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Πίσω από τις γραμμές
Λοιπόν, κάτι «ψήνεται». Διαβάζοντας προσεχτικά 
την ανακοίνωση της «Ενότητας» κλπ, - στο όνομα 
σιδηρόδρομο που έχουν διαλέξει -, για την υπόθε-
ση του νέου αεροδρομίου γράφεται: «Απομένει η 
δημοπράτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων εντός 
του προσεχώς διαστήματος». Κατά την άποψή μας, 
μόνο τυχαία δεν είναι η παραπάνω πρόταση. Κάτι 
ξέρουν.

Δ.Μ.Μ.

Η σούπα!
Στην περιπετειώδη συνεδρίαση στις 6 Ιανουαρίου, 
χτυπούσε συνεχώς το τηλέφωνο ενός δημοτικού 
συμβούλου της πλειοψηφίας. Το θέμα απλό. Ο σύμ-
βουλος πίστευε ότι η ψηφοφορία για τις επιτροπές 
θα ήταν διαδικαστικού χαρακτήρα και θα την «ξε-
πετούσαν» το πολύ μέσα σε καμιά ώρα. Έλα όμως, 
που «κάθισε» όλη αυτή η ιστορία με τις 15 συνεχείς 
ψηφοφορίες... Ντρουν και ντρουν λοιπόν το τηλέ-
φωνο, για το πότε θα τελείωνε η συνεδρίαση και 
το πότε θα πήγαινε σ’ εκείνο το έρημο το τραπέζι, 
για να φάει με την οικογένειά του. Το μενού συ-
μπεριλάμβανε και σούπα. Σε κάποια στιγμή – λίγο 
πριν τις 4 το απόγευμα – ο δημοτικός σύμβουλος 
απογοητεύτηκε και μονολόγησε: «Άμα κρυώσει η 
σούπα %^)$@@». Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Το 
δίκιο του πάντως, το είχε.

Δ.Μ.Μ.

Πολυέξοδη ΚΕΠ
Μεταξύ μας τώρα. Ο Κοντός πρέπει ως πρόεδρος 
του δημοτικού συμβουλίου να χρεώσει κάτι παρα-
πάνω την ΚΕΠ Πάρου. Κάθε τρεις και πέντε είναι 
αναγκασμένος να φτιάχνει νέα ταμπελάκια για τους 
συμβούλους της. Νέα «άφιξη» στο τραπέζι συνε-
δριάσεων το «Σωτήρης Καστρουνής». Βέβαια, είναι 
ο μοναδικός σύμβουλος στο δημοτικό συμβούλιο 
με Φαν – Κλαμπ. Σ’ αυτό το Κλαμπ ανήκει και η πα-
ραπολιτική μας στήλη!

Δ.Μ.Μ.

Again Καστρουνής

Ο νέος δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ Πάρου, Σ. 
Καστρουνής, είχε εξαιρετική παρουσία στην πρώτη 
του ουσιαστικά εμφάνιση σε συνεδρίαση. Η παρέμ-
βασή του για τον προϋπολογισμό της ΔΕΥΑΠ, ήταν 
καλή και οι παρεμβάσεις του καίριες. Το θέμα των 
υδάτινων πόρων φάνηκε να το κατέχει όσο λίγοι.

Δ.Μ.Μ.

Άλλος κέρδισε κ. Μπαφίτη…
Ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Γ. Μπαφίτης, στο τέλος 
της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου στις 
15/1 θέλησε να δώσει μία εξήγηση, για την υπό-
θεση της αναστολής κλεισίματος της εφορίας και 
την ανακοίνωση που είχε εκδώσει ως πρόεδρος 
της Ένωσης Ξενοδόχων. Ο κ. Μπαφίτης, είπε ότι 
την ανακοίνωση (που δημοσιεύουμε στο κείμενο 
για την εφορία), με κανένα τρόπο δεν την έκανε για 
να «καρπωθεί» την είδηση σαν μέλος της «Πάρος – 
ΑΞΙΑ» ή της ΝΔ. Για εμάς, ΦΑΟΥΛ κ. Μπαφίτη. Και 
αυτό, διότι, άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνού-
με με όσα έγραψες στην ανακοίνωσή σου, τα είχες 
πει ως πρόεδρος των ξενοδόχων. Ποιος ο λόγος 
λοιπόν να ανακατασκευάσεις τη δήλωσή σου; Κά-
ποιον/α έκανες «τσάμπα μάγκα».

Δ.Μ.Μ.

Πίσω από τις γραμμές 2
Γράφει ο Λεβεντάκης στο μήνυμά του για το 2013: 
«Η λειτουργία των δημοτικών ιατρείων σύντομα θα 
είναι γεγονός». Να το κάνω πιο λιανό; Δε νομίζω; 
Βλαχογιάννη ακούς;

Δ.Μ.Μ.

Βλαχογιάννη, σου ξέφυγε;
Σε κάποια στιγμή της συνεδρίασης της 15/1 ο δή-
μαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, απαντώντας στο Κ. Ρο-
κονίδα για το 2ο Περιφερειακό Παροικιάς - και το 
γιατί «μπήκε» ξανά στο Τεχνικό Πρόγραμμα - του 
λέει: «Ο Βλαχογιάννης, θα το κάνει αυτό». ο.κ. Χρή-
στο! Συνέχισε κατά τα άλλα να διαψεύδεις ότι θα 
είσαι υποψήφιος και το 2014. Α, και η ηλεκτρονική 
σελίδα της «Ενότητας» που άρχισε πάλι να λειτουρ-
γεί, τυχαίο θα είναι…

Δ.Μ.Μ.

Οι δήμαρχοι…
Μέχρι σήμερα, έχω μετρήσει 14 υποψήφιους δη-
μάρχους για το 2014. Και οι 14 μαζί, με όλα τους 
τα σόγια και όλους τους φίλους τους, δεν μπορούν 
να συμπληρώσουν ούτε ένα συνδυασμό! Είναι σαν 
τον Αλαφούζο. Πιστεύει ότι είναι πρόεδρος του Πα-
ναθηναϊκού και έχει μαζί του όλη τη Θύρα 13…

Δ.Μ.Μ.

ΜΜΕ και «ΜΜΕ»
Η ευθύνη της σωστής ενημέρωσης είναι μεγάλη. Το  

κάθε ΜΜΕ κρίνεται από το πώς διαχειρίζεται την δυνατό-
τητά του να ενημερώσει το κοινό. Η είδηση δεν είναι εμπό-
ρευμα και δεν μπορεί να χρησιμοποιείται με μόνη σκέψη 
τι έσοδα θα μας φέρει. Ούτε την είδηση μπορούμε να χρη-
σιμοποιούμε στον στίβο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η 
είδηση, το γεγονός που θέλουμε να γνωστοποιήσουμε ή 
έγινε ή δεν έγινε. Δεν μπορούμε να το αποκρύψουμε ή 
να το παραμορφώσουμε επειδή ο φορέας ή ο πολιτικός 
που συνεργεί δεν είναι της αρεσκείας μας ή δεν μας τα 
έχει «χώσει» ή επειδή, θα υπάρχει ίδιον όφελός  από αυτή 
την είδηση, το γεγονός. Κλασσικό παράδειγμα τέτοιας τυ-
χοδιωκτικής συμπεριφοράς είναι η διαχείριση της είδησης 
της έναρξης των εργασιών του μεγάλου έργου, του νέου 
αεροδρομίου της Πάρου.   Ένα έργο που με την ολοκλή-
ρωση του θα απογειώσει την οικονομία του νησιού μας. 
Ένα έργο που έχει ήδη αρχίσει να δίνει χιλιάδες ευρώ στην 
Παριανή οικονομία σε μια περίοδο οικονομικής απραξίας. 
Και όμως, για τα περισσότερα ΜΜΕ  του νησιού μας εκτός 
από τη ΦτΠ το έργο αυτό, είτε είναι ανύπαρκτο είτε είναι 
μια ακόμη ψεύτικη εξαγγελία των πολιτικών είτε τέλος, εί-
ναι μια αυταπάτη για πολλούς Παριανούς και Αντιπαριώ-
τες. Σήμερα, διαστρεβλώνουν την είδηση για το αεροδρό-
μιο για να αποκρύψουν το ρόλο Ραγκούση. Πάντα όμως, 
θα υπάρχει κάποιος ρόλος για να παραπληροφορήσουν. 
Η απαράδεκτη αυτή στάση των ΜΜΕ για το μεγάλο έργο 
του αεροδρομίου της Πάρου όπως ο καθένας μπορεί να 
καταλάβει δεν περιορίζεται μόνο σε αυτό το γεγονός. Είναι 
μόνιμη και πάγια στάση τους στη διαδικασία της ενημέρω-
σης του πολίτη. Η τύχη και η θέση τους είναι προφανώς 
στα αζήτητα όπως κάθε άχρηστο και επικίνδυνο προϊόν 
για την κοινωνία μας. Ο βρώμικος ρόλος τους μόνο με 
την απόρριψη θα πάψει να υπάρχει. Η αυστηρή απαιτητική 
στάση του κοινού απέναντι στα ΜΜΕ είναι το μόνο μέσον, 
που όλους εμάς, θα κρατάει στη σωστή και υπεύθυνη 
στάση απένατι στην κοινωνία. 

Λαουτάρης

Η θέση μας
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Γ. Μπαρμπαρίγος: 
«Η συνεργασία 
είναι μονόδρομος»

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας, κ. Γ. Μπαρμπαρίγος, παραχώρησε στη 
ΦτΠ συνέντευξη σχετικά με τα θέματα που απασχολούν την περοχή του.

Ο κ. Μπαρμπαρίγος, έχει γεννηθεί στη Νάουσα όπου και διαμένει και είναι επαγγελματίας. 
Ασχολείται με τα κοινά του τόπου από το 1998.

Είναι απόφοιτος της Σχολής Εμποροπλοιάρχων Οιννουσών και είναι παντρεμένος με την 
κ. Σοφία Αγγελοπούλου. Επίσης, ο κ. Γ. Μπαρμπαρίγος είναι ο ιδρυτής της Ελληνικής Ομάδας 
Διάσωσης – Παράρτημα Κυκλάδων, με έδρα το νησί μας.

Η συνέντευξη

Αν κάνουμε απολογισμό στη διετία 2011-2012 τι έχετε να πείτε ότι έγινε στη 
Δημοτική Κοινότητα Νάουσας;

Γ.Μ.: «Δυο από τους στόχους που είχαμε θέσει για τη 
διετία 2011-12 υλοποιήθηκαν. Δηλαδή, έχουν ξεκινήσει οι 
εργασίες στο κτίριο του παλιού Δημοτικού σχολείου, όπου 
θα στεγαστεί το Νηπιαγωγείο, προϋπολογισμού 800.000 
ευρώ και τελείωσε το προπονητήριο του Νηρέα, προϋπο-
λογισμού 100.000 ευρώ περίπου».

Τι δεν έγινε αυτά τα δύο χρόνια ενώ ήταν προ-
γραμματισμένο να γίνει και γιατί;

Γ.Μ.: «Ένα σοβαρότατο πρόβλημα που υπάρχει και δεν αντιμετωπίστηκε είναι οι κατακρη-
μνίσεις στην περιοχή του Αμπελά, όπως επίσης και σε σημείο του οδικού δικτύου στην περιοχή 
της Σάντα Μαρίας. Ο Δήμος έχει κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες προς την Κτηματική Υπηρε-
σία, αλλά μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ανταπόκριση. Τους έχουμε επανειλημμένως επισημάνει τη 
σοβαρότητα του θέματος. Εμείς θα συνεχίσουμε να πιέζουμε μέχρι να λυθεί το πρόβλημα».

Ποιο πιστεύετε ότι είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα στη Δημοτική Κοινότη-
τα Νάουσας και πως μπορεί να αντιμετωπιστεί;

Γ.Μ.: «Η καθημερινότητα είναι, αν όχι το μεγαλύτερο, ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. 
Μέσα σ’ αυτή, πρώτη θέση κατέχει η καθαριότητα. Παρ’ ότι ενημερώνουμε συχνά τους πολίτες 
της Νάουσας και ζητάμε να μας βοηθήσουν ώστε να κρατήσουμε τον τόπο μας καθαρό (π.χ. 
να μην πετούν σκουπίδια εκτός των κάδων, τα κλαδιά να τα πηγαίνουν στον προκαθορισμένο 
χώρο περισυλλογής, όπως και τις ηλεκτρικές συσκευές) ορισμένοι κάνουν το ακριβώς αντί-

θετο, πολλές φορές επιδεικτικά, ακόμα και σε κεντρικά σημεία της Νάουσας, με το πρόσχημα 
«εγώ πληρώνω το Δήμο και είστε υποχρεωμένοι να τα μαζέψετε». Μ’ αυτό τον τρόπο το μόνο 
που καταφέρνουν είναι να δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την εικόνα του χω-
ριού. Η λύση είναι η αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφοράς. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαρι-
στήσω τους εργάτες καθαριότητας, οι οποίοι συχνά δούλευαν πέρα από το ωράριό τους χωρίς 
επιπλέον πληρωμή, για να κρατηθεί η Νάουσα καθαρή.

Ένα άλλο πρόβλημα είναι η στάθμευση των ΙΧ, σε σημεία που δεν επιτρέπεται, όπως στην 
πλατεία. Η Νάουσα διαθέτει δύο χώρους στάθμευσης. Συνήθως, χειμώνα - καλοκαίρι, πρώτα 
γεμίζει η πλατεία και μετά τα πάρκινγκ. Αυτό δημιουργεί προβλήματα στην ασφάλεια της μετα-
κίνησης των πεζών συμπολιτών μας – κυρίως ηλικιωμένων και παιδιών. Οφείλω να αναφέρω 
ότι η συνεργασία μου με τον Διοικητή του Αστυνομικού Σταθμού Νάουσας, κ. Νίκο Κουνή, και 
με το προσωπικό είναι πραγματικά άψογη. Έχουν συμβάλλει ουσιαστικά και αποτελεσματικά 
στην επίλυση προβλημάτων, που παρουσιάστηκαν στη Νάουσα».

Στη Νάουσα ολοκληρώνεται εντός των ημερών το προπονητήριο του Νηρέα. 
Όμως, σε τι φάση βρίσκεται η εξέλιξη για το γήπεδο που στερείται η Νάουσα;

Γ.Μ.: «Όπως ήδη ανέφερα το προπονητήριο τελείωσε και σύντομα θα γίνουν τα εγκαίνια. Θα 
λυθεί έτσι ένα μεγάλο πρόβλημα της νεολαίας της Νάουσας. Παράλληλα δεν έχουμε αφήσει 
τον άλλο μας στόχο, που είναι το γήπεδο. Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες και περιμένουμε να 
«ανοίξει» κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης για να ενταχθεί το έργο».

Ο Νόμος «Καλλικράτης»

Επειδή, στο πρόσφατο παρελθόν έχουν παρουσιαστεί στις συνεδριάσεις τοπικών 
συμβουλίων του νησιού μας, φαινόμενα μη απαρτίας ή μειωμένου ενδιαφέροντος 
από τους συμβούλους, θα θέλαμε να μας πείτε τι επικρατεί στις συνεδριάσεις του 
δικού σας συμβουλίου.

Γ.Μ.: «Πρόβλημα με απαρτία στο συμβούλιο γενικά δεν υπάρχει. Βέβαια συμβαίνει, σύμ-
βουλοι, για προσωπικούς τους λόγους, να μην παρίστανται σε όλα τα συμβούλια».

Ποιες είναι οι αστοχίες του Νόμου «Καλλικράτης» σε ό,τι αφορά τα τοπικά συμ-
βούλια, κατά την άποψή σας.

Γ.Μ.: «Βασικό μειονέκτημα του «Καλλικράτη» είναι ότι δε δίνει αρμοδιότητες στη Δημοτική 
Κοινότητα αλλά μόνο συμβουλευτικό ρόλο. Αυτό δημιουργεί τεράστια προβλήματα».

Θεωρείστε ως ένας αυτοδιοικητικός παράγοντας του νησιού μας που ενώ έχετε 
εκλεγεί με την παράταξη του κ. Βλαχογιάννη, έχετε εκφράσει πολλές φορές τη 
διαφωνία σας για αποφάσεις του τοπικού συμβουλίου που αλλάζουν στις συνεδριά-
σεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Τι ακριβώς έχει γίνει σ’ αυτή την περίπτωση, ή αν 
έχουμε καταλάβει εμείς λάθος.

Γ.Μ.: «Κατ’ αρχήν οφείλω να πω ότι η συνεργασία μου με το Δήμαρχο κ. Βλαχογιάννη είναι 
πολύ καλή. Τον ενημερώνω για τυχόν προβλήματα της Νάουσας και πάντα προσπαθεί να δώσει 
άμεση λύση. Το ίδιο συμβαίνει και με τους Αντιδημάρχους, τον κ. Κωβαίο, που μ’ έχει βοηθήσει 
πολύ στην υλοποίηση μέρους του τεχνικού προγράμματος αλλά και τον κ. Κουτσουράκη και την 
κ. Φραγκούλη, που όποτε χρειάστηκα με βοήθησαν στην αντιμετώπιση των θεμάτων.

Οι διαφωνίες (κόντρες) οφείλονται στην αστοχία του «Καλλικράτη» που προανέφερα αλλά 
και σε κάποιες λάθος αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως π.χ. η μη εφαρμογή του 
κανονισμού καθαριότητας. Όταν Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου πηγαίνει στο Δημοτικό Συμ-
βούλιο πολίτη για παράβαση του κανονισμού καθαριότητας, πρέπει το συμβούλιο να εφαρμόσει 
το νόμο. Σ’ αυτό είμαι κάθετος. Πιστεύω ότι κατάλαβαν το λάθος και δε θα επαναληφθεί το φαι-
νόμενο του περασμένου καλοκαιριού».

Με το χέρι στην καρδιά. Οι αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων λαμβάνονται 
υπόψη ή αποτελούν κερασάκια γύρω από μία 
τούρτα που ετοιμάζουν αποκλειστικά και μόνο 
οι δημοτικοί σύμβουλοι.

Γ.Μ.: «Όπως ήδη ανέφερα ο Νόμος «Καλλικράτης» 
δε δίνει αρμοδιότητες στα τοπικά συμβούλια και όντως 
υπάρχουν παραδείγματα που αποφάσεις των τοπικών 
συμβουλίων δεν λαμβάνονται υπ’ όψη από το Δημο-
τικό συμβούλιο. Δε θα ήθελα να επεκταθώ περισσό-
τερο».

Μετά από τόσα χρόνια που ασχολείστε ενεργά με την αυτοδιοίκηση ποια είναι η 
άποψή σας για τις δυνατότητες που έχει σε εποχή μνημονίου και συνεχών περικο-
πών από τους κεντρικούς πόρους.

Γ.Μ.: «Είμαι 14 χρόνια στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Οι σημερινές εποχές είναι κρίσιμες και ο 
συνδυασμός μείωσης κρατικών επιχορηγήσεων προς το Δήμο με την αδυναμία είσπραξης των 
οφειλών, για διάφορους λόγους, πιθανόν να δημιουργήσει οικονομικά προβλήματα. Πάντως 
έχω εμπιστοσύνη στους χειρισμούς της Διοίκησης και της Οικονομικής Υπηρεσίας και πιστεύω 
ότι θα αποφύγουμε τα χειρότερα.

Κλείνοντας, να πω ότι πιστεύω ακράδαντα πως για να ξεπεράσουμε τα δύσκολα η συμμετοχή 
και η συνεργασία όλων είναι μονόδρομος».

Η λύση είναι η αλλαγή
νοοτροπίας 

και συμπεριφοράς« »
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Διαξιφισμοί 
ΚΕΠ – Πρωτολάτη

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 6/1/13 (για 
την οποία είχαμε εκτενές ρεπορτάζ στο προηγούμενο φ. της 
εφημερίδας μας) για τις ψηφοφορίες των μελών στην Οικο-
νομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είχαν 
συνέχεια μεταξύ των συνδυασμών της αντιπολίτευσης.

