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Α, δεν πάμε καλά. Ο 
Λούης, δήλωσε στο 
δημοτικό συμβού-
λιο ότι είναι αναρ-
χοδεξιός! Ο Μπα-
φίτης, στη συνέχεια 
κατηγόρησε τον 
Βλαχογιάννη, περί-
που ως αναρχοκο-
μουνιστή που θέλει 
διαδηλώσεις και 
συγκεντρώσεις στο 
υπουργείο υγείας. 
Μάλιστα! Ούτε λίγο 
– ούτε πολύ, έβγα-
λαν τον συνδυασμό 
της πλειοψηφίας μία γιάφκα με ολίγον από Μπα-
κούνιν και Τσε… Ρε τι άλλο θα ακούσουμε σ’ αυτό 
τον κόσμο…

Δ.Μ.Μ.

Πάμε τώρα και εις το καλυτερότερον των καλυ-
τεροτέρων σύντροφοι. (Το σύντροφοι μου έμεινε 
από την παραπάνω «διαφωνία» αμανάτι και δεν 
ήξερα που να το κολλήσω). Η Γρηγορία λοιπόν, 
που δεν ήθελε να προτείνει τον Καστρουνή, για την 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, τον πρότεινε στο δημο-
τικό συμβούλιο για την επιτροπή συμβιβαστικής 
επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητή-
σεων! Εμ, δεν έχει σχέση ο Σωτήρης με την επίλυ-
ση φορολογικών διαφορών; Πως δεν έχει; Τόσες 
και τόσες κολώνες για να επιδιορθώσει ηλεκτρικές 
βλάβες έχει ανέβει. Από φορολογικές διαφορές 
δεν ξέρει;

Δ.Μ.Μ.

Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Λοι-
πόν. Ο Δήμος προκήρυξε μειοδοτικό διαγωνισμό 
για τη μίσθωση ακινήτων στην Τοπική Κοινότητα 
Λευκών. Ε, και τι έγινε θα πείτε. Ναι, μόνο, που τα 
αυτά ακίνητα βρίσκονται μέσα στο χώρο που έχει 
κατασκευαστεί το γήπεδο 5Χ5 από την πρώην Νο-
μαρχία Κυκλάδων. Και το Δημόσιο για να χτίσει, 
πρέπει ο χώρος να έχει περιέλθει στην ιδιοκτησία 
του. Τώρα, τι ακριβώς έγινε εκεί και πως η εκκλη-
σία έχει ακίνητα σε χώρο ιδιοκτησίας του Δημοσί-
ου δύο άνθρωποι μπορούν να μας απαντήσουν. Ο 
Βλαχογιάννης που κάνει το διαγωνισμό και η Γρη-
γορία που στην εποχή της έγινε το γήπεδο. Αναμέ-
νουμε λοιπόν τις διευκρινήσεις.

Δ.Μ.Μ.

Θυμηθείτε αυτή τη «διαφωνία» για να κατανοήσετε 
το πόσο η παραπολιτική μας στήλη αξίζει όσο όλες 
οι ειδήσεις της εφημερίδας μαζί. Αμέσως μετά τη 
συγκέντρωση της Αθήνας, για τα θέματα υγείας, 

θα δείτε πόσα «πολυβόλα» θα βγουν και πόσες 
καταγγελίες θα γίνουν για όλους όσοι πήγαν να 
σπεκουλάρουν πάνω στην υπόθεση. Δεν θα προ-
λαβαίνετε να διαβάσετε αποκαλυπτικές ανακοινώ-
σεις. Μεταξύ μας τώρα. Απόλυτο δίκιο έχουν όσοι 
είναι έτοιμοι να βγάλουν τα δελτία τύπου. Βοά το 
παρασκήνιο και οι καφενέδες με όσα έχουν γίνει.

Δ.Μ.Μ.

Αίφνης λοιπόν στέλνεται ένα έγγραφο με φαξ, στο 
Κέντρο Υγείας Πάρου και το τοπικό Λιμεναρχείο. 
Το έγγραφο έχει αριθμό φαξ από τον Πειραιά και 
ενημερώνει ότι ένα επιβατικό σκάφος που ελλιμε-
νίζεται στην Αντίπαρο, είναι διαθέσιμο για διακο-
μιδές ασθενών. Το έγγραφο δε φέρει κανένα άλλο 
συνοδευτικό που να αποδεικνύει ότι το σκάφος 
έχει την έγκριση του ΕΚΑΒ ή άλλου επίσημου κρα-
τικού φορέα. Σαν να στείλω δηλαδή εγώ ένα έγ-
γραφο και να γράψω ότι το στρώμα θαλάσσης που 
έχω είναι διαθέσιμο για διακομιδές ασθενών. Χα-
μογελάτε; Μη χαμογελάτε καθόλου. Προ ημερών 
που χρειάστηκε διακομιδή το ΕΚΑΒ ενημέρωσε 
ότι έχει στη διάθεσή του και αυτό το σκάφος! Βρε 
βουρ σας λέω και θα δηλώσω το στρώμα θαλάσ-
σης που έχω.

Δ.Μ.Μ.

Το ανέκδοτο της εβδομάδας ανήκει στο δήμαρχο 
κ. Βλαχογιάννη, που δήλωσε στο δημοτικό συμ-
βούλιο πως αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις των ερ-
γαζομένων της ΔΕΥΑΠ με τον κ. Φραγκούλη! Με 
κάτι τέτοια που λέει, η στήλη μας δε θα έχει λόγο 
ύπαρξης.

Δ.Μ.Μ.

Άντε τώρα να σας δείξω και πως ένας δημοτι-
κός σύμβουλος αποδεικνύει ότι δεν πήρε τσάμπα 
τους ψήφους στο χωριό του. Η συζήτηση λοιπόν 
στο δημοτικό συμβούλιο είχε ανάψει και γινόταν 
ενημέρωση από τους μελισσοτρόφους για τα νε-
ονικοτινοειδή φάρμακα, τις επιδράσεις που έχουν 
στους φοίνικες κλπ. Αφού η συζήτηση ήταν στο 
φουλ έπειτα από περίπου 40-50 λεπτά, ο κ. Παντ. 
Ρούσσος έκανε την ερώτηση της χρονιάς. Ο κυρ-
Παντελής ρώτησε: «Αυτό το μικρόβιο έχει έρθει 
και στον Κώστο;». Ως καταλαβαίνετε και έπειτα από 
τόση ώρα που είχαν «μπαφιάσει» με τα μικρόβια 
και τις μέλισσες οι δημοτικοί σύμβουλοι η συνε-
δρίαση «χαλάρωσε» αυτόματα και άρχισαν τα πει-
ράγματα. Πειράγματα του στυλ «όχι, στον Κώστο 
έχει μπει ένα δίχτυ προστασίας» ή «δεν τολμάνε να 
πάνε στον Κώστα τα νεονικοτινοειδή φάρμακα». 
Πάντως, ο κυρ – Παντελής πήρε την απάντηση που 
ήθελε να μάθει και ήταν ότι σ’ αυτή την περιοχή της 
Πάρου δεν υπάρχει πρόβλημα.

Δ.Μ.Μ.

Θα μας επιτάξουν 
και εμάς;

Όταν η αγανάκτηση και ο θυμός μετατρέπεται σε 
αποφασιστικότητα και πίστη για αγώνα τότε έχουμε 
καλά αποτελέσματα. Όταν ο αγώνας είναι αποτέλε-
σμα σωστής ενημέρωσης και συνειδητής και ώρι-
μης απόφασης τότε τρομάζουν οι κρατούντες.

Τρομοκρατημένοι οι τροϊκανοί κυβερνήτες χρησι-
μοποιούν τα δικά τους όπλα για να συνεχίσουν το 
καταστροφικό έργο τους και φυσικά όλους εμάς να 
μας έχουν αδρανοποιημένους.

Θα προσπαθήσουν να μας κοροϊδέψουν για να 
μην συνεχίσουμε ενωμένοι τον αγώνα μας. Έτσι 
μας ανακοίνωσαν ότι ήρθε γυναικολόγος, αλλά δεν 
είπαν ότι ήρθε για λίγο και ότι δεν έχει τα μέσα ώστε 
να μπορεί να δουλέψει.

Θα προσπαθήσουν να μας διασπάσουν για να μας 
αποδυναμώσουν όπως έκαναν και πριν τις γιορτές 
και πρόσφατα στο δημοτικό συμβούλιο και στη συ-
νεδρίαση του συντονιστικού.

Θα μας απειλήσουν έμμεσα η άμεσα όπως έκανε 
ο αρμόδιος υπουργός στο Βλαχογιάννη, για να μην 
διαμαρτυρηθούμε στην Αθήνα.

Θα προσπαθήσουν να μας αποπροσανατολίσουν 
με τις ανακοινώσεις τοπικών οργανώσεων η παρα-
γόντων.

Εμείς σε αυτό τον δύσκολο αγώνα έχουμε τα δικά 
μας όπλα. Γνωρίζουμε το δίκιο μας και συνειδητά 
αγωνιζόμαστε για μας και για τα παιδιά μας.

Ξέρουμε ότι η δύναμη μας είναι η ενότητα μας και 
δεν επιτρέπουμε σε κανένα να μας διασπάσει.

Καταλαβαίνουμε ότι ο αγώνας είναι δύσκολος και 
θέλει πολύ χρόνο και για αυτό βήμα - βήμα προσε-
κτικά προχωράμε. Είμαστε πολλοί και έχουμε όλα 
τα δίκια με το μέρος μας και είμαστε ενωμένοι και 
αποφασισμένοι να πάμε μέχρι το τέλος.

Τι θα κάνουν για να μας σταματήσουν; ΘΑ ΜΑΣ 
ΕΠΙΤΑΞΟΥΝ;

Λαουτάρης

Η θέση μας
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Σαλπάρουμε για Αθήνα!
Οι πολίτες των νησιών μας ξεκινούν την Κυριακή 10/2 το πρωί από το λιμάνι της Παροι-

κιάς, προκειμένου να μεταβούν στην Αθήνα και να διαδηλώσουν τη Δευτέρα 11 Φεβρου-
αρίου, στο υπουργείο υγείας και στη συνέχεια στη Βουλή των Ελλήνων.

Η συγκέντρωση ως γνωστό ήταν αρχικά να πραγματοποιηθεί την περασμένη Δευτέρα 
4 Φεβρουαρίου. Όμως, λόγω της απεργίας της Π.Ν.Ο. αναβλήθηκε. Έτσι, στη νέα συνά-
ντηση φορέων που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, αποφα-
σίστηκε η συγκέντρωση να πραγματοποιηθεί την προσεχή Δευτέρα. 

Σημειώνουμε, ότι οι «Κασσάνδρες» διαψεύστηκαν, καθώς περίπου 400 συμπολίτες μας 
θα βρεθούν στην Αθήνα, από την Πάρο, ενώ αναμένεται και δυναμική παρουσία της Πα-
ριανής παροικίας στην Αθήνα.

Το υπόμνημα
Το υπόμνημα που θα παραδοθεί στους εμπλεκόμενους με τα προβλήματα του τομέα 

υγείας στα νησιά μας έχει ως εξής:
«Αξιότιμοι κύριοι, 
Ένας λαός για να μπορέσει να σταθεί όρθιος στην πρωτοφανή και ανάλγητη οικονομική 

κρίση που βιώνει η χώρα, πρέπει τουλάχιστον να είναι υγιής. Τούτο ισχύει υπερθετικά για 
τους κατοίκους των νησιών που βιώνουν καθημερινά μόνο τα αρνητικά της νησιωτικότητας. 

Στην Πάρο προ τετραετίας ο τότε υπουργός υγείας και σημερινός υπουργός εξωτερικών, 
σε δημόσια τελετή ανήγγειλε το τέλος των διαδικασιών για την ανέγερση του ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
Πάρου – Αντιπάρου. Μετά μάλιστα τις τελευταίες υπογραφές παρουσία φορέων και πολιτών 
του νησιού παρουσιάστηκε η μακέτα του νέου νοσοκομείου σε πολυτελή έντυπη και ηλε-
κτρονική μορφή, με τη δήλωση ότι το νοσοκομείο θα είναι έτοιμο σε 18 μήνες. Αντ’ αυτού 
βιώνουμε την καθημερινή απαξίωση του Κ.Υ. Πάρου. Την αρχική αναμενόμενη ευφορία 
διαδέχθηκε τρομερή ανασφάλεια και από διετίας η απόγνωση.

Η αποχώρηση βασικού στελεχικού δυναμικού λόγω συνταξιοδότησης και η μη αντικατά-
στασή του επέτειναν τα προβλήματα. Στους μόνιμους κατοίκους Πάρου – Αντιπάρου (περί-
που 16.000), έχει εδραιωθεί η πεποίθηση ότι το Κ.Υ. οδηγείται σε κατάργηση. Τι και αν τρεις 
επικουρικοί γιατροί το έχουν επανδρώσεις Οι διαδικασίες πρόσληψής τους και οι αποδοχές 
τους κάθε άλλο παρά εγγυώνται την προσφορά των υπηρεσιών τους πέραν του έτους. Και 
όπως καλώς γνωρίζετε οι υπηρεσίες υγείας ούτε σε τριτοκοσμικές χώρες είναι μονοετείς. 
Η τραγικότητα συμπληρώνεται με την ανυπαρξία παιδιάτρου, δημόσιου λειτουργού για τη 

φροντίδα 2.500 παιδιών της επαρχίας 
μας, δηλαδή του μέλλοντός μας! Με τέ-
τοια δεδομένα οι κοινωνίες των νησιών 
μας αδυνατούν να στελεχώσουν διοικού-
σα επιτροπή στο Κ. Υγείας, γιατί κάποιοι 
εθελοντές κινδυνεύουν να γίνουν θύμα-
τα της κατεδάφισής του!

Παράλληλα πληθαίνουν οι ενδείξεις 
ιδιωτικών επενδύσεων υγείας στα νησιά 
μας. Και αναρωτιόμαστε. Τι πληροφο-
ρίες έχουν οι επίδοξοι επενδυτές που 
δεν γνωρίζουν οι πολίτες; Και ακόμη σε 
ποιες τσέπες απευθύνονται; Στους εξα-
θλιωμένους στην πλειοψηφία νησιώτες 
που αδυνατούν να πληρώσουν ακόμη 
και το περίφημο πεντάευρω;  

Κύριοι,
Οι πολίτες της επαρχίας μας εκπέμπουν με τις χιλιάδες υπογραφές τους κραυγή απόγνω-

σης για τον εμπαιγμό που υφίστανται χρόνια τώρα, αφού παρότι καταπατούνται βάναυσα 
τα συνταγματικά τους δικαιώματα, εξακολουθούν να είναι βιγλάτορες του τόσο ευαίσθητου 
εθνικού χώρου στο Αιγαίο. Και δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τον αγώνα τους 
μέχρι το αίσιο τέλος.

Κινητήρια δύναμη του αγώνα των μονίμων κατοίκων Πάρου – Αντιπάρου, είναι η αγάπη 
για τους τόπους που ρίζωσαν, αλλά και η πίστη να αντιταχθούν σε κάθε προσπάθεια απώλει-
ας κεκτημένων που με θυσίες και αγώνες κατέκτησαν.

Το Κ.Υ. Πάρου χτίστηκε σε Παριανή ιδιοκτησία, με Παριανή χρηματοδότηση από το Βε-
λέντζειο Ίδρυμα – μοναδικό φαινόμενο στην επικράτεια – εμπλουτίστηκε με σύγχρονο εξο-
πλισμό από χρήματα του Παριανού λαού και ο ετήσιος προϋπολογισμός του ενισχυόταν τα 
τελευταία δέκα τουλάχιστον χρόνια από το Βελέντζειο Ίδρυμα.

Αυτά δεν πρέπει να ξεχνάμε αν θέλουμε η οργή να μην ξεχειλίσει.
Αναμένοντας την άμεση δρομολόγηση των ενεργειών σας.

Οι δήμαρχοι Πάρου και Αντιπάρου. Χρ. Βλαχογιάννης και Γ. Λεβεντάκης.

Υ.Γ. Σας ερωτούμε, τι πρέπει να απαντούμε στα καθημερινά τηλέφωνα τουριστικών πρα-
κτόρων κυρίως από το εξωτερικό, που μας ρωτούν, εν όψει της αναμενόμενης αυξημένης 
τουριστικής κίνησης, αν η υγειονομική κάλυψη των νησιών μας είναι επαρκής».

