
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ με σκοπό 
την «κλοπή» της δημαρχίας Πάρου για μία ακό-
μη τετραετία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 9|12. 
«Δράστες» είναι οι καταστροφείς της οικονομίας 
και της κοινωνικής ζωής του νησιού μας, δη-
λαδή η απερχόμενη διοίκηση του Δήμου Πάρου 
του Χρ. Βλαχογιάννη.

Ο ΤΡΟΠΟΣ που επιχειρείται αυτή η «κλοπή» 
είναι η παραπληροφόρηση. Συγκεκριμένα, με 
ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή του δημάρ-
χου Χρ. Βλαχογιάννη το απόγευμα της 9|12 
δημοσιοποίησε ένα έγγραφο. Αυτό αφορούσε 
ανακοίνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
που περιέγραφε την ένταξη στον προγραμμα-
τισμό για τα επόμενα χρόνια της κατασκευής 
ενός κλειστού χώρου «Αίθουσα Πολλαπλών 
Εκδηλώσεων» στο περιβάλλον του σχολικού 
συγκροτήματος Αρχιλόχου. Εντός της αίθουσας 
– όταν κατασκευαστεί – υπόσχεται ότι θα υπάρ-
χουν διαμορφωμένες συνθήκες αγωνιστικού 
χώρου για μπάσκετ και βόλεϊ.

ΠΑΡΑΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
Η παραπληροφόρηση συνίσταται στο γε-

γονός ότι το έγγραφο προβάλλεται με τρόπο 
ώστε να νομίζει ο αναγνώστης πως το έργο 
τους επόμενους μήνες (προεκλογικούς μήνες) 

θα είναι έτοιμο. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι 
προβάλλεται σαν «κολοσσιαίο επίτευγμα της 
δημοτικής αρχής» ενώ ακόμη, δεν είναι τίποτε 
άλλο από ένα βήμα για την απόκτηση ενός 
έργου, σε μορφή εγγράφου. Ενός έργου, που η 

δημοτική αρχή Βλαχογιάννη το έχει υποσχεθεί 
ξανά και ξανά πολλές φορές τα τελευταία χρό-
νια, από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, 
μέχρι και σήμερα.

       ,  ,
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ΤΑ ΝΕΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Ν. ΔΡΑΓΑΤΗΣ
ΓΡΑΦΕΙΑ: Διασταύρωση Περιφερειακού Παροικιάς
Τηλ.: 2284028150
asp1@otenet.gr
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Ενημέρωση
για το 

«∆ημοψήφισμα 
Υγείας» 

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 3 

Για τον μήνα Δεκέμβριο

= Για τις ημέρες 16 - 17/12 (Δευτέρα - Τρίτη)
• Φέτα δοχείο το κιλό με super τιμή 
• Συμπυκνωμένα γάλατα και καφέδες 20% φθηνότερα με τη κάρτα club
• Βούτυρα μαργαρίνες και αυγά 20% φθηνότερα με την κάρτα club

= Για τις ημέρες 18 - 19/12 (Τετάρτη - Πέμπτη)
• Τομάτες το κιλό 0,97€
• Χαρτί υγείας CRF 10 τμχ 2,00€
• Προϊόντα υγιεινής ενηλίκων Sani 50% φθηνότερα 
• Βρεφικές πάνες Babylino ( εκτός των Babygo) 50% φθηνότερα
• Όλες οι μονές συσκευασίες Everyday 50% φθηνότερα

= Για τις ημέρες 20 - 22/12 (Παρασκευή – Σάββατο - Κυριακή)
• Όλα τα καλλυντικά (εκτός Palmolive – Koleston) 30% φθηνότερα
• Οίνος λευκός ή ερυθρός ξηρός ασκός 5 λίτρων 5,00€

= Για τις ημέρες 16 - 24/12 (Δευτέρα - Σάββατο)
• Νερό Δίρφυς 6χ1500lt 1,39€
• Κουβέρτες μονές 7,00€
• Κουβέρτες διπλές 9,00€

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.

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 5

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)

Η ηττοπάθεια και η μιζέρια της «ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ» 
των «Βλαχογιάννηδων».
Ενόψει εκλογών, ξεκίνησαν με «κύμα» πλιτικαντισμού και 
υποσχέσεων …

Για τα αεροδρόμια

ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 8

Απών ο δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης από συνάντηση κορυφής
για τα προβλήματα αεροδρομίων Κυκλάδων

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΨΕΜΑ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 7

Οι εκλογές 
ξεκίνησαν!

ΕΝΩ οι «μεγάλοι δάσκαλοι» της υπάρχουσας πολιτικής σκηνής 
της Πάρου δεν μιλούν παρά μόνο στα μουλωχτά για τις δημοτικές 
εκλογές που γίνονται σε τέσσερεις μήνες, στην Αντίπαρο οι προε-
κλογικές δραστηριότητες έχουν ξεκινήσει κανονικότατα.

Η δημοτική αρχή
Ο υπάρχων δήμαρχος κ. Λεβεντάκης προχωρεί σε εγκαίνια 

όποιου πράγματος μπορεί και σε εκδηλώσεις απολογισμού για 
να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, με σημαία του το έργο της 
αποχέτευσης το οποίο βρήκε έτοιμο από τους προκατόχους του 
για να ξεκινήσει. Δεν έχει ιδέα πότε θα τελειώσει και πότε θα 
λειτουργεί σωστά με βιολογικό για να μην συνεχίσει να βρωμί-
ζεται ο τόπος, αλλά δεν πειράζει …

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
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ΕΓΙΝΑΝ

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$

Άγιος Νικόλαος
H ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ στις 6|12 

γιόρτασε τον πολιούχο της 
και προστάτη των ναυτικών 
Άγιο Νικόλαο. Μετά τη θεία 
λειτουργία, η οποία τελέστηκε 
από τον αιδεσιμολογιότατο π. 
Δημήτριο Κυδωνιέα, ακολού-
θησε η περιφορά της εικόνας, 
με την ακολουθία του τοπικού 
πληθυσμού.

Οι μαθητές και οι μαθήτρι-
ες των σχολείων του νησιού, 
όπως και τα προηγούμενα 
χρόνια έτσι και φέτος πλαι-
σίωσαν την εικόνα του Αγί-
ου και έριξαν στη θάλασσα 
λουλούδια και ευχές για τους 
ναυτικούς.

ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ

Γιορτή για το δένδρο και στην Παροικιά
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 8|12 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη εκδήλωση ανάμματος του Χριστου-

γεννιάτικου Δέντρου της Παροικιάς με επιμέλεια της ΚΔΕΠΑΠ, της Δημοτικής Κοινότητας 
και φορέων του νησιού.

Η βραδιά άνοιξε με την παιδική χορωδία της Σχολής Μουσικής του Δήμου Πάρου υπό τη 
διεύθυνση της κ. Μαρουλίας Κοντού και τη συμμετοχή των καλλιτεχνών Σ. Μάλαμα (μέτζο 
σοπράνο), Δημητρίου Σιγαλού (τενόρος), και Μιχάλη Χατζή (μπάσος) που ερμήνευσαν χρι-
στουγεννιάτικα τραγούδια ενθουσιάζοντας το κοινό που τους αποθέωσε με το θερμό του 
χειροκρότημα. Στη συνέχεια, παιδιά της σχολής μπαλέτου της Παροικιάς παρουσίασαν μια 
γιορτινή χορογραφία στην πλατεία, μπροστά από το δένδρο.

Η αντίστροφη μέτρηση είχε αρχίσει για το άναμμα των φώτων του δένδρου διαδικασία 
που ολοκλήρωσε ο δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, αφού πρώτα απηύθυνε τις ευχές του 
στους παρευρεθέντες.

Στην συνέχεια, εμφανίσθηκε ο Άη – Βασίλης τον οποίο υποδέχτηκαν με ενθουσιασμό 
τα παιδιά. Κρούοντας τον κώδωνα της χαράς και της ελπίδας, διέσχισε την πλατεία παίρ-
νοντας θέση στον θρόνο του περιτριγυρισμένος από τους βοηθούς του και τα δώρα του, 
μοιράζοντας σε όλους τους μικρούς του φίλους το πολυπόθητο δωράκι για το καλό και τις 
ευχές του για έναν καλύτερο χρόνο.

Σειρά είχε η παραδοσιακή νησιώτικη μουσική με τους Α. Νίκα, Γ. Νίκα, Μ Δελέντα, Μ. 
Κρητικό που με το τραγούδι, 
τους ήχους του λαούτου, του 
βιολιού και της τσαμπούνας, 
συνοδεία της ντόπιας σού-
μας και των παραδοσιακών 
εδεσμάτων ξεσήκωσαν τους 
παραβρισκόμενους όπου 
γλέντησαν μέχρι αργά.

Από την ΚΔΕΠΑΠ με 
ανακοίνωση διατυπώθηκαν 
ευχαριστίες για τη συνδιορ-
γάνωση σε τοπικούς συλλό-
γους, επαγγελματικούς φο-
ρείς και γενικότερα σε όσους 
συμμετείχαν στην εκδήλωση.

Οι εκλογές στην Αθήνα
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 Δεκεμβρίου 2013, το μεσημέρι 

πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές στον Προοδευτικό 
Σύλλογο Λευκιανών Πάρου στη λέσχη του Συλ-
λόγου στην Αθήνα. Για την εκλογή νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου ψήφισαν 116 μέλη. Για το νέο Δ.Σ. υπο-
ψηφιότητα κατέθεσαν 11 μέλη (εξελέγησαν οι πρώτοι 
εννέα σε ψήφους) ενώ για την εξελεγκτική επιτροπή 
έβαλαν τέσσερις (εξελέγησαν οι τρεις πρώτοι σε 
ψήφους).

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. είναι:
Πρόεδρος, Καστανιάς Κώστας
Αντιπρόεδρος, Πανώριου Ελένη
Γραμματέας, Χανιώτου Μαρία
Ταμίας, Λουκής Αποστόλης
Μέλη, Κυδωνιεύς Ιωάννης, Κοντού Μαργαρίτα
Σκορδίλη - Μέλλιου Ελένη
Καπαρού Δέσποινα
Μπουκίου - Κυδωνιέως Μαριαρίνα

Την Κυριακή το μεσημέρι, 12 Ιανουαρίου 2014, 
στην αίθουσα του συλλόγου, στην οδό Βερανζέρου 
59, θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη εκδήλωση 
της κοπής πίτας.

Τα κάλαντα στη Νάουσα
Η ΧΟΡΩΔΙΑ Νάουσας συμμετείχε στις Χριστουγεν-

νιάτικες εκδηλώσεις το απόγευμα του Σαββάτου 7 
Δεκεμβρίου υπό την διεύθυνση της μουσικού κας Φ. 
Θεοφίλου και τραγούδησε στους δρόμους της Νάουσας 
Χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια.

Η Χορωδία κρατούσε την παραδοσιακή «καράβα» 
του Μουσικοχορευτικού Συγκροτήματος Νάουσας ενώ 
ακολουθούσαν μουσικοί και χορωδοί.  Όλοι μαζί κατέ-
ληξαν στην Κεντρική Πλατεία όπου και ακολούθησε το 
άναμμα της φάτνης κάνοντας επίσημη την έναρξη της 
εορταστικής περιόδου στη Νάουσα.

Μουσική έπαιξαν οι: Φένια Θεοφίλου, Μανώλης 
Δελέντας και Κωνσταντίνος Αλιπράντης.

ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ που πραγματοποι-
ήθηκαν την Κυριακή 10/11/13 στα 
γραφεία του συνδέσμου φιλάθλων 
Ολυμπιακού Πάρου - Αντιπάρου, το νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

= Πρόεδρος – Νίκος Παπαγιάκουμος
= Αντιπρόεδρος Α’ – Μιχάλης Ρούσσος
= Αντιπρόεδρος Β’ – Ηλίας Σφακιανός
= Γενικός Γραμματέας – Αναστάσιος Τριαντάφυλλος
= Ειδική Γραμματέας – Αναστασία Σκαραμαγκά
= Ταμίας –Αντώνιος Δαφερέρας
= Μέλος Α’- Ιωάννης Κρουσταλλάκης
= Μέλος Β’- Ευάγγελος Μαύρης
= Μέλος Γ’ - Ελένη Περράκη

Γιορτή σούμας
Η 2Η ΓΙΟΡΤΗ ΣΟΥΜΑΣ, διοργανώθηκε, από τον Εμποροε-

παγγελματικό Σύλλογο Πάρου -Αντιπάρου, το απόγευμα 
του Σαββάτου της 7ης Δεκεμβρίου, στην πλατεία της 
Νάουσας και το απόγευμα της Κυριακής 8ης  Δεκεμ-
βρίου, στην Πλατεία Εκατονταπυλιανής, παράλληλα με 
τις εκδηλώσεις για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου 
δέντρου. Ο σύλλογος με ανακοίνωσή του ευχαρίστησε 
για τη συνεργασία τους συνδιοργανωτές των αντίστοι-
χων εκδηλώσεων. 

Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις 
στην Αντίπαρο

Την Κυριακή 15|10 στις 5 το απόγευμα, στην Αντίπα-
ρο θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις για τα Χριστού-
γεννα, στην κεντρική πλατεία του χωριού. Θα υπάρξει 
δραστηριότητα ζωγραφικής προσώπου για παιδιά, ενώ 
θα παρουσιαστεί και ζωντανό θεατρικό έργο με επίκαι-
ρο θέμα «Ο Τουν – Τουν και τα παιχνίδια των Χριστου-
γέννων». Στη συνέχεια, 
θα γίνει υποδοχή του 
Άη Βασίλη για να μοι-
ράσει αναμνηστικά 
δωράκια. Η εκδήλωση 
πραγματοποιείται με 
την επιμέλεια της Κοι-
νωφελούς Επιχείρησης 
και του Δήμου.

Το μεγάλο Χριστουγεννιάτικο Παζάρι στον Αρχίλοχο
ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ «Αρχίλοχος» ανακοινώθηκε η πρόσκληση για το Χρι-

στουγεννιάτικο καθιερωμένο παζάρι του. Ακολουθεί η πρόσκληση:   

«Σας περιμένουμε ΟΛΟΥΣ στις 14 και 15 Δεκεμβρίου στο 22ο Χριστου-
γεννιάτικο Παζάρι στον «Αρχίλοχο».

Από τις 10 το πρωί μέχρι της 14:00 το μεσημέρι και από τις 17:00 το 
απόγευμα μέχρι τις 22:00 το βράδυ! 

