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Ψάχνοντας τις μεγάλες «πρωτοβουλίες»
Γ. Λεβεντάκη για το νέο αεροδρόμιο

Αυξάνονται 
και 

πληθύνονται 
τα θύματα
της κρίσης 
στην Πάρο
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ΠΡΙΝ μία εβδομάδα η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος της 
Δημοκρατικής Αριστεράς κατάθεσε υπόμνημα – ερώτηση με θέμα 
την έλλειψη προόδου στα ζητήματα νησιωτικής πολιτικής από την κυ-
βέρνηση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Η συγκεκριμένη ερώτηση κατατέθηκε με την 
υπογραφή και του προέδρου του κόμματος Φ. Κουβέλη ως ενός εκ 
των επερωτώντων βουλευτών. Συμβολική η πράξη, την οποία χρη-

Bγήκε στο αντάρτικο 
της νησιωτικότητας
Έκαναν τον απολογισμό 
του δικού τους Σπιλάνη, 

ερώτημα
∆ηλαδή, περσινά, ξινά, 
σταφύλια ανούσια.

∆ΗΜΑΡ

ΕΠΙΚΕΙΤΑΙ η κατάργηση 
των τελευταίων 
αναχωμάτων 
του νόμου με τα οποία 
προστατεύονταν σε ένα 
βαθμό οι πολίτες έναντι 
των πλειστηριασμών 

ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ;

Για τον μήνα Δεκέμβριο

7 Για τις ημέρες 2 - 3/12 (Δευτέρα - Τρίτη)
• Οίνος λευκός ή ερυθρός Άρκαλος 750ml 1.00€ 
• Ελαιόλαδο CRF 5 λίτρα σε μεταλλικό δοχείο σε τιμή έκπληξη.
• Βρεφικές πάνες και μωρομάντηλα Libero 40% φθηνότερα
• Προϊόντα υγιεινής ενηλίκων ΤΕΝΑ 40% φθηνότερα
• Σερβιέτες και σερβιετάκια Libresse 50% φθηνότερα

7 Για τις ημέρες 4 - 5/12 (Τετάρτη - Πέμπτη)
• Χαρτί κουζίνας 600 γρ. CRF 1.00€
• Προϊόντα Syoss – Fa – Gliss 50% φθηνότερα 
• Κατεψυγμένα τυροπιτάκια CRF 1 κιλού 1,50€ 

7 Για τις ημέρες 6 - 7/12 (Παρασκευή - Σάββατο)
• Ζάχαρη 1 κιλού 0,88€
• Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη 55-60 μεζ. Skip 8.00€

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

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ αυτού του χρόνου θα έχει ορισθεί ένα νομικό 
πλαίσιο που στην καλύτερη περίπτωση θα είναι ελάχιστα κατάλ-
ληλο για νομική «άμυνα» από την πλευρά των πολιτών εμπρός 
στη νέα επίθεση που ετοιμάζουν οι τράπεζες διά της τρόικας 
και της συγκυβέρνησης, εναντίον της περιουσίας των πολιτών 
οπουδήποτε στην Ελλάδα.

Αυτά που λέγονται από οικονομισάριους ότι δεν ενδιαφέρο-
νται οι τράπεζες για να συγκεντρώσουν τα ακίνητα των πολιτών, 
γιατί τάχα δεν θα έχουν τι να τα κάνουν, είναι σκόπιμες τρίχες 
κατσαρές που εξυπηρετούν τα «δουλικά» των κατακτητών της 
χώρας που επιχειρούν να «κοιμίσουν» τους πολίτες για να γίνει 
πιο εύκολη η παράδοσή τους.

Είναι ζήτημα επιβολής νοοτροπίας υποταγής
Τα πάντα ενδιαφέρουν το «σύστημα» που έχει εξαπλωθεί σε 

όλο τον κόσμο σαν γάγγραινα. Οι πολίτες θα πρέπει να καταλά-
βουν ότι αυτούς που τώρα μας επιτίθενται δεν τους ενδιαφέρει 
μόνο η αξιοποίηση περιουσιακών μας στοιχείων με σκοπό την 

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ Η∆Η ΕΝΤΟΣ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5
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ΕΔΡΑ:
Παροικιά Πάρου

Διασταύρωση Γκίκα
Τ.: 22840 28150-1-2

Φ.: 22840 22405
email: asp1@otenet.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δραγάτης Κώστας
Τ.: 6977 695669
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Μαρία Βάσ/κου

ARTWORK:
Ραγκούση Ευγενία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ:
Τ.: 22840 28150
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:

Εξοφλούνται στα γραφεία
της εφημερίδας μας

και για τους συνδρομητές της Αθήνας
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Δημόσιες Υπηρεσίες-Τράπεζες: 180€

Ναοί-Σχολεία-Σύλλογοι: 60€
Ιδιώτες: 30€

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ευρώπη 175€
Αμερική, Αυστραλία 200$

Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ Σύλλογος Αγκαιριάς ανακοίνωσε 
ένα πρόγραμμα συναντήσεων και εκδηλώσεων για τα 
Χριστούγεννα με σκοπό να δοθεί η ευκαιρία στους πολίτες 
του χωριού και όσους άλλους το θελήσουν, να περάσουν 
μέσα σε κλίμα αγάπης και συντροφικότητας τις φετινές 
γιορτές. Η βάση της προετοιμασίας των εκδηλώσεων είναι 
η εθελοντική συνεργασία των μελών του συλλόγου και των 
φορέων του χωριού. Συγκεκριμένα θα γίνουν: 

Το τσάι του Δεκεμβρίου
- Κυριακή 1 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 το καθιερω-

μένο τσάι. 
Ο Μανώλη Ραγκούσης θα συντροφεύσει με τη φωνή 

του σε ωραίες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού. Θα υπάρ-
χει μπουφές με γλυκά και αλμυρά εδέσματα, φτιαγμένα με 
μεράκι από τις φίλες του συλλόγου. Είσοδος 5€.

Άναμμα της Χριστουγεννιάτικης βάρκας
- Την Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου και ώρα 18:30 θα γίνει 

το άναμα της παραδοσιακής βάρκας στην  παραλία της 
Αλυκής. Η χορωδία του Δήμου Πάρου θα τραγουδήσει 
χριστουγεννιάτικα τραγούδια, οι μικροί φίλοι θα έχουν την 
ευκαιρία να ασχοληθούν με διάφορες δραστηριότητες και 
όλοι θα γευτούν λουκουμάδες και ζεστή σοκολάτα. Η εκ-
δήλωση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Τοπική 
Κοινότητα Αγκαιριάς.

Χριστουγεννιάτικο Παζάρι
- Από την Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου έως την Κυριακή 

15 Δεκεμβρίου από τις 6 μ.μ. μέχρι της 9μ.μ. θα λειτουργεί, 
όπως κάθε χρόνο το Παζάρι του συλλόγου. Με τις αγορές 
το κοινό βοηθά στη λειτουργία και το έργο του Πολιτιστικού 
Συλλόγου.

Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια
Την Κυριακή 22/12, ώρα 6μ.μ. προσκαλού-

νται οι μικροί φίλοι  να παρακολουθήσουν την 
αφήγηση χριστουγεννιάτικων παραμυθιών σε 
μια μαγική εορταστική ατμόσφαιρα στο χώρο 
του Συλλόγου.

Χριστουγεννιάτικος καφές
Ανήμερα τα Χριστούγεννα 25/12 μετά τη 

θεία λειτουργία στο χώρο του Πολιτιστικού 
όσοι θέλουν θα μπορούν να πάρουν τον καφέ 
παρέα. Τα παιδιά του χορευτικού θα ψάλλουν 
τα κάλαντα.

Πρωτοχρονιάτικη πίτα
Μετά τη θεία λειτουργία της 1ης του χρόνου 

η ενορία της εκκλησίας θα κόψει στο χώρο του 
Πολιτιστικού Συλλόγου την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα.

ΤΟ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΟ πλέον 
Χριστουγεννιάτικο παζάρι 
του συλλόγου «Αρχίλοχος», 
πλησιάζει! Με ζεστή και 
γιορτινή διάθεση οι φίλοι 
του συλλόγου μαζεύονται, 
οργανώνονται και δέχονται 
συμμετοχές!

Με ανακοίνωση που δη-
μοσιοποίησε ο σύλλογος 
γνωστοποίησε ότι: «Όσοι 
και όσες επιθυμούν να βο-
ηθήσουν εθελοντικά στην 

πραγματοποίηση του γιορ-
τινού διήμερου του συλλό-
γου, καλούνται να επικοινω-
νήσουν με την Γεωργιάδου 
Παλασία στο τηλέφωνο: 
6937034981, έως την Τε-
τάρτη 11 Δεκεμβρίου και 
ώρα 20:00. 

Οι ιδιώτες, επαγγελματί-
ες, σύλλογοι και φορείς που 
ενδιαφέρονται για πάγκο ή 
έχουν την ευχαρίστηση να 
προσφέρουν δώρα για την 

λοταρία, καλούνται να επικοι-
νωνούν με την Δερμεντζό-
γλου Ελένη στο τηλέφωνο: 
6981388050 και e-mail: 
paroscc@gmail.com, έως 
την Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 
και ώρα: 18:00. 

Για προσφορές που αφο-
ρούν το παλαιοπωλείο, οι 
ενδιαφερόμενοι καλούνται 
να επικοινωνήσουν με τον 
Γεμελιάρη Γιώργο στο τηλέ-
φωνο: 6983412417, έως 
την Παρασκευή 13 Δεκεμ-
βρίου και ώρα 20:00».

Χριστουγεννιάτικο Δένδρο στην Εκατονταπυλιανή 
στις 8|12

ΣΤΙΣ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ θα 
πραγματοποιηθεί η εκδήλω-
ση που γίνεται κάθε χρόνο 
στην Πλατεία Παναγίας Εκα-
τονταπυλιανής για το άναμα 
του χριστουγεννιάτικου δεν-
δρου της πρωτεύουσας του 
νησιού μας με την επιμέλεια 
της ΚΔΕΠΑ, και της Τοπικής 
Κοινότητας Δήμου Πάρου.

Στο πλαίσιο αυτής της εκ-
δήλωσης ο Εμποροεπαγγελ-
ματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου θα συμμετέχει με το περίπτερο της γιορτής της Παριανής 
Σούμας. Με σχετική ανακοίνωση ο σύλλογος ζήτησε « …οι παραγωγοί σούμας, που θέλουν να 
προβάλλουν το προϊόν τους και να συμβάλλουν στην γιορτή σούμας, να επικοινωνήσουν με 
το γραφείο του συλλόγου 22840 -22262, καθημερινά από της 10 έως της 2 το μεσημέρι».

Η ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ Ομάδα Δράσης Μάρ-
πησσας εργάστηκε για να ετοιμάσει μαζί με 
όλους τους φορείς και την Τοπική Κοινότητα 
ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα εορταστικών 
κοινωνικών εκδηλώσεων για την περίοδο 
των εορτών, προκειμένου όσοι πολίτες της 
περιοχής θέλουν, να μπορέσουν να περά-
σουν γιορτινά Χριστούγεννα με παρέα τους 
συγχωριανούς τους…

Η πρωτοβουλία 
αποτελεί «μάθημα» 
πως οι πολίτες μπο-
ρούν με συνεργασία 
και αλληλεγγύη να 
φτιάχνουν το περι-
βάλλον τους, χωρίς 
να περιμένουν από 
αδιάφορες τοπικές 
και κεντρικές εξου-
σίες, που χαρακτηρί-
ζονται από έλλειψη 
οράματος κατά κύριο 
λόγο, παρά από τις 
περίφημες … αρμο-
διότητες.

Μάλιστα, αποδεικνύεται ότι οι δυναμικές 
παρέες πολιτών κινητοποιούν και σύρουν τις 
«εξουσίες» στο ρυθμό τους.

Το «μάθημα» για άλλη μία φορά είναι: 
Δεν θα μας σώσει κανένας. Μόνοι μας θα 
σώσουμε τον εαυτό μας, τη διάθεση μας, 
τις γιορτές μας, τα σπίτια μας, τη ζωή μας!

Καλά και ευτυχισμένα Χριστούγεννα 
στους κατοίκους της Μάρπησσας των πολι-
τών που μας εντυπωσιάζει και το Χειμώνα 
και το καλοκαίρι στο ζήτημα της αυτοργά-
νωσης:   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Χριστούγεννα στην Μάρπησσα
• Σάββατο 21 Δεκ. 2013 - 6.30 μμ
Πλατεία Παπαγιώργη Στάμενα
Έναρξη εορταστικών εκδηλώσεων
- Άναμμα του Δέντρου
- Χριστουγεννιάτικη Γιορτή του Συλλόγου

Γυναικών Μάρπησσας με Μοίρασμα Δώ-
ρων από τον Άη Βασίλη

- Κάλαντα από τα Παιδιά του Κατηχητικού
- Μουσική βραδιά
- Μπουφές με Εδέσματα
• Κυριακή 22 Δεκ. 2013 έως και  
Πέμπτη 02 Ιανουαρίου 2014 - 5.00- 
8.00 μμ
Επίσκεψη στη Χριστουγεννιάτικη Πλατεία 
στον Περιβάλλοντα χώρο του Μουσείου Ν. 
Περαντινού
- Σπίτι του Άη Βασίλη
- Σπίτι των Ξωτικών

- Ζαχαρόσπιτο
•  Δευτέρα 23 Δεκ. 2013 - 6.00 μμ  
στην Αγροτολέσχη
- Παράσταση Κουκλοθέατρου - Παιδικό 

Παραμύθι
• Τρίτη 24 Δεκ.2013 - 12.00 στην 
Αγροτολέσχη 
- Προβολή Παιδικής Ταινίας

• Τετάρτη 25 Δεκ. 2013 - 10.00 πμ 
από την Αγροτολέσχη
-  Κάλαντα από τον Σύλλογο Γυναικών Μάρ-

πησσας
• Πέμπτη 26 Δεκ.2013 - 6.00 μμ στην 
Αγροτολέσχη
- Παράσταση Κουκλοθέατρου - Παιδικό 

Παραμύθι
• Παρασκευή 27 Δεκ. 2013 στην Αγρο-
τολέσχη
-  11.00 πμ Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές
-  5.00 μμ Προβολή Παιδικής Ταινίας
• Σάββατο 28 Δεκ. 2013 - 7.00 μμ στην 
Αγροτολέσχη
-  Ομιλία Παπαμανώλη με θέμα: «Η Θεολο-

γική Ερμηνεία της Ιερά  Εικόνο  της Γεν-
νήσεως του Κυρίου, του Θεοφάνους  του 
Κρητός (16ος αιώνας) της Ιεράς Μονής 
Σταυρονικήτα του Αγίου Όρους»

• Κυριακή 29 Δεκ. 2013 στην Αγροτολέ-
σχη
-  11.00 πμ Χριστουγεννιάτικες Κατασκευές
-  5.00 μμ Προβολή Παιδικής Ταινίας
• Δευτέρα 30 Δεκ. 2013 - 6.00 μμ στο 
ΚΑΠΗ 
- Εκδήλωση του ΚΑΠΗ Μάρπησσας Αρχι-

λόχου «Προετοιμαζόμαστε για την Πρω-
τοχρονιά»

• Τρίτη 31 Δεκ. 2013 - 12.00-4.00 μμ 
στην Αγροτολέσχη- Χαριστικό - Ανταλλακτικό 
Παζάρι
• Τετάρτη 01 Ιαν. 2014 - 12.00 Αγρο-
τολέσχη Προβολή Παιδικής Ταινίας
• Πέμπτη 02 Ιαν. 2014 - 6.00 μμ Αγρο-
τολέσχη Μουσική βραδιά – Μπουφές.

Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ Γυναικών Νάουσας Πάρου με ανακοίνω-
σή του ενημέρωσε τα μέλη του για τις παρακάτω δραστη-
ριότητες που αφορούν το επόμενο διάστημα: 

Α) ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Άλλαξε ο τόπος, η μέρα και η ώρα παράδοσης και 

συγκέντρωσης τροφίμων και ειδών πρώτης ανάγκης για 
τους αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας.

Από δω και στο εξής θα συγκεντρώνονται κάθε Σάβ-
βατο 17:00 -19:00 στην Αίθουσα Τέχνης Αγίου Αθανα-
σίου Νάουσας Πάρου.

Σας ευχαριστούμε και πάλι για τη συμμετοχή και τη 
βοήθειά σας στην προσπάθειά μας αυτή.

Β) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ

1. ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΝΕΟΥ Δ.Σ.

Την Κυριακή 1η Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 17:00 
στη Αίθουσα Τέχνης του Αγίου Αθανασίου Νάουσας, θα 
πραγματοποιηθεί η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των 
μελών του συλλόγου, ενώ παράλληλα θα διεξαχθούν και 
οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναλη-
φθεί την ίδια ημέρα και στον ίδιο χώρο στις 18:00.