Από τον προϋπολογισμό… 
στην υγεία

Συνεδρίασε στις 31/1 το δημοτικό συμβούλιο του νησιού μας, με θέμα τον προϋπολογισμό 
2013. 

 Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 23.692.808 ευρώ και εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Όμως, η συζήτηση για τον προϋπολογισμό δεν έμεινε μόνο στα οικονομικά του Δήμου, 

αφού μία άποψη του εισηγητή της μειοψηφίας για τον προϋπολογισμό κ. Γ. Μπαφίτη, έφερε 
συζητήσεις επί συζητήσεων και τη διαφοροποίηση δημοτικών συμβούλων του συνδυασμού 
της μείζονος αντιπολίτευσης. Συγκεκριμένα, ο κ. Γ. Μπαφίτης, εξέφρασε την άποψη ότι αν 
τα πράγματα στο Κέντρο Υγείας Πάρου, παρέμεναν όπως ήταν πριν 4-5 μήνες θα έπρεπε 
να πάνε στην Αθήνα, στη συγκέντρωση στο υπουργείο υγείας, όσο το δυνατόν περισσότε-
ροι συμπολίτες μας για να διαμαρτυρηθούν. Όμως τώρα, που κατά την άποψή του υπάρ-
χει μία καλυτέρευση από πλευράς στελέχωσης στο Κ.Υ., αναρωτήθηκε αν είναι σωστό να 
προσέλθουν μαζικά στο υπουργείο υγείας οι Παριανοί ή αν ήταν καλύτερο να πάει μόνο 
μία αντιπροσωπεία, όπως ζήτησε τηλεφωνικά από τον κ. Βλαχογιάννη, ο υπουργός, κ. Ανδ. 
Λυκουρέτζος. Επίσης, ο κ. Μπαφίτης κατηγόρησε το δήμαρχο κ. Χρ. Βλαχογιάννη, ότι έδειξε 
«αδυναμία» για να πάρει μία ανάλογη απόφαση.

Οι αντιδράσεις
Λίγες μέρες νωρίτερα η τοπική της ΝΔ είχε εκδώσει την παρακάτω ανακοίνωση:
«Στα πλαίσια της κοινωνικής δράσης της και στην προσπάθεια συμβολής της στην βελτίωση 

της ποιότητας ζωής των συμπολιτών μας η ΔΗΜ.Τ.Ο. Πάρου της Νέας Δημοκρατίας μετά την ει-
σήγηση της στο Υπουργείο Υγείας, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την στελέχωση του 
Κέντρου Υγείας Πάρου με δύο Ιατρούς (παιδίατρος και γενικής ιατρικής) και δύο νοσηλεύτριες 
ώστε να πλαισιώσουν τους νέους, γυναικολόγο καρδιολόγο παθολόγο που έστειλε το υπουργείο 
προ διμήνου.

(…) Το επόμενο βήμα είναι η επάνδρωση του Κέντρου Υγείας με μονάδα του ΕΚΑΒ, αρμοδι-
ότητα του Δήμου βάση νομοθεσίας, επιθυμία και ανάγκη όμως όλων μας και στην κατεύθυνση 
αυτή έχουμε την πρόθεση και αυτήν την φορά, να είμαστε αρωγοί όπου μας ζητηθεί από τον 
αρμόδιο φορέα».

Η παραπάνω ανακοίνωση προκάλεσε αντιδράσεις και ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπεί-
ρωσης, κ. Κ. Ροκονίδας, υποστήριξε ότι είναι ντροπή για το πολιτικό μας σύστημα μία τοπική 
οργάνωση να «μιλάει» απευθείας με υπουργεία, ενώ την ίδια στιγμή δεν υπάρχουν επίσημες 
απαντήσεις από τα όργανα της πολιτείας στους επίσημους φορείς της Πάρου. Σημειώνουμε 
ακόμα, ότι η ανακοίνωση της ΝΔ έχει αμφισβητηθεί ως προς την ορθότητά της, καθώς ως 
λέγεται πρόκειται για προκηρύξεις πρόσληψης προσωπικού που κατά διαστήματα γίνονται. 
Πάντως, από πλευράς τοπικής ΝΔ επιμένουν ότι «έρχεται προσωπικό για να στελεχώσει το 
ΚΥ».

Ακόμα, ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, κ. Λ. Κοντός, αποδοκίμασε την ανακοίνω-
ση λέγοντας ότι είναι προσβλητική για τους υπουργούς της ΝΔ και το κόμμα, και ότι θα έπρε-

πε αμέσως να αφαιρεθεί η σφραγίδα του κόμματος από τους εμπνευστές της ανακοίνωσης.
Επίσης, από τα «πυρά» δεν γλύτωσε ούτε ο κ. Μπαφίτης, για την τοποθέτησή του στο δη-

μοτικό συμβούλιο, ενώ ο κ. Ροκονίδας ζήτησε να μάθει αν η τοποθέτηση του είναι άποψη της 
«Πάρος – ΑΞΙΑ». Από την πλευρά της η κ. Γρ. Πρωτολάτη, στη συνεδρίαση του Συντονιστικού 
Φορέων στις 2/2/2013, έκανε δήλωση ότι ο κ. Μπαφίτης εξέφρασε προσωπικές του από-
ψεις.

Αποστάσεις από τη δήλωση Μπαφίτη πήραν στο δημοτικό συμβούλιο οι συμμετέχοντες 
στον ίδιο συνδυασμό κ.κ. Γ. Καρατζάς, Γ. Ραγκούσης και Ευρ. Ακάλεστος.

Ο κ. Μ. Ισιγώνης που έλαβε το λόγο υποστήριξε ότι η ΚΕΠ δεν εξέδωσε ανακοίνωση για 
να μην οξύνει την κατάσταση, για όλους όσοι προσπαθούν να υπονομεύσουν την προσπά-
θεια και γυρνούν πόρτα – πόρτα, σπίτι – σπίτι, για να μην έρθει ο Παριανός λαός στην Αθήνα 
και συμπλήρωσε: «Οι προκλήσεις ήταν δύο (εφορία, υγεία), από τον ίδιο πολιτικό χώρο». Ο κ. 
Ισιγώνης επιφυλάχθηκε η ΚΕΠ να εκδώσει δελτίο τύπου για όλα όσα έχουν γίνει, μετά όμως 
τη συγκέντρωση της Αθήνας.

Ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης απαντώντας στον κ. Μπαφίτη είπε: «Τώρα, με κατηγορεί για όσα δεν 
έκανα την πρώτη φορά. Αν η ΝΔ έχει τέτοιους υποστηριχτές, τότε οδηγείται σε λάθος συμπε-
ράσματα. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον υπουργό που μας έστειλε δύο – τρεις γιατρούς, όπως 
στις τριτοκοσμικές χώρες. Βέβαια, απορώ πως ο κ. Μπαφίτης, αυτά που είπε σήμερα εδώ, δεν 
τα έλεγε χθες στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Φορέων. Η υγεία είναι το πρώτο πρόβλημα 
του νησιού και εμείς θα διεκδικήσουμε την επίλυσή του». 

Η συνέχεια…
Το επόμενο πρωί της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου, ο κ. Αντ. Δαβανέλος, μέ-

λος του Συντονιστικού Φορέων, δημοσιοποίησε μέσω του διαδικτύου μία ανακοίνωση, που 
μεταξύ άλλων έγραφε:

«[…] Αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι, έβγαλαν χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου, το προσωπείο του δημοτικού συμβούλου και αποκάλυψαν τα βαθύτατα κομματικά τους 
αντανακλαστικά, υπερασπιζόμενοι τη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ με τον χειρότερο τρόπο για τους παρια-
νούς πολίτες, στοχεύοντας στην αποθάρρυνση και στην κάμψη της αγωνιστικής τους διαθεσι-
μότητας.

Αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι, είτε με την πρότασή τους για ματαίωση των κινητοποιήσεων, 
είτε με την προκλητική σιωπή τους, ΑΠΟΜΟΝΩΘΗΚΑΝ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ! Και μάλιστα από ιδεολο-
γικά και πολιτικά προσκείμενους στη ΝΔ & το ΠΑΣΟΚ συναδέλφους τους, οι οποίοι, προς τιμήν 
τους, δεν διολίσθησαν στη λογική των φθηνών πολιτικάντικων υποσχέσεων και της κομματικής 
εξάρτησης σε βάρος των συμφερόντων της τοπικής κοινωνίας».

Απαντώντας στην ανακοίνωση Δαβανέλου, η «Πάρος – ΑΞΙΑ» δημοσιοποίησε τα εξής:
«Η Πάρος - ΑΞΙΑ ως απάντηση στις σημερινές δηλώσεις του κ. Δαβανέλου, έχει να υπενθυ-

μίσει στον εν λόγω κύριο την ιστορική φράση του Γεωργίου Παπανδρέου: «Ποιος το είπε αυτό; 
Α, δεν έχει καμία σημασία!».

Ο κ. Δαβανέλος, απάντησε άμεσα γράφοντας: «Οι απόψεις μου για τη στάση των δύο δημο-
τικών συμβούλων της μείζονος αντιπολίτευσης στο θέμα των κινητοποιήσεων του παριανού 
λαού για την υγεία, έγινε με παράθεση επιχειρημάτων, με ευθύτητα και σαφήνεια.

Η αμήχανη και σπασμωδική απάντηση από την πλευρά τους, απέδειξε μηδενική αντοχή στην 
τεκμηριωμένη κριτική και πλήρη ένδεια επιχειρημάτων. Ως φαίνεται, «το γαρ πολύ της απομό-
νωσης, γεννά παραφροσύνη...».
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Η συζήτηση 
με τον Γ. Ραγκούση

Στο περασμένο φύλο της εφημερίδας μας δημοσιεύσαμε τη 
συνέντευξη του κ. Γ. Ραγκούση, με αφορμή την έναρξη των ερ-
γασιών του νέου αεροδρομίου Πάρου.

Στη συνέντευξη ο κ. Ραγκούσης επεκτάθηκε και σε άλλα θέ-
ματα τόσο για το νησί μας όσο και για την κεντρική πολιτική 
σκηνή. Το δημοσίευμά μας έτυχε την περασμένη εβδομάδα με-
γάλης δημοσιότητας και αναπαράχθηκε από ΜΜΕ του έντυπου 
και ηλεκτρονικού τύπου σε όλη την Ελλάδα.

Η συζήτηση

Στο σημερινό φ. της εφημερίδας μας θα παρουσιάσουμε κά-
ποιες σκέψεις του κ. Ραγκούση, που έγιναν στο περιθώριο της 
συνέντευξής του στη Φ.τΠ.

Στην ερώτηση που είχαμε κάνει για «ποιο μπορεί να είναι το 
μέλλον της Πάρου», ο κ. Ραγκούσης μας είπε:

«Εάν η προηγούμενη δεκαετία μπορεί να χαρακτηριστεί η δε-
καετία υποδομών -που ήταν απολύτως αναγκαίες προκειμένου 
το νησί να φύγει από τη χρόνια υποανάπτυξή του- με την έναρξη 
κατασκευής του αεροδρομίου, αυτή η δεκαετία κλείνει με τον κα-
λύτερο τρόπο.

Η επόμενη περίοδος προφανώς έχει την ανάγκη κάποιων ακό-
μα υποδομών που πρέπει να πραγματοποιηθούν στο νησί μας. 
Όμως αυτό που πιστεύω, είναι ότι η επόμενη δεκαετία ούτε πρέ-
πει, ούτε μπορεί να περιοριστεί σε μία ακόμη δεκαετία υποδο-
μών, αλλά πρέπει να εξελιχθεί σε μια δεκαετία όπου η Πάρος θα 
αναζητήσει και θα βρει τη σύγχρονη ταυτότητά της στον κόσμο. 
Δηλαδή, πρέπει τα επόμενα χρόνια να είναι αφιερωμένα κυρίως 
στην προσπάθεια η Πάρος να «χτίσει» την ταυτότητα για το σύγ-
χρονο εαυτό της. Και η ταυτότητα αυτή πρέπει να συνάδει με μία 
Πάρο ξεχωριστή, σπουδαία ποιοτική, ανθρώπινη.

Δεν αρκεί η Πάρος του μέλλοντος να αντλεί την ταυτότητά της 
αποκλειστικά από τον αρχαίο της εαυτό, όπως αυτός απορρέει 
από τη δεσπόζουσα παρουσία της Εκατονταπυλιανής και του λυ-
χνίτη. Η σύγχρονη Πάρος, η Πάρος της νέας γενιάς, η Πάρος του 
μέλλοντος, πρέπει να δημιουργήσει τα δικά της επιτεύγματα. Και 
αυτό δεν είναι θέμα δήμου, δεν είναι θέμα διοίκησης, δεν είναι 
θέμα της πολιτείας και του κράτους».

Στη συνέχεια της συζήτησής μας και στην ερώτηση που απευ-
θύναμε σχετικά με «ποιού είναι θέμα» ο κ. Ραγκούσης είπε:

«Αυτό είναι θέμα της Παριανής κοινωνίας, των νέων Παρια-
νών, των δημιουργικών Παριανών.

Δεσπόζουσα θέση σ’ αυτή την προσπάθεια -για να «χτίσει» η 
Πάρος τη σύγχρονη εικόνα- έχει το περιβάλλον, ο πολιτισμός και 
ο πρωτογενής τομέας, όπως αυτός μπορεί να αξιοποιηθεί από την 
Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών και τους ιδιώτες επιχειρηματί-
ες – αγρότες.

Οι τελευταίες αποφάσεις της Ένωσης μπορούν να βοηθήσουν 
πραγματικά για να ξεκολλήσει από το βάλτο.

Υπέρτερη όμως αξία και δύναμη πρέπει να έχει ο ανιδιοτελής 
εθελοντισμός, που ευτυχώς υπάρχει ακόμη στην Πάρο. Και αυτό 
που επίσης, πιστεύω, είναι ότι υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα 
εθελοντικής και ανυστερόβουλης προσφοράς στην πρόοδο του 
τόπου. Αυτοί οι εθελοντές πρέπει να τιμούνται από το Δήμο με μία 
τελετή που θα γίνεται π.χ. ανά διετία γι’ αυτό το σκοπό. Έχω πολύ 
συγκεκριμένα παραδείγματα ανθρώπων στο μυαλό μου τα οποία 
μπορώ να προτείνω ανά πάσα στιγμή μου ζητηθεί. Ανθρώπων 
που είτε έχουν γεννηθεί και έχουν μεγαλώσει σ’ αυτό το νησί του 
Αιγαίου είτε δεν κατάγονται από την Πάρο -άλλος κατάγεται από 
την Κεφαλλονιά, άλλος από την Ηλία, άλλος από την Αλεξάνδρεια 
της Αιγύπτου και τόσοι άλλοι σημαντικοί άνθρωποι από άλλα 
μέρη- εντούτοις έχουν αγαπήσει αυτό το νησί και έχουν προσπα-
θήσει να το βοηθήσει όσο μπορούν.

Η κοινωνία της Πάρου έχει ανάγκη από θετικά παραδείγματα 
που θα δείχνουν το δρόμο της προόδου, αλλά ταυτόχρονα θα επι-
σκιάζουν όλους εκείνους –ευτυχώς τους λίγους, την οικτρή μειο-
ψηφία– που μπορούν να υπάρχουν μόνο μέσα από την κακία, τη 
μιζέρια και την προσπάθεια να καταστρέψουν και κακοπροαίρετα 
να κακολογήσουν ό,τι καλό συμβαίνει σ’ αυτό τον τόπο.

Η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων της Πάρου δεν έχουν 
σχέση μ’ αυτούς και το μόνο που επιδιώκουν και επιθυμούν είναι 
τα θετικά παραδείγματα, την πρόοδο, την προκοπή και την καλο-
σύνη».

Παραδοσιακός 
Οικισμός Παροικιάς

Είναι γεγονός ότι 
όλοι οι παραδοσιακοί 
οικισμοί της Πάρου 
με τον τρόπο που 
είναι δομημένοι, δεν 
παρέχουν τις διευκολύνσεις που σε μεγάλο βαθμό σή-
μερα επιθυμούμε. 

Αυτός είναι ο κύριος λόγος που εδώ και λίγα χρόνια 
δεν είναι τόσο πυκνοκατοικημένοι όσο παλαιότερα, με 
αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα τόσο στους 
εναπομείναντες κατοίκους, όσο και στα καταστήματα των 
παραδοσιακών οικισμών.

