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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερεια-
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Με τούτα και με ’κείνα, φθάσαμε αδέλφια εις τας 
εκλογάς! Απ’ όλα είχαμε στην προεκλογική περίο-
δο. Από αφωνίες ελέω μηδενικής γνώσης, έως και 
μοίρασμα προεκλογικού υλικού από Πακιστανούς! 
Ναι, ναι! Το είδαμε κι αυτό την περασμένη Τρίτη, 
στην Παλιά Αγορά Παροικιάς (ονόματα δε λέμε, 
υπολήψεις δε θίγουμε).

Προς κ. Μ. Κωβαίο, ενταύθα: Αγαπητέ κύριε. 
Όλα τα κατάπια αυτή την προεκλογική περίοδο, 
ένεκα της ανθρώπινης συμπάθειας που τρέφω διά 
εσάς. Αυτό που δεν καταπίνεται με τίποτα όμως, εί-
ναι αυτά που είπατε εις τας Αθήνας –που λέξη δεν 
βγάλατε στην ομιλία σας και αφήσατε άλλους να τα 
πουν- περί κιτρινισμού. Ως γνωστόν αγαπητέ κύ-
ριε, για μία Πα-
ναθηναϊκή ιδέα 
ζούμε. Άκου 
κιτρινισμό; Δεν 
γνωρίζετε πως 
είμαστε βαμ-
μένοι πράσινοι! 
Πα, πα, πα. Πι-
πέρι στο στόμα 
την επόμενη 
φορά.

Κουίζ: Πόσοι 
εκ των υποψη-
φίων συμβού-
λων του κ. Κω-
βαίου μένουν 
μόνιμα στην 
Πάρο και δεν είναι Παριανοί του 15Αύγουστου; Α 
και να μην το ξεχάσω. Σ’ αυτό το σπουδαίο προ-
εκλογικό σας πρόγραμμα -που μας ξετρέλανε με 
τις απόλυτες προτάσεις σας της μιας σειράς και το 
απόλυτο τίποτα, περί του τρόπου που θα υλοποιη-
θούν- ξεχώρισε η μέλισσα στο εξώφυλλό σας. Μέ-
χρι που αρχικά νόμιζα πως είναι διαφημιστικό με-
λισσοκομικής εταιρείας. Πάντως, για να γνωρίζετε, 
το σήμα της μέλισσας το χρησιμοποιούσε και ο μα-
καρίτης Σπ. Μαρκεζίνης στο φιλοχουντικό κόμμα 
των «Προοδευτικών». Προφανώς είναι σύμπτωση.

Ακούστε τώρα και μια ιστορία, με το κόμμα των 
«Προοδευτικών», του Σπυρέτου –που άσχετα, λά-
τρευε και μία άλλη «προοδευτική» υπουργίνα από 
τις Κυκλάδες και εσχάτως έχει αγκιστρωθεί στην 
Πάρο-. Οι «Προοδευτικοί» λοιπόν, του Μαρκεζίνη, 
ιδρύθηκαν για πρώτη φορά το 1956. Μετά από δι-
άφορες περιπέτειες και αποτυχημένες εκλογικές 
συμμετοχές, έσκασαν πάλι μύτη το 1981 προ-
σπαθώντας να καλύψουν το χώρο της λεγόμενης 
ακροδεξιάς. Στις βουλευτικές εκλογές απέτυχαν, 
αλλά στις ευρωεκλογές εξέλεξαν ένα βουλευτή. 
Μόνο, που… το κόμμα δεν φημιζόταν και πολύ για 
τη διείσδυσή του σε μικρές ηλικίες. Από 70 χρονών 
και πάνω ήταν τα στελέχη του… Έτσι, μέσα στην τε-
τραετία που είχαν έδρα στην ευρωβουλή, άλλαξαν 
τρεις βουλευτές. Ο λόγος; Οι βουλευτές αποδήμη-
σαν κατά τη θητεία τους στον άλλον κόσμο!!! 

Επανερχόμαστε μετά τα ιστορικά στοιχεία, στο 

πιο μεγάλο κόμμα όλων των εποχών, κυρίες και 
κύριοι. Μιλάμε για το ΠΑΝ.ΚΙ. Το κόμμα των κομ-
μάτων, ΠΑΝ.ΚΙ., δηλαδή Παναθηναϊκό Κίνημα, με 
τα τριφύλλια για σήμα κλπ κατεβαίνει και πάλι να 
διεκδικήσει την ψήφο σας. Την περασμένη Τρίτη 
έκανε και την εμφάνισή του στην Πάρο, όπου η 
αρχηγάρα των βάζελων του νησιού μας, Κώστας 
Πατέλης, μοίραζε προεκλογικό υλικό του κόμμα-
τος. Με τα τριφύλλια και τα όλα του το προεκλογι-
κό υλικό. Αλόχα!

Την ίδια στιγμή, που ο Πατέλαρος μου παρέδιδε 
προσωπικά προεκλογικό υλικό του υπερκόμματος 
των κομμάτων, τι λέτε πήρε το μάτι μου στο λιμάνι 
Παροικιάς; Όλος ο συνδυασμός Μάρκου -με τον 

ίδιον να δίνει 
το παρόν στην 
κεφαλή των 
τ ρ α π ε ζ ι ώ ν - 
είχε αράξει στο 
παλιό κοινοτικό 
καφενείο και τα 
έλεγε. Μιλάμε 
τώρα για ανοι-
χτή συνάντηση 
στην οποία συ-
ζητούσαν περί 
των εκλογών. 
Θύμιζε ανοιχτή 
συνέλευση η 
ιστορία. Προ-
σωπικά δεν με 

χαλάει καθόλου. Γιατί; Να κονομάνε κανένα ευρω-
πουλάκι και τα μαγαζιά της Παροικιάς.

Αυτοί πάντως βρε παιδιά που θα πάθουν ένα 
κάτι μετά τις εκλογές, θα είναι οι καταστηματάρχες 
της πλατείας Μαντούς στην Παροικιά. Οι σύντροφοι 
της ΚΕΠΟΣΑ είναι άρχοντες. Που τους χάνεις, που 
τους βρίσκεις, όλο στις καρέκλες των μαγαζιών 
της πλατείας είναι αραγμένοι. Τώρα, πότε κάνουν 
ψήφους, εις Θεός γνωρίζει. Εκτός και αν το κουπί 
στο συνδυασμό το τραβάνε δυο-τρία άτομα και οι 
υπόλοιποι βυζαντινολογούν πέριξ της πλατείας.

Περιμέναμε τη Λίλα,, πως και πως και αυτή με 
το που έσκασε μύτη την περασμένη Δευτέρα στην 
Πάρο και την Αντίπαρο, πήρε αγκαζέ τον Χουλιάρα 
και γύρναγε για ψήφους. Μάλιστα. Εμείς γράφουμε 
ολόκληρα σεντόνια για τη Λίλα και αυτή γύρναγε 
με το Χουλιάρα. Αν ξαναδώ «αποκλειστικότητα» 
Λίλας με Χουλιάρα, τέρμα! Ψήφο, δεν ματαβλέπει.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Inside Information
Μόνο μία περίπτωση υπάρχει για να βγει δή-

μαρχος ο Μάρκος. Να πάρει 50+1 από την πρώτη 
Κυριακή. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις -και με 
όποιον από τους τρεις είναι αντίπαλος τη δεύτερη 
Κυριακή-, χάνει. Και βέβαια, το σενάριο, μόνο δύ-
σκολο δεν είναι. Η πραγματική προεκλογική περί-
οδος αρχίζει την Κυριακή το βράδυ. Θυμηθείτε με 
μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής.

Η θέση μας

Ώρα ευθύνης
Σε λίγες ώρες καλούμαστε με την ψήφο μας να επι-

λέξουμε τους νέους δημάρχους και τα νέα δημοτικά 
συμβούλια για την επόμενη πενταετία. Καλούμαστε 
να αποφασίσουμε για την πορεία των νησιών μας, την 
πορεία της τοπικής οικονομίας, να αποφασίσουμε για 
το μέλλον το δικό μας και των παιδιών μας.

Ολοκληρώνονται μια «παράξενη» προεκλογική πε-
ρίοδο. Το βάρος των συνεπειών της πολιτικής των 
συγκυβερνήσεων, τα αδιέξοδα που έχουν συσσω-
ρευτεί στο σύνολο σχεδόν του πληθυσμού μας είναι 
η αιτία της απαξίωσης της πολιτικής ζωής, ακόμα και 
αυτού του δημοκρατικού δικαιώματός μας, δηλαδή, 
των εκλογών.

Η ΦτΠ στα πλαίσια των δυνατοτήτων της και με 
σεβασμό στους αναγνώστες της, προσπάθησε να 
ενημερώσει για τις θέσεις, τα προγράμματα και τις 
δεσμεύσεις όλων των συνδυασμών που διεκδικούν 
την ψήφο μας.

Με βάσει την αρχή «σωστός πολίτης-ψηφοφόρος 
είναι ο ενημερωμένος» απευθυνθήκαμε σ’ όλους 
χωρίς εξαιρέσεις. Δυστυχώς δυο νέοι σχηματισμοί, 
ένας στη Πάρο και ένας στην Αντίπαρο δεν ανταπο-
κρίθηκαν. Προτίμησαν τη σιωπή από τη δημοκρατική 
πολιτική αντιπαράθεση. Προτίμησαν την απαξίωση 
της εκλογικής διαδικασίας από την υπεύθυνη ενημέ-
ρωση των ψηφοφόρων. Προτίμησαν το «μαύρο» και 
τις υπόγειες παρασκηνιακές δραστηριότητες από το 
«όλα στο φως». Δεν σας σεβάστηκαν και η ανταμοιβή 
τους πρέπει να είναι ανάλογη.

Τώρα, είναι η ώρα της ευθύνης του πολίτη-ψηφο-
φόρου.

Η προϊστορία του κάθε υποψήφιου είναι το πρώτο 
κριτήριο για την απόφαση μας.

Οι δεσμεύσεις τους που εδράζονται σε πραγματικά 
δεδομένα και όχι η ψεύτικη προεκλογική υποσχεο-
λογία, επίσης, είναι ένα σοβαρό κριτήριο για την επι-
λογή μας.

Η θέση του επικεφαλής της κάθε παράταξης και 
του επιτελείου του για  τα δεινά που έχουν ενσκή-
ψει πάνω στο λαό μας συνέπεια  των πολιτικών που 
έχουν επιβάλει στη χώρα μας το ΔΝΤ, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και οι συγκυβερνήσεις, πρέπει να μας απα-
σχολήσει πολύ σοβαρά πριν την τελική επιλογή μας.

Οι ώρες είναι κρίσιμες και η ευθύνη μας πολύ με-
γάλη. Καλή ψήφο για το καλό του τόπου μας.

Λαουτάρης



ΠΡΑΞΕΙΣ & ΕΡΓΑ 2011-2014
...πάµε µπροστά

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η κρίση έχει κτυπήσει την πόρτα όλων µας. Καθηµερινά δοκιµάζονται 
σκληρά όλοι οι πολίτες. Κάθε εργαζόµενος (σε δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα), 
κάθε επαγγελµατίας, αγρότης και βιοτέχνης, κάθε οικογένεια αλλά και τα 
άτοµα τρίτης ηλικίας, υποφέρουν και βιώνουν ολοένα και δυσκολότερες 
συνθήκες. 

Σήµερα παρά ποτέ η µέριµνα για την υγεία, η κοινωνική πρόνοια και η 
αλληλεγγύη αποτελούν επιτακτική ανάγκη. Η ανακούφιση των πολιτών, η 
βελτίωση της καθηµερινότητας και η επίλυση των καθηµερινών προβλη-
µάτων  είναι κύριοι στόχοι και προτεραιότητες µας για την νέα ∆ηµοτική 
περίοδο.

Συνεχίζοντας το κοινωνικό έργο που προσφέρουν τόσο η Κ∆ΕΠΑΠ όσο 
και ιδιαίτερα το Νοµικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης 
του ∆ήµου, αλλά και εµπλουτίζοντάς το µε νέες δράσεις, προσπαθούµε να 
µεγιστοποιήσουµε την κοινωνική µας προσφορά και να βελτιώσουµε τις 
δοµές υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής µέριµνας για όλους τους συµπο-
λίτες µας.

• Συνέχεια του αγώνα για στελέχωση και εξασφάλιση υλικοτεχνικής υπο-
δοµής του Κέντρου Υγείας Πάρου
• Συνέχιση λειτουργίας Υγειονοµικού Αεροσκάφους (σε συνεργασία µε το 

Βελέντζειο Ίδρυµα)

Κ∆ΕΠΑΠ
• Βρεφονηπιακοί σταθµοί
• Παιδικοί Σταθµοί
• Βοήθεια Στο Σπίτι
• Κέντρα ηµερήσιας φροντίδας ηλικιωµένων (Κ.Η.Φ.Η.)

Ν.Π.∆.∆. Κ.Π.Π.Α.
• ∆ηµιουργία Κοινωνικού Φαρµακείου
• ∆ηµιουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου
• ∆ηµιουργία Κοινωνικού Ιατρείου
• Κ.Α.Π.Η.
• Παιδικοί σταθµοί
• Συµµετοχή σε προγράµµατα χρηµατοδότησης
• Συνεργασία µε Ίδρυµα Σταύρος Νιάρχος
• Συνεργασία µε «Μονάδα για το παιδί» του Σπ. ∆οξιάδη
• Συνέχιση λειτουργίας του Τοπικού ∆ικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης
• Συνέχεια της συνεργασίας µε αλιείς για την προσφορά ψαριών σε άπορες οικο-

γένειες, στο Γηροκοµείο, στα συσσίτια του Ι.Π. Εκατονταπυλιανής και στο ΑΜΕΑΙ
• Συνέχεια της συνεργασία µε την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για την εξα-

σφάλιση τροφίµων σε χαµηλού εισοδήµατος οικογένειες.
• Συνέχεια της συνεργασία µε σούπερ µάρκετς, φούρνους και ζαχαροπλα-

στεία για την εξασφάλιση ειδών για προσφορά σε αναξιοπαθούντες συµπολίτες
• Συνέχεια της συνεργασία µε την Μ.Κ.Ο. «Μπορούµε»
• Συνέχεια της συνεργασία µε τα σούπερ µάρκετ «ΑΒ» µε το «καλάθι τροφίµων»
• Συνέχεια της συνεργασίας µε την «ΕΠΑΨΥ» και το πρόγραµµα «ΘΗΣΕΑΣ»

Το ανθρώπινο πρόσωπο του Δήµου
Αλληλεγγύη και ανθρωπιά

Στόχος µας η βελτίωση της ζωής & της καθηµερινότητας των πολιτών 
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Δήλωση N. Σαρρή
Από τον επικε-

φαλής της ΚΕΠ-
ΟΣΑ κ. Νίκο 
Σαρρή ζητήσαμε 
μία τελευταία 
δήλωσή του 
πριν το άνοιγμα 
των καλπών για 
τις δημοτικές 
εκλογές.

Η δήλωση του 
κ. Σαρρή, έχει ως εξής:

«Το πελατειακό σύστημα Κωβαίου-Βλαχογιάννη κατα-
δίκασε την Πάρο σε πολύχρονη αδράνεια. Όλα αυτά τα 
χρόνια το νησί μας οδηγήθηκε σταδιακά σε οικονομική 
και κοινωνική απαξίωση.

