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καλά χριστούγεννα,
καλή χρονιά
µε ελπίδα
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Βροντερό ΟΧΙ στην πολιτική 
που μας εξαθλιώνει

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση για το Κέντρο Υγείας που έγινε ποτέ!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

Όλοι ήσαν εκεί. Έξω από 
το Κέντρο Υγείας, οι Πα-
ριανοί και οι Αντιπαριώτες 
με την παρουσία τους, δια-
δήλωσαν την αγανάκτησή 
τους για την υποβάθμιση 
της προσφερόμενης πα-
ροχής υγείας, αλλά και γε-
νικότερα για την υποβάθ-
μιση της ποιότητας ζωής 
μας. 

Η συγκέντρωση την Πα-
ρασκευή 14 Δεκεμβρίου, 
ήταν μια συγκέντρωση 
σταθμός για τη συνέχιση 
του αγώνα διεκδίκησης 
καλύτερων συνθηκών 
στον τομέα υγείας. 

Από νωρίς το πρωί όλες οι δημόσιες υπηρεσίες και οι τρά-
πεζες, τελούσαν υπό κατάληψη από εκπροσώπους συλλό-
γων και Δημοτικούς Συμβούλους, ενώ η πλειονότητα των 
εμπόρων και καταστηματαρχών, πλην ελαχίστων, είχαν 
κλείσει τα καταστήματά τους σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Τα σχολεία, από τις 11 το πρωί σταμάτησαν τη λειτουργία 
τους, όλες οι υπηρεσίες του Δήμου (και οι κοινωνικές) ήσαν 
κλειστές.

Η συγκέντρωση, σύμφωνα με όλους τους παρατηρητές, 
ήταν η μεγαλύτερη που έχει γίνει ποτέ στην Πάρο μετά τη 
μεταπολίτευση του 1974, ενώ πολλοί Παριανοί μεγάλης ηλι-
κίας τη σύγκριναν με τον κόσμο που είχε βγει στους δρό-
μους να πανηγυρίσει την απελευθέρωση της χώρας στο Β’ 
παγκόσμιο πόλεμο. Η συγκέντρωση με κάθε τρόπο, ήταν 
πολύ μεγάλη για τα δεδομένα του πληθυσμού των νησιών 
μας, αλλά συγχρόνως ήταν και η απαρχή των κινητοποιή-

σεων που θα ακολουθή-
σουν.

Επίσης, κατά την ώρα 
που ελλιμενίστηκε το 
«Blue Star», προερχόμε-
νο από Πειραιά για Νάξο, 
αρκετοί πολίτες που ήσαν 
στη συγκέντρωση έσπευ-
σαν σ’ αυτό και μοίρασαν 
τις ανακοινώσεις, για τις 
άθλιες συνθήκες υγείας 
στην Πάρο.

Στην πρώτη γραμμή, η 
Εκκλησία με επικεφαλής 
τον Μητροπολίτη Παρονα-
ξίας Καλλίνικο, οι δύο Δή-
μαρχοι Χρήστος Βλαχο-
γιάννης και Γ. Λεβεντάκης, 

οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, Γρηγορία Πρω-
τολάτη, Μ. Ισιγώνης, Κ. Ροκονίδας, αντιδήμαρχοι, δημοτικοί 
σύμβουλοι, εκπαιδευτικοί, μαθητές και πολίτες κάθε ηλικίας, 
είπαν «ΟΧΙ» στην πολιτική που τους εξαθλιώνει. 

Παρότι είχαν κληθεί να παραστούν στη συγκέντρωση αρ-
κετοί εμπλεκόμενοι στο θέμα, αλλά και οι βουλευτές του 
Νομού, ο μόνος που παραβρέθηκε ήταν ο βουλευτής ΣΥΡΙ-
ΖΑ Κυκλάδων, Ν. Συρμαλένιος. 

Στο πνεύμα της συγκέντρωσης, καθώς και στις περαιτέ-
ρω ενέργειες αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος του συντονιστι-
κού οργάνου των Φορέων Σ. Χουλιάρας. Πρωτίστως όμως, 
αναφέρθηκε στην, παρά τη θέλησή του, απουσία του πρώην 
Δημάρχου Κώστα Αργουζή, ο οποίος από τη πρώτη στιγμή, 
ήταν δίπλα στο συντονιστικό και με την ενεργή συμμετοχή 
του πραγματοποιήθηκαν οι συγκεντρώσεις ενημέρωσης σε 
όλα τα χωριά και στην Αντίπαρο.      συνέχεια σελ. 3

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ

Ευχόµαστε ολόψυχα
ο νέος χρόνος να φέρει
υγεία και χαρά!

Ξανά κοντά σας στις 11 Ιανουαρίου!
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Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός & Εκτύπωση: 
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Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Τυπογραφείο Λαουτάρης, Καραγι-
ώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), 
Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης (περιφερειακός), Σ/Μ Σι-
ρόκο, Αρτοποιείο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Πρακτορείο ταξιδίων Πώλος 
Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, Avant Travel, 
View cafe, Οπωροπωλείο Αλιπράντη, Καφέ 
Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφορία), βιβλιοπωλείο 
Πολύχρωμο, Περίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ 
Αρσένης Σαρρής, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), 
Bioshop - Αλιπράντης Απ, La Palma (Βίντζι), Mini 
Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου 
Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδού-
λα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκιαδάς, 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, 
Erkyna Travel, κατάστημα Γερμανός, Σ/Μ 
Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ 
Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, 
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, 
Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων,
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προκα-
θορισμένα σημεία, καλέστε μας στο ΤΥΠΟ-
ΓΡΑΦΕΙΟ ΛΑΟΥΤΑΡΗΣ, τηλ. 22840 53555.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ 
Ο σύλλογος Διδασκόντων του ΕΠΑ.Λ. Πά-

ρου, ολόθερμα ευχαριστεί τον κο Βιντζηλαίο Ιω-
άννη για τη δωρεά του φωτοβολταϊκού συστή-
ματος στον Ηλεκτρολογικό Τομέα του σχολείου 
μας.         

Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί του Γυ-
μνασίου Πάρου, αισθανόμαστε την ανάγκη να 
ευχαριστήσουμε τον κο Αλέξανδρο Κοντογε-
ώργο και τη σύζυγό του κα Κυριακή Ραγκούση 
– Κοντογιώργου, ιδιοκτήτες του μουσείου «ΑΝ-
ΘΕΜΙΟΝ», για τη ζεστή φιλοξενία, την αναλυτική 
ξενάγηση στο χώρο του μουσείου και το έντυπο 
υλικό που μας έδωσαν κατά την επίσκεψη μαθη-
τών του Γ1 του Γυμνασίου Πάρου, στα πλαίσια 
του Πολιτιστικού Προγράμματος «Παραδοσιακές 
φορεσιές της Πάρου», που υλοποιείται στο σχο-
λείο μας κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Ο Διευθυντής Γουρδούκης Ηλίας
Οι καθηγήτριες Κούρτη Στυλιανή &

Κοκκίνου Ευαγγελία

Το ΔΣ του Συλλόγου ΑΜΕΑΙ και τα παιδιά 
του Κέντρου θέλουν να ευχαριστήσουν τους 
αδελφούς Κωνσταντίνο και Στάθη Ρούσσο, εται-
ρεία “Pararam”, οι οποίοι δώρισαν προς το Κέ-
ντρο μας τέσσερεις καινούργιους υπολογιστές 
στη μνήμη του θείου τους Ρούσσου Χρήστου 
που έφυγε από κοντά μας.

