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ΑΠΟ ΤΟ σύλλογο εργαζόμενων στη ΔΕΥΑΠ δημοσιοποιήθηκε 
την εβδομάδα που πέρασε ανακοίνωση με την οποία γίνεται μία 
προσπάθεια να ενημερωθούν οι Παριανοί πολίτες για τις επερχό-
μενες εξελίξεις στον τομέα των δημοτικών οργανισμών από τις 
μνημονιακές πολιτικές της συγκυβέρνησης. Το κείμενο αποτελεί 
μία έγγραφη αναφορά για όσα ακούγονται ότι μέχρι τα Χριστού-
γεννα ή αμέσως μετά θα καταργηθούν οι δημοτικές υπηρεσίες 
σαν την ΔΕΥΑΠ και την ΚΔΕΠΑΠ προκειμένου να προετοιμαστεί 
το επόμενο κύμα απολύσεων και διαθεσιμοτήτων (απολυμένοι 
εν αναμονή) που έχει δεσμευτεί να προσφέρει στην τρόικα η 
παρούσα κυβέρνηση.

Καμπανάκι για 
τα μελλούμενα
κραυγή αγωνίας για το 

υπάρχον πολιτικό δυναμικό

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΥΑΠ

ΣΤΙΣ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ συνεδρίασε στην αίθου-
σα Δημοτικού Συμβουλίου  η Ολομέλεια των 
φορέων και πολιτών για την Υγεία, με δύο 
κύρια θέματα ημερήσιας διάταξης: πρώτον, 
τα ζητήματα λειτουργίας του «Συντονιστικού» 
και δεύτερον, τη λήψη οριστικών αποφάσεων 
για την περαιτέρω κλιμάκωση του αγώνα των 
πολιτών της Πάρου και της Αντιπάρου για την 
υπεράσπιση της δημόσιας Υγείας στα νησιά μας 
με την αποκατάσταση μίνιμουμ – έστω – δυνα-
τοτήτων ασφαλούς περίθαλψης των πολιτών.

Στη συνεδρίαση
Η συνεδρίαση άρχισε με ενημέρωση από 

τον προεδρεύοντα Κ. Αργουζή για την κατά-
σταση που έχει διαμορφωθεί στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου, μετά την αποχώρηση του παθολόγου 
λόγω λήξης της σύμβασής του, καθώς και της 
επικείμενης λήξης των συμβάσεων στο τέλος 
του μήνα, άλλων δύο γιατρών, του καρδιολό-
γου και του γυναικολόγου, με αποτέλεσμα την  
περαιτέρω μείωση της δυνατότητας παροχής 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης προς τους πολίτες 

και επαναφορά της πρότερης «πολύ άσχημης 
κατάστασης» στο Κ. Υγείας, από το επίπεδο της 
«ανεπαρκούς». Στο πλαίσιο της ίδιας ενημέρω-
σης, καμία ουσιαστική διαφοροποίηση προς 
το καλύτερο δεν διαφαίνεται στον τομέα των 
νοσηλευτών, αλλά και του ΕΚΑΒ.

Τα λειτουργικά
και οι αποφάσεις
Σε ό,τι αφορά στον τρόπο οργάνωσης λει-

με απόφαση της Ολομέλειας του Συντονιστικού για την Υγεία!

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ
ΣΕ ΠΑΡΟ & ΑΝΤΙΠΑΡΟ

Για τον μήνα Νοέμβριο

9 Για τις ημέρες 25 - 26/11 (Δευτέρα - Τρίτη)
• Σπάλα ή Μπούτι χοιρινό με οστό σε τιμή έκπληξη 
• Χαρτί υγείας Delica 8 ρολά 1,50 €  
• Frenchs μουστάρδα squeeze 397γρ. 1+1 δώρο 3,36 €

9 Για τις ημέρες 27 - 28/11 (Τετάρτη - Πέμπτη)
• Κοτόπουλο μπούτι κατεψυγμένο 1500 γρ Crf Discount 2.99 €
• Λουκάνικα χωριάτικα 600γρ 1,50 €
• Λευκό τυρί αγελάδας το κιλό 3,99 €
• Τομάτες το κιλό 0,97 € 

9 Για τις ημέρες 29 - 30/11 (Παρασκευή - Σάββατο)
• Τσιπούρες το κιλό 5,99 €
• Ουίσκι Teacher’s 700ml 11,90 €
• Απορρυπαντικά πλυντηρίου ρούχων σε σκόνη 55 μεζ. Ariel 9,90 €
• Όλο το χύμα κρέας (εκτός αρνιά – κατσίκια – κοτόπουλα) 30% φθηνότερα 

Διανομές στην Αντίπαρο κάθε Τετάρτη και Σάββατο με αγορές άνω των 200 ευρώ
Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των προϊόντων
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Αδιαφορώντας για την εξαπάτηση των Παριανών
που επί 30 χρόνια τους υπόσχονται νέο αεροδρόμιο
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ΕΔΡΑ:
Παροικιά Πάρου

Διασταύρωση Γκίκα
Τ.: 22840 28150-1-2

Φ.: 22840 22405
email: asp1@otenet.gr

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΕΚΔΟΤΗΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δραγάτης Κώστας
Τ.: 6977 695669

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ:
Μαρία Βάσ/κου

ARTWORK:
Ραγκούση Ευγενία

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ-ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ:
Τ.: 22840 28150
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:

Εξοφλούνται στα γραφεία
της εφημερίδας μας

και για τους συνδρομητές της Αθήνας
κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ:
Δημόσιες Υπηρεσίες-Τράπεζες: 180€

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

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ: Ευρώπη 175€
Αμερική, Αυστραλία 200$

Ποδοσφαιρικός Αγώνας

ΦΙΛΙΚΟΣ ποδοσφαιρικός αγώνας των παλαιμάχων του 
Νηρέα Νάουσας με το Σύνδεσμο Παλαιμάχων ΑΕΚ διε-
ξήχθη τη Δευτέρα 18/11/13 στο Δημοτικό Στάδιο Πάρου. 

Κέρδισε τις εντυπώσεις των περίπου 200 θεατών 
που τον παρακολούθησαν. Οι «κιτρινόμαυροι» της ΑΕΚ 

επικράτησαν 6 - 3 των αντίστοιχων του Νηρέα μέσα σε 
κλίμα ενθουσιασμού και συγκίνησης. Τα έσοδα του αγώνα 
διατέθηκαν στο Α’ Πρότυπο Εθελοντικό Κέντρο ΑΜΕΑΙ 
Νάουσας Πάρου.

Το Δ.Σ. του ΑΜΕΣ Νηρέα συνεχάρη τους παλαιμάχους 
και ευχαρίστησε όλους όσους βοήθησαν στην διεξαγωγή 
του αγώνα.

&Δρόμοι Ελευθερίας'

TΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17 Νοεμβρίου στην παραλία της Αλυκής, 
για 15Η συνεχή χρονιά, πραγματοποιήθηκαν οι αγώνες  
«δρόμοι ελευθερίας» στο  πλαίσιο των  εκδηλώσεων 
για την επέτειο του Πολυτεχνείου με στόχο την καλλιέρ-
γεια του μηνύματος του ομαδικού πνεύματος και του «ευ 
αγωνίζεσθαι». Στους αγώνες συμμετείχαν 120  μαθητές 
από  σχολεία όλης της Πάρου και της Αντιπάρου.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αγκαιριάς με ανα-
κοίνωσή του ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στη διοργά-
νωση.

ΑΠΟΤΕΛΕΙ θλιβερή κατά-
ντια του δημοτικού συμβου-
λίου Πάρου και χαρακτηριστι-
κό παράδειγμα της βαθύτατης 
παρακμής που διανύει υπό το 
δήμαρχο Πάρου Χρ. Βλαχο-
γιάννη τα τελευταία χρόνια, 
να εκδίδεται κοινό ψήφισμα 
(όλων των παρατάξεων) κα-
ταγγελίας εναντίον ερώτησης 
κοινοβουλευτικού ελέγχου 
που κατάθεσε βουλευτής 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο 
για υπόθεση κοινού οφέ-
λους της κοινωνίας της Πά-
ρου. Πόσο μάλλον, που από 
την πράξη κοινοβουλευτικού 
ελέγχου αποκαλύφθηκε 
όλο το εύρος των ψεμάτων 
που μας «πωλούν» για το 
νέο αεροδρόμιο τις τελευ-
ταίες τρεις δεκαετίες τα δύο 
κόμματα (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ)  της 
καταστροφής της χώρας 
όπως την ζούμε σήμερα, κα-
θώς και οι τοπικοί «σωτήρες» 
εκπρόσωποι τους που κατά 
καιρούς διοίκησαν το Δήμο 
Πάρου ή άλλους σημαντικούς 
τοπικούς φορείς μέχρι και τις 
ημέρες μας.  

Στις 20|11 δημοσιοποι-
ήθηκε το κοινό ψήφισμα 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πάρου εναντίον της Ρ. Μα-
κρή, παρά του ότι στις 9|11 
είχαν δημοσιευθεί από την 
εφημερίδα μας οι σημαντι-
κότερες αποκαλύψεις από 
τον ογκώδη φάκελο των 
κρατικών εγγράφων που κα-
τατέθηκαν στη Βουλή λόγω 
της ερώτησης Μακρή, που 
αποκάλυπταν την πολιτική 
απάτη που έχει συντελεστεί 
εις βάρος του Παριανού λαού 
σε σχέση με την μη ύπαρξη 
επαρκούς αεροδρομίου στην 
Πάρο από το 1980 που πρω-
τοδιατυπώθηκε το αίτημα για 
μεγαλύτερο αεροδρόμιο, μέ-
χρι και σήμερα.

Ντροπή
1) Είναι ντροπή να επικα-

λούνται τοπικοί πολιτικοί εγ-
γράφως ανύπαρκτα κεφά-
λαια του Συντάγματος για 
να ψευδοαιτιολογήσουν με 
φασισμό δικαίωμα που δήθεν 
δεν έχει ο κάθε βουλευτής να 

ασκεί τα καθήκοντα του, όταν 
η ερώτησή του δεν εκπρο-
σωπεί πλειοψηφίες (Βλέπε 
σημείο 1). Ακόμα και αν αυτό 
συνέβαινε με την κοινοβου-
λευτική δραστηριότητα της Ρ. 
Μακρή, θα ήταν δημοκρατικό 
και απόλυτα νόμιμο δικαίωμά 
της να εκπροσωπήσει μειο-
ψηφία με ακλόνητη τεκμηρί-
ωση ότι το κάνει στο όνομα 
του δημοσίου συμφέροντος.
Δεν μπορούν να διατυπώνο-
νται τόσο μεγάλες μπαρού-
φες εγγράφως από ντόπιους 
πολιτικούς. Αντίθετα, έχουμε 
πολλή μεγάλη ανάγκη να μας 
εκπροσωπούν τοπικοί πολιτι-
κοί που θα έχουν τη δυνατό-
τητα να αντιλαμβάνονται τις 
λεπτές αποχρώσεις σε έγ-
γραφα και δηλώσεις, για την 
άσκηση αποδοτικής πολιτικής 
μέσα στο εξαιρετικά δύσκολο 
πολιτικό περιβάλλον της κρί-
σης, προκειμένου η Πάρος να 
αντέξει και να προοδεύσει. 

2) Είναι ντροπή να διατυ-
πώνει επιχείρημα καταγγε-
λίας σύσσωμο το δημοτικό 
συμβούλιο εναντίον οποιου-
δήποτε, στη συγκεκριμένη 
περίπτωση εναντίον βου-
λευτή κόμματος, όταν δεν 
έχει παρατηρήσει κανείς 

εκ των μελών του ότι το επι-
χείρημα με βάση το οποίο 
καταγγέλλουν τη βουλευτή 
σαν συντάκτη του, δεν ανή-
κει στην βουλευτή, αλλά σε 
δημοσίευμα που παραθέτει 
εντός εισαγωγικών στην 
ερώτησή της η βουλευτής 
προς τα αρμόδια υπουργεία, 
για να απαντήσουν (Βλέπε 
σημείο 2).

