκευή του, επιτέλους, μετά εικοσαετή ταλαιπω-
ρία.

Γνωρίζουμε ότι το θέμα αυτό δεν ήτο εύκολο 
και μάλιστα αυτή την εποχή. Έγινε όμως ώριμο 
και συνεπώς αυτονόητα, ήτο στις υποχρεώσεις 
του αρμοδίου υπουργού και τούτο προς απά-
ντηση στις κακοήθειες των επικριτών, όποιοι 
και αν είναι αυτοί. Γνωρίζουμε επίσης όλοι, ότι 
η Πάρος με την Αντίπαρο είναι ευρύτερα προ-
ορισμός και συνεπώς αφορά την τουριστική 
οικονομία της χώρας. Άλλωστε ομοειδή νησιά 
έχουν όλα αεροδρόμιο.

Και πάλι ευχαριστώ τον κ. Υπουργό και με 
την παρούσα δηλώνω την στράτευσή μου στο 
πλευρό του σε κάθε διαδρομή για το καλό του 
νησιού μας και ευρύτερα της χώρας μας.
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ΠΡΩΤΑΘΛΗμΑ ΠοΔοΣΦΑίΡου ΚυΚΛΑΔΩν
Αγώνας Γήπεδο Ημερ/νία Ώρα

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (3η αγωνιστική)

Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΑΝΩ ΜΕΡΑΣ 19/11/11 14:00

ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ - ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 20/11/11 12:00

Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ ΜΑΡΜΑΡΩΝ 20/11/11 12:00

Α.Ο. ΑΝΩ ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΡΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 20/11/11 18:45

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική)

Α.Ο. ΥΔΡΟΥΣΑ - ΑΝΔΡΙΑΚΟΣ Ο.Φ. ΜΠΑΤΣΙΟΥ 20/11/11 12:00

Α.Ε. ΣΤΕΝΗΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΣΥΡΟΥ ΣΤΕΝΗΣ ΤΗΝΟΥ 20/11/11 12:45

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ 20/11/11 16:00

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική)

ΛΑΒΑ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ - Α.Ο. ΚΑΡΤΕΡΑΔΟΣ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 19/11/11 16:00

ΑΣ ΙΟΥ - Α.Ο. ΠΥΡΓΟΥ ΙΟΥ 20/11/11 11:00

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 20/11/11 14:30

ΝΕΩΝ 1ος ΟΜΙΛΟΣ (4η αγωνιστική) 

Α.Ο. ΜΥΚΟΝΟΥ - Α.Ο. ΤΗΝΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ 19/11/11 12:30

ΑΣΤΕΡΑΣ ΚΟΡΘΙΟΥ - Α.Σ. ΑΝΩ ΜΕΡΑ ΚΟΡΘΙΟΥ 19/11/11 17:00

ΝΕΟΣ Α.Ο. ΣΥΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΓΟΥ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 20/11/11 15:30

ΝΕΩΝ 2ος ΟΜΙΛΟΣ (3η αγωνιστική) 

Α.Μ.Ε.Σ. ΝΗΡΕΑΣ - Α.Μ.Σ. ΦΙΛΩΤΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 20/11/11 15:00

Α.Ο. ΠΑΡΟΥ - Α.Ο. ΠΑΝΝΑΞΙΑΚΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 20/11/11 16:45

ΓΡΑΣΕΠ Πάρου

Ανακοίνωση
Ανακοινώνουμε ότι το Γραφείο Σχολικού Επαγγελματικού 
Προσανατολισμού Πάρου πρόκειται να λειτουργήσει για 
τη φετινή σχολική χρονιά σύμφωνα με το πρόγραμμα:

• Τρίτη 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι στο Γυμνάσιο Νά-
ουσας. • Πέμπτη 9 το πρωί με 12 το μεσημέρι στο ΓΕΛ 
Πάρου. • Παρασκευή 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι στο 
Γυμνάσιο Νάουσας. 

Έναρξη δρομολογίων BLUE STAR DELOS 
Αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας 
στην Παροναξία

Στις 2 μετά το μεσημέρι έφτασε το BLUE STAR DELOS στο 
λιμάνι της Πάρου την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου, στο πρώτο τα-
ξίδι του στη γραμμή της Παροναξίας. 

Στην προβλήτα, ο Λιμενάρχης Κ. Γιαλελής, ο Πρόεδρος του 
Διαδημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου Στ. Γα-
βαλάς, ο Πρόεδρος του Εμπ/κού Συλλόγου Απ. Αλιπράντης, 
της Τ.Ο της Νέας Δημοκρατίας Κ. Ροδίτης, ο Δημοτικός Σύμ-
βουλος Ν. Ραγκούσης, οι τουριστικοί πράκτορες Δ. Πετρό-
πουλος και Γ. Μπιζάς και πολλοί πολίτες, οι οποίοι ξεναγήθη-
καν στο νέο πλοίο από τον εκπρόσωπο της BLUE STAR  Δ. 
Πετρόπουλο. Στον καπετάνιο του πλοίου Σπ. Πεφάνη και στον 
ύπαρχο Αγγ. Μαρκέτο προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα 
από τον κ. Πετρόπουλο του πρακτορείου Erkyna Travel και 
τον κ. Μπιζά του Meltemi Travel που προσέφερε την εικόνα 
της Εκατονταπυλιανής. Όλοι οι παραβρισκόμενοι στην ξενά-
γηση ευχήθηκαν «καλοτάξιδο».

Λίγο πριν από την αναχώρηση του πλοίου για τη Νάξο, ο  
Διευθύνων Σύμβουλος της Blue Star Ferries, Μ. Σακέλης δή-
λωσε: «Η δρομολόγηση του DELOS είναι σημαντική για την 
Εταιρία και τα νησιά, γιατί θα λύσει συγκοινωνιακά προβλή-
ματα για την επόμενη 15ετία. Το DELOS ίσως είναι το πιο σύγ-
χρονο πλοίο αυτή τη στιγμή στην κατηγορία του και πιστεύω 
ότι ο κόσμος θα ταξιδεύει, μόνο και μόνο για να ταξιδέψει 
με το πλοίο αυτό. Με τη δρομολόγηση και του PATMOS τον 
Μάρτιο, ολοκληρώνεται η ανανέωση των ακτοπλοϊκών μας 
πλοίων που είχε ξεκινήσει με το BLUE STAR Ιθάκη. 

Ένα πλοίο με τα όλα του!
Το  BLUE STAR DELOS ναυπηγήθηκε στα Daewoo 

Shipbuilding & Marine Engineering Co Ltd της Κορέας με τις 
πιο σύγχρονες προδιαγραφές.

Τα χαρακτηριστικά του πλοίου είναι: Ολικό μήκος 145,9μ.  
-   Πλάτος 23,2μ.  -  Βύθισμα 5,7μ.  -  Ιπποδύναμη κυρίων μη-
χανών 42.895 BHP ή 32.000 KW  - GRT 17.550 - Ταχύτητα 26 
μίλια/ώρα, Δυνατότητα μεταφοράς 2.400 επιβατών και 247 
Ι.Χ. αυτοκινήτων ή 60 φορτηγών και 145 Ι.Χ. Διαθέτει 32 κα-
μπίνες επιβατών (118 κλίνες), 468 Kαθίσματα Αεροπορικού 
Τύπου, άνετους κοινόχρηστους χώρους επιβατών και όλες 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να προσφέρει ένα πολυ-
τελές και άνετο ταξίδι όλο το χρόνο, ανεξαρτήτως καιρικών 
συνθηκών.Το BLUE STAR DELOS δρομολογήθηκε στη γραμ-
μή Πειραιά – Πάρου – Νάξου – Ίου – Σαντορίνης, με έναρξη 
δρομολογίων την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2011.

Συνεχίζεται επίσης στα ναυπηγεία Daewoo η ναυπήγηση 
ενός ακόμη πλοίου, του BLUE STAR PATMOS, το οποίο θα 
δρομολογηθεί στις Ελληνικές ακτοπλοϊκές γραμμές τον Μάιο 
του 2012.