Επίσης,  θέλουμε να ευχαριστήσουμε, για την 
προσφορά τους, τον κύριο και κυρία Χρήστο 
Ρόκα, τον Κυνηγετικό Σύλλογο Πάρου – Αντι-
πάρου, τους υπαλλήλους της Εθνικής Τράπεζας, 
τον Λιμενάρχη κ. Γιαλελή Κων/νο και όλες τις 
εκλεκτές φίλες και φίλους που μας βοηθάνε και 
μας συμπαραστέκονται στο έργο μας. 

Θέλουμε να ευχηθούμε, το Άστρο της Βηθλεέμ 
να φωτίσει τις καρδιές όλων των συνανθρώπων 
μας, για τις δύσκολες ώρες που περνάμε ως 
χώρα και το 2013 να μας δώσει υγεία, υπομονή, 
αλληλεγγύη και αγάπη.

Με πολύ εκτίμηση, για το Διοικ.Συμβούλιο
Η Πρόεδρος Άννα Πολυκανδριώτη   

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσοι συμμετείχαν 
στο πένθος μας για το θάνατο της αγαπημένης 
μας μητέρας, γιαγιάς και αδελφής, ΑΝΝΑΣ ΜΑ-
ΛΑΤΕΣΤΑ – ΑΡΚΑ.

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί στον 
Ταξιάρχη το Σάββατο 12/1/2013 στις 9.30 το 
πρωί. 

Τα παιδιά: Σπύρος & Καίτη Μαλατέστα
Ανδρέας & Αλεξάνδρα Μπισκεντζή

τα εγγόνια: Άννα, Αντώνης, Ζαννέτος
Τα αδέλφια: Δημήτρης, Μαρουσώ

Παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες 
πραγματοποιήθηκε και εφέτος με μεγάλη 
επιτυχία το άναμμα του  Χριστουγεννιάτικου 
Δέντρου του Δήμου μας το οποίο κάθε χρόνο 
ψηλώνει και απλώνεται πλουσιοπάροχα στην εί-
σοδο του νησιού και της Εκατονταπυλιανής. 

Ακούστηκαν κάλαντα και τραγούδια από όλη 
την Ελλάδα, από την χορωδία της Σχολής Μουσι-
κής Δήμου Πάρου, παρουσιάστηκε Χριστουγεν-
νιάτικη παράσταση μπαλέτου και πλήθος δρα-
στηριοτήτων για τους μικρούς μας φίλους. Από 
την γιορτή μας δεν έλλειπε το καθιερωμένο χρι-
στουγεννιάτικο δωράκι και βέβαια ο Άγιος Βασί-
λης  που φωτογραφήθηκε με τα παιδιά μοιράζο-
ντας τους  καραμέλες, μπαλόνια, ζωγραφιές. 

Με την ελπίδα ότι κάθε χρόνο θα εμπλουτίζου-
με την εκδήλωση με νέες ιδέες ώστε να κάνου-
με τις Άγιες αυτές ημέρες πιο χαρούμενες για τα 
παιδιά μας, θέλω για μία ακόμη φορά να ευχη-
θώ υγεία, δύναμη και ευόδωση των στόχων του 
καθενός μας και να ευχαριστήσω όλους όσους 
βοήθησαν με την προσφορά τους, ιδιαίτερα στην 
σημερινή δύσκολη κατάσταση που έχει περιέλ-
θει ο τόπος μας. Ευχαριστώ από καρδιάς το Ι.Π. 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής για την παραχώ-
ρηση του αύλιου χώρου του προσκυνήματος, 
τον Σύλλογο Γυναικών Πάρου «Αρηίς» και τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο «Σκόπας ο Πάριος»   που 
εμπλούτισαν την γιορτή μας αλλά και όλους τους 
χορηγούς μας όπως αναφέρονται παρακάτω: 

ΑΡΤΟΠΟIΪΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ – ΑΛΙΠΡΑ-
ΝΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 
ΑΡΤΟΠΟIΪΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ - ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ 
ΝΙΚΟΣ
ΑΡΤΟΠΟIΪΑ – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ «ΞΥΛΟΦΟΥΡ-
ΝΟΣ» ΖΟΥΜΗΣ    ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ – ΦΟΥΡΝΟΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ» 
ΑΡΤΟΠΟΙΙΑ – ΦΟΥΡΝΟΣ «ΜΠΑΤΙΣΤΑ» 
ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ ΕΠΕ 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΑΡΙΑ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ 
ζαχαροπλαστικη μπαρμπαρης ευαγγελος
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ
ΚΑΒΑ ΤΑΣΣΟΣ 
ΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΡΚΕΤ
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΒΑΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΠΡΟΔΡΟ-
ΜΟΣ
ΚΑΦΟΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ
ΓΚΙΑΛΤΗ ΠΟΘΗΤΗ  Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
ΜΑΟΥΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ – BALLOON  
CENTER 

ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΜΗΝΑΣ ΚΑΛΑΚΩΝΑΣ 
ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΠΑΝΩΡΙΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΧΑΝΙΩ-
ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΛΕΥΚΩΝ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ  «DIA» - ΝΑΟΥΣΑ 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ  «PROTON» - ΑΛΥΚΗ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ  ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΜΑΡΟΥΣΩ – 
ΛΟΓΑΡΑΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «AB FOOD MARKET» ΤΣΙΓΩ-
ΝΙΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «AB FOOD MARKET» 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «CARREFOUR - ΜΑΡΙΝΟ-
ΠΟΥΛΟΣ» 
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «PRIMO» - ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗ-
ΤΡΗΣ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ «ΒΙΔΑΛΗΣ»
ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 

Η Πρόεδρος Δ.Σ.  Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 
Άννα Κάγκανη – Κορτιάνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Απο-

χέτευσης Πάρου, με βάση την υπ’ αριθμ. 
122/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της, απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος για την αγορά οικοπεδικής έκτασης 
εμβαδού 1.200 τ.μ. στην περιοχή του Αγ. Αντω-
νίου, Μαράθι Πάρου, για την κατασκευή δεξαμε-
νής 1.200 κ.μ. 

Η επιλογή του ακινήτου θα γίνει με κριτήριο 
την απόσταση του από τις υπάρχουσες γεωτρή-
σεις στην περιοχή και τον επαρχιακό δρόμο, από 
τον οποίο θα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσι-
μο. 