Η Ρ. Μακρή ποτέ δεν έγ-
γραψε ότι: θα «αποτελεί 
πολυτέλεια» το νέο αε-
ροδρόμιο της Πάρου. Αυτό 
γραφόταν σε δημοσίευμα 
εφημερίδας που παρέθεσε 
η βουλευτής προς τα υπουρ-
γεία. Οι «φωστήρες» του 
ομόθυμου «κατηγορητηρίου» 
του δημοτικού μας συμβου-
λίου συνέγραψαν και συνυ-
πέγραψαν ψήφισμα, χωρίς 
να έχουν δει ότι αυτό που 
αποδίδουν στην Ρ. Μακρή για 
να την «δικάσουν», βρίσκε-
ται εντός εισαγωγικών, όπου 
στην ελληνική γραμματική 
σημαίνει παράθεση λόγου 
τρίτου!

3) Είναι ντροπή Παριανοί, 
δημοτικοί σύμβουλοι να πι-
στοποιούν εγγράφως ότι οι 
κυβερνήσεις των τελευταίων 
τεσσάρων δεκαετιών οι οποί-

ες εξαπάτησαν το νησί μας 
και δεν του έδωσαν τη δυνα-
τότητα σε εύλογο χρόνο να 
αποκτήσει ένα επαρκές αε-
ροδρόμιο, να «ξεπλένουν» 
μέσα σε ένα τέτοιο κωλό-
χαρτο ψεύτες υπουργούς, 
ψεύτες βουλευτές, κάποιους 
συγκεκριμένους ψεύτες τοπι-
κούς πολιτικούς αποδεδειγ-
μένα πια, αλλά ακόμα και 
κάποιους που ήταν εναντίον 
της κατασκευής του αερο-
δρομίου!!! (Βλέπε σημείο 3).
Δεν είναι ντροπή επειδή κά-
ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι 
έχουν ψηφίσει ή και ανήκουν 
στη ΝΔ ή το ΠΑΣΟΚ ή υπήρ-
ξαν (και υπάρχουν) στον τοπι-
κό συνδυασμό του δημάρχου 
Α ή Β. Είναι ντροπή που, ενώ 
μετά από 33 χρόνια και βάλε, 
δεν έχουμε νέο αεροδρόμιο, 
εντούτοις, υπογράφεται 
από τους εκπροσώπους του 
Παριανού λαού σήμερα ότι 
εγκρίνουν και επιβραβεύουν 
την ΑΠΑΤΗ κυβερνήσεων 
και κάποιων τοπικών πολι-
τικών, ως διαχρονική προ-
σπάθεια υποστήριξης.

4) Είναι ντροπή για την 
παράταξη της αντιπολίτευσης 
Πάρος ΑΞΙΑ και ατομικά για 
τη Γρ. Πρωτολάτη (η οποία 
πρότεινε το ψήφισμα) να «ξε-
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Ξέπλυναν ΠΑΣΟΚ & ΝΔ
πλένει» τη δημοτική αρχή Χρ. 
Βλαχογιάννη ότι τάχα δίνει 
«μάχη» για την προώθηση 
του νέου αεροδρομίου (Βλέ-
πε σημείο 4) μετά μάλιστα 
από την παραδοχή και του 
ίδιου πια ότι ακόμα δεν υπάρ-
χει ούτε συνολικό έργο, ούτε 
χρηματοδότηση και ενώ έχει 
αποδειχθεί πλέον ότι στον Χρ. 
Βλαχογιάννη δεν οφείλεται 
ούτε μία λέξη από κάποιο 
έγγραφο προόδου για το 
έργο τα 7 τελευταία χρόνια 
που είναι δήμαρχος Πάρου.

Η ίδια ντροπή ισχύει για 
τον δημοτικό σύμβουλο που 
εκπροσωπεί την ΚΕΠΠ, Σ. 
Καστρουνή (του ΣΥΡΙΖΑ) και 
τον σύμβουλο της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης», Κ. Ροκονί-
δα (του ΚΚΕ) να καλύπτουν 
τόσο τη δημοτική αρχή Χρ. 
Βλαχογιάννη, αλλά πολύ πε-
ρισσότερο τις κυβερνήσεις 
ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. 

5) Μπορεί όμως όλη η 
ντροπή να είναι δική μας που 
γράψαμε αυτό το κείμενο.

Με μία προϋπόθεση: Να 
μας υπογράψουν όλοι όσοι 
υπέγραψαν το συγκεκριμένο 
κείμενο καταγγελίας κατά Ρ. 
Μακρή αδιαφορώντας για τις 
αποκαλύψεις των εγγράφων 
που παρήγαγε η ερώτησή 
της, ποια ακριβώς είναι ημέ-
ρα κατά την οποία μπορούν 
να εγγυηθούν στις Παριανές 
και τους Παριανούς ότι θα 
συντελεστεί το «έγκαιρη 
υλοποίηση του» το οποίο 
αναφέρουν στο ΣΗΜΕΙΟ 5. 
Όταν «ξεπλένεις» ενυπο-
γράφως αυτούς που έχουν 
ευθύνες για την μη ύπαρ-
ξη επαρκούς αεροδρομίου 
στην Πάρο για δεκαετίες, 
σημαίνει ότι γνωρίζεις μαζί 
τους τον «σωστό δρόμο» 
για την απόκτηση νέου αε-
ροδρομίου, άρα γνωρίζεις 
πότε θα τελειώσει το έργο 
και συνεπώς, μπορείς να 
δεσμευτείς υπεύθυνα στους 
πολίτες. Ας το κάνουν. Αλ-
λιώς, η ντροπή τους ανήκει.

Κ.Ν. ΔΡΑΓΑΤΗΣ

Το κείμενο
του Δ. Σ Πάρου

ΘΕΜΑ: Θέση Δημοτικού 
Συμβουλίου Πάρου σχετι-
κά με την επερώτηση της

Βουλευτού Μακρή Ρα-
χήλ για το Αεροδρόμιο 
Πάρου.

Το παρακάτω ψήφισμα 

του Δημοτικού Συμβουλίου 
Πάρου περιλαμβάνεται στην 
348/5-11-13 απόφασή του:

«Με αφορμή την υποβλη-
θείσα ερώτηση της βουλευ-
τού κ. Ραχήλ Μακρή του

κόμματος των Ανεξάρτη-
των Ελλήνων με θέμα «κατα-
σπατάληση πόρων και

εμπαιγμός του Ελληνικού 
Λαού για το αεροδρόμιο Πά-
ρου» , το Δημοτικό Συμβούλιο

Πάρου δηλώνει ότι:
H άσκηση του κοινοβου-

λευτικού ελέγχου (1) απο-
τελεί σαφώς αναφαίρετο 
συνταγματικά κατοχυρω-
μένο δικαίωμα του κάθε 
βουλευτή, και αποσκοπεί 
στην εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος 
του κοινωνικού συνόλου, 
το οποίο στην προκειμένη 
περίπτωση ταυτίζεται με 
το σύνολο του Παριανού 
Λαού, ο απαιτεί εδώ και χρό-
νια να αποκτήσει ένα σύγχρο-
νο, λειτουργικό και ασφαλές 
αεροδρόμιο.

Επειδή δεν θα μπορού-
σε ποτέ να αποτελεί πο-
λυτέλεια (2) ένα έργο που 
καλύπτει βασικές υποδομές 
του νησιού, βελτιώνει την οι-
κονομία, την ανάπτυξη, τον 
τουρισμό και την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων και των 
επισκεπτών μας, αλλά αντί-
θετα αποτελεί την ελάχιστη 
υποχρέωση της Πολιτείας 
απέναντι στην Πάρο και τους 
Παριανούς, που συμβάλλουν 
σημαντικά στην ανάπτυξη 
του Ελληνικού Τουρισμού 
και της Εθνικής Οικονομίας.

Ένα έργο υποδομής που 
ξεκίνησε από το 1995, και 
αποτέλεσε και αποτελεί πάν-
δημο αίτημα της κοινωνίας 
της Πάρου, (3) που υποστη-
ρίχθηκε διαχρονικά από 
τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, 
την Αυτοδιοίκηση, όλους 
τους τοπικούς φορείς και την 
συντριπτική πλειοψηφία των 
συμπολιτών μας, είναι ανε-

πίτρεπτο, για λόγους πολιτι-
κής σκοπιμότητας, να μπαίνει 
στην διελκυστίνδα της θεω-
ρίας κόστους – οφέλους, σε 
μια περίοδο που έχουν ήδη 
αρχίσει οι εργασίες υλοποί-
ησης του. Για όσους πιθανά 
δεν γνωρίζουν, η λύση της μη 
επέκτασης του υπάρχοντος 
αεροδρομίου έχει εξετασθεί 
και απορριφθεί από το 1996, 
από τεχνικούς από τις αρμό-
διες υπηρεσίες της ΥΠΑ και 
του ΥΠΕΧΩΔΕ. Από τις ίδιες 
υπηρεσίες το 2000 προτάθη-
κε η χωροθέτηση του έργου 
στην νέα θέση και εκδόθηκε 
από αυτές η σχετική απόφα-
ση Χωροθέτησης του έργου, 
που ισχύει ως σήμερα. 

Θεωρούμε αυτονόητο 
όλοι οι βουλευτές του Ελλη-
νικού Κοινοβουλίου να συ-
μπορεύεται μαζί μας και μαζί 
με όλο τον Παριανό Λαό, στην 
(4) μάχη που δίνουμε για 
την εξεύρεση των αναγκαίων 
πιστώσεων για την υλοποίη-
ση των κτιριακών υποδομών 
του Νέου Αεροδρομίου και 
γενικά για την (5) έγκαιρη 
υλοποίηση του. Το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Πάρου 
αποδοκιμάζει ομόφωνα κάθε 
πρακτική και λογική που θε-
ωρεί την κατασκευή αυτού 
του σημαντικού και αναγκαί-
ου έργου ως κατασπατάληση 
πόρων και πολυτέλεια, κα-
θώς και να αγνοεί κατάφορα 
την βούληση του Παριανού 
λαού.

Η υλοποίηση του Νέου Αε-
ροδρομίου Πάρου δεν μπορεί 
να τίθεται στην διελκυστίνδα 
της λογικής κόστους – οφέ-
λους, αφού η Πολιτεία έχει 
υποχρέωση να προωθεί για 
τα νησιά μας στο πλαίσιο της 
κατοχυρωμένης εκ του συ-
ντάγματος αρχής της νησιω-
τικότητας, έργα που εξασφα-
λίζουν πρωτίστως συνθήκες 
ασφαλούς διαβίωσης και επι-
κοινωνίας του νησιού μας και 
συμβάλλουν στην οικονομική 
ανάπτυξή τους».
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ΣΤΙΣ 20 Νοέμβρη το βρά-
δυ, παρακολούθησα σχεδόν 
ταυτόχρονα, δύο διαφορε-
τικές διαδικασίες, η μία στο 
Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου 
και η άλλη στη Γενική Συνέ-
λευση των γονέων του Γυ-
μνασίου της Παροικιάς με το 
ίδιο θέμα: την αντιμετώπιση 
του σοβαρού προβλήματος 
της κτιριακής υποδομής του 
ταλαιπωρημένου, πολυτραυ-
ματισμένου και μουσειακού 
χαρακτήρα πλέον Γυμνασίου, 
που βρίσκεται στην καρδιά 
της πρωτεύουσας του νη-
σιού, στο οποίο όμως εξακο-
λουθούμε να βάζουμε μέσα 
τα παιδιά μας για μάθημα…

Η παλιά πτέρυγα του κτι-
ρίου, συναγωνίζεται επάξια 
την πασίγνωστη διαφήμιση 
του καλόγηρου «Ακάκιου» με 
τα μακαρόνια MISKO! Αν δεν 
έχει χτιστεί τη δεκαετία του 
΄50 μιας και δεν έχει βρεθεί 
ο φάκελός του στην Πολεο-
δομία και ισχύει αυτό που ο 
Σ. Καστρουνής ανέφερε στην 
προηγούμενη συνεδρίαση 
του Δημοτικού Συμβουλίου 
της 5ης Νοεμβρίου, ότι άρχι-
σε να χτίζεται το 1930, τότε 

βαδίζουμε σε λίγα χρόνια 
προς ειδική τελετή απονο-
μής του χρυσού ιωβηλαίου, 
όπως συνηθίζουν οι βασιλό-
φρονες αγγλοσάξονες προς 
την αυτής Μεγαλειότητα, τη 
Βασίλισσα… 

Για το θέμα που έχει προ-
κύψει και για τις ευθύνες των 
άμεσα εμπλεκομένων αρμο-
δίων, αναφέρθηκα διεξοδι-
κά πριν δύο βδομάδες στην 
σχετική έκδοση της εφημε-
ρίδας «Τα Νέα Πάρου - Αντι-
πάρου». Δεν έχω πρόθεση να 
επανέλθω. Παρ΄ όλα αυτά, 
κάποιες πλευρές σ΄ αυτό το 
μεσοδιάστημα, πλευρές που 
συνηθίζουν να δίνουν ρε-
σιτάλ γονυκλισίας προς την 
Δημοτική πλειοψηφία, έκαναν 
λόγο περί «σπέκουλας με τα 
παιδιά», περί «μικροπολιτικής 
σκοπιμότητας», περί «αυτο-
προβολής» και άλλα ηχηρά 
παρόμοια. 