Τα μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, 
παρακαλούνται να το δηλώσουν μέχρι και την Κυριακή 
1 – 12 - 13 στις 12:00 στα τηλέφωνα: 22840 41503, 
6993950369 κα Ζαμπία Κωβαίου (καθημερινά από 10:00 
έως 12:00) & 22840 51535, 6978446361 κα Μαργαρίτα 
Σπύρου.

2. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΠΑΖΑΡΙ
Ο Σύλλογος Γυναικών Νάουσας Πάρου, διοργανώνει, 

για μία ακόμα φορά, Εορταστικό Παζάρι. Θα πραγματοποι-
ηθεί την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013 από τις 10:00 
έως τις 20:00, στην Αίθουσα Τέχνης του Αγίου Αθανασίου 
στη Νάουσα, και θα συμμετέχουν με δικούς τους πάγκους 
επαγγελματίες και φορείς. Παράλληλα, θα υπάρχουν 
κεράσματα, μουσική και χορός, αλλά και εκπλήξεις για 
όλους. Και φυσικά με την παρουσία του θα τιμήσει όσους 
παρευρεθούν ο Άγιος Βασίλης, ο οποίος καθ’ όλη τη δι-
άρκεια του παζαριού θα υποδέχεται τα παιδιά το σπιτάκι 
του και θα φωτογραφίζεται μαζί τους, ενώ στις 18:00 θα 
μοιράσει τα δώρα του.

Μέρος των εσόδων θα διατεθεί - όπως κάθε χρόνο - σε 
ανθρώπους και οικογένειες με μεγάλη ανάγκη.

Για δηλώσεις συμμετοχής οι επαγγελματίες κι οι φορείς 
παρακαλούνται να επικοινωνήσουν μέχρι και τις 15 Δεκεμ-
βρίου, με την πρόεδρο κυρία Ελευθερία Μπαρμπαρίγου στα 
τηλέφωνα: 22840 51402, 6945533328.

3. ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ
Εορταστική μουσική εκδήλωση διοργανώνει ο Σύλλογος 

Γυναικών Νάουσας Πάρου την Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 
2013 στις 20:00 στην Αίθουσα Τέχνης Αγίου Αθανασίου 
στη Νάουσα.

Με τη συνοδεία ντόπιων μουσικών και με άφθονο κρασί 
και μεζέδες, θα διασκεδάσουν εκείνοι που θα προσέλθουν 
σαν μία παρέα, βοηθώντας για μία ακόμα φορά τους 
συνανθρώπους που έχουν ανάγκη, μιας και τα έσοδα της 
βραδιάς θα διατεθούν για το σκοπό αυτό.

Ετοιμάζεται το παζάρι στον Αρχίλοχο

Χριστούγεννα στην Αγκαιριά

Χριστούγεννα των Πολιτών της δράσης στη Μάρπησσα

Χριστούγεννα – αλληλεγγύη αλλά και εκλογές στις γυναίκες της Νάουσας



330 NOEMΒΡΙΟΥ 2013

Ο ΧΩΡΟΣ που παρέχεται από 
την επιφυλλίδα μιας εφημερί-
δας, δεν μπορεί να είναι αρ-
κετός ώστε να προσεγγιστεί 
με επάρκεια ένα θέμα όπως 
αυτό της διενέργειας ενός Δη-
μοψηφίσματος, το οποίο μας 
εισάγει αυτομάτως στο ζήτημα 
των μορφών της Άμεσης Δη-
μοκρατίας, ως ενός τρόπου 
-μέσα σε πολλούς- που μπο-
ρούν να οδηγήσουν σε ανα-
βάθμιση του πολιτικού συστή-
ματος τη χώρας. Επομένως, 
υπάρχει πάντα ο κίνδυνος της 
υπεραπλούστευσης, ο οποίος 
όμως δεν καταγράφεται στις 
προθέσεις μου. Γι αυτό και θα 
προσπαθήσω να είμαι όσο πιο 
περιεκτικός γίνεται μέσα σε 
«τηλεγραφικά» πλαίσια. 

Η πρόσφατη ομόφωνη 
απόφαση του Συντονιστικού 
της Υγείας Πάρου & Αντιπάρου 
για διεξαγωγή τοπικού Δη-
μοψηφίσματος, ώστε η ίδια 
η τοπική κοινωνία να επιλέξει 
τις μορφές πάλης και αγώ-
να που θα ακολουθήσει την 
προσεχή περίοδο, υπερασπι-
ζόμενη την Δημόσια Υγεία στα 
νησιά μας, αποτελεί οπωσ-
δήποτε σταθμό στα πολιτικά 
δρώμενα των Κυκλάδων και 
όχι μόνο…

Καταρχήν, τι ΔΕΝ είναι το 

Δημοψήφισμα: 
Πρώτον, δεν είναι δημο-

σκόπηση, δεν είναι gallop. 
Δηλαδή δεν μπορεί να περιέ-
χει «ευχάριστα» και ανώδυνα 
ερωτήματα χωρίς πρακτικό 
αποτέλεσμα. 

Δεύτερον, δεν είναι «καλ-
λιστεία ιδεών». Γιατί δεν θα 
περιέχει προτάσεις αναβάθμι-
σης ή ανασύστασης του Εθνι-
κού Συστήματος Υγείας, γιατί 
αυτό είναι –κυρίως- υπόθεση 
άλλων φορέων και ιδίως των 
πολιτικών κομμάτων.

Τρίτον, δεν είναι άλλη μια 
διαδικασία «αγγαρείας» 
για τον πολίτη, γιατί θα γίνει 
για πρώτη φορά, για ένα πολύ 
ειδικό θέμα, το οποίο όμως 
αντανακλά πάνω του καθη-
μερινά με τρόπο άμεσο και, 
λόγω της κατάστασης που έχει 
δημιουργηθεί στην Π/θμια Πε-
ρίθαλψη, πολλές φορές και με 
τρόπο μοιραίο για τη ζωή του.

Τέταρτον, δεν είναι αυτο-
σκοπός. Δεν κάνουμε το Δη-
μοψήφισμα για το Δημοψήφι-
σμα, αλλά το χρησιμοποιούμε 
ως  εργαλείο για να διαχυθεί 
το πρόβλημα μέσα στην το-
πική κοινωνία, καθιστώντας 
την αποκλειστικό μέτοχο της 
επιχειρούμενης αντίδρασης, 
ώστε το ηχηρό μήνυμα προς 

την πολιτική εξουσία να δοθεί 
με πολλαπλασιαστικό τρόπο.

Πέμπτον, δεν θα αποκατα-
στήσει συνολικά τα τραύματα 
της Δημόσιας Υγείας στα νησιά 
μας, γιατί δεν μπορούμε να 
αποτελούμε «νησίδα» μαγι-
κής λειτουργίας του ΕΣΥ, όταν 
αυτό κατεδαφίζεται συστημα-
τικά σε όλη την Επικράτεια. 
Είναι όμως σε θέση το Δη-
μοψήφισμα να λειτουργήσει 
παράλληλα και ως ανάχωμα 
να μην χαθούν και όσα μας 
έχουν απομείνει…  

Ένα ολόκληρο πολι-
τικό σύστημα – κεντρικό, 
περιφερειακό & τοπικό- στις 
δεκαετίες που πέρασαν από 
τη Μεταπολίτευση μέχρι και 
σήμερα, συνήθισαν (και δι-
απαιδαγώγησαν) τον πολίτη 
στη θέση του θεατή επιλο-
γών που λαμβάνονταν από 
άλλους «εν ονόματί» του. Εί-
ναι η περίφημη λογική της 
ανάθεσης στους «ειδικούς», 
είτε αυτοί είναι βουλευτές, είτε 
Δήμαρχοι, κόμματα κ.λ.π.  Αυτή 
ακριβώς η λογική είναι που 
σήμερα «ξεπληρώνεται» από 
τον πολίτη προς ένα πλήρως 
απαξιωμένο πολιτικό σύστημα, 
το οποίο μοίραζε «καναπέδες»  
με ελπίδες, κούφια λόγια και 
ευχές χωρίς αντίκρισμα.

Ο ΧΑΡΤΗΣ του πολιτικού 
προσωπικού της Ελλά-
δας και οι ηγεσίες του την 
10ετία του 1950/60, όπως 
αυτός διαμορφώθηκε μετά 
την κατάρρευση του Άξονα, 
την αποχώρηση των γερ-
μανικού στρατού κατοχής, 
την ποδηγέτηση από τον 
εξωτερικό  παράγοντα των 
νικητών και τον εμφύλιο πό-
λεμο, ξαναγράφεται σήμερα 
στην πιο επικίνδυνη πολιτικά 
και κοινωνικά εκδοχή του.  
Η Ελλάδα σήμερα, εξήντα 
τόσα χρόνια μετά, οι συν-
θήκες είναι βέβαια εντελώς 
διαφορετικές, η ομοιότητα 
όμως των μεθόδων, των 
δράσεων και των στόχων 
της εποχής εκείνης μοιάζουν 
ανιστόρητα αντιγραμμένες. 
Η Ελλάδα τότε μάζευε τα 
κομμάτια της και μέτραγε τις 
πληγές της από την γερμα-
νική Κατοχή και τον τραγικό 
αδελφοκτόνο εμφύλιο των 
πόλεων, των χωριών μας 
και των βουνών μας.

Οι πολιτικές ηγεσίες τότε 
όμως αποδείχτηκαν ιστορικά 
ανίκανες να διαχειριστούν 
την κοινωνία της απελευ-
θερωμένης Ελλάδας και το 
τραγικό αποτέλεσμα χτύ-
πησε την πόρτα κάθε πονε-

μένης ελληνικής οικογένει-
ας. Σήμερα, η συντριπτική 
πλειοψηφία των εκλεκτών 
του Λαού στο σημερινό Κοι-
νοβούλιο, συναγωνίζονται 
σε ποιότητα ήθος και συναί-
σθηση της ιστορικής εθνικής 
τους ευθύνης με εκείνους 
που ανέδειξαν τις διαδοχικές 
Κυβερνήσεις του 1950/51, 
του ΄63, τις εκτροπές του 
συνταγματικού παράγοντα 
της εποχής και των επίορ-
κων του 1965/66, που οδή-
γησαν όλοι τους μαζί την 
Ελλάδα στην χούντα του 
Παπαδόπουλου και της έν-
στολης παρέας του  μέχρι το 
1973/74. Η σημερινή Βουλή 
των Ελλήνων κινδυνεύει να 
καταγραφεί δίδυμη αδελφή 
της περιόδου 1965/66 στην 
σύγχρονη εκδοχή της.

Μια δεκαετία περίπου 
πήγε τότε χαμένη για το 
Έθνος, την χώρα, την δη-
μοσιονομική οργάνωση και 
την ανάπτυξη του Κράτους. 
Στην Μεταπολίτευση, όπως 
αυτή ιστορικά σήμερα κα-
ταγράφεται, η διαδικασία 
ανασυγκρότησης του Κρά-
τους ξεκίνησε με το Δημο-
ψήφισμα για την μορφή του 
πολιτεύματος, τις εθνικές 
εκλογές του 1974 και την 
σύνταξη του Συντάγματος 
της Ελληνικής Δημοκρατί-
ας που ψηφίστηκε το 1975 
από την Βουλή, στην οποία  
το σύνολο του Ελληνικού 
Λαού από την Αριστερά, 
μαζί με το ΚΚΕ, μέχρι την 
άκρα δεξιά είχε εκπροσω-
πηθεί.

Όλα αυτά τα κορυφαία 
έγιναν με πρωτόγνωρο ταχύ 
ρυθμό και άψογο δημοκρα-
τικό τρόπο στην διάρκεια της 
Κυπριακής τραγωδίας και 
μέσα σε ένα εθνικό, ευρω-
παϊκό και διεθνές περιβάλ-
λον, ταλαντευόμενο μεταξύ 
σοσιαλιστικού κρατισμού 
διαφόρων τάσεων και δρό-
μων και απέναντι σε μια 
ξέφρενη νεοφιλελεύθερη 
υστερία τόσο στην γηραιά 
Ευρώπη όσο και πέρα από 
τον Ατλαντικό με τον Λευκό 
Οίκο να σφυρίζει αδιάφορα.

Μετά από 35 περίπου 
χρόνια το πολιτικό προσω-
πικό της Ελλάδας με τους 
επικεφαλής των δύο κομ-
μάτων εξουσίας τον Κώστα 
Α. Καραμανλή και Γιώργο 
Α. Παπανδρέου, μαζί με τα 
υπόλοιπα πολιτικά κόμματα, 
το 2010 ολοκλήρωσαν τον 
ιστορικό  κύκλο της Μεταπο-
λίτευσης. Οι σημερινοί επι-
κεφαλής των κομμάτων και 
τα επιτελεία τους, εγκλω-
βισμένοι μέσα στην προ-
σωπική και κοντόφθαλμη 
κομματική ιδιοτέλειά τους, 
δεν πήραν χαμπάρι ότι μια 
Νέα Κοινωνία των πολιτών 
διαμορφώνεται που τους 
αφήνει  πίσω της μέσα στην 
μιζέρια τους,  πολιτικά ρυτι-
δωμένους και βαρήκοους 
στα ηχηρά ακούσματά της 
κοινωνίας που έχει αρχίσει 
να διαμορφώνεται. 

 
Σήμερα διανύουμε τον 

τέταρτο χρόνο από το 2008 
και η ΝΕΑ Μεταπολίτευση 

της μεταπολίτευσης του 
1974 δεν φαίνεται στον 
ορίζοντα. Προς τα πού λοι-
πόν πορευόμαστε σε τοπικό 
και Εθνικό επίπεδο; Ανα-
γνωρίζουμε άραγε, εμείς 
τουλάχιστον οι παλαιότε-
ροι, ότι άρχισαν τα όργανα 
όχι των μπουζουκιών και 
της κιθάρας του Μαρούδα, 
της μετεμφυλιακής εποχής, 
αλλά μόνο τα όργανα της 
Βίας, που ξαναδείχνει το 
αποτρόπαιο πρόσωπό της 
στην πολιτική και κοινωνική 
ζωή των Ελλήνων; 

Η ατομική και μαζική 
Βία είναι εξ ορισμού ακραί-
ες δράσεις επιβολής από 
όπου και εάν αυτή προέρ-
χεται και ασκείται. Από το 
Κράτος, το παρακράτος, το 
ανώνυμο κερδοσκοπικό κε-
φάλαιο, από τα ποικιλώνυμα 
και άλλα απρόβλεπτα πε-
ριθώρια της κοινωνίας, τις 
συνέπειες της όποιας βίας 
την βιώνουν οι πολίτες ο 
καθένας χωριστά και όλοι 
μαζί καθημερινά. Αυτή η 
κουλτούρα της Βίας που ρί-
ζωσε τα χρόνια της κατοχής 
και του εμφυλίου, που εμείς 
οι παλαιότεροι πολλά χρόνια 
προσπαθήσαμε να ξεριζώ-
σουμε, άρχισε σήμερα να 
ξεβλασταρώνει.  

Με τις σφαλιάρες, τις 
καταστροφές της δημόσιας 
και ιδιωτικής περιουσίας, 
τα κοντάρια και τους λο-
στούς. Με τις μολότωφ, τους 
εμπρησμούς, τις επιθέσεις 
σε αστυνομικά τμήματα. Με 

τα ρόπαλα, τα μαχαίρια, τα 
καλάσνικωφ και τέλος (;) τις 
δολοφονίες ηλίθιου πολιτι-
κού ρεβανσισμού που έντο-
να θυμίζουν το εθνοκτόνο 
ιστορικό κεφάλαιο των «πο-
λιτικών δολοφονιών» της 
Κατοχής του ανεξέλεγκτου 
μίσους αλλά ακόμη και της 
προβοκάτσιας που παραμο-
νεύει. 

Η αγανάκτηση των πολι-
τών έγινε οργή, φόβος και 
μίσος και το κοινωνικό έδα-
φος  πρόσφορο για δράσεις, 
πράξεις και εκρήξεις  βίας. 

Σήμερα οι ανιστόρητοι 
σημαιοφόροι των πάσης 
επωνυμίας «Κινήσεων», 
«Κινημάτων», «Πρωτοβου-
λιών» κ.τ.τ, μαζί με τους 
ανυποψίαστους και αφελείς 
συνοδοιπόρους τους, το πο-
τίζουν καθημερινά με συν-
θήματα χωρίζοντας τους 
φορτισμένους με οργή και 
μίσος πολίτες σε στρατευ-
μένους, από τους «άλλους» 
τους ανέντακτους νοικο-
κύρηδες, την νεολαία μας, 
τους απόστρατους της ζωής 
και τους ανήμπορους.

