
Μ έσα στον οικονομικό ορυμαγδό που 
ενσκήπτει για τα καλά στην Παριανή 
κοινωνία, όλο και κάπου - κάπου γί-

νεται συζήτηση για τις προσεχείς δημοτικές 
εκλογές. Όμως αυτή η συζήτηση γίνεται 
εντελώς περιθωριακά. Δηλαδή, ελάχιστους 
πολίτες του νησιού απασχολεί καίρια 
ποιος θα γίνει δήμαρχος, πόσοι συνδυασμοί 
θα διεκδικήσουν τη ψήφο και ποιοι θα είναι 
εκείνοι που θα απαρτίζουν τα ψηφοδέλτια 
τους.

Η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών 
δεν πιστεύει ότι ο Δήμος ως θεσμός μπορεί 
να βοηθήσει με κανέναν τρόπο στα προβλή-
ματα της κάθε Παριανής οικογένειας που 
καταβυθίζεται στην κρίση, σαν να έχει πληγεί 
από σαράκι το οποίο κατατρώγει την ύπαρξη 
της κάθε ημέρα όλο και περισσότερο.

«Νικητής» ο Χρ. Βλαχογιάννης
Πολλές φορές έχουμε ασκήσει κριτι-

κή σε κορυφαία θέματα για τη δημοτική 
αρχή Χρ. Βλαχογιάννη, διότι θεωρούμε 
ότι είναι υπαίτια για τεράστιες ήττες 
της Πάρου τα τελευταία χρόνια, σε ζω-
τικούς τομείς της πολιτικής, οικονομικής 
και κοινωνικής ζωής του τόπου. Οφείλου-
με όμως να αναγνωρίσουμε ότι υπάρχει 
ένας κρίσιμος τομέας στον οποίο ο νυν 
δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης και οι συνα-
κόλουθοι του στη δημοτική αρχή έχουν 
νικήσει κατά κράτος. Έχουν σπάσει κάθε 
προηγούμενο ρεκόρ στα νεότερα χρόνια 
της ιστορίας του νησιού, έχουν αναχθεί σε 
πρωταθλητές στο χώρο των Κυκλάδων που 
γνωρίζουμε δημοσιογραφικά εξίσου καλά.
Κανείς δήμαρχος σε κανένα Δήμο των Κυ-
κλάδων, καθώς τα τελευταία χρόνια προ-
χωρά στα ενδότερα η κρίση, δεν έχει απα-
ξιώσει στο βαθμό που το έχει κάνει ο Χρ. 
Βλαχογιάννης και οι συνάδελφοι του, την 
αξία του θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης. Κανείς περισσότερο από το δήμαρχο 

Πάρου δεν έχει καταστήσει σαφές με την 
απραξία του σε κάθε πολίτη, ότι ο Δήμος 
δεν μπορεί να τον βοηθήσει σε τίποτα, εκτός 
από το να κουτσομαζέψει τα σκουπίδια, να 
εκδώσει κανένα πιστοποιητικό και να ρίξει 
κανένα μπετουδάκι εδώ και εκεί μετά από 
παρακάλια πολιτών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι μέσα στα τε-
λευταία επτά χρόνια από τότε που εγκα-
ταστάθηκε στη θέση του δημάρχου ο Χρ. 
Βλαχογιάννης δε υπάρχει ούτε μία πολιτική 
πρωτοβουλία η οποία να έχει σχεδιαστεί, 
να έχει οργανωθεί και να έχει δρομολογη-
θεί προς υλοποίηση από τη συγκεκριμένη 
δημοτική αρχή. ΟΥΤΕ ΜΙΑ! Είναι φοβερό 

και ανεπανάληπτο, μία δημοτική αρχή να 
μην μπορεί να σχεδιάσει έναν στόχο – έστω 
και μικρό - για το καλό του τόπου, και να 
προσπαθήσει να τον υλοποιήσει. 

Για παράδειγμα:
Το 1994 ήταν μία χρόνιά που η Πά-

ρος ήταν γεμάτη από τουρίστες. Μάλιστα, 
η Παροικιά ήταν ασφυκτικά γεμάτη κατά 
τον Ιούλιο και Αύγουστο. Είχαν προηγηθεί 
6 – 7 χρόνια που τα πράγματα ήταν ακόμη 
καλύτερα. Οι όποιες διαφορές όμως χρονιά 
με την χρονιά, ήταν ανεπαίσθητες, γιατί ήταν 
περίπου το ίδιο καλές. Όμως ο κόλπος της 

Παροικιάς είχε τεράστιο πρόβλημα καθαριό-
τητας, αφού δεν είχε αποχετευτικό σύστημα. 
Ο τότε δήμαρχος Κ. Αργουζής «συνέλαβε» 
το νόημα της ανάγκης. Έκανε σημαία του 
την προσπάθεια η Παροικιά να αποκτήσει 
ένα σύγχρονο βιολογικό καθαρισμό. Έβαλε 
έναν στόχο, τον πάλεψε, έπεισε παλαιούς 
του αντιπάλους με πρόσχημα τον «μεγά-
λο» σκοπό, εκμεταλλεύτηκε επικοινωνιακά 
τη δραστηριότητα του γύρω από αυτό το 
θέμα και επειδή του «βγήκε» στο τέλος, 
μάζεψε και τους «πολιτικούς καρπούς που 
είχε σπείρει.

Λίγο έως πολύ, με αυτό το έργο, μία 
μεγάλη εκτεταμένη κατασκευή του συστή-
ματος της αποχέτευσης στον οικισμό και ένα 
κομμάτι υπογειοποίησης των καλωδίων της 
ΔΕΗ, κέρδισε στην κούρσα των εκλογών του 
1998 για τον ενιαίο Δήμο.

Σ’ ένα περιβάλλον έντονου κομματισμού 
των δημοτικών εκλογών τότε, κέρδισε τις 
εκλογές, όχι μόνο στην Παροικιά για την 
οποία ήταν δήμαρχος από το 1994, αλλά και 
στις περιοχές όλων των πρώην κοινοτήτων. 
Είχε μόνο την άτυπη στήριξη του ΚΚΕ και του 
τότε Συνασπισμού, κόμματα τα οποία δεν 
είχαν επιρροή ούτε στο 8% του πληθυσμού 
της Πάρου και τα δύο μαζί. Όμως, πριν από 
τις δημοτικές εκλογές, είχε «κερδίσει» μία 
σειρά από πολιτικές προσωπικότητες του 
συνόλου της Πάρου οι οποίες δεν τόλμησαν 
να διεκδικήσουν την αρχηγία του «τρίτου» 
χώρου που θα συστηνόταν ενόψει εκλογών, 
εναντίον του. Στη συνέχεια, ο Αργουζής, 
άφησε εκτός στον πρώτο γύρο των εκλο-

γών τον υποψήφιο του παντοδύναμου τότε 
ΠΑΣΟΚ και τη δεύτερη Κυριακή κέρδισε και 
τον κατά πολύ προπορευόμενο στον Α΄ 
γύρο υποψήφιο δήμαρχο της ΝΔ.

Η νικητήριος δύναμη που είχε ο Κ. Αρ-
γουζής τότε, ήταν ότι προπορευόταν από τον 
ίδιο η φήμη του, ότι ήταν ο πιο καταφερτζής, 
ο πιο έξυπνος, ο πιο διπλωμάτης, γιατί τα 
κατάφερνε στις μεγάλες υποθέσεις, όπως 
είχε κάνει ως δήμαρχος Παροικιάς το 94΄ 
- 98΄ με τρανό παράδειγμα τη σύλληψη 
και εκτέλεση του έργου του βιολογικού.
Η αξία αυτού του παραδείγματος είναι μεγά-
λη, αρκεί να κατανοήσει ο αναγνώστης που 
διαβάζει σήμερα, τις ιστορίες για τότε, ότι η 
Μάρπησσα και η Νάουσα ως κοινότητες 
είχαν αποκτήσει βιολογικούς νωρίτερα από 
την Παροικιά!!! 

Όμως ο βιολογικός στην Παροικιά ήταν 
πολύ μεγαλύτερο έργο, απαιτούσε πολύ με-
γαλύτερα κονδύλια, ήταν πλέον σύγχρονος 
για την εποχή του και είχε – ακόμα και στην 
οπτική – πολύ μεγάλη διαφορά σε όγκο. 

Οι «ευεργεσίες»
Το έργο αυτό, εκτός από μεγάλη περιβαλ-

λοντική αξία, είχε μεγαλύτερη οικονομική και 
εντέλει «ψηφοσυλλεκτική» αξία. Διότι, τα μεν 
ξενοδοχεία και καταστήματα της παραλιακής 
οδού, πριν κατασκευαστεί ο βιολογικός, εί-
χαν βγάλει παράνομα σωλήνες και έχυναν 
τις αποχετεύσεις τους χύμα στη θάλασσα, 
όλο όμως το πίσω μέρος του οικισμού, στο 
οποίο τότε κατοικούσαν όλοι οι Παροικιώτες 
γιατί δεν είχαν κτιστεί τα γύρω βουνά, είχαν 
την υποχρέωση κάθε τόσο να πληρώνουν 
εκκενώσεις βόθρων. Οι δαπάνες αυτές και η 
σχετική βρώμα, σταδιακά αποκαταστάθηκαν.

Πίσω, στο παρόν
Είναι περιττό να πούμε ότι και ο Στ. Φρα-

γκούλης που είχε προηγηθεί του Κ. Αργουζή, 
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Για τον μήνα Δεκέμβριο

D Για τις ημέρες 9 - 10/12 (Δευτέρα - Τρίτη)
• Σπάλα και ελιά βοείου το κιλό 6,99 € 
• Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη 55-60 μεζ. Lenor  40% φθηνότερα 
• Χαρτομάντιλα – Χαρτιά υγείας & κουζίνας ZEWA 40% φθηνότερα
• Βρεφικές πάνες Pampers baby dry – actifi t οι μικρές συσκευασίες 40% 
φθηνότερα

D Για τις ημέρες 11 - 12/12 (Τετάρτη - Πέμπτη)
• Αλεύρι για όλες τις χρήσεις CRF discount 1κιλού  0,50 €
• Θρακιώτικο λευκό τυρί συσκευασμένο 900 γρ 3,90 €
D Για τις ημέρες 13 - 14/12 (Παρασκευή - Σάββατο)
• Μέλι ανθέων 720 γρ  3,50 €
• Ηλιέλαιο 5 λίτρων 5,50 €
• Λαιμός χοιρινός το κιλό  3,99 €
• Τσιπούρες το κιλό  5,99 €
D Για τις ημέρες 9 - 14/12 (Δευτέρα - Σάββατο)
• Νερό Δίρφυς 6χ1500lt  1,39 €

Διανομές στην Αντίπαρο κάθε Τετάρτη και Σάββατο με αγορές άνω των 200 ευρώ
Οι προσφορές ισχύουν εφόσον παραδοθούν από τους προμηθευτές και μέχρι 
εξαντλήσεως των προϊόντων.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ
∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 2014

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

Σας ευχόμαστε Καλές ΓιορτέςΣας ευχόμαστε Καλές Γιορτές
ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΘΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΑΝΟΙΚΤΟ

 Τ. 22840 27207DELIVERYDELIVERYΠΛΗΣΙΟΝ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟΥ,
ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΑΡΟΣ

ΗΟΜΕ

Ανανεώστε το σπίτι
και την διάθεσή σας 

με ιδέες 
διακόσμησης 

που θα δώσουν 
νέα πνοή σε κάθε 

δωμάτιο

ΠΑΡΟΙΚΙΑ | Παραδοσιακή Αγορά | Τ.: 22840 22575
(ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ∆ΑΦΝΗ)

To 2008 το είχε πει και το είχε δείξει που θα καταλήξουμε, αν μείνουμε μόνο στην καταγραφή 
της απαξίωσης, ο απίθανος ΣΤΑΘΗΣ.
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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$

Νέο Δ.Σ στο Σύλλογο Γυναικών Νάουσας 

ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ 1η Δεκεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Τέχνης Αγ. Αθανασίου Νάουσας η 
ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας Πάρου προκειμένου να διεξαχθούν και οι 
εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της ερχόμενης διετίας. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής: 
Τακτικά Μέλη:
1) ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 57 ψήφοι
2) ΚΩΒΑΙΟΥ ΖΑΜΠΙΑ: 56 ψήφοι
3) ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ: 48 ψήφοι
4) ΣΠΥΡΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ:  47 ψήφοι
5) ΒΕΝΤΟΥΡΗ ΕΥΑΝΘΙΑ:  42 ψήφοι
6) ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΟΥ-ΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ: 39 ψήφοι
7) ΖΟΥΜΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: 33 ψήφοι
Αναπληρωματικά μέλη: 1) ΜΠΑΦΙΤΗ ΜΑΡΙΑ, 2) ΛΑΜΠΡΙΝΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ.
Τις επόμενες ημέρες τα μέλη του νέου Δ.Σ θα συγκροτήσουν το σώμα του συλλόγου.

ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16 Νοεμβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε ημε-
ρίδα στην Πάρο με θέμα «Στρες και Ψυχοσωματική Υγεία», 
από την Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑ-
ΨΥ, με συμμετοχή στη διοργάνωση της ΚΔΕΠΑΠ.

Την εκδήλωση συντόνισαν ο κ. Στυλιανίδης, Ψυχίατρος-
Ψυχαναλυτής, Καθηγητής Κοινωνικής Ψυχιατρικής, Επιστη-
μονικός Διευθυντής ΕΠΑΨΥ και η κ. Παντελίδου, Ψυχολόγος, 
Επιστημονική Υπεύθυνη Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας 
ΒΑ και Δ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ. 

Τα θέματα που παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση αφορού-
σαν τις αγχώδεις διαταραχές, την κατάθλιψη και την αντιμε-
τώπιση τους, καθώς και την ψυχοσωματική υγεία. Ομιλητές 
ήταν ο κ. Πούλιος, Ψυχολόγος,  Συντονιστής Κινητής Μονάδας 
Δυτικών Κυκλάδων, ο κ. Γκίκας, Ψυχίατρος Κινητής Μονάδας 
ΒΑ Κυκλάδων και η κ. Παντελίδου. Ακολούθησε συζήτηση 
με τη συμμετοχή του κοινού.

Η συμμετοχή ήταν μεγάλη και υπήρξε αίτημα για υλοποί-
ηση της εκδήλωσης και στη Νάουσα το Φεβρουάριο 2014. 
Για τη σημασία της λειτουργίας της ΕΠΑΨΥ στην Πάρο και τη 
βοήθεια που προσφέρει στην κοινωνία της, αναφέρθηκαν 
ο επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Υγείας Πάρου κ. 
Παναρίτης και ο δήμαρχος Πάρου κ. Βλαχογιάννης. 

Χριστουγεννιάτικο δένδρο
Με την επιμέλεια του συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας Νάουσας πρόκειται να πραγματοποιηθεί 
γιορτή για το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δένδρου 
στην πλατεία του χωριού.

Η εκδήλωση θα γίνει το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου, 
στις 18:30.

Εκλογές Συνδέσμου ΠΑΟ Πάρου
Ο σύνδεσμος φιλάθλων Παναθηναϊκού Πάρου- Αντιπάρου 

ενημέρωσε τα μέλη του ότι θα πραγματοποιηθούν εκλογές  
για την ανάδειξη του νέου συμβουλίου το Σάββατο 14 Δε-
κεμβρίου 2013 και ώρα 19.00  στα γραφεία του συνδέσμου.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα ταμειακώς εντάξει μέλη 
και όσοι θα ανανεώσουν τη συνδρομή τους μέχρι την ημέρα 
των εκλογών.

