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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΕΛΙΔΑ 5

ΣΕΛΙΔΑ 8

Για τον μήνα Οκτώβριο

	 Για τις ημέρες 21 - 22/10 (Δευτέρα – Τρίτη )
Όλα τα φρέσκα γάλατα 1 λίτρου (εξαιρείται Carrefour 1LT) 0,99 €

– 50% ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

	 
2,99 €

	 Για τις ημέρες 25 – 26/10 (Παρασκευή – Σάββατο)
– 35% ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

- 50% ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

- 50% ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
- 50% ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΤΑΖΙΕΡΑ;
ΑΥΤΟ 

εφημερίδα μας για τον δή-
Χρ. Βλαχο-

γιάννη

Δεδομένο 1
Η εφημερίδα μας και ο 

της Κώστας Δραγάτης 

κριτική για τα έργα και τις 
-

-

εκάστοτε συντάκτη και άλ-

Κανείς 
ποτέ -

-
φία στην Πάρο και την Αντί-

ΣΤΗΝ -
-

-
Ελ. Παπαζώη -

-

Η συζήτηση
-

-

-
Ελάχιστοι -

-

Φωτ. 1

Φωτ. 2
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ΑΠΟ
Νάουσας Πάρου

-
μα Νάουσας Πάρου μία ανα-

-

«Μια ακόμα 
συμμετοχή της ναουσαίϊκης 
θεατρικής ομάδας έγινε στην 
Σύρο στα πλαίσια της 25ης 
Συνάντησης Ερασιτεχνικών 
Θιάσων Αιγαίου. Η μεγάλη 
αυτή εκδήλωση που ενώνει 
το θεατρικό Αιγαίο έγινε και 
φέτος παρά τις δυσκολίες. 
Διοργανωτές ήταν η Ομο-
σπονδία Ερασιτεχνικών Θιά-
σων Αιγαίου, ο Δήμος Σύρου 

με την χρηματοδότηση της 
Γ.Γ. Αιγαίου του Υπ. Ναυτιλίας. 
Συμμετείχαν 500 άτομα από 
17 νησιά του Αιγαίου και 28 
θεατρικές Ομάδες.

Η διοργάνωση ήταν άψο-
γη και η εμπειρία των ερασι-
τεχνών μοναδική. Η Θ.Ο. Νά-
ουσας παρουσίασε τα κωμικά 
μονόπρακτα του Νικολάου 
Λάσκαρη «Της τύχης τα μπερ-
δέματα» την Κυριακή 13 
Οκτωβρίου στο κινηματοθέ-
ατρο «Παλλάς» στην Ερμού-
πολη Σύρου. Οι θεατές που 
γέμισαν την αίθουσα, Συρια-
νοί και ερασιτέχνες ηθοποιοί 
του Αιγαίου, απήλαυσαν μια 
προσεγμένη παράσταση με 
τους ηθοποιούς της Πάρου 

να δίνουν τον καλύτερο 
εαυτό τους στην απόδοση 
του κειμένου. 

Εκτός από την θεατρι-
κή παράσταση η Θ.Ο. Νά-
ουσας έλαβε μέρος και 
στην θεατρική παρέλαση 
της συνάντησης που έγινε 
στους δρόμους της Ερ-
μούπολης το Σάββατο 12 
Οκτωβρίου».

O ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ 
-

-

-

Tην Κυριακή 20/10/2013 

ΜΕ

-
-
-

-

-

ΤΗΝ Κυρ ιακή  20 

-
μητική βραδιά στο Γηρο-
κομείο της Πάρου για τον 

του στην ιστορική έρευνα 

-

-

-
«η παρουσία, 

όλων μας, θα δώσει ιδι-
αίτερη χαρά στον κ. Μα-
ζαράκη, και θα αποδείξει 
πως δεν ξεχνάμε τους 
ανθρώπους που προ-
σέφεραν».

ΟΛΗ 
-
-
-

-

δεν «κοιμόταν» όταν οι συγχωρι-
ανοί του «έγραφαν ιστορία»
την ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ στην ομαδική – ιστορι-

«Αγαπημένοι φίλοι Μαρπησσαίοι,
Η φωτογραφία είναι ιστορία, είναι μνήμη, είναι κλη-

ρονομιά...
Ήρθε η ώρα να αποκτήσει η γενιά μας τη δική της 

ομαδική φωτογραφία!...Σας καλούμε σε επίσημη φωτο-
γράφιση όλων των Μαρπησσαίων!

Φορέστε το καλύτερό σας χαμόγελο και ελάτε την 
Κυριακή 27/10/2013 μετά τη Θεία Λειτουργία στην 
Πλατεία του Χριστού!

Μία ευκαιρία λίγο πριν μπει ο χειμώνας, να βρεθούμε 
όλοι μαζί, μόνιμοι κάτοικοι και Μαρπησσαίοι που ζουν 
εκτός Πάρου! Ελάτε να αφήσουμε το δικό μας στίγμα στις 
επόμενες γενιές...  Παρακαλούμε να καλέσετε τους συγ-
γενείς και φίλους σας, ώστε να βιώσουμε όλοι μαζί 
αυτήν την ξεχωριστή εμπειρία.

Χαμογελάστε!!
Η εθελοντική ομάδα «Διαδρομές στη Μάρπησσα».

ΣΤΟ

-
λεί στην ομιλία του 
Προέδρου του Συνδέ-

-
-
-

Κυριακή 20 
19:00.

ΗΔΗ ΑΠΟ 

«Από τις δύο πλευρές 
του Αιγαίου».