 Το Σάββατο 12:00 με 14:00 εικαστικά! 
 - 18:00 - 19:00 Χριστουγεννιάτικα παραμύθια και
 - 20:00 Η χορωδία των μαθητών του Γυμνασίου Αρχιλόχου θα τραγου-

δήσει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια από όλο τον κόσμο! 
 Κυριακή 12:00 με 14:00 χειροτεχνίες για τα παιδιά! 
 - 18:00 Χριστουγεννιάτικα Παραμύθια και μετά  Χριστουγεννιάτικες 

μελωδίες στον ρυθμό του DJ Γιάννη Λατσού!

ΑΠΟ ΤΟ σύλλογο ΑΜΕΣ 
Νηρέας ανακοινώθηκε ότι η 
αρχικά προγραμματισμένη για 
τις 11|12 συναυλία με τον Γ. 
Ανδρεάτο και τον Β. Κορακά-
κη που αναβλήθηκε λόγω δυ-
σμενών καιρικών συνθηκών 
μεταφέρεται για μία εβδομάδα 
αργότερα δηλαδή την Τετάρτη 
18|12, στις 20:30. 
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ΟΤΑΝ ήμουνα πιτσιρικάς, κά-
που εκεί στην εφηβεία, και τα πε-
ριστατικά που μου προκαλούσαν 
εντύπωση και αμηχανία με συνα-
ντούσαν με αρκετά μεγαλύτερη 
συχνότητα από ό,τι σήμερα  που, 
η πείρα της ζωής, τείνει να μου 
αφαιρέσει τη χαρά του δυσεξή-
γητου και της έκπληξης, θυμάμαι 
να ρωτάω τον πατέρα μου να μου 

εξηγήσει κάποιες προσωπικές του επιλογές στην πολιτική, που 
για μένα λειτουργούσαν ως δυσεπίλυτος γρίφος.

Με δεδομένο, ας πούμε, ότι ο μακαρίτης ο  πατέρας μου 
αφιέρωσε τα μισά από τα παραγωγικότερα χρόνια της ζωής 
τους στις φυλακές και στις εξορίες της μετεμφυλιακής Ελλά-
δας και τα υπόλοιπα στην ενεργό πολιτική δράση με άμεση 
συμμετοχή στα κοινά, συμπεριλαμβανομένης της τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, μου προκαλούσε πάντοτε εντύπωση η διαφορά 
προσέγγισης των θεμάτων, η εμφάνιση μιας εκ διαμέτρου 
αντίθετης πολιτικής κουλτούρας και πάθους, ανάλογα με το αν 
διεξάγονταν εθνικές ή αυτοδιοικητικές εκλογές.

Τον θυμάμαι για παράδειγμα στις αυτοδιοικητικές εκλογές, 
να συμπεριφέρεται με ιδιαίτερη ψυχική ευρυχωρία και πολιτική 
ανεκτικότητα, με μια άλλη αντίληψη πολιτικού πολιτισμού, 
απέναντι στους ίδιους ανθρώπους με τους οποίους είχε 
έντονες και μαχητικές αντιπαραθέσεις, όταν η διακύβευση 
αφορούσε το συνολικό πολιτικό πρόταγμα, τη γενική ρώτα που 
θα έπρεπε να έχει η χώρα εκλέγοντας κυβέρνηση.

Αυτό λοιπόν που εγώ βίωνα τότε μέσω της πολιτικής πατρι-
κής φιγούρας - όπως θα έλεγαν και οι ψυχαναλυτές - το βίωσε 
η ελληνική κοινωνία και το υπαγόρευσαν με τις επιλογές τους, 
όλες σχεδόν οι πολιτικές δυνάμεις κατά τη μακρά διάρκεια 
της Μεταπολίτευσης, όταν αυτές έπρεπε να περάσουν τον 
ύφαλο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Ιδεολογικά παράταιρες 
συμμαχίες, τεχνητές συγκολλήσεις, ευκαιριακές συνενώσεις, 
καιροσκοπικές μεθοδεύσεις, προσωπικές στρατηγικές, δημο-
τικά σχήματα «μιας χρήσης» και ένα σωρό άλλες επιτηδεύσεις, 
πολλές εκ των οποίων είχαν κάνει κρυφό ευαγγέλιο τη ρήση 
ότι «ο σκοπός αγιάζει τα μέσα»…

Όση αλήθεια όμως βρίσκεται στις παραπάνω ιστορικές 
παραδοχές, άλλη τόση αλήθεια φαίνεται να υπάρχει και στο 
γεγονός ότι οι καθιερωμένες κομματικές «κόκκινες» δια-
χωριστικές γραμμές υποχωρούν αισθητά, στο επίπεδο της 
εκάστοτε τοπικής μικροκλίμακας.  

Αυτό οφείλεται σε ένα κουβάρι παραγόντων. Σε ένα αξε-
διάλυτο μίγμα ιδιαιτεροτήτων. Κοινός παρανομαστής είναι, η 
αίσθηση της άμεσης, κοντινής γνώσης του άλλου. Μαζί 
με την αίσθηση - που λειτουργεί και ως υπόγεια ανάγκη - ότι 
μπορούμε να τα κουμαντάρουμε χωρίς τις «υποδείξεις», τις 
ντιρεκτίβες, την αναλγησία και την αναισθησία της κεντρικής 
πολιτικής σκηνής. Και αυτό τροφοδοτεί με πολιτική εμπιστο-
σύνη πρόσωπα της «διπλανής πόρτας», χωρίς να συνεξετά-
ζεται με την ίδια σοβαρότητα και το στοιχείο της γενικότερης 
πολιτικής επάρκειας κάθε προσώπου. Δεν συμβαίνει όμως 
το ίδιο στην περίπτωση των «απρόσωπων» εθνικών εκλογών, 
όπου τα κριτήρια υπαγορεύονται, εν πολλοίς, από ιδεολογικο-
πολιτικές και προγραμματικές κατευθύνσεις σε μια μακροκλί-
μακα συμφερόντων.   

Στις αυτοδιοικητικές εκλογές είναι που οι σχεδιασμοί των  
κομματικών επιτελείων «βραχυκυκλώνονται» και, πολλές φο-
ρές, επιτυγχάνουν αντίθετο αποτέλεσμα από το επιδιωκόμενο. 
Είναι σαν να χάνει ο τσοπάνης τα πρόβατα από το μαντρί!

Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί βέβαια, ότι οι αυτοδιοικη-
τικές εκλογές στερούνται πολιτικού βάρους και ότι η πολιτική 
περνάει σε δεύτερη μοίρα. Όποιος ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, ή 
είναι αφελής ή ψεύδεται συνειδητά. Κανείς δεν μπορεί 
να ισχυριστεί ότι η συνολική πολιτική διαδρομή προσώπων, 
αποτελεί παράγοντα μειωμένης βαρύτητας. Κανείς όμως 
δεν μπορεί να αγνοήσει ή να μηδενίσει και την πραγματική 
προσφορά προσώπων που η πολιτική τους διαδρομή μπορεί 
να λειτουργεί ανασχετικά σε ένα άλλο κεντρικότερο επίπεδο 
πολιτικής αντιπροσώπευσης.

Οι συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης με την οποία είναι 
πλέον αντιμέτωπες οι τοπικές κοινωνίες σε καθημερινή βάση, 
ως αποτέλεσμα των κεντρικών μνημονιακών πολιτικών 
επιλογών, οδηγούν τους πολίτες στις επερχόμενες αυτοδι-
οικητικές εκλογές του Μαίου του 2014 σε πιο αδρά διλλή-
ματα, που αφορούν στην ίδια την ύπαρξή και συνοχή τους 
και, στη βάση αυτή, οι αξιολόγηση προσώπων και δημοτικών 
σχηματισμών, μπαίνει αναγκαστικά και επιτακτικά σε ένα δι-
αφορετικό επίπεδο αποτίμησης από αυτό που υπήρχε μέχρι 
τώρα και συμπυκνωνόταν στο δίπολο «τι μας έταξες, τι μας 
έκανες». Μπαίνει και στο επίπεδο του αν έβαλες «πλάτη», 
αν λειτούργησες έμμεσα ή άμεσα, ως τοπικός πολιτικός 
αβανταδόρος, στη διαδικασία διάλυσης και αποσύνθεσης 
αυτών που μας ορίζουν στοιχειωδώς ως τοπικό κοινωνικό και 
παραγωγικό ιστό, δηλαδή στην έμπρακτη υπεράσπιση ή όχι, 
των δημόσιων αγαθών της  Παιδείας, της Υγείας, της Πρόνοιας, 
της Αλληλεγγύης. Και σε πολλά άλλα ακόμη….

E-mail επικοινωνίας: achm62@otenet.gr

ΑΠΟΨΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΔΑΒΑΝΕΛΟΥ

∆ημοτικές εκλογές 
& κομματικές στρούγκες…

ΕΜΕΙΣ δεν δεχόμαστε ανακοινώσεις «προς ιθα-
γενείς» όπως αυτές που έγιναν την εβδομάδα που 
πέρασε από τη δημοτική αρχή Πάρου με αφορμή 
την κατασκευή αίθουσας πολλαπλών χρήσεων 
στο χωριό Αρχίλοχος. Αποτελούν χαρακτηριστικό 
κατάλοιπο της πολιτικής συμπεριφοράς που μας 
έφτασε στην κρίση. Μας φτάνουν αυτοί που υπο-
θήκευσαν το μέλλον της χώρας από τις κυβερνή-
σεις της μεταπολίτευσης. Δεν θα ανεχθούμε άλλο 
τοπικούς «κλώνους» τους. Η Πάρος δεν είναι νησί 
με πρωτόγονους στους οποίους ο φύλαρχος, κάθε 
τέλος της τετραετίας, θα υπόσχεται τα αυτονόητα 
ως «θαύμα», όποτε δεν υπόσχεται μπαρούφες…

Η Πάρος πριν μερικά χρόνια συναγωνιζό-
ταν σε οικονομική ανάπτυξη τη Σαντορίνη και 
τη Μύκονο και ως συνεχώς ανερχόμενη, συγκρι-
νόταν μόνο με αυτά τα νησιά. Σήμερα, η δημοτική 
αρχή Χρ. Βλαχογιάννη μας έκανε να «ντρεπόμαστε 
να τα κοιτάξουμε», με βάση τα στοιχεία τουρισμού 
και αυτού του καλοκαιριού.

Οι Παριανοί επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι 
κάθε τομέα που έχουν οικογένεια και βλέπουν να 
τους περικυκλώνει η κρίση της Αθήνας και των 
αστικών κέντρων γενικότερα, οι πολίτες που αγα-
πούν το νησί μας και επιθυμούν να ζήσουν άμεσα 
μία καλύτερη ζωή από τη σκοτεινιά και τη μιζέρια 
που επέφεραν ο Χρ. Βλαχογιάννης και η «παρέα» 
του, ας ξεκινήσουν να κάνουν κάτι.

Ας ξεκινήσουν να ετοιμάζουν τον δρόμο της 
αποπομπής αυτής της καταστρεπτικής δημοτικής 
αρχής από το δημαρχείο Πάρου, ενόψει των εκλο-
γών του Μαΐου 2014.

Υπάρχουν πολλοί δυναμικοί και δίκαιοι άν-
θρωποι στην Πάρο που μπορούν να φτιάξουν το 
μέλλον της ξανά, αξιοποιώντας την πραγματική 
αξία του νησιού με επιτυχημένες πρωτοβουλίες.

ΦΤΑΝΕΙ Η ΗΤΤΟΠΑΘΕΙΑ ΚΑΙ Η 
ΜΙΖΕΡΙΑ ΤΩΝ «Βλαχογιάννηδων».

Βεβαίως, ως εφημερίδα οφείλουμε να ευχαρι-
στήσουμε τον απερχόμενο δήμαρχο διότι έστερξε 
να «κάψει» ένα από τα «κουρελόχαρτα» που κρατά 
για τις δημοτικές εκλογές. Όχι τυχαία, το έκανε μία 
μόλις ημέρα μετά το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας 
μας προηγούμενης εβδομάδας (7|12|13) που μι-
λούσε για την θλιβερή κατάντια του Δήμου Πάρου 
επί των ημερών του, μία μόλις ημέρα μετά από τη 
δημοσίευση του ρεπορτάζ για τα πάνδεινα που 
τράβηξε η ομάδα του Μαρπησσαικού που τόλμη-
σε να «ξεμυτίσει» για να πάνε τα παιδάκια του να 
παίξουν αγώνες στη Σύρο στις 1|12. Προσπάθησε 
να κάνει αντιπερισπασμό προπαγάνδας.

Αποδεικνύεται για μία ακόμη φορά ότι η εφη-
μερίδα «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου» διαμορφώνει 
την επικοινωνιακή ατζέντα του Χρ. Βλαχογιάννη.

Για άλλη μία φορά «έτρεξε» να προλάβει ένα 
δημοσίευμά μας.

Τον ευχαριστούμε και επιφυλασσόμεθα και για 
άλλα δημοσιεύματα που θα τον «τρέχουν», για το 
καλό της Πάρου.

Κ. Ν. ΔΡΑΓΑΤΗΣ

Έξω οι «ΣΩΤΗΡΕΣ»
ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟ

ΣΤΙΣ 25|11 λήφθηκε απόφαση από 
τους συλλόγους Πάρου και Αντιπάρου 
για να πραγματοποιηθούν δυναμικές 
δράσεις προκειμένου να διεκδικηθεί και 
εφέτος το αίτημα των δύο νησιών για 
αποκατάσταση των βασικών συνθηκών 
στον τομέα παροχής δημόσιων υπη-
ρεσιών υγείας σε Πάρο και Αντίπαρο. 
Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι φορέων 
των δύο νησιών αποφάσισαν να διεξα-
χθεί δημοψήφισμα για το συγκεκριμένο 
ζήτημα, ώστε οι ίδιοι οι πολίτες να ανα-
δείξουν το πρόβλημα και να αποφασί-
σουν τον τρόπο διεκδίκησης.

Για τις προετοιμασίες αυτού του με-
γάλου εγχειρήματος το «Συντονιστικό 
φορέων» δημοσιοποίησε ανακοίνωση 
για να πληροφορηθούν οι πολίτες τις 
προετοιμασίες:

«Στις 5 Δεκεμβρίου 2013 συνεδρία-
σε η Γραμματεία του Συντονιστικού της 
Υγείας, προκειμένου να διαμορφώσει 
ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό 
δράσεων, στα πλαίσια της υλοποίησης 
της σχετικής ομόφωνης απόφασης που 
ελήφθη στις 25/11/2013, για την δι-
εξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 
16ης Φεβρουαρίου 2014 σε Πάρο 
και Αντίπαρο.