Δηλώσεις συμμετοχών μέχρι την Παρασκευή 13 Δεκεμ-
βρίου 2013 στα γραφεία του συνδέσμου και στο email: 
parosgate13@yahoo.com

Ζεστή βραδιά στη Νάουσα στη μέση του Χειμώνα
Ο ΓΝΗΣΙΟΣ λαϊκός συνθέ-

της και ερμηνευτής Βαγγέ-
λης Κορακάκης συναντά 
στη σκηνή του ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ 
στη Νάουσα τον εξαιρετικό 
ερμηνευτή Γεράσιμο Αν-
δρεάτο, για να διασκε-
δάσουν τους φίλους του 
συλλόγου στη καρδιά του 
χειμώνα με ρεμπέτικα και 
λαϊκά τραγούδια.

Η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί στην αίθουσα του 
ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ στην Νάουσα 
την Τετάρτη 11 Δεκεμ-
βρίου 2013 στις 20:30. 

ΤΗ Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου, στις 20:30 στο «Σπίτι του 
Δασκάλου» θα πραγματοποιηθεί η προβολή της αμερι-
κάνικης ταινίας «Φρανκενστάιν Τζούνιορ» του Μελ 
Μπρουκς, που είναι κατάλληλη για «μεγάλα παιδιά» για να 
περάσουν ωραία!

Λίγα λόγια: Ο φόβος ξορκίζεται κυρίως με το χιούμορ, 
φαίνεται να υποστηρίζει ο Μελ Μπρουκς και δημιουρ-
γεί αυτή την αξεπέρα-
στη και θρυλική πλέον 
σάτιρα ταινιών τρόπου. 
Ας απολαύσουμε λοι-
πόν τον απόγονο του 
Φρανκενστάιν ο οποίος 
επιστρέφει στον πύρ-
γο των Καρπαθίων και 
προσπαθεί να ξαναρχί-
σει τα πειράματα.

ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ εμπνευσμένη από το παιδικό πρόγραμμα 
της ΕΤ1 «Του κουτιού τα παραμύθια» θα παρουσιάσει ο 
Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου την Κυριακή 15 Δε-
κεμβρίου 2013 και ώρα 19.00, στην αίθουσα του Νηρέα.

Στην σειρά αυτή της οικογένειας Σοφιανού, όπως πιθα-
νόν θα θυμούνται οι λίγο μεγαλύτεροι, πρωταγωνιστούσε 
ένα μικρό κορίτσι, η Παρασκευούλα. Κάτω από το κρεβάτι 
της είχε κρυμμένο ένα μεγάλο κουτί, που μέσα του έκρυβε 
ένα ολόκληρο μαγικό κόσμο, γεμάτο παραμύθια. Τέσσερις 
υπέροχες φιγούρες, φίλοι της Παρασκευούλας, ήταν οι 
μεγάλοι παραμυθάδες που αφηγούνταν ιστορίες από 
κάθε γωνιά της γης: ο Ρούχλας, ο Φιόγκος, ο Σεβαστια-
νός  και η Μελιά. Η σειρά είχε γνωρίσει μεγάλη επιτυχία 
κατά την πρώτη της προβολή, στα τέλη της δεκαετίας του 
΄80 (1987), και οι επαναλήψεις της συνεχίζονται μέχρι 
και σήμερα.

Ο σύλλογος με σχετική του πρόσκληση 
που δημοσιοποίησε, αναφέρει: «Ελάτε να 
ακούσουμε λοιπόν όλοι μαζί το Φιόγκο, το 
Ρούχλα, το Σεβαστιανό και τη Μελιά που θα 
μας διηγηθούν ένα πρωτότυπο χριστουγεν-
νιάτικο  παραμύθι, το «Το χαμένο βασίλειο». 
Το έργο θα παρουσιάσουν  τα παιδικά και 
εφηβικά τμήματα του Χορευτικού Ομίλου».

Τη διασκευή και τους διαλόγους του 
έργου έχει επιμεληθεί ο Τσιράκης Χα-
ράλαμπος, ενώ για τη διδασκαλία και τη 
σκηνοθεσία του έργου συνεργάστηκαν οι: 
Τσιράκης Χαράλαμπος, Τσουνάκη Σταματί-
να, Κρητικού Βούλα, Αρκουλή Υπαπαντή, 
Κονταράτου Γαρυφαλλιά και Τριώδα Ελένη.

H είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύ-
θερη.

Του κουτιού τα παραμύθια από τον ΧΟΝ Σινεμά

ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

Εκδήλωση ΕΠΑΨΥ
Το ενδιαφέρον για την ψυχική υγεία γέμισε 
την αίθουσα

ΕΝΑ ΝΕΟ σύστημα δανει-
σμού βιβλίων με ηλεκτρονικές 
κάρτες εφαρμόζει η δημοτική 
βιβλιοθήκη Πάρου μετά από 
επίπονη εργασία εθελοντών, 
καθιστώντας πιο εύκολη και 
γρήγορη τη διαδικασία, τόσο 
για τους χρήστες όσο και 
για τους χειριστές του προ-
γράμματος. Με την επίδειξη 
της κάρτας μέλους για κάθε 
συναλλαγή με τη βιβλιοθήκη, 

όλα πλέον γίνονται μόνο ηλε-
κτρονικά. Στη δημιουργία των 
προϋποθέσεων για το νέο σύ-
στημα βοήθησαν οι εθελόντρι-
ες Λαμπρινή Γεροθανάση και 
Δήμητρα Τζιοβίλη. Πέρασαν 
τις νέες κάρτες δανεισμού σε 
περίπου 13.000 βιβλία!

Επίσης, σύμφωνα με σχε-
τική ανακοίνωση εκ μέρους 
της βιβλιοθήκης Δήμου Πάρου 
έγινε γνωστό ότι επιδοτήθη-

κε από το ταμείο του Δήμου 
και φέτος με το καθιερωμένο 
ποσό των 2.000 ευρώ κι έτσι, 
περίπου 160 νέοι τίτλοι θα εί-
ναι έτοιμοι για δανεισμό μέρα 
με την ημέρα.

Οι φίλοι και τα μέλη της 
βιβλιοθήκης θα μπορούν να 
παρακολουθούν τις εκδόσεις 
των περιοδικών: Άβατον, Νέα 
Εστία, Vita, αφού αποφασίστη-
κε ο οργανισμός να γίνει συν-
δρομητής των συγκεκριμένων 
εκδόσεων.

Το Σάββατο 23/11 φιλο-
ξενήθηκε ο Γ. Σκορδύλης, συ-
ντηρητής βιβλιακού και αρχει-

ακού υλικού, στον χώρο της 
δημοτικής βιβλιοθήκης στην 
εκδήλωση με τίτλο «Συντή-
ρηση Βιβλίων». Την παρου-
σίαση παρακολούθησαν με 
μεγάλο ενδιαφέρον αρκετοί 
συμπολίτες οι οποίοι κράτησαν 
τον ομιλητή με ερωτήσεις για 
πολλή ώρα μιας και το θέμα 
ήταν πρωτότυπο και χρήσιμο.
Οι Ε’ και ΣΤ’ τάξεις του Δημο-
τικού Σχολείου Αντιπάρου με 
συνοδό την εκπαιδευτικό κα. 
Σωτηρία Μπακράτση επισκέ-
φθηκαν τη βιβλιοθήκη.

Κατά το τελευταίο τρίμηνο 
η βιβλιοθήκη διεκπαιρέωσε:

1) Δανεισμούς: 1.264 τεκμή-
ρια

2) Ερωτήσεις που απαντήθη-
καν: 264

3) Χρήστες που εξυπηρετήθη-
καν: 2.067
Τέλος, ανακοινώθηκε 

από τον οργανισμό ότι κα-
ταργείται το Σάββατο ως 
ημέρα λειτουργίας της βιβλι-
οθήκης από 7/12/2013, διότι 
παρατηρήθηκε ότι δεν υπάρχει 
η κίνηση από χρήστες που θα 
δικαιολογούσε την συγκεκρι-
μένη προσπάθεια και όλες τις 
οργανωτικές υποχρεώσεις 
που απαιτεί.

Δραστηριότητες της βιβλιοθήκης «Γ. Γκίκας»
Νέα για τα μέλη της
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ΣΤΙΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 
του 2013 είχα απευ-
θυνθεί και πάλι, από 
αυτήν εδώ τη στήλη, 
προς τους πραγ-
ματικά νοήμονες 
συμπολίτες μας και 
ιδίως σε όσους συμ-
μετέχουν στη συλ-
λογική προσπάθεια 

που καταβάλλεται μέσω του Συντονιστικού των 
φορέων και πολιτών, για την υπεράσπιση του πιο 
πολύτιμου ανθρώπινου αγαθού, δηλαδή της Υγείας, 
η δημόσια παροχή της οποίας, θα έπρεπε να είναι 
διασφαλισμένη στην πράξη και να την καρπώνεται 
καθημερινά και χειροπιαστά κάθε πολίτης και όχι 
να καθίσταται ένα νεκρό γράμμα στα πλαίσια των 
επιταγών του Συντάγματος.

Μετά την ιστορικά ανεπανάληπτη και δυναμι-
κή παρουσία των Παριανών και Αντιπαριωτών 
τον περασμένο Φλεβάρη έξω από το ελληνικό 
Κοινοβούλιο, είναι αλήθεια ότι η εσωστρέφεια 
που παρατηρήθηκε, μαζί με διάφορους άλλους 
λόγους της συγκυρίας (συμπεριλαμβανομένης της 
θερινής περιόδου), είχε στον πυρήνα της έναν 
βασικό προβληματισμό, που συμπυκνωνόταν στο 
ερώτημα «ποια μορφή συνέχισης του αγώνα 
θα μπορούσε να αποδειχτεί ακόμη καλύτερη 
και ποιοτικά πιο αναβαθμισμένη», αφού ήδη 
ο «πήχης» είχε τοποθετηθεί πολύ ψηλά από τις 
κινητοποιήσεις του χειμώνα.

Η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συ-
ντονιστικού για τη διενέργεια Δημοψηφίσματος με 
κ α τ ε ύ θ υ ν σ η την Μαζική Γενική Απεργία-
Αποχή, αλλά και όποιο άλλο πρόσφορο μέσο 
υποδείξει ο παριανός πολίτης μέσα από το Δη-
μοψήφισμα, είναι όντως μια απόφαση - σταθμός.

Δεν θα επαναλάβω τι ΔΕΝ θα πρέπει να είναι 
το Δημοψήφισμα, γιατί το επιχείρησα αναλυτικά 
στο προηγούμενο φύλλο των «ΝΕΩΝ». Ωστόσο, θα 
πρέπει να υπενθυμίσω τις αυτονόητες επισημάνσεις 
που είχα κάνει δημόσια από το Σεπτέμβρη, όταν 
έλεγα ότι ο αγώνας αυτός, εκτός από το ότι θα έχει 
αναπόφευκτα διάρκεια, πρέπει να είναι μαζικός, και 
ενωτικός και εθελοντική συμμετοχή οποιου-
δήποτε από εμάς, δεν μπορεί να αποτελεί προϊόν 
διαπραγμάτευσης ή να συνοδεύεται με «αστερί-
σκους» και προϋποθέσεις, από τη στιγμή που η 
ατζέντα των αιτημάτων του Συντονιστικού είναι 
αποτέλεσμα ομόφωνης και αβίαστης συναίνεσης.

Η πρόσφατη απόφαση του Εμπορικού Συλλό-
γου να διαφωνήσει με το βασικό περιεχόμενο του 
Δημοψηφίσματος (τη Γενική Απεργία), ενώ όμως 
προηγουμένως είχε δώσει την ελεύθερη  συγκα-
τάθεσή του στη συνεδρίαση της Ολομέλειας του 
Συντονιστικού, αλλά και οι - εν πολλοίς δικαιολο-
γημένες – αντιδράσεις μελών του Συντονιστικού 
για την απόφαση αυτή του Εμπορικού Συλλόγου, 
επαναφέρουν ένα κλίμα εσωστρέφειας, την 
ίδια ακριβώς στιγμή που το Δημοψήφισμα, επιχειρεί 
το μεγάλο άνοιγμα στην τοπική κοινωνία, προ-
κειμένου να αποφασίσει η ίδια για το πώς πρέπει 
να διεξαχθεί αυτός ο αγώνας. 

Το θέμα θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης 
στα πλαίσια του Συντονιστικού τις επόμενες ημέρες, 
προκειμένου ο Εμπορικός Σύλλογος να τοποθετη-
θεί ξεκάθαρα και με σαφήνεια. Θα πρέπει όμως ο 
Εμπορικός Σύλλογος να καταλάβει ότι πέρα από τα 
«διαδικαστικά» και τα όποια εσωτερικά ζητήματα 
λειτουργίας και νομιμοποίησης των επιλογών του 
που άπτονται της θεσμικής του αυτοτέλειας, υπάρ-
χει κάτι πιο κρίσιμο και ουσιώδες προς στάθμιση και 
αυτό είναι η συνολικότερη κατάσταση στην οποία 
έχει περιέλθει η τοπική κοινωνία, ως αποτέλεσμα  
- κυρίως - κεντρικών πολιτικών επιλογών, που 
μαζί με την Υγεία, συμπαρασύρουν στην κινούμε-
νη άμμο, τους ίδιους τους επαγγελματίες και τον 
«διακυβευόμενο τζίρο της μιας ημέρας»….

Θα πρέπει επίσης να καταλάβουν όλες οι πλευ-
ρές, ότι το Συντονιστικό της Υγείας, θα πρέπει 
να είναι παρόν και μετά τις δημοτικές εκλο-
γές, γιατί η κατάσταση στο επίπεδο της Υγείας, θα 
συνεχίσει να επιδεινώνεται επικίνδυνα, μαζί με τις 
υπόλοιπες πτυχές της κοινωνικής πολιτικής και της 
παραγωγικής δραστηριότητας στη χώρα, εκτός 
και αν υπάρξει συνολική πολιτική ανατροπή 
που θα ανακόψει την ταχύτητα της σήψης και 
της παρακμής… Άρα η υπόθεση της ενότητας του 
Συντονιστικού δεν προσφέρεται για τέτοιου είδους 
επικίνδυνα και πολιτικά κακόγουστα παίγνια… 

Mail επικοινωνίας: achm62@otenet.gr

ΑΠΟΨΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΔΑΒΑΝΕΛΟΥ

Προς νοήμονες
και πάλι!...

Κάτω από το «ζουρλομανδύα» 
του πρύτανη

κρύβεται η πολιτική παράνοια της χώρας!...
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ του πανεπιστημίου Αθηνών παίζει θέατρο!...
Το βρήκε πολύ φυσικό, όταν στη χώρα του παίζεται, εδώ και τρία 

χρόνια, η ανθρωποκτόνα παράσταση της ΤΡΟΙΚΑ με ηθοποιούς τους 
έλληνες πολιτικούς υποτελείς, να μεταφέρει την κακόγουστη παρά-
σταση και στο Παρίσι, μήπως οι ξένοι καταλάβουν και μας… λυπηθούν! 
Ντύθηκε λοιπόν το κόκκινο σεντόνι και εξήγησε στους ξένους 
την προσωπική του κατάντια και την κατάντια της πολιτικής 
στη χώρα του.  Και όλα αυτά όταν τα δημόσια πανεπιστήμια οδεύουν 
προς την απαξίωση και το σταδιακό κλείσιμο και ο συνάδελφός 
του υπουργός Παιδείας, εδώ και τρεις μήνες, κάνει τον Κινέζο. Μην 
ξεχνάμε άλλωστε ότι οι τοκογλύφοι δανειστές μας έχουν ήδη προτείνει 
την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων σε βάρος των ελληνικών 
ιδρυμάτων. 