Όλοι λοιπόν εναντίον 
όλων και κανένας δεν μπο-
ρεί να καταλάβει τον άλλον τι  
τελικά θέλει να προτείνει και 
γιατί. Με αλλά λόγια εμείς 
και οι άλλοι. Ποιοί όμως εί-
ναι άραγε  όλοι αυτοί; Μή-
πως είναι και οι γονείς των 
τριών νέων Ελλήνων που 
τους μεγάλωσαν για  να 
σηκώσουν τις σορούς τους 
από τα πεζοδρόμια στις γει-
τονιές του Κερατσινίου και 
του Ν. Ηρακλείου; 

Αν υποθετικά γινότανε 

ένα κοινό μνημόσυνο για 
τον άδικο χαμό τους αυτοί 
οι άκριτοι ψηφοσυλλέκτες 
απανταχού της Ελληνικής 
Επικράτειας τι θα έλεγαν;

ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΧΑΡΕΣ ΣΑΣ;;

Δεν μας απομένει λοι-
πόν παρά να δούμε τους 
σύγχρονους «πυρήνες», τις 
«αχτίδες» και τις «επιτροπές» 
της γειτονιάς, της πόλης, 
των χωριών της Περιφέ-
ρειας και των βουνοπλα-
γιών, ηλεκτρονικά σήμερα, 
συνδεδεμένους όλους από 
τα χέρια όχι των «άκρων» 
αλλά των ακραίων και των 
«μεσαίων» συντεχνιακών 
κοινωνικών ομάδων, των 
οπαδικών συνδικαλιστών 
πάσης προελεύσεως και 
κοινωνικής μισαλλοδοξίας 
εμπλέκοντας τους νέους 
που σπουδάζουν και τους 
άλλους με την κάρτα ανερ-
γίας στο χέρι.

Δηλαδή με άλλα λόγια η 
παραδοσιακή συνταγή των 
παππούδων τους για  μια 
άτακτη επανάσταση των 
συνθημάτων με σκόρπιους 
σκοπούς και στόχους να 
ξεκινά από τις πλατείες, τις 
γειτονιές τα σχολειά μας και 
τα  μαντριά.

Δηλαδή οι Έλληνες πολί-
τες διαιρεμένοι και σκόρπιοι 
σε «ήρωες» και «χαφιέδες» 
του ανατρεπτικού  συνθή-
ματος του Νίκου Ζαχαριάδη;

Δηλαδή σε σύγχρονη 
εκδοχή σε «προδότες» και 
«ελληναράδες»; Σε αντιμνη-
μονιακούς και σε μνημονι-
ακούς με ότι αυτό σημαίνει;
Αν  όλα τα πιο πάνω θεω-
ρούνται υπερβολικά, ιδιαίτε-

ρα από τις νεώτερες γενιές, 
η απάντηση είναι μία, έστω 
ρητορική, ερώτηση: 

Αν δεν μάθουμε από την 
Ιστορία μας, πώς θα κατα-
λάβουμε το παρόν μας και 
θα πορευτούμε στο μέλλον;

Και μία πρόταση - ευχή: 
Εθνική Συνεννόηση, συνα-
ντίληψη της πραγματικότη-
τας, αλληλεγγύη και εθνική 
ομοψυχία των πολιτών της 
Ελληνικής κοινωνίας για τα 
βασικά  στοιχεία Ζωής που 
μας αφορούν, και δημιουρ-
γούν την Ελπίδα για το πα-
ρόν και το μέλλον που όλα 
αυτά μας ενώνουν όλους.

Για τα θετικά που μέσα σε 
12 μήνες από τον Νοέμβριο 
2012 έχει πετύχει η ελληνι-
κή κοινωνία με υπέρτατες 
θυσίες των πολιτών της. 
Αλλά και για τα λάθη όλων 
μας και για την πρόκληση 
για να διορθωθούν τα πε-
ρισσότερα από όλους εμάς 
στο παρόν και  στο άμεσο 
μέλλον.

Η πρόκληση για μια 
ΝΕΑ Μεταπολίτευση είναι 
μπροστά μας. Ας την δια-
χειριστούμε με γνώση της 
Ιστορίας μας, με ψυχραιμία, 
πείσμα και πίστη στο Όραμα 
της Νέας Ελλάδας.

Κάθε συνειρμός με τα 
δικά μας δρώμενα στην 
Πάρο είναι τυχαίος και συ-
μπτωματικός. 

Κίμων Μ. Κοτσώνης 
Χοχλίδες, Δριός  

26/11/2013

ΑΠΟΨΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΔΑΒΑΝΕΛΟΥ

Ν Α Ι στο ∆ημοψήφισμα 
της 16ης Φεβρουαρίου!

Υπό αυτή την έννοια, μπο-
ρώ να κατανοήσω συμπολί-
τες μας που, στο άκουσμα του 
Δημοψηφίσματος, μπορεί να 
αντέδρασαν με κρυφά μειδι-
άματα, με ψυχική δυσθυμία 
ή ακόμη και με απογοήτευση, 
την ίδια στιγμή που ανέμεναν 
ίσως κάτι πιο «γρήγορο» ως 
τρόπο αντίδρασης, κάτι εν-
δεχομένως πιο «κατανοητό». 
Κάτι πιο «τετριμμένο» θα έλεγα 
εγώ. Κάτι που δεν θα ξεφεύγει 
από την «πεπατημένη» λογική 
όσων έχουμε συνηθίσει μέχρι 
τώρα, αλλά χωρίς ουσιαστικό 
αποτέλεσμα…

Με την απόφαση για το 
Δημοψήφισμα, η Πάρος και η 
Αντίπαρος καινοτομούν πο-
λιτικά και ξαναβρίσκονται για 
δεύτερη φορά στην πρω-
τοπορία των κινητοποιήσεων 
για την Υγεία, μετά το μαζικό 
αγωνιστικό παρόν που έδω-
σαν τον περασμένο Φεβρουά-
ριο στην Πλατεία Συντάγματος 
και στο Υπ. Υγείας. Δίνουν έτσι 
σύνθημα βηματισμού και στις 
υπόλοιπες Κυκλάδες να ακο-
λουθήσουν.

Το περιεχόμενο του Δημο-
ψηφίσματος δεν μπορεί παρά 
να έχει διλημματικό χαρα-
κτήρα. Η κ α τ ε ύ θ υ ν -
σ η είναι η πραγματοποίηση 
Γενικής Απεργίας-Απο-
χής. Το αν θα είναι 24ωρη, 
48ωρη ή τριήμερη και με τι 
άλλο θα μπορούσε να συνο-
δευτεί μια πορεία κλιμάκωσης 
αυτού του αγώνα που θα έχει 
διάρκεια, αυτό θα το αποφα-
σίσουν οι πολίτες.

Η πεμπτουσία του Δημο-

ψηφίσματος είναι ότι οι ίδιοι 
οι πολίτες των δύο τοπικών 
κοινωνιών έρχονται πρόσω-
πο με πρόσωπο με τις ευ-
θύνες τους για μια κατάσταση 
την οποία δεν δημιούργησαν 
αυτοί, αλλά επωμίζονται το 
βάρος και το καθήκον της 
άμεσης ανατροπής της. Κ α-
 ν ε ί ς άλλος δεν μπορεί να 
αποφασίσει στη θέση τους! 
Η εποχή της «λευκής εξου-
σιοδότησης» έχει τερματιστεί 
οριστικά απέναντι σε ένα πολι-
τικό σύστημα που συνεχίζει να 
τους εμπαίζει με θρασύτητα. 

Οι υπαίτιοι της κατάστα-

σης πρέπει να πάρουν ξεκά-
θαρο μήνυμα ότι οι τοπικές 
κοινωνίες δεν παραιτούνται, 
δεν ξεχνούν και είναι ενεργά 
παρούσες! 

Δεν ανήκω στους αφελείς 
που θεωρούν ότι ενόψει δη-
μοτικών εκλογών, δεν υπάρ-
ξουν πλευρές που θα θελή-
σουν να κεφαλαιοποιήσουν 
πολιτικά και εκλογικά την όλη 
υπόθεση, παρά τις δεσμεύσεις 
που έχουν γίνει. Προσωπικά, 
ποσώς με ενδιαφέρει αν Δή-
μαρχοι, παρατάξεις και άλλοι 
παράγοντες βγουν ενισχυμέ-
νοι από αυτή τη διαδικασία. 

Αυτό που με ενδιαφέρει – και 
πιστεύω και τη συντριπτική 
πλειοψηφία της τοπικής κοι-
νωνίας - είναι ο αγώνας αυτός 
να δοθεί με απόλυτα ενωτικό 
τρόπο και να πλαισιωθεί με τη 
μέγιστη δυνατή εμπιστοσύνη 
από τους πολίτες.  

Όλοι μαζί, μπορούμε να 
κάνουμε το Δημοψήφισμα 
σκέτο φαρμάκι για τους 
υπαίτιους της κατάστασης 
και αληθινό φάρμακο για 
να παραμείνει η κοινωνία 
ζωντανή.

Mail επικοινωνίας: 
achm62@otenet.gr

Η Νέα Μεταπολίτευση
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ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ, επισκέπτες 
της Πάρου αλλά και φίλοι 
του εξωτερικού, στηρίζουν 
την πρωτοβουλία ΨΩΝΙΖΩ 
ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΖΩ, του Συλλόγου 
Γυναικών Πάρου «Αρηίς».

Οι γυναίκες του Συλλόγου, 
εδώ και 1,5 χρόνο και πλέον 
διανέμουν κάθε εβδομάδα 
με πολύ αγάπη και ζεστασιά 
σε συμπολίτες, τρόφιμα και 
είδη πρώτης ανάγκης που 
έχουν ανάγκη, σύμφωνα  με 
οικονομικά κριτήρια, με ανερ-

γία κτλ, Δυστυχώς, ο αριθμός 
των ανθρώπων που έχουν 
ανάγκη, όλο και πληθαίνει. 
Πέρσι το χειμώνα 141 συ-
μπολίτες βοηθήθηκαν από 
την πρωτοβουλία αυτή.

Καλάθια συλλογής με την 
ένδειξη «Στηρίζω και Ψω-
νίζω» υπάρχουν διαθέσιμα, 
στα παρακάτω συνεργαζό-
μενα καταστήματα:

supermarket ΒΙΔΑΛΗΣ 
(ΠΑΡΟΙΚΙΑ), CARREFOUR 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΑΡΟΙΚΙΑ,  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ), AB ΒΑΣΙΛΟ-
ΠΟΥΛΟΣ (ΝΑΟΥΣΑ), PROTON 
(ΑΛΥΚΗ), BioShop - ΒΙΟΛΟΓΙ-
ΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ, ΟΠΩΡΟ-
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ (ΠΑΡΟΙΚΙΑ), 
super market MARKET IN 
(Περιφερειακός Παροικί-
ας & Νάουσα) S/M PRIMO 
(Περιφερειακός Παροικίας), 
ΣΑΡΡΗΣ 3Μ -ΧΑΡΤΙΚΑ, ΑΠΟΡ-
ΡΥΠΑΝΤΙΚΑ, ΕΙΔΗ ΠΡΩΤΗΣ 
ΑΝΑΓΚΗΣ.

Ενώ, κάθε εβδομάδα τη 
δράση στηρίζει το αρτοποιείο 
Αλιπράντης.

Ο σύλλογος με σχετική 
ανακοίνωσή του ευχαρίστη-
σε το ζαχαροπλαστείο Χα-
νιώτης, τα τρία κοριτσάκια 
που έκαναν party γενεθλίων 
τελευταία, την οικογένεια που 
εις μνήμη του γιου τους, συ-
γκέντρωσε τρόφιμα και τα 

παρέδωσε στην πρωτοβου-
λία «Ψωνίζω & Στηρίζω».

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 
6936670556, 6947325919.

Αθλητισμός
Ο Σύλλογος Γυναικών Πά-

ρου Αρηίς ανακοίνωσε, ότι θα 
ξεκινήσουν μαθήματα τένις 
με καθηγητή φυσικής αγω-
γής που έχει ειδικότητα στην 
αντισφαίριση, με αυστηρά 
γκρουπ 2 ατόμων, 2 ώρες 
την εβδομάδα. Τα μαθήματα 
θα γίνονται σε γήπεδο στην 
Παροικία και στο γήπεδο της 
Αλυκής.

Το κόστος συμμετοχής κυ-
μαίνεται στα 25 ευρώ/μήνα 
(Στον 4ο μήνα (με συνεχή πα-
ρουσία) ο 5ος είναι δώρο). 
Στην τιμή περιλαμβάνεται 
εξοπλισμός - ρακέτες, μπαλά-

κια, προπονητικά βοηθήματα. 
Δωρεάν τα entrance fees σε 
τουρνουά.

Για δήλωση συμμετοχής 
μπορείτε να επικοινωνή-
σετε στα τηλέφωνα, 6938 
912440 Βασιλική Πολίτη και 
6947325919 Σταυρούλα 
Τρίχα.
Ραντεβού 
στο πρώτο δένδρο

Ο Σύλλογος Γυναικών Πά-
ρου Αρηίς θα συμμετέχει στο 
άναμμα του Χριστουγεννιά-
τικου Δέντρου στα Μάρμαρα 
που θα πραγματοποιηθεί την 
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 
στις 6.30 το απόγευμα, με 
κεράσματα σε μικρούς και 
μεγάλους, όπως σοκολάτα, 
γλειφιτζούρια φτιαγμένα από 
τα χεράκια των γυναικών, και 
face painting.

Αυξάνονται και πληθύνονται τα θύματα
της κρίσης στην Πάρο
∆ραστηριότητες του συλλόγου γυναικών Αρηίς
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παραγωγή νέου χρήματος για τον εαυτό τους. Τους 
ενδιαφέρει και συνεργάζονται αγαστά με πολιτικούς, 
επιχειρηματίες, δημοσιογράφους, αστυνομικούς κλπ, 
προκειμένου να επιβάλουν στις συνειδήσεις των πο-
λιτών κάθε χώρας και ειδικά της Ελλάδας, τη νοοτρο-
πία και τελικά το καθεστώς που θα τους εγγυάται σε 
μακροχρόνιο επίπεδο την μόνιμη παραγωγή πλούτου 
μέσα σε ένα απολύτως ελεγχόμενο πεδίο. Ένα πεδίο 
που θα έχει ανταγωνισμούς στο εσωτερικό του, αλλά 
επουδενί από τα «κάτω», από την κοινωνία. Από ανερ-
χόμενες τάξεις.

Αυτή η διαδικασία ονομάζεται καπιταλισμός από 
παλιά, μόνο που στις ημέρες μας έτυχε να ζήσουμε 
την απόλυτη επίθεση από τους εκπροσώπους του. 
Τους εκπροσώπους, που οι επικεφαλής των ηγετών 
του πολιτικού και οικονομικού κατεστημένου κατά τη 
δεκαετία του 70’ – μέσα σε κλίμα επιχειρηματικής 
ακμής που είχε προέλθει από την οικονομική ανάπτυξη 
που προσέφεραν οι εργασίες αποκατάστασης από τον 
Β’ παγκόσμιο πόλεμο – ετοίμασαν στα πανεπιστήμια 
αρχικά των ΗΠΑ και μετά όλων των μεγάλων πρω-
τευουσών του δυτικού κόσμου. 

Τους ετοίμασαν ώστε να είναι αμοραλιστές, φιλο-
χρήματοι, υλιστές, τεχνικώς κατηρτισμένοι, αλλά μορ-
φωτικά, αστοιχείωτοι. Τους διάλεξαν από δύο πηγές: 
α) την παραδοσιακή τάξη του πολιτικοοικονομικού 
κατεστημένου κάθε τόπου με την οποία πάντοτε έκα-
ναν μπίζνες σε πόλεμο και σε ειρήνη, ώστε να έχουν 
διαμορφωμένη «συνείδηση» ελιτισμού, εμπεδωμένης 
διαφθοράς και άγνοια των δίκαιων αιτημάτων της 
κοινωνίας του τόπου τους, β) από την δεξαμενή της 
εργαζόμενης κοινωνίας, διάλεγαν με υποτροφίες τα 
καλύτερα ταλέντα, για να τα αξιοποιήσουν, να τα εκ-
μαυλίσουν και να τα κάνουν γενίτσαρους.

Γι’ αυτό σήμερα παρακολουθούμε την πολιτική 
ηγεσία να μας καταστρέφει με απόλυτη ψυχραιμία. 
Ξεδιάντροπα. Πρόκειται για την γενιά που ετοιμά-
στηκε τότε. Πίσω από τα βιογραφικά των περισσότε-
ρων, θα βρει κανείς κοινά πανεπιστημιακά ιδρύματα 
στα οποία όλοι αυτοί συναντήθηκαν, είτε σε πτυχιακό 
επίπεδο, είτε σε μεταπτυχιακό, είτε αργότερα σε συ-
νέδρια περίεργων μη κερδοσκοπικών οργανισμών 
και ιδρυμάτων, ακόμα και στο πλαίσιο συνευρέσεων 
γνωστών διεθνών λεσχών.