Η επιλογή του ίδιου συστήματος, είτε δια του κ. Κω-
βαίου είτε δια του κ. Βλαχογιάννη, δεν πρόκειται να 
οδηγήσει πουθενά. Η σύνθεση των ψηφοδελτίων τους 
δεν αφήνει καμία αμφιβολία ότι από μέρους τους δεν 
υπάρχει καμία διάθεση αυτοκριτικής και στροφής προς 
την ανθρώπινη ποιότητα που διαθέτει το νησί μας μένει 
αναξιοποίητη. Στη δική μας κίνηση το στοίχημα της ποιό-
τητας σε ανθρώπινο δυναμικό το έχουμε κερδίσει.

Σε αυτές τις κρίσιμες εκλογές, οι οποίες θα καθορί-
σουν την από δω και πέρα πορεία της Πάρου, δύο είναι 
οι επιλογές:

- ή συνεχίζουμε την ίδια πορεία και μάλιστα υποβαθ-
μισμένη

- ή την ανατρέπουμε τώρα.
Το πλειοψηφικό υπέρ της παράταξής μας ρεύμα που 

δημιουργήθηκε κατά την προεκλογική περίοδο εκφράζει 
την μεγάλη ανάγκη όλων των παριανών, ανεξαρτήτως 
κομματικής τοποθέτησης, για αλλαγή πορείας. Η νίκη 
της ΚΕΠ-ΟΣΑ σ’ αυτές τις εκλογές θα δώσει στην παρια-
νή κοινωνία την αισιοδοξία για ένα νέο ξεκίνημα».

Παρασκευή 16 Μαΐου 2014Πριν την κάλπη

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά Άγουρος Άγγελος
Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά

Καταπόδης Φάνης

Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος

Α ρ χ ι τ έ κ τ ω ν  Μ η χ α ν ι κ ό ς

χωρίς µελέτες,
έργα δε γίνονται

σ χ ε δ ι α σ µ ό ς  |  κ α ι ν ο τ ο µ ί α  |  π ρ ο ο π τ ι κ ή

Δήλωση
Κ. Ροκονίδα

Από τον επικεφαλής του συνδυασμού «Λαϊκή Συσπεί-
ρωση», κ. Κώστα Ροκονίδα, η Φ.τΠ. ζήτησε μία τελευ-
ταία δήλωσή του πριν την ψηφοφορία της Κυριακής 18 
Μαΐου 2014.

Η δήλωση του κ. Κ. Ροκονίδα, έχει ως εξής:
«Λίγα 24ωρα πριν από τις εκλογές,
- Θυμηθείτε τι σας έλεγαν πριν από τέσσερα χρόνια, τι 

έπραξαν αυτά τα χρόνια και τι σας υπόσχονται και πάλι.
- Αναρωτηθείτε γιατί οι αντίπαλοι έγιναν φίλοι και στη 

συνέχεια πάλι εχθροί; Τι εξυπηρετεί η αντιπαλότητα τους 
και τι σχέση έχει με τα δικά σας συμφέροντα;

- Μήπως είδατε να ανταποκρίνονται στην καθημερινό-
τητα, την ποιότητα ζωής, τα απαραίτητα έργα υποδομής, 
τη «ταυτότητα» και την οικονομία του νησιού μας; 

- Μήπως μπήκαν μπροστά και ενδιαφέρθηκαν για τα 
χαράτσια, τη δημόσια υγεία, παιδεία, τις λειψές και πα-
νάκριβες συγκοινωνίες, τους είδατε να ενδιαφέρονται 
για τα λουκέτα στα μικρομάγαζα, την ανασφάλεια, την 
ανεργία, το μαράζωμα των ανθρώπων και του τόπου; 

- Μήπως είδατε να νοιάζονται για την νεολαία που 

λόγω της ανεργίας γυρίζει στην οικογενειακή στέγη και 
«κυνηγάει» το ψευτομεροκάματο; 

- Μήπως σας είπαν τίποτα για την καταστροφή  που 
προβλέπεται αν γίνουν πράξη οι «πράσινες επενδύσεις» 
στις ανεμογεννήτριες ή για το ξεπούλημα των αιγιαλών 
σε ιδιώτες;

- Μήπως από κυβερνήτες του τόπου που έλεγαν ότι θα 
γίνουν για να λύνουν προβλήματα, είναι υπηρέτες  μιας 
πολιτικής που είναι απέναντι στα πραγματικά σας συμ-
φέροντα; 

Αναρωτηθείτε ποιες είναι οι αρχές και τα πιστεύω 
τους, όταν στο όνομα της εξουσίας όλοι μα όλοι εκτός 
από εμάς είχαν μεταξύ τους «αλισβερίσι».

Εμείς πριν από τέσσερα χρόνια σας είπαμε τι θα συμ-
βεί, αναδείξαμε τα προβλήματα μέσα και έξω από το Δη-
μοτικό Συμβούλιο, κάναμε  και έχουμε προτάσεις και τη 
θέληση να πάμε τα πράγματα μπροστά. 

Εμείς σας λέμε, ότι σε αυτές τις εκλογές κρίνεται με 
τι όρους θα παλέψουμε για τη ζωή μας, από τι θέση θα 
αντιμετωπίσουμε τα χειρότερα που έρχονται, αν θα ανοί-
ξουμε δρόμο για την ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊ-
κών αναγκών ή αν θα αφήσουμε κι άλλα χρόνια να πάνε 
χαμένα.

Με τη ψήφο σας στην «Λαϊκή Συσπείρωση» δώστε 
απάντηση στους «ανεξάρτητους» και τους «αυτοδιοικη-
τικούς», ότι αυτή τη φορά δεν σας ξεγελάνε με τα ρου-
σφέτια, τις υποσχέσεις και τα μεγάλα λόγια .

Μη χαραμίσετε την ψήφο σας, μην υποκύψετε στις πι-
έσεις, τους εκβιασμούς, στη πολιτική αφέλεια, στις αυ-
ταπάτες  και τα ψευτοδιλήμματα της τελευταίας στιγμής.

Δεν χρειαζόμαστε παλιούς ή φρέσκους υπαλλήλους 
της πολιτικής που μας έφερε εδώ. Χρειάζεται εσείς 
εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες, 
ψαράδες, νεολαίοι να πιστέψετε στη δύναμη σας και να 
βάλουμε όλοι μαζί εμπόδια στη πολιτική που μας ισοπε-
δώνει σήμερα, για να ανοίξουμε το δρόμο της ανατρο-
πής της αύριο».

Κλείστε τα αυτιά σας στους «καλοθελητές. Το θετικό 
εκλογικό αποτέλεσμα για την «Λαϊκή Συσπείρωση», ξέ-
ρετε ότι θα είναι η δική σας νίκη, με εσάς και τα προβλή-
ματα σας στο προσκήνιο».

Μ. Κωβαίος:
Ο διάλογος πολώνει

Την ώρα που έκλεινε η ύλη της εφημερίδας μας ο κ. 
Κωβαίος, με δελτίο τύπου «εξηγούσε» την αφωνία του.

Συγκεκριμένα, σε δελτίο τύπου που κυκλοφόρησε το 
μεσημέρι της Τετάρτης 14 Μαΐου 2014, ο κ. Κωβαίος με 
πρωτοφανή τρόπο προσπαθούσε να δικαιολογήσει τη 
μη συμμετοχή του στο διάλογο που προκλήθηκε είτε 
από τον κ. Βλαχογιάννη, είτε από την εφημερίδα μας. 

Αυτή η άρνηση του κ. Κωβαίου έχει προκαλέσει πά-
μπολλες αντιδράσεις στους άλλους τρεις δημοτικούς 

συνδυασμούς που μετέ-
χουν στις εκλογές και στους 
πολίτες του νησιού μας.

Έτσι, στο δελτίο τύπου 
μεταξύ άλλων γράφει:

«[...] Οι αντιπαραθέσεις 
(δηλαδή τα debates), πολώ-
νουν, παραπλανούν, µετα-
τοπίζουν την προσοχή των 
πολιτών από τα πραγµατικά 
προβλήµατα του νησιού, δεν 
προάγουν τον δηµόσιο διά-

λογο και τη γόνιµη συναίνεση της κοινωνίας προς την κα-
τεύθυνση της επίλυσης των πραγµατικών προβληµάτων 
του τόπου.

Χρειάζεται κοινή προσπάθεια για την εξεύρεση λύσε-
ων σε προβλήµατα, που εξαιτίας της κακής διαχείρισης, 
έχουν συσσωρευτεί στον τόπο τα τελευταία χρόνια. Χρει-
άζονται πράξεις στο Τώρα και όχι εστίαση σε στείρες αντι-
παραθέσεις, για τις αντιπαραθέσεις.

Ευχαριστούµε τους συµπολίτες µας που µαζί µας µοι-
ράζονται τις σκέψεις µας αυτές. Αφήνουµε οριστικά πίσω 
µας το παρελθόν και απαντάµε δυναµικά µε Πράξεις στο 
παρόν από την εποµένη κιόλας των εκλογών της 18ης 
Μαΐου (...)». 

Σημ.: Αυτό  που η αρχαία δημοκρατία της Αθήνας, δί-
δαξε ολόκληρη την ανθρωπότητα, δηλαδή, το δημοκρα-
τικό διάλογο, ο κ. Κωβαίος προσπαθεί να το ακυρώσει 
για να καλύψει τις προσωπικές του αδυναμίες και την 
έλλειψη θέσεων. 
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Αντιπαριώτες και Αντιπαριώτισσες,

µετά από µια τετραετή θητεία, ως δηµοτικός σύµβουλος στο συνδυασµό του 
∆ηµάρχου µας, Γιάννη Λεβεντάκη, αποφάσισα και πάλι να θέσω υποψηφιότητα 
και να στηρίξω τον συνδυασµό που άνοιξε δρόµο έργων και ανάπτυξης στην 
Αντίπαρο. 
Όλα αυτά τα χρόνια προσπάθησα µε αµείωτο ενδιαφέρον και θέληση να εξυπη-

ρετώ, µέσα από όποια αρµοδιότητα µου ανατεθεί, τον συνάνθρωπο, τον πολίτη. 
Οι στόχοι και τα έργα που υποσχεθήκαµε να υλοποιήσουµε την προηγούµενη 

τετραετία στον τοµέα την καθαριότητας, ήταν η καθηµερινή µου έννοια, αφού είχα 
και την ευθύνη. Με το ίδιο µεράκι έδινα το παρόν όπου και όποιος από την δηµο-
τική αρχή ζητούσε να δουλέψουµε για την υλοποίηση έργων. 
Είµαι έτοιµος και αποφασισµένος να είµαι και πάλι δίπλα σε ΟΛΟΥΣ, µαζί µε το 

συνδυασµό του κ. Γιάννη Λεβεντάκη, για να ολοκληρώσουµε το έργο που ξεκινή-
σαµε και θα αλλάξει ριζικά την εικόνα της Αντιπάρου, θα αναβαθµιστεί η ποιότητα 
της ζωής µας µε την ολοκλήρωση του προγράµµατος των έργων. 

Με εκτίµηση, 
Παρασκευάς Κουβαράς 

Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Π.Ε. ΠΑΡΟΥ (Πάρος, Αντίπαρος)

Γουρδούκης Ηλίας
Συνταξιούχος Καθηγητής
Μαθηµατικών ∆/θµιας Εκπαίδευσης

Γρίσπος Κωνσταντίνος
Πολιτικός Μηχανικός

Ντόλκας ∆ηµήτριος
Ελεύθερος Επαγγελµατίας
(Παραγωγικός Τοµέας)

Νησιωτική Ανατροπή
Υποψήφιος Περιφερειάρχης Μπενέτος Σπύρου
για τη νησιωτικότητα, την κοινωνική συνοχή την οικολογία & τη δηµιουργικότητα,

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ Π.Ε. ΠΑΡΟΥ (Πάρος, Αντίπαρος)

Γιάννης Λεβεντάκης:
 Ώρα υπεύθυνης επιλογής

Συμπατριώτες Αντιπαριώτες,

Σε δύο μέρες καλούμαστε όλοι μπροστά στις κάλπες να αποφασίσουμε για την πο-
ρεία και το μέλλον του νησιού μας για τα επόμενα χρόνια.

Η πενταετία που έρχεται είναι κρίσιμη γιατί μέσα σε δύσκολη οικονομική συγκυρία 
για τη χώρα, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε τα έργα που έχουν 
ξεκινήσει, να βρούμε πόρους για όσα πρέπει να γίνουν ακόμα, να τολμήσουμε ρή-
ξεις με συμφέροντα και να δράσουμε αποτελεσματικά, έτσι ώστε να συνεχίσουμε την 

πρόοδο και την ανάπτυξη του τόπου μας.
Η αναβάθμιση του νησιού μας για να πετύχει και να ωφελήσει τους κατοίκους του 

πρέπει να υποστηριχτεί από σοβαρές και αποτελεσματικές ηγεσίες με σαφές σχέδιο, 
συγκροτημένους στόχους και υπεύθυνους χειρισμούς.

Κάτι που δεν μπορεί να γίνει από τον άλλο συνδυασμό που επίσης διεκδικεί την 
ψήφο μας.

Δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε τις  συνιστώσες του. Το έδειξε η πορεία τους και 
ως αντιπολίτευση. Επικεφαλής και δημοτικοί σύμβουλοι παραιτούνταν ο ένας μετά 
τον άλλο. 

Σε όλα τα έργα λειτουργούν μηδενιστικά.
Άλλα από αυτά τα καταψηφίζουν,  άλλα τα υπονομεύουν και τα υποβαθμίζουν.
Λυπάμαι, αλλά δεν μπορούμε να τους εμπιστευθούμε.   
Δεν μπορούμε να τους εμπιστευθούμε την τύχη του νησιού μας, των οικογενειών 

μας και των παιδιών μας.
Δεν θέλουν τις πλωτές!
Δεν θέλουν τις αφαλατώσεις!
Δεν θέλουν την αποχέτευση!
Δεν ήταν συμπαραστάτες μας στις προσπάθειες απεμπλοκής από τις δικαστικές δι-

αμάχες που προσπάθησαν να δημιουργήσουν τα μεγάλα συμφέροντα στα έργα πνοής 
για τον τόπο μας.

Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες,
Είναι η ώρα της σωστής και υπεύθυνης επιλογής!
ΔΕΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΖΟΜΑΣΤΕ
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑ-

ΠΤΥΞΗ-ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Η ΨΗΦΟΣ ΣΑΣ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΡΕΞΗ ΓΙΑ ΔΟΥ-

ΛΕΙΑ!
                        

ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ
Υποψήφιος Δήμαρχος



ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΗΞΗ

Ολοκληρώνεται ο  σχεδιασµός
της νέας έκδοσης 2014-2015

www . d o u n a i - l a v e i n . g r

Εσύ θα είσαι µέσα;
Αγ. Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη) | τ: 22840 28025 & 53555 | e: info@smileweb.gr
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Πιστεύω ότι το νησί µας θέλει νέους 
ανθρώπους, ακούραστους, µε όρεξη για 
δουλειά και έτοιµους να χαράξουν µια 
νέα πορεία αναδεικνύοντας τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά του.
Γεννήθηκα το 1982 στη Νάουσα και 

µεγάλωσα στον Πρόδροµο της Πάρου. 
Τελείωσα το γενικό Λύκειο Νάουσας και 
έπειτα ολοκλήρωσα την ειδικότητα 
«Τεχνικός Θερµικών & Υδραυλικών 
Εγκαταστάσεων» στο ΙEK Ακµή. Γνωρίζω 
αρκετά καλά αγγλικά και έχω παρακο-
λουθήσει σεµινάρια διαχείρισης συστη-
µάτων Η/Υ.
Την τελευταία δεκαετία εργάζοµαι ως θερµοϋδραυλικός. Επιπλέον, 

διατηρώ δυο καταστήµατα µε τουριστικά είδη στη Νάουσα και ασχολού-
µαι επαγγελµατικά µε την αµπελουργία και την οινοποιία.
Αγαπώ ιδιαίτερα τη γενέτειρά µου και γι' αυτό δέχτηκα µε µεγάλη χαρά 

να συµµετέχω ως υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος µε το ∆ηµοτικό 
Συνδυασµό «ΠΑΡΟΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ» ώστε σε συνεργασία µε τον 
επικεφαλής και υποψήφιο ∆ήµαρχο κ. Μάρκο Κωβαίο να εργαστούµε 
όλοι µαζί σκληρά για το καλό του τόπου µας.

ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Υποψήφιος ∆ηµοτικός Σύµβουλος

µε τον συνδυασµό «ΠΑΡΟΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ»

Αγαπητοί συµπολίτες και συµπολίτισσες της αγαπηµένης µας Πάρου. Ως 
πρόεδρος της κοινότητας Κώστου υπηρέτησα επί δώδεκα συναπτά έτη µε 
ζήλο και έκανα ότι ήταν δυνατό ώστε σήµερα να µην στερείτε τίποτα το 
χωριό. Την τελευταία περίοδο 2010-2014 ήµουν υποψήφιος µε το ψηφοδέλ-
τιο του Χρήστου Βλαχογιάννη όπου µε την τιµητική ψήφο των συµπολιτών 
µας εκλέχθηκα δηµοτικός σύµβουλος. 

Από την πρώτη κιόλας ηµέρα πρόθυµος προσέφερα τις υπηρεσίες µου 
αµισθί και χωρίς ανταλλάγµατα ανέλαβα την εκτέλεση ενός µεγάλου έργου, 
µετά από εντολή του δηµάρχου, την διάνοιξη του περιφερειακού δρόµου 
που τόσα χρόνια ήταν επιθυµία του παριανού λαού. Ολοκληρώσαµε την 
χαρτογράφηση οπού ξεκινά από την ένωση συνεταιρισµού και καταλήγει 
στον δρόµο του Καλαµιού προς γηροκοµείο. Ο δρόµος αυτός θα έχει πλάτος 
7 µέτρα και η ολοκλήρωση του έργου, όπως υποσχέθηκα θα λύσει πολλά 
προβλήµατα. Αυτή τη στιγµή οι εργασίες έχουν διακοπεί λόγω εκλογών 
όπου ο νόµος ρητά απαγορεύει οποιαδήποτε εργασία. 

Ο Χρήστος Βλαχογιάννης αναγνωρίζοντας τις µεγάλες µου προσπάθειες, 
µου έκανε την τιµή να µε προτείνει για δεύτερη φορά να είµαι υποψήφιος 
όπου και δέχτηκα. Εύχοµαι, ελπίζω και υπόσχοµαι προσωπικά για το καλό 
της Πάρου, εάν µας τιµήσετε µε την ψήφο σας, να συνεχίσουµε να εργαζόµα-
στε για την ανάδειξη της Πάρου ως ένα από τα πρωτοπόρα νησιά του τόπου 
µας.

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά
ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ομαδική αποδοκιμασία
Κωβαίου

Με αφορμή την άρνηση δημόσιας τοποθέτησης του κ. Μ. Κωβαίου, τόσο στην πρό-
σκληση-πρόκληση του κ. Βλαχογιάννη, όσο και της Φ.τΠ. υπήρξε αποδοκιμασία απ’ όλες 
τις υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις. Η αποδοκιμασία Κωβαίου εντάθηκε στη συνέχεια, 
καθώς ο μέχρι προ λίγων ημερών αντιδήμαρχος του νησιού μας έκανε κριτική στη θητεία 
της δημοτικής πλειοψηφίας, που ήταν μέλος της επί 4 χρόνια.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κωβαίος, σε ανακοίνωσή του με τίτλο: «Δέκα χρόνια απραξίας σε 
λιμενικά έργα. Μια δεκαετία χαμένη για τις βασικές υποδομές της Πάρου», υποστήριξε ότι 
4,5 περίπου ευρώ λιμνάζουν αναξιοποίητα στις τράπεζες, δίχως όμως να εξηγήσει τη δική 
του στάση και τι έπραξε ο ίδιος κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Η «Ενότητα»
Για όλα τα παραπάνω υπήρξαν αντιδράσεις. Η «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το 

Μέλλον», σημειώνει σε ανακοίνωσή της:
«Τόσα χρόνια απραξίας στα λιμενικά έργα». Αυτό αναφέρει ο κ. Κωβαίος σε δελτίο τύπου 

που του έγραψε ο Ναξιώτης  «υποβολέας» του.
Δυστυχώς αγαπητέ φίλε Μάρκο, ξέχασες να ενημερώσεις τον Ναξιώτη «υποβολέα» 

σου, ότι επί 3 χρόνια ως αντιδήμαρχος ΔΕΝ διαφώνησες πουθενά, ΔΕΝ καταψήφισες ούτε 
έναν απολογισμό ή προϋπολογισμό του Λιμενικού Ταμείου, ΔΕΝ καταψήφισες γενικότερα 
ούτε μία απόφαση, ούτε καν -έστω μία φορά- διαφώνησες ή πρότεινες κάτι διαφορετικό. 
Αντιθέτως υπήρξες ο καλύτερος προωθητής – «πλασιέ» των έργων της παράταξης του κ. 
Βλαχογιάννη. Δεν υπήρξε σπίτι, πανηγύρι, μνημόσυνο ή εκδήλωση όπου πήγες και δεν 
διαφήμισες το σπουδαίο έργο (έτσι το χαρακτήριζες) της παράταξής μας. Αυτό στο αναγνω-
ρίζουμε και σε ευχαριστούμε. 

Πως προκύπτει όμως, έτσι ξαφνικά, η διαφωνία σου; Τυχαίο; Δε νομίζουμε... Δεν μπό-
ρεσες να επιβληθείς ως επικεφαλής της παράταξης που ήσουν αντιδήμαρχος και ξαφνικά 
διαφωνείς για όλα όσα υπερψήφισες; Αυτός είναι ο πολιτικός σου χαρακτήρας! Πουλάς 
και ξεπουλάς τα πάντα, μόνο και μόνο για να επιτύχεις τις προσωπικές σου φιλο-
δοξίες. Πολιτική ξεδιαντροπιά λοιπόν.  Εμείς ζητήσαμε «debate». Τελικά όμως, μόνο εσύ 
αρνήθηκες. Προφανέστατα το έκανες γιατί δεν ξέρεις τι να απαντήσεις σε όλα τα παραπά-
νω. Πρέπει όμως να μάθουν οι Παριανοί… 

Που διαφώνησες; Τι καταψήφισες; Και γιατί τώρα όλα όσα εσύ υπερψήφισες τα καταγ-
γέλλεις;  Απλά και λιτά ερωτήματα. 

Αν φίλε Μάρκο, σήμερα αντιλαμβάνεσαι μία δημόσια συζήτηση ως διχασμό για μία κοι-

νωνία, τότε  το ίδιο θα κάνεις στο μέλλον με τις διαβουλεύσεις και τα δημοτικά συμβούλια; 
Θα τα καταργήσεις όλα επειδή θεωρείς ότι οι συζητήσεις διχάζουν μια κοινωνία; Επικίνδυ-
νες απόψεις για τη δημοκρατία έχεις, φίλε Μάρκο...

«Debate», δηλαδή δημόσιες συζητήσεις γίνονταν πάντοτε και παντού. Όχι όμως επειδή 
διχάζουν τους λαούς, αλλά επειδή μέσω αυτών οι λαοί ενώνονται, ενημερώνονται και 
αναλόγως αποφασίζουν τι θα ψηφίσουν».

ΚΕΠ-ΟΣΑ
Με τίτλο «Η… αφωνία Κωβαίου», η ΚΕΠ-ΟΣΑ δημοσιοποίησε το παρακάτω δελτίο τύ-

που:
«Μας είναι δύσκολο να εξηγήσουμε την άρνηση του Μάρκου Κωβαίου να προσέλθει 

σε δημόσιο διάλογο. Εμείς, παρά τις όποιες ενστάσεις και τους λόγους που οδήγησαν τη  
παράταξη Βλαχογιάννη να προτείνει debate, δεχτήκαμε την πρόταση, όπως και η παράταξη 
της Λαϊκής Συσπείρωσης. Απαντήσαμε επίσης και στα ερωτήματα που έθεσε η «Φωνή της 
Πάρου», όπως ορθώς έπραξαν και οι παρατάξεις Βλαχογιάννη και  Ροκονίδα. Ο Μάρκος 
Κωβαίος προτίμησε και πάλι τη σιωπή. Είναι δυνατόν μία εβδομάδα πριν από τις εκλο-
γές να αρνείται τον διάλογο, που αποτελεί την πεμπτουσία της δημοκρατίας; Προφανώς ο 
Μάρκος Κωβαίος έχει πρόβλημα. Και το πρόβλημά του συνίσταται στην αδυναμία του να 
αρθρώσει πολιτικό λόγο και να εξηγήσει τα αίτια της διαφωνίας του με την παράταξη Βλα-
χογιάννη, για την οποία οφείλει να δώσει εξηγήσεις στο εκλογικό σώμα , όχι με ανιαρούς 
προεκλογικούς μονόλογους, αλλά στα πλαίσια δημοκρατικού διαλόγου με παρόντες τους 
πολίτες της Πάρου, στην αίθουσα του Αρχίλοχου ή στο ραδιόφωνο του ΗΧΩ f.m. Οι  Βλα-
χογιάννης - Κωβαίος  για 3 ολόκληρα χρόνια συνεργάστηκαν  αρμονικά και διαφώνησαν 
λίγους μήνες πριν τις εκλογές και για λόγους που μόνο εκείνοι γνωρίζουν. Είναι καιρός να 
τους πληροφορηθεί και το εκλογικό σώμα».

Η Λαϊκή Συσπείρωση
Για τα παραπάνω θέματα δελτίο τύπου εξέδωσε και η Λαϊκή Συσπείρωση, που έχει ως 

εξής:
«Δέκα χρόνια απραξίας σε λιμενικά έργα. Μια δεκαετία χαμένη για τις βασικές υποδομές 

της Πάρου. Τεσσεράμισι περίπου εκατομμύρια ευρώ του Λιμενικού Ταμείου λιμνάζουν 
αναξιοποίητα στις τράπεζες». Αυτά λέει ο πρώην αντίπαλος του κ. Βλαχογιάννη, στην συ-
νέχεια σύμμαχος και αντιδήμαρχος του για τέσσερα χρόνια και τώρα αντίπαλος του και 
πάλι, κ. Κωβαίος. Που ήταν τέσσερα χρόνια όταν καταγγέλλαμε την απραξία, την πολιτική 
ευθύνη για την ανυπαρξία προσωπικού στο Λιμενικό ταμείο, την σκανδαλώδη ανυπαρξία 
ελέγχου των αποδιδόμενων εσόδων σε αυτό; 

Είναι προκλητική η συμπεριφορά του και η απαίτηση του, οι παριανές και οι παριανοί να 
πάθουν ολική αμνησία».
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Ο δήμαρχος του νησιού μας και επικεφαλής του συνδυασμού «Ενιαία Κίνηση Πολι-
τών Ενότητα για το Μέλλον», κ. Χρ. Βλαχογιάννης, παραχώρησε στη Φ.τΠ. λίγες ώρες 
πριν το άνοιγμα της κάλπης, μία εφ όλης της ύλης συνέντευξη.

Στη συνέντευξή του ο κ. Βλαχογιάννης, απαντά στα ερωτήματα της καθημερινότη-
τας, αλλά και για την πορεία των έργων του νησιού μας. Ακόμα, ο δήμαρχος Πάρου 
κάνει κριτική για τους αντιπάλους του, αλλά και τους στόχους για την επόμενη πε-
νταετία.

Η συνέντευξη Βλαχογιάννη, έχει ως εξής:

Από πολλούς ασκείται κριτική ότι δεν έχετε κάνει έργο. Τι απαντάτε σε 
όλους αυτούς; 

Χ.Β.: «Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι για τα μεγάλα έργα υποδομής μοναδικές πηγές 
χρηματοδότησης αποτελούν η Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα το ΕΣΠΑ, καθώς και 
ο κρατικός προϋπολογισμός. Ακόμα, για τα μικρά έργα καθημερινότητας τα χρήματα 
προέρχονται από τις κρατικές χρηματοδοτήσεις προς τον Δήμο και ιδιαίτερα από τη 
ΣΑΤΑ.

Σήμερα, η ΣΑΤΑ για τον Δήμο Πάρου έχει μειωθεί 80% και από 1.500.000 € το 2009 
έχει φτάσει τις 298.000 € για το 2014. Τα δε έργα υποδομής διεκδικούνται από το 
ΕΣΠΑ ή από τον κρατικό προϋπολογισμό με απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχουν 
ολοκληρωμένες μελέτες και πλήρεις αδειοδοτήσεις. Σημειώστε δε, ότι ο μεν κρατικός 
προϋπολογισμός δεν έχει αρκετά χρήματα, το δε ΕΣΠΑ 2014-2020 είναι το τελευταίο 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα από το οποίο η Ελλάδα μπορεί να αντλήσει πόρους για έργα 
υποδομής. Η παρούσα Δημοτική Αρχή έχοντας πλήρη γνώση των παραπάνω και με 
την ενεργό συμμετοχή της Τεχνικής Υπηρεσίας και όλων των άλλων μηχανικών του 
Δήμου καθώς και της Οικονομικής Υπηρεσίας, έχει κατορθώσει στα τρεισήμισι χρόνια 
της θητείας της να ολοκληρώσει είκοσι έργα, οκτώ επί πλέον έργα είναι σήμερα υπό 
κατασκευή και είκοσι δύο μελέτες (σε διαφορετικό στάδιο η κάθε μία) είναι σε εξέλι-
ξη. Αναλυτικά μπορεί ο οποιοσδήποτε να δει όλα τα παραπάνω στο σχετικό φυλλάδιο 
που κυκλοφόρησε προεκλογικά η παράταξή μας. 

Ποιος λογικός λοιπόν πολίτης μπορεί να κατηγορήσει μια δημοτική αρχή που μέσα 
σε σαράντα τέσσερις μήνες θητείας έχει υλοποιήσει, υλοποίει και σχεδιάζει πενήντα 
έργα. Δηλαδή περισσότερα από ένα έργο τον μήνα! Θα ήθελα παρακαλώ, αν γνωρί-
ζετε άλλο παράδειγμα Δήμου μεγέθους σαν τον δικό μας με τέτοιο έργο, να μου το 
γνωστοποιήσετε, διότι εγώ δεν γνωρίζω».