Και όμως κάτω από τον γελοίο μανδύα του πρύτανη κρύβεται η τραγική κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται η χώρα. Όλοι, κάτω από ένα «ζουρλομανδύα» εμπαίζουν, λοιδορούν και χλευάζουν το 
λαό, λες και χαίρονται όταν ένα κοριτσάκι πεθαίνει από ένα μαγκάλι γιατί η ΔΕΗ διέκοψε το ρεύμα, ή 
τέσσερις συνάνθρωποί μας στη Ρόδο πνίγονται γιατί ο Δήμος και η Περιφέρεια (η δική μας Περιφέρεια) 
παίζουν θέατρο… 

Η τριτοκοσμική Ελλάδα του μαγκαλιού και του… «πλεονάσματος» των αχρείων απλώνει το χέρι 
για ένα δέμα τροφίμων στην Καλλιθέα και ρωτά πού πηγαίνουν τα λεφτά του ΕΣΠΑ προς τους δήμους 
για τη φτώχεια. Σχετική ερώτηση θα υποβάλουμε προσεχώς και στο δήμαρχο Πάρου. Και όμως 
ο ανεπαρκής υπουργός αγροτικής ανάπτυξης έχασε 5.500 τόνους ρυζιού για τους φτωχούς, παίζοντας 
κι αυτός στο θέατρο παραλόγου της χώρας μας… 

Θέατρο παίζουν και κάποιοι εκπρόσωποι δήμων και περιφερειών, που αποφασίζουν τη ζωή ή το 
θάνατο για τους εξαθλιωμένους συμπολίτες μας όταν αυτοί ζητούν κουπόνια φαγητού και τροφίμων, 
ξεχασμένοι σκελετοί μελανοχιτώνων της σύγχρονης κατοχής μιας χώρας με ανάπτυξη και «πλεόνασμα», 
απογειωμένης στα τάρταρα της καταστροφής. 

Όχι, ο Γιάννης Βρούτσης δε συμπεριέλαβε την ανίατη και θανατηφόρα ασθένεια της σκλήρυνσης κατά 
πλάκας στις 45 ασθένειες που δε χρειάζεται οι ασθενείς κάθε λίγο και λιγάκι να περνούν από επιτροπή 
(όπου γυναικολόγοι εξετάζουν… παραπληγικούς!). Μακάρι ο Βρούτσης να μην παίζει θέατρο και να 
έμαθε ότι η σκλήρυνση κατά πλάκας θεραπεύεται και χαλάλι του και το αναπηρικό βοήθημα… 

Παίζουν θέατρο οι «σωτήρες» της Πατρίδας μας και επιμένουν στις ανοησίες τους και στα θανατηφόρα 
πειράματά τους και, αφού αποτύχουν, ξεσπούν στους φτωχούς και αδύναμους, γιατί οι μεγάλοι και 
δυνατοί τους στηρίζουν στη γενοκτονία του ελληνικού λαού. 

Μη μου πείτε ότι δεν είναι θέατρο η κατάσχεση 1,5 ευρώ από την εφορία Τρίπολης για οφειλή 150 
ευρώ σε οφειλέτη γιατί ο λογαριασμός του στην τράπεζα δεν είχε άλλα χρήματα… Πώς θα βγει το 
πλεόνασμα που θέλεις Στουρνάρα, αν δε βοηθήσει και το 1,5 ευρώ του οφειλέτη από την 
Τρίπολη; 

Παίζουν θέατρο, με ή χωρίς ζουρλομανδύα, «ανήξεροι» και «αθώοι» βουλευτές της παρά φύση 
συγκυβέρνησης για τις διαρροές όσον αφορά τα νομοσχέδια και με «αφοπλιστικό» ύφος λένε ότι θα 
διαβάσουν τα νομοσχέδια όταν κατατεθούν… Εκεί γίνονται θεατρικά και επικοινωνιακά κάποιες ανώδυνες 
αλλαγές για το θεαθήναι και ψηφίζονται μαζί με άλλες άσχετες τροπολογίες και πολλές φορές νύχτα. 

Και το θέατρο δεν έχει τέλος. Στο θέατρο που σκηνοθετούν παρανοϊκά μυαλά και πρωταγωνιστούμε 
άθελά μας όλοι εμείς, δεν πέφτει η αυλαία. Το τέλος, αν τους αφήσουμε, θα έρθει με το τέλος της 
Πατρίδας μας… 

Αγαπημένοι μου συμπολίτες
Το δράμα του εθνοκτόνου θεάτρου κορυφώνεται όταν βγαίνουν στη σκηνή οι δυο πρωταγωνι-

στές. Ο Σαμαράς και ο Βενιζέλος ορκίστηκαν να ολοκληρώσουν το ρόλο που τους εμπιστεύτηκαν 
οι τοκογλύφοι δανειστές μας για τη «σωτηρία» της Πατρίδας μας. Έτσι ο δεύτερος κρατά και στη-
ρίζει την καρέκλα του πρώτου. Και ο πρώτος, σε αντάλλαγμα, καλύπτει τον δεύτερο από 
εξεταστικές επιτροπές, διώξεις και ίσως… φυλακή. Να γιατί ο θίασος είναι δεμένος, να γιατί το 
θέατρο καλά κρατεί!... 

Μένει σε μας να τους θυμίσουμε ότι τόσο η τύχη της καρέκλας του Σαμαρά όσο και η κατάληξη του 
Βενιζέλου ποσώς μας ενδιαφέρουν, όταν το μέλλον της Πατρίδας μας κρέμεται σε μια κλωστή… 

Υ.Γ. Όσοι είδαν την εκπομπή 360 μοίρες της δημοσιογράφου Σοφίας Παπαϊωάννου στον 
ALPHA την περασμένη εβδομάδα δεν έγιναν σοφότεροι. Η δημοσιογράφος παρουσίασε 
τις πολλές τεκμαρτές (χωρίς παραστατικά και αποδείξεις) απολαβές των βουλευτών, που 
ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ, πέραν του παχυλού μισθού τους… Το θέμα αυτό το είχα ανα-
λύσει στο προηγούμενο σημείωμά μας. Για γέλια και για κλάματα βέβαια ο καλεσμένος της 
ανεξάρτητος βουλευτής Πέλλας Παραστατίδης που δε γνώριζε τι χρήματα παίρνει για τα 
ταχυδρομικά έξοδα, έξοδα ενοικίου γραφείου, οργάνωσης γραφείου, οδοιπορικά, αυτοκίνητα 
και χίλια δυο άλλα. Φανταστείτε, άλλοι βουλευτές «κάνουν το σκατό τους παξιμάδι» και 
άλλοι δεν ξέρουν τι παίρνουν… Ντροπή!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ

ΑΡΘΡΟ
ΤΟΥ Κ. Ν. ΔΡΑΓΑΤΗ

Για την
 13 χρονη

ΟΣΟΙ ΕΠΙΖΗΣΟΥΜΕ από αυτό που συμβαίνει τα 
τελευταία χρόνια, θα είμαστε καταδικασμένοι να 
ντρεπόμαστε μέχρι να πεθάνουμε. Δεν θα υπάρχει 
η δυνατότητα να κοιτάξουμε στα μάτια τα εγγό-
νια μας τα οποία θα μας ρωτάνε πως φτάσαμε 
να παιδεύουμε τόσο πολύ τον τόπο που πατά-
με και την ομορφιά της ζωής στα χρόνια μας.
Το 13χρονο κοριτσάκι άφησε τη ζωή του ανάμεσα 
μας. Είναι βέβαιο ότι τα βάσανα του είχαν αρχίσει 
από τότε που αυτοί που σήμερα ξεκληρίζουν την 
Ελληνική οικογένεια, είχαν αποφασίσει να ξεκληρί-
σουν τον Γιουγκοσλαβικό λαό. Ίσως και να μην το 
είχε καταλάβει τότε, αφού βρέθηκε στο πιο «ήπιο» 
ελληνικό περιβάλλον για να μεγαλώσει. Ίσως να 
είχε νοιώσει και τυχερή στον τόπο μας. 

Για κακή του τύχη όμως, έμελε να βιώσει μαζί 
με την οικογένεια του, το δράμα της εξαθλίωσης 
της χώρας μας. Η ζωή του χάθηκε, όπως έχει χαθεί 
και τόσων άλλων ανθρώπων τα τελευταία χρόνια, 
χωρίς να τους έχει κλάψει κανένας.

Στη γειτονιά του παιδιού που χάθηκε, δεν έγινε 
επανάσταση, ούτε διαδήλωση, δεν κάηκε ούτε ένα 
σπίρτο τη βραδιά του θανάτου της. 

Αυτό είναι το μέτρο της απόστασης φρίκης 
που έχουμε διανύσει ως κοινωνία από το 2008 
μέχρι σήμερα. Το 2008, χωρίς να έχει εξαπλωθεί 
ακόμα – όπως σήμερα - η καμπάνια τρόμου του 
συστήματος στους Έλληνες πολίτες και παρά τα 
διεφθαρμένα αυτιά τους από μακροχρόνια έκθεση 
στην αθλιότητα για δεκαετίες, ξεσηκώθηκαν στο 
άκουσμα της δολοφονίας ενός δεκαπεντάχρονου.

Στο τέλος του 2013, η είδηση του θανάτου 
μίας 13χρονης κοπελίτσας η οποία δεν έζη-
σε, δεν ερωτεύτηκε, δεν γέννησε, δεν θήλασε, 
δεν άκουσε το παιδί της να λέει ένα ποίημα στο 
σχολείο, αποτελεί θέμα μόνο για κάποιους που 
συγκινούνται ακόμα από το διαδίκτυο. Θρηνεί 
και θλίβεται και οικτίρει ένα σύνολο ανθρώ-
πων που υποφέρει και εκφράζεται στο Ίντερνετ.
Οι φορείς που έχουν αναφορά στο δημόσιο χώρο, 
δεν έδειξαν να συγκινούνται από ένα ακόμη εγκλη-
ματικό γεγονός που οφείλεται στον καπιταλισμό, 
στο πολιτικοοικονομικό κατεστημένο της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στην τρόικα, και σε όλους τους Έλλη-
νες μνημονιακούς που κυβέρνησαν και κυβερνούν, 
από την αρχή αυτού του εγκλήματος γενοκτονίας 
που ζούμε, έως σήμερα.

Βρισκόμαστε στην καρδιά της κατοχής. Άνθρω-
ποι πεθαίνουν δίπλα μας, και από το φόβο για την 
προσωπική μας τύχη μέσα στη λαίλαπα που βιώ-
νουμε, δεν μπορούμε ούτε να φωνάξουμε. Απλώς, 
«κρυώνουμε» την ψυχή μας, αποστρέφουμε το 
βλέμμα και συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την 
προστασία του ατομικού μας «κύκλου».

Ας ελπίσουμε ότι η μητέρα του κοριτσιού και 
ο αδελφός της, θα ευτυχίσουν κάποτε να ζήσουν 
μία μεγάλη χαρά με την οποία θα αποκατασταθεί 
η μνήμη τους για το χαμένο κορίτσι τους.

Εύχομαι να προλάβουν μία ευτυχία που να τους 
επιτρέψει να «γλυκάνουν» τον τεράστιο πόνο τους 
μέσα τους.

Μακάρι να προλάβουν να δουν την κοινωνία να 
παίρνει πίσω τη ζωή της, τιμωρώντας «επί ασπα-
λάθων» τους φασίστες βασανιστές της, που είναι 
και οι δολοφόνοι του παιδιού τους και τόσων όλων.    

Κ.Ν.ΔΡΑΓΑΤΗ 

Η Σάρα
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ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ& ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 693
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΟΥ

Το κείμενο της Διακήρυξης έχει ως 
εξής:

Αρ. Διακήρυξης 1/2013
Το Ν.Π.Δ.Δ Δήμου Πάρου Κοινωνικής 
Προστασίας Πρόνοιας και Αλληλεγγύ-
ης, διενεργεί πρόχειρο διαγωνισμό με 
κριτήριο την  χαμηλότερη τιμή για την 
«Παροχή υπηρεσιών καθαριότη-
τας-γενικών-εργασιών-τραπεζο-
κόμου για το: α/ ΚΑΠΗ Παροικίας 
Πάρου β/  ΚΑΠΗ Μάρπησσας-Αρχι-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Αρ.Πρωτ.: 18149/03-12-2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Ο Δήμος Πάρου προκηρύσσει: 
Α) δημόσια μειοδοτική φανερή και 
προφορική δημοπρασία, εξεύρεσης 
και μίσθωσης ενός κτιρίου κατάλληλα 
διαμορφωμένου για τη στέγαση του 
Κέντρου Νεότητας το οποίο θα βρί-
σκεται εντός του οικισμού Παροικίας, 
εμβαδού πάνω από 200 τ.μ. με άδεια 
κύριας χρήσης, τουλάχιστον δύο ανε-
ξάρτητες εισόδους και δύο W.C. 
Θα διενεργηθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα στην Παροικία, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, την 19η Δε-
κεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη από  
ώρα 9:00 έως 10:00. 

ΕΝΤΥΠΩΣΗ μου έκανε η πρό-
σκληση που έλαβα από την 
τοπική ΕΛΜΕ για την «συγκέ-
ντρωση μνήμης αποκατάστα-
σης της Δημοκρατίας» στις 17 
Νοέμβρη, καθώς το κέντρο 
της πρόσκλησης κοσμούσαν 
δύο αστέρια. Προς στιγμήν 
σκέφτηκα ότι ίσως η ΕΛΜΕ 
θέλησε να δώσει μια χριστου-
γεννιάτικη «νότα» στην πρό-
σκληση, όμως τα Χριστούγεν-
να ήταν ακόμα μακριά και ούτε 
σχετίζονταν με την παρούσα 
εκδήλωση. Διαβάζοντας πα-
ρακάτω τους συνδιοργανω-
τές κατάλαβα ότι τα αστέρια 
δεν ήταν «εορταστικά» αλλά 
ήταν το «στίγμα» της συνδι-
οργανώτριας «Αντιφασιστι-
κής Πρωτοβουλίας» Πάρου, η 
οποία, όπως όλες οι ANTIFA 
στην Ελλάδα, χρησιμοποιεί το 
γνωστό άστρο - σύμβολο των 
αναρχικών, το οποίο παρα-
πέμπει σε πρωτοβουλίες που 

προέρχονται από τον αντιε-
ξουσιαστικό - αναρχικό χώρο.

Αλλά γιατί δεν αυτοαποκα-
λούνται «Αναρχικές Πρωτο-
βουλίες»; Δεν είναι πιο αληθής 
αυτοπροσδιορισμός; Διότι το 
«αντιφασιστικές» δημιουργεί 
την εντύπωση ότι πρόκειται 
για  πρωτοβουλίες προάσπι-
σης της δημοκρατίας: πρωτο-
βουλίες δημοκρατών.  Αλλά τα 
πράγματα δεν είναι έτσι.

