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Η δημοτική αρχή του Χρ. 
Βλαχογιάννη έχουμε 
πει εκατοντάδες φο-

ρές ότι αποτελεί με αποδεί-
ξεις το ζωντανό παράδειγ-
μα του μεταπολιτευτικού 
φαινομένου που μας οδή-
γησε στην κρίση. Άλλη μία 
απόδειξη των λόγων μας 
ήρθε να επιβεβαιωθεί τις 
τελευταίες ημέρες.

Προσέξτε την αλληλου-
χία των εξελίξεων:

Πρώτα το ψέμα
Στο τέλος Φεβρουαρίου 

δημοσιοποιήθηκε από την 
δημοτική αρχή ανακοίνω-
ση με την οποία μεγαλό-
φωνα και βαρύγδουπα ο 
επικεφαλής της Χρ. Βλα-
χογιάννης έλεγε: «Ξεκινά 
η πεζοδρόμηση του Περι-
φερειακού Παροικιάς». Η 

δημοτική αρχή υπολόγιζε 
ότι όλοι όσοι θα παρακο-
λουθήσουν την ανακοί-
νωση θα εστιάσουν στον 

τίτλο και δεν θα προσέξουν 
την λεπτομέρεια. Η λεπτο-
μέρεια λοιπόν, ήταν ότι ο 
προϋπολογισμός του έργου 

με το οποίο ανακοινωνόταν 
ένα τόσο μεγάλο εγχείρη-
μα, δηλαδή να πεζοδρομη-
θεί ο περιφερειακός Πα-

ροικιάς, αφορούσε μόνο σε 
11.000 ευρώ.!!!

Για να οχυρωθεί ο Χρ. 
Βλαχογιάννης από την 
προφανή μπαλαφάρα της 
ανακοίνωσης, έβαλε την 
πολυσήμαντη λέξη «αρ-
χικός» δίπλα από τη λέξη 
προϋπολογισμός, του έρ-
γου.

Προσδοκούσαν να καλλι-
εργήσουν τη θετική άποψη 
στους πολίτες ότι επιτέλους 
ο Περιφερειακός Παροικιάς 
θα αποκτήσει πεζοδρόμια 
για να γίνει βατός σε πε-
ζούς που θέλουν να τον 
διασχίσουν. Πρόκειται για 
ένα χρόνιο αίτημα κατοί-
κων της Παροικιάς που 
δεν έχουν πρόσβαση στο 
μεγαλύτερο δρόμο της 
πρωτεύουσας του νησιού.

Απο πολυ καιρό τώρα οι γενικές συνελεύσεις των Συλλό-
γων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων της Αντιπάρου και 
κυρίως, τα μέλη τους έχουν διατυπώσει δημόσια και προς τη 
δημοτική αρχή το αίτημα να πραγματοποιηθεί μία οργανωμένη 
συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου με θέμα τα ζητήματα 
της εκπαιδευτικής κοινότητας του νησιού.

Για λόγους που δεν γνωρίζουμε, αλλά που από εμπειρία 
μπορούμε να φανταστούμε, αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει με 
ευθύνη της δημοτικής αρχής.

Αίτημα
Στο τέλος Φεβρουαρίου κάποιοι από τους γονείς παραστάθη-

καν σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου και 
έβαλαν επιτακτικά το αίτημα της διοργάνωσης αυτής της συζήτη-
σης. Ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Κ. Φαρούπος στην 
αρχή δεσμεύτηκε ότι το αίτημα θα ικανοποιούνταν τις επόμενες 
ημέρες. Μετά υπαναχώρησε, προκαλώντας τις διαμαρτυρίες 
των αιτούντων. Εκεί παρενέβη ο δήμαρχος Γ. Λεβεντάκης και 
αντέτεινε να γίνει μία συνάντηση, αντί για οργανωμένο δημο-
τικό συμβούλιο, στο οποίο ο ίδιος θα ενημέρωνε για το τι θα 
κάνει για τα διάφορα προβλήματα των σχολείων (προβλήματα 
των κτηρίων κλπ) και θα άκουγε και τα θέματα που είχαν να 
εκθέσουν οι γονείς.

Ένταση 
για τα σχολεία
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Με αφορμή την πα-
γκόσμια ημέρα νερού 
θέλουμε να καταδεί-

ξουμε την αρνητική παγκό-
σμια εμπειρία από την ιδιω-
τικοποίηση του νερού, πως, 
με ποιο τρόπο  και από ποιους 
προωθείται  και να αναδεί-
ξουμε τον ρόλο και το έργο 
των Δημοτικών Επιχειρήσε-
ων Ύδρευσης. Επιστημονικές 
μελέτες  αποδεικνύουν ότι σε 
ολόκληρο τον κόσμο, όπου 
υπήρξε ιδιωτικοποίηση των 
υπηρεσιών ύδρευσης, αυτή 
συνοδεύτηκε από υποβάθμι-
ση της ποιότητας του νερού, 
αύξηση της απώλειας νερού, 
υποβάθμιση των υποδομών 
και αύξηση των τιμών.

Με την ιδιωτικοποίηση των 
υπηρεσιών παροχής νερού  
δεν διευκολύνεται η πρό-
σβαση στο νερό σε χαμηλού 
εισοδήματος νοικοκυριά, τα 
πλεονάσματα δεν επενδύο-
νται στα συστήματα ύδρευσης 
αλλά διανέμονται ως κέρδη 
στους συμμετέχοντες ιδιώτες 
και δεν  γίνονται κεφαλαιοποι-
ήσεις αλλά επικεντρώνονται 
στη  βραχυπρόθεσμη εξοικο-
νόμηση κερδών. Η καλή λει-
τουργία της ύδρευσης απαιτεί 
ενδυνάμωση των δημοσίων 
υπηρεσιών ύδρευσης και το-
πικό δημοκρατικό έλεγχο και 
διαχείριση των νερών. Πόλεις 
σε όλο τον κόσμο αντιμετω-
πίζουν τις αποτυχίες της ιδι-
ωτικοποίησης του νερού. Η 
άνιση πρόσβαση, η αθέτηση 
υποσχέσεων, οι περιβαλλο-
ντικοί κίνδυνοι και τα σκαν-
δαλώδη περιθώρια κέρδους 
ωθούν τους Δήμους και τους 
πολίτες να ξαναπάρουν πίσω 
τον έλεγχο αυτού του κοινω-
νικού αγαθού και υπηρεσίας.

Σήμερα η ασκούμενη 
μνημονιακή αδιέξοδη πο-
λιτική που προωθεί με κάθε 
τρόπο το ξεπούλημα και τις 
ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων 
κοινωνικών αγαθών με την 
υπάρχουσα και νέα νομοθεσία 
που ετοιμάζει, φοβόμαστε ότι 
θα οδηγήσει στην απαξίωση 
των υπηρεσιών των Δημοτι-
κών Επιχειρήσεων  Ύδρευσης 
με στόχο την ευκολότερη πώ-
ληση τους σε ιδιώτες και σε 
πολυεθνικές. Ο κίνδυνος αυ-
τός απειλεί και την Παριανή 
κοινωνία. Οι  διοικούντες  μας  
φαίνεται  να τον αγνοούν ή να 
τον υποτιμούν, όπως δείχνουν 
οι μέχρι τώρα ενέργειες και 
μη ενέργειές τους, στρώνο-
ντας  το δρόμο της απαξίω-
σης των υπηρεσιών της ΔΕΥ-
ΑΠ  και των εργαζομένων σε 
αυτήν.

Αντί η Διοίκηση να αξιο-
λογήσει σωστά τις συνθήκες 
και να σταθεί στο πλάι των 
εργαζομένων για να αντι-
μετωπίσουμε από κοινού τις 
επερχόμενες δυσκολίες επέ-
λεξε τώρα, να βρισκόμαστε σε 
αντίπαλο στρατόπεδο έχοντας 
ανάμεσα μας όλα τα γεγονότα 
πού έχουν προηγηθεί.

Περασμένα ναι 
ξεχασμένα όχι 
…και εξοφλημένα όχι

Παρά το ότι έχουν περάσει 
τέσσερις (4) μήνες από τη 
δημοσιοποίηση σε αρμόδια 
θεσμικά όργανα των αυθαιρε-
σιών και της αυταρχικής συ-
μπεριφοράς της Διοίκησης της 

Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευ-
σης Αποχέτευσης ΠΑΡΟΥ που 
είχαν σαν αποτέλεσμα την 
παράνομη παρακράτηση ση-
μαντικού μέρους των μισθών 
μας για έναν ολόκληρο χρό-
νο, καθώς και τη δημιουργία 
σοβαρών προβλημάτων στην 
εύρυθμη λειτουργία της και 
στην εργασιακή ειρήνη, παρά 
τις αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πάρου για απο-
κατάσταση της νομιμότητας 
στη ΔΕΥΑΠ, μέχρι σήμερα δεν 
έχουν αλλάξει τα δεδομένα 
των αποκαλύψεων και κα-
ταγγελιών μας, λίγες αλλα-
γές έγιναν και αυτές κρύβουν 
υποκρισία, αφού τα πάντα 
ξεκινούν και καταλήγουν στο 
ίδιο πρόσωπο.

Μέχρι και σήμερα
ΔεΝ έχουν ακόμα υπο-

λογιστεί και επιστραφεί τα 
παράνομα παρακρατηθέντα 
ποσά από τους μισθούς μας 
του 2011 και 2012.

ΔεΝ έχει ακόμα υπολογι-
στεί σωστά ο μισθός μας για 
το έτος 2013.

ΔεΝ μας δίδονται νόμιμες 
παροχές (γάλα από το 2010).

ΔεΝ έχει επέλθει ισορρο-
πία εργασιακών σχέσεων, επι-
θυμητή και αποτελεσματική 
συνεργασία με την Διοίκηση 
που με την υποκρισία και την 
αδιαλλαξία της δεν συνδράμει 
σ΄αυτή.

Περαιτέρω η Διοίκηση μας 
ΔεΝ έλαβε υπόψη της την 
ομόφωνη απόφαση της Γ. 
Συνέλευσης μας για κατα-
βολή των οφειλομένων στο 
τέλος Φεβρουαρίου 2013 
επικαλούμενη οΙΚοΝομΙΚή 
αΔΥΝαμΙα.

ΔεΝ μας κάλεσε σε δια-
πραγμάτευση αλλά εΠεΒα-
Λε την εξόφληση μας έως το 
τέλος Οκτωβρίου 2013 χωρίς 
καμιά εγγύηση για αυτό.

ΔεΝ φρόντισε παρά τις επι-
σημάνσεις μας για την έγκαιρη 
και σωστή μετάβαση στις νέες 
εργασιακές σχέσεις που ήδη 
έχουν επέλθει από 01-01-
2013 με τον Ν. 4093/2012 
(υπερωρίες, βάρδιες επιφυ-
λακές κλπ.), με αποτέλεσμα 
ένα λειτουργικό αλαλούμ με 
ατυχείς πειραματισμούς που 
δημιουργούν αλυσιδωτά προ-
βλήματα.

ΔεΝ επεδίωξε την ενημέ-
ρωση και την εξεύρεση λύσε-
ων σε υπαρκτά λειτουργικά 
προβλήματα σε συνεργασία 
με άλλες ΔΕΥΑ και την ΕΔΕΥΑ.

Επίσης ΔΕΝ άλλαξε η σύν-
θεση του Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ σύμ-
φωνα με τις υπάρχουσες 
διατάξεις.

Από τα παραπάνω είναι 

προφανές ότι η σημερινή 
Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ δεν εί-
ναι αυτή που απαιτούν οι 
συνθήκες και οι συγκυρίες 
της εποχής μας. Όμως δυσα-
ρέσκεια και απορίες μας έχει 
προκαλέσει και η στάση του 
κ. Δημάρχου Πάρου και των 
Δημοτικών Συμβούλων της 
πλειοψηφίας απέναντι στο 
μείζον ζήτημα της διοίκησης 
και διαχείρισης της Δημοτικής 
Επιχείρησης και απέναντι στην 
προσωποκεντρική διοίκηση 
της που λειτουργεί αυθαίρε-
τα, παράνομα, παράλογα, 
αυταρχικά και υποκριτικά, 
με ό,τι αυτό συνεπάγεται.

Πιστέψαμε ότι μετά από 
αυτά τα γεγονότα ο κ. Δή-
μαρχος και οι κ.κ. Δημοτικοί 
Σύμβουλοι της πλειοψηφίας 
έχοντας πρωτίστως ηθική 
υποχρέωση θα διαχώριζαν 
τη θέση τους από τις απα-
ράδεκτες αυτές πολιτικές και 
πρακτικές που καταγγείλα-
με και θα αναλάμβαναν την 
πολιτική ευθύνη και δράση. 
Αντίθετα βάπτισαν «αναντι-
κατάστατο» και «καταλ-
ληλότερο» τον Προέδρο 
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ και εγγυ-
ητές της καλής λειτουργίας 
της άπαντες του Διοικητικού 
Συμβουλίου της  και έδωσαν 
άφεση αμαρτιών.

Ιδιαίτερη αίσθηση μας 
προκάλεσε η επίθεση του 
κ. Δημάρχου στην προσπά-
θεια μας να αναδείξουμε τη 
σοβαρότητα, το βάθος και τις 
διαστάσεις του προβλήματος, 
με φράσεις «δεν θα μας υπο-
δείξετε εσείς…», «…να φύγουν 
οι εργαζόμενοι» ξεχνώντας τα 
λεγόμενα του περί «δεύτερου 
Λιμενικού Ταμείου» και το 
γεγονός ότι κατά την πρότα-
ση μομφής που τέθηκε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο δεν μας 
επετράπη η αναλυτική έκθεση 
των προβλημάτων στην Δη-
μοτική Επιχείρηση που μέχρι 
σήμερα υφίστανται.

Το μέλλον;
Αγώνας…

Οι πρακτικές αυτές άσκησης 
εξουσίας δεν αρμόζουν στο 
σήμερα, που κύρια χρειάζεται 
αποκοπή από το κατεστημένο 
και ουσιαστική αντιμνημονια-
κή πολιτική βούληση από την 
πλευρά της ευρύτερης Διοί-
κησης μας. Δεν αρμόζει σε 
μας, στην ΔΕΥΑΠ, και στους 
Παριανούς πολίτες αυτή η 
υπερμνημονιακή πολιτική 
που επιβάλλεται συστηματικά 
πολλά χρόνια πριν, με κύριο 
εκφραστή τον Πρόεδρο του 
Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, υποτιμώντας 
την επιχείρηση εσωτερικά και 
ισοπεδώνοντας μας εργασια-

κά και μισθολογικά.
Επισημαίνουμε πέραν των 

μισθολογικών, τις περικοπές 
στην συντήρηση του στόλου 
των αυτοκινήτων της ΔΕΥΑΠ 
με αποτέλεσμα να είναι πλέον 
επικίνδυνα για την ασφάλεια 
μας. Επισημαίνουμε ακόμα 
τις σοβαρές περικοπές σε 
προσλήψεις προσωπικού ει-
δικοτήτων.

Η πολιτική της Διοίκησης της 
ΔΕΥΑΠ εδώ και χρόνια βασί-
ζεται στις περικοπές αυτές σε 
βάρος μας, στην ποδοπάτηση 
των εργασιακών μας σχέσε-
ων, στην καταστρατήγηση της 
εργασιακής ειρήνης και του 
αισθήματος δικαιοσύνης, μέσα 
σε κλίμα τρομοκρατίας, με 
παρακρατήσεις από μισθούς 
και παροχές. με την τακτική 
αυτή εξοικονόμησαν οι δι-
οικούντες και συνεχίζουν 
να εξοικονομούν χιλιάδες 
ευρώ  σε μια προσπάθεια 
να κλείνουν τις «ψηφοθη-
ρικές» τρύπες και άστοχα 
ανοίγματα της επιχείρη-
σης χωρίς να δώσουν 
πίσω στους καταναλωτές 
συμπολίτες μας ούτε ένα 
ευρώ, τουλάχιστον διευρύνο-
ντας και επικαιροποιώντας το 
κοινωνικό τιμολόγιο εντάσσο-
ντας σε αυτό και άλλες νεοδη-
μιουργηθείσες από την κρίση 
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 
(νεόπτωχοι, οικογένειες χωρίς 
κανένα εργαζόμενο, μονογο-
νεϊκές οικογένειες κ.α.). Αυτή 
η πολιτική σε συνδυασμό με 
την κυβερνητική μνημονιακή 
βάρβαρη και αδιέξοδη πολι-
τική λιτότητας και πωλήσεων 
– ιδιωτικοποιήσεων δημοσίων 
αγαθών, με την υπάρχουσα 
νέα νομοθεσία, χωρίς προ-
σλήψεις τακτικού προσωπικού, 
χωρίς το εργαλείο της επιφυ-
λακής και των υπερωριών 
φοβόμαστε ότι θα οδηγήσει 
με μαθηματική ακρίβεια στην 
απαξίωση των υπηρεσιών της 
ΔΕΥΑΠ και κάθε άλλης ΔΕΥΑ 
και στην ευκολότερη πώληση 
τους σε ιδιώτες επενδυτές και 
πολυεθνικές, στρεβλώνοντας 
την πραγματικότητα και ρίχνο-
ντας το βάρος σ’ εμάς τους 
εργαζόμενους καταλογίζοντας 
μας ευθύνες όπως συνηθίζε-
ται αυτή την εποχή. 

Οι συνέπειες και οι επι-
πτώσεις στη ζωή όλων μας 
από την ιδιωτικοποίηση των 
υπηρεσιών ύδρευσης, όπως 
προαναφέραμε έχουν κατα-
δειχτεί από τη διεθνή εμπειρία 
και επιφέρουν σοβαρές βλά-
βες στο Δημόσιο συμφέρον. 
Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε 
πολύ καλά ότι η ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ 
στέκεται στα πόδια της επει-
δή μεγάλο φορτίο σηκώνεται 
από εμάς με φιλότιμο, μεγά-
λη προσπάθεια και «χορηγίες» 
και τώρα, ενάντια στις επερχό-
μενες καταστάσεις κρούουμε 
τον κώδωνα του κινδύνου 
στην κοινωνία της Πάρου, 
διεκδικούμε και απαιτούμε:

Το νερό να παραμείνει 
Δημόσιο αγαθό

Την ορθολογική διαχείρι-
ση των υδάτινων πόρων και 
την προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος. Τιμολογια-
κή πολιτική προσαρμοσμένη 
στις σημερινές ανάγκες της 
κοινωνίας με ιδιαίτερη ευαι-
σθησία στις ευπαθείς ομάδες 

πληθυσμού. Την εύρυθμη και 
σύννομη λειτουργία της ΔΕΥ-
ΑΠ και την κατά το δυνατόν 
καλύτερη εξυπηρέτηση του 
κοινωνικού συνόλου. Τη δι-
ασφάλιση των εργασιακών, 
θεσμικών και μισθολογικών 
μας δικαιωμάτων και κατα-
κτήσεων.