Συγκεκριμένα, η «Πάρος – ΑΞΙΑ» στις 8 Ιανουαρίου 
δημοσιοποίησε δελτίο τύπου, που μεταξύ άλλων έγραφε: 
«[…] Η Ανεξάρτητη παράταξη ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ στο πλαίσιο της 
διεύρυνσης της δημοκρατικής συμμετοχής, της δημιουργικής 
σύνθεσης των απόψεων και της ευρύτερης συναίνεσης που 
αναζητά η κοινωνία μας, πρότεινε και εξέλεξε για την Οικονο-
μική Επιτροπή ως τακτικά μέλη  το μέλος της παράταξής μας 
κ  Άγγελο Πατέλη και το μέλος της ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ κ 
Κώστα Ροκονίδα, ο οποίος και αποδέχθηκε την πρότασή μας. 
Για αναπληρωματικά μέλη πρότεινε και εξέλεξε εκ των μελών 
της τους κ.κ Ζαχαρία Ρούσσο και.Γεώργιο Καρατζά.

Για την Επιτροπή Ποιότητα Ζωής η παράταξη ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ 
πρότεινε ως τακτικά μέλη εκ των μελών της, τους κ. κ Βαζαίο 
Πετρόπουλο και Ζαχαρία Ρούσσο, τους οποίους και εξέλεξε.

Επίσης πρότεινε ως πρώτο αναπληρωματικό μέλος, το νεο-
εισερχόμενο σύμβουλο της ΚΕΠ κ. Σωτήρη Καστρουνή, οποί-
ος όμως δεν αποδέχθηκε την πρόταση μας, γιατί όπως δήλω-
σε, επιθυμούσε την θέση του τακτικού μέλους και τον Γιώργο 
Καρατζά.

Τελικά η παράταξή μας για την ως άνω Επιτροπή εξέλεξε ως 
αναπληρωματικούς δύο εκ των μελών της, τον κ. Άγγελο Πα-
τέλη και τον κ. Γεώργιο Καρατζά».

Στη συνέχεια η ΚΕΠ Πάρου, εξέδωσε το παρακάτω δελ-
τίο τύπου:

««Δεν θα ασχοληθούμε με το χτεσινό Δελτίο Τύπου της Πά-
ρος Αξία, για την στάση της στο Δημοτικό Συμβούλιο της 6ης 
Γενάρη. Θα κάνουμε μονάχα ένα σχόλιο:

Πριν από 2 χρόνια, η κ. Πρωτολάτη δεν δέχθηκε να ψηφί-
σει τον τότε εκπρόσωπο της παράταξης μας, Μανώλη Γλέζο, 
στο ΔΣ της ΔΕΥΑΠ, γιατί όπως είπε, «ήθελε με μέλος της πα-
ράταξης της να ελέγξει τα οικονομικά της Επιχείρησης…», και 
όρισε τον κ. Ζαχαρία Ρούσσο. Αργότερα βέβαια κατάλαβε και 
παραδέχθηκε το λάθος της, όταν αντιλήφθηκε ότι στο ΔΣ της 
ΔΕΥΑΠ, ουσιαστικά δεν υπήρχε εκπρόσωπος της  Αντιπολί-
τευσης. Σήμερα η κ. Πρωτολάτη επαναλαμβάνει επιλεκτικά 
την ίδια στάση.

Δεν δέχθηκε την υποψηφιότητα του σημερινού εκπροσώ-
που της ΚΕΠΠ, Σωτήρη Καστρουνή, για Τακτικό μέλος στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, και τον πρότεινε για Αναπληρω-
ματικό. Όπως είναι φυσικό η υποτιμητική αυτή της πρόταση 
(σε συνδυασμό με τη πρόταση της στην Οικονομική Επιτροπή), 
δεν έγινε αποδεκτή. Δεν διαμαρτυρόμαστε για τις αποφάσεις 
της, άλλωστε αυτές είναι σύμφωνες με τα οριζόμενα από τον 
Καλλικράτη, που από την αρχή στήριξε και στηρίζει.

Απλώς τις σχολιάζουμε πολιτικά, ευχόμενοι στην κ. Πρωτο-
λάτη να μην αναγκαστεί ξανά, μετά από 2 χρόνια, να παραδε-
χτεί τις λάθος Πολιτικές Επιλογές της».

Πίσω από τις «λίστες» 
κρύβονται οι μεγάλες 
αλήθειες!

Τα νέα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας γύρω 
από την επονομαζόμενη «λίστα Λαγκάρντ»αποδεικνύουν για 
άλλη μια φορά τη σαπίλα του συστήματος και ταυτόχρονα 
χρησιμοποιούνται για να αποπροσανατολίσουν τους εργα-
ζόμενους .Δηλαδή να βλέπουν το δέντρο και να χάνουν το 
δάσος.

Υπόσχονται πάταξη της φοροδιαφυγής την ίδια ώρα που 
1.500 μεγαλοοφειλέτες οφείλουν συνολικά 35 δις. ευρώ φό-
ρους στο κράτος.

Προαναγγέλλουν ενίσχυση των ελέγχων, όταν στη 
χώρα λειτουργούν νόμιμα 16.580 «off shore» εταιρείες, 
αλλά φορολογούνται μόλις 965!!! Κυνηγούν δήθεν τους 
φοροφυγάδες, όταν με νόμους παρέχουν φοροαπαλλαγές 
και φορο-ασυλία σε εφοπλιστές, ανώνυμες εταιρείες και 
επιχειρηματικούς ομίλους στο όνομα της…ανάπτυξης. Στον 
προϋπολογισμό του 2013 προβλέπονται όλα και όλα από 
την φορολόγηση των εφοπλιστών 80 εκ. ευρώ, την ώρα που 
φόρτωναν στις πλάτες του λαού μέτρα 19 δις.ευρώ!

Απειλούσαν τον ελληνικό λαό με χρεοκοπία αν δεν σκύ-
ψει το κεφάλι στους νέους φόρους, στα μέτρα και στα μνη-
μόνια, ενώ γνώριζαν ότι την ίδια στιγμή τμήματα απ’ τους 
«έχοντες και κατέχοντες»φυγάδευαν νόμιμα τεράστια ποσά 
σε διάφορους φορολογικούς παραδείσους.

Αποκρύπτουν τέλος από τον εργαζόμενο λαό ότι με συν-
θήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με νόμους του ελληνι-
κού κοινοβουλίου που οι ίδιοι ψήφισαν, προστατεύεται σαν 
κόρη οφθαλμού η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων που 
γίνεται με νόμιμα και λιγότερο νόμιμα μέσα.

Στο παιχνίδι των εντυπώσεων συμμετέχει και ο ΣΥΡΙΖΑ, 
ο οποίος φιλοδοξεί να καταγραφεί σαν δύναμη - καταλύτης 

στην κάθαρση δήθεν του 
αστικού πολιτικού συστή-
ματος, απαιτεί ενίσχυση των 
θεσμών ελέγχου, παρου-
σιάζοντας συγχρόνως τη 
διαφθορά σαν αιτία της 
κρίσης και των δεινών 
που βιώνει ο λαός. Όλα 
τα κόμματα της διαχείρισης 
αυτού του συστήματος μαζί 
και τα παπαγαλάκια τους συντηρούν τον καυγά για την δια-
δρομή της λίστας και τους ύποπτους χειρισμούς πολιτικών 
προσώπων, για να κρύψουν την μία και μοναδική αλήθεια. 
Ότι όλοι αυτοί που φέρεται να περιέχονται στη «λίστα Λα-
γκάρντ» μετέφεραν στην Ελβετία και αλλού δισ. ευρώ, ποσά 
που αποκόμισαν εκμεταλλεύοντας τους εργαζόμενους και 
κλέβοντας τον ιδρώτα τους. Ο λόγος που γεννιούνται και 
δημιουργούνται τέτοια φαινόμενα οφείλεται στο ίδιο το κα-
πιταλιστικό σύστημα.

Το βασικό θέμα στη χώρα μας, δεν είναι η τιμωρία. Είναι 
σημαντικό, είναι αναγκαίο, είναι ζητούμενο, αλλά δεν είναι 
το πρώτο.

Το βασικότερο όλων είναι η αλλαγή, ανατροπή, γκρέμισμα 
του σάπιου πλαισίου μαζί με τους σάπιους εκπροσώπους 
του, μαζί με τις σάπιες ιδέες του και τις ακόμη πιο σάπιες 
μεθοδεύσεις του. Όλα τα άλλα, όσο βροντερά και αν ακού-
γονται, όσο εκτονωτικά και αν είναι, δεν αποτελούν λύση, 
αλλά πλύση.

Το ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή ζήτησε να δοθούν στη δη-
μοσιότητα όλα τα ονόματα της λίστας, να υπάρξει διερεύνη-
ση της υπόθεσης για τον καταλογισμό πολιτικών και άλλων 
ευθυνών, να αποκαλυφθεί όλη η αλήθεια στο λαό.

Από τη «λιστομαχία» που βρίσκεται σε εξέλιξη οι εργα-
ζόμενοι πρέπει να βγάλουν τα αναγκαία συμπεράσματα 
και να βάλουν μια και καλή στο ράφι τα κόμματα που του 
πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Πίσω από τις «λί-
στες»κρύβονται οι μεγάλες αλήθειες. Και τις ξέρετε…

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Το βαρετό πρωινό 
μιας άνεργης γυναίκας

«Kοντά ένα χρόνο άνεργη! 
Tο πρωί, για άλλη μια φορά 
και πάλι, βγήκα για το κυνήγι 
εργασίας! Κρατούσα και το 
όπλο μου αλλά δε χτύπησα 
ούτε μια!!! Τίποτα στον ορί-
ζοντα!!! Πέρασα και από τον 
ΟΑΕΔ έτσι να δω τον σύμ-
βουλο εργασίας, να με ορ-
μηνέψει, που ’λεγαν και οι 
παλιοί.

Ερώτηση για θέσεις εργα-
σίας, για επιδοτούμενα προ-
γράμματα που διαφημίζουν, 

βρε παιδί μου. Απάντηση.... ΤΙΠΟΤΑ. Ερώτηση και πάλι 
αν υπάρχουν προγράμματα για τις γυναίκες που ανήκουν σε 
μονογονεϊκές οικογένειες και μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά 
τους. Απάντηση… ΤΙΠΟΤΑ!!! Δηλαδή το απόλυτο τίποτα! 
Και μετά τι;;; Παίρνεις το τουφέκι και τους κυνηγάς;;; Έτσι 
είπα να μοιραστώ μαζί σας το βαρετό πρωινό μιας άνεργης 
γυναίκας!!!»

Αυτά έγραψε μια φίλη μου, και είπα να το μοιραστώ μαζί 
σας. Το χρησιμοποιώ χωρίς να τη ρωτήσω.

Μερικοί σε αυτά τα λόγια βρίσκουν και τη δική τους 
πραγματικότητα τον δικό τους φόβο τους, για το αύριο, 
την δική τους αγωνία. Σ’ ένα νησί που πριν μερικά χρό-
νια ήταν «ο κήπος της Εδέμ», εκεί που αυτοί που ζούσαν, 
ήταν τουλάχιστον τυχεροί. 

Super Market στην Παροικιά, που κατά κοινή ομο-
λογία «πάει πολύ καλά» ανακοίνωσε μειώσεις μισθών. 
Τρίτη μέσα σε ένα χρόνο... «για να μην βρεθεί μελλοντικά 
σε δύσκολη θέση». Το δεύτερο σε τζίρο, απέλυσε έξι 
υπαλλήλους με προϋπηρεσία, για να μπορεί να τις αντι-
καταστήσει με νέες με χαμηλότερο μισθό - 476 ευρώ για 
8ωρη εργασία σύμφωνα με το νέο μνημόνιο Βρούτση -. 
Τρίτο που φυτοζωεί ... προσπαθεί να καλύψει του λίγους 
μισθούς με καθυστερήσεις που αγγίζουν το τρίμηνο. Γρα-
φεία παροχής υπηρεσιών, συρρικνώθηκαν, απέλυσαν, 
μείωσαν μισθούς, έκλεισαν. Η ανεργία στις γυναίκες 
στην Πάρο πλησιάζει το απόλυτο.

Όσες εργάζονται στα λίγα γραφεία που λειτουργούν στο 
νησί, αντιμετωπίζουν επίσης μειώσεις, περικοπές, και το 
φαινόμενο της «μαύρης εργασίας». Άλλες θέσεις εργασί-
ας.. πουθενά... Η ελπίδα για το καλοκαίρι, για μια τουριστι-
κή χρόνια που θα δώσει δύο ή τρείς μισθούς το πολύ, λίγα 
ένσημα για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη - βλέπετε 
το εποχιακό μας αποχαιρέτησε - λίγα ευρώ για να βοηθή-
σουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. 

Τα συναισθήματα ξεχειλίζουν, η πίκρα μένει στο στόμα 
και δηλητηριάζει την ψυχή, την σκέψη, την λογική. Η επι-
στροφή στο σπίτι σκληρή. «Όταν βάζεις το κλειδί στην 
πόρτα, καταλαβαίνεις ότι το χέρι σου τρέμει». Οργή; 
Φόβος; Απελπισία;

Και ακούς και μερικούς που «έχουν ακόμα λίπος» 
να απαξιώνουν τα συναισθήματα όλων αυτών. Άλλους 
να μιλάν για «φιλανθρωπία» αγνοώντας την λέξη «αξι-
οπρέπεια» καδράροντας τον εαυτό τους στην θέση του 
φιλάνθρωπού. Και ακούς τους υπεύθυνους να βγά-
ζουν λόγους, και να ζητούν και επαίνους για το «κατόρ-
θωμά» τους. Αισθάνεσαι ότι «ηδονίζονται» με την αγωνία 
του λαού, ότι πρέπει να είναι εθιστικό, το συναίσθημα, ότι 
έχεις της δύναμη να κάνεις τους πολλούς να υποφέρουν. 
Άλλοι πάλι ονειρεύονται επαναστάσεις, απαξιώνοντας την 
αγωνία για το σήμερα. 

Τα οράματα, πάνω από την πραγματικότητα!
Το χειρότερο είναι, ότι τώρα που μάθαμε το τρόπο που 

λειτουργούν, που λένε ψέματα, τώρα που μάθαμε να τους 
μεταφράζουμε, καταλαβαίνουμε, ότι η κρίση δεν έχει 
αρχίσει. Η κρίση έρχεται. Και η συγκεκριμένη πε-
ριγραφή, μέρα με τη μέρα, γίνεται μια απλή καθη-
μερινότητα.

«Έτσι είπα να μοιραστώ μαζί σας το βαρετό πρωινό μιας 
άνεργης γυναίκας».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Το μεγαλύτερο έργο σε αεροδρόμιο των Κυκλάδων ΞΕ-
ΚΙΝΗΣΕ! Από τις 7 Σεπτεμβρίου, που σιγά – σιγά, έκαναν 
την εμφάνισή τους τα πρώτα μηχανήματα στο Βουτάκο, 
έως σήμερα, υπάρχει μία πραγματικότητα. Ναι, το αερο-
δρόμιο Πάρου κάνει τα πρώτα του σταθερά βήματα 
για την ολοκλήρωσή του.

Το αρχικό έργο με τίτλο «Νέο πεδίο ελιγμών Κρατικού 
Αερολιμένα Πάρου», αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το 
τέλος του 2014 σύμφωνα με τον εργοταξιάρχη, κ. Δημή-
τρη Σκουλάξενο.

Αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες εκσκαφών, επιχωμα-
τώσεων κλπ προκειμένου να κατασκευ-
αστεί ο διάδρομος απο-προσγειώσεων 
των αεροσκαφών, μήκους 1400 μέτρων 
και πλάτους 45 μέτρων. Ακόμα, το έργο 
σημερινό έργο συμπεριλαμβάνει: α) κατα-
σκευή δύο συνδετήριων τροχοδόμων, β) 
κατασκευή δαπέδου στάθμευσης 200Χ130 
μέτρων, γ) κατασκευή περιμετρικής και 
υπηρεσιακής οδού 4.130 μέτρων και 790 μέτρων αντί-
στοιχα, δ) τεχνικά έργα αποστράγγισης και ε) εγκατάστα-
ση φωτοσήμανσης. Σημειώνουμε, ότι το συνολικό έργο 
περιλαμβάνεται στον κατάλογο με τα μεγάλα υπό 
κατασκευή έργα στην Ελλάδα και η ολοκλήρωσή 
του αναμένεται το 2015. Η εργοληπτική εταιρεία είναι 
η «Πρίσμα Δομή» και το έργο είναι εντεταγμένο στο ΕΣΠΑ 
μέσω του προγράμματος Ενίσχυση και Προσπελασιμότη-
τας. Η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να συμβάλει 

στην εξυπηρέτηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την 
ανάπτυξη του τουρισμού σε Πάρο – Αντίπαρο. Σύμφωνα 
με τους παρατηρητές παρόμοιων έργων πρόκειται για την 
κατασκευή ενός σύγχρονου και ασφαλούς διεθνούς αε-
ροδρομίου.

Το τώρα – τα οφέλη
Σύμφωνα με τον εργοταξιάρχη του έργου κ. Σκουλάξε-

νο, ήδη στο χώρο βρίσκονται 10 μηχανήματα. Το πρώτο 
θετικό είναι ότι σε μία πολύ δύσκολη εποχή οικονομικά 
για όλη τη χώρα οι εργαζόμενοι εκεί, κινούν χρήμα… 

Δεν είναι μόνο τα καύσιμα για τα μηχανήματα, αλλά και 
μία σειρά άλλων πραγμάτων που κινούνται γύρω από τις 
εργασίες στο νέο αεροδρόμιο που κατασκευάζεται. Από 
τους μισθούς των εργαζομένων που «πέφτουν» στην 
αγορά της Πάρου, έως τα ξενοδοχεία και τις οικίες που 
ενοικιάζονται από τον κόσμο που κινείται πέριξ του έργου.

Αυτή τη στιγμή, με εξαίρεση το προσωπικό της εταιρεί-
ας (κατά βάση μηχανικούς) που είναι από την Αθήνα – και 
φυσικά έτσι και αλλιώς, εδώ δαπανούν το μεγαλύτερο 
μέρος του μισθού τους – όλοι οι υπόλοιποι είναι Παριανοί 

εργαζόμενοι.
Ο εργολάβος, κ. Γιώργος Χριστόφορος, μας μίλησε 

με υπερηφάνεια για την εργασία του στο νέο αεροδρόμιο, 
κατά την επίσκεψή μας εκεί. Όπως μας είπε: «οι χειριστές 
όλοι των μηχανημάτων είναι οι καλύτεροι που μπορούσα 
να έχω. Έχω κάνει πολλά δημόσια έργα. Να είσαστε σίγου-
ροι ότι θα βάλουμε τα δυνατά μας για να τελειώσουμε τις 
εργασίες το γρηγορότερο δυνατό. Είναι μία δύσκολη οδο-
ποιία. Δεν φοβάμαι τίποτα όμως. Να δείτε, που όλα θα πάνε 
καλά».

Η ανακοίνωση της «Ενότητας»
Στις 14 Ιανουαρίου, η δημοτική κίνη-

ση της πλειοψηφίας «Ενιαία Κίνηση Πο-
λιτών Ενότητα για το Μέλλον» δημοσιο-
ποίησε μία ανακοίνωσή της, με αφορμή 
τα δύο χρόνια από τις αυτοδιοικητικές 
εκλογές του 2010.

Στην ανακοίνωσή της η «Ενότητα» 
κάνει ένα απολογισμό της θητείας ως δημοτικής πλειο-
ψηφίας και στη συνέχεια αναφέρεται στο νέο αεροδρόμιο. 
Στην ανακοίνωση δεν παραλείπει να ρίξει τα βέλη της και 
σε όλους όσοι αμφισβήτησαν το έργο. 