Τρεις ομάδες μας δίνουν δυνατές «μάχες» στο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα Κυκλάδων

Δοκιμασίες με δυνατούς
Σε τρία γήπεδα θα δώσουν τις «μάχες» τους οι ομάδες της Πάρου την ερχόμενη Κυριακή για το ποδοσφαιρικό πρω-

τάθλημα Κυκλάδων. Υπενθυμίζουμε ότι λόγω των άσχημων καιρικών φαινομένων του που επικράτησαν στο νομό μας 
το περασμένο σαββατοκύριακο η ΕΠΣ Κυκλάδων ανέβαλε όλα τα παιχνίδια.

Αναλυτικά τα παινίδια του Σαββατοκύριακου παρουσιάζονται στον πίνακα δεξιά.

ΑμεΣ νηρέας
Για την Α’ κατηγορία Κυκλάδων ο ΑΜΕΣ Νηρέας θέλει την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα την Κυριακή στις 12:00 

στο γήπεδο των Μαρμάρων. Υποδέχεται την Άνω Μερά Μυκόνου στο δεύτερο παιχνίδι που δίνει για το πρωτάθλημα και 
θέλει μόνο τη νίκη. Και κάθε άλλο αποτέλεσμα για την ομάδα της Πάρου θα δυσκολέψει πάρα πολύ την πορεία της στη 
συνέχεια του πρωταθλήματος. Η Άνω Μερά στα δυο παιχνίδια που έχει δώσει έχει μια νίκη και μια ήττα.

Α.ο. Πάρου
Το πιο δύσκολο έργο από τις τρεις Παριανές ομάδες έχει ο Α.Ο. Πάρου που την Κυριακή το απόγευμα στις 18:45 θα 

παίξει στη Σύρο με την Άνω Σύρο. Η παριανή ομάδα θα προσπαθήσει να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα αφού στο 
ένας παιχνίδι που έχει δώσει μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα έχει γνωρίσει την ήττα. Από την άλλη οι γηπεδούχοι υποδέ-
χονται για δεύτερη φορά παριανή ομάδα την προηγούμενη είχαν επικρατήσει με 4-1 του ΑΜΕΣ Νηρέα.

Αστέρας μαρμάρων
Το ντέρμπι του 2ου ομίλου της Β’ κατηγορίας θα γίνει στη Νάξο. Ο Α.Ο. Αστέρας Τραγαίας θα υποδεχθεί στην Τραγαία 

τον Αστέρα Μαρμάρων την Κυριακή στις 14:30. Οι γηπεδούχοι έχουν το απόλυτο στο πρωτάθλημα, δύο νίκες σε ισάριθ-
μα παιχνίδια ενώ η ομάδα της Πάρου έχει δυο νίκες και μια ήττα σε τρία ματς.

Τιμή στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου
Ξεκίνημα
για νέους αγώνες 

«Ένα πέτρινο ακρωτήρι στη Μεσόγειο, που δεν έχει άλλο 
αγαθό παρά τον αγώνα του Λαού, τη θάλασσα και το φως 
του ήλιου» (Γιώργος Σεφέρης)

Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς

Χριστούγεννα
σε Αγκαιριά και Αλυκή

Τα Χριστούγεννα έρχονται!  Κυριακή 4 Δεκεμβρίου στις 
6 το απόγευμα:΄Αναμμα της Βάρκας και της φάτνης που θα 
στολίσουν την παραλία της Αλυκής.

Απογευματινό τσάι,  Κυριακή 11 Δεκεμβρίου στις 18.30 μμ 
στην αίθουσα του Πολιτιστικού, για την ενίσχυση του Συλλό-
γου μας. Τιμή εισόδου 5 ευρώ.

Χριστουγεννιάτικο παζάρι, Παρασκευή 16, Σάββατο 17 
Δεκεμβρίου από τις 6 το απόγευμα και Κυριακή 18 Δεκεμ-
βρίου από τις 10  το πρωί έως τις 12 και από τις 6 το απόγευ-
μα στο Πολιτιστικό κέντρο Αγκαιριάς.

Τα  πιο όμορφο Χριστουγεννιάτικο παραμύθι, Παρασκευή 
23 Δεκεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο Πολιτιστικό κέντρο 
Αγκαιριάς.

Χριστουγεννιάτικα Κάλαντα, 25 Δεκεμβρίου. Ανήμερα τα 
Χριστούγεννα, μετά την Θ. Λειτουργία, τα παιδιά  του χορευ-
τικού συγκροτήματος Αγκαιριάς θα ψάλλουν τα Χριστουγεν-
νιάτικα κάλαντα στο προαύλιο της εκκλησίας του Αγ. Γεωρ-
γίου. Στην συνέχεια, μπουφές γιορτινός και ροφήματα θα 
προσφερθούν από τα μέλη του συλλόγου στην αίθουσα του 
Πολιτιστικού.
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Η συγκρότηση Επιτροπής που θα αγωνιστεί για την 
αντιμετώπιση του «χαρατσιού» μέσω της ΔΕΗ, σε πρώτη 
φάση, αλλά θα αποτελεί τη Φωνή αντίδρασης και αντίστα-
σης στη μνημονιακή πολιτική, αποφασίστηκε την Κυριακή 
13 Νοεμβρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Η πρόσκληση για τη συνάντηση με εκπροσώπους φο-
ρέων και συλλόγων, είχε γίνει από τον επικεφαλής της 
Δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση», Κ. Ροκονί-
δας ο οποίος ανέπτυξε στους παραβρισκόμενους (εκ-
προσώπους φορέων και παρατάξεων), το σκεπτικό της 
πρωτοβουλίας και ζήτησε τη συμπαράταξή τους. 

Όπως είπε, η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει στην απαρ-
χή ενός οργανωμένου Μαζικού κινήματος αντίστασης 
στα χαράτσια, αλλά και σε άλλα ζητήματα που θα μας 
απασχολήσουν στο μέλλον, μετά την ψήφιση της νέας 
δανειακής σύμβασης. Δεν θα προχωρούσαμε στη δημι-
ουργία κινήματος, είπε, αν η Δημοτική αρχή ήταν πρω-
ταγωνιστής και όχι κομπάρσος σ’ αυτά που λέμε «λαϊκά 
προβλήματα».  

Παίρνουμε την πρωτοβουλία, τόνισε, γιατί είμαστε 
μέρος αυτού που λέμε «λαός» και νοιώθουμε οργή και 
αγανάκτηση, γιατί καλούμαστε να πληρώσουμε χαράτσι 
ενσωματωμένο σε λογαριασμούς. Γι’ αυτό δεν πρέπει να 
εφαρμοστεί αυτό το μέτρο, αλλά θα επιτευχθεί μόνο με 
κίνημα συσπείρωσης. 

Ο κ. Ροκονίδας ανέφερε ότι μέσα από οργανωμένο κί-
νημα σε άλλες περιοχές της χώρας, αποτράπηκαν 15 δι-
ακοπές ρεύματος και έγιναν 15 επανασυνδέσεις σε λαϊκά 
νοικοκυριά. Πρέπει ν’ αντιδράσουμε κατάληξε, για να μην 
γίνει το τέλος αυτό, από έκτακτο, μόνιμο.

Όλοι οι παραβρισκόμενοι, εκπρόσωποι φορέων, συμ-
φώνησαν, ενώ ορισμένοι εντάχθηκαν ως πρόσωπα στο 
κίνημα και θα απαντήσουν για συμμετοχή των συλλόγων 
που εκπροσωπούν, αφού συζητήσουν με τα Διοικητικά 
τους Συμβούλια. 

Η «Λαϊκή Επιτροπή», αποτελείται από τους:
Αλιπράντη Απόστολο Πρόεδρο του Εμπορικού 

Συλλόγου Πάρου- Αντιπάρου, Ισιγώνη Μανώλη Δη-
μοτικό Σύμβουλο, Καλακώνα Μένεγο επιχειρηματία 
, Καπούτσου Παρασκευή Αντιπρόεδρο Συλλόγου Εκ-
παιδευτικών Α’θμιας Εκπ/σης Πάρου-Αντιπάρου, Λά-
βδα Βασίλη  μέλους Πρωτοβουλίας Πολιτών Πάρου, 
Μανούσο Στέλιο Πρόεδρο ΕΛΜΕ Πάρου-Αντιπάρου, 
Μαλατέστα Θεόδωρο μέλους Πρωτοβουλίας Πολιτών 
Πάρου, Μαούνη Γιάννη Πολιτικό Μηχανικό μέλους 
του Συλλόγου Μηχανικών Πάρου , Μελανίτη Γεωργία 
Δικηγόρο, Παντελαίο Γιάννη Πρόεδρο του Συλλόγου 
Λογιστών Πάρου- Αντιπάρου, Παπανικολάου Γιώργο 
Πρόεδρο ΣΙΔΥΠΑ, Ροκονίδα Κώστα Δημοτικό Σύμ-
βουλο, Χουλιάρα Σωτήρη Αρχιτέκτονα- Μηχανικό.