Θα τους το ξαναπώ: ξε-
περνάει την συνήθη πολιτική 
υποκρισία και ισοδυναμεί με 
απύθμενο πολιτικό θράσος 
η υιοθέτηση της στάσης που 
συνοψίζεται στη λαϊκή ρήση 
«εκεί που μας χρωστάγα-

νε, μα πήραν και το βόδι!». 
Και το ότι το επιχειρούν στα 
μουλωχτά, στο παρασκήνιο, 
με ψιθύρους και χωρίς να 
δίνουν ονοματεπώνυμο σε 
εκείνους εναντίον των οποί-
ων – υποτίθεται - ότι ασκούν 
κριτική, καταδεικνύει ότι εί-
ναι μαθημένοι χρόνια στην 
πολιτική συναλλαγή. Και 
αυτό είναι όντως μια από τις 
πτυχές της σκοτεινής πλευ-
ράς της Μεταπολίτευσης, 
όπως αρέσκεται να ονομάζει 
κάποια άλλα φαινόμενα και 
κατεστημένες συμπεριφορές 
ο πρώην υπουργός του ΠΑ-
ΣΟΚ και συντοπίτης μας Γ. 
Ραγκούσης, με τη διαφορά 
ότι το κόμμα το οποίο υπηρέ-
τησε και ο ίδιος επί δεκαετίες, 
ήταν δομικό μέρος αυτής της 
κατάστασης, η οποία οδήγησε 
στην συνολική απαξίωση του 
συστήματος πολιτικής αντι-
προσώπευσης στη χώρα.    

Ένιωσα λοιπόν στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου της 18ης  Νοεμβρίου, 
το ίδιο άχρωμο και άοσμο 
συναίσθημα που ζει ένας 
απλός πολίτης σ΄ αυτές τις 
στυλιζαρισμένες διαδικασί-

Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της 20|11 
του δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου θα μπορούσε κάλλι-
στα να πει κανείς ότι αποτε-
λεί τη θλιβερή επιτομή της 
κατάστασης που επικρατεί 
στο πολιτικό προσκήνιο του 
νησιού μας τα τελευταία 
χρόνια. Την αντίστιξη δη-
μιούργησαν οι παρακάτω 
δραστηριότητες:

α) Η συζήτηση των πολύ 
σημαντικών θεμάτων, αφε-
νός της άμεσης ανάγκης για 
επισκευαστικές εργασίες 
σε αίθουσες του γυμνασί-
ου Παροικιάς στο οποίο η 
δημοτική αρχή άφησε να 
πέσει το ταβάνι και ήταν 
έτοιμη να το «μαντάρει» 
όπως – όπως επάνω από 
τα κεφάλια των παιδιών 
μας, κάτι που απετράπη με 
την παρέμβαση από γονείς 
για να δρομολογηθεί η κατά 
τα ελάχιστα ασφαλής λύση, 
… και αφετέρου, της συ-
ζήτησης του απολογισμού 
και του προγραμματισμού 
της τουριστικής επιτροπής 
Δήμου Πάρου,

β) Η ανάληψη καθηκό-
ντων δημοτικού συμβούλου 
από την πλευρά της παρά-
ταξης «Κίνηση Ενεργών 
Πολιτών Πάρου» για το 
2014 και μέχρι τις εκλογές, 
του 4ου κατά σειρά προσώ-
που αυτού του συνδυασμού 
ο οποίος θα ασκεί τα καθή-
κοντα από εδώ και μπρος,

γ) Η ανακοίνωση των 

συμβούλων του δημοτικού 
συμβουλίου που αφορούσε 
την καταγγελία τους ενάντια 
στη βουλευτή Ρ. Μακρή του 
κόμματος των «Ανεξάρ-
τητων Ελλήνων» επειδή 
«τόλμησε» να ασκήσει κοι-
νοβουλευτικό έλεγχο για τα 
όσα αφορούν διαχρονικά 
την προσπάθεια απόκτησης 
νέου αεροδρομίου στο νησί 
μας και τον διαρκή εμπαιγμό 
από τις κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ 
και ΝΔ, καθώς και το αντί-
στοιχο «δούλεμα» από τις 
τοπικές πολιτικές δυνάμεις 
τις τελευταίες δεκαετίες. 

Κατά τη συζήτηση του 
θέματος της έκτακτης ανά-
γκης επισκευών ασφάλειας 
στο Γυμνάσιο, είχαμε την 
δημοτική αρχή να παρου-
σιάζεται με «ελαφρά τη 
καρδία», χωρίς να απολο-
γείται και χωρίς να παραιτεί-
ται κανείς αναλαμβάνοντας 
την ευθύνη για την πολιτική 
επιλογή να «μπαλώσει» μία 
επικίνδυνη αίθουσα η οποία 
δεν είχε ερευνηθεί κατά την 
καλοκαιρινή περίοδο ενό-
ψει έναρξης μαθημάτων για 
τα επικίνδυνα προβλήματα 
που εγκυμονούσε. Όμως η 
δημοτική αρχή εμφανίστηκε 
και επικίνδυνα αδιόρθω-
τη, αφού για τα ζητήματα 
έγκρισης των επισκευών για 
τις οποίες εξαναγκάστηκε, 
δεν θεώρησε σκόπιμο να 
παρευρεθεί στη συνεδρίαση 
εκπρόσωπος της τεχνικής 

υπηρεσίας του Δήμου για να 
απαντήσει σε τυχόν απορίες 
των δημοτικών συμβούλων 
που καλούνταν να ψηφί-
σουν, καθώς και εκπροσώ-
πων του συλλόγου γονέων 
οι οποίοι είχαν προσέλθει 
για να παρακολουθήσουν 
την εξέλιξη του θέματος που 
οι ίδιοι είχαν αναδείξει.

Μάλιστα, ο δήμαρχος Χρ. 
Βλαχογιάννης με απίστευ-
το θράσος και πολιτική αγέ-
νεια που τον χαρακτηρίζει, 
τόλμησε να «επιπλήξει» και 
από επάνω τον νέο δημοτικό 
σύμβουλο Α. Σάμιο ο οποί-
ος επεσήμανε τους νέους 
ερασιτεχνισμούς της δημοτι-
κής αρχής σε ένα θέμα που 
αφορά την ασφάλεια των 
παιδιών της Πάρου μέσα 
στο χώρο τους, το σχολείο.

Βεβαίως, ο Α. Σάμιος, ως 
μηχανικός που είναι και ο 
ίδιος και με την ευστροφία 
που τον διακρίνει, απάντησε 
μέσα σε ένα λεπτό στο θρά-
σος του Χρ. Βλαχογιάννη 
εκθέτοντας την απίστευτη 
έλλειψη ευθύνης που διέπει 
την απερχόμενη δημοτική 
αρχή.

Και ερχόμαστε τώρα 
στην αναφορά μας στο δη-
μοτικό σύμβουλο Α. Σάμιο, 
ο οποίος έκανε την πρώτη 
του εμφάνιση στη συνεδρί-
αση του δημοτικού συμβου-
λίου για να εκπροσωπήσει 
το συνδυασμό ΚΕΠΠ πα-
ραλαμβάνοντας τη σκυτάλη 

από το συνάδελφο του της 
ίδιας παράταξης Σ. Καστρου-
νή (σ.σ: είχαν αποφασίσει 
κάθε χρόνο να αναλαμβάνει 
άλλος τη μία έδρα που έχει 
ο συνδυασμός στο δημοτι-
κό συμβούλιο με βάση το 
ποσοστό των εκλογών του 
2010).

Όποιος παρακολούθησε 
τη συνεδρίαση του δημοτι-
κού συμβουλίου της 20|11 
θα διαπίστωσε ότι με ελά-
χιστες εξαιρέσεις (τους 
αντιδρώντες πλην «αβοή-
θητους» Πατέλη, Καρατζά, 
Ξένο σε μία – δύο αναφο-
ρές) το υπόλοιπο συμβούλιο 
είτε «κοιμόταν» σιωπηρό, 
είτε «ακροβατούσε» μικρο-
πολιτικά, είτε βαυκαλιζόταν 
στο «παράλληλο σύμπαν» 
του.

Ο Α. Σάμιος σε όλα τα 
θέματα που έλαβε τον λόγο 
ήταν συνολικός, αποστομω-
τικός και «κρυστάλλινος».

Με αφορμή την είσοδο 
του στο δημοτικό συμβού-
λιο, έμοιαζε σαν το παιδί στο 
σχετικό παραμύθι που με 
απλό τρόπο και χωρίς να πει 
τίποτε σπουδαίο, «πάγωνε» 
την διεφθαρμένη αυλή του 
βασιλιά, όταν με την ειλικρί-
νεια και τον αυθορμητισμό 
του παρατηρούσε ότι «Ο 
βασιλιάς ήταν γυμνός».

Αυτό συμβαίνει τα τελευ-
ταία 7 χρόνια στο δημοτικό 
συμβούλιο Πάρου: Υπό το 
Χρ. Βλαχογιάννη έχει ανα-

δειχθεί το χειρότερο επίπε-
δο της πολιτικής της Πάρου 
που έχει εμφανιστεί από τα 
χρόνια της μεταπολίτευσης, 
έως σήμερα. Με ευθύνη 
της δημοτικής αρχής αλλά 
και συγκεκριμένων προσώ-
πων από την αντιπολίτευση 
έχουμε μία πλειοψηφία που 
ασχολείται πολλές ώρες με 
το «τίποτα» ή με ρουσφέτια, 
δεν ασχολείται καθόλου 
με τα πραγματικά προβλή-
ματα της κοινωνίας του 
νησιού, δεν αντιλαμβάνεται 
καν ποια είναι, αλλά κυρίως, 
δεν θέλει να μπει στη δια-
δικασία να τα προσεγγίσει. 
Δεν διαβάζει, δεν προβλέ-
πει, δεν μελετά. Παρατηρεί 
την κατάρρευση του συνό-
λου της χώρας στην κρίση 
και παραδίδει την κοινωνία 
της Πάρου οικιοθελώς σε 
αυτή τη δίνη, παρά του ότι 
το νησί μας έχει τις δυνατό-
τητες να κρατηθεί απ’ έξω, 
όπως η Σαντορίνη, η Μύκο-
νος, η Νάξος, ακόμα και η 
Αντίπαρος.

Αυτό φάνηκε ιδιαίτερα 
κατά τη συζήτηση του απο-
λογισμού δράσης της του-
ριστικής επιτροπής Δήμου 
Πάρου για το 2013, όταν 
με τεράστια θρασύτητα η 
«υπεύθυνη» δημοτική σύμ-
βουλος της δημοτικής αρχής 
Μ. Χανιώτη περιέγραφε 
πόσο φανταστικά, μοναδικά 
και τέλεια έχει κινηθεί η δη-
μοτική αρχή στην τουριστική 
πολιτική της. Μάλιστα, έλαβε 
και τα συγχαρητήρια του δη-
μάρχου και των συμβούλων 
της δημοτικής αρχής, ακόμα 
και την επιδοκιμασία του Γ. 
Μπαφίτη ο οποίος εκπρο-
σωπούσε την αντιπολίτευση 
και την επικεφαλής Γρ. Πρω-
τολάτη, η οποία έλλειπε.