Διαπιστώθηκε η μέχρι τώρα πολύ 
θετική ανταπόκριση της τοπικής κοι-
νωνίας στις πρώτες επαφές που επι-
χείρησε το Συντονιστικό με τους φορείς 
των Λευκών, των Μαρμάρων, της 
Μάρπησσας, του Κώστου, καθώς και 
με τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ 
και του Δήμου Πάρου.

Παράλληλα, καθορίστηκαν οι ακό-
λουθες συναντήσεις του Συντονιστικού:

με τους φορεις της Αγκαιριάς, 
τη Δευτέρα 9/12/2013 και ώρα 
18.00μ.μ., στην Αίθουσα του Πολιτι-
στικού Συλλόγου Αγκαιριάς.

με το εργατικό δυναμικό του Δή-
μου Πάρου, την Τρίτη 10/12/2103 
και ώρα 13.00μ.μ., στο χώρο της απο-
θήκης του Δήμου Πάρου.

Με τους φορείς της Νάουσας, 
την Τετάρτη 11/12/2013 και ώρα 
17.00μ.μ., στην αίθουσα του Αγ. Αθα-
νασίου.

Διαπιστώθηκε επίσης η ανάγκη ξε-
χωριστών συναντήσεων με κατηγορι-
οποιημένες ομάδες επαγγελματιών 
της Πάρου και της Αντιπάρου. Στη βάση 
αυτή, θα πραγματοποιηθεί και ειδική ξε-
χωριστή συνάντηση με το σύνολο των 
εκπαιδευτικών κοινοτήτων (γονείς, 
μαθητές, εκπαιδευτικοί) των δύο 
νησιών.

Επισημάνθηκε η ανάγκη να εκδοθούν 
άμεσα σχετικές αποφάσεις στήριξης 
του Δημοψηφίσματος από τα Δημοτικά 
Συμβούλια των Δήμων Πάρου και 
Αντιπάρου.

Στα πλαίσια αυτά, η Γραμματεία κα-
θόρισε νέα ημερομηνία συνεδρίασης 
της Ολομέλειας του Συντονιστικού 
στις 12 Δεκεμβρίου 2013 και ώρα 
18.00μμ στην αίθουσα συνεδριά-
σεων του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πάρου με τα παρακάτω θέματα ημε-
ρήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο : Οργάνωση και προετοιμα-
σία του Δημοψηφίσματος

Θέμα 2ο : Ενημέρωση από τον Εμπο-
ροεπαγγελματικό Σύλλογο Πάρου-Αντι-
πάρου.

Η παρουσία όλων των μελών του 
Συντονιστικού κρίνεται πλέον απαραί-
τητη και επιβεβλημένη. Υπενθυμίζου-
με για μια ακόμη φορά, ότι οι συνεδρι-
άσεις είναι ανοιχτές για κάθε πολίτη 
της Πάρου και της Αντιπάρου».

...η Πάρος πριν μερικά 
χρόνια συναγωνιζόταν 
σε οικονομική 
ανάπτυξη τη Σαντορίνη 
και τη Μύκονο και ως 
συνεχώς ανερχόμενη, 
συγκρινόταν μόνο με 
αυτά τα νησιά....

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  
«∆ημοψήφισμα 

Υγείας» 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ&ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 1942/11
Κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμε-
νου και σύμφωνα με την παρ. 1, άρ. 
14 του Ν. 998/79 σε εφαρμογή του 
αρ. 3 του ίδιου Νόμου στον ακόλουθο 
χαρακτηρισμό χρήσεων γης, σε έκταση 
συνολικού εμβαδού 78546,50 τ.μ., 
που βρίσκεται στη θέση «ΣΕΛΑΔΙΑ», 
κτηματικής περιφέρειας Δήμου ΠΑΡΟΥ 
της νήσου ΠΑΡΟΥ και απεικονίζεται 
στο από ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 τοπ. 
διάγραμμα της μηχανικού ΙΩΑΝΝΑΣ 
ΚΑΛΑΚΩΝΑ, με κλίμακα 1:1000 και 
στοιχεία: (Α,Β,Γ,..Ψ,Α) που συνοδεύει 
την παρούσα πράξη μας ως αναπό-
σπαστο μέρος της, ως εξής:
Η εν λόγω έκταση διακρίνεται σε 5 
τμήματα και συγκεκριμένα:
- στο τμήμα Α, εμβαδού 42460.01 τ.μ.
- στο τμήμα Β , εμβαδού 2956.26 τ.μ.
- στο τμήμα Γ , εμβαδού 2401.81
- στο τμήμα Δ , εμβαδού 1626.95 τ.μ.
- στο τμήμα Ε , εμβαδού 29102,47 τ.μ.
Για τα τμήματα Α και Β ισχύουν 
τα εξής:
Τα εν λόγω εδαφικά τμήματα 
(πράσινο περίγραμμα) αποτελούν 
δασική έκταση, κατά την έννοια 
της παραγράφου 2 του άρθρου 
3, του Ν.998/79, όπως αυτή αντι-
καταστάθηκε και ισχύει σήμερα, 
διότι καταλαμβάνονται διαχρονι-
κά από δασική βλάστηση (φίδες), 
σε μέσο ποσοστό εμφάνισης 30%, 
η οποία εγκαθίσταται σε έδαφος 
μέτριο χωρίς ουδέποτε να ανα-
γνωρίζονται στοιχεία παλαιότε-
ρης αγροτικής δραστηριότητας. 
Αποτελούν δε συνέχεια έκτασης 
ίδιας μορφής.
Σε ό,τι αφορά στις κατηγορίες δασών 
και δασικών εκτάσεων του άρθρου 4, 
του ως άνω νόμου υπάγονται ως προς 
την κατηγορία (1) στην περίπτωση (ε), 
ενώ ως προς την κατηγορία (2), στην 
περίπτωση (β).
Για τα τμήματα Γ, Δ και Ε ισχύουν 
τα εξής:
Οι εν λόγω εκτάσεις (καφέ περί-
γραμμα) δεν αποτελούν δάσος ή 
δασική έκταση, κατά την έννοια 
των παραγράφων 1 έως 5 του 
άρθρου 3, του Ν.998/79, όπως 
αυτές αντικαταστάθηκαν και πλέ-
ον ισχύουν, διότι είναι εκτάσεις 
αγροτικής μορφής με διαχρονι-
κώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της 
μορφής αυτής (ήπια κλίση, έδα-
φος βαθύ και γόνιμο, ορίζονται με 
περιμετρική ξερολιθιά, περιέχουν 
βαθμίδες.
Όμορες εκτάσεις αγροτικής 
μορφής) εμπίπτουσες στις δι-
ατάξεις της παρ. 6.α του άρ. 3 
του Ν. 998/79. Τα μεμονωμένα 
άτομα δασικής βλάστησης όπου 
και όπως αυτά εμφανίζονται να 
προστατευτούν σύμφωνα με τη 
ΔΑΔ 01/2010
Με την πράξη αυτή δεν θίγονται 
εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου 
ή των ενδιαφερομένων και αυτή δεν 
αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού 
εμπράγματος δικαιώματος.
Αντιρρήσεις κατά της παρούσας πρά-
ξης μας, μπορεί να ασκήσει ο Γενικός 
Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου 
καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, που έχει έννομο συμφέρον, 
σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών 
σύμφωνα με την παρ. 3 του αρ. 14 
Ν. 998/79 και την πάγια νομολογία, 
ενώπιον της Α’θμιας Επιτροπής Επί-
λυσης Δασικών Αμφισβητήσεων Ν. 
Κυκλάδων.
Περίληψη της πράξης αυτής, να δημο-
σιευθεί όπως ο νόμος ορίζει.

Η Δ/ντρια Δασών
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & 
ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αριθμός Πρωτοκόλλου : 

51677/3336
Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως 
του ΚΟΥΤΣΙΑΦΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ προ-
βήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρα-
κτηρισμού χρήσεων γής, σε έκταση 
7021.00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση 

«ΜΑΚΡΙΑ ΛΙΜΝΗ», κτηματικής περιφέ-
ρειας Δήμου ΠΑΡΟΥ της νήσου ΠΑ-
ΡΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα από το Ν.3028/2003, 
ως εξής:ως εξής:
Η εν λόγω έκταση δεν αποτελεί 
δάσος ή δασική έκταση, κατά την 
έννοια των παραγράφων 1 έως 5 
του άρθρου 3, του Ν.998/79, όπως 
αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύ-
ουν, διότι είναι έκταση αγροτικής 
μορφής με διαχρονικώς αναγνω-
ρίσιμα τα στοιχεία της μορφής 
αυτής (σχεδόν επίπεδη έκταση , 
βαθύ και γόνιμο έδαφος, περιμε-
τρική ξερολιθιά κατά θέσεις, εντός 
ευρύτερης αγροτικής περιοχής) 
εμπίπτουσα στις διατάξεις της 
παρ. 6.α. του άρ. 3 του Ν.998/79.
Με την πράξη αυτή δεν θίγονται 
εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου 
ή των ενδιαφερομένων και αυτή δεν 
αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού 
εμπράγματος δικαιώματος.
Αντιρρήσεις κατά της παρούσας πρά-
ξης μας, μπορεί να ασκήσει ο Γενι-
κός Γραμματέας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου καθώς και κάθε 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που 
έχει έννομο συμφέρον, σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) μηνών σύμφωνα 
με την παρ, 3 του άρ. 14 Ν.998/79 
και την πάγια νομολογία, ενώπιον της 
Α’θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών 
Αμφισβητήσεων Ν. Κυκλάδων.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται 
στην υπηρεσία μας και τον οικείο ΟΤΑ) 
στον οποίο έχει ήδη αποσταλλεί για 
ανάρτηση).

Η Δ/ντρια Δασών
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ 
ΔΑΣΩΝ&ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Αριθμός Πρωτοκόλλου : 
51671/3334

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως 
του ΚΟΥΤΣΙΑΦΤΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ προ-
βήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χαρα-
κτηρισμού χρήσεων γής, σε έκταση 
4143.00 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση 
«ΤΟΥΡΛΟΣ», κτηματικής περιφέρειας 
Δήμου ΠΑΡΟΥ της νήσου ΠΑΡΟΥ, σύμ-
φωνα με το άρθρο 14 του Ν. 998/79 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμε-
ρα από το Ν.3028/2003, ως εξής:ως 
εξής:
Η εν λόγω έκταση δεν αποτελεί 
δάσος ή δασική έκταση, κατά την 
έννοια των παραγράφων 1 έως 
5 του άρθρου 3, του Ν.998/79, 
όπως αυτές τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν, διότι είναι έκταση 
αγροτικής μορφής με διαχρονι-
κώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία 
της μορφής αυτής (ήπια κλίση, 
έδαφος βαθύ και γόνιμο, περιέχει 
βαθμίδες, ορίζεται με περιμετρική 
ξερολιθιά κατά θέσεις, βρίσκεται 
δε εντός ευρύτερης κυρίως αγρο-
τικής περιοχής) εμπίπτουσα στις 
διατάξεις της παρ. 6.α. του άρ. 3 
του Ν.998/79.
Τα άτομα δασικής βλάστησης όπου 
και όπως αυτά εμφανίζονται,  είτε 
μεμονωμένα, είτε με τη μορφή 
λόχμης στα δυτικά, προστατεύο-
νται απόλυτα από τη ΔΑΔ 10/2010 
και κατά συνέπεια απαγορεύεται 
οποιαδήποτε επέμβαση επ’αυτών 
χωρίς την άδεια μας.
Με την πράξη αυτή δεν θίγονται 
εμπράγματα δικαιώματα του Δημοσίου 
ή των ενδιαφερομένων και αυτή δεν 
αποτελεί στοιχείο απόδειξης ιδιωτικού 
εμπράγματος δικαιώματος.
Αντιρρήσεις κατά της παρούσας πρά-
ξης μας, μπορεί να ασκήσει ο Γενι-
κός Γραμματέας Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αιγαίου καθώς και κάθε 
άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που 
έχει έννομο συμφέρον, σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) μηνών σύμφωνα 
με την παρ, 3 του άρ. 14 Ν.998/79 
και την πάγια νομολογία, ενώπιον της 
Α’θμιας Επιτροπής Επίλυσης Δασικών 
Αμφισβητήσεων Ν. Κυκλάδων.
Περισσότερες πληροφορίες δίδονται 
στην υπηρεσία μας και τον οικείο ΟΤΑ) 
στον οποίο έχει ήδη αποσταλλεί για 
ανάρτηση).

Η Δ/ντρια Δασών
ΑΛΕΞΙΑΔΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 94/2013 διάταξη του 
Ειρηνοδικείου Πάρου το Σωματείο με την επωνυμία 
«ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΡΟΥ» που 
εδρεύει στον Δήμο Πάρου, νομίμως εκπροσωπούμενο 
τροποποίησε το καταστατικό του στα άρθρα 3, 7, 8, 43 
και 44 και πρόσθεσε το άρθρο 45.

Το Δ.Σ. ΤΟΥ Συλλόγου διά της πληρεξούσιας 
Δικηγόρου Πάρου 

Δήμητρα Π. Κουτουρουσίου

ΤΟΥ Π. ΜΑΘΙΕΛΛΗ

«Η χώρα μας ζει τους τελευταίους μήνες μια τεράστια αντίφαση. Την ίδια στιγμή που η κυβέρνηση μιλά για success story, επιδεικνύει υπερηφάνως 
το πρωτογενές πλεόνασμα και υπόσχεται επιστροφή στην «ανάπτυξη» μέσα στο 2014, η ελληνική κοινωνία βιώνει έναν πραγματικό εφιάλτη, με το 
ένα τρίτο του πληθυσμού να έχει πτωχοποιηθεί, με την «επίσημη» ανεργία να ξεπερνά το 27%, με μεγάλο τμήμα της νεολαίας μας να στρέφεται στη 
μετανάστευση και με 350.000 οικογένειες να στερούνται ακόμη και το ηλεκτρικό ρεύμα... Στα χρόνια του μνημονίου το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων 
έχει κυριολεκτικά κατακρημνιστεί, σε βαθμό που ποτέ άλλοτε δεν έχει συμβεί σε ευρωπαϊκή χώρα σε καιρό ειρήνης. Περίπου 450.000 νοικοκυριά 
δεν έχουν πλέον κανένα εισόδημα, 250.000 παιδιά υποσιτίζονται και 1.000.000 συμπολίτες μας στερούνται πλήρως υγειονομικής περίθαλψης και 
ιατροφαρμακευτικής κάλυψης. Και βέβαια οι άστεγοι αυξάνονται δραματικά και τα συσσίτια πολλαπλασιάζονται. Στις ουρές τους στέκονται όλο και πιο 
συχνά νοικοκυραίοι της διπλανής πόρτας...» 