Η σύνθεση της Επιτροπής παραμένει ανοιχτή για την 
εγγραφή και άλλων μελών. Αποφασίστηκε επίσης, η 
ανάρτηση πανό με τα συνθήματα:  

«Δεν έχουμε, δεν μπορούμε,  αρνούμαστε να πλη-
ρώσουμε τα χαράτσια σας»

«Κανένας μόνος του στην κρίση, όλοι μαζί μπορού-
με να τους σταματήσουμε»

Την Τετάρτη 16 του μήνα έγινε νέα συνάντηση στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και την Κυριακή 20 
Νοεμβρίου καλούνται όλοι οι πολίτες της Πάρου, στις 11 
το πρωί, στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρ-
χίλοχος», ώστε να ενημερωθούν όλοι και να γίνουν και 
άλλες εγγραφές στην Επιτροπή. 

Θα γίνουν επίσης προσπάθειες για ενημέρωση του κό-
σμου και στα χωριά, με συγκεντρώσεις, ώστε το κίνημα 
να γίνει όσο το δυνατόν μαζικότερο για να έχει αποτέλε-
σμα στις δράσεις του. Κυρίως, θ’ αποτελέσει ασπίδα προ-
στασίας, των ανέργων και των συνταξιούχων που δεν 
μπορούν να πληρώσουν τα συνεχή χαράτσια. 

 
Συγκερασμός δυνάμεων 
Η Πρωτοβουλία Πολιτών Πάρου, ο Εμπ/κός Σύλ-

λογος Πάρου Αντιπάρου και η ΕΛΜΕ Πάρου – Αντι-
παρου, είχαν δηλώσει δημόσια την αντίδρασή τους στα 
χαράτσια και καλούσαν τον κόσμο ν’ αντιδράσει και το 
Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση. Μάλιστα η ΕΛΜΕ είχε 
πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας έξω από την 
Εφορία.  Όλοι αυτοί οι φορείς αποφάσισαν να ενώσουν τις 
δυνάμεις τους, αποδεχόμενοι την πρόσκληση Ροκονίδα, 
σε ένα μαζικό κίνημα που θ’ αντικρούει τις κυβερνητικές 
φοροεισπρακτικές επιθέσεις. 

Η πρώτη διαμαρτυρία του κινήματος αυτού, ήταν την 
Πέμπτη 17 Νοεμβρίου, που συμμετείχε στη συγκέντρω-
ση διαμαρτυρίας στην πλατεία Μαντώς Μαυρογένους και 
στην πορεία προς το Δημαρχείο και τη ΔΕΗ. Συγκέντρω-
ση που διοργανώθηκε από την ΕΛΜΕ Πάρου – Αντιπά-

ρου, η οποία με δελτίο Τύπου της κάλεσε τους εκπαι-
δευτικούς, αλλά και όλους τους πολίτες του νησιού, να 
πάρουν μέρος. 

Επίσης, ο Εμπ/κός Σύλλογος προτείνει ως ένδειξη δι-
αμαρτυρίας στους πολίτες των δύο νησιών, να κλείσουν 
τον γενικό του κάθε κτιρίου, καταστήματος, σπιτιού   το 
απόγευμα της Κυριακής 20 Νοεμβρίου, συμβολικά από 
τις 20.00-21.00 μμ.

Μετά τη συγκέντρωση στην αίθουσα του ΔΣ, εκδόθηκε 
ανακοίνωση - διακήρυξη στην οποία αναφέρεται:

«Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 13 Νοέμβρη συνά-
ντηση μελών Δ.Σ. σωματείων  εργαζομένων του δημόσι-
ου και ιδιωτικού τομέα, αυτοαπασχολούμενων, κινήσεων 
και μεμονωμένων  πολιτών με αφορμή το χαράτσι των 
ακινήτων μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ. Ζητούμενο 
ήταν  οι τρόποι οργανωμένης αντίστασης στο χαράτσι,  
άρνησης  της πληρωμής του και αποτροπής του ενδεχό-
μενου να διακοπεί η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος  στα 
σπίτια και τα καταστήματα συμπατριωτών μας.

»Όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφωνήσαμε να κάνουμε 
το  πρώτο βήμα για τη δημιουργία ενός μαζικού κινήμα-
τος από τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συντα-
ξιούχους, τους αυτοαπασχολούμενους και τα άλλα λαϊκά 
στρώματα στο νησί μας , ώστε οργανωμένα  να αντιμε-
τωπίσουμε τα δυσβάσταχτα αντιλαϊκά  μέτρα που έχουν 
επιβάλλει στη πλειοψηφία του λαού μας, κυβέρνηση-ΕΕ-
ΔΝΤ, αλλά κι εκείνων που έρχονται από τη συγκυβέρνη-
ση με την ψήφιση της νέας δανειακής σύμβασης και όχι 
μόνο.

»Αποφασίσαμε τη δημιουργία της «Λαϊκής Επιτροπής», 
ώστε να οργανώσουμε την αντίδραση, την αντίσταση και 
την πάλη ενάντια στο χαράτσι των ακινήτων σήμερα και 
τον αγώνα για τα άλλα προβλήματα της λαϊκής οικογένει-
ας στη συνέχεια. 

»Η οργή και η αγανάκτηση μας πρέπει να  γίνει αγώνας 
μαζικός, γιατί δεν έχουμε και δεν θέλουμε να πληρώσου-
με τα χαράτσια τους. Δεν μας ανήκουν τα χρέη τους, για-
τί  δεν «τα φάγαμε μαζί». Να τα πάρουν από αυτούς που 
τόσα χρόνια, τους φόρτωναν με ζεστό τσάμπα χρήμα και 
θέλουν τώρα να τους ξαναδώσουν.

»Σας καλούμε  στην οργανωμένη άρνηση πληρωμής 
του χαρατσιού, πληρώνοντας μόνο ότι αντιστοιχεί στο 
υπόλοιπο του λογαριασμού της ΔΕΗ. Θα ακολουθήσουν 
άμεσα οδηγίες από την «Λαϊκή Επιτροπή», για το πώς γί-
νεται αυτό και πως θα οργανώσουμε το μέτωπο της αντί-
στασης.

»Καλούμε όλες τις παριανές και τους παριανούς σε 
συγκέντρωση ενημέρωσης- αντίστασης- διαμαρτυρίας 
τη Κυριακή 20-11-2011 ώρα 11.00 στην αίθουσα  «του 
Αρχίλοχου».

υπέρ της πρωτοβουλίας
Η Δημοτική Παράταξη  «Πάρος – ΑΞΙΑ» χαιρετίζει τη 

χθεσινή συνάντηση – πρωτοβουλία των πολιτών του 
νησιού μας, φορέων και συλλόγων, με θέμα τη συγκρό-
τηση Λαϊκής Επιτροπής, με στόχο την αντίδραση για τη 
διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σε όσους συμπολίτες μας 
αδυνατούν να πληρώσουν το έκτακτο ειδικό τέλος των 
ακινήτων.

Η Δημοτική Παράταξη «Πάρος – ΑΞΙΑ» αναγνωρίζο-
ντας το πρόβλημα πρότεινε στη συνεδρίαση του Δημο-
τικού Συμβουλίου της 11ης Νοεμβρίου να υπάρξει από 
την πλευρά του Δήμου νομική υπεράσπιση όσων πλήτ-
τονται από το μέτρο. Αυτό, να γίνει είτε με τη στήριξη της 
νομικής υπηρεσίας του Δήμου, είτε με την ανάθεση της 
υπόθεσης και σε άλλο νομικό δωρεάν.