Τελειώνοντας, δηλώνουμε 
προς πάσα κατεύθυνση ότι, 
εάν στο κοντινό μέλλον η 
ΔΕΥΑΠ οδηγηθεί σε κλείσιμο 
είτε γιατί πωλείται, είτε γιατί 
απορροφάται από τον Δήμο, 
θεωρούμε από σήμερα προ-
σχεδιασμένη τη πορεία αυτή 
από αυτούς οι οποίοι υπηρε-
τούν συμφέροντα που καθο-
ρίζουν και καταστρέφουν τις 
ζωές όλων μας αυτή τη περί-
οδο. Ήδη έχει δρομολογηθεί 
η πώληση των ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ 
και η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ στοχεύει 
επάνω μας.

Στα σχέδια αυτά λέμε οΧΙ.
Επιτακτική είναι η ανάγκη 

το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου 
να ασχοληθεί σοβαρά με το 
θέμα».

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
δικός μου

Το κείμενο αυτό είναι αφιε-
ρωμένο στην Δημοτική Αρχή 
Πάρου και στον πιο μνημονι-
κακό δήμαρχο, τον αγαηπτό 
Χρ. Βλαχογιάννη. Το κείμενο 
έχει υπογράψει το Σωματείο 
εργαζομένων ΔεΥαΠ του 
Δήμου Πάρου. Παριανοί 
εργαζόμενοι και πολίτες των 
οποίων την διοικητική μέριμνα 
έχετε κάθε ημέρα τα τελευταία 
χρόνια. Το παραπάνω κείμενο 
το γράφουν κάποιοι που σας 
έχουν ψηφίσει, κάποιοι που 
παλαιότερα σας σέβονταν ως 
συνεργάτες και ίσως κάποιοι 
που ήταν φίλοι σας.

Το έχουν υπογράψει άν-
θρωποι που δεν αναμιγνύο-
νται στα κοινά, όπως οι πο-
λιτικοί και οι δημοσιογράφοι. 
Αυτό το κείμενο δεν το έχω 
γράψει εγώ, για να το δια-
ψεύσετε. 

Σας το αφιερώνω όμως, ως 
την καλύτερη απάντηση στα 
φληναφήματα της νέας παρα-
ληρηματικής παράστασης που 
δώσατε στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου Πάρου 
της 22|3 κατά την οποία επι-
βεβαιώσατε τα πάντα όσα 
αποκάλυψαν «Τα Νέα Πάρου 
– αντιπάρου» στις 16|3 σχε-
τικά με την επικίνδυνη αδι-
αφορία σας όσο αφορά το 
συνολικό έργο του αεροδρομί-
ου που μπορεί να γίνει κάπο-
τε, αλλά και της λακκούβας 
που σκάβεται τώρα, για την 
οποία τόσο υπερηφανεύεστε 
εσείς και ο αρχυπουργός του 
μνημονίου και του «ΝαΙ σε 
οΛα», της καταστροφής της 
χώρας και των νέων ανθρώ-
πων της, Γιάννης Ραγκούσης.

Έτσι, για να δούμε για άλλη 
μία φορά, ποιος λέει αλήθεια 
και ποιος λέει ψέματα σε αυ-
τόν τον τόπο. Θυμίζουμε ότι 
μόνο η εφημερίδα μας είχε 
αναδείξει το πρόβλημα των 
εργαζόμενων της ΔΕΥΑΠ, 
μόνο όταν το δημοσιεύσαμε 
ήρθε η υπόθεση στο δημοτικό 
συμβούλιο και στο φως. 

Και τότε για ψέματα μιλά-
γατε.

κ. ν. Δραγατησ
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ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης 

Το νερό είναι 
κοινωνικό αγαθό

εγιναν

Πολίτίστίκα 
& 

φορέίσ

Αφιερωμένο 

Την ετησια τακτική Γενική του Συνέλευση πραγματοποί-
ησε ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου, την Κυριακή 
3 Μαρτίου 2013 στην αίθουσα του Αγ. Αθανασίου στη 
Νάουσα με επιτυχία. Επιπλέον, εκδήλωση με αφορμή 
την «Ημέρα της Γυναίκας» διοργάνωσε την Παρασκευή 
8 Μαρτίου 2013 στην αίθουσα «Νηρέας» στη Νάουσα 
Πάρου. Παρουσιάστηκε στο πολυπληθές κοινό, από μέλη 
και φίλους του συλλόγου, η παράσταση: «Η ΣΟΝΑΤΑ ΤΟΥ 
ΣΕΛΗΝΟΦΩΤΟΣ» του Γιάννη Ρίτσου, σε σκηνοθεσία Μο-
σχούλας Κοντοσταύλου - Δήμητρας Σοφιανού, με τους: 
Μοσχούλα Κοντοσταύλου - Βασίλη Ποταμιάνο. Το κοινό 
έφυγε ενθουσιασμένο. Τέλος, με αποκριάτικη διάθεση 
πραγματοποιήθηκε πριν το τέλος των αποκριών από το 
Σύλλογο Γυναικών Νάουσας Πάρου, απογευματινός πε-
ρίπατος στο Δρυό.

Στην αιθουσα του στη «Δεξαμενή» πραγματοποίησε 
και φέτος τις αποκριάτικες εκδηλώσεις του ο σύλλογος 
Προδρόμου «Σκόπας». Την τιμητική τους στις 15|3  είχαν 
τα παιδιά του χωριού για τα οποία είχε διοργανωθεί η 
εκδήλωση από τους μεγάλους.

Ο Ιωαννησ Δενδρινός ζωγράφισε το εξώφυλλο No 428 
της εφημερίδας Athens Voice. Ο καλλιτέχνης γεννήθηκε 
στην Καλαμάτα στις 18 Απριλίου 1954. Τα τελευταία 33 
χρόνια ζει στο νησί της Πάρου.

Αρχαιολογικός εποχιακός υπάλληλος για βιοπορισμό, 
καλλιτέχνης όμως βαθειά στην ψυχή του. Αυτοδίδακτος 
ζωγράφος, καλλιτέχνης της έμπνευσης  και της φαντασίας 
αντλεί την θεματολογία του τόσο από τον υπαρκτό όσο 
και από τον φαντασιακό χώρο. Η εφημερίδα κυκλοφόρησε 
την Πέμπτη 21 Μαρτίου.

Κάθε εβδομάδα ένας καλλιτέχνης αναλαμβάνει να σχε-
διάσει το εξώφυλλο της A.V. Στο τέλος της χρονιάς όλα τα 
εικαστικά εξώφυλλα θα συγκεντρωθούν για να εκτεθούν 
στο Μουσείο Μπενάκη.

Ο Δήμος Πάρου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχί-
λοχος» διοργανώνουν διημερίδα με θέμα: «Αλιεία στις 
Κυκλάδες Παρόν και Μέλλον» η οποία θα πραγματο-
ποιηθεί στις 30 - 31 Μαρτίου 2013 στην αίθουσα του 
πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος».

Η εθελοντική ομάδα «Διαδρομές στη Μάρπησσα» καλεί 
στην ημερίδα με θέμα: «Διαδρομές στη Μάρπησσα: Το 
φεστιβάλ ως εργαλείο ανάπτυξης για τον τόπο μας» που 
θα γίνει την Κυριακή 7 Απριλίου 2013 στην αίθουσα συ-
νεδρίων «Ωκεανίς» στο ξενοδοχείο Ποσειδών στη Χρυσή 
Ακτή της Πάρου. Ώρα προσέλευσης: 09.00.

 Μέσα στον 
Μάρτιο θα πραγ-
ματοποιηθούν 
δύο ακόμη πα-
ραστάσεις του 
έργου «Η Σονάτα 
του Σεληνόφω-
τος» στο χώρο 
Τεχνών (κτήριο 
Δημητρακόπου-
λου) του  Δήμου Πάρου στην Παροικία στις 20 και 27 
του Μαρτίου, ενώ μετά από πρόσκληση του Συλλόγου 
Παρίων της Αθήνας «Εκατονταπυλιανή» η παράσταση θα 
ανέβει σε αίθουσα του Υπουργείου Πολιτισμού και του 
ICOM που βρίσκεται στην οδό Ασωμάτων 15 στο Θησείο 
στις 6 και 7 Απριλίου 2013 με ώρα έναρξης 20:00.   

Η Θεατρική Ομάδα Νάουσας συνεχίζοντας τις εκδη-
λώσεις «Θεατρική Άνοιξη 2013»  με την Σκηνή Ενηλίκων 
παρουσιάζει το έργο «Της Τύχης τα μπερδέματα» του 
Νικολάου Λάσκαρη.

Οι παραστάσεις θα γίνουν: το Σάββατο 23, Κυριακή 
24, Δευτέρα 25, Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαρτίου 
στις 8:30 μ.μ. στην Αίθουσα της θεατρικής Ομάδας, στη 
Νάουσα.

θα γινουν

Ο λογοσ του μετράει... ως χαμένος χρόνος.

ΕΔΡΑ:
Παροικιά Πάρου
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Δραγάτης Κώστας
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ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Εξοφλούνται στα γραφεία 
της εφημερίδας μας και 
για τους συνδρομητές της Αθήνας 
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Ναοί - Σχολεία - Σύλλογοι: 60€
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ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ευρώπη 175€
Αμερική Αυστραλία 200$



23 μαρτιου 2013
Μετά το 3ο ΜνηΜονιο…

Ο Μαρτησ, φέρνει τη χαρά της άνοιξης στην ελληνική φύση, 
αλλά και τη συγκίνηση μιας άνοιξης άλλης, που έχει τα χρώματα 
της ελληνικής σημαίας, το λευκό και το γαλάζιο.  Μιας άνοιξης 
εθνικής, της ελευθερίας του Γένους, ύστερα από μακραίωνο 
χειμώνα, βαρύ αλλά όχι απαράκλητο, αφού, όταν «όλα τά  ’σκιαζε 
η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά», η ζώσα πίστη στον Θεό 
ήταν η μυστική παράκληση στις ψυχές των σκλαβωμένων 
Ρωμιών. Και μέσα στους αιώνες, ανδρωνόταν η προσμονή: 
«Πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά μας θάναι!». 

 Το ποθούμενο άρχισε να εκπληρώνεται με την επανάσταση 
της 25ης Μαρτίου 1821. Ύστερα από εννέα χρόνων ηρωικούς 
αγώνες, το 1830 η Ελλάδα αναγνωριζόταν διεθνώς ως ανε-
ξάρτητο κράτος, χάρη και στις άοκνες προσπάθειες του έξοχου 
διπλωμάτη, αγνού πατριώτη, πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας 
Ιωάννη Καποδίστρια. 

Το Πρωτόκολλο της Ανεξαρτησίας έβαλε τέλος στην πρώτη 
νικηφόρο ελληνική επανάσταση, που είχε προστεθεί σε αρ-
κετές άλλες των προηγούμενων αιώνων. Όλες εκείνες είχαν 
καταπνιγεί βάναυσα από τον Τούρκο δυνάστη, τον απολίτιστο 
και βάρβαρο. Την τελευταία απελευθερωτική προσπάθεια, στα 
1770, την θυμούνταν ακόμα οι Έλληνες... Ήταν τότε που ξεση-
κώθηκε η Ρούμελη, η Πελοπόννησος και η Κρήτη, με τον γενναίο 
της Δασκαλογιάννη, ελπίζοντας στις υποσχέσεις των Ρώσων 
για βοήθεια. Τι ενθουσιασμός, τι ελπίδα, τι προσμονή! Όμως 
οι Ρώσοι εγκατέλειψαν τους αγωνιζόμενους «ραγιάδες», που 
είδαν για άλλη μια φορά το όνειρο της ελευθερίας να γίνεται 
εφιάλτης: σφαγές, φωτιά, καταστροφή, ερήμωση... Οι Τούρκοι, 
θέλοντας να εκδικηθούν την Πελοπόννησο, τον πυρήνα της 
επανάστασης, στείλανε 15.000 Αλβανούς να την καταστρέψουν. 
Πράγματι, οι δυστυχείς κάτοικοι της Πελοποννήσου πληρώσανε 
ακριβά εκείνο το κίνημα, ενώ τα χωριά τους μεταβλήθηκαν σε 
ερείπια... Οι ιερείς και οι εκκλησίες γνώρισαν την ιδιαίτερη μανία 
των επιδρομέων...

Κι όμως οι Έλληνες βρήκαν το  κουράγιο, πενήντα 
χρόνια μετά, να αγωνιστούν ξανά για την ελευθερία 
τους! Στους ίδιους τόπους, με νωπές τις μνήμες εκείνης της 
αποτυχημένης εθνεγερσίας, με τα σπίτια τους ακόμα μισογκρε-
μισμένα, ήταν πάλι έτοιμοι για καινούργιες θυσίες. «Ελευθερία ή 
Θάνατος», αντήχησε σε κάμπους και βουνά το αιώνιο ελληνικό 
σύνθημα, που γράφτηκε στα λάβαρα του Αγώνα του 1821. 

Κι αν κάποιοι γενναίοι ήταν επιφυλακτικοί, μη συμφωνώντας 
για τον νέο ξεσηκωμό, είχαν «χίλια δίκια»: ήταν πρόσφατη η 
καταστροφή του 1770, την είχαν ζήσει, είχαν «γευτεί» την εκδι-
κητική μανία των Τούρκων και δίσταζαν... Ήταν λογική η στάση 
τους. Πατριωτική. Δεν ήθελαν άλλες θυσίες χαμένες. Πίστευαν 
ότι δεν ήταν ακόμα έτοιμοι για έναν νέο ξεσηκωμό. Ότι θα 
έφερνε ένα νέο ολοκαύτωμα, χωρίς αποτέλεσμα. Ο απελευθε-
ρωτής της Ελλάδας Θεόδωρος Κολοκοτρώνης έγραφε στα 
Απομνημονεύματά του: «Ο κόσμος μάς έλεγε τρελλούς. Εμείς, 
αν δεν ήμασταν τρελλοί, δεν θα είχαμε κάνει την επανάσταση!». 

Η έκβαση αυτού του νέου ξεσηκωμού του 1821 δικαίωσε 
τους παράτολμους αλλά δεν μπορεί να «καταδικάσει» όσους 
είχαν αρχικά επιφυλάξεις, οι οποίοι κι αυτοί, όταν μπήκαν στον 
«χορό», χόρεψαν το ίδιο λεβέντικα όπως κι οι άλλοι! 

Όταν ξέσπασε η επανάσταση, ο πρώτος που δέχτηκε την 
εκδίκηση των Τούρκων ήταν ο άγιος Πατριάρχης Γρηγόριος 
ο Ε΄, που τον κρέμασαν ανήμερα του Πάσχα του 1821 στην 
κεντρική πύλη του Πατριαρχείου, στην Κωνσταντινούπολη, με 
την κατηγορία της «εσχάτης προδοσίας» προς το οθωμανικό 
κράτος - ήξεραν καλά οι Τούρκοι πως σε όλους τους αγώνες για 
ελευθερία, πρωτοστατούσαν οι κληρικοί και μάλιστα οι επίσκοποι.

Τον έβδομο χρόνο του Αγώνα, οι επαναστατημένοι Έλληνες 
διακήρυτταν: «τα αίματα των Ελλήνων που χύνονται ποταμηδόν 
εγγυώνται για τον θάνατόν μας. Κάλλιο να μην υπάρχει Έλλην 
εις τον κόσμον, παρά να ατιμάζεται το κατ’ εικόνα Θεού και 
ομοίωσιν, υπάρχων ανδράποδο (=δούλος) του αναίσθητου 
Τούρκου, ενώ επλάσθη από τον Θεόν ελεύθερος». (Γ΄ Εθν/ση, 
Τροιζήνα 1827). 

Στο τέλος της Επανάστασης, η ελευθερία δεν ήρθε παντού, 
και οι αγώνες πολλών Ελλήνων έμειναν αδικαίωτοι. ή Πάρος 
και οι Κυκλάδες ευτύχησαν να είναι μέσα στο πρώτο 
ελληνικό κράτος του 1830, όπως κι η Πελοπόννησος κι η 
Στερεά. Όμως, ο βαρύς χειμώνας της σκλαβιάς συνεχιζόταν 
ακόμα για τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, 
την Κρήτη, την Κύπρο, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του ανατολικού 
Αιγαίου, τον Πόντο και όλη την ελληνική Μικρασία, και, βέβαια, 
για την πρωτεύουσα των Ελλήνων, την Κωνσταντινούπολη, για 
την οποία η γνωστή βυζαντινολόγος Ελένη Γλύκατζη - Αρβελέρ 
τονίζει ότι «είναι η μόνη πρωτεύουσα βαλκανικού λαού που 
δεν ελευθερώθηκε» ή, διατυπώνοντάς το διαφορετικά, ότι «ο 
μόνος βαλκανικός λαός που δεν μπόρεσε να ελευθερώσει την 
πρωτεύουσά του είναι οι Έλληνες». (Και πώς θα μπορούσε να 
την ελευθερώσει, αφού ο Σουλτάνος είχε διαλέξει αυτήν ακριβώς 
την πρωτεύουσα, την πιο όμορφη και λαμπρή, για έδρα του και 
βάση του στρατού του;).

 Ακολούθησαν πολλοί αγώνες, και πολύ αίμα ακόμα χύθηκε 
για να ελευθερωθούν τα εδάφη που σήμερα αποτελούν το 
ελληνικό κράτος. 

Εμπνεόμενος από τις θυσίες των επαναστατημένων Ελλήνων, 
ο  Ζακύνθιος ποιητής Διονύσιος Σολωμός έγραψε το 1823 τον 
περίφημο Ύμνον εις την Ελευθερίαν. Μαζί του, 190 χρόνια μετά, 
χαιρετίζουμε κι εμείς την Ελευθερία, αποθέτοντας δάφνη και 
μυρτιά ευγνωμοσύνης στους τάφους των ενάρετων, ηρωικών 
προγόνων μας: 

απ’ τα κόκαλα βγαλμένη των ελλήνων τα ιερά,  χαίρε, 
ω χαίρε ελευθεριά!