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες μπορούν να 
υποβάλλουν τις προσφορές τους στα γραφεία 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π. τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
έως 10η Ιανουαρίου 2013. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.
Φραγκούλης Στέλιος

ΠΕΝΘΗ
Εκοιμήθη ο μοναχός Γαβριήλ
Εκοιμήθη την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου στην Ιερά Μονή 

Λογγοβάρδας ο ηλικίας 103 ετών ο αδελφός της Μο-
νής Γαβριήλ μοναχός. 

Η κηδεία του έγινε την επόμενη ημέρα και η εξό-
διος ακολουθία εψάλη στη Μονή το πρωί όπου προΐ-
στατο ο Μητροπολίτης Παροναξίας κ. Καλλίνικος.

Το σκήνωμα του μοναχού Γαβριήλ ενταφιάστηκε 
στο Κοιμητήριο της Ιεράς Μονής Λογγοβάρδας. 

Βελέντζιο Ίδρυμα Πρόνοιας
και Μορφώσεως Πάρου  

Έξω από πολιτική, 
σκοπιμότητες
και αντιπαραθέσεις

Για μια ακόμη φορά καλείται και προκαλείται το 
Δ.Σ. του Βελεντζείου Ιδρύματος Πρόνοιας και Μορ-
φώσεως Πάρου να απαντήσει, να υποστηρίξει την 
θέση του στην παριανή κοινωνία, να υπενθυμίσει και 
να θυμίσει, να αντιμετωπίσει δημοσιεύματα, δημόσιες 
τοποθετήσεις και σχόλια, πολιτικά και μη, μομφές για 
αδράνεια, εσωστρέφεια, έλλειψη νομιμότητας, κακή 
διαχείριση και πολλά άλλα. 

Αρχικά, εύλογη και απολύτως δικαιολογημένη είναι 
η αγωνία όλων των πολιτών, φορέων, γονέων, εκπαι-
δευτικών, επαγγελματιών του τόπου, για το μείζον 
θέμα της υγείας. Απόλυτα συμμερίζονται την αγωνία 
αυτή όλα τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος, που είναι 
μέλη της ίδιας κοινωνίας. Έμπρακτα έχουν αποδεί-
ξει όλα τα χρόνια την αρωγή τους στα ζητήματα που 
σχετίζονται με την υγεία, με ποικίλους τρόπους. Θα 
θυμίσουμε την ανέγερση του Κέντρου Υγείας Πάρου, 
την ετήσια χρηματοδότησή του για την επάνδρωσή 
του με τον απαιτούμενο εξοπλισμό, όποτε αυτός ήταν 
αναγκαίος, όπως επίσης και την έκτακτη επιχορήγη-
ση του Κέντρου Υγείας σε περιόδους που ήταν επίσης 
αναγκαία η κάλυψη κάποιων δαπανών προσωπικού. 
Η αγορά από το Βελέντζειο Ίδρυμα του υγειονομικού 
αεροσκάφους και η προσφορά του στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου για την κάλυψη των αεροδιακομιδών, που ήδη 
έχουν ανέλθει σε 750, αποτελεί μία ακόμη απόδειξη 
της έμπρακτης αυτής συμπαράστασης στην παριανή 
κοινωνία στο θέμα της υγείας. 

Θα χρειασθεί να υπενθυμίσουμε στο σημείο αυτό, 
την χρηματοδότηση της ανέγερσης του Γηροκομεί-
ου Πάρου με το ποσό των 150.000 ευρώ, πλέον του 
ποσού των 40.000 ευρώ, που εκ νέου ζητήθηκε από 
το Γηροκομείο Πάρου και ήδη καταβλήθηκε από το 

Ίδρυμα. Ενώ θα πρέπει επίσης να υπενθυμίσουμε την 
καταβολή ήδη ποσού 100.000 ευρώ για την μελέτη 
της ανέγερσης του Πολιτιστικού Κέντρου Πάρου. Θα 
πρέπει ακόμη να τονισθεί η ετήσια επιχορήγηση του 
Δημοτικού Σχολείου Κώστου, του Δημοτικού Διαμε-
ρίσματος Κώστου και του Ιερού Ναού Αγ. Παντελεή-
μονος Κώστου. 

Οι άξονες λειτουργίας του Βελεντζείου Ιδρύματος 
καθορίζονται από το καταστατικό του, οι αποφάσεις 
του ελέγχονται από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές, οι 
προϋπολογισμοί και απολογισμοί του δημοσιεύονται, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, στον τύπο και 
ελέγχονται επίσης αρμοδίως.

Τα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει με 
την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Πάρου, δεν σχετί-
ζονται ούτε και προέρχονται από την δήθεν αδράνεια, 
εσωστρέφεια ή πολύ περισσότερο έλλειψη νομιμό-
τητας ή κακή διαχείριση, που πολλοί αποδίδουν εις 
βάρος των μελών του ΔΣ του Βελεντζείου Ιδρύματος. 

Είναι άδικο, αδικαιολόγητο και πέρα από τα όρια 
που επιτάσσει η καλή πίστη και η ηθική, να στοχεύεται 
με τέτοιο τρόπο το Βελέντζειο Ίδρυμα για όλα τα περί 
υγείας θέματα, που άπτονται εν τέλει, της αποκλειστι-
κής αρμοδιότητας του κράτους. Είναι πλέον αναγκαίο 
να τονισθεί ότι τα μέλη του ΔΣ του Ιδρύματος επιφυ-
λάσσονται της άσκησης κάθε νομίμου δικαιώματός 
τους εναντίον οποιουδήποτε θέσει προς αμφισβήτη-
ση τη νομιμότητα των ενεργειών του, οι οποίες έχουν 
ελεγχθεί και εγκριθεί από τις καθ’ ύλην αρμόδιες δη-
μόσιες αρχές. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι αποτελεί και το Ίδρυ-
μα έναν φορέα οικονομικής διαχείρισης που άμεσα 
πλήττεται και επηρεάζεται από την γενικότερη οικο-
νομική κατάσταση της χώρας. Πρωταρχική του υπο-
χρέωση αποτελεί λοιπόν ο επανέλεγχος και ο επανα-
προσδιορισμός των χρηματικών ποσών που διαθέτει. 
Είναι και το Ίδρυμα μέλος της κοινωνίας αυτής, που 
βιώνει την τραγική οικονομική κατάσταση και οφείλει 
να προστατεύσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 
διαθέσιμα κεφάλαιά του, χωρίς να αντικαταστήσει ή 
υποκαταστήσει το ίδιο το κράτος. 