Όπως είναι γνωστό, οι 
αναρχικοί - αντιφασίστες (οι 
ίδιοι χρησιμοποιούν ως ταυ-
τόσημους τους δύο όρους) 
μισούν τόσο τον φασισμό όσο 
και τη δημοκρατία, όπως το 
δηλώνουν ξεκάθαρα οι ίδιοι: 
«ΟΥΤΕ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΟΥΤΕ ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΑ, ΚΑΤΩ Ο ΚΡΑΤΙΣ-
ΜΟΣ, ΖΗΤΩ Η ΑΝΑΡΧΙΑ!» γρά-
φουν στους τοίχους. Μισούν 
τη δημοκρατία διότι κι αυτή 
εμπεριέχει τη λέξη «κράτος», 
το οποίο οι αναρχικοί απο-

στρέφονται και θέλουν την 
κατάργησή του.

Εκτός όμως από τον φα-
σισμό, τη δημοκρατία και το 
κράτος,  μισούν και τον πο-
λιτισμό. «Κάτω ο πολιτισμός» 
πρεσβεύουν. Και επειδή οι πό-
λεις είναι δημιουργήματα του 
πολιτισμού, τις ονειρεύονται 
καμένες: «Οι όμορφες πόλεις, 
όμορφα καίγονται». Παρό-

μοιο σύνθημα, με αντιφασι-
στική-αναρχική «υπογραφή», 
βλέπανε για μήνες, μαθητές, 
καθηγητές και περαστικοί, 
σε περίοπτη θέση στο προ-
αύλιο του Λυκείου Πάρου, με 
τεράστια κόκκινα γράμματα: 
«Τα όμορφα κελιά, όμορφα 
καίγονται». Αυτό ήταν προ-
τροπή προς τους μαθητές να 
κάψουν το σχολείο ή λάθος 

καταλάβαμε; («Κελιά»  προφα-
νώς αποκαλούνται οι σχολικές 
αίθουσες).

Μισούν λοιπόν οι αναρχι-
κοί αντιφασίστες τον φασισμό, 
τη δημοκρατία, το κράτος, τις 
πόλεις, τον πολιτισμό. Απεχθά-
νονται την έννοια του έθνους, 
και θεωρούν βρισιά τον εθνι-
κό τους προσδιορισμό, γι’ 
αυτό γράφουν στους τοίχους: 
«Έλληνες είστε και φαίνεστε». 
Απεχθάνονται την Εκκλησία, 
τους κληρικούς. Μισούν τον 
στρατό: «Ούτε μια ώρα στον 
στρατό». Μισούν την αστυνο-
μία και προτρέπουν σε δολο-
φονίες αστυνομικών: «Ούτε 
Δέλτα, ούτε Ζήτα, ριπές από 
καλάσνικοφ σ΄ όλη την αλ-
φαβήτα» - διότι οι αστυνομικοί 
είναι γι’ αυτούς  «τα ένστολα 
καθάρματα που φυλάνε το 
κράτος» - όπως είδαμε στην 
ιστοσελίδα της «Αντιφασιστι-
κής Πρωτοβουλίας Πάρου», 
η οποία, με κάποια αφίσα της, 
στην πλατεία Μαντώς Μαυρο-
γένους, ενημέρωνε τους Πα-
ριανούς ότι αγωνίζεται «ΓΙΑ 

ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΡΧΙΑ».

Ερωτάται λοιπόν η 
ΕΛΜΕ: Ποιες από τις παρα-
πάνω θέσεις αποδέχεται, 
ώστε να συνεργάζεται με 
την «Αντιφασιστική»; Εκτός 
κι αν, «παραβλέποντας» όλα τα 
άλλα, βρήκε κοινό ιδεώδες τον 
αντιφασισμό. Όμως κι εκεί δεν 
πιστεύω να υπάρχει σύγκλιση 
απόψεων. Διότι οι ANTIFAσί-
στες θεωρούν φασίστες 
όσους διαφωνούν με την δική 
τους ιδεολογία περί κράτους, 
έθνους, πολιτισμού, στρατού, 
εκκλησίας, αστυνομίας κ.λπ. 
(Πιθανόν, δηλαδή, να θεωρούν 
«φασίστες» την πλειονότητα 
των Ελλήνων.). Τα ίδια κριτή-
ρια περί φασισμού έχει και η 
ΕΛΜΕ; Προφανώς όχι, διότι 
βασικός στόχος του λειτουργή-
ματος του εκπαιδευτικού, σύμ-
φωνα με το Σύνταγμα, είναι και 
«η ανάπτυξη εθνικής και 
θρησκευτικής συνείδησης 
των Ελλήνων», ό,τι, δηλαδή, 
αποστρέφονται και αντιμάχο-
νται οι ANTIFAσίστες, οι οποίοι 

ενδεχομένως να θεωρούν 
και εμάς τους εκπαιδευτικούς 
συλλήβδην «φασίστες», αφού 
«εξ επαγγέλματος» υλοποιού-
με τον παραπάνω σκοπό της 
Εκπαίδευσης.

Και, εν τέλει, την αποκατά-
σταση ποιας «Δημοκρατίας» 
αποφάσισαν να τιμήσουν μαζί; 
Αυτής που ... «βρωμάει φα-
σισμό», όπως διακηρύττει η 
«Αντιφασιστική»;

Για όλους τους παραπάνω 
λόγους, θεωρώ ατυχή την 
απόφαση της ΕΛΜΕ Πάρου-
Αντιπάρου να συνεργαστεί με 
την «ANTIFA», και ως μέλος της 
ΕΛΜΕ διαχωρίζω τη θέση μου 
από την απόφαση αυτή, όπως 
γνωρίζω ότι τη διαχώρισαν και 
πολλοί άλλοι εκπαιδευτικοί - κι 
ας μην το δήλωσαν δημόσια. 
(Γιατί άραγε; Η ελευθερία της 
έκφρασης δεν είναι δικαί-
ωμα και ζητούμενο σε μια 
δημοκρατία;).

ΜΠΕΤΗ Ν. ΜΠΙΖΑ
Φιλόλογος

elisabetbiza@yahoo.gr

ΟΜΑΔΑ Α 10-6274.001 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 10.775,86 1.724,14 12.500,00€
ΟΜΑΔΑ Β 10-6274.002 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 9.913,79 1.586,21 11.500,00€
ΟΜΑΔΑ Γ 10-6274.003 ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΠΗ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 9.913,79 1.586,21 11.500,00€

λόχου Πάρου γ/ΚΑΠΗ Αγκαιριάς-
Αλυκής Πάρου για το έτος  2013». 
Ο προϋπολογισμός είναι: 35.500,00€ 
(συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 
16%) και ειδικότερα ως εξής: (βλέπε 
πίνακα).
Η ημερομηνία λήξης υποβολής των 
προσφορών είναι 13-12-2013 και 
ώρα 11:00 πμ και  η ημερομηνία δι-
εξαγωγής του διαγωνισμού είναι 13-
12-2013 και ώρα 11:00. 
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 
ανέρχεται σε ποσοστό δύο τοις εκατό 
(2%) επί του ποσού του ενδεικτικού 
προϋπολογισμού, χωρίς το Φ.Π.Α.
Η προσφερόμενη έκπτωση του ανα-
δόχου είναι σταθερή και αμετάβλητη, 
ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβα-
σης και δεν υπόκειται για κανένα λόγο 
σε αναθεώρηση.
Η χρηματοδότηση είναι από πόρους 

του ΝΠΔΔ Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου. Η 
πληρωμή θα γίνεται με χρηματικό 
ένταλμα τμηματικά και μηνιαία.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λά-
βουν γνώση της διακήρυξης και της 
μελέτης στο γραφείο ΝΠΔΔ Κ.Π.Π.Α 
Δήμου Πάρου (1ος όροφος Δημαρ-
χείου, κ. Ελένη Γιαννακοσιάν), τηλ. 
2284360111,  όλες τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης 
θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανα-
κοινώσεων του Δήμου Πάρου και  
θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του 
Δήμου Πάρου στη διεύθυνση: www.
paros.gr

Πάρος 4-12-2013
Η Πρόεδρος Δ.Σ.
Τριβυζά Μαρία

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Β) δημόσια μειοδοτική φανερή και 
προφορική δημοπρασία, εξεύρεσης 
και μίσθωσης ενός κτιρίου αποθή-
κης που να διαθέτει τουλάχιστον 300 
τ.μ. κλειστούς χώρους και 3.000 τ.μ. 
ανοιχτούς χώρους για τις ανάγκες της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δ-Πάρου 
που θα βρίσκεται στην ευρύτερη περι-
οχή Παροικίας. 
Θα διενεργηθεί στο Δημοτικό 
Κατάστημα στην Παροικία, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, την 19η Δε-
κεμβρίου 2013 ημέρα Πέμπτη από  
ώρα 10:30 έως 11:30. 
Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης 
προσφορών ορίζεται η 16η  Δεκεμ-
βρίου 2013  ημέρα Δευτέρα.
Οι όροι συμμετοχής περιλαμβάνονται 
στη διακήρυξη που δημοσιεύεται με 
φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον 
δέκα ημέρες πριν τη διενέργεια της 
δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντι-
γράφου αυτής στον πίνακα ανακοι-
νώσεων του δημοτικού καταστήματος 
στην Παροικία, στο δημοσιότερο μέρος 
της έδρας του Δήμου (ΚΕΠ Παροικιάς 
και ΚΕΠ Νάουσας) και στον πίνακα 
ανακοινώσεων  των γραφείων  των 

Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πά-
ρου. 
Στην περίπτωση που αποβεί άγονη 
η μία εκ των δύο ή και οι δύο δη-
μοπρασίες θα επαναληφθεί την 27η 
Δεκεμβρίου 2013  ημέρα  Παρασκευή 
στον ίδιο χώρο, τις ίδιες ώρες χωρίς 
να απαιτείται εκ νέου δημοσίευση πε-
ριληπτικής διακήρυξης.

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία 
παρέχονται από τα τακτικά μέλη 
της επιτροπής δημοπρασιών για τη 
μίσθωση και την εκμίσθωση ακι-
νήτων: κο Μωραϊτίδη Ιωάννη στο 
Δημοτικό Κατάστημα  Παροικίας 
στο τηλέφωνο:2284360146 Τηλε-
μοιότυπο 2284024726 και κο Κλα-
μπατσέα Γεώργιο στο γραφείο της 
Τοπικής Κοινότητας Λευκών στο 
τηλέφωνο 2284041617 Τηλεμοιό-
τυπο:2284041990 και στο γραφείο 
της Τοπικής Κοινότητας Αρχιλόχου στο 
τηλέφωνο 2284041173 Τηλεμοιότυ-
πο:2284041738. 

Ο Δήμαρχος Πάρου 
Βλαχογιάννης Χρήστος

ΣΤΕΛΕΧΗ της Δημοτικής Αρχής Αντιπάρου θα πραγματο-
ποιήσουν ενημέρωση για την απόφασή τους να συνάψουν 
συμβόλαιο με ασφαλιστική εταιρεία, με αντικείμενο την 
«Ασφαλιστική κάλυψη επείγουσας μεταφοράς των μονί-
μων κατοίκων του νησιού μας σε περίπτωση ατυχήματος 
ή ασθένειας με οποιοδήποτε μέσο».

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 
Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 18.30 στην αίθουσα Καλου-
δά στην Αντίπαρο. Όποιος πολίτης επιθυμεί μπορεί να 
παρακολουθήσει την εκδήλωση, αφού η πρόσκληση που 
δημοσιοποίησε ο Δήμος Αντιπάρου είναι ανοικτή.

Το πλαίσιο αλλιώς …
Τονίζεται ότι τέτοιου είδους συμβόλαια με ιδιωτικές 

εταιρείες έχουν ξεκινήσει να γίνονται από δημάρχους των 
Κυκλάδων τα τελευταία χρόνια σε μία λογική αυτοπρο-
βολής τους στις κοινωνίες σαν πολιτικοί που βρήκαν τη 
«λύση» εξασφάλισης των πολιτών σε περίπτωση ασθέ-
νειας ή ατυχήματος, σε μία εποχή που το εθνικό σύστημα 
υγείας παρουσιάζει προβλήματα με ελλείψεις γιατρών 
κλπ στις νησιωτικές περιοχές. Με λίγα λόγια, η δημοτική 
αρχή αντιγράφει άλλους, δεν κάνει τίποτε καινούριο. Δεν 
κάνει όμως και τίποτε με ουσιαστικό περιεχόμενο, όπως 
αναφέρεται στη συνέχεια.

Οι ασφαλιστικές εταιρείες με τη σύναψη τέτοιων συμ-
βολαίων κερδίζουν χρήματα από πολίτες που έχουν φο-
ρολογηθεί για να τις έχουν από το κράτος. Άρα, οι πολίτες 
πληρώνουν διπλά, και άμεσα στο κράτος, και μέσω των 
δημοτικών τελών τους.

Η κάλυψη των ιδιωτικών συμβολαίων αφορά μόνο 
ήπιες καιρικές συνθήκες και μόνο κατά τη διάρκεια της 
ημέρας, διότι καμία ιδιωτική εταιρεία δεν έχει τα σκάφη 
που χρειάζεται για να πετούν με δυσμενείς συνθήκες ή σε 
νυχτερινές ώρες. Ακόμα όμως και να είχαν τέτοια μέσα, 
δεν θα διακινδύνευαν τις επενδύσεις τους και τη ζημιά 
που θα υφίσταντο σε περίπτωση πτώσης ενός σκάφους 
μεταφοράς. Άρα, οι πληρωμές στις ιδιωτικές ασφαλιστικές 
γίνονται για περιστατικά μέσα σε συνθήκες στις οποίες οι 
πολίτες μπορούν να εξυπηρετηθούν με τα δημόσια μέσα 
που – παρά την κρίση -  υπάρχουν διαθέσιμα και σήμερα.

Παράλληλα, οι εταιρείες που συνάπτουν 
τέτοια συμβόλαια, με την πρόφαση της έκδο-
σης καρτών για τον κάθε μόνιμο κάτοικο που 
ασφαλίζουν, αποκτούν νόμιμη πρόσβαση στα 
αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία των πολιτών. 
Με την πρόσβαση αυτή αξιοποιούν κάθε πλη-
ροφορία για να πωλούν ιδιωτικά συμβόλαια με 
απευθείας επαφές που επιδιώκουν με πολίτες 
της κάθε περιοχής.

Νερό στο μύλο
Τώρα, τα μνημονιακά υπουργεία που πλη-

ροφορούνται τη σύναψη τέτοιων συμβολαίων 
και δη το υπουργείο υγείας, χαίρονται, διότι 
δημιουργούν επιχειρήματα ότι το κράτος δεν 
χρειάζεται να κάνει δαπάνες για την ασφάλεια 
υγείας των νησιωτών, χρηματοδοτώντας δη-
μόσιες υποδομές. Παράλληλα, οι μνημονιακοί 

πολιτικοί χαίρονται επίσης, διότι οι δήμαρχοι των Κυκλά-
δων από μόνοι τους διαμορφώνουν τις συνθήκες για 
ιδιωτικό ΕΚΑΒ.

Όταν αυτό όμως θα αποτελεί τη μόνη λύση, τότε οι 
πολίτες αλλά και οι δήμαρχοι που «άνοιξαν το δρόμο» 
στην απαξίωση του δημόσιου συστήματος υπηρεσιών 
υγείας,  θα καταλάβουν ότι οι νησιώτες που δεν θα έχουν 
τη δυνατότητα να πληρώνουν την ασφάλιση τους (η οποία 
θα είναι και αυτή μόνο ιδιωτικού τύπου) θα πεθαίνουν 
αβοήθητοι.