ΔΕΝ ΝΤΡΑΠΗΚΕ ΚΑ-
ΝΕΙΣ να λέει τόσο με-
γάλες αρλούμπες και να 
ακούγονται τόσο μεγάλες 
παρλαπίπες, όταν μόλις 
δύο μήνες πριν δημοσιεύ-
τηκαν τα επίσημα στοιχεία 
για την θλιβερή κατάρ-
ρευση που παρουσιάζει η 
τουριστική οικονομία της 
Πάρου τα τελευταία χρό-
νια με χαρακτηριστική τη 
σεζόν που μόλις πέρασε.
Μία χρονιά κατά την οποία, 
εξαιτίας της κρίσης και της 
εσωτερικής υποτίμησης που 
έχει υποστεί η αγορά του 
τουρισμού, όλοι οι ανταγω-
νιστικοί προορισμοί σημεί-
ωσαν μεγάλη ή και τεράστια 
πρόοδο στις αφίξεις και τα 
έσοδα τους, εκτός από την 
Πάρο η οποία κατά τον μήνα 
Αύγουστο παρουσίασε και 
αριθμητική μείωση αφίξεων.

Παρά το γεγονός ότι 
από τις 30 Σεπτεμβρίου 
στην Πάρο δεν υπάρχει 
ανοικτό λόγω χρεών  ούτε 
δεύτερο περίπτερο να αγο-
ράσεις τσιγάρα, καθώς το 
75% των επαγγελματιών 
εμπορίου και τουρισμού 
στην Πάρο χρωστούν και 
αδυνατούν να εξοφλήσουν 
τις ασφαλιστικές και φορο-
λογικές τους υποχρεώσεις 
… ΕΝΩ ο Οκτώβριος έκλει-
σε για πρώτη φορά εφέτος 
με αύξηση κατά 30% στη 
Μύκονο και 53% στη Σα-
ντορίνη …. στη συνεδρίαση 
του δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου της 20|11 όλοι οι 
«αβανταδόροι» της λογικής 
«success story» συμφωνού-
σαν ότι όλα είχαν πάει τέλεια 
για την δημοτική τουριστική 
πολιτική!!!

Με εξαίρεση τους Σάμιο, 
Καρατζά και Ξένο της αντι-

πολίτευσης.
Αλλά τι να περιμένει κα-

νείς για μία μικρή ομάδα 
«μικρόψυχων» τοπικών πο-
λιτικών οι οποίοι σε αναντι-
στοιχία με το συμφέρον της 
συντριπτικής πλειοψηφίας 
του νησιού έσπευσαν να 
καταγγείλουν μία βουλευτή 
επειδή δια των ερωτήσεων 
της, η κοινωνία μας έμαθε 
από επίσημα κρατικά έγ-
γραφα το χοντρό «δούλεμα» 
που κυβερνήσεις και τοπικοί 
«σωτήρες» μας έχουν κάνει 
τα τελευταία τριάντα χρόνια 
που τρώγοντας τα χρήματα 
του δημοσίου, φτιάχνουν 
«καριέρες», χωρίς ακόμα να 
έχει η Πάρος ένα επαρκές 
αεροδρόμιο και το κυριότε-
ρο, χωρίς να εγγυάται κανέ-
νας «υπεύθυνος» το πότε θα 
το αποκτήσει;

Προτίμησαν να σπεύσουν 
να καλύψουν τους κομμα-
τικούς τους χώρους και τη 
δική τους ένοχη συμμετοχή 
στην προσβολή εναντίον 
των Παριανών τόσα χρό-
νια, παρά να αξιοποιήσουν 
τα έγγραφα για να κινητο-
ποιήσουν – έστω και τώρα 
– την εμπαιγμένη Παριανή 
κοινωνία εναντίον των το-
πικών βουλευτών και της 
κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ – ΝΔ, 
με σκοπό ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να εκ-
βιάσουμε τη δικαίωση μας, 
δηλαδή να αποκτήσουμε 
ένα νέο επαρκές αεροδρό-
μιο ΑΜΕΣΑ. Και γιατί το 
αξίζει η Πάρος, και γιατί 
συμφέρει το Κράτος και την 
οικονομία του, αλλά κυρίως, 
επειδή τους έχουμε πιάσει 
στα πράσα να μας κλέβουν 
και να μας κοροϊδεύουν.

Κ. Ν. ΔΡΑΓΑΤΗΣ

ΑΠΟΨΗ
ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΗ ΔΑΒΑΝΕΛΟΥ

Ανησυχίες 
και αναμμένα κάρβουνα!...

ες που απαυγάζουν έντονη 
γραφειοκρατία μαζί με πολ-
λή αίσθηση αγγαρείας από 
σημαντική μερίδα δημοτικών 
συμβούλων, μαζί με μια δι-
άθεση της δημοτικής πλει-
οψηφίας να «κλείσουν» το 
θέμα όπως - όπως, για να 
περάσουν στο επόμενο θέμα 
ημερήσιας διάταξης.

Οφείλω να εξάρω τη στά-
ση μικρής μερίδας δημοτικών 
συμβούλων της μειοψηφίας, 
όπως του Α. Σάμιου, του Γ. 
Καρατζά και Α. Πατέλη, 
όπου ειδικά ο πρώτος, στο 
ντεμπούτο του ως δημοτικός 
σύμβουλος, εμφάνισε στοι-
χεία πολιτικής διορατικότη-
τας, συγκροτημένης τεχνικής 
κατάρτισης και έντονης ευ-
αισθησίας πάνω στο θέμα, 
αφού αφορούσε την κατο-
χύρωση της ασφάλειας της 
ζωής των παιδιών μας, από 
την απόφαση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας να παρέμβει τεχνι-
κά στο κτίριο μέχρι να λήξει η 
σχολική περίοδος, μέσω του 
αναδόχου του έργου.

Δεν ένιωσα όμως τα ίδια 
«άχρωμα» συναισθήματα 
λίγο αργότερα στη συνέ-
λευση του Συλλόγου των 
γονέων του Γυμνασίου. Εκεί 
συναντήθηκα με το «οξυγό-
νο» της κοινωνίας. Με την 
αγωνία και τα αδιέξοδα του 
απλού πολίτη όπως είμαι κι 
εγώ. Συναντήθηκα με τα αδι-
έξοδα από τις εγκληματικές 
αβελτηρίες του τοπικού πο-
λιτικού συστήματος, με την 
εικόνα του μαρασμού μιας 

σχολικής κοινότητας που υπό 
άλλες συνθήκες, θα έπρεπε 
να ασχολείται με ζητήματα 
προαγωγής της γνώσης, του 
πολιτισμού κα της αγωγής 
των παιδιών μας.  

Συναντήθηκα με απλούς 
ανθρώπους που ήθελαν να 
μάθουν, που πάσχιζαν να 
βοηθήσουν, που προσπα-
θούσαν να λύσουν το γόρδιο 
δεσμό μεταξύ των αιθου-
σών προκάτ και της αλλαγής 
ωραρίου του σχολείου, με 
ερωτήματα για το αν αντέχει 
το κτίριο σε σεισμό, με ερω-

τήματα γιατί τα παιδιά δεν 
έχουν τόσα χρόνια προαύ-
λιο χώρο για τη γυμναστική 
και τα διαλείμματα, γιατί δεν 
υπάρχουν πεζοδρόμια σε όλο 
το μήκος του περιφερειακού 
και άλλα αλλεπάλληλα «γιατί» 
που φτιάχνουν το κουβάρι 
των ευθυνών επί δεκαετίες 
ενός τοπικού πολιτικού συ-
στήματος που βρίσκεται ήδη 
σε προϊούσα παρακμή, φε-
νακιζόμενο για το δικό του 
success story…. Αγεφύρωτο 
χάσμα επικοινωνίας του Δή-
μου με τον δημότη…

Είναι αλήθεια, ότι οι 45-50 
γονείς που παρευρέθηκαν, 
αποτελούν μια μειοψηφία 
και, παράλληλα, ένα «δείκτη» 
προοπτικής της ίδιας της το-
πικής κοινωνίας. Γι αυτό το 
λόγο και το τοπικό πολιτικό 
σύστημα, έχει τους ρυθμούς 
απόδοσης που έχει μέχρι 
τώρα. Είναι το ίδιο πολιτικό 
σύστημα της Πάρου που βγά-
ζει επιδεικτικά τη γλώσσα με 
προειδοποιητικές ανακοινώ-
σεις ότι «όποιος ανοίγει τους 
ασκούς του Αιόλου, στο τέλος 
τον παίρνει ο άνεμος»….

∆ημοτικό Συμβούλιο

Εκτός Πραγματικότητας
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Νέο Δ.Σ 
στον Αρχίλοχο
ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 17|11 πραγματοποιήθηκαν oι εκλογές 

στον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλοχος» για την ανάδειξη 
νέου διοικητικού συμβουλίου. Τα αποτελέσματα είναι τα 
εξής: Μαρινόπουλος Θανάσης 59, Γεμελιάρης Γιώργος 
57, Σαρρή Σταματούλα 46, Κυριαζάνος Γιάννης 43, Νί-
κος Συνόδης 42, Γεωργιάδου Παλασία 40, Γκίκα Ραμόνα 
40, Καστρουνή Ζωή 39, Μητρογιάννης Σπύρος 38.
Την Τετάρτη 20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι 
διαδικασίες μεταξύ των νεοεκλεγέντων μελών του 
διοικητικού συμβουλίου για την συγκρότηση σε σώμα. 

Αναδείχθηκαν οι εξής:

Πρόεδρος Γιώργος Γεμελιάρης
Αντιπρόεδρος Ραμόνα Γκίκα
Γραμματέας Σταματούλα Σαρρή
Ταμίας Θανάσης Μαρινόπουλος

Τακτικά μελή:
Παλασία Γεωργιάδου
Ζωή Καστρουνή
Γιάννης Κυριαζάνος
Σπύρος Μητρογιάννης
Νίκος Συνόδης

∆ιάκριση
ΑΠΟ φίλους πληροφορηθήκαμε την πρόοδο 

ενός Παριανού νέου. Πρόκειται για τον Αναστά-
σιο Επιτροπάκη (του Γεωργίου) από την Παροικιά, 
ο οποίος πρόσφατα παρέλαβε τον μεταπτυχιακό 
του δίπλωμα ειδίκευσης στην αστροφυσική και 
τη διαστημική φυσική του προγράμματος προ-
χωρημένης φυσικής του τμήματος Φυσικής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, με βαθμό άριστα. 

Του ευχόμαστε καλή επιτυχία στους επόμε-
νους στόχους του.

Ευχαριστήριο 
από τη Νάουσα
Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ Διδασκόντων του Δημοτικού Σχολείου 

Νάουσας Πάρου εκφράζει θερμές ευχαριστίες σε 
γονείς, επιχειρηματίες και επαγγελματίες της Πάρου 
οι οποίοι συνέβαλαν στην αγορά φωτοτυπικού μη-
χανήματος, έγχρωμου εκτυπωτή  και συσκευής Fax 
του σχολείου.

ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ Πάρου δημοσιοποίησε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την εξεύρεση 
τοπικού πραγματογνώμονα. Ακολουθούν οι προδιαγραφές για τα προσόντα των 
ενδιαφερόμενων, καθώς και η αναφορά της σχετικής νομοθεσίας: 

1) - Στα πλαίσια ανασυγκρότησης του Τοπικού Κλιμακίου Επιθεωρήσεως Πλοίων 
Πάρου (Τ.Κ.Ε.Π./ΠΑΡΟΥ), η Υπηρεσία μας ενδιαφέρεται για την κάλυψη θέσεων από 
προσοντούχους, οι οποίοι θα αναλάβουν καθήκοντα επιθεωρητών με ειδικότητα Διπλω-
ματούχου Ναυπηγού Μηχανικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της κατωτέρω σχετικής.

2) - Σας γνωρίζουμε ότι οι εκ των ανωτέρω διπλωματούχοι μηχανικοί πρέπει να 
είναι εγγεγραμμένοι στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε).

3) -  Διευκρινίζεται ότι δύναται να προσληφθούν περισσότερα του ενός ατόμων ανά 
ειδικότητα.

4) - Τάσσεται προθεσμία υποβολής, από τους ενδιαφερόμενους, των σχετικών βιο-
γραφικών έως την 31-01-2014.

5) - Η Υπηρεσία μας βρίσκεται πάντα στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε συμπληρω-
ματική πληροφορία ή διευκρίνιση.

ΣΧΕΤ: α. Π.Δ. 345/19-12-2000 (ΦΕΚ 298Α-29-12-2000) ‘’Διατάξεις που 
αφορούν στα τοπικά κλιμάκια επιθεώρησης πλοίων’’, όπως τροποποιήθηκε με τις 
Διατάξεις  του Π.Δ. 317/14-09-2001 (ΦΕΚ 212Α/25-09-2001) ‘’Τροποποίηση και 
συμπλήρωση του Π.Δ. 345/2000’’.

β. Νόμος 4150/2013 (ΦΕΚ 102Α/29-04-2013) Αρθρο 14.

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για ∆ιπλωματούχο Ναυπηγό 
Μηχανικό

ΜΕΤΑ από τρία χρόνια συμμετοχής στις συνε-
δριάσεις του Τοπικού Συμβουλίου Παροικιάς τις 
παραιτήσεις τους παρέδωσαν στις 20 Νοεμβρίου, 
οι σύμβουλοι (από το συνδυασμό του δημάρχου 
Χρ. Βλαχογιάννη) κ.κ. Δ. Τσαντάνης και Αντώνης 
Πιερτζοβάνης.

Σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης των εκλογών 
του 2010, κλήθηκαν οι αναπληρωματικοί τους για 
να τους αντικαταστήσουν, που είναι οι κυρίες Κ. 
Πατέλη και Κ. Μπιζά - Τσώλη…

1. Οι λόγοι παραιτήσεων μάλλον οφείλονται 
στα παράπονα του προέδρου Μ. Καλακώνα προς 
τους συναδέλφους του της ίδιας παράταξης οι 
οποίοι σπάνια εμφανίζονταν επί τρία χρόνια στα 
συμβούλια με αποτέλεσμα να μη συνεδριάζει το 
όργανο. Ο δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης δεν θε-
ωρούσε σκόπιμο να ζητήσει τις παραιτήσεις των 

«άφαντων» συμβούλων του επί 3 χρόνια, αλλά 
τις ζήτησε τώρα που πλησιάζει η προεκλογική 
περίοδος, για να δείξει ότι λειτουργεί το συμβούλιο 
Παροικιάς. Και τούτο γιατί στις εκλογές του 2010 
είχε «πουλήσει» στους Παροικιώτες ότι με τον 
«Καλλικράτη» ο «προστάτης» του (τότε) φρόντισε 
να δημιουργήσει τοπικό συμβούλιο στην έδρα του 
Δήμου, κάτι που δεν προέβλεπε ο νόμος «Καποδί-
στριας» του 1998.

2. Επί του θέματος των αντικαταστατριών, 
ενημερώνουμε πολίτες που έχουν κάνει σχόλια 
με την αναγγελία της είδησης, ότι είναι απολύτως 
νόμιμο να συμμετέχει σε συμβούλιο του Δήμου 
συγγενής εργολάβου δημοτικών έργων, ακόμη 
και αν είναι πάρα πολλά και ιδιαίτερα μεγάλης 
οικονομικής αξίας. 

Δεν υπάρχει κανένα απολύτως κώλυμα, εφό-

σον δεν θα έχει συμμετοχή στην ανάθεση των 
δημοτικών έργων με την ψήφο της είτε από τη 
θέση της συμβούλου, είτε ως μέλος κάποιας επι-
τροπής αξιολόγησης προσφορών. Τώρα, αν εκτός 
από νόμιμο ήταν και ηθικό να συμπεριληφθεί 
στο ψηφοδέλτιο του ήδη δημάρχου και εργοδότη 
τότε Χρ. Βλαχογιάννη, πρώτου βαθμού συγγε-
νής εργολάβου πάμπολλων δημοτικών έργων, οι 
«σχολιαστές» ας απευθυνθούν στον επικεφαλής 
του ψηφοδελτίου Χρ. Βλαχογιάννη για απαντήσεις.     

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: Το ότι οι κ.κ. Βουλγαράκης και 
Μεϊμαράκης κατά το πέρασμα τους από την Πάρο 
το καλοκαίρι του 2010 είχαν συνεργασία με τον 
Χρ. Βλαχογιάννη για να τον βοηθήσουν στην 
κατάρτιση του ψηφοδελτίου του τελευταίου, στο 
σκέλος «υψηλών» κριτηρίων των υποψηφίων, δεν 
επιβεβαιώνεται … ακόμα! 

Παραιτήσεις και αναπληρώσεις
στο Τοπικό Συμβούλιο Παροικιάς

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΟΥ

ΤΟ  «Συντονιστικό των Σχολικών Κοινοτήτων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Πάρου για την Αλληλεγγύη» ανα-
κοινώνει ότι για τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, διατίθενται 
ρούχα, παπούτσια και παιχνίδια στην αποθήκη κατεψυγμένων τρο-
φίμων της κας Φλώρας Μαούνη.
Δευτέρα: 25 Νοεμβρίου
Τετάρτη: 27 Νοεμβρίου και Παρασκευή 29 Νοεμβρίου.
Ώρες: 11:00 - 14:00 το πρωί και 17:00 - 20:00 το απόγευμα.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6977568475 – 6932450786.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ:
59286/4633/2012

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσε-
ως της ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 
προβήκαμε σε ταυτάριθμη πράξη χα-
ρακτηρισμού χρήσεων γης, σε έκταση 
5958.61 τ.μ. που βρίσκεται στη θέση 
«ΚΑΜΠΟΣ - ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ», κτημα-
τικής περιφέρειας Δήμου ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ 
της νήσου ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, σύμφωνα με 
το άρθρο 14 του Ν. 998/79 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από 
το Ν.3208/2003, 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 αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, διότι είναι έκτα-
ση εμπίπτουσα στις διατάξεις της 
παρ. 6.α. του άρ. 3 του Ν.998/79, 
αγροτικής μορφής με διαχρονι-
κώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της 
μορφής αυτής (επίπεδη έκταση με 
γόνιμο έδαφος εντός ευρύτερης 
αγροτικής περιαχής).
Τα άτομα δασικής βλάστησης, όπου 
και όπως αυτά εμφανίζονται, προστα-
τεύονται απόλυτα με τη ΔΑΔ 01/2010, 
κατά συνέπεια απαγορεύεται οποια-
δήποτε παρέμβαση επ’ αυτών χωρίς 
την άδειά 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 Γραμματέςς 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
ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

______________________________

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 
59284/4632/2012

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως 
της ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑΣ & ΙΩΑΝΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ 
ΑΘΗΝΑΣ, προβήκαμε σε ταυτάριθμη 
πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, 
σε έκταση 10518.81 τ.μ. που βρίσκε-
ται στη θέση «ΚΑΤΣΑΒΡΑ», κτηματικής 
περιφέρειας Δήμου ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ της 
νήσου ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ, σύμφωνα με το 
άρθρο 14 του Ν. 998/79 όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει σήμερα από το 
Ν.3208/2003, 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 αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, διότι είναι έκτα-
ση εμπίπτουσα στις διατάξεις της 
παρ. 6.α. του άρ. 3 του Ν.998/79, 
αγροτικής μορφής με διαχρονι-

κώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της 
μορφής αυτής (επίπεδη έκταση με 
περιμετική ξερολιθιά και γόνιμο 
έδαφος).
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 Γραμματέςς 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 κ.α.α.
ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

______________________________

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙ-
ΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΑΡ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ: 
59280/4630/2012

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Ανακοινώνουμε ότι κατόπιν αιτήσεως 
της ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΠΑ-
ΝΑΓΙΩΤΑΣ & ΙΩΑΝΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΗ 
ΑΘΗΝΑΣ, προβήκαμε σε ταυτάριθμη 
πράξη χαρακτηρισμού χρήσεων γης, 
σε έκταση 111209.93 τ.μ. (6478.10 & 
4731.83) που βρίσκεται στη θέση «ΑΓ. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ», κτηματικής περιφέρειας 
Δήμου ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ της νήσου ΑΝΤΙ-
ΠΑΡΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 14 του 
Ν. 998/79 όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα από το Ν.3208/2003, 
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 αυτός τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα, διότι είναι έκτα-
ση εμπίπτουσα στις διατάξεις της 
παρ. 6.α. του άρ. 3 του Ν.998/79, 
αγροτικής μορφής με διαχρονι-
κώς αναγνωρίσιμα τα στοιχεία της 
μορφής αυτής (επίπεδη έκταση με 
γόνιμο έδαφος εντός ευρύτερης 
αγροτικής περιοχής).
Τα άτομα δασικής βλάστησης, όπου 
και όπως αυτά εμφανίζονται, προστα-
τεύονται απόλυτα με τη ΔΑΔ 01/2010, 
κατά συνέπεια απαγορεύεται οποια-
δήποτε παρέμβαση επ’ αυτών χωρίς 
την άδειά 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 Γραμματέςς 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 κ.α.α.
ΦΩΣΚΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Αλληλεγγύη
από τα σχολεία 
στην κοινωνία

ΠΑΡΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑ
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τουργίας του «Συντονιστικού», που ήταν 
και το πρώτο θέμα της ημερήσιας διά-
ταξης, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας 
πενταμελούς Γραμματείας η οποία θα 
αποτελείται από έναν εκπρόσωπο των 
Δήμων Πάρου & Αντιπάρου, ένα μέλος 
της Ένωσης Γονέων Πάρου, ένα μέλος 
του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου και από 
τον Κ. Αργουζή και θα έχει επακριβώς 
καθορισμένα καθήκοντα και ρόλο. Αυτά 
τα καθήκοντα θα είναι αποκλειστικά δι-
εκπεραιωτικού χαρακτήρα, θα αφορούν 
δηλαδή ανάγκες γραμματειακής υποστή-
ριξης της λειτουργίας του «Συντονιστι-
κού» και μόνον. Η Γραμματεία αυτή θα 
δέχεται τα αιτήματα από οποιονδήποτε 
φορέα - μέλος του «Συντονιστικού» θε-
ωρεί ότι πρέπει να συγκληθεί το όργα-
νο, θα καθορίζει τα θέματα ημερήσιας 
διάταξης, θα ειδοποιεί όλα τα μέλη του 
φορέα ανεξαιρέτως και θα δημοσιοποιεί 
τις αποφάσεις του «Συντονιστικού» προς 
τα ΜΜΕ.

Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο θέμα 
της ημερήσιας διάταξης, δηλαδή στις 
μορφές κλιμάκωσης του αγώνα για το 
επόμενο χρονικό διάστημα, αποφασί-
στηκε η διενέργεια Δημοψηφίσματος 
περί τα μέσα Φεβρουαρίου, με επόμενη 
κατεύθυνση την πραγματοποίηση Γενι-
κής Απεργίας σε Πάρο & Αντίπαρο. Η 
ημερομηνία και το διλημματικό πλαίσιο 
του Δημοψηφίσματος, καθώς και ο τρό-
πος διεξαγωγής του, θα καθοριστούν 
συγκεκριμένα στην νέα συνεδρίαση του 
«Συντονιστικού» που θα γίνει τη Δευ-
τέρα 25 Νοεμβρίου στις 6.00 μμ, στην 
αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι διαφορές
Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη συ-

ζήτηση του πρώτου θέματος που αφο-
ρούσε τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας 
του «Συντονιστικού», αποφασίστηκε να 
διατηρηθεί ο απόλυτα ανοιχτός – αμε-
σοδημοκρατικός - χαρακτήρας της 
συλλογικής προσπάθειας και δεν βρή-
καν αποδοχή οι απόψεις που κατέθεταν 
το τελευταίοδιάστημα κάποιες πλευρές 
(Λαϊκή Συσπείρωση και δήμαρχος) και 
οι οποίες κατέτειναν σε γραφειοκρα-
τικοποίηση του «Συντονιστικού», που 
προέβλεπε ορισμό ενός εκπροσώπου 
ανά φορέα, δικαίωμα λόγου από πολίτες 
αλλά όχι ψήφου, Πρόεδρος, Γραμματέας 
κ.λπ, πρακτικές που ταιριάζουν περισσό-
τερο σε κόμματα και παρατάξεις και όχι 
σε μορφές αυτοοργάνωσης της κοινω-
νίας, όπως αυτή του «Συντονιστικού».

Κατά τη συζήτηση δε του δεύτερου 
θέματος, η απόφαση για τη διενέργεια 
του Δημοψηφίσματος – κάτι που επι-
χειρείται για πρώτη φορά στην Πάρο – 
πάρθηκε με συντριπτική πλειοψηφία της 
Ολομέλειας, ενώ δεν βρήκαν αποδοχή 
οι μια – δύο μεμονωμένες απόψεις οι 
οποίες θεωρούσαν ότι θα πρέπει να ακο-
λουθηθεί η «πεπατημένη» άλλης μιας 
συγκέντρωσης στην Παροικιά, πράγμα 
που έχει γίνει κατ΄ επανάληψη χωρίς 
ουσιαστικό αντίκτυπο προς τους αρ-
μοδίους.

Το Δημοψήφισμα
Ο χρονικός ορίζοντας διενέργειας 

του Δημοψηφίσματος που, όπως προ-
αναφέραμε, τοποθετείται περί τα μέσα 
Φεβρουαρίου, ήταν μέρος της εισηγητι-
κής πρότασης του Κ. Αργουζή και επελέ-
γη λόγω της αυτονόητης και εκτεταμένης 
προεργασίας που χρειάζεται για να γίνει, 
ώστε να στεφθεί με επιτυχία, δηλαδή να 
καταστεί εφικτή η μεγαλύτερη δυνατή 
συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στις 
επιλογές των μορφών του αγώνα που 
πρέπει να δοθεί στη συνέχεια, γεγονός 
που θα καθιστά την ίδια την κοινωνία 
και τους πολίτες συνδιαμορφωτές και 
υπεύθυνους για την ίδια την έκβαση 
αυτού του αγώνα.

Ο δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ενώ 
στο παρελθόν είχε δεχτεί με «χλιαρό» 
τρόπο την πρόταση για Δημοψήφισμα 
προφασιζόμενος κωλύματα νομιμότη-
τας και εγκυρότητας της διαδικασίας 
στο πλαίσιο του «Καλλικράτη», στην 
τελευταία συνεδρίαση της Ολομέλειας 
των φορέων, εμφανίστηκε ένθερμος 
υποστηρικτής της πρότασης, «αδειά-
ζοντας» με αυτό τον τρόπο διακριτικά, 
«φίλιες» ως προς αυτόν δυνάμεις (με 
το αζημίωτο πάντα), όσο και την Λαϊκή 
Συσπείρωση, η οποία τελικά συναίνεσε 
στην απόφαση μη έχοντας πειστική και 
ουσιαστική αντιπρόταση επί του θέματος, 
πέρα από υπονοούμενα για τον «πολιτικό 
χρόνο που χάνεται» και άλλα.

Για άλλη μια φορά δεν έλειψαν οι 
εύστοχες τοποθετήσεις εκπροσώπων 
φορέων που δεν ακούγονται συχνά οι 
οποίοι απηύθυναν την αγωνία τους για 
την μη εμπλοκή του «Συντονιστικού» στις 
παραταξιακές αντιπαραθέσεις και για 
την ανάγκη αποδέσμευσης του αγώνα 
υπεράσπισης της Δημόσιας Υγείας από 
τις ανάγκες της προεκλογικής περιόδου 
στην οποία έχουμε ήδη εισέλθει ενόψει 
των περιφερειακών & δημοτικών εκλο-
γών του Μαΐου του 2014.

Τέλος, κύκλοι του «Συντονιστικού», 
επεσήμαναν στην εφημερίδα μας μετά 
τη λήξη της συνεδρίασης, ότι η από-
φαση για διενέργεια Δημοψηφίσματος 
αποτελεί σταθμό από μόνη της, γιατί 
εισάγει για πρώτη φορά πολιτικά και-
νοτόμες πρακτικές άμεσης δημοκρατίας 
σε αποφάσεις που αφορούν το σύνολο 
της τοπικής κοινωνίας, όπως η Δημόσια 
Υγεία, και θα λειτουργήσουν ως πολύτι-
μη παρακαταθήκη για το μέλλον.

Οι ίδιοι κύκλοι επεσήμαναν ακόμη ότι 
το Δημοψήφισμα δεν είναι αυτοσκοπός, 
αλλά το μέσο για να αποτυπωθεί γνήσια 
η βούληση των πολιτών της Πάρου και 
της Αντιπάρου για το είδος, το εύρος  και 
τη διάρκεια ενός αγώνα απέναντι σε μια 
πολιτική που κατεδαφίζει καθημερινά 
όλα τα δημόσια αγαθά, όπως αυτό της 
Υγείας. Υπό αυτή την έννοια, τόνισαν, ότι 
το ενωτικό εγχείρημα με τη δημιουργία 
του «Συντονιστικού», και παρά τις όποιες 
πρόσφατες «αναταράξεις», διασφαλί-
στηκε απόλυτα και με αυτό το πνεύμα 
θα πρέπει να συνεχιστεί η προσπάθεια 
από την ίδια την τοπική κοινωνία με την 
ευκαιρία του Δημοψηφίσματος.

ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΣΕ ΠΑΡΟ & ΑΝΤΙΠΑΡΟ
με απόφαση της Ολομέλειας του Συντονιστικού για την Υγεία!
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

...Οι ίδιοι κύκλοι 
επεσήμαναν ακόμη 
ότι το ∆ημοψήφισμα 
δεν είναι αυτοσκοπός, 
αλλά το μέσο για να 
αποτυπωθεί γνήσια η 
βούληση των πολιτών 
της Πάρου και της 
Αντιπάρου...

Η Λαϊκή Συσπείρωση για την κατάσταση 
στον τομέα της ∆ημόσιας Υγείας

ΣΤΙΣ 18|11 πραγματοποιήθηκε η συνέλευση όλων των φορέων της Πάρου και της 
Αντιπάρου που συμμετέχουν στο Συντονιστικό Υγείας (Δες ρεπορτάζ). Ενόψει αυτής 
της συνεδρίασης η δημοτική παράταξη της μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου «Λαϊκή Συσπείρωση» (Κ. Ροκονίδας), δημοσιοποίησε ανακοίνωση στις 17|11 
για να κάνει μία υπενθύμιση προφανώς, με ποια δεδομένα θα γινόταν η συζήτηση 
σύμφωνα με την πολιτική εκτίμηση των μελών της. 

Ακολουθεί το σχετικό κείμενο:

«Παράνομο και ΝΟΜΙΜΟ φακελάκι
Για το παράνομο φακελάκι δεν θα βρεθεί άνθρωπος που να το υποστηρίζει και να 

επιχειρηματολογεί υπέρ του. Αλλοίμονο όμως σε όποιον βρεθεί στην ανάγκη ή έχει 
την ατυχία να αρρωστήσει. Τότε συνειδητοποιεί τι σημαίνει ΝΟΜΙΜΟ φακελάκι και 
το χέρι βαθειά στην τσέπη.

5 ευρώ για εξέταση στα Επείγοντα,
30 ευρώ για τις εξετάσεις εκτός ΕΟΠΠΥ,

50 ευρώ για ραντεβού στα απογευματινά ιατρεία,

300 ευρώ για μαγνητικές τομογραφίες εκτός Νοσοκομείου,

πληρωμή ασθενών για έλλειψη υλικών του Νοσοκομείου,

25 ευρώ από 1/1/2014 για όλες τις νέες εισαγωγές για μια νοσηλεία 
αρχικά σε ράντζο και αν είσαι τυχερός θα πας σε δωμάτιο.

Στην παραπάνω λίστα της συγκυβέρνησης που αποτελεί το ΝΟΜΙΜΟ φακελάκι, 
και που γι’ αυτό κανείς δεν κάνει κουβέντα, μήπως θα πρέπει να οργανώσουμε την 
αντίστασή μας;
Μήπως θα πρέπει να περάσουμε από το «τι γίνεται τώρα;», 
στο «τι θα κάνουμε εμείς» για να μην μεγαλώσει αυτή η λίστα 
και με άλλα ΝΟΜΙΜΑ ΦΑΚΕΛΑΚΙΑ;

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ»

ΠΑΡΟΣ ΥΓΕΙΑ
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ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ

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

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

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

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

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

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

1 Πωλούνται στην περιοχή 
Μαραθί Πάρου:

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

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

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

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

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

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

1 Πωλείται κτήμα 13 

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΙΩΝ

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

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

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

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

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

1 Πάρος (Αλυκή), πέτρινη 
οικία πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 
air condition, θέα, ειδική 
κατασκευή. 
Τιμή 165.000 ευρώ. Έκπτω-
ση στα μετρητά, ευκολίες, 
ανταλλαγές δεκτές. Τηλ. 
6932285768

1 Πάρος (Καλαμαύκα), 

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

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

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

ΕΝΟΙΚΙΑΖΕΤΑΙ

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

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

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

1 Ενοικιάζεται διαμέρισμα 
τριάρι στην περιοχή Σουβλιά, 
με θέα στη θάλασσα, αυτό-
νομη θέρμανση, κλιματισμό, 
μεγάλες βεράντες. Δίνεται 
επιπλωμένο και μη επιπλω-
μένο για όλο το χρόνο. 
Τηλ.: 6973 366992

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 δυάρι στο 
καλάμι 50 τμ, με υπέροχη 
θέα, Τηλ: 6936709537.

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

1 Ενοικιάζεται επαγγελ-
ματικός χώρος, ευρύχωρος 
για κάθε είδους χρήση, στον 
περιφερειακό Παροικιάς 
(στο ρεύμα προς Αλυκή),

Όλο βιτρίνα, με βοηθητικά 
μέρη, με παρκινγκ για πε-
λατεία. Λογικό ενοίκιο.
Τηλ.: 6976 642186.

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

1 Ενοικιάζεται στον Κώστο 
ισόγειο με δύο υπνοδωμά-
τια, θέρμανση, σκεπαστή 
αυλή. Τηλ.: 22840 29056, 
6977 6062019.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ

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

ΕΝΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Ενοικιάζεται επαγγελ-
ματικός χώρος 200τ.μ. 
στη Χρυσή Ακτή πλήρως 
ανακαινισμένος, ο προαύ-
λιος χώρος είναι με πέτρες, 
πισίνα και φοίνικες 
Τηλ.: 6944 714337

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

ΠΩΛΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

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

1 Πωλείται εστιατόριο – 
πιτσαρία - καφέ 
στην Νάουσα. 

Τηλ.: 6937423961, 
6937423962

1 Πωλείται επαγγελματι-
κός εξοπλισμός για χώρους 
μαζικής εστίασης σε άριστη 
κατάσταση με τιμές ευκαι-
ρίας. για πληροφορίες στο 
τηλ.: 6973 036961

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ

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

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

1 Ζητείται κυρία Ελληνίδα 
ή να γνωρίζει ελληνικά για 
φροντίδα, περίθαλψη ηλικι-
ωμένης και του σπιτιού της 
(Εσωτερική). 
Τηλ.: 6948 104060

1 Κυρία ζητά εργασία 
για την ημέρα (καμαριέρα, 
φύλαξη παιδιού ή ηλικιωμέ-
νου). Τηλ.: 6994 401324

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

1 Κυρία από την Αλβανία 
που μιλά Ελληνικά ζητά 
δουλειά για καθαρίστρια η 
φροντίδα παιδιών. 
Τηλ.: 6942 038214

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

1 Κύριος Έλληνας 60 ετών, 
κάτοικος Πάρου, πρώην 
επαγγελματίας οδηγός, 
με στοιχειώδεις γνώσεις 
κηπουρικής και συντήρησης 
χώρων (ηλεκτρικά, υδραυ-
λικά, βάψιμο τοίχων κλπ), 
& κάτοχος άδειας security, 
ζητά ανάλογη θέση εργασί-
ας. Τηλ.: 66973008417

∆ΙΑΦΟΡΑ  

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

1 Πωλείται καταψύκτης
200 lt, οριζόντιος, 
Δανίας, με 200 ευρώ.
Τηλ.: 6976 513716.

1 Χαρίζονται κουταβάκια 
μεσαίου μεγέθους.
Γεννήθηκαν στις 15 Ιουνίου. 
Τηλέφωνο επικοινωνίας 
6981 394107

1 Πωλείται εξοπλισμός 
εστιατορίου, πιάτα, ποτήρια 
νερού και κρασιού, μπολ, 
σαλάτας, πλατό και
πολυκόφτης τυριού και 
λαχανικών με 5 δίσκους 
κοπής. Τηλ.: 6978 79529

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

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

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

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

Πληροφορίες: Γιώργος 
Παπαδόπουλος. Τηλ.: 211 
198 3375

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

ΣΗΜΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΑΣ ΜΑΣ

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

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

9 ΑΦΕΝΤΑΚΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
 Μάρπησσα
9 ΚΟΥΤΟΥΛΙΕΡΗΣ Θ.
 Αλυκή (Περίπτερο εισόδου)
9 ΑΝΟΥΣΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
 Δρυός
9 ΚΑΜΠΕΡΑΚΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
 Αντίπαρος
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Οι εργαζόμενοι εφιστούν την προσοχή στους πολίτες 
για εκείνα που θα προκύψουν εναντίον της τοπικής κοι-
νωνίας σε περίπτωση που η υποτίμηση των δημοτικών 
υπηρεσιών οδηγήσει τελικά στην ιδιωτικοποίηση τους.
Τονίζεται ότι η δημοτική αρχή Πάρου του Χρ. Βλαχογιάν-
νη που από την αρχή υποστηρίζει σε απόλυτο βαθμό τις 
μνημονιακές πολιτικές στο χώρο διοίκησής της, έχει επι-
λέξει σταθερά τα τελευταία χρόνια την εκχώρηση δημο-
τικών υπηρεσιών σε γνωστούς ιδιώτες εργολάβους.
Επίσης, είναι γνωστό ότι ειδικά στην υπόθεση της ΔΕΥΑ Πά-
ρου η δημοτική αρχή Χρ. Βλαχογιάννη είναι η μόνη δημοτική 
αρχή στην Ελλάδα η οποία εφάρμοσε μνημονιακές πολιτικές 
εναντίον του προσωπικού της εταιρείας, πριν καν το κράτος 
τις αποφασίσει. Επίσης, είναι γνωστό ότι συστηματικά τα τε-
λευταία χρόνια η δημοτική αρχή Χρ. Βλαχογιάννη «εργάστηκε» 
εντατικά για να υπονομεύσει το μέλλον της ΔΕΥΑΠ επιλέγοντας 
τα ρουσφέτια, αντί μίας προληπτικής πολιτικής. Ακολουθεί η 
ανακοίνωση των εργαζόμενων: 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Σ.Ε.Δ.Ε.Υ.Α.Π.
«Αγαπητοί Συμπολίτες μας,
οι δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κα-

θώς και δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών ότι κατόπιν 
αξιολόγησης (από ποιούς;), ενδέχεται να κλείσουν τα Ν.Π.Ι.Δ., 
τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Α.Ε. των Ο.Τ.Α. και οι Δημοτικές Επιχειρήσεις, 
θα πρέπει να ανησυχούν πέρα από τη Δημοτική Αρχή και τις 
Δημοτικές Παρατάξεις, το σύνολο των φορέων και πολιτών 
του νησιού μας.

Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Ύδρευ-
σης και Αποχέτευσης Πάρου, κ.α. κινδυνεύουν άμεσα με ξαφ-
νικό θάνατο τύπου ΕΡΤ με απολύσεις όλου του προσωπικού 
τους, και οι αρμοδιότητές τους περνούν στους ήδη υποστελε-
χωμένους Δήμους (εργολαβίες σε ιδιώτες;) κατ’ εντολή των 
υπηρετών της τρόικας (15.000 απολύσεις το 2014).

Σε μια τέτοια περίπτωση αναρωτιόμαστε και σας καλούμε 
να αναρωτηθείτε ποιοι θα φέρουν σε πέρας το τεράστιο έργο 
διαχείρισης υδάτων και λυμάτων και το υπεύθυνο έργο πολι-
τισμού, ποιοι θα διαχειριστούν την περιουσία των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων (ΒΙΟ.ΚΑ., δεξαμενές, αφαλατώσεις, δίκτυα κ.τ.λ.). 
Οι Δήμοι; Με ποιους υπαλλήλους; Μήπως σταδιακά θα περά-
σουν σε ιδιώτες;

ΣΗΜΕΡΑ οι ΔΕΥΑ, μεταξύ αυτών και της Πάρου, δεν επιβα-
ρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, και τον προϋπολογισμό 
του Δήμου, ούτε ένα ευρώ.

ΣΗΜΕΡΑ οι ΔΕΥΑ είναι ανταποδοτικές επιχειρήσεις και δεν 
λειτουργούν με γνώμονα το κέρδος. Επενδύουν σε δίκτυα, 
εξοπλισμό και αναπτυξιακές υποδομές για τους πολίτες.

ΣΗΜΕΡΑ μεθοδευμένα οι ΔΕΥΑ αντιμετωπίζουν όλο και 
μεγαλύτερο πρόβλημα με τον κρατικό παρεμβατισμό και τη 
γραφειοκρατία του δημοσίου, με αποτέλεσμα να χάνουν στα-
διακά την ευελιξία τους και τις δυνατότητές τους.

ΣΗΜΕΡΑ Η ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ και οι εργαζόμενοι, στα 14 χρόνια 
λειτουργίας της, με τα όποια προβλήματα κουβαλάει, ΠΡΟΣ-
ΦΕΡΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ΕΠΑΡΚΕΣ 
– ΚΑΘΑΡΟ - ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥ-
ΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΟ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΓΟΡΑ.

ΔΕΝ ΣΑΣ ΑΞΙΖΕΙ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ.

Αναλογιστείτε τις κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις που 
θα επιφέρουν οι παραπάνω καταργήσεις των επιχειρήσεων 
που ασχολούνται είτε με τον πολιτισμό, είτε με τη διαχείριση 
του βασικότερου δημόσιου φυσικού αγαθού, του νερού, στο 
νησί μας, στην κοινωνία μας, στο τουριστικό μας προϊόν, 
στην οικονομία μας. Επιπρόσθετα στα προβλήματα που ήδη 
αντιμετωπίζουμε σαν νησιωτική κοινωνία στα θέματα υγείας, 
παιδείας, μεταφορών, με ενέργειες σαν τις προαναφερόμενες 
έρχονται και προβλήματα στην υδροδότηση του νησιού, στην 
αποχέτευση των λυμάτων, στη μόλυνση περιβάλλοντος και θά-
λασσας, μπαίνει φρένο στην ανάπτυξη, στην ανταγωνιστικότητα 
και στα πολιτιστικά και πολιτισμικά δρώμενα.

Αναλογιστείτε ότι με την ιδιωτικοποίηση των υδά-
τινων πόρων, τα τιμολόγια νερού θα αυξηθούν και οι 
παρεχόμενες υπηρεσίες θα υποβαθμιστούν από τον 
ιδιώτη που θα λειτουργεί με γνώμονα το κέρδος.

Αναλογιστείτε τον κίνδυνο που διατρέχει η δημόσια υγεία και 
το τουριστικό προϊόν από τα χέρια ιδιωτών και τυχοδιωκτικών 
πολιτικών θέσεων στον ευαίσθητο τομέα της διαχείρισης νερού 
και λυμάτων και του πολιτισμού στο νησί μας.

ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΤΙΣΤΑΘΕΙΤΕ με κάθε τρόπο, από 
όποια θέση βρίσκεστε, στο μέλλον που μας ετοιμάζουν. ΣΤΑ-
ΜΑΤΗΣΤΕ την κατάργηση του κοινωνικού κράτους, την κα-
τάργηση των κοινωφελών επιχειρήσεων και των κοινωνικών 
δομών του Δήμου.

ΔΙΕΚΔΙΚΕΙΣΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΑΞΙΖΕΙ ΣΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΥΓΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΞΙΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΚΑΘΑ-
ΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ».

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ∆ΕΥΑΠ

Καμπανάκι για τα μελλούμενα
κραυγή αγωνίας για το υπάρχον πολιτικό δυναμικό

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ 1

Αγαπημένοι μου συμπατριώτες.
Τώρα τελευταία αναβίωσε και πάλι η λέξη αποστασία. 

Ήταν, και είναι, μια λέξη λάστιχο, που εξυπηρετούσε, και 
εξυπηρετεί, κάθε φορά και διαφορετικούς σκοπούς τόσο για 
τους αποστάτες όσο και για εκείνους που υφίστανται την 
αποστασία. Είναι, με λίγα λόγια, ένα πολιτικό εφεύρημα που 
έκρυβε στο παρελθόν, αλλά και στο παρόν, τον διαχρονικό 
εξευτελισμό του βουλευτικού λειτουργήματος. Σήμερα, 
μέσα στο στρεβλό πολιτικό σύστημα που ζούμε, ο βουλευτής 
– πλην ελαχίστων εξαιρέσεων – είναι εγκλωβισμένος, ανί-
κανος και πολιτικά ευνουχισμένος, έρμαιο του αρχηγού 
του και της ηγετικής ομάδας του κόμματός του. Κάθε 

διαφοροποίηση θεωρείται θανάσιμο αμάρτημα και, όπως είπε ο Σαμαράς, «αιτία για να 
πέσει η κυβέρνηση»!... Όντως έχουμε βουλή πολιτικών ανδρείκελων, που στα κανάλια 
ο κάθε βουλευτής «συμπάσχει» με το λαό, λέει ότι «κάνει το σκατό του παξιμάδι», αλλά 
το βράδυ, όταν έρθει η ώρα των αποφάσεων, δείχνει καλή διαγωγή γνωρίζοντας 
ότι σε αντίθετη περίπτωση δεν θα περιλαμβάνεται στα επόμενα ψηφοδέλτια και τότε τι 
δουλειά θα κάνει; 

Σήμερα όμως υπάρχει μια βασική διαφορά από το παρελθόν. Σήμερα η Πατρίδα μας 
ξεπουλιέται, οι Έλληνες υφίστανται τα πάνδεινα και παράλληλα εμπαίζονται προκλητικά 
και ασύστολα από τους πολιτικούς, των οποίων η απαξία είναι πλέον δεδομένη. Σήμερα 
λοιπόν, χρειάζονται πολιτικοί που θα υψώσουν το ανάστημά τους και θα πουν όχι στον 
εξευτελισμό, όχι στους εντολοδόχους της Τρόικα, όχι σ’ αυτούς άνοιξαν την κερκόπορτα 
και εισέβαλαν οι ανεκδιήγητοι αυτοί τύποι στην Πατρίδα μας. Ελάχιστοι βουλευτές τολ-
μούν να μιλήσουν, να πουν τη γνώμη τους, να πουν όχι στον αρχηγό τους… 

Τελευταία παρατηρήθηκε και ένα άλλο φαινόμενο. Κάποιοι ποντικοί, βλέποντας το 
κομματικό τους σκάφος να κλυδωνίζεται, κατεβαίνουν νύχτα από τους κάβους και σαν 
ποντίκια «βρυχώνται» ανακοινώνοντας στους ιθαγενείς αυτής της χώρας την «αγωνία» 
τους για την Πατρίδα και τους Έλληνες!... Παραδείγματα τέτοιων «πολιτικών» έχουμε στο 
πρόσφατο παρελθόν την περίπτωση Μαρκόπουλου – με το επιβαρυντικό ότι ο τύπος 
ξανάγλειψε εκεί που έφτυσε – και τελευταία την περίπτωση Τζάκρη με το αναμφίβολο 
πολιτικό διαμέτρημα… της αστραφτερής αμφίεσης από την κορφή μέχρι τα νύχια… Βέ-
βαια οι παραπάνω περιπτώσεις δεν είναι μοναδικές. Εντύπωση βέβαια προξενούν στον 
καθένα μας οι βαρύγδουπες δηλώσεις Τζάκρη ότι «υπάρχει πλεόνασμα αναλγησίας και 
έλλειμμα δημοκρατίας για την έξοδο από την κρίση». Τι μας λες, κυρά μου! Η «πολιτικός» 
με τις τουαλέτες, υφυπουργός του Γιωργάκη – δεν ξέρω αν τη γνώρισε κι αυτήν στο 
γυμναστήριο –, συγκάτοικος στο υπουργείο με τον αλήστου μνήμης Γιάννη Ραγκούση. 
Η θηλυκή «πολιτικός», παρούσα στην προδοσία που μας έβαλε στο Διεθνές Ταμείο, η 
πολιτικός «ογκόλιθος» που ψήφισε με χέρια και πόδια τα μνημόνια και τα μεσοπρόθε-
σμα… Ε, όχι Θεοδώρα Τζάκρη!... Το θέατρο που παίζεις – και δεν είσαι η μόνη – δεν 
περνάει. Δεν είμαστε τελείως κάφροι και ηλίθιοι, πεινασμένοι είμαστε… Από την 
άλλη, ο διασωληνωμένος με τον Σαμαρά και, όπως ο ίδιος πιστεύει, πρόεδρος του 
ΠΑΣΟΚ, καθώς και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, έσπευσαν να προλάβουν μην τυχόν 
καμιά Τζάκρη τραβήξει την πρίζα στην εντατική… Δυστυχώς η χώρα μας έχει την 
ατυχία να ορίζουν τις τύχες της τέτοιοι ανόητοι πολιτικοί. 