Ακόμα, η Δημοτική Παράταξη «Πάρος – ΑΞΙΑ» πρό-
τεινε τάχιστα ο Δήμος μας να αναπτύξει ως Καλλικρατι-
κός Δήμος  προνοιακές δομές και Ταμείο Αλληλεγγύης 
απλώνοντας μ’ αυτό τον τρόπο «δίχτυ» προστασίας υπέρ 
των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών  μας και 
όσων πραγματικά  πλήττονται από την οικονομική κρίση.  

Σε απόγνωση
με τα χαράτσια

Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρέχει ηθική 
στήριξη σε όποιο οργανωμένο κίνημα διαμορφωθεί, να 
διαμορφωθεί ψήφισμα αντίδρασης, ενώ ο νομικός σύμ-
βουλος του Δήμου θα εξετάσει τη νομική πλευρά του ζη-
τήματος σε ότι αφορά την προστασία των πολιτών από τα 
χαράτσια μέσω λογαριασμών, με εξώδικο προς τη ΔΕΗ.

Στις 2 Δεκεμβρίου θα συζητηθεί η προσφυγή στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ), κατά της φορολόγησης των 
πολιτών μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Το δυσάρεστο 
είναι ότι η εισήγηση, όπως ανέφερε η κ. Πρωτολάτη, είναι 
αρνητική, ενώ η γνώμη νομικών είναι ότι δεν μπορεί να 
εισπράττονται φόροι μέσω λογαριασμών. Δυστυχώς, είπε 
η κ. Πρωτολάτη, το ΣτΕ ταυτίζεται συνήθως με την Κυβερ-
νητική πολική, γι΄αυτό πρότεινε ν’ απλωθεί ένα δίχτυ αλ-
ληλεγγύης για όσους συμπολίτες μας έχουν ανάγκη. 

Ο δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ο οποίος δήλωσε ότι 
διαφωνεί πλήρως με την φορομπηχτική πολιτική, επισή-
μανε ότι συζήτησε με δικηγόρους οι οποίοι δεν βρίσκουν 
τρόπο μη πληρωμής του χαρατσιού και παράλληλα μη δι-
ακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος. Δεν θα λαϊκίσω είπε ο 
Δήμαρχος, γιατί εάν υπάρξουν επιπτώσεις από ενδεχόμε-
νες διακοπές ρεύματος, δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα και 
τόνισε ότι θα περιμένει την απόφαση του ΣτΕ. Τα μέτρα, 
είπε, ναι είναι αντιλαϊκά, το αν είναι όμως αντισυνταγματι-
κός ένας νόμος δεν θα το κρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο. 

Μπροστάρης στο κίνημα αντίδρασης να είναι ο Δήμος, 
πρότεινε ο Μ. ίσιγώνης, όπως δεκάδες άλλοι Δήμοι, που 
βρήκαν, όπως είπε, τρόπο να μην πληρωθεί το χαράτσι. 
Με μπροστάρη το Δήμο, τόνισε, ποιο συνεργείο της ΔΕΗ 
θα τολμήσει να κόψει το ρεύμα στο 50% των Παριανών; 

Διαφωνώ με την έκδοση ψηφίσματος, τόνισε ο Κ. Ρο-
κονίδας, εκτιμώντας ότι δεν θα φέρει αποτέλεσμα, γιατί: 
Ψηφίστηκε μία Κυβέρνηση στην οποία μετέχουν όλες οι 
μαύρες δυνάμεις του τόπου με στόχο να ισοπεδώσουν το 
λαό. Για μας είπε, το ζήτημα είναι η ανατροπή της Κυβερ-
νητικής πολιτικής, γιατί το χαράτσι μέσω της ΔΕΗ, δεν θα 
είναι το τελευταίο και σημείωσε πως ο Δήμος πρέπει να 
είναι αρωγός στον πολίτη. Σε ότι αφορά στη νομιμότητα ή 
όχι του χαρατσιού, ο κ. Ροκονίδας σχολίασε: Το νόμιμο κα-
θορίζεται από το δίκιο των πολιτών και όχι από το ΣτΕ στις 
2 Δεκεμβρίου.

Η  απερίγραπτη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η 
μεγάλη πλειονότητα του λαού της χώρας, διαφάνηκε από 
την τοποθέτηση μιας εκπαιδευτικού. Ο μισθός μου είπε, 
είναι, 800 ευρώ. Μαζί με την ΕΡΤ ο λογαριασμός της ΔΕΗ 
είναι 34 ευρώ και το χαράτσι 170, πως θα πληρώσω; Γεγο-
νός είναι, ότι αυτό το ερώτημα βρίσκεται στα χείλη όλων. 

Λαϊκή Επιτροπή

Οδηγίες
για μη πληρωμή
του χαρατσιού

Ορισμένα μέτρα που αφορούν σε πρακτικές ενέργειες, 
ώστε να απομονωθεί το χαράτσι από τον υπόλοιπο λογα-
ριασμό της ΔΕΗ και να αρνηθούμε την πληρωμή του.

1. Η μερική πληρωμή του λογαριασμού της ΔΕΗ, μέσω 
των αυτόματων ταμειακών μηχανών (ΑΤΜ) των τραπεζών 
ή μέσω e-banking. 

Ποια είναι η διαδικασία: Επιλέγουμε τράπεζα στην οποία 
έχουμε λογαριασμό  και όχι τις λεγόμενες εισπρακτικές 
μηχανές γιατί δεν επιτρέπουν μερική εξόφληση. Πατά-
με κατά σειρά τις εξής επιλογές: «Αλλες Συναλλαγές», 
«Πληρωμές ΔΕΚΟ», «ΔΕΗ». Πληκτρολογούμε το 12ψήφιο 
κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής που υπάρχει πάνω στο 
λογαριασμό και, τέλος, πληρώνουμε μόνο το ποσό που 
προκύπτει αφού αφαιρέσουμε τη δόση του χαρατσιού. Ο 
τρόπος αυτός ισχύει ήδη και χρησιμοποιείται μέχρι τώρα 
από όσους κάνουν άτυπο διακανονισμό εξόφλησης των 
λογαριασμών τους με δόσεις.

2. Στη συνέχεια θα πρέπει το απόκομμα της συναλλα-
γής να κοινοποιηθεί στη ΔΕΗ με γραπτή δήλωση ότι με το 
ποσό που πληρώσαμε θέλουμε να καλυφθεί μόνο η αξία 
του ρεύματος και των δημοτικών τελών. Αυτό μπορεί να 
γίνει από τη «Λαϊκή Επιτροπή» η οποία θα καταθέσει μαζι-
κά τις δηλώσεις αυτές στη ΔΕΗ . Σε περίπτωση που η ΔΕΗ 
αρνηθεί να δώσει απόδειξη παραλαβής, τότε θα στείλουμε 
τις δηλώσεις με ομαδικό εξώδικο. Για πληροφορίες  σχετι-
κά μπορείτε να επικοινωνείτε :

• Αυτοαπασχολούμενοι, έμποροι, επιχειρηματίες με: 
Αλιπράντη Απόστολο, τηλ. 6946468060 (ώρες 18.00-
21.00) • Δημόσιοι υπάλληλοι  με: Καπούτσου Παρασκευή 
τηλ.6947161558 (ώρες 18.00-21.00) • Ιδιωτικοί υπάλληλοι 
με:  Παπανικολάου Γιώργο τηλ.6942506019 • Συνταξιού-
χοι με: Καλακώνα Γιάννη τηλ. 6976229772 • Οποιοσδή-
ποτε άλλος με: Καλακώνα Αργυρώ τηλ. 6973992982.

Πρωτοβουλία Λαϊκής Συσπείρωσης  

Όλοι μαζί μπορούμε να τους σταματήσουμε 
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 ΠΩΛΗΣείΣ ΑΚίνΗΤΩν   
 & εΠΑγγεΛ. ΧΩΡΩN   

ΑΛυΚΗ, πωλείται τριάρι 70τ.μ. 
νεόκτιστο σε 250,00τ.μ. οι-
κόπεδο, εντός σχεδίου. Τιμή: 
160.000€. Τηλ.: 6977362305, 
6985963626.

ΛευΚεΣ (ΠΑνΩ ΧΩΡίο), πω-
λείται σπίτι 45m2. Τηλ.: 22840 
42372.