Επιπλέον λόγος
Ειδικά για την περιοχή Πάρου και Αντιπάρου, με την 

λογική της «επιφανειακής πολιτικής» του Γ. Λεβεντάκη, 
στην ουσία ο Δήμος έχει αποσυρθεί από κάθε διεκδίκηση 
είτε για τη στελέχωση του «μητρικού» Κέντρου Υγείας 
Πάρου, είτε για την μόνιμη επίλυση στη λειτουργία του 
Βελέντζειου αεροπλάνου υγείας το οποίο όποτε πετά 
καλύπτει ατελώς τα περιστατικά της Αντιπάρου.

Συμπέρασμα
Στην Αντίπαρο η δημοτική αρχή προωθεί μία πολιτική 

υπέρ του ιδιωτικού τομέα αφελώς και αφρόνως, παρά 
του ότι τώρα με την κρίση καταδείχθηκε πως το πέρασμα 
αυτής της λογικής στα δημόσια νοσοκομεία έχει οδηγήσει 
συμπολίτες μας να πεθαίνουν αβοήθητοι, είτε επειδή 
δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε φάρμακα, είτε 
επειδή δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης στη νοσηλεία.
Ο Γ. Λεβεντάκης «ποντάρει» στα «ελαστικά» αντανακλα-
στικά μερίδας των πολιτών του νησιού που πιστεύουν 
ότι οι καλές τουριστικές περίοδοι και κάποια καλά έσοδα, 
διαρκούν για πάντα. Για μεν τους πολίτες του νησιού 
ευχόμαστε πάντα να έχουν καλές σεζόν και να είναι 
πλούσιοι, αλλά αφενός αυτό δεν γίνεται να εξασφαλι-
στεί, αφετέρου η ζωή δεν μας πηγαίνει προς τα εκεί …
Η ύπαρξη κοινωνικών και δημόσιων θεσμών και υπηρε-
σιών πρέπει να προστατεύεται άσχετα με την κατάσταση 
της ιδιωτικής οικονομίας. Είναι θέμα ασφάλειας της κοι-
νωνίας, δεν είναι ζήτημα ιδεολογίας.    

Ιδιωτική ασφάλιση αντί δημόσιας 
υπηρεσίας αποφάσισε ο Δήμος Αντιπάρου
Ενημέρωση για σύναψη συμβολαίου

Για τη συνεργασία της ΕΛΜΕ 
Πάρου - Αντιπάρου με την «ANTIFA»
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ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ και εμπεδω-
μένο πια, ότι ο νόμος «Καλ-
λικράτης», με το πρόσχημα 
των αλλαγών που επιζητούσε 
ο ίδιος ο χώρος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης από το 80’, 
αποτέλεσε το πρώτο μεγά-
λο μνημονιακό μέτρο διότι 
κατέστησε τους νόμιμους θε-
σμούς που μπορεί να προσεγ-
γίσει άμεσα ο πολίτης αδύνα-
μους. Διέλυσε της δυνατότητα 
της αυτοδιοίκησης για ανά-
πτυξη δραστηριοτήτων και 
υπηρεσιών, άρα και για δημι-
ουργία εστιών συγκέντρωσης 
κόσμου με δυνατότητα αντε-
πίθεσης και κριτικής. Το μόνο 
που έκανε ήταν να περικόψει 
κόστη για να εξασφαλίσει επι-
κοινωνιακές εντυπώσεις υπέρ 
της εφαρμογής του, τα οποία 
τα χρυσοπληρώνουν οι πο-
λίτες τώρα σε ιδιώτες, μέσω 
αναθέσεων και όχι μόνο με 
αυτό τον τρόπο.

Ακόμη και οι καλύτερες 
προβλέψεις του νόμου αυ-
τού, στάθηκε αδύνατο να 
αποδώσουν κάτι καλό, διότι 
το «μεγάλο κακό» είχε ήδη 
συντελεστεί με την ουσία για 
την οποία συντάχθηκε: να 
αποξενωθούν οι πολίτες από 
το δήμο, αφού δεν τους προ-
σφέρει τίποτε, εκτός από την 
είσπραξη τελών και τη διεκπε-
ραίωση γραφειοκρατίας. 

Όμως και για τον μικρό-
κοσμο των μνημονιακών 
«ψευτο - μεταρρυθμιστών», η 
οικονομία που δημιούργησε 
ο «Καλλικράτης» είναι εξαι-
ρετικά ζημιογόνος. Μπορεί να 
έχουμε λιγότερους δήμους, 
αλλά είναι «ευτραφείς» και 
πτωχοί. Άρα, πληρώνουμε 
ένα σύστημα οργανισμών που 
δεν μπορούν να παράξουν και 
να συνδράμουν σε τίποτε την 
οικονομία. Την τοπική και την 
υπερτοπική.

Αν ήταν συνεπείς στο φα-
σισμό – ειδικά στα δημόσια 
οικονομικά - που τους δια-
κατέχει, οι συγκυβερνώντες 
θα είχαν φέρει νέο νόμο, τον 

«Μπαϊρακτάρη» (σ.σ: δική 
μας πρόταση το όνομα), με 
τον οποίο θα καταργούσαν 
τελείως την τοπική αυτοδιοί-
κηση, ως προκαλούσα ζημίες 
στην «εθνική προσπάθεια» για 
την επίτευξη «πρωτόγεννους 
πλεονάσματος». Έτσι, θα απο-
λύονταν όλοι υπάλληλοι της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, οπότε 
θα πιάναμε αμέσως και αυτού 
του είδους τους στόχους που 
μας έχει θέσει η τρόικα! 

Χρέη διεκπεραίωσης της 
δημοτικής γραφειοκρατίας και 
κάποιων βασικών υπηρεσιών 
(νεκροταφεία, σχολεία κλπ) 
θα μπορούσαν κάλλιστα να 
ανατεθούν στα τοπικά αστυ-
νομικά τμήματα. Άλλωστε, το 
εκπαιδευτικό σύστημα υπονο-
μεύεται επί δεκαετίες από την 
φασιστική επιλογή της «απο-
παιδείας» που έχουν επιβά-
λει οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και 
ΝΔ με καθαρά κατασταλτικούς 
σκοπούς. Να καταστείλουν τα 
μυαλά των γενιών που σήμε-
ρα πεθαίνουν από τις πολιτι-
κές τους, χωρίς τα πνευματικά 
ερείσματα και το πολιτιστικό 
επίπεδο για να αντιδράσουν 
σε αυτό που συμβαίνει.

Δεν φέρνουν αυτόν το 
νόμο γιατί οι μνημονιακές 
πολιτικές τους πρέπει να είναι 
δημοκρατικοφανείς, ώστε να 
πληρούν το νεοευρωπαϊκό 
φαίνεσθαι.    

Όλοι θέλουν…
Για να επιστρέψουμε όμως 

στο θέμα μας, η Νέα Δημο-
κρατία θέλει να αλλάξει τον 
«Καλλικράτη» για να κάνει 
κάτι ρουσφετάκια που είχε 
υποσχεθεί σε τοπικούς πα-
ράγοντες ανά την Ελλάδα οι 
οποίοι είχαν δυσαρεστηθεί 
επειδή το ΠΑΣΟΚ που κυβερ-
νούσε μόνο του τότε (2009 
– 10) είχε σχεδιάσει τις συ-
νενώσεις με βάση τον τρόπο 
που βόλευε για να πετύχει νί-
κες στις δημοτικές του 2010 
που ακολούθησαν μετά την 
ψήφισή του νόμου από την 

Βουλή.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ και το 

ΚΚΕ επιθυμούν επίσης την 
κατάργηση του νόμου «Καλλι-
κράτης» για αντιπολιτευτικούς 
λόγους που το κάθε κόμμα 
από αυτά αναφέρει στο πρό-
γραμμα του.

Τώρα, με ανακοίνωσή του 
το ΠΑΣΟΚ την οποία δημο-
σιοποίησε στις 3|11 βγήκε 
για πρώτη φορά επίσημα να 
διατυπώσει τη θέση ότι είναι 
έτοιμο να συζητήσει οποια-
δήποτε αλλαγή. Βεβαίως, το 
κάνει με έναν τρόπο τέτοιο, 
ώστε να μην κάνει «μπάμ» 
και να φαίνεται ότι απορρί-
πτει τον εαυτό του. Οι αλλαγές 
που «μαγειρεύει» ο αρμόδιος 
υπουργός της ΝΔ κ. Μιχελά-
κης κινούνται προς το ακό-
μη πιο ανηθικότερο από τον 
ανήθικο πολιτικά «Καλλικρά-
τη». Αυτό δεν δυσαρεστεί το 
Ευ. Βενιζέλο γιατί είναι στο 
«πνεύμα» του. Του αρέσουν 
αυτά! Ο πρόεδρος του ΠΑ-
ΣΟΚ ενδιαφέρεται μόνο για 
τη διανομή των ρουσφετιών 
και το χρόνο τέλεσης τους, 
ώστε να βολεύει τους δικούς 
του στόχους. 

Η ανακοίνωση 
ΠΑΣΟΚ

Από τα σημεία που έχουμε 
μαυρίσει (bold) στην ανακοί-
νωση που ακολουθεί φαίνε-
ται η διάθεση Βενιζέλου για 
περαιτέρω εμβάθυνση του 
«Καλλικρατισμού» εις βά-
ρος της Τοπικής Αυτοδιοίκη-

σης. Με αυτή την έννοια ο Γ. 
Ραγκούσης θα πρέπει να είναι 
ευτυχής που υπάρχουν «άξι-
οι» συνεχιστές του καταστρο-
φικού έργου του, και μάλιστα 
από τον κομματικό του χώρο 
και από την ΝΔ με την οποία 
και αυτός συγκυβέρνησε:  

«Ο Τομέας Αυτοδιοίκησης 
του ΠΑΣΟΚ, σχετικά με δη-
λώσεις που αφορούν αλλα-
γές στον Καλλικράτη και τον 
εκλογικό νόμο, εξέδωσε την 
ακόλουθη ανακοίνωση:

Η πρώτη περίοδος εφαρ-
μογής του «Καλλικράτη» δεν 
ολοκληρώθηκε ακόμη. Πριν 
αποτιμήσουμε πλήρως, θε-
σμικά και με σοβαρότητα τα 
πρώτα αποτελέσματα της 
εφαρμογής του, δεν μπο-
ρούμε να μιλάμε για αλλα-
γές. Πολύ περισσότερο όταν 
οι αναφορές σε αλλαγές του 
«Καλλικράτη» γίνονται πρό-
χειρα, αποσπασματικά και 
χωρίς ουσιαστικό διάλογο 
τόσο μεταξύ των κομμάτων 
όσο και με τα θεσμικά όργανα 
της Αυτοδιοίκησης.

Διαχρονικά, όλες οι μεγά-
λες αλλαγές και μεταρρυθ-
μίσεις που έγιναν για την 
ενίσχυση του ρόλου της Τ.Α. 
έχουν την σφραγίδα του ΠΑ-
ΣΟΚ, παρά τις πολιτικές αντι-
δράσεις που εκδηλώθηκαν 
από διάφορες πλευρές.

Το ΠΑΣΟΚ το ίδιο θα κάνει 
και τώρα με στόχο την υπε-
ράσπιση των αλλαγών που 
έγιναν, τη βελτίωσή τους 
και την προώθηση των 

αναγκαίων μεταρρυθμί-
σεων, για την ενίσχυση και 
ολοκλήρωση του ρόλου της 
Αυτοδιοίκησης και όχι την 
αποδυνάμωση της, τη διά-
λυση της και την επιστροφή 
σε ένα ξεπερασμένο μοντέλο 
συγκεντρωτικού κράτους άλ-
λων εποχών.

Στο πλαίσιο αυτό μας 
βρίσκει απόλυτα αντίθετους 
κάθε βεβιασμένη πρόταση 
επικοινωνιακού χαρακτήρα 
για την χωροταξική αλλαγή 
του «Καλλικράτη» ή για την 
αλλαγή του εκλογικού νόμου 
πριν από τις δημοτικές και 
περιφερειακές εκλογές.

Σε μια περίοδο όπου η με-
γάλη οικονομική κρίση είχε 
σημαντικές συνέπειες στην 
λειτουργία της Τ.Α., η αποτίμη-
ση του «Καλλικράτη» πρέπει 
να γίνει μετά τις Δημοτικές 
και Περιφερειακές εκλογές,  
απαλλαγμένη από τις όποιες 
προεκλογικές φορτίσεις και 
σκοπιμότητες μέσα από τη 
σύσταση Διακομματικής Επι-
τροπής, η οποία σε συνεργα-
σία με τα θεσμικά όργανα της 
Αυτοδιοίκησης θα προτείνει 
τις όποιες αναγκαίες αλλαγές 
και μεταρρυθμίσεις συμφω-
νηθούν».

Για το μέλλον …
Τα κόμματα της αντιπο-

λίτευσης τα οποία και αυτά 
επιθυμούν την κατάργηση 
του νόμου, θα πρέπει να μας 
αναφέρουν πως εννοούν τη 
λειτουργία της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, με λεπτομέρειες 
και όχι με γενικούς τίτλους 
που βολεύουν ώστε να δη-
μιουργούνται «φιλίες» με 
όλους τους πολίτες και τους 
τοπικούς παράγοντες. Δεν το 
έχουν κάνει ακόμα επαρκώς, 
παρά του ότι έχουν καλύτε-
ρες αφετηριακές απόψεις από 
του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, στο 
επίπεδο της θεωρίας επί του 
θέματος (άμεση δημοκρατία, 
πλήρης αυτονομία πόρων και 
εξουσιών κλπ).

Όλα τα συζητάει (και) το ΠΑΣΟΚ
για τον «Καλλικράτη»
Αρκεί να ληφθεί υπόψη η γνώμη του στα ρουσφέτια!

Ενώ οι Παριανοί πένονται
ΣΥΜΦΩΝΑ με δελτίο τύ-

που που δημοσιοποίησε ο 
οργανισμός «Κοινωνικής 
Προστασίας, Πρόνοιας και 
Αλληλεγγύης» του Δήμου 
Πάρου, ο φορέας συμμετέχει 
στο πρόγραμμα του ΟΠΕΚΕΠΕ 
της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου 
για τη δωρεάν διανομή συ-
σκευασμένων τροφίμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 
2013. Πρόκειται για πρόγραμ-
μα βοήθειας σε προϊόντα που 
προσφέρει η Ε.Ε σε χώρες που 
δοκιμάζονται από την κρίση.

Από την Πάρο στο πρό-
γραμμα αυτό υποβλήθηκαν 
μέσω των ΚΕΠ αιτήσεις από 
97 οικογένειες και εγκρίθη-
καν τελικά 74 (συνολικά 181 
άτομα).

Από 21/11/13 ξεκίνησε η 
παραλαβή των πρώτων ειδών 
διατροφής που είναι ζυμαρικά 
(1090 κιλά) και κασέρι (77 
κιλά). Τα τρόφιμα αυτά διανε-

μήθηκαν στους δικαιούχους 
στις 2/12/13 μετά από τηλε-
φωνική επικοινωνία μαζί τους. 
Το αμέσως επόμενο διάστημα 
αναμένεται να παραληφθούν 
δύο ακόμη είδη τυροκομικών 
προϊόντων και λαδιού, για τα 
είδη αυτά θα υπάρξει νέα ανα-
κοίνωση.