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση γράφει:
«Κορωνίδα όλων βέβαια αποτελεί ο σχεδιασμός, η 

μελέτη και η έναρξη των εργασιών για την κατασκευή 
του Νέου Αεροδρομίου Πάρου, με την δημοπράτηση και 
την έναρξη κατασκευής του Νέου Πεδίου Ελιγμών Κρατι-
κού Αερολιμένα Πάρου. Ένα έργο που ονειρεύονταν όλοι 

Συλλαβιστά και ΔΥΝΑΤΑ
Α-Ε-ΡΟ-ΔΡΟ-ΜΙ-Ο!

« »Το έργο περιλαμβάνεται
στον κατάλογο

με τα μεγάλα υπό κατασκευή έργα
στην Ελλάδα
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οι Παριανοί επί δεκαετίες υλοποιείται. Τα «θα» για το 
συγκεκριμένο έργο τελείωσαν, διότι πολύ απλά το Νέο 
Αεροδρόμιο Πάρου δεν θα κατασκευαστεί άλλα έχει ήδη 
ξεκινήσει η κατασκευή του, από τις 7 Σεπτεμβρίου 2012. 
Απομένει η δημοπράτηση των κτιριακών εγκαταστάσε-
ων εντός του προσεχώς διαστήματος.

Η Πάρος τα επόμενα χρόνια θα διαθέτει ένα σύγ-
χρονο και ασφαλές διεθνές αεροδρόμιο, τ’ οποίο 
θα αποτελέσει μείζονος σημασίας πόλο ανάπτυξης 
για το νησί μας. Οι οικονομίες κλίμακας που δημιουρ-
γούνται από την έναρξη των εργασιών κατασκευής του 
Νέου Αεροδρομίου Πάρου είναι ήδη ορατές. Παριανές 
εταιρείες έχουν ήδη αναλάβει τις εργασίες κατασκευής 
του Νέου Πεδίου Ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Πάρου 
ενώ αντίστοιχα Παριανές εταιρείες θα έχουν προτεραι-
ότητα σε όλες τις εναπομείνουσες φάσεις κατασκευής 
του. Μέσα λοιπόν σε μια περίοδο βαθιάς και παρατετα-
μένης οικονομικής ύφεσης όπως αυτή που διανύουμε, 
στην Πάρο πέφτει «ζεστό χρήμα» εκατομμυρίων 
ευρώ, ως μία ένεση ρευστότητας δίνοντας μάλι-
στα σημαντική οικονομική ανάσα στην Παριανή 
οικονομία. Με την έναρξη κατασκευής του Νέου Αε-
ροδρομίου Πάρου, οι προοπτικές προόδου και ανά-
πτυξης του νησιού μας αυξάνονται στο μέγιστο βαθμό. 
Ο Γιάννης Ραγκούσης, ως Υπουργός Υποδομών, Με-
ταφορών και Δικτύων, είναι ο υπουργός του οποίου η 
υπογραφή και μόνο δεσπόζει σε όλες τις απαραίτητες 
αποφάσεις για τη κατασκευή του Νέου μας Αεροδρο-
μίου. Είναι ο υπουργός, χωρίς του οποίου τις προσπά-
θειες δεν θα ήταν εφικτή η ολοκλήρωση όλων των 
απαραίτητων διαδικασιών και αδειοδοτήσεων για την 
έναρξη υλοποίησης του Νέου Αεροδρομίου Πάρου. 
Είναι ο υπουργός ο οποίος μόλις ανέλαβε το υπουρ-
γείο υποδομών έθεσε σαν πρώτη προτεραιότητα του, 
την ολοκλήρωση και δημοπράτηση του Νέου μας Αε-
ροδρομίου. Είναι ο υπουργός που βρισκόταν σε συ-
νεχή – καθημερινή επικοινωνία με το Δήμαρχο μας κ. 
Χρήστο Βλαχογιάννη ώστε να φτάσουμε στην έναρξη 
των εργασιών κατασκευής του Νέου μας Αεροδρομίου. 
Είναι όμως επίσης και ο Δήμαρχος, ο οποίος ξεκίνησε 
το 2002 συντονισμένες προσπάθειες με τη συστηματική 
και ενεργό υποστήριξη του κ. Γιώργου Σουφλιά και 
κατάφερε τελικά τη δέσμευση 10 εκ. ευρώ από τον τότε 
υπουργό Οικονομικών κ. Αλογοσκούφη για την ολο-
κλήρωση της απαλλοτρίωσης των εκτάσεων.

Όλοι όσοι, όλα αυτά τα χρόνια, σχεδιασμένα 
αμφισβήτησαν, χλεύασαν και ειρωνεύτηκαν τη 
μεθοδική, συντονισμένη και αποτελεσματική μας 
δουλειά κατά την πορεία υλοποίησης του Νέου 
Αεροδρομίου Πάρου, διαψεύστηκαν πανηγυρι-
κώς. Αυτοί που «δήθεν αγαπούν τη Πάρο» και «δήθεν 
επιθυμούν τη πρόοδό της», όχι μόνο διαψεύστηκαν αλλά 
είναι πλέον εκτεθειμένοι στον Παριανό λαό και οφείλουν 
να λογοδοτήσουν σε αυτόν, για τα τόσα ψέματα τους. Η 
μεθοδευμένη και προσχεδιασμένη διαστρέβλωση της 
αλήθειας δεν αποτελεί κριτική. Τη κριτική και τη δεχό-
μαστε και την επιθυμούμε αλλά την κακόβουλη κριτική, 
βασισμένη σε κατασκευασμένα ψέματα και σκηνοθετη-
μένους παντελώς αβάσιμους ισχυρισμούς, την αντιπα-
ρερχόμαστε. Όλοι αυτοί οι «δήθεν», στηριζόμενοι στη 

μεθοδευμένη κριτική και την παραπληροφόρηση, έχουν 
ποτέ τους άραγε αναλογιστεί τι έχουν προσφέρει σε αυτό 
το τόπο; Η παράταξή μας, «Ενιαία Κίνηση Πολιτών 
Ενότητα για το Μέλλον», ήταν, είναι και θα συνε-
χίσει να είναι παρούσα σε όλα τα κρίσιμα γεγονότα 
για την Πάρο.

Το μεγαλύτερο έργο υποδομής στην ιστορία της Πά-
ρου, το Νέο Αεροδρόμιο Πάρου, παίρνει»σάρκα και 
οστά»!!! Αναρωτιόμαστε λοιπόν, Πως όλοι αυτοί οι «δή-
θεν» θα αντικρίζουν πλέον τους Παριανούς; Πως όλοι 
αυτοί οι «δήθεν» θα δικαιολογήσουν τα κατασκευασμέ-
να ψέματα τους και τη μεθοδευμένη διαστρέβλωση της 
αλήθειας; Πως όλοι αυτοί οι «δήθεν» θα κυκλοφορούν 
πλέον στην κοινωνία, έχοντας δημόσια υποστηρίξει και 
ισχυριστεί πως «όλες οι προηγούμενες ανακοινώσεις 
ήταν  απλά χαρτιά χωρίς καμία ουσία - αποτέλεσμα και 
πως δεν πρόκειται ποτέ να ξεκινήσουν οι εργασίες κα-
τασκευής του Νέου Αεροδρομίου», ενώ ταυτόχρονα οι 
μπουλντόζες θα δουλεύουν καθημερινά για τη κατασκευή 
του; Είναι αδιανόητο και πρωτοφανές να αμφισβη-
τούνται από κάποιους «δήθεν», συγκεκριμένα γε-
γονότα και νομικές δεσμεύσεις τα οποία αποδεικνύ-
ουν την εξέλιξη του συγκεκριμένου έργου. Και στη 
συγκεκριμένη περίπτωση όχι μόνο είναι συντελεσμένη η 
εξέλιξη και δημοπράτηση του έργου αλλά έχουν ήδη αρ-
χίσει και οι εργασίες κατασκευής του! Μήπως τελικά είναι 
αυτοί που δεν ήθελαν να πραγματοποιηθεί το όνειρο των 
Παριανών με την έναρξη της Κατασκευής του Νέου Αε-
ροδρομίου Πάρου;

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, πως η 
κατά τ’ άλλα λαλίστατη αντιπολίτευση που βγάζει 
ανακοινώσεις για «του ψύλλου πήδημα» όπως 
λέει και ο λαός μας, δεν έχει ακόμα δημοσιοποιή-
σει καμία ανακοίνωση με αφορμή την έναρξη των 
εργασιών κατασκευής του μεγαλύτερου έργου 
υποδομής στην ιστορία του νησιού μας, του Νέου 
Αεροδρομίου Πάρου. Μία ανακοίνωση με την οποία η 
αντιπολίτευση θα εκφράζει την αμέριστη επιδοκιμασία 
και ευαρέσκειά της για την έναρξη των εργασιών κατα-
σκευής του Νέου Αεροδρομίου Πάρου καθώς επίσης θα 
αναγνωρίζει τη σημασία του συγκεκριμένου έργου για τη 
Παριανή οικονομία και τις προοπτικές ανάπτυξής της. Θα 
περιμένουμε λοιπόν μία ανακοίνωση ειλικρινής χαράς, 
με την οποία η αντιπολίτευση θα αποδεικνύει επίσης, ότι 
δεν είναι εγκλωβισμένη σε αποτυχημένες μεθόδους και 
παρωχημένα χαρακτηριστικά στείρας αντιπολιτευτικής 
διάθεσης. Εκτός κι αν η αντιπολίτευση είναι είτε 
εξαρτημένη από διάφορα εξωθεσμικά κέντρα που 
δεν της το επιτρέπουν είτε περίμενε την πρωτύτε-
ρη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, σεβόμενη 
τις τεράστιες προσπάθειες που είχε καταβάλει για 
την υλοποίηση αυτού του ονείρου. Με την παρούσα 
ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, δίδεται η δυνα-
τότητα στην Αντιπολίτευση να αποδείξει ποιο από τα 
δύο ισχύει. «Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα»…

Παριανοί και Παριανές, η έναρξη της κατασκευής 
του «Νέου Αεροδρομίου Πάρου» είναι πλέον γε-
γονός!!!

Τα ψέματα τέλειωσαν... Το Νέο Αεροδρόμιο Πά-
ρου έχει ήδη αρχίσει να κατασκευάζεται!». 

Το μεγαλύτερο έργο
σε αεροδρόμιο
των Κυκλάδων

ΞΕΚΙΝΗΣΕ!
« »
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Προεκλογική 
κίνηση 2013…

Είναι σαφές ότι έχει ξεκινήσει 
στους υπάρχοντες δημοτικούς 
συνδυασμούς ένας σκεπτικισμός 
για τις εκλογές του καλοκαιριού 
2014. Προσωπικά πιστεύω, ότι 
αμέσως μετά το φετινό καλοκαί-
ρι, αυτές οι διεργασίες θα εντα-
θούν και σχετικά πολύ γρήγορα, 
θα έχουν σχηματοποιηθεί οι αρ-
χικοί πυρήνες ενόψει των δημο-
τικών εκλογών του 2014.

Έχω την εντύπωση όμως, ότι 
οι ενδιαφερόμενοι για τη δημιουργία δημοτικών συνδυα-
σμών, βλέπουν το θέμα με τη λογική περασμένων ετών, 
όπου πρώτιστος στόχος ήταν «η δική μας παράταξη». Σ’ αυτή 
τη λογική τα προηγούμενα χρόνια είχαν τον πρώτο λόγο οι 
τοπικές πολιτικές οργανώσεις.

Αυτή τη χρονική στιγμή, οι τοπικές πολιτικές οργανώσεις 
είναι σε απαξίωση και κυρίως, έχουν έλλειψη οργανωμένων 
μελών. Με εξαίρεση τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ, δεν πιστεύω καμία 
άλλη πολιτική οργάνωση ότι μπορεί να κινητοποιήσει στην 
Πάρο, πάνω από 100 άτομα. Πόσο μάλλον, να περάσει στους 
φίλους της κομματική γραμμή για τις δημοτικές εκλογές. Ένα 
άλλο ζήτημα που υπάρχει είναι κατά πόσο οι πολίτες – ψη-
φοφόροι, ψηφίζουν στις δημοτικές εκλογές με γνώμονα την 
κομματική γραμμή ή άλλες παραμέτρους. Ακόμα, ποιες τοπι-
κές πολιτικές οργανώσεις είναι αυτές, οι οποίες μπορούν να 
υποδείξουν άτομα για επικεφαλής, που με τον α’ ή β’ τρόπο 
είναι μέσα στον κομματικό πυρήνα. Δεν μπορώ να βρω ούτε 
ένα άτομο που εκφράζει με σαφήνεια την κομματική γραμμή 
του πολιτικού του φορέα και συγχρόνως να είναι αποδεκτός 
από ευρύτερες μάζες των ψηφοφόρων της Πάρου, για τη δη-
μαρχία.

Μία άλλη παράμετρος, που έχει τη δική της αξία, είναι κατά 
πόσο ο ψηφοφόρος του νησιού μας ψηφίζει πρόσωπο - επι-
κεφαλής συνδυασμού, ή βλέπει και πιο «βαθιά» στο τι έχει 
«από πίσω του» ο υποψήφιος δήμαρχος, για συμβούλους.

Άλλωστε, είναι σε όλους γνωστό ότι πολλές φορές εκλέγο-
νται δημοτικοί σύμβουλοι, που στη συνέχεια δεν είναι ικανοί 
να σταυρώσουν δυο λέξεις στις συνεδριάσεις ή δεν μπορούν 
να προσφέρουν κάτι περισσότερο για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων του νησιού μας. Ας μην ανοίξουμε τώρα αυτό 
το θέμα...γιατί θα ανοίξουμε άλλες «πληγές».

Τώρα, σε ό,τι αφορά τα πολύχρωμα φυλλάδια προγραμμά-
των που δημοσιεύονται προεκλογικά, συνήθως φέρουν πολ-
λά μειδιάματα όταν κάποιος τα αναγνώσει ένα – δύο χρόνια 
μετά. Αφήστε, που κάποιοι συνδυασμοί τα κάνουν αντιγραφή 
από παλιότερα προγράμματα που είχαν κυκλοφορήσει. Αυτό, 
που πραγματικά έχει τη δική του αξία είναι οι ενασχολούμε-
νοι με την τοπική αυτοδιοίκηση, να δουν λίγο πιο μακριά από 
στενές πολιτικές γραμμές και άλλες σκοπιμότητες. Τα κοντα-
ροχτυπήματα που παρακολουθούμε το τελευταίο χρονικό 
διάστημα μέσω του διαδικτύου, δεν είναι προς τη σωστή κα-
τεύθυνση. Και αυτό, διότι, λίγο - πολύ, όλοι οι πολίτες αυτού 
του νησιού έχουν διαμορφώσει άποψη για τα τεκταινόμενα 
στην Αγία Άννα… Στο που, είναι πετυχημένος ο Βλαχογιάννης 
και που, έχει αποτύχει, αυτό, δεν πρόκειται να το αλλάξουν 
στον Παριανό πολίτη χιλιάδες λέξεων (υπέρ ή κατά). Τα ίδια 
ακριβώς ισχύουν και για την περίπτωση της κ. Πρωτολάτη. 
Αν κάπου – με προσωπικό ξεκάθαρα σκεπτικό – πιστεύω ότι 
είχαμε θετικές εκπλήξεις στα δύο χρόνια αυτού του δημοτι-
κού συμβουλίου, θα υποστήριζα, ότι υπήρχαν πολύ θετικές 
παρεμβάσεις από τη Λαϊκή Συσπείρωση και τον κ. Κ. Ροκονί-
δα. Ομοίως, το 2012, υπήρξαν θετικές παρεμβάσεις και από 
την Κίνηση Ενεργών Πολιτών και τον κ. Μ. Ισιγώνη.

Για τους δύο δημοτικούς συνδυασμούς, που την πρώτη 
Κυριακή των δημοτικών εκλογών του 2010 απέσπασαν πε-
ρίπου το 83% του εκλογικού σώματος στην Πάρο, θα ασχο-
ληθούμε σε ξεχωριστό άρθρο μας. Πάντως, ευχαριστημένος 
από την πορεία τους αυτά τα δύο χρόνια, δεν μπορεί να είναι 
κανένας ψηφοφόρος τους. Για τον κάθε ένα από τους δύο δη-
μοτικούς συνδυασμούς, τα «παράπονα» είναι διαφορετικά…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Χορτάσαμε 
από τη... 
«φιλανθρωπία» 
τους!

Τα Χριστούγεννα και 
την Πρωτοχρονιά γέ-
μισε ο τόπος εράνους 
και «φιλανθρωπικές» 
εκδηλώσεις. Εκείνες τις 
μέρες η «αγάπη και η 
ευαισθησία» πουλιέται 
με το κιλό. Βουλιάξαμε 
από «φιλανθρωπία».

Τι λέξη και αυτή! Τι σημαίνει «φιλανθρωπία»; Κά-
ποιοι άνθρωποι που είναι φίλοι του ανθρώπου!... 
Συνήθως, αυτοί οι «φίλοι του ανθρώπου» είναι 
κάποιες «εκλεκτές κυρίες» πλουσίων οικογενει-
ών. Φοράνε τα πανάκριβά τους κοσμήματα και 
φορέματα και αρχίζουν να «προσφέρουνε» απ’ το... 
υστέρημά τους. Ο σύζυγος κερδίζει 1.000 ευρώ 
από τον κάθε εργαζόμενο και υπάλληλο και η σύ-
ζυγος δίνει 1 ευρώ στα «φτωχά παιδάκια που δεν 
έχουν να φάνε»...

Κάθε Χριστούγεννα τα τηλεοπτικά κανάλια – που 
ανήκουν στην ίδια τάξη των πλουσίων κυρίων – 
μας δείχνουν τις «καλές πράξεις» των κάθε λογής 
«φιλάνθρωπων». Και εκτός από αυτούς «φιλάν-
θρωπο» γίνεται και το κράτος και διάφορες άλλες 
οργανώσεις. Η υποκρισία τυλιγμένη σε ιλουστρα-
σιόν χαρτί διανέμεται συμπληρωμένη με αποκρου-
στικά χαμόγελα. Χαμόγελα που καταλαβαίνεις πως 
κρύβουν πίσω τους την αίσθηση της «ανωτερότη-
τας»του ισχυρού που «προσφέρει»στον ανίσχυρο.

Εκείνες τις μέρες ο ισχυρός έχει τη «δυνατότη-
τα» να κάνει το «καλό» στους κοινούς θνητούς. 
Είναι τόσο κοινή η ερώτηση αλλά εμπεριέχει όλη 
την αλήθεια: Πώς έγινε τόσο ισχυρός ο πρώτος; Το 
ίδιο κοινή και η αληθινή απάντηση: Με την εκμε-
τάλλευση – τις περισσότερες φορές απάνθρωπη 
και στυγνή – των ανίσχυρων. Απλοϊκά τα παραπά-
νω ίσως πει κάποιος, όμως δεν είναι. Δεν είναι γιατί 
πολλοί άνθρωποι δίπλα μας λένε πως «ευτυχώς 
που υπάρχουν κι αυτοί και περνάνε Χριστούγεννα 
οι φτωχοί». Κι ακόμη, «αν δε δώσουν αυτοί που 
έχουν ποιοί θα δώσουν». Και τα λένε άνθρωποι 
που βγάζουν ένα μεροκάματο και προσπαθούν με 
κόπους και θυσίες να ζήσουν αυτοί και οι οικογέ-
νειές τους.

 
Είναι η αντίληψη που ακολουθεί τη λογική του «τι 

να κάνουμε έτσι είναι ο κόσμος», «τίποτα δεν αλλά-
ζει». Είναι αντίληψη που συμφέρει τους ισχυρούς, 
αφού καλλιεργεί τη μοιρολατρία, την υποταγή και 
την προσαρμογή στα κέφια των πρώτων. Τους 
συμφέρει, γιατί δεν αφήνει τους ανίσχυρους να 
καταλάβουν τη δύναμή τους. Να καταλάβουν πως 
αυτοί κρατάνε τον κόσμο στα χέρια τους. Αυτοί πα-
ράγουν και δημιουργούν τον τεράστιο πλούτο της 
χώρας. Να συνειδητοποιήσουν, ότι υπάρχει διέξο-
δος και είναι μία και μοναδική:

Το γκρέμισμα του σημερινού συστήματος των 
λίγων και ισχυρών και των πολλών ανίσχυρων. Η 
«εξαφάνιση» των «φιλάνθρωπων» και της «φιλαν-
θρωπίας» τους με την οικοδόμηση μιας κοινωνίας 
χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. 
Φτάνει να το αποφασίσουν οι πολλοί και τότε θάρ-
θει ανάποδα ο ντουνιάς... 