Η δυσκολία είσπραξης των μισθωμάτων από την 
κλινική του Ιδρύματος, της οποίας η οικονομική 
κατάσταση άμεσα εξαρτάται από τους πόρους του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., η υποχρέωση φορολόγησης του Ιδρύμα-

τος με το ποσό των 60.000 ευρώ ετησίως, χωρίς την 
συνδρομή κριτηρίων που σχετίζονται με τον φιλαν-
θρωπικό του χαρακτήρα, όπως επίσης και ο διάχυτος 
προβληματισμός για τα διαθέσιμα στις Τράπεζες χρη-
ματικά ποσά του Ιδρύματος δεδομένων των αλλαγών 
και διαδικασιών στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, 
είναι κάποιοι εκ των παραγόντων, που καθιστούν 
επιβεβλημένο και επιτακτικό πλέον τον επανέλεγχο 
και επαναπροσδιορισμό της οποιασδήποτε διάθεσης 
χρηματικού ποσού. Ήδη τα τελευταία δύο χρόνια η 
κάλυψη των εξόδων για την λειτουργία του υγειονο-
μικού αεροσκάφους, η καταβολή του φόρου και των 
ειδικών τελών και τα διοικητικά έξοδα, όπως επίσης 
και οι επιχορηγήσεις του Κώστου, έχουν καταστήσει 
επιβεβλημένη την σύνεση και φειδώ στην οικονομική 
διαχείριση. Με την αποκατάσταση της ομαλότητας εί-
σπραξης από το Ίδρυμα των εσόδων του, θα υπάρξει 
η ανάλογη ομαλότητα στην επιχορήγηση του Κέντρου 
Υγείας Πάρου, εντός των πλαισίων των καταστατικών 
του αρχών και εφόσον οι ανάγκες δεν καλύπτονται 
από τον δημόσιο τομέα.        

Έχει τονισθεί στο παρελθόν και επαναλαμβάνεται 
με το παρόν ότι το Βελέντζειο Ίδρυμα Πρόνοιας και 
Μορφώσεως Πάρου, εντός των πλαισίων της νομι-
μότητας, των καταστατικών του αρχών, του ελέγχου 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και των αποφάσεων του 
συμβουλίου του, θα παραμείνει εκτός των όποιων 
πολιτικών ή μη σκοπιμοτήτων και αντιπαραθέσεων. Η 
έλλειψη έγγραφων απαντήσεων σε όσα λέγονται και 
ακούγονται, κάθε φορά που λέγονται ή ακούγονται, 
με όποιον τρόπο λέγονται ή ακούγονται, δεν αποτελεί 
αδράνεια, δεν χαρακτηρίζεται εσωστρέφεια, δεν τεκ-
μηριώνει αδιαφορία. 

Τα μέλη του ΔΣ του Βελεντζείου Ιδρύματος παρα-
μένουμε αρωγοί και συμπαραστάτες με την αναγκαία 
περίσκεψη και την απαιτούμενη φειδώ.

Για το Βελέντζειο Ίδρυμα Πρόνοιας
και Μορφώσεως Πάρου 

Η Πρόεδρος-Αθανασία Κεσκινίδη-Σαρρή, ο 
Αντιπρόεδρος-Χρήστος Βλαχογιάννης, ο Ταμίας-

Ευθύμιος Κυδωνιεύς, Τα μέλη-Φραγκίσκος Βελέ-
ντζας, Αριστείδης Βαριάς, Δημήτριος Κυδωνιεύς, 

Δημήτριος Σιφναίος 

Στον Άγιο 
Αθανάσιο 
το παζάρι

Επειδή οι καιρικές συνθήκες 
την Κυριακή 23 Δεκεμβρίου 
2012 δεν προβλέπονται και 
τόσο ευνοϊκές για τη διεξαγω-
γή του παζαριού του Συλλόγου 
Γυναικών Νάουσας, στην πλα-
τεία της Νάουσας, σας ενη-
μερώνουμε ότι το παζάρι θα 
πραγματοποιηθεί στην Αίθου-
σα του Αγίου Αθανασίου. 

Κοπή πίτας
Ο Σύνδεσμος Μαρπησσαίων 

και Αρχιλοχιτών Πάρου που 
έχει έδρα την Αθήνα, προσκα-
λεί στην ετήσια εκδήλωσή του 
για την κοπή της Πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας του. Η εκδήλω-
ση θα γίνει την Κυριακή 27 
Ιανουαρίου, και ώρα 18:00, 
στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος, 
στην αίθουσα των Ανέμων. 
Τιμή πρόσκλησης: 20 ευρώ.

Κάλαντα
Η χορωδία του Γυμνασίου 

Αρχιλόχου, θα ψάλλει τα κά-
λαντα  από διάφορα μέρη της 
Ελλάδας στην αίθουσα του 
Αρχιλόχου στην Παροικία, το 
Σάββατο 22 Δεκεμβρίου 
στις 19:00 το απόγευμα.
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συνέχεια από σελ.1
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στην «κατηφόρα της τελευταίας τριετίας» στο Κέντρο Υγείας, που οδήγησε «στην κα-

τάντια του σήμερα: Κ.Υ. χωρίς διοίκηση - χωρίς γιατρούς -  χωρίς νοσηλευτές - χωρίς τη δυνατότητα μεταφοράς  
ασθενών - χωρίς το απαραίτητο υγειονομικό υλικό.  Ένα Κέντρο Υείας δημοσίου συστήματος, που για να σου 
γράψουν ακόμα και φάρμακα πρέπει να δώσεις 5 ευρώ».

Ο κ. Χουλιάρας τόνισε επίσης: «Αυτά που βιώνουμε, είναι αποτέλεσμα της ίδιας πολιτικής που κλείνει κλινι-
κές και συγχωνεύει νοσοκομεία, αφήνει απλήρωτους γιατρούς και νοσηλευτές, βάζει τους ασφαλισμένους να 
πληρώνουν τα φάρμακά και τις εξετάσεις από τη τσέπη τους, αφήνει νοσοκομεία χωρίς θέρμανση και καρκι-
νοπαθείς να ψάχνουν από νοσοκομείο σε νοσοκομείο τα φάρμακα της θεραπείας τους. Τους λέμε λοιπόν πως 
τώρα πια ξέρουμε τους ενόχους. Είναι οι ίδιοι: Που αφήνουν σχολεία χωρίς εκπαιδευτικούς, χωρίς πετρέλαιο, 
ακατάλληλα χωρίς συντήρηση. Που αφήνουν τους απόμαχους της δουλειάς με συντάξεις πείνας. Που κόβουν 
μισθούς, παροχές και δικαιώματα οδηγώντας στην απόγνωση μαζικά τα λαϊκά νοικοκυριά. Που αναγκάζουν όλο 
και περισσότερους αυτοαπασχολούμενους και μικρομάγαζα να βάζουν λουκέτο. Που χαρατσώνουν αλύπητα την 
συντριπτική πλειοψηφία του λαού μας με άλλους να έχουν γονατίσει, και άλλους να ετοιμάζονται να γονατίσουν 
από τα ασήκωτα βάρη.

»Παλεύουμε για ένα Δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας για όλους. Η υγεία και η πρόνοια είναι κοινωνικά αγαθά, 
είναι λαϊκές κατακτήσεις, που για αυτές κάποιοι έδωσαν ακόμα και τη ζωή τους. Σε όλους αυτούς, στους ανήμπο-
ρους , τους συνταξιούχους, στα παιδιά μας και στον ίδιο μας τον εαυτό, χρωστάμε αυτόν τον αγώνα. 

»Εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, έμποροι, αγρότες, ψαράδες, χρόνια ολόκληρα πληρώνουμε για την περί-
θαλψη μας  τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Σαν παριανή κοινωνία τους ξαναπληρώσαμε πολλές φορές: Με το οικό-
πεδο που χτίστηκε το Κ.Υ. και το οποίο αποτελεί δωρεά εκ μέρους του Δήμου. Με τα χρήματα του Βελέντζειου 
Ιδρύματος για την ανέγερση του Κ.Υ. Με τις ετήσιες χρηματοδοτήσεις του Δήμου για να καλύπτει το ΚΥ διάφορες 
ανάγκες λειτουργίας και εξοπλισμού. Με τις 500.000 ευρώ του 
Βελέντζειου Ιδρύματος για την αγορά του αεροπλάνου καθώς 
και τα 1.000 ευρώ για  κάθε αεροδιακομιδή, έξοδα, συντήρηση 
κ.λ.π. Με τις ετήσιες χρηματοδοτήσεις του Βελέντζειου Ιδρύμα-
τος μέχρι πριν από δύο χρόνια που χρηματοδοτούσε με 60.000 
ευρώ κάθε χρόνο το Κ.Υ. Με τις επισκευές ασθενοφόρων έχουν 
γίνει κατά καιρούς αφιλοκερδώς από τους συμπολίτες μας. Με 
τις 1200 φιάλες αίματος που προσφέρει ο παριανός λαός κάθε 
χρόνο στις τράπεζες αίματος, εθελοντικά.

»ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ. ΩΣ ΕΔΩ. ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. Μας χρωστάνε πολ-
λά. Δεν τους χρωστάμε τίποτα. Μας κλέβουν καθημερινά τα όνει-
ρα και την ελπίδα. Μας σπρώχνουν καθημερινά στην φτώχεια 
και την εξαθλίωση. Τώρα απειλούν και την ίδια μας την ζωή. Δεν 
πρέπει να τους αφήσουμε. Δεν είναι πολύς ο καιρός που δύο νέοι 
άνθρωποι άφησαν την τελευταία τους πνοή στην άσφαλτο και δεν 
υπήρχε βάρδια του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά τους στο Κ.Υ.».

Συνειδητή επιλογή, ο αγώνας
Ξέρουμε, είπε, ο εκπρόσωπος του συντονιστικού,  ότι ο δρό-

μος του αγώνα δεν είναι εύκολος, εκτός και αν υπάρχει συσπεί-
ρωση και ενότητα και συνειδητή επιλογή για αγώνα διαρκείας.

Το επόμενο βήμα του αγώνα είναι η μετάβαση στην Αθήνα για 
συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας και τους κοινοβουλευτικούς 
εκπροσώπους των κομμάτων, στους οποίους θα παραδοθούν οι 
χιλιάδες υπογραφές και θα μεταφερθεί  η απαίτηση για την επί-
λυση των προβλημάτων. 

Μετά τις γιορτές και εκτιμώντας τα μέχρι στιγμής αποτελέ-
σματα, το συντονιστικό όργανο θα αποφασίσει τις περαιτέρω κι-
νήσεις του, που είναι αγώνας για επιβίωση. Γι’ αυτό, τόνισε ο κ. 
Χουλιάρας:

«Η φωτιά που άναψε, κανείς πλέον δεν μπορεί να τη σβήσει. 
Πρέπει να διατηρήσουμε τις μηχανές μας αναμμένες και στο ρε-
λαντί, γιατί το ταξίδι θα είναι μακρύ και δύσκολο. Διεκδικούμε το 
δικαίωμά μας στην περίθαλψη, στη ζωή, στην πρόληψη και τη 
πρόνοια. Διεκδικούμε το δικαίωμα μας σε ένα  δημόσιο, δωρεάν 
και ενιαίο σύστημα Υγείας και Πρόνοιας για όλους χωρίς διακρί-
σεις».

Βροντερό ΟΧΙ στην πολιτική που μας εξαθλιώνει
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση για το Κέντρο Υγείας που έγινε ποτέ!

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ ΤΟ ΤΕΛΟΣ 

Οι διακομιδές με τα καΐκια καλά κρατούν… 

Ψαριά 2,5 εκ. ευρώ!
Τελικά, φαίνεται ότι «λεφτά 

υπάρχουν» και η Ελληνική 
Πολιτεία τα δίνει αφειδώς σε 
καΐκια, προκειμένου αυτά, να 
κάνουν διακομιδές στα νησιά 
μας.

Μόνο το τετραήμερο 
(14/12 έως 17/12/12) στις 
Κυκλάδες, η πολιτεία – σύμφωνα με δελτία τύπου του Υπουργείου 
Ναυτιλίας και Αιγαίου – έχει δώσει στο αλιευτικό καΐκι «Κυρίαρχος», 
από τη Νάξο, περίπου 25.000 ευρώ. Σημειώνουμε, ότι το ποσό είναι 
κατά προσέγγιση, αν κρίνουμε ότι το ίδιο καΐκι από Πάρο για Σύρο, 
σε διακομιδές, λαμβάνει αποζημίωση κατά μέσο όρο 4.000 ευρώ, 
ανάλογα αν πάρει τον ασθενή από το λιμάνι της Νάουσας ή της Πα-
ροικιάς.

Τα παραπάνω χρήματα αν πολλαπλασιαστούν για όλο το χρόνο 
(σημειώνουμε ότι τους καλοκαιρινούς μήνες οι διακομιδές είναι 
περισσότερες), αγγίζουν τα 2.281.250 ευρώ! Δίχως υπερβολή, πε-
ρίπου 2,5 εκ. ευρώ, κάθε χρόνο, δίνονται για διακομιδές με καΐκια 
από όλα τα Κυκλαδονήσια, προς το Νοσοκομείο της Σύρου. Την ίδια 
στιγμή στα νησιά μας, τα Λιμεναρχεία δεν έχουν ανάλογα σκάφη για 
να πραγματοποιήσουν παρόμοιες διακομιδές με πολύ μεγαλύτερη 
ασφάλεια και φυσικά πολύ μεγαλύτερη ικανότητα πλοήγησης, από 
τα καΐκια που κάνουν συνήθως τις διακομιδές, με κάποιον Αιγύπτιο 
ναυτικό για καπετάνιο!