Από το «παράθυρο» που και που μπαίνουν και δι-
άφοροι «εκτελεστές» (περίπτωση Γεωργιάδη) αλλά 
και «πρόθυμοι» εξουσιομανείς (μην σας πούμε όνομα 
και ταράξουμε την Παριανή «πατριδοφροσύνη» κά-
ποιων)  χωρίς την ίδια διαδρομή με το κυρίαρχο σώμα 
των εκπροσώπων της παράδοσης στην χρεοκρατία για 
τον λαό, με την τραπεζοκρατία στην εξουσία.

Το πρόβλημα με την δικαιοσύνη
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που έχει 

αυτό το «σύστημα» για να ξεπεράσει είναι ότι πρέπει 
να επιβάλει τους σκοπούς του με νομιμοφανή και 
συνεπώς δημοκρατικοφανή τρόπο. Έτσι, χρειάζεται 
απαραιτήτως τη συνδρομή των «πυλώνων» της δη-
μοκρατίας. Πρέπει να προκαλέσει την εξαγορά, είτε 
έμμεσα είτε άμεσα, της συνείδησης των μελών των 
τριών θεσμών της δημοκρατικής εξουσίας. Με την 
εκτελεστική (κυβερνήσεις) και τη νομοθετική (Κοινο-
βούλια) έχουν καταφέρει σε αυτή τη φάση της ιστορίας 
να έχουν τις πλειοψηφίες με τον τρόπο που περιγρά-
ψαμε παραπάνω, τον οποίο προετοίμαζαν δεκαετίες.

Με την δικαστική εξουσία υπάρχει ένα 
«μικρό» πρόβλημα. 

Ναι μεν φρόντισαν από χρόνια να θεσμοθετηθεί 
ώστε ο διορισμός της ηγεσίας του δικαστικού σώ-
ματος να γίνεται από την εκτελεστική εξουσία, ναι 
μεν φρόντισαν ώστε να εμπλέκεται ο «δικός τους» 
επιχειρηματικός κόσμος με τα ανώτερα στρώματα 
της δικαιοσύνης σε διαδικασίες διαιτησιών κλπ, άλλα, 
εντούτοις δεν έχουν μπορέσει να ελέγξουν στο βαθμό 
που επιθυμούν το σώμα της δικαιοσύνης. Τους απλούς 
δικαστές ανά την χώρα. Τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε 
άλλες χώρες που βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα 
«Δημοκρατικοφανής Φασιστικός Καπιταλισμός» 
ή «Σοκ και Δέος» όπως το έχει ονομάσει η πολιτική 
αναλύτρια Ναόμι Κλάιν.

Γιατί στην δικαιοσύνη
σκοντάφτουν;

 Ήδη σε όλα τα δικαστήρια της χώρας δικάζουν 
δικαστές τις διάφορες υποθέσεις των πολιτών που 
βρέθηκαν στα εδώλια εξαιτίας του μνημονίου, έχο-
ντας υποστεί τη «διάβρωση» της κρίσης τους από 
την μνημονιακή αποκάλυψη που ζούμε τα τε-
λευταία χρόνια. Τους τρόπους θα τους αναλύσου-
με στη συνέχεια. Αλλά πρώτα, θα γράψουμε δύο 
λόγια για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το «σύ-
στημα» με τους κατά τόπους δικαστές, στην προ-
σπάθεια που επί χρόνια κάνει να τους διαφθείρει.
Λοιπόν, το πρόβλημα στο οποίο σε μεγάλο βαθμό 
οφείλεται η αποτυχία εκμαυλισμού των δικαστών 
(ακόμα) από το «σύστημα», είναι η απόλυτη ανάγκη του 
δικαστή να γνωρίζει βαθιά τη γλώσσα της χώρας στην 
οποία θα ασκήσει καθήκοντα του. Έτσι, οι δικαστές της 
χώρας μας τα προηγούμενα χρόνια που ετοιμαζόταν 
η «τάξη εξουσίας» που ξεπουλά τη χώρα μας σήμερα, 

δεν βρέθηκαν στον ίδιο βαθμό που βρέθηκαν άλλοι 
σπουδαστές στα πανεπιστήμια των χωρών που ετοι-
μαζόταν το σύγχρονο «Ράιχ του Καπιταλισμού». 
Μπορεί κάποιοι να βρέθηκαν για μεταπτυχιακά ή για 
τα πρώτα νομικά, αλλά πέρασαν άσκηση δικηγόρου σε 
ελληνικά γραφεία και σίγουρα, φοίτησαν στην ελληνική 
σχολή δικαστών. 

Επιπλέον, η ανάμεικτων κινήτρων (και καλών και 
κακών) τάση στον δικαστικό χώρο να περιφρουρεί 
μία ολίγον αρχαΐζουσα, περισσότερο καθαρεύουσα 
γλώσσα στη διατύπωση των κειμένων (αποφάσεων, 
δικογράφων κλπ), η ύπαρξη σημαντικών βιβλίων της 
θεωρίας εκπαίδευσης του δικαστή στην καθαρεύουσα, 
έχουν αποφασιστικά συμβάλει: ώστε σημαντικός 
αριθμός Ελλήνων δικαστών να έχει κρατηθεί ακόμα 
μακριά από μία χύδην αποδοχή του εξευρωπαϊσμού 
σαν θεάρεστου προτύπου και της απόλυτης ελευθερί-
ας του καπιταλισμού, ως ονείρωξης κάθε ανθρώπου 
που μπορεί να αγοράσει ένα κουστούμι και που έτυχε 
να έχει μάθει μερικά γράμματα.

Υπάρχουν ακόμη πολλοί δικαστές που δικάζουν 
με βάση αφενός τις νομικές τους γνώσεις, αφετέρου 
όμως, με βάση τα βιώματα τους εντός της ελληνικής 
εργαζόμενης οικογένειας της μέσης, της μικρομεσαίας 
και της φτωχής τάξης στην οποία μπορεί είτε να άνη-
καν, είτε να ανήκουν ακόμη, είτε να έχουν συγγενείς σε 
αυτές. Δια της γλώσσας που κατέχουν και καλλιεργούν 
ακόμη κατά την άσκηση των καθημερινών καθηκό-
ντων τους, μπορούν να διακρίνουν το ηχόχρωμα της 
αλήθειας από κατηγορούμενους που δεν έχουν λεφτά 
πια για δικηγόρους, για υποστήριξη της παρουσίας 
μαρτύρων, ακόμα και για την έκδοση παραβόλων ή την 
κόλληση κάποιων χαρτοσήμων έστω σε αιτήσεις τους.

Αυτοί οι δικαστές αποδίδουν τα τελευταία τρία 
χρόνια δίκαιο. Έχουν εκδοθεί αποφάσεις υψηλού 
επιστημονικού κύρους, υψηλού δικαστικού θάρρους 
και κυρίως, τεράστιου πολιτικού αντίκτυπου στην 
πράξη. Στις συζητήσεις μέσα σε σπίτια ανθρώπων 
που σώθηκαν την τελευταία στιγμή από την απόφαση 
κάποιου δικαστή. Στα αναγνώσματα από ΜΜΕ που 
αντέχουν ακόμα να δημοσιεύουν τέτοιες αποφάσεις, 
χωρίς να φοβούνται τις διώξεις από το «σύστημα». 
Συνεχίζοντας τη δουλειά τους τίμια, χωρίς να δέχονται 
τα «δώρα» παραιτούμενοι από τη δημοσιογραφία υπέρ 
της κοινωνίας.

Έλληνες δικαστές έχουν προς το παρόν χαστουκίσει 
ηχηρά και κατάμουτρα την εισβολή της τραπεζοκρατίας 
στη χώρα μας με αποφάσεις που έχουν τεκμηριώσει 
στα Ελληνικά δικαστήρια. Από τα Ειρηνοδικεία μέχρι 
και τα Εφετεία.

Η ουσία
Βεβαίως, το «σύστημα» κάνει μία τεράστια προσπά-

θεια τα τελευταία χρόνια να εισχωρήσει στο σώμα των 
δικαστών με υποσχέσεις για βαθμούς, με «δωράκια» 

κάτω από το τραπέζι, όπως ότι, ενώ όλοι οι υπόλοιποι 
μισθοί του δημοσίου «σφαγιάζονται», των δικαστών 
απλώς περικόπτονται σημαντικά.

Πραγματοποιούνται συνέδρια στα οποία γίνεται συ-
στηματική προσπάθεια να «πλησιάσουν» ταλαντούχους 
δικαστές της χώρας, ανώτατοι αλλοτριωμένοι δικαστές 
«φίλοι» του «συστήματος», επιχειρηματίες, τελευταία, 
ακόμη και στελέχη της ευρωπαϊκής τρόικας.

Τέλος, ακούγεται ότι γίνεται μία προσπάθεια χει-
ραγώγησης κάποιων δικαστών μέσω των δανείων 
που πήραν και αυτοί ως οικογενειάρχες άνθρωποι τα 
τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, το «σύστημα» είναι εξαγριωμένο με 
τις εκατοντάδες αποφάσεις που έχουν εκδώσει 
έντιμοι δικαστές τα τελευταία τρία χρόνια εναντίον 
του, εναντίον της επιχειρούμενης επικράτησης της 
τραπεζοκρατίας στην Ελλάδα.

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο με τεράστια έντα-
ση επιχειρείται αυτές τις ημέρες να αφαιρεθεί από την 
ελληνική νομοθεσία όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος 
του ερείσματος (στηρίγματος) των δικαστών για να μη 
συνεχίσουν να αποφασίζουν λαμβάνοντας υπόψη και 
τα δίκια των πολιτών, όταν δικάζεται η ενδεχόμενη 
κατάσχεση της περιουσίας τους λόγω της κρίσης που 
έφερε το «σύστημα» στην κοινωνία και την αγορά της.

Γι’ αυτό η τρόικα και η συγκυβέρνηση Σαμαρά – 
Βενιζέλου επιθυμούν άμεσα να καταρρεύσει ο «νόμος 
Κατσέλη» και όποια άλλη νομοθεσία μπορεί να παράξει 
αληθινό δίκαιο. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσου-
με ότι σε όλο τον τραπεζοκρατούμενο κόσμο, ήδη από 
χρόνια, η νομοθεσία είναι υπέρμετρα «φιλική» για την 
πλευρά της τράπεζας, παρά για την πλευρά του δανει-
ζόμενου. Οι πολίτες θα πρέπει να κατανοήσουν ότι οι 
δικαστές βγάζουν τίμιες αποφάσεις με μεγάλη επιστη-
μονική δυσκολία και χάριν της διακεκριμένης νομικής 
αντίληψης τους. Σε παρεϊστικο στιλ, θα μπορούσαμε 
να πούμε ότι σε σύνολο 10 νόμων, υπάρχουν 8 νόμοι 
που στηρίζουν τις τράπεζες και 2 τους δανειζόμενους 
ή τους οφειλέτες γενικά.

Αυτά κινδυνεύουν να χαθούν τώρα. Σε αυτά επιτί-
θεται τρόικα και μνημονιακή κυβέρνηση.

Το άμεσο μέλλον
Εάν η κυβέρνηση δεν «πέσει», τώρα, άμεσα, πριν 

ψηφίσει την περαιτέρω μείωση του ισχνού νομοθε-
τικού οπλοστασίου που έχει μείνει για το δίκαιο των 
πολιτών, είναι βέβαιο ότι από την αρχή της νέας χρο-
νιάς οι τράπεζες και η κυβέρνηση δια του κράτους θα 
ξεκινήσουν ένα νέο πογκρόμ ενάντια στην περιουσία 
των Ελλήνων πολιτών, αδιακρίτως. Πρέπει όλοι να 
μπουν στο χρέος κα μάλιστα υπό κατάσχεση, ώστε ο 
φόβος της εξαθλίωσης να διαχυθεί σε κάθε χαραμάδα 
ελληνικού σπιτιού και να είναι και εύκαιρα εκτελεστός 
με τελεσίδικες αποφάσεις.  Έτσι, δεν θα σηκώνει 
κανένας κεφάλι. Εκτιμάται ότι με αυτόν τον τρόπο, η 
τραπεζοκρατία δύναται να κρατήσει κάτι περισσότερο 
από την τουρκοκρατία σε αναλογία.

Στην περίπτωση που έτσι εξελιχθούν τα πράγματα, 

οι Έλληνες θα υποστούν το βάσανο των δικαστηρίων 
και των κατασχέσεων. Και τούτο διότι η νομοθεσία που 
θα έχει απομείνει θα είναι τόσο λίγο ελπιδοφόρα, όπου 
και κάποιοι που θα μπορούσαν να ελπίζουν, δεν θα 
θέλουν να επενδύσουν τα τελευταία τους ευρώ στο 
ρίσκο: και να τα δώσουν σε ένα δικηγόρο, και να χά-
σουν. Θα τα κρατούν για να επιμηκύνουν τη σίτισή τους.

Η κατάσταση πριν τον «πόλεμο»
Η εφημερίδα μας γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλα 

τα επίπεδα της δικαιοσύνης που λειτουργούν στις 
Κυκλάδες. Επίσης, έχει βαθειά άποψη των δυσκολιών 
απόδοσης δικαιοσύνης στις νησιωτικές μας περιοχές. 
Έχουμε γνωρίσει και έχουμε δει εντός αίθουσας όλους 
σχεδόν τους Δικαστές και τους Εισαγγελείς.

Δεν θα είναι νέο να διατυπώσουμε την άποψη ότι 
υπάρχουν στην παρούσα συγκυρία λαμπροί άνθρωποι 
στο σώμα της δικαιοσύνης της περιοχής μας. Έχουν 
δοκιμαστεί σε μεγάλες και «λεπτές» υποθέσεις και 
έχουν επιτύχει την παραγωγή ακλόνητου δι-
καίου.

Όμως, δεν μας αφορά αυτό το τμήμα των δικαστών 
σε αυτό το κείμενο. Σε αυτούς τους δικαστές ελπίζουμε 
και είμαστε βέβαιοι ότι θα αποτελέσουν το αποκούμπι 
των πολιτών των νησιών μας. Θα ανταπεξέλθουν 
μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και για τους 
ίδιους, και για τους νησιώτες. Πολίτες των οποίων 
η σωματική και ψυχική υγεία και δευτερευόντως η 
περιουσία πρόκειται να δοκιμαστεί στις αίθουσες το 
επόμενο διάστημα, αν δεν καταρρεύσει η μνημονιακή 
συγκυβέρνηση και δεν αναλάβει μία άλλη, που θα είναι 
αποφασισμένη να διακόψει τις συνθήκες κατοχής της 
χώρας. Έτοιμη για οποιοδήποτε κόστος, χωρίς «κωλο-
τούμπες», αστερίσκους, ενδοτισμούς και υποχωρήσεις.

Το θέμα είναι …
Εμάς στα «επί του πρακτέου» αυτού του κειμέ-

νου, μας αφορά το σκέλος εκείνο των δικαστών που 
υπηρετούν στις Κυκλάδες του οποίου τα «μέλη» είναι 
ανεπαρκή ήδη για να στέκονται μέσα στις αίθουσες 
των δικαστηρίων μας. Πριν ξεκινήσει η δικαστική 
θύελλα που αναμένεται μετά την άρση απαγόρευσης 
των πλειστηριασμών. Μερική ή ολική. Τουλάχιστον, 
ας ληφθεί μέριμνα να μην «στέκονται»  μόνοι, χωρίς 
τη συνδρομή δοκιμασμένων δικαστών, σε συνθέσεις.

Δυστυχώς, τελευταία είχαμε τη δυνατότητα να κα-
ταγράψουμε περιπτώσεις που όχι απλώς μας φόβισαν, 
αλλά μας τρομοκράτησαν. Δεν θέλουμε να φαντα-
στούμε την τύχη των ανθρώπων που θα δικαστούν 
από αυτούς τους λειτουργούς και ποιες συνέπειες θα 
αρχίσουν να προκύπτουν για την κοινωνία μας.

Επισημαίνουμε ότι μόνο στην Πάρο (για την οποία 
έχουμε στοιχεία), το 75% των επιχειρηματιών όλων 
των κλάδων έχει τις «προϋποθέσεις» για να περάσει 
σύντομα από τις δικαστικές αίθουσες. Είτε σε διενέξεις 
με τράπεζες, είτε σε διενέξεις με οφειλές σε δημόσια 
ταμεία, είτε και για τους δύο λόγους.