Οι χορτάτοι δεν μπορεί να νοιαστούν τους πεινα-
σμένους.

      
 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Στην Αθήνα 
η συνέχιση 
του αγώνα 
για την υγεία

Την περασμένη Παρασκευή (11/1), πραγματοποιήθηκε 
συνάντηση Φορέων του νησιού μας, στην αίθουσα συνε-
δριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, με θέμα τη 
συνέχιση των κινητοποιήσεων για την κάλυψη των οργα-
νικών θέσεων γιατρών ειδικοτήτων στο Κέντρο υγείας και 
διασωστών στο ΕΚΑΒ.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν οι φορείς: Ιερά Μητρόπο-
λη Παροναξίας, Ένωση Συλλόγων Γονέων Δήμου Πάρου, 
Εμπορικός Σύλλογος, Κυνηγετικός Σύλλογος, ΑΟΠ, πο-
λιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», πολιτιστικός σύλλογος 
Αγκαιριάς, σύλλογος γυναικών Νάουσας, Πρωτοβουλία 
Πολιτών Πάρου, σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών, Τ.Ο. ΝΔ 
Πάρου – Αντιπάρου, σύλλογος ιδιοκτητών φορτηγών Δη-
μόσιας Χρήσης και σύλλογος εργαζομένων ΔΕΥΑΠ, Ακόμα, 
το Δήμο Πάρου, εκπροσώπησε η αντιδήμαρχος κ. Α. Κά-
γκανη.

Αρχικά, στη συνάντηση έγιναν εκτιμήσεις για την μέχρι 
τώρα πορεία του Συντονιστικού Φορέων και επισημάνθηκε:

1. Η ενότητα του Παριανού Λαού στην κοινή προσπάθεια 
για τη βελτίωση των δημόσιων υπηρεσιών υγείας στην 
Πάρο και την Αντίπαρο.

2. Η δυναμική ανταπόκριση των κατοίκων των νησιών 
μας στο κάλεσμα του Συντονιστικού Φορέων, που είχε ως 
αποτέλεσμα την πραγματοποίηση της συγκέντρωσης της 
14ης Δεκεμβρίου στο Κέντρο Υγείας.

3. Ο μεγάλος αριθμός υπογραφών στο κείμενο - διαμαρ-
τυρία προς τον Υπουργό Υγείας, που έφτασε τις 5000.

Μετά την συζήτηση του θέματος - που αφορούσε τις πα-
ραπέρα ενέργειες των φορέων - αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Τη Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, να επιδοθεί το έγγραφο με 
τις υπογραφές στον Υπουργό Υγείας, στα κόμματα του Ελλη-
νικού Κοινοβουλίου, στο Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
που εδρεύει στην Αθήνα και στα ΜΜΕ. 

2. Το πιο πάνω έγγραφο να επιδοθεί από τους Δημάρχους 
της Πάρου και της Αντιπάρου, τα Δημοτικά Συμβούλια των 
Δήμων των νησιών μας, τους περιφερειακούς συμβού-
λους, τον εκπρόσωπο της τοπικής μας Εκκλησίας, τους εκ-
προσώπους όλων των φορέων και τους πολίτες της Πάρου 
και της Αντιπάρου που είχαν ενεργό συμμετοχή στις πρό-
σφατες κινητοποιήσεις.

3. Η αναχώρηση από την Πάρο προγραμματίσθηκε για 
το πρωί της Κυριακής 3 Φεβρουαρίου με πλοίο της «BLUE 
STAR», από την οποία ζητήθηκε η δωρεάν μεταφορά και η 
επιστροφή την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου.

4. Επειδή, αυτού του είδους η κινητοποίηση, απαιτεί σο-
βαρή οργανωτική προσπάθεια, καλούνται, οι πολίτες της 
Πάρου σε συγκέντρωση, που θα πραγματοποιηθεί την Τε-
τάρτη 30 Ιανουαρίου στις 6:30 μ.μ. στην αίθουσα του Συλ-
λόγου Γυναικών Πάρου «Αρηίς», στo «Hard Rock» (ποτάμι 
Παροικιάς).

Σε δελτίο τύπου που δημοσιοποίησε το Συντονιστικό Φο-
ρέων τονίζεται το εξής: «[…] Καλούνται οι Σύλλογοι των Πα-
ριανών της Αθήνας και η Ομοσπονδία Παριανών Συλλόγων 
να συμβάλουν, με την ενεργητική τους συμμετοχή, στην κοινή 
προσπάθεια. Ο Παριανός Λαός ενωμένος, σε έναν αγώνα που 
θα έχει διάρκεια, είναι αποφασισμένος να δώσει τέλος στην 
απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Υγείας και 
που θέτει σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή όλων μας».
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Μήνυμα Γ. Λεβεντάκη 
για το 2013

Αγαπητοί συ-
μπολίτες,

Εύχομαι η νέα 
χρονιά να μας δώ-
σει υγεία και δύ-
ναμη προκειμένου 
να ξεπεράσουμε 
κάθε τι δύσκολο. 
Ας μην παραιτη-
θούμε από τους 
στόχους μας και 
τα όνειρα μας. Να 
τα υλοποιήσουμε 
με εκείνο το Αντι-
παριώτικο πείσμα 
που μας ξεχωρίζει και κάθε φορά μας κάνει να φτάνουμε 
όρθιοι και ενωμένοι στο τέρμα.

Αντιπαριώτισες και Αντιπαριώτες
Το 2012 ήταν για όλους τους Έλληνες μια πολύ δύσκολη 

χρονιά, μια χρονιά που άφησε πολλές ανοιχτές πληγές σε 
πολλούς συνανθρώπους μας.

Το 2012 για την Αντίπαρο ήταν η χρονιά που με μεθοδικό-
τητα μπήκαν οι βάσεις για ριζικές αλλαγές για την βελτίωση 
της καθημερινότητας μας.

Το όνειρο πολλών ετών η αποχέτευση άρχισε να υλοποιεί-
ται. Η αντικατάσταση του απηρχαιωμένοι δικτύου ύδρευσης 
είναι σε εξέλιξη ενώ για το έργο του βιολογικού αναμένεται 
η έναρξη εργασιών από τον Ανάδοχο. Η αποκατάσταση του 
ΧΑΔΑ σε συνδυασμό με το έργο της ανακύκλωσης  και η 
εγκατάσταση των αφαλατώσεων είναι έργα που ωρίμασαν 
και έχουμε τις εγκρίσεις και την χρηματοδότηση για την υλο-
ποίηση τους.

Το 2013 παρά τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η χώρα μας εμείς μπορούμε να είμαστε αισιόδο-
ξοι. Η Αντίπαρος τη νέα χρονιά θα αλλάξει όψη με τα έργα 
που ολόκληρες δεκαετίες ήταν μόνο στα χαρτιά και στα λό-
για.

Η αποχέτευση και η αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης 
έχει προγραμματιστεί να  ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του 
χρόνου. Οι μονάδες αφαλάτωσης τους επόμενους μήνες 
εγκαθίστανται. Η διαδικασία ανακύκλωσης μπαίνει άμεσα  
στη ζωή μας. Η λειτουργία των δημοτικών ιατρείων σύντομα 
θα είναι γεγονός.

Όλα αυτά αλλάζουν ριζικά το τοπίο. Η ποιότητα ζωής μπή-
κε σε τροχιά αναβάθμισης. Παράλληλα προχωράμε και σε 
αναμόρφωση του διοικητικού μηχανισμού του δήμου μας. 
Η δημιουργία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και 
Αποχέτευσης θα νοικοκυρέψει την λειτουργία και θα ανα-
βαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου μας. Τα τέλη 
ύδρευσης και αποχέτευσης θα εξυπηρετούν τη σωστή λει-
τουργία του νέου οργανισμού και φυσικά θα είναι στο πλαί-
σιο των οικονομικών δυνατοτήτων των δημοτών λαμβάνο-
ντας σοβαρά υπόψη τις σημερινές δύσκολες οικονομικές 
συγκυρίες. Η αναγκαιότητα αντιμετώπισης δυσλειτουργιών 
του μηχανισμού αλλά και η κάλυψη των νέων αναγκών που 
δημιουργούνται επιτάσσουν βελτιώσεις αλλά και δομικές 
αλλαγές αξιοποιώντας το υπάρχον προσωπικό αλλά και με 
νέες προσλήψεις έχοντας πάντα στόχο τον  εκσυγχρονισμό. 
Θα προχωρήσουμε δυνατά!

Με τη σκέψη ότι ο Δήμος Αντιπάρου μπορεί και πρέπει να 
αποδείξει ότι είναι δυνατόν να διατηρήσει την αυτοδυναμία 
του σας καλώ όλους να βοηθήσετε στην εξέλιξη όλων των 
ζητημάτων που έχουμε μπροστά μας.

Σας εύχομαι το 2013 να είναι μια πολύ καλή και δημιουρ-
γική χρονιά !

Ο Δήμαρχος
Γιάννης Λεβεντάκης

Νηπιαγωγείο Μάρπησσας

Ένα νέο Νηπιαγωγείο απέκτησε η Μάρπησσα, το οποίο 
είναι σύγχρονο, πλήρως εξοπλισμένο και εναρμονισμένο με 
τις νέες ανάγκες και προδιαγραφές, προσφέροντας στα μι-
κρά παιδιά ένα χαρούμενο και ασφαλές περιβάλλον.

Το νέο Νηπιαγωγείο Μάρπησσας, είναι συνολικού εμβα-
δού 120 τ.μ και δυναμικότητας 25 παιδιών. 

Οι εργασίες αποκατάστασης, επέκτασης και αλλαγής 
χρήσης του παλαιού κοινοτικού καταστήματος της Μάρ-
πησσας, σε νέο Νηπιαγωγείο, ολοκληρώθηκαν το προη-
γούμενο χρονικό διάστημα και η λειτουργία του έχει ήδη 
ξεκινήσει από την αρχή της φετινής σχολικής χρονιάς. 
Ένα άλλο κέρδος από το νέο Νηπιαγωγείο είναι ότι ο Δή-
μος Πάρου εξοικονομεί αρκετές χιλιάδες ευρώ, αφού 
πλέον δεν χρειάζεται να καταβάλει ενοίκια σε ιδιώτες. 
Το νέο Νηπιαγωγείο Μάρπησσας, συνολικού προϋπολογι-
σμού 450.000 ευρώ, υλοποιήθηκε από το Δήμο Πάρου με 
χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 
και Νήσων Αιγαίου 2007-2013.

Βασιλόπιτες
Κόβουν
- Η Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς και ο Σύλλογος Γυναι-

κών Πάρου «Αρηίς», την Κυριακή 27 Ιανουαρίου, προσκα-
λούν τους συμπολίτες μας στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης 
πίτας τους. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
«Paros Rock», στο Ποτάμι Παροικιάς, και θα ξεκινήσει στις 
6:30 το απόγευμα. Σε σχετικό δελτίο τύπου οι διοργανωτές 
τονίζουν: «Ελάτε να ανταλλάξουμε ευχές για μια χρονιά με 
υγεία, αισιοδοξία, ελπίδα και αγάπη. Σας περιμένουμε να σας 
γλυκάνουμε, μετά μουσικής!».

- Ο Μορφωτικός - Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς και η 
Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς, κόβουν την πρωτοχρονιάτικη 
πίτας τους την Κυριακή 20 Ιανουαρίου. Η εκδήλωση – που 
θα γίνει συγχρόνως με την ετήσια Γενική Συνέλευση για τα 
πεπραγμένα του έτους 2012 -, θα πραγματοποιηθεί στην αί-
θουσα του πολιτιστικού συλλόγου και θα ξεκινήσει στις 11 
το πρωί.

Έκοψαν
- Την περασμένη Κυριακή 13 Ιανουαρίου, έκοψε την ετή-

σια βασιλόπιτα η Τοπική Κοινότητα Αρχιλόχου.

Τεχνικό Πρόγραμμα
Την Τρίτη 15 Ιανουαρίου, ψηφίστηκε στη συνεδρίαση 

του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, το Τεχνικό Πρόγραμμα 
2013.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι μνημονιακού χαρακτήρα, 
καθώς η συνεχής περικοπή των κεντρικών πόρων ανα-
γκάζει ουσιαστικά το Δήμο Πάρου να πορευτεί για έργα 
καθημερινότητας τη νέα χρονιά, με 659.000 ευρώ (σύνολο 
Τεχνικού Προγράμματος 12.187.338 ευρώ).

Γι’ αυτό το λόγο ο Αντιδήμαρχος κ. Μάρκος Κωβαί-
ος, εξήγησε ότι τα έργα πλέον γίνονται με ίδια μέσα, με την 
αξιοποίηση του εργατικού δυναμικού του δήμου και τους 
υπαλλήλους καθαριότητας (μετά από τη φουλ σεζόν του 
καλοκαιριού).

Όπως είπε ο κ. Κωβαίος, στα έργα που γίνονται στις 
γειτονιές βοηθούν και οι συμπολίτες μας και γι’ αυτό το 
λόγο τους ευχαρίστησε. Σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο του 
νησιού μας χάρη σ’ αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται σχεδόν 
σε κάθε έργο μείωση κόστους 35-40% και έτσι τα «κέρδη» 
χρησιμοποιούνται στη συνέχεια για περισσότερα έργα.

Η επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, κ. Γρ. Πρω-
τολάτη, άσκησε κριτική για κωδικούς που υπάρχουν στο 
Τεχνικό Πρόγραμμα πάρα πολλά χρόνια και χαρακτηριστικά 
ανέφερε την επισκευή του Δημαρχείου, που όπως είπε 
είναι προϋπολογισμού ενός εκ. ευρώ και χρονολογείται 
από το 2003 επί υπουργίας Βάσως Παπανδρέου. Ακόμα, 
η κ. Πρωτολάτη, ρώτησε γιατί δεν έγινε συνεδρίαση για το 
Τεχνικό Πρόγραμμα στη Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς.

Ο κ. Σ. Καστουνής, της ΚΕΠ Πάρου, επεσήμανε ότι δεν 
έγινε συνεδρίαση ούτε στην Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς. 
Ακόμα, εξέφρασε την απογοήτευσή του διότι στο Τεχνι-
κό Πρόγραμμα, δε συμπεριλαμβανόταν οι απαραίτητες 
επιδιορθώσεις της αίθουσας του ΕΠΑΛ, προκειμένου αυτή, 
να αποτελέσει ένα χώρο εκδηλώσεων της Παροικιάς που 
στερείται κάτι ανάλογου.

Ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ. Κ. Ροκονί-
δας, ζήτησε να μάθει ποιες είναι οι προθέσεις της πλειοψη-
φίας για το 2ο Περιφερειακό δρόμο Παροικιάς.

Ο δήμαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάννης, για το 2ο Περι-
φερειακό Παροικιάς υποστήριξε ότι υπάρχει στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα, διότι στόχος του είναι να υλοποιηθεί. Για την 
αίθουσα του ΕΠΑΛ, είπε ότι έχει πρόβλημα με την ακουστι-

κή της και ότι για να διορθωθεί αυτό το πρόβλημα χρειάζο-
νται 100.000 ευρώ περίπου. Τέλος, για το ένα εκ. ευρώ στον 
κωδικό επισκευής του δημαρχείου είπε ότι δίνονται κάθε 
χρόνο γι’ αυτό το σκοπό 20-30.000 ευρώ.

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς, κ. Μ. 
Καλακώνας, είπε ότι δεν έγινε συνεδρίαση για το Τεχνικό 
Πρόγραμμα διότι δεν υπήρχε απαρτία.

Στην τοποθέτησή της η επικεφαλής της «Πάρος – ΑΞΙΑ» 
κ. Γρ. Πρωτολάτη υποστήριξε ότι το Τεχνικό Πρόγραμμα 
είναι καθαρά διαχειριστικό και κουτσουρεμένο και δεν μπο-
ρεί να λύσει ούτε τα προβλήματα καθημερινότητας.

Από την πλευρά του ο δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ κ. 
Σωτ. Καστρουνής έκανε κριτική για τη μη συμμετοχή της 
Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς στο Τεχνικό Πρόγραμμα 
και συνεχίζοντας είπε «γενικά τα έργα είναι από εδώ και από 
εκεί, χωρίς κανένα στόχο». Τέλος, αναρωτήθηκε αν για το 2ο 
Περιφερειακό Παροικιάς, οι δημοτικοί σύμβουλοι πιστεύ-
ουν πραγματικά στην αναγκαιότητα ύπαρξής του.

Ο κ. Ροκονίδας επεσήμανε ότι οι 29 κωδικοί – σε σύνολο 
53 κωδικών στο Τεχνικό Πρόγραμμα – έχουν μεταφερθεί 
από το 2012 και συμπλήρωσε: «Αυτό το Τεχνικό Πρόγραμμα 
δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του νησιού και των κατοίκων 
του».

Ο κ. Βλαχογιάννης είπε: «η αντιπολίτευση λέει με ευκολία 
βάλε και αυτό το έργο βάλε και το άλλο, αλλά εμείς πρέπει να 
πορευτούμε με τα πραγματικά χρήματα που διαθέτουμε για 
έργα». Τέλος, ο κ. Βλαχογιάννης υποστήριξε ότι σε άλλους 
δήμους της χώρας τα χρήματα που δίνονται για έργα πη-
γαίνουν σε μισθούς υπαλλήλων, ενώ στην Πάρο πηγαίνουν 
την καθημερινότητα του πολίτη.

Τελικά, το Τεχνικό Πρόγραμμα ψηφίστηκε από την πλειο-
ψηφία και την «Πάρος – ΑΞΙΑ» με τις επισημάνσεις που είχε 
κάνει. «Όχι» ψήφισαν οι κ.κ. Καστρουνής και Ροκονίδας.

Άλλα θέματα
Ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός της ΔΕΥΑΠ, για το 2013. Το 

ύψος του προϋπολογισμού ανέρχεται σε 6.028.648 ευρώ.

Υπέρ του προϋπολογισμού στο σύνολό του ψήφισαν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι της πλειοψηφίας και ο δημοτικός 
σύμβουλος της «Πάρος – ΑΞΙΑ» κ. Ζ. Ρούσσος. «Ναι» στον 
προϋπολογισμό σε ό,τι αφορά το Τεχνικό Πρόγραμμα και 
τους μισθούς των υπαλλήλων η «Πάρος – ΑΞΙΑ». «Όχι» στο 
σύνολό του προϋπολογισμού ψήφισε ο κ. Σ. Καστρουνής 
και «παρών» ο κ. Ροκονίδας.
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Παλικάρι η Μυρτώ!

Η 15χρονη Μυρτώ, αρνείται να το βάλει κάτω και δε στα-
ματάει να μάχεται ούτε στιγμή για τη ζωή. Η Μυρτώ, που είχε 
πέσει θύμα επίθεσης πρωτοφανούς αγριότητας στη Χρυσή 
Ακτή, παρουσιάζει και νέα σημάδια βελτίωσης και όλα δεί-
χνουν να κερδίζει βήμα - βήμα το νήμα της ζωής που πήγαν 
να της στερήσουν.

Η πρόοδος που παρουσιάζει η υγεία της μπορεί να είναι 
αργή, αλλά είναι σταθερή. Μόλις πριν λίγους μήνες άνοιξε τα 
μάτια της για πρώτη φορά έπειτα την απόπειρα δολοφονίας 
της στη Χρυσή Ακτή. 