Τονίζουμε ότι στο πρό-
γραμμα αυτό συνήθως συμ-
μετέχουν πολλοί λιγότεροι από 
αυτούς που έχουν ανάγκη τα 
προϊόντα για την καθημερινή 
τους επιβίωση. Δηλαδή, υπάρ-
χουν πολλοί πολίτες που δεν 
μετέχουν στη διαδικασία, είτε 
γιατί δεν έχουν πια πρόσβα-
ση στην ενημέρωση (έχουν 
διακόψει τη σχέση τους με 
την κοινωνία) ότι υπάρχει δυ-
νατότητα να γίνουν μέτοχοι 
του προγράμματος, είτε γιατί 
παρά του ότι μαθαίνουν για 
το πρόγραμμα, ντρέπονται να 
προσέλθουν σε σχετικές υπη-

ρεσίες. Το φαινόμενο παρατη-
ρείται σε όλη την Ελλάδα.

Ειδικά για την Πάρο, κα-
ταδεικνύει ότι στο νησί μας 
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα 
από το μνημόνιο και την κρί-
ση, αφού πληθαίνουν ραγδαία 
εκείνοι που δεν μπορούν να 
ανταπεξέλθουν στα βασικά για 
την καθημερινή επιβίωση.

Η θλιβερή αντίθεση
Ενώ ο οργανισμός κοινω-

νικής προστασίας του Δήμου 
Πάρου ανακοίνωνε στις 2|12 
ότι συμμετέχει σε πρόγραμμα 
διανομής τροφίμων για Πα-
ριανούς που δεν έχουν ούτε 
να φάνε, το αρμόδιο γραφείο 
της δημοτικής αρχής Χρ. Βλα-
χογιάννη, την ίδια ημερομηνία, 
δημοσιοποίησε ανακοίνωση 
ότι θα συνεδρίαζε στις 6|12 
η Οικονομική Επιτροπή του 
Δήμου Πάρου.

Ανάμεσα στα θέματα της 

ημερήσιας διάταξης διαπιστώ-
σαμε ότι η δημοτική αρχή έχει 
εντάξει κονδύλι προς έγκριση 
για τις θρυλικές «τσιμεντο-
στρώσεις». Τα γνωστά ρου-
σφέτια που κάνει τα τελευ-
ταία χρόνια η δημοτική αρχή 
προκειμένου να εξασφαλίζει 
ψήφους πολιτών από υπο-
χρέωση.

Προτείνουμε στους πολίτες 
που θα ωφεληθούν από τα νέα 
μικρορουσφέτια που οργανώ-
νει ο δήμαρχος Πάρου για την 
τρέχουσα περίοδο μέχρι το 
Μάιο του 2014, να «απολαύ-
σουν» τη δημοτική σπατάλη 
για το καλό των σπιτιών τους, 
αλλά στις προσεχείς δημοτικές 
εκλογές να θυμηθούν ότι ενώ 
ο τουρισμός «πέθαινε» στην 
Πάρο μαζί με τις Παριανές επι-

χειρήσεις, ο Χρ. Βλαχογιάννης 
έριχνε «τσιμεντάκια», αντί να 
κάνει επενδύσεις. Έριχνε «τσι-
μεντάκια» ακόμη και όταν από 
την Ευρώπη έστελναν πακέτα 
με τρόφιμα για να μπορούν 
να τρώνε Παριανοί, που δεν 
έχουν τη δυνατότητα πια να 
αγοράζουν το φαγητό τους.

Με λίγα λόγια, ζητάμε από 
τους Παριανούς και να «πά-
ρουν» το ρουσφέτι, και να τους 
«μαυρίσουν»!

Η δημοτική αρχή κάνει τσιμεντοστρώσεις ενόψει εκλογών

με θητεία 8 ετών και ο Γ. Ραγκούσης που ακολούθησε με 
θητεία 8 ετών (κερδισμένη, που δεν τη θήτευσε) είχαν και οι 
δύο στην εποχή τους επινοήσει ένα πολιτικό στόχο τον 
οποίο σε ένα μέρος – άλλος πολύ, άλλος λίγο - τον πέτυχαν. 
Γι’ αυτό και κέρδιζαν τις δεύτερες θητείες με την ψήφο του 
Παριανού λαού.

Ο δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης αποτελεί μεγάλη «παρα-
φωνία»,  και ίσως γι’ αυτό αντιμετωπίζεται με αντιπάθεια ή 
απάθεια η «παράφωνη» δημαρχεία του. Υποκατέστησε άλλον 
στη θέση του δημάρχου, ενώ δεν είχε ψηφιστεί για δήμαρχος, 
και όταν ήρθε η ώρα των εκλογών, κέρδισε χάριν άλλων. 

Η μεγαλύτερη αδυναμία του ανδρός λοιπόν, είναι 
ότι δεν είναι παρών σε κάθε περιοχή της Πάρου με 
ένα όραμα, με στόχους. Δεν είπε ένα «όχι» σε τίποτε, δεν 
είπε ένα «ναι» σε τίποτε. Δεν κατόρθωσε να προσφέρει στους 
Παριανούς ένα τοπικό σχέδιο «άμυνας» από την κρίση. Με 
λίγα λόγια, είναι πολιτικά αόρατος στην καθημερινότητα του 
πολίτη, αλλά και στις προσδοκίες για το μέλλον του. Μοιάζει 
αυτή η δημοτική αρχή να αποτελεί μία συσσωμάτωση με 
τους υπαλλήλους του Δήμου Πάρου. Δηλαδή, οι πολιτικοί 
λειτουργούν σαν συνάδελφοι των υπαλλήλων και όχι ως 
πολιτικοί που διοικούν τους υπαλλήλους για την επίτευξη 
στόχων για το καλό της παριανής κοινωνίας.

Διαχειρίζονται γραφειοκρατικά τα πράγματα του τόπου 
μας, μόνο και μόνο επειδή ο νόμος λέει ότι πρέπει να υπάρχει 
ο Δήμος Πάρου. Να έχει κάθε χρόνο ένα προϋπολογισμό, να 
μαζεύει κάπως τα σκουπίδια και το βράδυ να κλειδώνει τα 
δημοτικά αυτοκίνητα σε μία αποθήκη.  

Θλιβερή Απαξίωση
Στις δημοκρατίες, η ποιότητα του πολιτισμού της 

πολιτικής διεργασίας από τους πολιτικούς, καθημε-
ρινά διαμορφώνει τα αξιολογικά κριτήρια των πο-
λιτών για τη δημοκρατία και τους θεσμούς της. 
Με απλά λόγια: Αν είσαι εκλεγμένος να μπεις μπροστά 
με στόχο την πρόοδο της κοινωνίας στην οποία ηγείσαι, 
και αντί αυτού, κάθεσαι στο γραφείο σου και διεκπε-
ραιώνεις με την υπογραφή σου διευθετήσεις ή ρουσφε-
τάκια, οι πολίτες μαζί με εσένα, δυστυχώς θα απαξιώ-
σουν και τον θεσμό που εκπροσωπείς. Σε αυτό το σημείο 
εσωτερικής κρίσης αξιών βρίσκεται η Πάρος σήμερα. 
Οι δημοτικές εκλογές του 2002 στην Πάρο, είχαν αρχί-
σει από το 2000. Οι πολίτες συμμετείχαν έντονα στις προδι-
αδικασίες γιατί οι «παίκτες» τότε, είχαν κορυφαία ελαττώματα 
μεν, αλλά εξαιρετικό επίπεδο δυνατοτήτων δε, σε επίπεδο 
διάρθρωσης πολιτικού λόγου και πολιτικής συμπεριφοράς.
Για τους Παριανούς λοιπόν, ήταν μεγάλο θέμα ποιος θα τους 
διοικήσει, γιατί ήταν μεγάλης δύναμης οι στόχοι που έθεταν 
οι «συγκρουόμενοι» υποψήφιοι ανάλογα προς τον μικρό τόπο 
που πολιτεύονταν. Στις εκλογές του 2002 στελεχώθηκαν τρία 
ψηφοδέλτια που διέθεταν από 60 έως 70 υποψήφιους το 
καθένα. Καμιά εκατοσταριά από αυτούς τους 180 περίπου, 
αξίωναν να εκλεγούν και έδωσαν μάχη, σε αντίθεση με 
κατοπινά χρόνια που ελάχιστοι υποψήφιοι έδιναν μάχη, παρά 
του ότι συμμετείχαν σε ψηφοδέλτια.

Συμπέρασμα
Όποιοι αναρωτιούνται λοιπόν, γιατί ενώ βρισκόμαστε μόνο 

τέσσερεις μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές του 2014, δεν 
υπάρχει κανείς από τους γνωστούς τοπικούς σχηματισμούς 
που να τολμά να διατυπώσει υποψηφιότητα, ας ψάξουν την 
αιτία στην απαξίωση της τοπικής πολιτικής και του θεσμού 
του Δήμου.

Δεν συμβαίνει πουθενά στις Κυκλάδες αυτό που συμβαίνει 
στην Πάρο. Ας πάψουν οι υπεύθυνοι να ρίχνουν την αιτία της 
απαξίωσης, στην κρίση. Στο κάτω – κάτω και η κρίση τοπικά, 
στους ίδιους οφείλεται, αφού υιοθέτησαν αμίλητα όλες τις 
μνημονιακές πολιτικές.

Οι πολίτες που δεν περιμένουν τίποτε πια από την πα-
ρούσα δημοτική αρχή είναι αναγκαίο να πιστέψουν ότι 
μία νέα δημοτική αρχή, αποτελούμενη από δυναμικά, 
«καθαρά», νέα πρόσωπα, θα μπορούσε να αποτελέσει 
τεράστιας σημασία ασπίδα ενάντια στην κρίση. Μία ομάδα 
δραστήριων ανθρώπων που θα διέθεταν δυναμισμό και 
όραμα θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί τις αχρησιμοποίητες 
τοπικές δυνάμεις της Πάρου και να βοηθήσει κάθε οικογένεια 
ξεχωριστά που σήμερα υποφέρει αβοήθητη. 

Φωτιά θα πέσει και θα μας κάψει, αν ζώντας στην 
ευλογημένη Πάρο, επιτρέψουμε να συνεχιστεί αυτή η κατάρ-
ρευση, η απάθεια, η μιζέρια και η φτώχεια, λες και είμαστε 
στο κέντρο της Αθήνας.

Εδώ στην Πάρο, είμαστε στο κέντρο του Αιγαίου, 
όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη, η Νάξος, ακόμα και η μικρή 
Αντίπαρος …

Φτάνει πια, χορτάσαμε μιζέρια!
Κ. Ν. Δραγάτης

Υ.Γ: Η αντιπολίτευση που θα διαβάσει, ας μη χαίρεται. Αν 
είχε επιτύχει στις υποχρεώσεις της, η κατάρρευση της Πάρου 
και η απαξίωση με τη σφραγίδα Χρ. Βλαχογιάννη, δεν θα 
ήταν τόσο μεγάλη. Επίσης, όλοι θα είχαν ως δεδομένο ότι 
το πρόβλημα θα λυθεί στις εκλογές με τη σίγουρη νίκη της 
αντιπολίτευσης.

Υπάρχει κανένα μέλος της αντιπολίτευσης που να στοιχη-
ματίζει από τώρα, σε μία τέτοια βέβαιη επικράτηση; 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ
ΑΠΑΞΙΩΣΗΣ
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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

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ

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, 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 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 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.

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 Παροικίας 
Πάρου. Τηλ.: 22840 23944, 
Κιν.: 6944 585600

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

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

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

1 Ενοικιάζεται καινούριο 
διαμέρισμα στον Πει-
ραιά, πλησίον ηλεκτρικού 
σταθμού. Επιπλωμένο, με 
air condition και αυτόνομη 
θέρμανση και αυτόνομη 
θέρμανση.

1 Ενοικιάζεται κατάστημα 
στον παραλιακό Παροικι-
άς, στην περιοχή Λιβάδια. 
Ιδανικό για καφετέρια, 
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 Πα-
ροικιάς. 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

1 Ενοικιάζεται επιχείρη-
ση(mini market)με μεταβι-
βάσιμη άδεια.Πολυ ευνοϊκή 
θεση λογω σχολείου και 
πολυκατοικημένης γειτονίας 
Περιοχή Παροικίας, Καινού-
ριο πηγάδι. 350 ευρώ 
Τηλ.: επικοινωνίας 
6944702314/2284023516

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

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

1 Πωλείται εστιατόριο – πι-
τσαρία - 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 εταιρεια 
τροφίμων. Απαραίτητη πρου-
πηρεσία σε αντίστοιχη θέση 
και επαγγελματικό δίπλωμα 
οδήγησης. 
Τηλ. 6944 109 845

1 Ζητείται διοικητικός 
υπάλληλος, απαραίτητα 
προσόντα η άριστη γνώση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών, 
τουλάχιστον 2 χρόνια εμπει-
ρία σε γραμματειακή υπο-
στήριξη 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 Έμπειρη παιδαγωγός 
αναλαμβάνει με υπευθυνό-
τητα τη φύλαξη και δημιουρ-
γική απασχόληση παιδιών 
(babysitting). Οργανώνει ομά-
δες παιχνιδιού στο χώρο σας, 
έως 7 παιδιά, με παιδαγωγικά 
προγράμματα όπου τα παιδιά 

θα αναδείξουν τις δεξιότητές 
τους, την προσωπικότητά τους 
και θα διασκεδάσουν. Μια 
ομάδα παιχνιδιού, μπορεί να 
δημιουργηθεί και στα πλαίσια 
ενός πάρτυ όπου και εκεί το 
πρόγραμμά θα είναι εκπαι-
δευτικό αλλά πιο διαδραστικό. 
Περιοχές δράσης: σε κάθε ση-
μείο της Πάρου που υπάρχουν 
παιδιά. 
Τηλ. 6970 287191

1 Κυρία με εμπειρία στις 
οικιακές εργασίες ζητά δου-
λειά στην ευρύτερη περιοχή 
Νάουσας για καθαρισμό σπι-
τιών ή καταστημάτων, φύλαξη 
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 εργασίας. 
Τηλ.: 66973008417

∆ΙΑΦΟΡΑ  

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

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

1 Πωλείται φορτηγό 
mercedes 815  Ateco 2000 
μοντέλο σε άριστη κατάστα-
ση μαζί με την άδεια ή σκέτο, 
διαστάσεις 2,48 επί 2,00 επί 
5,00 μπλε φουλ έξτρα abs, 
asr, aircontision, τοπ, ηλεκτρι-
κοί καθρέπτες παράθυρα 
υδραυλική πόρτα κουραδό-
ρος φέρει άξονα ρυμούλ-
κας. Δεκτός κάθε έλεγχος 
οπουδήποτε επιλέξετε να το 
ελέγξουν.
Τηλ.: 6932408311

1 Make up, nail art, hair 
exte art ,Tattoo, eyelashes, 
μανικιούρ πεντικιούρ, 
ονυχοπλαστική,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 τρέι-
λερ). Πληροφορίες: Γιώργος 
Παπαδόπουλος. Τηλ.: 211 
198 3375

1 Ζητείται κάποιος για φιλο-
ξενία σκύλου (επί αμοιβής) ή 
ανταλλαγή φιλοξενίας σκύ-
λου. Τηλ.: 6945259620, mail: 
xristosblue5@gmail.com

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ

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

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

D ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 Μάρπησσα
D ΚΟΥΤΟΥΛΙΕΡΗΣ Θ.
 Αλυκή (Περίπτερο εισόδου)
D ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 Δρυός
D ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
 Αντίπαρος
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Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ μας σε εκτενές ρεπορτάζ 
της έχει αναφερθεί ότι από τους εκπρο-
σώπους των φορέων και των συλλόγων 
από όλη την Πάρο και την Αντίπαρο που 
συναντήθηκαν σε γενική συνέλευση στα 
μέσα Νοεμβρίου, αποφασίστηκε η έναρξη 
ενός νέου κύκλου διεκδικητικών ενεργει-
ών των πολιτών των νησιών μας για τη 
βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας των 
υπηρεσιών του τομέα υγείας.