Ενώ η πολιτεία μοιράζει καθημερινά πεντοχίλιαρα και δεκαχίλια-
ρα ευρώ, σε καΐκια, δε μπορεί να βρει κωδικούς για να εκταμιεύσει 
χρήματα για το υγειονομικό αεροσκάφος της Πάρου. Η ίδια πολιτεία 
ακόμα, δε μπορεί να βρει μερικές χιλιάδες ευρώ για αναλώσιμα υλι-
κά στο Κέντρο Υγείας Πάρου. Βρίσκει όμως - και με ευκολία - δεκα-
χίλιαρα για τα καΐκια. Όλοι θυμόμαστε ακόμα, ότι προ τριών ετών το 
σκάφος του Λιμενικού Σώματος Νάξου που μπορούσε να κάνει και 
διακομιδές, είχε καθηλωθεί στη στεριά, γιατί δε βρίσκονταν κωδι-
κός για εκταμίευση 10.000 ευρώ, για επιδιόρθωση της μηχανής του. 
Μην πάμε άλλωστε και πιο μακριά… όταν το Λιμεναρχείο Πάρου 
δεν είχε καν σκάφος μέχρι και προ μηνών, για να ασκεί ελέγχους 
στις θάλασσες μας. Στην εποχή που με ευκολία κόβονται διάφορα 
χρηματικά ποσά υπό τις προσταγές της Τρόικας, η σπατάλη και η 
οικονομία είναι άγνωστες λέξεις σε κάποιους που διαχειρίζονται τα 
χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου. Ποιος π.χ. σοβαρός επιχει-
ρηματίας θα έβλεπε ότι δαπανά το χρόνο πάνω – κάτω 2,5 εκατομ-
μύρια ευρώ για διακομιδές ασθενών και δεν θα αγόραζε αμέσως 
και θα στελέχωνε ένα σκάφος, κάνοντας απόσβεση σε μερικούς 
μόνο μήνες, Όμως εκεί! Οι «φωστήρες» της Ελληνικής οικονομίας 
συνεχίζουν να σπαταλούν χρήματα γαντζωμένοι πάνω σε κάποιους 
νόμους και τη μη ύπαρξη κωδικών για εκταμίευση.

Παραθέτουμε τα δελτία τύπου του υπουργείου προς επιβεβαίωση 
των γραφόμενών μας:

17/12 «Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διεκομίσθη μεσημβρινές ώρες 
σήμερα, από το λιμάνι της Νάξου στο λιμάνι της Σύρου, με το Ε/Γ-
Α/Ψ «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΙΙ» Ν. Νάξου 57, 80χρονη, η οποία έχρηζε άμεσης 
νοσοκομειακής περίθαλψης».

16/12 «Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διεκομίσθη πρώτες πρωινές 
ώρες σήμερα 76χρονη  από την Τήνο στη Σύρο, με το Ε/Γ-Α/Ψ «ΚΥ-
ΡΙΑΡΧΟΣ» Ν. Νάξου 57».

16/12 «Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διεκομίσθη βραδινές ώρες 
χθες, από το λιμάνι της Τήνου στο λιμάνι της Σύρου, με το Ε/Γ-Α/Ψ 
«ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΙΙ» Ν. Νάξου 57, 83χρονη, η οποία έχρηζε άμεσης νο-
σοκομειακής περίθαλψης».

15/12 «Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διεκομίσθη μεσημβρινές ώρες 
σήμερα, από το λιμάνι της Νάξου στο λιμάνι της Σύρου, με το Ε/Γ-
Α/Ψ «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΙΙ» Ν. Νάξου 57, 72χρονος, ο οποίος έχρηζε άμε-
σης νοσοκομειακής περίθαλψης».

14/12 «Με μέριμνα του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού 
Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, διεκομίσθη πρώτες πρωινές 
ώρες σήμερα 60χρονος, από το λιμάνι της Σερίφου στο λιμάνι της 
Σύρου με το Ε/Γ-Α/Ψ «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΙΙ» Ν.Ν.57».

Δ.Μ.Μ.

Πρόσκληση
κοινωνικής ευαισθησίας 

Ο Δήμος Αντιπάρου, ο Ενοριακός Ναός Αγίου Νικολάου και η 
Κ.Ε.Δ.Α. ανταποκρινόμενοι στο πνεύμα των Χριστουγέννων, προ-
κειμένου κάποιοι συνάνθρωποί μας  να έχουν τα απαραίτητα  αγαθά 
για τις άγιες αυτές μέρες, δημιούργησαν σημεία αγάπης για συλλογή 
τροφίμων. 

Τα καλάθια τοποθετήθηκαν στα Σούπερ Μάρκετ του νησιού: 
Καμπεράκης Μαρίνος, Μαριάνος Γρηγόρης, Παλαιολόγου 
Φραγκίσκα, Φαρούπος Ευστάθιος και όσα τρόφιμα συγκεντρώ-
θηκαν μοιράστηκαν σε συμπολίτες μας. 

Τα καλάθια αυτά θα παραμείνουν στα σούπερ μάρκετ και όσοι 
μπορούμε ας ενισχύσουμε όσους δεν μπορούν… 
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Αθλητικός Όμιλος Πάρου (ΑΟΠ)

Για την ιδέα
του αθλητισμού…

Η ιδέα του αθλητισμού, είναι το κίνητρο του Αθλητικού 
Ομίλου Πάρου (ΑΟΠ), ο οποίος ρίχνει το βάρος στις ακαδη-
μίες, που είναι και το «φυτώριό» του για τον εμπλουτισμό 
των ομάδων του. Οι τίτλοι, είναι δευτερεύουσας σημασίας, 
αν και έχουν κατακτηθεί αρκετοί επί σειρά ετών. 

Στον ΑΟΠ γίνεται σοβαρή δουλειά, μας λένε, ο υπεύθυνος 
δημοσίων σχέσεων Δ. Μπελέγρης και ο Έφορος ακαδημιών 
Στ. Μπόνης. 

Ο Όμιλος ιδρύθηκε το 1990 και η πορεία του, με τα πάνω 
της και τα κάτω της, είναι σχετικά καλή. 

Ξεκίνησε με την ομάδα ποδοσφαίρου και σήμερα διαθέτει 
τα εξής τμήματα: Ανδρικό, παιδικό, ανδρικό νέων, προπαιδι-
κό Τζιούνιορ,  προτζιούνορ και μπαμπίνι (3-4 ετών). Παιχνίδι 
και εκπαίδευση περιλαμβάνει το προπονητικό… μενού. Το 
κάθε τμήμα έχει περίπου 20 παιδιά έως και το προπαιδικό, 
28 παιδιά το παιδικό και 26 το τμήμα ανδρών. 

Συνολικά 140 άτομα από όλα τα τμήματα συμμετέχουν 
ενεργά, είναι εγγεγραμμένα όμως στο Σύλλογο πολλά πε-
ρισσότερα. 

Τα τμήματα του μπάσκετ δημιουργήθηκαν το Σεπτέμβριο 
του 2011, είναι περίπου 60 παιδιά στις  ακαδημίες από 1η 
δημοτικού έως 1η Γυμνασίου, 15 παιδιά στο παιδικό και 15 
στους νέους.  Μάλιστα από φέτος συμμετέχουν το παιδικό 
και τμήμα νέων στο πρωτάθλημα Κυκλάδων. 

Οι ομάδες του Βόλεϊ ξεκίνησαν το 2009. Γυναικεία τμήμα-
τα, νεανίδων και κορασίδων και φέτος, μετά από δύο χρόνια 
προπόνηση συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα νεανίδων και 
κορασίδων Κυκλάδων.  Εκτός από τις αθλήτριες σε κάθε 
ομάδα (11 κορίτσια), είναι και άλλα 50 κορίτσια από πρώτη 
δημοτικού έως 1η Γυμνασίου που προπονούνται. 

