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Όλοι στην Αθήνα
Τη  Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου, η καρδιά της Πάρου και της 

Αντιπάρου, χτυπάει στην Αθήνα. Συγκεκριμένα, η Συντονι-
στική Επιτροπή Φορέων Δήμου Πάρου, με τη συμμετοχή πο-
λιτών των νησιών μας θα διαδηλώσει στις 10 το πρωί έξω 
από το Υπουργείο Υγείας, για τα εκρηκτικά προβλήματα που 
αντιμετωπίζει ο τομέας υγείας στα νησιά μας.

Μαζί τους θα έχουν τις 6.100 υπογραφές διαμαρτυρί-
ας των κατοίκων των νησιών μας, τις οποίες πρόκειται να 
παραδώσουν στον υπουργό υγείας κ. Λυκουρέντζο. Επικε-

φαλής των πολιτών που θα μεταβούν στην Αθήνα, θα είναι 
οι Δήμαρχοι Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, και Αντιπάρου, κ. 
Ιω. Λεβεντάκης, ενώ θα είναι παρόντες και εκπρόσωποι της 
τοπικής εκκλησίας.

Μετά τη διαμαρτυρία στο Υπουργείο Υγείας, θα ακολουθή-
σει πορεία προς τη Βουλή και τα γραφεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, προκειμένου να ενημερώσουν τις αντιπροσωπείες 
των κομμάτων του Ελληνικού κοινοβουλίου και την Ε.Ε.  για 
την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί στο Κέντρο Υγείας 
του νησιού. Επίσης, θα τους επιδοθεί ψήφισμα διαμαρτυρίας 
όπου θα καταγράφονται επακριβώς τα αιτήματά των κατοί-
κων των δύο νησιών.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ
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τιµές χον
δρικής!

«Ραγκούσης 

για την Πάρο 

τέλος...πολιτικά»
«Για το νησί μας η προστιθέμενη αξία 

του νέου αεροδρομίου είναι ανυπολόγιστη, 

διαρκής και ουσιαστική»
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Α, καλά! Ο Γαβαλάς, λοιπόν, έγραψε μία επιστολή 
προ μηνός στην οποία υποστήριζε ότι τα έχει όλα 
καλά καμωμένα στο Λιμενικό Ταμείο. Αυτό είναι 
δικαίωμά του. Για το ποιος έχει δίκιο ή όχι, αυτό 
φυσικά, το κρίνουν καθημερινά οι πολίτες των νη-
σιών μας. Αυτό, που εγώ, δεν καταλαβαίνω, είναι 
αν κατανόησαν καλά την επιστολή κάποιοι δημοτι-
κοί άρχοντες σε Πάρο και Αντίπαρο. Διότι έχω δει 
όλους τους υπόλοιπους να απαντούν στον Γαβαλά, 
αλλά αυτοί που πραγματικά θίγονται (έως ανύπαρ-
κτους τους λέει) δεν απαντούν. Έτσι είναι, αν έτσι 
νομίζετε λοιπόν, κύριοι δημοτικοί άρχοντες.

Δ.Μ.Μ.

Ο Γ. Ραγκούσης, «σκάει» το μυστικό σήμερα, στη 
συνέντευξή του και λέει ότι όπου να ‘ναι έρχεται 
και η δημοπρασία για το κτιριακό ζήτημα, για το 
νέο αεροδρόμιο Πάρου. Έτσι, για να υπερηφανευ-
τεί και η στήλη μας θυμίζουμε ότι εκείνη πρώτη το 
υπονόησε, πριν μερικές βδομάδες. Ε, να «ευλογή-
σουμε» λιγάκι τα γένια μας, διότι για να «ευλογή-
σουμε» τα μαλλιά μας, δεν λέει… (Και να σταματή-
σουν κάποιοι τα γελάκια τώρα! Όλα τα μικρά παιδιά 
δεν έχουν μαλλιά στην αρχή. Όταν μεγαλώσουν 
βγάζουν…).

Δ.Μ.Μ.

Θυμηθείτε το για τη συνέχεια, για να καταλάβετε 
ότι η παραπολιτική μας στήλη μεταξύ χιούμορ και 
«ελαφρότητας» γραψίματος είναι η πλέον αποκα-
λυπτική σ’ όλες τις σελίδες της Φ.τ.Π. Το επόμενο 
story που θα ανοίξει το αμέσως προσεχές χρονικό 
διάστημα στο νησί μας, θα είναι οι «αποκαλύψεις» 
με όλους όσοι εν ζωή φορούν «φωτοστέφανο» και 
εμπλέκονται στον Αγροτικό Συνεταιρισμό. Θα γε-
λάσει και το παρδαλό κατσίκι…

Δ.Μ.Μ.

Λοιπόν, στο προσωπικό μου ιστολόγιο 
(«Fileleutheros»), α) που, κατά κάποιους είναι «το-
πικό ανώνυμο blog» - τι άλλο θα ακούσω Μεγαλο-
δύναμε – β) που, κάποιοι λόγω των ετών και ετών, 
που υπάρχει στο διαδίκτυο το έχουν χαρακτηρίσει 
«το παλιομπλόκ» (γεια σου γιατρουδάρα), γ) που, 
είναι «κακό» σπυρί σε πλειοψηφία και μειοψηφία 
Πάρου – Αντιπάρου, δ) που, κάνει χαλαρά 5.000 
επισκέψεις καθημερινά, ακόμα και αν δεν «ανε-
βάσουμε» τίποτα, γιατί έχουμε μπλέξει στο «Ρόδι» 
και αναλύουμε τα της πολιτικής της Πάρου (καλά 
άμα δεις πεζοδρόμιο Σκιαδά, απέναντι απ το μα-
γαζί σου, με όλους αυτούς που μαζεύονται εκεί, 

να μου τρυπήσεις τη μύτη), ε) που, ό,τι γράψει εί-
ναι ΕΙΔΗΣΗ, στ) που, έχει «ανεβάσει» όλους τους 
γλουτούς ανέμελων τουριστριών Πάρου – Αντι-
πάρου και περιχώρων και ζ) που, που, που, (ας 
όψεται η «ταπεινοφροσύνη μου, «χα» έχει πλάκα 
να το πιστεύετε) ανέβασα τη Δευτέρα το βράδυ, το 
«κορυφαίο» νέο σποτ της Τουριστικής Επιτροπής 
Δήμου Πάρου.

Δ.Μ.Μ.

Στη συνέχεια, την ανάρτηση του «Fileleutheros», 
με το σποτ της Τουριστικής Επιτροπής, την «ανέ-
βασα» και στο Facebook. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά 
έγινε ο χαμός, του χαμού. Το τι γράφτηκε για το 
αισθητικά απαράδεκτο σποτ, που παρέπεμπε σε 
νησί «λίγο πριν μπω κάτω από το χώμα, εκεί, θέλω 
να περάσω τις τελευταίες μου στιγμές» δε γράφεται. 
Κορυφαίο σχόλιο ήταν του φίλου Ν.Σ. που έγρα-
ψε: «Σαν μήνυμα σε εταιρεία δημοσκοπήσεων είναι! 
Δηλαδή, σαν να απαντάει αυτόματος τηλεφωνητής!».

Δ.Μ.Μ.

Επειδή, λοιπόν, πρέπει να είμαστε τίμιοι πολιτικά 
και να γράφουμε τα πράγματα με το όνομά τους, 
πρέπει να επισημάνουμε τις «κεραίες» της προέ-
δρου της τουριστικής επιτροπής, κ. Μ. Χανιώτη. Η 
Μαρία, είδε τις αντιδράσεις και αμέσως, κατανόησε 
την αντίδραση για το σποτ, περισσότερο απ’ όλους 
όσοι ζουν και βιώνουν στο νησί μας. Μας απάντη-
σε ειλικρινά και με «καρδιά». Δεν θα γράψουμε τι 
μας απάντησε. Πάντως, παρόλο το «θάψιμο», που 
της έχουμε ρίξει κατά καιρούς, φρονούμε ότι το 
Μαράκι, είναι ένα από τα λίγα πρόσωπα της πλειο-
ψηφίας του Δήμου Πάρου, που αξίζει πραγματικά 
σεβασμού για τις αντιδράσεις του.

Δ.Μ.Μ.

Να κοιτάξουμε 
μπροστά

Χρόνια τώρα, ο αγροτικός κόσμος του νησιού μας 
βασανίζεται με τα προβλήματα που έχουν δημιουρ-
γηθεί με την Αγροτική Τράπεζα. Η προβληματική 
ΕΑΣ κινδυνεύει να παρασύρει το νέο Συνεταιρισμό 
στην καταστροφή και τους αγρότες σε απόγνωση.

Το να αναλωνόμαστε ποιος έχει δίκιο και ποιος 
άδικο ενώ κινδυνεύουμε με κατάρρευση είναι του-
λάχιστο ανόητο και επιταχύνουμε την καταστροφή. 
Κανένας αγρότης δεν πρέπει να επιτρέψει κάτι τέ-
τοιο, κανένας αγρότης δεν πρέπει να γίνει συμμέτο-
χος σε αυτά τα πονηρά παιχνίδια. Στη δύσκολη οικο-
νομική συγκυρία που ζούμε ένα πρέπει να είναι το 
ζητούμενο για  τον αγροτικό κόσμο του νησιού μας: 
ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.

Ο νέος αγροτικός συνεταιρισμός απαλλαγμένος 
από τις αμαρτίες της ΕΑΣ να κοιτάξει μπροστά και 
μακριά. Πέρα από τις παραδοσιακές δράσεις κρασί, 
τυρί, λάδι, πρέπει να στοχεύσει σε  νέες δραστηρι-
ότητες και νέες καλλιέργειες. Τα βιολογικά προϊό-
ντα,τα ντόπια βότανα, τα αρωματικά φυτά,  η τυπο-
ποίηση του κρέατος, του λαδιού, της κάπαρης κλπ 
μπορεί να είναι το νέο που θα δώσει άλλη προοπτι-
κή στην αγροτική οικονομία μας.

Ο Συνεταιρισμός να βοηθήσει τους παράγωγους 
να απαντήσουν δυναμικά στις προκλήσεις της επο-
χής.

Να κινητοποιήσει τους νέους αγρότες για να αξιο-
ποιήσουν την δύναμη της Παριανής γης.

Ας διδαχθούμε, λοιπόν, από το παρελθόν και ας 
γυρίσουμε σελίδα κοιτώνατας με αισιοδοξία μπρο-
στά.

Λαουτάρης

Η θέση μας
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Διαμαρτύρονται 
οι φιλόζωοι

Ο φιλοζωικός σύλ-
λογος του νησιού μας 
(PAWS), κατά την περ-
σινή χρονιά βρήκε στέγη 
για 200 εγκαταλελειμμέ-
να σκυλιά – κουταβάκια 
και για 62 γατάκια. Ακό-
μα, στείρωσε 263 γάτες, 
ενώ φροντίζει καθημερι-
νά για τη σίτιση 35 αδέ-
σποτων σκύλων και 350 
γατών.

Σύμφωνα όμως με τους υπεύθυνους του συλλόγου, ο Δήμος 
του νησιού μας δεν έχει καταφέρει εδώ και τρία χρόνια να προ-
σφέρει τίποτα για τα αδέσποτα ζώα, παρότι ο Νόμος 4039 δίνει 
πλήρη ευθύνη στη δημοτική αρχή για τη σίτιση, στείρωση, πε-
ρίθαλψη και «τσιπάρισμα» των ζώων, καθώς και τη λειτουργία κα-
ταφυγίου γι’ αυτά. Σημειώνουμε, ότι η συντήρηση του καταφυγίου 
στοιχίζει κάθε μήνα 1300 ευρώ και για τροφές αδέσποτων γάτων 
χρειάζονται άλλα 350 ευρώ, εκτός από τα πολλά άλλα έξοδα (κτη-
νίατρος κλπ).

Το καταφύγιο των αδέσποτων ζώων που ταλαιπωρεί το φιλο-
ζωικό σύλλογο εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν έχει λυθεί 
ακόμα, παρά τις ενέργειες του Δήμου Πάρου. Σημειώνουμε ότι το 
σημερινό καταφύγιο αδέσποτων σκύλων στην Τρυπητή (εκτός του 
ότι δεν επαρκεί), το ζητά για άλλη χρήση ο ιδιοκτήτης του. Ακόμα, 
σε άλλους χώρους που βρέθηκαν να ενοικιαστούν από τον Δήμο 
Πάρου, γι’ αυτό το σκοπό, υπήρξε αντίδραση από περιοίκους των 
εκεί περιοχών. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα και από περιοί-
κους που δεν είχαν καν οπτική επαφή με το χώρο ή βρίσκονταν 
αρκετά χιλιόμετρα πιο μακριά… 

Για την αντιμετώπιση όλων των παραπάνω εξόδων ο σύλλογος 
προσπαθεί μέσω ενός καταστήματος που διατηρεί στην Παροικιά, 
να έχει κάποια έσοδα. Πολλά από τα πράγματα που πωλεί ο σύλ-
λογος στο κατάστημα του είναι από χορηγίες φιλόζωων. 

Τέλος, για την ενίσχυση του συλλόγου η συνδρομή εί-
ναι 30 ευρώ ανά έτος και ο λογαριασμός τραπέζης είναι: 
Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου, Alpha Bank, Πάρος 
IBAN: GR36 0140 6250 6250 0210 1069 137. BIC: CRBAGRAAXXX

Έκοψαν 
το επίδομα 
τοκετού

Ο Εθνικός Ορ-
γανισμός Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας 
(ΕΟΠΠΥ) ρίχνει στις 
μυλόπετρες κοινω-
νικά και προνοιακά 
επιδόματα και την 
μητρότητα στο στόχαστρο της αντιλαϊκής 
επίθεσης. Έβαλε τέλος στο «επίδομα το-
κετού» για όσες γυναίκες γεννούν σε 
δημόσιο μαιευτήριο ή ιδιωτική  κλινική 
συμβεβλημένη με τον ΕΟΠΠΥ.

Το «επίδομα τοκετού» ήταν ένα χρηματι-
κό βοήθημα με το οποίο τα νέα ζευγάρια, οι 
νέες μητέρες των λαϊκών στρωμάτων, μέσα 
στην ανεργία και στη φτώχεια που τους μα-
στίζει, κάλυπταν κάποια από τα πρώτα έξο-
δα των νεογέννητων παιδιών τους, τροφή, 
πάνες, γάλα, εμβόλια και τόσα άλλα. Τώρα 
ο νέος κανονισμός του ΕΟΠΥΥ εκσυγχρονί-
ζεται στο όνομα της «δημοσιονομικής προ-
σαρμογής».

«Σε περίπτωση τοκετού εκτός νοσηλευτι-
κού ιδρύματος, καταβάλλεται αντί μαιευτικής 
περίθαλψης εφάπαξ χρηματικό βοήθημα 
ύψους 900Ε, 1200Ε για δίδυμη κύηση και 
1600Ε για τρίδυμη. Τοκετός θεωρείται και η 
γέννηση νεκρού εμβρύου άνω των 25 εβδο-
μάδων».

Δεν λείπουν οι προπομποί και οι υποστη-
ρικτές αυτού του μέτρου, τα πολυποίκιλα 
σωματεία για την προαγωγή του Φυσικού 
Τοκετού. «Ένας αξέχαστος τοκετός», «Το-
κετός στο σπίτι. Φυσικός τοκετός» κ.α. Οι 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις οι γνωστές 
(ΜΚΟ) στη δράση. Είναι αδίστακτοι. Είναι 
επικίνδυνοι.

Με τόσα επιτεύγματα της επιστήμης και 
της τεχνολογίας, με τέτοια ανάπτυξη των 
παραγωγικών δυνάμεων, προτρέπουν τις 
γυναίκες των λαϊκών στρωμάτων, να γεν-
νούν στο σπίτι ρισκάροντας τη ζωή τους και 
τη ζωή του παιδιού τους σε περίπτωση επι-
πλοκών στη γέννα, για να πάρουν αυτό το 
ευτελές «επίδομα».

Δεν είναι ο τοκετός στο σπίτι επιστροφή 
στην παράδοση και δέσιμο της γυναίκας με 
το παιδί. Είναι ένας επικίνδυνος αναχρο-
νισμός για να καλύψει τις σοβαρές ελ-
λείψεις στο σύστημα της υγείας.

Για να έχει η μητέρα που γεννά ένα παιδί, 
τη συγκεκριμένη στήριξη και φροντίδα από 
το κράτος, προϋποθέτει μια άλλη οργάνωση 
της κοινωνίας.