Στο πλαίσιο αυτών των ενεργειών 
αποφασίστηκε η διενέργεια δημοψηφί-
σματος προκειμένου με τη συμμετοχή και 
τη γνώμη κάθε πολίτη να οριοθετηθούν 
οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις, το είδος 
τους και οι στόχοι που αξιώνουν οι ίδιοι 
οι νησιώτες για το επίπεδο της δημόσιας 
υγείας που πρέπει να υπάρχει σε Πάρο 
και Αντίπαρο.

Γι’ αυτή τη πρωτοβουλία δημοσιοποί-
ησε επίσημη ανακοίνωση στις 30|11 το 
«Συντονιστικό Φορέων Υγείας», όργανο 
το οποίο συντονίζει τις κινητοποιήσεις για 
το θέμα τα τελευταία χρόνια στα νησιά 
μας. Η ανακοίνωση αποτελεί κάλεσμα 
στους πολίτες για συμμετοχή. Ακολουθεί 
το σχετικό κείμενο:

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: 
Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

«Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,
Τα οικονομικά μέτρα που πήραν οι 

προηγούμενες κυβερνήσεις και η τωρινή 
μαζί με την  τρόικα είναι βαριά και δυσκό-
λεψαν πολύ τη ζωή μας.

Οι μισθοί και οι συντάξεις μειώ-

θηκαν απελπιστικά και προβλέπεται 
να μειωθούν κι άλλο, οι επιχειρήσεις 
κλείνουν ή φυτοζωούν, οι απολύσεις 
είναι καθημερινό φαινόμενο, η νεο-
λαία ψάχνει και δε βρίσκει δουλειά , 
τα σχολεία μας μαραζώνουν και αντί-
θετα η φορολογία αυξάνει συνεχώς, 
χωρίς να μπορούμε να πληρώσουμε 
τους φόρους. Τώρα φορολογούν και 
τα χωράφια μας και απειλούν τα σπί-
τια μας με πλειστηριασμούς.

Το σοβαρότερο όμως είναι ότι δεν 
προστατεύεται πια η υγεία μας.

Τρία χρόνια τώρα ζητάμε για το Κέντρο 
Υγείας μόνιμους γιατρούς, μόνιμο νοση-
λευτικό προσωπικό και ΕΚΑΒ που να μας 
καλύπτει όλες τις ώρες και δεν βρίσκουμε 
ανταπόκριση.

2500 παιδιά παραμένουν τα τελευ-
ταία χρόνια χωρίς παιδίατρο.

Για τους πολύ σημαντικούς αυτούς 

λόγους οι φορείς που συμμετέχουν 
στο συντονιστικό προτείνουν ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΠΕΡΓΙΑ στην Πάρο και την Αντίπαρο.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2014 θα δι-
οργανώσουμε για πρώτη φορά τοπι-
κό δημοψήφισμα, όπου όλοι μας θα 
δηλώσουμε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ,  αν 
συμφωνούμε στη ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, 
κι αν η απεργία θα είναι μονοήμερη, 
διήμερη ή τριήμερη.

Στο δημοψήφισμα, αν κριθεί αναγκαίο 
και χρήσιμο, μπορούν να τεθούν και άλλα 
ερωτήματα, εφόσον αυτά προκύψουν από 
το διάλογο που θα οργανωθεί σε όλες τις 
δημοτικές  κοινότητες και σε όλους τους 
χώρους δουλειάς και θα αναφέρονται 
στην παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα.
Η συμμετοχή όλων μας στο διάλογο 
και το δημοψήφισμα αποτελεί τη βα-
σική προϋπόθεση για την επιτυχία και 
την αποτελεσματικότητα της πρωτόγνω-
ρης και μεγάλης αυτής προσπάθειας.
Αν η κυβέρνηση προχώρησε σε κάποια 
μπαλώματα στο Κέντρο Υγείας, αυτό 
οφείλεται στους δικούς μας αγώνες με 
κορύφωση τη μεγάλη συγκέντρωση της 
Αθήνας.

Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,
Η ζωή μας χειροτέρεψε, άλλαξε 

δραματικά. Αν τους αφήσουμε θα 
χειροτερέψει κι άλλο. Στο χέρι μας 
είναι να τους σταματήσουμε».

ΤΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ.

ΑΠΟ ΤΗ δημοτική παράταξη «Λαϊκή 
Συσπείρωση» (Κ Ροκονίδας) δημοσι-
οποιήθηκε την Πέμπτη 5|12 κείμενο 
με τις θέσεις του συνδυασμού σχετικά 
με την απόφαση για δημοψήφισμα 
που λήφθηκε ομόφωνα από το «Συ-
ντονιστικό Φορέων για την Υγεία» 
πρόσφατα. 

Όπως είναι γνωστό πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί σε Πάρο και σε Αντί-
παρο στις 16 Φεβρουαρίου και αυτή 
την εποχή γίνονται πυρετώδεις προ-
ετοιμασίες από το «Συντονιστικό» για 
την απαιτητική διοργάνωση που είναι 
και πρωτόγνωρη για την Πάρο.

Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ 
Ώρα λαϊκής ευθύνης

«Αγαπητοί συμπολίτες η Κυριακή 
16η Φεβρουαρίου 2014 πρέπει και 
μπορεί να γίνει μια Κυριακή όπου η 
λαϊκή ευθύνη και η λαϊκή συμμε-
τοχή θα δώσουν ένα βροντερό 
παρόν.

Μια Κυριακή όπου έχουμε τη δυνα-
τότητα να εκφράσουμε την θέληση μας 
και να διαμορφώσουμε, όπως εμείς 
νομίζουμε, παραπέρα τα αγωνιστι-
κά βήματα για την επίλυση των 
προβλημάτων της Δωρεάν Δημό-

σιας Υγείας που αντιμετωπίζουμε 
στα νησιά μας.

Καλούμαστε να αποδεχτούμε ή 
να αντιπαλέψουμε όλο το άγριο 
σκηνικό της εξαθλίωσης που βιώ-
νει κάθε λαϊκή οικογένεια σε όλες 
τις πτυχές της ζωής της.

Καλούμαστε να συμβιβαστούμε 
ή να αντιδράσουμε σε όλο αυτό το 
ρεπερτόριο της βαρβαρότητας που 
είναι πραγματικά ανεξάντλητο και 
που σκοτώνει.

Το Συντονιστικό, έστω, μετά από 
πολύμηνη «ακινησία» και «αφωνία», 
κάνει μια πρόταση, να νεκρώσουν 
τα πάντα στο νησί για 24 ώρες.

Μπορεί να υπάρχουν και άλλες 
προτάσεις και άλλες σκέψεις για 
μορφές αντίδρασης, που μπορούν 
να αποτελέσουν ερωτήματα στο δη-
μοψήφισμα.
Σε κάθε όμως περίπτωση η συμ-

μετοχή όλων μας σε αυτό είναι πράξη 
ευθύνης, πράξη συμμετοχής, πράξη 
αντίστασης και αντίδρασης σε αυτούς 
που με την πολιτική τους μας οδηγούν 
στην φτώχεια, την απόγνωση και την 
εξαθλίωση.

Το δημοψήφισμα δεν είναι το 
παν. Είναι μια αρχή.

Γιατί όπως εξομολογήθηκε και ένας 
συμπολίτης μας σε συνεδρίαση του 
Συντονιστικού, «...πρώτη φορά αι-
σθάνθηκα τόσο όμορφα στη ζωή 
μου διαδηλώνοντας με άλλους 
συμπολίτες μου στο κέντρο της 
Αθήνας...», αναφερόμενος στην πο-
ρεία του Φεβρουαρίου στην Αθήνα.

Γιατί στους δρόμους του αγώνα 
είναι η ελπίδα μας!».

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

Ανακοίνωση του «Συντονιστικού»
Για το δημοψήφισμα

ΤΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ μπα-
ρουφολογίας ενόψει 
δημοτικών εκλογών 
2014 ξεκίνησε ο δή-
μαρχος Αντιπάρου Γ. 
Λεβεντάκης, κλέβο-
ντας την πρωτιά από 
τον ομόλογο του της 
Πάρου Χρ. Βλαχογιάν-
νη. Δημοσιοποίησε 
ανοικτή πρόσκληση 
για εγκαίνια μονάδων 
πόσιμου νερού. Εμείς 
πάντα λέγαμε ότι οι 
«μικροί» μαυρογιαλούροι είναι πιο ευκίνητοι από τους μεγάλους στην πολιτική!

Η μπούρδα της κορδέλας και των ψευτοεγκαινίων για να γίνουν οι απαραί-
τητες δημόσιες σχέσεις και οι υπενθυμίσεις για τη ψήφο με κάποιους πολίτες 
που γουστάρουν τα «φούμαρα», τα πανηγύρια και τους μπουφέδες, ΞΕΚΙΝΑ!!!
Το αυτονόητο δικαίωμα στο πόσιμο νερό που αποκτά το νησί το 2013, έχει 
γίνει θέμα εγκαινίων και κορδέλων, ακόμα και αν δεν έκανε ο Δήμος Αντιπάρου 
απολύτως τίποτε για να αποκτηθούν τα μηχανήματα.

Κρίμα που δεν θα μπορέσουμε να παραστούμε σε αυτό το πρώτο πάρτυ 
μπούρδας και παραπολιτικής, να δούμε και έναν ιερέα να αγιάζει ένα μηχάνημα 
(!) και μετά τον δήμαρχο στον «δεκάρικο» να υπόσχεται ότι τέτοια μεγάλα έργα 
θα συνεχίσουν να γίνονται προκειμένου το νησί να πάει «μπροστά», για το μέλλον 
των παιδιών μας και για να ξεπεράσουμε την κρίση και άλλα τέτοια χαρούμενα …

Άντε, καλή επιτυχία Γιάννη. Ακολουθεί το σχετικό κείμενο πρόσκλησης: 
«O Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου σας προσκαλούμε στα 

εγκαίνια των μονάδων πόσιμου νερού, που θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 
8 Δεκεμβρίου και ώρα 11:30΄, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, στο χώρο 
του Δημοτικού σχολείου Αντιπάρου.

Η παρουσία σας θα είναι ιδιαίτερη τιμή για μας».

Άρχισαν τα πανηγύρια 
των δημοτικών εκλογών

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
Η Λαϊκή Συσπείρωση
για το ∆ημοψήφισμα

... τα αγωνιστικά 
βήματα  για την 

επίλυση 
των προβλημάτων 

της ∆ωρεάν 
∆ημόσιας Υγείας...
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Περιστατικό πτώσης ταβανιού στη Σύρο σε σχολείο

ΣΤΙΣ 3|11 έγινε γνωστό 
στα μέσα ενημέρωσης της 
Σύρου, περιστατικό πτώσης 
σοβάδων ταβανιού σε σχολι-
κή μονάδα της πρωτεύουσας 
των Κυκλάδων. Μάλιστα, 
από την πτώση τραυματί-
στηκε ένα μικρό παιδί μα-
θητής, του οποίου οι γονείς 
και οι δάσκαλοι το πήγαν στο 
νοσοκομείο. Ευτυχώς, διαπι-
στώθηκε ότι ο τραυματισμός 
ήταν ελαφρύς.

Μοιραία, το περιστατικό 
μας οδήγησε να κάνουμε 
συνειρμούς με το αντίστοιχο 
περιστατικό που έλαβε χώρα 
στην Παροικιά της Πάρου και 
συγκεκριμένα στο Γυμνάσιο.

Ας διαβάσουμε τι λέει το 
ρεπορτάζ από τη Σύρο: 

«Σοβαρά προβλήματα 
έχουν προκύψει στο 2ο Δη-
μοτικό Σχολείο Ερμούπολης. 
Συγκεκριμένα, στις εγκατα-
στάσεις παρουσιάστηκαν 
προβλήματα που χρήζουν 
άμεσων παρεμβάσεων 
συντήρησης. Όπως έγινε 
γνωστό, έπεσαν μέχρι και 
σοβάδες σε αίθουσα διδα-
σκαλίας με αποτέλεσμα να 
τραυματισθεί ελαφρά μαθη-
τής (Γιαννάκης) ο οποίος με-
ταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Η δ/νση του Σχολείου 
και οι γονείς ενημέρω-
σαν σχετικά τη διοίκηση 
του Δήμου Σύρου – Ερ-

μούπολης, εκφράζοντας 
παράλληλα την έντονη 
διαμαρτυρίας τους για την 
απαράδεκτη κατάσταση που 
επικρατεί στο Σχολείο.

Νωρίς το πρωί, μετέβη 
στη σχολική μονάδα κλιμά-
κιο του Δήμου για να κάνει 
αυτοψία στους χώρους του 
Σχολείου.

Από το Δήμο ανακοι-
νώθηκε σήμερα, ότι την 
Τετάρτη και την Πέμπτη 4 
και 5 Δεκεμβρίου 2ο Δημο-
τικό Σχολείο Ερμούπολης και 
το συστεγαζόμενο 4ο Νη-
πιαγωγείο, θα παραμείνουν 
κλειστά προκειμένου να ολο-
κληρωθούν οι εργασίες συ-
ντήρησης και καθαρισμού οι 
οποίες προέκυψαν εκτάκτως.

Από το συμβάν δημι-
ουργούνται αυτόματα πολ-
λά ερωτηματικά για το αν 
γίνονται σωστά και εγκαί-
ρως οι εργασίες συντήρη-
σης στις σχολικές μονάδες 
του νησιού, από τις αρμό-
διες τοπικές αρχές».(ΠΗΓΗ: 
Cyclades24.gr).

Συγκρίσεις
1) Καινό χαρακτηριστικό 

Πάρου και Σύρου, είναι ότι τα 
ταβάνια των σχολείων αρ-
χίζουν και πέφτουν όλο και 
συχνότερα. Αυτό δεν μπορεί 
να μη συνδέεται με την ελλι-
πή συντήρηση. Δια γυμνού 
οφθαλμού φαίνεται ότι το 

πρόβλημα είναι παρόμοιου 
τύπου στα σχολεία και των 
δύο νησιών, συγκρίνοντας 
τις φωτογραφίες. Επίσης, 
το κακό είναι ότι μετά την 
πτώση των σοφάδων, και 
στις δύο περιπτώσεις απο-
καλύφθηκαν τα σίδερα από 
το πλέγμα της πλάκας του 
ταβανιού, τα οποία είναι δι-
αβρωμένα, σκουριασμένα.

Τόσο η δωδεκαετής διοί-
κηση του Δήμου της Πάρου, 
όσο και η εικοσαετής διοί-
κηση του Δήμου Ερμούπο-
λης Σύρου, δεν συντηρούν 
τα σχολεία, ενώ είναι βέβαιο 
ότι δεν κάνουν σωστούς 
ελέγχους κάθε καλοκαίρι 
πριν αυτά ανοίξουν, ώστε να 
εντοπίσουν τους κινδύνους.