Η Αγία οικογένεια 
των Βρυξελλών…

αΠοψη
του ΑΝτΩΝΗ ΔΑΒΑΝΕΛου

Μονον αδαείς πλέον, με περίσσευμα πολιτικής 
αφέλειας και σοβαρότατο έλλειμμα πολιτικής συ-
γκρότησης, εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η ευ-
ρωπαϊκή Ένωση και η ευρωζώνη είναι σε θέση 

να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 
και το μέλλον των κοινωνιών 
της Γηραιάς Ηπείρου.

Μόνον οπαδοί ενός αθε-
ράπευτου και ουτοπικού πο-
λιτικού ιδεαλισμού μπορούν 
να θεωρούν ακόμη ότι στους 
λυσσώδεις αγώνες κατα-
νομής οικονομικής και πο-

λιτικής ισχύος από τους οποίους θα σημαδευτεί η 
πορεία του 21ου αιώνα, η Ευρώπη, με τη μορφή 
που έχει σήμερα, θα παίξει κάποιο ουσιαστικό  ρόλο 
στην παγκόσμια γεωστρατηγική σκακιέρα, στην οποία 
έχουν προστεθεί νέοι, ισχυρότατοι και πολύ ενδια-
φέροντες παίκτες.

Μόνον πολιτικά αλλά και τυπικά απαίδευτοι δεν 
μπορούν να διακρίνουν ακόμη το τεράστιο δημο-
κρατικό έλλειμμα στη λήψη των όποιων αποφά-
σεων, το οποίο έχει διαμορφωθεί εδώ και χρόνια, 
ανάμεσα στους καλοταϊσμένους γραφειοκράτες 
των Βρυξελλών και στους λαούς της Ευρώπης και 
αφορά στην ίδια τη ζωή τους. 

Μόνον ακαδημαϊκού χαρακτήρα «βυζαντινολογού-
ντες» και παρατρεχάμενοι οι οποίοι σιτίζονται από το 
κοινοτικό «πρυτανείο» δεν θέλουν να παραδεχθούν 
ότι οι μεγαλόσχημες διακηρύξεις περί «ευρωπαϊκής 
αλληλεγγύης», περί «οικονομικής και πολιτικής 
ολοκλήρωσης» και άλλα ηχηρά παρόμοια, δεν 
έχουν καταντήσει παρά απλά κουρελόχαρτα άνευ 
αντικρίσματος και αποτελούν τον ιδεολογικό πολτό 
για κατανάλωση στις ευρωεκλογές και ως μέρος 
της διδακτέας ύλης στις πανελλαδικές εξετάσεις στο 
μάθημα της Έκθεσης των Ιδεών…

Και βέβαια, μόνον αυτοί που αποτελούν τους 
πολιτικούς και ιδεολογικούς εκφραστές των 
συγκεκριμένων ταξικών συμφερόντων τα οποία 
εξυπηρετούνται από τις ασκούμενες νεοφιλελεύθε-
ρες πολιτικές της Ε.Ε, είναι οι μόνοι που έχουν κάθε 
λόγο και αιτία να υπερασπίζονται αυτή την κατάσταση 
σε βάρος των ευρωπαϊκών κοινωνιών.

Και δεν έχει καμία σημασία αν πρόκειται για τις 
κοινωνίες του ευρωπαϊκού Νότου ή εκείνες του 
Βορρά, αφού ακόμα και στην (μέχρι σήμερα) λεγό-
μενη «ατμομηχανή» της ευρωπαϊκής οικονομίας, την 
Γερμανία, επτά εκατομμύρια γερμανοί εργαζόμενοι 
αμείβονται με μισθούς των 400 ευρώ το μήνα, ενώ 
υπάρχουν και τέσσερα εκατομμύρια άνεργοι…

Αποτελεί εσφαλμένη ερμηνεία όσων διαγιγνώ-
σκουν πολιτική αλαζονεία ή θρασύτητα σε  δηλώσεις 
όπως αυτή του Σόϊμπλε, ότι «πρέπει να περιοριστεί 
αισθητά ο όγκος του τραπεζικού τομέα στην Κύπρο», 
όταν μόνο μια γερμανική  τράπεζα, η Deutsche 
Bank, έχει μέγεθος που ανέρχεται σχεδόν στο ΑΕΠ 
όλης της χώρας, ή όταν ο χρηματοπιστωτικός τομέας 
στο Λουξεμβούργο του «ευαίσθητου» κ. Γιούνγκερ, 
δεν είναι απλώς επτά φορές μεγαλύτερος από το 
ΑΕΠ όπως στην Κύπρο, αλλά είκοσι φορές μεγα-
λύτερος… Για να μην συνεχίσουμε με την ελβε-
τία, όπου μόνο η UBS και Credit Suisse, είναι σε 
μέγεθος επτά φορές μεγαλύτερη από το ΑΕΠ της 
χώρας, ή στο Βέλγιο, με την Dexia και την Fortis να 
έχουν μέγεθος τέσσερις φορές μεγαλύτερο από το 
ΑΕΠ της ίδιας χώρας (¹).  Πρόκειται απλώς και στην 
καλύτερη περίπτωση, για ωμό, ωμότατο εμπαιγμό! 

Άσχετα από το γεγονός ότι, αυτή τη στιγμή, στο 
επίπεδο των ευρωπαϊκών ενδοϊμπεριαλιστικών αντι-
θέσεων, η Γερμανία έχει καταφέρει να επιβάλει τους 
όρους του παιχνιδιού έχοντας φορέσει έναν ασφυ-
κτικό δημοσιονομικό κορσέ υφεσιακών επιπτώσεων 
κύρια στον ευρωπαϊκό Νότο, μακροπρόθεσμα, αυτή η 
πολιτική είναι μαθηματικά βέβαιο, ότι θα γυρίσει ως 
μπούμερανγκ, διότι αντιλαμβάνεται όλο τον ευρωπα-
ϊκό χώρο ως εσωτερική αγορά για την εξυπηρέτηση 
του εξαγωγικού και χρηματοπιστωτικού  γερμανικού 
κεφαλαίου. Οι τεράστιες κοινωνικές συνέπειες των 
υιοθετούμενων νεοφιλελεύθερων συνταγών από το 
υφιστάμενο πολιτικό προσωπικό της Ευρωζώνης, 
έχουν ήδη δημιουργήσει το αναγκαίο πρόπλασμα 
αμφισβήτησης αυτών των επιλογών και αυτό έχει 
δώσει τα πρώτα δείγματα γραφής στην Ιταλία.

Η ουσία όμως, βρίσκεται αλλού: όσο πιο γρήγορα 
αντιληφθούν οι λαοί της Ε.Ε ότι όλο αυτό είναι ένα 
παιχνίδι ταξικών οικονομικών συμφερόντων 
πολυεθνικών και μονοπωλιακών ομίλων που 
τους προϋποθέτει από την θέση του άβουλου εκτε-
λεστή και δεν πρόκειται για μια παροδική αρρυθ-
μία και μετάλλαξη του «ομαλού» καπιταλισμού σε 
καζινοκαπιταλισμό, τόσο πιο γρήγορα θα μπουν οι 
βάσεις για το ξήλωμα του «πουλόβερ» που έντεχνα 
πλασάρεται και στην Ελλάδα, ως μονόδρομος και 
σωτήρια λύση, εκτός της οποίας βρίσκεται το χάος 
και η άβυσσος…. Γιατί την άβυσσο ήδη την δια-
νύουμε και ονομάζεται ευρώ και ευρωζώνη!

(¹): www.iskra.gr, Νίκος Μπογιόπουλος, 
Ριζοσπάστης 21-3-2013  

Η γελοιογραφια

25 Μαρτίου 1821
«Χαίρε, ω χαίρε, 

Ελευθεριά!»

Για μια ακόμα φορά με 
την απόφαση τους οι Κύπριοι 
απέδειξαν ότι διαθέτουν την 
ικανότητα να διαχειρίζονται 

δύσκολες 
κ α τ α -
σ τ ά σ ε ι ς 
σε πολύ 
κρίσ ιμες 
σ τ ι γμές . 
Η σχεδόν 
ομόφωνη 

απόρριψη της πρότασης για 
«κούρεμα» των καταθέσε-
ων – απείχαν οι «πατριώτες» 
βουλευτές του προέδρου 
Αναστασιάδη- προκειμένου 
να διασωθούν οι τράπεζες 
με αντάλλαγμα την απώ-
λεια εθνικής κυριαρχίας, 
έρχεται να προστεθεί σε μία 
μακρά παράδοση αγόνων και 
διεκδικήσεων με αίσια, μέ-
χρις σήμερα έκβαση – παρά 
τις φωνές των κάθε νάνων 
πολιτικών και των υπαλληλί-
σκων τους. Δεν έχουμε παρά 
να θυμηθούμε την περίπτω-
ση του κατάπτυστου σχεδί-
ου Ανάν, που η Κυπριακή 
πλευρά το απέρριψε, παρά 
τις διεθνείς, (και ελληνικές), 
πιέσεις περί του αντιθέτου! 
Η εξέλιξη αυτή δεν έφερε 
δεινά, όπως κάποιες Κασ-
σάνδρες προφήτευαν, και η 
Κύπρος μας εντάχθηκε κανο-
νικά στην Ευρωπαϊκή ένωση 
ως πλήρες μέλος.

Το κυπριακό «Όχι» είχε και 
έχει να αντιμετωπίσει πολλές 
απειλές και εκβιασμούς. Η 
επερχόμενη χρεοκοπία, η 
αναγκαστική αποβολή της 
Κύπρου από την Ευρωζώνη, 
η κατάρρευση της κυπριακής 

οικονομίας ήταν και παρα-
μένουν  στην ημερήσια δι-
άταξη από τη Γερμανία και 
δυστυχώς και από τους εντο-
λοδόχους της στην Ελλάδα. 
Ωστόσο οι ελληνοκύπριοι 
στάθηκαν και πάλι όρθι-
οι… Και σχεδόν υποχρέωσαν 
την ηγεσία τους να ακολου-
θήσει, ηγεσία που πριν λίγο 
είχε αποδεχτεί τους απάν-
θρωπους  όρους της τρόικα. 

Οι γερμανοί έβαλαν την 
Κύπρο στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση και στο Ευρώ ως 
σημαντικό χρηματοπιστωτι-
κό κέντρο και τώρα θέλουν 
και απαιτούν τη μετακίνηση 
κεφαλαίων από την περιφέ-
ρεια… στη χώρα τους, διαλύ-
οντας την τραπεζική πίστη 
στη μεγαλόνησο. Θέλουν 
την Κύπρο ως ένα φθηνό 
παραθεριστικό κέντρο (κα-
λόμαθαν από την υποτελή 
χώρα μας) μια συμφερτική 
περιοχή, που θα πλήξει και 
θα διαλύσει η επερχόμενη 
κρίση.

Κάθε χώρα, ακόμα και η 
πιο μικρή και ταπεινή στον 
πλανήτη έχει το αναφαίρετο 
δικαίωμα να λέει τα δικά της 
«όχι».  Έχει δικαίωμα αλλά 
και υποχρέωση, τις κρίσι-
μες για την υπόστασή της 
ώρες, να αρνείται το μέλ-
λον, που άλλοι υποβολιμαία 
επέλεξαν γι’ αυτήν. Και αυτό 
είναι, άλλη μία φορά, το με-
γάλο μήνυμα που στέλνουν 
οι πολίτες της μεγαλονήσου. 
Γιατί αυτό το «όχι» ανήκει 
πρωτίστως στον λαό της Κύ-
πρου, που πίεσε και τώρα, 
όπως και στο παρελθόν, την 

έτοιμη για συμβιβασμό θλι-
βερή ηγεσία του.

Άλλη μία φορά, μέσα σε 
λίγα χρόνια, ο κυπριακός 
λαός δείχνει το δρόμο της 
αξιοπρέπειας. Γιατί αυτό το 
«όχι» του είναι μεγάλο και 
περήφανο και σημαντικό, μα, 
πάνω από όλα, συμβολικό… 
Είναι η ελπίδα των μικρών 
λαών ότι πιέζοντας μπορεί 
να αλλάξουν τις προειλημ-
μένες αποφάσεις των μεγά-
λων… Ένα προσάναμμα στην 
παλιά γνώση, που κάποιοι 
μειοδότες θέλουν να σβή-
σουν… είναι το «αχ» των 
μικρών λαών, που γίνεται 
πελώριο «όχι» στους δή-
θεν μεγάλους!.. 

Πόσο διαφορετικά θα ήταν 
τα πράγματα αν κάποιοι άλ-
λοι προσκυνημένοι, λίγο πιο 
βόρεια, έδειχναν παρόμοια 
σθεναρή στάση απέναντι στις 
παράλογες  και καταστρεπτι-
κές απαιτήσεις των «μεγά-
λων», αυτών που ξαφνικά 
μας αγάπησαν και είπαν να 
μας σώσουν από την κατα-
στροφή, καταστρέφοντας 
μας! 

ή στάση του κυπριακού 
λαού, ίσως, μας δείχνει 
το δρόμο! είναι η αχτίδα 
στο σκοτάδι που κάποιοι 
άλλοι μας επέβαλαν. οι 
κύπριοι αδερφοί μας 
έδειξαν το δρόμο. ο νέος 
αττίλας δεν θα περάσει, 
ούτε στην Κύπρο αλλά 
ούτε και στην ελλάδα…

                                                                       
ΧαραλαΜΠοσ γ. 

ΜαλίνΔρέτοσ

Όταν το «αχ» των μικρών 
λαών γίνεται «όχι» 
ενάντια στους μεγάλους!
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τΗς ΜπΕτΗς ΜπιζΑ
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εΛΛήΝΙΚή ΔήμοΚραΤΙα 
ΠερΙφερεΙα ΝοΤΙοΥ αΙΓαΙοΥ

ΓεΝΙΚή ΔΙεΥΘΥΝΣή 
εΣΩΤερΙΚήΣ ΛεΙΤοΥρΓΙαΣ

ΔΙεΥΘΥΝΣή ΔΙοΙΚήΣήΣ 
Τμήμα ΣΥΛΛοΓΙΚΩΝ ορΓαΝΩΝ

α.Π.: 22159/1902 
αΝαΚοΙΝΩΣή

Με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 
59240/5321/8-3-2013 έγγρα-
φο της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
- Γενική Δ/νση Αναπτυξιακού Προ-
γραμματισμού Περιβάλλοντος και 
Υποδομών - Δ/νση Περιβάλλοντος 
και Χωρικού Σχεδιασμού - Τμήμα 
Περιβάλλοντος, διαβιβάστηκε στις 
12-3-2013 στο Περιφερειακό Συμ-
βούλιο Νοτίου Αιγαίου για δημοσιο-
ποίηση Απόφαση του Περιφερειάρχη 
Νοτίου Αιγαίου που αφορά εγκριση 
Περιβαλλοντικών Όρων για την 
λειτουργία υφιστάμενου Σταθ-
μού Βάσης σταθερής τηλεφωνίας 
της εταιρείας «οΤε α.ε» σε θέση 
πλησίον οικισμού «ΚΩΣΤοΣ» του 
Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου Ν. 
Κυκλάδων με κωδικό «ΚΩΣΤοΣ 
ΠαροΥ Τ/Κ 0340197».
Η διαδικασία δημοσιοποίησης διαρκεί 
τριάντα πέντε (35) ημέρες, αρχής 
γενομένης από την ημερομηνία 
δημοσίευσης.
Καλούμε κάθε ενδιαφερόμενο που 

επιθύμει να λάβει γνώση της πα-
ραπάνω απόφασης να απευθυνθεί 
στη Γραμματεία τον Περιφερειακού 
Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου.

ή ΠροεΔροΣ
ΤοΥ ΠερΙφερεΙαΚοΥ 

ΣΥμΒοΥΛΙοΥ
αΝΔρΙαΝα αΙΓ. μΠαφΙΤή

εΛΛήΝΙΚή ΔήμοΚραΤΙα
ΝομοΣ ΚΥΚΛαΔΩΝ

ΔήμοΣ ΠαροΥ Δ/ΝΣή 
ΔΙοΙΚήΤΙΚΩΝ ΥΠήρεΣΙΩΝ

Τμήμα ΥΠοΣΤήρΙΞήΣ
ΠοΛΙΤΙΚΩΝ ορΓαΝΩΝ 
ΓραφεΙο ΔήμοΤΙΚοΥ

ΣΥμΒοΥΛΙοΥ 
αΠοφαΣή ΔήμοΤΙΚοΥ 

ΣΥμΒοΥΛΙοΥ με αρ. 48/2013
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου  απο-
φασίζει  ομόφωνα

1. Ορίζει τις παρακάτω θέσεις για 
κατόχους αδειών παραγωγών άσκη-
σης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου 
στη Δημοτική   Κοινότητα Πάρου και 
Νάουσας. 
Α. ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ
‣ Πίσω από τον Άγιο  Νικόλαο, λιμάνι 
Παροικίας για πώληση οπωροκηπευ-
τικών  και μόνο προϊόντων. 
‣ Δύο (2) θέσεις για ζωγράφους  
στον Αγ. Κων/νο, παραλιακή οδός Πα-
ροικίας για δημοτικό χώρο έως τρία 

(3) τ.μ. οι οποίοι και θα προσκομίσουν 
άδεια παραγωγής έργων τέχνης
Β.  ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΟΥΣΑ
‣ Στο ποτάμι της Νάουσας ( αφαλά-
τωση),  σε πάγκους για πώληση οπω-
ροκηπευτικών  και μόνο προϊόντων 
με οριοθέτηση των θέσεων από την 
Δημοτική Αστυνομία σε συνεργασία 
με την Δ.Κ. Νάουσας. 
‣ Τρεις (3) θέσεις για ζωγράφους  
στην πλατεία της Νάουσας για δη-
μοτικό χώρο έως τρία (3) τ.μ.  οι 
οποίοι και θα προσκομίσουν άδεια 
παραγωγής έργων τέχνης.
2. Καθορίζει το τέλος χρήσης δημο-
τικού χώρου για τους ζωγράφους  
για τις Δημοτικές Κοινότητες Πάρου 
και  Νάουσας στα επτακόσια πενήντα 
(750,00) ευρώ / ανά θέση / ετησίως.
3. Για τους κατόχους αδειών παρα-
γωγών άσκησης υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου  ( αγρότες) η παραχώρηση 
δημοτικού χώρου θα συνεχίσει να 
είναι δωρεάν. 
4.  Το έσοδο εγγράφεται στον Κ.Α. 
0461. με τίτλο «Τέλος χρήσης κοι-
νόχρηστων χώρων και παραλιών 
(αρ.3 ν.1080/1980)» του προϋπο-
λογισμού Δήμου Πάρου οικονομικού 
έτους 2013.  
5. Οι ανωτέρω θέσεις έχουν διαχρο-
νική διάρκεια μέχρι αναστολής τους.     