ΑΛυΚΗ, πέτρινη οικία πρώτου 
ορόφου 129 τ.μ., βεράντες, πέρ-
γολες, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 
2 μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική κατα-
σκευή. Τιμή 195.000€. Έτερη 
οικία 150 τ.μ., 2 ή 3 υπνοδωμά-
τια, 2 μπάνια, κουζίνα πλήρως 
εξοπλισμένη, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, 
βεράντες, πέργολες, κήπος, πι-
σίνα. Τιμή 245.000€ Έκπτωση 
στα μετρητά, ευκολίες, ανταλ-
λαγές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.de. 
Τηλ. 6932285768.

ΑΦΟΙ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗ ΑΕΕ
www.paroshouses.eu

 τηλ: 6942.985.111

ΜΕΓΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ!
ΑΚΙΝΗΤΟ 90τμ2 με 2 υ/δ

+ 50τμ2 ανεξάρτητος ξενώνας 2 υ/δ
ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΝΑ

ΚΑΤΩ ΤΩΝ 1600€/τμ2

νΑουΣΑ, πωλείται μο-
νοκατοικία 121τ.μ. με 3 
κρεβατοκάμαρες, ενδοδα-
πέδια θέρμανση όλες τις 
ηλεκτρικές συσκευές, με απε-
ριόριστη θέα και σε εξαιρετική 
τιμή. Τηλ.: 6942985111, info@
paroshouses.eu. 

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 98τ.μ. 2 κρε-
βατοκάμαρες, 2 μπάνια, 
τζακούζι, μεγάλο σαλόνι, κου-
ζίνα, καλοριφέρ, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
Τιμή: 175.000€. Έκπτωση στα 
μετρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 
δεκτές. Κατασκευαστής www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 

6932285768.

ΑΘΗνΑ – ΚοΡυΔΑΛΛοΣ, 
πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 
60τμ2 Επίσης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & 
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τμ2 
Κατασκευαστική Εταιρία Αντι-
παριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 
6937394436

ΚΑμΠί, οικία 75τμ2 πετρό-
χτιστη, με κτήμα 1.400τμ2, 
2 κρεβ/ρες, 2 μπάνια, βερά-
ντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, 
πέτρινη μάντρα. 135.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932-285768.

ΚΑμΠοΣ ΒουΤΑΚου, οι-
κία 85τμ2 πετρόχτιστη, με 
θέα την Αντίπαρο, 2 κρεβα-
τοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή 
βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες 
βεράντες με πέργολες, κήπος 
περιφραγμένος. 185.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΑΘΗνΑ - ΒουΛΑ, στο κέ-
ντρο, 2 διαμερίσματα, 54τ.μ. 
120.000€ ή 44τ.μ. 85.000€, 
επιπλωμένα, κήπος, πλησίον 
θαλάσσης. Ευκολίες, ανταλλα-
γή, καλύτερη τιμή στα μετρητά. 
Τηλ.: 6932285768.

 ΠΩΛΗΣείΣ οίΚοΠεΔΩν    
& ΑγΡοΤεμΑΧίΩν      

ΘΑΨΑνΑ, ορεινό κτήμα (15 
λεπτά από Παροικιά) 15.604τμ2 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 ε-

λιές και πολλά οπωροφόρα. 
Ηλεκτροδοτείται με φωτοβολ-
ταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 
165.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

Σ’ ΑυΤουΣ Που ΑΡεΣουν 
ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΦΡουΤΑ όλων 
των ειδών που αγαπούν την 
ποιότητα, περιβόλι 855τ.μ. με 
2 πηγάδια και νερό ΔΕΥΑΠ, με 
σπίτι 35τ.μ. δίπλα σε ποταμάκι, ε-
ντός σχεδίου. Τηλ.: 6932319774.

ΚΑμΑΡί - ΑγΚΑίΡίΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 65.000€ Ευκολίες, ανταλ-
λαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768
 
ενοίΚίΑΣείΣ ΑΚίνΗΤΩν     - 
ΠΡοΣΦοΡΑ     

ΠΑΡοίΚίΑ – ΠΛΑΤείΑ μΑ-
νΤΩΣ μΑυΡογενουΣ, 
ενοικιάζεται κατάστημα 44τ.μ. 
ενιαίος χώρος & w.c. Τηλ.: 210 
8943370, 6948128827.

ΛογΑΡΑΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα πλήρως εξοπλισμένο, 
κατασκευής 2010΄. Τιμή συ-
ζητήσιμη. Επίσης, κατάστημα 
100τ.μ. Τηλ.: 6948436366, e-
mail: oasis@yahoo.gr 

ΠΑΡοίΚίΑ, στη διασταύρωση 
Λεύκες - Νάουσα, στο δρόμο 
προς Λεύκες ενοικιάζονται 2 κα-
ταστήματα, 100τ.μ. & 70τ.μ. με 
δυνατότητα να γίνει ένας ενιαί-
ος χώρος (170τ.μ.) Τηλ.: 22840 
21328, 6945973303.

ΠΡοΔΡομοΣ, ενοικιάζεται 
διαμέρισμα 1ου ορόφου με με-
γάλα μπαλκόνια. Τηλ.: 22840 
42361, 6932728001.

εΠί Του ΚενΤΡίΚοΎ ΔΡο-
μου ΑΣΠΡου ΧΩΡίου, 
ενοικιάζεται κτίριο για επαγγελ-
ματική χρήση 240τ.μ. ή 80τ.μ. 
και 160τ.μ. με χώρο στάθμευ-
σης. Τηλ.: 6976336421, 22840 
91468.

 εΡγΑΣίΑ - ΖΗΤΗΣΗ  

ΣυνεΡγΑΤεΣ, ζητούνται α-
πό εταιρία πολυεθνική τύπου 

Franchise, χωρίς κεφάλαιο. 
Τηλ.: 6942263782.

εΡγΑΣίΑ - ΠΡοΣΦοΡΑ    

ΚυΡίΑ, με εμπειρία στην 
κουζίνα, ζητάει εργασία σε ε-
στιατόριο, ταβέρνα ή καφετέρια. 
Τηλ.: 6940968653.

ΑΠοΦοίΤΗ ΔΗμοΣίου ίεΚ,
τεχνικός διακόσμησης, με γνώ-
σεις αρχιτεκτονικού σχεδίου, 
κατασκευή μακέτας, AUTOCAD, 
MS Office, ζητά εργασία σε αρ-
χιτεκτονικό γραφείο ή εταιρία. 
Τηλ: 6981178828.

ΔίΑΚοΣμΗΤΡίΑ αναλαμβάνει 
μελέτη και διαμόρφωση εσωτε-
ρικών χώρων. Τηλ: 6981178828.

νεΑ, με γνώσεις Η/Υ και Αγ-
γλικών με 5ετή προϋπηρεσία 
γραμματειακής υποστήριξης, 
τηλεφωνικό κέντρο – υποδο-
χή, ζητεί μόνιμη εργασία. Τηλ.: 
6986641717.

νοΣΗΛευΤΡίΑ, με πολυετή 
εμπειρία στη φροντίδα ασθενών 
& ηλικιωμένων, στη βοήθεια 
στις οικιακές εργασίες – μαγεί-
ρεμα & καθαρισμός, αναζητά 
εργασία ανά ώρα / από τις 2 μ.μ. 
– 5 μ.μ. στην Παροικία Πάρου. 
Τηλ.: 6984938630.

εμΠείΡΗ ΚυΡίΑ, αναζητά 
εργασία σε οικία – φροντίδα 
ηλικιωμένων, βοήθεια στις οι-
κιακές εργασίες – μαγείρεμα & 
καθαρισμός στην Παροικία Πά-
ρου. Τηλ.: 6984938630. 

ΦίΛοΛογοΣ, παραδίδει μαθή-
ματα σε μαθητές Γυμνασίου και 
Λυκείου. Τιμές προσιτές. Τηλ: 
6946713374.

ΚυΡίΑ ΠΑΡίΑνΗ, αναλαμβά-
νει οικιακές εργασίες, φύλαξη 
παιδιών ή ζητεί εργασία σε εστι-
ατόριο, για πρωινές ώρες. Τηλ.: 
6972938242. 