Α’ 
Β’ -

Μαρίας Ηλιού

-

μετά την 
-

-
-
-

Τι παίζει το CINE REX

Διαδρομές στη Μάρπησσα

«Της τύχης τα μπερδέματα»  
στην Σύρο

ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ τριήμερο 
-

σκέφτηκαν το νησί της Αντι-
-

«Γλάροι του Αιγαίου» η 
-

-

-

-
-

-
-

-

«Ευχαριστούμε θερμά του 
Ιατρούς του Κοινωνικού, Μη 

Κερδοσκοπικού Συλλόγου 
«Γλάροι Αιγαίου» για την πο-
λύτιμη βοήθεια που προσέ-
φεραν στα παιδιά του νησιού 
μας κατά την επίσκεψή τους 
στις 11, 12 και 13 Οκτωβρίου.

Η αποστολή που αποτελεί-
το από γιατρούς ειδικοτήτων 
που αφορούν τα παιδιά (παι-
δοχειρουργό, χειρούργο ορ-
θοπεδικό, παιδίατρο με εξει-
δίκευση στην εφηβική ιατρι- 
κή, παιδίατρο νεογνολόγο, 

Τεχν. Ακτινολόγο και ιατρική 
επισκέπτη) εξέτασαν 114 
παιδιά, βρέφη και εφήβους, 
παρείχαν δωρεάν πρωτο-
βάθμια ιατρική περίθαλψη, 
συμβουλές και κατευθύνσεις 
όπου διέγνωσαν προβλήματα 
άγνωστα ως σήμερα, έκαναν 
εμβόλια και μικροεπεμβάσεις 
(φιμώσεις κλπ).

Η μεγάλη προσέλευση 
των παιδιών και των γονέων 
τους απέδειξε για μια ακόμη 

φορά το σοβαρότατο πρό-
βλημα στην υγεία και ειδικό-
τερα στην έλλειψη παιδιάτρου 
στο νησί μας.

Τέτοιου είδους πρωτοβου-
λίες και δράσεις, ο Δήμος μας 
και τις στηρίζει και τις επικροτεί.

Συγχαίρουμε τους Γλά-
ρους του Αιγαίου για την 
πρωτοβουλία αυτή. Μακάρι 
να αποτελέσουν παράδειγμα 
προς μίμηση και για άλλους 
φορείς».
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ΑΠΟΨΗ 
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΔΑΒΑΝΕΛΟΥ

ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ
-

-
-

των αβελτηριών παρελκυστικής 
τακτικής και της στάσης πολιτικού εμπαιγμού -

-

-

-
-
-

μονοπάτι
του παλαιοκομματισμού και της γραφικής πελατειακής λογικής  

-
-
-

-
-

σκια-
μαχία κομπορρημοσύνη και την πρόκληση της 
νοημοσύνης των παριανών.  

Δεν φαίνε-
ται όμως να βρίσκουν «χρόνο»

 -

Αυτό λέγεται παλαιοκομματισμός και δη συμπλεγματικός

Δεν βρίσκουν χρόνο

-
Αυτό λέγεται πελατειακή 

ρεβεράντζα. 

αλλά δεν βρήκαν ούτε 5 
λεπτά ατυχήματος

 
κόπο των γονέων Αυτό λέγεται πολιτικός παχυ-
δερμισμός

-
ο

συνειδητός πολιτικός εμπαιγ-
μός

τόσο σημαντι-
κά έργα ΕΣΠΑ και 

ΠΔΕ
η πα-

ράταξή του ασκεί την τοπική εξουσία επί 12 συναπτά έτη, 
εγκληματικότερη αβελτηρία της

δηλαδή η μη -
συλλογική νεύρω-

ση -

-

απειλητικά

E-mail επικοινωνίας: achm62@otenet.gr

Μας κατάτρεξαν…
Μας πρόδωσαν και μας εξευτέλισαν…
Διαπραγματεύτηκαν πίσω από τις πλά-

τες μας,

Μας εξευτέλισαν διεθνώς σαν ακαμάτη-

Μας έβαλαν, σαν πρόβατα, στη σειρά 
του σφαγείου, 

-
-

ίδιοι αυτοί δια-

Μας δημεύ-
ουν την περιου-
σία μας – λες και 

-
-

Μας κατάκλεψαν, 

-

το θάνατο των γερόντων 
μας, 

-

δεν κάνουν για 
πλήρωμα στη γαλέρα της εξευτελισμένης 
και απλήρωτης εργασίας στη χώρα μας. 

Εξευτέλισαν κάθε έννοια παιδείας, -

Εξευτέλισαν την Ελλάδα και τους Έλ-
ληνες ξεπουλώντας, τα 
σπίτια μας, τα χώματα, τις ακτές και τη 
θάλασσά μας, τις επιχειρήσεις μας, την 
ανάσα μας… 

3.000 ευρώ επειδή 
αναπνέουμε -

Το αίμα που ρέει στους δρόμους και στα 
πεζοδρόμια 

συγκινεί… 
Τα δάκρυα των γερόντων, 

-

τους αφήνουν αδιάφορους… 
κατατρέχουν και 

μας εξευτελίζουν με τα ψέματά τους. Ψέ-
ματα, ψέματα, ψέματα… 

προσβάλλουν 
βάναυσα την αισθητική μας -

-

-

Δεν αντέχουμε πια τη «συμπόνια» τους, 
τις «καλές» διαθέσεις τους
βράδυ την ψήφο τους στα καταστροφικά για 

Δεν αντέχουμε πια τις υποσχέσεις ευ-
τραφών και λεπτοκαμωμένων κοστουμα-
ρισμένων κυρίων 

Φτάνει, ως εδώ. Δεν θα σας χαρίσουμε 
τόσο εύκολα τις ζωές μας. Αρκετές απ’ 
αυτές ήδη πήρατε… 

είναι αρκετή για να γίνουν καπνός

Η ημιλιπό-
θυμη κατάσταση των Ελλήνων, 

-
μελετημένο Η λαϊκή πατριωτική Δεξιά και 
οι σύντροφοί μου πρέπει να δώσουμε το 
παρών στην πρωτοπορία της εθνικής προ-
σπάθειας. -

Όλοι μαζί μια αγκαλιά, η 
αγκαλιά της Ελλάδας. Όλοι μαζί μια αγκα-
λιά, η αγκαλιά της εθνικής σωτηρίας.  