Ωστόσο, 
Κάποια Λύκεια από την Πάρο και σε όλη την Ελλάδα ετοιμάζονται – όπως κάθε χρόνο - για εκδρομούλες στο εξωτερικό. Είναι ντροπή, με την κατά-

σταση που επικρατεί στην Ελλάδα να μιλάνε οι καθηγητές με τα παιδιά και να αποφασίζουν για Ρώμη, Βαρκελώνη, Πράγα! Υπάρχουν τόσα μαγευτικά 
μέρη στην Ελλάδα που θα περάσουν υπέροχα και θα βοηθήσουν οικονομικά κάποια τοπική κοινωνία!

Η ΕΛΛΑΔΑ στα πλαίσια της 
αναγκαιότητας άντλησης κε-
φαλαίων από τα διαρθρω-
τικά ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης αναγκάστηκε να 
προσαρμόσει τη νομοθεσία 
της και να ιδρύσει Επιχειρή-
σεις Ιδιωτικού Δικαίου τις 
οποίες έλεγχε, είτε κεντρι-
κά – μέσω των Υπουργείων 
-, είτε μέσω των φορέων 
τοπικής αυτοδιοίκησης. Μια 
τέτοιας μορφής επιχείρηση 
είναι και οι ΔΕΥΑ.
Οι επιχειρήσεις αυτές είναι 
επιβεβλημένο από την ευ-
ρωπαϊκή νομοθεσία και το 
εσωτερικό δίκαιο, όπως 
αυτό έχει προσαρμοστεί, 
να ακολουθούν καθαρά 
τη νομοθεσία των ιδιωτι-
κών επιχειρήσεων στην:
*  λειτουργία τους,
*  στην λογιστική - οικονομι-

κή τους παρακολούθηση,
* στους κανόνες δικαίου που 

τις διέπουν ως προς τις 
συναλλαγές τους με τον 
πολίτη,

* στους κανόνες δικαίου που 
τις διέπουν ως προς τη 
σχέση τους με το προ-
σωπικό το οποίο απα-
σχολούν.
Διαφορετικά δε θα μπο-

ρούσαν να καταθέτουν 
προτάσεις και να χρηματο-
δοτούνται από τα συγκεκρι-
μένα διαρθρωτικά ταμεία. 
Το Δημόσιο, σε καμιά περί-
πτωση, δεν θα μπορούσε να 
είχε χρηματοδοτηθεί μέσω 
αυτών, συνεπώς, βασικές 
υποδομές ύδρευσης – απο-
χέτευσης και γενικότερα 
προστασίας περιβάλλοντος 
δεν θα είχαν δημιουργηθεί 
στην Ελλάδα.

Γι’ αυτόν τον λόγο και η 
διάκριση των ΔΕΥΑ σε Επιχει-
ρήσεις Ειδικού Σκοπού που 
διέπονται από ειδική νομο-
θεσία είναι καθόλα λογική 
και δίκαιη.

Δεν επιβαρύνουν 
τον κρατικό 
προϋπολογισμό

Στο προαναφερθέν πλαί-
σιο κανόνων λειτουργίας, ο 
νομοθέτης, το μόνο που μπο-
ρούσε να προβλέψει και να 
είναι σύννομος με τη νομο-
θεσία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης αλλά και το εσωτερικό 
δίκαιο, ήταν ο περιορισμός 
στο σκοπό λειτουργίας της 
επιχείρησης ο οποίος ΔΕΝ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΕΡΔΟΣ!

Οι ΔΕΥΑ λοιπόν, δεν είναι 
επιχειρήσεις του Δημόσιου 
Τομέα, ούτε του Ευρύτερου 
Δημόσιου Τομέα, ούτε ανή-
κουν στους φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης. Είναι ταμει-
ακά και διοικητικά αυτοτελείς 
επιχειρήσεις, διέπονται από 
ειδικό δίκαιο, δεν χρηματο-
δοτούνται από τον Κρατικό 

προϋπολογισμό ή τον προ-
ϋπολογισμό του Δήμου και 
συνεπώς δεν συμβάλλουν 
στη διαμόρφωση του δημο-
σιονομικού χρέους.

Λόγω θεμελιωδών υπο-
χρεώσεων που απορρέουν 
από τις βασικές αρχές της 
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, 
όπως είναι η θεμελιώδης 
αρχή «Ο ΡΥΠΑΙΝΩΝ ΠΛΗ-
ΡΩΝΕΙ», η δαπάνη που προ-
κύπτει από τη διαχείριση 
των αποβλήτων, την παρα-
κολούθηση διανομή νερού 
και γενικότερα ότι σχετίζε-
ται με τον κύκλο εργασιών 
στον τομέα των υποδομών 
περιβάλλοντος γενικότερα, 
πρέπει υποχρεωτικά να μετα-
κυλύεται στους χρήστες των 
υποδομών αυτών, στην πε-
ρίπτωση μας, στους δημότες.

Αυτή τη διαχείριση λοιπόν, 
η οποία όπως προείπαμε εί-
ναι υποχρεωτική, κάνουν οι 
ΔΕΥΑ και μάλιστα διαφυλλά-
τοντας τον δημότη:

α. μην έχοντας ως σκοπό 
λειτουργίας τους την πα-
ραγωγή καθαρού κέρδους, 
όπως κάθε άλλη ιδιωτική 
επιχείρηση και παράλληλα,

β. έχοντας ως αποκλει-
στικό σκοπό την συνεχή και 
μάλιστα σε 24ωρη βάση, πα-
ροχή εξειδικευμένων - και-
νοτόμων υπηρεσιών, όπως 
εξάλλου επιβάλλεται στους 
ευαίσθητους τομείς που σχε-
τίζονται με τη διαχείριση και 
προστασίας του περιβάλλο-
ντος.

Της Πόπης Σηφακάκη
Εργαζόμενης σε ΔΕΥΑ

ΕΞΗΓΗΣΕΙΣ 
της εφημερίδας μας 
για το άρθρο

Tο σωματείο εργαζομέ-
νων ΔΕΥΑ Πάρου προσπα-
θεί με άρθρα ειδικών και 
δημοσιεύσεις πληροφοριών 
να ενημερώνει για τον θεσμό 
των δημοτικών εταιρειών 
ύδρευσης τους δημότες. Η 
επιλογή αυτή των Παριανών 
εργαζόμενων σε αυτό τον 
τομέα έχει γίνει με αφορμή 
την άδικη ταλαιπωρία που 
πέρασαν τα τελευταία χρόνια 
από την άκρατη μνημονι-
ακή πολιτική που άσκησε 
επάνω τους η διοίκηση 
Χρ. Βλαχογιάννη διά του 
μέχρι πρότινος προέδρου 
της εταιρείας, δημοτικού 
συμβούλου και μέλους της 
δημοτικής αρχής Στ. Φρα-
γκούλη, αλλά κυρίως, επει-
δή οι ΔΕΥΑ είναι μεταξύ των 
εταιρειών που σχετίζονται 
με τη δυνατότητα κρατικής 
παρέμβασης, την οποία η 
μνημονιακή κυβέρνηση επι-
θυμεί να αξιοποιήσει για να 
τις διαλύσει. Είτε απολύοντας 
προσωπικό τους προς χάριν 
των εντολών της τρόικα, είτε 
προκειμένου να οδηγηθεί η 
εμπορία και διαχείριση του 
δημόσιου νερού, σε ιδιώτες.

Το αμέσως επόμενο δι-
άστημα το υπουργείο εσω-
τερικών αναμένεται να 
εξαπολύσει «χτύπημα» στις 
δημοτικές επιχειρήσεις κάθε 
είδους, προκειμένου να «εξυ-
πηρετήσει» τους στόχους 
απολύσεων που έχει θέσει – 
φασιστικά – ως εκτελεστικός 
βραχίονας των δανειστών/
κατακτητών, η τρόικα.

Γι’ αυτό οι εργαζόμενοι 
βρίσκονται σε εγρήγορση, 
προσδοκώντας ως πολίτες/
εργαζόμενοι, την υποστήριξη 
και αλληλεγγύη των υπόλοι-

πων πολιτών, που πλήττονται 
και αυτοί από τα μνημονιακά 
μέτρα. Για να υπάρχει όμως 
η αλληλεγγύη, θα πρέπει να 
γνωρίζουν οι πολίτες σε τι 
έχει χρησιμεύσει η ΔΕΥΑΠ 
κάθε τόπου τα τελευταία 
χρόνια (π.χ: απορρόφηση 
κονδυλίων για έργα υποδο-
μών, συντήρηση και επέκτα-
ση δικτύων). Το σπουδαιότε-
ρο όμως είναι να γνωρίζουν 
οι πολίτες που λαμβάνουν 
κάθε τόσο έναν λογαριασμό, 
ότι οι ΔΕΥΑ είναι συμφέρου-
σες και χρήσιμες για τους 
δημότες, όταν λειτουργούν 
σωστά.

Τυχόν «παραφωνίες» 
που έχουν προκληθεί από 
τις εκάστοτε πολιτικές ηγε-
σίες, δεν πρέπει να οδηγούν 
σε κατάργησή τους, αλλά σε 
αντικατάσταση των κακών 
διοικητών τους.

Η διεθνής εμπειρία
Η διεθνής εμπειρία απο-

δεικνύει ότι, ειδικά σε χώρες 
που με την «βία» εξωθήθη-
καν σε τεχνητές οικονομικές 
κρίσεις χρέους, η υπονό-
μευση των δημοτικών επι-
χειρήσεων νερού, η αποδυ-
νάμωσή τους και τελικά η 
ιδιωτικοποίηση της διαχεί-
ρισης, αποτέλεσε «συνταγή» 
που επιβλήθηκε με τον ίδιο 
τρόπο σε κάθε κατεκτημένη 
χώρα από την «τραπεζοκρα-
τία».

Αυτό όμως που μετρά εί-
ναι να γνωρίζουμε τι αποτέ-
λεσμα είχε αυτή η φασιστική 
τακτική για τους πολίτες σε 
κάθε περιοχή:

1) Πουθενά, σε κανένα 
μέρος του κόσμου που ιδι-
ωτικοποιήθηκε το νερό, δεν 

μειώθηκαν οι τιμές στην κα-
τανάλωση. Αντιθέτως, μά-
λιστα. Οι τιμές αυξήθηκαν 
κατακόρυφα, με αποτέλεσμα 
ακόμη και οικογένειες που 
είχαν κάποια έσοδα για να 
πληρώνουν τα κάθε λογής 
χαράτσια των μνημονίων, 
να μην έχουν τη δυνατότη-
τα να ανταπεξέρχονται στις 
ανάγκες νερού για πόση και 
καθαριότητα. Είναι περιττό 
να γράψουμε τι συνέβη με 
τις οικογενειακές καλλιέρ-
γειες, οι οποίες ξεράθηκαν 
απότιστες μέσα σε λίγους 
μήνες, λόγω αδυναμίας να 
ανταπεξέλθουν οι αγροτικές 
οικογένειες στις δαπάνες.

2) Η ποιότητα του πα-
ρεχόμενου νερού επίσης, 
γνωρίζουμε ότι διολίσθησε. 
Οι ιδιωτικές εταιρείες που 
διαδέχθηκαν τις δημόσιες ή 
δημοτικές, για λόγους που 
έχουν αποδοθεί επίσημα 
στην μείωση του κόστους, 
εγκατέλειψαν τη συντήρηση 
των δικτύων, καθώς και τους 
τακτικούς έλεγχους ποιότη-
τας του νερού για τον έλεγχο 
τυχόν προβλημάτων και την 
έγκαιρη, πριν την κατανάλω-
ση από πολίτες, παρέμβαση.

Στην Πάρο, τα ζητήματα 
ποιότητας δημοτικού νερού 
μέχρι και σήμερα, έτυχαν 
ιδιαίτερης προσοχής από 
όλες τις διοικήσεις της εται-
ρείας, με την επαγρύπνηση 
και άοκνη προσπάθεια του 
προσωπικού, αφού πρόκειται 
για συμπολίτες καταναλωτές.

Το πρόβλημα που έχει 
η δημοτική επιχείρηση εί-
ναι η κακή διαχείριση των 
πόρων της με ευθύνη της 
απερχόμενης δημοτικής αρ-
χής τα τελευταία χρόνια. Η 
συσσώρευση ελλειμμάτων 
και η στρατηγική ρουσφε-
τολογικών συνδέσεων – 
παροχών τα προηγούμενα 
χρόνια, άφησε διάπλατή 
«κερκόπορτα» ανοικτή στην 
κρίση των μνημονίων. Τώρα, 
έχει ενσκύψει η μείωση της 
κατανάλωσης, καθώς και η 
αδυναμία πολλών κατανα-
λωτών να πληρώσουν τα 
χρέη τους.

Τα έσοδα που κάλυπταν 
τα ελλείμματα παλαιότερα, 
έχουν αφανιστεί.  

Αυτό θα είναι το πρόβλη-
μα της ΔΕΥΑ Πάρου, αν τυχόν 
ξεκινήσει από το υπουργείο 
εσωτερικών η οριζόντια πε-
ρικοπή. Οι μνημονιακοί κα-
τακτητές δεν «περικόπτουν» 
ποτέ τις πολιτικές ηγεσίες 
που ευθύνονται για την υπο-
τίμηση ενός δημόσιου φορέα 
– εργαλείου.

Περικόπτουν οριζόντια 
ανθρώπους και οτιδήποτε 
δημόσιο και κοινωφελές, 
καθώς και τους ανθρώπους 
του.

Μας συμφέρει λοιπόν, να 
βοηθήσουμε στην εξυγίαν-
ση της ΔΕΥΑΠ και στην προ-
στασία της. Να παραμείνει 
οπωσδήποτε δημοτική και 
κοινωφελής.