 ο Δήμαρχος Πάρου
Χρήστος Βλαχογιάννης

ανακοινωσεισ

Την Τρίτη 19 μαρτίου 
2013, ύστερα από πρόσκλη-
ση του Διευθυντή, Γουρδού-
κη ήλία, συνήλθε εκτάκτως 
ο Σύλλογος Διδασκόντων 
Καθηγητών του Γυμνασίου 
Πάρου, με θέμα την έκδοση 
ψηφίσματος με αφορμή τη 
θλιβερή είδηση του θανάτου 
του εκπαιδευτικού Γεωργίου 
Ποσάντζη, γόνου εκπαιδευ-
τικής και δημοκρατικής οικο-
γένειας από τη Νάξο, πρώην 
Διευθυντή του Γυμνασίου 
Πάρου. 

Ο Διευθυντής ενημέρωσε 
τους καθηγητές για την εκπαι-

δευτική πορεία του Γεωργίου 
Ποσάντζη, εξήρε την επιστη-
μονική και παιδαγωγική του 
κατάρτιση, τα δημοκρατικά 
του πιστεύω, τα οποία καθό-
ρισαν τη συμπεριφορά του ως 
Διευθυντή του Γυμνασίου Πά-
ρου, τη συναδελφικότητά του 
προς τους καθηγητές και την 
αλληλέγγυα στάση του προς 
μαθητές, εκπαιδευτικούς και 
συμπολίτες του. Ακολούθως, 
πρότεινε την έκδοση σχετικού 
ψηφίσματος. 

Ο Σύλλογος Διδασκόντων 
Καθηγητών, ύστερα από δια-
λογική συζήτηση, αποφάσισε 

ομόφωνα τα παρακάτω, όπως 
αυτά καταγράφονται στην υπ’ 
αριθ. 47/19-3-2013 Πράξη: 

1. Να παρευρεθεί στην 
Εξόδιο Ακολουθία και να 
συλλυπηθεί τους οικείους του 
εκλιπόντος αντιπροσωπεία 
του Συλλόγου  Διδασκόντων 
Καθηγητών με επικεφαλής το 
Διευθυντή 

2. Να κατατεθεί εις μνήμην 
του το χρηματικό ποσό των 
100 € στο ΑΜΕΑΙ Πάρου

3. Να δημοσιευτεί το παρόν 
ψήφισμα στον τοπικό Τύπο 

ο Διευθυντής
Γουρδούκης  ήλίας

ψηφισμα

Ένταση για τα 
σχολεία

στην ΑντίπΑρο

στη μνήμη του εκπαιδευτικού 
γιώργου ποσάντζη

ΤεΛΙΚα, αυτή η συνά-
ντηση έγινε χωρίς ιδι-
αίτερη οργάνωση και 

η κάθε πλευρά κατάθεσε 
αποσπασματικά την δική 
της «αλήθεια», χωρίς να 
βοηθήσει αυτό πουθενά. 
Από την πλευρά των γο-
νέων δεν είχε γίνει συνεν-
νόηση, ώστε οι πρόεδροι 
να εκθέσουν οργανωμένα 
και ολοκληρωμένα τα προ-
βλήματα όπως από καιρό 
ακούγονταν στις σχολικές 
μονάδες. Έτσι, χάθηκε μία 
ευκαιρία να ακουστούν και 
να καταγραφούν τα αιτήμα-
τα και να υποβάλλουν τη 
διοίκηση του Δήμου στη δι-
αδικασία να δεσμευτεί για 
ένα προς ένα από αυτά και 
ως προς τον τρόπο επίλυ-
σης και ως προς το χρόνο 
επίλυσης.

Από την πλευρά της δι-
οίκησης του Δήμου αρα-
διάστηκαν μία σειρά από 
«θα», ενώ στην συνέχεια 
διέρρευσε μία ανακοίνωση 
που δεν εξηγούσε τίποτε 
για το τι είχε γίνει. Μόνο 
αράδιαζε κατηγορίες για 
«εχθρούς» της προόδου 
και της προκοπής οι οποί-
οι δήθεν μπαίνουν εμπόδιο 
στο «τεράστιο» έργο που 
προσπαθεί να υλοποιήσει 
η παρούσα δημοτική αρχή...

Δηλαδή, η ανακοίνωση 
έλεγε όλα όσα λέει κάθε 
φοβική και ανασφαλής 
δημοτική αρχή που αντι-
μετωπίζει αντιρρήσεις και 
κριτική από λίγους ή από 
πολλούς.

Η ανακοίνωση του Δήμου
Στη συνέχεια ακολουθεί 

το κείμενο που εκφράζει 
τις απόψεις της δημοτι-
κής αρχής: «Η επικίνδυνη  
ανευθυνότητα έχει όνομα. 
Οι ενοποιημένες πλέον 
παρατάξεις της αντιπολί-
τευσης επιβεβαίωσαν για 
άλλη μια φορά το βασικό 
τους χαρακτηριστικό. εί-
ναι επικίνδυνα ανεύθυ-
νοι και καταστροφικοί 
για το νησί μας. Μονίμως 
με ψέματα και κραυγές πι-
στεύουν ότι θα εντυπωσι-
άσουν τους Συμπολίτες μας   
δημιουργώντας  οπαδούς.

Με την ίδια καταστρο-
φική ανευθυνότητα που 
το προηγούμενο διάστημα 
προσπάθησαν να θέσουν 
σε κίνδυνο τα εκτελούμε-
να έργα χρησιμοποίησαν 
αυτή τη φορά τους δύο 
συλλόγους γονέων και κη-
δεμόνων για να επιτεθούν 
στον δήμαρχο. Είναι τέτοιο 
το μέγεθος της ανευθυ-
νότητας τους που για να 
πουν τα ψέματα τους, δεν 
δίστασαν αφενός να χρη-
σιμοποιήσουν  και να εκ-
θέσουν τους δικούς τους 
ανθρώπους και αφετέρου 
να παραπληροφορήσουν 
τους γονείς των παιδιών 
μας.

Το ότι αναγκάστηκαν 
στο τέλος οι εκπρόσωποι 
των συλλόγων να ανακα-
λέσουν τις ανακρίβειες και 
τα ψέματα και να ζητήσουν 
συγνώμη επιβεβαιώνει το 
πόσο αδίστακτοι είναι.  
Προκειμένου να πετύχουν 

τους φτηνούς αντιπολιτευ-
τικούς σκοπούς τους δεν 
υπολογίζουν τίποτα.

Εμείς κατανοούμε τον 
πανικό τους. Οι Αντιπαρι-
ώτησες και οι Αντιπαριώ-
τες βλέπουν το νησί μας να 
αναβαθμίζεται, βλέπουν να 
υλοποιούνται έργα που τα 
περίμεναν δεκαετίες, ακού-
νε τα σφυριά της αποχέτευ-
σης και δεν δίνουν σημασία 
στους ψιθύρους των πεζο-
δρομίων από τα διάφορα 
κακόβουλα παπαγαλάκια.

Βλέπουν και γνωρίζουν 
ότι όλα αυτά γίνονται επί 
δημαρχίας Λεβεντάκη. 
Δεν θα επιτρέψουμε όμως 
σε κανέναν και για κανέ-
να λόγο να δημιουργήσει 
προβλήματα στη διαδικασία 
αναδημιουργίας της Αντι-
πάρου. Θα καταγγέλλουμε 
κάθε κακόβουλη προσπά-
θεια από τους ανθρώπους 
αυτούς. Τους παραδίδουμε 
στη κρίση σας για να τους 
τοποθετήσουμε όλοι μαζί 
στη θέση που τους αρμόζει. 
Στη τελευταία τους θεατρι-
κή παράσταση χρησιμοποί-
ησαν τα παιδιά μας και τα 
σχολεία μας.

Παρόλο που γνώριζαν 
μετά από την ενημέρω-
ση τους από τον ίδιο τον 
δήμαρχο ότι έχουν αντι-
μετωπιστεί τα προβλήμα-
τα τα επαναφέρουν μόνο 
και μόνο για να δημιουρ-
γήσουν εντυπώσεις. Ενώ 
δεν έθεσαν τα θέματα που 
ψευδώς παρουσιάζουν στη 
σχολική επιτροπή που εί-
ναι αρμόδια να εισηγείται 
στο Δήμαρχο ή το δημοτικό 
συμβούλιο ζητούν να γίνει 
ειδική θεματική συνεδρί-
αση.

Αγαπητοί συγχωριανοί 
δεν πρόκειται να αλλάξου-
με την ρότα αναδημιουργί-
ας του νησιού μας, θα προ-
χωρήσουμε δυναμικά στη 
πορεία ανάπτυξης της Αντι-
πάρου αφήνοντας πίσω στη 
γωνιά της μιζέριας, τους  
συνεργαζόμενους αρχιτέ-
κτονες της καταστροφής».

Η ανακοίνωση
Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεμόνων

Τα όσα στην αρχή αναφέ-
ρει το ρεπορτάζ της εφημε-
ρίδας μας τα επιβεβαίωσε 
απολύτως η κοινή ανακοί-
νωση των συλλόγων Γονέ-
ων και Κηδεμόνων και των 
δύο σχολείων του νησιού 
η οποία δημοσιοποιήθηκε 
στις 21/03/13. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι στο κείμενο 
καταγγέλλεται η άρνηση 
του δημάρχου Γ. Λεβεντά-
κη να ακούσει σε κανονική 
συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου τους γονείς 
των παιδιών της Αντιπάρου 
για τα προβλήματα της σχο-
λικής κοινότητας, πράγμα 
που είναι ανήκουστο στον 
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοί-
ηκησης. Ακολουθεί το σχε-
τικό κείμενο των γονιών:

«Η πρόσφατη ανακοίνω-
ση από το Δήμο Αντιπάρου 
σχετικά με το ζήτημα της 
ενημέρωσης στις 5-3-13 
για σχολικά ζητήματα δεν 
θα σχολιαστεί ως προς 
το ύφος της. Παρόμοια 
κείμενα απειλούν να ει-
σάγουν νέα ήθη στις σχέ-

σεις Συλλόγων και Δήμου 
και πολώνουν την τοπική 
κοινωνία, από την οποία 
προερχόμαστε όλοι, κυρί-
ως δε  οι Σύλλογοι Γονέων 
και Κηδεμόνων του Νηπια-
γωγείου-Δημοτικού και Γυ-
μνασίου, κατά την πολυετή 
διάρκειά τους. Η απαίτηση 
να συζητηθούν τα πολλα-
πλά προβλήματα των σχο-
λείων σε ένα θεματικό δη-
μοτικό συμβούλιο –ώστε να 
υπάρξουν θεσμικές αποφά-
σεις και να τηρηθούν πρα-
κτικά- δεν ήταν έμπνευση 
κάποιας παράταξης, όπως 
καταλογίζει το κείμενο  του 
Δημάρχου, αλλά απόφαση 
Γενικής Συνέλευσης του 
Συλλόγου Γονέων και 
Κηδεμόνων του Γυμνα-
σίου, μετά από κάποια 
δυσάρεστα συμβάντα 
που παρατηρήθηκαν 
εκεί. Η ομόφωνη απόφα-
ση του Συλλόγου καταγρά-
φηκε και στα πρακτικά, τα 
οποία αναγνώσθηκαν στη 
«ενημέρωση» της 5-3-13, 
αλλά διαστρεβλώθηκαν 
στην πρόσφατη ανακοίνω-
ση του Δήμου. Στο αίτημα 
αυτό του Γυμνασίου για Δη-
μοτικό Συμβούλιο συμφώ-
νησε και ο αντίστοιχος 
Σύλλογος Νηπιαγωγείου 
και Δημοτικού, καθώς 
είχε ήδη υποβάλλει τρεις 
φορές στο Δήμο κατά το 
τελευταίο έτος αιτήσεις 
που δεν απαντήθηκαν 
ποτέ. Μάλιστα ο ίδιος ο 
Δήμαρχος δήλωσε στη συ-
νάντηση ότι δεν γνώριζε 
καν την ύπαρξή τους (αν 
και επρόκειτο για επίσημα 
αιτήματα, με αριθμό πρω-
τοκόλλου).

Αντί όμως για θεματικό 
συμβούλιο (για το οποίο 
δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος για 
την Παρασκευή 1 Μαρτίου, 
το ανέβαλλε όμως για την 
Τρίτη 5 Μαρτίου, και μία 
μέρα πριν την διεξαγωγή 
του το μετέτρεψε σε «ενη-
μέρωση») διεξήχθη μία 
ενημέρωση-συζήτηση, 
χωρίς πρακτικά, χωρίς 
συμφωνημένη ατζέντα 
θεμάτων και αντίθετα 
με τις υποσχέσεις λίγες 
μέρες πριν. Οι δικαιολο-
γίες του Δημάρχου για τη 
διεξαγωγή Ενημέρωσης 
αντί Δημοτικού Συμβουλίου 
δεν είναι πειστικές, αντί-
θετα δίνουν την εντύπω-
ση ότι απέφυγε το δημόσιο 
διάλογο.  

Θα περίμενε κανείς ότι ο 
Δήμος, ακολουθώντας το 
πνεύμα συναίνεσης που 
οι δύο Σύλλογοι έδειξαν 
κατά την ενημερωτική εκ-
δήλωση, θα εξέδιδε μια 
ανακοίνωση με τις τρεις 
δεσμεύσεις του (γήπεδα, 
μόνωση οροφής, πόσιμο 
νερό)στα πολυάριθμα αι-
τήματά μας. Αντί για αυτό 
ο Δήμος επέλεξε τη λογική 
ενός κειμένου όπου όλα τα 
ζητήματα είναι λυμένα,  και 
επιπλέον μας κατηγορεί για 
το δικαίωμα της γνώμης 
μας και μας χαρακτηρίζει 
όλους ομαδικά ως πιόνια 
των παρατάξεων.

Οι Σύλλογοι Γονέων 
όμως των σχολείων μας εί-
ναι παλιότεροι από το Δήμο 
μας και τους αιρετούς του, 
η δε διάρκεια ζωής τους 

μακρύτερη.
Δεν είμαστε πολιτι-

κοί - είμαστε γονείς και 
ενεργοί πολίτες και τα 
προβλήματα που θίγουμε 
δεν έχουν κομματικό ή 
πολιτικό χρώμα. Δεν είστε 
κομματικοί εκπρόσωποι, 
αλλά εκλεγμένοι αντι-
πρόσωποι από εμάς τους 
ίδιους, που απαιτήσαμε μια 
αντιμετώπιση με ήθος, ει-
λικρίνεια και διάθεση συ-
νεργασίας. Αναμένουμε 
την αλλαγή τακτικής και 
συμπεριφοράς από τον ίδιο 
το Δήμαρχο προς τους δύο 
Συλλόγους και τα δίκαια αι-
τήματα τους, για το καλό 
των παιδιών του νησιού 
μας. Η πόλωση που προ-
σπαθεί να δημιουργήσει η 
ανακοίνωση του Δήμου δεν 
ωφελεί κανέναν.

Σύλλογοι Γονέων και Κη-
δεμόνων Νηπιαγωγείου-
Δημοτικού και Γυμνασίου- 
Α’Λυκείου Αντιπάρου».

Η αντιπολίτευση 
Βασιλόπουλου

Σχετικό κείμενο με την 
υπόθεση με γενικότερη, 
καυστική κριτική, δη-
μοσιοποίησε η παράταξη 
«ενωτική Κίνηση Προό-
δου» με επικεφαλής τον Γ. 
Βασιλόπουλο. Ο τίτλος της 
ανακοίνωσης ήταν: «Το 
γαρ πολύ της θλίψεως 
γεννά παραφροσύνη».  
Το περιεχόμενο έχει ως 
εξής:

«Αυτά λέει ο θυμόσο-
φος λαός μας για όσους 
στη θλίψη και απογοήτευ-
σή τους ξεχνούν ή κάνουν 
πως ξεχνούν την αλήθεια. 
Τι άλλο θα μπορούσε κα-
νείς να σκεφθεί για τις 
χωρίς αποδείξεις δημόσιες 
κατηγορίες του δημάρχου 
Αντιπάρου κ. Λεβεντάκη, 
για τα δίκαια αιτήματα των 
συλλόγων Γονέων και Κη-
δεμόνων που αφορούν τα 
σχολικά κτίρια στην Αντί-
παρο.

Κατηγορεί τους συλλό-
γους Γονέων για αντιπο-
λιτευτική τακτική, ποιός 
αυτός που ουδέποτε ασχο-
λήθηκε κατά το παρελθόν 
με αυτούς, ούτε ως απλό 
μέλος. Με τον μοναδικό 
σύλλογο που ασχολήθηκε 
ήταν ένας χορευτικός όμι-
λος, ο οποίος προήλθε από 
τη διάσπαση του χορευτι-
κού της πρώην κοινότητας, 
την οποία αυτός προκάλε-
σε και μετά τον διέλυσε, 
διχάζοντας τότε την τοπική 
μας κοινωνία.

Αντί να αναλάβει τις ευ-
θύνες του, γιατί δεν έχει 
επιδιορθωθεί η μόνωση 
στα σχολεία προκειμένου 
να φύγουν οι κουβάδες 
από τις αίθουσες, γιατί δεν 
έχει προχωρήσει η μελέ-
τη για την κατασκευή των 
νέων σχολικών  κτιρίων, 
γιατί δεν έχει μεριμνήσει 
για την προσθήκη αίθου-
σας στο σχολικό κτίριο του 
Γυμνασίου, αφού γνωρίζει 
ότι με την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς τα παιδιά 
δεν θα χωρούν στις ήδη 
υπάρχουσες, γιατί δεν έχει 
προβεί στην αντικατάστα-
ση των κουφωμάτων και 
στα δύο σχολικά κτίρια, 
που βρίσκονται σε άθλια 
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Την εβδομάδα που 
μας πέρασε το νησί μας 
αποχαιρέτησε έναν συ-
μπολίτη που υπηρέτησε 
επί σειρά ετών στον το-
μέα της εκπαίδευσης της 
Πάρου.