Όσο αυτοί βγάζουν τα χαρτιά τους και 
υπολογίζουν το θέμα της υγείας, της μητρό-
τητας, της ίδιας της ύπαρξής μας σαν κέρδος 
και ζημιές εμείς θα πρέπει να τους υπενθυ-
μίζουμε καθημερινά ότι αγωνιζόμαστε για 
να σώζουμε ανθρώπινες ζωές. Άλλες οι 
προτεραιότητές τους, διαφορετικές οι δικές 
μας. Και όταν οι προτεραιότητες δεν συμπί-
πτουν επέρχεται η σύγκρουση για την ρήξη 
και την ανατροπή. Και το μπορούμε. Φτάνει 
να το αποφασίσουμε, γιατί είμαστε οι πολλοί 
και μας αρέσει η ζωή… Μια αλλιώτικη ζωή 
που θα μεριμνά για τη μάνα το παιδί. 

K.O.B. KKE Πάρου

Στην Πόλη, 
η Πάρος

Στη μεγαλύ-
τερη τουριστική 
έκθεση της Κων-
σταντινούπολης, 
που ολοκληρώ-
θηκε την Κυριακή 
27 Ιανουαρίου, 
έλαβε μέρος για 
πρώτη φορά η 
Περιφέρεια Ν. Αι-
γαίου, μετά από πρόταση και του Δήμου Πάρου. 

Η παρουσίαση του περιπτέρου ήταν πολύ καλή και το 
σταντ της Πάρου, ήταν σε καλή θέση στη μέση του κε-
ντρικού διαδρόμου. 

Η προσέλευση του κοινού κρίνεται καλή και το ενδια-
φέρον για την Πάρο ήταν έντονο από τους τουριστικούς 
πράκτορες της Τουρκίας, της Ρουμανίας και της Βουλ-
γαρίας. 

Ακόμα, η συνέντευξη τύπου, είχε καλή ανταπόκριση 
από τους δημοσιογράφους. Οι δυο πρώτες μέρες της 
έκθεσης απευθύνονταν σε επαγγελματίες και οι δύο 
τελευταίες μέρες στο κοινό. Τα έντυπα του Δήμου Πά-
ρου, σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι της 
τουριστικής επιτροπής, κίνησαν το ενδιαφέρον των επι-
σκεπτών, ενώ έγινε παρουσίαση φωτογραφιών μέσω 
τάμπλετ και διανεμήθηκαν οι χάρτες και τα αναμνηστικά 
μολύβια της Ένωσης Ξενοδόχων. Ακόμα, οι σπόροι βα-
σιλικού που προσφέρθηκαν στους επισκέπτες άφησαν 
καλές εντυπώσεις. 

Πίτες
Κόβουν
- Ο εμπορικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, θα κόψει την 

πίτα του το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στις 6:30 το απόγευμα, στα 
νέα του γραφεία που βρίσκονται στον Περιφερειακό δρόμο της 
Παροικιάς, απέναντι από τη ΔΕΗ. Συγχρόνως, θα πραγματοποιή-
σει και τα εγκαίνια του νέου γραφείου, ενώ θα τιμήσει και τη δια-
τελέσαντα πρόεδρο του πρώην Συλλόγου Επαγγελματιών Πάρου, 
κ. Μαρία Ναυπλιώτη. Ο τυχερός, που θα κερδίσει το φλουρί της 
πίτας, θα λάβει δώρα συνολικής αξίας 200 ευρώ, από καταστή-
ματα της Πάρου, ενώ θα υπάρχουν και δώρα για διαφημιστικές 
καταχωρήσεις, μεταξύ των οποίων και σε έντυπα και ηλεκτρονικά 
μέσα που σχετίζονται με τη Φ.τΠ. Τέλος, σε σχετική ανακοίνωσή 
του ο εμπορικός σύλλογος ευχαριστεί τις επιχειρήσεις που προ-
σφέρουν τον μπουφέ της εκδήλωσης για την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του.

- Ο πολιτιστικός εξωραϊστικός σύλλογος Μαραθίου – Βου-
νιών, Άγιος Μηνάς, κόβει την παραδοσιακή βασιλόπιτα την Κυ-
ριακή 10 Φεβρουαρίου, στο πρώην Δημοτικό Σχολείο Μαραθίου. 
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 11:30 το πρωί.

Έκοψαν
- Το περασμένο Σάββατο 

26 Ιανουαρίου, ο πολιτιστι-
κός σύλλογος Προδρό-
μου, «Σκόπας ο Πάριος» 
έκοψε την πρωτοχρονιάτικη 
πίτα του. Ο σύλλογος ευχα-
ριστεί θερμά τους πολυπλη-
θείς φίλους του που παρα-
βρέθηκαν στην εκδήλωση. 
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι έχει γίνει η παρακατάθεση για την απαλλο-
τρίωση ακινήτων (που απαλλοτριώθηκαν σύμφωνα με την ΚΥΑ 
1011572/1015/0010/06.03.2002, για την κατασκευή του έργου «Νέο 
πεδίο ελιγμών κρατικού αερολιμένα Πάρου») στο Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων ποσών 316.980,15 € και 540,00 €, όπως προκύπτει από 
τα σχετικά γραμμάτια σύστασης παρακαταθήκης (γραμμάτιο Νο. 14815 
και γραμμάτιο Νο. 14814, που δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 431/31.12.2012 
Τεύχος αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και πολεοδομικών θεμάτων). 

Τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα φαίνονται στο συνημμένο κτηματολογι-
κό πίνακα με τους φερόμενους ιδιοκτήτες. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 
17Α’/2001) («Περί κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων των ακινή-
των»), ο φερόμενος ιδιοκτήτης απαλλοτριωθέντος ακινήτου, πρέπει να 
παραδώσει εντός δέκα (10) ημερών από την γνωστοποίηση δημοσίευ-
σης του γραμματίου παρακατάθεσης σε σχετικό ΦΕΚ, το απαλλοτριωθέν 
ακίνητο. 

Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί στις προβλεπόμενες 
από το Νόμο ενέργειες για την αποβολή του φερομένου ιδιοκτήτη από 
το απαλλοτριωθέν ακίνητό του, με όλες τις εις βάρος του ενέργειες που 
θα προκύψουν από την καθυστέρηση παράδοσης του ακινήτου.    

Συνημμένα 
Πίνακας φερομένων ιδιοκτητών 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ 
Πολ. Μηχ. Με Β’ β. 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
1 0022 Ελευθέριος Ευθυμίου του Νικολάου  
2 0061 Δημήτριος Παντελαίος του Ζαχαρία 
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Προτάσεις 
του Λιμεναρχείου

Το Λιμεναρχείο Πάρου έστειλε προ ημερών 
στο Δήμο Πάρου και άλλους εμπλεκόμενους 
φορείς (Δημοτικές Κοινότητες, ΚΤΕΛ κλπ) τις 
προτάσεις του, στο πλαίσιο αντιμετώπισης δυ-
σλειτουργιών και προβλημάτων στους δρό-
μους του νησιού μας.

Συγκεκριμένα, το Λιμεναρχείο υποστηρίζει:
α) Μεταφορά της αφετηρίας των λεωφορεί-

ων στο χώρο από το ξενοδοχείο «Όασις», μέχρι 
την Παναγία Εκατονταπυλιανή. Σύμφωνα με 
εκτίμησή του «η ρύθμιση αυτή θα αποθαρρύνει 
τη διπλή στάθμευση αυτοκινήτων στο εν λόγω 
ιδιαιτέρως κρίσιμο – κυκλοφοριακά – σημείο, 
διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη και ομαλή ροή 
οχημάτων, που εκφορτώνονται από τα καταπλέ-
οντα ακτοπλοϊκά πλοία (κυρίως τις ώρες αιχμής), 
ενώ, παράλληλα, θα υποβοηθήσει το έργο του 
Αστυνομικού Τμήματος Πάρου και της Δημοτι-
κής Αστυνομίας, που – όπως όλοι γνωρίζουμε 
– έχουν επανειλημμένως εκφράσει την αδυναμία τους να διαθέσουν το απαιτούμενο 
προσωπικό αστυνόμευσης, συνεπεία προβλημάτων υποστελέχωσης».

β) Μεταφορά της αφετηρίας των ΤΑΞΙ εντός της πλατείας Μαυρογένους, αφού: 
«ο χώρος που σήμερα χρησιμοποιείται, θα ηδύνατο να καλύψει ανάγκες στάθμευσης 
(ελεγχόμενης ή ελεύθερης) ΙΧΕ οχημάτων, τονώνοντας, έτσι, το εμπορικό κέντρο της 
πόλης και εξυπηρετώντας τους συμπολίτες μας και τους επισκέπτες».

γ) Συνδυαστικά με τα (α) – (β), εγκατάσταση ειδικά ρυθμισμένων φωτεινών σημα-
τοδοτών στη διασταύρωση Γκίκα, τουλάχιστον το χρονικό διάστημα 1/7 έως 15/9.

δ) Απομάκρυνση ή επανασχεδίαση της τριγωνικής νησίδας στη στροφή έμπροσθεν 
του ξενοδοχείου «Όασις».

ε) Αξιοποίηση της πλ. Αγίου Νικολάου, με την τοποθέτηση κατάλληλης – μη μό-
νιμης – ελαφριάς κατασκευής (οικίσκου), για χρήσεις όπως η παροχή τουριστικών 
πληροφοριών ή η εκ περιτροπής εξυπηρέτηση επιχειρήσεων ενοικίασης οχημάτων 
(υπαλλήλων – όχι αυτοκινήτων), ώστε να αποφευχθεί η ομολογουμένως επιεικώς 
απαράδεκτη εικόνα κατάληψης του χώρου από δίκυκλα κλπ.

στ) Αποκατάσταση (ή κάλυψη) κατεστραμμένων προσόψεων κτηρίων της παραλια-
κής οδού Παροικιάς (π.χ. στο ύψος του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος»).

ζ) Ενίσχυση (ή επαναχάραξη) διαγραμμίσεων και διαρκής παρακολούθηση της 
ισχύος και κανονικότητας των τοποθετούμενων τροχονομικών πινακίδων.

η) Έγκαιρη πρόσληψη ικανού αριθμού υπαλλήλων, για τη φύλαξη των κιγκλιδω-
μάτων, τα οποία τη θερινή περίοδο οριοθετούν την πεζοδρόμηση της παραλιακής 
οδού Παροικιάς (τόσο στο ύψος του λιμανιού όσο και στο Μπουνταράκι), ώστε να 
αποφεύγεται η μεταφορά τους κατά το δοκούν (από επιχειρηματίες, συμπολίτες μας 
ή επισκέπτες), πρακτική που προφανώς αυξάνει τον κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού 
τροχαίου ατυχήματος.

θ) Αντιστοίχως, το Λιμεναρχείο Πάρου υποστηρίζει ότι είναι εξ ίσου απαραίτητη 
η έγκαιρη πρόσληψη προσωπικού, για την καθημερινή και αποτελεσματική φύλαξη 
των κιγκλιδωμάτων (μπάρες) στις εισόδους των χερσαίων λιμενικών ζωνών Νάου-
σας, Π. Λιβαδίου και Αλυκής.

ι) Έγκαιρη πρόσληψη προσωπικού με κατάλληλες γνώσεις (π.χ. αγγλική γλώσσα), 
για την υποδοχή και εξυπηρέτηση σκαφών αναψυχής, την ενημέρωση των επιβαινό-
ντων, την καθαριότητα και την προστασία των λιμενικών υποδομών (παροχές νερού 
και ρεύματος, κρηπιδώματα, δέστρες, ναύδετα κλπ.).

ια) Τοποθέτηση κατάλληλων ενημερωτικών πινακίδων (στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα), για την απαγόρευση πρόσδεσης σκαφών στις ακτές Αγ. Ιωάννη Δέτη, Π. 
Λιβαδίου και Αλυκής με τη χρήση κάβων μεγάλου μήκους, που καταλήγουν στην 
παραλία, παρεμποδίζοντας και παρενοχλώντας τους λουόμενους.

ιβ) Τοποθέτηση ανάλογων πινακίδων στην περιοχή Πούντας Παροικιάς, για την 
απαγόρευση της ανεξέλεγκτης στάθμευσης και διανυκτέρευσης αυτοκινούμενων 
τροχόσπιτων επί της παραλίας. Ταυτόχρονα, το Λιμεναρχείο θεωρεί ότι θα μπορούσε, 
ενδεχομένως, να εξευρεθεί – δημιουργηθεί ένας περίφρακτος και ελεγχόμενος χώ-
ρος, προς διευκόλυνση των συγκεκριμένων οχημάτων και όσων επιβαίνουν σε αυτά 
(ίσως με κάποιο αντίτιμο υπέρ του Δήμου).

ιγ) Έγκαιρος καθορισμός (και χρωματισμός) των επιφανειών που παραχωρούνται 
είτε από το Δήμο Πάρου είτε από το Λιμενικό Ταμείο, για την ανάπτυξη και εκμετάλ-
λευση τραπεζοκαθισμάτων.

ιδ) Διαδικτυακή προβολή της δυνατότητας εκμίσθωσης / κίνησης / χρήσης αετο-
σανίδων στην Πούντα Παροικιάς και ιστιοσανίδων στις νοτιοανατολικές ακτές της Πά-
ρου σε όλη τη διάρκεια του έτους και όχι μόνο το καλοκαίρι (για ατομική αναψυχή, 
ανάγκες προπόνησης κλπ).

Σύμφωνα με το Λιμεναρχείο τα παραπάνω «αποτελούν προϊόν της κτηθείσας εμπει-
ρίας μας από την αδιάκοπη παρουσία και εργασία μας στο λιμένα Παροικιάς – και στο 
νησί μας, εν γένει – και της ειλικρινούς επιθυμίας μας να συμβάλλουμε εποικοδομητικά 
στην προσπάθεια ποιοτικής αναβάθμισης της Πάρου, επ’ ωφελεία της τοπικής μας κοι-
νωνίας».

«Νηρηίδες» για 
τη μαρίνα Πάρου;

Ραγδαία αυξάνονται οι κενές θέσεις στις Ελληνικές μαρίνες παρά το γεγονός ότι 
πλέον διαθέτουν υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεις και αρκετές θέσεις ελλιμενισμού.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η μαρίνα Ζέας στον Πειραιά με 620 θέσεις, 
αλλά και οι μαρίνες σε Λευκάδα, Κέρκυρα και Φλοίσβο. Τις τέσσερις αυτές μαρίνες 
θα διαχειρίζεται στο εξής ο τουρκικό όμιλος «Ντογούς», που θα καταβάλλει το τίμημα 
των 6 εκατομμυρίων ευρώ.

Γι’ αυτό το λόγο το Ταμείο Αποκρατικοποιήσεων έχει ήδη εκπονήσει σχέδιο 
με την κωδική ονομασία «Νηρηίδες», με στόχο να αξιοποιηθούν οι μαρίνες. 
Σύμφωνα με το σχέδιο 48 μαρίνες με σημερινή αξία περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ 
θα χωριστούν σε 9 ομάδες. 

Στη δεύτερη ομάδα με hub port τη Γλυφάδα, περιλαμβάνονται οι μαρίνες Σερίφου, 
Νάξου, Πάρου και Άνδρου. Η καθαρά παρούσα αξία της δεύτερης ομάδας ανέρχεται 
σε 47,8 εκατ. ευρώ, ενώ η αξία των έργων που έχουν υπολογιστεί φτάνει στα 5,4 
εκατ. ευρώ, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας «Ναυτεμπορι-
κής» στις 28 Ιανουαρίου 2013. Η πρώτη ομάδα έχει hub port τον Άλιμο, η τρίτη ομάδα 
τον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, η τέταρτη τη Ρόδο και την Κω, η πέμπτη το Κατάκολο και 
τη Ζάκυνθο, η έκτη την Πάτρα, η έβδομη την Αρετσού στην Καλαμαριά, η όγδοη τη Χίο 
και η ένατη την Πύλο. Σε mega yacht μαρίνα σχεδιάζεται να μετατραπεί η μαρίνα του 
Λαυρίου και σε luxury μαρίνες η Μύκονος και το Αργοστόλι. Σημειώνουμε πάντως, 
ότι για ορισμένες από τις μαρίνες θα πρέπει να ξεπεραστούν κάποια νομικά 
θέματα που αφορούν στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Τα τελευταία χρόνια, με την ακολουθούμενη φορολογική πολιτική περίπου 2000 
σκάφη που έδεναν σε ελληνικές μαρίνες έφυγαν για άλλους πιο φιλικούς προορι-
σμούς μεταφέροντας εκεί περίπου 6.000 θέσεις εργασίας, ενώ το Δημόσιο, σύμφωνα 
με μελέτη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, εισέπραξε από το τέλος ακινησίας 
μόλις 190.000 ευρώ.