Τι είναι ∆ΕΥΑ
το «φιλοσοφικό» πλαίσιο των απαντήσεων
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Η ΚΕΠ «καθαρίζει» την ουσία της 
υπόθεσης αίθουσας Αρχιλόχου

Επίσης, προβάλλεται με το γνωστό ύφος 
«σωτηρολογίας» σαν να πρόκειται για την 
εγκατάσταση που – ακόμη και όταν κάποτε 
γίνει – θα λύσει όλα τα προβλήματα της 
άθλησης των πολιτών του νησιού μας, και 
ειδικά της νεολαίας του.

ΑΛΗΘΕΙΑ, ακόμη και να αποκτήσει ένα 
σχολείο της κοινότητας Αρχιλόχου αίθουσα 
στην οποία θα μπορεί να προπονείται και 
να παίζει αγώνες ο Μαρπησσαϊκός (που 
εδώ και χρόνια ταλαιπωρείται ΑΔΙΚΑ), η 
εξέλιξη αυτή, ποιο πρόβλημα θα λύσει στα 
παιδιά της Παροικιάς, της Νάουσας, της 
Αλυκής ή των Λευκών;

ΕΜΕΙΣ θα προσπαθήσουμε δημοσιο-
γραφικά να βοηθήσουμε και πάλι, με κάθε 
τρόπο την εξασφάλιση της κατασκευής του 
έργου ως εκείνου που μπορεί να καλύψει 
ανάγκες της Ανατολικής Πάρου, όταν κά-
ποτε γίνει. Αφού μετατραπεί από χαρτιά και 
υποσχέσεις, σε πράξη.

Να μην χαθεί επί 35 χρόνια, όπως το 
σύνολο του έργου του αεροδρομίου, να 
μην χαθεί ο χρόνος όπως για το Γυμνάσιο 
Παροικιάς.

Να μην χαθεί, όπως η τουριστική ανά-
πτυξη του νησιού, που ειδικά τα τελευταία 
χρόνια επί δημαρχίας Χρ. Βλαχογιάννη, 
υποχωρεί σαν την άμμο μέσα από τα χέρια 
μας, ενώ τα γειτονικά νησιά μας αναπτύσ-
σονται.

ΧΩΡΙΣ ΝΤΡΟΠΗ
Οποιαδήποτε άλλη δημοτική αρχή θα 

ντρεπόταν να θριαμβολογεί για ένα έγγρα-
φο, όταν επί επτά συναπτά έτη έχει υπο-
σχεθεί τα πάντα για την νεολαία της Πάρου 
και το μόνο που έχει πετύχει είναι να την 
ταλαιπωρεί, όταν αυτή θέλει να αθληθεί.

Η δημοτική αρχή Χρ. Βλαχογιάννη κάνει 
την «τρίχα, τριχιά» ενόψει δημοτικών εκλο-
γών, γιατί η «παρέα» που την συνιστά δεν 
έχει ακόμη ικανοποιηθεί από την οπισθο-
δρόμηση που έχει επιφέρει στο νησί. Ειδικά 
την τελευταία «επταετία Βλαχογιάννη» που 
σημειώνεται τεράστια υποχώρηση στην 
οικονομική και κοινωνική ζωή της Πάρου. 

Ο απερχόμενος δήμαρχος δεν έχει ικανο-
ποιήσει πλήρως ακόμη τους «φίλους» και 
«κολλητούς» του φαίνεται.

Η ΠΡΟΒΛΕΨΙΜΗ προεκλογική μπα-
ρουφολογία της δημοτικής αρχής Πάρου 
γύρω από την πρόθεση κατασκευής κλει-
στής αίθουσας πολλαπλών χρήσεων σε 
σχολείο του χωριού Αρχίλοχος, κορυφώ-
θηκε στις 11|12.

Για να μπορέσουν να πείσουν ότι δεν 
βρίσκεται στα χαρτιά το έργο που εξήγγει-
λαν στις 9|12, δημοσιοποίησαν νέα χαρτιά 
με τα αρχιτεκτονικά σχέδια του έργου.

Δηλαδή, επιχείρησαν να επικυρώ-
σουν την εξαγγελία που βρίσκεται στα 
χαρτιά … με νέα χαρτιά!!!

Όλες οι ξεδιάντροπες πολιτικά διοική-
σεις, τόσο του κράτους όσο και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης που σε κάθε προεκλογική 
περίοδο θυμούνται να εξαγγείλουν έργα 
που έχουν ανακοινώσει και δεν έχουν 
κάνει για δεκαετίες, ακολουθούν την 
ίδια τακτική. Πρώτα βγάζουν την θριαμ-
βευτική ανακοίνωση, και μόλις «πέσει το 
κράξιμο» από τους πολίτες, τότε βγάζουν 
από τα συρτάρια τα «σχέδια».

Η δημοτική αρχή της ηττοπάθειας, της 
υποχώρησης και της καταστροφής της οι-
κονομίας της Πάρου του Χρ, Βλαχοιγιάννη, 
ως γέννημα – θρέμμα της μεταπολιτευτι-
κής παρακμής του νεοπασοκισμού, δεν 
είχε τη δυνατότητα να ακολουθήσει άλλο 
δρόμο, και το έκανε.

ΕΞΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:
1) Ο δημοσιογραφικός μας λόγος δεν 

αμφισβητεί τη δυνατότητα να πραγμα-
τοποιηθεί ΚΑΠΟΤΕ ένα έργο. Τα έργα 
γι’ αυτό σχεδιάζονται, για να γίνονται. Τα 
χρηματοδοτικά προγράμματα από την Ε.Ε 
γι’ αυτό εκπονούνται εδώ και ανεκμετάλ-
λευτες δεκαετίες για την Πάρο, για να τα 
αξιοποιούν Περιφέρειες και Δήμοι.

ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ λοιπόν. Πιστεύουμε ότι 
δήμαρχοι που έχουν δυναμισμό, συνέπεια 
και πολιτική σκέψη, μπορούν να εξασφα-
λίζουν ουσιαστικά έργα για τον τόπο τους 
ΠΑΝΤΟΤΕ, υπό όλες τις πολιτικές και οι-
κονομικές συνθήκες. 

Αυτό που καταγγείλαμε και αμφι-
σβητήσαμε είναι τον τρόπο που επιχει-
ρείται η αναγγελία της κατασκευής ενός 
αυτονόητου έργου, ήτοι:

α) Η συγκεκριμένη δημοτική αρχή έχει 
υποσχεθεί το συγκεκριμένο έργο από τις 
δημοτικές εκλογές του 2002, και στις αντί-
στοιχες του 2006 και σε αυτές του 2010!!

Συνεπώς, όσο ακόμη βρίσκεται στα 
χαρτιά, δεν δικαιούται να πανηγυρίζει 
για κάτι που είχε ψηφιστεί να κάνει από 
το 2002.

Θα έπρεπε ως ασυνεπής δημοτική 
αρχή, να σιωπά τουλάχιστον, μέχρι να 

τελειώσει το έργο, και αφού μπουν τα 
παιδιά μέσα.

β) Επίσης, πιστεύουμε με αποδείξεις 
που έχουμε δημοσιεύσει κατά περιόδους, 
ότι η απερχόμενη δημοτική αρχή είναι η 
χειρότερη που έχει διοικήσει ποτέ την 
Πάρο. Τόσο στο αποτέλεσμα σε επίπεδο 
έργων και αποτελεσμάτων οικονομίας του 
νησιού, όσο και σε νοοτροπία διοίκησης.

Γι’ αυτό, τονίσαμε ότι είναι λάθος από 
την πλευρά ορισμένων παραγόντων, να 
υποδέχονται μία προεκλογική αναγγελία, 
ως σαν να πρόκειται για παγκόσμια απο-
κάλυψη.

Κλειστοί χώροι άθλησης υπάρχουν 
ακόμη και σε απόκρημνα χωριουδά-
κια της Ελληνικής επικράτειας, από 
χρόνια. Πόσο μάλλον, αν πρόκειται 
για εγκαταστάσεις σε σχολεία. Άλ-
λοι τόποι έχουν ήδη προ πολλού τέτοιες 
εγκαταστάσεις, αν και είναι πολύ υποδεέ-
στεροι από την Πάρο σε δυνατότητες και 
ανάγκες. Δεν μπορεί λοιπόν όταν κάποτε 
δρομολογούνται, να τα υποδεχόμαστε σαν 
να πρόκειται να χρωστάμε χάρη στους 
ψεύτες και ασυνεπείς τοπικούς ή υπερ-
τοπικούς πολιτικούς που τα αναγγέλλουν 
για να υφαρπάξουν ψήφους, λίγο πριν από 
εκλογές και ενώ είναι ακόμη στα χαρτιά. 

Με λίγα λόγια:  Ό,τι και αν εξαγγείλει η 
παρούσα, απερχόμενη δημοτική αρχή κατά 
την προεκλογική περίοδο, δεν είναι αρκε-
τό για να καλύψει την καταστρεπτική για 
τον τόπο επταετία που έχει διανύσει ήδη. 
Ακόμη και για ό,τι ειλικρινώς υφίσταται, 
μία επόμενη, σοβαρή δημοτική αρχή, θα 
αναλάβει να το φτιάξει και να το τελειώσει 
σωστά, με διαφάνεια, χωρίς την εκμε-
τάλλευση των «κολλητών», και μάλιστα, 
σε συνδυασμό με άλλες ενέργειες για να 
υπάρχει μεγαλύτερη απόδοση για τον τόπο 
και τους πολίτες του.

Συνεπώς, και μπουλντόζες να είχαν 
μπει στο σχολείο, τα ίδια θα λέγαμε για το 
ύφος και το πολιτικό ήθος της παρούσης 
δημοτικής αρχής. 

ΣΤΙΣ, 12|12 δημοσιοποιή-
θηκε η ανακοίνωση που ακο-
λουθεί από την παράταξη του 
δημοτικού συμβουλίου «Κί-
νηση Ενεργών Πολιτών 
Πάρου» (ΚΕΠ).

Αφορά πολιτική αντίδραση 
στην υπόθεση πολτικάντικης 
και προεκλογικής εξαγγελίας 
της ένταξης του έργου «Αί-
θουσας Πολλαπλών Εκδηλώ-
σεων» σχολείου Αρχιλόχου 
στο Περιφερειακό Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα, από την 
απερχόμενη δημοτική αρχή 
Χρ. Βλαχογιάννη.

Η ανακοίνωση αναφέρεται 
στο πολυετές, «πολυπαρα-
γοντικό» - ΣΧΕΔΟΝ ΕΙΚΟ-
ΣΑΕΤΕΣ !!! - ιστορικό της 
υπόθεσης, ενώ δια αυτής 
κατατίθενται και πολιτικές 
εκτιμήσεις, κριτική και θέσεις 
του συνδυασμού ΚΕΠ. 

Περιέχει δε και μία 
αποκάλυψη: Ότι η δημοτική 
αρχή και πάλι, δεν έκανε τίπο-
τε νέο για την υπόθεση, αλλά 
της προέκυψε ένταξη στο 
ΠΕΠ από «καραμπόλα» την 
οποία αξιοποίησαν οι αρμό-
διοι της τεχνικής υπηρεσίας 
του Δήμου. Εμείς δεν έχουμε 
να προσθέσουμε τίποτε άλλο, 
αφού δικαιώνεται πλήρως η 
κριτική μας, καίτοι δεν είναι 
ταυτόσημη με της ΚΕΠ σε όλα 
τα σημεία.

ΕΠΙΣΗΣ: Ασχέτως περιε-

χομένου (είτε συμφωνούμε, 
είτε διαφωνούμε), χαιρετί-
ζουμε ως εξαιρετικά θετικό 
το γεγονός ότι υπάρχει μία 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ από 
τοπική πολιτική παράταξη του 
νησιού, στην πολιτικάντικη 
μπουρδολογία που διαχέεται 
αδιακρίτως ...

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

«Αίθουσα Πολλαπλών 
Χρήσεων Και Αθλητικών 
Εκδηλώσεων στο Δημο-
τικό Σχολείο Αρχιλόχου - 
Μάρπησσας»

- Μερικά Σχόλια για την 
Αποκατάσταση της Αλή-
θειας ….

Γι’ αυτούς που θέλουν 
να το καπηλευτούν.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΕΝΤΑΧΘΗΚΕ 
ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑΤΙ, ΠΡΩΤΑ 
ΑΠ’ ΟΛΑ, Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ ΕΙΧΕ 
ΦΡΟΝΤΙΣΕΙ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡ-
ΓΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ.

Η προσπάθεια για την 
κατασκευή του Κλειστού 
Γυμναστηρίου στη Μάρ-
πησσα έχει ξεκινήσει εδώ 
και πολλά χρόνια. Επειδή 
κάποιοι προσπαθούν να 
καπηλευτούν την υπόθε-
ση, είναι αναγκαίο να ξε-
καθαρίσουμε τα πράγματα 

για να τα ξαναθυμηθούν 
οι παλιοί και να τα μάθουν 
οι νεώτεροι.

• Πριν από τον «Καπο-
δίστρια» και τον «Καλλι-
κράτη» η τότε Κοινότητα 
Μάρπησσας, μετά από γρα-
φειοκρατικές και δικαστικές 
διαδικασίες που κράτησαν 
πάνω από δύο χρόνια, κα-
τάφερε να αλλάξει τους σκο-
πούς του Κληροδοτήματος 
Κουτρέλη, καθώς είχε ήδη 
κατασκευαστεί το νέο Δη-
μοτικό Σχολείο Αρχιλόχου - 
Μάρπησσας. Νέος σκοπός 
καθορίστηκε η Ανέγερση 
Αίθουσας Πολλαπλών 
Χρήσεων - Κλειστό Γυμνα-
στήριο στο χώρο του νέου 
σχολείου. Ξεκινώντας από 
τα χρήματα του Κληροδοτή-
ματος ,  το έργο μπήκε και 
στο Τεχνικό πρόγραμμα  της 
Κοινότητας Μάρπησσας  και 
ξεκίνησαν οι συζητήσεις για 
τις μελέτες  και την εξεύρε-
ση συμπληρωματικών Χρη-
ματοδοτήσεων. Δυστυχώς 
προέκυψε ο «Καποδίστρι-
ας» και με την κατάργηση 
της Κοινότητας Μάρπησσας 
η διαδικασία σταμάτησε.

