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Να προλάβουμε 

Ο αγροτικός τομέας, μετά την οικοδομή που 
κατέρρευσε, το εμπόριο που παραπαίει, βρίσκεται 
στο σημείο μηδέν. Το τραπεζικό αδυσώπητο κε-
φάλαιο (ΑΤΕ-Πειραιώς) στραγγαλίζει τον αγροτικό 
σύνεταιρισμό. Χιλιάδες αγρότες κινδυνεύουν να 
βρεθούν στον αέρα γιατί ο αγροτικός σύνεταιρι-
σμός δηλώνει αδυναμία να συνεχίσει να λειτουργεί 
κάτω από αυτές τις συνθήκες. Καθήκον όλων είναι 
να υπερασπιστούμε το δίκαιο του αγροτικού συνε-
ταιρισμού γιατί το κρασάκι θα ξινίσει, το λαδάκι θα 
ταγκίσει, το τυράκι θα μουχλιάσει… 

Ν.Ρ.Λ.

Συνεχίζουμε 

Μετά την τελευταία συγκέντρωση, που ήταν η 
μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Πάρο για τα 
προβλήματα του Κέντρου Υγείας και αφού τελείω-
σαν οι γιορτές, πρέπει να ξανα-οργανωθούμε. Τα 
προβλήματα στο Κ.Υ. όχι μόνο δεν μετριάστηκαν 
αλλά από ότι μαθαίνουμε πολλαπλασιάζονται. 

Ποια θα είναι η συνέχεια; Το συντονιστικό των 
φορέων πρέπει άμεσα να βγάλει το πρόγραμμα 
του 2013. Η πίεση πρέπει να μεταφερθεί στην Αθή-
να αξιοποιώντας και τους Παριανούς της Αθήνας. 
Στο υπουργείο, στα κόμματα, στους βουλευτές 
των Κυκλάδων, πρέπει να μεταφέρουμε την άπο-
ψη όλων των κατοίκων του νησιού μας. Πρέπει να 
τραβήξουμε και κανένα αυτί σε όσους κάνουν ότι 
δεν ακούνε. 

Ν.Ρ.Λ. 

Απουσίες

Κάθε χρόνο, η Ιερά Μητρόπολη και ο Δήμος 
βραβεύουν τους επιτυχόντες μαθητές στην τριτο-
βάθμια εκπαίδευση. Είναι μια ελάχιστη ανταμοιβή 
των παιδιών που μόχθησαν και πέτυχαν το στόχο 
τους. 

Η παρουσία του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη 
μας, του Δημάρχου Πάρου και πολλών άλλων πα-
ραγόντων δείχνουν τον σεβασμό στην προσπάθεια 
των παιδιών και στοχεύει στην ενθάρρυνση τους 
για μια καλή συνέχεια μέχρι την ολοκλήρωση της 
προσπάθειας τους. Οι απουσίες δημιουργούν εύ-
λογα ερωτήματα που ο καθένας μπορεί και πρέπει 
να τα υπογραμμίσει. 

Εμείς θα αναρωτηθούμε μόνο για την απουσία 
του Δημάρχου Αντιπάρου παρόλο που μέσα στα 
παιδιά υπήρχαν και Αντιπαριανόπουλα.         

Μήπως πρέπει το όλο θέμα να επανεξεταστεί 
για τις επόμενες χρονιές; 

Ν.Ρ.Λ. 

Το Στασίδι!

Σκάει λοιπόν μύτη στην πρώτη του «επίσημη» 
παρουσία ως δημοτικός σύμβουλος Πάρου, ο 
Σ. Καστρουνής, στη τιμητική εκδήλωση για τους 
επιτυχόντες στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, που 
πραγματοποιήθηκε στο Ναό της Παναγίας Εκατο-
νταπυλιανής. Βλέπει που κάθονται οι άλλοι δημοτι-
κοί σύμβουλοι (πρώτο τραπέζι πίστα) και πηγαίνει 

και κάθεται πίσω από μία κολώνα, σ’ ένα στασίδι. 
Μόλις τον αντιλαμβάνονται οι φίλοι του πηγαίνουν 
και του κάνουν πλάκα και του λένε: «γιατί δεν πας 
να καθίσεις με τους επίσημους;». Η απάντηση του 
Καστρουνή ήταν: «Αυτό το στασίδι είναι της μάνας 
μου και επί χρόνια το Καστρουνέϊκο από εδώ παρα-
κολουθεί τα συμβάντα στην Εκατονταπυλιανή!».

Δ.Μ.Μ.

Τους έκλεψε τη δόξα

Στην ίδια εκδήλωση, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, 
κ. Μ. Γλέζος, σηκώθηκε για να κάνει μία απονομή 
σε σπουδαστή. Μόνο, που επειδή ήταν η πρώτη 
βράβευση, κάθισε… και για άλλες 100 που έγιναν 
στη συνέχεια! Όσοι λοιπόν είχαν υπολογίσει ότι θα 
«έκλεβαν» λίγη δόξα και κάποια φλας από φωτο-
γραφίες έμειναν με τη γλύκα στο στόμα. Μάλλον, 
βρήκε το μάστορά του ο Κωβαίος!

Δ.Μ.Μ.

Πουλάκι ξένο, ξενιτεμένο

Ακούστε τώρα τι μας σφύριξε ένα πουλάκι 
σχετικά με τα όσα έγιναν με τον κ. Στ. Φραγκού-
λη, μετά την «επίθεση» που δέχθηκε από συμπο-
λίτευση και αντιπολίτευση, στη συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου, με θέμα τα προβλήματα με 
τους εργαζόμενους στη ΔΕΥΑΠ. Τα ίδια άτομα της 
αντιπολίτευσης που είχαν ζητήσει την κεφαλή του 
επί πίνακι πήγαιναν στη συνέχεια και του χτύπαγαν 
την πλάτη λέγοντας του πόσο στεναχωρήθηκαν 
και πόσο χρήσιμος είναι στη θέση του προέδρου… 
Ποιοι ήταν λοιπόν οι «δίγλωσσοι» θα ρωτήσετε; Ο 
ένας λοιπόν ήταν ξένος και ο άλλος ξενιτεμένος 
στην Αθήνα.

Δ.Μ.Μ.

Όλοι θα μείνουν…

Φοβεροί και τρομεροί οι γαλάζιοι πολιτικάντη-
δες του νησιού μας. Σε 15 εργαζόμενους στην Εφο-
ρία Πάρου, έχουν δώσει διαβεβαιώσεις για 16 θέ-
σεις... που θα παραμείνουν στο νησί μας, αν ισχύσει 
το μέτρο για κλείσιμο των ΔΟΥ.  Μάλιστα. «Θάλασσα 
στα Τρίκαλα, δίφραγκα τετράγωνα».

Δ.Μ.Μ.

Η «εκδίκηση»

Τώρα να πούμε και μία κακία. Η συγκέντρωση 
για τα θέματα υγείας που έγινε πριν κανένα μήνα 
στην Παροικιά, ήταν διπλάσια αν όχι μεγαλύτερη 
απ’ αυτή που είχε γίνει πέρσι. Λοιπόν, η περσινή 
συγκέντρωση (η μικρή δηλαδή), ήταν οργανωμέ-
νη ουσιαστικά από το Δήμο Πάρου. Η φετινή (η 
μεγάλη δηλαδή), ήταν οργανωμένη από τον κ. Κ. 
Αργουζή. Χεχεχε. Θα γελάνε και τα μουστάκια του 
κυρίου Κώστα, πάνω στους Αγίους Αναργύρους.

Δ.Μ.Μ.

Νέα περίοδος 
νέες ευθύνες

Τo σημερινό ανανεωμένο φύλλο της ΦτΠ είναι η αρχή 
μιας νέας περιόδου στην 68χρονη πορεία της.

Η εικαστικά επιμελημένη νέα εμφάνισή της, δημιούρ-
γημα της Νάντιας, και η πλούσια δημοσιογραφική κάλυψη 
και ο πλουραλισμός θεμάτων και θέσεων δημιούργημα 
του Δημήτρη, είναι τα νέα στοιχεία που με την πρώτη ματιά 
όλοι καταλαβαίνουν.

Αυτό που δεν φαίνεται εύκολα είναι το αίσθημα ευθύ-
νης που αισθανόμαστε όλοι εμείς που ετοιμάζουμε τα 
φύλλα της ΦτΠ απέναντι στην κοινωνία μας. 

• Η ευθύνη για να παρουσιάσουμε και να στηλιτεύ-
ουμε τα κακώς κείμενα στα νησιά μας χωρίς να 
διχάζουμε και να δικάζουμε.

• Η ευθύνη να αναδείξουμε ό,τι θετικό και δημιουρ-
γικό έχουν να παρουσιάσουν αυτοί που αποφασί-
ζουν για την τύχη των νησιών μας.

• Η ευθύνη της παρότρυνσης και της ενθάρρυνσης 
για να διεκδικήσουμε αγωνιστικά το αύριο το δικό 
μας και των παιδιών μας.

• Η ευθύνη τέλος, να κατακτήσουμε τον στόχο μας 
που είναι: «το έγραψε η Φωνή, άρα έτσι είναι». 
Αυτό το αίσθημα ευθύνης, είναι ένα μεγάλο βάρος 
που αποφασίσαμε να σηκώσουμε, γιατί αυτά είναι 
τα πιστεύω μας, αλλά κυρίως γιατί αυτό επιβάλει η 
68χρονη ιστορία της Φωνής της Πάρου.

Μ’ αυτά τα στοιχεία η ΦτΠ έχει γίνει το σίγουρο μέσον 
ενημέρωσης για κάθε Παριανό και Αντιπαριώτη και θα 
συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο μακριά από παραπληροφό-
ρηση, κιτρινισμούς και λογικές εκβιασμών.

Στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε αυτό το εγχείρη-
μα είναι πολύ δύσκολο, αλλά αισιοδοξούμε ότι η κοινωνία 
μας θα συνεχίσει να μας στηρίζει, όπως το έχει κάνει μέχρι 
τώρα.

Καλή χρονιά με υγεία και προκοπή.

Λαουτάρης

Η θέση μας



Η προετοιµασία για τις διακοπές ξεκινά!
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Ο καζαμίας του 2013
Ιανουάριος

Ο πρώτος μήνας του χρόνου κρύβει εκπλήξεις καθώς, με έκτακτη συνέντευξη 
τύπου ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, κ. Στ. Γαβαλάς, εξαγγέλλει έργα, ύψους 
πολλών εκ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τον κ. Γαβαλά, ξεκινάει εντός των προσεχών ημερών το νέο επιβατικό 
λιμάνι της Πάρου, που θα κατασκευαστεί στο νησάκι του Αγίου Σπυρίδωνα. Έτσι, θα 
λυθεί και το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Παροικιά, κατά την άφιξη των πλοίων. 
Από τον Άγιο Σπυρίδωνα οι ταξιδιώτες - μέσω αερογέφυρας - που θα κατασκευα-
στεί τα επόμενα δύο χρόνια, θα κατευθύνονται στον Περιφερειακό Παροικιάς. Έως να 
ολοκληρωθεί η αερογέφυρα οι επιβάτες θα μεταφέρονται στην Πάρο, με τις λάντζες 
που συνδέουν την Παροικιά με τον Κριό.

Αμέσως μετά τη συνέντευξη Γαβαλά, αντέδρασαν οι συνδυασμοί της αντιπολίτευ-
σης. Η Λαϊκή Συσπείρωση, καταγγέλλει τον κ. Γαβαλά για αντι-οικολογική συμπεριφο-
ρά που θα έχει ως αποτέλεσμα να καταστραφεί ο υποθαλάσσιος χώρος του κόλπου 
της Παροικιάς. Η «Πάρος – ΑΞΙΑ» καταγγέλλει ότι πίσω από τις εξαγγελίες Γαβαλά, 
κρύβεται «δάχτυλος Ραγκούση», που είχε υπογράψει το έργο την τελευταία ημέρα 
στο Υπουργείο Μεταφορών και έρχεται τώρα στο φως της δημοσιότητας ενόψει των 
δημοτικών εκλογών του 2014. Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου, επιφυλάσσεται 
να δημοσιοποιήσει ανακοίνωσή της, καθώς πρέπει πρώτα να συνεδριάσουν οι 20 
επιτροπές που έχει συστήσει. Σημειώνουμε, ότι σε όλες αυτές τις επιτροπές μετέχουν 
τα ίδια πρόσωπα, αλλά σε κάθε επιτροπή λειτουργούν με διαφορετικό σκεπτικό.

Τέλος, η συγκυβέρνηση ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΔΗΜΑΡ, ανακοινώνει ότι όλοι οι μισθοί 
εξομοιώνονται στα 500 ευρώ. Ο κ. Κουβέλης, σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για τον 
θρίαμβο της εργατικής τάξης, με ίσους μισθούς για όλους.

Φεβρουάριος
Και ενώ τα πάντα πηγαίνουν καλά για τη δημοτική πλειοψηφία, έπειτα από τις εξαγ-

γελίες για νέο λιμάνι στον Άγιο Σπυρίδωνα, ξεσπάει ένα νέο θέμα με τον κ. Στ. Φρα-
γκούλη. Όπως γίνεται γνωστό από τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ, ο κ. Φραγκούλης 
προχώρησε από μόνος του σε νέες περικοπές μισθών, κάτω από τα 500 ευρώ, που 
είχε θεσπίσει ως ενιαίο μισθό η κυβέρνηση. Οι μισθοί στη ΔΕΥΑΠ έγιναν 300 ευρώ 
μηνιαίως, ενώ ένα μήνα το χρόνο οι εργαζόμενοι θα εργάζονται δίχως να τον πληρώ-
νονται! Αμέσως, το θέμα γίνεται πρώτη είδηση σε όλη τη χώρα και ο κ. Φραγκούλης 
αποτελεί το πρόσωπο της ημέρας σ’ όλη την Ευρώπη. Η κ. Μέρκελ κάνει δημόσιες 
δηλώσεις και υποκλίνεται στις πρωτοπόρες κινήσεις του προέδρου της ΔΕΥΠΑ. Οι 
κινήσεις όμως του κ. Φραγκούλη, αποδοκιμάζονται από τον υπουργό εργασίας κ. Γ. 
Βρούτση, ενώ και ο ίδιος ο κ. Σαμαράς, τονίζει σε μήνυμά του ότι τα 500 ευρώ μηνι-
αίος μισθός είναι δέσμευση της κυβέρνησης.

Το Κ.Υ. Πάρου μένει με δύο γιατρούς ειδικοτήτων, δύο αγροτικούς και τρεις διασώ-
στες του ΕΚΑΒ. Γίνονται νέες κινητοποιήσεις και νέες συγκεντρώσεις στην Παροικιά.

Μάρτιος
Ρεπορτάζ της ΦτΠ αποκαλύπτει ότι οι αποφάσεις Φραγκούλη στη ΔΕΥΑΠ για τον 

ένα μήνα δωρεάν εργασίας δεν είχαν γίνει τυχαία, αλλά μετά από συνεννόηση με τον 
κ. Βρούτση. Όπως αποκαλύπτει το ρεπορτάζ, η Πάρος, θα αποτελέσει το πείραμα για 
πολιτικές που πρόκειται να εφαρμοστούν σε όλη τη χώρα! Το δημοσίευμα διαψεύδε-
ται από την κυβέρνηση. Βλέποντας το σάλο που έχει δημιουργηθεί στο νησί, ο κ. Βλα-
χογιάννης, εξαγγέλλει με τη σειρά του έναρξη των εργασιών: α) κλειστό γυμναστήριο, 
β) Στάδιο στη Νάουσα, γ) πολιτιστικό κέντρο στην Παροικιά και δ) χιονοδρομικό κέ-
ντρο στους Άγιους Πάντες. Το τελευταίο έργο προκαλεί εντύπωση και η «Πάρος – 
ΑΞΙΑ» καταθέτει ερώτηση στην οποία εκφράζει τις επιφυλάξεις της για την προκήρυ-
ξη διαγωνισμού μεταφοράς χιονιού. Όπως καταγγέλλει το χιόνι θα μεταφέρεται από 
το Νομό Τρικάλων από χωράφι ενός μπάρμπα του Χρ. Βλαχογιάννη. Ο δήμαρχος του 
νησιού μας αποδοκιμάζει τις δηλώσεις Γρηγορίας, αφού όπως ισχυρίζεται το χωράφι 
του μπάρμπα του έχει αλλάξει ιδιοκτησία πριν πολλά χρόνια. Η ΚΕΠ Πάρου με το δη-
μοτικό σύμβουλο κ. Καστρουνή, επιτέλους, εκδίδει ανακοίνωση με τίτλο «Για τα όσα 
συμβαίνουν στο νησί μας». Η ανακοίνωση όμως, έχει μόνο τίτλο και όχι περιεχόμενο, 
αφού γι’ αυτό πρέπει να συνεδριάσουν εκ νέου οι επιτροπές που έχουν συστηθεί. 

Στο Κ.Υ. Πάρου έχουν μείνει πλέον, δύο αγροτικοί γιατροί, ένας διασώστης του 
ΕΚΑΒ και το ασθενοφόρο με όλες του τις ρόδες, αλλά δίχως καύσιμα για τη μετα-
κίνησή του. Γίνονται νέες κινητοποιήσεις και νέες συγκεντρώσεις των πολιτών, αυτή 
τη φορά στο λιμανάκι της Νάουσας. Οι Παροικώτες καταγγέλλουν για αισχροκέρδεια 
τους Ναουσαίους μαγαζάτορες, αφού όπως λένε, τους πουλούσαν ένα ευρώ το μι-
κρό μπουκάλι νερού. Ο πρόεδρος της Νάουσας, κ. Γ. Μπαρμπαρήγος, διαψεύδει τις 
καταγγελίες και ισχυρίζεται ότι πίσω απ’ αυτές κρύβονται συμφέροντα των μαγαζατό-
ρων της Παροικιάς, που θέλουν οι συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας να γίνονται στη δική 
τους πόλη, ώστε να πουλούν εκείνοι τα νεράκια στους Ναουσαίους!

Απρίλιος
Οι κ.κ. Σαμαράς, Βενιζέλος, Κουβέλης, σε κοινό τους μήνυμα εξαγγέλλουν νέο ενι-

αίο μισθό 400 ευρώ. Ο κ. Κουβέλης, με δάκρυα στα μάτια λέει ότι χάρη στις δικές του 
προσπάθειες οι μισθοί έμειναν στα 400 ευρώ, καθώς οι δύο άλλοι εταίροι της κυβέρ-
νησης υποστήριζαν τα 300 ευρώ, που δίνει ο κ. Στ. Φραγκούλης, στη ΔΕΥΑΠ. Πάντως, 
όλοι τους διαψεύδουν για άλλη μία φορά ότι ένα μήνα το χρόνο οι εργαζόμενοι θα 
δουλεύουν δωρεάν, όπως στη ΔΕΥΑ Πάρου.

Ο κ. Στ. Γαβαλάς, εξαγγέλλει και νέα έργα στην Πάρο, από πλευράς Λιμενικού Τα-
μείου. Καταρχήν, θα γκρεμιστεί η μαρίνα της Νάουσας που είχε γίνει επί επάρατης 
εποχής Πρωτολάτη στο Επαρχείο και στο χώρο θα κατασκευαστεί εμπορικό λιμάνι. 
Η νέα μαρίνα θα κατασκευαστεί στον Άγιο Ιωάννη Δέτη. Ο κ. Σ. Χουλιάρας από το ΚΚΕ 
Πάρου, εκδίδει 39 δελτία τύπου μέσα σε μία ημέρα, καταγγέλλοντας τον κ. Στ. Γαβαλά, 
για κατασπατάληση δημόσιου χρήματος. Ο κ. Κ. Ροκονίδας, από τη Λαϊκή Συσπείρω-
ση, καταθέτει 132 ερωτήσεις σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ατυχώς, 
τα ερωτήματα δε συζητούνται, καθώς ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Λ. 
Κοντός, μετά από 15ώρη ανάγνωση των ερωτημάτων, του έκλεισαν οι φωνητικές 
του χορδές. 

Κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα τα πράγματα οικονομικά δεν πηγαίνουν 
και τόσο καλά. Αιτία είναι, ότι το «Blue Star» ερχόμενο από Πειραιά για Πάρο, έχει 
προσθέσει ενδιάμεσα αφίξεις στα λιμάνια: Σελήνια Σαλαμίνας, Πέρδικα Σαλαμίνας, 
Παλούκια Σαλαμίνας, Κακή Βίγλα Σαλαμίνας, Αίγινα, Πόρο, Άνω Μέθανα, Κάτω Μέ-
θανα, Πέρα Μέθανα, Ύδρα, Σπέτσες, Σύρο, Τήνο, Μύκονο, Δήλο, και Σιφνέικο Γιαλό 
Αντιπάρου. Έτσι, πολλοί εκ των επιβατών που ξεκίνησαν Μ. Παρασκευή, φθάνουν 
στο νησί μας Δευτέρα του Πάσχα και όπως καταγγέλλουν έκαναν λαμπρή με τυρό-
πιτες από το κυλικείο.

Μάιος
Αιφνιδιαστικά η κυβέρνηση ανακοινώνει ενιαίο μηνιαίο μισθό τα 300 ευρώ. Ο κ. 

Κουβέλης, δεν εμφανίζεται σε κανένα κανάλι να κάνει δηλώσεις και έτσι, οι κ.κ. Σα-
μαράς και Βενιζέλος, τον κατηγορούν ότι εκείνος είχε έλθει σε συμφωνία με τον κ. Στ. 
Φραγκούλη, ώστε να γίνει η Πάρος το πείραμα για τα νέα μέτρα. Πάντως, ο κ. Σαμα-
ράς επαναλαμβάνει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να εργάζονται οι υπάλληλοι ένα 
μήνα δωρεάν. «Αυτά, είναι παραμύθια» δηλώνει.

Οι κινητοποιήσεις για την υγεία φέρνουν αποτέλεσμα στο νησί μας. Έτσι, τώρα θα 
έχουμε ένα αγροτικό γιατρό, μία νοσηλεύτρια και τρεις διασώστες του ΕΚΑΒ. Επίσης, 
προσλαμβάνονται ένας κηπουρός, δύο θυρωροί, ένας τηλεφωνητής και 5 υδραυλι-
κοί. Μέσα σε λίγες ημέρες τα πάντα αλλάζουν στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Όπου στα-
θείς και όπου διαβείς, έχει και από μία βρύση για να πιεις νερό! Ο κ. Καστρουνής από 
την ΚΕΠ Πάρου καταγγέλλει ότι το Κ.Υ. στερείται ηλεκτρολόγου. Την αμέσως επόμε-
νη μέρα διορίζονται 4 ηλεκτρολόγοι στο Κ.Υ. Ανακοινώνονται επίσης τα θερινά δρο-
μολόγια του «Blue Star» για Πάρο. Σύμφωνα με το πρόγραμμα το πλοίο θα αναχωρεί 
κάθε Δευτέρα πρωί από Πειραιά και θα ακολουθεί το εξής δρομολόγιο: Πειραιάς, 
Άγιος Νεκτάριος Αίγινας, Λουτράκι, Ισθμός Κορίνθου, Κόρινθος, Αίγιο, Πάτρα, Πόρος 
Κεφαλονιάς, Ζάκυνθος, Πύλος, Καλαμάτα, Γύθειο (κάθε δεύτερη εβδομάδα), Κύθη-
ρα, Νεάπολη Λακωνίας, Μονεμβασιά, Ναύπλιο, Μήλο, Φολέγανδρο, Σίφνο, Σέριφο, 
Αντίπαρο, Πάρο! Το πλοίο αναμένεται να φθάνει Πέμπτη βράδυ στο νησί μας και θα 
αναχωρεί αμέσως, για Πειραιά. 

Ιούνιος
Νέες προσλήψεις στο Κ.Υ. Πάρου. Καταφθάνουν τρεις μηχανολόγοι αυτοκινήτων, 

δύο βαφείς εξωτερικών χώρων, ένας διακοσμητής, δύο παρκαδόροι και ένας αστρο-
λόγος! Ο τελευταίος αποτελεί σπαζοκεφαλιά, καθώς για την ώρα, δεν έχει αντικείμενο 
εργασίας. Ο υπουργός υγείας κάνει δηλώσεις στη ΦτΠ και αναφέρει τις 42 νέες προ-
σλήψεις στο Κ.Υ. Πάρου. Ομοίως, κάνει δηλώσεις και ο κ. Βλαχογιάννης και ομιλεί για 
δικαίωση των κινητοποιήσεων και των αγώνων. Οι Παριανοί περήφανοι μπορεί να μη 
βρίσκουν γιατρούς στο Κ.Υ. αλλά όλοι ξέρουν ότι θα βρουν εκεί προσωπικό για κάθε 
εργασία που θέλουν στο σπίτι τους. Την ηρεμία στο Κ.Υ. σπάει η κ. Γρ. Πρωτολάτη, που 
καταγγέλλει ότι δεν έχει προσληφθεί ξυλουργός. Το αίτημά της κρίνεται δίκαιο από 
την ηγεσία του υπουργείου υγείας. Ο κ. Στ. Γαβαλάς συνεχίζει να εξαγγέλλει έργα του 
Λιμενικού Ταμείου. Σε νέα συνέντευξη τύπου ανακοινώνει ανοιχτό κολυμβητήριο στη 
θέση του παλιού λιμανιού Παροικιάς. Γερμανικό τηλεοπτικό συνεργείο καταφθάνει 
στην Πάρο για συνέντευξη του κ. Στ. Φραγκούλη, όπου ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ δίνει 
συμβουλές στο Γερμανικό κοινό για εξοικονόμηση χρημάτων. Την επόμενη μέρα η κ 
Μέρκελ δηλώνει ότι οι προτάσεις Φραγκούλη πρέπει να ληφθούν υπόψη από όλους.



5www.fonitisparou.gr

Ιούλιος
Καταφθάνουν στο Κ.Υ. Πάρου, 5 ξυλουργοί, 7 οξυγονοκολλητές, 4 φαναρτζήδες, 

δύο μάγειρες και δύο ράφτες. Ο ένας αγροτικός γιατρός, μαζί με μία νοσηλεύτρια που 
έχει απομείνει, μετακομίζουν στο καμαράκι του ΕΚΑΒ, αφού ο χώρος του Κ.Υ. είναι 
χρήσιμος για τους τεχνίτες. 

Ο κ. Στ. Φραγκούλης συνεχίζει να επιμένει στον ένα μήνα δωρεάν εργασίας σε όλη 
τη χώρα. Το θέμα έρχεται στη Βουλή, αλλά ο κ. Σαμαράς είναι ανένδοτος, αφού έχει 
υποσχεθεί δημόσια στους εργαζόμενους, ότι αυτό δε θα συμβεί. Ο κ. Βενιζέλος προ-
τείνει τον κ. Φραγκούλη, για υπουργό εργασίας. Ο κ. Κουβέλης δε παίρνει θέση στο 
θέμα. Σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου λαμβάνονται αποφάσεις για 
τον εορτασμό του 15Αύγουστου, λόγω οικονομίας που πρέπει να γίνει. Έτσι, απο-
φασίζεται για μουσική να χρησιμοποιηθούν κασέτες και δύο κασετόφωνα που θα 
αγοραστούν μέσω χορηγιών. Ακόμα, θα χρησιμοποιηθούν βιντεοκασέτες από πα-
λαιότερες εκδηλώσεις στις οποίες θα παρουσιάζονται τα χορευτικά συγκροτήματα. 
Το αντίδωρο της εκκλησίας να εκληφθεί ως κέρασμα στους προσκεκλημένους και 
τέλος, αντί για βεγγαλικά να πεταχτούν στράκα – στρούκες. Στην ίδια συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου δημιουργείται θέμα με τον κ. Καστρουνή, που αντί να μετέχει 
της συνεδρίασης έχει αφοσιωθεί στη λήψη βίντεο. Ο κ. Ροκονίδας κατηγορεί τους 
εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, που αντί να ασχολούνται με τα θέματα του λαού, απασχο-
λούνται με τα αγαθά του καπιταλισμού.

Αύγουστος
Τα μπάνια του λαού είναι στο φόρτε τους. Για αντιπερισπασμό στο Λεβεντάκη που 

διοργανώνει κάθε χρόνο τον κολυμβητικό διάπλου Πούντας – Αντιπάρου, ο κ. Βλα-
χογιάννης διοργανώνει το διάπλου Π. Λιβάδι – Νάξος. Για να τονώσει το ενδιαφέρον 
δηλώνει συμμετοχή και ο ίδιος. Μόλις το μαθαίνει η Γρηγορία, δηλώνει και αυτή συμ-
μετοχή. Αμέσως μετά, δηλώνει συμμετοχή και ο Κ. Ροκονίδας. Προς έκπληξη όλων 
τον αγώνα κερδίζει ο κ. Βλαχογιάννης. Όπως καταγγέλλει όμως η κ. Πρωτολάτη, 
κάτω από τον κ. Βλαχογιάννη, είχε πέσει με στολή βατραχανθρώπου ο Μηνάς Κα-
λακώνας. Ο τελευταίος – που φορούσε βατραχοπέδιλα - τραβούσε με ένα σχοινί τον 
κ. Βλαχογιάννη. Έτσι, ο δήμαρχος βγήκε πρώτος και ακούραστος. Η Γρηγορία, βγήκε 
από τις τελευταίες στον αγώνα, μαζί με το Ροκονίδα και όπως λέγεται τα τελευταία 
μέτρα τα έκαναν πάνω σε στρώμα θαλάσσης, μη αντέχοντας άλλο να κολυμπούν. 
Ο Σ. Καστρουνής δε μπήκε καθόλου στη θάλασσα, αφού ήταν πάνω σ’ ένα καΐκι και 
τραβούσε βίντεο. Γι’ αυτό το λόγο προκλήθηκε θέμα στην ΚΕΠ Πάρου, αφού φήμες 
θέλουν τον κ. Μ. Ισιγώνη να δήλωσε: «άμα ήμουν εγώ, δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ, 
το 2013, θα είχα βγει πρώτος!». Ο κ. Καστρουνής αντέδρασε αμέσως, διαδίδοντας: 
«πώς να έβγαινε πρώτος ο Ισιγώνης; Αφού, δε ξέρει μπάνιο!».

Σεπτέμβριος
Με το «καλημέρα» του Φθινοπώρου έρχονται και τα νέα μέτρα της κυβέρνησης. 

Όλοι οι μισθοί πηγαίνουν στα 200 ευρώ μηνιαίως. Ακόμα, φορολογούνται όλα τα ει-
σοδήματα κατά 80%, ενώ θεωρείται τεκμήριο η έξοδος σε ταβέρνα, καφενείο, σινεμά 
και ποδοσφαιρικό αγώνα. Στην Πάρο, στήνονται τα πρώτα «κρυφά καφενεία» μέσα 
σε σπίτια. Η κυβέρνηση αντιδρά άμεσα και θεωρεί τεκμήριο την επίσκεψη στα σπίτια, 
άνω των 5 ατόμων.

Ανοίγουν στην Πάρο 37 νέα ιδιωτικά ιατρεία και προσλαμβάνονται σ’ αυτά ο αγροτι-
κός γιατρός που είχε απομείνει στο Κ.Υ. και η μοναδική νοσηλεύτρια. Το ασθενοφόρο 
του ΕΚΑΒ πωλείται σε κάμπινγκ για μεταφορές πελατών του. Οι διασώστες βρίσκουν 
δουλειά ως ταξιτζήδες. Ο κ. Στ. Φραγκούλης, σε δηλώσεις του στο CNN επιμένει για 
τον ένα μήνα δωρεάν εργασίας. Αποδοκιμάζεται όμως και πάλι από τον κ. Σαμαρά, 
που όπως δηλώνει: «ο λόγος μου είναι συμβόλαιο. Οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται 
κανονικά 12 μήνες το χρόνο». Η τουριστική επιτροπή του νησιού μας για να αντιμετω-
πίσει την οικονομική κρίση στέλνει την πρόεδρο κ. Μ. Χανιώτη, στη Ν. Υόρκη, όπου 
εκεί, έξω από το Καπιτώλιο, μαγειρεύει Παριανά εδέσματα και τα προσφέρει στους 
περαστικούς. Αυτή η κίνηση έχει μεγάλη ανταπόκριση και περίπου 500.000 Νεοϋορ-
κέζοι κλείνουν εισιτήρια για να επισκεφθούν την Πάρο τον Οκτώβριο.

Οκτώβριος
Κάθε εστιατόριο και ταβέρνα της Πάρου βάζει δίπλα από την ταμπέλα του και 

μία φωτογραφία της κ. Χανιώτη, θέλοντας να πείσει τους Αμερικάνους που έχουν 
κατακλύσει το νησί ότι στο κατάστημά τους έμαθε να μαγειρεύει η πρόεδρος της 
τουριστικής επιτροπής. Αμέσως όμως, αντιδρά και η πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Α. 
Κάγκανη. Εκείνη, πηγαίνει στη Βραζιλία και στήνει περίπτερο ακριβώς έξω από το 
«Μαρακανά». Εκεί, μαθαίνει στους Βραζιλιάνους τοπικούς χορούς. Η κίνησή της έχει 
μεγάλη απήχηση και κατά δεκάδες οι σχολές σάμπας έρχονται στην Πάρο, για να μά-
θουν τους χορούς μας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου την παρέλαση της 28ης 
Οκτωβρίου, πρόκειται να παρακολουθήσουν μισό εκατομμύριο Αμερικάνοι και περί-
που ένα εκατομμύριο Βραζιλιάνοι! 

Η Πάρος ζει στιγμές οικονομικής ευμάρειας και κανείς δε δίνει προσοχή ότι όλοι 
οι μισθοί στη χώρα προσαρμόζονται στα 100 ευρώ, που δίνει πλέον και ο κ. Φρα-
γκούλης στους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ. Ο τελευταίος επιμένει για τον ένα μήνα 
δωρεάν εργασίας το χρόνο, αλλά και πάλι διαψεύδεται από τον κ. Σαμαρά, που όμως 
δέχεται τις έντονες επικρίσεις από το Δ.Ν.Τ. και τους ευρωπαίους ηγέτες. Αρχίζουν να 
σχηματοποιούνται και οι πρώτοι δημοτικοί συνδυασμοί για τις εκλογές του 2014. Κοι-
νά πρόσωπα αποδοχής στο συνδυασμό της πλειοψηφίας φαίνεται να είναι οι κυρίες 
Χανιώτη και Κάγκανη. Όπως λέγεται μπορεί να είναι και οι δύο υποψήφιες σε κοινό 
ψηφοδέλτιο και να ανταλλάσσουν τη θέση του δημάρχου ανά εξάμηνο. Η αντιπολί-
τευση συζητά κοινή κάθοδο, πλην ΚΚΕ. Το πρόβλημα είναι να συνεδριάσουν πρώτα 
οι επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ, που στο μεταξύ έχουν ξεπεράσει τις 50 στον αριθμό.

Νοέμβριος
Η Πάρος, λόγω της συνεχούς έλευσης τουριστών από Ηνωμένες Πολιτείες Αμερι-

κής και Βραζιλία, δέχεται σχεδόν καθημερινά 100 νέους μετανάστες απ’ όλη τη χώρα, 
που έρχονται στο νησί μας για να βρουν εργασία.

Σύμφωνα με καταγγελία της Γρηγορίας, καθημερινά στο λιμάνι στήνει καρτέρι ο κ. 
Βλαχογιάννης, όπου με συνοπτικές διαδικασίες για να τον ψηφίσουν το 2014, κάνει 
αμέσως Παριανούς δημότες τους εσωτερικούς μετανάστες, με αντάλλαγμα μία θέση 
στη ΔΕΥΑΠ! Ακόμα, η Γρηγορία παραδίδει στην Εισαγγελία Σύρου φωτογραφικό υλι-
κό και ισχυρίζεται ότι η πρωτιά Βλαχογιάννη στον κολυμβητικό διάπλου Π. Λιβάδι 
– Νάξος, ήταν αποτέλεσμα συνεργασίας του με το Μηνά Καλακώνα. Η κατηγορία 
όμως «πέφτει» στο δικαστήριο, αφού ο Μ. Καλακώνας, αποδεικνύει ότι βρέθηκε τυ-
χαία στην περιοχή όπου είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα! Μετά την αθώωσή του ο κ. 
Βλαχογιάννης κάνει δηλώσεις και ισχυρίζεται ότι το φωτογραφικό υλικό στη Γρηγο-
ρία, παραδόθηκε από το Σωτ. Καστρουνή, που ήταν στο καΐκι και τραβούσε βίντεο. Ο 
ΣΥΡΙΖΑ Πάρου βγάζει αμέσως δελτίο τύπου και αντικρούει τους ισχυρισμούς Βλαχο-
γιάννη. Ο συντάκτης του δελτίου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, κ. Αντ. Δαβανέλος, μέσα σ’ ένα 
«σφιχτό» κείμενο 122.985 λέξεων και 45 αποσιωπητικών σε κάθε δεύτερη πρόταση, 
υπερασπίζεται με θέρμη το άδολο φωτογραφικό ενδιαφέρον για τις εκδηλώσεις του 
νησιού μας, από το Σ. Καστρουνή.

Δεκέμβριος
ΣΟΚ! Η κυβέρνηση μετά από πιέσεις του ΔΝΤ και της κ. Μέρκελ, δέχεται τον ένα 

μήνα δωρεάν εργασίας. Επειδή όμως, ο κ. Σαμαράς, δε θέλει να φανεί αφερέγγυ-
ος στις δηλώσεις του περί «δεν υπάρχει καμία περίπτωση αυτό να γίνει» θεσπίζεται 
13ος μήνας. Έτσι, όλοι οι εργαζόμενοι θα πληρώνονται 12 μήνες το χρόνο και μετά το 
Δεκέμβριο θα υπάρχει ένας νέος μήνας, που δε θα πληρώνεται κανείς! Το νέο μέτρο 
ξεσηκώνει πανελλήνια θύελλα απεργιών σε όλη τη χώρα. Απ’ όλο τον κόσμο έρχο-
νται τηλεοπτικά κανάλια στην Πάρο, όπου με φόντο τα γραφεία της ΔΕΥΑΠ κάνουν 
ρεπορτάζ λέγοντας «από εδώ ξεκίνησαν όλα!». Εκεί, που έχουν συγκεντρωθεί όλοι 
οι τηλεοπτικοί σταθμοί του κόσμου βρίσκουν την ευκαιρία και πηγαίνουν τα μέλη της 
Διοίκησης του Αγροτικού Συνεταιρισμού. Με πρόσχημα τα κεράσματα με τυριά και 
κρασιά, προσπαθούν στη συνέχεια να τους αναπτύξουν το πρόβλημα μεταξύ Συνε-
ταιρισμού και Αγροτικής Τράπεζας.

13ος μήνας
Ενώ σε όλο τον κόσμο όλοι γιορτάζουν την πρωτοχρονιά, στην Ελλάδα μπαίνουμε 

στον 13ο μήνα του χρόνου! Λόγω του παγκοσμίου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει 
σε όλο τον κόσμο το πείραμα που πρωτοξεκίνησε στο νησί μας, η ΦτΠ γίνεται 48σελι-
δη καθημερινή εφημερίδα! Για βοήθεια του αρχισυντάκτη της εφημερίδας προσλαμ-
βάνονται η Ελένη Μενεγάκη, η Ελεονόρα Μελέτη, η Ελένα Παπαβασιλείου και η Σίσυ 
Χρηστίδου. Ατυχώς, ο αρχισυντάκτης παραιτείται, διότι ήθελε να προσληφθεί και η 
Ελληνοαμερικανίδα Μαρία Μενούνος!

Ο κ. Στ. Φραγκούλης φεύγει από το νησί μας, αφού προσλαμβάνεται ως ειδικός 
σύμβουλος στο ΔΝΤ. Ο κ. Στ. Γαβαλάς, συνεχίζει και εξαγγέλλει έργα του Λιμενικού 
Ταμείου. Επειδή, όλη η Πάρος, έχει γίνει ένα απέραντο εργοτάξιο και δεν έχει άλλους 
χώρους για τη δημιουργία νέων έργων, ο κ. Γαβαλάς, εξαγγέλλει έργα και στη Νάξο. 
Ο κ. Βλαχογιάννης, λόγω της καθημερινής του παρουσίας στο λιμάνι, προσλαμβάνε-
ται στο Λιμενικό Σώμα. Η Γρηγορία, ανοίγει σχολής κολύμβησης, ενώ ο Κ. Ροκονίδας 
καταθέτει 11.724 νέες ερωτήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Σωτ. Καστρουνής, γίνε-
ται σκηνοθέτης και παρουσιάζει ντοκιμαντέρ από την Πάρο. Η κ. Μ. Χανιώτη, ανοίγει 
εστιατόριο στο Μανχάταν και η κ. Α. Κάγκανη, αναλαμβάνει υπουργός πολιτισμού της 
Βραζιλίας. Ο κ. Σαμαράς κερδίζει βραβείο για τον πιο φιλαλήθη πολιτικό στην ιστορία 
της χώρας, ενώ ο κ. Βενιζέλος, έχει μείνει στο ΠΑΣΟΚ μόνος του, αφού δεν έχει άλλο 
βουλευτή να διαγράψει. Τέλος, ο κ. Φ. Κουβέλης συγγράφει βιβλίο με τίτλο: «οι αγώ-
νες μου για την εργατική τάξη».

Καλή χρονιά και του χρόνου!
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Κίνδυνος κλεισίματος για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό 
Λάδι στη φωτιά

ρίχνει η πολυνομία
Η τύχη του, κρέμεται από μία κλωστή

Τις δυσκολότερες στιγμές της ιστορίας του περνά το 
αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα της Πάρου και όσο και να 
φαντάζει απίστευτο, βρίσκεται στο παρά ένα, για να κατε-
βάσει ρολά! Οι συνέπειες που μπορούν να προέλθουν από 
μία δυσάρεστη εξέλιξη (ΚΛΕΙΣΙΜΟ) είναι ανυπολόγιστες 
για την οικονομία του νησιού και τον πρωτογενή τομέα.

Αυτή τη στιγμή, ΤΩΡΑ, πρέπει να κινητοποιηθούν 
όλοι οι φορείς του νησιού, η τοπική αυτοδιοίκηση και 
οι βουλευτές του Νομού, γιατί αλλιώς, το «αύριο» της το-
πικής οικονομίας της Πάρου, θα δεχθεί ένα ανυπολόγιστο 
πλήγμα.

Σημειώνουμε ακόμα, πως η οικονομική δυσπραγία του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου, ξεκινάει ουσιαστικά 
από την μονοκρατορία των αποφάσεων της Αγροτικής 
Τράπεζας της Ελλάδας και την κατασκευή (με την επίβλε-
ψη 100% της ΑΤΕ) του κτιρίου των χιλίων προβλημάτων. 
Δηλαδή, του Οινοποιείου της «Ένωσης».

Για την ιστορία αναφέρουμε ότι το χτίσιμο του Οινοποι-
είου το 1986-87 με την υποθήκη όλων των ακινήτων της 
ΕΑΣ, κόστισε 460 εκ. δραχμές (τα 400 εκ. δραχμές από την 
ΕΟΚ). Η ΕΑΣ έχει πληρώσει σε τόκους τουλάχιστον 1,5 
εκ. ευρώ στην ΑΤΕ, ενώ η Τράπεζα κατά καιρούς απαι-
τεί άλλοτε 5 άλλοτε 7 και άλλοτε 8 εκατομμύρια ευρώ… 
Έτσι, από το 2000 ξεκίνησε η δικαστική διαμάχη μεταξύ 

των αγροτών της Πάρου και της ΑΤΕ. Διαμάχη, που καμία 
συνεισφορά δεν είχε ουσιαστικά επί του θέματος, αφού 
οι χρονοβόρες διαδικασίες στις δικαστικές αίθουσες, οι 
εντάσεις και οι προσφυγές σε ανώτερο δικαστήριο, δεν 
οδήγησαν πουθενά. Γι’ αυτό το λόγο και βλέποντας οι συ-
νεταιριστές ότι η υπόθεση δεν οδηγεί πουθενά και κυρίως 
βλέποντας ότι επί 20 περίπου χρόνια είναι αποκλεισμένοι 
από κάθε τραπεζικό δανεισμό για τον εκσυγχρονισμό της 
ΕΑΣ, προσπάθησαν να έρθουν σ’ ένα συμβιβασμό.

Ο διακανονισμός
Στις 3 Οκτωβρίου 2011 η Αγροτική Τράπεζα, διά του 

προϊστάμενου διοίκησης κ. Ιω. Λαζαρίδη, απάντησε στα 
αιτήματα των αγροτών της Πάρου, που είχαν γίνει στις 12 
και 26 Αυγούστου 2011.

Στην απάντησή της η Τράπεζα, με το υπ. αρ. πρωτ. 658 
έγγραφό της, έκανε γνωστό ότι ενέκρινε το διακανονισμό, 
δεχόμενη τα παρακάτω ακίνητα:

1. Διώροφο κτήριο καταστημάτων – γραφείων, συνολι-
κού εμβαδού 678,74 τ.μ. σε οικόπεδο 513,86 τ.μ. στην πλ. 
Μαντώς Μαυρογένους.

2. Ισόγειο κτίριο καταστημάτων πίσω από την πλ. Μα-
ντώς Μαυρογένους (συνέχεια του παραπάνω) σε οικόπε-
δο 349,80 τ.μ.

3. Επαγγελματικό χώρο στο Α’ όροφο του ακινήτου του 
Εμπορικού Κέντρου στην Ακτή Βασιλείου (παλιό οινοποι-
είο) εμβαδού 310 τ.μ. και 

4. Οικοπέδου 286,20 τ.μ. με ισόγεια κτίσματα 150,53 τ.μ. 
και υπόγειο (ψυγεία) 113,48 τ.μ. στη θέση Περδικάρι Προ-
δρόμου πρώην Κοινότητας Αρχιλόχου (πρώην τυροκο-
μείο γαλακτοκομικού συνεταιρισμού Αρχιλόχου).

Σύμφωνα με το έγγραφο, που φέρνει σήμερα (για πρώ-
τη φορά στη δημοσιότητα η ΦτΠ), «[…} το τίμημα θα συμ-
ψηφιστεί με τις οφειλές σας στην ΑΤΕ. Το υπόλοιπο των 
οφειλών που θα απομείνει, μετά τη μεταβίβαση των παρα-
πάνω ακινήτων θα διαγραφεί εις βάρος της Τράπεζας».

Στη συνέχεια, το έγγραφο της ΑΤΕ και αφού έκανε δι-
άφορες διαδικαστικές γραφειοκρατικές διατυπώσεις (π.χ. 
συστάσεις οριζόντιων διαδικασιών) και αφού, διατύπωνε 
τις αποικιοκρατικές της μόνιμες αξιώσεις, (παραιτήσεις 
από αγωγές, δικαστικές αποφάσεις κλπ) κατέληγε ως 
εξής: «Μετά την μεταβίβαση των ακινήτων και την ολοκλή-
ρωση των παραπάνω διαδικασιών, θα αποδεσμευτούν τα 
υπόλοιπα (δηλαδή ΟΛΑ) ενυπόθηκα ακίνητα ιδιοκτησίας 
σας».

Το έγγραφο της ΑΤΕ τελείωνε με το «χαριστικό» για το 
αγροτικό συνεταιριστικό κίνημα του νησιού μας: «τα έξοδα 
μεταβίβασης (αμοιβή συμβολαιογράφου, φόρος μεταβίβα-
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σης κλπ) θα βαρύνουν την τράπεζα». 
Σ.σ.: Ε, όταν για μερικά εκ. δραχμές, τσεπώνεις πάνω 

– κάτω και 5 εκ. ευρώ, πληρώνεις τους δικηγόρους…

Η συνέχεια…
Η ΕΑΣ προκειμένου να συνεχίσει – με τα λίγα χρήματα 

που είχε και προκειμένου να εκσυγχρονιστεί στις δύσκο-
λες και απαιτούμενες οικονομικές συνθήκες της εποχής 
μας, και αφού με δικά της χρήματα είχε κατασκευά-
σει ένα από τα πλέον σύγχρονα τυροκομεία της χώρας – 
«μπήκε» και στη δική της εξυγίανση.

Μόνο, που όλα αυτά έγιναν, με πολλές στερήσεις και με 
τον κόπο και ιδρώτα των συνεταιριστών της Πάρου…

Έτσι, στο πλαίσιο της εξυγίανσης άρχισαν οι συνταξιο-
δοτήσεις των εργαζομένων. Μαζί με όλα αυτά, ελέω μνη-
μονιακών τακτικών, η ΕΑΣ πλήρωσε υπέρογκα ποσά για 
χαράτσια και φόρους στα πολλά ακίνητά της, άσχετα αν 
δεν ορίζει η ίδια τη τύχη τους, καθώς η ΑΤΕ εξακολουθεί 
να έχει στην κατοχή της τα ακίνητα… Ακόμα, η κακή οι-
κονομική συγκυρία οδήγησε τον Αγροτικό Συνεταιρισμό, 
να έχει πολλά ακίνητά του ξενοίκιαστα και να κάνει συνε-
χείς μειώσεις ενοικίων προκειμένου να διευκολύνει τους 
ενοικιαστές της. 

Τα πάνω – κάτω
Στο δειλινό του 2012 φάνηκε για μία ακόμα φορά, ότι η 

Αγροτική Τράπεζα, έχει βάλει σκοπό να μη βρεθεί λύση 
στο πρόβλημα που δημιούργησε η ίδια με τους ληστρι-
κούς της τόκους και την αποικιοκρατική της αντίληψη.

Έτσι, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου δημοσιοποίησε 
το παρακάτω υπόμνημα:

«Η πρώην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας με τα σκανδαλώ-
δη προνόμιά της είχε υποθηκεύσει μονομερώς το σύνολο 
της ακίνητης περιουσίας της πρώην ΕΑΣ Πάρου για υπο-
τιθέμενα υπόλοιπα οφειλών από δάνεια της δεκαετίας του 
’80.

Η περιουσία αυτή αποτελείται από τις βιομηχανικές μο-
νάδες (οινοποιείο, ελαιουργείο, τυροκομείο), αποθήκες και 
αστικά ακίνητα αξίας εκατομμυρίων ευρώ.

Το 2003 η Τράπεζα κινήθηκε κατά της ακίνητης περιου-
σίας της Ένωσης, όμως τα δικαστήρια έκριναν την απαίτησή 
της ασαφή και αόριστη. Κατά των αποφάσεων αυτών η ΑΤΕ 
δεν προσέφυγε μέσα στα χρονικά περιθώρια που της έδινε 
ο νόμος καθιστώντας τες πλέον τελεσίδικες. Για να αρθούν 
όμως οι υποθήκες από τα περιουσιακά στοιχεία της Ένωσης 
χρειάζονταν νέες δικαστικές αποφάσεις για τις οποίες κινη-
θήκαμε άμεσα με δυο δικαστικές αγωγές το 2003 κατά της 
ΑΤΕ. Δυστυχώς το τριτοκοσμικό καθεστώς των ελληνικών 
δικαστηρίων παρέπεμψε στις καλένδες την υπόθεση αφού 
μέχρι σήμερα δεν έχει δικαστεί σε πρώτο βαθμό καμία 
αγωγή. Πρώτη αναβολή ζητήθηκε από την Τράπεζα, η δεύ-
τερη μετά από απεργία των δικηγόρων και η τρίτη επειδή 
δεν πρόλαβε το δικαστήριο να συζητήσει όλες τις υποθέσεις 
του πινακίου. Κάθε αναβολή ήταν 3-4 χρόνια.

Παράλληλα, τα καταχρηστικά προνόμια της ΑΤΕ κρίθη-
καν παράνομα από αποφάσεις του Αρείου Πάγου και των 
δικαστηρίων της Καβάλας και του Ναυπλίου. Δυστυχώς 
όμως οι παλιές υποθήκες της ΑΤΕ δεν σβήστηκαν. Η πλή-
ρης και άδικη αποξένωση της Οργάνωσης από το σύνολο 
της περιουσίας της και ο 20ετής αποκλεισμός της από κάθε 
μορφής χρηματοδότηση την οδηγούσαν στην παραγωγι-
κή και επιχειρηματική απαξίωση. Η αστική περιουσία της 
έχει αντικειμενική αξία 8 εκατομμύρια ευρώ. Η εμπορική 
της αξία πριν από πέντε χρόνια θα ξεπερνούσε με συντη-
ρητική εκτίμηση τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Η αξιοποίηση 
ενός μέρους της θα αρκούσε για τον πλήρη εκσυγχρονισμό 
της. Αντί αυτού οδηγείται με κυνικό τρόπο στη διάλυση και 
ο αγροτικός κόσμος της Πάρου στην απόγνωση. Μπροστά 

σε αυτά τα αδιέξοδα η διοίκηση της Ένωσης το 2011 πήρε 
την απόφαση να συμβιβαστεί εξωδικαστικά με την διοίκηση 
της ΑΤΕ και να κλείσει όλες τις καρτέλες των δανείων με 
μεταβίβαση στην Τράπεζα ενός μέρους των περιουσιακών 
της στοιχείων. Δυστυχώς η συμφωνία αυτή δεν μπόρε-
σε να υλοποιηθεί γιατί οι μεταβατικές διατάξεις του νόμου 
4015/2011, για το νέο θεσμικό πλαίσιο των αγροτικών συ-
νεταιρισμών, απαγόρευσαν τις εκποιήσεις περιουσιακών 
στοιχείων των ΕΑΣ μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
μετατροπής τους, χωρίς να κάνει πρόβλεψη για την περί-
πτωση μεταβίβασης προς τις Τράπεζες για εξόφληση δανεί-
ων, ούτε και για την περίπτωση όπως την δική μας που αυτή 
η μεταβίβαση αποτελεί το σχέδιο εξυγίανσης που προβλέ-
πει ο νόμος 4015/2011. Έτσι, για ένα χρόνο, που κράτησε 
η μεταβατική διαδικασία, είχαμε το πρωτοφανές παράδοξο 
ένας νόμος να επιβάλλει την υλοποίηση της συμφωνίας με 
την ΑΤΕ και ο ίδιος νόμος να την απαγορεύει.

Σήμερα, που ολοκληρώθηκε η διαδικασία μετατροπής 
μας και πάλι δε μπορούμε να υλοποιήσουμε την συμφω-
νία γιατί ένας άλλος νόμος διέλυσε την ΑΤΕ και δεν υπάρ-
χει εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κάποιου διαδόχου 
νομικού προσώπου για να υπογράψει για την υλοποίηση 
της συμφωνίας. Το αποτέλεσμα όλου αυτού του παραλο-
γισμού είναι να οδηγείται στο κλείσιμο μια συνεταιριστική 
οργάνωση που ιδρύθηκε το 1929, τα τελευταία 20 χρόνια 
λειτουργεί χωρίς δανεισμό, έχει μια μεγάλη αστική περι-
ουσία και αποδίδει στο κράτος κάθε χρόνο 1 εκατομμύριο 
ευρώ  φόρους και εισφορές. Η λειτουργία του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού κινδυνεύει, άμεσα πλέον (τις επόμενες μέ-
ρες), να διακοπεί, με αποτέλεσμα το κλείσιμο των παραγω-
γικών μονάδων του (τυροκομείο, ελαιουργείο, οινοποιείο), 
την αναστολή λειτουργίας των αποθηκευτικών κέντρων με 
τα αγροτικά εφόδια (ζωοτροφές, λιπάσματα, σπόροι, κ.λπ.), 
καθώς και των διοικητικών υπηρεσιών υποστήριξης των 
αγροτών. Κάνουμε ύστατη έκκληση για την διάσωση της 
αγροτικής ζωής της Πάρου. Ζητούμε να δοθεί άμεσα η δυ-
νατότητα στον εκκαθαριστή της ΑΤΕ να συναινέσει και να 
υπογράψει για την υλοποίηση της εν λόγω συμφωνίας ή 
τουλάχιστον  να απελευθερώσει από τις υποθήκες τα ακί-
νητα του Συνεταιρισμού μας που δεν αποτελούν μέρος της 
και κατά συνέπεια δεν διεκδικούνται από το δημόσιο, μέχρι 
να είναι έτοιμος για τα υπόλοιπα.

Ζητούμε κάτι που θα μας επιτρέψει να συνεχίσουμε την 
δράση μας και δεν απαιτεί ούτε ένα ευρώ δημόσιας δαπά-
νης, ούτε απειλεί κανένα δικαίωμα του ελληνικού δημοσί-
ου. Είναι άδικο και κρίμα θεμελιώδεις παραγωγικές και 
κοινωνικές δομές να πέφτουν θύμα των αγκυλώσεων του 
οικονομικά, λειτουργικά και ηθικά χρεοκοπημένου ελλη-
νικού κράτους και να συμπαρασύρονται στην κατάρρευσή 
του».

Άλλες αντιδράσεις
Για το ίδιο θέμα παρέμβαση έκανε και ο Περιφερειακός 

Σύμβουλος κ. Κ. Μπιζάς, ο οποίος με υπόμνημά του στο 
Γεν. Γραμματέα Μέσων Ενημέρωσης και σ’ άλλους εμπλε-
κόμενους φορείς ζητά η υπόθεση να μεταφερθεί σε κυ-
βερνητικό επίπεδο γράφοντας μεταξύ άλλων ότι:

«Στην σημερινή κρίσιμη οικονομική περίοδο που διέρχε-
ται η χώρα μας είναι απαραίτητο η Κυβέρνηση να στηρίξει 
την λειτουργία και την οικονομική εξυγίανση των αγροτικών 
συνεταιρισμών. Στηρίζοντας τους παραπάνω συνεταιρι-
σμούς στηρίζει τον Έλληνα αγρότη (γεωργό, κτηνοτρόφο, 
ψαρά) και προστατεύει τον πρωτογενή της τομέα. Ένας το-
μέας που παίζει σημαντικό ρόλο ώστε η χώρα μας να έχει 
επάρκεια αγροτικών προϊόντων και είναι ικανός με την 
απαραίτητη υποστήριξη να αποτρέψει την πείνα και την δυ-
στυχία του Ελληνικού λαού. Αναμένουμε τις ενέργειες της 
Κυβέρνησης και των αρμόδιων Υπουργείων για την αντιμε-

τώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο Αγροτικός 
Συνεταιρισμός Πάρου».

Ακόμα, ο ΣΥΡΙΖΑ Πάρου – Αντιπάρου, σε δελτίο τύ-
που μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Το Συνεταιριστικό κίνημα της Πάρου πέφτει θύμα της 
ασυναρτησίας των αποφάσεων και της ανικανότητας των 
κυβερνήσεων των τελευταίων 2 ετών. Αυτά δεν είναι δη-
λώσεις κάποιου βουλευτή αντιμνημονιακού κόμματος αλλά 
οι αυθόρμητες, ειλικρινείς και απεγνωσμένες διαπιστώ-
σεις της ηγεσίας του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου. (…) 
Ο αγροτικός συνεταιρισμός της Πάρου δεν ζητά χρήματα. 
Ζητά την περιουσία του που δεν διεκδικείται από κανέναν. 
Ζητά να εφαρμόσει το σχέδιο εξυγίανσης που προβλέπει 
ο νόμος 4015, ζητά να υλοποιήσει την συμφωνία που έχει 
κάνει με την διοίκηση της πρώην ΑΤΕ, ζητά να συνεχίσει να 
υπάρχει και δεν τον αφήνουν».

Η Περιφέρεια
Στις 3/1/2013 με επιστολή του στον υπουργό αγροτικής 

ανάπτυξης, κ. Τσαυτάρη και κοινοποίηση σε όλους τους 
εμπλεκόμενους φορείς, ο Περιφερειάρχης Ν. Αιγαίου, κ. 
Γ. Μαχαιρίδης, μεταξύ άλλων αναφέρει:

«κ. Υπουργέ.
Επειδή, έχουμε πλήρη εικόνα σε ότι αφορά το πρόβλημα 

που δημιουργήθηκε στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου, 
τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν μέχρι σήμερα τις δι-
καστικές εμπλοκές και βεβαίως τις αλλαγές σε ότι αφορά 
και το συνεταιριστικό κίνημα, και τις νέες διαδικασίες που 
προβλέπονται, θα παρακαλούσαμε για τη δική σας παρέμ-
βαση προκειμένου να αποτραπεί το κλείσιμο του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Πάρου και την αναστολή των παραγωγικών 
δραστηριοτήτων του. Είναι ζωτικής σημασίας η διευκόλυν-
ση της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του Συνεταιρισμού 
Πάρου. Θέλουμε να πιστεύουμε πως η δική σας παρέμβα-
ση θα είναι καθοριστική στην εξεύρεση λύσης».

«Ακτινογραφία» της πραγματικότητας
Είναι ηλίου φαεινότερο ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός 

πέφτει θύμα μίας αρρωστημένης κατάστασης του δημο-
σίου. Το υπό εκκαθάριση τμήμα της ΑΤΕ (που δεν ανή-
κει στην Τρ. Πειραιώς), μπορεί να μείνει στη θέση του για 
πολλά χρόνια και να συνταξιοδοτηθεί από εκεί, μόνο αν 
συνεχίσει να τραβάει στο διηνεκές υποθέσεις όπως του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου. Κάποιοι καρεκλοκέ-
νταυροι οχυρώνονται πίσω από παραγράφους, νόμους 
και παραπομπές. Ξέρουν πολύ καλά, πως αν αύριο το 
πρωί εκκαθαριστούν όλες οι υποθέσεις, μένουν χωρίς 
δουλειά… Εδώ, είναι και το στοίχημα των πολιτικών. Πόσο 
μπορούν ακόμα, να συγκαλύπτουν τέτοιες καταστάσεις; 

Επί της ουσίας. Αν αύριο, κλείσει ο Συνεταιρισμός, τα 
προβλήματα που θα δημιουργηθούν στον γεωκτηνοτρο-
φικό τομέα της Πάρου είναι ανυπολόγιστα. Τόσο οικονο-
μικά, όσο και κοινωνικά. Ακόμα, οι 14-15 υπάλληλοι του 
Αγροτικού Συνεταιρισμού είναι απλήρωτοι εδώ και πε-
ρίπου ένα χρόνο. Μαζί τους απλήρωτοι είναι και οι κτη-
νοτρόφοι για περίπου ένα χρόνο και οι αμπελουργοί, για 
περίπου δύο χρόνια. Τα προβλήματα που έχουν δημιουρ-
γηθεί τα κατανοούμε όλοι...

Η λύση που μπορεί να υπάρξει είναι μόνο μία. Η πολι-
τική λύση και η δυναμική παρέμβαση της πολιτείας για τη 
συνέχιση της ύπαρξης ζωής στη Γη της Πάρου. Όσο και αν 
φαντάζει «τρελό» και στη σφαίρα της φαντασίας, ο Συνε-
ταιρισμός, μπορεί να κλείσει αύριο το πρωί…
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Και το 2014 τι;
Τα προβλήματα που βγαίνουν σιγά – σιγά στη μεταρρύθμιση 

με το νόμο «Καλλικράτης», είναι κυρίως οικονομικού χαρα-
κτήρα. Ο νόμος πάντως (για να το ξεκαθαρίσω προσωπικά) για 
την αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση, έπρεπε να είχε γίνει πολλά 
χρόνια πριν… Όμως, κάποιοι πολιτικάντηδες ένθεν και ένθεν 
βολεύονταν μ’ αυτή τη πολυδιάσπαση της αυτοδιοίκησης και 
το πάρτι σπατάλης που είχε στηθεί γύρω απ’ αυτήν.

Το πρόβλημα που ενσκήπτει είναι διότι οι περικοπές κονδυ-
λίων προς την αυτοδιοίκηση τείνουν να πάρουν καθημερινό 
χαρακτήρα. Πολύ δύσκολα φρονώ ότι θα μπορέσει η τοπική 
αυτοδιοίκηση να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις της το προ-
σεχές διάστημα, όταν οι πόροι της πλέον γίνονται ολοένα και 
λιγότεροι.

Σε όλο αυτό τον κυκεώνα προβλημάτων που παρουσιάζο-
νται στα οικονομικά των Δήμων ήρθαν να προστεθούν και οι 
μνημονιακές πολιτικές που με μεγάλη ευκολία κόβουν πό-
ρους, ακόμα και από αυτονόητα πράγματα. Από 1/1/2013 
ήρθε να προστεθεί και η περικοπή αποζημιώσεων σε όλους 
όσοι ασχολούνται ενεργά με την αυτοδιοίκηση. Προσπαθώ να 
καταλάβω π.χ. πως κάποιος μπορεί να έχει απαιτήσεις από 
έναν πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου για να φέρνει έγκαιρα 
τα θέματα στις συνεδριάσεις και να αξιολογεί τις καταστά-
σεις, όταν και μόνο μία απλή ανάγνωση των θεμάτων απαιτεί 
δαπάνη ωρών. Πως λοιπόν κάποιος μπορεί να έχει τέτοιες 
απαιτήσεις όταν η αποζημίωση του προέδρου του δημοτικού 
συμβουλίου είναι πλέον 450 περίπου ευρώ το μήνα. Τα ίδια 
συμβαίνουν και σε άλλες θέσεις κλειδιά του Δήμου μας. Θέ-
σεις αντιδημάρχων, προέδρων επιχειρήσεων κλπ.

Ήδη, «ακούω» στα αυτιά μου κάποιες ενστάσεις αναγνω-
στών της ΦτΠ που θα μουρμουρίζουν «στα κοινά μετέχεις για 
να προσφέρεις». Ωραία, να το συζητήσουμε και αυτό. Πόσο να 
προσφέρεις και ποιες ώρες.

Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν, ότι σήμερα η αυτοδιοίκηση και οι 
απαιτήσεις της δεν έχουν καμία σχέση μ’ αυτό που ήταν πριν 
2-3 δεκαετίες. Σήμερα, δεν μπορείς να πάρεις ούτε ένα ευρώ 
για έργο αν δεν έχουν προηγηθεί μελέτες και τεκμηρίωση για 
την ανάγκη του έργου. Σήμερα, δε μπορείς να δαπανήσεις ούτε 
ένα ευρώ, αν δεν το αιτιολογήσεις. Ο ρυθμός που δούλευαν 
κάποτε οι Τοπικές Κοινότητες δεν υπάρχει πλέον. Όπως δεν 
υπάρχει και ο τρόπος που κάποτε έπαιρνες χρήματα για έργα. 
Παλιά, αρκούσαν οι καλές δημόσιες σχέσεις με υπουργεία ή 
τους τοπικούς βουλευτές, για να πάρεις μία χρηματοδότηση. 
Σήμερα τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Χρειάζονται 
ώρες επί ωρών δουλειάς και χρειάζεται σκύψιμο πάνω από 
τόνους χαρτιά, δημοτικούς κώδικες και νόμους, για να δεις 
πως θα υλοποιήσεις ένα έργο. Ποιος λοιπόν πιστεύει ότι με 
αποζημιώσεις αιρετών ύψους μερικών εκατοντάδων ευρώ, 
αυτοί θα είναι διαθέσιμοι για να αφιερώσουν εργατοώρες για 
τα κοινά. Το πρώτο που θα κοιτάξει - δικαίως - κάθε δημοτικός 
σύμβουλος που βρίσκεται σε κάποια θέση εξουσίας είναι να 
κερδίσει πρώτα τα προς το ζειν και έπειτα να αφιερωθεί στα 
κοινά. Πρώτα, πριν τις μειώσεις δηλαδή, των αποζημιώσεων, 
μπορούσαν πολλοί να παρατήσουν τη δουλειά τους ποντά-
ροντας ότι με το μισθό από το Δήμο θα μπορούσαν να ανα-
πληρώσουν τα χαμένα τους χρήματα από την εργασία τους. 
Πλέον, αυτό, είναι πολύ δύσκολο να γίνει.

Θεωρώ, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα θα παρουσιαστεί μετά 
τις εκλογές του 2014. Δηλαδή, με σκόπευτρο θα ψάχνουν οι 
δημοτικοί συνδυασμοί να βρουν πολίτες που θα τους πλαισι-
ώσουν. Ποιος σοβαρός πολίτης – που σέβεται τον εαυτό του 
και τη δουλειά που πρέπει να προσφέρει – θα εμπλακεί με τα 
αυτοδιοικητικά; Άρα, με τη αυτοδιοίκηση θα εμπλακούν δύο 
ουσιαστικά κοινωνικές ομάδες. Ή θα είναι συνταξιούχος ή 
θα είναι ανεξάρτητος οικονομικά Όλοι οι υπόλοιποι δε θα το 
επιθυμούν διότι, το πρώτιστο γι’ 
αυτούς, θα είναι το μεροκάματο. 
Υπάρχει βέβαια και ένας άλλος 
πολύ μεγαλύτερος κίνδυνος. Με 
την αυτοδιοίκηση να εμπλακούν 
τα λαμόγια κάθε λογής. Αυτοί, που 
θα δουν ότι η ενασχόλησή τους με 
τα κοινά, μπορεί να τους προσφέ-
ρει «πλάγια» εισοδήματα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Tι να περιμένεις 
το 2013;

Τέτοιες μέρες συνηθίζεται να κάνουμε τον απο-
λογισμό της χρονιάς που έφυγε. Να κάνουμε σχέ-
δια, να βάζουμε στόχους για τη χρονιά που έρχεται.

Τι να περιμένεις όμως από το 2013 όταν μέχρι 
προχτές πάλευες και κατάφερνες να ζεις αξιοπρε-
πώς έχοντας το κεφάλι ψηλά και σήμερα νιώθεις 
να σε εξευτελίζουν;

Όταν νιώθεις τη βρομερή ανάσα της καταπίεσης 
στο σβέρκο σου κάθε στιγμή, να κλέβει και το λι-
γοστό οξυγόνο που σου απόμεινε, αφού πρώτα σε 
ποδοπατήσει στο όνομα της δημοκρατίας και του 
καλού του κοινωνικού συνόλου; Όταν τρέμεις μην 
αρρωστήσεις εσύ ή κάποιος από την οικογένειά 
σου(και τότε;)…

Τι να περιμένεις όταν βλέπεις μέσα στην «κρίση» 
τους πλούσιους να γίνονται πλουσιότεροι κι εσύ να 
είσαι από αυτούς που πρέπει να θυσιαστούν για να 
συνεχίσει να υπάρχει αυτή η χώρα; Όταν κάποια 
αποτυχημένα στη ζωή τους ανθρωπάκια, που από-
χτησαν ξαφνικά εξουσία, σου επιβάλουν με τη βία 
νόμους που οι ίδιοι τσαλακώνουν σαν κουρελό-
χαρτα; Τι να ευχηθείς άραγε για τη νέα χρονιά όταν 
η γειτονιά σου γέμισε φοβισμένα πρόσωπα, όταν 
ο μέχρι πριν λίγο καιρό φίλος, ανατρέποντας κάθε 
λογική και γλύφοντας εκεί που έφτυνε, αναπολεί 
την «εφταετία»,σιχαίνεται τους άστεγους, κυνηγάει 
τους άπλυτους «λάθρους»,επευφημεί τους μαυρο-
ντυμένους τιμωρούς με τις σβάστικες, μισεί τους 
κομμουνιστές; Τι να περιμένεις το 2013 από την 
«Αριστερά»;

Όταν ήσουν μικρός μάθαινες πως ήταν το απο-
κούμπι του φτωχού, το καταφύγιο του αδύναμου, 
η ελπίδα του κατατρεγμένου.

Σήμερα τα μεταποιημένα ρετάλια της φιγουρά-
ρουν σε υπουργικούς θώκους και με ύφος χιλί-
ων καρδιναλίων στέλνουν στη φωτιά όσους δεν 
μπορούν να «προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα».
Σε απειλούν να συμβιβαστείς με τη λογική του μι-
κρότερου κακού, λες και το καλό υπάρχει μόνο γι’ 
αυτούς! Άλλοι δε απολαμβάνουν μεγάλες στιγμές 
«κοινοβουλευτικής ιστορίας» στα έδρανα της αξι-
ωματικής αντιπολίτευσης και υπόσχονται νησίδες 
παραδείσων μέσα στην κόλαση του πιο δολοφο-
νικού καπιταλισμού που γνώρισε η ανθρωπότητα. 
Υποθηκεύουν την ελπίδα και το χαμόγελο χιλιάδων 
ανθρώπων με αντάλλαγμα τα πολυπόθητα καλού-
δια της αυριανής εξουσίας.

Αγαπητοί συμπολίτες είμαι σίγουρος ότι πάνω-
κάτω τα ίδια σκέφτεστε κι εσείς. Οι ίδιοι προβλη-
ματισμοί σας βασανίζουν. Το θέμα όμως δεν είναι 
να περιγράφουμε την πραγματικότητα. Πρέπει να 
το κάνουμε και αυτό. Το θέμα είναι να αλλάξουμε 
την πραγματικότητα. Όσο σκληρές και αν φαίνονται 
αυτές οι αλήθειες, όσο και αν μας ξαφνιάζουν πρέ-
πει να συνηθίσουμε να τις βλέπουμε κατάματα. Τα 
εύκολα τέλειωσαν. Τα δύσκολα αρχίζουν τώρα.

Δεν είναι πολλά αυτά που θέλω από το 2013, για 
όσους οι καρδιές μας χτυπούν στον ίδιο σκοπό. Να 
κάνουμε ένα - ένα βήμα μπροστά. Απλώνοντας ο 
ένας το χέρι στον άλλον. Με χαμόγελο, πίστη, αισι-
οδοξία και πάνω απ’ όλα ειλικρίνεια. Με μίσος για 
το άδικο.

Να είμαστε ζωντανοί και γεροί στα πόδια μας, 
οπλισμένοι με δύναμη, γιατί έχουμε πολλά χιλιόμε-
τρα να περπατήσουμε ακόμα, μέχρι τα ρυάκια να 
γίνουν ποτάμια και να παρασύρουν στο διάβα τους 
τη σαπίλα, τη μπόχα και τα σκουλήκια που υπάρ-
χουν γύρω μας. Μέχρι να ανατείλει ολόλαμπρος 
της δικαιοσύνης ο ήλιος.

Να έχουμε το νου μας στα 
παιδιά, να είναι γερά, γιατί αν 
γλιτώσουν τα παιδιά, υπάρχει 
ελπίδα…

ΚΑΛΗ ΔΥΝΑΜΗ - ΚΑΛΗ 
ΧΡΟΝΙΑ - ΨΗΛΑ ΤΟ ΚΕΦΑΛΙ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Τοπικός
ηλεκτροφωτισμός

Στα πλαίσια των συχνών μου μετακινήσεων στην γενέτειρα 
μου (οδικών - ως οδηγός και ως επιβάτης - και διαθαλασ-
σίων) είχα διαπιστώσει, ιδιαίτερα τα τελευταία 4 χρόνια, στο 
εθνικό μας οδικό δίκτυο, μια συνεχή αύξηση του περιορι-
σμού κάλυψης, ανεπάρκειας και πλημμελούς οδικού ηλε-
κτροφωτισμού σε κομβικά σημεία του εθνικού μας αυτοκι-
νητοδρόμου. 

Παρόλο, που πληρώνουμε υπερβολικά το κόστος των δι-
οδίων στους πλεονάζοντες Σταθμούς Διοδίων, πολλές φορές 
χωρίς κοινωνικό ανταποδοτικό αντίκρισμα, του κοινωνικού 
αγαθού της μετακίνησης στην ελληνική επικράτεια.

Δεν φανταζόμουν ποτέ όμως, στην εποχή των Μνημονίων 
και της επιστροφής μας στον ελληνικό παραδοσιακό τρόπο 
ζωής, να το δω και σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο. Στις 
τοπικές κοινωνίες δηλαδή, που οι ανθρώπινες σχέσεις είναι 
άμεσες, ειλικρινείς και συνεπείς. Γιατί, η Οδική Ασφάλεια είναι 
επιτακτική όχι προαιρετική και υπόθεση όλων μας και στην 
Περιφέρεια. Παραμονές Χριστουγέννων λοιπόν, το πνεύμα 
των εορτών που ακολούθησε στα χωριό μας, ήταν πολύ 
έντονο, ευχάριστο και εορταστικό με λαμπιόνια, στολισμούς  
στα μπαλκόνια, στις αυλές, στους κήπους, τις ταράτσες των 
κατοικιών και στις πλατείες της Αλυκής και της Αγκαιριάς. 
Παράλληλα έντονο όμως, ήταν και το πνεύμα των καλικα-
τζάρων στον περιφερειακό οδικό ηλεκτροφωτισμό Αλυκής – 
Αγκαιριάς – Καμαρίου - Παροικιάς ο οποίος ήταν ανεπαρκής 
έως πλημμελής. Ενδεικτικά αναφέρω, ότι στον κεντρικό δρό-
μο Αλυκής - Αγκαιριάς, 12 κολόνες της Δ.Ε.Η ήταν σβηστές 
ή καμένες Διερωτώμενος, μετά την νυχτερινή παρατήρηση 
μου, για τους λόγους της περιορισμένης οδικής ορατότητας 
και μετά από ένα προσωπικό ανιδιοτελή προβληματισμό, 
αναρωτιόμουν αν οφείλετε: 

- στην αδιαφορία από τους αρμόδιους και τους κατοίκους;
- στη μη πληρωμή ενδεχόμενων οφειλών στην Δ.Ε.Η;
- στη μη χρηστή ορθή διαχείριση των ανταποδοτικών τε-

λών;
- στην υποβάθμιση της ποιότητας ζωής ένεκα κρίσης;
- στην έλλειψη προσωπικού συντήρησης του δικτύου;
- στην έλλειψη αναλώσιμων ηλεκτροφωτισμού;
- στην εξοικονόμηση δημοσίων πόρων διαχείρισης; Θεω-

ρώ ότι υπάρχουν μέθοδοι εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέρ-
γειας αλλά και προστασίας του περιβάλλοντος 

Σκοπός της συγγραφής του παρόντος άρθρου είναι, να κα-
ταστήσει σαφές στους  υπεύθυνους, ειδικότερα για τις μέρες 
που ζούμε ότι, ο οδικός φωτισμός είναι ένα σημαντικό μέτρο 
για την μείωση της εγκληματικότητας αλλά και των διευκο-
λύνσεων στους κατοίκους της εκάστοτε τοπικής κοινωνίας 
αλλά και των επισκεπτών της, ανεξαρτήτως εποχικότητας. 

Καθώς επίσης, σημαντικό στοιχείο στο οποίο δεν έχουμε 
δώσει σημασία, είναι και το γεγονός ότι η υποχρέωση είναι, 
για το φωτισμό του δρόμου - οδοστρώματος και όχι των γει-
τονικών χωραφιών και κατοικιών. Επιπροσθέτως, η συνε-
χώς αυξανόμενη κίνηση στο οδικό δίκτυο κατά τη διάρκεια 
της νύχτας έχει οδηγήσει στον τριπλασιασμό των ατυχημά-
των, συγκριτικά με εκείνων που σημειώνονται την ημέρα (οι 
παλαιότεροι θα ενθυμούνται ατυχήματα θανατηφόρα σε γε-
φυράκια μη ορατά ή σε σταθμευμένα εμπόδια). Ο λόγος της 
σημαντικής αυτής διαφοράς είναι, η μειωμένη ορατότητα και 
η κόπωση των οδηγών και των πεζών, οι οποίες επιφέρουν 
μείωση των αντανακλαστικών τους. Με αποτέλεσμα, να δυ-
σκολεύονται να αντιληφθούν τα εμπόδια και τους κινδύνους 
που βρίσκονται στο οδόστρωμα. 

Κατά κανόνα, ο καλός φωτισμός διασφαλίζει τόσο τους 
οδηγούς όσο και τους πεζούς από ατυχήματα που μπορούν 
να προκληθούν από μη ικανοποιητική ορατότητα και καθο-
δηγεί και βοηθά στον προσανατολισμό κάτω από οποιεσδή-
ποτε καιρικές συνθήκες. 

Εν κατακλείδι, επειδή αυτή την εποχή αντιμετωπίζουμε σο-
βαρότατα οικονομικά προβλήματα, καλό θα ήταν οι αρμόδιοι 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να εξετάσουν, όχι την μείωση της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας -ειδικότερα, εκεί που 
δεν γίνεται κατασπατάληση! - σε βασικές κοινωνικές υποχρε-
ώσεις, την οποία έχει πληρώσει ο εκάστοτε κάτοικος - πολί-
της με τα ανταποδοτικά τέλη, αλλά νέες μεθόδους συστημά-
των εξοικονόμησης του οδικού ηλεκτροφωτισμού.

Εύχομαι σε όλους Καλή Χρονιά πρωτίστως με ΥΓΕΙΑ. 

ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ
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Γ. Μπιζάς: «ΕΣΠΑ, 
πολύτιμο χρηματοδοτικό 
εργαλείο για την τόνωση 
της Παριανής αγοράς»

Ο κ. Γιώργος Μπιζάς, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Παροικιά. 
Το 2004 τελείωσε το Λύκειο Πάρου και το 2008 αποφοίτησε από το τμήμα Οικονομικών Επι-

στημών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος ανωτάτων πτυχίων Αγγλικών και  Γερμα-
νικών. Εργάστηκε για ένα χρόνο στο λογιστήριο των κεντρικών γραφείων της «Attica Group - 
Blue Star Ferries» και αμέσως μετά διετέλεσε για ένα χρόνο ειδικός συνεργάτης του Υπουργού 
Εσωτερικών, κ. Γ. Ραγκούση. Τα δύο τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην 
Πάρο, έχοντας μαζί με την Μαίη - Γεννατά Αγγελική, την εταιρεία «AMG Financial Solutions 
Partners ΕΠΕ». Η εταιρεία έχει αντικείμενο εργασιών την παροχή Λογιστικών και Φοροτεχνι-
κών υπηρεσιών και την εξειδικευμένη Σύνταξη και Υποβολή φακέλων Επιδοτήσεων.

Το ΕΣΠΑ
κ. Μπιζά τι είναι το ΕΣΠΑ; 
Γ.Μ.: «Η λέξη ΕΣΠΑ είναι μία από εκείνες τις λέξεις που κατά καιρούς μπαίνουν στο καθημε-

ρινό μας λεξιλόγιο, παραμένοντας όμως σε μεγάλο βαθμό ασαφής και μάλλον άγνωστη. 
Με πολύ απλά λόγια ο όρος ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) εκφράζει το σύ-

νολο των κονδυλίων (εθνικών και κοινοτικών) που θα διατεθούν τη χρονική περίοδο 2007-
2013 στην Ελλάδα. Πρόκειται ουσιαστικά για το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης της συγκεκριμένης 
χρονικής περιόδου και αποτελεί τη συνέχεια του Γ’ κοινοτικού πλαισίου στήριξης 2000 - 2006. 
Κάτω από αυτό το γενικό όρο κρύβονται το σύνολο των επιχειρησιακών προγραμμάτων που 
έχουν διαμορφωθεί από την Ελληνική δημόσια διοίκηση, με τη φιλοδοξία να εξυπηρετήσουν 
τις ανάγκες και τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας για τη χρονική περίοδο 2007 - 2013. 
Κάθε επιχειρησιακό πρόγραμμα προσδοκά να εξυπηρετήσει τις αναπτυξιακές ανάγκες ενός 
συγκεκριμένου θεματικού τομέα (π.χ. περιβάλλον - αειφόρος ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, 
ψηφιακή σύγκλιση κλπ), ή μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής ενότητας (π.χ. Κρήτης και Νήσων 
Αιγαίου, Μακεδονίας – Θράκης, Αττικής κλπ). Τα μεν πρώτα είναι τα Τομεακά επιχειρησιακά 
προγράμματα, τα δε δεύτερα είναι τα Περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα.

Το σύνολο των χρημάτων που αντιπροσωπεύει το ΕΣΠΑ για τη συγκεκριμένη χρονική περί-
οδο είναι περίπου 32 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 20 προέρχονται από την Ευρω-
παϊκή Ένωση και τα 12 αποτελούν την εθνική συμμετοχή της Ελλάδας».

Πότε αναμένεται η προκήρυξή του; 
Γ.Μ.: «Σύμφωνα με την τελευταία ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης, και του Υπουρ-

γού κ. Χατζηδάκη, στις 14 Ιανουαρίου 2013 θα δημοσιευθεί η προκήρυξη του ΕΣΠΑ. Στόχος 
της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίη-
σης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών. Το πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό (δημόσια δαπά-
νη) ύψους 456 εκ. ευρώ».

Ποιοι; Οι όροι
Ποιοι είναι δικαιούχοι;
Γ.Μ.: «Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης του ΕΣΠΑ, ενισχύονται οι παρακάτω επιχειρήσεις 

που δραστηριοποιούνται στους κλάδους Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου και Υπηρεσιών: 

α) υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον δύο πλήρεις κλεισμένες 
διαχειριστικές χρήσεις, β) νέες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που δεν έχουν μέχρι την ημερομη-
νία παραλαβής της επενδυτικής τους πρότασης δύο πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και γ) υπό 
σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά την παραλαβή του επενδυτικού 
τους σχεδίου.

Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται σε Μεταποιητικές Επιχειρήσεις όπως Φούρνοι, Ζαχα-
ροπλαστεία, Παραδοσιακά Εργαστήρια, Ξυλουργεία, Οινοποιία, Λατομεία, Σιδηρουργεία κτλ, σε 
Τουριστικές Επιχειρήσεις όπως Ξενοδοχεία παντός τύπου, Ενοικιαζόμενα Δωμάτια, Κατοικί-
ες και Διαμερίσματα, Καφετέριες, Εστιατόρια, Πρακτορεία κτλ, και τέλος σε επιχειρήσεις Παρο-
χής Υπηρεσιών και Χονδρικού - Λιανικού εμπορίου. Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω ότι η 
οριστική συγκεκριμενοποίηση των επιμέρους επιλέξιμων επαγγελμάτων με τους αντίστοιχους 
ΚΑΔ (Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας) επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, θα γίνει γνω-
στή στην αναμενόμενη ΚΥΑ προκήρυξης του υπουργείου στις 14/1/13».

Τι χρηματοδοτείται;
Γ.Μ.: «Επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες είναι: τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις τους, Μηχανή-

ματα και Εξοπλισμός, Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος, Εξοπλισμός 
και εγκαταστάσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας, Συστήματα Αυτοματοποίησης, Δικαιώματα Τε-
χνογνωσίας, Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, Προβολή – Προώθηση, Αμοι-
βές Συμβούλων. Ως επιλέξιμη δαπάνη νοείται αποκλειστικά και μόνο ο νέος σύγχρονος και όχι 
ο μεταχειρισμένος εξοπλισμός».

Ποιοι είναι οι όροι - προϋποθέσεις ένταξης;
Γ.Μ.: «Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υποβάλλει την επενδυτική πρόταση, πρέπει να πλη-

ροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
- να είναι εγκατεστημένοι ή να προτίθενται να εγκατασταθούν, ως ανεξάρτητες επιχειρήσεις 

με το πλήρες αντικείμενο τους, στην Ελληνική επικράτεια
- να μην είναι προβληματική επιχείρηση 
- να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομι-

κής επιχείρησης ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε ή Α.Ε. 
- να τηρούν (για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις) ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφό-

σον εγκριθούν (για υπό σύσταση επιχειρήσεις) κατά την υποβολή της επενδυτικής πρότασης 
βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

- να μην εκκρεμεί εις βάρος τους διαδικασία ανάκτησης παλαιάς κρατικής ενίσχυσης 
- για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις, ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών τριετίας τους να κυ-

μαίνεται: από 30.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» 
και «Τουρισμός» και από 20.000 ευρώ έως 50.000.000 ευρώ για τις θεματικές ενότητες «Εμπό-
ριο» και «Υπηρεσίες». 

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις ή οργανισμοί ή / και οι 
θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στις οποίες συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό 
μεγαλύτερο του 25% οι Ο.Τ.Α.».

Η Επιδότηση – Οι κίνδυνοι
Ποιο είναι το ποσοστό Επιδότησης και Ύψος προϋπολογισμού της επένδυσης;
Γ.Μ.: «Το συνολικό ποσοστό επιδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης και  τον 

τόπο υλοποίησης της επένδυσης. Για την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου το ποσοστό επιδότησης είναι 
50% για τις «μικρές επιχειρήσεις» (επιχειρήσεις που απασχολούν έως 50 εργαζομένους και 
με ετήσιο κύκλων εργασιών έως 10 εκ. ευρώ) και 40% για τις μεσαίες επιχειρήσεις (επιχει-
ρήσεις που απασχολούν έως 250 εργαζομένους και ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκ. ευρώ). 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης πρέπει 
να κυμαίνεται:

- (από 30.000 έως 300.000 ευρώ) για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και «Τουρισμός»
- (από 20.000 έως 100.000 ευρώ) για τις θεματικές ενότητες «Εμπόριο» και «Υπηρεσίες».

Έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο; 
Γ.Μ.: «Η ιδιωτική συμμετοχή μπορεί να καλυφθεί με ίδια κεφάλαια, τραπεζικό δανεισμό ή 

με συνδυασμό των δύο παραπάνω.  
Η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης γίνεται σε μία ή δύο δόσεις με αντίστοιχη υλοποίηση 

του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Παρέχεται η δυνατότητα προκαταβολής, το ύψος 
της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το 60% του ποσού της επιχορήγησης με απαραίτητη προ-
ϋπόθεση την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής από τράπεζα. Η διάρκεια υλοποίησης 
των επιχειρηματικών σχεδίων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες για τις θεματικές ενό-
τητες Μεταποίηση και Τουρισμός και τους 12 μήνες για τις θεματικές ενότητες Υπηρεσίες και 
Εμπόριο με αντίστοιχη δυνατότητα δίμηνης παράτασης».

Πότε ξεκινάει η υποβολή των προτάσεων;
Γ.Μ.: «Η προκήρυξη του προγράμματος θα γίνει στις 14 Ιανουαρίου 2013, όπου θα δημο-

σιευθεί ο αναλυτικός οδηγός. Σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί, μετά την 
προκήρυξη θα δοθεί προθεσμία δύο μηνών (ως τα μέσα Μαρτίου) για την προετοιμασία και 
υποβολή των προτάσεων από τους επενδυτές, ενώ δύο μήνες θα διαρκέσει και η αξιολόγησή 
τους. Εκτιμάται ότι οι πληρωμές στις επιχειρήσεις που θα ενταχθούν θα ξεκινήσουν από τα 
μέσα του 2013».

Τι θα συμβουλεύατε τους υποψήφιους επενδυτές;
Γ.Μ.: «Στο σημείο αυτό θέλω να επιστήσω την προσοχή προς όλους τους υποψήφιους επεν-

δυτές. Στο πρόγραμμα θα ενταχθούν μόνον αυτοί με την υψηλότερη βαθμολογία, σύμφωνα 
με τα δημοσιευμένα κριτήρια. Προφυλάσσοντάς σας από περιττά έξοδα, δεν θα σας προτρέ-
ψουμε να υποβάλλετε πρόταση εάν δεν κρίνουμε ότι πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για 
την υποβολή της, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι είμαστε σε θέση να προεξοφλήσουμε την 
τελική αξιολόγηση των επίσημων αρχών. Οπότε μην εμπιστεύεστε και μην δίνετε προκατα-
βολές σε δήθεν επαγγελματίες - τυχαίους καιροσκόπους συμβούλους, οι οποίοι υπόσχονται 
επιδοτήσεις με άλλους αθέμιτους τρόπους όπως με «γνωριμίες ή μέσο». Η επιλογή του σω-
στού συμβούλου είναι καίριας σημασίας για την ασφαλέστερη έγκριση του φακέλου σας.

Η εταιρεία μας, «AMG Financial Solutions Partners ΕΠΕ», διαθέτοντας ένα απόλυτα εξει-
δικευμένο σύνολο στελεχών και συνεργατών στο τομέα των επιδοτήσεων, γνωρίζοντας δε τα 
στενά χρονικά περιθώρια υποβολής των προτάσεων, παρέχει τη δυνατότητα μιας ολοκληρω-
μένης αντιμετώπισης κατά τη σύνταξη και υποβολή του φακέλου. Οι προγενέστερες επιτυχίες 
και τα αποτελέσματά μας, αποτελούν την εγγύηση και για την δική σας επιτυχία».

Σας ευχαριστούμε πολύ.
Γ.Μ.: «κ. Μπελέγρη, σας ευχαριστώ και εγώ και εύχομαι καλή χρονιά με υγεία, ευτυχία και 

περισσότερη αλληλεγγύη προς τους συνανθρώπους μας, και καλή επιτυχία στο νέο σας επαγ-
γελματικό σας ξεκίνημα».
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Το παζάρι 
στη Νάουσα

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το εορταστικό παζάρι του 
συλλόγου γυναικών Νάουσας, την Κυριακή 23 Δεκεμβρί-
ου, στην αίθουσα του Αγίου Αθανασίου.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που πέρασαν για να κάνουν τα γιορ-
τινά τους ψώνια από τους πάγκους που είχαν στηθεί από 
επαγγελματίες, φορείς και σχολεία, αλλά και να απολαύ-
σουν το ζεστό μυρωδάτο κρασί και τις λιχουδιές που είχαν 
ετοιμάσει τα μέλη του συλλόγου γυναικών Νάουσας.

Ακόμα, οι μικροί φίλοι του συλλόγου διασκέδασαν και 
φωτογραφήθηκαν με τον Άγιο Βασίλη, έπαιξαν στα φου-
σκωτά παιχνίδια που υπήρχαν στο προαύλιο της αίθουσας, 
έκαναν ζωγραφική προσώπου, παρακολούθησαν κουκλο-
θέατρο και στο τέλος πήραν τα δώρα τους. Η εκδήλωση 
σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου ήταν πετυχημένη 
και όπως γράφεται: «[…] Βοηθήσαμε αυτούς που το χρειά-
ζονταν, περάσαμε όμορφα κι ελπίζουμε, με τη βοήθεια όσων 
μας συμπαραστάθηκαν φέτος, ίσως και περισσότερων την 
επόμενη φορά, να είμαστε όλοι καλά και να διοργανώσου-
με κάτι ακόμα καλύτερο Καλή χρονιά σε όλους σας και τις 
οικογένειές σας, με υγεία και προκοπή. Και του χρόνου».

100 και μία 
βραβεύσεις

Την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου η Μητρόπολη Παροναξίας και 
ο Δήμος Πάρου, βράβευσαν εκατόν έναν επιτυχόντες στις 
σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το Ακαδημαϊκό Έτος 
2011-2012.

Στο χώρο του Ιερού Ναού Παναγίας Εκατονταπυλιανής, 
συγκεντρώθηκαν δεκάδες συγγενικά πρόσωπα των βρα-
βευθέντων για να τους χειροκροτήσουν τους επιτυχόντες.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με τη χορωδία του Ιερού Ναού Ζ. 
Πηγής Παροικιάς που έψαλε τα Βυζαντινά κάλαντα και Χρι-
στουγεννιάτικες μελωδίες. Το συντονισμό της εκδήλωσης 
είχε η πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ. κ. Α. Κάγκανη και χαιρετι-
σμό απεύθυναν ο Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος, 
ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννης και ο βουλευτής 
επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ κ. Μ. Γλέζος. Κύριο χαρακτηριστικό 
των ομιλιών ήταν οι δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουν οι 
σπουδαστές, λόγω της οικονομικής κρίσης και η ευχή που 
εκφράστηκε ήταν οι νέοι Παριανοί, μαζί με τους νέους όλης 
της χώρας, να ξεκινήσουν το χτίσιμο της νέας Ελλάδας. 

Ακόμα, στην εκδήλωση παρευρέθηκαν αρκετοί δημοτικοί 
και τοπικοί σύμβουλοι, που εναλλάξ πρόσφεραν τα βραβεία 
στους επιτυχόντες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι Παρια-
νοί σπουδαστές που βραβεύτηκαν ήταν οι ακόλουθοι: 

Γενικό Λύκειο Πάρου
Ευστρατίου Σταύρος του Ευστρατίου: Κοινωνικής Αν-

θρωπολογίας Πάντειος, Καρπαθίου Θεοδώρα του Γεωργί-
ου: Φιλολογίας Αθηνών, Καρποδίνη Μαρκέλλα του Ανδρέα: 
Φιλολογίας Αθηνών, Κονταράτος Ιάκωβος του Αντωνίου: 
Μαθηματικών Κρήτης, Μετζιδάκης Μιχαήλ του Χρήστου: 
Φυσικής Ιωαννίνων, Αιγινήτου Μαρία του Κων/νου: Γεω-
γραφίας Αθηνών, Ακάλεστου Αλεξία του Κων/νου: Γεω-
πονική, Ακτίπης Οδυσσέας του Αναστασίου: ΤΕΙ Οδοντικής 
Τεχνολογίας, Αλιπράντης Νικόλαος του Γεωργίου: Χρημα-
τοοικονομικής και Τραπεζικής, Αλιπράντης Σταμάτης του 
Ιωάννη: Φυσικής Κρήτης, Αλιφιέρης Ιωάννης του Νικολά-
ου: Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Βασιλάκη Αρετή του 
Αποστόλου: Γεωπονική, Βεντουρή Μαρία του Δημητρίου: 
ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων Πειραιά, Γιώργη Γιώργος του 
Ηλία: Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας, Καλακώνα Μαρ-
γαρίτα του Μένεγου: Πάντειος Κοινωνικής Ανθρωπολο-
γίας, Καλαμπαλίκης Αλέξανδρος του Νικολάου: Ξένων 
Γλωσσών – Μετάφρασης, Καραγκούνης Αλέξανδρος του 
Ανδρέα: Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Καστρουνή 
Ευαγγελία του Σωτηρίου: Φωτογραφίας και Οπτικοακου-
στικών, Κατσιακούδης Αθανάσιος του Παναγιώτη: Τηλ/
κων Συστημάτων και Δικτύων, Κεχαγιά Μαρία του Βασι-
λείου: Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας, Κουτσουρά-
κης Νικόλαος του Παναγιώτη: Πληροφορικής Πειραιώς, 
Κυδωνιέως Στυλιανή του Ευθυμίου: Οργάνωση και Δ/κση 
Επιχειρήσεων, Λάζου Στυλιανή του Δημητρίου: Στατιστικής 
Οικονομικού Πανεπιστημίου, Λυγνού Στεφανία του Δημη-
τρίου: Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης, 
Μασέλα Ελισάβετ του Χρήστου: Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυ-
τιλήνη), Μαύρη Αθηνά του Γεωργίου: Οργάνωση και Δ/κση 
Επιχειρήσεων, Μαύρη Ιωάννα του Σπυρίδωνα: Αγροτικής 
Ανάπτυξης Θράκης, Μοστράτου Παρασκευή του Χρήστου: 
ΤΕΙ Πολ. Δομικών Έργων Κρήτης, Μπάλκας Παναγιώτης 
του Βασιλείου: ΤΕΙ Κοινωνικής Εργασίας Πατρών, Μπάλ-
κας Παύλος του Βασιλείου: ΤΕΙ Τουριστικών Επιχειρήσεων, 
Μπαρμπαρής Δημήτριος του Παναγιώτη: ΤΕΙ Πολ. Δομικών 
Έργων Πειραιώς, Ντόκου Ελένη του Θοδωρή: Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών, Παλημάρκου Άννα του Γρηγορίου: 
ΤΕΙ Ιατρικών Εργαστηρίων Αθηνών, Παντελαίος Ιωάννης 
του Ευθυμίου: Δ/κση Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων, 
Παπαδοπούλου Αικατερίνη του Αναστασίου: Τυποποίησης 
και Διακίνησης Προϊόντων, Παπάς Θωμάς του Βησσαρίω-
νος: Διαιτολογίας και Διατροφής, Πάσχος Δημήτριος του 
Γεωργίου: ΤΕΙ Ηλεκτρολογίας Καβάλας, Πολυκανδρίτη 
Αμαλία του Λάζαρου: ΤΕΙ Πολ. Δομικών Έργων Πειραιώς, 
Πρίφτη Δημήτριος του Στεφάνου: Χρηματοοικονομικής και 
Ελεγκτικής, Ραγκούσης Ευάγγελος του Κων/νου: Χημείας 
Κρήτης (Ηράκλειο), Σαρρή Ελένη του Αναστασίου: Παιδα-
γωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης Κρήτης, Σαρρή Ελέ-
νη του Παναγιώτη: ΤΕΙ Δ/κσης Επιχειρήσεων Χαλκίδας, 
Σαρρή Ελευθερία του Νικολάου: Επικοινωνίας και ΜΜΕ, 
Σαρρή Μαριάννα του Κοσμά: Παιδαγωγικό Προσχολικής 
Εκπαίδευσης, Σαρρή Πολυξένη του Χαράλαμπου: Φυσικής 
Αγωγής και Αθλητισμού, Σιφναίος Ζαχαρίας του Αντωνίου: 
Επιστημών της Θάλασσας Αιγαίου, Σιφναίου Δήμητρα του 
Ιωάννη: Γεωπονίας Θεσσαλονίκης, Σταθερός Ιωάννης του 
Λουκά: ΤΕΙ Μηχανολογίας Πατρών, Τριαντάφυλλος Μιχα-

ήλ του Γεωργίου: Δ/κση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας, 
Φραγκέδη Ερμίνα του Μιχαήλ: Χημείας Κρήτης (Ηράκλειο), 
Φραγκούλη Αγγελική του Στυλιανού: ΤΕΙ Δ/κσης Επιχειρή-
σεων, Χερουβείμ Παναγιώτης του Αναστασίου: Ιατρική Ιω-
αννίνων, Χριστοπούλου Άρτεμις του Δημητρίου: Θεατρικών 
Σπουδών Πελοποννήσου.

Γενικό Λύκειο Νάουσας
Καπαρού Κυριακή του Χριστόδουλου: Γεωλογίας και Πε-

ριβάλλοντος, Καπούτσου Ιωάννα του Νικολάου: Πολιτικής 
Επιστήμης και Ιστορίας, Σπανού Γεωργία του Δημητρίου: ΤΕΙ 
Οδοντικής Τεχνολογίας Αθηνών, Αριανούτσος Ανδρέας του 
Φραγκίσκου: Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο), Αρκουλής 
Ιωάννης του Ηλία: Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 
Δελέντα Χριστίνα του Νικολάου: ΤΕΙ Δ/κσης Επιχειρήσεων 
Χαλκίδας, Δευτερίγου Κλεοπάτρα του Πέτρου: ΤΕΙ Οδοντι-
κής Τεχνολογίας Αθηνών, Ζέγκος Βασίλειος του Δημητρίου: 
Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Ζησιμοπούλου Ευαγ-
γελία του Εμμανουήλ: Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 
Ζουμή Ευαγγελία του Εμμανουήλ: Νομική Θεσσαλονίκης, 
Ηλιόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου: Εφαρμοσμένης Πλη-
ροφορικής, Καραμπούτα Μαρία του Βαλερί: ΤΕΙ Ζωικής 
Παραγωγής Ηπείρου, Καρποδίνης Νικόλαος του Γεωργίου: 
Μηχανικών Οικονομίας και Δ/κσης, Κρητικός Δημήτριος 
του Νικολάου: Μηχανικών Οικονομίας και Δ/κσης, Μένε-
γου Μαρουσώ του Ελευθερίου: Αγγλικής Γλώσσας και Φι-
λολογίας, Μόλλα Γέτα του Πετρίτ: Εφαρμοσμένων Μαθημα-
τικών, Μπίμπα Γκέργκι του Θωμά: ΤΕΙ Ιατρικών Επιστημών 
Θεσσαλονίκης, Περσοπούλου Βασιλική του Ευάγγελου: 
Μαθηματικών Κρήτης (Ηράκλειο), Σάμιου Ευαγγελία του 
Φανουρίου: Ιστορίας και Αρχαιολογίας Ιωαννίνων, Σαντικάι 
Αντουέλα του Φατμίρ: Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, 
Σύψα Λαμπρινή του Αθανασίου: Χημικών Μηχανικών Πά-
τρας, Τελέν Ντένις: Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυ-
σικών, Τόσκα Μαρινέλα του Γκεζίμ: Τεχνολογίας Γραφικών 
Τεχνών, Τριβυζά Αναστασία του Άγγελου: ΤΕΙ Φυτικής Πα-
ραγωγής Λάρισας

Τριβυζάς Δημήτριος του Ιωάννη: ΤΕΙ Φυτικής Παραγωγής 
Κρήτης (Ηράκλειο), Τριπολιτσιώτης Μιχαήλ του Σταύρου: 
Οργάνωση και Δ/κση Επιχειρήσεων, Τσιγώνια Βαρβάρα του 
Ιωάννη: ΤΕΙ Λογιστικής Κρήτης (Ηράκλειο), Τσόγια Φωτεινή 
του Ιωάννη: Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης, Φιφλής 
Ιωάννης του Κων/νου: Νομική Θράκης (Κομοτηνή), Φοίφα 
Ρέα του Μιχαήλ: Γεωγραφίας Αιγαίου (Μυτιλήνη), Φραντζή 
Φραγκίσκα του Ανδρέα: Οικονομικών Επιστημών Αθή-
νας, Χιτζόλη Πάουλα του Γιάννη: Πολιτικών Επιστημών και 
Δημόσιας Δ/κσης

ΕΠΑΛ Πάρου
Βιάζη Ζαφείρα του Παναγιώτη: ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομί-

ας Ηπείρου (Ιωαννίνων), Βιάζη Μαργαρίτα του Κων/νου: 
ΤΕΙ Πολ. Έργων Υποδομής (Πάτρα), Βραχνά Αγγελική του 
Στυλιανού: ΤΕΙ Πολ. Δομικών Έργων (Πειραιά), Μπιζάς 
Αρσένιος του Ιωάννη: ΤΕΙ Πολ. Δομικών Έργων (Πειραιά), 
Μπουχάλης Λέντιαν του Γιάννη: Δ/κση και Διαχείρηση 
Επιχειρήσεων, Πετρόπουλος Ιάκωβος του Μιχαήλ: ΤΕΙ 
Πολ. Δομικών Έργων Λάρισας, Ραγκούση Αικατερίνη του 
Ανδρέα: ΤΕΙ Εμπορίας και Διαφήμισης Κρήτης, Ραγκούση 
Αναστασία του Αντωνίου: Χρηματοοικονομικής και Ασφαλι-
στικής, Ρούσσου Άννα του Σταύρου: ΤΕΙ Δ/κσης Επιχειρή-
σων Χαλκίδας, Σαμαλτάνη Άννα του Ιωάννη: ΤΕΙ Λογιστικής 
Χαλκίδας, Σομπόνη Γεωργία του Νικολάου: ΤΕΙ Πολ. Έργων 
Υποδομής Λάρισας, Τόπι Γιώργο του Ανδρέα: Πληροφορι-
κής και ΜΜΕ, Τσιαβέ Ελένη του Μιχαήλ: ΤΕΙ Πολ. Έργων 
Υποδομής Αθηνών, Φραγκούλη Αντωνία του Αθανασίου: 
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Έργων Υποδομής, Χανιώτης 
Αντώνιος του Ματθαίου: Εκπ/κών Μηχανολογίας Αθήνας.

Γιορτή 
στο Γηροκομείο

Την Τρίτη 2 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε στο Γηροκο-
μείο Πάρου η καθιερωμένη ετήσια γιορτή, για την υποδοχή 
του νέου έτους.

Στην εκδήλωση – παραβρέθηκαν περισσότερα από 100 
άτομα - συνέφαγαν με τους γέροντες, όλοι μαζί και αντάλ-
λαξαν ευχές. Συγχρόνως, τραγούδησαν και δημιουργήθη-
κε μία πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Ταυτόχρονα, εθελόντριες 
έψαλαν τα κάλαντα ενώ και η χορωδία του ΚΑΠΗ προσέ-
φερε ωραία μουσικά ακούσματα.

Είναι σημαντικό στις μέρες μας να υπάρχουν άνθρωποι 
που συνεχίζουν να προσφέρουν με ανιδιοτέλεια και ευχα-
ρίστηση για την περίθαλψη, την ανακούφιση και την ψυχα-
γωγία των γερόντων μας. Γι’ αυτό το λόγο αξίζουν σε όλους 
συγχαρητήρια.
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Τα «Φώτα» 
στο Δημαρχείο!
Το παρασκήνιο της ψηφοφορίας

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 6 Ιανουα-
ρίου, στο Δημαρχείο Πάρου, η συνεδρίαση για την εκλογή 
των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και 
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής.

Στην πανηγυρική συνεδρίαση -που ήταν η πρώτη για 
το νέο έτος παραβρέθηκε και ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μ. 
Γλέζος, που έως και πριν 15 μήνες περίπου ήταν δημοτικός 
σύμβουλος του νησιού μας.

Ακόμα, στη συνεδρίαση έκανε και την πρώτη του εμφάνι-
ση ως δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ Πάρου και ο κ. Σωτ. 
Καστρουνής, που αντικατέστησε τον κ. Μ. Ισιγώνη. Η συνε-
δρίαση ξεκίνησε με τις ευχές απ’ όλες τις παρατάξεις για τη 
νέα χρονιά, αλλά και τις τοποθετήσεις τους σε ό,τι αφορά τη 
δύσκολη οικονομική συγκυρία.

Οι ψηφοφορίες
Για πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, ο δήμαρχος κ. 

Χρ. Βλαχογιάννης, πρότεινε εκ νέου τον κ. Λ. Κοντό. 
Η μείζονα αντιπολίτευση πρότεινε για αντιπρόεδρο, όπως 

και το 2011 τον κ. Γ. Ξένο και τέλος, η πλειοψηφία πρότεινε 
για Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου και πάλι την κ. 
Μ. Χανιώτη. Από την πλειοψηφία ήταν παρόντες και οι 16 
δημοτικοί σύμβουλοι που έχει στη δύναμή της (Γ. Λουκής, 
Μαρ. Φραγκούλη, Στ. Φραγκούλης, Α. Κάγκανη – Κορ-
τιάνου, Π. Κουτσουράκης, Λ. Κοντός, Μαρκ. Κωβαίος, Μ. 
Χανιώτη, Αντ. Αρκάς, Δ. Αντιπαριώτης, Ν. Ραγκούσης, Μ. 
Τριβυζά, Φρ. Βελέντζας, Χρ. Μοστράτος, Π. Ρούσσος και Στ. 
Γαβαλάς). Σημειώνουμε, ότι ο κ. Χρ. Βλαχογιάννης ως δή-
μαρχος, δεν έχει δικαίωμα ψήφου.

Από την «Πάρος – ΑΞΙΑ» ήταν παρόντες (Γρ. Πρωτολά-
τη, Γ. Μπαφίτης, Γ. Ξένος, Αγγ. Πατέλης, και Ζαχ. Ρούσσος). 
Απουσίαζαν οι κ.κ. Βαζ. Πετρόπουλος, Ευρ. Ακάλεστος, Γ. 
Καρατζάς, Γ. Ραγκούσης. Τέλος, παρόντες ήταν και οι δύο 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σ. Καστρουνής και Κ. Ροκονίδας 
της ΚΕΠ Πάρου και Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, αντίστοι-
χα.

Ο κ. Λ. Κοντός, για το αξίωμα του προέδρου έλαβε και 
τους 16 ψήφους της πλειοψηφίας και 7 λευκά ψηφοδέλτια. 
Ο κ. Ξένος, έλαβε 10 ψήφους και 13 λευκά ψηφοδέλτια στην 
πρώτη ψηφοφορία και 15 ψ. και 8 λευκά ψηφοδέλτια στη 
δεύτερη ψηφοφορία, όπου και εξελέγη. Η κ. Μ. Χανιώτη, για 
τη θέση της γραμματέως του δημοτικού συμβουλίου έλαβε 
16 ψήφους και 7 λευκά ψηφοδέλτια.

Για την Οικονομική Επιτροπή, εξελέγησαν από την πλει-
οψηφία, μετά από πρόταση του κ. Βλαχογιάννη οι: Π. Κου-
τσουράκης (16 ψ.), Μαρ. Φραγκούλη (16 ψ.), Μ. Κωβαίος 
(16 ψ.) και Π. Ρούσσος (15 ψ.). Από την αντιπολίτευση εξε-
λέγησαν οι κ.κ. Αγγ. Πατέλης και Κ. Ροκονίδας (μετά από 
πρόταση Γρ. Πρωτολάτη), με 14 ψήφους.

Αναπληρωματικοί από την πλειοψηφία εξελέγησαν οι: 
Χρ. Μοστράτος (18 ψ.), Φρ. Βελέντζας (17 ψ.) και Γ. Λου-
κής (16 ψ.). Από την αντιπολίτευση εξελέγησαν οι κ.κ. 
Ζαχ. Ρούσσος με 20 ψήφους και ο Γ. Καρατζάς με 9 ψ. 
στην πρώτη ψηφοφορία, 11 ψ. στη δεύτερη ψηφοφο-
ρία και 6 ψ. στην τρίτη ψηφοφορία. Σημειώνουμε, ότι ο 
κ. Καρατζάς, που απουσίαζε έπρεπε να λάβει στις δύο 
πρώτες ψηφοφορίες τουλάχιστον 12 ψ. για να εκλεγεί, 
ενώ στην τρίτη ψηφοφορία, απλά να έχει την πλειοψηφία.  
 
Το σίριαλ Καρατζά | Η άρνηση Καστρουνή

Για τη ψηφοφορία στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εί-
χαμε ένα ακόμα σίριαλ Καρατζά, στην εκλογή του. Όμως, 

είχαμε και μία άρνηση για υποψηφιότητα, από τον κ. Σωτ. 
Καστρουνή.

Συγκεκριμένα, η επικεφαλής της αντιπολίτευσης, κ. Γρ. 
Πρωτολάτη, είχε προτείνει αρχικά για τακτικό μέλος στην 
Οικονομική Επιτροπή, τον κ. Κ. Ροκονίδα, ο οποίος και εξε-
λέγη. Ο κ. Καστρουνής, είχε εκφράσει την επιθυμία να είναι 
τακτικό μέλος στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Η κ. Πρωτο-
λάτη όμως, τον πρότεινε για αναπληρωματικό μέλος, μαζί 
με τον κ. Καρατζά. Στη συνέχεια ο κ. Καστρουνής – εμφα-
νώς ενοχλημένος – αρνήθηκε την πρόταση Πρωτολάτη. Ση-
μειώνουμε πάντως, ότι η κ. Πρωτολάτη είχε κάθε δικαίωμα 
να προτείνει μέλη της παράταξής της για όλες τις θέσεις, που 
εκ του νόμου δικαιούται η αντιπολίτευση,.

Σε ό,τι αφορά την υποψηφιότητα Γ. Καρατζά, που και αυ-
τός, όπως ο κ. Καστρουνής, ανήκει πολιτικά στο ΣΥΡΙΖΑ, 
είχαμε ένα άλλο θρίλερ. Το θρίλερ ξεκίνησε από την εκλογή 
του παραταξιακά όταν στην πρώτη ψηφοφορία των μελών 
της αντιπολίτευσης, δεν μπόρεσε να συγκεντρώσει το 50+1, 
καθώς πήρε 3 ψήφους και τα υπόλοιπα 4 ψηφοδέλτια δεν 
τον είχαν στην επιλογή τους. Έτσι, οδηγηθήκαν σε δεύτερη 
ψηφοφορία, όπου εκεί έλαβε 6 θετικές ψήφους και ένα 
λευκό. Προφανώς, τα μέλη της «Πάρος – ΑΞΙΑ» τον ψήφι-
σαν τη δεύτερη φορά, ενώ η έκτη ψήφος πρέπει να προ-
ήλθε από τον κ. Καστρουνή, ως «συντροφική ψήφος». Ο κ. 
Ροκονίδας ψήφισε σε όλες τις ψηφοφορίες λευκό, όπως και 
ο κ. Καστρουνής, εκτός της συγκεκριμένης περίπτωσης. 
Σημειώνουμε, ότι αυτό αποτελεί εκτίμηση της ΦτΠ και 
όχι βεβαιότητα, αφού δε γνωρίζουμε τι ψήφισε ο κάθε δη-
μοτικός σύμβουλος.

Για την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εξελέγησαν ως τακτικά 
μέλη από την πλειοψηφία ο κ. Στ. Φραγκούλης (18 ψ.), ο κ. 
Ν. Ραγκούσης (17 ψ.), η κ. Α. Κάγκανη (16 ψ.), ο κ. Στ. Γαβα-
λάς (16 ψ.) και από την αντιπολίτευση, ο κ. Ζαχ. Ρούσσος (15 
ψ.) και ο κ. Βαζ. Πετρόπουλος με 10 ψήφους στην πρώτη 
ψηφοφορία και 17 ψήφους στη δεύτερη ψηφοφορία.

Ως αναπληρωματικοί εξελέγησαν από την πλειοψηφία η 
κ. Μ. Τριβυζά (18 ψ.), ο κ. Δ. Αντιπαριώτης 17 ψ.) και η κ. 
Μ. Χανιώτη (16 ψ.). Από την αντιπολίτευση εξελέγησαν: ο κ. 
Αγγ. Πατέλης με 14 ψ. και ο κ. Καρατζάς, με 9 ψήφους στην 
πρώτη ψηφοφορία, 11 στη δεύτερη ψηφοφορία και 7 ψή-
φους στην τρίτη και τελική ψηφοφορία.

Κέρδη και ζημιές… | «Ακτινογραφία»
Όλοι οι πολιτικοί παρατηρητές ανά τον κόσμο ισχυρίζο-

νται ότι η συνοχή μίας πολιτικής ομάδας φαίνεται στις 
ψηφοφορίες. Αν αυτό ισχύει, τότε την Κυριακή 16/1/13 
υπήρξε ένας θρίαμβος Βλαχογιάννη.

Η δημοτική πλειοψηφία κατήλθε στην εκλογική διαδικα-
σία με όλη της τη δύναμη. Σε όλες τις ψηφοφορίες (πλην 
μίας) έλαβε και τους 16 ψήφους των συμβούλων της, σε 
υποψήφιους της.

Από την άλλη, η μείζονα αντιπολίτευση, μόλις και μετά 
βίας είχε παρόντα τα 5 από τα 9 μέλη της. Σύμφωνα με τα 
όσα λέγονται στα πολιτικά στέκια του νησιού μας, κάποιοι 
δεν παρουσιάστηκαν εκφράζοντας μ’ αυτό τον τρόπο, τα 
όσα ανεπίσημα ακούγονται για κάποιες κινήσεις που έγιναν 
παρασκηνιακά με την υπόθεση Φραγκούλη. 

Σε ό,τι αφορά τον κ. Γ. Καρατζά, ο οποίος απουσιάζει για 
εργασιακούς λόγους τους δύο τελευταίους μήνες στην 
Αμερική και επιστρέφει τις επόμενες μέρες, είναι σαφές, 
ότι ο τελευταίος «πλήρωσε» εσω-παραταξιακά την έντονη 
αντιμνημονιακή πολιτική του στάση, αλλά και την έντονη 
κριτική του στα θέματα της «Πάρος – ΑΞΙΑ».

Παρασκήνιο…
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΦτΠ από κύκλους που 

έχουν άμεση σχέση, πρωτίστως με το ΣΥΡΙΖΑ Πάρου, αλλά 
και με την ΚΕΠ, υπάρχει προβληματισμός με τα όσα διαδρα-
ματίζονται στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου. 
Και αυτό, διότι, έως πριν λίγες μέρες άτομα της «Πάρος – 
ΑΞΙΑ», εμφανίζονταν να θέλουν μία καλύτερη συνεργασία 
με το χώρο τους, παρά του ότι η κ. Πρωτολάτη αποτελεί 
«κόκκινο» πανί σ’ εκείνους, για διάφορους λόγους.

Στο μυαλό όλων αυτών, έχει αποτυπωθεί πλέον, ότι δύο 
μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, «τσουβαλιάστηκαν» από την κ. Πρωτολά-
τη, στη συνεδρίαση της 6 Ιανουαρίου. Ακόμα, ανεπιβεβαί-
ωτες πληροφορίες θέλουν κάποια άτομα στην «καρδιά» 
της «Πάρος – ΑΞΙΑ», να θέλουν να «αδειάσουν» τον κ. Ζαχ. 
Ρούσσο, (που έλαβε τις περισσότερες ψήφους σε ψηφοφο-
ρία της 6/1/13, είκοσι τον αριθμό (!) στην Οικονομική Επι-
τροπή), και ισχυρίζονται ότι το «άδειασμα» Καστρουνή έγινε 
προκειμένου να «χωρέσουν» σε επιτροπές τον κ. Ρούσσο 
και να τον αντικαταστήσουν στη ΔΕΥΑΠ. 

Με λίγα λόγια, η προεκλογική περίοδος 2014 έχει ξεκινή-
σει στους δημοτικούς συνδυασμούς… 

Σ.σ.: Την ώρα που έκλεισε η ύλη μας, η «Πάρος-ΑΞΙΑ», 
δημοσιοποίησε κείμενό της στο οποίο αναφέρεται στη συ-
νεδρίαση της 6/1.

Το 2042… 
θα είμαι 82 ετών...

 
…Ο Μητσοτάκης θα είναι 123…  ο γυιος μου μόλις θα έχει 
περάσει τα πενήντα και το μνημόνιο θα έχει λήξει.

Απέκτησε ημερομηνία λήξεως το διαολο-μνημόνιο και 
ο σχεδιασμός λέει ότι το 2042 επιτέλους η χώρα θα έχει 
πληρώσει τις υποχρεώσεις της.

Θεού θέλοντος και Στουρνάρα επιτρέποντος... και εφό-
σον όλοι οι σχεδιασμοί της τρόικας (εσωτερικού και εξω-
τερικού) επαληθευθούν. Πιθανότατα τότε θα αποκτήσου-
με στην Πάρο ένα Κέντρο Υγείας με όλους τους γιατρούς. 
Πιθανότατα να πετάει και το Υγειονομικό αεροσκάφος… 
και να μην χρειάζεται να πηγαινοέρχονται οι ασθενείς με 
βάρκες στην Σύρο. Πιθανότατα τότε, τα Super Markets 
του νησιού να δώσουν μισθούς πάνω από 500 ευρώ για 
8άωρη εργασία και να σταματήσουν να απασχολούν τους 
εργαζόμενους με 4ωρα! Είναι σίγουρο μετά από αυτό το 
έτος, ότι τα Ελληνικά Δικαστήρια θα  συνεδριάσουν και 
θα άρουν τις υποθήκες από τα κτίρια της ΕΑΣ Πάρου. Το 
νησί μπορεί τότε να αρχίσει να σχεδιάζει το μέλλον του. 
Αίθουσες αναμονής στο λιμάνι… θα διορθωθεί η «μπού-
κα» στη μαρίνα της Νάουσας... θα φτιαχτεί το παραλιακό 
μέτωπο… θα χτιστεί το νέο Γυμνάσιο στην Παροικιά… θα 
φτιαχτεί κανονικό γήπεδο στην Νάουσα... κλειστό γυμνα-
στήριο στη Μάρπησσα... ο Στ. Φραγκούλης μπορεί να έχει 
παραιτηθεί από πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ...  Η ΔΕΥΑΠ… μπο-
ρεί... να είναι ακόμα Δημοτική επιχείρηση και οι εργαζό-
μενοι θα ετοιμάζονται να εισπράξουν τα αναδρομικά που 
τους χρωστάνε από το 2011...

Το 2042 οι λιγοστές ακτές που θα έχουν απομείνει ελεύ-
θερες από τους «επενδυτές» θα μας περιμένουν για μια 
βουτιά. Η ακτοπλοϊκή σύνδεση με τον Πειραιά θα γίνεται 
με τον «Σκοπελίτη»... και τα καλά σπίτια στην Αθήνα... θα 
έχουν ξαναβρεί την αξία της «υπηρέτριας από τις Κυκλά-
δες». Το 2042 δεν θα πληρώνουμε χαράτσια για τα σπίτια 
μας γιατί απλούστατα δεν θα έχουμε σπίτια.... Το 2042 θα 
σταματήσουν να κόβουν συντάξεις... ίσως γιατί δεν θα 
υπάρχουν πλέον συνταξιούχοι... Το 2042 θα είμαι πάνω 
από 82 ετών... αλλά θα ξέρω ότι τα παραμύθια αρέσουν 
στους μεγάλους περισσότερο από τους μικρούς...

Να ξαναγυρίσουμε στο έτος 2013. Μετά τις ευχές η 
ένταση άρχισε και πάλι μέσα και έξω από την Βουλή. Η 
κάθε μέρα μας επιφυλάσσει μια χειρότερη είδηση από 
την προηγούμενη. Η συγκυβέρνηση μπορεί να φυλλοροεί 
αλλά η διαπλοκή δείχνει κάθε μέρα τα ακονισμένα δόντια 
της. Το χρέος όλων μας δεν είναι να περιμένουμε στωικά 
πότε θα αποφασίσουν να πούνε «enough» - γιατί την λέξη 
«αρκετά» δε θα την πούνε παρά μόνο σα μετάφραση -, 
ούτε να ευχόμαστε ότι δίνοντας άλλο ένα κομμάτι μας θα 
χορτάσουν.  Δεν χορταίνουν… είναι αχόρταγοι... Αντίθετα η 
παθητικότητα τους διεγείρει. Η νέα κατάσταση, όπως την 

έχουν σχεδιάσει δε θα τε-
λειώσει ούτε το 2022 ούτε το 
2042... Σχεδιάστηκε να μείνει 
για πάντα, με τον κατήφορο 
να συνεχίζεται στο άπειρο. 
Οργανωμένα, με γνώση και 
λογική το 2013 είναι περισ-
σότερο υποχρέωση προς 
το μέλλον μας και το μέλλον 
των παιδιών μας. Μια υπο-
χρέωση - πρόκληση στην 
οποία πρέπει να σταθούμε 
όρθιοι και να νικήσουμε.

Το 2042 θα είμαι πάνω 
από 82 ετών και αν ζω θα 
είμαι περήφανος γιατί αντι-
σταθήκαμε και νικήσαμε.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ          
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN        

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

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

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

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

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

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

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

www.paroshomes.livadas.de  
Τηλ. 6932285768

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

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

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

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ      
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

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

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

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

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

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

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                        

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεόδμητο 
2άρι με 2 υπνοδωμάτια, λου-
τρό, σαλόνι, κουζίνα με τζάκι 
και θέρμανση, 300μ από τη 
θάλασσα. Τηλ.: 6932715583, 
6936568372 

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

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

ΣΩΤΗΡΕΣ (ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ), 
ενοικιάζεται νεόκτιστη μονο-
κατοικία με 3 υπνοδωμάτια, 
κεντρική θέρμανση, βεράντες, 
κήπο. Τηλ.: 6932316389  

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

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

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

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

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

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ       

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

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

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

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

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

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ      

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

CITROEN XSARA-PICASSO 
πωλείται, μοντέλο 2000, 
1.800 cc, 189.000 χιλιόμετρα, 
full extra. Τιμή 2.800 €. Τηλ.: 
6944522931, 6947517937 

NISSAN SUNNY πωλείται, 
1400 cc, μοντέλο του ΄90, 
πεντάθυρο, με ζαντολάστιχα. 
Φυλάσσεται σε γκαράζ. Τι-
μή 1.500 € (συζητήσιμη) Τηλ.: 
6934301484, 6974109836 

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

DAIHATSU TERIOS πωλεί-
ται, τελευταίο μοντέλο Τηλ : 
6977200338

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

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

LAPTOP TOSHIBA 
SATELLITE για ανταλλακτικά 
πωλείται. Τηλ.: 6975765118 

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

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

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

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΕΥΔΕ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΤΜΗΜΑ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΔΩΝ (δ)  

ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:  Πετράκη 28
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ:  10563
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  Ε. Στραβοδήμου 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 3227371 
TELEFAX:  210 3251992 
e-mail:  eydeair@otenet.gr 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι έχει γίνει η παρακατάθεση για την απαλλο-
τρίωση ακινήτων (που απαλλοτριώθηκαν σύμφωνα με την ΚΥΑ 
1011572/1015/0010/06.03.2002, για την κατασκευή του έργου 
«Νέο πεδίο ελιγμών κρατικού αερολιμένα Πάρου»)στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων ποσών 479.652,60 € και 1.150,00 €, 
όπως προκύπτει από τα σχετικά γραμμάτια σύστασης παρακαταθή-
κης (γραμμάτιο Νο. 14700 και γραμμάτιο Νο. 14699, που δημοσιεύ-
τηκαν στο ΦΕΚ 412/21.12.2012 Τεύχος αναγκαστικών απαλλοτρι-
ώσεων και πολεοδομικών θεμάτων). 
Τα απαλλοτριωθέντα ακίνητα φαίνονται στο συνημμένο κτηματολο-
γικό πίνακα με τους φερόμενους ιδιοκτήτες. 
Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2882/2001 (ΦΕΚ 
17Α’/2001) («Περί κώδικα αναγκαστικών απαλλοτριώσεων των 
ακινήτων»), ο φερόμενος ιδιοκτήτης απαλλοτριωθέντος ακινήτου, 
πρέπει να παραδώσει εντός δέκα (10) ημερών από τη γνωστοποίη-
ση δημοσίευσης του γραμματίου παρακατάθεσης σε σχετικό ΦΕΚ, 
το απαλλοτριωθέν ακίνητο. 
Σε αντίθετη περίπτωση η Υπηρεσία θα προβεί στις προβλεπόμενες 
από το Νόμο ενέργειες για την αποβολή του φερομένου ιδιοκτή-
τη από το απαλλοτριωθέν ακίνητό του, με όλες τις εις βάρος του 
ενέργειες που θα προκύψουν από την καθυστέρηση παράδοσης 
του ακινήτου.    

Συνημμένα 
Πίνακας φερομένων ιδιοκτητών 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΕΥΔΕ Α/Δ Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ 
α/α 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 
Πολ. Μηχ. Με Β’ β. 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ 

Α/Α ΑΡΙΘΜΟΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 0015 Λαμπρίδου Κυριακή του Ευστρατίου 
2 0079 Σπανός Σταμάτιος του Κων/νου
3 0080 Σπανού Μαριάννα του Αντωνίου 
4 0081 Σπανού Μαριάννα του Αντωνίου
5 0108 Σαρρής Ζαχαρίας του Νικολάου 

6 0116 α) Σκιαδά Παρασκευή του Αντωνίου
β) Σκιαδά Ιωάννα του Αντωνίου

7 0066 Σπανός Γεώργιος του Εμμανουήλ 
8 0057 Σπανός Γεώργιος του Εμμανουήλ

Το Δ.Σ. του Συλλόγου 
Εθελοντών Αιμοδοτών 
Πάρου-Αντιπάρου σας 
εύχεται από καρδιάς 
Χρόνια Πολλά! Ευτυχι-
σμένο & Δημιουργικό 
το Νέο Έτος με υγεία & 
Ευτυχία.