Η ανταγωνίστρια Τουρκία με 35 μαρίνες χωρητικότητας 10.180 σκαφών, με διαφο-
ρετική φορολογική προσέγγιση και έχοντας ρίξει πολύ μεγάλο βάρος στο θαλάσσιο 
τουρισμό έχει έσοδα 3,5 δισ. δολαρίων τον χρόνο.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στις μαρίνες της Αττικής ένα σκάφος έως 10 μέτρα προ-
σφέρει 111 θέσεις εργασίας. Ένα 15μετρο 374 θέσεις, τα έως 20 μέτρα 842 θέσεις, τα 
έως 25 μέτρα 617 θέσεις και τα μεγάλα σκάφη δημιουργούν 1119 θέσεις εργασίας. 
Δηλαδή, στα 2.621 σκάφη που ελλιμενίζονται στην Αττική, προσφέρονται συνολικά 
3.063 θέσεις.

Ερώτηση Συρμαλένιου, 
για τον τουρισμό

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, μαζί με άλλους βουλευτές του 
κόμματός του κατέθεσε στους υπουργούς α) εξωτερικών, β) τουρισμού, γ) ναυτιλί-
ας, δ) δημοσίας τάξης και ε) οικονομικών, ερώτηση με θέμα: «Μέτρα για την ανάπτυ-
ξη του ποιοτικού τουρισμού στη νησιωτική χώρα, απλοποίηση των διαδικασιών και 
μείωση του κόστους έκδοσης θεώρησης εισόδου για τουρίστες από χώρες εκτός 
ζώνης Σένγκεν».

Ο κ. Συρμαλένιος, στην ερώτησή του επανέρχεται στο θέμα του «πιλοτικού προ-
γράμματος», που αφορά σε χορηγήσεις θεωρήσεων εισόδου για τουριστικές επισκέ-
ψεις βραχείας διάρκειας σε πολίτες τρίτων χωρών που ταξιδεύουν από την Τουρκία 
σε 5 ελληνικά νησιά στο Ανατολικό και Νότιο Αιγαίο (Ρόδος, Κως, Σάμος, Χίος και 
Λέσβος) και απασχολεί έντονα τις τοπικές κοινωνίες των νησιών των περιφερειών 
του Αιγαίου. 

Σημειώνουμε, ότι το θέμα «τουριστική βίζα – θεώρηση SCHENGEN», είναι ακόμα 
υπό συζήτηση, με γενικές αναφορές από το υπουργείο εξωτερικών, ότι θα διευρύνει 
το δίκτυο διευκόλυνσης της παροχής θεωρήσεων στις αναδυόμενες οικονομικά χώ-
ρες. Παρά τις διαβεβαιώσεις των εμπλεκόμενων υπουργείων, παραμένει η έντονη 
ανησυχία της τοπικής κοινωνίας και των τουριστικών φορέων στα νησιά του Αιγαίου, 
για την επανάληψη του προγράμματος στην επόμενη τουριστική σεζόν. Άλλωστε, οι 
αρμόδιοι τουριστικοί φορείς στη νησιωτική χώρα, διεκδικούν την επιτάχυνση και τη 
βελτίωση των διαδικασιών χορήγησης θεωρήσεων εσόδου, που θα βοηθήσει σημα-
ντικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και στην ανάπτυξη ποιοτικότερου 
τουρισμού. 

Έτσι, ο κ. Συρμαλένιος, μαζί με τους υπόλοιπους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, ζητά να 
μάθει: α) ποια μέτρα έχουν σχεδιάσει, ενόψει της έναρξης της τουριστικής περιόδου 
για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος σε μονιμότερη βάση και διευρυμένο 
κατά δύο μήνες, β) ποια μέτρα και σε ποιες ενέργειες έχουν σχεδιάσει να προβούν, 
για τη διασφάλιση της πρόσβασης στα ελληνικά νησιά των τουριστών από τα κρου-
αζιερόπλοια που χρειάζονται βίζα, γ) ποιος είναι ο σχεδιασμός των ενεργειών σε 
επίπεδο Ε.Ε. για την επίλυση του θέματος, δ) σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται 
να προβούν, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία χορήγησης τουριστικής βί-
ζας βραχείας διάρκειας με μειωμένο κόστος σε ιδιαίτερες κοινωνικές ομάδες, κλπ.
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Απάντηση Γ. Γκρίτση 
σε Γαβαλά

Ο κ. Γιώργος Γκρίτσης, είναι ένας ακόμα συμπολίτης μας που αντέδρασε σε όλα όσα 
ισχυρίστηκε ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στ. Γαβαλάς, στην επιστολή που 
είχε στείλει – και δημοσιεύσαμε στο φ. της εφημερίδας μας στις 11/1/13 - με τίτλο 
«Ποιος είναι ο ψεύτης».

Η εφημερίδα μας δημοσιεύει τα κυριότερα αποσπάσματα της επιστολής του κ. Γκρί-
τση, που διαψεύδουν ουσιαστικά – για μία ακόμα φορά – τους ισχυρισμούς του κ. 
Γαβαλά.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«[…] Δεν προτίθεμαι να πα-

ρέμβω στη λειτουργία και τους 
σχεδιασμούς του ΔΛΤ, κυρίως 
όταν αυτό εργάζεται για την 
αντιμετώπιση στα προβλήματα 
και τις ανάγκες των νησιωτών.

Παρόλα ταύτα θα επιθυμού-
σα να σας παραθέσω προβλη-
ματισμούς και ερωτήσεις σχε-
τικά με τα προτεινόμενα έργα, 
καθώς με την πικρή εμπειρία 
της κακοτεχνίας και σπατά-
λης δημοσίων πόρων στο 
έργο «Καταφύγιο Τουριστικών 
Σκαφών Νάουσας» λόγω της 
εμπλοκής ασχέτων στον τελι-
κό σχεδιασμό του, είναι πλέον 
αποδεδειγμένα επιτακτικό ν’ 
αποφύγουμε τα ίδια σπάταλα 
σφάλματα στο μέλλον.

1) Σχετικά με την ανάπτυ-
ξη ναυδέτων CBM στον όρμο 
Μαρτσέλο:

Προβληματίζομαι λόγω της 
ανάμιξης χρήσεων λιμένα επι-
βατηγού/εμπορικού/αλιευτι-
κού/τουριστικού/αναψυχής σε 
μια περιοχή 350 μέτρων από το 
κέντρο ενός προστατευόμενου 
μεσαιωνικού οικισμού. Όταν ο 
επιβατηγός λιμένας θεωρείται 
ακατάλληλος από την ΕΠΕΝ 
(μια συντεχνία) και οι ίδιοι θα-
λάσσιοι και χερσαίοι χώροι χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα  για φορτω-εκφόρτωση ρυ-
πογόνων και/η εύφλεκτων και/η εκρηκτικών εμπορευμάτων, λόγω έλλειψης εμπορι-
κού λιμένα. Τα προτεινόμενα έργα στην περιοχή του Όρμου Παροικίας δεν απαντούν στα 
υφιστάμενα προβλήματα, ίσα - ίσα αυτά περιπλέκονται με την προβλεπόμενη προσθήκη 
μεγάλων κρουαζιερόπλοιων.

Κυρίως, η σε καθημερινή βάση, εκφόρτωση και μετάγγιση καυσίμων από δεξαμενό-
πλοια σε βυτιοφόρα είναι παράλογη, παράνομη και επικίνδυνη σ’ αυτόν το χώρο. Απλά 
την αποδεχόμαστε ελλείψει εμπορικού λιμένα και εναλλακτικών λύσεων. Δεν διανοείται 
όμως σχεδιασμός προσέλκυσης κρουαζιερόπλοιων (ιδίως μεγάλων διαστάσεων) όσο 
συνεχίζεται η προσόρμιση και η προσέγγιση δεξαμενόπλοιων στις υπάρχουσες λιμενι-
κές εγκαταστάσεις στην Παροικία. 

Κατά δεύτερο λόγο, η προσόρμιση και η παραβολή φορτηγών πλοίων στον προβλήτα 
Βίντσι για φόρτωση αδρανών υλικών είναι επίσης προβληματική λόγω συμφόρησης 
στη θαλάσσια περιοχή του Όρμου, της στενότητας του προβλήτα για κινήσεις μεγάλων 
οχημάτων και παράνομη λόγω της συνεχούς απόρριψης αδρανών υλικών στη θάλασσα 
(η ρύπανση επιεικώς υπολογίζεται 5Τ Χ 90 ημ. = 450Τ αδρανών υλικών ετησίως!).

Κατά τρίτο λόγο, η αποβίβαση εκατοντάδων επιβατών και οχημάτων από τα επιβατηγά 
πλοία σ’ ένα ακατάλληλο λιμάνι (κατά την ΕΠΕΝ) και η διοχέτευση τους μέσω του ανε-
παρκούς οδικού δικτυού της Παροικίας είναι άκρως προβληματική. Η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση που προκαλείται δυσφημίζει το νησί σαν σύνολο, ακολούθως μειώνει τους 
τζίρους των τοπικών επιχειρήσεων και αποθαρρύνει τους τουρίστες να επισκεφτούν τη 
Παροικιά.

Περαιτέρω, δεν γνωρίζω εάν κατά την εκδήλωση ενδιαφέροντος (Letter of Intent) 
από τους εμπλεκομένους διαχειριστές, ναυλωτές, ΕΕΚΦΝ και εκναυλωτές κρουαζιερό-
πλοιων για τον Όρμο Παροικίας, αυτοί είναι ενήμεροι:

α) για τις κινήσεις στον Όρμο και ελλιμενισμό δεξαμενόπλοιων,
β) για τις κινήσεις φορτηγών πλοίων περιορισμένης ικανότητας ελιγμών (μονοπρόπε-

λα) στον Όρμο και ελλιμενισμό τους,
γ) για την πρόθεση ανάπτυξης ναυδέτων CBM ως αποκλειστικού τρόπου ελλιμενι-

σμού κρουαζιερόπλοιων;
Διπλασιάζοντας μεν τις δυνατότητες προσέγγισης κρουαζιερόπλοιων χάρις σε ναύ-

δετα CBM θα περιπλέκονται δε οι ελιγμοί και θα υπεραυξάνεται το κόστος ελλιμενισμού 
(περ. 32000 ευρώ κόστος χρήσης ναυδέτων, χωρίς υπηρεσία λάντζας)  ενώ η απο/
επιβίβαση των επιβατών θα συνεχίζει να γίνεται με λάντζες: άρα περιορισμένο όφελος 
για το πλοίο και τους επιβαίνοντες.

Όταν μάλιστα, φυσούν ή αναμένεται να φυσήξουν άνεμοι άλλων διευθύνσεων από 
τους βοριάδες, θα καθίσταται αδύνατη η προσέγγιση και παραμονή πλοίων στα ναύδε-
τα CBM (Ποσοστά μη-βορείων ανέμων: Μάιος 30%, Ιούνιος 10%, Σεπτέμβριος 10%, 
Οκτώβριος 25%). Όπερ σημαίνει ότι καμία διαχειρίστρια εταιρεία δεν θα αναλάβει το ρί-
σκο να στείλει πλοίο της στην Παροικιά εκτός Ιουλίου και Αυγούστου, εφόσον θα υπάρ-
χει έστω υποψία να μην μπορέσει να ολοκληρωθεί το προβλεπόμενο πρόγραμμα όπως 
έχει συμφωνηθεί με τους ναυλωτές και τους πράκτορες. Η παρουσία δε των ναυδέτων 
θα καθιστά πλέον αδύνατη τη χρήση του Όρμου Μαρτσέλο για την αγκυροβολία πλοίων.

Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στη Σαντορίνη τα κρουαζιερόπλοια έχουν σταματήσει να 
χρησιμοποιούν τα ναύδετα λόγω της ελλιπής συντήρησης αυτών και λόγω της επιθυμίας 
των επιβατών να εναλλάσσεται η θέα από τα πλοία.

(…) Τέλος, σχετικά με το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας των CBM δεν γνωρίζου-
με εάν έχουν συνυπολογιστεί 
και τα παρακάτω:

- Προμήθεια 2 εξειδικευμέ-
νων πλοιαρίων (λαντζες) και 
τουλάχιστον 2 βάρδιες πληρω-
μάτων για την πρόσδεση των 
πλοίων στα ναύδετα. 

- Προμήθεια 4 (τουλάχιστον) 
ειδικών σύγχρονων λέμβων 
(βλέπε Μύκονο και Σαντορίνη) 
κλειστού τύπου, για τις μετα-
κινήσεις των επιβατών μεταξύ 
πλοίων και αποβάθρας.

- Πρόσληψη πλοηγού
- Χρονοναύλωση πλοηγικού 

πλοιαρίου (πιλοτίνα)
- Xρονοναύλωση ρυμουλκού
- Ελλιμενισμός όλων των 

προαναφερθέντων 8 πλοιαρί-
ων (που θα ελλιμενιστούν;)

- Ετήσια επιθεώρηση των 
αγκυροβολιών από νηογνώ-
μονα καθώς και αντικατάσταση 
των αλυσίδων αγκύρωσης μυ-
κήτων το αργότερο κάθε δεκα-
ετία.

Βάσει αυτών των στοιχείων, 
ποιο θα είναι το τελικό κόστος 
«ελλιμενισμένου» (μετ’ απο-
σβέσεων) για κάθε πλοίο; Έχει 
υπολογιστεί λιμενικό τέλος για 
τη χρήση των ναυδέτων και λά-

ντζων;
Εάν ναι, έχουν ανακοινωθεί οι προτεινόμενες χρεώσεις στους εμπλεκομένους διαχει-

ριστές, ναυλωτές, ΕΕΚΦΝ και εκναυλωτές κρουαζιερόπλοιων;».

Στη συνέχεια της μακροσκελούς επιστολής του ο κ. Γκρίτσης, καταθέτει στοιχεία για 
τα παραπάνω, και συνεχίζει γράφοντας:

«2) Σχετικά με την ανάπτυξη πλωτών προβλητών στον όρμο Παροικιάς, μου κοινοποι-
ήθηκε ένας ενδιαφέρων χάρτης, όπου παρατηρούμε:

α) Αποσπασματικές αναφορές σε συστήματα πλωτών προβλητών/μόλων, κλπ.
- Είχαν κατατεθεί ορισμένες ολοκληρωμένες προτάσεις εγκατάστασης πλωτών κυμα-

τοθραυστών και μόλων για τη δημιουργία ενός «καταφυγίου τουριστικών σκαφών» βά-
σει των γνωστών καιρικών (άνεμος, κυματισμός) συνθηκών στην περιοχή. Οι προτάσεις 
ήταν το αποτέλεσμα συνεδρίασης επαγγελματιών της θάλασσας, όλοι γνώστες της περι-
οχής. Αυτές οι προτάσεις είχαν σκοπό να δοθεί δυνατότητα ελλιμενισμού στα περίπου 20 
έως 100 τουριστικά σκάφη που αγκυροβολούν καθημερινά από Μάιο έως Σεπτέμβριο 
στον Όρμο Παροικίας και την περιοχή Λιβάδια. Οι εγκαταστάσεις αυτές θα επέτρεπαν ν’ 
αυξηθεί ο αριθμός των επισκεπτών και να παραταθεί η περίοδος επισκεψιμότητας.

Τα στοιχεία ΣΙΤΕΣΑΠ είναι σαφή: κάθε τουριστικό σκάφος «αφήνει» περί τα 192 ευρώ 
την ημέρα στην τοπική κοινωνία, άρα χωρίς περαιτέρω αύξηση της κίνησης υπολογί-
ζουμε 50 σκάφη Χ 100 ήμερες = 960.000 ευρώ έσοδα για την τοπική κοινωνία, συν 10 
έως 15 μόνιμες θέσεις εργασίας. 

- Ως εκ τούτου, η παρουσίαση αποσπασματικού έργου και όχι η ολοκληρωμένη του 
μορφή δεν μπορεί να είναι θέμα συζήτησης.

Γιατί δεν συζητούνται οι ολοκληρωμένες προτάσεις;
β) Αναφορές σε καιρικές συνθήκες και χρήσεις:
- Στον χάρτη (φωτό) προτεινόμενων εγκαταστάσεων πλωτών μόλων/προβλητών που 

μου κοινοποιήθηκε, έχουν γίνει χειρόγραφες παρατηρήσεις σχετικά με συνθήκες ανέ-
μου. Όποιος τις έκανε δεν έχει απολύτως καμία γνώση των επικρατούντων συνθηκών 
ανέμου στον Όρμο Παροικίας και οφθαλμοφανώς οι παρατηρήσεις αυτές είναι εσφαλ-
μένες (…)». 