Δεν μπορεί, να υπάρχουν δικαστές και Εισαγγελείς 
οι οποίοι να εμφανίζονται στις έδρες χωρίς να αντι-
λαμβάνονται ότι υπάρχουν πολίτες στα νησιά που 
δεν μπορούν να μεταβούν οι ίδιοι από το νησί που 
μένουν, στην Ερμούπολη για να δικαστούν, επειδή 
δεν έχουν ούτε καν τα χρήματα για τα εισιτήρια. 
Πόσο μάλλον, για να πληρώσουν ένα δικηγόρο ή για 
να φέρουν μαζί τους και να φιλοξενήσουν μάρτυρες. 
Αυτές οι περιπτώσεις δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται 
με απάθεια τύπου: «Θα έπρεπε να ήταν εδώ …».

Δεν μπορεί να υπάρχουν δικαστές οι οποίοι να μην 
αντιλαμβάνονται τι σημαίνει τώρα πια να μεταφέρει 
ένας κατηγορούμενος μάρτυρες από την Αθήνα … Κά-
ποτε ένας κατηγορούμενος «κέρναγε» διαμονή στους 
μάρτυρες του, στα νησιά που δικαζόταν η υπόθεσή του 
(η οποία μπορεί να είχε διαδραματιστεί στην Αθήνα ή 
στην Πάρο και τελικά να δικαζόταν στην Ερμούπολη). 
Οι μάρτυρες πείθονταν, όχι εύκολα, αλλά στο τέλος 
εμφανίζονταν. Τώρα, είναι πολύ δύσκολα αυτά. Από 
την άλλη, χωρίς προϋποθέσεις, δεν θα προκύπτει 
δίκαιη απόφαση. 

Η τράπεζα για παράδειγμα, ποτέ δεν έχει πρόβλημα 
στην μεταφορά μαρτύρων, διότι όλοι όσοι παρουσιά-
ζονται είναι υπάλληλοι της. Θα «τρέχουν» λοιπόν να 
καταθέσουν με το πιστόλι στον κρόταφο. Η τράπεζα 
επίσης, ποτέ δεν θα ζητά αναβολή όπως οι δύσμοιροι 
πολίτες, με αιτιολογία ότι δεν έχει συγκεντρώσει ακόμη 
τα λεφτά για δικηγόρο ή για κάποιες αποδείξεις.

Επιμύθιο…
Το χειρότερο από όλα τα προβλήματα που μπορεί 

να έχει μία κοινωνία που βρίσκεται υπό διωγμό, δεν 
είναι να έχει λιγότερο διαβασμένους δικαστές ή να είναι 
«συντηρητικοί» ή να είναι «αυστηροί». Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα υπάρχει, όταν ανεβαίνουν δικαστές στις 
έδρες που είναι «ασυνείδητοι» όσο αφορά το περιβάλ-
λον και τις συνθήκες μέσα στις οποίες καλούνται εις 
πρώτον, να κυρώσουν τις συνθήκες διεξαγωγής μίας 
δίκης, και εις δεύτερον, να αντιληφθούν που κείται 
το δίκαιο για να το αποδώσουν κατά τη διεξαγωγή 
της. ‘Όχι λόγο έλλειψης θεωρητικής κατάρτισης, αλλά 
επειδή δεν διατηρούν επαφή με την πραγματικότητα.

Κ. Ν. ΔΡΑΓΑΤΗΣ

ΜΕ ΠΟΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ;

ΒΡΙΣΚΟΜΑΣΤΕ Η∆Η ΕΝΤΟΣ 
∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
ΤΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΕΠΙΚΕΙΤΑΙΕΠΙΚΕΙΤΑΙ η κατάργηση των τελευταίων 
αναχωμάτων 

του νόμου με τα οποία προστατεύονταν σε ένα 
βαθμό οι πολίτες έναντι των πλειστηριασμών

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

1 Πωλείται αγροτεμάχιο 
3.325 τ.μ. στην περιοχή 
μεταξύ Αλυκής και χωριού 
Αγκαριάς, με θέα στη θά-
λασσα και οικοδομική άδεια 
του 2013 για δύο κατοικίες. 
Τηλ.: 6944 942165, 22840 
98976

1 Πωλείται επιπλωμένη 
κατοικία στον Κώστο, έτοι-
μη για χρήση, 58 τ.μ., Τιμή 
25.000. Τηλ.: 6948 661966

1 Πωλείται στον Κάμπο 
Βουτάκου, μετά τα Γλεισί-
δια, οικόπεδο ευκαιρία με 
«πρόσωπο» σε άσφαλτο, με 
άδεια οικοδομής για 200 
τ.μ., που κοστίζει 20.000. 
Προσφορά για 52.000 
ευρώ. Τηλ.: 22840 52225, 
6944 856105 

1 Πωλείται οικόπεδο στη 
Σάντα Μαρία, 4 στρέμματα, 
με άδεια για τρεις μεζονέ-
τες. ΤΙΜΗ: 150.000 ευρώ. 
Τηλ.: 22840 52225, 6944 
856105

1 Πωλείται στο λιμάνι της 
Νάουσας μοναδικό ακίνητο 
50 τ.μ. Τηλ.: 22840 52225.

1 Πωλείται στους Αγίους 
Αναργύρους Νάουσας μονα-
δικό, καταπληκτικό οικόπεδο 
εντός σχεδίου, 300 τ.μ, με 
άδεια για τρεις μεζονέτες
σε σχέδια γνωστού αρχιτέ-
κτονα. 
Τηλ.: 22840 52225.

1 Πωλείται οικόπεδο στην 
Πούντα, επάνω στη θάλασ-
σα, χτίζει 300 τ.μ., μεγάλη 
ευκαιρία. 
Τηλ.: 22840 52225

1 Πωλούνται στην περιοχή 
Μαραθί Πάρου:

1. Οικόπεδο εντός οικισμού 
με πρόσοψη στον κεντρικό 
δρόμο Παροικίας – Λευκών 
εμβαδού 1.535 m2.
Τιμή: 95.000 ευρώ.

2. Αγροτεμάχιο εκτός 
οικισμού, άρτιο και οικο-
δομήσιμο, κατάλληλο και 
για καλλιέργειες εμβαδού 
5.973m2. Τιμή: 50.000 
ευρώ

3. Αγροτεμάχιο εκτός οικι-
σμού στην περιοχή
Αγ. Θωμάς, Μαράθι Πάρου, 
άρτιο και οικοδομήσιμο 
εμβαδού 6.203 m2.
Τιμή: 35.000 ευρώ.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
6974 025630 
(Απογευματινές ώρες)

1 Πάρος (Καμάρι Αγκαι-
ριά), αγρόκτημα 8 περίπου 
στρ.,
σε Τιμή 75.000 ευρώ Ευκο-
λίες, ανταλλαγές, έκπτωση 
στα μετρητά.
Τηλ. 6932285768

1 Στη Μάρπησσα, οικόπεδο 
1.000 τ.μ., εντός σχεδίου 
κατάλληλο και για επαγ-
γελματική κτίζει 112 τ.μ., 
κατάλλη χρήση, μεσίτες 
δεκτοί, τιμή 110.000 ευρώ, 
συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6975/943381, 
12:00 - 21:00

1 Πωλείται οικόπεδο στην 
Αντίπαρο ένα στρέμμα, 
στον Άη Γιώργη στον οικι-
σμό των χρυσοχόων. 
Τηλ.: 210 7647509, 
6974876485

1 Πωλείται κτήμα 13 
στρέμματα στον Κώστο 
500μ. από την πλατεία του 
χωριού με ελιές, αμυγδα-
λιές, συκιές και αμπέλια
Τηλ.: 2107647509, 
6974 876485

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ

1 Πάρος, από 
κατασκευαστή λόγο 
ανάγκης  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθε-
σίες σπίτια εξοχικά και 
εντός οικισμού  από 
60 έως 150τμ σε 
τιμές κάτω του κό-
στους, από 45.000€, 
πολύ μικρή προκατα-
βολή, πολλές δόσεις 
αντί ενοικίου.www.
paroshomes.livadas.
de, τηλ. 6932285768

Πάρος μονοκατοικία 
(Καμάρι Αγγαιριά), 
100τ.μ., 2 Υ/Δ, 2 μπά-
νια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, κτήμα 
1650τ.μ. με 10 ελιές, 
αμπέλι, οπωροφόρα, 
βεράντες, πέργολες. 
95.000€  Έκπτωση 
στα  μετρητά, ευκολί-
ες, ανταλλαγές  δε-
κτές. Κατασκευαστής 
Τηλ. 6932285768

Ενοικιάζονται, Παροι-
κία Κακάπετρα, διαμέ-
ρισμα 70τ.μ., 260€, 
Καλαμάυκα (Πετα-
λούδες), 70τ.μ. 250€, 
Έλητας, 65τ.μ. 300€, 
Έλητας 100τ.μ. 350€, 
2Υ/Δ, καλοριφέρ,  
Αλυκή, γκαρσονίερα, 
120€, επιπλωμένα ή 
μη. Τηλ. 6932285768

1 Πωλείται η ενοικιάζεται 
στα Γλυσίδια μονοκατοι-
κία 80 τ.μ., με 300 μέτρα 
οικόπεδο, υδροδεξαμενή και 
υπέροχη θέα στη θάλασσα. 
Τηλ.: 6944 667058

1 Πωλείται διαμέρισμα
στον περιφερειακό δρόμο 
της Παροικιάς 200μ από 
την παραλία, 1ου ορόφου, 
43 τμ πλήρως ανακαινισμέ-
νο (κουζίνα – μπάνιο – κου-
φώματα – δάπεδα - τέντες 
κλπ). Αποτελείται από ενιαίο 
χώρο καθιστικό - κουζίνα, 1 
υ/δ, 1 μπάνιο, parking, κή-
πος. Τιμή 50.000 Ε. Επίσης, 
πωλείται και οικόπεδο 370 
τμ εντός σχεδίου (Παροι-
κιά), τιμή 80.000 Ε. 
Δίδονται και συνολικά, για 
ανταλλαγή με οικία στην 
Πάρο από 70 τμ και άνω. 
τηλ.6943487643.

1 Πάρος (Αλυκή), πέτρινη 
οικία πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 

air condition, θέα, ειδική 
κατασκευή. 
Τιμή 165.000 ευρώ. Έκπτω-
ση στα μετρητά, ευκολίες, 
ανταλλαγές δεκτές. Τηλ. 
6932285768

1 Πάρος (Καλαμαύκα), 
καινούρια πετρόχτιστη 
οικία 70τ.μ. σαλόνι, 2 υ/δ, 2 
μπάνια, θέα θαλάσσης, βε-
ράντες, πέργολες, καλορι-
φέρ, κήπος, 108.000 ευρώ. 
Έκπτωση στα μετρητά, ευ-
κολίες, ανταλλαγές δεκτές. 
Τηλ. 6932285768.

1 Πωλείται οικία στο 
Πυργάκι 82 τ.μ., σε 
δύο ορόφους. Στον 
άνω όροφο υπάρ-
χει γκαρσονιέρα 22 
τ.μ. και στον κάτω 
εκτείνετε διαμέρι-
σμα 60 τ.μ. με δύο 
υπνοδωμάτια, μεγάλη 
κουζίνα, καθιστικό 
και μπάνιο. Εξαιρετική 
θέα στο λιμάνι της 
Παροικιάς.
Τηλ.: 6948 872161, 
210 8041920.

1 Πωλείται διαμέρισμα 55 
τ.μ., νεόδμητο, περιοχή Αγ. 
Σοφία Πειραιά, 1ος όρο-
φος, Πειραιά, 1ος όροφος, 
θέρμανση, πόρτα ασφαλεί-
ας, αποθήκη και στεγασμέ-
νη θέση πάρκινγκ 
Τηλ.: 2284029056, 6977 
6062019

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

1 Ενοικιάζεται στην Αλυκή, 
πλήρως εξοπλισμένη και 
επιπλωμένη κατοικία 65 
τ.μ. με 2 υ/δ, μπάνιο, ενιαίο 
χώρο κουζίνας τραπεζα-
ρίας. Επιπλέον διαθέτει 2 
σκεπαστές βεράντες 24 τ.μ., 
κλειστό γκαράζ 15 τ.μ., αυ-
τόνομη κεντρική θέρμανση, 
ηλιακό θερμοσίφωνα τρι-
πλής ενέργειας, ενεργειακά 
κουφώματα με σίτες. Τηλ.: 
6948060721

1 Ενοικιάζεται στα Μάρμα-
ρα Πάρου καινούργιο δυάρι 
μεγάλο, σαλόνι κουζίνα 
ενιαία υπνοδωμάτιο, μπάνιο 
με τζάκι  και μειωμένα 
έξοδα πάγιων ΔΕΗ και 
νερού. 1ο όροφος. τιμή 
προσιτή. 6936687905, 
2284052181

1 Ενοικιάζεται δυάρι στη 
θέση «Σταυρός», με αυτόνο-
μη θέρμανση. Τηλ.: 22840 
23944, 6944 585600

1 Ενοικιάζεται οικία στη 
Χρυσή ακτή 185 τ.μ., με 
3 υ/δ, 2 μπάνια,πλήρως 
επιπλωμένη με πισίνα. 
Τηλ.: 6944 714337

1 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
πρώτου ορόφου 50 τ.μ., 
στις Καμάρες Νάουσας, με 
θέα στη θάλασσα, με ενιαία 
κουζίνα - σαλόνι, μπάνιο 
και ένα υπνοδωμάτιο. Τηλ.: 
6946 688388 

1 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
ισογείου 50 τ.μ. στις Καμά-

ρες Νάουσας, με θέα στη 
θάλασσα με ενιαίο σαλόνι 
– κουζίνα, μπάνιο και ένα 
υπνοδωμάτιο, επιπλωμένο. 
Τηλ.: 6946 688388

1 Ενοικιάζεται σπίτι 
στον Πρόδρομο, άνετο με 
τρεις κρεβατοκάμαρες, με 
αυτόνομη θέρμανση και 
κλιματισμό, με μεγάλη αυλή 
για στάθμευση, πρόσβαση 
απευθείας σε άσφαλτο. Τηλ.: 
6932 447962

1 Ενοικιάζεται γκαρσονιέ-
ρα 40τ.μ. επιπλωμένη στο 
κάστρο στη Παροικία. 170 
ευρώ. Τηλ.6946782301

1 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
σε όροφο 50 τ.μ κοντά 
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο 
επιπλωμένο κατάλληλο για 
εκπαιδευτικούς. 
Tηλ.: 6977310078

1 Ενοικιάζεται σπίτι 90 τ.μ 
στην Παροικιά. Διατίθεται 
επίπλωση. Με κλιματισμό και 
καλοριφέρ, σε όροφο. Τηλ.: 
6948 581053

1 Ενοικιάζεται γκαρσο-
νιέρα επιπλωμένη στη 
Παροικιά. Τηλ. 22840 
22428, 6973 215533, 
6984 043234

1 Ενοικιάζεται επιπλωμένο 
ανεξάρτητο διαμέρισμα 35 
τ.μ (δύο ξεχωριστοί χώροι) 
με αυτόνομη θέρμανση, 
μπόϊλερ και ηλιακό θερμο-
σίφωνα, βεράντα και θέα 
στο λιμάνι της Παροικιάς. 
230 Ευρώ

1 Ενοικιάζεται επιπλωμένο 
ανεξάρτητο διαμέρισμα 55 
τ.μ (τρεις ξεχωριστοί χώροι) 
με αυτόνομη θέρμανση, 
μπόϊλερ και ηλιακό θερμο-
σίφωνα, βεράντα και θέα 
στο λιμάνι της Παροικιάς. 
350 Ευρώ. 2 Km από την 
Παροικιά 100 μ. από το 
ΕΠΑΛ. 
Τηλ.: 6974 395596

1 Ενοικιάζεται μονοκα-
τοικία 147τ.μ στην περιοχή 
Πούντας Παροικίας Πάρου, 
επάνω στη θάλασσα, σε 
πολύ προσιτή τιμή. 
Τηλ.: 6970881566

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

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

1 Ενοικιάζεται σπίτι στη 
Νάουσα απέναντι από τα 
ΚΤΕΛ με 1 κρεβατοκά-
μαρα, σαλόνι, κουζίνα, 
μπάνιο τζάκι, καλοριφέρ.
Τηλ.: 6937 437390

1 ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ γρα-
φείο απέναντι από το 
λιμάνι,
1ος όροφος, εμβαδόν 
54 τ.μ. Τηλ.: 22840-
22040, 
κιν. 6973 530583

1 Ενοικιάζεται και-
νούριο διαμέρισμα 
στον Πειραιά, πλησίον 
ηλεκτρικού σταθμού. 
Επιπλωμένο, με air 
condition και αυτόνομη 
θέρμανση και αυτόνομη 
θέρμανση.