• Τα πρώτα χρόνια του 
Ενιαίου Δήμου το έργο 
έμεινε στις καλένδες, μιας 
και ο Δήμος προσπαθούσε 
να σταθεί στα πόδια του … 

Τότε επιλέχθηκε η λύση της 
εμπλοκής στο θέμα του Ορ-
γανισμού Σχολικών Κτηρίων 
(ΟΣΚ). Εμφανίστηκαν τότε και 
οι έτοιμες μελέτες του ΟΣΚ 
για τα Γυμναστήρια με στόχο 
να συντομευθούν οι διαδικα-
σίες και να χρηματοδοτηθεί 
το έργο. Η Λύση ΟΣΚ όμως 
δεν περπάτησε, καθώς μπήκε 
και το θέμα της θέσης του. 
Παροικία αντί για Μάρπησσα.

• Ακολούθησε η ανάμιξη 
στο έργο, του Επαρχείου Πά-
ρου που ανέθεσε στη Τεχνική 
του Υπηρεσία τη σύνταξη των 
σχετικών μελετών. Οι μηχανι-
κοί του Επαρχείου συνέταξαν 
τις βασικές τεχνικές μελέτες 
με την αρωγή και ιδιωτών 
Παριανών Μηχανικών,(δεν 
αναφέρουμε τα ονόματα τους 
γιατί δεν ξέρουμε αν θέλουν 
να δημοσιοποιηθούν) ώστε 
να εκδοθεί η οικοδομική 
άδεια  από την Πολεοδομία 
Νάξου... Ήρθε όμως ο «Καλ-
λικράτης» με τη κατάργηση 
του Επαρχείου, που προκά-
λεσε νέα εμπλοκή στο έργο.

• Όλη αυτή τη περίοδο η 
Τοπική Κοινωνία προσπα-
θούσε να φέρνει το θέμα 
στην επικαιρότητα. Συναντού-
σε όμως την αδιαφορία ή/
και την εχθρότητα της Δημο-
τικής Αρχής. Θυμίζουμε την 
αποτυχημένη προσπάθεια, 
από εκλεγμένα μέλη της τότε 

Πλειοψηφίας, να αλλάξουν 
το σκοπό του Κληροδοτή-
ματος, που εγκαταλείφθηκε 
μετά την δυναμική αντίδραση 
των τοπικών συλλόγων της 
Μάρπησσας και του Αρχιλό-
χου. Θυμίζουμε τη δημόσια 
δήλωση του Δήμαρχου Γιάν-
νη Ραγκούση στο ΚΑΠΗ της 
Μάρπησσας, ότι: Το Γυμνα-
στήριο της Μάρπησσας δεν 
θα γίνει αν πρώτα δεν γίνει 
αυτό της Παροικίας.

• Φτάνουμε και στο σή-
μερα. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες  
του Δήμου (και πάλι με την 
συνδρομή ιδιωτών μηχα-
νικών)  , ολοκλήρωσαν τις 
μελέτες,   πέρασαν τις με-
λέτες από το ΣΧΟΠ Νάξου 
και εξέδωσαν την Οικοδο-
μική Άδεια και αργότερα την 
Αναθεώρηση της. Το έργο 
προτάθηκε για ένταξη στο 
ΕΣΠΑ, που δεν επιτεύχθηκε, 
παρ’ όλο που ήταν πλήρες 
και «ώριμο». Πέρυσι μετά από 
πιέσεις και πάλι των Συλλό-
γων, το Δημοτικό Συμβούλιο 
αποφάσισε να κάνει τη Γεω-
τεχνική Μελέτη, που υπήρχε 
σαν μόνη εκκρεμότητα, και 
μετά να ξεκινήσει με τα χρή-
ματα του Κληροδοτήματος τις 

Χωματουργικές εργασίες και 
τη Θεμελίωση. Και πάλι όμως 
το θέμα πήγε στις καλένδες. 
Ήρθε όμως από την ΚΕΔΕ η 
ενημέρωση ότι, η διαχειριστι-
κή αρχή του ΕΣΠΑ προκήρυξε 
νέες εντάξεις από τα χρη-
ματοδοτικά υπόλοιπα. Οι Τε-
χνικές Υπηρεσίες του Δήμου 
κινήθηκαν συντονισμένα  και 
έτσι κατάφεραν, το μέχρι πριν 
λίγο καιρό, ακατόρθωτο. Το 
έργο εντάχθηκε και μπαίνει 
σε τροχιά υλοποίησης.

• Δεν προσπαθούμε να 
απαξιώσουμε και να μειώ-
σουμε το ρόλο της σημερι-
νής Δημοτικής Αρχής στην 
επιτυχία της ένταξης του 
Κλειστού Γυμναστηρίου 
στο ΕΣΠΑ. Θεωρούμε όμως  
ότι η τακτική της θριαμβο-
λογίας της Ενότητας για το 
Μέλλον είναι παλαιοκομματι-
κής κοπής και ξεπερασμένης 
νοοτροπίας. Λες και η δια-
δικασία της ένταξης άρχισε 
χτες και την ολοκλήρωσε ο 
Δήμαρχος σήμερα. Λες και 
κανένας άλλος δεν πασχίζει 
εδώ και χρόνια για το σκο-
πό αυτό. Λες και το έργο δεν 
έπρεπε να έχει γίνει και να 
έχει παραδοθεί στη νεολαία 

του νησιού εδώ και χρόνια. 
Λες και η Ιστορία της Αυτο-
διοίκησης στη Πάρο αρχίζει 
από τότε που εμφανίστηκε η 
Παράταξη τους. Λες και πριν 
υπήρχε μόνο το Χάος και το 
Τίποτα. Λες και ο πρώην Αρ-
χηγός τους δεν προσπάθησε 
συνειδητά να αποτρέψει την 
πραγματοποίηση του Κλει-
στού στη Μάρπησσα.

• Στοιχειώδης δεοντο-
λογική αντιμετώπιση της 
όλης προσπάθειας, θα 
απαιτούσε τουλάχιστον 
μια  αναφορά (έστω και 
χωρίς ονόματα) σε όλους 
αυτούς τους συντελεστές, 
που εδώ και χρόνια αγω-
νίστηκαν για το έργο. Ο 
μηδενισμός του Παρελ-
θόντος δείχνει αδυναμία 
και φόβο, και προσφέρει 
μόνο κακές υπηρεσίες στο 
τόπο μας.

• Ας μη μας προκαλέσουν 
αμφισβητώντας τα γραφό-
μενα μας, γιατί θα μας ανα-
γκάσουν να ξαναμιλήσουμε 
με ονόματα και ημερομηνίες, 
που θα τους χαλάσουν τελεί-
ως την προεκλογική εκμετάλ-
λευση που απ’ ότι φαίνεται 
συνειδητά προωθούν».

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΨΕΜΑ
Η ηττοπάθεια και η μιζέρια της «ΕΠΤΑΕΤΙΑΣ» 
των «Βλαχογιάννηδων».
Ενόψει εκλογών, ξεκίνησαν με «κύμα» πλιτικαντισμού 
και υποσχέσεων …

«Λιβάνιζαν» πολιτικάντικα επί χρόνια, έργο 
με γεμάτο φάκελο …

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

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. 
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 Νέα με προϋπηρεσία 
5 ετών σε γραμματειακή 
υποστήριξη ζητά εργασία σε 
αντίστοιχη θέση. Τηλ.: 698-
6641717

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

∆ΙΑΦΟΡΑ  

1 Πωλείται Fiat punto 
1995 λευκό 700 ευρώ. Τηλ.: 

6971804264

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

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

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

= ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 Μάρπησσα
= ΚΟΥΤΟΥΛΙΕΡΗΣ Θ.
 Αλυκή (Περίπτερο εισόδου)
= ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 Δρυός
= ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
 Αντίπαρος
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Όλα τα υπόλοιπα καρκινοβατούν, 
εκτός από τα πανηγύρια και τις εκδηλώ-
σεις. Επίσης, άλλος ένας τομέας που δρέ-
πει δάφνες ο Γ. Λεβεντάκης είναι ο τομέας 
του ότι κάνει ο καθένας ό,τι γουστάρει στις 
παραλίες του νησιού και γενικότερα, όπως 
κατέδειξε το καλοκαίρι που μας πέρασε. 
Αρκεί να «στηρίζει» κάποιος Γ. Λεβεντάκη 
και όλα γίνονται ανεμπόδιστα …

Η μειοψηφία
Από καιρό γίνεται μία προσπάθεια να 

ανιχνευθεί το ενδεχόμενο να αλλάξουν 
στόχους τα πρόσωπα στις «κορυφές» της 
αντιπολίτευσης, με σκοπό να βρεθεί ένας 
επικεφαλής που να μπορεί να εκφράσει το 
σύνολο του νησιού με βάση τα προβλήμα-
τα του τόπου και όχι τις ιδεολογικές προ-
ελεύσεις. Οι συζητήσεις βαίνουν καλώς, 
όταν «κάποιοι» δεν βάζουν το χέρι 
τους για να υπονομεύσουν τις καλές 
προσπάθειες.

Συγκεκριμένα, τον αρχικό «καταλύτη» 
στις εξελίξεις αποτέλεσε ο επικεφαλής 
της μείζονος αντιπολίτευσης «Ενωτική 
Κίνηση Προόδου» κ. Βασιλόπουλος, ο 
οποίος σε άτυπη συνάντηση πριν δύο πε-
ρίπου μήνες δήλωσε ότι προτίθεται να μην 
διεκδικήσει υποψηφιότητα για δήμαρχος, 
προκειμένου να βρεθεί ένα πρόσωπο στο 
οποίο να συμφωνούν άνθρωποι όλων 
των ιδεολογικών ρευμάτων. Μάλιστα, 
στη συνάντηση στην οποία παρευρέθηκαν 
παράγοντες που παλαιότερα πολιτεύονταν 
σε όλους τους γνωστούς κομματικούς 
χώρους, συμφωνήθηκε ότι το νησί έχει 
ένα μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι η 
ασθμαίνουσα δημοτική ηγεσία του. Η 
«προσφορά υποχώρησης» Βασιλόπουλου, 
άνοιξε το δρόμο για προτάσεις επί άλλων 
προσώπων για τη θέση του επικεφαλής 
με ήπιο τρόπο, χωρίς να επιμένουν παρά-
γοντες που παλαιότερα διεκδικούσαν στον 
ίδιο βαθμό «αρχηγίες», όπως και ο νυν 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης.

Από την πλευρά του δεύτερου συνδυ-
ασμού της μειοψηφίας που υπάρχει σή-
μερα στο δημοτικό συμβούλιο «Μένουμε 
Αντίπαρο», οι διαδικασίες που γίνονται 
στη μείζονα αντιπολίτευση, φαίνεται να 
παρακολουθούνται με ενδιαφέρον. Οι νέοι 
άνθρωποι που τον αποτελούν (και δεν 
εννοούμε μόνο αυτούς που θήτευσαν στη 

θέση του δημοτικού συμβούλου) έχουν 
ευρύτητα πνεύματος και δεν θα το είχαν 
σε τίποτα να συμφωνήσουν σε ένα κοινό 
πλαίσιο, υπό την προϋπόθεση ότι ο επικε-
φαλής θα αποτελούσε εγγύηση για έναν 
σύγχρονο τρόπο διοίκησης του Δήμου και 
για διεκδίκηση βασικών έργων υποδομής 
με σκοπό την άμεση υλοποίησή τους.

Γι’ αυτό φαίνεται ότι παρακολουθούν 
τις διαδικασίες και κυρίως τους ενδια-
φέρει αν θα διαμορφωθεί ένα πλαίσιο 
κανόνων και βημάτων με βάση το οποίο 
θα προσυμφωνηθεί ότι θα κινηθεί ο 
«ενωτικός» δήμαρχος σε περίπτωση που 
εκλεγεί, προκειμένου να μην συνεχίσει η 
κατάσταση ως έχει.

Αυτή τη στάση «θετικής παρατή-
ρησης» των εξελίξεων από την πλευρά 
του συνδυασμού «Μένουμε Αντίπαρο», 
βιαστήκαν κάποιοι να την «καρφώσουν», 
προκειμένου ίσως να την υπονομεύσουν. 
Έτσι, παρουσιάστηκε δημοσίευμα που θε-
ωρούσε δεδομένη τη κοινή συμφωνία 
όλης της νυν μειοψηφίας του δημοτικού 
συμβουλίου σε έναν συνδυασμό, στον 
οποίο θα προσχωρήσουν και «ανέντα-
χτοι».

Οι «βιαστικοί» γνωρίζουν ότι στον 
συνδυασμό «Μένουμε Αντίπαρο» οι δια-
δικασίες μετράνε και τηρούνται. Για τους 
ανθρώπους που τον αποτελούν, κανέ-
να μέλος δεν μπορεί να δεσμεύσει τον 
συνδυασμό, αν πρώτα όλα τα μέλη του 
δεν συγκεντρωθούν, δεν συζητήσουν και 
δεν αποφασίσουν για την καλύτερη λύση 
εκπροσώπησης των οραμάτων τους για 
την Αντίπαρο. 

Τέτοια συνάντηση δεν έχει γίνει ακόμη 
για να παρθούν αποφάσεις ενόψει εκλο-
γών, καίτοι προετοιμάζεται οργανωτικά 
για να γίνει. Η παραπολιτική δημοσίευση 
ότι όλοι έχουν συμφωνήσει ήδη στην 
αντιπολίτευση, προκάλεσε την αντίδραση 

του συνδυασμού «Μένουμε Αντίπαρο» ο 
οποίος δημοσιοποίησε την προηγούμενη 
εβδομάδα ανακοίνωση για να ξεκαθα-
ρίσει τα πράγματα και να διαψεύσει το 
δημοσίευμα.

Η ανακοίνωση είναι η ακόλουθη: 
«Ο συνδυασμός «Μένουμε Αντίπαρο» 

σας ενημερώνει πως το περιεχόμενο 
της ανάρτησης στις 9 Δεκεμβρίου στην 
ιστοσελίδα parospress με τίτλο «Αντί-
παρος: Με νέο συνδυασμό ενωμένη; η 
αντιπολίτευση θα διεκδικήσει το Δήμο», 
περί υποτιθέμενης συγχώνευσης του συν-
δυασμού μας με αυτόν της «Ενωτικής 

Κίνησης Προόδου», είναι ανυπόστατο. 
Οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τις 
ερχόμενες δημοτικές εκλογές θα ανακοι-
νωθεί επίσημα από το Συνδυασμό μας.