Το αρχικό σχέδιο της πρότασης για τις πλωτές εξέδρες
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Ανακοίνωση 
των υπαλλήλων 
της εφορίας Πάρου

Οι υπάλληλοι της εφορίας Πάρου, μετά την αίσια έκ-
βαση που είχε η υπόθεση της αναστολής του κλεισί-
ματος της Δ.Ο.Υ. του νησιού μας, δημοσιοποίησαν την 
παρακάτω ανακοίνωση:

«Χαιρετίζουμε την απόφαση να μην κλείσει η Δ.Ο.Υ. Πά-
ρου, γεγονός που ωφελεί πολλαπλά το νησί μας και εκεί-
νο της Αντιπάρου αλλά και που συστοιχίζεται πλήρως με 
την απλή αριθμητική λογική των οικονομικών μεγεθών 
και της γεωγραφικής ιδιαιτερότητας.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε ολόψυχα όλους εκεί-
νους που συμπαραστάθηκαν στον αγώνα μας, που ήταν 

βέβαια και αγώνας προς όφελος ολόκληρου του Παρια-
νού και Αντιπαριώτικου λαού. 

Ιδιαίτερα εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας στους Δη-
μάρχους Πάρου και Αντιπάρου όπως και στα μέλη των 
δημοτικών συμβούλιών τους, όπως επίσης σε όλους τους 
μαζικούς φορείς του νησιού μας και το πλήθος των ανώ-
νυμων Παριανών πολιτών που με τη συμμετοχή τους μας 
μετέδωσαν ενέργεια και πίστη για το δίκιο του αγώνα μας. 
Μοιραζόμαστε τη χαρά μας με όλους εκείνους που συνε-
τέλεσαν σε μικρό ή μεγάλο βαθμό στο ευνοϊκό αποτέλε-
σμα. Εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά τους πρωταγωνιστές 
αυτής της επιτυχίας και εκείνους που είχαν τον τελευταίο 
και κυρίαρχο λόγο. Όμως θα εμμείνουμε στην παρακατα-
θήκη που αφήνουν στην Παριανή κοινωνία η αγωνιστική 
μας αποφασιστικότητα, η κοινωνική συσπείρωση που πέ-
τυχε και τέλος η αποτελεσματικότητα και εκπλήρωση των 
στόχων μας,

Τελειώνοντας θα θέλαμε να στείλουμε μήνυμα στους 
κατοίκους και τους φορείς των νησιών που, παρά τους 
αγώνες τους, δεν πέτυχαν τους στόχους τους, ότι θα είμα-
στε δίπλα τους γιατί το δίκιο είναι με το μέρος τους».

Ζητούν Παροναξία 
στη «φουλ» σαιζόν

Αυτό που έγινε κατανοητό στη συνεδρίαση του Συμ-
βουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), που πραγ-
ματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, 
ήταν ότι οι περισσότερες εταιρίες διεκδικούν τη δρομο-
λόγηση θερινών δρομολογίων στα νησιά του Αιγαίου, 
αφού τότε έχουν τα μεγαλύτερα οικονομικά κέρδη.

Οι γραμμές «φιλέτο», σύμφωνα με όσα ζήτησαν οι 
εφοπλιστές είναι της Παροναξίας και της Σαντορίνης, 
αλλά και αυτές από Πειραιά, προς Ικαρία και  Σάμο.

Έτσι, το πλοίο «Μυτιλήνη» που σήμερα, βρίσκεται στη 
γραμμή Πειραιά-Σύρου-Ικαρίας-Σάμου, από τον Ιούνιο 
θέλει να βάλει ρότα για Παροναξία, Ίο και Σαντορίνη.

Από την πλευρά της η «Hellenic Seaways», αιτήθηκε 
τη δρομολόγηση του «Ηighspeed 4» στη γραμμή «Πει-
ραιάς-Πάρος-Νάξος- Ίος –Θήρα» από 29/4/2013 έως 
8/9/2013.

Η «Blue Star», ζήτησε από 20/4/2013 τη δρομολό-
γηση του «Δήλος», στη γραμμή Πειραιάς-Σύρος-Τήνος 
-Μύκονος και Πειραιάς-Πάρος-Νάξος-Ίος-Θήρα. 

Τέλος, το πρώτο ταχύπλοο που θα κάνει την εμφά-
νισή του στις Κυκλάδες, είναι όπως έχει παγιωθεί τα 
τελευταία χρόνια, το «Flying Cat 4» στην προσοδοφό-
ρα γραμμή Ηρακλείου-Θήρας-Ίου-Πάρου-Μυκόνου, το 
οποίο πιθανά αναμένεται να δρομολογηθεί από τα τέλη 
Φεβρουαρίου.

Το ΣΔΟΕ ψάχνει 
στην Πάρο, 
Ευρωπαίους 
φοροφυγάδες

Στο μικροσκόπιο μεγάλης δικαστικής έρευνας έχουν 
μπει εκατοντάδες Δυτικοευρωπαίοι, οι οποίοι είναι ιδι-
οκτήτες πολυτελών σπιτιών, κυρίως σε νησιά – μεταξύ 
αυτών και η Πάρος -, αλλά και σε άλλες περιοχές της 
Ελλάδας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Έθνους της Κυρια-
κής», Γερμανοί, Αυστριακοί, Βρετανοί και άλλοι ελέγχο-
νται από τους οικονομικούς εισαγγελείς, το ΣΔΟΕ και τη 
Διεύθυνση Περιφερειακών Ελέγχων, καθώς φέρονται 
ότι νοικιάζουν μέσω διαδικτύου τις πολυτελείς επαύ-
λεις που διαθέτουν έναντι 750 ευρώ την ημέρα, χωρίς 
να δηλώνουν τα εισοδήματα αυτά και χωρίς να πληρώ-
νουν τους αναλογούντες φόρους.

Σημειώνουμε, ότι η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη 
μετά από αποκαλύψεις του βουλευτή επικρατείας του 
ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μανώλη Γλέζου, ο οποίος είχε μιλήσει για 
φοροδιαφυγή μέσω ενοικίασης επαύλεων στην Πάρο. 
Ο κ. Γλέζος, είχε επισκεφθεί και τον ειδικό γραμματέα 

του ΣΔΟΕ και είχε καταγγείλει ότι, με βάση στοιχεία τα 
οποία έχει καταθέσει εδώ και ένα χρόνο στο Δημοτικό 
Συμβούλιο Πάρου, ως μέλος του, υπάρχουν 1.300 πο-
λυτελείς επαύλεις με πισίνες ιδιοκτησίας δυτικοευρω-
παίων, οι οποίες ενοικιάζονται μέσω διαδικτύου έναντι 
750 ευρώ ημερησίως.

«Αγκάθι» στην έρευνα (σύμφωνα με το «Έθνος της 
Κυριακής») που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι το ότι πολλά 
από τα σπίτια τα οποία έχουν ήδη ελεγχθεί φέρονται να 
ανήκουν σε off shore εταιρείες, με αποτέλεσμα να είναι 
δύσκολο, σε αυτή τη φάση, να βρεθούν οι πραγματικοί 
ιδιοκτήτες. Ένα ακόμη πρόβλημα είναι το γεγονός ότι οι 
ξένοι ιδιοκτήτες των πολυτελών ακινήτων δε δηλώνουν 
πουθενά ότι τα νοικιάζουν, αλλά εμφανίζουν τους ενοι-
κιαστές - που συνήθως είναι επίσης ευκατάστατοι δυ-
τικοευρωπαίοι - ως φίλους τους οποίους φιλοξενούν. 
Κλιμάκια του ΣΔΟΕ και της Διεύθυνσης Περιφερειακών 
Ελέγχων «χτενίζουν» το ιντερνέτ, προσπαθώντας μέσω 
αγγελιών ενοικίασης επαύλεων σε ελληνικά νησιά να 
πιάσουν τους ξένους ιδιοκτήτες που φοροδιαφεύγουν.

Ακόμα, σύμφωνα με πληροφορίες, εντοπίστηκαν αρ-
κετές περιπτώσεις Γερμανών, Αυστριακών κλπ, οι οποί-
οι ενοικίαζαν μέσω αγγελιών τις πολυτελείς επαύλεις 
που διαθέτουν σε ελληνικά νησιά. Όμως και σε αυτές 
τις περιπτώσεις οι ξένοι ιδιοκτήτες των πολυτελών ακι-
νήτων καταφέρνουν σε αρκετές περιπτώσεις να ξεγλι-
στράνε, εκμεταλλευόμενοι το ισχύον φορολογικό καθε-
στώς στη χώρα μας, το οποίο ορίζει ότι ο ιδιοκτήτης του 
ακινήτου που το νοικιάζει έχει χρονικό περιθώριο να 
καταθέσει το συμβόλαιο στην εφορία 30 ημερών, από 
την ημέρα σύστασής του.

Ό,τι απέμεινε, έχει 
αξία να σωθεί

Τρία χρόνια μάχες πρώτης γραμμής. Μιας γραμμής 
που πηγαίνει κάθε φορά λίγο πιο πίσω. Με τις δυνά-
μεις να συρρικνώνονται κάθε φορά. Με τα κουράγια 

να λιγοστεύουν. Με τους 
στόχους να γίνονται όλο 
και πιο μικροί. 

Αυτά που δεν συζητά-
γαμε χθες, γίνονται αιτή-
ματα αγώνα. Δεχτήκαμε 
τη μείωση του μισθού, 
ήρθε η κατάργηση των 
επιδομάτων. Ξαναδεχτή-
καμε μείωση, ήρθε η κα-
τάρρευση όλων των κοι-
νωνικών υπηρεσιών.

Δεχτήκαμε την εκ περι-
τροπής εργασία, τη «μαύ-
ρη» εργασία για «να σωθεί 

η επιχείρηση», μείναμε απλήρωτοι μήνες, βγάλαμε 
μπλοκάκι, και ήρθε μια καταιγίδα φόρων και πήρε οι-
κονομίες και κόπους ετών. Κατεβάσαμε κεφάλι στην 
απόλυση, στην εφεδρεία, στην εθελουσία έξοδο, 
στην αναμονή λόγω άρθρου 99. Ήρθε η μείωση του 
επιδόματος ανεργίας, του χρόνου που μπορείς να το 
πάρεις, η δυνατότητα να το πάρεις... 200.000 άτομα 
με επίδομα ανεργίας... 1.500.000 άτομα οι άνεργοι!

Τρέξαμε στα συσσίτια, άλλοι για να προσφέρουμε 
και άλλοι αφήνοντας πίσω την χαμένη αξιοπρέπεια 
για να επιβιώσουμε. Περιμένουμε την απόφαση για 
το τι θα κάνουνε μιας και δεν πληρώνουμε πλέον 
φόρους και χαράτσια. Όχι γιατί γίναμε επαναστάτες... 
Δεν έχουμε. Είδαμε τα παιδιά μας να λιποθυμάνε από 
την πείνα στα σχολεία, και εμείς κοιτάξαμε απλά να 
τους δώσουμε με συσσίτια τύπου κατοχής ένα σά-
ντουιτς και μια πορτοκαλάδα!. Τα είδαμε τριγυρνά-
νε άσκοπα με ένα πτυχίο κρυμμένο ζητώντας «μια 
δουλειά» για «όσα να ’ναι… και χωρίς λεφτά! για 
να δείτε ότι αξίζω».

«Για να δείτε ότι αξίζω!». Μια γενιά χωρίς αυτο-
πεποίθηση, χωρίς μέλλον χωρίς το πτυχίο ανά χεί-
ρας. Η επίδειξή του είναι άσκοπη και φέρνει ακριβώς 
το αντίθετο αποτέλεσμα!

Είδαμε τα νοσοκομεία να καταρρέουν, πληρώσαμε 
είσοδο 5 ευρώ και ετοιμαζόμαστε να πληρώσουμε 
25 ευρώ! Μπήκαμε στις ουρές για να πάρουμε μια 
συνταγή, και όταν έφτασε η σειρά μας ακούσαμε 
το «νούμερα τέλος!».

Είδαμε τα κλειστά καλοριφέρ στα σχολεία και τρέ-
ξαμε να τσοντάρουμε από το υστέρημά μας, ή να 
κρυφτούμε όταν δεν υπήρχε ούτε και αυτό. Τώρα 
πέφτουμε σε έναν ωκεανό αγριεμένο χωρίς σωσίβιο. 
Από 1ης Απριλίου συλλογικές συμβάσεις τέλος. ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ! Και πρέπει πάλι να παλέψουμε αφού έχου-
με αφήσει την πρώτη γραμμή άμυνας, την δεύτερη... 
την πέμπτη... την δέκατη... Ό,τι απέμεινε δεν έχει αξία 
πια να σωθεί. Τους αφήσαμε και προχωρήσανε πολύ. 
Τους αφήσαμε να μας κοροϊδέψουνε. Δεχτήκαμε την 
«επιστροφή» τους και τα καθρεφτάκια που μας πε-
τάνε...

 
Συζητούσαμε και συζητάμε περί «ανέμων και υδά-

των», και μαλώνουμε για αυτά, όταν η προέλασή 
τους ισοπεδώνει τα πάντα.

Αν δεν επανακαθορίσουμε τους στόχους μας, αν 
δεν βάλουμε τις γραμμές μας πολύ μπροστά και αν 
δεν μπορέσουμε να τις στηρίξουμε θα κάνουμε άλλο 
ένα βήμα πίσω.

Και πίσω πλέον υπάρχει μόνο γκρεμός.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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Ο κ.Γ. Ραγκούσης με μία συνέντευξη «ποταμό» στην εφημερίδα μας εξηγεί άγνω-
στες πτυχές της πορείας του έργου του νέου αεροδρομίου και συγχρόνως δίνει απα-
ντήσεις σε διάφορα ερωτήματα που έχουν διατυπώσει αρκετοί συμπολίτες μας.

Κυρίως όμως, ο κ.Γ. Ραγκούσης διατυπώνει και ορισμένες προσωπικές του σκέ-
ψεις για όλα όσα έχουν ακουστεί σε βάρος του και βέβαια για τα της τοπικής πολιτικής 
ζωής.

Το αεροδρόμιο

Το νέο αεροδρόμιο είναι το πιο μεγάλο έργο που έχει γίνει στην Πάρο και 
γιατί;

Γ.Ρ: «Είναι χωρίς αμφιβολία το πιο μεγάλο έργο και αυτό προκύπτει ως συμπέρα-
σμα όχι μόνον μέσα από τον προϋπολογισμό του, που είναι μακράν ο μεγαλύτερος, 
23 εκ. ευρώ περίπου, - δηλαδή, 8 δις πάλαι ποτέ δραχμές. Μέχρι τώρα το μεγαλύτερο 
έργο στην Πάρο, ήταν η κατασκευή του ΧΥΤΑ, που είχε προϋπολογισμό 3 εκ. ευρώ-
Αλλά δεν είναι το μεγαλύτερο έργο μόνο βάση του προϋπολογισμού».

Δηλαδή;
Γ.Ρ: «Είναι κυρίως, βάση της προστιθέμενης αξίας του για το νησί. Μία προστιθέ-

μενη αξία ανυπολόγιστη, διαρκής και  ουσιαστική. Στην οικονομική επιστήμη έργα 
τέτοιας κλίμακας θεωρούνται πόλοι ανάπτυξης. Δηλαδή, είναι από μόνα τους ικανά 
να δημιουργήσουν μία αναπτυξιακή ώθηση σε μία οικονομία, πόσο μάλλον σε μία το-
πική οικονομία. Προσωπικά θεωρώ ιδιαίτερης σημασίας για το νησί ότι το αεροδρό-
μιο συμπίπτει χρονικά με ένα άλλο έργο - που κατά τη γνώμη μου είναι επίσης, πολύ 

μεγάλο - και είναι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Έτσι, δεν έχουμε μόνον ένα θηριώ-
δη κινητήρα ανάπτυξης -μια μηχανή τούρμπο όπως είναι το αεροδρόμιο- χωρίς ένα 
σχέδιο, ένα πλαίσιο κανόνων δηλαδή, για το που θα στρέψουμε αυτή την ανάπτυξη. 
Υπάρχουν τέτοια παραδείγματα ισχυρής οικονομικής ώθησης που δόθηκε σε περιο-
χές που το μετάνιωσαν πικρά μετά από κάποιες δεκαετίες. Όπως σε κάποια Ελληνικά 
νησιά  αλλά και χώρες όπως η Ισπανία. Εκεί, κατέστρεψαν το φυσικό περιβάλλον 
νομίζοντας ότι μέσα από εκεί θα έρθει η ανάπτυξη. Άρα, ο συνδυασμός των δύο -νέο 
αεροδρόμιο και Γ.Π.Σ.- είναι ο καλύτερος συνδυασμός που μπορούσε να υπάρξει. 
Διότι με το αεροδρόμιο έχουμε ανάπτυξη ενώ με το Γ.Π.Σ. έχουμε προσδιορίσει τον 
τύπο της ανάπτυξης που θέλουμε. Πρόκειται για ένα συνδυασμό που πρωτίστως δεν 
αυξάνει την ποσότητα αλλά αναβαθμίζει την ποιότητα. Δηλαδή, ό,τι σημαντικότερο για 
το μέλλον της νέας γενιάς της Πάρου».