Χρήσιμη παρατήρηση 
είναι, ότι δεν χρειάζεται 
εμείς στην Πάρο να ζήσουμε 
το «καθεστώς» Χρ. Βλαχο-
γιάννη ούτε για μία ημέρα 
παραπάνω από το τέλος της 
«εκλογικής» θητείας του που 
λήγει τον προσεχή Μάιο του 
2014, προκειμένου να στεί-
λουμε στο σπίτι του έναν άν-
θρωπο που δεν σέβεται την 
ανάγκη ελέγχου και συντή-
ρησης των σχολικών μονά-
δων του τόπου μας, μαζί με 
όλα τα άλλα που δεν κάνει.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ: 2) Στη Σύρο 
η Δ/νση του σχολείου και οι 
γονείς ειδοποίησαν τη δημο-
τική αρχή και «έσουραν ένα 

πακέτο μπινελίκια» προκα-
ταβολικά για το φαινό-
μενο της ελλιπούς συντή-
ρησης, έτσι για να σφίγγουν 
οι κ…

Στην Πάρο, είχε πέσει το 
ταβάνι, και οι γονείς το έμα-
θαν κάτι εικοσιτετράωρα αρ-
γότερα, ενώ η διεύθυνση του 
σχολείου με τον «φοβερό 
και τρομερό» αντιδήμαρχο 
κ. Κουτσουράκη, είχαν συ-
νεννοηθεί να «ξεμπλέξουν» 
στα γρήγορα και στα «μου-
λωχτά» με την ασφάλεια των 
παιδιών. Ο κ. αντιδήμαρχος 
(σ.σ: μιλάμε για μεγάλη προ-
σφορά στην Πάρο) ανάθεσε 
σε ένα μάστορα να «μπα-
λώσει» τα σκουριασμένα 
σίδερα και το ταβάνι, με ένα 
μερεμέτι 1500 ευρώ, μαζί 
με τα υλικά! 

Προφανώς, διαδραμάτισε 
ρόλο στις αποφάσεις τους ότι 
στην Πάρο δεν είχαμε τραυ-
ματισμό, ως προς την αρχική 
αποσιώπηση του γεγονότος.

3) Ο Δήμος Ερμούπολης, 
έστω και κατόπιν εορτής, 
αλλά ωστόσο άμεσα, πριν 
προβεί σε εργασίες, απο-
φάσισε να κλείσει αμέσως 
τα σχολεία για να προβεί σε 
ελέγχους, εκτός από τις επι-
σκευές. 

Στην Πάρο οι κ.κ. Κου-
τσουράκης και Βλαχογιάν-
νης, έπρεπε να υποστούν 
τη δημόσια κατακραυγή και 
τα δημοσιεύματα μας για 
να αναθέσουν στην τεχνική 

υπηρεσία του Δήμου σοβαρό 
έλεγχο, μετά τον οποίο ανα-
δείχθηκε ανάγκη για εργασί-
ες μέτρων ασφάλειας μόνο, 
χωρίς ολικές επισκευές, αξί-
ας 29.000 ευρώ!!!

4) Στη Σύρο που είχαμε 
ελαφρό τραυματισμό παι-
διού, κανείς δεν έβγαλε 
άχνα για τα μέτρα προστασί-
ας και το ξεβόλεμα που θα 
χρειαστεί να γίνει σε καθηγη-

τές, γονείς και παιδιά, προ-
κειμένου να γίνουν έλεγχοι 
και εργασίες.

Στην Πάρο, τα γνωστά 
«κοράκια» του καθεστώτος, 
καθώς και τα υπόδουλα 
«παπαγαλάκια» τους, αφού 
μάζεψαν τα επί του θέματος 
«βρόμικα» τους με τα «μπα-
λώματα», στη συνέχεια, άρ-
χισαν κουτσομπολίστικα να 
υπονομεύουν την καταγγελία 

των γονιών. Ευτυχώς, ανε-
πίσημα. Φανταστείτε τι θα 
έκαναν, αν η τεχνική υπη-
ρεσία του Δήμου Πάρου δεν 
είχε διαπιστώσει ανάγκη για 
παρέμβαση 29.000 ευρώ, 
μόνο για εργασίες μέτρων 
ασφάλειας. Θα είχαν σταυ-
ρώσει τους γονείς, επειδή 
διαμαρτυρήθηκαν για την 
ασφαλή διαβίωση των παι-
διών τους στο σχολείο!

ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΟΡΕΣ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ μπά-
σκετ κορασίδων της Ένωσης 
Συλλόγων Καλαθοσφαίρι-
σης Κυκλάδων τα σωματεία 
ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός και 
Α.Ο Άνδρου ταξίδεψαν την 
προηγούμενη εβδομάδα στη 
Σύρο, ώστε να δώσουν δυο 
αγώνες. Έναν το Σάββατο 
30/11 και έναν τη Κυριακή 
1/12 μιας και το κλειστό της 
Ερμούπολης αποτελεί μέση 
λύση και για τα δυο σωμα-
τεία. Δηλαδή, επειδή σύμ-
φωνα με τον κανονισμό οι 
αγώνες πρέπει να γίνονται 
σε κλειστό γυμναστήριο, και 
επειδή και οι δύο ομάδες (Πά-
ρου και Άνδρου) δεν διαθέ-
τουν, αγωνίστηκαν μεταξύ 
τους στο γήπεδο της Σύρου. 
Όμως το γήπεδο της πρωτεύ-
ουσας των Κυκλάδων «βο-
λεύει» γιατί και τα δύο νησιά 
διατηρούν μία υποτυπώδη 
διασύνδεση με αυτό. Τελικά, 
ένα απλό παιχνίδι έγινε ολό-
κληρη περιπέτεια για παιδιά 
και μεγάλους.

Το αγωνιστικό μέρος
Ο ΑΜΕΣ Μαρπησσαικός 

ήταν καλύτερος και κατάφερε 
να πάρει εύκολα τη νίκη και 
στα δυο παιχνίδια.
Σάββατο 30/11/2013
ΑΟ ΑΝΔΡΟΥ - ΑΜΕΣ ΜΑΡΗΣ-

ΣΑΙΚΟΣ 21 - 68
Μαρπησσαϊκός, πόντοι: 
(προπονητής Μουρογιάννης) 
Τσιγώνια Δ. 3, Τσιγώνια Χ., 
Δαμουλάκη 8, Αγούρου, Φρα-
ντζή 6, Καπούτσου 24, Τσι-
γώνια Μ. 11, Λαουράκη 16.
Δεκάλεπτα: 04-13/06-
11/02-22/09-22.
Κυριακή 1/12/13
ΑΜΕΣ ΜΑΡΗΣΣΑΙΚΟΣ - ΑΟ 
ΑΝΔΡΟΥ 68 - 25
Μαρπησσαικός: Τσιγώνια 
Δ. , Τσιγώνια Χ., Δαμουλά-
κη 4, Αγούρου 4, Φραντζή 
10, Καπούτσου 18, Τσιγώ-
νια Μ. 12, Λαουράκη 20.
Δεκάλεπτα: 14-08/19-
04/14-08/21-05.

Ωστόσο, η Παριανή ομάδα 
σε ανακοίνωσή της ανάφερε 
για την αντίπαλη: «Ένα μεγά-
λο μπράβο στην νεοφώτιστη  
ομάδα της  Άνδρου, τον προ-
πονητή αλλά και τους παρά-
γοντες της ομάδας που κάτω 
από τόσες δύσκολες συνθή-
κες κατεβαίνουν στο πρωτά-
θλημα δίνοντας, όλα τους τα 
παιχνίδια εκτός έδρας και για  
άλλη μια φορά αποδεικνύε-
ται πόσο δύσκολο είναι για 
τα σωματεία που δεν έχουν 
κλειστό γυμναστήριο».

Τα «παρατράγουδα»
Τα παιδιά απόλαυσαν το 

παιχνίδι, αλλά μετά έπρεπε 
να επιστρέψουν σπίτι τους, 
δηλαδή στα νησιά τους. Εκεί 
άρχισε η ταλαιπωρία και για 
τις δύο ομάδες. Ας παρακο-
λουθήσουμε το «ευγενικό» 
κείμενο του συλλόγου για το 
τι έγινε για άλλη μία φορά, 
εξαιτίας ενός απαγορευτικού: 

«Η νησιωτικότητα του νο-
μού μας επηρεάζει σε όλους 
τους τομείς έτσι, και στον 
αθλητισμό παίζει μεγάλο 
ρόλο μιας και εξαρτιόμαστε 
από τα δρομολόγια των πλοί-
ων αλλά και από τη διάθεση 
του Αιόλου. Έτσι την Κυριακή 
άνοιξε τον ασκό του αφή-
νοντας ανέμους 9 μποφόρ 
με αποτέλεσμα να υπάρχει 
απαγορευτικό απόπλου προ-
καλώντας μεγάλο πρόβλημα 
και στα δυο σωματεία. Άμεση 
ήταν η παρέμβαση του κυρί-
ου Γρυπάρη (παράγοντας της 
Σύρου) και τον ευχαριστούμε 
πολύ.

Η ομάδα της Άνδρου ανα-
χώρησε από Σύρο τη Δευτέρα 
το πρωί με το Ιθάκη και ο 
ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός τη Δευ-
τέρα το βράδυ 2|12 μετά από 
παρέκκλιση του δρομολογίου 
του Naxos».

Στο τέλος του σχετικού 
κειμένου η ανακοίνωση του 
συλλόγου περιέχει τις ευχα-

ριστίες της διοίκησης του, για 
τη βοήθεια που πρόσφεραν 
οι κ.κ Γρυπάρης, Πετρόπου-
λος, Πουσσαίος και η ΕΣΚΚ, 
προκειμένου να κάνει πα-
ρέκκλιση το πλοίο «Naxos» 
του απογευματινού δρομο-
λογίου της 2|12 από Πειραιά 
προς Πάρο και να σταματήσει 
στη Σύρο για να παραλάβει 
την Παριανή αποστολή. Είχε 
εκδοθεί ήδη η πρόγνωση 
επικίνδυνων καιρικών φαι-
νομένων για την Τρίτη και 
την Τετάρτη 3 και 4|12 και 
συνεπώς, όλοι γνώριζαν τι 
θα συνέβαινε τις επόμενες 
ημέρες. Ευτυχώς, τα παιδιά 
επέστρεψαν το βράδυ της 
Δευτέρας, διότι το μεσημέρι 
της Τρίτης 3|12 επιβλήθη-
κε απαγορευτικό απόπλου 
από τον Πειραιά και συνε-
πώς το απογευματινό, τακτι-
κό δρομολόγιο από Πειραιά 
μέσω Σύρου, ματαιώθηκε.
Με λίγα λόγια, τα παιδάκια 
θα έμεναν στη Σύρο και θα 
επέστρεφαν στην Πάρο την 
Πέμπτη το βράδυ στις 5|12…

Κριτική
Είναι σωστό που ο σύλ-

λογος δημοσιοποίησε την 
υπόθεση. Τα μέλη του και οι 
αθλητές του αξίζουν συγ-
χαρητήρια για τις επιδόσεις 

στο γήπεδο, αλλά και επειδή 
αντέχουν τις συνθήκες με τις 
οποίες κάνουν αθλητισμό. 
Τόσο στην Πάρο, που με ευ-
θύνη του Δήμου δεν υπάρχει 
ένα σωστό γήπεδο για να 
παίζουν μετά από τόσα λε-
φτά που έχουν «πέσει» στο 
νησί μας, όσο και επειδή 
κάθε φορά που ταξιδεύουν 
εκτός, κάτι γίνεται και διαπι-
στώνουν «τιμωρούμενοι» με 
ταλαιπωρίες πόσο δύσκολο 
είναι να «ξεμυτίσει» κανείς 
από τα στενά όρια του νησιω-
τικού τόπου του. Το δεύτερο 
έχει γίνει με ευθύνη Δήμων, 
Νομαρχιών, Περιφερειών, 
Υπουργείων και  Κυβερνή-
σεων των τελευταίων ετών.

Δεν είναι δυνατόν να απο-
φύγει κανείς να αποκλειστεί 
από ένα απαγορευτικό. Θα 
ήταν όμως εφικτό μετά από 
τόσα χρόνια, να υπάρχουν 
κλειστά γυμναστήρια, του-
λάχιστον σε όλα τα μεγάλα 
νησιά, ώστε να μην ταλαι-
πωρούνται δύο ομάδες σε 
ένα απαγορευτικό, αλλά να 
φιλοξενείται η μία, από τους 

γηπεδούχους. Από την άλλη, 
θα έπρεπε μετά από τόσα 
χρόνια τουρισμού να υπήρχε 
ένα τοπικό σύστημα διανη-
σιωτικής συγκοινωνίας, ώστε 
να υπάρχουν συνδέσεις όλες 
τις ημέρες της εβδομάδας, 
Χειμώνα και Καλοκαίρι. Σε 
αυτή την περίπτωση, όχι μόνο 
θα γινόταν αθλητισμός, αλλά 
θα είχε αναπτυχθεί σε άλλα 
επίπεδα ο τουρισμός όλων 
των νησιών, αλλά και το εμπό-
ριο, εντός του νομού μας.

Συνεπώς, μας θλίβει κάθε 
φορά να παρατηρούμε τις 
ομάδες να παρακαλάνε για 
τα αυτονόητα, όπως και να 
ευχαριστούν δημόσια πολιτι-
κούς που ασχολούνται ακόμα 
με διαχειριστικές διαμεσο-
λαβήσεις και χάρες, αντί 
να έχουν εξασφαλίσει από 
χρόνια αυτονόητα έργα για 
τον τόπο τους.

Είναι η χαρακτηριστική η 
περίπτωση του αντιπεριφε-
ρειάρχη Γ. Πουσσαίου. Για 
τον τόπο του (Ίος) μπορεί 
να ήταν καλός δήμαρχος. 
Άλλα ήταν κομματικό στέ-

λεχος κυβερνητικού κόμμα-
τος, συμμετείχε σε πολιτικά 
όργανα σε επίπεδο νομού 
Κυκλάδων επί δεκαετίες, 
συμμετείχε σε κυβέρνηση 
και συμμετέχει στην Περιφε-
ρειακή Διοίκηση του ΠΑΣΟΚ 
τα τελευταία χρόνια ως αντι-
περιφερειάρχης Κυκλάδων. 
Τους τελευταίους δύο – τρεις 
μήνες από τις δικές του δη-
μόσιες ανακοινώσεις παρα-
τηρούμε να μετέχει σε συ-
νέδρια δημοσίων σχέσεων 
και να δίνει συγχαρητήρια σε 
ακτοπλοϊκή εταιρεία για τις 
μικροχαρούλες που του κάνει. 
Βεβαίως, η εταιρεία δεν φταί-
ει σε τίποτε στην προκειμένη 
περίπτωση.

Από λύσεις και έργα για 
την εξυπηρέτηση των Κυκλα-
διτών, έχουμε να διαβάσουμε 
ανακοίνωση του Γ. Πουσσαί-
ου 3 – 4 χρόνια …

Από τότε που κάθισε στη 
θέση του αντιπεριφερειάρχη! 
Μήπως είναι καιρός να την 
αδειάσει ενόψει εκλογών το 
2014; 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ

ΜΑΡΠΗΣΣΑΙΚΟΣ

Οδύσσεια για να αθληθούν τα παιδιά

...της Σύρου

...της Πάρου