1 Ενοικιάζεται κατά-

στημα στον παραλιακό 
Παροικιάς, στην περιοχή 
Λιβάδια. Ιδανικό για καφε-
τέρια, έτοιμο για χρήση. 
Τηλ.: 6973036961

1 Ενοικιάζεται διαμέρι-
σμα δυάρι στην περιοχή 
Κακάπετρα Παροικίας με 
αυτόνομη θέρμανση, ΔΕΗ, 
και νερό. 
Τηλ.: 6974 489697

1 Ενοικιάζεται οικόπεδο 
1200 m2 περίπου, για επαγ-
γελματική χρήση. 
Με πρόσωπο στον περιφε-
ρειακό Παροικιάς στη θέση 
Φλόγα, πλησίον δημοτικού 
χώρου στάθμευσης. 
Τιμή 700 ευρώ/μήνα. 
Τ.: 6978 403252, 210 
5818196, 6945 885770 
κα Μαριάννα

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

1 Ζητείται μονοκατοικία 
προς ενοικίαση με τρία 
υπνοδωμάτια πλησίον 
Παροικιάς. 
Τηλ.: 6939 005000

ΕΝΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Ενοικιάζεται επιχείρηση 
ενοικιαζόμενων δωμα-
τίων - στούντιο , πλήρης 
εξοπλισμός, 3 δίχωρα και 
4 μονόχωρα, στην παραλία 
Λογαρά - Πούντα, 20 μέτρα 
από το κύμα, σε κτήμα 4 
στερεμάτων. τηλ. 22840 
41246, 6945 275152,6946 
744636 Γιώργος Λοΐζος

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

1 Πωλείται συνεργείο αυ-
τοκινήτων πλήρως εξοπλι-
σμένο στην περιοχή παροικι-
άς. Τηλ.: 6974 930117

1 Πωλείται εστιατόριο – 
πιτσαρία - καφέ 
στην Νάουσα. 
Τηλ.: 6937423961, 
6937423962

1 Πωλείται επαγγελματι-
κός εξοπλισμός για χώρους 

μαζικής εστίασης σε άριστη 
κατάσταση με τιμές ευκαι-
ρίας. για πληροφορίες στο 
τηλ.: 6973 036961

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ

1 Ζητείται νεός για X Van 
πώληση σε εμπορική εται-
ρεια τροφίμων. Απαραίτητη 
προυπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση και επαγγελματικό δί-
πλωμα οδήγησης. Τηλ. 6944 
109 845

1 Ζητείται διοικητικός 
υπάλληλος , απαραίτητα 
προσόντα η άριστη γνώση 
ηλεκτρονικών υπολο-
γιστών, τουλάχιστον 2 
χρόνια εμπειρία σε γραμ-
ματειακή υποστήριξη και 
πτυχίο ΙΕΚ/ ΤΕΙ. e-mail: 
kmparos@epapsy.gr, fax : 
2284024911

1 Ζητείται έμπειρος πωλη-
τής/τρια για ανάπτυξη νέου 
πελατολογίου με δεξιότητα 
σε διαπραγματεύσεις, σο-
βαρότητα, συνέπεια, γνώση 
χειρισμού Η/Υ, ευχάριστη 
δυναμική προσωπικότητα 
και ικανότητα στην επικοι-
νωνία, παρέχεται διαρκής 
και δομημένη εκπαίδευση 
υψηλού επιπέδου, βασικός 
μισθός και ποσοστά επί των 
πωλήσεων. 
Τηλ.: 6942205199

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

1 Κυρία με εμπειρία στις 
οικιακές εργασίες ζητά δου-
λειά στην ευρύτερη περιοχή 
Νάουσας για καθαρισμό σπι-
τιών ή καταστημάτων, φύλα-
ξη ανηλίκων και μωρών. 
Τηλ.: 22840 51815, 6942 
038214

1 Κύριος Έλληνας 60 ετών, 
κάτοικος Πάρου, πρώην 
επαγγελματίας οδηγός, 
με στοιχειώδεις γνώσεις 
κηπουρικής και συντήρησης 
χώρων (ηλεκτρικά, υδραυ-
λικά, βάψιμο τοίχων κλπ), 

& κάτοχος άδειας security, 
ζητά ανάλογη θέση εργασί-
ας. Τηλ.: 66973008417

∆ΙΑΦΟΡΑ  

1 Ζητείται αυτοκίνητο 
SMART με λίγα χιλιόμετρα. 
Τηλ.: 6986 325840 

1 Συντήρηση καθαρισμός 
αγροτεμαχίων και σπιτιών 
κλάδεμα δέντρων από 
Έλληνα συντηρητή  στην 
Πάρο. Τηλ.:2284052181

1 Πωλείται φορτηγό 
mercedes 815  Ateco 2000 
μοντέλο σε άριστη κατά-
σταση μαζί με την άδεια ή 
σκέτο, διαστάσεις 2,48 επί 
2,00 επί 5,00 μπλε φουλ 
έξτρα abs, asr, aircontision, 
τοπ, ηλεκτρικοί καθρέπτες 
παράθυρα υδραυλική πόρτα 
κουραδόρος φέρει άξονα 
ρυμούλκας. Δεκτός κάθε 
έλεγχος οπουδήποτε επιλέ-
ξετε να το ελέγξουν.
Τηλ.: 6932408311

1 Make up, nail art, hair 
exte art ,Tattoo, eyelashes, 
μανικιούρ πεντικιούρ, ονυ-
χοπλαστική,τεχνητά νύχια 
gel, acrylic, συντήρηση 
διακόσμηση. Ταττού , μόνιμο 
μακιγιάζ tattoo χειλιών 
ματιών , φρυδιών, έξτρα 
βλεφαρίδες, hair extension, 
τρέσες αυτοκόλλητες 
100% φυσικό μαλλί Remy 
hair. Τηλ.: 6936687914 – 
6932408311

1 Πωλείται Jetski Yamaha, 
FX Cruiser, 1812 cc, μοντέλο 
του 2012 με 26 ώρες μόνο, 
σε άριστη κατάσταση. Τιμή 
ειδική off  season μόνο 
5400 ευρώ (στην τιμή και 
το τρέιλερ). Πληροφορίες: 
Γιώργος Παπαδόπουλος. 
Τηλ.: 211 198 3375

1 Ζητείται κάποιος για 
φιλοξενία σκύλου (επί 
αμοιβής) ή ανταλλα-
γή φιλοξενίας σκύλου. 
Τηλ.: 6945259620, mail: 
xristosblue5@gmail.com

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ

7 ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 Παροικιά (Cine Paros)
7 ΜΠΙΖΑΣ ΜΑΡΚΟΣ
 Εκατοντοπυλιανή
 (Αναγέννηση)
7 ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
 Περιφερειακός
 Παροικιάς

7 ΜΠΙΤΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ
 Κάτω Γιαλός Παροικιάς
7 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 Περιφερειακός Νάουσας
7 ΡΟΥΣΣΟΥ ΛΟΥΚΙΑ
 Πλατεία Νάουσας
7 ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΦΡΑΝΤΖΗ
 Λεύκες

7 ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 Μάρπησσα
7 ΚΟΥΤΟΥΛΙΕΡΗΣ Θ.
 Αλυκή (Περίπτερο εισόδου)
7 ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 Δρυός
7 ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
 Αντίπαρος
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σιμοποιούν όλα τα κόμματα, όταν θέλουν 
να δώσουν έμφαση σε μία πολιτική πρω-
τοβουλία εντός της Βουλής, όταν θέλουν 
να την καταστήσουν «πρώτης γραμμής».
Η ΔΗΜΑΡ ενώ κατά τις εκλογές του 2012 
απορρόφησε ένα αξιοπρόσεκτο κομμάτι 
ψήφων από το καταρρέον ΠΑΣΟΚ στα νησιά 
του Αιγαίου, εντούτοις δεν έχει εκπροσώπη-
ση. Στην διανομή των θέσεων για το σχη-
ματισμό της συγκυβέρνησης ΝΔ – ΠΑΣΟΚ 
– ΔΗΜΑΡ του Ιουλίου 2012, ένας άνθρωπος 
του κόμματος, ο Γ. Σπιλάνης ο οποίος έχει 
σχέση με τη Μυτιλήνη, ανέλαβε τις αρμοδι-
ότητες του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής.

Για ένα χρόνο ο Γ. Σπιλάνης κατείχε τη 
θέση, όμως με την αποχώρηση της ΔΗΜΑΡ 
από την κυβέρνηση τον Ιούλιο που μας 
πέρασε, παραιτήθηκε ακολουθώντας τη 
γραμμή του κόμματος για την απόσυρση 
όλων των μελών του κόμματος που κατεί-
χαν κυβερνητικές θέσεις.

Το κενό
Από τότε, και ενόψει εκλογών που μπορεί 

να προκύψουν από στιγμή σε στιγμή, καθώς 
και ενόψει αυτοδιοικητικών εκλογών του 
Μαΐου 2014 η ΔΗΜΑΡ έχει το παλαιό της 
πρόβλημα να μην εκπροσωπείται στα νησιά 
του Αιγαίου, πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, 
αφετέρου δεν έχει και  την Γραμματεία στα 
θέματα Αιγαίου.

Προφανώς, γι’ αυτούς τους λόγους κρί-
θηκε ότι έπρεπε μετά από τόσο καιρό να 
γίνει μία παρέμβαση, σε επίπεδο μάλιστα 
αρχηγού κόμματος, με θέμα τη νησιωτική 
πολιτική, τη «Νησιωτικότητα», που αποτελεί 
τίτλο για όλα τα προβλήματα που αφορούν 
στα νησιά μας. Σαν την Coca – Cola που ως 
γνωστόν, πάει με όλα!

Κριτική
Πάει καιρός που το θέμα της έλλειψης 

εφαρμογής της συνταγματικά κατοχυρωμέ-
νης νησιωτικότητας περιφέρεται μόνο στα 
στόματα τοπικών πολιτικών και των αντί-
στοιχων της κεντρικής πολιτικής, όποτε θέ-
λουν να κάνουν φιγούρα σε ομιλίες τους με 
την αντήχηση του όρου για να καλοπιάσουν 
τα αυτιά των νησιωτών. «Νησιωτικότητα» 
θα πει η υποχρέωση όλων όσων φτιάχνουν 
νόμους στα υπουργεία, να μελετούν και να 
προβλέπουν στα σχέδια που καταθέτουν 
προς ψήφιση στη Βουλή πως θα εφαρμο-
στούν οι νόμοι στις ειδικές συνθήκες των 
νησιών. Με τον καιρό στη λέξη «Νησιωτι-
κότητα» συμπυκνώνονται νοηματικά όλα 
τα προβλήματα που προκύπτουν από την 
μη εφαρμογή της ομώνυμης πρόβλεψης 
του Συντάγματος  από τότε που ο Σταύρος 
Μπένος την εισηγήθηκε κατά την τελευταία 
αναθεώρηση του Συντάγματος πριν χρόνια 
με το άρθρο 101.

Κατά τη γνώμη μας, όλοι όσοι δεν έχουν 
κυβερνήσει τα τελευταία χρόνια μετά την 
αναθεώρηση του Συντάγματος, έχουν το δι-
καίωμα να καταθέτουν το αίτημα της εφαρ-
μογής της νησιωτικότητας. Όμως η ΔΗΜΑΡ 
δεν είναι πια μέσα σε αυτούς.

Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι κανένα κόμμα 
τον τελευταίο χρόνο δεν έχει καταθέσει πα-
ρέμβαση στη Βουλή και ερώτημα με αίτημα 
την εφαρμογή της νησιωτικότητας και κατ’ 
αυτή την έννοια, καλά έκανε η ΔΗΜΑΡ και 
κατέθεσε το υπόμνημα της. Όμως ο τρόπος 
που εργάστηκε είναι τεμπέλικος και ευ-
καιριακός και έτσι, υποβαθμίζει τη σημασία 
της πράξης της, γι’ αυτό και δεν πρόκειται 
να ανοίξει το θέμα στα σοβαρά στη Βουλή.

Συγκεκριμένα: Α) Το κείμενο δημιουρ-
γεί την εντύπωση ότι μετά την αποχώρηση 
του μέλος της ΔΗΜΑΡ Γ. Σπιλάνη από τη 
θέση του Γραμματέα, όλα πήγαν κατά διό-
λου στη πορεία προς την εφαρμογή της 
νησιωτικότητας που υποτίθεται ότι ο ίδιος 
προωθούσε. Η αλήθεια όμως δεν είναι αυτή. 
Και προ Σπιλάνη, και κατά τη διάρκεια της 
θητείας Σπιλάνη, και μετά τη Σπιλάνη εποχή 

ισχύει η ίδια προβληματική κατάσταση στα 
θέματα τα οποία θα μπορούσε να χειρίζεται 
η Γεν. Γραμμ. Αιγαίου για το καλό των νη-
σιωτών. Β) Ο συγκεκριμένος θεσμός που 
κάποτε συνιστούσε το Υπουργείο Αιγαίου, 
δεν μπορεί να κάνει τίποτε ουσιαστικό, για-
τί ποτέ δεν οργανώθηκε σωστά και ποτέ 
δεν καθορίστηκε ο σκοπός του, ούτε και 
αντιστοίχως στελεχώθηκε για να μπορεί 
να κάνει κάποια σωστή δουλειά. Ήταν ένα 
πυροτέχνημα εθνικιστικού χαρακτήρα που 
είχε προωθηθεί από τον Α. Παπανδρέου 
για καλύψει υποχωρήσεις στην εξωτερική 
πολιτική και οπισθοδρομήσεις σε υποδομές 
στο Αιγαίο, και για να χαϊδέψει τα αυτιά των 
νησιωτών. Γ) Ο «Δημαρήτης» Γ. Σπιλάνης 
δεν πρόσθεσε τίποτε με την θητεία του, παρά 
τα όσα λέει ότι ίδρυσε και δημιούργησε, 
γιατί απλούστατα, όλα αυτά είναι τίτλοι και 
φάκελοι που δεν αφορούν σε τίποτα τη ζωή 
των πολιτών στα νησιά.

Δ) Η ΔΗΜΑΡ την ερώτησή της την προη-
γούμενη εβδομάδα την ξόδεψε για εντυπω-
σιασμό. Δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να με-
τατρέψει σε μορφή σύγχρονης επερώτησης 
τον βαρύγδουπο απολογισμό που είχε δια-
τυπώσει τον περασμένο Ιούλιο ο Γ. Σπιλάνης 
σε ανακοίνωση προς τα ΜΜΕ, όταν παραι-
τήθηκε από τη θέση του. Πρόκειται για μία 
έκθεση ιδεών που καταγράφει γνωστά από 
δεκαετίες προβλήματα από τη μία μεριά, και 
περιγράφει πράξεις γραφειοκρατίας και δια-
κηρύξεις της εποχής Σπιλάνη από την άλλη. 
ΠΟΥΘΕΝΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ λόγος για αλλα-
γή νοοτροπίας και διάρθρωσης αρμοδιοτή-
των και θεσμών στην κεντρική κυβέρνηση 
και στους τοπικούς θεσμούς, προκειμένου 
να εφαρμοστεί η νησιωτικότητα. 

Εμείς ρωτάμε…
Αλήθεια, ποιος κάνει κουμάντο στο 

Αιγαίο, μετά την θεσμοθέτηση του άρ-
θρου 101 στο Σύνταγμα της Ελλάδας;

- Τα υπουργεία (των Αθηνών) που 
έχουν αρμοδιότητες σε όλη την επικρά-
τεια, άρα, και στα νησιά του Αιγαίου, για 
τα οποία οι υπουργοί αρνούνται να κά-
νουν ειδικές προβλέψεις ειδικής εφαρ-
μογής στα νομοσχέδια που εισηγούνται;
- Η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής (της Μυτιλήνης) 
που δεν μπορεί να αποφασίσει για απο-
λύτως τίποτα χωρίς συνυπογραφή του 
κάθε υπουργού στου οποίου τα «χωρά-
φια» πρέπει να μπλέξει για την παραμι-

κρή παρέμβαση, όποτε κάνει κάποια τέτοια 
με το σχεδόν ανύπαρκτο προσωπικό της;
- Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αι-
γαίου (του Πειραιά, + Κρήτης) που κά-
νει τον «μπάτσο» της κυβέρνησης στις 
Περιφέρειες του Αιγαίου, χωρίς όμως, 
ως διορισμένη αρχή, να μπορεί να απο-
φασίσει για τίποτε επί του πρακτέου;
- Οι Αιρετές Περιφέρειες (της Σύρου και 
της Ρόδου στην περίπτωση μόνο του Νότιου 
Αιγαίου, + Κρήτη, + Βόρειο Αιγαίο) που για 
ό,τι και αν κάνουν πρέπει να ρωτήσουν την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και τα υπουργεία, 
ενώ εκτός από το ΕΣΠΑ, δεν μπορούν να 
κάνουν τίποτε άλλο γιατί δεν έχουν ούτε 
ένα ευρώ;

- Οι Δήμοι που έχουν σκορπίσει μετά τον 
«μνημονιακό Καλλικράτη»;

- Ο Ράιχενμπαχ (Επικεφαλής ειδικής 
ομάδας για την μνημονιακή Ελλάδα μετά την 
επιβολή του μνημονίου, εκ μέρους των δα-
νειστών), Ο Φούχτελ (Γερμανός υφυπουρ-
γός εντεταλμένος για την εποπτεία στην 
Ελλάδα μετά το μνημόνιο για λογαριασμό 
της Νέας Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας) 
ή ο Γιοχάνες Χαν (Ευρωπαίος Επίτροπος 
για την Περιφερειακή Πολιτική). Όλοι αυτοί 
γυρνάνε τα τελευταία χρόνια στα νησιά μας 
και εκφέρουν «βαρύνουσα» αν όχι καθορι-
στική άποψη. Την ίδια στιγμή όλοι σχεδόν οι 
Έλληνες των θεσμών που προαναφέραμε, 
τους κοιτάνε στα μάτια και στρώνουν κόκ-
κινα χαλιά, όποτε έρχονται στα μέρη μας…   

Αν δεν καθορίσουμε αυτές τις σχέσεις, 
δεν θα εφαρμοστεί ποτέ η νησιωτική πο-
λιτική. Θα σερνόμαστε σε μία πολιτική κα-
τάσταση «ομιχλώδους βούρκου», που όλα 
γίνονται και όλα ξεγίνονται και που μόνο οι 
«κολλητοί» και οι λίγοι ήρωες επιβιώνουν, 
αυτό που γινόταν πάντα στα νησιά μας.