Το αεροδρόμιο θα φέρει χρήμα μέσω τουρισμού ή μέσω περισσότερης μό-
νιμης κατοικίας.

Γ.Ρ.: «Εγώ, έχω να πω ότι μετά την είδηση κατασκευής του νέου αεροδρομίου 
ήδη εκδηλώνεται ποικιλοτρόπως έντονο ενδιαφέρον για την Πάρο. Ήδη, τώρα που 
μιλούμε, η αξία του νησιού έχει αυξηθεί. Άρα και η αξία κάθε ιδιωτικής περιουσί-
ας πάνω στην Πάρο. Γιατί, αν πεις έχω ένα σπίτι, ένα οικόπεδο μία επιχείρηση στην 
Πάρο και σου κάνουν την ερώτηση «έχει αεροδρόμιο η Πάρος;» και απαντήσεις όπως 
απαντούσες μέχρι τώρα, τότε αυτή σου η περιουσία έχει μία συγκεκριμένη αξία. 
Αντίθετα, αν πεις ότι έχω ένα σπίτι ή μία επιχείρηση στην Πάρο όπου πλέον κατα-
σκευάζεται ένα σύγχρονο και ασφαλές αεροδρόμιο τότε η αξία αυτή αναμφισβήτητα 
απογειώνεται. Και μόνο λοιπόν ότι κατασκευάζεται αεροδρόμιο, αυτό, έχει αυξήσει 
την αξία του νησιού».

«Ραγκούσης για την Πάρο 
τέλος... πολιτικά»
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Οι αντιδράσεις στην Πάρο

Γιατί σε κάποιους υπάρχουν 
αντιδράσεις γι’ αυτό το έργο;

Γ.Ρ.: «Αντιδράσεις τι τύπου;».

Αντιδράσεις του τύπου «το έργο 
είναι ψεύτικο».

Γ.Ρ.: «Α, τέτοιου τύπου...»

Ναι...
Γ.Ρ.: «Δηλαδή, το θεωρούν ψεύτικο 

ότι δεν θα γίνει κλπ;».

Ναι!
Γ.Ρ.: «Εγώ, δεν μπορώ να το εξη-

γήσω και ειλικρινά ούτε με ενδιαφέ-
ρει πλέον να προσπαθήσω να πείσω 
τον οποιονδήποτε. Σέβομαι και δεν 
προσβάλω τη νοημοσύνη αυτών που 
θα μας διαβάσουν, αλλά και τη δική 
σας που μιλάμε. Αλίμονο, αν για ένα 
έργο τόσο μεγάλης αξίας και σημασί-
ας - που όποιος θέλει μπορεί να δει την υλοποίησή του με τα μάτια του - έπρεπε να 
επιχειρηματολογήσω. Ο καθένας ας λέει και ας πιστεύει ό,τι νομίζει, αλλά όλοι αυτοί 
ας θυμούνται ότι όποιος αποφάσισε να συγκρουστεί με την πραγματικότητα στο τέλος 
απλώς… έσπασε τα μούτρα του».

Λένε ότι είναι κάποιες λακκούβες στο δρόμο, αυτό που γίνεται από τον 
Ραγκούση.

Γ.Ρ.: «Ακούστε. Θα πω κάτι σε ό,τι μ’ αφορά. Ο καθένας μπορεί να έχει μία οπτική για 
τη διαδρομή μου, για την προσφορά μου για τα υπέρ, τα κατά, τα πλεονεκτήματα, τα 
μειονεκτήματα. Άλλωστε, η πολιτική μου διαδρομή, προφανώς δεν έχει περάσει απα-
ρατήρητη. Νομίζω όμως, ότι όποια γνώμη και αν έχει για μένα δεν μπορεί να με κα-
τηγορήσει ότι είπα κάτι που δεν έγινε .Δεν υπάρχει τέτοιο παράδειγμα. Ήταν πρέπει να 
πω, αυτό, ένα στοιχείο της φιλοσοφίας μου στην πολιτική ζωή. Να μην υπερβάλλω, να 
μη λέω ψέματα. Πάντα, πρώτα έπαιρνα υπογραφές στα έγγραφα, αποφάσεις κλπ και μετά 
έκανα τις ανακοινώσεις. Θυμηθείτε με ως δήμαρχο. Ποτέ δεν πήρα το παραμικρό ρίσκο 
να πω πράγματα για τα οποία δεν ήμουν 100% βέβαιος. Και εν πάση περιπτώσει, ειδικά 
για ένα θέμα τόσο μεγάλο που δεν επιδέχεται πια, ούτε κοροϊδίας των Παριανών, ούτε 
μισής αλήθειας, ούτε καμίας προχειρότητας.

Επιτρέψτε μου όμως και κάτι ακόμη. Στο τέλος-τέλος και χωρίς το αεροδρόμιο 
νομίζω ότι έχω κάνει τόσα πολλά γι’ αυτό το νησί, που δεν είχα κανένα άγχος, για να 
πω «να το αεροδρόμιο» και έτσι να αποδείξω ότι είμαι χρήσιμος για τούτο τον τόπο. 
Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω».

Το άγνωστο ιστορικό

Υπάρχει ένα μεγάλο ερωτηματικό σε πολλούς. Γιατί αυτή η απόφαση (αε-
ροδρόμιο) πάρθηκε την τελευταία ημέρα, πριν την αναχώρηση από το Υπουρ-
γείο Υποδομών;

Γ.Ρ.: «Έχει ενδιαφέρον αυτό και ας το πούμε μ’ ένα γρήγορο ιστορικό του έρ-
γου. Πρώτη μεγάλη αλήθεια - που και εμέ-
να όταν βρέθηκα απέναντί της - με εξέπληξε 
αρνητικά. Αν δεν πήγαινα στο συγκεκριμένο 
υπουργείο ως υπουργός, αεροδρό-
μιο δεν θα είχε δημοπρατηθεί. Για να 
καταλάβετε τι εννοώ αρκεί να σας πω 
ότι από την πρώτη σχεδόν βδομάδα 
στο Υπουργείο Εσωτερικών ήμουν σε 
επαφή με τον τότε συνάδελφο υπουρ-
γό Υποδομών, για το αεροδρόμιο της 
Πάρου. Έπαιρνα συνεχείς διαβεβαιώσεις «ναι 
προχωράμε, ναι προχωράμε». Λοιπόν σας 
λέω καθαρά πως τον Ιούνιο του 2011 η κατά-
σταση που βρήκα ήταν η εξής:

Πρώτον: είχε κλείσει το ΕΣΠΑ, είχε γίνει κατανομή των έργων σε ό,τι αφορά τα αε-
ροδρόμια που θα χρηματοδοτούνταν και η Πάρος δεν περιλαμβανόταν.

Δεύτερον: σε επίπεδο μελετών προβλεπόταν ένα ενιαίο έργο (διάδρομος, κτιριακό) 
αλλά στο κτιριακό δεν είχε καν ξεκινήσει η μελέτη.

Τρίτον: οι απαλλοτριώσεις όταν έγιναν  είχαν νομικό πρόβλημα με αποτέλεσμα να 
είναι και αυτές στον «αέρα».

Και τι γίνεται τον Ιούνιο του 2011;
Γ.Ρ.: «Από τότε λοιπόν, ξεκίνησε μία εντατική προσπάθεια. Έπρεπε να βρεθούν 

χρήματα δεδομένου ότι το ΕΣΠΑ είχε κλείσει, να τελειώσουν οι μελέτες για να μπορεί 
το έργο να δημοπρατηθεί και να λυθεί το νομικό πρόβλημα των απαλλοτριώσεων.

Τελικά τι έγινε; 
Γ.Ρ.: «Σας λέω λοιπόν -και για πρώ-

τη φορά στους πολίτες του νησιού- ότι 
χρειάστηκε μέχρι ειδική νομοθετική 
ρύθμιση για το αεροδρόμιο της Πά-
ρου. Μάλιστα, η νομοθετική ρύθμιση 
για τις απαλλοτριώσεις του αεροδρο-
μίου εισήχθη στη Βουλή μαζί με το 
περίφημο πολυνομοσχέδιο που είχε 
μέσα και το περίφημο χαράτσι Βενι-
ζέλου. Κοιτάξτε τώρα πως τα φέρνει 
η ζωή. Εάν δεν ψηφιζότανε εκείνος ο 
νόμος -όπως λογικά πολλοί Έλληνες 
επιθυμούσανε να συμβεί- θα χάναμε 
τη δυνατότητα να ψηφιστεί και η διά-
ταξη του Υπουργείου Υποδομών που 
έλυνε το πρόβλημα των απαλλοτριώ-
σεων. Χωρίς λύση αυτού του προβλή-
ματος δεν θα μπορούσαμε να πάμε 
ούτε βήμα παρακάτω. Αυτό λοιπόν 
έγινε μέσα στον Οκτώβριο του 2011. 
Έτσι μόνον μπορέσαμε να προχωρή-
σουμε στη δημοπράτηση του έργου».

Τα χρήματα πως βρέθηκαν;
Γ.Ρ.: «Από εθνικούς πόρους και από το σπατόσημο. Με την ευκαιρία να πούμε 

και το εξής που έχει αλλάξει. Πολλοί νομίζουν ότι επειδή υπάρχει κρίση χρέους, δεν 
υπάρχουν χρήματα και άρα ένα έργο που ξεκινάει μπορεί να μην τελειώσει. Αυτό θα 
μπουρούσε να συμβεί πριν το 2009. Τώρα πια, για να δημοπρατηθεί ένα έργο πρέπει 
να υπάρχει το σύνολο των χρημάτων, γιατί διαφορετικά αν δεν υπάρχει, αυτό οδη-
γεί στη «μαύρη» τρύπα του προϋπολογισμού και άρα στην αναπαραγωγή της κρίσης 
χρέους».

Αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω είναι, γιατί το έργο είναι «σπαστό». 
Πρώτα το πεδίο ελιγμών και έπειτα δημοπράτηση των κτιρίων. Δεν το κατα-
λαβαίνω.

Γ.Ρ.: «Αν δεν είχε προκηρυχτεί η πρώτη φάση, όσο ήμουν στο υπουργείο, το 
έργο θα έμενε πάλι στις καλένδες για δεκαετίες. Έπρεπε να πάρω μία απόφαση και 
την πήρα λέγοντας: «ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΝΑ ΕΚΤΕΘΩ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΣΤΟ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΝΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΕΙ».

Ωραία. Τι μας διασφαλίζει όμως, ότι θα έχουμε τα χρήματα και για το 
υπόλοιπο έργο;

Γ.Ρ.: «Τώρα, είναι υποχρεωτικό. Και απόδειξη γι’ αυτό που λέω είναι ότι 
η Υ.Π.Α. ολοκληρώνει την προμελέτη για ένα κτίριο εξυπηρέτησης επιβατών 
6.000 τ.μ. Η δημοπράτησή του πρέπει να αναμένεται τους επόμενους μήνες».

Υπάρχει πιθανότητα να μείνει ένα πεδίο ελιγμών στο πουθενά;
Γ.Ρ.: «Αυτό το ενδεχόμενο δεν υπάρχει. Τώρα πια, το Ελληνικό Κράτος δεσμεύτηκε. 

Είναι υποχρεωμένο πλέον να ολοκληρώσει το έργο. Βέβαια, αυτό σε καμία περίπτω-
ση δεν σημαίνει πως το έργο θα εξελιχθεί χωρίς δυσκολίες και μικροπροβλήματα».

Ισχυρίζονται μερικοί ότι η μόνη διασφάλιση ήταν να μπει στο ΕΣΠΑ και όχι 
στο Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων.

Γ.Ρ.: «Αυτά τα λένε όσοι δε γνωρίζουν».

Μπορούσε να μπει στο ΕΣΠΑ;
Γ.Ρ.: «Τότε όχι, σας το είπα. Στο μέλλον μπο-

ρεί. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ότι 
από τη στιγμή που το έργο ξεκίνησε 
θα ολοκληρωθεί υποχρεωτικά. Τώρα 
είναι δεσμευμένο το Ελληνικό Κράτος, 
να κάνει και το κτίριο».

Κάποιοι εκφράζουν τις ανησυχί-
ες τους ότι με τα τσάρτερ θα έρθει 

στην Πάρο «φθηνός» τουρισμός.
Γ.Ρ.: «Αυτό, δεν είναι αλήθεια. Ο «φθηνός» 

μαζικός τουρισμός ερχόταν στην Πάρο, με τα 
«τσάρτερ της ακτοπλοΐας» που είχαμε κάποτε».

Ο «Καλλικράτης» - Οι ενστάσεις

Να έρθουμε στα του Δήμου μας στον «Καλλικράτη» και τα αυτοδιοικητικά. 
Πώς τα βλέπετε τα πράγματα;

Γ.Ρ.: «Να με θυμηθείτε. Θα περνούν τα χρόνια, θα περνούν οι θητείες και μείζονα 
αλλαγή στα δομικά στοιχεία της αρχιτεκτονικής του «Καλλικράτη», δε θα γίνει από 
καμία κυβέρνηση. Βγήκε και πρόσφατα η απόφαση του Σ.τΕ. που απέρριψε όλες τις 
προσφυγές που είχαν γίνει κατά του Νόμου. Πολλά μικρά θα αλλάξουν, γιατί η ζωή 
γεννάει προβλήματα, νέες καταστάσεις και ανάγκες. Κάτι σημαντικό όμως στον «Καλ-
λικράτη» δεν θα αλλάξει».

Όσο και αν δύσκολα μπορεί
να το κατανοήσει κάποιος,

τους ανθρώπους και τον τόπο σου
ορισμένες φορές

τους βοηθάς αποχωρώντας
και όχι παραμένοντας
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Πάντως, τον τελευταίο καιρό στο δημοτικό συμβούλιο Πάρου, όλο και ακού-
γονται φωνές κατά της μεταρρύθμισης και ουσιαστικά οι φωνές ακούγονται 
γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογοι πόροι από το Κράτος.

Γ.Ρ.: «Μία προσέγγιση ορθολογική και χωρίς πολιτικές σκοπιμότητες θα οδηγούσε 
στο ακριβώς αντίθετο συμπέρασμα. Τι εννοώ; Ακριβώς τώρα, που έχουμε περικο-
πές, αν δεν είχαμε προλάβει να μεταρρυθμίσουμε  την αυτοδιοίκηση, αυτή  θα είχε 
καταρρεύσει. Ας φανταστούμε μ’ αυτές τις περικοπές στην αυτοδιοίκηση να έπρεπε 
να συντηρηθούν ακόμη 700 Δήμοι, 50 και πλέον Νομαρχίες και τα Επαρχεία τους κα-
θώς και να έχουμε να 
συντηρήσουμε και άλ-
λες 4.500 δημοτικές 
επιχειρήσεις με τα στε-
λέχη τους και τα λει-
τουργικά τους έξοδα 
.Σας θυμίζω ακόμα, ότι ο «Καλλικράτης» έγινε πριν το μνημόνιο και πριν την τρόικα. 
Ήταν μία τελείως εθνική απόφαση για την οποία ανέλαβα την πλήρη πολιτική ευθύνη. 
Εγώ, ποτέ δε βγήκα να πω κάνω τον «Καλλικράτη», γιατί με υποχρεώνει η τρόικα. 
Αν δεν είχε θεσμοθετηθεί η νέα αρχιτεκτονική του «Καλλικράτη» τι θα είχε γίνει με 
μαθηματική ακρίβεια; Θα είχε έρθει στη συνέχεια η τρόικα και θα επέβαλλε το δικό 
της «Καλλικράτη». Θα μας επέβαλλαν το δικό τους σύστημα, ντροπιάζοντας την αυτο-
διοίκηση και το πολιτικό σύστημα ακόμη μια φορά».

Μεταφέρθηκαν όμως υπηρεσίες από τις Νομαρχίες στους Δήμους, δίχως να 
συνοδευτούν με τους ανάλογους πόρους.