Στη συνέχεια ξεκίνησε να αναπνέει μόνη της και τώρα κά-
νει μια ακόμη προσπάθεια για να σταθεί αυτή τη φορά στα 
πόδια της. Αν και είναι ελάχιστα τα βήματα που διένυσε πρό-
σφατα, έστω και υποστηριζόμενη για να πάει από το κρεβάτι 
της στην πολυθρόνα, ήταν ένα δώρο ανεκτίμητης αξίας για 
την οικογένειά της.

Σύμφωνα με δηλώσεις του πατέρα της: «η κατάσταση της 
υγείας της βελτιώνεται με αργούς ρυθμούς. Εμείς, έχουμε 
ελπίδες για περαιτέρω βελτίωση στην υγεία της, αλλά θέλει 
πολύ χρόνο ακόμη. Έχουμε υπομονή και ελπίζουμε το κα-
λύτερο. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο από το να 
ελπίζουμε και να είμαστε στο πλευρό της». 

Σε Βέλγιο και Ολλανδία, 
η Πάρος

Σύμφωνα με 
ενημέρωση από 
την τουριστική 
επιτροπή Δήμου 
Πάρου, το νησί μας 
είχε πολύ καλή πα-
ρουσία στο Βέλγιο 
και την Ολλανδία.

Συγκριμένα, η Πάρος, συμμετείχε στις αγορές Βελγίου και 
Ολλανδίας, στην προσπάθεια που καταβάλλει για την τουριστι-
κή προβολή του νησιού μας.

Έτσι, συμμετείχε στο καθιερωμένο φεστιβάλ «Winter in 
Antwerpen» που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στη Βελγική 
πόλη της Αμβέρσας. Το φεστιβάλ που προσέλκυσε 750.000 
επισκέπτες το 2011, κατατάσσεται στις σημαντικότερες εορ-
ταστικές εκδηλώσεις παγκοσμίως, σύμφωνα με διεθνή μέσα 
μαζικής ενημέρωσης, καθιστώντας την πόλη της Αμβέρσας, 
σημείο αναφοράς για το διεθνή ταξιδιώτη που ανήκει στα με-
σαία και ανώτερα εισοδηματικά στρώματα. 

Ως φυσική συνέχεια των ειδικών δράσεων προβολής του 
Δήμου που πραγματοποιήθηκαν το έτος 2012 στις Βρυξέλλες 
και το Beveren, η τετραήμερη παρουσία του Δήμου στο φεστι-
βάλ της Αμβέρσας, ενισχύθηκε σημαντικά από την πολύτιμη 
συνεισφορά των επαγγελματιών της Πάρου και δημιούργησε 
τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την ανάδειξη των τοπικών 
προϊόντων του νησιού σε συνδυασμό με τους τουριστικούς 
πόλους έλξης. 

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Δήμου στο φεστιβάλ, δια-
νεμήθηκε σύντομο ερωτηματολόγιο σχετικά με το προφίλ των 
προτιμήσεων και των αναγκών των Βέλγων και Ολλανδών 
τουριστών, ενώ προηγήθηκε εκτενής ηλεκτρονική ενημέρω-
ση και τηλεφωνική επικοινωνία των Ολλανδών και Βέλγων 
τουριστικών συντακτών για τη νέα δράση του Δήμου, με στό-
χο την σύσφιγξη των σχέσεων με τις αγορές ενδιαφέροντος. 

Σημειώνουμε, ότι οι εύρωστες αγορές της Ολλανδίας και 
του Βελγίου απέδειξαν έμπρακτα το ενδιαφέρον τους για το 
νησί μας, με εκτενές άρθρο έγκριτου ταξιδιωτικού διαδικτυ-
ακού τόπου, που σύμφωνα με την τουριστική επιτροπή του 
νησιού μας διοχετεύτηκε σε 250.000 Ολλανδούς ταξιδιώτες, 
πλέκοντας το εγκώμιο της Πάρου. Το δημοσίευμα προέκυψε 
έπειτα από την επίσκεψη Ολλανδών συντακτών στο νησί το 
Σεπτέμβριο2012 με την συμβολή του Δήμου και της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ρευματολογία 
Τα ρευματικά νοσήματα

Η ρευματολογία είναι μια 
υπο-ειδικότητα της παθο-
λογίας που ασχολείται με 
τα νοσήματα του μυοσκε-
λετικού συστήματος (μύες, 
αρθρώσεις, οστά, περιφε-
ρικά, νεύρα).

Επειδή ο χαρακτηριστι-
κός ιστός σε αυτό το σύστη-
μα είναι ο συνδετικός ιστός 
(Σ.Ι.) που όμως υπάρχει σε όλα τα όργανα, τα συμπτώ-
ματα δεν περιορίζονται μόνο στο μυοσκελετικό (πόνος, 
πρήξιμο, δυσκαμψία) αλλά πολλές φορές εκδηλώνονται 
σε όλα σχεδόν τα συστήματα. (Καρδιά, πνεύμονες, γα-
στρεντερικό, νεφρά κ.α.), γι’ αυτό το λόγο πολλές φορές 
συγχέονται με νόσους εσωτερικής παθολογίας και οι 
ασθενείς προσέρχονται αρχικά σε παθολόγους, γαστρε-
ντερολόγους κλπ. 

Επειδή, συχνά υπάρχει το στοιχείο της αυτοανοσίας (ο 
οργανισμός μάχεται δικά του συστατικά και όχι π.χ. μι-
κρόβια) μιλάμε για αυτοάνοσα ρευματικά νοσήματα του 
συνδετικού ιστού ή για νόσους του κολλαγόνου. 

Συνήθως ο ασθενής επισκέπτεται τον Ρευματολόγο 
είτε γιατί έχει φλεγμονή και πόνο σε μία ή πολλές αρθρώ-
σεις είτε γιατί παραπέμπεται από γιατρό άλλης ειδικότη-
τας (π.χ. Παθολόγο ή Ορθοπεδικό). Το γεγονός ότι έχει εν 
μέρει κοινό αντικείμενο ενδιαφέροντος – το μυοσκελε-
τικό - με την Ορθοπεδική δημιουργεί συχνά σύγχυση σε 
ασθενείς αλλά και γιατρούς! Η ορθοπεδική, όμως, είναι 
χειρουργική ειδικότητα με κύριο έργο την χειρουργική 
διόρθωση είτε συγγενών σκελετικών ανωμαλιών π.χ. 
βαριά σκολίωση, ραιβογονία (κλίση της κνήμης προς τα 
μέσα σε σχέση με τον μηρό), είτε τραυματικών κακώ-
σεων, (κατάγματα, εξαρθρήματα) - σε αντίθεση με την 
Ρευματολογία που είναι παθολογική ειδικότητα με κύριο 
έργο την διάγνωση και τη συντηρητική αντιμετώπιση (με 
φάρμακα, ασκήσεις, φυσικοθεραπεία) παθήσεων των 
αρθρώσεων (όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η ψω-
ριασική αρθρίτιδα, η αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα, η 
οστεοαρθρίτιδα, ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος) 
και των μυών (όπως πολυμυοσίτιδα), αλλά και μεταβο-
λικών παθήσεων των οστών (όπως η οστεοπόρωση).  Τα 
ρευματικά νοσήματα δεν αφορούν μόνο ηλικιωμένους, 
όπως πολλοί πιστεύουν αλλά άτομα όλων των ηλικιών 
- ακόμη και νήπια ή παιδιά π.χ. χρόνια νεανική αρθρίτιδα 
κλπ. 

Το ορθό ιατρικά είναι η συνεργασία μεταξύ ειδικών 
ώστε ο ασθενής να έχει την καλύτερη αντιμετώπιση, π.χ. 
ο ρευματολόγος παραπέμπει τον ασθενή με ρευματοει-
δή αρθρίτιδα στον ορθοπεδικό χειρουργό προκειμένου 
να υποβληθεί λ.χ. σε ολική αρθροπλαστική ισχύου όταν 
η αρθρίτιδα δεν αντιμετωπίζεται πλέον με συντηρητικά 
μέσα. 

Αντίστοιχα ο ορθοπεδικός θα παραπέμψει στον ρευ-
ματολόγο τον ασθενή με εμμένουσα αρθρίτιδα προκει-
μένου να διερευνηθεί και να αντιμετωπισθεί κατάλληλα. 
Ο Ρευματολόγος συνεργάζεται και με άλλους ειδικούς 
γιατρούς (παθολόγους, νευρολόγους, φυσιάτρους, ψυ-
χιάτρους) αλλά και με επαγγελματίες υγείας όπως π.χ. 
με φυσικοθεραπευτές προκειμένου ο ασθενής να αντι-
μετωπισθεί σφαιρικά. Παρόλο που συχνά παραπέμπει 
τον ασθενή για φυσικοθεραπεία και αποκατάσταση, κα-
θοδηγεί τον ασθενή του, διδάσκει ασκήσεις και τρόπους 
χρησιμοποίησης των αρθρώσεών του. Σημαντικός είναι 
ο ρόλος τόσο στην πρωτοβάθμια πρόληψη (έλεγχος σε 
σχολεία κλπ) όσο και στην έγκαιρη ανίχνευση και θερα-
πεία συγγενών ασθενών με ρευματικά νοσήματα, μια 
που ο κληρονομικός παράγων είναι σημαντικός σχεδόν 
σε όλα.

Η ρευματολογία ασκείται σε κλινικές και εξωτερικά 
ιατρεία νοσοκομείων, σε ρευματολογικά ιατρεία ασφα-
λιστικών οργανισμών και τέλος από ιδιώτες ρευματολό-
γους στα ιατρεία τους. 

Θοδωρής Σαρλάνης
Ιατρός Ρευματολόγος

Εργαλεία 811.760 ευρώ, 
στο ΧΥΤΑ Πάρου

Με χρήσιμα εργαλεία για το ΧΥΤΑ του νησιού μας, αξίας 
911.760 ευρώ, μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013, 
θα «προικοδοτηθεί» ο Δήμος Πάρου.

 
Συγκεκριμένα, έπειτα από απόφαση της Περ. Ν. Αιγαίου, η 

οποία έλαβε υπόψη της όλα τα απαιτούμενα κριτήρια και το 
σχετικό φάκελο που παρουσίασαν οι υπηρεσίες του Δήμου 
Πάρου, ο ΧΥΤΑ Πάρου, εντός 9 μηνών, μπορεί να υλοποιήσει 
την παρακάτω πράξη:

 1. Την προμήθεια εξοπλισμού για την επεξεργασία των 
αδρανών υλικών που υπάρχουν εντός του χώρου του ΧΥΤΑ 
καθώς και των εισερχομένων αποβλήτων από εκσκαφές, 
κατασκευές και κατεδαφίσεις. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει 
τα παρακάτω μηχανήματα:

- Κάδο θραυστήρα δυναμικότητας έως 60tn/h τουλάχι-
στον

- Κάδο κοσκινίσματος χωρητικότητας τουλάχιστον 2,4m3
- Ηλεκτρομαγνήτη διαχωρισμού.
Από τον κάδο θραυστήρα και τον κάδο κόσκινου θα προ-

κύπτει υλικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό 
επικάλυψης για το κύτταρο του ΧΥΤΑ, ήτοι υλικό με κοκκο-
μετρία <5cm και υλικό που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
την επαναπλήρωση χανδάκων εκσκαφής και για την κατα-
σκευή βάσης και υπόβασης οδών. Με τον ηλεκτρομαγνήτη 
θα παρέχεται η δυνατότητα μαγνητικού διαχωρισμού των 
μεταλλικών υλικών, ο οποίος θα προσαρτάται στον ανωτέ-
ρω κάδο θραύσης κατά την τροφοδοσία των αδρανών υλι-
κών.

2. Την προμήθεια ερπυστριοφόρου εκσκαφέα με χωρητι-
κότητα κάδου τουλάχιστον 1,2m3 και σφυρί βάρους περί-
που 2tn.

Ο ερπυστριοφόρος εκσκαφέας - φορτωτής θα χρησιμο-
ποιηθεί για πολλαπλούς σκοπούς ως εξής:

- Χρήση εξάρτησης σφυριού,
- Χρήση κάδου για φόρτωση και μεταφορά των προς 

επεξεργασία και επεξεργασμένων αδρανών υλικών εντός 
των κατάλληλων χώρων του ΧΥΤΑ, για κατασκευή τάφρων 
απαγωγής βιοαερίου, και για διαμόρφωση των πρανών του 
κυττάρου,

- Χρήση εξάρτησης του ανωτέρω κάδου θραυστήρα και
- Χρήση εξάρτησης του ανωτέρω κάδου κοσκίνου.
3. Την προμήθεια εξοπλισμού τεμαχισμού ογκωδών αντι-

κειμένων. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει τα παρακάτω μηχα-
νήματα:

- Τεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών δυναμι-
κότητας τουλάχιστον 30tn/h για

πρωτογενή τεμαχισμό.
- Τεμαχιστή δευτερογενούς θραύσης.
Το εξερχόμενο από τον τεμαχιστή ογκωδών αντικειμένων 

τεμαχισμένο υλικό θα είναι σε σειρά με τον τεμαχιστή δευ-
τερογενούς θραύσης ώστε να προκύπτει υλικό διαστάσεων 
από 30 έως 80 mm.

Τέλος, σημειώνουμε ότι μετά την αγορά των παραπάνω 
μηχανημάτων ο Δήμος Πάρου, θα μπορεί να εξοικονομήσει 
χρήματα, αφού θα χρειάζεται λιγότερες εργολαβίες σε εξω-
τερικούς συνεργάτες για τις απαραίτητες εργασίες. 

Ο γιατρός μας
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Ο ανώνυμος καλλιτέχνης 
των πλωτών εξεδρών

Η ΦτΠ στο προηγούμενο φύλλο της δημοσίευσε την επιστολή του προέδρου του Λιμενι-
κού Ταμείου, κ. Στ. Γαβαλά, με τίτλο «ποιος είναι ο ψεύτης».

Με τη σειρά μας ψάξαμε να βρούμε τον «ανώνυμο καλλιτέχνη» που δεν είναι ένας, αλλά 
πολλοί, και αφιλοκερδώς συνέβαλλαν στο σχεδιασμό για τις πλωτές εξέδρες.

Για την επιστολή του κ. Γαβαλά, λάβαμε μία απάντηση από τον κ. Γιώργο Χρόνη, πρόεδρο 
και διευθύνων σύμβουλο, της «Ετησίες Ναυτιλιακή Α.Ε.».

Η επιστολή του κ. Γ. Χρόνη, έχει ως εξής:
«Κύριοι, 
Σε συνέχεια του δημοσιεύματος της Φωνής της Πάρου θα ήθελα από μέρους μου να σας 

αναφέρω τα εξής:
Ήδη από τον αρχές του έτους 2009 ξεκίνησε μία συντονισμένη προσπάθειά μεταξύ κατα-

ξιωμένων στο χώρο της θάλασσας ανθρώπων αλλά και φίλων του νησιού μας, προκειμένου 
η Πάρος να φιλοξενήσει για πρώτη φορά ένα μεγάλο ναυτικό γεγονός και συνέπεια αυτού να 
προβληθεί διεθνώς. 

Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, κ. Ελευθέριος Πώλος και ο παγκο-
σμίως αναγνωρισμένος ιστιοπλόος και επαγγελματίας στο χώρο του ναυτικού τουρισμού, κ. 
Γεώργιος Γκρίτσης, σε συνεργασία με εμένα εμπνευστήκαμε την ιδέα να διέλθει από το νησί μας 
ο διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας ανοιχτής θαλάσσης «ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ», ο οποίος διοργανώνεται 
ετησίως από τον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΟΜΙΛΟ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ επί πενήντα συ-
ναπτά έτη και θεωρείται όχι άδικα ως το σπουδαιότερο ναυτικό γεγονός στη χώρα μας. 

Προς υλοποίηση της επιθυμίας μας αυτής ακολούθησαν συναντήσεις με τον Πρόεδρο του 
Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπάρου, κ. Λουϊζο Κοντό, στον οποίο εκθέσαμε τις προθέσεις 
μας αλλά και  τις ανησυχίες μας σχετικά με τις ελλειπείς υποδομές του νησιού για μία τέτοια 
διοργάνωση. Ο αγώνας θα ήταν η αφορμή για να ξεκινήσει το νησί να παρέχει αυξημένες υπη-
ρεσίες στο θαλάσσιο τουρισμό κάνοντας τη διαφορά σε σχέση με άλλα νησιά του Αιγαίου. Ο 
ίδιος συναίνεσε στα σχέδιά μας και μας διαβεβαίωσε για την συνδρομή του σε αυτή την εθε-
λοντική από μέρους μας προσπάθεια και κυρίως στην βελτίωση των υποδομών του νησιού. 
Προς τούτο κατόπιν προσκλήσεώς μου, πραγματοποιήθηκε μεταξύ όλων των ανωτέρω και του 
Προέδρου του ΠΟΙΑΘ, κ. Ιωάννη Μαραγκουδάκη συνάντηση, κατά την οποία ο Πρόεδρος του 
ΠΟΙΑΘ εκδήλωσε τον ενθουσιασμό του για την πρωτοβουλία μας και για τη φιλοξενία της δι-
οργάνωσης από το νησί μας και εξέφρασε την επιθυμία του το ΡΑΛΛΥ ΑΙΓΑΙΟΥ να φιλοξενηθεί 
στη Νάουσα της Πάρου. Για το λόγο αυτό απεύθυνε προς όλους μας ερώτημα σχετικά με τη 
δυνατότητα ασφαλούς ελλιμενισμού στα περί τα 70 σκάφη που επρόκειτο να συμμετάσχουν 
στον αγώνα αυτό. Παρά τις άριστες προθέσεις μας ήταν αδύνατο να εγγυηθούμε τον ασφαλή 
ελλιμενισμό των σκαφών στο λιμάνι της Νάουσας εξαιτίας της γνωστής σε όλους μας λάθος κα-
τασκευής του, η οποία ήταν αδύνατο να βελτιωθεί με επεμβάσεις μικρής κλίμακας, γεγονός που 
γνωστοποίησα και στο Δήμαρχο του νησιού μας κατόπιν προσκλήσεώς του. Προς ικανοποίηση 
του αιτήματος του Προέδρου του ΠΟΙΑΘ για διοργάνωση του αγώνα στη Νάουσα εξέθεσα το 
ενδεχόμενο παραμονής των σκαφών στον Όρμο του Αϊ Γιάννη κάτι που δεν συμφωνήθηκε με 

την αιτιολογία ότι δε συνάδει με την φιλοσοφία του αγώνα.
Έκτοτε πραγματοποιήθηκε νέα συνάντηση στο χώρο του Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπά-

ρου μεταξύ εμού, του κ. Γ. Γκρίτση, του Προέδρου του Λ. Τ., κ. Λουίζου Κοντού, του Προέδρου 
Ν.Ο. Πάρου, κ. Ε. Πώλου, του Προέδρου Ερασιτεχνών Αλιέων, κ. Ε. Μοστράτου και του Προ-
έδρου των Επαγγελματιών Αλιέων, κ. Ι. Περαντινού, οπότε οι τελευταίοι μας έδωσαν χρήσιμες 
πληροφορίες για τις καιρικές συνθήκες και τους ανέμους που επικρατούν στο νησί μας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους και εξέφρασαν την άποψη ότι το κλείσιμο της θαλάσσιας περιοχής 
Ακρωτηρίου – Αγίου Φωκά έως την Κόκκινη Σπίθα με λιθοριπή θα ωφελούσε γενικότερα τον 
κόλπο της Παροικιάς. Η άποψή τους μας βρήκε απολύτως σύμφωνους και εν τέλει το Λιμενικό 
Ταμείο ζήτησε από εμάς να εκθέσουμε την πρότασή μας ώστε το λιμάνι της Παροικιάς να γίνει 
πιο χρηστικό και πιο ασφαλές. 

Έκτοτε και μέσα στο χρονικό διάστημα ενός μηνός έγιναν κατά σειρά οι ακόλουθες συναντή-
σεις:

- συνάντηση μεταξύ εμού, του Προέδρου ΠΟΙΑΘ κ. Μαραγκουδάκη και του λιμενολόγου κ. 
Σταύρου Χαρίτου, στο κτήριο του ΠΟΙΑΘ στο Μικρολίμανο.