Η ερώτηση της ΔΗΜΑΡ
«Στη διακηρυγμένη πολιτική της (συγ)

κυβέρνησης γινόταν συχνή αναφορά στη 
δέσμευση για εκπόνηση και εφαρμογή νη-
σιωτικής πολιτικής με βάση την επιταγή του 
Συντάγματος αλλά και για γενικότερους προ-
φανείς αναπτυξιακούς και εθνικούς λόγους. 
Το έργο αυτό ανήκει κατά βάση στη Γενική 
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτι-
κής ως καθ’ ύλη διοικητική μονάδα σε συ-
νεργασία με τα αρμόδια κλαδικά Υπουργεία.

Στο διάστημα που ακολούθησε (από τις 
εκλογές του 2012) έγιναν συγκεκριμένες 
ενέργειες που δρομολόγησαν διαδικασίες 

για την επίτευξη του στόχου αυτού:

- Έγινε επεξεργασία και υιοθέτηση από το 
Κοινοβούλιο των απαραίτητων νομοθετικών 
διατάξεων για την υλοποίηση της συνταγμα-
τικής επιταγής (άρθρο 101) που προβλέπει 
ότι ο νομοθέτης όταν εκδίδει διοικητικές 
πράξεις θα λαμβάνει υπόψη του τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των νησιών καθώς και της 
σύστασης δύο θεσμών απαραίτητων για την 
χάραξη και υλοποίηση της νησιωτικής πολι-
τικής: του Συμβουλίου Νησιωτικής Πολιτικής 
και του Ερευνητικού Ινστιτούτου Νησιωτικής 
Πολιτικής. Παράλληλα υιοθετήθηκε η άποψη 
για επέκταση της νησιωτικής πολιτικής από 
τους 5 νομούς του Αιγαίου στο σύνολο της 
νησιωτικής χώρας ικανοποιώντας παράλ-
ληλα το χρόνιο αίτημα των νησιωτών των 
άλλων περιοχών.

- Εκπονήθηκε αναπτυξιακή στρατηγική 
για τον νησιωτικό χώρο που βασίζεται όχι 
στη τσιμεντοποίηση των νησιών αλλά στην 
αξιοποίηση των συγκριτικών τους πλεο-
νεκτημάτων (πολιτισμός και περιβάλλον 
για παραγωγή μοναδικών προϊόντων και 
υπηρεσιών ποιότητας) και κατατέθηκαν οι 
σχετικές προτάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και Ανταγωνιστικότητας σύμφωνα με τις 
διαδικασίες εκπόνησης του ΕΣΠΑ 2014-20. 
Η στρατηγική αυτή παρουσιάστηκε στους 
τοπικούς φορείς με τη συμμετοχή εκπρο-
σώπων των σημαντικότερων για τη χάραξη 
νησιωτικής πολιτικής υπουργείων Πολιτι-
σμού, Περιβάλλοντος, Εργασίας, Αγροτικής 
Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Τουρισμού.

- Έγινε για πρώτη φορά παρουσίαση 
της στρατηγικής αυτής στο Ελληνικό Κοινο-
βούλιο όπου όλες ανεξαιρέτως οι πολιτικές 
παρατάξεις επικρότησαν την πρωτοβουλία 
αυτή συμβάλλοντας μέσα από εποικοδομη-
τικό διάλογο στη βελτίωση της. Στη συνε-
δρίαση αυτή κλήθηκαν να παραστούν και οι 
εκπρόσωποι της χώρας μας στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για να συμβάλουν και αυτοί 
στη προώθηση της σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Υποβλήθηκαν προτάσεις για αναδιάρ-
θρωση του ακτοπλοϊκού δικτύου, για βελτί-
ωση του σχεδιασμού και παρακολούθησης 
υλοποίησης ειδικά των άγονων γραμμών, 
για χρηματοδότηση της ακτοπλοΐας από 
κοινοτικούς πόρους  με βάση τα όσα προ-
βλέπουν η Συνθήκη της Λισσαβόνας και 
γενικότερα η κοινοτική νομοθεσία περί Υπη-
ρεσιών Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος 
(Υ.Γ.Ο.Σ), η εδαφική συνοχή του ελληνικού 
και ευρωπαϊκού χώρου αλλά και το δικαί-
ωμα των ευρωπαίων πολιτών για κινη-
τικότητα. Στόχος της προσπάθειας αυτής 
αποτελεί η ύπαρξη ορθολογικής κατανομής 
των περιορισμένων εθνικών πόρων που 
διατίθενται στην ακτοπλοΐα και η άντληση 
πρόσθετων ευρωπαϊκών πόρων ώστε να 
αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες 
προς τους χρήστες διατηρώντας ταυτόχρονα 
το δικαίωμα των νησιωτών για κινητικότητα 
όπως και των υπολοίπων πολιτών της ΕΕ.

- Υποβλήθηκαν προτάσεις και αναλήφθη-
καν πρωτοβουλίες σε κρίσιμούς τομείς για 
την ανάπτυξης της χώρας και των νησιών 
ειδικότερα όπως στη Θαλάσσια Πολιτική και 
στη διαχείριση του Παράκτιου Χώρου, στην 
αναβάθμιση των παρεχόμενων τουριστι-
κών υπηρεσιών με εξασφάλιση πόρων για 
χρηματοδότηση των πολύ μικρών τουρι-
στικών επιχειρήσεων σε συνεργασία με τα 
Υπουργεία Ανάπτυξης και Τουρισμού, στην 
προστασία των υδατικών και άλλων φυσι-
κών πόρων σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, στην προώθηση της Κοι-
νωνικής Οικονομίας σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εργασίας κλπ

Υπήρξε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
άλλους ευρωπαϊκούς θεσμούς για τη προ-
ώθηση ευρωπαϊκής νησιωτικής πολιτικής 
ειδικά ενόψει της επικείμενης ελληνικής 
προεδρίας».

Μετά την αποχώρηση 
του ΔΗΜΑΡ – Σπιλάνη, το χάος!

Η επερώτηση της ΔΗΜΑΡ συνεχίζει: 
«Μετά από τον ανασχηματισμό της Κυβέρ-
νησης τον προηγούμενο Ιούνιο βρισκόμαστε 
αντιμέτωποι με ενέργειες που αποδομούν 
τόσο το έργο που έχει γίνει όσο και την 
υπηρεσία που πρέπει να το φέρει σε πέρας. 
Πιο συγκεκριμένα:

1) Ο νέος ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής ορίστηκε 4 μήνες μετά την παραί-

τηση του προηγούμενο με αποτέλεσμα οι 
αναγκαίες πρωτοβουλίες σε πολιτικό επί-
πεδο να έχουν βαλτώσει. Μεταξύ άλλων 
αναφέρουμε τη πρόταση για το πρόγραμμα 
Interreg Ελλάδας-Κύπρου με θέμα τη θα-
λάσσια χωροταξία και την ολοκληρωμένη 
διαχείριση παράκτιων περιοχών, τη πρόταση 
για την διαφοροποίηση του τουριστικού 
πρότυπου ανάπτυξης μέσα από την ενίσχυ-
ση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των 
νησιών (νησιωτική ταυτότητα), η προώ-
θηση του προγράμματος χρηματοδότησης 
των πολύ μικρών και μικρών τουριστικών 
επιχειρήσεων των νησιών για αναβάθμιση 
και διαφοροποίηση και των παρεχόμενων 
υπηρεσιών κλπ

2) Το σχέδιο του Ε.Σ.Π.Α 2014-20 που 
πρόσφατα δόθηκε στους αρμόδιους φορείς 
για παρατηρήσεις, περιλαμβάνει περιορι-
σμένες αναφορές στον νησιωτικό χώρο που 
σε καμία περίπτωση δεν συνιστούν ούτε 
καν πρόπλασμα νησιωτικής αναπτυξιακής 
στρατηγικής. Αντίθετα ο προτεινόμενος σχε-
διασμός – που ας υπογραμμιστεί αποτελεί 
το κυριότερο αν όχι το μοναδικό εργαλείο 
άσκησης περιφερειακής πολιτικής- δεν 
προβλέπει καμία χωρική διαφοροποίηση 
θεωρώντας τη χώρα ως ενιαίο και ομοιο-
γενή χώρο.

3) Οι συνεχείς καθυστερήσεις και μαται-
ώσεις δρομολογίων αποτελούν καθημερι-
νότητα για τους κατοίκους των νησιών επι-
φέροντας την αγανάκτηση των νησιωτών, 
των τουριστών αλλά και των επαγγελματιών 
(τουριστικά επαγγέλματα, μεταφορείς, έμπο-
ροι) πλήττοντας συνολικά την οικονομία των 
νησιωτικών περιοχών. Επιπλέον, εξαιτίας 
της μείωσης των ποσών που διατίθενται 
για τις άγονες γραμμές, ξεκινούν οριζόντιες 
περικοπές σε πολλές συνδέσεις άγονων 
γραμμών με αποτέλεσμα να πλήττονται 
πολλά μεσαία και μικρά νησιά της χώρας 
όπως τα Κύθηρα, η Κάρπαθος, η Κάσος, η 
Ανάφη, η Θηρασία, αντί της συνολικής ανα-
διάρθρωσης του δικτύου με σαφή κριτήρια 
κάλυψης των αναγκών.

Δεν ανακοινώνονται έγκαιρα τα δρο-
μολόγια και δεν τηρείται η δυνατότητα 
κρατήσεων και αγοράς εισιτηρίων για όλο 
το έτος -που αποτελεί υποχρέωση των 
ναυτιλιακών εταιρειών- παρά τις διαμαρ-
τυρίες από τουριστικούς φορείς και από 
τους δημάρχους των νησιών, κυρίως στο 
Β. Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα και τις Δυτικές 
Κυκλάδες αναφορικά με τις συνακόλουθες 
αρνητικές συνέπειες. Δεν τηρούνται επίσης 
οι συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσίας δημοσί-
ου συμφέροντος, εξαιτίας της μονομερούς 
ματαίωσης ή υπερβολικής καθυστέρησης ή 
ξαφνικής αλλαγής δρομολογίων, χωρίς να 
επιβάλλονται οι νόμιμες κυρώσεις.

Μεθοδεύεται μεταφορά των αρμοδιο-
τήτων ακτοπλοΐας που είχαν ανατεθεί στο 
πάλαι ποτέ Υπουργείο Αιγαίου από τη σύ-
σταση του από τη Γ.Γ Αιγαίου και Νησιωτικής 
Πολιτικής στη Γ.Γ Ναυτιλίας αντί να συμβεί το 
αντίθετο, δεδομένου ότι η ακτοπλοΐα απο-
τελεί αναπόσπαστο τμήμα της νησιωτικής 
πολιτικής, απελευθερώνοντας ταυτόχρονα 
στελέχη του Λιμενικού Σώματος για το καθ’ 
ύλη καθήκον τους που είναι η φύλαξη των 
θαλάσσιων συνόρων της χώρας και η αστυ-
νόμευση των θαλασσών, των λιμανιών και 
γενικά της μεγάλης παράκτιας ζώνης της 
χώρας για την τήρηση του νόμου.

Η παραπάνω μεθόδευση θα οδηγήσει 
αναπόφευκτα στη συρρίκνωση του προ-
σωπικού της Γενικής Γραμματείας και τελικά 
στη διάλυση της εφόσον δεν μεταφερθούν 
άλλες ουσιαστικές για τη νησιωτικότητα 
αρμοδιότητες. Η πρόταση για  συρρίκνωση 
του προσωπικού της Γενικής Γραμματείας 
με την υπαγωγή σε «κινητικότητα-απόλυση» 
του 25% του ανθρώπινου δυναμικού της 
που προς το παρόν ανακλήθηκε, αφορά 
προσωπικό που σημειωτέον είναι εγκα-
τεστημένο και ζει στα νησιά σε αντίθεση 
κάθε λογικής που εύκολα διαπιστώνει τη 
δημογραφική συρρίκνωση των νησιών, τη 
γενική υποστελέχωση των νησιωτικών δη-
μόσιων υπηρεσιών ειδικά με επιστημονικό 
προσωπικό αλλά κύρια της ανάγκης εξειδι-
κευμένου προσωπικού, ενώ παραβαίνει και 
ακόμη τη ρύθμιση του μνημονίου για ειδική 
μεταχείριση των νησιών σε ότι αφορά τη 
στελέχωση των υπηρεσιών. Το προσωπικό 
αυτό είναι απαραίτητο για να υλοποιηθεί η 
νέα αναπτυξιακή στρατηγική που βασίζε-
ται κύρια στη προστασία, την αξιοποίηση 
και ανάδειξη τόσο του φυσικού και του 

H ΔΗΜΑΡ βγήκε στο αντάρτικο 
της νησιωτικότητας
Έκαναν τον απολογισμό του δικού τους Σπιλάνη, ερώτημα
∆ηλαδή, περσινά, ξινά, σταφύλια ανούσια.
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Ψάχνοντας τις μεγάλες «πρωτοβουλίες»
Γ. Λεβεντάκη για το νέο αεροδρόμιο

δομημένου περιβάλλοντος 
όσο και του υλικού και άϋλου 
πολιτισμού των νησιών με 
την ανάδειξη της ξεχωριστής 
ταυτότητας του κάθε νησιού 
μέσα στη λογική της «έξυπνης 
εξειδίκευσης» που επιτάσσουν 
οι κοινοτικές οδηγίες για εξα-
σφάλιση της ροής των κοινοτι-
κών πόρων προς τη χώρα και 
ειδικά τη περιφέρεια, αλλά και 
τη λειτουργία των οργάνων 
που θεσμοθετήθηκαν δηλαδή 
του Συμβουλίου Νησιωτικής 
Πολιτικής και του Ερευνητι-
κού Ινστιτούτου Νησιωτικής 
Πολιτικής

Μεθοδεύονται ενέργειες 
που θα πλήξουν την αυτονο-
μία λειτουργίας της Γενικής 
Γραμματείας που έχει έδρα τη 
Μυτιλήνη και όχι κάποιο αθη-
ναϊκό οικοδομικό τετράγωνο 
δείχνοντας ακόμη μια φορά 
περίτρανα την αντίληψη που 
έχει το κεντρικό κράτος για τα 
νησιά και τους νησιώτες.