Γ.Ρ.: «Όχι, δεν είναι έτσι. Η μεγαλύτερη μεταφορά πόρων που έγινε ποτέ 
στην ιστορία της αυτοδιοίκησης, πραγματοποιήθηκε με τον «Καλλικράτη». Αρ-
κεί μόνον η αναφορά στο ΕΣΠΑ. Το ΕΣΠΑ, είναι δισεκατομμύρια τα οποία πέρα-
σαν από το κεντρικό κράτος, στη διαχείριση της αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι πόροι 
που μεταφέρθηκαν. Δεν είναι χαρτιά. Είναι ένας πακτωλός χρημάτων. Ακόμα, δεν 
υπήρξε μεταφορά αρμοδιότητας χωρίς αυτή να ακολουθηθεί από τη μεταφο-
ρά του προσωπικού που την ασκούσε. Δεν κρατήσαμε το προσωπικό στο Κρά-
τος και δώσαμε μόνο τις αρμοδιότητες. Αυτό που συνέβηκε δεν είχε να κάνει 

με τις αρμοδιότητες του «Καλλικράτη». Είχε να κάνει με την απόφαση της κυβέρ-
νησης από ένα σημείο και μετά, να μειώσει τους πόρους ανεξαρτήτως αρμοδι-
οτήτων και για αρμοδιότητες που είχε η αυτοδιοίκηση και πριν τον «Καλλικράτη». 
Αυτό που βιώνει η αυτοδιοίκηση σήμερα, και είναι πράγματι η περικοπή των πιστώ-
σεων προς αυτή, δεν αφορά τις καινούργιες αρμοδιότητες, αλλά αφορά πρωτίστως 
τις βασικές αρμοδιότητες που είχε η αυτοδιοίκηση και πριν τον «Καλλικράτη». Άρα, ο 
περαιτέρω περιορισμός των πόρων προς την αυτοδιοίκηση, που είναι λάθος κατά τη 
γνώμη μου, είναι ανεξάρτητος από τη θεσμική αλλαγή  του «Καλλικράτη».

Πως βλέπετε την 
τοπική αυτοδιοίκηση 
στο νησί μας;

Γ.Ρ.: «Την παρακο-
λουθώ πάντα, με ιδιαί-

τερο ενδιαφέρον, δίχως αυτό να σημαίνει ότι αναμειγνύομαι. Επίσης, και αυτός, είναι 
ένα μύθος, που κυκλοφορεί και με την ευκαιρία να το πούμε και αυτό. Δεν έχω καμία 
ανάμειξη. Καταρχάς, όσο καιρό ήμουν υπουργός, δεν είχα το περιθώριο του χρόνου 
ούτε να ενημερώνομαι τις περισσότερες φορές. Στη συνέχεια μάθαινα τα περισσότερα. 
Αλλά, και τώρα που έχω χρόνο, δεν έχω καμία ανάμειξη. Όσο και να σας κάνει και 
εσάς εντύπωση, σας βεβαιώ ότι με το Χρήστο (Βλαχογιάννης), οι επαφές μας όλο 
αυτό το διάστημα ήταν ελάχιστες και οι επικοινωνίες μας και μόνο, για τα θέματα που 
έπρεπε εγώ να βοηθήσω, για να προχωρήσουν στο νησί και άπτονταν αρμοδιοτήτων 
κυβερνητικών και κρατικών. Γιατί ξέρετε, έχει κατασκευαστεί αυτός ο μύθος ότι εγώ 
είμαι πίσω από το Χρήστο, που κάθε τι που κάνει με ρωτάει κλπ. Αυτά, είναι παραμύ-
θια της Χαλιμάς. Κυριολεκτικά δηλαδή. Είναι ανοησίες. Ούτε στο χαρακτήρα μου είναι, 
ούτε στο χαρακτήρα Βλαχογιάννη. Συν ότι δεν το είχε ποτέ ανάγκη ο Χρήστος. Γιατί 
ως δήμαρχος, όπως έχει αποδείξει, είναι ικανός να ανταποκριθεί επάξια στο ρόλο 
του. Δεν έχει ανάγκη ούτε από «μπαμπάδες», ούτε από πάτρωνες. Από συνεργασία 
με υπουργούς και με κυβερνητικά στελέχη, είχε, έχει και θα έχει, όπως ο κάθε δή-
μαρχος. Και εγώ είχα συνεργασία  με υπουργούς του ΠΑΣΟΚ, όσο τους πρόλαβα - 
και μετά της ΝΔ - με ξεχωριστή περίπτωση έναν σπάνιο πολιτικό τον Γ. Σουφλιά που 
εκτιμώ βαθιά».

Το ελληνικό κράτος δεσμεύτηκε.
Είναι υποχρεωμένο πλέον να ολοκληρώσει το έργο

ΦΩΤΟ: R. van der Most
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Η αποχώρηση από το ΠΑΣΟΚ

Τώρα, άστεγος πολιτικά;
Γ.Ρ.: «Άστεγος, σε ό,τι αφορά τις 

αρχές μου και τις αξίες στις οποίες πι-
στεύω, όχι. Στεγασμένος στις ίδιες αρ-
χές και τις ίδιες αξίες. Η αποχώρησή 
μου από το σημερινό ΠΑΣΟΚ ήταν μία 
συνειδητή απόφαση».

Η λίστα Λαγκάρντ ήταν η αφορ-
μή;

Γ.Ρ.: «Για εμένα δεν ήταν αφορ-
μή, ήταν αιτία η απαράδεκτη πολιτικά 
διαχείριση που έγινε από την αρχή 
μέχρι το τέλος της υπόθεσης αυτής. 
Δεν ήταν λοιπόν, μια αφορμή για να 
δηλώσω την αποχώρησή μου από το 
ΠΑΣΟΚ. Είναι από μόνο του ένα κο-
λοσσιαίο θέμα. Γιατί, ειδικά, σε μία συ-
γκυρία που έχεις περικόψει μισθούς 
και συντάξεις - που υπάρχουν και εδώ 
στην Πάρο ένα σωρό συμπολίτες μας 
που τόσο δύσκολα καταφέρνουν να 
ανταπεξέρχονται στις υποχρεώσεις 
της καθημερινότητας -, δεν είναι δυ-
νατόν να έχεις στα χέρια σου μια λίστα 
μεγαλο-καταθετών στην Ελβετία και 
να μην μας έχεις πει σ’ εμάς τίποτα... 
που καθόμαστε στο ίδιο τραπέζι. Δεν 
μας είχαν πει τίποτα, ούτε ο ένας, ούτε 
ο άλλος... Και πολλοί περισσότερο να 
μην την έχεις αξιοποιήσει...».

Συγνώμη, αλλά αυτό, δεν μπορώ 
να το καταλάβω. Πως είναι δυνα-
τόν να μετέχουν...

Γ.Ρ.: «Πολύ απλό».

...Να μετέχουν 4-5 πρωτοκλασά-
τοι υπουργοί και  να αποκρύπτο-
νται τέτοια πράγματα. Δεν μπορώ 
να το κατανοήσω.

Γ.Ρ.: «Κοιτάξτε...»

Δηλαδή, ο πολύς ο κόσμος δεν 
το πιστεύει. Δεν μπορεί να το κα-
ταλάβει.

Γ.Ρ.: «Πολιτικά και ηθικά ήταν 
υποχρεωμένοι να μας ενημερώ-
σουν. Δεν το έκαναν ούτε επίσημα, 
ούτε άτυπα. Το θέμα της φοροδια-
φυγής είναι μείζον θέμα. Στην πραγματικότητα 
είναι η κόκκινη γραμμή που ορίζει την ηθική στην πολιτική. Γι’ αυτό, είναι ιστορικές 
και απαράγραπτες οι πολιτικές ευθύνες απέναντι στον τόπο και στη δημοκρατική πα-
ράταξη και του Παπακωνσταντίνου και του Βενιζέλου».

Αφού έχει αυτούς, η Πάρος, δε με χρειάζεται

Πριν έρθω να σας συναντήσω για τη συνέντευξη ένας φίλος μου είπε, να 
σας πω να κατεβείτε και πάλι ως υποψήφιος δήμαρχος στο νησί, το 2014. Τι 
να του απαντήσω;

Γ.Ρ.: «Τον ευχαριστώ πολύ να του πείτε, αλλά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα για 
κάτι τέτοιο».

Τόσο απλά; Προβοκατόρικη ήταν η ερώτησή μου. Δεν υπήρξε το παραπάνω 
γεγονός.

Γ.Ρ.: «Τόσο απλά. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση, καμία τέτοια σκέψη. Το αντίθε-
το. Τώρα που η κατασκευή του νέου αεροδρομίου ξεκίνησε αποφάσισα να 
σας ανακοινώσω μια οριστική μου απόφαση. Όχι μόνον δεν θα είμαι υποψή-
φιος αλλά «Ραγκούσης για την Πάρο τέλος...πολιτικά». Όσο και αν δύσκολα μπο-
ρεί κανείς να το κατανοήσει, τους ανθρώπους και τον τόπο σου ορισμένες φο-
ρές τους βοηθάς αποχωρώντας κι όχι παραμένοντας. Έτσι και αλλιώς η Πάρος 
δεν έχει τέλος, ο καθένας μας όμως έχει. Άλλωστε, η Πάρος, έχει στη διάθεσή 
της τους υβριστές μου, τι να με κάνει εμένα; Αφού έχει αυτούς, δε με χρειάζεται».  

Οι επιθέσεις έχουν τέλος;
Γ.Ρ.: Οι δικοί μου άνθρωποι, οι φίλοι μου, οι συνεργάτες μου, όσοι μπορεί κάποτε 

να τόλμησαν να μιλήσουν θετικά για εμένα, καθώς και εγώ προσωπικά έχουμε υπο-
στεί αδιαμαρτύρητα εδώ και πολύ καιρό απίστευτες επιθέσεις».

Για παράδειγμα;
Γ.Ρ.: «Δυστυχώς τα παραδείγματα 

είναι πολλά αλλά αυτό που έχει αξία εί-
ναι να υπογραμμίσω πως αν οι παρα-
δοσιακοί, καλοί παριανοί, οι λεγόμε-
νες υγιείς δυνάμεις δεν αντιδράσουν 
ιδίως αν οι νέοι παριανοί και παρια-
νές δεν ενεργοποιηθούν, η κοινωνία 
της Πάρου πλέει πλησίστια προς τις 
«πόρτες» της. Πραγματικά κινδυνεύ-
ει από τα κάθε λογής σκουπίδια που 
επιδιώκουν να επικρατήσουν σε όλες 
τις εκφάνσεις της δημόσιας και συλλο-
γικής της ζωής. Γι’ αυτό απαιτείται μια 
συστηματική αντίδραση σε όλες εκεί-
νες τις πρακτικές και αντιλήψεις που 
μολύνουν και δηλητηριάζουν τη μικρή 
τοπική κοινωνία της Πάρου».

Επιμένω, δώστε μας ένα παρά-
δειγμα.

Γ.Ρ.: «Δεν θα αναφέρω όσα θλιβερά 
κάποιοι καθοδηγητές ή καθοδηγού-
μενοι είπαν, έγραψαν σε χαρτί, ή και 
άνανδρα σε τοίχους, εναντίον μου το 
τελευταίο διάστημα. Άθλιες επιθέσεις 
που θα αντιστοιχούσαν μόνον σε κά-
ποιον που έχει κάνει το μεγαλύτερο 
κακό σε αυτό το νησί. Επιθέσεις μάλι-
στα από ορισμένους που μέχρι πέρυσι 
εμφανίζονταν ως αγανακτισμένοι κάτι 
που, όλο τυχαία, ξέχασαν τους τελευ-
ταίους μήνες ενώ πολλαπλασιάστηκαν 
οι περικοπές εισοδημάτων. Προφανώς 
επρόκειτο για επαγγελματίες αγανα-
κτισμένους, όπως λέμε  επαγγελματί-
ες πολιτικοί και επαγγελματίες ψεύτες 
-και προφανώς δεν εννοώ τη μερίδα 
των Ελλήνων που δικαιολογημένα 
νοιώθουν πίκρα και απογοήτευση. 
Όμως, αφού επιμένετε, θα αναφέρω 
το παράδειγμα κάποιων που με είχαν 
στοχοποιήσει και έκαναν μήνυση φτά-
νοντας να ισχυριστούν ότι η αγορά του 
υγειονομικού αεροσκάφους ήταν ένα 
οικονομικό σκάνδαλο διασπάθισης 
των χρημάτων του Βελεντζείου. Ένα 
αεροσκάφος χάρη στο οποίο ζουν και 
είναι υγιείς εκατοντάδες άνθρωποι. 
Μήνυση που ένας άγνωστος αλλά 
φωτισμένος δικαστικός έθεσε στο 

αρχείο κι έτσι δεν είμαστε ακόμη στα δικαστήρια 
για να αποδείξουμε το αυτονόητο».

Αληθεύει ότι σκέφτεστε να μετοικήσετε από την Πάρο και να πουλήσετε το σπίτι;
Γ.Ρ.: «Επιτρέψτε μου να μην απαντήσω σε αυτή την ερώτηση».

Για τους πρώην συνεργάτες σας ποια είναι η γνώμη σας;
Γ.Ρ.: «Είμαι υπερήφανος για τη δουλειά μας που αναμόρφωσε την Πάρο, παρά τα 

λάθη τα ανθρώπινα και τα αναπόφευκτα. Ιδιαίτερα αξιολογώ το γεγονός ότι χωρίς 
καμία εξαίρεση είναι όλοι τους ικανά στελέχη, έντιμοι και ανιδιοτελείς».

Και για τους τότε πολιτικούς σας αντιπάλους; 
Γ.Ρ.: «Θέλω να ξεχωρίσω, γιατί τους πρέπει ξεχωριστή αναφορά, τρεις συμπολίτες 

μας που τα έφερε έτσι η πολιτική ζωή του νησιού μας και είμασταν αντίπαλοι στις 
δημοτικές εκλογές το 2002 και το 2006. Αναφέρομαι στον Νίκο Φραγκούλη, στον 
Κώστα Αργουζή και στον Λοΐζο Κοντό που ειλικρινά τους εκτιμώ για την αξιοπρέπεια 
και την προσωπική τους αξία, καθώς και τον πολιτικό τους πολιτισμό».

Η οικογένεια σας πώς βίωσε αυτήν την ταραγμένη δεκαετία;
Γ.Ρ.: «Μια δημόσια συγγνώμη θέλω να έχω πει σε τέσσερις ανθρώπους μου - την 

Κατερίνα, το Νικόλα, την Ειρήνη και τη Βασιλική που χωρίς να είναι δική τους επι-
λογή αναγκάστηκαν να υποστούν δίπλα μου κάποιες μεγάλες στενοχώριες και 
πίκρες. Τους παρακαλώ να μην ξεχάσουν ποτέ πως ό,τι έκανα έπρεπε να το 
κάνω για να υπηρετήσω το γενικό κοινωνικό συμφέρον και ιδίως τη νέα γενιά. 
Έτσι, βρώμικη και άρρωστη που μας παρέδωσαν την Ελλάδα της μεταπολίτευσης αυτοί 
που την χρεοκόπησαν, δυστυχώς δεν υπήρχε άλλος τρόπος να την κρατήσουμε όρθια. 
Αυτό αποδείχτηκε άλλωστε και από τις θηριώδεις και γι’ αυτό αναξιοπρεπείς πολιτικές 
«κωλοτούμπες» που έκαναν οι αρχικά πολέμιοι του προγράμματος σωτηρίας της χώρας 
κ.κ. Σαμαράς και Κουβέλης και που αργά αλλά σταθερά πραγματοποιεί και ο κ. Τσίπρας».

Άθλιες επιθέσεις
που θα αντιστοιχούσαν μόνο
σε κάποιον που έχει κάνει

το μεγαλύτερο κακό σε αυτό το νησί

ΦΩΤΟ: R. van der Most



Μικρές Αγγελίες Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 201312
 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

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.