Λιμενικό Ταμείο
Ένα άλλο θέμα για το οποίο σας ασκείται έντονη κριτική είναι για το έργο 

του Λιμενικού Ταμείου. Είστε ευχαριστημένος με την απόδοση και το έργο 
του κατά την τελευταία θητεία του;   

Χ.Β.: «Είναι εύκολο να ασκείται κριτική για το Λιμενικό Ταμείο, ιδιαίτερα χωρίς να 
είναι γνωστά κάποια θέματα. Θα πρέπει λοιπόν πριν σας απαντήσω να θέσω υπόψη 
σας ορισμένα βασικά σημεία:

α) Το λιμενικό ταμείο είναι υποστελεχωμένο. Δεν διαθέτει τεχνική υπηρεσία, με  την 
οποία το έργο του θα μπορούσε να έχει προχωρήσει ταχύτερα.

β) Έως σήμερα, εκτός από τα λιμάνια Παροικίας, Νάουσας, Πούντας και Π. Λιβα-
διού, όλες οι υπόλοιπες λιμενικές εγκαταστάσεις του νησιού, δηλαδή όλα τα άλλα 
μικρά και μεγάλα λιμανάκια της Πάρου, δεν ήταν νόμιμα.

γ) Στο μεγαλύτερο τμήμα της ακτογραμμής του νησιού και ιδιαίτερα στα σημεία 
ενδιαφέροντος του Λιμενικού Ταμείου δεν ήταν χαραγμένος ο αιγιαλός και η παραλία.

δ) Τέλος θα πρέπει να γνωρίζεται ότι οι διαδικασίες έγκρισης μελετών για λιμενικά 
έργα είναι οι πλέον χρονοβόρες, διότι απαιτούνται εγκρίσεις πολλών υπηρεσιών. 

Παρ’ όλες τις παραπάνω δυσκολίες, το Λιμενικό ταμείο δεν έχει αδρανήσει. Μετά 
την ισχύ νόμου που επέτρεψε την νομιμοποίηση των μη νόμιμων λιμενικών εγκα-
ταστάσεων, έχει ήδη καταθέσει τους σχετικούς φακέλους. Επίσης έχει αναθέσει την 
χάραξη των αιγιαλών που χρειάζονται. Έχει αναθέσει σειρά μελετών οι οποίες βρί-
σκονται σε εξέλιξη, όπως τις μελέτες αλιευτικών καταφυγίων Πίσω Λιβαδιού, Αλυκής 
και Αμπελά, τη μελέτη για τις αίθουσες αναμονής επιβατών στην Παροικία. Τέλος, 
υπάρχουν και έτοιμες μελέτες προς δημοπράτηση, όπως η μελέτη για την τοποθέτη-
ση προσκρουστήρων στο λιμάνι της Παροικίας, η οποία μετά την ακύρωση του πρώ-
του διαγωνισμού λόγω πολύ χαμηλής έκπτωσης, αναμένεται να επαναδημοπρατηθεί 
αμέσως μετά τις εκλογές. Κατά συνέπεια είναι προφανές ότι το έργο του Λιμενικού 
Ταμείου θα φανεί στα αμέσως επόμενα χρόνια όταν μετά τις εγκρίσεις, οι μελέτες που 
σήμερα είναι  σε εξέλιξη, θα πραγματοποιηθούν».

Η κατασκευή του νέου αεροδρομίου της Πάρου είναι πλέον γεγονός. Επει-
δή πολλά ακούγονται, μπορείτε να μας πληροφορήσετε υπεύθυνα για την 
εξέλιξη του έργου, την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του; 

Χ.Β.: «Πρώτα από όλα θέλω να τονίσω ότι με το νέο αεροδρόμιο, η Πάρο θα αλ-
λάξει θέση στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη. Είναι η προσδοκία και το όνειρο των 

Χρ. Βλαχογιάννης:
«Ψηφίζουμε για το μέλλον μας»
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πολιτών της που σήμερα γίνεται πραγματικότητα.
Το έργο έως σήμερα προχωράει κανονικά, χωρίς 

καθυστερήσεις. Οι εργασίες κατασκευής του δια-
δρόμου και των συνοδών του έργων αναμένεται να 
ολοκληρωθούν εντός των συμβατικών προθεσμιών. 
Υπάρχει καθυστέρηση στην ανάθεση από την Υ.Π.Α. 
της μελέτης των κτιριακών εγκαταστάσεων. Γίνεται 
όμως μεγάλη προσπάθεια από τον Δήμο σε συνερ-
γασία με την ανάδοχο κατασκευαστική εταιρεία και 
σε επαφή με το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε το νέο αε-
ροδρόμιο να λειτουργήσει το συντομότερο δυνατό. 
Στην κατεύθυνση αυτή συζητάμε την λειτουργία με 
προκατασκευασμένες αίθουσες επιβατών και πύργο 
ελέγχου. Είναι κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει με επιτυ-
χία στην Ιεράπετρα».

Κωβαίος

Αλήθεια, ποιος ήταν κατά την άποψη σας ο 
λόγος για τον οποίο ο κ. Κωβαίος, παραιτήθη-
κε από αντιδήμαρχος και αποχώρησε από την 
παράταξή σας δημιουργώντας νέα δική του πα-
ράταξη; Ακούγεται ότι υπήρχε συμφωνία μεταξύ 
σας για τη διαδοχή του επικεφαλής της παράτα-
ξής σας.  

Χ.Β.: «Είναι αυτονόητο και αποτελεί βασική αρχή 
της παράταξής μας, ότι έχουμε ξεπεράσει την εποχή 
που η διαδοχή δίνονταν με το «δακτυλίδι».

Ο επικεφαλής της παράταξής μας θα πρέπει να τυγ-
χάνει της πλήρους αποδοχής των μελών της και η 
διαδικασία εκλογής του θα πρέπει να είναι πάνω από 
όλα δημοκρατική και  αποδεκτή από όλους. Αυτό 
συμφωνήσαμε να κάνουμε ως παράταξη μετά την 
εκδήλωση ενδιαφέροντος του κ. Κωβαίου να τεθεί 
επικεφαλής της. Ορίσαμε συγκεκριμένη ημερομηνία 
εκλογής του επικεφαλής από τα μέλη και τους φίλους της παράταξης.

 Ο κ. Κωβαίος, ενώ αρχικά συμφώνησε με τη διαδικασία, λίγες μέρες πριν τη διε-
ξαγωγή της, ζήτησε τη μη τέλεση της και αντ’ αυτής παραιτήθηκε από αντιδήμαρχος, 
αποχώρησε από την παράταξη, και ίδρυσε νέα δική του παράταξη. Με την πράξη του 
αυτή δίνει το δικαίωμα σε εμένα προσωπικά, αλλά και στην συντριπτική πλειονότητα 
των μελών και των φίλων της παράταξής μας, να πιστεύουμε ότι ο κ. Κωβαίος έχει 
ως βασική του αρχή «η Πάρος να υπηρετεί τις προσωπικές επιθυμίες και φιλοδοξίες 
του καθενός και όχι ο καθένας να υπηρετεί τις ανάγκες και τις φιλοδοξίες της Πάρου».

Πως σχολιάζεται το γεγονός ότι στο «debate» της εφημερίδας μας, ενώ 
οι επικεφαλής τριών συνδυασμών συμμετείχαν απαντώντας στις ερωτήσεις 
μας και εκθέτοντας τις απόψεις τους στην κρίση των αναγνωστών μας και 
ψηφοφόρων, ο επικεφαλής του τέταρτου συνδυασμού απείχε;

Χ.Β.: «Σε αντίθεση με όλους του άλλους υποψηφίους Δημάρχους, οι οποίοι συμ-
μετείχαν και απήντησαν στο «debate» της εφημερίδα σας, αλλά και απάντησαν θετικά 
στην προοπτική διεξαγωγής ενός ανοικτού στο κοινό της Πάρου διαλόγου, τον οποίο 
ζητήσαμε ως παράταξη στα εγκαίνια του εκλογικού μας γραφείου, ο κ. Κωβαίος επέ-
λεξε συνειδητά και βάση σχεδίου την αποχή και την αφωνία.

Κατά τη γνώμη μου είναι δείγμα φανερής αδυναμίας. Δείχνει άνθρωπο που δεν  
εμπιστεύεται τον δημοκρατικό διάλογο στο πολιτικό γίγνεσθαι του τόπου μας και κατά 
συνέπεια δεν μπορεί να λειτουργήσει μέσα από αυτόν. Σήμερα είναι επιβεβλημένο να 
δημοσιοποιούμε με σαφήνεια τις απόψεις μας, να τις υποστηρίζουμε και να τις τεκ-
μηριώνουμε με επιχειρήματα. Οι θέσεις όλων των υποψηφίων δεν πρέπει να μένουν 
κρυφές. Πρέπει να γνωστοποιούνται στους ψηφοφόρους και να αξιολογούνται συ-
γκριτικά. Όταν ένας υποψήφιος αποφεύγει την δημοκρατική συζήτηση, τότε δίνει το 
δικαίωμα στον καθένα να σκεφτεί ότι η μελλοντική πορεία της Πάρου θα παρεκκλίνει 
από τον σωστό δρόμο και τις δημοκρατικές διαδικασίες.

Είναι ένα γεγονός που πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα τους ψηφοφόρους του κ. 
Κωβαίου και τους συνεργάτες του!».

Αλληλεγγύη

Κεντρικό σύνθημα του συνδυασμού σας στις επερχόμενες εκλογές είναι 
«αλληλεγγύη και ανθρωπιά». Γιατί επιλέξατε αυτό ως κεντρικό σας σύνθημα;

Χ.Β.: «Κύριο μέλημα κάθε κυβερνήτη, άρα και κάθε Δημάρχου δεν είναι άλλο από 
τον άνθρωπο, την ικανοποίηση των καθημερινών αναγκών του και την συνεχή βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής του.

Απαντώντας σε προηγούμενες ερωτήσεις σας αναφέρθηκα στην υλοποίηση δια-
φόρων έργων. Όμως τελικά όλα αυτά τα έργα σε τι συνεισφέρουν και ποιον εξυ-
πηρετούν; Μοναδική απάντηση είναι ο άνθρωπος. Κανένα έργο από μόνο του δεν 

προσφέρει τίποτα. Κανένα έργο δεν έχει την παραμι-
κρή αξία αν δεν εξυπηρετεί τον πολίτη, αν δεν συνει-
σφέρει στην βελτίωση της καθημερινότητας και της 
ποιότητας ζωής του.

 Στη σημερινή συγκυρία, η κρίση έχει κτυπήσει την 
πόρτα όλων μας. Καθημερινά δοκιμάζονται σκληρά 
όλοι οι πολίτες. Κάθε εργαζόμενος (σε δημόσιο και 
ιδιωτικό τομέα), κάθε επαγγελματίας, αγρότης και βι-
οτέχνης, κάθε οικογένεια αλλά και τα άτομα τρίτης 
ηλικίας, υποφέρουν και βιώνουν ολοένα και δυσκο-
λότερες συνθήκες. Σήμερα, παρά ποτέ, η μέριμνα 
για την υγεία, η κοινωνική πρόνοια και η αλληλεγ-
γύη αποτελούν επιτακτική ανάγκη. Η ανακούφιση 
των πολιτών, η βελτίωση της καθημερινότητας και η 
επίλυση των καθημερινών προβλημάτων  είναι κύ-
ριοι στόχοι και προτεραιότητες μας για την νέα Δη-
μοτική περίοδο. Συνεχίζοντας το κοινωνικό έργο που 
προσφέρουν τόσο η ΚΔΕΠΑΠ όσο και ιδιαίτερα το 
Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλλη-
λεγγύης του Δήμου, αλλά και εμπλουτίζοντάς το με 
νέες δράσεις, προσπαθούμε να μεγιστοποιήσουμε 
την κοινωνική μας προσφορά και να βελτιώσουμε 
τις δομές υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής μέριμνας 
για όλους τους συμπολίτες μας. Ενδεικτικά να ανα-
φέρουμε τόσο τη συνέχεια της στήριξης των δομών 
που λειτουργούν ήδη από τον Δήμο, όπως ΚΑΠΗ, 
ΚΗΦΗ, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, Βοή-
θεια στο σπίτι, συνεργασία με φορείς και ιδρύματα, 
όσο και την δηλωμένη στο πρόγραμμά πρόθεσή μας 
για τη δημιουργία κοινωνικού ιατρείου, κοινωνικού 
φαρμακείου και κοινωνικού παντοπωλείου.

Και βέβαια να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε και 
την συνέχεια του αγώνα για στελέχωση και εξασφά-
λιση υλικοτεχνικής υποδομής του Κέντρου Υγείας 
Πάρου».

Σε λίγα εικοσιτετράωρα από τη στιγμή δημοσιοποίησης αυτής της συνέ-
ντευξης, ολοκληρώνεται η προεκλογική περίοδος. Πως την κρίνετε;

Χ.Β.: «Ετούτη η προεκλογική περίοδος θεωρώ ότι ήταν υποτονική και χωρίς εντά-
σεις. Οι πολίτες δεν εξεδήλωσαν το ενδιαφέρον τους όπως άλλοτε. 

Το γεγονός ότι σήμερα αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα λόγω της κρίσης, σε 
συνδυασμό με την απαξίωση του πολιτικού μας συστήματος, είναι νομίζω οι κύριες 
αιτίες. Αυτό δε σημαίνει βέβαια, ότι δεν ενδιαφέρονται για τον τόπο τους και δεν θα 
σκεφτούν πριν ψηφίσουν. Οι συνδυασμοί θα μπορούσαν να είναι λιγότεροι αν όλοι 
υπηρετούσαν τη βασική αρχή «τα κόμματα στην υπηρεσία της Πάρου και όχι η Πάρος 
στην υπηρεσία των κομμάτων». Παρ’ όλα αυτά, το επίπεδο αντιπαράθεσης ήταν πολύ 
καλό, δεν ξεπέρασε τα όρια κοσμιότητας και πολιτικού πολιτισμού, και αυτό μας τιμά 
όλους».

Για ποιο λόγο κατά την άποψή σας, οι πολίτες της Πάρου θα πρέπει και πάλι 
να επιλέξουν και να ψηφήσουν την παράταξή σας και εσάς προσωπικά για 
Δήμαρχο της επόμενης πενταετίας;  

Χ.Β.: «Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι άβολο και με φέρνει σε δύσκολη θέση  το γε-
γονός να  ζητάτε από εμένα να μιλήσω για την παράταξή μας και για το πρόσωπό μου 
ειδικότερα.

Παρ’ όλα αυτά, χωρίς δισταγμό και με σιγουριά μπορώ να σας πω ότι ζητάμε την 
ψήφο των Παριανών και την ανανέωση της εμπιστοσύνης τους στην παράταξή μας  
διότι με τη συνεχή, δυναμική και αποτελεσματική παρουσία μας επί δέκα και πλέον 
χρόνια στα κοινά της Πάρου, έχουμε επιδείξει συνέπεια και συνέχεια λόγων και πρά-
ξεων. Με το έργο μας έχουμε αναμορφώσει το νησί και έχουμε δώσει αναπτυξιακή 
προοπτική στην Πάρο. Έχουμε καταστήσει το νησί μας πρότυπο προς μίμηση.