Το γεγονός στεναχώ-
ρησε πολλούς, αφού ο Γ. 
Ποσάντζης υπήρξε καλός 
εκπαιδευτικός και  καλός 
άνθρωπος. Ακολουθεί ο 
επικήδειος χαιρετισμός 
από το συνάδελφο του Β. 
Λιανόπουλο και το ψή-
φισμα από το Γυμνάσιο 
Παροικιάς: 

«Μέρα οδύνης, θρήνου 
και πόνου η σημερινή 
ημέρα, που προπέμπουμε 
στο αιώνιο ταξίδι τον πο-
λυαγαπημένο μας Γιώργο 
Ποσάντζη, τον δικό μας 
άνθρωπο, που άφησε 
μέσα μας ανεξίτηλα τα 
σημάδια της απώλειας 
για τον φίλο, τον συνά-
δελφο, τον δάσκαλο. 
Προπέμπουμε σήμερα 
τον λαμπρό και εκλεκτό 
καθηγητή, το εκλεκτό τέ-
κνο της Νάξου, των αγέ-
ρωχων ανθρώπων και των 
μεγάλων ανθρώπων του 
πνεύματος. Γαλουχημέ-
νος με τα ιερά νάματα και 
μηνύματα, του αείμνη-
στου πατέρα του Δημη-
τρίου Ποσάντζη και των 
επιφανών συμπατριωτών 
του Ναξίων ανέβηκε την 
υπέρβαση, καλλιεργώ-
ντας στους μαθητές του 
και στις νέες γενιές της 
αγαπημένης του γενέ-
τειρας, αλλά και άλλων 
νησιών των Κυκλάδων, 
το φρόνημα της προσή-

λωσης στην Εθνική μας 
κληρονομιά.

Αγαπημένε μας συνά-
δελφε και φίλε, ποιος Να-
ξιώτης, ποιός Παριανός, 
ποιός Σαντορινιός φίλος 
ή γνωστός, μαθητής ή κη-
δεμόνας θα ξεχάσει ποτέ 
το γλυκό, το γελαστό και 
καλοσυνάτο σου πρό-
σωπο, που λάμπρυνε το 
περιβάλλον σου και ακτι-
νοβολούσε χαρά και ευθυ-
μία στους συναθρώπους 
σου; Ποιος από τους συμ-
μαθητές σου στο ιστορικό 
Γυμνάσιο Νάξου, δεν θα 
θυμούνται για πάντα τις 
μοναδικές επιδόσεις σου; 
Αλλά και οι συναδελφοί 
σου της Β/θμιας Εκπαί-
δευσης στα Γυμνάσια και 
τα Λύκεια της Νάξου, της 
Σαντορίνης και της Πά-
ρου, που υπηρέτησες, θα 
θυμούνται εσαεί τον σοφό 
και γλυκό δάσκαλο, κα-
θηγητή, που κατά κοινή 
ομολογία, ανέβασε πολύ 
ψηλά τον πήχη της μάθη-
σης και της εκπαίδευσης 
των νέων.

Θα θυμούνται όμως και 
την ανοχτή και πρόσχαρη 
ανθρώπινη συμπεριφορά 
σου, με την οποία διαμόρ-
φωνες, κάθε φορά, το πιο 
δημιουργικό και γόνιμο 
κοινωνικό κλίμα στους 
χώρους εργασίας, αλλά 
και στην κοινωνία των 
νησιών μας.

Όλοι εμείς οι δικοί σου 
άνθρωποι, από τον κοι-
νωνικό και επαγγελματι-
κό σου χώρο, εμείς που 
καρποθήκαμε τη σοφή 
σου εμπειρία και γευτή-
καμε τον γλυκό σου λόγο 

επί 25 ολόκληρα χρόνια 
συνεργασίας στο Λύκειο 
και στο Γυμνάσιο Πάρου 
είμαστε εδώ σήμερα, μαζί 
με την αγαπημένη σου οι-
κογένεια, τα αγαπημένα 
σου πρόσωπα, την εκλε-
κτή σύζυγό σου Άννα, 
την οποία είχες συμπα-
ραστάτη και αρωγό στην 
ασθένειά σου και στάθηκε 
πολύτιμος σύντροφος της 
ζωής σου και σε υπηρέτη-
σε πιστά μέχρι τελευταία 
στιγμή, δίνοντας σε όλους 
μας μαθήματα συζυγικής 
αγάπης και αφοσίωσης 
και με τον αγαπημένο σου 
γυιό Δημήρτη, με τα αγα-
πημένα σου αδέλφια και 
τους συγγενείς από Πάρο 
και Νάξο - είμαστε εδώ 
για να σου απευθύνουμε 
το ύστατο Χαίρε,  αλλά 
και για να σε διαβεβαιώ-
σουμε ότι θα σε κρατάμε 
για πάντα ζωντανό μέσα 
μας, ως πολύτιμο φυλα-
χτό στη ζωή μας.

Όσοι δεν ξεχνιούνται 
δεν πεθαίνουν ποτέ...

Η μνήμη σου θα είναι 
αιώνια!!»

Πάρος 19/03/2013
Βασίλειος 

Λιανόπουλος
Συνταξιούχος 

Εκπαιδευτικός
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Η Αντιπαροσ είναι ένα νησί το 
οποίο ευτύχισε να έχει όλα τα 
καλά της Πάρου, αλλά χωρίς τα 
κακά της Πάρου τα οποία προ-
καλούνται από τα «καλά» της. 
Ωστόσο, δυστύχησε να μην μπορεί 
να αναδείξει μία ηγετική ομάδα 
διοίκησης για να κάνει - απλώς 
- τα αυτονόητα με τα οποία θα 
μπορούσε να τα καταφέρνει μία 
χαρά.

Αντί αυτών, σημαντικοί άνθρω-
ποι για το νησί, εκ των οποίων 
όμως κανένας δεν τόλμησε να βά-
λει υποψηφιότητα κατά τις τελευ-
ταίες δύο εκλογικές αναμετρήσεις, 
έχουν εγκλωβιστεί σε πολιτικό 
προσκήνιο του οποίου η ηγεσία 
δεν έχει  «πολιτικό ανάστημα».

Έτσι...
Σήμερα, ένα νησί «πρώτης 

ταχύτητας» εξαιτίας μικρού με-
γέθους, με τουριστική οικονομία 
σε δυναμική, αλλά χωρίς μεγάλα 
προβλήματα (σκουπίδια, εμπορικό 
λιμάνι κλπ), βρίσκεται να διοικεί-
ται από έναν άνθρωπο ο οποί-
ος δεν γνωρίζει ούτε τα βασικά 
για το πως πρέπει να πολιτευτεί. 

Δεν μπορεί να βάλει προτεραιό-
τητες, ούτε στόχους, δεν μπορεί 
να «διαβάσει» τις εξελίξεις στην 
χώρα και την τοπική αυτοδιοίκη-
ση, ενώ βλέπει παντού εχθρούς 
που εποφθαλμιούν την καριέρα 
την οποία μόνο αυτός νομίζει ότι 
κάνει. Επίσης, δεν μας έχει δείξει 
ποτέ ότι έχει την δυνατότητα να 
διαβάζει γενικώς, κάτι που είναι 
πολύ χρήσιμο για έναν δήμαρχο 
αυτή την εποχή, ώστε να μπορεί 
να ανταπεξέρχεται στους πολύ 
δύσκολους καιρούς που περνά η 
χώρα και η τοπική αυτοδιοίκηση.

Το μόνο με το οποίο ασχολεί-
ται με μανία είναι να ρωτάει και 
να μαθαίνει τι κάνει ο ένας και 
τι κάνει ο άλλος. Ποιους αντιπά-
λους έχει ο καθένας (από άλλες, 
άσχετες υποθέσεις) και τι σχολι-
άζεται γι’ αυτόν, με σκοπό να τον 
διαβάλει πολιτικά ενισχύοντας τα 
αντίστοιχα σχόλια. Με λίγα λόγια, 
ασχολείται με την παραπολιτική, 
την εποχή που έχει πολλές απαι-
τήσεις η πολιτική.

Επίσης, το δεύτερο με τοποποίο 
ασχολείται είναι ψηφοθηρικού τύ-
που εξυπηρετήσεις εδώ και εκεί 

που δεν έχουν καμία σχέση με το 
κοινό όφελος.

Το μέλλον...
Όταν θα καταρρέει ο σημερινός 

δήμαρχος Αντιπάρου από τη «φού-
σκα» που έχει δημιουργήσει ο ίδιος 
γύρω του, η Αντίπαρος θα πληρώ-
νει «χρυσάφι» τα πολύτιμα χρόνια 
που έχασε αφήνοντας τη διοίκηση 
του νησιού - με χαλαρότητα - σε 
έναν άνθρωπο που ημέρα με την 
ημέρα κατασπαταλά δυνάμεις και 
αξίες του νησιού στο πουθενά. Αν 
θα διαψευστούμε στην κριτική μας, 
η Αντίπαρος και οι Αντιπαριώτες 
δεν θα έχουν χάσει τίποτε επειδή 
γράψαμε αυτό το κείμενο για να 
«πιέσουμε». Αν όμως δεν ανατραπεί 
η υπάρχουσα πορεία, και επαλη-
θευθούμε, ποιος θα αποζημιώσει 
την Αντίπαρο και τους Αντιπαριώτες 
γι’ αυτά που θα έχουν χαθεί;

Επίσης, θυμίζουμε ότι ο κ. Λε-
βεντάκης παρέλαβε μία Κοινότητα 
με πολύ μεγάλο αποθεματικό, χω-
ρίς να χρωστά τίποτε ουσιαστικό, 
πουθενά.

Ευθύνες

Μεγάλες είναι οι ευθύνες γι’ 
αυτή την κατάσταση συγκεκριμέ-
νων νέων και δυναμικών ανθρώ-
πων του νησιού με ηλικίες από 
30 έως 50 ετών (πάνω - κάτω) 
οι οποίοι, ενώ τα τελευταία χρόνια 
χάρις τη δική τους δουλειά η Αντί-
παρος, εκμεταλλεύτηκε το τουριστι-
κό ρεύμα και την κατασκευαστική 
«έκρηξη» στο νησί, την ίδια στιγμή 
αδιαφόρησαν για την αντίστοιχη 
αναβάθμιση του επιπέδου του πο-
λιτικού δυναμικού της Κοινότητας 
και μετέπειτα Δήμου. Αντί να απο-
φασίσουν να στηρίξουν μία δική 
τους ομάδα και ένα επικεφαλής 
πρόσωπο για να αναλάβει καθή-
κοντα δημάρχου, από τη δική τους 
κατηγορία, τις δικές τους τάξεις, 
άφησαν να ασχοληθούν με τα πο-
λιτικά θέματα και το Δήμο εκείνοι 
που βρίσκονται εκτός «κλίματος», 
σχεδόν εκτός οικονομίας, εκτός 
εξελίξεων.

Οι επιχειρηματίες του τουρισμού 
(δωμάτια, εστιατόρια, καφέ κλπ) 
επέλεξαν να «κάτσουν» στα αβγά 
τους και να κοιτάζουν μόνο τα 
«πολλά» για να τα κάνουν «περισ-
σότερα», ακολουθώντας την λογι-

κή: «θα οικονομούμε εμείς και θα 
βάλουμε έναν που κάθεται - δικό 
μας - να μας κάνει τα κέφια».

Είναι το λάθος που κάνουν οι 
Έλληνες μικρομεσαίοι, όταν τα 
πράγματα πηγαίνουν κάπως καλά 
στις δουλειές τους. Νομίζουν ότι 
οι ίδιοι μπορούν να εξασφαλίσουν 
μέσα από το μαγαζί τους για πά-
ντα πελατεία, ευημερία και όλα 
όσα χρειάζονται για να μπορούν 
να έχουν μία καλή ζωή για τις οι-
κογένειες τους. Όμως κάτι τέτοιο 
δεν ισχύει ποτέ. Για να κρατηθεί 
μία οικονομία, χρειάζεται συνερ-
γασία, ενασχόληση και έλεγχος στα 
κοινά. Κυρίως από εκείνους που 
ασχολούνται με το πιο δυναμικό 
κομμάτι της οικονομίας. Πρέπει να 
αφιερώνουν ένα κομμάτι της δυ-
ναμικής τους στα κοινά και όχι να 
επαφίενται στους κόλακες και τους 
«περιφερόμενους» καιροσκόπους 
να τους αντιπροσωπεύουν.

Ο δήμαρχος σε έναν τόπο στις 
ημέρες μας, δεν έχει σαν πρώτη 
του υποχρέωση - όπως γινόταν 
παλιά - να καθαρίζει τους δρόμους 
έξω από τα καταστήματα και να 
φροντίζει για το νερό και τα σκου-

πίδια. Ο Δήμος σε κάθε τόπο, ανά-
λογα με τις πρωτοβουλίες που θα 
αναπτύσσονται σε αυτόν, δύναται 
να αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης για 
την οικονομία του τόπου ή έστω 
«κάστρο» για την περιφρούρηση 
της ανάπτυξης της τοπικής οικο-
νομίας.

Λοιπόν, ας ανασκουμπωθούν 
οι δυνάμεις της εργασίας και της 
αγοράς της Αντιπάρου και ας οργα-
νώσουν μία δική τους πρόταση για 
το μέλλον του πρώτου θεσμού του 
τόπου τους. Μακριά από κομματι-
κές διαφορές, τοπικισμούς, οικο-
γενειοκρατία και τα υπόλοιπα που 
χωρίζουν τους απλούς πολίτες και 
που οδήγησαν την Ελλάδα να είναι 
κατάντημα των μαμμόθρεπτων και 
των απανταχού τεμπέληδων και 
λαμόγιων.

Μέχρι να οργανωθούν, ας δη-
μιουργήσουν μία επιτροπή που 
θα παρεμβαίνει οργανωμένα σε 
κάθε θέμα του νησιού απαιτώντας 
λύσεις από την παρούσα δημοτική 
αρχή. Έτσι, θα βοηθήσουν να σω-
θεί, οτιδήποτε αν σώζεται.

κ. ν. Δραγατησ

Αναζητείται λογική
και επίπεδο
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κατάσταση; Γιατί δεν έχει 
επισκευάσει τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις των σχολεί-
ων; Και τέλος, γιατί δεν έχει 
απαντήσει εδώ και ένα χρό-
νο σε συνεχόμενα έγγραφα 
αιτήματα των συλλόγων; Τα 
έβαλε με όλους και με όλα.

Βρισκόμενος σε πλήρη 
σύγχυση ο κ. Λεβεντάκης 
καθημερινά ψευδολογεί, 
αφού μας κατηγορεί ότι 
ζητήσαμε εμείς, ως αντιπο-
λίτευση, την συζήτηση των 
προβλημάτων των σχολεί-
ων σε μονοθεματικό συμ-
βούλιο, όταν όλοι γνωρί-
ζουν ότι αυτός το πρότεινε 
και εμείς το αποδεχθήκαμε.
Μας κατηγορεί ότι μας είχε 
ενημερώσει για τα προβλή-
ματα των σχολείων και ότι 
αυτά είχαν αντιμετωπισθεί, 

όταν όλοι γνωρίζουν ότι κα-
μιά ενημέρωση δεν είχαμε 
και τα προβλήματα συνε-
χίζουν να υπάρχουν. Εδώ 
δεν θυμόταν ότι επί δύο 
συνεχόμενα χρόνια υπήρ-
χαν τα ίδια έργα στο τεχνικό 
πρόγραμμα του Δήμου μας 
που η παράταξή του είχε 
συντάξει, θα θυμόταν πότε 

μας είχε ενημερώσει;
Κανείς, μέχρι σήμερα δή-

μαρχος σε όλη την Ελλάδα, 
δεν κατηγόρησε συλλόγους 
Γονέων στην προσπάθειά 
τους να καλυτερεύσουν 
τις συνθήκες διαβίωσης 
και μάθησης των παιδιών 
τους. Είναι ο μοναδικός που 
το κάνει, γιατί απλά δεν εν-

διαφέρεται! Καπηλεύεται 
κόπους και προσπάθειες 
άλλων, όταν λέει ότι τα 
έργα πραγματοποιούνται 
αποκλειστικά από εκείνον, 
όμως όλοι γνωρίζουμε ότι 
όλα αυτά ήταν προγραμ-
ματισμένα να γίνουν, πολύ 
πριν αυτός αναλάβει τις 
τύχες του Δήμου μας, δυ-

στυχώς, τα έγγραφα και τα 
γεγονότα τον αυτοδιαψεύ-
δουν. Ας αντιληφθεί επι-
τέλους ο κ. δήμαρχος ότι 
δεν μπορεί να κοροϊδέψει 
κανέναν, καθώς οι πολίτες 
γνωρίζουν την αλήθεια».

Η αντιπολίτευση
Σκούρτη

Από τον συνδυασμό «μέ-
νουμε αντίπαρο» εκδόθη-
κε ανακοίνωση για το θέμα 
δια του επικεφαλής Σωτήρη 
Σκούρτη. Ακολουθεί το σχε-
τικό κείμενο:

«Την πρώτη φορά, πριν 
δύο χρόνια, που ο συν-
δυασμός μας έγραψε για 
«έλλειμμα δημοκρατίας» 
θεωρηθήκαμε αυστηροί. 
Τώρα που η πολιτική συ-
μπεριφορά του Δήμου έχει 
επιδεινωθεί, δείχνοντας 

επιθετικότητα και διάθεση 
αποκλεισμού όχι μόνο στις 
παρατάξεις αλλά και στους 
Συλλόγους, δεν υπάρχει 
αμφιβολία. Μια διαδρομή 
που ξεκίνησε με ένα πνεύμα 
συνεργασίας και μετετρά-
πη σε υβρεολογία, φίμωση, 
πολιτικοποίηση των ζωών 
μας, συκοφάντηση και –
πρόσφατα- ψευδολογίες, 
δεν τιμά κανέναν. Μαζί με 
τα σφυριά της αποχέτευσης 
ο Δήμαρχος φιλοδοξεί να 
ξεθάψει και τα τσεκούρια 
του πολέμου, αλλά δεν θα 
ακολουθήσουμε.