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πω-
λείται κατοικία δυο επιπέδων 
(60 τμ ισόγειο, 22 τμ ορόφου), 
με τακτοποιημένους τους 
ημιυπαίθριους χώρους και ε-
ξαιρετική θέα στο λιμάνι. Τηλ.: 
6948872161 (κα Μαύρη)

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κατοι-
κία 100 τμ στον όροφο και 5 
επιπλωμένα ενοικιαζόμενα 
στούντιος στο ισόγειο, λίγα μέ-
τρα από την παραλία και 700 μ 
από το κέντρο της Νάουσας. 
Τηλ.: 6937033316

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται παλιά κα-
τοικία 80 τμ , λίγα μέτρα από το 
λιμανάκι . Θεά θάλασσα. Τηλ.: 
6937033316

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλιά κα-
τοικία 80 τμ στον οικισμό των 
Λευκών. Τηλ.: 6937033316

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ    

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

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

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, πωλείται κτήμα 
8 στρεμμάτων, εκτός σχεδίου, 
οικοδομήσιμο, με θέα βουνό, 
τιμή 50.000 € (συζητήσιμη) . 
Τηλ.: 6986641717 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπεδο 
300 τμ, εντός σχεδίου, άρτιο 
και οικοδομήσιμο, λίγα μέτρα 
από το γραφικό λιμανάκι. Τηλ.: 
6937033316 

ΛΑΓΚΑΔΑ, πωλείται κτήμα 5 
στρεμμάτων, με ελιές, σε τιμή 
ευκαιρίας. Θεά θάλασσα. Τηλ.: 
6937033316

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται αγροτε-
μάχιο 7 στρεμμάτων με θεά 
θάλασσα, 4 χλμ έξω από τη Νά-
ουσα. Τηλ.: 6937033316

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο. 
Τηλ.: 2284091094

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (θέση Φλόγα), 
ενοικιάζεται οικόπεδο, με 
πρόσωπο στον περιφερειακό, 
1.200 τμ περίπου, για επαγ-
γελματική χρήση. Πλησίον 
δημοτικού χώρου στάθμευσης. 
Τιμή 700 €. Τηλ.: 6978403252, 
210-5818196, 6945885770 (κα. 
Μαριάννα)

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

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.
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζεται γκαρ-

σονιέρα επιπλωμένη, 28 τμ, και 
ισόγειο κατάστημα 34 τμ. Τηλ.: 
6936994002 

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 

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 Κάστρο, 
στον παραδοσιακό οικισμό, 
ενοικιάζεται studio 33τμ, επι-
πλωμένο. Τηλ: 6976675669

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κακάπετρα), ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 2άρι, με 
αυτονομία σε θέρμανση, ΔΕΗ 
και νερό. Τηλ.: 6974489697 
(κος Σιφναίος Δημήτρης) 

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αικατε-
ρίνης), ενοικιάζεται διώροφη 
παλιά παραδοσιακή οικία, α-
πολύτως εκσυγχρονισμένη, 
με κήπο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Σταυρός 
– Κακάπετρα), ενοικιάζονται έ-
να υπερυψωμένο ισόγειο, 104 
τμ, και ένα δυάρι, 50 τμ. Και τα 
δύο με αυλή, αυτόνομη θέρ-
μανση, αποθήκη, 10ετίας. Τηλ.: 
2284023944 (μετά τις 17:30), 
6944585600 

ΝΑΟΥΣΑ (στη μαρίνα), ενοικι-
άζεται ισόγειος χώρος (πρώην 
Mistral).  Τηλ.: 210-4522792

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (προς Αγ. Αναργύ-
ρους), ενοικιάζεται διαμέρισμα 
48 τμ, ένα υπνοδωμάτιο, σαλό-
νι, κουζίνα, μπάνιο. Αυτόνομη 
θέρμανση, καταπληκτική θέα. 
Τηλ.: 6973981997

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΟΛΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ πωλείται (3 
επαγγελματικά ψυγεία, μηχα-
νές κιμά, ζυγαριές κλπ.) Τηλ.: 
2284043064

40 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
πωλούνται, διάστασης 80 Χ 80 
cm, μαζί με 120 καρέκλες. Τηλ.: 
6932362568 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΕ-
ΡΙΑ πωλείται ή ενοικιάζεται η 
επιχείρηση, περιοχή Νάουσα. 
Τηλ.: 6983412885

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣ-
ΤΗΡΙΞΗ ζητείται, απαραίτητα 
προσόντα η πολύ καλή γνώση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία 
σε γραμματειακή υποστήριξη. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-
mail: kmparos@epapsy.gr και 
στο fax : 2284024911

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ για μεζεδοπω-
λείο ζητείται, συνεργασία όλο 
το χρόνο. Τηλ.: 6978795299 

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 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ αναλαμβά-
νει την προετοιμασία μαθητών 
Γ’ Λυκείου στα μαθήματα Α.Ο.Θ 
- Α.Ο.Δ.Ε. Τηλ. 6979633553

ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργασία για 
φύλαξη υπερηλίκων ή καθαρι-
σμούς σπιτιών. 
Τηλ.: 6998817070 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, 29 ετών, με άρι-
στη γνώση αγγλικών, κάτοχος 
ECDL αναζητά εργασία για σε-
ζόν (ξενοδοχείο, τουριστικό 
μαγαζί κλπ) στη Πάρο.
Τηλ.: 6976744837

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, Έλληνας, α-
ναλαμβάνει ηλικιωμένους ή 
άτομα που χρήζουν βοήθεια. 
Τηλ.: 6980572952

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

ΔΥΟ ΗΜΙΑΙΜΑ ΣΚΥΛΑΚΙΑ 
χαρίζονται. (λαμπραντόρ και 
κόκερ σπάνιελ). 
Τηλ.: 6989957037

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€

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

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ.: 22850 24858 | Fax: 22850 22645

Κιν.: 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr | e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
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Ο ιός HPV
Ο ιός των ανθρώπινων κονδυ-

λωμάτων (HPV-Human Papillo-
ma Viruses) είναι ένα συγκεκρι-
μένο είδος ιού που προσβάλλει 
αποκλειστικά τους ανθρώπους. 
Περιλαμβάνει 100 και πλέον τύ-
πους. Οι βλάβες που προκαλούν 
είναι κυρίως δερματικές (θηλώ-
ματα, μυρμηκιές) και στα γεννη-
τικά όργανα (οξυτενή κονδυλώ-
ματα, αλλοιώσεις στον τράχηλο 
της μήτρας).

Οι αλλοιώσεις που προκαλούνται στα γεννητικά όρ-
γανα περιλαμβάνουν δύο βασικές μορφές εκδήλωσης: 

1) τα οξυτενή κονδυλώματα που είναι μικρές βλατι-
δώδεις βλάβες του δέρματος και εμφανίζονται στα έξω 
γεννητικά όργανα κυρίως, προκαλούνται από τους τύ-
πους 6 και 11 και σπάνια σχετίζονται με κακοήθεια. 

2) αλλοιώσεις (ενδοεπιθηλιακές) στον τράχηλο της 
μήτρας που ανιχνεύονται με την κυτταρολογική εξέ-
ταση κατά Παπανικολάου και με την κολποσκόπηση 
(με ή χωρίς λήψη βιοψιών) το 70% των περιπτώσεων 
προκαλούνται από τους τύπους 16,18 και παρουσιά-
ζουν μια δυνητική εξέλιξη προς κακοήθεια. 

Συγκεκριμένα η σειρά της εξέλιξης των βλαβών 
αυτών στον τράχηλο είναι χαμηλού βαθμού αλλοίω-
ση (LGSIL) → υψηλού βαθμού αλλοίωση (HGSIL) → 
καρκινικές βλάβες. Δεν είναι απαραίτητο ότι μια γυναί-
κα με χαμηλού βαθμού αλλοίωση θα προχωρήσει στο 
επόμενο στάδιο, το πιο πιθανό είναι ότι θα αυτοϊαθεί με 
τη μειοψηφία των γυναικών να προχωράει σε υψηλού 
βαθμού αλλοίωση όπου και κει το 30% θα εξελιχθεί σε 
καρκίνο. 

Η διαδικασία αυτής της εξέλιξης κρατάει συνήθως 
χρόνια, οπότε ο ετήσιος έλεγχος με τεστ Παπανικο-
λάου καθίσταται απαραίτητος καθότι και το τεστ αυτό 
έχει μια συγκεκριμένη ευαισθησία η οποία αυξάνεται 
όταν γίνεται ο έλεγχος σε ετήσια βάση. Αναλόγως των 
ευρημάτων μπορεί να γίνει συμπληρωματικός έλεγ-
χος με κολποσκόπηση. Όσον αφορά τη θεραπεία για τα 
οξυτενή κονδυλώματα των έξω γεννητικών οργάνων 
είναι τοπικά κρέμες και/ή θεραπεία με laser. Για τις χα-
μηλού βαθμού αλλοιώσεις του τραχήλου της μήτρας η 
τακτική είναι είτε αναμονή με συχνή παρακολούθηση 
είτε  θεραπεία με laser εξάχνωση, ενώ άμεση πρέπει 
να είναι η θεραπεία με αφαίρεση της βλάβης όταν είναι 
υψηλού βαθμού.

Η μετάδοση των ιών που προκαλούν τις παραπάνω 
αλλοιώσεις στα γεννητικά όργανα γίνεται στη συντρι-
πτική πλειοψηφία με τη σεξουαλική επαφή ενώ ο κίν-
δυνος αυξάνει με τη συχνή εναλλαγή των συντρόφων 
και επιβαρυντικός παράγοντας για επιδείνωση των 
βλαβών είναι και το κάπνισμα. Στις Ηνωμένες Πολιτεί-
ες με στοιχεία του 2007 υπολογίζεται ότι 80% των σε-
ξουαλικά ενεργών ανθρώπων μολύνονται από ιό HPV 
πριν τα 50 έτη. Η διάγνωση είναι πολύ πιο εύκολη στις 
γυναίκες λόγω του τεστ παπ και είναι σημαντική αφού 
το τεστ μπορεί να ανιχνεύσει προκαρκινικές βλάβες 
από HPV πριν αυτές εξελιχθούν. 

Από τις αρχές του 2007 έχει κυκλοφορήσει τετρα-
δύναμο εμβόλιο το οποίο προσφέρει προστασία από 
τους συνηθέστερους τύπους HPV που προκαλούν 
προκαρκινικές αλλοιώσεις (τον 16 και 18) καθώς και 
τους 6,11. Προσφέρει μια προστασία περίπου 80% χω-
ρίς βέβαια να σημαίνει ότι οι γυναίκες σταματούν τον 
προληπτικό έλεγχο με τεστ παπ που, τον 21ο αιώνα 
σώζει ακόμα ζωές.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΜΕΛΛΑΣ
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος

Ο γιατρός μας

Οι «Γιατροί του 
Κόσμου» στη 
Μάρπησσα

Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας, σε συνεργασία με 
την Τοπική Κοινότητα Μάρπησσας, στις 2 και 3 Φεβρου-
αρίου, θα φέρουν κλιμάκιο γιατρών από την οργάνωση 
«Γιατροί του Κόσμου».

Το κλιμάκιο γιατρών θα αποτελείται από κινητή 
οφθαλμολογική μονάδα ενώ παράλληλα θα γίνεται 

πα ιδ ιατρ ικός 
έλεγχος και 
εμβολιασμοί . 
Οι ώρες και 
οι μέρες που 
θα μπορούν οι 
ενδιαφερόμε-
νοι να επισκέ-
πτονται τους 
γιατρούς στο 
Αγροτικό Ια-
τρείο Μάρπησσας και στην Αγροτολέσχη, έχει ως εξής:

Σάββατο 2 Φεβρουαρίου
09:00 - 13:00 και 17:00 - 20:30
Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 09:00 - 14:00

Το δικαίωμα της 
μητρότητας

Η μεγαλύτερη ευτυχία που μπορεί να βιώσει μία γυ-
ναίκα, αναμφισβήτητα, είναι η μητρότητα. 

Κι ενώ η χώρα μας χρόνια τώρα αντιμετωπίζει το σο-
βαρό πρόβλημα της υπογεννητικότητας, την Κυριακή 
13/1/2013 στάλθηκε εγκύκλιος σε όλα τα σχολεία της 
Ελλάδας, σύμφωνα με την οποία οι δασκάλες και οι κα-
θηγήτριες που είναι μόνιμες, θέλουν δε θέλουν, παίρ-
νουν υποχρεωτικά την άδεια που δικαιούνται ΑΝΕΥ 
αποδοχών! Οι δε αναπληρώτριες εάν διατρέχουν τον 
κίνδυνο επαπειλούμενης κύησης, που σημαίνει ότι δεν 
μπορούν να εργαστούν, παίρνουν άδεια από το φορέα 
που ασφαλίζονται, ΧΩΡΙΣ όμως να τους αναγνωρίζεται 
αυτό το διάστημα ως χρόνος προϋπηρεσίας! Όλα αυτά 
ισχύουν σύμφωνα με τη νέα σύμβαση εργασίας, η οποία 
είναι ψηφισμένη από το ελληνικό κοινοβούλιο, υπό τις 
διαταγές της τρόικα... Επομένως, εμείς οι Ελληνίδες εκ-
παιδευτικοί υποχρεούμαστε να διαλέξουμε ή τα παιδιά 
μας ή την εργασία μας! Κανένας, όμως, από τους υπεύ-
θυνους δε νοιάζεται κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύ-
ουμε πλέον και αν υπερβαίνουμε εαυτούς, ώστε να κά-
νουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για τα παιδιά, αυτές τις 
αθώες ψυχές, που έχουμε αναλάβει να εκπαιδεύσουμε 
και να κοινωνικοποιήσουμε στα σημερινά δημόσια σχο-
λεία!

Όλα όμως, αυτή η τρόικα τα κάνει; Οι Έλληνες πολι-
τικοί είναι άμοιροι ευθυνών; Πουθενά δεν μπορούν να 
πουν ΟΧΙ; Ξεπουληθήκαμε τελείως σαν ΕΘΝΟΣ;

Ποιος περίμενε ότι η Ελλάδα μας, που έδωσε τα φώτα 
του πολιτισμού, της δημοκρατίας και της πρωτοπορίας 
σε όλο τον κόσμο, τον 21ο αιώνα θα βρισκόταν στο Με-
σαίωνα, τη στιγμή που σε πολλές χώρες της Ευρώπης 
υπάρχει η προστασία του δικαιώματος και της πατρό-
τητας!!!

Κι εμείς… οι Έλληνες πολίτες... παραμένουμε απλοί 
θεατές στον ξεπεσμό και στο κατρακύλισμα της χώρας 
μας...

ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
εκπαιδευτικός

Δράσεις Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 
Δήμου Πάρου

Το τοπικό δίκτυο κοινωνικής αλληλεγγύης Δήμου Πά-
ρου, στο πλαίσιο άσκησης  δράσεων κοινωνικής πολιτι-
κής προχώρησε στις παρακάτω ενέργειες: 

1. Σε συνεργασία με τους προέδρους των Δημοτικών 
και Τοπικών Κοινοτήτων, τους ιερείς των ενοριών, τους 
συλλόγους γυναικών που δραστηριοποιούνται στον το-
μέα αλληλεγγύης και με τη ευθύνη του επιστημονικού 
συνεργάτη, κ. Π. Δραγάτη, κοινωνικού λειτουργού του 
Ε.Ε.Σ., ολοκληρώθηκε η πρώτη καταγραφή των ευπα-
θών ομάδων του νησιού.

2. Ο Δήμος Πάρου και το δίκτυο κοινωνικής αλληλεγ-
γύης Δήμου Πάρου, από τις αρχές Δεκεμβρίου 2012, 
στηρίζει οικονομικά τα γεύματα αγάπης του Ι.Π. «Πανα-
γία Εκατονταπυλιανή» - που εξυπηρετούν καθημερινά 
45 συνανθρώπους μας - με την παροχή των απαραίτη-
των ειδών διατροφής.

3. Σε συνεννόηση με τον αλιευτικό στόλο του νησιού 
εξασφαλίστηκαν ικανές ποσότητες ψαριού οι οποίες 
προωθήθηκαν προς τα συσσίτια του Ιερού Προσκυνή-
ματος για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2012. 

Από τον Ιανουάριο 2013 οι ποσότητες που ο αλιευτικός 
στόλος θα παρέχει, θα προωθούνται μέσω του «Δικτύ-
ου» και στις οικογένειες που βρίσκονται σε ανάγκη.

Επίσης, την περίοδο των Χριστουγέννων το «Τοπικό 
Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» προέβει στις ακό-
λουθες δράσεις:

1. Σε συνεργασία με την αστική μη κερδοσκοπική 
οργάνωση «ΜΠΟΡΟΥΜΕ», και σούπερ – μάρκετ της 
Πάρου, εξασφαλίστηκε το Χριστουγεννιάτικο γεύμα σε 
είκοσι οικογένειες του νησιού. 

2. Από τα μέλη και τους φίλους του «Δικτύου», από 
τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες Δήμου Πάρου, τα 
μέλη του ΚΑΠΗ Παροικίας και με τη βοήθεια του εμπο-
ρικού συλλόγου οργανώθηκε συλλογή τροφίμων και 
ειδών καθαριότητας, σε συνεργασία με καταστήματα 
τροφίμων, ζαχαροπλαστεία, φούρνους, ιδιώτες, χορη-
γούς κλπ. Η συλλογή των προϊόντων ήταν μεγάλη και 
έδωσε τη δυνατότητα να ενισχυθούν 102 οικογένειες σε 
όλο το νησί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε 
από το «Δίκτυο» επισημαίνεται το εξής: «[…] Θεωρούμε 
υποχρέωσή μας να ευχαριστήσουμε τα μέλη της Συντο-
νιστικής Επιτροπής του «Τοπικού Δικτύου Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης», τους εργαζόμενους του ΚΑΠΗ, τους Προ-
έδρους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, την Συ-
ντονιστική Επιτροπή του ΚΑΠΗ Παροικίας για τη βοήθεια 
που πρόσφεραν, και όλους τους χορηγούς μας των οποί-
ων η κοινωνική ευαισθησία και η προσφορά στάθηκαν 
καθοριστικές για την επιτυχία του εγχειρήματος».