Τα μέλη του Συνδυασμού 
«Μένουμε Αντίπαρο»

Που υπάρχει συμφωνία;
Πάρα πολλοί πολίτες της Αντιπάρου, 

μέσα σε αυτούς και πολλοί που στις 
προηγούμενες εκλογές ψήφισαν τον Γ. 
Λεβεντάκη συμφωνούν στην πολιτική 
αποτίμηση που ακολουθεί: Το νησί δια-
σώζεται προς το παρόν, από τη γενικότερη 
οικονομική κρίση. Όμως, ενώ η δημοτική 
αρχή παρέλαβε ένα μεγάλο αποθεματικό 
κεφάλαιο που είχε αφήσει στο ταμείο η 
πρώην πρόεδρος κα Μανέτα, εντούτοις, 
πέρασαν τέσσερα ανεκμετάλλευτα χρόνια, 
χωρίς η Αντίπαρος να κερδίσει τις ευκαι-
ρίες και να «εξοπλιστεί» γρήγορα για τα 
δύσκολα χρόνια που έρχονται.

Εκεί που θα «παιχτεί» το στοίχημα για 

την αντιπολίτευση είναι το αν θα κατορ-
θώσουν όσοι επιθυμούν να αναδειχθεί 
μία νέα ομάδα στη δημοτική αρχή, να συ-
γκεντρώσουν νέους υποψήφιους από την 
πλευρά της «Ενωτικής Κίνησης Προόδου» 
για να προσκομίσουν στη συνένωση πο-
λιτικό κεφάλαιο με δύναμη και προοπτική 
δεκαετίας, με βάση όμως ένα πρόγραμμα 
που θα πρέπει να προσκομίσουν οι «καλα-
μαράδες» του «Μένουμε Αντίπαρο».

Αυτό απαιτεί άμεσες, καθαρές και έγκυ-
ρες διαδικασίες και από τις δύο πλευρές. 
Το πρόσωπο του επικεφαλής υπάρχει … 
και η επιλογή είναι λογικό να προέρχεται 
από το χώρο της γνώσης με πρακτική 
εμπειρία. Οι δικαίως απογοητευμένοι από 
τον Γ. Λεβεντάκη και οι ανένταχτοι θα 
ακολουθήσουν με θέρμη. 

Οι εκλογές ξεκίνησαν!

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ λίγες ημέρες 
«υποδεχόμασταν» το δελτίο 
τύπου της δημοτικής αρχής 
Αντιπάρου με το οποίο προ-
σκαλούνταν οι πολίτες να 
παρευρεθούν στα εγκαίνια 
μηχανημάτων παραγωγής 
πόσιμου νερού. Επειδή, θε-
ωρήσαμε ότι η αγορά τέτοιων 
μηχανημάτων (είτε από την 
Περιφέρεια, είτε από το Δήμο) 
δεν χρειάζεται τίποτε άλλο 
από την κατάθεση χρημάτων 
των φορολογουμένων πολι-
τών στις εταιρείες πώλησης 
τους, και επειδή η «τελετή 
εγκαινίων» δεν συνιστά τίπο-
τε άλλο παρά προεκλογική 
«φιέστα» χωρίς την προ-
ϋπόθεση κάποιου προηγη-
θέντος κόπου που κατέλαβε 
η οικεία δημοτική αρχή, κα-
τακρίναμε την υπόθεση της 
«γιορτής».

Δεν παίζαμε τζόκερ;
Μάλιστα, μαντέψαμε ότι η 

δημοτική αρχή θα καλούσε 
παπά να ψάλει και να ραντί-
σει τα μηχανήματα (!) για να 
δημιουργηθούν συνθήκες 
κάποιου τελετουργικού, για 
να έχει διάρκεια η εκδήλωση 
ώστε να μπορούν να το πα-
ρακολουθήσουν πολίτες.

Είμαστε στην ευχάριστη 
θέση να σας ενημερώσουμε 
ότι όλα όσα είχαμε μαντέψει 
έγιναν! Σας παρουσιάζουμε 

το δελτίο τύπου με το οποίο 
η δημοτική αρχή περιγράφει 
την εκδήλωση για τους πολί-
τες που προσπαθεί να «ψή-
σει» ο Γ. Λεβεντάκης ενόψει 
εκλογών.

Επίσης, παραθέτουμε τη 
φωτογραφία με τον παπά 
που έκανε αγιασμό (!) αντί 
να κάνει ευχέλαιο στους 
εμπνευστές της εκδήλωσης. 

Θαυμάζουμε την κατάνυ-
ξη με την οποία στη φωτο-
γραφία εμφανίζεται ο «κατά-
κοπος» από την προσπάθεια 
έργων, δήμαρχος (σ.σ: είναι 
εμφανές ότι έχει αδυνατήσει 
…) να παρακολουθεί τη λει-
τουργία.

Ευχόμαστε, τώρα που 
θα έρχεται το καλοκαίρι, να 
εγκαινιαστούν με αγιασμό 

και άλλες μηχανές στην Αντί-
παρο, όπως ψύκτες κρύου 
νερού, μηχανές παγωτού, 
μηχανήματα αυτόματης πώ-
λησης coca – cola και άλλων 
αναψυκτικών, μηχανές dra�  
μπύρας ακόμα και αυτόματα 
καζανάκια που λειτουργούν 
με φωτοκύτταρο…

Απολαύστε δελτίο τύπου:     

Η ανακοίνωση 
του Δήμου

«Παρουσία του Αντιπερι-
φερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. 
Γ. Μακρυωνίτη, του Περιφε-
ρειακού Συμβούλου κ. Τζα-
νακόπουλου, της Δημοτικής 
Αρχής και συμπολιτών μας, 
πραγματοποιήθηκαν την Κυ-
ριακή 8 Δεκεμβρίου τα εγκαί-
νια των μονάδων πόσιμου 

νερού που εγκαταστάθηκαν 
και λειτουργούν στο νησί μας.

Πρόκειται για τρεις μο-
νάδες εκ των οποίων η μία 
είναι από πρόγραμμα και 
χρηματοδότηση της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου και οι 
άλλες δύο από ιδίους πό-
ρους του Δήμου Αντιπάρου. 
Τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο 
κ. Μακρυωνίτης αλλά και ο κ. 
Τζανακόπουλος στην ομιλία 
τους τόνισαν τη σπουδαιό-
τητα του έργου αυτού: Στην 
άριστη ποιότητα του νερού 
που παράγεται, στο οικονο-
μικό όφελος που έχουν τα 
νοικοκυριά από την παροχή 
αυτή και στην προστασία του 
περιβάλλοντος, αφού χιλιά-
δες πλαστικά μπουκάλια θα 
σταματήσουν να καταλήγουν 

«Μεγάλα» έργα στην Αντίπαρο

...ενώ η δημοτική αρχή παρέλαβε ένα 
μεγάλο αποθεματικό κεφάλαιο 

που είχε αφήσει στο ταμείο η πρώην 
πρόεδρος κα Μανέτα, εντούτοις, 

πέρασαν τέσσερα ανεκμετάλλευτα 
χρόνια...

στα σκουπίδια  και στη θά-
λασσα. Χαιρετισμό απέστει-
λαν ο Υπουργός Εργασίας 
κ. Βρούτσης και η Αντιπα-
ριφερειάρχης κα Φτακλάκη 
οι οποίοι δεν μπόρεσαν να 
παραστούν. Και οι δύο όμως 
τόνισαν τη σπουδαιότητα του 
έργου αυτού επιβραβεύοντας 
την πρωτοβουλία του Δήμου 
και τη σημαντική συμβολή 

του με την προμήθεια δύο 
ακόμη μονάδων. Την εκδή-
λωση κάλυψε τηλεοπτικά το 
Syros TV1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 
συμπολίτες μας έχουν ανα-
γνωρίσει την αναγκαιότητα 
των μονάδων με αποτέλεσμα 
καθημερινά να αυξάνεται ο 
αριθμός αυτών που τις χρη-
σιμοποιούν για το σπίτι τους 

και τις οικογένειές τους».
Μετά την ανάγνωση του 

κειμένου, ευχόμαστε Χρόνια 
Πολλά, ευτυχισμένο το 1950 
στο «ασπρονήσι» … 

Υ.Γ: Απορούμε πως δεν 
παρευρέθηκε στις εκδηλώ-
σεις ο Μαυρογιαλούρος και 
άφησε μόνους να «τελετουρ-
γήσουν» οι Γκρούεζες. 
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Για τα αεροδρόμια
Απών ο δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης 
από συνάντηση κορυφής
για τα προβλήματα αεροδρομίων Κυκλάδων

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ Κυκλάδων έγινε γνωστό με σχετική ανακοίνωση ότι πραγματο-
ποιήθηκε στις 11 Δεκεμβρίου έκτακτη συνάντηση μεταξύ του Διοικητή της ΥΠΑ (Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας), Δημητρίου Κούκη, του Υποδιοικητή της ΥΠΑ, Γρηγορίου Νανίδη 
καθώς και τεχνικού κλιμακίου της ΥΠΑ, του Διευθυντή Διοίκησης και Υπηρεσιών Εδάφους της 
Aegean, Ιωσήφ Μαστοραντωνάκη, του Υπεύθυνου Πτητικών Θεμάτων της Olympic Air,  Αθα-
νασίου Μάρκου, του Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων, Γεώργιου Πουσσαίου, Δημάρχου Σύρου 
– Ερμούπολης, Γιάννη Δεκαβάλλα και του Προέδρου του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Γιάννη 
Ρούσσου, ως επόμενο βήμα στις πρόσφατες συναντήσεις που είχαν προηγηθεί τον Οκτώβριο 
που μας πέρασε. Θυμίζουμε ότι οι συναντήσεις εκείνες είχαν γίνει ενόψει της συγχώνευσης 
Aegean και Olympic Air.

Σε εκείνες τις πρώτες συναντήσεις είχε παραστεί ο δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης, 
ο πιλότος του αεροπλάνου υγείας της Πάρου και πρώην δημοτικός σύμβουλος της «Πάρος 
ΑΞΙΑ» Ευ. Ακάλεστος, καθώς και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου Απ. Αλιπράντης. 
Υπενθυμίζουμε ότι τότε, ο Απ. Αλιπράντης είχε γυρίσει στην Πάρο και είχε θριαμβολογήσει για 
το πόσα καλά θα προκύψουν για την Πάρο από τις συνομιλίες που είχαν κάνει ο ίδιος και ο 
δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης. Τότε, στη συνάντηση είχαν πάει όλοι οι δήμαρχοι από την 
Ελλάδα που ανήκουν στους αεροπορικούς προορισμούς που επιδοτούνται από το κράτος για 
να εκτελούνται δρομολόγια, αφού τα αεροδρόμια είναι προβληματικά για διάφορους λόγους.

Μετά τις φιγούρες, απόντες …
Τώρα, που οι επαφές εξειδικεύονται και αφορούν στις Κυκλάδες, ένα μόλις μήνα μετά τις 

θριαμβολογίες, κανείς από τους εκπροσώπους της Πάρου δεν βρέθηκε στις συναντήσεις.
Η ηγεσία της Σύρου, εμφανίστηκε με όλες τις «δυνάμεις» (Δήμος, Εμπόριο) και όπως προ-

κύπτει από τις ανακοινώσεις, η Σύρος οδεύει ολοταχώς προς ενίσχυση της σύνδεσης της από 
αέρος, χωρίς μάλιστα κανένα ιδιαίτερο κόστος. Με έναν ασφαλτοτάπητα, πρόκειται να αποκτήσει 
τη δυναμικότητα μεταφοράς που θα έχει το νέο αεροδρόμιο της Πάρου (αεροπλάνα 68 έως 
78 θέσεων), όποτε τελειώσει, και ενώ θα έχουν δαπανηθεί δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και 
ατέλειωτα χρόνια υπομονής.

Αδιάφοροι και ασυνεπείς οι εκπρόσωποι της Πάρου, απουσίαζαν από μία απολύτως 
εξειδικευμένη συνάντηση σε επίπεδο κορυφής που αφορούσε τα αεροδρόμια των Κυκλάδων. 
Σημειώνουμε ότι η Πάρος έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα στο αεροδρόμιο της από τη Σύρο και 
τη Νάξο, δηλαδή τους άλλους δύο προορισμούς που κυνηγούν μετά μανίας τη δυνατότητα να 
παρακολουθήσουν τουριστικά τη Μύκονο και τη Σαντορίνη.  

Τα στοιχεία
Η ανακοίνωση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων το οποίο στη συνάντηση εκπροσώπησε ο πρό-

εδρος του, επιχειρηματίας Σύρου Γ. Ρούσσος αναφέρει: «Από πλευράς των εκπροσώπων της 
αυτοδιοίκησης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, τέθηκε επιτακτικά η ανάγκη της βελτίωσης 
των υποδομών των αεροδρομίων του Νομού, υποδομές οι οποίες δημιουργούν έλλειμμα 
ανταγωνιστικότητας σε σχέση με άλλες περιοχές, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις γραμμές 
δημοσίου συμφέροντος. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε από τον κ. Μάρκου πλήρες και τεκμηρι-
ωμένο σχέδιο της Olympic Air για τη συνέχιση των απαιτούμενων ενεργειών στα αεροδρόμια 
Μήλου, Νάξου, Πάρου και Σύρου, στα οποία εκτελούνται δρομολόγια δημόσιας υπηρεσίας με 
στόχο είτε την αύξηση θέσεων στα αεροπλάνα Dash 8 (37 θέσεων) ή την υποδοχή μεγαλύτερης 
χωρητικότητας αεροσκαφών Q400 (78 θέσεων)».

Αφού συζητήθηκαν τα γενικά, μετά η συζήτηση ασφαλώς αναπτύχτηκε με άμεση λύση για 
τη Σύρο, αφού οι βασικοί παρευρεθέντες εκπροσωπούσαν την πρωτεύουσα των Κυκλάδων. 
Η ανακοίνωση αναφέρει:

«[…] αλλαγή της σύμβασης μεταξύ Δημοσίου και Οlympic Air ώστε να δηλωθεί ως εναλλακτικό 
μέσο το αεροσκάφος Q400 (78 θέσεων). Μόλις  ολοκληρωθούν οι νομικές διαδικασίες, 
το προκύπτων αποτέλεσμα θα είναι η άμεση δρομολόγηση του Q400 στο αεροδρόμιο 
της Σύρου, με αρχικά λιγότερους επιβάτες μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες βελτίωσης 
για να αυξηθούν οι θέσεις. Για τη Σύρο ζητήθηκε επιπλέον η ασφαλτόστρωση του υπάρχοντος 
αεροδιάδρομου μέχρι τα 1200 μέτρα.