Τώρα ο ΑΟΠ Ξεκινά και την ομάδα Βόλει αγοριών και ήδη 
έχουν εγγραφεί 20 παιδιά. 

Η ιδέα του αθλητισμού στον ΑΟΠ, που στόχος του είναι 
η άθληση των παιδιών, αναπτύσσεται  συνεχώς, καθώς 
εμπλουτίζεται με νέα τμήματα διαφόρων αθλημάτων. Από 
τον Σεπτέμβριο του 2012, ενέταξε και τον στίβο στις αθλητι-
κές του δραστηριότητες. Προς το παρόν, τριάντα  παιδιά έως 
και την 1η Γυμνασίου, αγόρια – κορίτσια και δώδεκα από 12 
χρονών και άνω προπονούνται, ενώ  ετοιμάζεται και αγωνι-
στική ομάδα. Ο προπονητής επέλεξε έξι παιδιά με ταλέντο, 
που τα προπονεί εντατικά. 

Στα σπάργανα είναι το τμήμα της κολύμβησης, που όπως 
μας είπαν, οι κ.κ. Μπελέγρης και Μπόνης, δημιουργήθηκε 
μετά από τα πολλά αιτήματα γονέων, που υποβλήθηκαν 
στον όμιλο με τη μορφή υπογραφών, 70 τον αριθμό, ενώ ήδη 
έχουν εγγραφεί πάνω από πενήντα μέλη, γονείς. 

Αυτή τη στιγμή είναι πέντε παιδιά που προπονούνται και 
τον χειμώνα, αλλά εκτιμάται, ότι έως το καλοκαίρι ο αριθμός 
των παιδιών θα είναι πολύ μεγαλύτερος. 

«Κινητήριος δύναμη»
Κάθε όμιλος για να επιβιώσει χρειάζεται χρήματα. Ο ΑΟΠ 

έχει έσοδα από τις συνδρομές των γονέων, των ελάχιστων 
πια, λόγω οικονομικής κρίσης, χορηγών, από τα μέλη της Δι-
οίκησης, ενώ από το Δήμο τα τελευταία χρόνια, πήρε μόνο 
4.000 ευρώ. Δεν βασιζόμαστε στον Δήμο, μας λένε οι κ.κ. 
Μπελέγρης και Μπόνης, όμως είναι το παράπονό μας, ότι 

μας αντιμετωπίζει ίσα με τους άλλους ομίλους και αυτό γιατί, 
εμείς έχουμε πολύ περισσότερα παιδιά και ακαδημίες. 

Τα έξοδα του ομίλου είναι σημαντικά. Όπως λένε οι δύο 
παράγοντες, το μειονέκτημα των νησιωτικών ομάδων είναι 
οι μετακινήσεις.  Δεν έχουν έδρα μπάσκετ και βόλεϊ στην 
Πάρο, γι’ αυτό και χρησιμοποιούν ως έδρα την έδρα του 
αντιπάλου. Έτσι, 9 ομάδες από τα διάφορα αθλήματα μετακι-
νούνται. Η  πιο φτηνή μετακίνηση είναι στη Νάξος, 500 ευρώ. 

Παρ’ όλα αυτά, ο ΑΟΠ δεν παίρνει εισιτήριο στους αγώνες 
από τους ανθρώπους που δεν μπορούν, όπως και συνδρο-
μή από γονείς που δεν μπορούν ν’ ανταπκικριθούν.  Επίσης, 
οι προπονητές εργάζονται με λίγα χρήματα.  Δείχνουν τερά-
στια κατανόηση όλοι τους και είναι εξαίρετοι και στη δουλειά 
τους και ως χαρακτήρες. Ο Πρόεδρος δε του Δ.Σ. Κ. Τσαντά-
νης είναι σχεδόν όλη μέρα στο γήοεδο και ασφαλώς όλο το 
Δ.Σ. καταβάλει μεγάλη προσπάθεια. 

Οι Προπονητές: Άρης Λάππη, Μανώλης Φρατζής,  Χρίστος 
Γαβαλάς ποδόσφαιρο, Θοδωρος Καζακίδης, Μαρία Τσαντά-
νη Μπάσκετ, Νέστορας Γκίκας, - γυμναστής και κολύμβηση, 
Μαρία Λακταρίδου, Λαμπρινή Βαλαβάνη και Καϋμενόπου-
λος Βασίλης Βόλει, Μάριος Φουρνάρης στίβο. 

Υπήρξαν παράπονα από κάποια αθλητικά σωματεία, ότι 
ο ΑΟΠ θεωρεί πως το δημοτικό γήπεδο είναι δικό του. Οι 
κ.κ. Μπελ΄λεγρης και Μπόνης που ρωτήθηκαν σχετικά μας 
απάντησαν:Είναι δημοτικό στάδιο το γήπεδο της Παροικίας. 
Όμως, από τις  4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ είναι κα-
ταλυμένο για τις προπονήσεις των αθλητών μας. 

Για την ιδέα…
Στην ιστορία του ο ΑΟΠ έχει τρία πρωταθλήματα παίδων, 

πολλές  άλλες επιτυχίες και πρωταθλήματα. Όμως αυτό που 
τους ενδιαφέρει περισσότερο, είναι η ενασχόληση των παι-
διών της Πάρου με τον αθλητισμό. 

Αγωνιζόμαστε, λένε, για την ιδέα του αθλητισμού, γι’ αυτό 
και το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το Δ.Σ., είναι η ανάπτυξη 
των ακαδημιών που είναι το φυτώριο για τον εμπλουτισμό 
των ομάδων. Γίνεται πολύ σοβαρή δουλειά εδώ. Δεν μας 
νοιάζουν οι τίτλοι, αν και έχουμε κατακτήσει πολλούς. Μάλι-
στα, πριν από δύο εβδομάδες ποδοσφαιριστής των ακαδημι-
ών του ΑΟΠ, Ο Διονύσης Γιαννούλης έκανε ντεμπούτο στην 
Α’ Εθνική με τη φανέλα του Πανιωνίου. Επίσης, πολλά παιδιά 
από ακαδημίες του ΑΟΠ έχουν αγωνιστεί σε πρωταθλήματα 
Β, Γ, Δ, κατηγορίας, ενώ ο Άγγελος Μπαμπούνης παίζει στον 
Φωστήρα. 