Αυτό συμβαίνει και με τον παραδοσιακό οικισμό της 
Παροικιάς, που λίγα χρόνια πριν έσφυζε από ζωή και από 
εμπορική κίνηση, με όλα σχεδόν τα σπίτια  κατοικημένα 
και με κάθε λογής καταστήματα στον εμπορικό του δρό-
μο, τον αποκαλούμενο «δρόμο της αγοράς». Ένας οικι-
σμός ιδιαιτέρου κάλλους, επίπεδος στο μεγαλύτερο μέ-
ρος του και προσβάσιμος από πολλά σημεία περιμετρικά. 
Τα όποια προβλήματα της περιοχής είναι γνωστά, γι’ αυτό 
δεν πρέπει να μένουμε στην απλή καταγραφή τους για 
μία ακόμη φορά, αλλά να βρούμε λύσεις προκειμένου 
να ανακάμψει στο βαθμό που είναι δυνατόν η εν λόγω 
περιοχή.

Για να συμβεί όμως αυτό πρωταρχικό στοιχείο είναι η 
βούληση, τόσο των κατοίκων και ιδιοκτητών ακινήτων 
όσο και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι κάτοικοι ασφαλώς 
πρέπει να φροντίζουν για τον εξωραϊσμό των κτηρίων 
τους (παραμελημένα κτήρια δεν συμβάλλουν στην ανα-
βάθμιση μιας περιοχής), αλλά και να προτείνουν λύσεις 
προς την τοπική αυτοδιοίκηση, λύσεις εφικτές λαμβανο-
μένων υπ’ όψιν όλων των παραμέτρων. 

Από ‘κει και πέρα το λόγο έχουν η Δημοτική Αρχή (η 
εκάστοτε Δημοτική Αρχή) και η Δημοτική Κοινότητα της 
Παροικιάς, που πρέπει να δείξουν πόσο θέλουν και πόσο 
μπορούν να δώσουν λύσεις, γιατί είναι βέβαιο ότι στη συ-
γκεκριμένη περίπτωση δυνατότητα λύσεων υπάρχει, όχι 
υποχρεωτικά κοστοβόρων.

Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι τα όποια 
μέτρα θα λύσουν τα προβλήματα του παραδοσιακού οι-
κισμού ή ότι θα τονώσουν θεαματικά της εμπορική κίνη-
ση των καταστημάτων του. Πεποίθηση όμως πολλών και 
δική μου είναι ότι θα συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίω-
ση της τωρινής εικόνας.

Δεν είναι της παρούσης στιγμής να αναφερθώ σε προ-
τάσεις, είναι καλύτερα να προηγηθούν αυτές των δημο-
τών που όμως θα έπρεπε να έχουν κληθεί να τις διατυ-
πώσουν με την ευκαιρία του έργου της ανάπλασης του 
παραλιακού μετώπου της Παροικιάς. 

Οι δικές μας απόψεις σαν παράταξη Πάρος - ΑΞΙΑ αλλά 
και προσωπικές μου θέσεις, θα διατυπωθούν στον κα-
τάλληλο χρόνο στο Δημοτικό Συμβούλιο, που θέλω να 
πιστεύω ότι σύντομα θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το 
θέμα, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα με ευθύνη της 
Δημοτικής Αρχής, αφού το πρόβλημα είναι γνωστό από 
ετών. Επιπλέον από άτυπες συζητήσεις που έχουν γίνει 
κατά καιρούς έχω συμπεράνει ότι αυτά που σκέπτονται 
να προτείνουν οι δημότες ούτε μεγάλο κόστος έχουν, 
ούτε είναι ανέφικτα.

Πρέπει να δοθεί λοιπόν η ευκαιρία σ’ αυτό το σημαντι-
κό κομμάτι της Παροικιάς που επιζητεί να ξαναζήσει κάτι 
από τις παλιές καλές εποχές, να μπορέσει έστω και στη 
σημερινή δύσκολη συγκυρία να ξαναβρεί ένα μέρος της 
παλιάς του ταυτότητας. Αυτό είναι το ελάχιστο που του 
οφείλουμε σαν δημοτική παράγοντες του τόπου, πολύ 
περισσότερο όσοι από εμάς ζήσαμε και μεγαλώσαμε στο 
παραδοσιακό οικισμό της Παροικιάς. 

Είναι αυτονόητο ότι την ίδια ευαισθησία πρέπει να 
έχουμε για όλους του παραδοσιακούς οικισμούς της Πά-
ρου και να παρεμβαίνουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά 
στον κατάλληλο χρόνο και όχι καθυστερημένα και μετά 
από τις παρακλήσεις των δημοτών.

Άγγελος Πατέλης
Δημοτικός Σύμβουλος

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ 
Η δήθεν «ΧΑΡΑ» 
των «ΔΗΘΕΝ» 

Στην από 
14 Ιανουαρί-
ου 2013 ανα-
κοίνωση της 
π α ρ ά τ α ξ ή ς 
μας, Ενιαία 
Κίνηση Πολι-
τών Ενότητα 
για το Μέλλον, 
- για ορισμέ-
νους «δήθεν» 
- σχετικά με την έναρξη των εργασιών κατασκευής 
του «Νέου Πεδίου Ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Πά-
ρου», δηλαδή του «Νέου Αεροδρομίου Πάρου». Με-
ταξύ άλλων αναφέραμε τα εξής:

«[…] Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός, πως 
η κατά τα’ άλλα λαλίστατη αντιπολίτευση που βγάζει 
ανακοινώσεις για «του ψύλλου πήδημα» όπως λέει 
και ο λαός μας, δεν έχει ακόμα δημοσιοποιήσει καμία 
ανακοίνωση με αφορμή την έναρξη των εργασιών 
κατασκευής του μεγαλύτερου έργου υποδομής στην 
ιστορία του νησιού μας, του Νέου Αεροδρομίου Πά-
ρου. Μία ανακοίνωση με την οποία η αντιπολίτευση 
θα εκφράζει την αμέριστη επιδοκιμασία και ευαρέ-
σκειά της για την έναρξη των εργασιών κατασκευής 
του Νέου Αεροδρομίου Πάρου καθώς επίσης θα ανα-
γνωρίζει 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 αντιπολίτευ-
ση είναι είτε εξαρτημένη από διάφορα εξωθεσμικά 
κέντρα που δεν της το επιτρέπουν είτε περίμενε την 
πρωτύτερη ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, σεβό-
μενη τις τεράστιες προσπάθειες που είχε καταβάλει 
για την υλοποίηση αυτού του ονείρου. Με την παρού-
σα ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, δίδεται η δυνα-
τότητα στην Αντιπολίτευση να αποδείξει ποιο από τα 
δύο ισχύει. «Ιδού η Ρόδος, Ιδού και το Πήδημα».

Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την 
ανακοίνωσή μας, η δημοτική παράταξη «Πάρος ΑΞΙΑ» 
και η επικεφαλής της κ. Πρωτολάτη πρόλαβε να δημο-
σιοποιήσει αρκετές ανακοινώσεις...

Σε καμία όμως ανακοίνωση δεν αναφερόταν στην 
έναρξη των εργασιών κατασκευής του μεγαλύτερου 
έργου υποδομής στην ιστορία της Πάρου, του «Νέου 
Αεροδρομίου Πάρου!»

Σε καμία όμως ανακοίνωση δεν εξέφρασε την ειλι-
κρινή της χαρά και την αμέριστη ευαρέσκειά της για 
την υλοποίηση του μεγαλύτερου ονείρου όλων των 
Παριανών!

Σε καμία όμως ανακοίνωση δεν επιδοκίμασε την 
εκτόξευση των προοπτικών ανάπτυξης της Παριανής 
οικονομίας με την κατασκευή του «Νέου Αεροδρομί-
ου Πάρου!».

Απέδειξε λοιπόν με τη στάση της η δημοτική παρά-
ταξη «Πάρος – ΑΞΙΑ» και προσωπικά η επικεφαλής 
της κ. Πρωτολάτη, πως δεν χαίρεται με την έναρξη της 
κατασκευής του «Νέου Αεροδρομίου Πάρου» καθαρά 
και μόνο λόγω στείρας αντιπολιτευτικής διάθεσης ενώ 
παράλληλα μας επιβεβαίωσε πως είναι είτε πλήρως 
εξαρτημένη από διάφορα εξωθεσμικά κέντρα είτε 
εγκλωβισμένη στη μικροψυχία και παραπληροφόρη-
ση τοπικού εντύπου».

Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον
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Άντε μπας και 
μας σώσει 
ο Σουλεϊμάν

Το 1537 το 
τουρκικό ναυτι-
κό, με ναύαρχο 
τον Μπαρμπα-
ρόσα εκτελώ-
ντας διαταγές 
του Σουλτά-
νου Σουλεϊμάν 
του Μεγαλο-
πρεπούς – ναι 
αυτού που τις 
ερωτικές του 
π ε ρ ι π έ τ ε ι ε ς 
θ α υ μ ά ζ ο υ μ ε 

κάθε βράδυ στα κανάλια – ξεκίνησε μια 
επιχείρηση κατάκτησης των νησιών, που 
μέχρι εκείνη την ώρα ήταν υπό την κυρι-
αρχία των Ενετών.

Ξεκίνησε από την Κέρκυρα, σφάζοντας 
και εξανδραποδίζοντας το 90% του πληθυ-
σμού. 

Χιλιάδες  οι νεκροί και όσοι πουλήθηκαν 
στα σκλαβοπάζαρα και τα χαρέμια. Την ίδια 
ώρα ο Σουλεϊμάν καταλάμβανε την Ήπει-
ρο.

Συνέχισε στο Αιγαίο, Κύθηρα, Αίγινα, 
Αστυπάλαια, Πάρο, Νάξο…

Απίστευτη βιαιότητα και βαρβαρότητα. 
Στην Πάρο προκειμένου να βγάλει από τα 
δάση όσους πρόλαβαν να κρυφτούν τα 
έκαψε, μετατρέποντας το νησί σε καμένο 
τόπο.

Η μεγάλη σφαγή έγινε στις Λίμνες στον 
κόλπο της Νάουσας, με τον κόλπο να βά-
φεται κόκκινος από το αίμα.

Ελάχιστες δεκάδες γλύτωσαν την σφαγή 
και ο ναύαρχος του τουρκικού στόλου συ-
νέχισε για άλλα νησιά.

Ήταν τέτοια η βιαιότητα που ανάγκασε 
κάποια στιγμή τον Σουλεϊμάν να του στεί-
λει φιρμάνι.

«Σταμάτα γιατί θα καταλάβω τα νησιά 
αλλά δεν θα έχω φορολογούμενους».

 
Πέντε αιώνες μετά μια νέα «επιχείρηση 

Μπαρμπαρόσα» βρίσκεται σε εξέλιξη.
Το ίδιο φονική όπως και αυτή που έγι-

νε πριν από εβδομήντα χρόνια στο Στάλι-
γκραντ.

Το μνημόνιο και οι εφαρμοστικοί νόμοι 
εξανδραποδίζουν την Ελληνική κοινωνία 
και οι σύγχρονοι Μπαρμπαρόσα περιμέ-
νουν μάλλον μια αντίστοιχη εντολή.

«Σταματήστε γιατί δεν θα έχουμε  φο-
ρολογούμενους».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Υ.Γ. Για να σας βγάλω από την αγωνία, ο 
Ιμπραήμ πασάς θα εκτελεστεί, το ίδιο και ο 
Μουσταφά. Επόμενος σουλτάνος θα είναι 
ο Σελήμ ο Γ’ υιός της Χουρέμ…

Άντε καλή τηλεθέαση.

Πλακοστρώσεις 
στη Ζ. Πηγή

Στα τέλη του 2012 πραγ-
ματοποιήθηκε ανάπλαση 
τμήματος του πλακό-
στρωτου στον παραδο-
σιακό οικισμό Παροικιάς, 
στην περιοχή πίσω από το 
Ιερό Ναό της Ζωοδόχου 
Πηγής. 

Η προηγούμενη κατά-
σταση του πλακόστρω-
του, η οποία καθιστούσε 
δύσβατη και δυσχερή 
τη διέλευση των πεζών, 
αποτελεί παρελθόν, κα-
θώς τώρα διαμορφώθηκε 
ένα ασφαλές, λειτουργικό 
και καλαίσθητο πλακόστρωτο εντός του παραδοσιακού 
οικισμού Παροικιάς. Εντός του αμέσως επόμενου χρο-
νικού διαστήματος αναμένεται να ολοκληρωθεί η ανά-
πλαση του εναπομείναντος πλακόστρωτου τμήματος. 
Οι εργασίες κατασκευής έγιναν - χωρίς κανένα επιπλέ-
ον κόστος - από τους υπαλλήλους της τεχνικής υπη-
ρεσίας του Δήμου Πάρου, ενώ τα υλικά αγοράστηκαν 
από το Δήμο μας. Το κόστος των υλικών καλύφθηκε 
από το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πάρου (ΣΑΤΑ). 
Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή: «η τόνωση και αναβάθ-
μιση του παραδοσιακού οικισμού της Παροικιάς, αποτε-
λεί μείζονος σημασίας προτεραιότητα και οι προσπάθειες 
προς τη κατεύθυνση αυτή αναμένεται να ενταθούν στο 
άμεσο μέλλον».

Γυναίκες και 
Βεδουίνικες 
βραδιές!

Την καθιερωμένη Ανοιξιάτικη εκδρομή του θα πραγμα-
τοποιήσει ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, από τις 28 Μαρ-
τίου έως τις 3 Απριλίου 2013. Προορισμός τους η Τυνησία.

Στην εκδρομή περιλαμβάνεται φωτογραφικό σαφάρι 
στις ορεινές οάσεις Τσεμπίκα, Ταμέρζα και Ουνγκισμέλ και 
βεδουίνικη βραδιά, επισκέψεις σε μέρη όπως η Τύνιδα, η 
Γκαμπές, η Ματμάτα, η Τοζέρ, η Χαμμαμέτ και η Καρχηδό-
να. Ακόμα, περιλαμβάνονται όλα τα συνήθη στις εκδρομές 
(αεροπορικά εισιτήρια, πολυτελές ξενοδοχείο, ημιδιατρο-
φή για όλες τις μέρες και πληρωμένες όλες οι εκδρομές 
και οι λοιπές δραστηριότητες). 

Σύμφωνα με το σύλλογο γυναικών Νάουσας, λόγω της 
επικρατούσας οικονομικής κατάστασης φρόντισαν το ποσό 
συμμετοχής να είναι ευχάριστη έκπληξη. Για πληροφορίες 
και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφέρομενοι/ες μπορούν 
να επικοινωνούν με την πρόεδρο του συλλόγου, κ. Ελευ-
θερία Μπαρμπαρήγου, στα τηλέφωνα 22840-51402 και 
6945-533328.

Τέλος, επειδή πτήσεις προς την Τυνησία εκτελεί μόνο 
μία αεροπορική εταιρεία, οι θέσεις είναι περιορισμένες. Γι’ 
αυτό όσοι ενδιαφέρονται πρέπει να δηλώσουν έγκαιρα τη 
συμμετοχή τους. 

Συντάξεις: Μείον και 
αυτόν τον μήνα

Πριν λίγες μέρες πληρώνονταν από 
τις τράπεζες οι συντάξεις του ΟΑΕΕ, 
δηλαδή των επαγγελματοβιοτεχνών, 
ανθρώπων, δηλαδή, που έχουν πλη-
ρώσει τρομακτικά ποσά σε εισφορές, 
για να πάρουν μια ανθρώπινη σύνταξη. 
Μπροστά στα γκισέ, το βρισίδι πήγαινε 
σύννεφο από ανθρώπους που «με κα-
μιά κυβέρνηση» δεν τους χαρακτήριζες αλήτες, άνομους ή όποιον 
άλλο χαρακτηρισμό συνηθίζει να αποδίδει η κυβέρνηση σ’ όποιον 
αντιδρά βίαια στις επιλογές της.

Αφορμή; Οι άγριες περικοπές στις συντάξεις, που άλλο είναι να 
ξέρεις ότι θα γίνουν κι άλλο να το διαπιστώνεις στη πράξη όταν 
φτάνεις στο ταμείο ή στο ΑΤΜ.

Το ίδιο σκηνικό είχε εμφανιστεί και κατά τη διάρκεια πληρω-
μής των συντάξεων του ΙΚΑ, όπου αποκαλύφθηκε πόσο παρα-
μύθι ήταν τα καθησυχαστικά λόγια του Βρούτση ότι δε θίγονται οι 
χαμηλοσυνταξιούχοι.

Δέκα ολόκληρα ευρώ εξαφανίστηκαν για καθέναν από τους 
κοντά ένα εκατομμύριο συνταξιούχους που παίρνουν την κατώ-
τερη. Δηλαδή, η κυβέρνηση άρπαξε δέκα εκατομμύρια (και θα τα 
αρπάζει κάθε μήνα) και ο καθένας συνταξιούχος έχασε (και θα τα 
χάνει κάθε μήνα) το αλεύρι όλου του μήνα. Τόσο απλό.

Στα παραπάνω προσθέστε και την ανάλογη σφαγή που διαπί-
στωσε ο κάθε μισθωτός, καθώς προεισπράχτηκαν από τους μι-
σθούς τους οι νέοι υψηλότεροι φόροι και το πάζλ της καθημερι-
νής εξαθλίωσης συμπληρώνεται.

Για την κυβέρνηση, είναι θέμα χρόνου πλέον να βρει μπροστά 
της πολλούς, μα πάρα πολλούς που θα ζητάνε το λογαριασμό. Και 
το ξέρει αυτό.

Γι’ αυτό, σπεύδει να προλάβει το κακό με το μόνο τρόπο που 
ελπίζει ότι μπορεί να τα καταφέρει. Με το ξύλο. Πλανάται, αλλά 
έχει δικαίωμα να ελπίζει… 

Για την κυβέρνηση, είναι περίπου μονόδρομος η επιδίωξη να 
τσακίσει κάθε διαμαρτυρία, κάθε κινητοποίηση, κάθε αντίδραση 
για να στείλει το μήνυμα ότι είναι ικανή να επιβάλει νεκρική σιγή.

Χαρακτηρίζει ευθέως τις εργατικές κινητοποιήσεις εξτρεμισμό 
για να τις συνδέσει στη συνέχεια με την τρομοκρατία.

Ο υπουργός Δημόσιας Τάξης, μάλιστα, δεν κρατιέται όταν 
λέει πως πρέπει να κλείσουν λογαριασμοί που είναι ανοικτοί από 
το 1974. Δηλαδή, το σύστημα αναγκάστηκε τόσα χρόνια να υπο-
μείνει τις ενοχλητικές εργατικές κινητοποιήσεις και τώρα ήρθε η 
ώρα να σας κλείσουμε το στόμα.

Απέναντι σε αυτές τις επιδιώξεις το λαϊκό κίνημα οφείλει να 
κινηθεί μετά γνώσεως. Ότι και αν κάνει η συγκυβέρνηση οι ερ-
γαζόμενοι - που υπόκεινται τα χίλια μύρια - είναι η συντριπτική 
πλειοψηφία. Καθημερινά αυξάνονται τα τμήματα του πληθυσμού 
που ξεπερνούν το φόβο και ανοιχτά απαντάνε στην κυβερνητική 
κινδυνολογία. Με συλλογικές αποφάσεις μέσα από τις επιτροπές, 
τα σωματεία και τα συνδικάτα. Οργανωμένα με σχέδιο και στόχο. 

Αυτός είναι ο δρόμος που μπορεί να έχει αποτελέσματα. Σε 
αυτόν τον δρόμο ο καθένας μας πρέπει να βάλει το λιθαράκι του 
για να τον στρώσουμε με τα καλύτερα υλικά. Σε αυτόν τον δρόμο 
οι κομμουνιστές θα διαθέσουν όλες τους τις δυνάμεις.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Μνημόσυνο
Το Σάββατο 09 Φεβρουαρίου 2013 

και ώρα 9:30 τελούμε το 40ήμερο 
μνημόσυνο στον Ιερό Ναό Προφήτη 
Ζαχαρία (Πλακωτός) υπέρ αναπαύσεως 
της ψυχής του πολυαγαπημένου μας 
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΡΟΥΣΣΟΥ (ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗ) 

Η σύζυγος
Τα τέκνα
Τα αδέλφια
Τα εγγόνια
Και οι λοιποί συγγενείς

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
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Εγκατάλειψη 
στο δάσος Λευκών

Μία διαμαρτυρία «καρδιάς» λάβαμε από γυναίκες των 
Λευκών, σχετικά με το σύστημα πυρόσβεσης στο δάσος 
του χωριού. 

Οι γυναίκες των Λευκών, υποστηρίζουν στην επιστο-
λή τους:

«Μετά από έναν απογευματινό περίπατο στο δάσος μας 
βρεθήκαμε αντιμέτωπες με μια τραγική εικόνα εγκατάλει-
ψης, αδιαφορίας και πλήρους καταστροφής των πυρο-
σβεστικών φωλιών (μάνικες, ρακόρ, κλειδαριές, βάνες 
και ανοξείδωτα καπάκια κατεστραμμένα).

Δεν είναι δυνατόν όταν από το 1926 οι οικονομικοί προ-
ϋπολογισμοί της Κοινότητας Λευκών, διέθεταν κονδύλια 
υπέρ αυτού του πνεύ-
μονα του χωριού μας, 
σήμερα, ο κάθε υπεύ-
θυνος να αδιαφορεί 
για την προστασία του 
δάσους μας, που για 
όλους μας είναι καμάρι.

Θέλουμε να μας πείτε 
αν η φύλαξη του δά-
σους την καλοκαιρινή 
περίοδο είναι επαρκής 
και αν συμβεί πυρκαγιά 
«ω μη γένοιτο», πως θα 
αντιμετωπιστεί με αυτή 
την εικόνα της πλήρους 
εγκατάλειψης που 
υπάρχει σήμερα, στο 
υπέροχο δάσος μας.

Απαντήστε μας σας 
παρακαλούμε, πριν 
είναι πολύ 
αργά και βέ-
βαια πριν την 
καλοκαιρινή 
περίοδο αν 
οι υπεύθυνοι 
γ ν ω ρ ί ζ ο υ ν 
και φροντί-
σουν να κά-
νουν κάτι για 
την σημερινή 
τραγική κατά-
σταση».

Νέο «χτύπημα» 
στα οικονομικά 
των Δήμων

Στα ξενοδοχεία παραχωρείται η απλή χρήση όμορων αι-
γιαλών και παραλιών και όχι στους δήμους, όπως ίσχυε 
ως σήμερα, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου του υπουργείου 
τουρισμού με τίτλο: «Αναδιάρθρωση Ελληνικού Οργανι-
σμού Τουρισμού, μείωση διοικητικών βαρών, απλούστευ-
ση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρη-
ματικότητας και λοιπές διατάξεις», το οποίο θα κατατεθεί 
στη Βουλή. 

Σύμφωνα με όσα δημοσιοποιήθηκαν προβλέπεται η πα-
ραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας σε 
όμορα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα (όπως αυτά ορί-
ζονται στο άρθρο 2 του ν. 2160/1993), με αντάλλαγμα που 
καταβάλλεται στο δημόσιο και το οποίο μειώνεται αισθητά 
από το μισό της τιμής του δίκλινου δωματίου στο 1/8 της 
τιμής αυτής. Μάλιστα, αλλάζει ο προσδιορισμός της τιμής 
του δωματίου και θεωρείται ως τιμή δίκλινου αυτή που 
δηλώνεται στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο. Δηλαδή, ο 
νέος νόμος εισάγει χαριστική διάταξη για τα κύρια ξενο-
δοχειακά καταλύματα, ενώ εξαιρεί τα κέντρα αναψυχής, 
όπως ίσχυε πριν την επιχειρούμενη τροποποίηση, από τη 
δυνατότητα της απευθείας, χωρίς δημοπρασία παραχώ-
ρησης της απλής χρήσης του αιγιαλού και παραλίας.

Σημειώνουμε, ότι αυτή η εξέλιξη επιτείνει την ήδη δυ-
σμενή οικονομική κατάσταση των ΟΤΑ και μάλιστα καθι-
στά αδύνατη πλέον την ανάληψη εκ μέρους τους της ευ-
θύνης διαχείρισης των παραλιών, οι οποίες αποτελούν ένα 
σημαντικό οικοσύστημα, καθοριστικό για την ανάπτυξη 
του τουρισμού. Επιπρόσθετα, η ευθύνη γι’ αυτό το ζωτι-
κό χώρο των ΟΤΑ διασφάλιζε τον κοινόχρηστο χαρακτήρα 
του αιγιαλού και της παραλίας. 

Με επιστολή του ο δήμαρχος Χερσονήσου, κ.  Ζ. Δο-
ξαστάκης ζητά από την ΚΕΔΕ: «να αντιδράσει άμεσα και 
ουσιαστικά. Να απαντήσει και να επιβάλλει την απόσυρση 
του  άρθρου 30 του σ/ν και να ζητήσει την επαναφορά  του 
τέλους παρεπιδημούντων στο ποσοστό 2% επί των ακαθαρί-
στων εσόδων των ξενοδοχειακών μονάδων».

Κλείνοντας την επιστολή του ο κ. Δοξαστάκης σημει-
ώνει: «Θεωρώ σκόπιμη την επιδίωξη πραγματοποίησης 
συνάντησης του προεδρείου της ΚΕΔΕ, με την συμμετοχή 
Δημάρχων των κατ’ εξοχήν τουριστικών Δήμων της χώρας, 
με την Υπουργό Τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη. Στη συ-
νέχεια, μετά την κατάρτιση συγκεκριμένης πρότασης για τα 
παραπάνω θέματα, από την Επιτροπή θεσμών της ΚΕΔΕ να 
συγκληθεί το ΔΣ αυτής και να τοποθετηθεί σχετικά επί του 
σ/ν. Ακόμη υπάρχει χρονικό περιθώριο».

Ύμνοι Αγίων 
Παροναξίας

Το εκκλησιαστικό συμβούλιο της ενορίας του Αγίου 
Γεωργίου και Αγίου Διονυσίου, Διονύσου Αττικής, θα 
παρουσιάσει την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, στις 6 το 
απόγευμα, το νέο CD με τίτλο «Ύμνοι Αγίων Παρονα-
ξίας».

Το νέο CD, που είναι έκδοση της Ιεράς Μονής Λογ-
γοβάρδας και του Πρωτοψάλτη κ. Εμμανουήλ Αντ. Ρα-
γκούση, θα παρουσιαστεί στο αρχονταρίκι του Ι.Ν. Αγί-
ου Διονυσίου, Διονύσου.

Το έργο θα προλογήσει ο φιλόλογος, κ. Νικόλαος Ρα-
γκούσης, ενώ θα μιλήσουν: α) Λογγοβαρδίτης μοναχός 
– θεολόγος, Λεόντιος Δρίζης, με θέμα «Βίοι των 5 Αγί-
ων της Παροναξίας» και β) ο πρωτοψάλτης - καθηγητής 
μουσικής, κ. Κων/νος Μπιλάλης, που θα αναλύσει τους 
ύμνους. Ακόμα, ο Βυζαντινός χορός «Άγιος Τρύφων», 
θα εκτελέσει μουσικά παραδείγματα.

Τέλος, το σημαντικότερο στοιχείο αυτού του νέου CD 
είναι ότι περιέχει χερουβικό ύμνο του π. Φιλοθέου Ζερ-
βάκου.

30 λεπτά 
και περίμενε…

Το τελευταίο χρονικό διάστη-
μα όλο και πιο πολύ τη βρίσκω 
με την «απρέπεια» των πιτσι-
ρικάδων. Με φτιάχνει τρελά το 
θράσος τους για οποιοδήποτε 
καθωσπρεπισμό, με φτιάχνει 
που βγάζουν τη γλώσσα έξω 
προς οποιαδήποτε κεντρική ή 
τοπική πολιτική εξουσία. Με 
αφορμή μία συζήτηση στο Facebook με πιτσιρικαρία 
έχω να επισημάνω κάποιες σκέψεις τους.

Παρακολούθησα τους τελευταίους μήνες όλα τα 
συμβούλια και τα παρασυμβούλια για τον αγροτικό συ-
νεταιρισμό και αυτό κυρίως, για να καταλάβω τι μπορεί 
να μας έρθει κατακούτελα αύριο! Δίχως να υπερβάλω 
νομίζω ότι όσο σοβαρό είναι το θέμα της υγείας στα 
νησιά μας, άλλο τόσο σοβαρό είναι το θέμα του αγροτι-
κού συνεταιρισμού. Και αυτό, διότι, πιστεύω ότι το πα-
ραπάνω θέμα έχει να κάνει με την ουσία της ύπαρξης 
ζωής στο νησί μας. Γη χωρίς πρωτογενή τομέα δεν είναι 
δυνατόν να συνεχίσει να υπάρξει. Εκτός, και αν πιστεύ-
ουν μερικοί ότι μπορούμε να υπάρχουμε σαν κοινωνία 
μόνο με «Rooms to Let».

Σε μία επίσκεψή μου στον Συνεταιρισμό επισκέ-
φθηκα το τυροκομείο. Εκεί, - δουλεύουν ως επί το 
πλείστον νέα παιδιά – κατασκεύαζαν το προϊόν που 
μας κάνει περήφανους σα νησί και είναι ό,τι το πλέον 
αξιοπρεπές προϊόν έχει αυτή τη στιγμή η Πάρος και το 
«σουλατσάρει» σε κάθε επίσκεψή της σε τουριστική 
έκθεση. Το τυρί μας. Πολλοί ίσως να χαμογελάσουν 
και να σκεφθούν ότι έχουμε και άλλα πράγματα για να 
επιδείξουμε. Ναι έχουμε, είναι αλήθεια. Έχουμε αρχαία 
μνημεία, έχουμε θρησκευτικά μνημεία, έχουμε φυσικό 
κάλλος, έχουμε και άλλα πολλά πράγματα. Συμφωνώ! 
Εγώ όμως επιμένω. Όπου και να πάω επίσκεψη εκτός 
Πάρου, «πετάω» ένα κεφαλάκι Παριανή γραβιέρα στο 
τραπέζι και όλοι έχουνε να λένε. Θυμούνται για χρόνια 
το νησί για τη γεύση του. Άπειροι συνειρμοί γίνονται.

Λοιπόν και επειδή, πήγα το θέμα μέσω Λαμίας… πρέ-
πει να ομολογήσω ότι απογοητεύτηκα σε κάποια πράγ-
ματα που έχουν ακουστεί για την αυριανή μέρα του Συ-
νεταιρισμού (διαβάστε σχετικό ρεπορτάζ της Φ.τΠ.). Κι 
αυτό συγχωρήστε με, αλλά πρέπει να το γράψω, διότι 
κάποιοι «παπαρολογούν». Κάποιοι ακόμα, αντί να δουν 
την αυριανή μέρα και τον άμεσο εκσυγχρονισμό του 
Συνεταιρισμού, εξακολουθούν και λένε ιστορίες απ τα 
παλιά. Δηλαδή, το πως πορεύτηκε η Ένωση τα παλαι-
ότερα χρόνια (εποχή θαλασσοδανείων και πολιτικών 
αλχημειών επί «πράσινων» κυβερνήσεων και άλλα 
πολλά). Το πως θα μπορέσει αύριο ο Αγροτικός Συνε-
ταιρισμός να επιβιώσει στο ανταγωνιστικό περιβάλλον 
και ποια θα είναι η λύση, κανείς δε μας το λέει. Η λύση 
δεν μπορεί να είναι παρά μόνο μία. Πώληση ενός - δύο 
ακινήτων, άμεση ρευστότητα δηλαδή «ζεστό» χρήμα 
και εκσυγχρονισμός των μηχανημάτων- εγκαταστάσε-
ων. Αλήθεια, έχει αναρωτηθεί κανείς, γιατί δεν τραβάει 
το κρασί μας που επί αιώνες ήταν το πλέον αναγνωρί-
σιμο προϊόν της Πάρου. Πολύ απλά. Καζάνια – Οινοποι-
είο, σαν αυτά που βγάζουν σήμερα στον Συνεταιρισμό 
το κρασί υπάρχουν μόνο σε φωτογραφίες λευκωμά-
των περασμένων δεκαετιών. Το κρασί όμως δεν είναι 
εφάμιλλο του σταφυλιού που παράγει η Παριανή Γη. 

Εκσυγχρονισμός τώρα. Αλλιώς 30 λεπτά το κιλό το 
σταφύλι και μετά από 2-3 χρόνια η πληρωμή…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Καταγραφή 
Συνταξιούχων NAT

Από το Λιμεναρχείο Πάρου ανακοινώθηκε ότι το Ναυτικό 
Απομαχικό Ταμείο προχωρεί στην καταγραφή των συνταξι-
ούχων ΝΑΤ – ΚΕΑΝ, με φυσική τους παρουσία στα υποκα-
ταστήματα της Εμπορικής Τράπεζας, έως την 28-02-2013.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η καταγραφή με αυτοπρό-
σωπη παρουσία στην ανωτέρω τράπεζα είναι υποχρεωτική, 
μετά, δε, το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα 
δοθεί άλλη παράταση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, σχετική με τη διαδικασία 
της απογραφής (όπως π.χ. το καταγραφικό δελτίο και η 
ορθή συμπλήρωσή του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι 
κατηγορίες συνταξιούχων που δύναται να μην προσέλθουν 
για διάφορους λόγους στην τράπεζα και να καταγραφούν 
δια νομίμου εκπροσώπου, είτε στις διευθύνσεις του ΝΑΤ 
είτε στη Λιμενική Αρχή), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται σε όλα τα τμήματα της Διεύθυνσης Παροχών 
του ΝΑΤ και στο Γραφείο Εξυπηρέτησης του Πολίτη, στα τη-
λέφωνα 210 4149260 – 210 4149280 – 210 4149290 – 210 
4149541, καθώς και στην ιστοσελίδα του ΝΑΤ nat.gr.
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Σημαντικές εξελίξεις υπήρξαν κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού Πάρου, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τετάρτη 30 Ια-
νουαρίου, σε αίθουσα των γραφείων του.

Δεκάδες Συνεταιριστές έδωσαν το παρόν στη συνέλευση μαζί με τις οικογένειες 
τους προκειμένου να συζητήσουν τα φλέγοντα θέματα που αφορούν τον πρωτογενή 
τομέα του νησιού μας, αλλά και για να αποφασίσουν την πορεία του Συνεταιρισμού 
στον 21ο αιώνα.

Οι αποφάσεις

Με δικαίωμα ψήφου στη συνέλευση παρευρέθηκαν 98 μέλη του Συνεταιρισμού.
Η συνέλευση εξέλεξε τον κ. Ανδ. Σάμιο, ως πρόεδρο, τον κ. Νικ. Χανιώτη Περούλη, 

ως γραμματέα και μέλη της εφορευτικής επιτροπής τους κ.κ. Παν. Αποστολόπουλο, 
Βασ. Τριβυζά και Κ. Σαμαλτάνη. Με 97 ψήφους υπέρ και ένα κατά, οι Συνεταιριστές 
ενέκριναν τη συμφωνία της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου, με την 
πρώην Αγροτική Τράπεζα για την ολοσχερή εξόφληση των υπολοίπων δανείων με 
μεταβίβαση των παρακάτω ακινήτων ιδιοκτησίας της: α) Διώροφο κτίριο καταστημά-
των – γραφείων στην πλ. Μαντώς, β) ισόγειο κτίριο καταστημάτων πίσω από την πλ. 
Μαντώς (συνέχεια του παραπάνω), γ) επαγγελματικό χώρο στον Α’ όροφο του ακινή-
του στην Ακτή Βασιλείου (παλιό οινοποιείο) και δ) οικόπεδο με ισόγεια κτίσματα στη 
θέση Περδικάκι Προδρόμου. Θυμίζουμε ότι η παραπάνω συμφωνία είχε εγκριθεί και 

από τη Γενική Συνέλευση της ΕΑΣ ομόφωνα και αποτελεί και το σχέδιο εξυγίανσης 
του Συνεταιρισμού για τις ανάγκες του Νόμου 4015/2011.

Ακόμα, με ομόφωνη απόφαση εξουσιοδοτήθηκε το ΔΣ του Συνεταιρισμού για τη 
διερεύνηση αγοραστικού ενδιαφέροντος για αστικά ακίνητά του με ανακοινώσεις ή 
οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο, ώστε ανάλογα με την εκτίμηση σ’ αυτό το θέμα 
να συγκροτηθεί λεπτομερέστατο πρόγραμμα δράσης.

Η κριτική...

Με αφορμή τις απόψεις του πρ. προέδρου της ΕΑΣ, κ. Αναστ. Κυλάκου, ο πρόεδρος 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού, κ. Νίκος Τσιγώνιας, στην εισηγητική του ομιλία είπε 
μεταξύ άλλα και τα εξής:

«[…] Η Ένωση τη δεκαετία του ’80 και τα πρώτα χρόνια του ’90 λόγω άστοχων χειρι-
σμών συσσώρευσε μεγάλα χρέη τόσο από την κατασκευή του οινοποιείου και του ελαι-
ουργείου, αλλά και από χρηματοδοτήσεις που έπαιρνε από την ΑΤΕ για την πληρωμή 
των σταφυλιών τις οποίες σχεδόν ποτέ δεν εξοφλούσε.

Ταυτόχρονα η κακοδιοίκηση, η έλλειψη σύγχρονου λογιστηρίου, η συσσώρευση τε-
ράστιων αποθεμάτων κρασιών, και η αδυναμία είσπραξης οφειλών έφτασαν την οργά-
νωση ένα βήμα πριν την κατάρρευση και την έλευση εισαγγελέα». Σ’ αυτό το σημείο ο 
κ. Τσιγώνιας έδειξε στο σώμα διάφορα έγγραφα για να αποδείξει τα όσα υποστήριζε.

Πορεία προς τα μπρος των Αγροτών
Εκσυχρονισμός τώρα
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Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του ο κ. Τσιγώνιας 
είπε:

«Από τα μέσα της δεκαετίας του ’90, με την απο-
χώρηση μεγάλου μέρους του παλιού προσωπικού, 
έγινε ένας εκσυγχρονισμός της ΕΑΣ με το στήσιμο 
σύγχρονου και σύννομου λογιστηρίου - καθοριστι-
κή η συμβολή του οικονομολόγου και σημερινού Δ/
ντη Α. Γκόκα - και ένα συμμάζεμα της παραγωγικής, 
εμπορικής και εργατικής υποδομής από τα νέα άτο-
μα που προσλήφθηκαν και τον τότε Δ/ντη Ν. Κρητικό. 
Δυστυχώς όμως, παρόλο που η Ένωση σταμάτησε 
να δανείζεται λόγω αποκλεισμού της από τις τραπε-
ζικές πιστώσεις, παρά τις δύο κρατικές παρεμβάσεις 
με πληρωμές μεγάλου μέρους των χρεών των συ-
νεταιρισμών προς την ΑΤΕ, το πρόβλημα αντί να εξα-
λείφεται διογκωνόταν. Αίτια οι άστοχοι χειρισμοί της 
τότε διοίκησης και του τότε προέδρου κ. Κυλάκου, ο 
οποίος παρά το ότι έδωσε γη και νερό στην Αγροτική 
Τράπεζα - πληρεξούσιο το έχει ο κ. Λάβδας και θα τον 
παρακαλούσα μόλις τελειώσω να σας το παρουσιάσει 
- και παρότι κατέβαλε σημαντικά ποσά στην τράπε-
ζα, τα οποία βέβαια πήγαν χαμένα  λόγω της γνωστής 
πολιτικής των τραπεζών (πανωτόκια), αλλά και της 
έλλειψης ξεκάθαρου σχεδίου για το μέλλον και το 
ρόλο που θα έπρεπε να παίξει η Ένωση στις τότε συν-
θήκες το χρέος το 2002 έφρασε τα 3.500.000 ευρώ. 

Τότε αποφασίσαμε ως διοίκηση, παρά τις αντιρρή-
σεις του κ. Κυλάκου, να στα-
ματήσουμε αυτή την αδιέξο-
δη πορεία, να σταματήσουμε 
να πληρώνουμε, να ρίχνου-
με λεφτά σ’ ένα βαρέλι δί-
χως πάτο και να στραφούμε 
δικαστικά εναντίον της ΑΤΕ, 
τόσο για τα πανωτόκια όσο 
και για την εγκληματική κα-
τασκευή του οινοποιείου που στοιχειοθετήσαμε με μελέτες 
και με την καθοδήγηση πάντα του νομικού μας συμβούλου 
Σπύρου Λάβδα, με κύριο στόχο να σταματήσουμε τον κατή-
φορο, να κερδίσουμε χρόνο και να ανακόψουμε όπως και 
καταφέραμε το 2003 μια επίθεση της ΑΤΕ και την ολοκλη-
ρωτική εξαφάνιση της Ένωσης.

Το 2006 πιστεύοντας αφελώς ότι ο κ. Κυλάκος, είχε δυ-
νατότητες όπως έλεγε να δώσει λύση με συμβιβασμό λόγω 
πολιτικών γνωριμιών στη βαλτωμένη κατάσταση (απέτυχε 
και η αγωγή για να περιοριστούν οι υποθήκες στα ακίνητα) 
και παρόλο που είχε αποχωρήσει από την ενεργό δράση και 
είχε τιμηθεί με τον τίτλο του επίτιμου προέδρου επανήλθε 
σαν πρόεδρος για να αποχωρήσει λίγο αργότερα χωρίς να 
έχει πετύχει κάποια πρόοδο. Όσο διάστημα ήμουν πρόε-
δρος σεβάστηκα σε βαθμό παρεξηγήσεως την μακρόχρονη 
θητεία του και την  ηλικία του. Αυτό φαίνεται από μια σειρά 
ενέργειες όπως η τελετή ονοματοθεσίας του επισκέψιμου 
χώρου του οινοποιείου, η απονομή του τίτλου του επίτιμου 
προέδρου και η παραχώρηση του δικαιώματος της επινοικί-
ασης μέρους του καταστήματος στη θέση Βίντζι, του οποίου 
τελικά έγινε κατάχρηση σε βαθμό που να προκαλεί δικαίως 
τα δυσμενή σχόλια της Παριανής κοινωνίας και την αγανά-
κτηση πολλών συνεταίρων».

Ντοκουμέντα

Στη συνέλευση παρουσιάστηκαν διάφορα ντοκου-
μέντα από την εποχή προεδρίας του κ. Αν. Κυλάκου, 
τα οποία προκάλεσαν την έκπληξη των Συνεταιρι-
στών και όλων όσοι τα διάβασαν.

Στο πληρεξούσιο της 11/5/1995 μεταξύ του τότε 
προέδρου της ΕΑΣ Πάρου κ. Κυλάκου και της Αγρο-
τικής Τράπεζας, δινόταν η πληρεξουσιότητα στον Δ/
ντη του καταστήματος στην Πάρο, να πωλήσει σε 
διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμ-
βασης του νέου δανείου, περιουσιακά στοιχεία της 
Ένωσης, αξίας 700.000.000 δραχμών. Το προϊόν της 
εκποίησης των ακινήτων θα εκχωρείτο στην ΑΤΕ για 
να εξοφληθούν τα υπόλοιπα χρηματοδοτήσεων και 
μεσοπρόθεσμων δανείων και να μειωθεί το ρυθμι-

ζόμενο ποσό των 536.000.000 δραχμών ή όσο αυτό 
θα ήταν την ημέρα υπογραφής του νέου δανείου.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι τα ακίνητα - κτήματα της 
ΕΑΣ, που θα εύρισκε αγοραστή η Αγροτική Τράπεζα, 
θα μπορούσαν να είναι σε αγροτικές ή αστικές περι-
οχές.

Σκέψεις

Οι Συνεταιριστές συμφώνησαν επίσης στη Γενική 
τους Συνέλευσης τα παρακάτω:

α) Λειτουργία του Συνεταιρισμού στη βάση των  
ομάδων παραγωγών.  

β) Εκσυγχρονισμός 
των υπαρχόντων πα-
ραγωγικών μονάδων 
(ελαιουργείο, τυροκο-
μείο, οινοποιείο).

γ) Ανάπτυξη της δρα-
στηριότητας εμπορίας 
αγροτικών εφοδίων.

δ) Ανάπτυξη νέων 
παραγωγικών δράσε-

ων και παρέμβαση σε νέους κλάδους αγροτικής οικονο-
μίας (προϊόντα βιομάζας, κρέας).

Επίσης, συμφώνησαν ότι τα κεφάλαια τόσο για την οι-
κονομική εξυγίανση του Συνεταιρισμού αλλά και την πα-
ραγωγική του ανάπτυξη μπορούν να αντληθούν σήμερα 
μόνο από την εκποίηση της αστικής περιουσίας του η 
οποία λόγω της υπέρμετρης φορολόγησης αλλά και της 
πτώσης των ενοικίων αποδίδει ελάχιστα. 

Κλείνοντας την τοποθέτησή του ο πρόεδρος του Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού κ. Νίκος Τσιγώνιας, τόνισε:

«Για να μπορέσει ο Συνεταιρισμός μας να πάει μπροστά, 
να είναι παραγωγικός, αποτελεσματικός, κερδοφόρος και 
πηγή πλούτου και ασφάλειας για τους Συνεταίρους, θα 
πρέπει να υπάρχει ομοψυχία, κοινός στόχος. Ακόμα, δια-
φορετικές αλλά εποικοδομητικές προτάσεις και απόψεις με 
γνώμονα όμως πάντα το κοινό μας συμφέρον.

Αντισυνεταιριστικές ενέργειες σαν αυτές που έγιναν πριν 
την δημιουργία του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου και 
στο Δημοτικό Συμβούλιο όχι μόνο είναι καταδικαστέες και 
πρέπει να απομονώνονται και να καταγγέλλονται, αλλά θα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με πειθαρχικά μέτρα στο μέλ-
λον, γιατί μόνο αν όλοι είμαστε μια γροθιά παλεύουμε για το 
κοινό συμφέρον και το δικό μας ταυτόχρονα. Με την πρόο-
δο του Συνεταιρισμού θα μπορέσει αυτός να παίξει το ρόλο 
στους δύσκολους καιρούς που περνάμε και έρχονται».

Η παραχώρηση του δικαιώματος της επινοικίασης
μέρους του καταστήματος στη θέση Βίντζι,

του οποίου τελικά έγινε κατάχρηση
σε βαθμό που να προκαλεί δικαίως 

τα δυσμενή σχόλια της Παριανής κοινωνίας
 και την αγανάκτηση πολλών συνεταίρων
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Ο κ. Μανόλης Ισιγώνης, στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιος βουλευτής του το 2012 
και πρώην δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ Πάρου, παραχώρησε στην εφημερίδα μας 
την παρακάτω συνέντευξη, σχετικά με τις δραστηριότητες των πολιτικών χώρων που 
ανήκει, αλλά και τις μελλοντικές του σκέψεις γι’ αυτές.

Η θητεία του

κ. Ισιγώνη, μετά από τη θητεία σας για ένα περίπου χρόνο ως εκπρόσω-
πος της ΚΕΠ Πάρου, στο δημοτικό συμβούλιο του νησιού μας, ποιες είναι οι 
εντυπώσεις σας;

Μ. Ισιγώνης: «Πρώτα απ’ όλα, θέλω να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που 
μου δίνετε να εκφράσω τις σκέψεις μου. Θέλω επίσης να ευχηθώ σε σας και τους 
αναγνώστες σας καλή χρονιά και, καλό κουράγιο για την αντιμετώπιση της κοινωνι-
κής και οικονομικής λαίλαπας που βιώνουμε.

Πέρασε ένας χρόνος συμμετοχής μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι με βάση την 
απόφαση της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Πάρου περί κυκλικής εναλλαγής της εκ-
προσώπησης στο Δ.Σ, παρέδωσα την «σκυτάλη» στον Σωτήρη Καστρουνή. Οι εντυ-
πώσεις μου από το ΔΣ τη χρονιά αυτή είναι ανάμεικτες. Σίγουρα, και με τις δικές μας 
παρεμβάσεις, παράχθηκε ένα κάποιο έργο, που όμως κρίνω ότι δεν ήταν επαρκές. Η 
δημοτική πλειοψηφία κινούμενη με θρη-
σκευτική ευλάβεια μέσα στα ασφυκτικά 
όρια του Καλλικράτη, π.χ. πλήρης γρα-
φειοκρατικοποίηση της λειτουργίας του 
Δήμου και ΑΤΟΛΜΙΑ στην εκμετάλλευση 
και των όποιων δυνατοτήτων υπερκε-
ρασμού του (δες δημοτικές δομές υγεί-
ας), κινήθηκε μέσα σε καθαρά διαχειριστικά 
πλαίσια, χάνοντας την ουσία των παρεμβάσε-
ων που θα μπορούσε και θα έπρεπε να είχε 
προωθήσει. Ταυτόχρονα η απόλυτη πρόσδεση της στις μνημονιακές πολιτικές των 
εκάστοτε κυβερνήσεων, και των εκπροσώπων τους, αφαίρεσε από το Δήμο Πάρου 

τη δυνατότητα διεκδίκησης άλλων πολιτικών και άλλων πραχτικών. Σας υπενθυμίζω 
ότι, ακόμη και για το θέμα του Κέντρου Υγείας, μετά το φιάσκο της πριν από δύο 
χρόνια κινητοποίησης, είμασταν εμείς που φέραμε το θέμα σαν μονοθεματικό στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, που οδήγησε στη δημιουργία του Συντονιστικού και τις μεγα-
λειώδεις κινητοποιήσεις του Παριανού Λαού που αυτό διοργάνωσε. Κρίνω βέβαια 
απόλυτα θετικό το αγκάλιασμα και τη συμμετοχή του Δήμαρχου, της πλειοψηφίας και 
των παρατάξεων της αντιπολίτευσης (παρόλα τα τελευταία γνωστά παρατράγουδα) 
στις κινητοποιήσεις για το ΚΥ Πάρου».

Ποια είναι σήμερα, κατά την άποψή σας, τα μεγαλύτερα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η Πάρος και ποιες θα μπορούσαν να είναι οι λύσεις που θα 
μπορούσαν να τη βοηθήσουν;

Μ. Ισιγώνης: «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το νησί, είναι απόλυτα συνδε-
δεμένα με τα προβλήματα ολόκληρης της Ελληνικής κοινωνίας, που προκαλούνται 
από τις καταστροφικές πολιτικές των δοσίλογων της κυβέρνησης της τρόικας εσω-
τερικού.

Το βασικό και κύριο πρόβλημα είναι η ανθρωπιστική και κοινωνική  καταστροφή 
της κοινωνίας. Δείτε κ. Μπελέγρη. Διάβασα την ανακοίνωση του Εμπορικού Συλλό-
γου Πάρου, και τα στοιχεία είναι ανατριχιαστικά. Μόνον το 30% των εμποροεπαγ-
γελματιών, μπόρεσε να ανανεώσει τα βιβλιάρια υγείας. Δηλαδή, 2 στους 3 δεν έχουν 

σήμερα ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη για αυτούς και τα παιδιά 
τους. Το ίδιο συμβαίνει και με 
τους οικοδόμους, που με την κα-
τάρρευση της οικοδομής, λόγω 
έλλειψης μεροκάματων, εκατο-
ντάδες οικογένειες είναι εκτός 

περίθαλψης. Το ίδιο συμβαίνει και με 
τους μακροχρόνια άνεργους. 

Πιστεύω ότι το ΚΥΡΙΟ θέμα που θα 
πρέπει να ασχοληθεί ο Δήμος είναι η αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης που 
έχει χτυπήσει την Παριανή κοινωνία, και αυτό ας είναι ακόμη και σε βάρος έστω της 

Μ. Ισιγώνης: «Στόχος η παραπέρα 
διεύρυνση της ΚΕΠ»

 Η δημιουργία Δημοτικού Κοινωνικού 
Ιατρείου και Φαρμακείου πρέπει να είναι 

πια, στην άμεση προτεραιότητα μας« »



Συνέντευξη 11www.fonitisparou.gr

χρηματοδότησης άλλων λιγότερο επειγόντων δραστηριοτήτων. Πιστεύω ότι θα πρέ-
πει να συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις μας για την στελέχωση του Κέντρου Υγείας με 
μόνιμους γιατρούς και προσωπικό. Η διαφύλαξη της ενότητας του Παριανού λαού 
που με τόσο κόπο και δουλειά χτίστηκε πρέπει να είναι βασικός μας στόχος. Η πρό-
σφατη «ανταπόκριση» του υπουργείου με τους επικουρικούς γιατρούς δεν πρέπει να 
μας αποπροσανατολίσει, και να ανακόψει τις κινητοποιήσεις μας. Η παρελκυστική και 
διασπαστική πολιτική κάποιων πρέπει να πέσει στο κενό, και να μην μας επιρρεάσει.  

Πέρα από το Κέντρο Υγείας όμως, είναι πια απαραίτητο και κατεπείγον, ο Δήμος να 
προχωρήσει στην ήδη ΟΜΟΦΩΝΑ αποφασισμένη δημιουργία των δικών του ΔΗΜΟ-
ΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ, υποβοηθητικών στο έργο της Δημόσιας Περίθαλψης, που θα 
καλύψουν κύρια τις ανάγκες όλων αυτών των κοινωνικών στρωμάτων, που σήμερα 
είναι αποκλεισμένα από τις παροχές του ήδη κουτσουρεμένου ΕΣΥ.

Η κινητοποίηση αυτή του Δήμου πρέπει να συμπεριλάβει όλη την Παριανή κοινω-
νία, ξεκινώντας από το υπάρχον τοπικό ιατρικό δυναμικό και όλους όσοι μπορούν σε 
εθελοντική βάση να στηρίξουν αυτές τις δομές. Η δημιουργία δημοτικού κοινωνικού 
ιατρείου και φαρμακείου πρέπει να είναι πια, στην άμεση προτεραιότητα μας. Υπάρχει 
ήδη μια μεγάλη εμπειρία από τις σημαντικές προσπάθειες του Συλλόγου Γυναικών 
Μάρπησσας με τους «Γιατρούς του Κόσμου», που πρέπει να λάβουμε υπ’ όψη μας, 
και να τις διευρύνουμε. 

Ταυτόχρονα θα πρέπει να ενταθούν οι πρωτοβουλίες του Νομικού Προσώπου του 
Δήμου για την Κοινωνική Αλληλεγγύη, και με την πρόσθετη χρηματοδότηση του, κα-
θώς τα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα των πολιτών θα γίνονται όλο και πιο 
έντονα.

Διαβεβαιώνουμε την Παριανή κοινωνία ότι η Κίνηση Ενεργών Πολιτών θα δώσει 
όλες της τις δυνάμεις για την επιτυχία όλων αυτών των πρωτοβουλιών».

Πως κρίνετε την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου και πως τις υπό-
λοιπες δυνάμεις της αντιπολίτευσης;

Μ. Ισιγώνης: «Όπως ανέφερα και λίγο πριν η δημοτική πλειοψηφία είναι εγκλω-
βισμένη στις μνημονιακές και Καλλικρατικές 
πολιτικές που καθορίζουν και τα όρια της. Ως 
προς τη μείζονα αντιπολίτευση, αυτή βιώνει τις 
αντιφάσεις της που δεν μπορεί να τις ξεπερά-
σει, και έτσι βρίσκεται πολλές φορές να παρα-
παίει, προσπαθώντας να βρει την ισορ-
ροπία της, πράγμα πολύ δύσκολο, αν δεν 
ξεκαθαρίσει την πολιτική της θέση».

Η ΚΕΠ

Προ μερικών εβδομάδων η ΚΕΠ, πραγ-
ματοποίησε συνάντηση των μελών της. Τι 
αποφασίσατε και πως βλέπετε τη συνέχεια 
της δημοτικής σας κίνησης έως τις εκλογές του Ιουνίου 2014.

Μ. Ισιγώνης: «Η ΚΕΠΠ πραγματοποίησε την ολομέλεια της, με αφορμή την ανάλη-
ψη των καθηκόντων του Σωτήρη Καστρουνή στο Δημοτικό Συμβούλιο, και αποφάσι-
σε την παραπέρα ενίσχυση του έργου της τόσο μέσα στο Δ.Σ. όσο και έξω από αυτό, 
μέσα στην Παριανή Κοινωνία. Ταυτόχρονα συγκρότησε νέα διευρυμένη Γραμματεία, 
που θα συντονίζει τη δράση της για το επόμενο διάστημα».

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου θα είναι παρούσα στις προσεχείς αυτο-
διοικητικές εκλογές ή θα είναι μέρος ενός άλλου πιο διευρυμένου δημοτικού 
συνδυασμού; 

Μ. Ισιγώνης: «Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου είναι μια συλλογικότητα που 
δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, για να συσπειρώσει ευρύ-
τερες δυνάμεις της Αριστεράς και όχι μόνον. Οι λόγοι ύπαρξης της δεν έχουν εκλείψει, 
και επομένως δε βλέπω να υπάρχει λόγος εγκατάλειψης της. Από πολλούς Παρια-
νούς πολίτες, το έργο της αυτά τα δύο χρόνια κρίνεται γενικά ουσιαστικό και θετικό. 
Ταυτόχρονα, υπάρχει μια σημαντική ενίσχυση της από πολίτες που αποδεσμεύονται 
από τους μνημονιακούς χώρους, αλλά και κύρια από νεολαίους, που δεν ανήκουν 
στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά εκτίμησαν την προσπάθεια και την δράση μας.

Στόχος μας είναι η παρά πέρα διεύρυνση της ΚΕΠΠ με πολίτες που βγήκαν μέσα 
από τις κινητοποιήσεις των τελευταίων χρόνων, αγωνιστήκαμε μαζί τους, και είδανε 
ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μαζί, χωρίς να τους «καπελώσουμε», και να χάσουν 
την πολιτική τους άποψη και αυτοτέλεια. Σ’ αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε την 
επόμενη περίοδο, με σκοπό να συσπειρώσουμε και άλλες δυνάμεις στη βάση της 
κινητοποίησης και της αγωνιστικής διεκδίκησης των αιτημάτων της Παριανής κοι-
νωνίας.

Το περασμένο Σάββατο είχαμε μία ανακοίνωση από την Πάρος – ΑΞΙΑ, κατά 
ενός πολίτη (Αντ. Δαβανέλος) -που δεν έχει καμία θεσμική ιδιότητα στα της 
αυτοδιοίκησης της Πάρου– επειδή εξέφρασε την άποψή του για κάποιες το-

ποθετήσεις στο δημοτικό συμβουλίου της μείζονος αντιπολίτευσης. Πως το 
κρίνετε αυτό; Και το θέτω σαν ερώτηση, επειδή, δεν μπορώ να κατανοήσω 
πως ένας πολιτικός οργανισμός εκδίδει ανακοίνωση κατά των απόψεων ενός 
πολίτη.

Μ. Ισιγώνης: «Για το θέμα Δαβανέλου που δημιουργήθηκε από την Πάρος –ΑΞΙΑ 
και την απάντηση της στη δήλωση του, θα τοποθετηθώ, όχι από κομματικό «πατριω-
τισμό», αλλά γιατί θεωρώ ότι ο κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα να λέει και να γράφει 
την άποψη του. Μπορεί, από κακή ενημέρωση, να υπάρχει το λάθος για τις 1000 υπο-
γραφές, μπορεί στις τρέχουσες συνθήκες της κορύφωσης του αγώνα για την υγεία, 
κάποιοι να θεωρούν την παρέμβαση του Α. Δαβανέλου άκαιρη, αλλά αυτό δεν δικαιο-
λογεί την αήθη απάντηση της παράταξης της Πάρος - ΑΞΙΑ. Στο κάτω - κάτω της γρα-
φής, η δήλωση του αναφέρονταν και απαντούσε, στις απαράδεκτες και διασπαστικές  
δηλώσεις εξέχοντος μέλους της στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Θυμίζω το ρητό: 
«Διαφωνώ μ’ αυτά που λες αλλά, θα αγωνιστώ για να μπορείς να τα λες ΕΛΕΥΘΕΡΑ».

Ο ΣΥΡΙΖΑ

Να έρθουμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς υπήρξατε στις δύο εκλογικές αναμε-
τρήσεις του 2012 υποψήφιος βουλευτής του στις Κυκλάδες. Πως βλέπετε την 
πορεία του κόμματος σας;

Μ. Ισιγώνης: «Είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και εκλέχτηκα για την Πανελλαδική Συνδι-
άσκεψη. Πιστεύω ότι οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν σημαντικές, γιατί προωθούν 
την ενοποίηση των δυνάμεων του ΣΥΡΙΖΑ, στη πορεία του ενιαίου φορέα- κόμματος. 
Πιστεύω ότι ο δρόμος θα είναι μακρύς και δύσκολος, αλλά τελικά το διακύβευμα θα 
στεφθεί με επιτυχία.

Προσωπικά, μη ανήκοντας σε κάποια Συνιστώσα, διατηρώ το δικαίωμα μου στην 
κριτική, (πχ το κείμενο που δημοσίευσα τα Χριστούγεννα για τη Βίλλα Αμαλίας), για 
αποφάσεις που θα βάζουν σε προτεραιότητα μόνο την κοινοβουλευτική δράση και 

θα εγκαταλείπουν τη δράση στην κοινωνία. 
Καλή η Βουλή, αλλά στους δρόμους και τις 
πλατείες σφυρηλατούνται ενότητες και δημι-
ουργείται το λαϊκό κίνημα που θα σε στηρίξει 
και δυναμώσει. Αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρέπει να 

το ξεχάσει ποτέ».

Την πορεία του κ. Ν. Συρμαλένιου 
που είναι ο πρώτος βουλευτής που 
εκλέγει η αριστερά στις Κυκλάδες, 

πως την κρίνετε;
Μ. Ισιγώνης: «Όπως ξέρετε, κ. Μπελέγρη, 

για πρώτη φορά από την σύσταση του Ελ-
ληνικού Κράτους εκλέχτηκε βουλευτής της 

Αριστεράς στις Κυκλάδες. Από μόνο του αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το ότι εκλέχτηκε 
ο Νίκος Συρμαλένιος επίσης. Ο Νίκος, είναι αυτός που εδώ και πάρα πολλά χρόνια 
αφιέρωσε όλη του την δραστηριότητα στις Κυκλάδες, είναι αυτός που έχει κάνει αμέ-
τρητα μίλια, από νησί σε νησί, οργώνοντας το Αιγαίο. Έχει εκλεγεί, νομαρχιακός και 
περιφερειακός σύμβουλος, και έχει παρέμβει σε όλα τα ζητήματα που απασχολούν τα 
νησιά. Από τα «πέτρινα χρόνια» ακόμα της Αριστεράς βρίσκονταν παντού. Τον ξέρουν 
και οι πέτρες, κάθε βράχος, κάθε νησιωτική κοινωνία. Σήμερα, από την θέση του 
βουλευτή, συνεχίζει την ίδια πορεία. Συνεχίζει να παρευρίσκεται σε κάθε νησιωτική 
κινητοποίηση, ενώ ταυτόχρονα έχει μια πολύ έντονη κοινοβουλευτική παρουσία, με 
πολλές δεκάδες ερωτήσεις, αναφορές και παρεμβάσεις για τα ζητήματα των νησιών. 
Κρίνω την μέχρι σήμερα παρουσία του στο Κοινοβούλιο απόλυτα πετυχημένη».

Εσείς προσωπικά θα δηλώσετε «παρών» στις επόμενες βουλευτικές εκλο-
γές –όποτε και αν γίνουν αυτές– ή στις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014;

Μ. Ισιγώνης: «Όπως είναι γνωστό συμμετέχω στην Τοπική Αυτοδιοίκηση εδώ και 
πάνω από 25 χρόνια, από την περίοδο της προ Καποδίστρια εποχής, στη τότε Κοινό-
τητα Μάρπησσας. Σήμερα στις νέες συνθήκες, σκοπεύω να συνεχίσω να συμμετέχω 
στην ΚΕΠΠ,  από όποια θέση η Δημοτική μας παράταξη αποφασίσει. Ως προς τις επό-
μενες Δημοτικές εκλογές του2014, ξέρετε ότι η συμμετοχή μου, δεν μπορεί να είναι 
μόνο μια προσωπική απόφαση, αλλά κυρίως μια συλλογική διαδικασία, στην οποία 
θέτω φυσικά την διαθεσιμότητα μου. 

Συμμετείχα στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρή-
σεις, και το θεωρώ μεγάλη προσωπική τιμή, καθώς προτάθηκα από την Τοπική Ορ-
γάνωση της Πάρου. Νέα ενδεχόμενη συμμετοχή μου δεν εξαρτάται από δικιά μου 
προσωπική επιθυμία ή αυτοπρόταση, αλλά από τις αποφάσεις που θα παρθούν από 
την υπό σύσταση Νομαρχιακή Επιτροπή Κυκλάδων και από τις Τοπικές Οργανώσεις. 
Σε εμάς δεν ισχύουν, αυτά που συναντάμε σε άλλα κόμματα, για τον από τα πάνω 
διορισμό των υποψηφίων. Όλες οι σχετικές αποφάσεις παίρνονται με δημοκρατικές 
διαδικασίες, από τις τοπικές οργανώσεις».