- συνάντηση μεταξύ εμού, του κ. Γ. Γκρίτση και του Προέδρου ΝΟΠ κ. Ε. Πώλου στην Παροι-
κιά της Πάρου.  

- συνάντηση μεταξύ εμού και του Προέδρου του ΠΟΙΑΘ κ. Μαραγκουδάκη στο κτήριο του 
ΠΟΙΑΘ στο Μικρολίμανο.

- συνάντηση εμού και του Ναυάρχου ε.α Λ.Σ. Άγγελου Αργυρακόπουλου στα γραφεία της 
Εταιρείας μου στο Κορωπί Αττικής. 

- συνάντηση μεταξύ εμού, του κ. Γ. Γκρίτση και του Προέδρου ΝΟΠ κ. Ελευθέριου Πώλου 
στην Παροικιά της Πάρου.

- συνάντηση μεταξύ εμού και του Προέδρου του ΠΟΙΑΘ κ. Μαραγκουδάκη στο κτήριο του 
ΠΟΙΑΘ στο Μικρολίμανο.

- συνάντηση εμού και του λιμενολόγου κ. Σταύρου Χαρίτου στα γραφεία της εταιρείας μου 
στο Κορωπί. 

- συνάντηση μεταξύ εμού, του κ. Γ. Γκρίτση και του Προέδρου του ΠΟΙΑΘ κ. Μαραγκουδάκη 
στο κτήριο του ΠΟΙΑΘ στο Μικρολίμανο.

- συνάντηση μεταξύ εμού, του Προέδρου του Λιμενικού Ταμείου κ. Λουίζου Κοντού και του 
Προέδρου του ΠΟΙΑΘ κ. Μαραγκουδάκη στο κτήριο του ΠΟΙΑΘ στο Μικρολίμανο.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω πραγματοποιήθηκε τελική συνάντηση μεταξύ εμού, του κ. Γ. 
Γκρίτση, του Προέδρου του Λ. Τ., του κ. Λουίζου Κοντού, του Προέδρου Ν. Ο. Πάρου, κ. Ε. 
Πώλου, του Προέδρου Ερασιτεχνών Αλιέων, κ. Ε. Μοστράτου και του Προέδρου των Επαγγελ-
ματιών Αλιέων, κ. Ι. Περαντινού, στο χώρο του Λιμενικού Ταμείου στην Παροικιά της Πάρου, 
όπου παρουσιάστηκε η τελική πρότασή μας, η οποία έτυχε της απόλυτης αποδοχής όλων των 
ανωτέρω μερών. Κατόπιν ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου δεσμεύτηκε για την ολοκλήρω-
ση του έργου αυτού και ξεκίνησε τη διαδικασία έκδοσης των σχετικών αδειών του παραθέτο-
ντάς το στους αρμόδιους φορείς τμηματικά και με σχετική ενημέρωσή μας για την πορεία όλων 
των σχετικών διαδικασιών. 

Ωστόσο μετά τη διενέργεια των τελευταίων δημοτικών εκλογών και την αλλαγή του διοικη-
τικού συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, παρατηρήθηκε αλλαγή «πλεύ-
σης» από το Λ.Τ. και κανένας ποτέ δεν μας ενόχλησε σχετικά με το σχεδιασμό της πρότασης 
αυτής, η οποία θα πρόσφερε πολλά οικονομικά οφέλη και τουλάχιστον 20 θέσεις εργασίας στο 
νησί μας».

Δενδροφύτευση 
στο Πάρκο

Το Πάρκο Πάρου σε συνεργασία με το 
Σωματείο Φίλων Πάρκου Πάρου, στο πλαί-
σιο της ανάπλασης και αποκατάστασης του 
χώρου του Πάρκου, συνεχίζει και αυτή τη 
χρονιά την δενδροφύτευση, μετά την θετική 
ανταπόκριση - για άλλη μια φορά - γνωστής 
εταιρείας και τη δωρεάν προμήθεια μικρών 
τοπικών ποωδών φυτών από το φυτώριό 
τους στην Μήλο.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας η προ-
σφορά όλων όσοι θέλουν να βοηθήσουν είναι 
απαραίτητη και ανεκτίμητη. Έτσι την Κυριακή 
20 Ιανουαρίου στις 10 το πρωί, το Σωματείο 
Φίλων Πάρκου Πάρου, καλεί στο χώρο του 
αναψυκτηρίου του Πάρκου όλους όσοι επι-
θυμούν να συμβάλουν διαθέτοντας λίγο από 
τον ελεύθερο χρόνο τους.

Τέλος, το Σωματείο Φίλων του Πάρκου 
σημειώνει, ότι όσοι προσφέρουν εθελοντική 
εργασία καλό θα είναι να φέρουν μαζί τους 
και σκαπτικά εργαλεία.

Ο Εμπορικός Σύλλογος 
προειδοποιεί

Ο εμπορικός σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, με ανα-
κοίνωσή του υπενθυμίζει στα μέλη του, ότι από 12 Ια-
νουαρίου είναι υποχρεωμένοι σύμφωνα με την Αγορα-
νομική Διάταξη 4/2012 να έχουν σε εμφανές σημείο του 
καταστήματος και πλησίον του Ταμείου, πινακίδα σχετι-
κή με τις αποδείξεις.

Η πινακίδα πρέπει να αναγράφει το εξής: «Ο κατανα-
λωτής δεν έχει υποχρέωση να πληρώσει εάν δε λάβει το 
νόμιμο στοιχείο (απόδειξη – τιμολόγιο)».

Η πινακίδα πρέπει να αποδίδεται και στην Αγγλική 
γλώσσα: «Consumer is not obliged to pay if the notice 
of payment haw not been receipt (receipt – invoice)».

Ακόμα, ο εμπορικός σύλλογος σημειώνει: «Για την 
αποφυγή καλοθελητών, οι οποίοι θα θελήσουν να εκμε-
ταλλευτούν την νέα νομοθεσία για να ιδιοποιηθούν προ-
ϊόντα από τα καταστήματά μας παράνομα, συστήνουμε 
μαζί με την ως άνω υποχρεωτική πλέον πινακίδα και εγ-
γύτατα αυτής να αναρτάται και η παρακάτω ενημέρωση, 
ούτως ώστε να αποθαρρύνονται φαινόμενα καταχρη-
στικής άσκησης των δικαιωμάτων των καταναλωτών. 

«Αγαπητέ πελάτη, η έξοδος προϊόντος από το κατά-
στημα χωρίς πληρωμή μπορεί να επισύρει το ποινικό 
αδίκημα της κλοπής», αποδιδόμενο και στην αγγλική 
γλώσσα ως: 

«Dear customer, exiting the shop without paying for 
the merchandise you carry may lead to charges for 
shoplifting».

Οι πινακίδες σύμφωνα με τον εμπορικό σύλλογο 
υπάρχουν στα γραφεία του – που βρίσκονται στον Πε-
ριφερειακό δρόμο Παροικιάς, έναντι ΔΕΗ και στα βιβλι-
οπωλεία».

Σεμινάρια του Επιμελητηρίου
Το Επιμελητήριο Κυκλάδων ανακοίνωσε την έναρξη της διοργάνωσης επιμορ-

φωτικών σεμιναρίων πάνω σε θέματα άσκησης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλεί-
ας στα νησιά των Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν: 
Α) Σεμινάρια «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων», διάρκειας 35 ωρών, 

για επιχειρήσεις οι οποίες υπάγονται στη Β’ κατηγορία (Επιχειρήσεις επισκευής 
και συντήρησης μεταφορικών μέσων, πρατήρια υγρών και αέριων καυσίμων, 
επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από 
ξύλο, επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός είδους από μέταλλο, επι-
χειρήσεις παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων και 
γουναρικών και κατασκευής παντός είδους από ύφασμα, δέρμα και γούνα, οικο-
δομικά και άλλα παρόμοια τεχνικά επαγγέλματα, όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις 
όπως εκτυπώσεις, εκδόσεις, τοποθετήσεις υαλοπινάκων, κλιματιστικών κλπ). 

Β) Σεμινάρια «Επιμόρφωση εργοδοτών», διάρκειας 10 ωρών, για επιχειρήσεις 
οι οποίες υπάγονται στη Γ’ κατηγορία (Επιχειρήσεις γεωργικές, κτηνοτροφικές, 
εμπορικές, εστιατόρια, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, τράπεζες και 
λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις 
κινητών και ακινήτων, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες όλων των κλάδων 
της οικονομικής δραστηριότητας).

Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινήσεις, αλλά και συμπλήρωση αιτήσε-
ων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του Επιμελητηρί-
ου Κυκλάδων στην Πάρο, στο τηλέφωνο 22840-23031.

Γενική Συνέλευση των Γονέων στην Αγκαιριά

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς, με ανακοί-
νωσή του γνωστοποιεί τα εξής:

«Το ΔΣ κινούμενο πάντα σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό σύστασής του, 
καλεί σε έκτακτη γενική συνέλευση τους γονείς και κηδεμόνες του δημοτικού σχο-
λείου, την Κυριακή 27/01/2013 και ώρα 11:00 το πρωί, σε αίθουσα του δημοτικού 
σχολείου Αγκαιριάς, με θέμα την επίλυση των προβλημάτων που έχουν προκύψει».



Μικρές Αγγελίες Παρασκευή 18 Ιανουαρίου 201312
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ    
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΙΛΙΣΙΑ, πωλείται γκαρσονιέ-
ρα 31 τμ, με αποθήκη, ρετιρέ, 
απεριόριστη θέα στην Αθήνα, 
ευκαιρία. Τιμή 32.000 €. Τηλ.: 
6930789991 

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, αγοράστε δικό σας 
σπίτι αντί του ενοικίου σας σαν 
δόση και με πολύ μικρή προκα-
ταβολή. Τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια 150τμ το καθένα, με 
2 στρέμματα με πηγάδι. Δίνο-
νται χωριστά ή μαζί, 650.000€.
Πληροφορίες: Vasil Konday - 
6940622456

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι 156τμ. με 740τμ 
οικόπεδο, 200μ από τη θά-
λασσα. Πωλείται 240.000€. 
Πληροφορίες: Vasil Konday - 
6940622456

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑΚΟΥ), οικία 
85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα την 
Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες 
με πέργολες, κήπος περιφραγ-
μένος. 145.000€ Έκπτωση στα 
μετρητά ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια 
πετρόχτιστη οικία 70τ.μ. σα-
λόνι, 2 υ/δ, 2 μπάνια, θέα 
θαλάσσης, βεράντες, πέργολες, 
καλοριφέρ, κήπος, 108.000 €. 
Έκπτωση στα μετρητά, ευκο-
λίες, ανταλλαγές δεκτές. Τηλ. 
6932285768.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικία πρώτου 
ορόφου 129 τ.μ., βεράντες, πέρ-
γολες, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 
2 μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική κα-
τασκευή. Τιμή 165.000€. Έτερη 
οικία 150 τ.μ., 2 ή 3 υπνοδωμά-
τια, 2 μπάνια, κουζίνα πλήρως 
εξοπλισμένη, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, 
βεράντες, πέργολες, κήπος, 
πισίνα. Τιμή 205.000€ Έκπτωση 
στα μετρητά, ευκολίες, ανταλ-
λαγές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μο-
νοκατοικία 100τ.μ., 2 Υ/Δ, 2 
μπάνια, σαλόνι με τζάκι, καλορι-
φέρ, κτήμα 1800τ.μ. με 10 ελιές, 
αμπέλι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. 115.000€ Έκπτωση 
στα μετρητά, ευκολίες, ανταλ-
λαγές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768 

ΕΛΗΤΑΣ, οικία 100τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, 
τζακούσι, μεγάλο σαλόνι, κου-
ζίνα, καλοριφέρ, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
135.000 € Έκπτωση στα με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 
δεκτές. Κατασκευαστής www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΔΑΦΝΗ (ΑΘΗΝΑ), ευκαιρί-
α, πωλείται διαμέρισμα, 52 τμ, 
μεγάλες βεράντες, φωτεινό 
σαν 3ος όροφος, άριστη κα-
τάσταση, τιμή 52.000 €. Τηλ.: 
6944856105, 2107213500

ΓΚΥΖΗ (ΑΘΗΝΑ), πλα-
τεία, ευκαιρία, πωλείται 
διαμέρισμα, ισόγειο, 33 τμ, μπά-
νιο, κουζίνα, μπαλκονόπορτα, 
φωτεινότατο, ησυχία, πλήρως 
ανακαινισμένο, τιμή 14.000 €. 
Τηλ.: 6944856105, 2107213500

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ     
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ     

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλείται κτήμα 
100 στρέμματα, πάνω από τα 
ΧΥΤΑ. Τηλ: 6975065776

ΕΛΗΤΑΣ, πωλείται αγροτεμάχιο 
8 στρ., άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Τηλ. 6942263782 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 
λεπτά από Παροικία) 15.604τ.μ. 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 ε-
λιές και πολλά οπωροφόρα. 
Ηλεκτροδοτείται με φωτοβολ-
ταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 
165.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 75.000€ Ευκολίες, ανταλ-
λαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768

ΝΑΟΥΣΑ, (προς Αμπελά), ευ-
καιρία, πωλείται οικόπεδο, 
6.600 τμ, γωνιακό, χωματό-
δρομος, ησυχία, θέα θάλασσα, 
οικοδομήσιμα 260 τμ, μονοκα-
τοικίες δίπλα, 300 μέτρα από 
άσφαλτο. Τιμή 60.000 €. Τηλ.: 
6944856105, 2107213500

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεόδμητο 
2άρι με 2 υπνοδωμάτια, λου-
τρό, σαλόνι, κουζίνα με τζάκι 

και θέρμανση, 300μ από τη 
θάλασσα. Τηλ.: 6932715583, 
6936568372 

ΚΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
(διασταύρωση Λευκών – Νά-
ουσας), ενοικιάζονται δύο 
καταστήματα, 94 τμ και 70 τμ, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και ως ενιαίος χώρος, κατάλ-
ληλα και για αποθήκες. Τηλ. 
22840 21328, 6945973303.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Αγ. Ελέ-
νη), ενοικιάζονται χώροι για 
γραφεία. Τηλ.: 6977403535.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Λειβάδια), ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα δυάρι, 
επιπλωμένο, με αυτονομία ΔΕΗ 
– νερό. Για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
210-9631639, 6977785214 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα επιπλωμένη, 28 τμ, και 
ισόγειο κατάστημα 34 τμ. Τηλ.: 
6936994002 

ΝΑΟΥΣΑ (ΒΟΥΝΑΛΙ), 
ενοικιάζονται μονόχωρες γκαρ-
σονιέρες, 25 τμ, επιπλωμένες, 
άριστη κατάσταση, αυτόνομη 
θέρμανση, θέα θάλασσα. Ενοι-
κιάζονται με το χρόνο, 150 € το 
μήνα. Πλυντήριο και internet 
δωρεάν. Τηλ.: 6976433642 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Άνωθεν ΙΚΑ), ε-
νοικιάζονται διαμερίσματα 1ου 
ορόφου, 30τμ, για οικία πλή-
ρως εξοπλισμένα. 
Κατάλληλα και για επαγγελμα-
τική χρήση/γραφείο. Ενοίκιο 
250 €. Τηλ : 6977200338

ΝΑΟΥΣΑ (περιφερειακός), ε-
νοικιάζονται καταστήματα. Τηλ: 
6977200338

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οδός Λευκών 14, 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 30 
τμ., γωνιακή. 
Τηλ.: 6937651265 

ΑΛΥΚΗ (Εντός οικισμού), ε-
νοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 
126 τμ, σε οικόπεδο 1.000 τμ, 
έτους κατασκευής 2008, 3 υ/δ, 
2 μπάνια, αυτόνομη θέρμανση, 
ηλιακός, τζάκι, κλειστό γκαράζ. 
Τηλ.: 6948060721 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζε-
ται studio 33τμ, επιπλωμένο, 
με αυτόνομη θέρμανση και  
κλιματισμό. Κατά προτίμη-
ση σε εκπαιδευτικούς. Τηλ: 
6976675669

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο, ενοικιάζεται 
κατάστημα 250 τμ. ισόγειο και 
150 τμ. υπόγειο. Κατάλληλο για 
σούπερ μάρκετ.  Ενοικιάζεται 
και τμηματικά. Επίσης, στο 2o 
ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, ε-
νοικιάζεται κατάστημα 120 τμ, 
κατάλληλο για γραφείο, με δικό 
του πάρκινγκ, 450,00 ευρώ.  
Τηλ.: 6977618527, 6978085886 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Σταυρός – 
Κακάπετρα), ενοικιάζεται 3άρι, 
104 τμ, φωτεινό, υπερυψωμέ-
νο ισόγειο, 15ετίας, αυτόνομη 
θέρμανση, μεγάλη αυλή, περι-
μετρικά μπαλκόνια, αποθήκη. 
Τηλ.: 2284023944 (μετά τις 
17:30), 6944585600 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ  

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ πωλείται, στον 
περιφερειακό Νάουσας, λει-
τουργία όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6983412885, 2284055174 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

Πολυεθνική εταιρία ζητάει 
άμεσα 5 άτομα για συνεργασία 
σε τοπικό και πανελλαδικό ε-
πίπεδο. Σκοπός η προώθηση 
προϊόντων ευρείας κατανάλω-
σης και η δημιουργία δικτύου 
καταναλωτών & συνεργατών 
(Όχι Πλασιέ ή Ντίλερ). Η εταιρία 
προσφέρει μεγάλες προμήθει-
ες και Bonus αποδοτικότητας 
(ταξίδια, εταιρικό αυτοκίνητο). 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 
6981299005

ΝΕΟΣ ζητείται, για οργα-
νωτική και γραμματειακή 
υποστήριξη επιχείρησης. Δε-
κτές μόνο αιτήσεις αποφοίτων 
Γενικού Λυκείου με βαθμό 19,6 
και άνω. 
Επικοινωνία: eidikos2012@
gmail.com 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται, 
για λογιστικό γραφείο, με τρι-
ετή προϋπηρεσία, μόνιμος 
κάτοικος Πάρου. Βιογραφικό 
στο email: prime@primenet.gr 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, 
στα μαθηματικά σε μαθητές 
Γυμνασίου – Λυκείου. Τηλ.: 
6993939396 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ (Έλλη-
νες) αναλαμβάνουν συντήρηση 
και καθαρισμούς κήπων και 
οικιών. Τηλ.: 6940561192, 
6974543884

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, αναλαμ-
βάνει την φύλαξη παιδιών 
καθώς και καθαρισμούς 
οικιών ή καταστημάτων ή σχε-
τικές οικιακές εργασίες. Τηλ.: 
6940561192 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαμβά-
νει το διάβασμα παιδιών. Τηλ.: 
6973814493 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

CITROEN C4 πωλείται, μο-
ντέλο 2007, 40.000 χλμ. Τηλ.: 
2284051866, 2284051040 

CITROEN XSARA-PICASSO 
πωλείται, μοντέλο 2000, 

1.800 cc, 189.000 χιλιόμετρα, 
full extra. Τιμή 2.800 €. Τηλ.: 
6944522931, 6947517937 

FIAT PUNTO πωλείται, μοντέ-
λο 2003, 1250 cc, πληρωμένα 
τέλη 2013, καινούρια εξάτμιση, 
μόνο 1400 €. Τηλ.: 6930789991 

DAIHATSU TERIOS πωλεί-
ται, τελευταίο μοντέλο Τηλ: 
6977200338

 ΔΙΑΦΟΡΑ      

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, μάρ-
κας Dynamic, 66.000 btu, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6977248885

40 ΚΟΜΜΑΤΙΑ ΛΙΡΕΣ ΑΓΓΛΙ-
ΑΣ ΧΡΥΣΕΣ πωλούνται, 250 € 
η μία. Τηλ.: 6946513780 

ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΑ 
ΣΚΥΛΙΑ πωλούνται, ρά-
τσα Κούρτσχααρ, 7 μηνών, 
ξεκινημένα, τιμή 500 €. Τηλ.: 
6932877895

ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ πω-
λείται, σε καλή κατάσταση, με 
πρόσφατο service, τιμή 80 €. 
Τηλ.: 6948701070, 2284055007

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 20,00€

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,
την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου

στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.
Τηλ. για ραντεβού:

22990 69055 & 697 6797449
Τηλ.: 22840 27189 | Fax: 22840 27208 | Κιν.: 6942 414196

E-mail: gbizas@amgpartners.gr | www.amgpartners.gr

Μπιζάς Γ. - Γεννατά Αγγ.