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ

ΟΡΑΜΑ για το 

-

-

-

-

-

-

-
-

-
-

-

στόχευση -

-

-
-
-

-

-

της Παροικιάς προ 
οκταετίας
ούτε το 2014

λειτουργεί ήδη από το 
2009

-

-

€263.868,00 χωρίς ΦΠΑ -

-

-

-

-
-

-
-

-

ευκρι-
νέστατα -

-

-
-
-

-
-
-

-

-

-
-

σερβίρουν 

-

Άγγελος Πατέλης
Πάρος ΑΞΙΑ

-
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ΤΟ ΝΕΟ -
-
-

-
νης

-
γές της 6ης

ομόφωνα, έκτα-
κτη Γενική Συνέλευση στις 23/10/2013, ημέρα Τε-

-

-
ης

ΑΠΟ την Περιφερειακή Ενότητα Πάρου – Αντιπάρου 

28ης

Πανηγυρικός Εορτασμός της 28ης 
Οκτωβρίου 1940

-
-

-

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

 

Ώρα 11:30 π.μ.

-

Ώρα 07:30 π.μ.

Ώρα 10:00 π.μ.

-

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013

-
-

Ώρα 11:00 π.μ.

-

-
-

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ -

-
-
-

-

-

Ενημέρωση για τα προβλήματα 
λόγου και κειμένου των παιδιών

H Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. -
«Μαζί με τους 

Γονείς». -

-

Παρασκευή 18 Οκτωβρίου 2013

Παρασκευή 18 και Σάββατο 19 Οκτωβρίου -

τάρτη και ώρα 6.00μμ στην Αίθουσα του Πολυγωνι-
κού, με ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ την  για την 
κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Πάρου και τη 

-

-
-

O ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ
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ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ -
-

-

-
-

-

-

Απέτυχε

-

-
-

-

-

-

«συμμορφώνεται» με 

-
-

-
-

Κ. Αργουζής να συγκαλέσει 
συνέλευση για τις 30 Οκτωβρίου -

Ένωσης Γο-
νέων και Κηδεμόνων Πάρου

-

Ανακοίνωση
«Στην πρωτοβουλία που είχε αναλάβει 

η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, για σύγκληση 
του Συντονιστικού Φορέων για την Υγεία 
σήμερα 13 Οκτωβρίου στις 11.30 το πρωί 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, 
παρευρέθηκαν οι παρακάτω:

1) Βλαχογιάννης Χρήστος (Δήμαρχος 
Πάρου), 2) Κάγκανη Άννα (Δημοτικός Σύμ-
βουλος), 3) Παντελαίος Ιωάννης, (Πρόε-
δρος Λογιστών Πάρου), 4) Μαρινόπουλος 
Θανάσης (Εκπρόσωπος Π.Σ. Πάρου «Αρχί-
λοχος»), 5) Χανιώτη Άννα (Εκπρόσωπος 
Π.Σ. «Υρία»),  Λευκών, 6) Ροδίτης Κώστας 
(Εκπρόσωπος Νέας Δημοκρατίας) […].

«Αγαπητοί φίλοι,
Στις 2 Οκτωβρίου ημέρα Τετάρτη πή-

ραμε  την πρωτοβουλία σύγκλησης του 
Συντονιστικού και στείλαμε κείμενο-πρό-
σκληση σε όλα τα μέλη του για σήμερα 
13-10, γιατί κατά την άποψη μας: Εδώ και 
καιρό αναδεικνύονται ζητήματα στον τρό-
πο λειτουργίας του Συντονιστικού που 
πρέπει να λυθούν για να μπορέσει να 
υλοποιήσει τους στόχους της  δημιουργίας 
του. Πρέπει να προγραμματίσουμε σε συ-
γκεκριμένους χρόνους τις αποφάσεις της 
προηγούμενης συνεδρίασης άμεσα […]

Σε όσους μας κατηγόρησαν  για σκοπι-
μότητα και για προσπάθεια κομματικής 
εκμετάλλευσης, ενώ υπηρετούν τις δικές 
τους μύχιες σκέψεις, θα απαντήσουμε, 
όταν θα είναι παρόντες. (Εδώ είναι σκόπι-

μο να ανοίξουμε μια παρένθεση. Αμφισβη-
τήθηκε από μέρους του  Α. Αλιπράντη, η 
δυνατότητα φορέα, δηλαδή της Λαϊκής 
Συσπείρωσης, που μετέχει στο Συντονιστι-
κό να το καλεί, επειδή  διαφωνεί  μαζί της  
και  ταυτόχρονα ζητάει  την αποπομπή των 
δημοτικών παρατάξεων από το Συντονι-
στικό. Οφείλουμε να επισημάνουμε και να 
καταδικάσουμε όλοι μας, την αν μη τι άλλο 
αντιδημοκρατική νοοτροπία του, απέναντι 
σε φορείς που εκφράζουν το σύνολο του 
παριανού λαού και επομένως τη προσβο-
λή ακόμα και των ίδιων μελών του εμπο-
ρικού συλλόγου που εκφράζονται μέσα 
από αυτές).