4) Κατά συνέπεια τίθενται 
σε αμφισβήτηση όλες οι ενέρ-
γειες που προηγήθηκαν και 
είχαν ως στόχο να ανατρέ-
ψουν το πρότυπο ανάπτυξης 
που έχει ακολουθηθεί μέχρι 
σήμερα και είχε οδηγήσει 
τις νησιωτικές οικονομίες να 
υστερούν σε κατά κεφαλή 
παραγωγή, ενώ η δομή τους 
είναι ιδιαίτερα εύθραυστη 
(τουριστική μονοκαλλιέργεια 
σε συνδυασμό με δόμηση) 
και με μειούμενη ανταγωνι-

στικότητα. Αντί της έρευνας, 
της παρουσίας νέων τεχνο-
λογιών πληροφόρησης και 
επικοινωνίας, της εισαγωγής 
καινοτομιών για την αξιοποί-
ηση των μοναδικών φυσικών 
και πολιτιστικών πόρων που 
διαθέτουν να αποτελέσουν 
την αιχμή του δόρατος για την 
ανάπτυξη τους, μεθοδεύεται η 
συνέχιση της ανάπτυξης «δια 
της οικοδομής» υιοθετώντας 
παρωχημένα και αποτυχημένα 
πρότυπα. Τα ποσοτικά και τα 
ποιοτικά δημογραφικά χαρα-
κτηριστικά είναι αρκετά δυ-
σμενή (γήρανση πληθυσμού, 
χαμηλό επίπεδο εκπαίδευ-
σης και δια βίου κατάρτισης, 
υψηλή πρόωρη εγκατάλειψη 
σχολείου), ενώ η ανεργία και 
το ποσοστό πληθυσμού που 
κινδυνεύει από φτώχεια αυ-
ξάνουν ταχύτατα. Οι περιβαλ-
λοντικές πιέσεις αυξάνονται 
με προβλήματα στη ποιότη-
τα του πόσιμου νερού, στην 
υποβάθμιση του εδάφους 
(ρύπανση και ερημοποίηση), 
στη μείωση της βιοποικιλό-
τητας, στην υποβάθμιση του 
τοπίου και του δομημένου 
περιβάλλοντος, ενώ οι προ-
στατευόμενες περιοχές και οι 
διατηρητέοι οικισμοί όχι μόνο 
δεν αξιοποιούνται αλλά υπο-
βαθμίζονται συνεχώς. Ορατός 
είναι ο κίνδυνος επιστροφής 
σε καταστάσεις που θα θυμί-
ζουν την ερήμωση των δεκα-
ετιών του ‘50 και ’60 ειδικά 
αν δεν αντιμετωπιστεί ριζικά 
το πρόβλημα των θαλάσσιων 

συγκοινωνιών που οδηγεί σε 
απομόνωση τα νησιά.

Βάσει των παραπάνω 
ερωτώνται 
οι αρμόδιοι υπουργοί:

α) Ποιες πρωτοβουλίες 
θα πάρουν για να δείξουν ότι 
η μέριμνα για τον νησιωτικό 
χώρο και ειδικά την ανάπτυξη 
των νησιών δεν εξαντλείται 
σε ρητορεία χωρίς κανένα 
πρακτικό αντίκρισμα ειδικά 
για τους νησιώτες αλλά και 
γενικότερα για το σύνολο του 
ελληνικού λαού που μαστίζε-
ται από ανεργία και μείωση 
του εισοδήματος και προσδο-
κά οφέλη από την ανάπτυξη 
αυτής της ευαίσθητης οικο-
νομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, 
περιβαλλοντικά και πολιτικά 
νησιωτικής χώρας;

β) Ποιες πρωτοβουλίες 
θα πάρουν για να δείξουν 
ότι θα υπάρξει αλλαγή στο 
αναπτυξιακό πρότυπο ειδικά 
της νησιωτικής Ελλάδας με 
στροφή από τον αδιέξοδο κα-
ταναλωτισμό και την οικοπε-
δοποίηση στην ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτημάτων 
της χώρας με έμφαση στην 
αναβάθμιση του ανθρώπινου 
δυναμικού και στην αξιοποίη-
ση των μοναδικών πόρων του 
ελληνικού αρχιπελάγους;

γ) Ποιες πρωτοβουλίες θα 
αναλάβουν ενόψει της ελληνι-
κής προεδρίας στην Ε.Ε ώστε 
να εφαρμοστεί το άρθρο 174 
της Συνθήκης της Λισαβόνας 
εξειδικεύοντας τη Στρατηγική 

Ευρώπη 2020 αλλά και τις 
κοινοτικές νομοθεσίες για τα 
νησιά;

δ) Πότε θα λειτουργήσουν 
το Συμβούλιο Νησιωτικής Πο-
λιτικής και το Ινστιτούτο Νη-
σιωτικής Πολιτικής που συστή-
θηκαν με τον νόμο 4150/13, 
ώστε να συμβάλλουν στην 
εκπόνηση ολοκληρωμένης ει-
δικής νησιωτικής στρατηγικής 
και να αποτελέσει εργαλείο για 
την υποστήριξη της περιφερει-
ακής και τοπικής αυτοδιοίκη-
σης των νησιών;

ε) Ποιες πρωτοβουλί-
ες πρόκειται να πάρουν σε 
επίπεδο Κυβέρνησης ώστε 
να προχωρήσει η υιοθέτηση 
διαφοροποιημένων κλαδι-
κών πολιτικών στα νησιά σε 
κρίσιμους τομείς όπως τη 
περιβαλλοντική πολιτική, τη 
θαλάσσια πολιτική, την αγρο-
τική πολιτική και τη πολιτική 
αλιείας, τη τουριστική πολιτική 
και τη διοικητική πολιτική  και 
ποιες πολιτικές σκοπεύουν να 
υιοθετήσουν για αναστροφή 
της φθίνουσας πορείας των 
νησιών ώστε να έχουμε ισχυ-
ρές νησιωτικές κοινωνίες 365 
ημερών αλλά και να συμβάλ-
λουν τα νησιά στην έξοδο από 
τη κρίση της χώρας μέσα από 
την αναπτυξιακή διαδικασία;

στ) Δεδομένων των προ-
βλημάτων στην ακτοπλοϊκή 
σύνδεση των νησιών, τι μέτρα 
έχουν λάβει για την εφαρμο-
γή των νόμων του κράτους 
από τις υπηρεσίες των οποίων 
προΐστανται και τι ποινές θα 

εφαρμόσουν σε όσους συνε-
χίζουν να παρανομούν;

ζ) Πώς θα γίνει ο επα-
νασχεδιασμός του δικτύου 
δρομολογίων με βάση την 
εξυπηρέτηση του χρήστη και 
διαφορετικός σχεδιασμός των 
αγόνων θαλάσσιων και αερο-
πορικών γραμμών (των ενδο-
νησιωτικών συμπεριλαμβα-
νόμενων) και η αντιμετώπιση 
του κόστους των μεταφορών 
με εφαρμογή της αρχής της 
εδαφικής συνέχειας σε συ-
νεργασία με την ΕΕ; Πως θα 
αναβαθμιστούν οι παρεχόμε-
νες υπηρεσίες αν δεν υπάρχει 
συστηματική παρακολούθηση 
της ικανοποίησης των χρη-
στών και την εμπλοκής στους 
στη διαδικασία λήψης απο-
φάσεων που σήμερα λαμ-
βάνονται από λιμενικούς και 
εφοπλιστές;

η) Ποιες πρωτοβουλίες θα 
πάρουν για να δείξουν ότι η 
αναδιάρθρωση του δημόσιου 
τομέα δεν είναι πρόσχημα για 
κομματικά παιχνίδια με στόχο 
την πολιτική εξάρτηση των 
υπαλλήλων που κινδυνεύουν 
με απόλυση, αλλά πραγματι-

κή βούληση για την βελτίωση 
της αποτελεσματικότητας και 
της αξιοπιστίας του κράτους;

Οι επερωτώντες βου-
λευτές: Κουβέλης Φώτης, 
Αναγνωστάκης Δημήτρης, 
Γιαννακάκη Μαρία, Κυρίτσης 
Γιώργος, Λυκούδης Σπυρί-
δων, Μάρκου Κατερίνα, Ξη-
ροτύρη-Αικατερινάρη Αση-
μίνα, Οικονόμου Βασίλης, 

Πανούσης Γιάννης, Ρεπούση 
Μαρία, Τσούκαλης Νίκος, 
Φούντα Νίκη, Ψαριανός Γρη-
γόρης, Ψύρρας Θωμάς».
Το υπόμνημα – ερώτηση της 
ΔΗΜ.ΑΡ απευθύνεται προς 
τους Υπουργούς:
α) Ναυτιλίας και Αιγαίου,
β) Διοικητικής Μεταρρύθμι-
σης, γ) Ανάπτυξης και Ανταγω-
νιστικότητας και δ) Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων.
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ΣΤΙΣ 25|10 η «απίθανη» πα-
ρέα Λεβεντάκη που δυστυχεί η 
Αντίπαρος να έχει για διοίκηση 
του αντίστοιχου Δήμου, δη-
μοσιοποίησε την ανακοίνωση 
που παραθέτουμε ακολού-
θως. Το ότι οι ανακοινώσεις 
της διοίκησης του Δήμου 
Αντιπάρου συνήθως περιέ-
χουν μπαρούφες και ενίοτε 
ψευτιές το έχουμε εμπεδώσει 
τα τελευταία χρόνια. Γι’ αυτό 
το λόγο μερικές φορές, όταν 
έχουμε φόρτο εργασίας δεν 
τους δίνουμε ιδιαίτερη σημα-
σία.

Αυτό μερικές φορές μας 
διευκολύνει γιατί οι μπούρ-
δες που εσωκλείουν «ωριμά-
ζουν». Στη συγκεκριμένη περί-
πτωση, είχαμε παραλείψει να 
διαβάσουμε τη συγκεκριμένη 
ανακοίνωση, όταν πρωτοκυ-
κλοφόρησε. Εκδόθηκε στις 
25 Οκτωβρίου, αλλά εμείς 
ανοίξαμε να τη διαβάσουμε 
στις 27|11. Έχει περάσει ένας 
ολόκληρος μήνας. Το ερώ-
τημα λοιπόν που έχουμε να 
απευθύνουμε προς τους μπα-
ρουφολόγους της διοίκησης 
του Δήμου Αντιπάρου είναι 
πολύ απλό. Ποιες ακριβώς 
είναι οι πρωτοβουλίες στις 

οποίες προέβη για το θέμα 
του νέου αεροδρομίου ο 
Δήμος Αντιπάρου; Μόνο θα 
παρακαλούσαμε να μην μας 
τις πούνε απότομα, για να μην 
πάθουμε και κανένα κακό …

Ακολουθεί άλλη μία βαρε-
τή ανακοίνωση, όπως αυτές 
που συνηθίζουν να κάνουν 
οι πολιτικοί που γνωρίσαμε 
και αγαπήσαμε τα τελευταία 
40 χρόνια και οι οποίοι μας 
έφεραν με τα ψέματα τους στη 
σημερινή καταστροφή:

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ: 
«Στην, από 23 Οκτωβρίου 
2013, συνεδρίαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου Αντιπά-
ρου και λαμβάνοντας υπόψη 
τa δημοσιεύματα στον έντυ-
πο τύπο της ερώτησης στη 
Βουλή της βουλευτή κ.Ραχήλ 
Μακρή με θέμα : «κατασπα-
τάληση πόρων και εμπαιγμός 
του Ελληνικού λαού για το 
αεροδρόμιο της Πάρου» κα-
θώς επίσης και τη συλλογή 
υπογραφών από δήθεν θιγό-
μενους της περιοχής κατά της 
κατασκευής του έργου για τη 
διακοπή των εργασιών του και 
τη προσφυγή τους με ένδικα 
μέσα, το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Αντιπάρου δηλώνει 
ρητά προς κάθε κατεύθυνση 

ότι κάθε προσπάθεια ή ενέρ-
γεια, η οποία έχει ως σκοπό 
την διακοπή της κατασκευής 
νέου Αερολιμένα, μας βρίσκει 
καθολικά αντίθετους και θα 
προβούμε σε κάθε ενέργεια 
στα πλαίσια της νομιμότητας 
για την υπεράσπισή του. Το 
έργο υλοποιείται έχοντας όλες 
τις απαραίτητες εγκρίσεις και 
αδειοδοτήσεις ενώ αποτελεί 
πηγή επιχειρηματικής ενδυ-
νάμωσης και στήριξης της  
τοπικής οικονομίας τόσο των 
δύο νησιών όσο και των γει-
τονικών μικρότερων νησιών. 
Τις επόμενες ημέρες ο δήμος 
Αντιπάρου θα προβεί σε σχετι-
κές πρωτοβουλίες για το θέμα 
αυτό.

Εκ του Δήμου Αντιπάρου».

Το παρασκήνιο
Οι δήμαρχος Πάρου και 

δήμαρχος Αντιπάρου έχουν 
μία διαφορά στα κιλά. Κατά τα 
άλλα, έχουν τα ίδια ακριβώς 
πολιτικά χαρακτηριστικά: Είναι 
«ορφανά» του Γ. Ραγκούση και 
είναι και «πονηρούληδες» πο-
λιτικά. Ο ένας, υπήρξε φίλος 
του και του χρωστάει ό,τι έγινε 
στην Πάρο μέχρι σήμερα, διότι, 
αν δεν ήταν φίλος του πρώην 
υπουργού δεν θα τον γνώριζε 

ούτε το σόι της γυναίκας του. 
Ο άλλος, πήγαινε και τον πα-
ρακαλούσε το 2009 να μην 
καταργήσει τον Δήμο Αντιπά-
ρου με τον «Καλικράτη», διότι 
μετά τη συνταξιοδότηση της 
Μανέτα, ήξερε ότι είχε καλές 
ελπίδες να «αρπάξει» το Δήμο, 
δεδομένου ότι δεν υπήρχε 
άλλος έτοιμος στην επετη-
ρίδα τότε.

Παρά τα φούμαρα τα οποία 
πουλούσε στην υπόλοιπη Ελ-
λάδα ο αρχυπουργός του 
μνημονίου του Γ. Παπανδρέ-
ου, ότι δήθεν είναι άτεγκτος 
και δίκαιος και ότι μπροστά 
στο καλό της πατρίδας δεν 
θα δεχθεί κανένα ρουσφέ-
τι στις συγχωνεύσεις των 
πρώην κοινοτήτων κλπ, ο Γ. 
Ραγκούσης με το να αφήσει 
την Αντίπαρο αυτόνομο Δήμο, 
εξασφάλιζε το αποτέλεσμα 
των δημοτικών εκλογών για 
την Πάρο το 2010. Διότι στην 
Αντίπαρο «πέρναγε» μόνο 
η πρώην έπαρχος Πάρου 
Γρ. Πρωτολάτη. Τον Βλαχο-
γιάννη δεν τον ήξερε ούτε 
η προβλήτα στην Αντίπαρο.
Ο Γ. Λεβεντάκης γλύτωσε τότε, 
ελέω του ρουσφετιού Γ. Ρα-
γκούση, και έτσι, έγινε το όνει-
ρο του πραγματικότητα. Από 

τότε όμως, χρωστάει χάρη και 
γι’ αυτό όταν το «σύστημα» της 
Πάρου του ζητάει για επικοι-
νωνιακούς λόγους συνδρομή, 
ο Λεβεντάκης την προσφέρει. 
Πόσο μάλλον, αν είναι άσχετος 
και αδιάφορος για το θέμα, 
όπως στην περίπτωση του 
νέου αεροδρομίου.

Έτσι έγινε και στην περί-
πτωση της ανακοίνωσης με 
αφορμή την ερώτηση της βου-
λευτή Ρ. Μακρή. Ο Χρ. Βλαχο-
γιάννης που θέλει να καλύψει 
τις βαρύτατες πολιτικές ευ-
θύνες που έχει ο ίδιος και ο 

φίλος του πρώην υπουργός Γ. 
Ραγκούσης, ζήτησε από το δή-
μαρχο Αντιπάρου να εκδώσει 
δελτίο τύπου στο ίδιο πλαίσιο 
ανακοινώσεων που δημοσι-
οποίησε και ο Δήμος Πάρου.
Ο Γ. Λεβεντάκης ανταποκρίθη-
κε και επειδή θέλησε – όπως 
κάθε «Γκρούεζας» τοπικός 
παράγων παλαιάς κοπής – να 
προσθέσει και την δική του 
«πινελιά», αφού έγραψε αυτά 
που του ζήτησαν, είπε να υπο-
σχεθεί και «πρωτοβουλίες». 
«Που θα θυμόνται οι πολί-
τες στις εκλογές τι μπούρδες 
έγραφα κάποτε» θα είπε.

 Απαραίτητη διευκρίνιση: 
Για άλλους λόγους, και εμείς 
θεωρούμε ευτυχή την «μαυ-
ρογιαλουρέικη» μικροπολιτική 
Γ. Ραγκούση  που οδήγησε στη 
διατήρηση της ακεραιότητας 
του Δήμου Αντιπάρου. Φαντα-
στείτε τι καταστροφή θα είχαν 
πάθει οι Αντιπαριώτες, αν θα 
έπρεπε να είχαν δήμαρχο τον 
Βλαχογιάννη και τοπικό αντι-
δήμαρχο τον Γ. Λεβεντάκη!
(σ.σ: Λέμε τώρα, γιατί είπαμε 
θα είχαν Πρωτολάτη.

- Τώρα, αυτό καλό το λες, 
μετά και τα τελευταία;

- Σκάσε, είναι άλλο θέμα!)

H ΔΗΜΑΡ βγήκε στο αντάρτικο 
της νησιωτικότητας
Έκαναν τον απολογισμό του δικού τους Σπιλάνη, ερώτημα
∆ηλαδή, περσινά, ξινά, σταφύλια ανούσια.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ