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου 
είναι μια συλλογικότητα 

που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία 
των μελών του ΣΥΡΙΖΑ, 

για να συσπειρώσει 
ευρύτερες δυνάμεις της Αριστεράς 

και όχι μόνον
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

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

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 

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)

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.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ    

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλείται κτήμα 
100 στρέμματα, πάνω από το 
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 

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.

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  

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Καλάμι), ενοικιά-
ζεται δυάρι, 50 τμ, καινούριο, 
μη επιπλωμένο, με μεγάλες 
βεράντες και απεριόριστη θέ-
α (βουνό και θάλασσα). Τηλ.: 
6936709537

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Απέναντι από το λι-
μάνι), ενοικιάζεται γραφείο, 1ος 
όροφος, 54 τμ. 
Τηλ.: 2284022040, 6973530583

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Ασκληπι-
ός) ενοικιάζεται καινούριο διάρι 
κοντά στη θάλασσα. Τηλ: 22840 
24085, 22840 21171 

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣ-
ΤΗΜΑΤΟΣ πωλείται, 
επαγγελματικό ψυγείο-βιτρίνα, 
τυροπιτιέρα, ζαμπονομηχανή 
και ηλεκτρική ζυγαριά 30 κι-
λών. Τηλ.: 2284091407

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

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 

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

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

 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

Πράσινη πίτα!
Ο σύνδεσμος φιλάθλων Πανα-

θηναϊκού Πάρου - Αντιπάρου, 
κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
στα γραφεία του στις 17 Φεβρου-
αρίου. 

Προσκεκλημένος θα είναι ο πα-
λιός διεθνής άσος Κώστας Φρα-
ντζέσκος. Η εκδήλωση θα ξεκι-
νήσει στις 7 το απόγευμα και θα υπάρξει λαχειοφόρος 
αγορά, μπουφές για τους προσκεκλημένους και ποτά. 
Η τιμή εισόδου είναι 5 ευρώ.

 
Ι Ε Ρ Α  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ  Π Α Ρ Ο Ν Α Ξ Ι Α Σ  

 
 

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ 
 

ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 
 
   

ΚΥΡΙΑΚΗ 10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013  ΩΡΑ 5:45 μ.μ. 
 
 
 

 
 
 

 
ΟΜΙΛΗΤΗΣ 

 

ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ 
ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 

 

 

«Η ΚΑΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ  
ΑΝΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» 

Εκλογές στην 
Αγκαιριά

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού σχο-
λείου Αγκαιριάς, πραγματοποίησε έκτακτη γενική συνέ-
λευση στις 27 Ιανουαρίου και αποφάσισε με φανερή ψη-
φοφορία τη σύγκλιση νέας έκτακτης γενικής συνέλευσης.

Η νέα γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί  την Κυ-
ριακή 10 Φεβρουαρίου στις 11 το πρωί σε αίθουσα του 
Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς, με θέμα: «διεξαγωγή 
εκλογών για το σχηματισμό νέου διοικητικού συμβουλί-
ου». 

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση 
«την παραπάνω απόφαση, ψήφισαν και συναποδέχτηκαν οι 
εκλεγέντες εκπρόσωποι των γονέων, οι οποίοι ενυπόγραφα 
και επώνυμα αιτήθηκαν την παραίτηση του ΔΣ και κατά συ-
νέπεια την διεξαγωγή εκλογών».
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Καρδιά & αγγεία 
Η πρόληψη 
σώζει ζωές

Η υγεία είναι 
ένα μεγάλο αγα-
θό και η μάχη για 
την διατήρησή της, 
στηρίζεται σε με-
γάλο βαθμό στην 
πρόληψη. Άλλω-
στε είναι γνωστή 
η Ιπποκρατική 
αρχή «κάλλιον 
του θεραπεύειν το 
προλαμβάνειν». Ο 
σύγχρονος ρυθ-
μός ζωής, γρή-
γορος, αγχώδης 
και πολλές φορές 
βασανιστικός, κα-
θιστά την υγεία περισσότερο επισφαλή από το πα-
ρελθόν. 

          
Τα καρδιαγγειακά νοσήματα (έμφραγμα του 

μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, 
περιφερική αγγειακή νόσος κ.ά.), αποτελούν 
την πρώτη αιτία θανάτου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και 
στον υπόλοιπο βιομηχανικά ανεπτυγμένο κόσμο. 

Για να μπορέσουμε να προλάβουμε τα νοσήματα 
αυτά, οφείλουμε καταρχήν να αναγνωρίσουμε  τους 
παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο για ένα μελ-
λοντικό καρδιακό ή εγκεφαλικό αγγειακό επεισόδιο 
και κατόπιν να τους απομακρύνουμε ή να τους διορ-
θώσουμε. 

Η κληρονομικότητα, παίζει σημαντικό ρόλο στην 
γένεση της ασθένειας. Για να το πούμε απλά, σήμε-
ρα δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε εξ αρχής την 
«ανθεκτικότητα» της καρδιάς και των αγγείων μας, 
απέναντι στους διαφόρους βλαπτικούς περιβαλ-
λοντικούς παράγοντες.  Γνωρίζουμε όμως, ότι εάν 
έχουμε επιβαρημένο οικογενειακό ιστορικό (συγγε-
νείς εξ αίματος με πρώιμη εμφάνιση καρδιαγγειακής 
νόσου), οφείλουμε να είμαστε σε εγρήγορση. 

Η αποκωδικοποίηση του ανθρώπινου γονιδιώμα-
τος, η εντόπιση των «υπεύθυνων» για την καρδιαγ-
γειακή νόσο γονιδίων και η ανάπτυξη γονιδιακών 
θεραπειών υπόσχονται πολλά για το μέλλον.

Το φύλο (άνδρες από την πρώιμη ενήλικο ζωή - 
γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση) και η πρόοδος της 
ηλικίας αποτελούν ανεξάρτητους προγνωστικούς 
παράγοντες κινδύνου, μη τροποποιήσιμους όμως, 
όπως και η κληρονομικότητα.

Ας δούμε όμως πέρα από τους παραπάνω, άλλους 
παράγοντες κινδύνου που μπορούν - με κατάλληλες 
παρεμβάσεις - να εξαλειφθούν, μειώνοντας την πι-
θανότητα νόσου στο μέλλον.  

Αλλαγή του τρόπου ζωής, όπου αυτό είναι δυνα-
τό. Όχι στην απομόνωση, 

ναι στην ευχαρίστηση που μπορεί να προσφέρει 
κάθε στιγμή της ημέρας, ναι στην ικανοποίηση από 
την επίτευξη πραγματοποιήσιμων - και όχι άπιαστων 
- στόχων. 

(Την επόμενη εβδομάδα η συνέχεια).

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥ

Ο γιατρός μας Ανασφάλιστοι 
οι Παριανοί έμποροι

Ολοκληρώθηκε στις 29 Ιανουαρίου η διαδικασία θεώρησης 
βιβλιαρίων, των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ.

Με βάση, τα περσινά χαμηλά αποτελέσματα επισκεψημότη-
τας, που κυμαινόταν στα 2/3 των ενήμερων ασφαλισμένων, 
από πρόπερσι, ο εμπορικός σύλλογος διαπίστωσε ότι τα φετινά 
ποσοστά επισκεψημότητας, ήταν ακόμα μικρότερα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με εκτιμήσεις του εμπορικού συλλό-
γου Πάρου, μόλις το 25-30% των εμπόρων είναι ασφαλισμένοι!

Η πρόταση της ΕΣΣΕ

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, με επιστο-
λή της προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και 
προς τους Αρχηγούς Κομμάτων, προτείνει το «πάγωμα» και την 
«κεφαλαιοποίηση» των παλαιών ληξιπρόθεσμων οφειλών στον 
ΟΑΕΕ, με προϋπόθεση την επανέναρξη καταβολής των τρεχου-
σών ασφαλιστικών εισφορών.

Στην επιστολή της η ΕΣΣΕ υποστηρίζει μεταξύ άλλων τα εξής: 
«[…] Ειδικά για την κρίσιμη περίοδο 2010-2012 το προτεινόμενο 
«πάγωμα» (κεφαλαιοποίηση) των παλαιών οφειλών κρίνεται επι-
βεβλημένο. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιχειρηματίες – οφειλέτες θα 
μπορούν να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα 
και παράλληλα να διατηρήσουν το δικαίωμα στην ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη τόσο για τους ίδιους, όσο και για τα έμμεσα 
ασφαλισμένα μέλη της οικογένειάς τους. Η ανωτέρω ρύθμιση που 
προτείνει η ΕΣΕΕ θα ωφελήσει ταυτόχρονα τα έσοδα του ΟΑΕΕ».

Σημειώνουμε ακόμα, ότι τα στοιχεία που διαθέτει η ΕΣΣΕ κά-
νουν αναφορά για 400.000 ανασφάλιστους στον κλάδο τους, 
λόγω της δυσχερούς οικονομικής συγκυρίας και των σημαντι-
κών προβλημάτων ταμειακής ρευστότητας που αντιμετωπίζουν. 

Κλείνοντας τις προτάσεις της η ΕΣΕΕ σημειώνει: «Στη ρύθ-
μιση μπορούν να υπαχθούν όλοι οι υποχρεωτικά ασφαλισμένοι 
του ΟΑΕΕ που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Οργανι-
σμό έως 31 Δεκεμβρίου 2012. Εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση, 
οι ασφαλισμένοι με κεφαλαιοποιημένες οφειλές, μπορούν να λά-
βουν ασφαλιστική ενημερότητα, υπό τον όρο ότι εφεξής θα κατα-
βάλλουν τις εισφορές τους κανονικά».

Οι γιατροί στην Πάρο

Οι συμβεβλημένοι γιατροί για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ 
στην Πάρο είναι οι παρακάτω:

- ΚΑΛΛΟΥΣ - ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ (ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ (ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ) 
- ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ)
- ΓΡΑΤΣΙΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ)
- ΚΩΒΑΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ)
- ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ)
- ΔΙΜΕΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣ)
- ΧΡΗΣΤΟΓΕΩΡΓΟΣ ΠΑΥΛΟΣ (ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ)
- ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ)
- ΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Αναβολή Σεμιναρίου
Η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης (παράρτημα Κυκλάδων) με 

ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι το προγραμματισμένο για 15-
16 Φεβρουαρίου, σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών αναβλήθηκε 
λόγω έκτακτου επαγγελματικού προβλήματος των εκπαιδευ-
τών. 

Σύμφωνα με την ΕΟΔ θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση, μόλις 
οριστούν νέες ημερομηνίες πραγματοποίησής του.

Υγεία – Πάρος 
Η αλήθεια

Τι έχει προσφέρει 
η Παριανή κοινω-
νία στον τομέα της 
υγείας; Θυμηθείτε 
τα πιο βασικά, από 
ένα μακροσκελή 
κατάλογο. Για να 
τους κλείσουμε το 
στόμα εκεί που θα 
πάμε. Στο Υπουρ-
γείο Υγείας.

Το οικόπεδο που χτίστηκε το Κ.Υ. αποτε-
λεί δωρεά εκ μέρους του Δήμου.

Τα χρήματα για την ανέγερση του Κ.Υ. εί-
ναι δωρεά του Βελέντζειου Ιδρύματος.

Η «Επιτροπή Φίλων Στήριξης του 
Κ.Υ.» δημιουργήθηκε για να συγκεντρώσει 
χρήματα με σκοπό να καλύπτει «τρύπες»του 
Κ.Υ.

Ο Δήμος Πάρου κάθε χρόνο χρηματοδο-
τούσε και χρηματοδοτεί το Κ.Υ. για να καλύ-
πτει διάφορες ανάγκες του.

Το Βελέντζειο Ίδρυμα διέθεσε 
500.000ευρώ περίπου για την αγορά του 
αεροπλάνου. Επίσης, για κάθε αεροδιακομι-
δή πληρώνει 1.000 ευρώ για έξοδα, συντή-
ρηση κ.λ.π.

Το Βελέντζειο Ίδρυμα μέχρι και πριν 
από δύο χρόνια χρηματοδοτούσε με 60.000 
ευρώ κάθε χρόνο το Κ.Υ.

Επισκευές ασθενοφόρων έχουν γίνει 
κατά καιρούς αφιλοκερδώς από συμπολίτες 
μας επαγγελματίες.

Ο Παριανός λαός με την φορολογία ει-
σοδήματος πληρώνει κάθε χρόνο για να του 
παρέχονται οι «δωρεάν»ιατρικές υπηρεσίες.

Οι Παριανοί εργαζόμενοι και αυτοαπα-
σχολούμενοι πληρώνουν τις ασφαλιστικές 
εισφορές στα διάφορα ταμεία για να έχουν 
τις απαραίτητες παροχές.

Η Δ.Ο.Υ. Πάρου συνεισφέρει στον 
κρατικό κορβανά περίπου 20.000.000 με 
25.000.000 ευρώ κάθε χρόνο.

Ο Παριανός λαός παραχώρησε δωρεάν 
οικόπεδο για την περίφημη ανέγερση νοσο-
κομείου και νοσοκομείο δεν είδε και ούτε 
πρόκειται να δει.

Δωρεάν παροχή στέγης, από διάφο-
ρους φορείς, σε ιατρικό προσωπικό γνωρί-
ζοντας το δυσβάσταχτο βάρος του ενοικίου 
και θέλοντας να τους απαλλάξει από ένα 
επιπρόσθετο βάρος.

Προσφορά αίματος με 1200 φιάλες το 
χρόνο στο συνεργείο του νοσοκομείου «Ευ-
αγγελισμός». Έμπρακτη απόδειξη ανθρω-
πιάς και αλληλεγγύης από τον παριανό λαό!

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. Μας χρωστάνε πάρα πολ-
λά και δεν τους οφείλουμε τίποτα.

Ένοχος δεν είναι ο Παριανός λαός για την 
τραγική κατάσταση στο Κ.Υ. Οι μοναδικοί 
ένοχοι αυτής της κατάστασης είναι οι εκά-
στοτε κυβερνήσεις που με την αντιλαϊκή 
πολιτική τους θέλουν να μας κάνουν να ξε-
χάσουμε ότι γνωρίζαμε μέχρι σήμερα σαν 
παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες υγείας.

Οι κάτοικοι της Πάρου δεν είναι συντεχνία
Παλεύουν για δημόσια και δωρεάν υγεία.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
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Η απάθειά σας, 
αντίδραση δική μας! 

Στο αθλητικό ιστολόγιο «στα 3 κόρνερ πέναλτι» δημοσιεύτηκε το παρακάτω άρ-
θρο, σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο των νησιών μας.

Το κείμενο που είναι γραμμένο από ποδοσαφιριστή που μετείχε στην αποστολή του Νη-
ρέα στη Μήλο, έχει ως εξής:

«Το παιχνίδι «φάντασμα» μεταξύ του Παμμηλιακού και του Νηρέα λίγο έλειψε να καταχωρη-
θεί στο βιβλίο «γκίνιας» του ελληνικού ποδοσφαίρου ως το πρώτο που θα διεξαγόταν χρονικά 
μετά τις δύο τα μεσάνυχτα. 

Το καράβι που θα μετέφερε διαιτητές και Νηρέα στο νησί της Αφροδίτης έδειξε από νωρίς 
τις διαθέσεις του κινούμενο με 10 κόμβους μ.ο. λόγω της κακοκαιρίας. Καθυστέρησε να πάει 
στη Σύρο, καθυστέρησε να περάσει από την Πάρο, έκανε μιάμιση ώρα για την Νάξο και δεν 
κατάφερε να προσεγγίσει σε δύο λιμάνια μέχρι να καταλήξει στην Μήλο με συνολικά τέσσερις 
ώρες αργοπορία από την προγραμματισμένη του άφιξη. 

Όταν ο Παριανός σύλλογος επικοινώνησε με την ΕΠΣΚ, λίγο πριν την αναχώρηση του, για 
να τους ενημερώσει ότι το καράβι έχει μιάμιση ώρα καθυστέρηση κι ότι το παιχνίδι είναι ανέ-
φικτο να ξεκινήσει πριν τα μεσάνυχτα, πήρε την απάντηση: «Μπείτε στο καράβι κι ότι ώρα 
φτάσετε παίξτε να ξεμπερδεύετε!». Ο Νηρέας με κίνδυνο να τιμωρηθεί αν δεν έμπαινε στο 
καράβι και με πολλούς 16χρονους αθλητές - μαθητές στην αποστολή ξεκίνησε ένα εφιαλτικό 
ταξίδι. Με 8 μποφόρ και συνολικά 19 ώρες στη θάλασσα, η ομάδα πήγε και επέστρεψε 
άπραγη από τη Μήλο, με τους ανθρώπους της σωματικά εξαντλημένους, μιας και το ματς 
όπως αναμενόταν δεν έγινε ποτέ λόγω του ότι Νηρέας και διαιτητές έφτασαν στις δύο τα μεσά-
νυχτα στο γήπεδο του Παμμηλιακού! 

Αυτή η ταλαιπωρία και το άσκοπο ταξίδι έρχεται να επιβεβαιώσει πράγματα που έχουμε ξα-
ναγράψει προ καιρού για την ΕΠΣΚ και τα θεσμικά πλαίσια που τη διέπουν. Πιο συγκεκριμένα, 
της λειτουργικότητας των θεσμών της. Της αυτοεκτίμησής της. Δεν περιμέναμε αυτό το ταξίδι 
- παρωδία, για να ενημερωθούμε ότι ο βαθμός που παίρνει εδώ είναι χαμηλός. Κι όλο αυτό 
συνέβη διότι ποτέ ο πρόεδρος της Ένωσης, Γιάννης Σιγάλας, δεν μπήκε στον κόπο να συντο-
νίσει στα ίδια μήκη κύματος τα σωματεία, ώστε να φτάσουν σε τέτοιες καταστάσεις να ομιλούν 
όλα την ίδια γλώσσα. Και σ’ αυτή να συνεννοούνται. Κι αυτό είναι η ευοίωνη πραγματικότητα. 
Έπρεπε ο - εκλεγμένος από τα σωματεία – Γ. Σιγάλας, αντί να συμφωνεί «ναι σε όλα», σαν βου-
λευτής σε ψηφοφορία στη Βουλή, να έχει τα κότσια να πηγαίνει…κόντρα σε αυτούς που ήθελαν 

να βάλουν τα δικά τους συμφέροντα μπροστά στην ταλαιπωρία των αθλητών. 
Όχι «πετάει ο γάιδαρος;», «ναι, είναι φανερό, οπωσδήποτε πετάει». Σαν τέτοιος δεν θα είσαι 

ποτέ χρήσιμος κ. Σιγάλα. Ο χρήσιμος είναι αυτός που θα δίνει στο κάθε σωματείο, για κάθε ειδι-
κή κατάσταση που παρουσιάζεται τη δεύτερη ιδέα, την εναλλακτική, εκείνη που ενδεχομένως 
θα είναι και καλύτερη απ’ την πρώτη. Τη ΛΥΣΗ! Η πάσης φύσεως διοίκηση που προσπαθείς να 
ασκήσεις κ. Σιγάλα, η καλή από την κακή, κρίνεται από τα αντανακλαστικά. Την αντίδραση. Στο 
αν σε τσιγκλάει η, ας την πούμε φτηνή, εξέλιξη μιας κατάστασης. Αν θυμώνεις. Λάθη κάνουνμε 
όλοι. Σύσσωμη η διοίκηση σου, αυτή της ΕΠΣΚ, αυτπεπιβεβαιώνεται, ότι είναι ομάδα και όχι 
ένα άθροισμα ατόμων, αμέσως μετά τα λάθη.

Εκεί που προκύπτει εάν στη φλέβα σας κυλάει αίμα ή νερό. Εγωισμός ή απάθεια. Σε εσάς 
ταιριάζει η απάθεια γιατί κανένας από εσάς που διοικείτε σήμερα το Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο 
ακόμα δεν λέτε να καταλάβετε ότι έχετε να κάνετε με ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ οι οποίοι αφή-
νουν οικογένειες, σχολεία, δουλειές για να χορεύουν στους ρυθμούς που εσείς ορίζετε δίχως 
να υπολογίζετε τίποτα. Αυτοί οι ερασιτέχνες, όμως, κάποια στιγμή θα ξυπνήσουν. Μέσα από 
τέτοια περιστατικά καλλιεργούν αντανακλαστικά. Και ο κόσμος του ποδοσφαίρου, όταν ξυπνά, 
είναι σαν ηφαίστειο. Θα σας πάρει και θα σας σηκώσει. 

Έχει μέγιστη σημασία να συνειδητοποιήσετε εκεί στη Σύρο ότι η αξιοπρέπεια και ο 
αυτοσεβασμός των αθλητών - μελών σας δεν είναι διαπραγματεύσιμα.

Υ.Γ. 1: Η Μήλος, ένα μικρό νησί και δύσκολο συγκοινωνιακά, από τότε που ίδρυσε ποδο-
σφαιρική ομάδα ενενήντα εννέα φορές στις εκατό είναι φυσιολογικό ότι δεν είχε βλέψεις για 
κάτι παραπάνω. Εφέτος προέκυψε, για πρώτη φορά, να διεκδικεί με αξιώσεις κάτι καλό. Αλλά 
αυτό δεν είναι λόγος η Σύρος, ως κεντρική κοινωνία να της συμπεριφέρεται (πάντα με διακριτι-
κό τρόπο) ως… περιττό κομμάτι στον κορμό της. Ισχύει ακόμα και για τα πιο μικροσκοπικά μέλη 
όπως είναι η Σίφνος, με τη Σέριφο φέτος. Ότι αποκόψεις, το μεγάλο σε μέγεθος ή το μικρότερο 
ζωτικό όργανο, το ίδιο παύεις να είσαι αρτιμελής. Το ποδόσφαιρο είναι μικρογραφία της ζωής. 
Της φύσης. Αλλά αυτό δεν είναι λόγος η κεντρική κοινωνία του Κυκλαδίτικου ποδοσφαίρου να 
δείχνει ότι θεωρεί την ύπαρξη των μικρών νησιών «μες στα πόδια τους» περιττή. Από φόβο, 
τάχα, μη χτυπήσουν την άψογα οργανωμένη - παροικία της… Ολλανδίας. Ή απλώς από ανίατο 
σνομπισμό. 

Υ.Γ. 2: Το Sport Cyclades εδώ και κάποια χρόνια έχει μπει ευχάριστα στην καθημερινή μας 
αθλητική ενημέρωση με αμεροληψία και ειδήσεις από όλα τα σπορ που διεξάγονται στον νομό 
μας. Το έργο που επιτελεί είναι κυριολεκτικά άξιο αναφοράς. Κάποιοι «Ολλανδοί μετανάστες» 
στη Σύρο προσπαθούν να το απαξιώσουν και με συντονισμένες ενέργειες έχουν καταφέρει 
να στήσουν μια καλά οργανωμένη προπαγάνδα ότι τάχα όλος ο κόσμος κινείται εναντίον τους. 
Καλό θα είναι να βγουν από τον δικό τους κόσμο που έχουν δημιουργήσει: έναν (εικονικό) 
κόσμο στον οποίο η επικοινωνία, αντί να’ ναι παρακολούθημα της ουσίας, γίνεται πιο ουσία κι 
απ’ την ουσία».

Τραγελαφικά πράγματα γίνονται στο ποδόσφαιρο των νησιών μας, λόγω ότι στα ενδο-
κυκλαδικά δρομολόγια έχει μείνει μόνο ένα πλοίο, έπειτα από την απόσυρση του άλλου 
που έκανε τα κυκλικά δρομολόγια, για την ετήσια συντήρησή του. Έτσι, το πρωτάθλημα 
ΕΠΣ Κυκλάδων, πραγματοποιείται με πάρα πολλές δυσκολίες.

Κοντά στα ξημερώματα…
Νέο «θύμα» των ενδοκυκλαδικών δρομολογίων έπεσε και ο Νηρέας. 
Συγκεκριμένα, λόγω του ανταγωνισμού που υπάρχει μεταξύ Παμμηλιακού και Νέων 

Ολυμπιακού Σύρου, για την πρωτιά στο Β’ όμιλο, δεν πρέπει ειδικά αυτές οι δύο ομάδες 
να έχουν καθυστερούμενους αγώνες, ώστε να μην υπάρξει στη συνέχεια καμία περεταί-
ρω σκέψη για «περίεργα» αποτελέσματα με αδιάφορους βαθμολογικά αντιπάλους. 

Έτσι, ο Νηρέας, αναγκάστηκε να ταξιδέψει την Παρασκευή (25/1) για τη Μήλο. Εκείνη 
την ημέρα είχε θαλασσοταραχή και το πλοίο «Aqua Jewel» ταξίδεψε από Πάρο με ανέ-
μους έντασης 8 μποφόρ και κατά τόπους ακόμα περισσότερους. Το πλοίο λόγω της θα-
λασσοταραχής δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τα λιμάνια Σίκινου και Κιμώλου. Τελικά, μετά 
από πολύωρη ταλαιπωρία των επιβατών του έφθασε μετά τις μία τα ξημερώματα στο 

λιμάνι της Μήλου. Ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να ξεκινήσει στις 9:45 το βράδυ. 
Σημειώνουμε, ότι το συγκεκριμένο πλοίο μετέφερε και τους διαιτητές του αγώνα. Αμέ-
σως, μετά την άφιξη του πλοίου στη Μήλο, όλοι πήγαν στο γήπεδο! Όσο και να φαντάζει 
περίεργο, κάποιοι ήθελαν στις 2-2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, να πραγμα-
τοποιηθεί η ποδοσφαιρική συνάντηση!!!

Τελικά, επικράτησε η λογική και η σθεναρή στάση των παραγόντων του Νηρέα, που 
δεν ήθελαν με κανένα τρόπο να αγωνιστούν εκείνη την ώρα και έτσι, ο αγώνας δεν έγινε. 
Μετά από λίγες ώρες (στις 7 το πρωί) η αποστολή της Παριανής ομάδας πήρε το δρόμο 
της επιστροφής. Πάντως, αν γινόταν ο αγώνας – στις 2:30 τα ξημερώματα – πρέπει να 
ήταν ένα παγκόσμιο ρεκόρ έναρξης ποδοσφαιρικής συνάντησης στα χρονικά…

Τελικά, η ΕΠΣ Κυκλάδων, αποφάσισε ο αγώνας να πραγματοποιηθεί σε άλλη ημερομη-
νία που θα αποφασιστεί από εκείνη. Πάντως, γι’ αυτή την αγωνιστική ο Νηρέας – σύμφω-
να με το πρόγραμμα – θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Μαρμάρων. Ο συγκεκριμένος αγώ-
νας ήταν να πραγματοποιηθεί το περασμένο Σαββατοκύριακο, αλλά κάτι τέτοιο δεν ήταν 
δυνατόν να γίνει αφού είχαμε την απεργία της ΠΝΟ. Και οι ομάδες μπορεί να ήταν και οι 
δύο από το νησί μας, αλλά δεν υπήρχαν διαιτητές που έπρεπε να έλθουν από τη Σύρο…

Παραλίγο να έπαιζαν
στις 2:30 τα ξημερώματα!

φωτο: Robert van. der Most
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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.

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 

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.

8 Feb, 8.45pm, Movie «De Rouille et d’ Os / Σώμα με σώμα / Rust & Bones» 
in French with Greek subtitles at the Archilochos Hall, Paroikia. Info: Giorgos 
694-484-5372, http://www.facebook.com/groups/321073924574181/
 
9 Feb, 5.30pm, Esperinos service at Aghios Haralambos Monastery, 
Kambi, followed by celebration & feast.

9 Feb, 9pm, Cutting of the New Year pita of the Car Racing Club of Paros 
(A.L.A.P.) at Skandalis Restaurant, Alyki with live music by Bilakos, Vassilis 
& Stelios Klouvatos.

http://www.facebook.com/group.php?gid=30699312098&v=wall

10 Feb, 7am, Morning service at Aghios Haralambos Monastery, Kambi, 
followed by celebration & feast.

10 Feb, 1pm, Revival of the Parian tradition of model boatmaking at the 
Spiti tou Daskalou (Teacher’s House) in Paroikia.  Info: spititoudaskalou@
gmail.com

10 Feb, 7.30pm,  Movie «De Rouille et d’ Os / Σώμα με σώμα / Rust & 
Bones» in French with Greek subtitles at the Nireas Hall, Naoussa. Info: 
Tassos 22840-53550.

11 Feb, Annual European 112 Day to raise awareness of the single EU 
emergency number. See http://ec.europa.eu/112

11 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 10/2, return 12/2. Ferry tickets free of 
charge. Info: Anna Kangani 693-654-6008, Maria Kordonelli 693-782-5315 
or 22843-60128.

13 Feb, 7pm, Cutting of the New Year Vassilopita & Annual General 
Meeting of the Folkdance Group of Naoussa (XON) at their hall, Naoussa. 
Info: info@paros-xon.gr
http://www.facebook.com/groups/28990769712/?fref=ts

14 Feb, St. Valentine’s Day.

16 Feb, 5-7pm, Open House information session on the Montessori 
method of education at Linguakids Montessori, opposite the Dimotiko 
School, Potami, Naoussa. Info: Katerina 22840-55117, 697-282-4325.

20 Feb, General strike planned.  Info: http://livingingreece.gr/strikes/
 
24 Feb, Start of the Triodion or Apokries (carnival) period for the three 
weeks up to the start of Lent on Clean Monday (18 Mar). Traditionally a time 
for fiestas and parties.

MASS PROTEST IN ATHENS

Due to the ongoing strike by the PNO, currently scheduled to end on Friday 
morning 8 February at 6am, the mass protest planned for last Monday 4 
February has been rescheduled for Monday 11 February at 10am at the 
Ministry of Health in Athens. The protest is organized by the Coordinating 
Organizations of the Island with Regard to Health Services and includes a 
demonstration at the Ministry of Health, the offices of the European Union 
and the parties of the Greek Parliament, to present signatures of protest 
and the resolution of the assembly that was held on 14 December 2012. 
Departure from Paros will be on Sunday 10 February and the return on 
Tuesday 12 February. Ferry tickets are free of charge. To register your 
participation, call Anna Kangani on 693-654-6008 or Maria Kordonelli on 
693-782-5315, or 22843-60128.

 
THE BEE CATASTROPHE

Over 2.4 million people have signed the Avaaz petition asking the 
European Commission to ban the use of neonicotinoids - the pesticides 
that are implicated in the die-off of bees around the world and the ones 
that have been used specifically on Paros to kill the red palm weevil 
infestation here with catastrophic results for Parian beekeepers.  The EU 
recommended banning these chemicals and their proposals will become 
law on 25 February if a majority of EU member states vote in favour of the 
recommendations.  Since the vote is not yet final and Germany and the UK 
are expressing some doubts, signatures are still needed.  Please sign to 
save our bees: http://www.avaaz.org/en/hours_to_save_the_bees/?fp

Read more about the bee losses on Paros in our articles published at:
The Miraculous Melissa
http://paroslife.parosweb.com/story.html?story=3082&issue=149
&
The Bee Catastrophe
http://paroslife.parosweb.com/story.html?story=3174

and in Greek at:
Η Θαυματουργή Μέλισσα
http://paroslife.parosweb.com/story.html?story=3164&issue=149
&
Η Kαταστροφή των Mελισσών
http://paroslife.parosweb.com/story.html?story=3199

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

...χωρίς πολλά λόγια
η ανάπτυξη στα µέτρα σας

» τουριστικά καταλύµατα µέχρι 300.000
» µεταποιητικές επιχειρήσεις µέχρι 300.000
» επιχειρήσεις υπηρεσιών-χον. εµπορίου µέχρι 100.000

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας αξιοποιώντας τα προγράµµατα ΕΣΠΑ

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ µαζί µας!

» επιδοτούνται παλιές & νέες επιχειρήσεις υπο σύσταση
» επιδοτείται η ανέγερση νέων δωµατίων τουριστικών καταλυµάτων
» χωρίς ιδιωτική συµµετοχή, µε δυνατότητα προκαταβολής της επιδότησης

Τηλ.: 22850 24858 | Fax: 22850 22645 | Κιν.: 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr | e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr



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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Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)

τ: 22840 28025 & 53555

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

www.dounai-lavein.gr