•λογιστική •επιδοτήσεις •ΕΣΠΑ

¦¿¤Ãª ¶¤¶Ë£¶Ä¹Ãª
Αγορά Παροικίας

τηλ: 22840 21400
www.dunlopillo.gr

ΠΕΝΘΟΣ 

Στην μνήμη του αδελφού μας 
Μανώλη Σκιαδά 

Μανώλη μας 

Το πένθιμο κτύπημα της καμπάνας αυτή τη φορά δεν 
σε μελαγχόλησε, γιατί ήτανε για ‘σένα, αφού είχες αφήσει 
κιόλας την τελευταία σου πνοή, τόσο ξαφνικά και αναπά-
ντεχα! Η μοίρα σου σε κτύπησε πισώπλατα, όπως έλεγες 
σ’ ένα από τα τραγούδια σου, και εμείς τ’ αδέλφια σου με 
τι καρδιά να σ’ αποχαιρετίσουμε; 

Τα βήματα σου, κουρασμένα τον τελευταίο καιρό, δεν 
θα ακουστούν ξανά στους δρόμους του χωριού μας που 
τόσο αγαπούσες, ούτε ο ήχος των ζαριών που έπαιζες με 
τους συγχωριανούς σου. Σιώπησε για πάντα η μελωδική 
φωνή σου, όμως θα ηχεί πάντα στ’ αυτιά μας τ’ αγαπη-
μένο σου τραγούδι «κι αν χιονίζει και αν βρέχει, τ’ αγρι-
ολούλουδο αντέχει». Τι κρίμα, τελικά δεν άντεξε! Εκεί 
που είσαι ν’ ακούς τραγούδια αγαπημένα, προ πάντων 
να τραγουδάς, ακούς; Εμείς θα σ’ έχουμε πάντα στην πιο 
ζηλευτή θέση τη καρδιάς μας και δεν θα ξεχνάμε ποτέ 
ότι «του φτωχού το μεγαλείο είναι τα πολλά παιδιά», τους 
στίχους από τον πρώτο σου δίσκο, που μας έκανες πε-
ρήφανους. Στο καλό, αγαπημένε μικρέ αδελφέ μας.

Τ’ αδέλφια σου
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Μία μεγάλη νίκη των πολιτών του νησιού μας σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα, όταν 
ο υπουργός οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας, ανακοίνωσε εν μέσω βαθιάς νυκτός… ότι ανα-
στέλλεται το κλείσιμο της εφορίας του νησιού μας, με κριτήριο τα μεγάλα έσοδα που έχει…

Στην ίδια απόφαση αναστολής κλεισίματος των εφορειών βρίσκονται και οι Δ.Ο.Υ. Θήρας, 
Αιγίου Αχαΐας, Μυκόνου, Αμαλιάδας και Κύμης Εύβοιας.

Ακόμα, άλλες 19 Δ.Ο.Υ. έλαβαν παράταση λειτουργίας έως τις 18 Μαρτίου (Σπετσών, Κέας, 
Άνδρου, Μήλου, Αίγινας, Πόρου, Ύδρας, Καρπάθου, Καλύμνου, Λέρου, Θάσου, Παξών, Ιθά-
κης, Τήνου, Κυθήρων, Λήμνου, Σκιάθου, Σκοπέλου και Αγίου Κηρύκου). 

Οι αντιδράσεις
Αμέσως μετά την ανακοίνωση της αναστολής κλεισίματος της εφορίας του νησιού μας, 

ξεκίνησε ένα γαϊτανάκι ανακοινώσεων, ενώ κάποιοι με δικό τους τρόπο έριξαν τα βέλη τους, 
κατά πολιτικών τους αντιπάλων.

Πρώτος, το χορό των δηλώσεων – ανακοινώσεων, ξεκίνησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γ. 
Μπαφίτης, με την ιδιότητα του προέδρου των ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου, γράφοντας: 
«Θα θέλαμε να πληροφορήσουμε τον Παριανό λαό ότι μετά από συντονισμένες και μακριά από 
τα φώτα της δημοσιότητας ενέργειες, η Δ.Ο.Υ. Πάρου και φυσικά όλοι οι υπάλληλοι θα παρα-
μείνουν στο νησί μας. 

Αυτή η θετική εξέλιξη δίνει την πιο αποστομωτική απάντηση σε όλους όσοι μας κατηγόρησαν 
για τις όποιες πρωτοβουλίες είχαμε πάρει με σκοπό να έχει το θέμα αυτό αίσιο τέλος!».

Αμέσως μετά, το ΚΚΕ Πάρου, με ανακοίνωση του μεταξύ άλλων σημείωνε: «[…] Συμπα-
τριώτες, γινόμαστε κουραστικοί αλλά θα επαναλαμβάνουμε συνέχεια ότι κανένας αγώνας δεν 
πάει χαμένος. Χαμένος είναι ο αγώνας που δεν δίνεται. Αυτό πρέπει να πιστέψουμε και τότε 
πολλά μπορούμε να καταφέρουμε. Όλα είναι θέμα συσχετισμών. Είμαστε οι πολλοί, είναι οι 
λίγοι.

Και όμως κάποιοι αυτόκλητοι γαλάζιοι τοποτηρητές - κομματάρχες - σωτήρες της δεκαετίας 
του ’50, πήραν βόλτα τα μαγαζιά πρωί - πρωί για να οικειοποιηθούν κομματικά την απόφαση, 
ενώ κάποιοι άλλοι δημόσια έχουν το θράσος να δηλώνουν ότι «μετά από συντονισμένες και 
μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας ενέργειες» διατήρησαν τη Δ.Ο.Υ. στο νησί όπως και τους 
υπαλλήλους. Ναι καλά καταλάβατε. Για τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου - Αντιπά-
ρου μιλάμε. Όλους τους παραπάνω τους αφήνουμε στην κρίση σας».

Ο εμπορικός σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, στη δική του ανακοίνωση σημείωνε: «[…] 
απόφαση αυτή, μας ικανοποιεί μιας και οι παρεξηγημένοι αγώνες, των ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ, που 
πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα, σε όλες τις Δ.Ο.Υ των Κυκλάδων, με απόφαση όλων των 
Εμπορικών Συλλόγων Νομού Κυκλάδων, κατά την υλοποίηση του 6ου Συνεδρίου, στην Άνδρο 
και την υιοθέτηση από τους φορείς Πάρου - Αντιπάρου όπως και την στήριξη των Δήμων, έφε-
ραν το επιθυμητό αποτέλεσμα».

Ο Βουλευτής Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ, κ. Ν. Συρμαλένιος, σε δελτίο τύπου που δημοσιοποίη-
σε μεταξύ άλλων έγραφε: «[…] Για μια ακόμα φορά αποδείχθηκε η προχειρότητα της κυβερνη-
τικής πολιτικής σε κρίσιμους τομείς που επηρεάζουν καίρια την οικονομική και κοινωνική ζωή 
των νησιών μας. Η λύση την οποία δίνει η κυβέρνηση δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα, αλλά 
επιχειρεί να αντιμετωπίσει τις προφανείς δυσλειτουργίες που θα προκύψουν με επιπόλαιες λύ-
σεις. (…) Η κυβέρνηση πρέπει άμεσα να ζητήσει συγγνώμη από τις κοινωνίες των νησιών για τη 
μεγάλη αναστάτωση που έχει προκαλέσει και συνεχίζει ανερυθρίαστα να προκαλεί».

Ο βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων, κ. Π. Ρήγας, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την αναστολή 
λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. στις Κυκλάδες και συνεχίζοντας σε ανακοίνωσή του έγραψε: «[…] Η 
κατανόηση από πλευράς της κυβέρνησης των ιδιαιτεροτήτων του νησιώτικου χώρου οδήγησε 
στη μη κατάργηση των Δ.Ο.Υ.  Σαντορίνης, Μυκόνου και Πάρου με κριτήριο τα εισπραττόμενα 
έσοδα από αυτές».

Ακόμα, σύμφωνα με ανακοίνωσή που έδωσε στη δημοσιότητα ο κ. Ρήγας, υποστήριξε ότι: 
«[…] Ρητή δήλωση υπέρ της συνέχισης της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. στο νησιώτικο χώρο έκανε 
από το βήμα της Βουλής ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Βενιζέλος. (…) Στην ίδια ομιλία 
του ο κ. Βενιζέλος υπογράμμισε την άποψη του ΠΑΣΟΚ, για την ανάγκη διατήρησης δημοσίων 
υπηρεσιών στο νησιωτικό χώρο, στα πλαίσια εφαρμογής της συνταγματικής επιταγής για νη-
σιώτικες πολιτικές».

Τέλος, στη σελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο ο δημοτικός συνδυασμός του κ. Βλα-

χογιάννη, μεταξύ άλλων γράφτηκε: «Η παράταξή μας, «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για 
το Μέλλον» σε σύγκριση με άλλους (εκ των οποίων κάποιοι/ες ήταν απόντες/απούσες από τις 
καταλήψεις - συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας), δε βιάστηκε να θριαμβολογήσει ούτε να οικειοποι-
ηθεί αποκλειστικά τη παραμονή της ΔΟΥ Πάρου». Ακόμα, στο δημοσίευμα γραφόταν και το 
εξής: «[…] Ο Δήμος Πάρου ήταν ο πρώτος Δήμος που προσέφυγε στο Συμβούλιο Επικρατείας 
για την κατάργηση της ΔΟΥ του και ο πρώτος Δήμος που κατέθεσε πλήρως αιτιολογημένο φά-
κελο προς εξέταση. Γι’ αυτούς τους λόγους, ήταν ο πρώτος Δήμος του οποίου το αίτημα εκδικά-
στηκε από το Συμβούλιο Επικρατείας. 

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Επικρατείας με θέμα το αίτημα του Δήμου Πάρου, προηγή-
θηκε της κυβερνητικής απόφασης για ακύρωση εκτέλεσης αυτής. Σύμφωνα με ανεπίσημες 
διαρροές του Συμβουλίου Επικρατείας κι έπειτα από την εξέταση του αιτήματος μας, η απόφαση 
θα ήταν θετική (υπέρ της ακύρωσης - αναστολής κλεισίματος της ΔΟΥ Πάρου) για το Δήμο μας 
αλλά δεν δημοσιεύτηκε καθώς την αμέσως επόμενη μέρα - τυχαίο; - η κυβέρνηση αναίρεσε 
την αρχική της απόφαση».

Η ουσία
Το πόρισμα της Ειδικής Επιτροπής για τις ενοποιήσεις των Δ.Ο.Υ. στο νομό Κυκλάδων, 

αποδείκνυε ότι το «κέρδος» από την ενοποίηση όλων των εφοριών της χώρας θα ήταν μικρό 
(19 εκ. ευρώ τη διετία 2013-2014), ενώ τα έξοδα που θα προέκυπταν για τους φορολογού-
μενους στις Κυκλάδες, ήταν πολύ μεγάλα, αν έμενε όπως στον αρχικό σχεδιασμό ο Νομός 
μας, με δύο εφορείες (Σύρος και Νάξος).

Ήταν δε τέτοια η φούρια ορισμένων πολιτικών να προκρίνουν τα δύο παραπάνω νησιά, για 
μικροπολιτικές σκοπιμότητες, όταν η Πάρος έχει ακτοπλοϊκή σύνδεση με 31 λιμάνια, ενώ η 
Νάξος έχει ακτοπλοϊκή σύνδεσε με 23 λιμάνια.

Μεταξύ άλλων, ακόμα το πόρισμα έγραφε: «Εάν το μήνα Νοέμβριο, ένας φορολογούμενος 
από την Ανάφη επιθυμεί να μεταβεί για συναλλαγή στη Δ.Ο.Υ. Νάξου, θα υποχρεωθεί να επι-
λέξει μεταξύ των δύο μοναδικών ακτοπλοϊκών δρομολογίων που αναχωρούν, την Πέμπτη στις 
09:30 ή την Κυριακή στις 20:10, να διανυκτερεύσει σε ενδιάμεσους προορισμούς, από τους 
οποίους θα πρέπει να επιλέξει νέο δρομολόγιο για να φτάσει στη Νάξο, όπου και εκεί θα πρέ-
πει να διανυκτερεύσει. Γίνεται λοιπόν εύκολα κατανοητό και από αυτούς που διαμένουν στην 
ηπειρωτική Ελλάδα, ότι η μετάβαση ενός φορολογούμενου από την Ανάφη και όχι μόνο, προς 
τη Σύρο ή τη Νάξο, θα αποτελεί λίαν επιεικώς «Γολγοθά». 

Τα πιο τρελά…
Ο Νομός Κυκλάδων έχει 133.616 φορολογούμενους. Οι εφορείες απ’ αυτούς έχουν έσοδα 

221.828.000 ευρώ και από τα τελωνεία 2.906.000 ευρώ.
Κάθε νησί (κατά σειρά) των Κυκλάδων, προσφέρει τα εξής στον προϋπολογισμό του κρά-

τους:
1. Θήρα: 50.754. ευρώ στις ΔΟΥ και 936.000 ευρώ στο τελωνείο. Σύνολο: 23.454.000 

ευρώ ή 22,88% στο σύνολο Νομού.
2. Μύκονος: 44.766.000 ευρώ στις ΔΟΥ και 487.000 ευρώ στο τελωνείο. Σύνολο: 12.971 

ή 19,96% στο σύνολο Νομού.
3. Σύρος: 36.588.000 ευρώ στις ΔΟΥ και 201.000 ευρώ στη τελωνείο. Σύνολο: 36.789.000 

ευρώ ή 16,49% στο σύνολο Νομού.
4. Πάρος: 26.235 ευρώ στις ΔΟΥ και 165.000 ευρώ στο τελωνείο. Σύνολο: 26.400.000 

ευρώ ή 11,83% στο σύνολο Νομού.
5. Νάξος: 21.914.000 ευρώ στις ΔΟΥ και 61.000 ευρώ στο τελωνείο. Σύνολο: 21.975.000 

ευρώ ή 9,88% στο σύνολο Νομού.
6. Μήλος: 14.479.000 ευρώ στις ΔΟΥ και 1.049.000 ευρώ στο τελωνείο. Σύνολο: 15.528 

ευρώ ή 6,53% στο σύνολο Νομού.
7. Άνδρος: 11.108.000 ευρώ στις ΔΟΥ και 3.000 ευρώ στο τελωνείο. Σύνολο: 11.111.000 

ευρώ ή 5,01% στο σύνολο Νομού.
8. Τήνος: 10.558.000 ευρώ στις ΔΟΥ και 4.000 ευρώ στο τελωνείο. Σύνολο: 10.562.000 

ευρώ ή 4,76% στο σύνολο Νομού.
9. Κέα: 5.913.000 ευρώ και 0 ευρώ στο τελωνείο. Σύνολο: 5.913.000 ευρώ ή 2,67% στο 

σύνολο Νομού.

Άρον – άρον έκανε πίσω ο Στουρνάρας 

ΝΙΚΗ των πολιτών
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Μπαλάρα από τους μικρούς
Τα βλέμματα των Παριανών φιλάθλων, λόγω της αναγκαστικής διακοπής του πρωταθλή-

ματος ανδρών, έπεσαν επάνω στις ομάδες παίδων, την περασμένη Κυριακή 14 Ιανουαρίου.

Το πιο ενδιαφέρον παιχνίδι του Γ’ Ομίλου Παίδων της ΕΠΣ Κυκλάδων, διεξήχθη στο Δημο-
τικό Στάδιο Πάρου, μεταξύ Αθλητικού Ομίλου Πάρου και ΠΑΣ Νάξου.

Ο ΑΟΠ ήθελε τη νίκη, προκειμένου να «πιάσει» στην πρώτη θέση τη Ναξιώτικη ομάδα, 
ώστε στη συνέχεια από θέσης ισχύος, να διεκδικήσει την είσοδό του στο final-4 του πρω-
ταθλήματος Παίδων, δίχως αγώνες μπαράζ. Το παιχνίδι – που παρακολούθησαν παραπάνω 
από 200 (!) φίλαθλοι -, ήταν συναρπαστικό. Είχε σασπένς, αγωνία, παλμό και πολύ ωραίες 
ενέργειες από δύο πολλά υποσχόμενες ομάδες των Κυκλάδων. Γι’ αυτό το λόγο αξίζουν 
πολλά συγχαρητήρια σε δύο εργάτες - προπονητές των Ακαδημιών των νησιών μας. Τον 
προπονητή του ΑΟΠ, κ. Μανώλη Φραντζή και το δάσκαλο των υποδομών ποδοσφαίρου της 
Νάξου, κ. Πέτρο Μαράκη.

Στο καθαρό αγωνιστικό τομέα της αναμέτρησης, η Ναξιώτικη ομάδα προηγήθηκε με τον 
Γκουνέλη, στο 31ο λεπτό του αγώνα, με απευθείας εκτέλεση φάουλ, από 35 περίπου μέτρα. 
Στο δεύτερο ημίχρονο η Παριανή ομάδα μπήκε δυνατά στον αγώνα, και στο 40ο λεπτό (τα 
ημίχρονα στους Παίδες διαρκούν 35 λεπτά), ισοφάρισε με τον Κρουσταλλάκη, έπειτα από 
εκτέλεση κόρνερ. Η επόμενη αγωνιστική θα βρει τον ΑΟΠ, στο Αγερσανί, όπου θα αντιμετω-
πίσει το Φιλώτι, και τον ΠΑΣ Νάξου ξανά στο Δημοτικό Στάδιο Πάρου, που θα αναμετρηθεί 
με τον Αστέρα Μαρμάρων.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Μ. Φραντζής), Λάμπρου, Σάμιος, Σκιαδάς, Πρίφτης, Πατέλης, Κ. Σαρρής, Ν. Στα-

θερός, Κρουτσαλάκης, Σένκα, Γ. Σκιαδάς, Βενέτης.
Αναπληρωματικοί: Χούσκα, Σ. Σκιαδάς, Κ. Σαρρής, Λουκής, Κουταλίδης, Κονταράτος, 

Κουτσαφτάκης. 
ΠΑΣ Νάξου: (πρ. Π. Μαράκης), Καρανίκας, Πετρόπουλος, Γκουνέλας, Μανιός, Μπίλας, 

Ζάκο, Δ. Κουφόπουλος, Βερύκοκκος, Ματάκιας, Δ. Σκιαδάς, Λεγάκης. Αναπληρωματικοί: 
Κυριακόπουλος, Σαντοριναίος, Λιανόπουλος, Σαντοριναίος. 

Νίκη του Νηρέα
Σε άλλο αγώνα του ομίλου, ο Νηρέας, του προπονητή κ. 

Μιχ. Παπαδάκη, κέρδισε 6-0 (2-0 ημ.) τον Αστέρα Μαρμάρων. 
Σημειώνουμε, ότι η ομάδα των Μαρμάρων, κάνει μία φιλότιμη 
προσπάθεια φέτος, στα τμήματα υποδομών και προσπαθεί να 
προσφέρει σωστή άθληση στα παιδιά του χωριού. Μπορεί για 
την ώρα τα αγωνιστικά της αποτελέσματα να μην είναι θετι-
κά, αλλά αυτό, με κανέναν τρόπο δεν αναιρεί την προσπάθεια 
που γίνεται στα Μάρμαρα. Τέλος, γι’ αγώνα του ίδιου ομίλου, η 
Αναγέννηση Νάξου, κέρδισε στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου, 
με 6-1 το Φιλώτι.