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

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

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
¦¿¤Ãª ¶¤¶Ë£¶Ä¹Ãª

Αγορά Παροικίας
τηλ: 22840 21400
www.dunlopillo.gr
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Ποιος είναι ο 
ψεύτης; 
 
Ο κ. Γαβαλάς, δημοτικός Σύμβουλος Πάρου και Πρόεδρος 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, μας έστειλε την παρακάτω 
επιστολή – «διάψευση»...
Την επιστολή αποφασίσαμε να τη δώσουμε στη δημοσιότητα 
για ένα και μοναδικό λόγο: Ν’ απαντήσουν οι «αρμόδιοι» για 
το ποιος είναι ο ψεύτης, γιατί το σίγουρο είναι ότι, ούτε η ΦτΠ  
έγραψε ποτέ ψέματα, ούτε υπήρξε ή θα υπάρξει στο μέλλον η 
παραμικρή πρόθεση παραπληροφόρησης. Όταν και όπου χρει-
αστεί, εμείς μπορούμε ν’ αποδείξουμε ποιος είναι ο ψεύτης. 
Την επιστολή αυτή, με το ερώτημα αυτό, την απευθύνουμε 
στον Δήμαρχο Πάρου κ. Βλαχογιάννη, στον Δήμαρχο Αντιπά-
ρου κ. Λεβεντάκη, στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου 
και προκάτοχο του κ. Γαβαλά, Λοΐζο Κοντό, σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους και στα μέλη της προηγούμενης και 
της σημερινής διοίκησης του Δ.Λ.Τ. 
Εκτιμώντας ότι σ’ αυτή τη δύσκολη περίοδο που βιώ-
νουμε η αξιοπρέπεια και ο αυτοσεβασμός όλων όσοι 
ασχολούνται με τα κοινά, είναι το ζητούμενο, εμείς θα 
περιμένουμε την απάντησή σας. Ποιος λοιπόν είναι ο 
ψεύτης τελικά; 
 
Δημοσιεύουμε την επιστολή... με υπογραφή Γαβαλά 
«Κε Διευθυντή, 
Με μεγάλη μου χαρά επανέρχομαι - και είμαι πράγματι ευτυχής 
- που για άλλη μια φορά θα διαψεύσω τα δημοσιεύματα της 
έγκριτης εφημερίδας σας, όσον αφορά τα έργα του Λιμενικού 
Ταμείου στην Παροικιά. 
Στο τελευταίο φύλλο αναφέρεστε, φύρδην - μύρδην, στις 
απαντήσεις που έδωσα στη δημοσιογράφο σας, με δικές σας 
εκτιμήσεις, ατεκμηρίωτες απαντήσεις κ.λπ., ίδιον της, κατά τα 
άλλα σωστής πληροφόρησης, την οποία κατά κόρον επικαλείστε, 
όταν σας επικρίνουν. Θα ξεκινήσω με το περιβόητο θέμα των 
πλωτών προβλητών, το οποίο έχετε ανάγει σε μείζον θέμα, για 
δικούς σας λόγους, που μόνο εσείς γνωρίζετε. 

1. Εσείς ποτέ δεν έχετε ζητήσει επίσημα σχέδια ή εγκρίσεις 
της μελέτης, για την ανάπτυξη των πλωτών προβλητών, όπως 
εσείς φαντάζεστε, εκτός μιας μεμονωμένης έγκρισης, την οποία 
ενδεχομένως δεν κατανοήσατε. 
Όντως, «άνθρωπος που ασχολείται με το θέμα», μας ζήτησε με 
επίσημη αίτηση να του στείλουμε τα σχέδια και τις εγκρίσεις 
και γράφετε ότι δεν πήρε καμιά απάντηση, επειδή δήθεν 
αυτά κρατούνται από το Λιμενικό Ταμείο ως «επτασφράγιστο 
μυστικό»!!! 
Σας ΔΙΑΨΕΥΔΩ ΔΗΜΟΣΙΑ. Ο εν λόγω αιτών κύριος, με την 
από 16-10-2012 αίτησή του, μας ζήτησε το σχέδιο και τις 
εγκρίσεις για τις πλωτές προβλήτες και έθεσε και μερικές άλλες 
ερωτήσεις. 
Με το υπ› αριθμ. 1090/2-11-2012 έγγραφό μας, το οποίο 
επισυνάπτω, του απαντήσαμε σε όλα, στέλνοντάς του - στη διεύ-
θυνση που έγραφε στην αίτησή του - το σχέδιο της μελέτης των 
πλωτών, που είχε εκπονηθεί και σταλεί στις υπηρεσίες και πήρε 
τις σχετικές πέντε (5) εγκρίσεις, τις οποίες στέλνω και σε εσάς. 
Το σχέδιο αυτό, όπως μπορείτε να διαπιστώσετε, αφορά την 
προμήθεια και εγκατάσταση ΤΡΙΩΝ (3), επαναλαμβάνω... ΤΡΙΩΝ 
(3),…  ΤΡΙΩΝ (3) και ΜΟΝΟ ΤΡΙΩΝ (3) πλωτών προβλητών (το 
επαναλαμβάνω να το εμπεδώσετε, αφού δεν το κατανοήσατε 
κατά την συζήτηση του Προγραμματικού Σχεδίου τον Σεπτέμβριο 
στη σχετική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου), οι 
οποίες είχε σχεδιαστεί να τοποθετηθούν - σύμφωνα με το 
συγκεκριμένο σχέδιο - αποσπασματικά, χωρίς δηλαδή να 
δημιουργούν καμία λειτουργική ενότητα και ΚΥΡΙΩΣ σε θέσεις 
που δεν παρείχαν στα πλωτά αυτά σώματα καμία προφύλαξη 
από τον καιρό, οπότε τα πλωτά αφήνονταν στο απόλυτο έλεος 
της θαλασσοταραχής που μπαίνει ακόμη και ζωντανή - χωρίς 
καμία εξασθένηση - από τον πουνέντε, το γαρμπή και το 
μαΐστρο, στον όρμο της Παροικίας. Σε αυτές τις συνθήκες είναι 
αμφίβολο εάν οι τρεις προβλήτες - εφόσον τελικά τοποθετούνταν 
- κατάφερναν να «επιβιώσουν» έστω και έναν ολόκληρο χει-

μώνα. Ούτε λόγος βέβαια για πρόσδεση και παραμονή σ’ αυτές 
σκαφών, όποτε το κύμα στην περιοχή ξεπερνάει το μισό μέτρο, 
πράγμα που δεν συμβαίνει βέβαια μόνο κατά τη χειμερινή 
περίοδο – που μπορεί να μην έχουμε σκάφη, αλλά συμβαίνει 
συχνά και κατά το υπόλοιπο του έτους. Για επιβεβαίωση αυτών 
που σας γράφω, σας επισυνάπτω ένα απόσπασμα από το βιβλίο 
«Μαθήματα Λιμενικών Έργων» του καθηγητή του Εθνικού 
Μετσόβειου Πολυτεχνείου κ. Κ. Μέμου, που αναφέρεται στις 
πλωτές προβλήτες, με την επισήμανση ότι «η λιμενολεκάνη 
παρόμοιων λιμένων (δηλαδή λιμένων στους οποίους γίνεται 
χρήση πλωτών προβλητών) δεν θα πρέπει σε κανένα σημείο 
της να προσβάλλεται από κυματισμούς με χαρακτηριστικό ύψος 
κύματος πάνω από 0,30 μ. σε σφοδρή καταιγίδα». 
Και επαναλαμβάνω, ότι ΚΑΝΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ 
ΑΛΛΗ ΜΕΛΕΤΗ ΥΠΗΡΧΕ, ΟΥΤΕ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΟΥΤΕ ΕΙΧΕ ΣΤΑΛΕΙ 
ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΙΣ ΔΕΚΑΞΙ (16) κατά 
φαντασία εγκρίσεις που αναφέρετε στο άρθρο σας ότι είχαν 
ληφθεί. 
Εκείνο που υπήρχε - κατά την παραλαβή της διοίκησης του 
Λιμενικού Ταμείου - ήταν απλά και μόνο ΤΡΙΑ ΣΧΕΔΙΑ, τμήματα 
ενός ενιαίου σχεδίου (πλάνου), κρεμασμένα στον τοίχο των γρα-
φείων του Λιμενικού Ταμείου, τα οποία δεν είχαν το παραμικρό 
στοιχείο ή ένδειξη ότι αποτελούσαν, έστω και τη βάση κάποιας 
μελέτης. Δεν υπάρχει ούτε ΚΑΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΥΤΟΎ ΠΟΥ ΤΑ 
ΣΧΕΔΊΑΣΕ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣ καμία αποδοχή ΑΠΌ κανένα ΦΟΡΈΑ, 
διότι δεν είχαν κατατεθεί ή υποβληθεί ΠΟΥΘΕΝΑ, με αποτέλεσμα 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ από πουθενά. Ένα απλό σχέδιο επί 
τοίχου, από άγνωστο καλλιτέχνη. 
Εάν αυτά λέτε στον κόσμο, ότι επρόκειτο για μελέτη και ότι 
αυτά τα σχέδια έχουν τις δεκαέξι κατά φαντασίαν εγκρίσεις, 
σας ΔΙΑΨΕΥΔΩ  ΚΑΙ ΠΆΛΙ ΔΗΜΌΣΙΑ. Δεν ΥΠΗΡΞΑΝ, ΟΥΤΕ 
ΥΠΆΡΧΟΥΝ μελέτες γι’ αυτά τα ανώνυμα, χωρίς υπογραφή 
υπεύθυνο συντάκτη, σχέδια. 
Εάν όμως εξακολουθείτε να θεωρείτε ότι αυτά τα ερασιτεχνικά 
σχέδια με την άναρχη και επισφαλή ανάπτυξη που πρότειναν, θα 
φέρουν την οικονομική ανάσταση της Πάρου «ως πεντάστερα 
Ξενοδοχεία», μπορείτε να στείλετε σε οποιονδήποτε έγκριτο 
και καταξιωμένο επιστήμονα - Λιμενολόγο ή σε οποιαδήποτε 
Μελετητικό Γραφείο με εξειδίκευση στο αντικείμενο, ώστε 
αυτοί να κάνουν συγκριτική αξιολόγηση της λύσης των 
πλωτών προβλητών και της πρότασης που καταθέσαμε στο 
Προγραμματικό Σχέδιο, η οποία προβλέπει τη δημιουργία 
μιας μόνιμης και ασφαλούς από καιρούς και κυματισμούς 
κατασκευής (καταφυγίου), μέσα στην οποία θα μπορεί ν’ 
αναπτυχθεί ένα συγκροτημένο σύστημα πλωτών προβλητών 
με όλες τις απαιτούμενες προδιαγραφές ασφάλειας για γενική 
και διαρκή εξυπηρέτηση των σκαφών που θα προσεγγίζουν, 
σε όλες τις καιρικές συνθήκες. Αυτή η συγκριτική αξιολόγηση 
θα πρέπει επίσης, να εξετάσει το κόστος καθεμιάς λύσης, σε 
συνδυασμό με την ανταποδοτικότητα του έργου, την παρεχόμενη 
ασφάλεια, την ανάγκη συντήρησης της εγκατάστασης και το 
κόστος λειτουργίας της και βεβαίως θα πρέπει να αξιολογήσει 
την περιοχή που προτείνεται σε κάθε μία πρόταση ν’ αναπτυχθεί 
το τουριστικό λιμάνι, διότι αυτό δεν μπορεί σε καμία πρόταση 
να δεσμεύσει ή να παρεμποδίζει τη λειτουργία του ακτοπλοϊκού 
λιμένα (π.χ. δεν μπορεί να βρίσκεται σε περιοχή όπου τα πλοία 
κάνουν ελιγμούς για να αγκυροβολήσουν και να δέσουν). 
Και εάν οι επιστήμονες που εσείς επιλέξετε, αποδείξουν ότι 
με τις συνθήκες ανέμου και κυματισμού, που υπάρχουν και 
επικρατούν στον όρμο, αυτή θα είναι η βέλτιστη λύση για το 
νησί, τότε πολύ ευχαρίστως να προχωρήσουμε στην τοποθέτηση 
των πλωτών όπως στα σχέδια επί τοίχου που επικαλείστε, 
διαθέτοντας το ενάμιση περίπου εκατομμύριο ευρώ που 
στοιχίζουν. 
Μετά τα ανωτέρω, ΔΙΑΨΕΥΔΩ την αναφορά στο δημοσίευμά 
σας, ότι ο σύμβουλος - λιμενολόγος ακύρωσε την εγκατάσταση 
των πλωτών, γιατί αφενός απλά δεν υπήρχε τίποτε για να 
ακυρώσει ή να καταργήσει και αφετέρου δεν είναι στις 
αρμοδιότητες ενός συμβούλου αυτό. (Καλημέρα μπάρμπα 
Γιάννη - κουκιά σπέρνω). 
Εκ των πραγμάτων λοιπόν και μόνον, έχουν καταργηθεί οι ΤΡΕΙΣ 
(3)... ΤΡΕΙΣ (3) ...ΤΡΕΙΣ (3) ... ΤΡΕΙΣ (3) πρώτες πλωτές προβλήτες 
ως απολύτως μη λειτουργικές και μη ανταποδοτικές για τις 
315.000,00 ευρώ του κόστους τους και άλλες ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
για να καταργηθούν. Μην τροφοδοτείτε τον κόσμο με την 
προσφιλή σας μέθοδο των ατεκμηρίωτων πληροφοριών, με 

ανυπόστατες ειδήσεις.
2. Για τα έργα στα οποία αναφέρεστε ότι καθυστερούν κ.λπ., σας 
αναφέρω:
 
Α.  Ναύδετα Αγκυροβολίου Κρουαζιερόπλοιων: Νομίζω ότι η 
πρόταση για την εγκατάσταση Ναύδετων για την εξυπηρέτηση 
των κρουαζιερόπλοιων, έγινε από το νυν Δ.Σ. του Λιμενικού 
Ταμείου και όλες οι επαφές, διεργασίες, ενημέρωση φορέων 
κ.λπ., που ασχολούνται με το αντικείμενο, η έρευνα στην 
αγορά, η διερεύνηση του τρόπου εγκατάστασης, η προώθηση 
της εκπόνησης απαραίτητων μελετών, έγινε κατά τη χρονική 
περίοδο της παρούσας διοίκησης του Λιμενικού Ταμείου. 
Θα γνωρίζετε, υποθέτω, ότι υπάρχει μια σειρά διαδικασιών, 
σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία και τη νομοθεσία 
που διέπει τα δημόσια έργα, η οποία θα πρέπει και επιβάλλεται 
ν’ ακολουθηθεί. Οι διαδικασίες - και κυρίως οι εγκρίσεις 
σε επιμέρους στάδια - απαιτούν χρόνο, ιδιαιτέρως μάλιστα 
σε συνθήκες παντελούς έλλειψης υπηρεσιών (τεχνικής, 
οικονομικής, ταμειακής κ.λπ.), στη δομή και λειτουργία του 
Λιμενικού Ταμείου. Αυτό ισχύει για όλα και εάν εσείς έχετε δική 
σας μέθοδο συντόμευσης χρόνου ανάθεσης μελετών και έργων, 
διάθεσης δημόσιου χρήματος χωρίς τις παραπάνω διαδικασίες, 
παρακάμπτοντας τους νόμους, ελάτε να την εφαρμόσετε με τις 
δικές σας υπογραφές και δική σας ευθύνη, ώστε τα χρήματα να 
διατεθούν άμεσα και να μην μαζεύουν τόκους. Εάν δεν έχετε, 
μην κοροϊδεύετε τον κόσμο και μην επιμένετε να κατηγορείτε, 
χωρίς να στοιχειοθετείτε!! 
Σας ενημερώνω επίσης, ότι δεν περίμενα να μας κάνετε μνεία 
για εγκατάσταση Ναύδετων στην Νάουσα (Άη Γιάννη)!!! Η 
έρευνα και για αυτή τη δυνατότητα έχει γίνει και οι μελέτες για 
μια ή τρεις θέσεις θα ανατεθούν. Ενημερωτικά σας στέλνω 
προκαταρκτικό σχεδιάγραμμα, το οποίο είχε παρουσιαστεί 
και στο Δημοτικό Συμβούλιο στη σχετική συνεδρίαση, για 
τρεις θέσεις υποδοχής κρουαζιερόπλοιων στο χώρο του 
προτεινόμενου αγκυροβόλιου. 

Β.  Αίθουσες Αναμονής Επιβατών: Νομίζω ότι η πρόταση 
αντικατάστασης των υπαρχουσών σκιάδων, με σύγχρονες 
αίθουσες αναμονής, ήταν πρόταση του νυν Δ.Σ. Παλαιότερα 
υπήρχαν προτάσεις - μελέτες για την βελτίωση των υπαρχόντων, 
κατασκευή μιας βελτιωμένης κατάστασης, αλλά πάντως 
σκιάδες, στέγαστρα, στην ίδια θέση η οποία σήμερα κρίνεται 
αντιλειτουργική. 
Υπήρξε μια μακρά σειρά ενεργειών, διαβουλεύσεων επί 
σχεδίων, ανταλλαγής απόψεων, κ.λπ., για να καταλήξουμε στο 
βέλτιστο, που απαιτείται μετά μάλιστα τη δρομολόγηση νέων 
μεγάλης χωρητικότητας F/B, καθώς και τις προσεγγίσεις μικρών 
κρουαζιερόπλοιων, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες του Υ.Ε.Ν. 
για την εξυπηρέτηση των επιβατών, στοιχεία που αντάλλαξαν 
τα δεδομένα, αλλά και τα κριτήρια επιλογής της καταλληλότερης 
λύσης. Οι θέσεις των δύο αιθουσών έχουν γίνει καταρχήν 
αποδεκτές από την αρμόδια υπηρεσία του Υ.Ε.Ν., καθώς και 
αρχιτεκτονικά από το ΣΧΟΠ. 
Για όλα αυτά και για τους λόγους που προανέφερα και 
παραπάνω, χρειάζεται χρόνος, αφού το Λιμενικό Ταμείο δεν 
διαθέτει τεχνική υπηρεσία, αλλά στηρίζεται στην αμέριστη 
βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου, η οποία 
διεκπεραιώνει τα θέματα αυτά, παράλληλα με το βάρος των 
υποθέσεων του ίδιου του Δήμου. 

Γ.  Τοποθέτηση προσκρουστήρων στην κεντρική προβλήτα: Σας 
ενημερώνω συμπληρωματικά, ότι υπάρχουν όλες οι εγκρίσεις 
για την τοποθέτηση προσκρουστήρων περιμετρικά της κεντρικής 
προβλήτας, για τους οποίους κάνετε λόγο, ενδεχομένως επειδή 
αγνοείτε ότι το συγκεκριμένο έργο θα δημοπρατηθεί αμέσως 
μετά τη σύνταξη της σχετικής διακήρυξης. 
Αυτά τα λίγα, σχετικά με τα γραφόμενά σας, στο έγκριτο φύλλο 
σας. Θα μπορούσα να γράψω περισσότερα και ενδεχομένως πιο 
δεικτικά, αλλά θα με κατηγορήσετε για το ήθος μου, ότι απειλώ 
κ.λπ. 
Προσπαθήστε να πληροφορείτε με αλήθειες τους αναγνώστες 
σας και με έγκυρες πληροφορίες, οι οποίες, όσο και να 
αναφέρεστε ότι είναι έγκυρες και διασταυρωμένες, η 
πραγματικότητα σας διαψεύδει.

Γαβαλάς Στέφανος».
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Με θερμοκρασία, που σε καμία στιγμή δεν ξεπέρασε τον 
ένα βαθμό κελσίου, διεξήχθη την Τρίτη 8 Ιανουαρίου, ο αγώ-
νας κυπέλλου της προημιτελικής φάσης της ΕΠΣ Κυκλάδων, 
μεταξύ Αθλητικού Ομίλου Πάρου και Πανναξιακού, στο Δη-
μοτικό Στάδιο Παροικιάς. 

Η διαφορά της κατηγορίας που χωρίζει τα δύο σωματεία 
και οι επαγγελματίες ποδοσφαιριστές που έχει στη δύναμή 
του ο Πανναξιακός, ήταν εμφανής μέσα στον αγωνιστικό 
χώρο και έτσι το τελικό αποτέλεσμα 0-5 δε ξένισε κανένα, 
ως προς το τελικό νικητή της αναμέτρησης.

Σημειώνουμε, ότι η ομάδα του Πανναξιακού που αγωνί-
ζεται στην Δ’ Εθνική, διεκδικεί την άνοδό της στην Γ’ Εθνική 
κατηγορία, ενώ ορισμένοι ποδοσφαιριστές της έχουν προ-
ϋπηρεσία στα «σαλόνια» της Α’ Εθνικής. Ο ΑΟΠ, με πάρα 
πολλές ελλείψεις από τη βασική του ενδεκάδα, λόγω τραυ-
ματισμών, τιμωριών, αλλά και παικτών που συμμετέχουν με 
τη Μικτή Κυκλάδων στα πρωταθλήματα υποδομών της ΕΠΟ 
προσπάθησε, αλλά η διαφορά των δύο ομάδων, δεν ήταν 
ικανή να καλυφθεί από το φιλότιμο…

Σημειώνουμε ακόμα, ότι οι συνθήκες διεξαγωγής του 
αγώνα ήταν πρωτοφανείς για τους παίκτες του ΑΟΠ, ενώ 
κατά διαστήματα η ποδοσφαιρική συνάντηση πραγματοποι-
ήθηκε υπό χιονόπτωση!

Το προφίλ του αγώνα
8ο: Ο Τζορμπατζάκης του Πανναξιακού επιχειρεί σέντρα 

στη μεγάλη περιοχή της Παριανής ομάδας. Ο επερχόμενος 
Ναξιώτης επιθετικός Κεμαβόρ, πιάνει απευθείας σουτ, αλλά 
η μπάλα φεύγει άουτ.

16ο: Από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής του ΑΟΠ, 
ο Ναξιώτης Καρούσης, πιάνει ένα σουτ «κεραυνό», αλλά 
με θετική απόκρουση ο Παριανός τερματοφύλακας Νίκας, 
αποσοβεί τον κίνδυνο.

21ο: Ψηλοκρεμαστό σουτ του Καβάλλη του ΑΟΠ, φεύγει 
ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Ναξιώτη τερμα-
τοφύλακα Θέμελη.

23ο: Εκπληκτική ενέργεια από τον Ντούκα του Πανναξι-
ακού που στοπάρει την μπάλα με το στήθος και δίνει πάσα 
ακριβείας στο συμπαίκτη του Βονιάκο. Ο τελευταίος από 
πλεονεκτική θέση σουτάρει άουτ.

28ο: Παραλίγο ο ΑΟΠ να ανοίξει το σκορ. Μακρινό σουτ 
– φάουλ του Πετρόπουλου, φεύγει λίγο πάνω από το οριζό-
ντιο δοκάρι των Ναξιωτών.

34ο: Ο Τζορμπατζάκης των φιλοξενουμένων κοντράρεται 
στην αριστερή πλευρά της μεγάλης περιοχής του ΑΟΠ με τον 
Πετρόπουλο. Ο αμυντικός χαφ της Παριανής ομάδας σωριά-
ζεται στο έδαφος και οι παίκτες του ΑΟΠ ζητούν φάουλ, που 
δε δίνει ο διαιτητής κ. Ζαράνης. Στην εξέλιξη της φάσης, ο 
Τζορμπατζάκης, βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση, τετ – τετ 
με τον τερματοφύλακα Νίκα. Ο τελευταίος με εντυπωσιακή 
εκτίναξη διώχνει την μπάλα κόρνερ.

35ο ΓΚΟΛ: Στην εξέλιξη του χτυπήματος κόρνερ, γίνο-
νται αλλεπάλληλα λάθη στην αμυντική γραμμή του ΑΟΠ. Ο 
Δερμιτζάκης των Ναξιωτών βρίσκεται μόνος και με ευκολία 
στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το 0-1. Ο Πετρό-
πουλος που είχε διαμαρτυρηθεί για φάουλ στη φάση που 
ουσιαστικά προήλθε το γκολ του Πανναξιακού, αποχωρεί 
τραυματισμένος από τον αγωνιστικό χώρο.

41ο ΓΚΟΛ: Ο ΑΟΠ επηρεασμένος από τον τρόπο που 
προήλθε το γκολ των Ναξιωτών, δείχνει πελαγωμένος μέσα 
στο γήπεδο. Ο Κεμαβόρ (σπουδαίος ποδοσφαιριστής) δίνει 
ασίστ πάσα στον Καρούση και ο τελευταίος με ψύχραιμο 
σουτ γράφει το 0-2 για τον Πανναξιακό.

43ο: Ο Δερμιτζάκης των Ναξιωτών μπαίνει στην περιοχή 
του ΑΟΠ και σουτάρει. Ο τερματοφύλακας Νίκας αποκρούει 
την μπάλα.

45ο ΓΚΟΛ: Μπαλιά «διαβήτης» του Τζορμπατζάκη, του 
Πανναξιακού, βρίσκει στην καρδιά της άμυνας του ΑΟΠ, το 
δαιμόνιο επιθετικό Δερμιτζάκη. Ο τελευταίος με άψογο τρό-
πο γράφει το 0-3 υπέρ των φιλοξενουμένων.

63ο: Ο Κατσάνης του Πανναξιακού κάνει παράλληλη σέ-
ντρα στη μικρή περιοχή του ΑΟΠ, που όμως περνάει ανεκ-
μετάλλευτη.

66ο ΓΚΟΛ: Ο Κεμαβόρ, του Πανναξιακού, εκμεταλλεύε-
ται μία χαμένη μπαλιά και εύκολα γράφει το 0-4.

67ο: Ξαφνικό δυνατό σουτ του Κεμαβόρ, του Πανναξια-
κού, αποκρούει ο Παριανός τερματοφύλακας Νίκας.

86ο ΓΚΟΛ: Μόνος του ο Ντούκα, του Πανναξιακού, με 
κεφαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα γράφοντας το τελικό 
0-5 υπέρ της Ναξιώτικης ομάδας.

Κριτική του αγώνα
Η διαφορά των δύο ομάδων δεν ήταν τόσο στη διαφορά 

κλάσης των ποδοσφαιριστών, όσο στις αντοχές και στις προ-
πονήσεις που έχουν στα πόδια τους.

Οι Ναξιώτες επαγγελματίες ποδοσφαιριστές (με καθημε-
ρινές προπονήσεις) έδειξαν στον αγωνιστικό χώρο ότι είχαν 
καλύτερες εναλλακτικές επινοήσεις σε κάθε φάση. Επινοή-
σεις που ήταν σαφές, ότι έχουν δουλευτεί στις προπονήσεις. 
Παρόλα αυτά, αν δεν γινόταν η φάση του 34ου λεπτού που 
τραυματίστηκε ο Πετρόπουλος και στη συνέχεια μπήκε το 
γκολ που έλυσε τα πόδια των παικτών του Πανναξιακού, κα-
νείς δεν γνώριζε την εξέλιξη. Έως εκείνη τη στιγμή, ο ΑΟΠ, 
έδειχνε ότι μπορούσε να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του 
αγώνα και ακόμα είχε αρχίσει δειλά – δειλά να δημιουργεί 
και ευκαιρίες. Το τελικό σκορ φαίνεται να είναι βαρύ για τον 
ΑΟΠ, έστω και αν τις δύο ομάδες χωρίζουν ως ετήσιο μπά-
τζετ κάποιες… χιλιάδες ευρώ… Άλλωστε, ο ΑΟΠ αγωνίστηκε 
στο δεύτερο ημίχρονο με παιδιά (Κρουσταλλάκης, Σταθερός, 
Διακάτος) που έως πριν λίγο καιρό φορούσαν ακόμα… κο-
ντά παντελονάκια. Ίσως λοιπόν, αυτή η πείρα που αποκτούν 
αυτοί οι νέοι ποδοσφαιριστές του ΑΟΠ, φανεί «θησαυρός» 
μελλοντικά στον Παριανό σύλλογο.

Από την άλλη, πρέπει να σημειώσουμε για τον Πανναξια-
κό, πως τα όσα καλά έχουν ακουστεί γι’ αυτόν φέτος, είναι 
σωστά. Η Ναξιώτικη ομάδα είναι πολύ καλά δουλεμένη από 
την παλιά δόξα του ΟΦΗ (Ν. Βλαστό) που τους προπονεί και 
έχει όλα εκείνα τα συστατικά, για να διεκδικήσει την άνοδό 
της στη Γ’ Εθνική κατηγορία.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Αρ. Λάπη), Νίκας, Πετρόπουλος (36ο λ. τρ. Δια-

κάτος), Καβάλλης, Τσαντουλής, Κασιμάτης, Μπαρδάνης, Αρ-
κουλής (76ο Κρουσταλλάκης), Γιουρτζίδης, Μπάλιος, Σένκα. 
Φραγκογούλας (60ο Σταθερός).

Πανναξιακός: (πρ. Ν. Βλαστός), Βονιάκο, Τζορμπατζά-

κης, Σταυρόπουλος, Τόσκας (6ο0 Τερόχη), Αριανούτσος (60ο 
Μπανακάκης), Καρούσης, Αθανασίου, Κεμαβόρ, Δερμιτζά-
κης (46ο Κατσάνης), Ντούκα. 

Διατητής: Ζαράνης, με βοηθούς τους κ.κ. Λ. Μενδρινό και 
Νομικό.

Αναστάτωση στο πρωτάθλημα
Ο δεξαμενισμός του πλοίου «Aqua Jevel», που εξυπηρετεί 

τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια έχει φέρει αναστάτωση και 
στο πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων, που είναι προγραμμα-
τισμένο να ξεκινήσει και πάλι, μετά από ένα μήνα περίπου.

Το παραπάνω πλοίο, που εξυπηρετεί κυρίως τις ομάδες 
των νησιών Πάρο, Σύρο, Σέριφο, Μήλο και Σίφνο, φέρνει 
το πρωτάθλημα Κυκλάδων να είναι δύσκολο να συνεχιστεί, 
τουλάχιστον στον Α’ και Β’ όμιλο. Και αυτό διότι – ειδικά στο 
Β’ όμιλο που αγωνίζονται οι Παριανές ομάδες -, δεν υπήρχε 
άλλος τρόπος μονοήμερης μετακίνησης τα Σαββατοκύρια-
κα, πλην με το πλοίο «Aqua Jevel». Σε άλλη περίπτωση για 
να μετακινηθούν οι ομάδες και να αγωνιστούν, θα πρέπει να 
κάνουν συνδυασμό δρομολογίων με αρκετές διανυκτερεύ-
σεις δύο και τριών ημερών και σε κάποιες περιπτώσεις και 
τεσσάρων ημερών… Δηλαδή, καμία ομάδα δεν μπορεί να 
υποβληθεί σε τόσα έξοδα για παρόμοια ταξίδια που θέλουν 
διανυκτερεύσεις, ξενοδοχεία, γεύματα κλπ. Ακόμα όμως και 
αν υπήρχε τρόπος κάποιες ομάδες να καλύψουν παρόμοια 
έξοδα, δε θα μπορούσαν να έχουν όλους τους ποδοσφαιρι-
στές μαζί τους, αφού η πλειονότητά τους είναι μαθητές και 
εργαζόμενοι.

Την τελική απόφαση η ΕΠΣ Κυκλάδων, για αναβολή των 
πρωταθλημάτων, θα τη λάμβανε την ώρα που η ύλη της 
εφημερίδας μας είχε κλείσει. Πάντως, αν πραγματοποιηθεί η 
10η αγωνιστική ή αν υπάρχει κάποια εξέλιξη στην υπόθεση 
των ενδοκυκλαδικών δρομολογίων, τότε ο ΑΟΠ θα αγωνι-
στεί στη Σέριφο με την τοπική ομάδα, ο Νηρέας στη Μήλο 
με τον Παμμηλιακό και ο Αστέρας Μαρμάρων θα υποδεχθεί 
στο γήπεδό του τον Πανσιφναϊκό.

Σε πολικές συνθήκες…
ΑΟΠ-Πανναξιακός 0-5

Πρωταθλήματα Υποδομών 
Ποδοσφαιρικών Ενώσεων

Ξεκίνησαν στις 3 Ιανουαρίου, τα πρωταθλήματα υποδομών 
των Ποδοσφαιρικών Ενώσεων της χώρας μας.

Οι Μικτές Παίδων και Νέων της ΕΠΣ Κυκλάδων, μετέχουν 
στον Όμιλο με τις Ποδοσφαιρικές Ενώσεις, Λέσβου, Χίου, Δω-
δεκανήσου και Σάμου. Ο πρώτος γύρος του Ομίλου πραγματο-
ποιείται σε γήπεδα της Λέσβου.

Στους αγώνες που έχουν πραγματοποιηθεί (ως την ώρα που 
έκλεισε η ύλη της εφημερίδας μας) οι Μικτές Ομάδες των Κυ-
κλάδων – στις οποίες μετέχουν αρκετοί Παριανοί ποδοσφαιρι-
στές – είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Παίδων
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Χίου 4-2 
ΕΠΣ Κυκλάδων - ΕΠΣ Δωδεκανήσου 0-1
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Σάμου 5-0
Νέων
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Χίου 3-1 
ΕΠΣ Κυκλάδων - ΕΠΣ Δωδεκανήσου 1-3
ΕΠΣ Κυκλάδων – ΕΠΣ Σάμου 2-2
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) at: www.facebook.
com/paroslife

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

CONTINUING...  

JANUARY 2013
 
HAPPY NEW YEAR TO EVERYONE !!!!

Food distribution to those in need organized by the Paros Women’s 
Association Ariis every Mon 9.15-10.15am at the Paros Rock, Potami, 
Paroikia. Info: 694-258-2321, 694-732-5919 & 693-667-0556. 
 
7-13 Jan, 7.30pm & 9.45pm, Movie - English version with Greek 
subtitles “Smyrna: The Catastrophe of a Cosmopolitan City 1900-1922” 
(Σμύρνη: Η Καταστροφή μιας Κοσμοπολίτικης Πολης 1900 - 1922) at Mikro 
Cine Rex, Paroikia. Info: 22840-21676, http://www.facebook.com/cine.
rexparikiaparos
http://www.youtube.com/watch?v=pkGsCiwFYMM
 
11 Jan, 8.45pm, Movie “Salmon Fishing in the Yemen” (Ψαρεύοντας 
σολομούς στην Υεμένη)  at the Archilochos Hall, Paroikia. Info: Giorgos 
694-484-5372, http://www.facebook.com/groups/321073924574181/
http://www.youtube.com/watch?v=CjLcdFDUPQI
 
12 Jan, 6pm, Cutting of the New Year pita of the Yria Association 
of Lefkes and the 1st Scout Troupe of Lefkes at the Koinotiko Megaro, 
Lefkes.
http://lefkianos.blogspot.gr/2012/12/blog-post_4111.html
 
12-13 Jan, Special clinic (free of charge to Parian residents) organized 
by the Marpissa Women’s Association & local community with a 
paediatrician, cardiologist and orthopedic surgeon at the medical station, 
community office (koinotita) and Agrotoleschi Hall in Marpissa. Sat 12/1 
9am-1pm & 5-8.30pm, Sun 13/1 9am-2pm.  Info: 694-508-3520, http://
www.facebook.com/groups/186791289229/
 
13 Jan, 11am, XON (Folkdance Group of Naoussa) hike from Paroikia 
through Kalami, Dilio, Schismata, windmills, Mycenaean Acropolis, 
Kolymbithres to Monastiri starting from the NOP building, Livadia, Paroikia. 
Medium difficulty, approx. 3.5 hours. Dress comfortably and bring water. 
Info: 697-475-7611,  info@paros-xon.gr
 
13 Jan, 7.30pm, Movie “Salmon Fishing in the Yemen” (Ψαρεύοντας σο-
λομούς στην Υεμένη) at the Nireas Hall, Naoussa.
http://www.youtube.com/watch?v=CjLcdFDUPQI
 
16 Jan, 5pm, Esperinos at Ag. Antonios, Marpissa.
 
17 Jan, 7.30am, Aghios Antonios feast day celebrated at the monastery 
of Ag. Antonios on Kefalos hill near Marpissa. Info: Papa Nikolas 22840-
41831, 693-790-2350.
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.1606755049747.91560.126
2298360&type=3
 
26-27 Jan, Women’s Kundalini Yoga Weekend at Tao’s Center, Ambelas. 
Info: 22840-28882,www.taos-greece.com
http://www.facebook.com/events/375861592503176/
 

WARNING:  
Telephone scam - many people on Paros and Antiparos have received 
telephone calls recently (in English) from  people claiming to be an 
employee of “Microsoft Windows Company.”  They say they have been 
receiving messages from your computer that it has been running slowly 
and that they are able to fix it.  They may ask for access to share your 
computer and install some software to speed it up.  They also ask for your 
bank details to pay for the software!  Do not give them any information and 
just hang up the telephone.  You can read more about this scam at: http://
www.pcadvisor.co.uk/how-to/security/3378798/microsoft-phone-
scam-dont-be-victim/

Στον αξέχαστο Γεώργιο Ρούσσο - Κοντογιώργη
Γεννήθηκε στις 28/12/1938 στο γραφικό χω-

ριό Κώστος της Πάρου και ήταν το πρώτο από 
τα οκτώ παιδιά της οικογένειας Πέτρου και Γαρυ-
φαλλιάς.

Άνθρωπος ζωηρός και πανέξυπνος από τα νε-
ανικά του χρόνια με ελάχιστες γραμματικές γνώ-
σεις, αλλά με μεγάλη διορατικότητα, που άρχισε 
να διαφαίνεται από νωρίς. Από μικρός εργαζόταν 
στα κτήματα και στα ζώα που διατηρούσε η οικο-
γένειά του, για να συνεισφέρει κι αυτός στη δια-
βίωσή της.

Το 1966 μεταβαίνει στην Αθήνα, όπου άρχισε να 
εργάζεται ως βοηθός σε μαστόρους της εποχής, 
σε οικοδομικές εργασίες και μάλιστα έγινε περιζήτητος. Εκεί, παντρεύτηκε 
την ΑΡΣΕΝΙΑ ΡΟΥΣΣΟΥ με την οποία απέκτησαν τρία αγόρια, το Ζαχαρία, 
τον Πέτρο και τον Παναγιώτη. Μετά από μικρό χρονικό διάστημα παραμο-
νής του στην Αθήνα, επανήλθε στην Πάρο, όπου δημιούργησε το δικό του 
συνεργείο και ξεκίνησε μια μεγάλη σταδιοδρομία, πάντοτε πρωτοπόρος,  
ακολουθώντας τη μεγάλη του αγάπη, την οικοδομή. Με την ενηλικίωση 
των παιδιών του, δημιούργησε την εταιρεία κατασκευών «ΚΟΝΤΟΓΙΩΡ-
ΓΗΣ Ο.Ε» η οποία, σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μπήκε στο χώρο του 
έτοιμου σκυροδέματος και μετατράπηκε σε ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΚΟ-
ΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΜΠΕΤΟΝ EXPRESS) στην οποία διετέλεσε πρόεδρος έως το 
2005. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρόεδρος, η εταιρεία κατασκεύα-
σε και λειτούργησε το ξενοδοχείο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ στη Νέα Χρυσή Ακτή 
της Πάρου. Κατόπιν αποσύρθηκε, περνώντας τον ελεύθερο χρόνο του με 
αγροτικές καλλιέργειες. 

Το 2008 αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το νησί του, τα παιδιά του, τα 10 
εγγόνια του και όλους όσους αγαπούσε και να εγκατασταθεί στην Αθήνα, 
λόγω νεφρικής ανεπάρκειας. Απεβίωσε την 1η Ιανουαρίου 2013.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει και η μεγάλη του προσφορά 
στην τοπική κοινωνία της Πάρου ας κρατήσει αξέχαστη τη μνήμη του. 

Τέλος, η οικογένεια του Γεωργίου Ρούσσου - Κοντογιώργη, εκφράζει 
τις θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες της στο Σεβασμιότατο Μητροπολίτη 
Παροναξίας, το Δήμαρχο Πάρου, τους ιερείς και όλους όσους συμμετεί-
χαν στη θλίψη τους για το χαμό του προσφιλούς τους συζύγου, πατέρα και 
παππού.

Βασιλόπιτα
Η Τοπική Κοινότητα Λευκών, ο σύλλογος «ΥΡΙΑ» και το 

1ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων, κόβουν την πρωτοχρονιά-
τικη πίτα τους στο Κοινοτικό Μέγαρο Λευκών. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12/1 στις 6 το απόγευμα.

 

Ευχαριστήριο
Ο Διευθυντής του Γυμνασίου Νάουσας, κ. Ηρ. Χατζό-

πουλος, με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Δημοτικής 
Κοινότητας Νάουσας, κ. Γ. Μπαρμπαρήγο, σημειώνει: «Κύ-
ριε Μπαρμπαρήγο, ευχόμενος Καλή Χρονιά για το Νέο Έτος 
2013, σας ευχαριστούμε θερμά για την ευαισθησία που εί-
χατε, ανταποκρινόμενος σε σχετικό αίτημά μας, να διαθέσετε 
υπαλλήλους της Δ. Κοινότητας Νάουσας, οι οποίοι προέβη-
σαν στον υδροχρωματισμό συντήρησης των αιθουσών διδα-
σκαλίας του σχολείου μας. Με τον τρόπο αυτό πραγματοποι-
ήθηκε μια αναγκαία και χρηστική συντήρηση του εσωτερικού 
του διδακτηρίου και αποφεύχθηκε μια καθόλου ευκαταφρό-
νητη δαπάνη».

Κινηματογράφος
Την ταινία «Ψαρεύοντας σολομούς στην Υεμένη» θα πα-

ρουσιάσουν οι κινηματογραφικές λέσχες των πολιτιστικών 
συλλόγων «Αρχίλοχος» και «Νηρέας», στις αίθουσες τους. 
Στην Παροικιά, η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Παρα-
σκευή 11/1 στις 20:45 και στη Νάουσα, την Κυριακή 13/1 
στις 19:30. Η ταινία είναι του σκηνοθέτη Λάσε Χάλστρομ και 
πρωταγωνιστούν οι: Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, Έμιλι Μπλαντ, 

Κριστίν Σκοτ-Τόμας. Η υπόθεση της πολύ καλής ταινίας 
ξεκινάει όταν ένας Βρετανός ειδικός στην αλιεία και μια 
σύμβουλος επιχειρήσεων αναλαμβάνουν να υλοποιήσουν 
το παράτολμο και δαπανηρότατο σχέδιο ενός σεΐχη για ψά-
ρεμα σολομού στην έρημο της Υεμένης.

Δωρεάν εξετάσεις 
Ο Σύλλογος Γυναικών Μάρπησσας, σε συνεργασία με την 

Τοπική Κοινότητα Μάρπησσας και τη στήριξη του Μητρο-
πολιτικού Κοινωνικού Ιατρείου Ελληνικού θα φέρουν κλι-
μάκιο γιατρών στις 12-13/1/2013 αποτελούμενο από ένα 
παιδίατρο, ένα καρδιολόγο και ένα ορθοπεδικό. Οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν το κλιμάκιο των για-
τρών στην Αγροτολέσχη και την Κοινότητα Μάρπησσας, το 
Σάββατο 12/1 από τις 9 το πρωί έως τις μία το μεση-
μέρι και από τις 5 το απόγευμα ως τις 8:30 το βράδυ. 
Επίσης, την Κυριακή 13/1 από τις 9 το πρωί έως τις 2 
το μεσημέρι.

 

Πεζοπορία
Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας διοργανώνει πεζοπο-

ρικό περίπατο την Κυριακή 13 Ιανουαρίου στη διαδρομή 
Παροικιά (με σημείο συνάντησης το Ναυτικό όμιλο στις 11 
π.μ.) - Καλάμι - Δήλιο - Σχίσματα - γεννήτριες - Μυκηναϊ-
κή Ακρόπολη - Κολυμπήθρες - Μοναστήρι. Η διάρκεια της 
διαδρομής είναι 3,5 ώρες. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 
φροντίσουν ώστε να υπάρχουν αυτοκίνητα τόσο στην αφε-
τηρία, όσο και στο τέλος της διαδρομής. Για περισσότερες 
πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να καλούν στο 6974-757611.

Συντονιστικό Φορέων
Την Παρασκευή 11 Ιανουαρίου, στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα συ-

νεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, το Συντονιστικό Φορέων 
του νησιού μας θα συνεδριάσει. Θέμα της συνεδρίασης θα είναι οι επόμε-
νες ενέργειες στον αγώνα για τη διεκδίκηση της λύσης στα προβλήματα 
υγείας.



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

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

ικ
οι

νω
νί

α 
σα

ς
εκτύπωση

internet

διαφήµιση

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)

τ: 22840 28025 & 53555

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

www.dounai-lavein.gr