ίΤΑΛίΚΑ, Καθηγήτρια 
κάτοχος επάρκειας της ιτα-
λικής γλώσσας, παραδίδει 
μαθήματα ιδιαίτερα, σε ενήλικες 
και παιδιά, μαθητές Γυμνασίου 
- Λυκείου, ατομικά και ομαδι-

κά. Προετοιμασία εξετάσεων 
και αντίστοιχων διπλωμάτων, 
κρατικών & ιταλικών. Τηλ.: 
6974365805. 

 ΔίΑΦοΡΑ     

εΠίΣΚευεΣ, εμΠοΡίο Η/υ, 
tablets, notebooks, Antivirus, 
κατασκευή σελίδων Internet, 
φωτοτυπίες, σχέδια μηχανικών, 
βιβλιοδεσίες. Cat Computers, 
περιφερειακός Παροικίας (έ-
ναντι ΔΕΗ). Τηλ.: 22840 27306, 
6978370268.

2 ΑνΤΛίεΣ νεΡου (1 μεγά-
λη & 1 μικρή), 1 βενζινοκίνητη 
ανεμογεννήτρια ολοκαίνουργια 
& έξτρα λάστιχα. Πωλούνται ό-
λα μαζί. Τιμή: 800€. Τηλ.: 22840 
55007, 6948701070. 

VW GOLF, 1400 κυβικά, μοντέ-
λο 90’, χρώματος λευκό, 5πορτο 
σε καλή κατάσταση, τελευταίο 
σέρβις & καινούργια λάστιχα τον 
Ιούλιο, πωλείται σε πολύ καλή 
τιμή. Τηλ.: 6977317581.  

γΚΑΡΑΖοΠοΡΤΑ, πωλεί-
ται. Τηλ.: 6973794920, 22840 
28867.

Η ΚΑΦεΤεΡίΑ VAVAYIA’S, 
στον περιφερειακό  της  Νάου-
σας, πωλείται. Λειτουργεί όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6983412885.

εΠίΠΛΑ πωλούνται σε τιμή 
ευκαιρίας. Σαλόνι 2θέσιος & 
3θέσιος καναπές γίνονται κρε-
βάτι, σύνθετο 2,50 μ. μήκος 
με εσωτερικό μπαράκι, κρε-
βατοκάμαρα καρυδιά κομπλέ, 
2 πρεζέρες με σκαμπό. Τηλ.: 
6973794920, 22840 28867.

εΠίΧείΡΗΣΗ ΚΑΦε-μΠΑΡ, 
στην παραλία της Παροικίας 
(πλατεία Βεντουρη)πωλείται. 
Τηλ.: 6974960256, 22840 24664. 

εΞοΠΛίΣμοΣ ψητοπωλείου – 
σουβλατζίδικου, πωλείται. Τηλ.: 
6970201855.

YAMAHA CRYPTON 110, 
4χρονο, 6.000χλμ, 2008΄μοντέ-
λο, χρώματος ασημί, πωλείται 
σε πολύ καλή κατάσταση, σε 
τιμή ευκαιρίας. Δεκτές ανταλ-
λαγές ακόμη και με βάρκα. Τηλ.: 
6982216705.

ΚΡεΒΑΤίΑ & ΚομοΔίνΑ, για 
ενοικιαζόμενα δωμάτια, πωλού-
νται σε καλή κατάσταση. Τηλ.: 
22840 53384.

SUZUKI GRAND VITARA, 
πωλείται, 2008΄μοντέλο, full 
extra, δερμάτινο, 15.000χλμ. 
Τηλ.: 6977087180.

 Η εΠίΧείΡΗΣΗ ΠΑί-
ΔίΚΩν υΠοΔΗμΑΤΩν 
CROCODILINO, πωλείται. Τηλ.: 
6945808398.

TOYOTA RAV4, πωλείται, μο-
ντέλο 11ος ’08, full extra. Τιμή: 
16.500€. Τηλ.: 6940988100.

ΤΑΧυΠΛοο, πωλείται, 5 μέ-
τρα, μοντέλο 2009΄με μηχανή 
SUZUKI 4χρονη 50 ίππων, με 
άδεια αλιείας, σωστικά, roll bar 
& τρέιλερ. Τιμή: 10.000 (Συζητή-
σιμη). Τηλ.: 6983412885.

μΗΧΑνΗ APRILLIA 
SPORTICITY, 125 κυβικά, πω-
λείται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6973462341.

εΠίΧείΡΗΣΗ ΤΑΧυμεΤΑ-
ΦοΡΩν πωλείται. Τηλ.: 22840 
22634

HUNDAI TUCSON, 2000 κυβι-
κά, μοντέλο 2005΄, 45000χλμ, 
full extra, πωλείται σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ.: 6973061083, 
22840 41743.

ΨΗΤοΠΩΛείο – ΣουΒΛΑΤΖί-
ΔίΚο πωλείται, στην παραλία 
της Παροικίας. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6972938242.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ. 22850 24858 • Fax: 22850 22645

Κιν. 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr

e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

Παροικία Πάρου (Όπισθεν ACS)
Τηλ. 697 3370313 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ

22840 53555

¾ ¸ ¼ ¹ ° º ¶ ª  ¶ º Æ Ë ¦ ¿ ª ¶ ¹ ª
¦Ã¹ÃÆ¸Æ° & Ã¹ºÃÁÃ»¹°. Æ¿Ä°. 22840 53555

Ç °òçÀ; È 
Τι θα πει αυτό;

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

την Κυριακή 27 Νοεµβρίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22810 77468 & 697 6797449
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Γονείς και εκπαιδευτικοί έφερανβ στο Δημοτικό Συμβούλιο
τα προβλήματα της εκπαίδευσης 

Ομόφωνη απόφαση να δοθούν λύσεις
Τα ζητήματα που αφορούν τις σχολικές μονάδες (Γυμνάσιο Πάρου και 2ο Δημοτικό Σχολείο) και τα προβλήματα στην εκπαι-

δευτική διαδικασία των σχολείων του νησιού μας, τέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου. 
Μετά από διεξοδική συζήτηση και τις τοποθετήσεις, Δημοτικών Συμβούλων, γονιών και εκπαιδευτικών, αποφασίστηκε ομό-

φωνα η διαμόρφωση ψηφίσματος στο οποίο θα καταγγέλλεται η αντιλαϊκή πολιτική και θ’ αναφέρονται όλα τα προβλήματα, 
καθώς και τα αιτήματα για την επίλυσή τους. Στο ψήφισμα, που θα σταλεί στο Υπουργείο Παιδείας και στον Περιφερειακό Δ/ντή 
της Εκπαίδευσης κ. Ράπτη, θα τονίζεται, πως αν δεν υπάρξει ανταπόκριση θα οργανωθούν κινητοποιήσεις.

Αποφασίστηκε επίσης, να παρακολουθούνται στενά οι διαδικασίες για την υλοποίηση των έργων: 2ο Γυμνάσιο Πάρου και 
επέκταση 2ου Δημοτικού. Υπεύθυνος για τα δύο αυτά έργα ορίστηκε από τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, ο τεχνικός του Δήμου 
κ. Σκιαδάς. 

Αποδεκτή έγινε η πρόταση της κ. Πρωτολάτη και αποφασίστηκε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, ώστε να περιέλθει στη δικαιο-
δοσία του Δήμου, το οικόπεδο απέναντι από το ΕΠΑΛ, όπου θα ανεγερθεί το 2ο Γυμνάσιο. 

Τέλος, έγινε αποδεκτή η πρόταση των εκπαιδευτικών του Γυμνασίου Ηλ. Γουρδούκη (Δ/ντής του σχολείου) και του γυμναστή 
Γ. Σταυρουλάκη και αποφασίστηκε να γίνει μελέτη από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για τη διαμόρφωση μέρος της αυλής 
όπου βρίσκονται οι προκάτ αίθουσες, σε χώρο άθλησης των μαθητών. 

Να σημειωθεί ότι το θέμα για τα δύο σχολεία επανέφεραν στην επιφάνεια οι Σύλλογοι γονέων, οι οποίοι απαιτούν λύση, τονί-
ζοντας μάλιστα, «δεν θ’ αφήσουμε κανένα σε χλωρό κλαρί».