Τελικός στόχος των παραπάνω ενεργειών είναι το Q400 να μπορεί να προσγειώνεται σε όλα 
τα αεροδρόμια δημόσιας υπηρεσίας του Νομού. Το μέγεθος των παρεμβάσεων που απαιτείται 
καθώς και οι ιδιαιτερότητες του κάθε αεροδρομίου θα καθορίσουν τη χρονική σειρά δρομολό-
γησης του συγκεκριμένου αεροσκάφους στα εκάστοτε αεροδρόμια […]».

Η Σύρος λοιπόν, θα είναι η πρώτη που θα ωφεληθεί άμεσα από τις συνομιλίες και τις παρεμ-
βάσεις που συμφωνούνται σε αυτές. Όλοι οι άλλοι, θα ακολουθήσουν κάποτε …

Έτσι, βουλιάζει η Πάρος, οπισθοχωρεί και ηττάται. Γιατί οι νυν εκπρόσωποι της είναι για μία 
εμφάνιση. Με τους πολλούς. Χωρίς επιμονή και διάρκεια. Χωρίς σχέδιο και στόχους.

Ομιλία
Ν. Συρμαλένιου 
στη Βουλή
Για τον προϋπολογισμό

ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ εβδομάδα συζητήθηκε στη Βουλή 
ο προϋπολογισμός για το έτος 2014. Κατά τη συζήτη-
ση αυτή το λόγο έλαβε και ο βουλευτής Κυκλάδων του 
ΣΥΡΙΖΑ Ν. Συρμαλένιος ο οποίος μίλησε για τα ζητήμα-
τα που αφορούν τις Κυκλάδες τα οποία συνδέονται με 
τον προϋπολογισμό. Ακολουθεί τμήμα της ομιλίας του:

Τοποθέτηση Νίκου Συρμαλένιου στη Βουλή για 
τον Προϋπολογισμό:

Το πρωτογενές πλεόνασμα χτίζεται πάνω στα 
ερείπια της ύφεσης

Στην τοποθέτηση του για τον προϋπολογισμό του 2014, 
ο Νίκος Συρμαλένιος, μεταξύ άλλων, είπε:

«…Θα αναφερθώ καταρχήν σε δύο ζητήματα που 
έθεσαν οι προηγούμενοι υπουργοί και ο αποχωρήσας 
υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου Μ. Βαρβιτσιώτης. Σήμερα 
του Αγίου Νικολάου γιορτάζουν οι ναυτικοί, αλλά πρέπει 
να σημειώσουμε ότι εξαιτίας των πολιτικών σας, η ανεργία 
των ναυτικών μέσα σ’ ένα χρόνο αυξήθηκε κατά 21 % και 
σήμερα έχουμε 4.000 ναυτικούς άνεργους, δηλαδή το 25 
% των ενεργών ναυτικών.

Επίσης, πριν λίγο ο κ. Μαυραγάνης, άνθρωπος χαμηλών 
τόνων, διέψευσε σε χαμηλούς τόνους τη συνέντευξη του 
κ. Στουρνάρα στη Λιμπερασιόν, όπου έβαλε και πάλι το ζή-
τημα της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ 
στο Αιγαίο. Ζητάμε επιτέλους να εμφανιστεί στη Βουλή ο 
κ. Στουρνάρας και να διαψεύσει σε υψηλούς τόνους το 
ενδεχόμενο αυτό.

Σε σχέση με τον Προϋπολογισμό, εκείνο που θέλω 
να πω είναι ότι,  ο Π/Υ του 2014 συνεχίζει ανελέητα τον 
αντικοινωνικό, αντιαναπτυξιακό, νεοφιλελεύθερο δρόμο 
εξυπηρέτησης των δανειστών και των μεγάλων συμφε-
ρόντων εγχώριων και ξένων, προωθώντας το μοντέλο 
οριστικής διάλυσης του κοινωνικού κράτους, κατεδάφισης 
της δημόσιας υγείας και παιδείας, εξωθώντας στη βίαιη 
προλεταριοποίηση τη μικρομεσαία τάξη και στην «κινεζο-
ποίηση» τους μισθωτούς και τους εργαζόμενους

Το πρωτογενές πλεόνασμα που το εμφανίζετε ως 
το μεγάλο επίτευγμα της πολιτικής σας, αν ερχόταν ως 
αποτέλεσμα οικονομικής ανάπτυξης και παραγωγικής 
ανασυγκρότησης της χώρας θα το χαιρετίζαμε, τώρα όμως 
βασίζεται στα οικονομικά και κοινωνικά ερείπια. Και δεν 
το λέμε μόνο εμείς. Διαβάστε σημερινή ανακοίνωση της 
ΔΑΚΕ Ιδιωτικά Τομέα, που λέει ακριβώς αυτό. Το πρωτο-
γενές πλεόνασμα αποτελεί ένα ρευστό στοιχείο δια πάσαν 
χρήσιν και εκμετάλλευση (2.9 δισ. λέγατε το Σεπτέμβριο, 
τώρα 812 εκατ., ενώ η οριστικοποίηση του θα εγκριθεί 
από τη Eurostat τον Απρίλιο) και χτίζεται πάνω στα ερείπια 
της ύφεσης.

Θέλετε να σας πω συγκεκριμένα πως επιτυγχάνεται το 
πρωτογενές πλεόνασμα στα νησιά μας; Τα νησιά έχουν 
γυρίσει κάποιες δεκαετίες πίσω, έχουν κλείσει σημαντικές 
υπηρεσίες (Εφορίες, ΙΚΑ, κλπ), έχουν κλείσει Επιθεωρήσεις 
Εργασίας. Επαίρεται ο κ. Βρούτσης ότι το Ν. Αιγαίο έχει 
μόνο 2% ανασφάλιστη εργασία. Πώς να μην έχει αφού 
δεν υπάρχουν υπηρεσίες για να μετρηθεί, ούτε καν στη 
Σαντορίνη, ούτε στη Μήλο, ούτε στη Σίφνο, στη Σέριφο 
κλπ. Έχουμε νησιά χωρίς πλοία και γιατρούς (υπάρχουν 
νησιά χωρίς κανένα γιατρό ούτε αγροτικό). Μειώνετε τον 
προϋπολογισμό του νοσοκομείου της Σύρου από 4,3 εκατ. 
στα 3,2 εκατ., που σημαίνει περικοπές σε όλα τα Κέντρα 
Υγείας των νησιών.

Σε ότι αφορά τον Π/Υ του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου συνολικά σε σχέση με το 2013 μειώνεται κατά 
30 εκατ. ευρώ. Σχετικά με το φόρο πλοίων, την περίφη-
μη πλέον εθελοντική συνεισφορά των εφοπλιστών που 
προβλέπει για το 2014 (139 εκατ) αυξημένη σε σχέση με 
αυτή του 2013 (59 εκατ.). Σας ρωτάμε είναι δυνατόν να 
θεωρείτε ότι με αυτό τον τρόπο φορολογείτε δίκαια ένα 
κλάδο που προσκομίζει υπερκέρδη σε παγκόσμια κλίμακα, 
που σύμφωνα με τo τμήμα μελετών της Golden Destiny, 
προχωρά σε παραγγελίες πλοίων δεκάδων-11 δισ. δολά-
ρια μόνο για το διάστημα Ιανουάριος – Οκτώβριος 2013 
στην Κίνα, στην Κορέα και αλλού, όταν την ίδια στιγμή 
οι ναυτεργάτες πληρώνουν φορολογία για το 2013 της 
τάξης των 57 εκατ. Αλήθεια γιατί μας 
αποκρύπτετε τα στοιχεία της αλληλογρα-
φίας μεταξύ των υπουργείων Ναυτιλίας 
και Οικονομικών που αναφέρεται στην 
ανάγκη φορολόγησης των εφοπλιστι-
κών εταιρειών κατ’ επιταγή μάλιστα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής με επιστολή της 
τον Αύγουστο του 2012;

Την ίδια στιγμή Η ναυτιλιακή πολιτική 
της κυβέρνησης έχει αποτύχει σε όλους 
τους τομείς, καθώς:

Συνεχώς φεύγουν πλοία από την 
ελληνική σημαία. Σύμφωνα με τα τε-
λευταία στοιχεία της Στατιστικής Αρχής 
τον Σεπτέμβριο τα πλοία με ελληνική 

σημαία κατέγραψαν νέα μείωση κατά 2,7%. Το Ναυτιλιακό 
Συνάλλαγμα καταρρέει: Σύμφωνα με στοιχεία της Τράπεζας 
της Ελλάδας το 9μηνο (Ιανουάριος- Σεπτέμβριος) υπήρξε 
μείωση του ναυτιλιακού συναλλάγματος σε σχέση με το 
αντίστοιχο περυσινό 9μηνο κατά 11,1% Μειώνονται οι 
επιβάτες από-επιβίβασης (home - porting) στην κρουα-
ζιέρα: το 10μηνο του 2013 (Ιανουάριος – Οκτώβριος) η 
επιβατική κίνηση αποεπιβίβασης (home porting) παρουσί-
ασε, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΛΠ μείωση κατά 3,62%.

Σε ότι αφορά τις υπόλοιπες μειώσεις στον Π/Υ του 
υπουργείου: Το κύριο μέρος αυτής της μείωσης αφορά 
στις μεταβιβαστικές πληρωμές οι οποίες αναφέρονται 
στην επιδότηση των άγονων γραμμών. Και εδώ πρέπει να 
σημειώσουμε την αλχημεία οι μεταβιβαστικές πληρωμές 
να μεταφέρονται και να εμφανίζονται στα κονδύλια του 
Λιμενικού Σώματος, εμφανίζοντας δήθεν ενίσχυση των 
λειτουργικών και λοιπών δαπανών ενός Σώματος που τα 
τελευταία χρόνια υποφέρει από μισθολογική υποβάθμιση, 
από ελλιπή πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, 
ενώ καλείται να εκπληρώσει τα δύσκολα καθήκοντα του με 
ελάχιστα μέσα (σκάφη, αναλώσιμα και καύσιμα), βάζοντας 
σε κίνδυνο την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητά του.

Ο ΣΥΡΙΖΑ στα πλαίσια του Προγράμματος για την πα-
ραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας έχει επεξεργαστεί 
πρόταση για την Ακτοπλοΐα. Σε αντίθεση με σας, ο ΣΥΡΙΖΑ 
έχει συγκεκριμένο σχέδιο και πρόγραμμα για μια Ακτοπλοΐα 
κοινωνικό αγαθό, αυτονόητο κοινωνικό δικαίωμα για μετα-
κίνηση των επιβατών και των εμπορευμάτων τόσο από και 
προς τα νησιά και την ηπειρωτική Ελλάδα, όσο και μεταξύ 
τους, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο την κα-
λοκαιρινή – τουριστική περίοδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωρήσει 
άμεσα στη σύσταση ενός δημόσιου – κοινωνικού φορέα 
Ακτοπλοΐας με συνεργασία κράτους και αυτοδιοίκησης.

Επίσης έχει επεξεργαστεί προτάσεις για:
1)Την αύξηση των φορολογικών εσόδων από την πλοι-

οκτησία με την επανεξέταση του φορολογικού πλαισίου 
που διέπει τις ναυτιλιακές εταιρείες από μηδενική βάση 
με την κατάργηση των προκλητικών φοροαπαλλαγών και 
την ουσιαστική συνεισφορά του εφοπλιστικού κεφαλαίου 
στα φορολογικά έσοδα

2) Την αύξηση της απασχόλησης των ελλήνων ναυ-
τικών: Με την αναθεώρηση των νόμων που διέπουν τις 
οργανικές συνθέσεις και που θα οδηγήσουν σε σημαντική 
αύξηση της απασχόλησης στο ναυτικό επάγγελμα, στην αύ-
ξηση του ναυτιλιακού συναλλάγματος και στην αύξηση της 
εισροής ναυτιλιακού συναλλάγματος. Αντίστοιχες παρεμ-
βάσεις θα επιδιωχθούν και στην ακτοπλοΐα με την αλλαγή 
των τελευταίων νόμων που μειώνουν την απασχόληση.

3) Τη δημιουργία ενός πλαισίου που θα ενισχύσει τα 
πολλαπλασιαστικά οφέλη της ναυτιλίας για την οικονομία: 
Η στήριξη της κυβέρνησης στη ναυτιλία δεν μπορεί παρά 
να συνδέεται με δράσεις που θα ενισχύουν δραστηριότητες 
εντός της Ελλάδας όπως πχ την ενίσχυση της ναυπηγο-
επισκευαστικής βιομηχανίας, με επεξεργασία κλαδικής 
πολιτικής και τη δημιουργία ενιαίου ναυπηγοεπισκευαστι-
κού φορέα. Η ενίσχυση αυτών των δραστηριοτήτων θα 
οδηγήσουν σε ενίσχυση των φορολογικών εσόδων με 
άμεσο και έμμεσο τρόπο.

4) Την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου που αφορά 
στη φορολογία των πλοίων αναψυχής

5) Τον εξορθολογισμό της διαχείρισης των πόρων του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και του Λιμενικού Σώματος και τη 
σταδιακή αύξηση για δράσεις που αφορούν στην εξυπη-
ρέτηση κοινωνικών αναγκών.

6) Τον ανασχεδιασμό της οργανωτικής δομής του 
Υπουργείου και του Λιμενικού Σώματος με στόχο τη βελ-
τίωση της αποτελεσματικότητας τους χωρίς μειώσεις 
προσωπικού.

7) Την πλήρη λειτουργία των επισκευαστικών βάσεων 
του Λιμενικού Σώματος ώστε να μην σπαταλούνται εκα-
τομμύρια σε ιδιωτικές εταιρείες για τη συντήρηση των 
σκαφών με αμφίβολα αποτελέσματα.

8) Την αξιοποίηση του ΠΔΕ και των κοινοτικών πό-
ρων σε στοχευμένες δράσεις που θα βελτιώνουν την 
κοινωνική αποτελεσματικότητα των δαπανών και δεν θα 
συνδέονται με την εξυπηρέτηση εφοπλιστικών και άλλων  
συμφερόντων.

9) Τη δημιουργία ισχυρού ελεγκτικού μηχανισμού για 
τον έλεγχο της εισφοροδιαφυγής, της απόδοσης κρατή-
σεων επί των εισιτηρίων της ακτοπλοίας καθώς και των 
τελών ελλιμενισμού με την αξιοποίηση των σύγχρονων 
τεχνολογιών και της πληροφορικής

Για όλους τους παραπάνω λόγους, καταψηφίζουμε 
βεβαίως τον προϋπολογισμό και είναι σίγουρο ότι αυτός 
θα είναι και ο τελευταίος σας…»