 Έχουμε κρατήσει τον Δήμο οικονομικά καθαρό, χωρίς χρέη, χωρίς δάνεια και με 
τα ανταποδοτικά τέλη ισοσκελισμένα.   

Υπάρχουν έργα και μελέτες σε εξέλιξη, η υλοποίηση των οποίων απαιτεί εμπειρία 
και γνώση. Διαθέτουμε έμπειρα και ικανά στελέχη καθώς και νέα ηλικιακά αλλά με 
συμμετοχή και προσφορά στα κοινά, ένα σύνολο ικανό να ανταπεξέλθει στην πρό-
κληση της νέας πενταετίας.

Οι άλλοι συνδυασμοί θέλουν, αλλά δεν μπορούν. Δεν διαθέτουν τα συγκριτικά πλε-
ονεκτήματα του δικού μας συνδυασμού. Η εποχή είναι δύσκολή και οι καιροί πονη-
ροί. Δεν μπορούμε να παίζουμε με το μέλλον της Πάρου. Δεν μπορούμε να παίζουμε 
με το μέλλον των παιδιών μας. 

Στις 18 Μαΐου δεν πειραματιζόμαστε. 
Δεν ψηφίζουμε για μας. Ψηφίζουμε για το μέλλον μας».
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά
Κουζούµης Γιάννης

Αρχιτέκτων  Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος

Απόστολος Αλιπράντης 
Υποψήφιος δηµοτικός

σύµβουλος συνδυασµού

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά

Μαυρίστε τον Μαχαιρίδη
Σήμερα το βράδυ, ολοκληρώνεται η προεκλογική περίοδος για τις Περιφερεια-

κές και τις Δημοτικές εκλογές 2014.
Σε ό,τι αφορά τις Περιφερειακές εκλογές –που ξέχωρα απ’ ό,τι πιστεύει η μεγα-

λύτερη μάζα ψηφοφόρων- δεν ενημερωθήκαμε και δεν σχηματίσαμε ξεκάθαρη 
εικόνα γι’ αυτές.

Σημειώνω ακόμα, πως οι Περιφερειακές εκλογές, σαφώς και έχουν πιο ειδικό 
«βάρος» από τις Δημοτικές εκλογές και σαφώς είναι αυτές που ουσιαστικά χα-
ράσσουν πορεία για τα νησιά μας. Τα περισσότερα έργα σε όλους τους δήμους της 
χώρας γίνονται χάρη στις εγκρίσεις και τις χρηματοδοτήσεις των Περιφερειών.

Στο Νότιο Αιγαίο, έχω την εντύπωση, ότι οι αρχές που είχαμε τα τελευταία χρόνια 
δεν φάνηκαν αντάξιες του έργου που είχαν αναλάβει. Ακόμα, έχω την πεποίθηση 
πως η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, έχει καταστεί πλέον ένα μεγάλο άντρο ακολασίας 
της πολιτικής σκηνής, αφού μέσα σ’ αυτό γίνονται επί χρόνια «ασκήσεις» από εκ-
κολαπτόμενους πολιτικάντηδες, προκειμένου αυτοί στη συνέχεια να καταστούν 
κρατικοδίαιτοι «κηφήνες». Οι αποδείξεις για τα παραπάνω είναι πάμπολλες από 
την εποχή ακόμα που είχαμε Νομαρχίες. Τα «κάστρα» του πολιτικαντισμού και του 
κρατικοδιαιτισμού στη χώρα μας δείχνουν να κρατούν καλά. Ανακοινώσεις επί 
ανακοινώσεων βγάζει σε καθημερινή βάση η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, για ανούσια 
πράγματα. Τα ταξιδάκια και οι δημόσιες σχέσεις βαφτίζονται «συναντήσεις» εργασί-
ας και οι ξάπλες και μάσες -μέχρι τη Νότιο Αμερική που έφθασε η χάρη τους- βα-
φτίζονται «ανοίγματα» στην τουριστική αγορά.

Τόσο η Νομαρχία Κυκλάδων παλαιότερα, όσο και η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, βρί-

σκονται επί πολλά χρόνια στα χέρια του ΠΑΣΟΚ.
Ακόμα και σήμερα, που το ΠΑΣΟΚ μετά δυσκολίας πι-

στεύει πως μπορεί να εκλέξει έστω και ένα ευρωβου-
λευτή, στην τοπική αυτοδιοίκηση κρατάει τα ηνία. Οι ρίζες 
βλέπετε είναι βαθιές και τα συμφέροντα δεκαετιών έχουν 
βοηθήσει αυτό το κρατικοδίαιτο κόμμα να αντέχει, ειδικά 
στις εκλογές των τοπικών κοινωνιών. Ο σημερινός περι-
φερειάρχης, Γ. Μαχαιρίδης, παιδί του κομματικού «κρά-
τους» του ΠΑΣΟΚ, συνεχίζει τον «αγώνα» των προκατό-
χων του σ’ αυτή τη θέση. Πολλές -ατελείωτες- δηλώσεις 
δίχως νόημα και δίχως ούτε μία παρέμβαση ουσίας για 
τα καθημερινά ζητήματα του πολίτη. Ως επιτυχίες άλλωστε, ο κ. Μαχαιρίδης, έχει 
να επιδείξει τις συναντήσεις του με ανθρώπους της τρόικας στη χώρα μας και τις 
βαθυστόχαστες σκέψεις του που καταλήγουν πάντα στη δημιουργία επιτροπών.

Ειδικότερα για την Πάρο, τι να πρωτοθυμηθούμε; Τα δελτία τύπου που μας σερ-
βίρισε στη μούρη ξεδιάντροπα λέγοντας μας για τα δύο ασθενοφόρα που έρχονταν 
στην Πάρο ή τις μεγαλοστομίες του για την υγεία που κατέληξαν –ως συνήθως- στη 
δημιουργία επιτροπών… Αφήνω δε στην άκρη κάποιες άλλες πρωτοβουλίες του, 
που έλυναν… θέματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου του νησιού μας. Σ’ αυτές 
φυσικά τις «προωθητικές» του ενέργειες, έχει συναγωνιστές του στις υποσχέσεις 
δεκάδες συμβούλους του και επιτροπές που έχει δημιουργήσει. Ο κ. Μαχαιρίδης 
αντιγράφει κατά γράμμα τον αρχηγό του στο ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, πουλάει φύκια για 
μεταξωτές κορδέλες. Μόνο, που πλέον ήρθε η ώρα να τον ξαποστείλουμε από εκεί 
που ήρθε και να του δώσουμε το δικό μας μήνυμα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Γιατί εμείς
Όλοι εμείς που συμμετέχουμε και απαρτίζουμε τον συν-

δυασμό του Χρήστου Βλαχογιάννη, το κάνουμε αυτοβού-
λως χωρίς ίντριγκες και σκοπιμότητες, έχοντας σαν γνώ-
μονα τον εθελοντισμό και την αλληλεγγύη. 

Ξέρουμε πολύ καλά ότι η οικονομοπολιτική κατάσταση, 
έτσι όπως διαμορφώνεται και έτσι όπως θα εξελιχθεί στο 
μέλλον, μόνο με τέτοιου είδους αρχές και ιδανικά μπορεί 
να αντιμετωπιστεί. Καταθέσαμε πολύ νωρίς τις σκέψεις 
μας και έχουμε σχέδιο με άμεση εφαρμογή για να αναδι-
αρθρώσουμε την οικονομία του πρωτογενούς τομέα του 
νησιού μας με κύριο άξονα το κρασί και τα παράγωγα αυ-
τού, όπως και όλα τα υπόλοιπα αγαθά, που μπορούν να 
παραχθούν στο νησί μας. 

Δώσαμε, και θα δώσουμε, μεγάλο βάρος στη διεύρυνση 
της τουριστικής περιόδου, γιατί θεωρούμε ότι είναι το κομ-
βικό σημείο της λεγόμενης τουριστικής βιομηχανίας του 
τόπου μας και της χώρας μας. Προς αυτή την κατεύθυνση 
θα βοηθήσει η άμεση λειτουργία του νέου αεροδρομίου 
μας. Με μια σειρά ακόμη έργα, 50 τον αριθμό που είτε υλο-
ποιήθηκαν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη θα βελτιώσουμε τη 
διαμονή των κατοίκων, θα αποτρέψουμε την φυγή, και θα 
κάνουμε πιο ελκυστική την προσέλευση των επισκεπτών 
μας.

Ζητάμε να μας επιλέξετε με τη ψήφο σας όχι για να υλο-
ποιήσουμε όνειρα, αλλά επειδή έχουμε την ΘΕΛΗΣΗ και 
τους ανθρώπους που θα ασχοληθούν και θα αντιμετωπί-
σουν σοβαρά  τις παρενέργειες που δημιούργησε η κρίση 
που συνεχώς επιδεινώνεται, γιατί έχουμε πει από πολύ 
νωρίς ότι προτεραιότητα έχει «ΠΡΩΤΑ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ 
ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ».

ΜΑΝΩΛΗΣ Μ. ΓΕΜΕΛΙΑΡΗΣ
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ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά

Γεννήθηκα στην Πάρο το 1968. Είµαι γιός του Γεωργίου Ρούσσου (Κοντογιώργη) και της 
Αρσενίας Ρούσσου, σύζυγος της Πηνελόπης Φραντζή από τη Μάρπησσα και πατέρας 4 
παιδιών
Το 1990 ίδρυσα την εταιρεία Κοντογιώργης Μπετόν Express στην οποία είµαι Πρόεδρος 

και ∆ιευθύνων Σύµβουλος.
Είµαι ιδρυτικό µέλος και γραµµατέας του Συλλόγου Σκυροδέµατος Κυκλάδων (ΣΕΒΕΣ 

Κυκλάδων).  
Το 2004 εισήλθα ενεργά στο χώρο του Τουρισµού µε την ίδρυση του ξενοδοχείου Saint 

George, 4 αστέρων στη Νέα Χρυσή Ακτή Μάρπησσας Πάρου
Από το 2010 είµαι ∆ηµοτικός Σύµβουλος Πάρου. 

Οι στόχοι µου είναι: 
- Να κάνουµε την Πάρο παγκόσµιο τουριστικό προορισµό εφαρµόζοντας όλες τις απαραί-

τητες ενέργειες και προϋποθέσεις.
- Να υλοποιηθούν όλα τα αναγκαία έργα υποδοµής που θα βελτιώσουν το νησί µας, µε 

σεβασµό στο περιβάλλον και την ιστορία µας.
- Να βελτιώσουµε την καθηµερινότητα όλων µας και να επιλύσουµε τα προβλήµατα,  όλοι 

µαζί, εφαρµόζοντας καινοτόµες ιδέες, συνεργασία, αλληλεγγύη και υλοποιήσιµες προτά-
σεις και δράσεις.

Συνεχίζουµε µε εµπειρία, σιγουριά και εγγύηση για το µέλλον των παιδιών µας 

Ρούσσος Ζαχαρίας 
του Γεωργίου
(Κοντογιώργης)

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά

Αγαπητοί συµπολίτες,
Υπηρετώ µε συνέπεια όλα αυτά τα χρόνια το νησί µας µε έµφαση στον τοµέα 

του Τουρισµού, που θεωρώ ότι αποτελεί βασικό πυλώνα ανάπτυξης της τοπικής 
µας οικονοµίας. 
   Είµαι περήφανη, που χάρη τη συλλογικότητα της Επιτροπής Τουριστικής 
Προβολής και Ανάπτυξης, της οποίας έχω την τιµή να είµαι Πρόεδρος τα τρία 
τελευταία χρόνια, πετύχαµε όλοι µαζί, µε συστηµατική δουλειά, σηµαντικά 
πράγµατα για την προβολή και προώθηση του προορισµού στην Ελληνική αλλά 
και -κυρίως- τη διεθνή αγορά.
   Το τελευταίο διάστηµα ο ∆ήµαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάννης, µε τίµησε και µε τη 
θέση της Αντιδηµάρχου, πράγµα που, παρά τις πρόσθετες υποχρεώσεις και 
ευθύνες, µου έδωσε την ευκαιρία να ασχοληθώ µε όσες δυνάµεις διαθέτω, µε 
προβλήµατα καθηµερινότητας και υποδοµών και να γνωρίσω έτσι, πολύ 
καλύτερα τα θέµατα που απασχολούν το νησί µέσα από την καθηµερινή επαφή 
µου µε τους πολίτες. Έχουν πραγµατοποιηθεί πολλά, αλλά πρέπει σίγουρα να 
γίνουν πολύ περισσότερα.
   Με την αναγγελία της υποψηφιότητάς µου θέτω στην κρίση της καθεµιάς και 
του καθενός από εσάς, το έργο µου αυτό, και ζητώ την ανανέωση της 
εµπιστοσύνης σας. Πρόθεσή µου, είναι να συνεχίσω να προσφέρω στο νησί µας 
από όποια θέση και αν βρεθώ.
   Πιστεύω ότι, µε τη δική σας εµπιστοσύνη, θα µπορέσω να συνεχίσω να 
εργάζοµαι µε την ίδια πάντα υπευθυνότητα, συνέπεια και αφοσίωση, χτίζοντας 
µαζί το µέλλον του τόπου και των παιδιών µας. 
   Έχουµε µπροστά µας µια πενταετία πολύ σηµαντική που χρειάζεται σωστούς 
χειρισµούς από ανθρώπους που µπορούν να διαθέσουν πολύ χρόνο, γνώσεις, 
εµπειρία και διάθεση για την υλοποίηση του έργου που ήδη έχει ξεκινήσει µε 
σωστές βάσεις, έτσι ώστε να δούµε την Πάρο µας να αλλάζει, να αναπτύσσεται 
και να παίρνει την θέση που της αξίζει.
   Αξίζουµε µια Πάρο ακόµα καλύτερη, ακόµα πιο προοδευµένη, αντάξια της 
φυσικής της οµορφιάς και του µεγαλείου των κατοίκων της. Όλοι µαζί µπορούµε 
να το πετύχουµε.

Μαρία Χανιώτη,
Υποψήφια ∆ηµοτική Σύµβουλος 

Με το συνδυασµό, 
Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον

Προβολή της Πάρου 
στην Κίνα

«Ατέρμονη Θάλασσα, Αδιάλειπτος Έρωτας - Ξεχνώντας το 
χρόνο αφημένοι στον ρομαντισμό του Αιγαίου», είναι ο τίτλος 
στο εξώφυλλου του πρώτου τεύχους έτους 2014 του πανκι-
νεζικής κυκλοφορίας μηνιαίου περιοδικού «World Traveler» 
(Luxing Zhe)  που είναι αφιερωμένο στο Αιγαίο και ειδικότερα 
στις Κυκλάδες. 

Στις σελίδες του περιοδικού προβάλλονται αντιπροσωπευτι-
κά νησιά όπως η Πάρος, με ποικίλες πτυχές των τουριστικών 
υπηρεσιών που προσφέρουν όπως χώρους πολιτιστικού και 
ιστορικού ενδιαφέροντος, αγορές, τόποι αναψυχής, ελληνική 
κουζίνα, χώροι διαμονής και διασκέδασης, κ.α., με ιδιαίτερη 
έμφαση στον ρομαντικό-γαμήλιο τουρισμό. 

Στις θεματικές ενότητες του αφιερώματος υπάρχει περιγρα-
φή δραστηριοτήτων και χώρων, με χρήσιμες συμβουλές του 
περιοδικού και με παράθεση φωτογραφιών, συχνά με χρηστι-
κές πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας. Περιλαμβάνονται: 
αρχαιολογικοί χώροι και αξιοθέατα, φυσικά και αρχιτεκτονικά 
τοπία, διαδρομές περιπάτου, τόποι διαμονής και αναψυχής, 
αγορές, ξενοδοχεία και εστιατόρια-καφέ, γαστριμαργικές απο-
λαύσεις, εκδρομές με αυτοκίνητο, κλπ.    

Το πολυσχιδές και πρωτότυπο τουριστικό αφιέρωμα του 
περιοδικού, το μεγαλύτερο από απόψεως έκτασης σελίδων 
και κάλυψης θεματικής ύλης που έχει γίνει μέχρι σήμερα στον 
χώρο των κινεζικών ΜΜΕ για την Ελλάδα, προσφέρεται επίσης 
σε ηλεκτρονική μορφή σε χρήστες που επιθυμούν την τοποθέ-
τηση του σε συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ταμπλέτες κλπ.  

Παράλληλα, τέσσερα ημίωρα τηλεοπτικά επεισόδια αναμέ-
νεται να προβληθούν σε 33 τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα στο σύ-
νολο σχεδόν της κινεζικής επικράτειας (σε 31 μητροπολιτικά 
κέντρα και πρωτεύουσες επαρχιών). Το σύνολο του αφιερώ-
ματος θα είναι διαθέσιμο σύντομα και στον διαδικτυακό χώρο.

Ενημέρωση Συ-
ντονιστικού και… 
τα ερωτήματα μας

Την Παρασκευή 2/5/14, συνεδρίασε η γραμματεία 
του Συντονιστικού για τον τομέα υγείας και έγινε ενη-
μέρωση για τις ενέργειες-παρεμβάσεις των κομμάτων 
στη Βουλή. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή του Συντονιστικού, 
έχουν γίνει οι παρακάτω ενέργειες:

1. Η ΔΗΜΑΡ κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό 
Υγείας.

2. Το ΚΚΕ κατέθεσε αναφορά με το αποτέλεσμα του 
δημοψηφίσματος, το ψήφισμα που εγκρίθηκε στη συ-
γκέντρωση της 26ης Φεβρουαρίου 2014 και την εξώ-
δικη διαμαρτυρία στις 11/4/14.

3. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό 
Υγείας, την οποία υπογράφουν οι βουλευτές Ν. Συρ-
μαλένιος και Αν. Ξανθός, όπως αναφέρεται σε Δελτίο 
Τύπου που εξέδωσε το κόμμα της Αξιωματικής αντι-
πολίτευσης.

4. Ο κ. Π. Μελάς των ΑΝ.ΕΛ., εκτός από την αναφο-
ρά του για τα προβλήματα του Κέντρου Υγείας Πάρου 
– Αντιπάρου στην εκπομπή των Γ. Οικονομέα και Δ. 
Καμπουράκη στο ΜΕGA, έχει συντάξει και σχετική 
ερώτηση, την οποία, όπως μας διαβεβαίωσαν, θα κα-
ταθέσουν τη Δευτέρα 5/5/14.

5. Ο κ. Π. Ρήγας του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το Υπουρ-
γείo Υγείας για τα προβλήματα του Κ. Υγείας (εξέδωσε 
σχετικό Δελτίο Τύπου). Σύμφωνα με ενημέρωση από 
το γραφείο του κ. Ρήγα, το επόμενο διάστημα (μάλλον 
μετά τις εκλογές) θα προκηρυχθούν 900 θέσεις επι-
κουρικών γιατρών για όλη την Ελλάδα.

6. Από την πλευρά της ΝΔ υπάρχει μόνο η ενημέ-
ρωση που είχαμε την Παρασκευή 11/4/14 από τον κ. 
Α. Μπούρα, Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας 
της Ν.Δ, ότι, δηλαδή, μέσα σε ένα μήνα θα έχει λυθεί 
το θέμα του παιδιάτρου στο Κέντρο Υγείας Πάρου – 
Αντιπάρου. Από τότε, όσες φορές επικοινώνησαν με 
το γραφείο του, δεν δόθηκε κάποιο νέο στοιχείο.

Επί της ουσίας
Το Συντονιστικό εξέδωσε μία ανακοίνωση για πράγ-

ματα που λίγο-πολύ είναι γνωστά… Ουδείς μπορεί να 
κατανοήσει την ανακοίνωση του Συντονιστικού, πόσο 
μάλλον όταν ούτε η ίδια η συνεδρίασή του είχε γίνει 
γνωστή.

Άλλωστε, όλη την ανακοίνωση με τις «ειδήσεις» που 
παρουσίασε το Συντονιστικό, τις είχε παρουσιάσει η 
εφημερίδα μας προ δύο εβδομάδων, σε κείμενο που 
υπέγραφε ο κ. Γουρδούκης. Το Συντονιστικό, το οποίο 
αυτή την εποχή –απλά δεν λειτουργεί- και σχεδόν όλοι 
οι πρωταγωνιστές του βρίσκονται απασχολημένοι με 
τις δημοτικές εκλογές.. εξέδωσε μία ανακοίνωση για 
να υπενθυμίσει ότι υπάρχει! Τώρα, ποιοι το αποτελούν 
πλέον και ποιοι αποφάσισαν να εκδώσουν την ανακοί-
νωση, από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει ότι αυτό 
το όργανο είναι μία επαναστατική γυμναστική κάθε 
χειμώνα, αυτό, είναι μία άλλη ιστορία. Ιδιαίτερη δε 
εντύπωση προκαλεί όταν στο τέλος της ανακοίνωσης 
γράφεται: «[…] Η Γραμματεία αποφάσισε να προτείνει 
στην Ολομέλεια του «Συντονιστικού» τη δημιουργία δι-
κού του μπλογκ, όπου θα αναρτώνται μόνο ανακοινώ-
σεις και άλλο υλικό από τη δραστηριότητά του».

Το τι εξυπηρετεί η ακροτελεύτια παράγραφος της 
ανακοίνωσης, ουδείς μπορεί να κατανοήσει. Λες και 
οι ανακοινώσεις του Συντονιστικού δεν προβάλλονται 
απ’ όλα τα Παριανά ΜΜΕ, λες και θέλουν οι συντάκτες 
του να την «πουν» σε εφημερίδες και ιστοσελίδες της 
Πάρου.

Αυτά τα λίγα και θα επανέλθουμε…
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
& ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-
αστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά 
και εντός οικισµού  από 60 
έως 150 τµ σε τιµές κάτω 
του κόστους από 45.000, 
πολύ µικρή προκαταβολή, 
πολλές δόσεις έναντι ενοι-
κίου. www.paroshomes.
livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται µονοκατοικία 100 
τµ, 2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι 
µε τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 95.000€.  
Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής. Τηλ. 
6932285768 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΛΕΥΚΕΣ (ΜΥΛΟΙ), πω-
λείται κτήµα 4.200 τµ, 
οικοδοµήσιµο, µε πα-
λαιά κτίσµατα. Τηλ.: 
2284043160, 6945112134

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 

διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥΔΕΣ), 70τ.µ.,  250€.  
ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€.  
ΈΛΗΤΑΣ,  100τ.µ. 350€, 
2Υ/∆, καλοριφέρ.  ΑΛΥ-
ΚΗ, γκαρσονιέρα, 120€, 
επιπλωµένα ή µη. Τηλ. 
6932285768 

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Α-
ναστασία), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 
τµ. Τηλ.: 6977624072, 
2284042937   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Α-
σπριές), ενοικιάζεται 
κατοικία 125 τµ, µε δυο 
υπνοδωµάτια, δυο µπά-
νια, τζάκι, αυτόνοµη 
θέρµανση, µεγάλες βερά-
ντες, ελεύθερη πανταχόθεν 
σε κτήµα 6 στρεµµάτων. 
Τηλ.: 6977205591

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 250 τµ. 
ισόγειο και 150 τµ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τµηµατικά. Επίσης, στο 
2ο ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-Α-
ΛΥΚΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστηµα 100 τµ, κατάλ-
ληλο για γραφείο, µε δικό 
του πάρκινγκ.  
Τηλ.: 6977618527, 
6978085886

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (πίσω από το 
ταχυδροµείο), ενοικιάζε-
ται ισόγειο διαµέρισµα, 80 
τµ, µε δυο υπνοδωµάτι-
α, αυτόνοµη θέρµανση, 
καινούρια κουφώµατα, η-
λιακός. Τηλ.: 6970158787 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, ενοικιά-
ζονται επιπλωµένα δίχωρα 
studios. Τηλ.: 2284053381, 
6978333147
ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΥΡΙΑ από Γεωργία, 40 
χρονών, ζητά εργασία. 
Τηλ.: 6955009855 

ΕΛΛΗΝΑΣ, µόνιµος 
κάτοικος Πάρου, µε επαγ-
γελµατικό δίπλωµα και 
άδεια οδηγού ταξί, ζητεί 
συνεργασία µε τουριστικά 
πρακτορεία, ξενοδοχεία, 
τουριστικές εταιρίες κλπ. 
Τηλ.: 6976433642 

ΚΟΠΕΛΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, 23 
ετών, ζητά εργασία, κατά 
προτίµηση πρωινές ώρες 
(απόφοιτος ΤΕΙ Νοσηλευ-
τικής). Τηλ.: 6976695020

ΚΥΡΙΑ, ζητεί εργασία, 
για βράδυ και νύχτα, για 
φροντίδα ηλικιωµένων, 
µόνο στην Παροικία. Τηλ.: 
6934804731

ΚΟΠΕΛΑ, µε πτυχίο στις 
τουριστικές υπηρεσίες, 
δίπλωµα αγγλικών, γνώ-

ση Η/Υ, δίπλωµα Ι.Χ., µε 
εµπειρία, ζητεί εργασία σε 
οποιονδήποτε τοµέα. Τηλ.: 
6986325840

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ 
ΚΟΠΕΛΑ µε χαµόγελο 
και αγάπη για τη δουλειά, 
για το pool bar ξενοδοχεί-
ου στην Παροικία. Στείλτε 
µας το βιογραφικό σας στο: 
bglparos@otenet.gr 

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙ-
ΝΑ ζητείται, από γνωστό 
καφέ-εστιατόριο στην Πα-
ροικία, για πρωινή βάρδια. 
Τηλ.: 2284022572 (17:00-
22:00) 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ΚΑΙ ΑΡΤΕΡ-
ΓΑΤΗΣ ζητούνται. Τηλ.: 
2284024966

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται, για 
κατάστηµα ειδών δώρου, 
στην παραλία της Παροι-
κίας, άνω των 30 ετών, 
οµιλών αγγλικά. Τηλ.: 
2284025086, 6945259620, 
(ώρες 10:00 -8:00 µµ)  

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ “BLUE” 
στη Χρυσή Ακτή, ζητά-
ει ψήστη και προσωπικό 
κουζίνας για τη θερινή πε-
ρίοδο. Τηλ.: 6972720400 

ΒΟΗΘΟΣ ΚΟΥΖΙ-
ΝΑΣ ζητείται από 
εστιατόριο στην Παροικί-
α. Τηλ.: 2284024956 (κος 
Μένιος) 

ΟΙ ΝΕΡΟΤΣΟΥΛΗ-
ΘΡΕΣ AQUA PAROS 
(Κολυµπήθρες), καλούν 
νέους-ες, που θέλουν να 

εργαστούν την θερινή πε-
ρίοδο (από 15-20 Ιουνίου 
έως αρχές Σεπτεµβρίου) 
στις ειδικότητες: Υπεύθυ-
νος υδάτινων παιχνιδιών, 
ταµίας, υπεύθυνος κου-
ζίνας, βοηθός κουζίνας, 
υπεύθυνος µπαρ, βοηθός 
µπαρ, σερβιτόρος πισίνας. 
Τηλ.: 6986787878, 
e-mail: aquaparos@gmail.
com    

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
MINOIS VILLAGE (Α’ κα-
τηγορίας), ζητεί:
1) ΑΝΤΡΑ (ΣΕΡΒΙΤΟΡΟ/
BARMAN/ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ) 
, 2) ΚΟΠΕΛΑ (ΣΕΡΒΙΤΟ-
ΡΑ/ΜΠΟΥΦΕΤΖΟΥ) για 
το pool bar. Απαραίτητη 
γνώση αγγλικών και προ-
ϋπηρεσία. Βιογραφικά µε 
πρόσφατη φωτογραφία 
: info@minois-village.gr  
Επίσης, 3) ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ. 
Τηλ.: 6945191585 (17.00-
21.00) 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΓΙΑ ΛΑΝΤΖΑ 
ΚΑΙ ΜΠΟΥΦΕ ζητείται, 
από εστιατόριο στην Πα-
ροικία. Τηλ.: 2284023652

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗ-
ΣΕΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην πα-
ραλία Παροικίας Πάρου 

πωλείται, σε λειτουργία, 
µε πλήρη εξοπλισµό. Τηλ.: 
6946467908, 2284024507

ΔΙΑΦΟΡΑ    

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλεί-
ται, μάρκας Dynamic, 
66.000 btu, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6977248885 

ΠΟΛΥΘΡΟΝΑ – ΚΡΕ-
ΒΑΤΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ, 
δερµάτινη, λευκή, και-
νούρια, πωλείται στη µισή 
τιµή. Τηλ.: 2284024827 (ώ-
ρες καταστηµάτων) 

ΔΥΟ ΚΑΙΝΟΥΡΙΟΙ ΤΡΙ-
ΘΕΣΙΟΙ ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ 
πωλούνται, µασίφ, ξύλινοι, 
σε παραδοσιακό σχέδιο, 
µε µαξιλάρια, στη µισή τι-
µή, 200,00 ευρώ έκαστος. 
Τηλ.: 6972553333

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΑΡΚΑΣ 
FIAT PANDA πωλείται, 
έτος κυκλοφορίας 2007, 
1100 κυβικά, 63.400 χι-
λιόµετρα, τιµή 4.000 
ευρώ. Τηλ.: 6989673210, 
6979145867

Μικρές αγγελίες

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

Νάουσα
τηλ.: 22840 52129
www.rakenti.com

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ              

Ο Νακούτση Κλοντιάν του Πασχάλη και της Βαγ-
γελίας, που γεννήθηκε στην Αλβανία και διαµένει 
στην Πάρο και η Νγγέλε Ζερίνα του Κοσµά και 
της Ελευθερίας, που γεννήθηκε στην Αλβανία και 
διαµένει στην Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν τον 
Μάιο στην Πάρο. 