Να σημειωθεί επίσης, ότι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ήσαν και αρκετοί μαθητές, εκ μέρους των οποίων μαθή-
τρια εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τις φωτοτυπίες και τα CD, με τις ξένες γλώσσες, την έλλειψη καθηγητών... 
Όσο για τα στεγαστικά, είπε η μαθήτρια, δεν υπάρχει άλλη λύση, παρά το νέο Γυμνάσιο. 

συνέχεια από σελ.1
Για την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και γενι-
κότερα για τη συνεδρίαση μίλησε στη ΦτΠ, ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος Παντελής Τζανακόπουλος.

Κύριε Τζανακόπουλε, μιλήστε για τη συνεδρίαση του 
Π.Σ. που αφορούσε στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
(ΑΠΕ). 

Πράγματι στο τελευταίο Π.Σ., υπήρχαν τρία θέματα που 
μπορούμε να πούμε ότι είναι αλληλένδετα ή σχεδόν ταυ-
τόσημα. Το ένα ήταν μια εισήγηση της Περιφέρειας για τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με εισηγητή τον Αντιπερι-
φερειάρχη Γ. Πουσσαίο, το δεύτερο ήταν η γνωμοδότηση 
για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τους Αιολικούς 
σταθμούς παραγωγής ενέργειας στην Πάρο, την Νάξο, την 
Άνδρο και στην Τήνο και το τρίτο θέμα που είχε σχέση με 
τις συλλογικές ενέργειες, ήταν μια πρόταση για να συμμε-
τάσχει η Περιφέρεια σε πιλοτικό πρόγραμμα ενεργειακής 
αυτονομίας μη διασυνδεμένων νησιών, που αφορούσε  
ιδιαίτερα τη Σίφνο. 

Στη συνεδρίαση του Π.Σ. είχαν κληθεί και έκαναν ει-
σηγήσεις, άνθρωποι που είναι σχετικοί με το αντικείμενο, 
όπως εκπρόσωποι από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, 
από το Ενεργειακό Γραφείο Αιγαίου, από το επιμελητήριο, 
εκπρόσωπος της Εταιρίας Κοπελούζου κ.λπ. Οι τοποθετή-
σεις αυτών των ανθρώπων, από τη σκοπιά που το έβλε-
παν, ήταν είτε αρνητική είτε θετική. 

Αρνητικοί ως προς τι;
Ήσαν αρνητικοί, γιατί σύμφωνα με την άποψή τους, 

οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δεν είναι μόνο οι ανε-
μογεννήτριες. Θα μπορούσε ν’ αξιοποιηθεί η γεωθερμία, 
κ.λπ. Εκτιμούν ότι οι ανεμογεννήτριες καταστρέφουν το 
περιβάλλον, το υποβαθμίζουν, γιατί αλλοιώνουν τη βιοποι-
κιλότητα. Επιχειρήματα που κάποιοι άλλοι τα αντέκρου-
σαν. Εγώ ασφαλώς, δεν είμαι ειδικός για ν’ αξιολογήσω 
ποιοι είχαν δίκιο και ποιοι όχι.  

Πάρθηκε μια απόφαση στο Π.Σ. η οποία τι προβλέπει;
Η απόφαση του Π.Σ. για τα τέσσερα νησιά ήταν σύμφω-

να με την εισήγηση του αρμόδιου γραφείου της Περιφέ-
ρειας (γραφείου Περιβάλλοντος), αλλά και σε πλήρη αντι-
στοιχία με τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων, των 
τεσσάρων νησιών. Δηλαδή, ενώ κατ’ αρχήν η Περιφέρεια 
είναι θετική στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, δεν μπο-
ρεί να γνωμοδοτήσει θετικά για την κατασκευή αυτών των 
Αιολικών Πάρκων, γιατί: Πρώτον, δεν ρωτήθηκαν πριν 
από τη χωροθέτησή τους οι τοπικές κοινωνίες και οι Δήμοι 
και δεύτερον, δεν έχει πειστεί ο κόσμος, ότι η εγκατάστα-
ση αυτών των μονάδων στους συγκεκριμένους χώρους 
θα είναι επωφελής και δεν θα υπάρχουν αρνητικές επι-
πτώσεις στο περιβάλλον. Η Περιφέρεια στην απόφασή της 
λέει επίσης, ότι είναι υπέρ της Αιολικής ενέργειας και θα 
ενθαρρύνει τους Δήμους και τους τοπικούς οικονομικούς 
παράγοντες να συμμετάσχουν σε επιχειρηματικά σχέδια 
που θα ασχοληθούν μελλοντικά στις ΑΠΕ. 

Δηλαδή τι συνεργασία θα μπορούσε να υπάρξει με τον 
όμιλο Κοπελούζου που θα επενδύσει και στην Πάρο;

Η απόφασή μας για τον όμιλο Κοπελούζου είναι αρνη-
τική. Εγώ προσωπικά στην τοποθέτησή μου, εξέθεσα την 
κατάσταση στο συγκεκριμένο τομέα, που διαμορφώθηκε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο από τους Δημοτικούς Συμβού-
λους, αλλά κυρίως από τις τοποθετήσεις των πολιτών που 
παραβρίσκονταν στην αίθουσα. Πριν από την τοποθέτησή 
μου, είχε διαβαστεί η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλί-

ου του νησιού μας. Εγώ τόνισα, ότι για λόγους δημοκρα-
τικού καθήκοντος, είμαι υποχρεωμένος να συμφωνήσω 
με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και βέβαια η 
απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπως σας είπα, 
είναι αρνητική για όλα τα νησιά, Πάρο, Νάξο, Άνδρο και 
Τήνο  και είναι σημαντικό, το ότι η απόφαση αυτή είναι 
ομόφωνη. Τώρα, το τι θα γίνει, θα το δούμε στην πορεία, 
γιατί η απόφαση είναι επί της ουσίας, μια γνωμοδότηση 
μόνο. 

Τι θα γίνει όμως, θα προχωρήσει η Περιφέρεια σε 
άλλες ενέργειες, ώστε να ληφθεί υπόψη αυτή η γνωμο-
δότηση και ν’ αποτραπεί το ανεξέλεγκτο στα νησιά μας; 

Δεν γνωρίζω αν θα καταφέρει να επιβάλει την άποψή 
της, αλλά αυτή η γνωμοδότηση, που έχει ιδιαίτερη  βαρύ-
τητα, γιατί ήταν ομόφωνη, θα σταλεί στους αρμόδιους φο-
ρείς και τα υπουργεία και πιστεύω ότι θα ληφθεί υπόψη. 

Εγώ στην τοποθέτησή μου είπα ότι δεν μπορεί να προ-
χωρήσει καμία μα καμία δράση σ’ αυτό τον τομέα, αν δεν 
πειστεί η τοπική κοινωνία ότι η εγκατάσταση αυτών των 
μονάδων, θα είναι επωφελής. Και για να πειστεί η κοινω-
νία, πρέπει να γίνει μια συστηματική μελέτη από ένα ανε-
ξάρτητο φορέα με τη συμμετοχή, ενδεχομένως και τεχνι-
κού εκπροσώπου του Δήμου, η οποία θα καταλήξει στο 
πια είναι η φέρουσα ικανότητα σε ΑΠΕ στην Πάρο και που 
μπορούν να χωροθετηθούν. Φοβάμαι όμως, ότι τα έργα 
αυτά ανατίθενται χωρίς τις απαραίτητες διαδικασίες και 
πολύ γρήγορα. Δεν ξέρω λοιπόν, κατά πόσο η γνωμοδό-
τηση του Π.Σ. θα μπορέσει να σταματήσει ή να φρενάρει 
τους επιχειρηματίες. 

ναι στις ΑΠε με κοινωνική συναίνεση
Οι προτάσεις μας μετουσιώθηκαν σε απόφαση του Πε-

ριφερειακού Συμβουλίου, αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της 
παράταξης «Νέα Εποχή για τα νησιά μας», με επικεφαλής 
τον Χ. Κόκκινο. Τονίζεται επίσης, ότι: «Καταψηφίσαμε τη 
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την εγκατάστα-
ση δέκα (10) αιολικών πάρκων στην Άνδρο, Πάρο, Νάξο 
και Τήνο, 154 ανεμογεννητριών, συνολικής ισχύος 322 
MW, θυμίζοντας ότι τα μέλη μας στην Οικονομική Επιτρο-
πή (Χ. Κόκκινος και Γ. Παπαμανώλης) είχαν ζητήσει και 
πετύχει την παραπομπή του θέματος στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο, λόγω της σοβαρότητάς του. 