Στην πρόσκληση μας θέταμε τα συγκε-
κριμένα θέματα ημερήσιας διάταξης γιατί 
σε όλους σας είναι γνωστά τα λειτουργικά 
προβλήματα του Συντονιστικού. (Πώς συ-
νεδριάζουμε, τι συζητάμε, πως παίρνονται 
αποφάσεις, ποιοί καλούνται στις συνεδρι-
άσεις και ποιός τους καλεί, ποια αιτήματα 
δεσμεύουν τη δράση μας κλπ). Από την 
άλλη βρισκόμαστε στα μέσα του Οκτώβρη 
και μας απασχολεί ότι δια της βίας θα 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε στον προ-
γραμματισμό των αποφασισμένων κινη-
τοποιήσεων μέχρι τα Χριστούγεννα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
- Προτείνουμε να πραγματοποιηθεί στις 

30 Οκτωβρίου συνάντηση του συντονιστι-
κού με θέματα ημερήσιας διάταξης:

- Τρόπος λειτουργίας Συντονιστικού
- Συγκεκριμένος χρονικός προγραμμα-

τισμός υλοποίησης των αποφάσεων της 
τελευταίας συνεδρίασής μας, και όποια 
άλλα θέματα προταθούν από τους φορείς.

- Επίσης να καθοριστεί προεδρείο που 
θα κρατήσει την διαδικασία και οι τοποθε-
τήσεις να είναι αυστηρά πεντάλεπτες.

- Να ενημερωθούν οι φορείς ούτως 
ώστε να ορίσουν επίσημα τον εκπρόσωπό 
τους στο συντονιστικό όπως κάνανε και 
άλλοι φορείς.

Μετά από διαλογική συζήτηση οι παρευ-
ρισκόμενοι ομόφωνα συμφώνησαν στις 
παραπάνω προτάσεις και ζητούν από τον 
προεδρεύοντα στις συνεδριάσεις του συ-
ντονιστικού Κ. Αργουζή να αναλάβει την 
πρωτοβουλία σύγκλισης του στις 30 Οκτω-
βρίου».
Ο Εμπορικός Σύλλογος

-

 «Κύριοι της Λαϊκής συσπεί-
ρωσης, σύμφωνα με την εισήγηση, της 
χθεσινής συνάντησης (13/10)  που πραγ-
ματοποιήσατε στο Δήμο, όπου η απουσία  
των φορέων και των συλλόγων των νησι-
ών μας, δεν σας επέτρεψε να πάρετε καμιά 
απολύτως απόφαση. Και αντί να κάνετε την 
αυτοκριτική σας, επιτίθεσθε και πάλι στον 
Απόστολο Αλιπράντη, ο οποίος δεν εκφρά-
ζει προσωπικές θέσεις αλλά τη συλλογική 
έκφραση του Δ.Σ. του  Εμποροεπαγγελμα-
τικού Συλλόγου, ο οποίος αγωνίζεται για να 
αποτραπεί η παραταξιοποίηση του συντο-
νιστικού, που στο τέλος θα το στερήσει από 
τους συλλόγους που το συγκροτούν. Εκθέ-
σατε το συντονιστικό στο περιφερειακό 
συμβούλιο, όταν οι όποιες διαφορές έπρε-
πε να συζητηθούν στους κόλπους του […]»

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ 

ηθικά και 
οικονομικά.

όλα

-

Δεδομένο 2 και θλιβερό

κατασκευάσει συκοφαντικό έγγραφο 
εναντίον του Κ. Δραγάτη, με σκοπό να 
αντιμετωπίσει την κριτική που ασκεί 
ως δημοσιογράφος

-
-
-

-

-

Αποκάλυψη με έγγραφα
1)

εμφανίζοντας τον σαν συκοφάντη της 

2) Αυτό που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ 
σε αυτή την ιστοσελίδα

Μαρία Σιφναί-
ου. -

-

-
-

δημοσιογράφο – αλλά στον Δήμο Πάρου 

 

Πολιτική απάτη
3) -

-

το κείμενο που ακολουθεί:
«30|09|13. ΠΡΟΣ: Δήμαρχο Πάρου Χρ. 

Βλαχογιάννη. Δημαρχείο Δήμου Πάρου.
Κύριε Δήμαρχε,
Τον τελευταίο χρόνο λειτουργεί ιστοσε-

λίδα με το όνομα της παράταξης της οποί-
ας ήσασταν επικεφαλής υποψήφιος δή-
μαρχος και κατά το νόμο υπεύθυνος 
κατά τις δημοτικές εκλογές του 2010.  Στις 
23|09|13 η συγκεκριμένη ιστοσελίδα δη-
μοσίευσε επιστολή πολίτη η οποία αναφέ-
ρεται σε δημόσια γεγονότα τα οποία μόνο 
η εφημερίδα της ιδιοκτησίας μου έχει εκ-
θέσει το τελευταίο διάστημα στην Πάρο. 
Υπάρχουν αναφορές εντός αυτής της επι-
στολής που με αφορούν ατομικά. Επιπλέον, 
δια της δημοσίευσης στην ιστοσελίδα της 
παράταξης σας, η συγκεκριμένη επιστολή 

αναπαράχθηκε και καλώς, από άλλα ΜΜΕ.
Προκειμένου να έχω τη δυνατότητα να 

ασκήσω το όποιο δικαίωμα μου έναντι των 
συγκεκριμένων αναφορών, σας παρακα-
λώ να μου γνωστοποιήσετε εγγράφως 
εντός των επόμενων δύο ημερών από την 
παραλαβή της παρούσης από μέρους σας, 
τα πλήρη στοιχεία της εν λόγω πολίτη/
συγγραφέως, ώστε να γνωρίζω σε ποια 
συμπολίτη μας θα πρέπει να απευθυνθώ».

βλέ-
πε φώτο 3

δίνει ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
του πρωτοτύπου

23|9 

ΚΑΙ ΕΠΕΣΑΝ ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ
4)

-

ΕΚΑΝΑΝ 
ΜΙΑ ΧΟΝΤΡΗ ΒΛΑΚΕΙΑ.

 γνήσια και 

ότι η επιστολή ήταν πλάστη

-

-

α)

-
-

άννη (βλέπε φωτο 1
β) Να αναδημοσιευτεί σε ιστοσελίδα 

γ) Να αναδημοσιευτεί σε άλλα μέσα της 

Η ΝΤΡΟΠΗ
- ΟΜΩΣ

για 

να συκοφαντήσει τον εκδότη Κ. Δρα-
γάτη… ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ με 

-

- Στην φωτογραφία 2
-

σφραγισμένο αντίγραφο 

-

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ -
τη -

-
-

-

στο ΕΠΙΣΗΜΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ -
-

Χωρίς προηγούμενο
πρωτοφανές σκάνδα-

λο κατασκευής συκοφαντίας -
-

Κ. Δραγάτη -

-

-

-
-

Όλοι θα πρέπει να απαντήσουν στα 
εξής απλά ερωτήματα:

- Αξίζει η Πάρος να έχει έναν δή-
μαρχο

- Αν εξαιτίας μίας διαφωνίας
-

άραγε, -

Αξίζει η Πάρος

Άραγε ποιος πολίτης -

Υ.Γ: 1)

2)

-

-
-
-

-
-

-
με ό,τι έχουν και δεν έχουν και ό, τι 
τυχόν αποκτήσουν

-

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΤΑΖΙΕΡΑ;

ΣΥΝΕΧΕΙΑ AΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Φωτ. 3
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1 

-

 

856105 

1 

με άδεια για τρεις μεζονέ-

856105

1 

1 
-

 
με άδεια για τρεις μεζονέτες 

-
 

1 
-

 

2  

-

2

 

άρτιο και οικοδομήσιμο 
2  
 

025630  

 

 

-

 

1 

 

6974876485

 
 

6974 876485

1  

-

εκτείνετε διαμέρισμα 

στο λιμάνι της 
 

 

1 Πάρος μονοκατοικία 

 

-

6932285768

 
1 Πάρος

Αλυκή

οικοδομής για 

-

1 

-

 

6062019

1 

-

1 

-

-

447962

1 Ενοικιάζεται γκαρσονι-

1 Ενοικιάζεται διαμέρι-

6977310078

1 

6948 581053

1 Ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 

1 
ανεξάρτητο διαμέρισμα 35 

-

1 
ανεξάρτητο διαμέρισμα 55 

-

1 Ενοικιάζεται δυάρι στο 

1 Ενοικιάζεται μονοκατοι-

6970881566

-

1 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 

1 

 

1 
 

 

1 

1 Ενοικιάζεται κατάστημα 

6973036961

1 Ενοικιάζεται οροφοδια-

 

1 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 

1 
2

 
-

1 

1 

 

1 
-

/2284023516

1 

-

 
 

 

1 

6937423962

1 

μαζικής εστίασης σε άριστη 
κατάσταση με τιμές ευκαιρί-

1 -

104060

-
 

-
 

1 

1 Κυρία ζητά εργασία για 

-

1 
-

1 
συνέταιρο κάτοικο Κυκλά-

1 

-

-
-

1 

-

723292

1  

1 -

 

1 
-

1 
οικιακές εργασίες ζητά 

038214

 1 
-

 
 

1 

-

-
-

2102717534

1 Κυρία ζητά δουλειά για 

 

 

1 
-

 

1 

-

 

1 
-

-

697 96 33553 

1 
-

1 Έλληνας αναλαμβάνει 

1 Ελληνίδα κυρία με 

-

 

1 

Ελληνικά σε Αγγλικά και το 

 

 

1 Αναλαμβάνουμε στην 
-
-

6932408311

1 

 

1 

646827

1 Κυρία αναζητά εργασία 

 
6946 117064

1 

-

 

1 
-

 

1 

-

ζητεί εργασία καλοκαιρινή ή 

6989814678

1 

-
 

 

 

1 Γυναίκα Ελληνίδα 

-

1 

1 

μαγείρεμα και τις δουλειές 
 

 

1 

-
 

-
 

 

1 Νέα γυναίκα αναλαμβά-

 
 

1  
 

 

1 
-

 
 

 

1 
 

 

6981 394107

1 
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-
-
-

οφείλει να τηρεί τα οικονομι-

-

-

-
ραγγελίες για την καντίνα της 

-

-

-
-
-

-
-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

Η αντιπολίτευση
-

ξης «Πάρος ΑΞΙΑ», 

-
-

της δημοτικής εταιρείας για 

Κίνη-
σης Ενεργών Πολιτών Πά-
ρου -

-
-

-
-

Το παρασκήνιο
1)

-

-

-

-
-

-

-

τη συγκεκριμένη συνεδρίαση 
-

Η «θεσμοποίηση» 
της ψευτιάς

2)
-

-

-
-

-
-
-

ανωνύμως – 
-

στις συνεδριάσεις του δημο-

-
-

-
-

-
Λ. Κοντός

αγένεια στην – κατά τα άλλα 
– συνεργάτιδα της δημοτικής 

προέδρο του διοι-
κητικού συμβουλίου της 
δημοτικής εταιρείας

Το «ζουμί»
3)

Αντ. Αρκάς

-

-

-

Για να μην «σκανδαλίζε-

-

-

-

-

-
-
-

-
-

-
-

-

-
-

-
-
-

τικής εταιρείας και – κατά τα 

Χρ. Βλαχογιάννης

-
ότι 

προτείνει να εξεταστεί η 
ενοικίαση του καταστήμα-
τος σε ιδιώτη για να μπο-
ρεί το ΔΣ του πάρκου να 
ασχοληθεί με το πολιτιστι-
κό έργο απρόσκοπτα … 

-

Η Ελ. Παπαζώη
4) -

-

-

-

-
-

-

-

του ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ και δη-
-

Α. Κάγκανη η 

-

-
-
-

-

-

-
-

τες της καντίνας και της 
-

-

-
-
-

«Αγαπητοί κύριοι και κυ-
ρίες σύμβουλοι, γνωρίζουμε 
ποιοι δεν θέλουν η προσπά-
θεια μας να σταθεί και να 
αναπτυχθεί. Υπάρχουν συμ-
φέροντα που δεν επιθυμούν 
την λειτουργία του Περιβαλ-
λοντικού και Πολιτιστικού 
Πάρκου, διότι εποφθαλμιούν 
να βάλουν ξανά στο χέρι την 
περιοχή. Τα συμφέροντα 
αυτά είναι οικονομικά και εί-
ναι μεγάλα».

- Για την τελευταία «ατάκα 

-
σα «σφάζοντας τον με βαμ-

κατοχύρωσης 
των χρήσεων του χώρου, 
όπως λειτουργεί σήμερα

με νομοθετικής 
ισχύος θέσπιση.

Υστερόγραφο

-
-

-
-
 

-

-

-
-
-

ΣΥΝΕΧΕΙΑ AΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1 Η κ. Ε. Παπαζώη

Οι Τουριστικοί Πράκτορες αντιτίθενται έντονα στην ΤΡΟΙΚΑ

ΤΩΡΑ 

ΤΡΟΙΚΑΣ 

κυβέρνηση, HATTA 

Η εφημερίδα μας «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» 
Τώρα

ατζέντα της τρόικας με αίτημα της τελευταίας 

α)
β)

ΗΑΤΤΑ, 

«Απίστευτο !!! Αληθινό;;;
υπό διαπραγμάτευση το κλείσιμο 22 

αεροδρομίων της χώρας;»
Εμβρόντητος ο ΗΑΤΤΑ και σύσσωμος ο τουριστικός 

κόσμος παρακολουθεί φημολογία σύμφωνα με την 
οποία σύμβουλοι εισηγήθηκαν στην τρόικα να ζητήσει 
από την ελληνική κυβέρνηση το κλείσιμο 22 αερο-
δρομίων της χώρας.

Το ΤΑΙΠΕΔ έσπευσε να διαψεύσει όσα αναφέρονται 
στα δημοσιεύματα, αν όμως, οι πληροφορίες ανταπο-
κρίνονται έστω και στο ελάχιστο στην πραγματικότητα, 
τότε η ελληνική κυβέρνηση καλείται να απορρίψει 
άμεσα οποιαδήποτε τέτοια πρόταση.

Η Ελλάδα δεν χρειάζεται της υπηρεσίες ειδικών 
συμβούλων που αγνοούν επιδεικτικά τις κοινωνικές 
και τουριστικές ανάγκες αλλά και τις όποιες αναπτυ-
ξιακές προοπτικές της χώρας.

Η χώρα μας κατά βάση νησιωτική και με ξεχω-

ριστό ανάγλυφο που την καθιστούν μοναδική παγκο-
σμίως θα έπρεπε να απολαμβάνει ιδιαίτερης μέριμνας 
μέσα από ευρωπαϊκές πολιτικές με στόχο την στήριξη 
αυτών ειδικά των υποδομών που έχουν τη δυνατό-
τητα να προσφέρουν στην ανάπτυξη της οικονομίας.

Ακόμα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε υιοθετήσει 
παλαιότερα πρόγραμμα για τη στήριξη των μικρών 
νησιών των ευρωπαϊκών χωρών.

Επιθυμούν οι «σύμβουλοι»:
- να αφανίσουν τον ελληνικό χώρο;
- να απομονώσουν τα ελληνικά νησιά από την  

ηπειρωτική χώρα και της ευρωπαϊκές τουριστικές 
αγορές;

- να καταδικάσουν σε μαρασμό δεκάδες τουριστι-
κούς και μη προορισμούς;

Οι προτάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση θα 
έπρεπε να περιλαμβάνουν τη λήψη αναπτυξιακών 
μέτρων με στόχο τη στήριξη όλων εκείνων των το-
μέων της εθνικής οικονομίας και κυρίως του ελληνι-
κού τουρισμού που έχει τη δυνατότητα να προσφέρει 
καθοριστικά τις υπηρεσίες για την ταχύτερη έξοδο της 
Ελλάδας από την κρίση. Περιμένουμε επίσημη τοπο-
θέτηση από την ελληνική κυβέρνηση».
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ΣΤΙΣ 15|10 το γραφείο του 
-

ου Γ. Μαχαιρίδη δημοσιο-

-
άρκεια της συνεδρίασης του 
τελευταίου Συμβουλίου 
Ακτοπλοϊκών Συγκοινω-
νιών (ΣΑΣ)

-

-

-
-

φερειακές εκλογές του 2010
-

-
-

-
-

-
-
-

Ο σκοπός
-
-
-

-

-

-
-

-

«τα λέει 
ωραία για τα προβλήματα 
μας».

-

-
-
-

-

-

-

-
-
-

ζει τη συγκυβέρνηση και τις 

Το μόνο που κρατάμε

-

-
-
-
 

-
-
-

στηρίζεται σε μία βάση ανα-

-

-
-

 
-

 

Η ανακοίνωση
«Την επιτακτική ανάγκη 

εξεύρεσης των πόρων, προ-
κειμένου να μην περικοπούν 
δρομολόγια τόσο στις γραμ-
μές της Δωδεκανήσου όσο 
και των Κυκλάδων εξέφρασε 
στην τοποθέτηση του στο 
Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών 
Συγκοινωνιών ο Περιφε-
ρειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. 
Γιάννης Μαχαιρίδης.

Ο Περιφερειάρχης υπο-
γράμμισε ότι η Περιφέρεια 
Νότιου Αιγαίου, που υπήρξε 
πάντοτε στυλοβάτης της 
εθνικής οικονομίας, απαιτεί 
να διατεθούν  επιπλέον πόροι 
για την κάλυψη των άγονων 
γραμμών οι οποίοι είναι ελά-
χιστοι σε σχέση με τα επιπλέ-
ον έσοδα που εισπράχθηκαν 
φέτος λόγω της αύξησης του 
τουριστικού ρεύματος στα 
νησιά μας.

«Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα της επιεικώς απαρά-
δεκτης διαχρονικά πολιτικής 
της πολιτείας απέναντι στον 
νησιωτικό χώρο αποτελεί η 
διάθεση δισεκατομμυρίων 
για oδικά δίκτυα στην Ηπει-
ρωτική Ελλάδα» τόνισε ο κ. 
Μαχαιρίδης.

Συνεχίζοντας την τοποθέ-
τησή του  είπε πως θα πρέπει 

να γίνει πλέον συνείδηση ότι 
πέραν των άλλων είναι και 
εθνική υποχρέωση της πολι-
τείας να αφουγκραστεί την 
κραυγή του νησιώτη ο οποίος 
βιώνει καθημερινά στο πετσί 
του την απαξίωση και σημεί-
ωσε ότι  καταπατήθηκαν τόσο 
οι πρόνοιες του Συντάγματος 
όσο και των ευρωπαϊκών κα-
νονισμών που προβλέπουν 
σαφώς ειδική μέριμνα για τα 
νησιά καθώς και άσκηση ει-
δικών πολιτικών σε αυτά.

«Τα νησιά του Αιγαίου 
όπως η Κάρπαθος με το Δια-
φάνι, η Θηρασιά και η Ανάφη,  
το Αγαθονήσι  και το Καστελ-
λόριζο δεν μπορούν να εκλι-
παρούν εσαεί την ελεημοσύ-
νη του κεντρικού κράτους. 
Είμαστε Ακρίτες που εισφέ-
ρουμε στην εθνική οικονομία 
και δεν επαιτούμε  αλλά 
απαιτούμε να μην συμβάλλε-
τε σαν όργανο με τις αποφά-
σεις σας στον μαρασμό των 
νησιών μας» ανέφερε ο Πε-
ριφερειάρχης στη διάρκεια 
του λόγου του.

Πιο συγκεκριμένα ο κ. Μα-
χαιρίδης πρότεινε τα εξής:

- Την εβδομαδιαία ακτο-
πλοϊκή σύνδεση της Κάρπα-
θου και της Κάσου με τον 
Πειραιά.

- Την προσέγγιση από το 
πλοίο που εκτελεί το δρομο-
λόγιο Ρόδος - Ηράκλειο, του-
λάχιστον στο ένα δρομολόγιο 
του, και του λιμανιού στο Δι-
αφάνι.

- Την εξακολούθηση της 
διασύνδεσης της Ανάφης με 
τον Πειραιά.

- Να μην υπάρξει μείωση 
στην τακτικότητα των δρομο-
λογίων για τις Κυκλάδες και 
τα Δωδεκάνησα καθώς είναι 
οι ελάχιστες δυνατές για την 
εξασφάλιση της επιβίωσης 
των νησιών.

Πρότεινε ακόμη πως θα 
μπορούσε μέρος από τα έσο-
δα των διοδίων στα Οδικά 
δίκτυα να διατεθεί για τις 
άγονες γραμμές, ώστε να μην 
υπάρξουν περικοπές δρομο-
λογίων, λέγοντας ότι δεν 
μπορεί η πολιτεία να επιδοτεί 
απλόχερα το Μετρό, τον Προ-
αστιακό, τις αστικές συγκοι-
νωνίες, τα ΚΤΕΛ και να κάνει 
«οικονομία» μόνο στις άγονες 
γραμμές της νησιωτικής χώ-
ρας.

Επιπλέον τόνισε πως ζη-
τούμενο είναι και ο συντονι-
σμός των μεταφορικών μέ-
σων, ακτοπλοϊκών και 
αεροπορικών. Παραδείγμα-
τος χάριν, δεν  εξυπηρετεί 
επιδοτούμενα πλοία να είναι 
δρομολογημένα και να εκτε-
λούν  δρομολόγια την ίδια 
ημέρα που εκτελούν τα ελεύ-
θερα πλοία.

Σημείωσε ακόμη πως 
μπορούμε και πρέπει να προ-
γραμματίσουμε τα δρομολό-
για πλοίων και αεροπλάνων 
ούτως ώστε να μην υπάρχει 
ημέρα που να μην υπάρχει 
μεταφορικό μέσο  το οποίο 
να εξυπηρετεί τη μετακίνηση 
των νησιωτών.

Τέλος, ο Περιφερειάρχης 
επέμεινε ότι θα πρέπει να 
υπάρξει έγκαιρος προγραμ-

ματισμός των δρομολογίων  
για την επόμενη τουριστική 
περίοδο με ανάρτησή του στο 
διαδίκτυο και μη τροποποιού-
μενος, ώστε να εξυπηρετηθεί 
με τον καλύτερο τρόπο ο 
προγραμματισμός των επι-
σκεπτών των νησιών μας 
καθώς ο τουρισμός, όντας η 
βαριά μας βιομηχανία, ανα-
μένεται τον επόμενο χρόνο 
να παρουσιάσει αύξηση 
πάνω από 15% που όμως 
απαιτεί τη γνωστοποίηση του 
ακτοπλοϊκού χάρτη και των 
πλοίων».

Και ένα Ερώτημα
-
-
-

-
-

-

-
-
-

-
-
-

-

-

-
-

«Υγρότοποι: 
μια ιστορία για το νησί 
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«Αξιότιμοι κκ. Διευθυντές/-
ντριες και εκπαιδευτικοί,

Σας γράφω, ως Υπεύθυνη 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευ-
σης του WWF, για τον μαθη-
τικό διαγωνισμό «Υγρότοποι: 
μια ιστορία για το νησί μου», 
που οργανώνουμε για τα 

σχολεία της Πάρου (και της 
Λέσβου) αυτή τη σχολική χρο-
νιά. Ο μαθητικός αυτός δια-
γωνισμός (παραμυθιού για 
μαθητές έως 9 ετών και βί-
ντεο, για μαθητές 9+) απευ-
θύνεται στα σχολεία της πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθ- 
μιας εκπαίδευσης και έχει 
στόχο την ευαισθητοποίηση 
των μαθητών και της τοπικής 
κοινωνίας για την αξία των 
υγροτοπικών οικοσυστημά-
των.

Οι εκπαιδευτικοί της Πά-
ρου που θα δηλώσουν συμ-
μετοχή θα παρακολουθήσουν 
επιμορφωτικό σεμινάριο για 
τους υγροτόπους του νησιού 
από το επιστημονικό προσω-
πικό του Προγράμματος 
υγροτόπων του WWF Ελλάς 
και εργαστήριο για την τεχνι-

κή του βίντεο ή της δημιουρ-
γικής γραφής στην τάξη από 
την σκηνοθέτη Μαρία Λεωνί-
δα της Ομάδας «Καρπός» και 
την υποφαινόμενη (με την 
ιδιότητα του συγγραφέα παι-
δικών βιβλίων) αντίστοιχα.

Το σεμινάριο θα πραγμα-
τοποιηθεί το τριήμερο 1-3 
Νοεμβρίου. Στις 1 Νοεμβρίου 
το απόγευμα θα γίνει ξενάγη-
ση και δραστηριότητες στα 
Λιβάδια Παροικιάς. Ενώ το 
Σαββατοκύριακο 2-3 Νοεμ-
βρίου το σεμινάριο θα φιλο-
ξενηθεί στο 1ο Δημοτικό Σχο-
λείο Παροικιάς.(Να σημειώ- 
σουμε ότι η δεύτερη εβδομά-
δα του Οκτωβρίου είναι, 
καθ’υπόδειξη του Υπουργείου 
Παιδείας, εβδομάδα Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης: http://
www.sch.gr/96-announces/ 

2837-l-r) Η προθεσμία υπο-
βολής των έργων είναι η 5η 
Απριλίου, υπάρχει, συνεπώς, 
αρκετός χρόνος για να εργα-
στούν οι μαθητές με την κα-
θοδήγηση των εκπαιδευτι-
κών τους και με τη δική μας 
υποστήριξη. Είναι σημαντικό 
να τονίσουμε ότι η δράση έχει 
τη μορφή του διαγωνισμού 
(θα δοθούν στο τέλος βρα-
βεία και έπαινοι) αλλά ο στό-
χος δεν είναι και δεν πρέπει 
να είναι τα συμβολικά βρα-
βεία που θα δοθούν. Η ουσία 

της πρωτοβουλίας είναι η 
γνωριμία με τους υγροτόπους 
του νησιού, η συνειδητοποίη-
ση μιας άλλης, λιγότερο γνω-
στής πτυχής του φυσικού 
περιβάλλοντος του τόπου, η 
δημιουργικότητα και το άνοιγ-
μα του σχολείου στην κοινω-
νία. Βεβαιώσεις συμμετοχής 
θα δοθούν σε όλους τους 
συμμετέχοντες μαθητές κα-
θώς και στους επιβλέποντες 
εκπαιδευτικούς.

Αντίστοιχος διαγωνισμός 

πραγματοποιήθηκε πέρυσι, 
με μεγάλη συμμετοχή και επι-
τυχία, στην Κρήτη. Να σημει-
ώσουμε ότι αυτή η δράση 
πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
του προγράμματος του WWF 
Ελλάς για τους νησιωτικούς 
υγρότοπους που υλοποιείται 
με την υποστήριξη ιδιωτικών 
εταιρειών. Οι ενδιαφερόμενοι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να 
συμπληρώσουν την αίτηση 
συμμετοχής που θα βρούνε 
στην ιστοσελίδα της WWF και 
να τη στείλουν ηλεκτρονικά 
στο WWF Ελλάς, στη διεύθυν-
ση m.symvoulidou@wwf.gr 
έως τις 24 Οκτωβρίου 2013. 
Η δήλωση συμμετοχής στον 
διαγωνισμό σημαίνει αυτόμα-
τα και κράτηση θέσης στο 
σεμινάριο. Θα τηρηθεί σειρά 
προτεραιότητας.

Σας ευχαριστούμε και εί-
μαστε στη διάθεσή σας για 
οποιαδήποτε περαιτέρω πλη-
ροφορία,

Με τιμή,
Ελένη Σβορώνου

Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης»

Εκδήλωση για παιδιά στην Πάρο 
Θέμα οι υγρότοποι