Τέλος, στην ανακοίνωσή του το «Δίκτυο», ευχαριστεί 
ονομαστικά τους ευγενικούς του χορηγούς. 
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Με την ING 
οι μικροί του Νηρέα

Ο ΑΜΕΣ «Νηρέας», έκοψε στην αίθουσά του την πρωτοχρονιάτικη πίτα του την 
περασμένη Τετάρτη (23/1) το βράδυ.

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη από φί-
λους του ιστορικού σωματείου του νη-
σιού μας, ενώ ξεχωριστή νότα έδωσαν 
τα δεκάδες παιδιά που είχαν συγκε-
ντρωθεί.

Ακόμα, στην κοπή της πίτας, εκτός 
από τους φίλους και τα μέλη του Νηρέα, 
το παρόν έδωσαν: ο Δήμαρχος Πάρου, 
κ.Χρ. Βλαχογιάννης, ο Πρόεδρος της 
Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας κ.Γ. 
Μπαρμπαρίγος, ο Αντιδήμαρχος Πάρου 
κ.Μ. Κωβαίος, η Πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ 
κ.Α. Κάγκανη, οι δημοτικοί σύμβουλοι 
κ.κ. Φρ. Βελέντζας και Γ. Μπαφίτης κ.α.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης ο 
Πρόεδρος το ΑΜΕΣ «Νηρέας», κ.Στ. Τρι-

πολιτσιώτης, έκανε ένα μικρό 
απολογισμό των όσων έχει 
πετύχει το ποδοσφαιρικό τμή-
μα κατά την τρέχουσα αγωνι-
στική περίοδο, αλλά εξέφρασε 
και τις ευχαριστίες του για το 
νέο προπονητήριο της ομά-
δας. Χαιρετισμό απεύθυνε και 
ο Δήμαρχος κ.Χρ. Βλαχογιάν-
νης, ο οποίος εξέφρασε την 
πεποίθησή του ότι το γήπεδο 
στη Νάουσα, θα ενταχθεί σε 
πρόγραμμα χρηματοδότησης 
το επόμενο χρονικό διάστη-
μα και αυτό αποτελεί στόχο 
της δημοτικής αρχής. Ακόμα, 
πολύ θετική εντύπωση προκάλεσε ένα πολύ ωραίο βίντεο που παρουσιάστηκε και 
στο οποίο όλα τα παιδιά των Ακαδημιών του Νηρέα αυτοπαρουσιάζονταν. 

Επίσης, ομάδα παιδιών της ομάδας της Νάουσας παρουσίασαν τις νέες τους εμ-
φανίσεις με τις οποίες θα μετέχουν στους αγώνες στη συνέχεια. Οι καλαίσθητες νέες 
εμφανίσεις είναι χορηγία της ασφαλιστικής εταιρείας ING. O μάνατζερ της εται-
ρείας κ.Γρηγόρης Παλαμίδας, που πήρε το λόγο τόνισε ότι η εταιρεία του και ο ίδιος 
προσωπικά, θα βοηθάει με κάθε τρόπο τη νεολαία της Πάρου και ιδιαίτερα τα μικρά 
παιδιά, όπως ήδη κάνει ως σήμερα. Τέλος, ο κ.Παλαμίδας, πρόσφερε ακόμα, δωρεάν 
δύο ασφαλιστικά προγράμματα για τους τυχερούς της βασιλόπιτας του Νηρέα. 

Ήττα ΑΟΠ στις λεπτομέρειες…
Το μεγάλο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου, μεταξύ ΑΟΠ και Νέων Ολυμπιακού 

Σύρου, μαγνήτισε όλο τον ποδοσφαιρόφιλο κόσμο των Κυκλάδων. Η Παριανή ομά-
δα άτυχη στην τελική προσπάθεια ηττήθηκε από τους πρωτοπόρους του Β’ ομίλου 
ΕΠΣΚ, στις λεπτομέρειες με 0-1 μέσα στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς.

Ο αγώνας έγινε κάτω από πολύ κακές καιρικές συνθήκες και κατά διαστήματα 
έβρεχε καταρρακτωδώς. Η Παριανή ομάδα έδειξε ιδιαίτερο «σεβασμό» στη διεκδική-
τρια για τον τίτλο ομάδα των Νέων Ολυμπιακού Σύρου, στο πρώτο ημίχρονο. 

Όταν ο ΑΟΠ κατανόησε στο Β’ ημίχρονο ότι οι διαφορές δεν ήταν και τόσο μεγάλες 
βγήκε κατά κύματα στην αντεπίθεση για να πετύχει την ισοφάριση, αλλά τότε οι μεγα-
λύτεροι και εμπειρότεροι παίκτες των Νέων Ολυμπιακού Σύρου – που αρκετοί εξ αυ-
τών είναι ημιεπαγγελματίες – ήξεραν πολύ καλά το «παιχνίδι» των καθυστερήσεων…

Καθυστερήσεις που ήταν 100% επαγγελματικές και υπό την ανοχή του Συριανού 
διαιτητή κ. Βακόνδιου.

Οι φάσεις που σημάδεψαν τον αγώνα
1ο ΓΚΟΛ: Πριν ακόμα, καλά – καλά, οι παίκτες πάρουν τις θέσεις τους για το ξεκί-

νημα του αγώνα, ο ΑΟΠ, τρώει ένα «χαζό» γκολ, που έμελε όμως να κρίνει τον τελικό 
νικητή. Σε μία «γιόμα» της Συριανής ομάδας ο Παριανός τερματοφύλακας Νίκας, δεν 
μπορεί να συνεννοηθεί με το συμπαίκτη του Πετρόπουλο. Η μπάλα καταλήγει στον 
εμβρόντητο Συριανό παίκτη, Λούσα, ο οποίος δέχεται το «δώρο» της Παριανής άμυ-
νας. Με ψύχραιμο πλασέ στέλνει την μπάλα στα ανυπεράσπιστα δίχτυα της Παριανής 
ομάδας γράφοντας το 0-1 υπέρ των φιλοξενουμένων.

11ο: Εκπληκτικό σουτ από εκτέλεση φάουλ του Συριανού Μανουδάκη, αναγκάζει 
τον τερματοφύλακα του ΑΟΠ, Νίκα, να απογειωθεί για να αποκρούσει την μπάλα.

34ο: Εξαιρετική κομπίνα σε εκτέλεση φάουλ των παικτών των Νέων Ολυμπιακού 
Σύρου, βγάζει τετ-α-τετ με τον Παριανό τερματοφύλακα Νίκα, τον επιθετικό τους Μπα-

λόπιτα. Ο τελευταίος ηττάται πανηγυρικά από τον Νίκα, που αποκρούει την μπάλα. 
60ο: Και όμως δεν μπαίνει γκολ! Ο ΑΟΠ, που ψάχνει με κάθε τρόπο το γκολ της 

ισοφάρισης κερδίζει την μπάλα με το Σένκα, που βγαίνει «φάτσα» με τον τερματοφύ-
λακα των  Νέων Ολυμπιακού, Συριανό. Ο τελευταίος του κλείνει το οπτικό πεδίο και 
αφού κοντράρεται η μπάλα φθάνει στον αμαρκάριστο Αρκουλή. Ο τελευταίος πιάνει 
μία ψηλοκρεμαστή κεφαλιά και όλοι φωνάζουν «γκολ» η μπάλα με βασανιστικό τρόπο 
περνάει ελάχιστα εκατοστά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι.

80ο: Και ενώ σχεδόν όλος ο ΑΟΠ ψάχνει τον τρόπο να ισοφαρίσει οι Νέοι Ολυμπι-
ακού Σύρου, στη μοναδική οργανωμένη αντεπίθεση που κάνουν στο Β’ ημίχρονο 
παραλίγο να πετύχουν γκολ. Αρχικά με σουτ του Σαγκινέτου που καταλήγει στο ορι-
ζόντιο δοκάρι και στη συνέχεια της φάσης με νέο σουτ του Μπαλόπιτα, που και αυτό 
καταλήγει στην αριστερή κάθετο δοκό και 
φεύγει άουτ.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Αρ. Λάπη), Δ. Νίκας, Καβάλ-

λης, Ιω. Νίκας, Πετρόπουλος (68ο Καζα-
κίδης), Μπάλιος, Ρούσσος, Ν. Γιουρτζί-
δης, Σένκα (65ο Σκιαδάς), Κρώνης (46ο 
Δεφερέρας), Αρκουλής, Κασιμάτης.

Νέοι Ολυμπιακού Σύρου: (πρ. Ευθ. 
Πούλος), Συριανός, Καραβάς, Συμιγδα-
λάς, Λαλαδάκης, Αναγνωστόπολος, Μου-
ράι, Μπαλόπιτας, Λούσας (89ο Σπανός), 
Σαγκινέτος (84ο Λοΐζος), Μανουδάκης, 
Ξυγκάκης (77ο Ρηγούτσος).

Διαιτητής: Βακόνδιος, με βοηθούς 
τους κ.κ. Ε. Αρμακόλλα και Κουζούμη.

Κι όμως μπορούσε!

Βαθμολογία Β’ Ομίλου
1. Νέοι Ολυμπιακού Σύρου 30
2. Παμμηλιακός 27
3. Πάγος 21
4. ΑΟΠ 12
5. Νηρέας 10
6. Αστέρας Μαρμάρων 8
7. Πανσιφναϊκός 3
8. Σέριφος 1
ΣΗΜ: Αστέρας Μαρμάρων και Σέ-

ριφος έχουν -2 βαθμούς. Νέοι Ολυ-
μπιακού Σύρου και ΑΟΠ έχουν 11 
αγώνες, Παμμηλιακός και Νηρέας 
έχουν 9 αγώνες και οι υπόλοιπες 
ομάδες έχουν 10 αγώνες.

Ο Γ.Παλαμίδας από την ING 
με τον πρόεδρο του Νηρέα Στ. Τριπολιτσιώτη
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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.

FEBRUARY 2013

Food distribution to those in need by the Paros Women’s Association 

Ariis every Mon 9.15-10.15am at Paros Rock, Paroikia.

Info: 694-258-2321, 694-732-5919 & 693-667-0556.  http://www.

facebook.com/groups/syllogos.gynaikon.parou.ariis 

1 Feb, 8.45pm, Movie «Les Infideles / The Players» in French with 

Greek subtitles at the Archilochos Hall, Paroikia. Info: Giorgos 694-484-

5372, http://www.facebook.com/groups/321073924574181/

2 Feb, Ypapandi, 40 days since the birth of Christ. Local holiday in 

Naoussa.

2-3 Feb, Clinic organized by the Marpissa Women’s Association & local 

community with an opthalmologist and paediatrician at the Agrotoleschi 

Hall, Marpissa. Sat 9am-1pm * 5-8.30pm * Sun 9am-2pm. Info: Maria  

694-508-3520.

3 Feb, 7.30pm,  Movie «Les Infideles / The Players» in French with 

Greek subtitles at the Nireas Hall, Naoussa. Info: Tassos 22840-53550, 

http://www.facebook.com/pages/Κινηματογραφική-λέσχη-ΑΜΕΣ-Νη-

ρέας/242656309125609

http://www.youtube.com/watch?v=omCJ7JeUh44

 

4 Feb, Protest regarding the inadequate staffing at the Paros Health 

Centre and the presentation of the petition to the Minister of Health in 

Athens. Departure from Paros on 3/2, return 5/2. Ferry tickets free of 

charge. Info: Anna Kangani 693-654-6008.

8-10 Feb, Greek Red Cross CPR & First Aid seminar organized by the 

Marpissa Women’s Association in Marpissa.  Participation: 50€. Info: 

Maria 694-508-3520.

9 Feb, 5.30pm, Esperinos service at Aghios Haralambos Monastery, 

Kambi, followed by celebration & feast.

10 Feb, 7am, Morning service at Aghios Haralambos Monastery, Kambi, 

followed by celebration & feast.

11 Feb, Annual European 112 Day to raise awareness of the single EU 

emergency number. See http://ec.europa.eu/112

MASS PROTEST IN ATHENS

CALL FOR MASS PARTICIPATION
 
Dear Citizens of Paros,
 
The Coordinating Organizations 
of the Island with Regard to 
Health Services decided that 
on Monday 4 February there 
will be a visit organized to the 
Minister of Health, the offices of 
the European Union and the parties of the Greek Parliament, to present 
the signatures of protest and the resolution of the assembly that was held 
on 14 December 2012. Departure will be on Sunday 3 February and the 
return on Tuesday 5 February. Tickets are free of charge.

Now is the time that our wrath and indignation must be materialized and 
expressed by our dynamic presence at the place where the decisions on 
these matters take place.

Mayors, city councils and other bodies of the two islands invite each of 
our fellow citizens to announce their participation to go to Athens so 
that we will achieve a massive presence in both the Health Ministry and 
Parliament.

OUR PARTICIPATION IS NEEDED NOW MORE THAN EVER.
 
Please call to let us know if you will participate.

Anna Kangani
President of the Paros Municipal Council
693-654-6008

Διαμαρτύρονται οι Αστυνομικοί
Με επιστολή που έστειλε στον Υπουργό Επιστολή Δημόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη, κ.  Ν. Δένδια, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων, επισημαίνει 
πως με τις τακτικές μεταθέσεις του 2013, οι κενές οργανικές θέσεις στο Νομό Κυκλά-
δων ξεπερνούν τις 100, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 30% επί του συνόλου.

Ακόμα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων υποστηρίζει ότι στο άμεσο 
μέλλον θα γίνει ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού 
λόγω της επικείμενης συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού αστυνομικών που υπηρε-
τούν στα νησιά μας.

Όπως υποστηρίζουν στην επιστολή τους: «[…] οι κενές οργανικές θέσεις ξεπερνούν 
πλέον τις εκατό, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 30% επί του συνόλου της οργανικής δύ-
ναμης, ενώ με βάση την ονομαστική κατάσταση αποτελεσμάτων ανά υπηρεσία, βαθ-
μό (Ανθ/μων, Αρχ/κων, Υπαρχ/κων, Αστ/κων), μητρώο, του έτους 2012, το Αστυνομι-
κό προσωπικό που αιτήθηκε να μετατεθεί στην Διεύθυνσή μας αλλά δεν τα κατάφερε 
εξαιτίας του μικρού αριθμού των προκυρηχθέντων θέσεων υπερβαίνει τον αριθμό των 
ογδόντα».

Συνεχίζοντας την επιστολή τους σημειώνουν:
«Από τη μία κατανοούμε τα σοβαρότατα προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπί-

σουν οι συνάδελφοι που υπηρετούν στην Αττική, από την άλλη όμως και στην Διεύθυν-
σή μας τα προβλήματα που καλούμαστε να επιλύσουμε είναι οξύτατα. Μείζον και σημα-
ντικό πρόβλημα είναι αυτό της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού, που ήδη υφίσταται και 
θα αυξηθεί με την επικείμενη αποχώρηση ένεκα συνταξιοδότησης μεγάλου αριθμού 
αστυνομικών, εξαιτίας της επικείμενης μείωσης του εφάπαξ βοηθήματος κατά το ήμισυ. 
Επιπλέον, η εδαφική ιδιομορφία (νησιωτικό σύμπλεγμα), επιτείνει την κατάσταση αυτή. 
Το δικαίωμα της ασφάλειας του κάθε πολίτη είναι αναφαίρετο και ιερό και δεν μπορεί 
κανείς και με κανένα πρόσχημα να το υποβαθμίζει. 

Σας καλούμε να επιδείξετε τη δέουσα προσοχή στο μείζον αυτό πρόβλημα και να προ-
βείτε από την πλευρά σας στη διευθέτησή του».

Καταγγελία για κλοπές στη Νάουσα
Από την Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου εκδόθηκε το παρακά-

τω δελτίο συμβάντων: 
«Στις 24-01-2012 το απόγευμα καταγγέλθηκε στον αστυνομικό Σταθμό Νάουσας Πά-

ρου, ότι το χρονικό διάστημα από 20 έως 23-01-2013 στην περιοχή Νάουσα, άγνωστοι 
δράστες παραβίασαν δυο διαμερίσματα  συγκροτήματος εξοχικών κατοικιών και αφαί-
ρεσαν οικιακό εξοπλισμό. Διενεργείται έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών».



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!
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ!!!η 
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Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)

τ: 22840 28025 & 53555

e: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr
graphic & web design

www.dounai-lavein.gr