Εντύπωση προκαλεί η ενέργεια Τσίπρα να εκθειάσει το πολιτικό ανάστημα της Τζάκρη, 
προσβλέποντας και σε άλλους βουλευτές που ενδεχομένως θα την ακολουθήσουν. 
Καημένε Αλέξη!... Μην αναζητάς βοήθεια στα πολιτικά σκουπίδια. Οι άνθρωποι αυτοί 
κατέβηκαν από το τρένο σκεπτόμενοι μόνο το συμφέρον τους και την πολιτική 
τους καριέρα και όχι τη σωτηρία της Πατρίδας. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι γνωστοί 
μαυρογιαλούροι της πολιτικής και ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να σκεφτεί πολύ καλά τι πάει 
να κάνει. Γι’ αυτό, Αλέξη, ο λαός δεν εμπιστεύεται το κόμμα σου στο βαθμό που, εκ των 
πραγμάτων, θα έπρεπε. 

Τα πολιτικά σκουπίδια, Αλέξη, δεν επιδέχονται καμιά ανακύκλωση…
Τα πολιτικά σκουπίδια, Αλέξη, ανήκουν στο χρονοντούλαπο της πολιτικής 

απαξίας… 
Ήδη στο κόμμα σου, Αλέξη, υπάρχουν αρκετοί «πολιτικοί» που κάποια στιγμή εγκα-

τέλειψαν το πολιτικό σκάφος σαν ποντίκια και βρυχώνται σήμερα μέσα στο κόμμα για 
τη «σωτηρία» της Πατρίδας. 

Και τελειώνουμε με τον «προσφιλή» μας Κουβέλη!... Μετά από ένα διάστημα αποχής 
από κυβερνητικούς θώκους, το στερητικό σύνδρομο κατατρύχει και πάλι τον μπαρ-
μπα-Φώτη. Ο άνθρωπος που προσπαθεί με δυο πόδια να ισορροπήσει σε τρεις 
βάρκες, ψελλίζει πάλι προθέσεις για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, χαϊδεύοντας τον Αλέξη… 

Αυτό είναι το πολιτικό τσίρκο της ελληνικής πραγματικότητας. 
Μεταγραφές, συμφέροντα, καρέκλες. Και στη μέση ο ελληνικός λαός δίχως 

μεταγραφές, συμφέροντα, καρέκλες… Δίχως αξιοπρέπεια, εμπαιζόμενος και… 
πεινασμένος… 

ΓΝΩΜΗ
ΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΥ   

Ανακύκλωση  
πολιτικών  σκουπιδιών

Αλέξη, ε όχι και την Τζάκρη!...
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ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ των αποκαλύψεων της εφημερίδας «Τα 
Νέα Πάρου – Αντιπάρου» για την αλήθεια που διέ-
πει την κατασκευή του νέου αεροδρομίου Πάρου, δη-
λαδή ότι τα πάντα βρίσκονται στον αέρα χωρίς 
δεδομένα που να μπορούν να δώσουν κάποια ελπίδα 
ολοκλήρωσης του έργου τα επόμενα χρόνια, από το 
Σύλλογο Ενοικιαζομένων Δωματίων Μαντώ Μαυ-
ρογένους» της Παροικιάς προέκυψε μία πρωτοβουλία.
Το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου του οποίου τα μέλη 
εξαρτώνται από τον τουρισμό θεώρησαν ως άμεση και 
επιτακτική ανάγκη να καταθέσουν εγγράφως το αίτημα 
τους προς όλα τα σχετιζόμενα υπουργεία να προχωρή-
σουν άμεσα στην κατάρτιση των βασικών μελετών για το υπόλοιπο του έργου του νέου αεροδρομίου.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτή την εποχή εκτελούνται εργασίες μόνο για το διάδρομο του νέου αεροδρομίου που προχωρά 
με πολύ λίγα χρήματα. Προχωρά μετ’ εμποδίων ο διάδρομος που θα είναι άχρηστος, χωρίς να μπορεί να χρησιμοποιηθεί, 
αν δεν ολοκληρωθούν και τα υπόλοιπα 4/5 του έργου, όπως ανέφεραν τα σχετικά έγγραφα των αρμόδιων κρατικών 
υπηρεσιών που η εφημερίδα μας δημοσιοποίησε στο φύλλο της εφημερίδας «Τα Νέα Πάρου – Αντιπάρου της 9|11.

Η ανακοίνωση του συλλόγου
«Εκ μέρους του  Δ.Σ. του Συλλόγου Ενοικιαζομένων Δωματίων Πάρου – Αντιπάρου «Μαντώ Μαυρογένους», κα-

ταθέτουμε συνοπτικά τους λόγους που επιβάλλουν την επίσπευση των διαδικασιών - μελετών για τα κτιριακά και τη 
δημοπράτηση των σχετικών έργων με στόχο την ολοκληρωμένη κατασκευή του νέου Αεροδρομίου Πάρου, λέγοντας 
τα εξής:

1) Θεωρούμε όλοι οι Παριανοί και Αντιπαριώτες ως ύψιστης σημασίας και άμεσης προτεραιότητας το συγκεκριμένο 
έργο υποδομής, τόσο για την Πάρο & Αντίπαρο, όσο και για τα κοντινά Κυκλαδονήσια.

2) Χωρίς αμφιβολία το νέο Αεροδρόμιο Πάρου θα αποτελέσει πυλώνα αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος 
στο νησί μας. Οι επισκέπτες πλέον δεν θα σπαταλούν χρόνο και χρήμα για να φτάσουν στην Πάρο. Αυτό και μόνο 
το γεγονός αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα ως προς την προσέλευση επισκεπτών στο νησί μας, και κατ’ επέκταση 
μπλοκάρει την ανάπτυξη και την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος.

3) Όλοι γνωρίζουμε ότι αυτό το νησί δεν υστερεί σε κανένα τομέα: πολιτιστική και πολιτισμική κληρονομία, φυ-
σικότητα τοπίου, υποδομές, υπηρεσίες, προϊόντα, κλπ. Είναι κρίμα να μην του δώσουμε την ώθηση να ξεπεράσει τα 
γεωγραφικά του όρια, να γίνει γνωστό σε όλο τον κόσμο, με τους πολυάριθμους επισκέπτες που ευελπιστούμε να 
προσέρχονται σε αυτό καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, με το νέο Αεροδρόμιό του.

Για τους παραπάνω λόγους πιστεύουμε ότι θα σταθείτε αρωγοί και συμπαραστάτες στο αίτημα μας».
Το έγγραφο αποστάλθηκε στα υπουργεία Ανάπτυξης, Υποδομών, Περιβάλλοντος, Οικονομικών και Τουρισμού.

Την επιστολή υπογράφουν ο πρόεδρος Κ. Μπιζάς και ο γραμματέας Γ. Καστανιάς εκ μέρος του Δ.Σ του συλλόγου.

Διάκριση για το σχολείο 
Λευκών – Κώστου

Τα Ενοικιαζόμενα 
«Μαντώ Μαυρογένους»

για το νέο αεροδρόμιο

Τα παιδιά θα μάθουν για το Λυχνίτη
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ σχολείο Λευκών - Κώστου 

επελέγη ως ένα από τα 17 σχολεία που θα 
χρηματοδοτηθούν από το Ίδρυμα Ι.Σ.Λάτση 
για την εφαρμογή ενός ερευνητικού σχολικού 
του προγράμματος.

Για την έγκριση της χρηματοδότησης είχαν 
υποβάλει αίτηση με προτάσεις 125 σχολεία 
από 28 νησιά. Το πρόγραμμα του σχολείου 
που εγκρίθηκε έχει τον τίτλο «Άσπρη Πέτρα 
ξέξασπρη» και αναφέρεται στο λυχνίτη, το 
φημισμένο παριανό μάρμαρο. Η ιδέα για τη 
συμμετοχή στο πρόγραμμα αλλά και η επι-
λογή για το θέμα του φακέλου ανήκε στην 
εκπαιδευτικό του σχολείου Μαριαλένα Πανα-
γάκη η οποία υπέβαλλε την αίτηση στο Ίδρυμα 
Ι.Σ.Λάτση και θα είναι και η συντονίστρια του 
προγράμματος. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 
επίσης οι εκπαιδευτικοί Λουκιανός Μιχάλης 
και Λαμπρόπουλος Αντώνης.

Με αυτό το πρόγραμμα το σχολείο φιλοδο-
ξεί να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά στην τοπική 

ιστορία με την ενεργητική τους συμμετοχή 
στις προγραμματιζόμενες δράσεις.

Με στόχο την ενίσχυση της δημιουργικό-
τητας που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της 
μαθησιακής και εκπαιδευτικής διαδικασίας 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και επιθυμώ-
ντας να εντάξει εκπαιδευτικούς και μαθητές 
σε μια συμμετοχική, συνεργατική διαδικασία 
προς ένα συντονισμένο σκοπό, το Κοινωφε-
λές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση έχει καθιερώ-
σει ένα νέο χρηματοδοτικό κίνητρο, αυτή τη 
φορά με αποδέκτες τους παιδαγωγούς των 
νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων της 
νησιωτικής χώρας. 

Η δημόσια πρόσκληση για συμμετοχή στο 
πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε μέσω του 
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πο-
λιτισμού και Τουρισμού και των κατά τόπους 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
Ονομάζεται «ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ».

Στις 14|11 και παρά του ότι ο καιρός εκείνη την ημέ-
ρα ήταν βροχερός, σημειώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή 
Πούντας Μάρπησσας σε ιδιωτική αποθήκη. Εντός της 
αποθήκης φυλασσόταν μεγάλη ποσότητα αντικειμένων 
επαγγελματικού εξοπλισμού ο οποίος κάηκε ολοσχερώς, 
παρά τις προσπάθειες της πυροσβεστικής Πάρου που 
«πολεμούσε» 5 ώρες να περισώσει ό, τι μπορούσε, αλλά 
και να μην επεκταθεί η φωτιά. 

Το κακό είναι ότι η αποθήκη 300 τ.μ δεν ήταν ασφα-
λισμένη, όπως η ίδια η εταιρεία ενημέρωσε με σχετική 
ανακοίνωση που δημοσιοποίησε την επόμενη ημέρα η 
οποία ανέφερε τα εξής:

«Την Πέμπτη 14 Νοεμβρίου και ώρα 7.30 το απόγευμα 
εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε μία από τις αποθήκες του θρυ-
λικού PUNDA BEACH CLUB στην Πάρο, όπου στεγαζόταν 
μέρος του βασικού εξοπλισμού του, το οποίο  καταστρά-
φηκε ολοσχερώς. Δυστυχώς, η ζημιά για το κορυφαίο 
Beach Bar της Ελλάδας - που επί 40 χρόνια τώρα προ-
σφέρει μοναδικές στιγμές διασκέδασης και απόδρασης 
από τη σκληρή καθημερινότητα, ενώ  δίνει «χρώμα» και 
νόημα στα καλοκαίρια μας - είναι πολύ σοβαρή, καθώς η 
αποθήκη και ο εξοπλισμός δεν ήταν ασφαλισμένα…»

Για τη φωτιά στην Πούντα

Η ΕΟΔ Κυκλάδων με 9 μέλη, το van της 
ομάδας, 3 ΙΧ αυτοκίνητα και μια μοτοσικλέτα 
παραβρέθηκαν για την κάλυψη των επικοινω-
νιών και την ασφάλεια των αθλητών στο 2ο 
Αγώνα Ορεινής Ποδηλασίας στις Λεύκες, την 

Κυριακή 17-11-2013.

Νωρίτερα το πρωί της ίδιας ημέρας, μέλος 
της ομάδας παραβρέθηκε στον αγώνα δρόμου 
«Δρόμοι Ελευθερίας», στην Αλυκή.

Με κάλυψη από την ΕΟΔ

ΠΑΡΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑ