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ 
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Αγαπητοί συµπολίτες και συµπολίτισσες, 
από το 1980 έως και σήµερα παραµένω ενεργό µέλος της κοινωνίας και του νησιού που 

έζησα και µεγάλωσα. Ξεκίνηµα µου στην ενασχόληση µε τα κοινά, η συµµετοχή µου σε 
συλλόγους ως µέλος και αργότερα ως µέλος στα διοικητικά συµβούλια.  
Την τελευταία 4ετία έχω διατελέσει πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λευκών Πάρου, 

δουλεύοντας καθηµερινά για την υλοποίηση στόχων και έργων, τιµώντας έµπρακτα την 
εµπιστοσύνη σας. Αναπαλαίωση, ανακατασκευή και πλακόστρωση στο θεατράκι των 
Λευκών για πολιτιστικά δρώµενα και άλλα σηµαντικά έργα που βοήθησαν στην αναβάθ-
µιση της Κοινότητας µας, βελτιώνοντας και την καθηµερινότητα µας. Σ’ αυτήν µου την 
προσπάθεια βοήθησαν φορείς και αρχές του νησιού. 
Η αγάπη µου για την κοινότητα µας αλλά και για το νησί µας γενικότερα µε οδήγησαν 

στην απόφαση να θέσω υποψηφιότητα για δηµοτικός σύµβουλος. Η στήριξη σας, µε την 
ψήφο σας, θα αποτελέσει ηθική και έµπρακτη αναγνώριση, ώστε µε µεγαλύτερη δύναµη 
και σθένος να δουλέψω προσφέροντας τις υπηρεσίες µου για την καθηµερινή αναβάθµι-
ση της ζωής όλων µας αλλά και όσων επισκέπτονται το νησί µας.  
Ζητώ την εµπιστοσύνη σας για άλλη µια φορά και όλοι µαζί να κάνουµε το νησί µας 

καλύτερο, χωρίς πειραµατισµούς. 
Η εµπειρία µου και οι γνώσεις που έχω αποκοµίσει από την πολύχρονη ενασχόληση, 

µου δίνουν την δυνατότητα να γνωρίζω εκ των έσω τα προβλήµατα του τόπου µας. Έχω 
θέληση, κουράγιο, πείσµα και νέες ιδέες! 
Εύχοµαι και ελπίζω να µου δώσετε την δυνατότητα να παλέψω για όλους µας, για τον 

τόπο µας, για τα παιδιά µας. 

Με αγάπη και τιµή! 
Απόστολος Παντελαίος

Υποψήφιος δηµοτικός σύµβουλος Πάρου µε τον συνδυασµό 
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά

Τοπικές ειδήσεις

Παριανοί – Παριανές,  

Πολλοί από εσάς εξεπλάγησαν µε την απόφαση µου να συµµετέχω στις 
δηµοτικές εκλογές του 2014, βάζοντας υποψηφιότητα µε την παράταξη του 
Χρήστου Βλαχογιάννη. 

Έχοντας µεγαλώσει στην Πάρο, γνωρίζω όλη την πορεία της, τα τελευταία 
40 χρόνια, το πως άρχισε ο τουρισµός, µε τι προδιαγραφές –πανέµορφο 
νησί, ευλογηµένο- και πώς καταντήσαµε. 

Οχτώ δηµοτικές αρχές και µε του πατέρα µου, (1978-82) εννέα, και δεν 
προσδιόρισαν τον χαρακτήρα του νησιού, εάν είναι τουριστικό µέρος ή όχι, 
και δεν έκαναν ούτε ένα έργο υποδοµής -αεροδρόµιο, επιβατικό λιµάνι, 
εµπορικό λιµάνι, µαρίνες, νοσοκοµείο- (εκτός του Ευθυµίου Κεµπάµπη, 
αεροδρόµιο Πάρου, 1981). Μόνο πελατειακά και έργα υποδοµής. 

Επειδή έχω κουραστεί να τα λέµε στα καφενεία και λόγω του ότι θέλω να 
εξακριβώσω εάν η έλλειψη έργων οφείλεται σε ανικανότητα ή εσκεµµένα, 
έτσι ώστε να αλλάξω κάτι, βάζω υποψηφιότητα για ∆ηµοτικός Σύµβουλος µε 
τον άνθρωπο που θεωρώ ότι ξέρει τη δουλειά, και µπορώ να συνεννοηθώ. 

Αγαπητοί συνησιώτες, εάν θέλετε να ακούγεται η φωνή σας και αν θέλετε 
άλλου είδους συµµετοχή στο ∆ήµο, εµπιστευτείτε µε µε την ψήφο σας. 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

...πάµε µπροστά ΚΕΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Περισσότεροι ψηφοφόροι – 
λιγότερα τμήματα

Στους 13.842 ψηφοφόρους ανέρχε-
ται το εκλεκτορικό σώμα στην Πάρο 
και στους 1243 στην Αντίπαρο. Δηλαδή, 
έχουμε αύξηση 1726 ψηφοφόρων από 
τις εκλογές του 2010 στην Πάρο και 98 
στην Αντίπαρο.

Παρόλα αυτά, στην Πάρο θα λειτουρ-
γήσουν τρία λιγότερα εκλογικά τμήματα 
από το 2010, αφού έχουν αφαιρεθεί δύο 
στην Παροικιά και ένα στη Μάρπησσα. 
Ακόμα, χαρακτηριστικό των αλλαγών 
είναι ότι στην Παροικιά οι εκλογές θα 

πραγματοποιηθούν στο Γυμνάσιο και όχι στο Δημοτικό Σχολείο, όπως γινόταν τα προ-
ηγούμενα χρόνια.

Τα εκλογικά τμήματα σε Πάρο και Αντίπαρο, είναι τα παρακάτω:
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ 

186o εκλ. τμ. 603 ψηφοφόροι (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
187ο εκλ. τμ. 581 ελ. ψηφόροι 59 κοινοτικοί ψηφοφόροι (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)

ΠΑΡΟΣ

ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 188ο εκλ. τμ. 484 ελ. ψηφ. 11 κοιν. Ψηφ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 
ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ 189ο εκλ. ψηφ. 538 ψηφ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 190ο εκλ. τμ. 471 ελ. ψηφ. 3 κοιν. Ψηφ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ)
ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ 191ο εκλ. τμ. 545 ψηφ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΧΙΛΟΧΟΥ)
ΚΩΣΤΟΥ 192 εκλ. τμ. 398 ελ. ψηφ. 5 κοιν. Ψηφ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ   
ΛΕΥΚΩΝ 193ο εκλ. τμ. 451 ψηφ. 2 κοιν. Ψηφ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)  
ΛΕΥΚΩΝ 194ο εκλ. τμ. 549 ψηφ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)   
ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 195 εκλ. τμ. 520 ψηφ. 16 κοιν. Ψηφ. (ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΟΤ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ)

ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ 196ο εκλ. τμ 616 ψηφ. (ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑΣ)
ΝΑΟΥΣΑΣ 197ο εκλ. τμ. 460 ψηφ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΝΑΟΥΣΑΣ 198ο εκλ. τμ. 512 ψηφ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΝΑΟΥΣΑΣ 199ο εκλ. τμ. 451 ψηφ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΝΑΟΥΣΑΣ 200ο εκλ. τμ. 450 ψηφ. 16 κοιν. Ψηφ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΝΑΟΥΣΑΣ 201ο εκλ. τμ. 464 ψηφ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΝΑΟΥΣΑΣ 202ο εκλ. τμ. 462 ψηφ. (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
ΠΑΡΟΥ 203ο εκλ. τμ. 493 ψηφ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ)
ΠΑΡΟΥ 204ο εκλ. τμ. 491 ψηφ. 33 κοιν. Ψηφ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ)
ΠΑΡΟΥ 205ο εκλ. τμ. 499 ψηφ. 34 κοιν. Ψηφ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ)
ΠΑΡΟΥ 206ο εκλ. τμ. 515 ψηφ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ) 
ΠΑΡΟΥ 207ο εκλ. τμ. 495 ψηφ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ)
ΠΑΡΟΥ 208ο εκλ. τμ. 500 ψηφ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ)
ΠΑΡΟΥ 209ο εκλ. τμ. 526 ψηφ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ)
ΠΑΡΟΥ 210ο εκλ. τμ. 530 ψηφ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ)
ΠΑΡΟΥ 211ο εκλ. τμ. 529 ψηφ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ)
ΠΑΡΟΥ 212ο εκλ. τμ. 530 ψηφ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ).

Γιορτή του κατηχητικού
Την περασμένη Κυριακή 11/5 (γιορτή της 

μητέρας) πραγματοποιήθηκε η γιορτή του Κα-
τηχητικού Σχολείου Εκατονταπυλιανής.

Στη γιορτή προσφέρθηκαν δώρα στα παιδιά 
και αναμνηστικά –που δόθηκαν- από τον πρό-
εδρο του δημοτικού συμβουλίου, κ. Λ. Κοντό 
και τον Περιφερειακό σύμβουλο, κ. Κ. Μπιζά.

Ο π. Στυλιανός Μπιζάς, που είναι εκ των 
υπευθύνων του κατηχητικού σχολείου, είπε: 
«Δεν τελειώνουμε εδώ. Συνεχίζουμε και το 
μήνα Μάιο τα μαθήματα και ολοκληρώνουμε 
το Κατηχητικό Έτος την 1η Ιουνίου, με την εκ-
δρομή στην Αντίπαρο.

Τα παιδιά είναι το παρόν και το μέλλον μας, είναι η ζωή μας και αξίζουν κάθε θυσία. 
Εκ μέρους του Κατηχητικού μας ευχαριστούμε όλες τις μανούλες που μας τα εμπιστεύ-
ονται και μας βοηθάνε παράλληλα σε αυτές τις δύσκολες εποχές. Χριστός Ανέστη».
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3Χ3 στη Μάρπησσα
Με μεγάλη επιτυχία 

πραγματοποιήθηκε το 
τουρνουά 3Χ3 στη Μάρ-
πησσα, στις 10-11 Μαΐ-
ου 2014.

Στο τουρνουά 3Χ3 
πήραν μέρος 146 παι-
διά (116 αγόρια και 30 
κορίτσια). Νικητές του 
διαγωνισμού ελευθέ-
ρων βολών Champion 
ήταν οι: Αντώνης Κολ-
τσάκου (Δημοτικό) και 
Μαριάνθη Λουκή (Γυ-
μνάσιο-Λύκειο). Νικητές 
στο διαγωνισμό τριών πόντων ήταν ο Παντελής Δαβάνι (Δημοτικό) και ο Παντελής 
Καλακώνας (Γυμνάσιο-Λύκειο).

Σε ανακοίνωσή του ο Μαρπησσαϊκός, μεταξύ άλλων σημειώνει: «[…] Ευχαριστού-
με πολύ την Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και τους εκπροσώπους της 
Προκοπίου Μαρία, Γιάννη Χατζησταμάτη και Μπεσκάκη Βασιλική, παλιά αθλήτρια 
της Εθνικής Ελλάδας και του Σπόρτιγκ, με ύψος 2,02 που αγωνίστηκε στο κολεγιακό 
πρωτάθλημα των ΗΠΑ, αλλά και σε αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες, όλους τους επαγ-
γελματίες της περιοχής μας, που όποτε τους έχει ζητηθεί μας βοηθούν χωρίς δεύτερη 
σκέψη, καθώς και την ΕΟΔ (παράρτημα Κυκλάδων) για την κάλυψη των αγώνων με 
ασθενοφόρο και διασώστες. Ευχαριστούμε επίσης, το Δήμο Πάρου, τη σχολική επι-
τροπή, το τμήμα καθαριότητας, τη διευθύντρια του σχολείου Αρχιλόχου Μάρπησσας 
και τα παιδιά που βοήθησαν στη γραμματεία και στη διαιτησία.

Ευχαριστούμε τους διευθυντές και τους γυμναστές όλων των σχολείων της Πάρου 
για την άψογη συνεργασία και τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ στα παιδιά που συμμε-
τείχαν αλλά και σε όλους όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο, για να γίνει αυτό το 
τουρνουά πραγματικότητα».

Συνεχίζει 
με Τριανταφυλλάκο

Την απόφαση να συνε-
χίσει και τη νέα χρονιά, με 
τον Αθηναίο προπονητή, κ. 
Δημήτρη Τριαναταφυλλά-
κο, ανακοίνωσε ο Αθλητικός 
Όμιλος Πάρου.

Σημειώνουμε, ότι ο κ. Τρι-
ανταφυλλάκος, απέσπασε 
κατά την ποδοσφαιρική χρο-
νιά που πέρασε πολύ κο-
λακευτικά σχόλια, τόσο για 
τη δουλειά του στους αγω-
νιστικούς χώρους, όσο και 
το ήθος του εντός και εκτός 
γηπέδων. Ακόμα, στον κ. Τρι-

ανταφυλλάκο πιστώνεται το πολύ καλό κλίμα που παρατηρήθηκε στα αποδυτήρια της 
αντρικής και εφηβικής ομάδας.

Το δελτίο τύπου του ΑΟΠ για την ανανέωση συνεργασίας με τον προπονητή του 
είχε ως εξής: 

«Το Δ.Σ. του Α.Ο. Πάρου, μετά την απόλυτα πετυχημένη φετινή πορεία της ομάδας 
ποδοσφαίρου αλλά και την άριστη συνεργασία με τον προπονητή κ. Τριανταφυλλάκο, 
αποφάσισε την συνέχεια αυτής της προσπάθειας ανανεώνοντας την συνεργασία τους 
για τη σεζόν 2014-2015».

Τέλος, σε δήλωσή του στο «Sport Cyclades», ο κ. Τριανταφυλλάκος δήλωσε:
«Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση της ομάδας για την εμπιστοσύνη προς το πρό-

σωπό μου, που μου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσω την περσινή προσπάθεια.
Διαβεβαιώνω, ότι θα συνεχίσω στο ίδιο πλάνο, με τη βάση να αποτελείται από τα νέα 

παιδιά, παράλληλα με την ανάπτυξη των ακαδημιών και την προώθηση των νεαρών 
στην πρώτη ομάδα. Χαίρομαι που θα έχω την ευκαιρία να ολοκληρώσω το μοντέλο 
ανάπτυξης της ομάδας για τα επόμενα χρόνια, με την ίδια φιλοσοφία και ακόμα μεγα-
λύτερη διάθεση και δουλειά. 

Είμαι σίγουρος πως όλοι θα στηρίξουν την προσπάθειά μας και θα πετύχουμε τους 
στόχους μας για τη νέα περίοδο».

Αθλητικά Παρασκευή 16 Μαΐου 2014

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΚΩΣΤΑΣ
ΡΟΚΟΝΙ∆ΑΣ

Μη χαραµίσεις τη ψήφο σου
Μην υποκύψεις

σε διλήµµατα και εκβιασµούς
Αποτρέπουµε
∆ιεκδικούµε
Απαιτούµε
Κερδίζουµε 

Νέα του ΑΜΕΣ «Νηρέας»
Από τον ΑΜΕΣ «Νηρέας», δημοσιοποιήθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα τα πα-

ρακάτω δελτία τύπου για τις δραστηριότητές του:
10/11/2014: Το Δ.Σ. του ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑ ανακοινώνει την παραίτηση του αντιπροέ-

δρου του συλλόγου κ. Τριπολιτσιώτη Σταύρου για προσωπικούς λόγους. Όσον αφορά 
τον αντικαταστάτη του αυτός θα οριστεί στην επόμενη συνέλευση του Δ.Σ., όπου και 
θα γίνει εκ νέου συγκρότηση σε σώμα.

11/4/2014: Ο Σύλλογος μας αφουγκραζόμενος την επιθυμία γονέων για προσφο-
ρά στο τμήμα των ακαδημιών ποδοσφαίρου και σύμφωνα με το καταστατικό του, 
αποφάσισε να συστήσει 9μελη επιτροπή λειτουργίας των ακαδημιών ποδοσφαίρου η 
οποία αποτελείται από 4 μέλη του Δ.Σ., τον πρόεδρο Σιφναίο Μανώλη, την Γ. Γραμμα-
τέα Παλούμπη Μυρτώ, τον Γενικό Αρχηγό ποδοσφαιρικού τμήματος Κορτιάνο Νίκο, 
τον Έφορο Ακαδημιών Σπανό Δημήτρη και τους γονείς Σιφναίου-Καραχάλιου Κατε-
ρίνα, Μαλαματένιου Νικολέτα, Βοσινάκη Θεόφιλο, Σπανοπούλου Γεωργία και Σταυ-
ρόπουλο Στράτο.

Η επιτροπή αυτή θα ασχολείται αποκλειστικά με λειτουργικά και οργανωτικά θέμα-
τα των ακαδημιών και θα είναι πάντα σε συνεργασία με το εκλεγμένο Δ.Σ. του συλ-
λόγου. Αντίστοιχες επιτροπές θα δημιουργηθούν και σε άλλα τμήματα του συλλόγου, 
τόσο στις αθλητικές όσο και στις πολιτιστικές δράσεις του συλλόγου εκμεταλλευόμε-
νοι έτσι την διάθεση του κόσμου για προσφορά σε συγκεκριμένους τομείς.

12/11/2014: Πρωταθλητής Πάρου για το 2014 αναδείχτηκε ο Νηρέας ολοκλη-
ρώνοντας το μίνι αυτό πρωτάθλημα των 5 αγωνιστικών με ισάριθμες νίκες. Για την 
τελευταία αγωνιστική η ομάδα μας επικράτησε με 4-0 της Νάουσας 1987 με σκό-
ρερ τους Μοστράτο, Δελημπαλταδάκη, Ζυμπέρι και Χατζία. Καθ’ όλη τη διάρκεια του 
πρωταθλήματος η ομάδα μας παρουσίασε αξιοθαύμαστη σταθερότητα και δεν άφησε 
περιθώρια αμφισβήτησης για το δίκαιο της κατάκτησης του τίτλου. Έτσι λοιπόν κλείνει 
η χρονιά για το ανδρικό τμήμα και πλέον παίρνει σειρά ο προγραμματισμός για την 
νέα σεζόν.

Η δοκιμαστική αυτή μορφή του 1ου πρωταθλήματος κρίνεται επιτυχημένη, όμως 
χρειάζεται αρκετές βελτιώσεις έτσι ώστε να καθιερωθεί σαν θεσμός και να αγκαλια-
στεί από τους ποδοσφαιρόφιλους του νησιού.
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Τα νησιά µας
τόπος ανάπτυξης & ευηµερίας

Τζανακόπουλος Παντελής
Αντιναύαρχος Π.Ν. ε.α.

Υποψήφιος Περιφερειακός Σύµβουλος

Ανασφάλιστοι 
έμποροι

Θετικές εξελίξεις υπάρχουν στο θέμα των ανα-
σφάλιστων εμπόρων, σύμφωνα με δελτίο τύπου 
του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντι-
πάρου.

Συγκεκριμένα στις 29/4/2014 εκδόθηκε από το 
9ο Τριμελές Τμήμα του Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών, η απόφαση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία 
έκανε δεκτή εν όλω την αίτηση ασφαλιστικών μέ-
τρων του Φλωρά Γεώργιου κατά του ΟΑΕΕ. 

Με την απόφασή του το Δικαστήριο υποχρεώνει 
τον ΟΑΕΕ όπως παρέχει ιατροφαρμακευτική πε-
ρίθαλψη στον ασφαλισμένο, ανεξάρτητα του γεγο-
νότος ότι αυτός οφείλει τις εισφορές του προς τον 
ΟΑΕΕ. Η απόφαση αφορά την παροχή ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης για συγκεκριμένο πρόβλημα 
υγείας που χρήζει εγχείρησης και ορίζει συγκεκρι-
μένο χρονικό διάστημα εντός του οποίου πρέπει να 
πραγματοποιηθεί αυτή. Η απόφαση αποδέχεται ότι η 
υπαγωγή στην ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ», που ο ΟΑΕΕ 
θέτει ως προϋπόθεση για την παροχή ιατροφαρμα-
κευτικής περίθαλψης, από την ώρα ο ασφαλισμένος 
αδυνατεί να καταβάλει το απαιτούμενο ποσό της 
ρύθμισης μαζί με τις τρέχουσες εισφορές (λαμβά-
νοντας υπόψη το πραγματικό εισόδημα του ασφα-
λισμένου), αποτελεί πραγματικό εμπόδιο για την 
υπαγωγή στην ρύθμιση με συνέπεια να μην απο-
τελεί πραγματική προϋπόθεση για την μη παροχή 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Με απλά λόγια αν ο ασφαλισμένος έχει εισόδημα 
500 ευρώ τον μήνα και η ρύθμιση μαζί με τις τρέ-
χουσες εισφορές απαιτεί καταβολή 800 ευρώ τον 
μήνα, δεν έχει ευθύνη ο ασφαλισμένος για την μη 
υπαγωγή στην ρύθμιση «ΝΕΑ ΑΡΧΗ». Το Δικαστή-
ριο σταθμίζει, ανάμεσα στα άλλα, το υφιστάμενο νο-
μικό καθεστώς της υποχρεωτικής ασφάλισης στον 
ΟΑΕΕ, το Δημόσιο συμφέρον που έγκειται στην 
ανάγκη βιωσιμότητας του δημοσίου συστήματος 
ασφαλίσεως, την οικονομική κατάσταση του ασφα-
λισμένου, τα προβλήματα υγείας που πραγματικά 
υφίστανται και διατάζει την θεώρηση του βιβλιαρίου 
ασθενείας.

Ο δικηγόρος που χειρίστηκε την συγκεκριμένη 
υπόθεση δήλωσε:

«Η άρνηση θεώρησης βιβλιαρίου από τον ΟΑΕΕ 
αποτέλεσε επί πολλά χρόνια μια βάναυση διοικητι-
κή πρακτική, που αποστέρησε παρανόμως το ύψι-
στο αγαθό της υγείας από χιλιάδες συμπολίτες μας. 
Η απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών 
αποκαθιστώντας τη νομιμότητα για τον προσφεύ-
γοντα συμπολίτη μας, αποτελεί ορόσημο για τους 
χιλιάδες ασφαλισμένους (εκβιαστικά και εκδικητι-
κά ανασφάλιστους) του ΟΑΕΕ. Οι άνθρωποι αυτοί, 
ενόσω η πολιτεία δεν φροντίζει να δώσει λύση στο 
πρόβλημα που η ίδια δημιούργησε με το να μην ανα-
προσαρμόζει τις εισφορές τους στο ύψος των εισο-
δημάτων τους εν μέσω βαθιάς ύφεσης, δεν έχουν 
άλλη επιλογή από το να καταφύγουν στην ελληνική 
δικαιοσύνη, η οποία είναι η μόνη πλέον εγγύηση των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και του Συ-
ντάγματος».

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση του εμπορικού 
συλλόγου αναφέρεται:

«Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι η πρώτη αλλά 
σημαντική δικαίωση στον αγώνα που έχουμε ξεκι-
νήσει μαζί με χιλιάδες άλλους ασφαλισμένους ώστε 
να αναδείξουμε τις συστηματικές παρανομίες του 
ΟΑΕΕ και του Υπουργείου Εργασίας. 

Καθημερινά χιλιάδες συνάνθρωποι μας βλέπουν 
την υγεία τους να διαλύεται ενώ την ίδια ώρα ο κ. 
Βρούτσης και η κ. Κωτίδου του ΟΑΕΕ τους χρεώ-
νουν μεν με τις υποχρεωτικές εισφορές του ΟΑΕΕ 
αλλά δεν τους παρέχουν την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη που οφείλουν να παρέχουν. Άνθρωποι 
πεθαίνουν αβοήθητοι και ο κ. Βρούτσης τους κάνει 
κατάσχεση μέσω του ΚΕΑΟ για την περίθαλψη που 
ΔΕΝ τους προσφέρει, ενώ είναι υποχρεωμένος να 
το πράξει. Η στάση του κ. Βρούτση, της Κυβέρνησης 
και της Τρόικας είναι άκαμπτη και θα καμφθεί μόνο 
μέσω της Δικαιοσύνης. Παρανομούν εις γνώση τους 
και αυτό είναι το πλέον επικίνδυνο.

Ήδη από τις 17/2/2014 ο κ. Βρούτσης και η Κω-
τίδου έχουν στα χέρια τους την Γνωμοδότηση του 
Συνταγματολόγου κ. Μανιτάκη που αναδεικνύει τις 
παρανομίες τους. Και όμως, αδίστακτοι, αρνούνται 
να μεταβάλουν την πολιτική τους. Έχουν την πολιτική 
ευθύνη για τα ψεύτικα στοιχεία που στέλνουν στην 
Δικαιοσύνη περί τους χρέους των ασφαλισμένων 
(αφού δεν οφείλουμε τις εισφορές για την περίθαλ-
ψη που δεν μας πρόσφεραν όσο οφείλαμε) αλλά και 
για την επιδείνωση της υγείας όλων όσων δεν έχουν 
περίθαλψη λόγω οικονομικής αδυναμίας. Είναι πολι-
τικά υπεύθυνοι και για τους θανάτους ασφαλισμένων 
του ΟΑΕΕ στους οποίους αρνιούνται να παράσχουν 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη λόγω των οφειλών 
τους. Και αντί η Κυβέρνηση να συμμορφωθεί και να 
πράξει το καθήκον της, προστατεύοντας την υγεία 
εκατοντάδων χιλιάδων ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ, 
κάνουν προσωπικές επιθέσεις και μας πολεμούν (ως 
Κυβέρνηση και ως εκπρόσωποί της) με στόχο να 
απαξιώσουν τις συλλογικές μας προσπάθειές (…)».

Ε-mail 
Από την Αστυνομική διεύθυνση Κυκλάδων, έγινε γνωστό, ότι η 

Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους χρήστες του 
διαδικτύου για την αποφυγή εξαπάτησής τους, από απατηλό – 
παραπλανητικό e-mail, προσφοράς ευκαιριών απασχόλησης και 
θέσεων εργασίας

Συγκεκριμένα, αυτού του είδους τα μηνύματα έχουν ως σκοπό 
να πείσουν με απατηλό τρόπο («ψάρεμα»), όσους αναζητούν ερ-
γασία, να αποστείλουν:

- είτε τα προσωπικά τους στοιχεία και δεδομένα (ταυτότητα, δι-
αβατήριο, αριθμό φορολογικού μητρώου - Α.Φ.Μ. κ.λπ.) 

- είτε προσωπικά τους οικονομικά δεδομένα (αριθμούς τρα-
πεζικών λογαριασμών, προσωπικούς κωδικούς (ΡΙΝ numbers), 
αριθμούς πιστωτικών καρτών, πληροφορίες καρτών ΑΤΜ κ.λπ.) 

- είτε να ζητηθεί να προκαταβάλουν ένα ποσό προκειμένου να 
καταλάβουν τη δήθεν προσφερόμενη θέση εργασίας. Μάλιστα 
στην τελευταία περίπτωση ζητούν τα χρηματικά ποσά να απο-
στέλλονται μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς χρημάτων και όχι 
μέσω τραπεζικών λογαριασμών.

Με αφορμή τη διακίνηση του εν λόγω μηνύματος (email), παρα-
καλούνται οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στην περίπτω-
ση που λάβουν, μέσω του διαδικτύου, τέτοιου είδους μηνύματα, 
για την αποφυγή πιθανής εξαπάτησης. Επιπλέον, η Διεύθυνση 
Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συστήνει και προτρέπει τους 
χρήστες του διαδικτύου να μην αποστέλλουν προσωπικά δεδο-
μένα ή οικονομικά στοιχεία σε άγνωστα άτομα.

Ειδικότερα, συνίσταται:
- Να διασταυρώνετε τα στοιχεία κάθε ενδεχόμενου εργοδότη, 

επαγγελματία ή γραφείου εύρεσης εργασίας και μέσω δεύτερης 
πηγής ή του τηλεφωνικού καταλόγου και στη συνέχεια να απευ-
θύνεστε στον εργοδότη απευθείας.

- Να μην εμπιστεύεστε όσους, μέσω διαδικτύου, σας ζητούν 
χρήματα εκ των προτέρων για να σας βρουν δουλειά ή να σας 
προσφέρουν μια θέση εργασίας. 

- Ποτέ να μην δεχθείτε να πληρώσετε για «αποκλειστικές» πλη-
ροφορίες για θέσεις εργασίας ή για να πάρετε κάποια συγκεκρι-
μένη θέση. 

- Να αξιολογούνται προσεκτικά τα στοιχεία επαφής, που δίνο-
νται σε αγγελίες εργασίας μέσω διαδικτύου ή σε σχετικά e-mail 
και να προσέχετε εάν υπάρχουν ανορθογραφίες ή κάποια διεύ-
θυνση e-mail που δεν αναφέρει το όνομα της εταιρείας. Επίσης  
να δίνεται προσοχή στη σύνταξη του κειμένου, όπου εάν υπάρ-
χουν πολλά ορθογραφικά λάθη και άλλες ανακρίβειες, αυτό απο-
τελεί συνηθισμένη ένδειξη που παραπέμπει σε ψεύτικη αγγελία 
εργασίας.

- Να πληκτρολογούνται οι διευθύνσεις των ιστοσελίδων (URL) 
στον περιηγητή (browser) αντί να χρησιμοποιείτε υπερσυνδέ-
σμους (links) όταν ελέγχετε τις πηγές των θέσεων εργασίας.

- Να δημιουργήσετε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
και έναν λογαριασμό για όλες τις μη προσωπικές επικοινωνίες 
σας. 

- Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν απευθύνεστε σε εταιρείες 
που βρίσκονται έξω από τη Χώρα μας ή γίνεστε αποδέκτης μηνυ-
μάτων από φερόμενες εταιρείες του εξωτερικού. 

- Εάν κάποια «ευκαιρία» ή θέση εργασίας υπόσχεται υπερβο-
λικά υψηλές αποδοχές, οι οποίες μάλιστα σε σύντομο χρονικό δι-
άστημα θα διπλασιαστούν, μάλλον πρόκειται για παραπλανητικό 
- απατηλό μήνυμα.το οποίο πρέπει να ελεγχθεί. 



διάγνωση

Στη Νάουσα της Πάρου δηµιουργήθηκε και ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα πρότυπο πολυιατρείο για τα έως τώρα 
δεδοµένα στο νησί µας, στον τοµέα της πρωτοβάθµιας  φροντίδας υγείας. Ο σύγχρονος ιατρικός εξοπλισµός µε µηχα-
νήµατα υψηλής και σύγχρονης τεχνολογίας και το άριστο επιστηµονικά καταρτισµένο και εξειδικευµένο προσωπικό 
αποτελούν τα στοιχεία εκείνα που διευρύνουν το επίπεδο των παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών σε  Πάρο, Αντίπαρο 
αλλά και στα γειτονικά νησιά.

Οι κάτοικοι των νησιών µας αλλά  και οι χιλιάδες  επισκέπτες  µας  µπορούν  πλέον να υπολογίζουν στις νέες αυτές 
υπηρεσίες και να αισθάνονται σίγουροι και ασφαλείς σε ότι αφορά την πρωτοβάθµια ιατρική φροντίδα.

Τα άρτια εξοπλισµένα διαγνωστικά εργαστήρια τα οποία λειτουργούν είναι: 
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