Κάνουμε δε ξεκάθαρο ότι 
η δήθεν συνεργασία μας με 
τη μείζονα αντιπολίτευση 
περιορίζεται στην κατάθε-
ση κοινών αιτημάτων, ώστε 
να βρουν θεσμικά το δρό-
μο τους για συζήτηση  στις 

δημοτικές συνεδριάσεις. θα 
είχε μάλιστα αποφευχθεί, 
εάν δεν είχαν καταχωνια-
στεί στα συρτάρια του Δή-
μου τα πολλαπλά αιτήματα 
του συνδυασμού «Μένουμε 
Αντίπαρο» για ζητήματα που 
άπτονται του γενικού συμ-
φέροντος και της βελτίωσης 
της καθημερινότητάς μας. 
Η ανακοίνωση του Δήμου, 
ατυχής έμπνευση κάποιου 
ευφάνταστου κειμενογρά-
φου, ανακάλυψε τους αρχι-
τέκτονες της καταστροφής 
στο πρόσωπό μας. Η υπερ-
βολή όμως απέχει λίγο από 
τη χυδαιότητα. Καλό είναι 
να είμαστε όλοι προσεκτικοί 
στις δημόσιες διατυπώσεις 
μας στην κρίσιμη περίοδο 
που έρχεται.

Εκ του συνδυασμού Μέ-
νουμε Αντίπαρο».

Ο Δημαρχοσ Γ. Λεβεντάκης Ο Γ. Βασιλόπουλος Ο Σ. Σκούρτης
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Ο Στυλιανoσ Ν. Σπανός μετά 
από την ολοκλήρωση των προ-
πτυχιακών και μεταπτυχιακών 
σπουδών του και ενδεκαετή 
επαγγελματική εμπειρία στη Λο-
γιστική - Ελεγκτική επέστρεψε 
στη Πάρο και άνοιξε λογιστικό 
- φοροτεχνικό γραφείο στη 
Παροικία (θέση Βαγιά, μετά από 
το φροντιστήριο αγγλικών της κ. Δανιηλοπούλου).

Οι προϋποθέσεις
Είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-

νών, του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσε-
ων. Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο στη Λογιστική & Χρηματο-
οικονομική καθώς και μεταπτυχιακό τίτλο επαγγελματικής 
κατάρτισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και κάτοχος 
άδειας Α’ τάξης.

Η επαγγελματική του πορεία  ξεκίνησε το 2002 στο 
λογιστικό γραφείο του Αλέξανδρου Μπογιατζή, ως βοηθός 
λογιστή. Το 2003 πήγε στο Σώμα Ορκωτών Λογιστών 
(Σ.Ο.Λ)  και την ελεγκτική εταιρεία Συνεργαζόμενοι Ορκω-
τοί Λογιστές Α.Ε. όπου απέκτησε το τίτλο του «Ορκωτού 
Ελεγκτή Λογιστή» ύστερα από οκταετή εμπειρία και παράλ-
ληλη απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου επαγγελματικής 
κατάρτισης του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η 
συσσωρευμένη εμπειρία του από το 2002 περιλαμβάνει 
τακτικούς όσο και έκτακτους ελέγχους, μετατροπές -συγ-
χωνεύσεις εταιρειών, κατάρτιση ενοποιημένων οικονομι-
κών καταστάσεων ομίλων επιχειρήσεων. Έχει ασχοληθεί 
επίσης με την λογιστική και χρηματοοικονομική οργάνωση 
και παρακολούθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Υπηρεσίες
Δραστηριοποιείται στην παροχή φοροτεχνικών, λο-

γιστικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών για κάθε 
είδους επιχειρήσεις - εταιρείες, ελεύθερους επαγγελ-
ματίες και ιδιώτες με έμφαση στην ποιότητα την συνέπεια 
και στην αποτελεσματικότητα.

Στόχος του γραφείου του  είναι η οργάνωση και η 
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, που να ανταπο-
κριθούν και να καλύψουν τις  ανάγκες των πελατών, με 
βασικό στόχο τη δημιουργία μίας μακροχρόνιας σχέσης 
εμπιστοσύνης.
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ΠωΛησεισ οικοΠεΔων

o Πάρος (Θαψανά), ορεινό 
κτήμα (15 λεπτά από Παροι-
κιά) 15.604τ.μ. με κατοικιά, 
αποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και πολ-
λά οπωροφόρα. Ηλεκτροδο-
τείται με φωτοβολταϊκά. Επι-
πλωμένο. Θέα. Τιμή 165.000 
ευρώ
Τηλ. 6932285768

o Πάρος (Καμάρι Αγκαιριά), 
αγρόκτημα 8 περίπου στρ., 
σε ήσυχο μέρος, οικοδομή-
σιμο. Τιμή 75.000 ευρώ Ευ-
κολίες, ανταλλαγές, έκπτωση 
στα μετρητά.
Τηλ. 6932285768

o Πωλούνται οικόπεδα 
1) στην Νάουσα, Αμπελάς 
προς Παλιόπυργος, ευκαι-
ρία 6.600 τ.μ., επίπεδο, θέα 
θάλασσα, καλλιεργήσιμο 
γίνεται γεώτρηση, επίπεδο 
60.000 ευρώ ή και για κα-
τοικία 2) στον Δρυό, ευκαιρία 
1000 τ.μ., σχεδίου με άδεια 
8 διαμερίσματα Χ 50 τ.μ., πι-
σίνα, θέα θαυμάσια, πωλεί-
ται 100.000 ευρώ, ή 95.000 
ευρώ και ένα 50 τ.μ.μ στα 
μπετά διαμέρισμα, 3) στην 
Νάουσα σχεδίου 300 τ.μ., 
οικοδομήσιμο, τιμή 75.000 
ευρώ και 4) Άγιοι Ανάρ-
γυροι 300 τ.μ., λίγα μέτρα 
από αμμουδιά, άδεια τρείς 
μεζονέτες.
Τηλ. 6944856105
22840-52225

o Στη Μάρπησσα, οικόπε-
δο 1.000 τ.μ., εντός σχεδί-
ου, γωνιακό, οικοδομήσιμο, 
κτίζει 112 τ.μ., κατάλλη-
λο και για επαγγελματική 
χρήση, μεσίτες δεκτοί, τιμή 
110.000ευρώ, συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6975/943381, 12:00 
- 21:00

o Πωλείται οικόπεδο 
στην Αντίπαρο ένα στρέμ-
μα, στον Άη Γιώργη στον 
οικισμό των χρυσοχό-
ων. Τηλ.:  2107647509, 
6974876485 

o Πωλείται κτήμα 13 στρέμ-
ματα στον Κώστο 500 μ από 
την πλατεία του χωριού με 
ελιές, αμυγδαλιές, συκιές και 
αμπέλια. Τηλ.: 2107647509, 
6974876485

ΠωΛησεισ οικιων

o Πάρος μονοκατοικία 
(Καμάρι Αγκαιριά), 100τ.μ., 
2 Υ/Δ, 2 μπάνια, σαλόνι με 
τζάκι, καλοριφέρ, κτήμα 
1800τ.μ. με 10 ελιές, αμπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. 115.000 ευρώ 
Έκπτωση στα  μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Κατασκευαστής.
Τηλ. 6932285768 

o Πάρος (Αλυκή), πέτρινη 
οικία πρώτου ορόφου 129 

τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 
μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική 
κατασκευή. Τιμή 165.000 
ευρώ. Έκπτωση στα μετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δεκτές.
Τηλ. 6932285768

o Πάρος, από κατα-
σκευαστή λόγο ανά-
γκης  πωλούνται σε 
διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισμού  από 60 έως 
150τμ σε τιμές κάτω 
του κόστους, πολύ μι-
κρή προκαταβολή, 
πολλές δόσεις . www.
paroshomes.livadas.
de, τηλ. 6932285768

o Πάρος (Καλαμαύκα), 
καινούρια πετρόχτιστη οικία 
70τ.μ. σαλόνι, 2 υ/δ, 2 μπά-
νια, θέα θαλάσσης, βερά-
ντες, πέργολες, καλοριφέρ, 
κήπος, 108.000 ευρώ. Έκ-
πτωση στα μετρητά, ευκολί-
ες, ανταλλαγές δεκτές. 
Τηλ. 6932285768

o Πωλούνται οικίες, 1) στον 
Δρυό καινούρια, σχεδίου, 40 
τ.μ., - 60 τ.μ., 2) στην Νά-
ουσα 96 τ.μ., 55 τ.μ., 340 
τ.μ., τρία επίπεδα με τέσσερα 
διαμερίσματα.
Τηλ. 6944856105
22840-52225

ενοικιαΖεΤαι

o Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 3 δωματίων, σαλό-
νι, κουζίνα, με καλοριφέρ 
και θέα στη θάλασσα. Τηλ.: 
6977157381, 22840 
92146

o Ενοικιάζεται επαγγελ-
ματικός χώρος 62 τ.μ. στα 
λιβάδια της Παροικίας, ισό-
γειος, κατασκευή ‘94, καλή 
κατάσταση, ανακαίνιση ‘10, 
σε εμπορική τοποθεσία με 
όλα τα λοιπά καταστήμα-
τα ενοικιασμένα, τιμή 350 
ευρώ. Τηλ.: 6979727616.

o Ενοικιάζεται δυάρι 55 
τ.μ. και τριάρι 104 τ.μ. με 
αυτόνομη θέρμανση, στη 
θέση Σταυρός Παροικίας 
Πάρου.
Τηλ.: 22840 23944, Κιν.: 
6944 585600

o Ενοικιάζεται σπίτι στο 
κέντρο Παροικίας περιοχή 
Αλιγαριά με 2 κρεβατο-
κάμαρες, σαλόνι, κουζίνα, 
μπάνιο, aircodition. Τηλ.: 
6937437390 

o Ενοικιάζεται σπίτι στη 
Νάουσα απέναντι από τα 
ΚΤΕΛ με 1 κρεβατοκάμα-
ρα, σαλόνι, κουζίνα, μπά-
νιο τζάκι, καλοριφέρ. Τηλ.: 
6937437390

o ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γραφείο 
απέναντι από το λιμάνι, 1ος 
όροφος, εμβαδόν 54 τ.μ.
Τηλ. 22840-22040, κιν.  
6973530583

o Ενοικιάζεται καινούριο 
διαμέρισμα στον Πειραιά, 
πλησίον ηλεκτρικού σταθ-

μού. Επιπλωμένο, με air 
condition και αυτόνομη 
θέρμανση. 
Τηλ.: 6977 464071  

o Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον παραλιακό Παροικιάς, 
στην περιοχή Λιβάδια.
Ιδανικό για καφετέρια, έτοι-
μο για χρήση. Τηλ.: 6973 

036961
o Ενοικιάζονται στην 
Νάουσα τεσσάρι 420,00 
ευρώ, δυάρι επιπλωμένο 
τιμή 300,00 ευρώ, δυά-
ρι τιμή 250,00 ευρώ και 
studio τιμή 150,00 ευρώ.
Τηλ. 6944856105
22840-52225

o Ενοικιάζονται γκαρσο-
νιέρα επιπλωμένη με θέα 
στη θάλασσα και αποθήκη 
200 και 150
Τηλ: 6986705826 

o Ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα στο Κρωτήρι 
Παροικίας, με αυτόνο-
μη θέρμανση, πάρκινγκ, 
εκπληκτική θέα.
Τηλ: 22840-28334
22840-24028 

o Ενοικιάζεται οικόπεδο 
1200 m2 περίπου, για 
επαγγελματική χρήση. 
Με πρόσωπο στον περι-
φερειακό Παροικιάς στη 
θέση Φλόγα, πλησίον 
δημοτικού χώρου στάθ-
μευσης. Τιμή 700 ευρώ/
μήνα. 
Τ.: 6978 403252, 
210 5818196, 6945 
885770. κα Μαριάννα

o Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
78 τ.μ, 2 υπνοδωμάτια, 
λουτρό, κουζίνα - σαλόνι 
ενιαία, σύγχρονης ποιοτικής 
κατασκευής.
Λιαροκόπι Παροικιάς.
Πληρ.: 22840 21545, κιν.: 
6973 416872.

o Ενοικιάζεται οροφοδι-
αμέρισμα 126 τ.μ. εντός 
οικισμού Αλυκής. Έτος κα-
τασκευής 2008, 3 Υ/Δ, 2 
μπάνια, αυτόνομη θέρμαν-
ση, ηλιακός, τζάκι, κλειστό 
γκαράζ. 
Τηλ.: 6948 060721

o Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
δυάρι στην περιοχή Κακάπε-
τρα Παροικίας με αυτόνομη 
θέρμανση, ΔΕΗ, και νερό. 
Τηλ.: 6974 489697

ΠωΛηση εΠιΧειΡησησ 

o Πωλείται επαγγελματι-
κός εξοπλισμός για χώρους 
μαζικής εστίασης σε άριστη 
κατάσταση με τιμές ευκαι-
ρίας. για πληροφορίες στο 
τηλ.: 6973036961

o Πωλείται επιχείρηση 
λευκών ειδών - υφασμά-
των με μεγάλο πελατολό-

γιο σε σημείο άμεσης προ-
βολής. Τηλ.: 2284023405 / 
6936906626 

εΡγασια- ΖηΤηση

o Ζητείται κυρία ή κύριος 
για κουζίνα παραδοσια-
κού καφενείου. Μεζέδες, 
τηγάνι κ.λ.π Μικρό παρα-
σκευαστήριο σε ρακάδικο. 
Εμπειρία σε τηγάνι και πα-
ρουσίαση πιάτων. Αμοιβή 
σύμφωνα με ικανότητες. 
Παρέχεται διατροφή.
Τηλ. επικοινωνίας: 
6944346634  (Παναγιώ-
της).

o ΖΗΤΕΙΤΑΙ 
ΚΟΠΕΛΑ /ΕΛΛΗΝΙΔΑ  
ΜΕ ΑΡΙΣΤΕΣ 
ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ/
ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ΚΑΙ
ΑΠΟΤΡΙΧΩΣΗΣ 
ΜΕ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΚΑΙ ΑΔΕΙΑ 
ΕΞΑΣΚΗΣΕΩΣ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΤΗ 
ΠΑΡΟ. 
ΤΗΛ.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
6970040798

o Κυρία ηλικίας 47 ετών 
με εμπειρία. Αναζητά ερ-
γασία ως οικιακή βοηθός 
για όλο τον χρόνο η για 
καλοκαιρινούς μήνες. Τηλ.: 
6932723292

o Μάγειροι – Μαγείρισσες 
(Όχι Σεφ) για εστιατόριο 
στην Αντίπαρο 
από Ιούνιο έως Σεπτέμ-
βριο.
Τηλ.: 2610331831, 
2610318555

o Ζητάμε άμεσα 
5 άτομα για 
συνεργασία 

σε τοπικό και 
πανελλαδικό 

επίπεδο.
Σκοπός  

η προώθηση 
προϊόντων ευρείας 
κατανάλωσης και η 
δημιουργία δικτύου 

καταναλωτών & 
συνεργατών 
(Όχι Πλασιέ 
ή Ντίλερ). 
ή εταιρία 

προσφέρει μεγάλες 
προμήθειες και Bonus 

αποδοτικότητας 
(ταξίδια, εταιρικό 

αυτοκίνητο). 
μόνο σοβαρές 

προτάσεις. 
Τηλ.  6981299005 

o ΑΜΕΣΑ ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ 
ΑΤΟΜΑ ΓΙΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕ-
ΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κερδίζοντας 
χρήματα με ημιαπασχόλη-
ση ή πλήρη απασχόληση 
με ελεύθερο ωράριο και 
ανεξάρτητη σχέση συνερ-
γασίας. Παρέχεται δωρε-
άν συνεχής εκπαίδευση 
και προοπτική μεγάλης 
εξέλιξης.
τηλ. επικοινωνίας 
6983677832 

o Ζητείται μάγειρας ή 
βοηθός μάγειρα από εστια-
τόριο στη Νάουσα.

Email: info@pervolaria.gr
Τηλέφωνο:  6937423962

o Ζητείται υπάλληλος για 
γραμματειακή υποστήριξη, 
απαραίτητα προσόντα η 
πολύ καλή γνώση ηλε-
κτρονικών υπολογιστών 
και τουλάχιστον 2 χρόνια 
εμπειρία σε γραμματειακή 
υποστήριξη.
e-mail : kmparos@epapsy.
gr, fax : 2284024911  
 
o Ζητείται μαγείρισσα 
για εργασία Πέμπτη έως 
Κυριακή σε εστιατόριο 
(Ελληνική Κουζίνα). Σε πε-
ρίπτωση ικανοποίησης των 
απαιτήσεων η συνεργασία 
θα είναι μόνιμη. Πληροφο-
ρίες: 6978 795299

εΡγασια- ΠΡοσφοΡα

o Κυρία Ελληνίδα και 
Παριανή, ζητά εργασία 
με αντικείμενο τη φύλα-
ξη και φροντίδα παιδιών. 
Εμπειρία και απόλυ-
τη εμπιστοσύνη. Τηλ.: 
6978219659

o Έλληνας 60 ετών, 
κάτοικος Πάρου, πρώην 
επαγγελματίας οδηγός, 
με γνώσεις κηπουρικής 
και συντήρησης χώρων 
(ηλεκτρικά, υδραυλικά, 
βάψιμο κλπ), κάτοχος 
άδειας security, ζητά 
ανάλογη θέση εργασίας. 
Τηλ.: 6973 008414

o Κυρία Βουλγαρικής 
καταγωγής αναλαμβά-
νει το μαγείρεμα και τις 
δουλειές για σπίτια ή 
ξενοδοχεία. Τηλ.: 6998 
562983
o Αναλαμβάνω καθαρι-
σμό κτημάτων, κοπή χόρ-
των, οικοπέδων, κήπων 
με γεωργικά μηχανήμα-
τα. Τηλ.:6932 316389

o Γυναίκα Ελληνίδα 
προσφέρει εργασία για 
φροντίδα ηλικιωμένων. 
Εμπειρία στη προετοι-
μασία φαγητού και την 
καθαριότητα.
Τηλ.: 6982 068575

o ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΑΣ,  

ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ 

 Ή ΑΤΟΜΑ 
ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ  

ΒΟΗΘΕΙΑΣ. 
ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
6 ΧΡΟΝΙΑ  

ΣΕ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ  
ΚΑΙ 1 ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΗ  

ΚΛΙΝΙΚΗ  
ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ. 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 
698.0.57.29.52

o Νέα γυναίκα αναλαμβάνει 
εργασίες καθαρισμού επαγ-
γελματικών χώρων ή οικιών. 
Επίσης έχει μεγάλη εμπειρία 
στη φύλαξη παιδιών ή ηλικι-

ωμένων.
Πληροφορίες: 6998 817070

ΔιαφοΡα 

o Πωλούνται τρόφιμα, ανα-
ψυκτικά και καφέδες απο εται-
ρεία χονδρικής σε πολύ αντα-
γωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο 
επικοινωνίας 210-7248265 

- 210-7248268

o Πωλείται ολοκαίνουργιο 
επαγγελματικό ψυγείο self 
serves κατάλληλο για super 
market και μανάβικο, ύψους 
1.80 και πλάτους 1.50. Τιμή 
προσφοράς. 
Τηλ: 6975-724046 
και 6973-767942

μικΡεσ αγγεΛιεσ
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ΌμΩΣ ποιος πολίτης που 
θα έδινε προσοχή στα 
λεγόμενα μίας δημο-

τικής αρχής θα πίστευε τις 
ανακοινώσεις της, αν διέκρι-
νε ότι ένα από τα μεγαλύτε-
ρα έργα στην πρωτεύουσα 
του νησιού θα μπορούσε να 
είχε σχεδιαστεί να ξεκινήσει 
με 11.000 ευρώ!!!

Μετά η «κατασκευή»
Μετά από ελάχιστες ημέ-

ρες ξεκίνησε το βαρύγδουπο 
«έργο» της πεζοδρόμησης 
του Περιφερειακού!!! Εμ-
βρόντητοι και απορημένοι οι 
δημότες που έχουν περάσει 
τις τελευταίες ημέρες από το 
σημείο που γίνονται τα «πο-
λύφερνα» έργα παρατηρούν 
ότι στην ουσία πρόκειται για 
κοροϊδία!!!

Με δημοτικά χρήματα που 
κατασπαταλούνται, κατα-
σκευάζεται ένα πεζοδρόμιο 
με πλάτος ένα μόλις μέτρο 
στην αρχή του πιο πολυσύ-
χναστου και του πλέον φαρ-
διού δρόμου της Πάρου. Εύ-
λογα αναρωτιούνται όλοι, τι 
μέριμνα υπάρχει για τα παι-
διά που θα περπατήσουν δια 
αυτού του πεζοδρομίου για 
να πάνε στο σχολείο. Άρα-
γε, τι ασφάλεια τους δίνει 
ένα δημοτικό έργο επί λεω-
φόρου που έχει πλάτος ένα 
μέτρο; Βεβαίως, πολλοί θα 
διερωτηθούν ποια είναι η 
ασφάλεια που έχουν μέχρι 
σήμερα τα παιδιά, που δεν 
υπάρχει καν πεζοδρόμιο; 
αΠαΝΤήΣή: Εμείς δεν είμα-
σταν υπέρ της κατάστασης 
που επικρατεί μέχρι σήμερα 
στον περιφερειακό. Όμως, 
δεν λύνεις ένα πρόβλημα, 
δημιουργώντας ένα πολύ 
μεγαλύτερο πρόβλημα. Χω-
ρίς πεζοδρόμιο το σημείο 
που γίνονται τα έργα, δημι-
ουργούσε ένα «άτυπο» κενό 
δύο μέτρων για την χρήση 
από πεζούς. Με λάθος τρό-
πο μεν, αλλά λειτουργούσε! 
Τώρα, με την κατασκευή 
του πεζοδρομίου, τα δύο 

μέτρα, περιορίζονται στο 
ένα, Διερωτώμεθα. πως θα 
περάσει μία μητέρα με ένα 
καρότσι ή ένα άτομο με ει-
δικές ανάγκες ή δύο αρτιμε-
λής πεζοί που θα θελήσουν 
ταυτόχρονα να περπατήσουν 
επί του κατασκευαζόμενου 
πεζοδρομίου από τις δύο 
αντίθετες κατευθύνσεις του;

Μετά και πάλι ψέμα
Ο δήμαρχος Χρ. Βλαχο-

γιάννης, βλέποντας πως δεν 
αντιμετωπίζει αντιδράσεις 
για το «έκτρωμα» που κατα-
σκευάζει, θέλησε να συνεχί-
σει την πλάκα με την προπα-
γάνδα για το συγκεκριμένο 
«έργο», δημοσιοποιώντας 
και δεύτερη ανακοίνωση 
με φωτογραφίες από την 
«εξέλιξη του έργου».

Δηλαδή, προσπάθησε να 
εμπεδώσει με την επανά-
ληψη, ότι πραγματικά κάτι 
σπουδαίο έχει ξεκινήσει 
στον Περιφερειακό Παροι-
κιάς.

Το κόλπο
Μπροστά στην ανάγκη 

να εμφανίσει δήθεν έργο 
η παρούσα δημοτική αρχή, 
επιδιώκει παράλληλα 
να νομιμοποιήσει κάτι 
καταστροφικό για την 
πρωτεύουσα. Πρόκειται για 
το μεγαλύτερο «ρουσφέτι» 
προσμετρήσιμο σε χρήμα 
που θα έχει γίνει ποτέ σε συ-
γκεκριμένους ιδιοκτήτες από 
δημοτική αρχή στην Πάρο. 
Άμα επιτευχθεί, θα αποβεί 
εις βάρος όλων των υπόλοι-
πων πολιτών του νησιού με 
πολλαπλούς τρόπους (ανισό-
τητα, πολεοδομική υποβάθ-
μιση, κατασπατάληση αξίας 
χρημάτων του δημοσίου 
κλπ).

Και εξηγούμαστε
Από την δεκαετία του 

1970 ο περιφερειακός 
δρόμος έχει δεδομένη γρα-
φειοκρατική υποδομή για το 
πως πρέπει να διαμορφωθεί, 
όποτε οποιαδήποτε δημοτική 

αρχή αποφασίσει να παρέμ-
βει σε αυτόν. Αυτό που δεν 
ξέρουν πολλοί κάτοικοι και 
δημότες στην Πάρο είναι ότι 
το ελληνικό Κράτος έχει 
από τότε αποζημιώσει 
όλους τους ιδιοκτήτες 
ακινήτων επί του περιφε-
ρειακού δρόμου και έχει 
απαλλοτριώσει οριστικά 
λωρίδες γης και στις δύο 
πλευρές του.

Δήμαρχος τότε, ήταν ο Θ. 
μπιζάς που είχε συντελέ-
σει για να ολοκληρωθούν 
οι διαδικασίες με το Κράτος 
δια της τότε Κοινότητας. Από 
τότε και μέχρι σήμερα, καμία 
δημοτική αρχή προ του πο-
λιτικού κόστους και μερικές 
φορές - λόγω έλλειψης συ-
νολικού σχεδίου ανάπλασης 
και κεφαλαίων - δεν κατά-
φερε να κάνει διάνοιξη του 
περιφερειακού στα μέτρα 
απαλλοτρίωσης και στη συ-
νέχεια ανάπλαση με άνετα 
πεζοδρόμια και κανονικές 
θέσεις ολιγόλεπτης στάσης.

Έτσι, έμενε ανέγγιχτος, 
άναρχος και αυθαίρετος ο 
σημαντικότερος δρόμος της 
πόλης του νησιού μας.

Το σκάνδαλο
Καμία δημοτική αρχή 

ωστόσο, δεν τόλμησε να 
κάνει και το εντελώς αντί-
θετο, αυτό δηλαδή που κάνει 
τώρα η δημοτική αρχή Χρ. 
Βλαχογιάννη που βεβαίως, 
γνωρίζει από τα αρχεία του 
Δήμου για τις απαλλοτριώ-
σεις του Κράτους. Δηλαδή, 
κανείς δεν τόλμησε να νο-
μιμοποιήσει τις απαλλοτρι-
ωμένες εκτάσεις ως εντός 
των ορίων των ιδιοκτητών 
που αποζημιώθηκαν, μόνο 
και μόνο επειδή εκείνοι δεν 
έχουν μεταφέρει τα όρια 
των ακινήτων τους ή επει-
δή καμία δημοτική αρχή δεν 
επέλεξε να φτιάξει έναν σω-
στό, πολυσύχναστο εμπορικό 
δρόμο σε ένα Κυκλαδίτικο 
νησί.

Σήμερα κατασπαταλούνται 
δημοτικά χρήματα για να κα-

τασκευαστούν πεζοδρόμια 
ενός μέτρου επί του πρώτου 
περιφερειακού δρόμου του 
νησιού μας!!!

Το εμπόριο
και τα ακίνητα

Ένας δρόμος που δεν μπο-
ρεί να περπατήσει κανείς με 
ασφάλεια είναι μοιραίο να γί-
νει ένας δρόμος στον οποίο 
οι πελάτες θα είναι μόνο 
εκείνοι που θα καταφθάνουν 
με αυτοκίνητο. Αυτό από 
μόνο του στερεί από εμπο-
ρική αξία στα ακίνητα, αλλά 
και στους έμπορους που τα 
ενοικιάζουν, ιδίως τώρα, σε 
συνθήκες κρίσης, όπου η με-
τακίνηση με αυτοκίνητο έχει 
μειωθεί δραματικά. Όμως ο 
περιφερειακός χωρίς την 
κανονική του διάνοιξη και 
ανάπλαση, μειώνει τις συν-
θήκες άνθισης του εμπορίου 
για ολόκληρη την πρωτεύου-
σα, αφού, αν ο ενδεχόμενος 
πελάτης/τουρίστας δεν αφή-
σει το αυτοκίνητο του για να 
περπατήσει την πρωτεύουσα, 
δεν πρόκειται ποτέ να απο-
κτήσουμε ευρύ κύκλο κατα-
νάλωσης, δηλαδή, αυτό που 
επιτυγχάνουν οι αγορές που 
έχουν διαμορφώσει συνθή-
κες πιάτσας (περίπατος - 
αναψυχή - δώρο - σουβενίρ 
- καφές - φαγητό).

Συμπέρασμα
Η δημοτική αρχή Χρ. Βλα-

χογιάννη με «χαντρούλες» 
(δήθεν πεζοδρόμιο) και 
«ρουσφέτι» σε μερικούς 
κοντόφθαλμους πρώην 
ιδιοκτήτες μέτρων επί του 
περιφερειακού, επιθυμεί με 
τις τσαπατσουλιές που έχει 
ξεκινήσει, να χαντακώσει 
οριστικά την πρωτεύουσα 
του νησιού, αφού κλείνει το 
μέλλον ενός κομβικού «πο-
λεοδομικού εργαλείου» ανά-
πτυξης της Παροικιάς μας.

Το γεγονός και η μεθό-
δευση δεν μας εκπλήσσει 
καθόλου. Εσάς;

κ. ν. Δραγατησ
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Δωρεες 
με ξένη τσέπη

Το τελευταιο διάστημα λαμβάνει 
χώρα στην νότια περιοχή της Πάρου 
ένα περίεργο φαινόμενο. Πολίτες με 
ιδιοκτησίες στην ευρύτερη περιοχή της 
Αγκαιρίας και ιδιαιτέρως προς το Φά-
ραγκα καταγγέλλουν ότι κάποιοι τους 
σπάνε τα ρολόγια της ΔΕΗ.

Πρόκειται για ολική καταστροφή των 
γνωστών μετρητών που τοποθετού-
νται συνήθως στην είσοδο των σπιτιών 
προκειμένου να καταμετράται από τους 
υπαλλήλους της ΔΕΗ η κατανάλωση και 
να εκδίδονται οι λογαριασμοί.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφη-
μερίδας μας τα σπίτια τα οποία έχουν 
υποστεί τις καταστροφές καταμετρητών 
είναι εκείνα που το χειμώνα παραμένουν 
κλειστά, εξαιτίας του ότι οι ιδιοκτήτες 
τους δεν μένουν μόνιμα στην Πάρο. 
Πρόκειται για Παριανούς της Αθήνας, 
αλλά και μη Παριανούς που από αγάπη 
στον τόπο μας διαθέτουν ακίνητα στην 
περιοχή για να περνούν τις διακοπές 
τους.

ΔΕΗ και καταναλωτές
Είναι επιβεβαιωμένο ότι οι ιδιοκτήτες 

έχουν ενημερώσει τη ΔΕΗ, καθώς έχουν 
ενημερώσει και την αστυνομία. Επίσης, η 
ΔΕΗ Πάρου έχει ενημερώσει την αστυ-
νομία Πάρου με ξεχωριστές ενέργειες 
από τους μεμονωμένους ιδιώτες, αφού η 
συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθεί-
ται δημιουργεί πρόβλημα, ιδίως, αν το 
φαινόμενο αποκτήσει μαζικότητα.

Ωστόσο, η ΔΕΗ έχει επιβάλει στους 
ιδιώτες που έχουν υποστεί ζημιές να 
πληρώσουν οι ίδιοι τα νέα ρολόγια που 
τοποθετούνται. Κάτι τέτοιο προβλέπεται 
στα «ψιλά» γράμματα των συμβάσεων 
που υπογράφονται μεταξύ ιδιοκτητών 

και ΔΕΗ, σύμφωνα με πληροφορίες από 
στελέχη της εταιρείας.

Αστυνομία
Η αστυνομία της Πάρου έχει κατα-

γράψει τα περιστατικά και προσπαθεί 
με διάφορες μεθόδους να παγιδεύσει 
αυτούς που τα έχουν προκαλέσει.

Βεβαίως, το έργο της εμποδίζεται από 
τις αντικειμενικές συνθήκες που περι-
ορίζουν τις δυνατότητες για εντατικο-
ποίηση των προσπαθειών του τοπικού 
τμήματος. Για παράδειγμα, η δυνατότητα 
αύξησης της συχνότητας των περιπο-
λιών στις απομακρυσμένες περιοχές 
του νησιού, όπου παρουσιάζεται το 
συγκεκριμένο φαινόμενο, δεν μπορεί 
να επιτευχθεί εύκολα. Αφού, αφενός 
δεν υπάρχουν διαθέσιμα στελέχη στο 
τμήμα, αφετέρου δεν υπάρχουν καύσιμα 
για τα περιπολικά.

Ωστόσο, όπως και σε άλλες περιπτώ-
σεις, η αστυνομία της Πάρου προσπαθεί 
να ανταποκριθεί.

Εικασίες
Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάστηκε 

το σενάριο οι δολιοφθορές να οφείλο-
νται σε ομάδα που «εκδικείται» την ΔΕΗ 
για τα χαράτσια και όλα τα υπόλοιπα. 
Ωστόσο, σοβαρότερα εξετάζεται η εκδο-
χή να πρόκειται για ομάδα διαρρηκτών 
που δοκιμάζει τις αντιδράσεις των ιδι-
οκτητών των ακινήτων και της αστυνο-
μίας, όταν κόβεται το ρεύμα και παύει 
να λειτουργεί ο συναγερμός μετά από 
κάποιο χρονικό διάστημα ενεργοποίησης 
μέσω εφεδρικών πηγών.

Εννοείται ότι όπου δεν υπάρχουν αντι-
δράσεις, επέρχεται η στοχοποίηση και 
η διάρρηξη.

σπάνε ρολόγια Δέη
στον Φάραγκα
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ΤήΝ ΤεΤαρΤή 20|3 
πραγματοποιήθηκε μία 
πολύ σημαντική ενημε-

ρωτική εκδήλωση στην Πα-
ροικιά της Πάρου. Μία ομάδα 
νέων αγροτών που δρουν 
εδώ και καιρό στο νησί μας 
συνεργάστηκε με το Επιμε-
λητήριο των Κυκλάδων για 
να συνδιοργανώσουν μία 
διανησιωτική εσπερίδα με 
αντικείμενο τις νέες καλ-
λιέργειες που μπορούν να 
αναπτυχθούν στις Κυκλάδες, 
άρα και την Πάρο, και τους 
τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να πετύχουν οι 
αγρότες στη νέα εποχή.

Το πλαίσιο
Όσοι παρευρέθηκαν είχαν 

τη δυνατότητα να ενημερω-
θούν από πολύ σημαντικούς 
ανθρώπους της νέας αγρο-
τικής οικονομίας που προ-
σπαθεί να αναπτυχθεί σε 
διάφορα μέρη της χώρας. 
Οι περισσότεροι από αυτούς 
ήταν ειδικευμένοι επιστή-
μονες που έχουν διακριθεί 
στα δημόσια ερευνητικά 
κέντρα της χώρας, αλλά με 
εφαρμογές τους που έχουν 
συμβάλει ήδη και βοηθούν 
καθημερινά, αποτελεσματι-
κά, την ανάπτυξη ιδιωτικών 
προσπαθειών ανά την Ελ-
λάδα.

Κοινό χαρακτηριστικό 
όλων όσων μίλησαν ήταν το 
ότι πιστεύουν στην δραστή-
ρια, πιστοποιημένη και με-
γάλης προστιθέμενης αξίας 
αγροτοκτηνοτροφική δραστη-
ριότητα. Δεν έχουν σχέση με 
το μέχρι σήμερα καθιερω-
μένο πρότυπο αγρότη που 
ασχολείται με επιδοτήσεις, 
χαμένα λεφτά και χαμένο 
καρπό ή εκείνον που κάθεται 
στο καφενείο περιμένοντας 
το Κράτος να του λύσει όλα 
τα προβλήματα.

Στην αίθουσα 
της Πάρου

Η κεντρική εκδήλωση 
γινόταν στην αίθουσα του 
Επιμελητηρίου στην Σύρο. 
Όμως μέσω τηλεδιάσκεψης 
είχαν συνδεθεί μεταξύ τους 
τα γραφεία του Επιμελητη-
ρίου που υπάρχουν στα νη-
σιά Άνδρου, Θήρας, Μήλου, 
Μυκόνου, Νάξου, Πάρου και 
Τήνου. Έτσι, καθώς οι ομι-
λητές παρουσίαζαν τα θέ-
ματα τους στην αίθουσα της 
Σύρου, εκείνοι που παρευ-
ρέθηκαν στην αίθουσα της 
Πάρου είχαν τη δυνατότητα 
να τους παρακολουθούν, 
ακόμα και να παρεμβαίνουν 
στη συζήτηση, εφόσον θα το 
επιθυμούσαν.