Το πρωτάθλημα Ανδρών
«Και τώρα τι;», αναρωτούνται όλοι, έπειτα από όλα όσα γράψαμε στο περασμένο φ, της 

ΦτΠ για τα προβλήματα που παρουσιάζονταν, έπειτα από την αναγκαστική απόσυρση του 
πλοίου «Aqua Jewel» για την ετήσια συντήρησή του,

Το πλοίο, που ουσιαστικά εξυπηρετούσε τα Σαββατοκύριακα τη διεξαγωγή του πρωτα-
θλήματος ΕΠΣ Κυκλάδων, μετά την απόσυρσή του «ανάγκασε» στη διακοπή του πρωτα-
θλήματος (με εξαίρεση το Γ’ όμιλο). Όλοι έχουν τώρα σηκώσει τα χέρια ψηλά και κανείς δε 
γνωρίζει τι θα γίνει στη συνέχεια, αφού η ΕΠΣΚ, λέει στα σωματεία να βρουν τη λύση.

Το πλοίο θα επιστρέψει στα ενδολκυκλαδικά δρομολόγια στις αρχές Μαρτίου. Αν μέχρι 
τότε, δεν έχει βρεθεί άλλη λύση, θα υπάρξουν πολλά προβλήματα, ακόμα και για την ολο-
κλήρωση του πρωταθλήματος.

Σε τουρνουά μίνι 
– μπάσκετ ο ΑΟΠ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε στα τέλη 
Δεκεμβρίου, το Τουρνουά Μίνι Αγοριών που δι-
οργάνωσε η ΕΣΚ Κυκλάδων, σε Σύρο και Νάξο. 

Πολλά παιδιά - μέχρι 12 ετών - είχαν την ευ-
καιρία να συμμετάσχουν στο τουρνουά και να 
κερδίσουν αγωνιστικές εμπειρίες. Το τουρνουά 
στήριξε η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Δράσεις 
Αθλητισμού), μετά από θετική εισήγηση του κ. 
Δ. Γρυπάρη, σε αίτημα του Δ.Σ. της ΕΣΚΚ. 

Από την Πάρο, το παρόν στο τουρνουά της 
Νάξου, έδωσε ο ΑΟΠ. Οι μικροί παίκτες της 
προπονήτριας κ. Μαρ. Τσαντάνη – που οι περισ-
σότεροι για πρώτη φορά μπήκαν σε κλειστό γυ-
μναστήριο – έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Στον πρώτο αγώνα, με το γηπεδούχο Παν-
ναξιακό, ηττήθηκαν 33-18. Η ομάδα μας αγω-
νίστηκε με τους: Σαρρή, Βιώνη, Παπαγιάννη, 
Κονδύλη, Καλακώνα, Βαγιόπουλο, Κίτα, Βα-
θρακοκοίλη, Βιώνη, Μπαρμπαρή, Γεωργιάδη 
και Ακάλεστο.

Τα παραπάνω παιδιά, αγωνίστηκαν και στο 
δεύτερο αγώνα με τον Πανιώνιο Σαντορίνης, 
όπου και νίκησαν με 51-25.

Βαθμολογία
1. ΠΑΣ Νάξου 16
2. ΑΟΠ 13
3. Αναγέννηση 12
4. Νηρέας 9
5. Αστέρας 0
6. Φιλώτι 0

ΣΗΜ: Ο Αστέρας Μαρ-
μάρων, έχει -3 βαθμούς.

Στην Αθήνα 
οι Γκάληδες του ΑΟΠ

Με τις αποσκευές γεμάτες με εμπειρίες και χρήσιμα συμπερά-
σματα, επέστρεψε το παιδικό τμήμα μπάσκετ του ΑΟΠ από την 
Αθήνα, μετά από τα δύο φιλικά παιχνίδια που διεξήχθησαν το 
Σαββατοκύριακο 22 και 23 Δεκεμβρίου. Παρά τις δύο ήττες από 
τις ομάδες του Πανελληνίου και του Πανιωνίου, ο απολογισμός 
του ταξιδιού στην Αθήνα μπορεί να κριθεί μονάχα θετικός, για την 
Παριανή ομάδα.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι, ο ΑΟΠ ηττήθηκε 
43-20 από τους παίδες του Πανελληνίου στο κλειστό γυμναστή-
ριο της Κυψέλης. Να σημειωθεί ότι ο Πανελλήνιος αγωνίστηκε 
με τη βασική του ομάδα, η οποία διαπρέπει στο πρωτάθλημα της 
ΕΣΚΑ.

Το παιχνίδι της επόμενης μέρας στο κλειστό της Νέας Σμύρνης 
με αντίπαλο τους παίδες του Πανιωνίου, ο οποίος αγωνίστηκε 
κυρίως με παίκτες γεννηθέντες το 1998 (ενώ ο ΑΟΠ διαθέτει παί-
κτες γεννηθέντες το 1997 και 1998), εξελίχθηκε σε μια μεγάλη 
μάχη με πολλές ανατροπές, που κρίθηκε στα τελευταία λεπτά. 
Το τελικό σκορ (36-35) αντικατοπτρίζει απόλυτα την εικόνα του 
παιχνιδιού, στο οποίο οι παίδες του ΑΟΠ, ξεπερνώντας το άγχος 
και την κούραση, κατάφεραν με πολύ καλή αμυντική λειτουργία 
σε όλη τη διάρκεια του αγώνα να αποσπάσουν τα εγκωμιαστικά 
σχόλια όλων όσοι παρακολούθησαν το παιχνίδι.

Συνολικά το τεχνικό team του ΑΟΠ έβγαλε πολύτιμα συμπερά-

σματα για τις δυνατότητες και τις αδυναμίες της ομάδας, ενώ τα 
παιδιά αποκόμισαν μοναδικές εμπειρίες σε όλα τα επίπεδα, ευελ-
πιστώντας πως όλα αυτά θα αξιοποιηθούν στα κρίσιμα παιχνίδια 
ενόψει του final four του πρωταθλήματος των Κυκλάδων.

Επίσης, οι παίκτες, οι προπονητές και οι παράγοντες του ΑΟΠ 
ευχαριστούν δημόσια για τη φιλοξενία τις ομάδες του Πανελληνί-
ου και ιδιαίτερα του Πανιωνίου και ελπίζουν πως θα μπορέσουμε 
να την ανταποδώσουν όταν πραγματοποιηθεί το όνειρο της δημι-
ουργίας ενός κλειστού γυμναστηρίου στο νησί μας.

Για την ιστορία, αναφέρουμε την αποστολή του ΑΟΠ στην Αθή-
να:

Παίκτες: Δημήτρης Παπαχατζής, Μιχάλης Χερουβείμ, Νίκος 
Σιφναίος, Κωνσταντίνος Μπιζάς, Αρίων Δούζας, Νίκος Σκιαδάς, 
Αργύρης Δεκαβάλλας, Παναγιώτης Καλόγηρος, Βασίλης Καπε-
τανέας.

Προπονητές: Θοδωρής Καζακίδης, Βασίλης Σιάτης.
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) at: www.facebook.
com/paroslife

If you have a smart phone, just download QRReader and 
scan this QR code and you will have a link straight to all the 
What's On information for Paros & Antiparos.

CONTINUING... 

JANUARY 2013
14-20 Jan, 7.30pm & 9.45pm, Greek Movie “Αν...” at Mikro Cine 
Rex, Paroikia. Info: 22840-21676, http://www.facebook.com/cine.
rexparikiaparos

18 Jan, 8.45pm, Movie “Un Cuento Chino” (Chinese Takeout / Η Αγελάδα 
Που Έπεσε Από τον Ουρανό!)  at the Archilochos Hall, Paroikia. Info: Giorgos 
694-484-5372, http://www.facebook.com/groups/321073924574181/
 
20 Jan, 10am, Tree Planting at the Paros Park (www.parospark.com). 
Info: email parosparkfriends@gmail.com
http://www.facebook.com/events/410816978999930/
 
21 Jan, 7.30pm, Movie “Un Cuento Chino” at the Nireas Hall, Naoussa. 
Info: Tassos 22840-53550, http://www.facebook.com/pages/Κινηματογρα-
φική-λέσχη-ΑΜΕΣ-Νηρέας/242656309125609
 
26-27 Jan, Women’s Kundalini Yoga Weekend at Tao’s Center, Ambelas. 
Info: 22840-28882, www.taos-greece.com, http://www.facebook.com/
events/375861592503176/

ONGOING ACTIVITIES

For Paros Women’s Association Ariis activities/events at the Paros 
Rock, Potami, Paroikia, contact:

Info: 694-258-2321, 694-732-5919 & 693-667-0556.  http://www.facebook.
com/groups/syllogos.gynaikon.parou.ariis 

Food distribution to those in need by the PWA Ariis every Mon 9.15-
10.15am at Paros Rock, Paroikia.

Movie club every Fri 8.30pm at Tao’s Center, Ambelas. Info: 22840-28882, 
www.taos-greece.com

Serenity group with psychologist Maria Alexandrou by the PWA Ariis 
every 2nd Tue 9-11am at Paros Rock, Paroikia

Knitting & embroidery classes every Tue 7pm by Scopas o Parios 
Association, Old Dexameni Prodromos. Info: Katerina 697-791-4881.

Knitting course with Irene Meijer at Secondhand Shop, Paroikia. Info:  
Irene 695-805-3937. 

Biriba (card game) & chess games by PWA Ariis every Sun 6-9pm at 
Paros Rock, Paroikia. 

Dressmaking classes by PWA Ariis every Sat 4-6pm at Paros Rock, 
Paroikia.

Weekend walks by Folkdance Group of Naoussa (XON), once a month.  
Info: Babis 697-771-3005, www.paros-xon.gr

Walks, bike rides, swimming organised by Paros Active group. Info: Zak 
697-376-7942, 22840-27169, Facebook:Paros Active.

Pilates & Yoga at Stretch Pilates Studio, Naoussa. Info: 694-278-8265, 
facebook.com/StretchPilatesStudio

Yoga classes with Oona every Tue 6-7.30pm, Wed 6-7.30pm & Thu 10-
11.30am in Alyki. Info: 697-935-1951,  www.yoga-paros.com

Yoga classes for back problems with Oona every Tue 4.30-6pm in Alyki. 
Info: 697-935-1951,  www.yoga-paros.com

Yoga, stretching Pilates, meditation, Chi Kung daily at Tao’s Center, 
Ambelas. Info: 22840-28882, www.taos-greece.com

Yoga classes by PWA Ariis with Irana Ji An every Mon & Wed 9-10am & 
with Sotiria Tue & Thu 4.30-5.30pm at Paros Rock, Paroikia. 

Women’s Aerobic, Power Yoga & Pilates class every Tue 5-6pm & 
Fri 7.30-8.30pm with Maria Pantelaiou, Physis Sports Club, Marmara. Info: 
Vangelis 22840-42544.

Tae Kwon Do & Kick Boxing at A.S.Aigaias Paros, ringroad Paroikia & 
Marmara. Info: Lambros Mougkos 694-342-2133.

Gymnastics, Yoga & Aerobics classes with Eleni Sarri by Folkdance 
Group of Naoussa (XON) every Mon-Tue-Thu 3.30-4.30pm & Mon-Wed-Fri 
8.30-9.30am. Info: 22840-52971, 697-475-7611, www.paros-xon.gr 

Gymnastics classes by Marpissa Women’s Association every Mon 4.30-
6.30pm & Sat 4-6pm, Agrotoleschi Hall, Marpissa. Info: 694-518-6978, 693-
664-2475. 

Gymnastics classes every Tue & Fri 9.30-10.30am & 6.30-7.30pm at Efi 
Loudarou Ballet school, Paroikia.  Info: Efi 22840-22816.

Greek dancing lessons by PWA Ariis every Sat 4.30-5.30pm & Sun 
1-2pm at Paros Rock, Paroikia.  

Greek dancing lessons every Thu 9-10pm by the Scopas Association at 
the Dexameni in Prodromos.  Info: Katerina 22840-42778, 697-791-4881.

Greek dancing lessons by Marpissa Women’s Association with Fotis 
Velissaropoulos. Info: 693-767-2210, 693-664-2475.

Greek dancing lessons at Angeria Cultural Centre every Sat. Info: 
Evangelia Skiada  22840-91870, 699-841-3888.

Greek dancing lessons, choir & theatre group of Music Dance Group 
of Naoussa at their hall in Naoussa. Info: 22840-52284 & 697-777-4321.  

Greek, Latin & Contemporary dance lessons by Folkdance Group of 
Naoussa (XON). Info: 22840-52971, 697-475-7611, www.paros-xon.gr.

Latin Dance classes by PWA Ariis every Sat 2.30-3.30pm & Sun 12-1pm 
at Paros Rock, Paroikia. 

Zumba-fitness classes by PWA Ariis every Sat 3.30-4.30pm & Sun 
11am-12pm at Paros Rock, Paroikia.  

Hip-hop classes for adults, Paroikia & Naoussa. Info: Lisa 694-245-8477.

Theatre group of Women’s Association Marpissa at Agrotoleschi Hall. Info: 
Lambrini Yemeliari on 697-433-2624 or Katerina Kefala on 697-283-5714.

Theatre group every Wed & Fri eve by PWA Ariis at Paros Rock, Paroikia. 

Tennis lessons at Paros Tennis & Sports Club, Aghia Irini. Info: 22840-
24280, www.parostennisclub.com

Τηλεέλεγχος – τηλεδιαχείριση στη ΔΕΥΑΠ
Ξεκινάει εντός των προσεχών ημερών η προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεε-

λέγχου και τηλεδιαχειρισμού και ελέγχου διαρροών των δικτύων ύδρευσης στο Δήμο Πά-
ρου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι ύψους 2.610.348 ευρώ. Μέσω του συστήματος θα 
γίνεται έλεγχος για διαρροές σε όλο το δίκτυο του νησιού μας και μ’ αυτό τον τρόπο θα υπάρ-
χει έγκυρη επιδιόρθωση των βλαβών.

Επιτροπή Διαβούλευσης
Ανανεώνεται η θητεία για την περίοδο 2013 έως Αύγουστο 2014, της Επιτροπής Διαβού-

λευσης Δήμου Πάρου.
Γι’ αυτό το λόγο ο Δήμος Πάρου, απευθύνει πρόσκληση σε όλους τους φορείς του νησιού 

και συγκεκριμένα: 
Στους Τοπικούς Εμπορικούς και Επαγγελματικούς Συλλόγους, στους Επιστημονικούς 

Συλλόγους, στις Τοπικές Οργανώσεις Εργαζομένων και Εργοδοτών, στους Εργαζομένους 
του Δήμου και των Νομικών Προσώπων, στις Ενώσεων Συλλόγων Γονέων, στους Αθλη-
τικούς και Πολιτιστικούς Συλλόγους, στις Εθελοντικές Οργανώσεις και Κινήσεις Πολιτών, 
στους Εκπροσώπων των Τοπικών Συμβουλίων Νέων και στις Λοιπές Οργανώσεις και Φο-
ρείς.

Ακόμα, οι δημότες που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς και ειδικούς καταλόγους 
του νησιού μας και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Επιτροπή Διαβούλευσης, μπορούν να 
ενημερώσουν εγγράφως το Γραφείο του Δημάρχου (τηλ. 22843-60129, fax. 22840-22078) 
για τους προτεινόμενους από αυτούς εκπροσώπους, καθώς και τους αναπληρωματικούς 
τους έως 21-1-2013.

Αντίστοιχα ενδιαφερόμενοι δημότες θα υποβάλλουν εγγράφως τη δήλωσή τους.

Ευχαριστούν για τη βοήθεια
Ο Δήμος Αντιπάρου, ο Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου και η Κ.Ε.Δ.Α. με ανακοίνωσή 

τους ευχαριστούν όλους τους Αντιπαριώτες, που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα αγάπης και 
προσέφεραν από το υστέρημά τους τρόφιμα και αγαθά, κατά τις ημέρες των γιορτών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση: «[…] με τη βοήθεια όλων τα τρόφιμα που συγκεντρώθηκαν, 
προσφέρθηκαν σε 10 οικογένειες που τα είχαν πραγματικά ανάγκη και χάρισαν χαμόγελο και 
ανακούφιση.

Ευχόμαστε ολόψυχα το 2013 να είναι έτος υγείας, χαράς, ανάπτυξης και αισιοδοξίας για 
όλους».

Νέο προεδρείο στην Περιφέρεια Ν. Αιγαίου
Στις 7 Ιανουαρίου, συνεδρίασε το Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αιγαίου στην αίθουσα 

του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης.
Ο λόγος της συνεδρίασης ήταν για να εκλεγούν με μυστική ψηφοφορία ο πρόεδρος, αντι-

πρόεδρος και ο γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου, καθώς και τα τακτικά και ανα-
πληρωματικά μέλη για την Οικονομική Επιτροπή.

Νέα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, μετά από πρόταση της πλειοψηφούσας 
παράταξης, εξελέγη η κ. Ανδριάνα Μπαφίτη, με 33 ψήφους, 6 λευκά και ένα άκυρο.

Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κ. Κώστας Κούκας, της μείζονος μειοψηφίας με 30 ψήφους και 
10 λευκά και γραμματέας εξελέγη ο κ. Γιώργος Ζωγραφίδης, με 22 ψήφους και 18 λευκά 
(απαιτήθηκε τρίτη ψηφοφορία).

Ο απελθών πρόεδρος του σώματος κ. Γιώργος Γκούφας, ευχαρίστησε τους περιφερεια-
κούς συμβούλους που τον στήριξαν στο έργο του τα δύο πρώτα χρόνια θεσμοθέτησης του 
αιρετού Περιφερειακού Συμβουλίου, ενώ η κ. Ανδριάνα Μπαφίτη τόνισε πως προσβλέπει 
στην καλοπροαίρετη κριτική και στις χρήσιμες προτάσεις με σκοπό την καλύτερη λειτουργία 
του οργάνου και την παραγωγή ουσιαστικού, όπως τα προηγούμενα χρόνια, έργου.

Για την Οικονομική Επιτροπή εξελέγησαν ως τακτικά μέλη οι: Γκούφας Γιώργος, Γρυπάρης 
Δημήτρης, Παπατσή Ευαγγελία, Σβύνου Ειρήνη, Χατζηιωάννου Αντώνης, Κόκκινος Χαράλα-
μπος, Παπαμανώλης Γιώργος και Σαντορινιός Νεκτάριος. 

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι: Βίλλας Ματθαίος, Έψιμος Στέργος, Κοκιασμένος 
Αντώνης, Φάκκα - Βασιλαράκη Τζένη, Φτακλάκη Ελευθερία, Γιαννακάκης Γιάννης, Κουκάς 
Κώστας και Χρυσαφίδης Παύλος.

«Hot» η Αντίπαρος, για τους Αμερικάνους
Σύμφωνα με την εφαρμογή 

«Triposo», η Αντίπαρος είναι ανάμεσα 
στους πιο in ταξιδιωτικούς προορι-
σμούς για το 2013! 

Η Αντίπαρος θα απασχολήσει τους 
Αμερικανούς ταξιδιώτες που εμπι-
στεύονται την συγκεκριμένη εφαρ-
μογή, όπως ακόμα και η Σρι Λάν-
κα, η Ταϊλάνδη, το Πουέρτο Ρίκο, το 
Πίτσμπουργκ των ΗΠΑ, το εθνικό 
πάρκο Jesmund στη Γερμανία και 
το παραλιακό Tenby της Ουαλίας.  
Η επιλογή των hot τουριστικών προ-
ορισμών για το 2013 γίνεται από το 
«Triposo» με διαδικτυακές έρευνες 
που εξετάζουν τον αριθμό φωτογραφι-
ών στο Google, την επισκεψιμότητα των σχετικών άρθρων στην Wikipedia, και τις συζητή-
σεις που αναπτύσσονται στα social media.



Φίλε επαγγελµατία,
στην καθηµερινή ζωή το δούναι+λαβείν είναι ΚΑΝΟΝΑΣ
για την επικοινωνία και την προβολή σου.

Εσύ θα είσαι η εξαίρεση;
Mπες τώρα κι εσύ στη νέα έκδοση 2013-2014!
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