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ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

Πιάστηκε στά Πράσά
ο δημάρχοσ χρ. Βλάχογιάννησ

ο μοΥσικοσ οσιοσ wwf δράση στην Πάρο

νάοΥσά  
 Πάρκο άη γιάννη δετη

εκδήλωση για παιδιά στην Πάρο 
Θέμα οι υγρότοποι

ΣΕΛΙΔΑ 5

ο προϋπολογισμός

ΣΕΛΙΔΑ 8

Οι στημένες προβοκάτσιες
Οι σκοπιμότητες

Έστησε σκευωρία για να κατηγορήσει τον εκδότη Κ. Δραγάτη 
σαν συκοφάντη της Πάρου! 

Για τον μήνα Οκτώβριο

‣ Για τις ημέρες 21 - 22/10 (Δευτέρα – Τρίτη )
Όλα τα φρέσκα γάλατα 1 λίτρου (εξαιρείται Carrefour 1LT) 0,99 €
• Βαφές μαλλιών Palette & Silken Color, όλα τα προϊόντα SYOSS, 
τα αποσμητικά & αφρόλουτρα – 50% ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ 

‣ Για τις ημέρες 23 – 24/10 (Τετάρτη – Πέμπτη)
Κοτόπουλο Μπούτι CRF 2,99 €

‣ Για τις ημέρες 25 – 26/10 (Παρασκευή – Σάββατο)
Παιδικές Πάνες & Μωρομάντηλα Libero  – 35% ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
Σαμπουάν Head & Shoulders και βαφές Koleston  - 50% ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
• Προϊόντα Οδοντικής Περιποίησης ORAL B 
με εξαίρεση των ανταλλακτικών και ηλεκτροκίνητων - 50% ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ
Απορρυπαντικά Πλυντηρίου και μαλακτικά LENOR - 50% ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διανομές στην Αντίπαρο κάθε Τετάρτη και Σάββατο με αγορές άνω των 200 ευρώ
Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των προϊόντων

λάικη 
σΥσΠειρΩση 

Απέτυχαν  
να διαμορφώσουν 

δική τους συνέλευση 
«Συντονιστικού» 

και συμμορφώνονται

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΟΝΤΑΖΙΕΡΑ;
ΑυΤΟ που αποκαλύπτει 

σε αυτό το φύλλο της η 
εφημερίδα μας για τον δή-
μαρχο Πάρου Χρ. Βλαχο-
γιάννη δεν έχει κανένα 
παρόμοιο προηγούμενο 
στην πολιτική της Πάρου, 
ακόμα και στην πολιτική 
ζωή ολόκληρης της χώρας, 
τουλάχιστον τα τελευταία 
χρόνια. Εξηγούμε:

Δεδομένο 1
Η εφημερίδα μας και ο 

δημοσιογράφος/εκδότης 
της Κώστας Δραγάτης 
ασκούν δημοσιογραφική 
κριτική για τα έργα και τις 
ημέρες του δημάρχου Πά-
ρου. Αυτό γίνεται άλλοτε με 
λογικές σκέψεις που εκ-
φράζουν τις απόψεις του 
εκάστοτε συντάκτη και άλ-
λοτε, με δημοσιογραφικά 
ευρήματα, με έγγραφα και 
στοιχεία. Κανείς δεν έχει 
ποτέ τα τελευταία 18 χρό-
νια που ασκεί δημοσιογρα-
φία στην Πάρο και την Αντί-

ΣΤΗΝ τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πά-
ρου ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν ο προϋπολογι-
σμός για το 2014 της δημοτικής εταιρείας Περιβαλλοντικό 
Πάρκου Πάρου Άη Γιάννη Δέτη. Η πρώην υπουργός των κυβερ-
νήσεων του προμνημονιακού ΠΑΣΟΚ Ελ. Παπαζώη, ως πρό-
εδρος της εν λόγω εταιρείας βρέθηκε στην αίθουσα για να 
παρουσιάσει τις απόψεις του διοικητικού συμβουλίου της εται-
ρείας, καθώς και για να παρέχει εξηγήσεις σε όσους από το 
δημοτικό συμβούλιο θα είχαν τυχόν απορίες.

Η συζήτηση
Στο τυπικό σκέλος, η απόφαση που πήρε το δημοτικό συμ-

βούλιο ήταν ομόφωνη υπέρ των εισηγήσεων της Ελ. Παπαζώη 
και σύμφωνα με το σχέδιο που είχε εγκρίνει λίγες ημέρες πριν 
το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας στο οποίο σημειωτέον, 
μετέχουν και μέλη της δημοτικής αρχής.

Η Ελ. Παπαζώη όταν πήρε το λόγο ενημέρωσε πως κατά 
την χρονιά που πέρασε η εταιρεία δοκιμάστηκε πάρα πολύ με 
μεγάλο κίνδυνο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρε-
ώσεις λειτουργίας του χώρου. Αυτό – όπως είπε – συνέβη 

παρο ο Κ. Δραγάτης, αμφισβητήσει τα ρεπορτάζ, δηλαδή αυτά που 
στηρίζονται στο δεύτερο είδος της δημοσιογραφίας που γίνεται από την 
εφημερίδα μας.

Με τις προσωπικές απόψεις του Κ. Δραγάτη, κάποιοι έχουν διαφω-
νήσει, κάποιοι άλλοι έχουν συμφωνήσει. Ελάχιστοι, που δεν μπορού-
σαν να αντιπαρατεθούν με τον λόγο και τα επιχειρήματα, διάλεξαν τον 
δρόμο των αλλεπάλληλων δικαστικών διώξεων εναντίον του Κ. Δρα-
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