Η αίθουσα της Πάρου 
γέμισε μέχρι έξω, κάτι που 
ενθάρρυνε την ομάδα νέων 
αγροτών που κάθε μέρα με-
γαλώνει στο νησί μας. Είναι 
χαρακτηριστικό και όχι τυ-
χαίο, ότι από όλα τα νησιά 
των Κυκλάδων που συμμε-
τείχαν στην εκδήλωση και 

από όλους τους ομιλητές 
που είχαν κληθεί να συμ-
μετέχουν στην εκδήλωση, 
ο Κυκλαδίτης αγρότης που 
είχε επιλεγεί να μιλήσει στην 
εκδήλωση από τους διοργα-
νωτές της Σύρου, ήταν ο πα-
ριανός αρσένης Λουκής. Οι 
πρωτότυπες και αποδοτικές 
καλλιέργειες που αναπτύσσει 
τα τελευταία χρόνια στο νησί 
μας, έχουν αναγνωριστεί και 
έξω από αυτό. Όμως από την 
εκδήλωση διαφάνηκε ότι ο 
Α. Λουκής είναι μόνο η κο-
ρυφή του παγόβουνου, αφού 
είναι αρκετοί οι νέοι αγρότες 
που κάνουν εξισου σημαντι-
κά πράγματα στην Πάρο, ενώ 
από τη συζήτηση αναδείχθη-
κε ότι όλοι αυτοί είναι έτοιμοι 
να συνεργαστούν συνεται-
ρικά για να παράξουν νέα 
προϊόντα και να επιλύσουν 
κοινά προβλήματα.

Έτσι, από αυτή την πλευρά, 
με αφορμή την διανησιωτι-
κή ενημερωτική εκδήλωση, 
είχαμε την ευκαιρία να κα-
ταγράψουμε μία λαμπρή και 
ελπιδοφόρα ακτίνα φωτός, 
ειδικά για την Πάρο. Εξαιτίας 
των νέων αγροτών που βρέ-
θηκαν στην αίθουσα, εξαιτί-
ας του ότι κάτι νέο γεννιέται 
από αυτούς για το καλό του 
τομέα αυτού στο νησί μας.

Το περιεχόμενο
Όπως αναφέραμε και στην  

αρχή, στην εκδήλωση αναλύ-
θηκαν τα εξής θέματα:

α) Στρατηγική που πρέ-
πει να ακολουθείται, ώστε 
σε ένα νησί να φτάσουν τα 
προϊόντα της τοπικής καλλι-
έργιας από το χωράφι στο 
ράφι.

β) Το νέο πρότυπο αγρό-
τη - επιχειρηματία και η νο-
οτροπία που πρέπει να τον 
διακατέχει για να πετύχει.

γ)  Η σύνδεση των αγρο-

τικών προϊόντων ποιότητας 
με τον πολιτισμό και τον 
τουρισμό.

δ) Η δυνατότητα ενασχό-
λησης με τη μοντέρνα μελισ-
σοκομία.

ε) Η Τυροκομία, η πιστο-
ποίηση και τα νέα προϊόντα 
της.

στ) Τα δεδομένα της σύγ-
χρονης αμπελουγρίας.

ζ) Η ανάπτυξη της αγρο-
τικής δραστηριότητας στις 
εναλλακτικές καλλιέργειες 
(αρωματικά κλπ).

η) Μυστικά για την καλλι-
έργια Μανιταριών και οσπρί-
ων, ενώ παρουσιάστηκαν και 
οι νέες μέθοδοι παραγωγής 
φυσικών ζωοτροφών από 
ανακύκλωση υπολειμμάτων 
αγροτικής παραγωγής.

θ) Ενημέρωση για τρό-
πους χρηματοδότησης.

Πολύ σύντομα η ομάδα 
των νέων αγροτών Πάρου 
θα παρουσιάσει νέα εκδή-
λωση ειδικού ενδιαφέροντος 
στο νησί μας.

Μας άρεσε πάρα πολύ η 
συγκεκριμένη συνάντηση. 
Τόσο ως προς την ενημέρω-
ση που λάβαμε μαζί με τους 
αγρότες για πολύ σπουδαίες 
προοπτικές που υπάρχουν 
για την αγροτική δραστηρι-
ότητα στο νησί μας, όσο και 
για το γεγονός ότι η εκδήλω-
ση στάθηκε αφορμή για να 
μάθουμε ότι ένας νέος υγιής 
συνεταιρισμός αναπτύσσεται 
στον τόπο μας.

Επίσης, καταλάβαμε ότι το 
ενδιαφέρον των νέων αν-
θρώπων για την υπόθεση 
εδράζεται στο γεγονός ότι 
μιλάμε για δυνατότητες υγι-
ούς οικονομικής ανάπτυξης, 
για ποιότητα ζωής και για 
οφέλη για την κοινωνία του 
τόπου μας από την νέα αγρο-
τική οικονομία που μπορεί να 
αναπτυχθεί.

Συνάντηση 
προπαρασκευής

Η προσπάθεια των νέων 
αγροτών Πάρου είχε ξεκι-
νήσει ένα μήνα νωρίτερα 
στην κατάμεστη αίθουσα 
του Νηρέα στην Νάουσα 
της Πάρου, όπου διεξήχθη 
την Κυριακή 24 φεβρουα-
ρίου μια πρώτη συνάντηση. 
Συντονίστηκε από ομάδα που 
είχε πάρει μέρος στις αρχές 
Φεβρουαρίου σε αποστολή 
στην Θεσσαλονίκη, όπου 
είχαν την ευκαιρία να επι-
σκεφθούν την έκθεση Ζο-
οtecnhia,να πάρουν μέρος 
σε διάφορες εκδηλώσεις 
και να ξεναγηθούν από την 
ΠεΝα (Πανελλήνια Ένωση 
Νέων Αγροτών) στην παρου-
σίαση πετυχημένων πρακτι-
κών νέων αγροτών.

Ο σκοπός της συνάντησης 
στο Νηρέα ήταν αφενός να 
μοιραστούν με όλους τους 
παραγωγούς της Πάρου τις 
γνώσεις και εμπειρίες που 
απόκτησαν, και αφετέρου να 
προβούν στην σύσταση μιας 
ομάδας παραγωγών, κάτω 
από μια κοινή «ομπρέλα» 
αξιών και αντιλήψεων, που 
θα τους δώσει την δυνατό-
τητα να σχεδιάσουν και να 
υλοποιήσουν με τον πιο απο-
δοτικό τρόπο την παραγωγή 
και τη διάθεση των προϊό-
ντων τους.

Οι συζητήσεις που έγιναν 
στη συνάντηση της Νάου-
σας ήταν περίπου όλες στο 
ίδιο μήκος κύματος, πράγμα 
που αποδεικνύει νέα ωρι-
μότητα της κοινωνίας των 
αγροτών, και πιο συγκεκρι-
μένα σε αυτή τη περίπτωση 
των νέων που επιθυμούν 
να ασχοληθούν με την γε-
ωργία.Εκφράστηκε η επιθυ-
μία να απαλλαγούν από τις 
λανθασμένες πρακτικές του 
άμεσου παρελθόντος και να 

βρουν πραγματικές λύσεις 
στα προβλήματα τους. Εν-
θαρρυντικό είναι ότι η αντί-
ληψη των νέων αγροτών, 
όπως εκφράστηκε, δεν εί-
ναι να δραστηριοποιηθούν 
αποσκοπώντας μόνο στο 
μέγιστο οικονομικό όφελος, 
άλλα και στην αναβάθμιση 
των κοινωνικών σχέσεων, 
της αλληλεγγύης και της 
ποιότητας ζωής.

Έτσι, ενώ εκφράστηκαν τα 
μειονεκτήματα που υπάρ-
χουν για την γεωργία στα 
νησιά μας που είναι η έλ-
λειψη βασικών πόρων όπως 
το νερό και η αγροτική γη, 
εμφανίστηκε να είναι κατα-
νοητό ότι δεν θα είχε νόημα 
να στοχεύουμε στον μεγά-
λο όγκο παραγωγής, αλλά 
στην παραγωγή προϊόντων 
υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, κατά προτίμηση βι-
ολογικής καλλιέργειας και 
ντόπιας προέλευσης, που 
θα μπορέσουν να γίνουν 
επώνυμα είτε με branding 
είτε με πιστοποιήσεις. Επίσης 
κατανοητό εμφανίστηκε να 
είναι το μεγάλο πλεονέκτημα 
για την γεωργία που είναι το 
γεγονός ότι είμαστε τουρι-
στικός προορισμός, πράγμα 
που μπορεί να προσφέρει 
μια άμεση, ιδανική αγορά 
στα αγροτικά προϊόντα ποι-
ότητας.

Όλοι όσοι παρευρέθηκαν 
στην πρώτη συνάντηση της 
Νάουσας έδειξαν ότι είχαν 
συνείδηση πως ο τρόπος με 
τον οποίο έχει τελματωθεί 
η συνεταιριστική αγροτική 
δραστηριότητα στον ΑΣΠ, 
δεν τους αφήνει περιθώρια 
να περιμένουν υποστήριξη 
από αυτό που δημιούργη-
σαν οι πρόγονοι τους Πα-
ριανοί αγρότες. Δυστυχώς, 
οι νέοι Παριανοί αγρότες 
που βρέθηκαν στην αίθουσα 

του ΝΗΡΕΑ έχουν αποκαρδι-
ωθεί από το αρρωστημένο 
καθεστώς του ΑΣΠ γι’ αυτό 
και από το ξεκίνημα τους 
κινούνται έξω από αυτό.

Βεβαίως, η νυν διοίκηση 
του αΣΠ παρατηρώντας τις 
εξελίξεις αυτές θα έπρε-
πε να είχε δηλώσει την 
παραίτησή της από ευθι-
ξία, όμως προφανώς, δεν 
μπορούμε να ζητάμε τέτοιες 
πολυτέλειες.

Άραγε, ποια μεγαλύτε-
ρη προσβολή υπάρχει για 
κάποιον που διοικεί έναν 
τομέα, όταν το πιο ελπιδο-
φόρο κομμάτι του οργανι-
σμού για τον οποίο έχει την 
ευθύνη – οι νέοι επαγγελ-
ματίες – βλέπει να κινούνται 
με πρωτοβουλίες για κάτι 
καινούργιο, πέρα, έξω και 
χωρίς αυτόν;  

Η Χρυσή Αυγή
Με αφορμή την εκδήλωση 

ενημέρωσης νέων αγροτών, 
η τοπική οργάνωση της Χρυ-
σής Αυγής δημοσιοποίησε 
στις 13|03 ανακοίνωση. 
Όσο αφορά την ανάλυσή της 
για το πώς ο αγροτικός το-
μέας της χώρας έφτασε σε 
κατάσταση «εξάρθρωσης», η 
ανακοίνωση της Χρυσής Αυ-
γής καταγράφει ως αίτια τα 
ίδια με αυτά που έχουν από 
χρόνια παρατηρήσει όλα τα 
κόμματα (ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ κλπ) 
εκτός της Νέας Δημοκρατίας 
και του ΠΑΣΟΚ που ευθύ-
νονται για τα αποτελέσματα 
που ζούμε σήμερα.

Όσο αφορά και τις προ-
τάσεις, επίσης δεν διαφέρει 
η συλλογιστική της Χρυσής 
Αυγής από αυτά που προ-
τείνουν τα κόμματα της 
αντιπολίτευσης και μάλιστα 
με μείγμα προτάσεων που 
έχουν κατατεθεί ήδη από 
τους Οικολόγους Πράσι-

νους, τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ 
(ομάδες παραγωγών, βιολο-
γική καλλιέργεια, επιδότηση 
αγροτικής παραγωγής, μη-
τρώο αγροτών, ανακύκλωση 
κλπ).

Υπάρχει ωστόσο και μία 
διαφορά: ότι η Χρυσή Αυγή 
προτείνει την διαγραφή των 
χρεών των αγροτών στα 
πρότυπα – όπως αναφέρε-
ται στην ανακοίνωση – του 
σχετικού μέτρου που εφάρ-
μοσε κατά την «επταετία» 
το «στρατιωτικό καθεστώς», 
όπως το χαρακτηρίζει η ανα-
κοίνωση. Δηλαδή η χούντα, 
η δικτατορία, όπως λέγεται 
κανονικά, για να κυριολε-
κτούμε. Τα μέσα επιβολής 
ήταν στρατιωτικά. Τα μέλη 
του δικτατορικού καθεστώ-
τος ήταν μεν οι πρωταίτιοι 
στρατιωτικοί ως πυρήνας, 
αλλά μετείχαν και άλλοι στη 
διαμόρφωση του συνολικού 
μορφώματος παράνομης και 
αντισυνταγματικής επιβολής 
της εξουσίας. Όλοι μαζί σύ-
στησαν ένα παράνομο δι-
κτατορικό καθεστώς και 
όχι μόνο ένα «στρατιωτικό 
καθεστώς» που έχει αναφο-
ρά μόνο στον τρόπο κτήσης 
της εξουσίας και στην ιδιό-
τητα των εχόντων την πρω-
τοβουλία, χωρίς αναφορά 
στον συνολικό παράνομο 
χαρακτήρα του συστήματος 
που επικράτησε τότε.

Βεβαίως, η άποψη άλ-
λων είναι ότι η διαγραφή 
χρεών από τη χούντα δεν 
ήταν τίποτε άλλο από προ-
σπάθεια εκμαυλισμού των 
αγροτών πανομοιότυπη με 
αυτή της κατασπατάλησης 
των ευρωπαϊκών κονδυλί-
ων με τις ευλογίες ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ που ζήσαμε τα τε-
λευταία χρόνια. Απλώς, τότε 
ήταν εσωτερική υπόθεση, 
ενώ τα τελευταία χρόνια 
εμπλεκόταν και η Ευρω-
παϊκή Ένωση. 

Γι’ αυτό κατά τη γνώμη 
μας, η όποια διαγραφή θα 
πρέπει να συναρτηθεί με τη 
διαπίστωση για τον τρόπο 
που χρησιμοποιήθηκαν τα 
χρήματα των επιδοτήσεων 
τα τελευταία χρόνια (σ.σ: 
γιατί να τα χαρίσουμε στους 
κομματάρχες που τα έκαναν 
καταθέσεις, πούρα και πόρ-
σε καγιέν;), αλλά και με το 
πόσο και τι θα παράγει ο 
κάθε αγρότης στο πλαίσιο 
μίας εθνικής ανασυγκρότη-
σης του τομέα. Αν κάποιος 
αγρότης δεν έχει σκοπό να 
βοηθήσει με τη επαγγελ-
ματική συμπεριφορά του τη 
βελτίωση του προϊόντος, να 
συνδράμει με συνεννόηση 
την τοπική παραγωγή, να 
προσέχει την υγιεινή και 
την προστασία του περιβάλ-
λοντος, τότε γιατί να δια-
γραφούν τα χρέη του που 
θα λείψουν από το κοινό 
– κρατικό ταμείο; Εκτός αν 
συμφωνεί με αυτά η Χρυσή 
Αυγή…
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οί νέοί Αγροτέσ

στην Πάρο και τις Κυκλάδες

προχωρούν θαυμάσια μόνοι

Εμβροντητοι μένουν όσοι πληροφο-
ρούνται ότι την προηγούμενη εβδομά-
δα πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση του 
διοικητικού συμβουλίου του Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού Πάρου, δηλαδή της 
πρώην «Ένωσης», κατά την οποία το 
ένα και μοναδικό θέμα που απασχόλησε 
για ώρες ήταν το πως θα διευθετηθούν 
φήμες για ερωτικές περιπτύξεις μεταξύ 
ατόμων του προσωπικού της ΑΣΠ!!! 

Κάθε φαντασία για το πόσο χαμηλά 
μπορεί να ρίξει το επίπεδο  του συνε-
ταιρισμού ο νυν πρόεδρος Ν. Τσιγώνι-
ας και ο Δ/ντης αλ. Γκόκας, οφείλουμε 
να παραδεχτούμε ότι έχει ξεπεραστεί.

Ενώ οι δύο αυτοί άνθρωποι έχουν 
οδηγήσει στο πλήρες αδιέξοδο την 
ΑΣΠ, αντί να συνεδριάζουν για τα σο-
βαρά αδιέξοδα και το πως θα λυθούν 
κάποια από τα προβλήματα, έστω, 

αυτοί συνεδριάζουν επί ώρες για να 
λύσουν τα «γκομενικά».... όπως λέει 
και ο λαός μας.

Είναι βέβαιο ότι έχει συντελεστεί η 
απόλυτη κατάρρευση στην «Ένωση».

Κανένας δεν γνωρίζει γιατί τόσο ο 
Ν. Τσιγώνιας, όσο και ο Αλ. Γκόκας δεν 
παραιτούνται από τις θέσεις τους.

Αφού κατέστησαν την «Ένωση» νε-
κρή παραγωγικά, δεδομένου ότι δεν 

πληρώνουν ούτε τους αγρότες, ούτε 
το προσωπικό, και δεν έχουν να πα-
ρουσιάσουν τίποτε προσοδοφόρο για 
τα μέλη εκτός από το σχέδιο ξεπου-
λήματος των ακινήτων της εταιρείας, 
διερωτόμαστε για ποιο λόγο δεν πα-
ραιτούνται από τις θέσεις τους ανα-
λαμβάνοντας την ευθύνη της πλήρους 
κατάρρευσης;

Και τελικά, τι «μέλι» έχει μία «Ένωση» 

την οποία βούλιαξαν;
Είναι κρίμα οι αγρότες της Πάρου 

και ιδιαίτερα οι νέοι, να καταβάλλουν 
καθημερινά εξαντλητικές προσπάθειες 
για να επιβιώσουν ή και να προοδεύ-
σουν, και από την άλλη, οι Ν. Τσιγώνιας 
και Αλ. Γκόκας να κρατούν δέσμια τη 
«Ένωση» σε κατάσταση να μην μπορεί 
να προσφέρει τίποτε στα μέλη της.

Κατάσταση θλιβερή και απαράδεκτη.

πλήρης κατάρρευση στην Ασπ πάρου

Απο τη πρώτη συνάντηση νέων αγροτών Πάρου της 24ης Φεβρουαρίου