»Στηρίζουμε την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας στο Νότιο Αιγαίο με όρους διαφάνειας, νομιμό-
τητας και κοινωνικής συναίνεσης».

Δημιουργική συζήτηση
Ο επικεφαλής της παράταξης «Οικολογικός Άνεμος» Ν. 

Χρυσόγελος τόνισε: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο Ν Αιγαί-
ου, μετά από μια πραγματικά δημιουργική συζήτηση, πήρε 

αποφάσεις που μπορεί να ανοίξουν το δρόμο σε ουσια-
στικές πρωτοβουλίες για μια βιώσιμη περιφερειακή ανά-
πτυξη στο Ν. Αιγαίο στα θέματα της ανανεώσιμης ενέρ-
γειας, σε μια εποχή που χρειάζονται νέες στρατηγικές και 
πρακτικές για να μπορέσει να επιβιώσει η νησιωτική μας 
περιφέρεια σε αυτή την περίοδο βαθιάς κρίσης της χώρας. 
Ο ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΝΕΜΟΣ νοιώθει ικανοποίηση που έχει 
συμβάλει ουσιαστικά σε αυτή τη νέα στρατηγική τόσο με 
τις παρεμβάσεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο όσο και 
μέσα από την συστηματική συνεργασία μας με τις τοπικές 
κοινωνίες». 

«Όχι» στα υπερμεγέθη αιολικά πάρκα
Η παράταξη του Ν. Συρμαλένιου «Πολίτες Κόντρα στον 

Καιρό» σε ανακοίνωσή της τονίζει: «ΝΑΙ στην αξιοποίηση 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), ΟΧΙ στα υπερ-
μεγέθη αιολικά πάρκα που μετατρέπουν τα νησιά μας σε 
εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  Εμείς για 
λόγους που έχουν να κάνουν με τη συμβολή της χώρας 
μας στον αγώνα κατά του κινδύνου περιβαλλοντικής κα-
ταστροφής του πλανήτη και για παραγωγή του 29% της 
ηλεκτρικής ενέργειας από τις ΑΠΕ μέχρι το 2020, αλλά 
και την απεξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα, είμαστε 
σαφώς υπέρ της μέγιστης αξιοποίησης των ΑΠΕ με δύο 
προϋποθέσεις: α) το σεβασμό στην κλίμακα του νησιωτι-
κού χώρου, που σημαίνει κατάθεση από την Τοπική Αυ-
τοδιοίκηση του κάθε νησιού Ειδικού Χωροταξικού για τις 
ΑΠΕ και β) την αξιοποίηση τους για κοινωνικό όφελος και 
όχι μόνο για λόγους ιδιωτικού επιχειρηματικού κέρδους. 

»Η απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, θεωρού-
με ότι αποτελεί τον μπούσουλα για τη χωροθέτηση των 
αιολικών πάρκων στο νησιωτικό χώρο, γι’ αυτό και κατα-
λήγουμε ότι καταψηφίζουμε κι εμείς μαζί με τους Δήμους 
των τεσσάρων νησιών, αυτή την υπερμεγέθη επένδυση, 
που εκτός από την καταστροφή και αλλοίωση του φυσι-
κού περιβάλλοντος και του τοπίου, θα συκοφαντήσει πάλι 
όπως έγινε πριν χρόνια στη Μήλο με τη γεωθερμία, μια 
φιλική προς το περιβάλλον ενέργεια».

Κριτήριο, η κάλυψη λαϊκών αναγκών
Η παράταξη «Λαϊκή Συσπείρωση», με επικεφαλής την 

Λίλα Καφαντάρη σε ανακοίνωσή της τονίζει: «Για τις ανα-
νεώσιμες  πηγές ενέργειας ( Α.Π.Ε.), η Λαϊκή Συσπείρωση  
έκανε απολύτως σαφές ότι η χρήση τους μπορεί να είναι  
θετική μόνο εφόσον εντάσσεται στο πλαίσιο του αποκλει-
στικά δημόσιου φορέα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
που θα λειτουργεί με αποκλειστικό κριτήριο την κάλυψη 
των λαϊκών αναγκών. Σήμερα οι παρατάξεις του ευρω 
μονόδρομου, με προεξάρχοντές του όσους ταλαιπωρούν 
την οικολογία  επιχειρηματικά,  υποκριτικά διαφημίζουν τη 
χρήση Α.Π.Ε. για περιβαλλοντικούς λόγους, αποκρύπτο-
ντας το καθεστώς των προκλητικών παροχών κινήτρων 
στους επιχειρηματίες της ενέργειας, παροχών που χρυσο-
πληρώνουν οι εργαζόμενοι και ο λαός. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η Λαϊκή Συσπείρωση καταψήφισε 
ως τερατώδη και καταστροφική για τα νησιά την επένδυση 
των 322 MW σε τέσσερα νησιά ( Άνδρο, Τήνο, Πάρο και 
Νάξο), δηλαδή την τοποθέτηση περισσότερων από 300 
ανεμογεννητριών!».

Ομόφωνα το Π.Σ. είπε «Όχι» στις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων για Αιολικά Πάρκα σε Πάρο, Νάξο, Άνδρο και Τήνο

Π. Τζανακόπουλος: Πιστεύουμε ότι θα ληφθεί υπόψη

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Ένταξη έργων 
ΧΑΔΑ Νάουσας 
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαί-
ου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον - Αειφόρος 
Ανάπτυξη 2007-2013 ένα έργο της Πάρου για 
την προστασία του περιβάλλοντος. 

Πρόκειται για το έργο: «Αποκατάσταση Χώ-
ρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων 
(ΧΑΔΑ)» στην νάουσα Πάρου (450 χιλ. €).

Το έργο αφορά στην περιβαλλοντική αποκα-
τάσταση του ΧΑΔΑ που βρίσκεται στην περιο-
χή Καντηνελιές - Σαρακήνικο, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της παράνομης 
λειτουργίας του και θα υλοποιηθεί από το Δήμο 
Πάρου.

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Συνοχής και το Ελληνικό Δημόσιο.
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με το φακό
 της 

Παροικία (πλησίον Ταχυδροµείου), τηλ: 22840 27207

Κοντοσούβλι • Εξοχικό • Κοτόπουλο σούβλας
Κοκορέτσι • Γύρος χοιρινός • Γύρος κοτόπουλο
Μπιφτέκι κοτόπουλο • Μπιφτέκι µοσχαρίσιο

Κεµπάπ • Καλαµάκι χοιρινό • Καλαµάκι κοτόπουλο

ΟΛΑ  ΜΕ  ΕΝΑ  ΤΗΛΕΦΩΝΗΜΑ  ΣΤΗΝ  ΠΟΡΤΑ  ΣΑΣ!

 Κάθε µέρα
από το µεσηµέρι...

µέχρι αργά
το βράδυ!

Το αίμα σώζει ζωές!
Συνολικά 510 άτομα (100 στην Νάουσα), έδωσαν το αίμα τους 

στη Χειμερινή αιμοδοσία του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών, 
που έγινε από τις 11 Νοεμβρίου έως και τις 13 του μήνα σε Νά-
ουσα και Παροικία. Προσήλθαν ωστόσο 580 άτομα, στα οποία για 
διάφορους λόγους δεν επέτρεψαν οι γιατροί να δώσουν αίμα.

Ξεπεράσαμε τις 500 φιάλες αίμα, μας είπε με ικανοποίηση ο 
Γραμματέας του Συλλόγου Μ. Κωβαίος και ήταν ιδιαίτερα ευχαρι-
στημένος γιατί μετείχαν πολλοί νέοι άνθρωποι.

Στην αιμοδοσία έδωσαν επίσης το παρόν, μέλη του Εμπ/κού 
Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου, μέλη της Π.Ε.Φ.Ο Παρου-Αντιπα-
ρου και του Συνδέσμου Φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου – Αντι-
πάρου, τα οποία συμμετείχαν για πρώτη φορά οργανωμένα. 