Το Δ.Σ.
Κ. Τσαντάνης,  Δ. Σιφναίος, Δ. Μπελέγρης, Στ. Μπόνης, 

Άντ. Λάμπρου, Δ. Σκιαδάς, Στ. Μπαμπούνης,
Γρ. Παλλημάρκος, Δ. Βάσσος, Κ. Σάμιος

Η μισθολογική δικαίωση των εργαζομένων 
δεν λύνει το πρόβλημα στην ΔΕΥΑΠ

Παραίτηση Φραγκούλη 
ζητούν εργαζόμενοι
και αντιπολίτευση

Ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο, επικύρωσε την απόφαση 
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, να πάρουν οι εργαζόμενοι στη Δημοτική Επι-
χείρηση πίσω τα χρήματά τους, που παρακρατήθηκαν παράνομα, 
από τον Οκτώβριο του 2011. Οι μειώσεις από 01/01/2013, όπως 
προβλέπεται από την εφαρμογή του Ενιαίου Μισθολογίου, θα γί-
νει με βάση το μισθολόγιο του Οκτωβρίου του 2011.

Το ζήτημα όμως δεν έκλεισε εκεί, καθώς στην πλειονότητά τους 
οι εργαζόμενοι ζήτησαν την παραίτηση του κ. Φραγκούλη, επικε-
ντρώνοντας την κριτική τους στο πρόσωπό του, όχι μόνο στην 
παράνομη μείωση των μισθών τους, μόνο με δική του απόφαση, 
αλλά κυρίως στην αυταρχική του, όπως είπαν, συμπεριφορά. 

Την παραίτηση του κ. Φραγκούλη, ζήτησε και η παράταξη Πά-
ρος ΑΞΙΑ, καθώς και ο Επικεφαλής της Κίνησης Ενεργών Πολι-
τών, Μ. Ισιγώνης, ο οποίος κατέθεσε και γραπτή πρόταση που θα 
συζητηθεί όμως στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί απουσί-
αζε ο κ. Φραγκούλης, από τη συνεδρίαση της Τρίτης. 

Η πρόταση έχει ως εξής: «Με βάση τα τελευταία γεγονότα, τα 
συμπεράσματα που βγήκαν στα τελευταία Συμβούλια του Δήμου 
και της Επι8χείρησης και τις προσωπικές ευθύνες του Προέδρου 
για την πολιτική που ακολούθησε στη λειτουργία της ΔΕΥΑΠ, κρί-
νουμε ότι για την εύρυθμη λειτουργία της, το Δημοτικό Συμβούλιο 
πρέπει να λάβει την απόφαση για την άμεση αντικατάσταση του κ. 
Φραγκούλη, με άλλο πρόσωπο που θα μπορέσει να λειτουργήσει 
σωστά και σύννομα την επιχείρηση»  

Μάλιστα, ο κ. Ισιγώνης, όταν ρωτήθηκε από τον Δήμαρχο Χρ. 
Βλαχογιάννη, αν πρόκειται για πρόταση μομφής, απάντησε: «σα-
φέστατα».

Τον κ. Φραγκούλη υπερασπίστηκε σθεναρά ο Δήμαρχος Χρ. 
Βλαχογιάννης, ο οποίος δήλωσε. Είναι ξεκάθαρο, τα χρήματα των 
εργαζομένων θα επιστραφούν. Όμως για να παίρνουν οι εργαζό-
μενοι τους μισθούς τους, θα πρέπει η επιχείρηση να είναι όρθια 
και για αυτό, ο κ. Φραγκούλης είναι εγγύηση. 

Ο ίδιος ο κ. Φραγκούλης, έστειλε επιστολή στο Δ.Σ. με την οποία 
προσπάθησε να εξωραΐσει την κατάσταση και να διαβεβαιώσει 
ότι, πρώτον δεν είχε πρόθεση να αδικήσει τους εργαζόμενους, 
αλλά να διαφυλάξει την επιχείρηση. Δεύτερον, να διαβεβαιώσει 
ότι «το πρόβλημα θα λυθεί σύντομα και νόμιμα και η υφιστάμενη 
εκ των πραγμάτων κρίση θα τελειώσει. Να σημειωθεί, εδώ, ότι ο 
κ. Φραγκούλης, που θέλει να επέλθει η ηρεμία στην επιχείρηση 
μεταξύ εργαζομένων και Διοίκησης, μειοψήφησε στην απόφαση 
του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ για την επιστροφή των χρημάτων των εργα-
ζομένων, εμμένοντας στην άποψή του, ότι θα αποφασίσει μετά την 
απάντηση που θα έχει από το Υπουργείο Οικονομικών, που ανα-
μένεται μετά τις 15 Ιανουαρίου.

Πιστεύει λοιπόν, ο κ. Φραγκούλης, ότι το πρόβλημα θα λυθεί 
σύντομα και επιρρίπτει ευθύνες για την κακή σχέση μεταξύ ερ-
γαζομένων και του ιδίου, «στην αφερεγγυότητα της Δημόσιας Δι-
οίκησης του Ελληνικού κράτους, που ταλειπωρεί σε μόνιμη βάση 
τους Δήμους, Οργανισμούς και πολίτες». 

Το σημείο αυτό της επιστολής σχολιάστηκε δυσμενώς από τον 
εκπρόσωπο της Πάρος ΑΞΙΑ Γ. Μπαφίτη, ο οποίος αναρωτήθη-
κε, γιατί η Πολιτεία καθυστέρησε ν’ απαντήσει στα έγγραφα του κ. 
Φραγκούλη, ενώ απάντησε άμεσα στους εργαζόμενους;

Ο κ. Μπαφίτης είπε επίσης, πως η παράταξή του δηλώνει πως 
θα πρέπει να γίνει δεκτό το αίτημα των εργαζομένων και να πα-
ραιτηθεί ο κ. Φραγκούλης, ο οποίος «δημιούργησε διαχωριστικό 
πρόβλημα στην ΔΕΥΑΠ».

Όσο για την υπεράσπιση και στήριξη που παρείχαν στον του κ. 
Φραγκούλη η πλειοψηφία και ο Δήμαρχος, ο κ. Μπαφίτης την χα-
ρακτήρισε ως «πολιτικό κουκούλωμα». 

Οι εργαζόμενοι στον Δήμο
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα την τμηματική 

καταβολή αναδρομικά των επιδομάτων των 176 ευρώ, μετά την 
αμετάκλητη απόφαση του Εφετείου. 

Συγκεκριμένα το Δ.Σ. ενέκρινε ομόφωνα την καταβολή των 
χρημάτων σε τρεις ετήσιες δόσεις και κατά πλειοψηφία τη μη πα-
ραίτηση του Δήμου από την αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, 
κατά της εφετειακής απόφασης.  

Δικαιούχοι του επιδόματος αυτού, είναι 62 δημοτικοί υπάλληλοι 
και θα το πάρουν αναδρομικά από το 2002 έως το 2005.

Δημοτικό Συμβούλιο
• Ο Νομικός Σύμβουλος του Δήμου Πάρου, κ. Φιφλής, ενημέρωσε 

το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι ο Δήμος του νησιού κατέθεσε στο Συμβούλιο 
της Επικρατείς (ΣτΕ), αίτηση ακύρωσης κατά της απόφασης του υπουργεί-
ου Οικονομικών για την κατάργηση της Δ.Ο.Υ. Πάρου. Κατέθεσε επίσης και 
αίτηση για την αναστολή της απόφασης για την κατάργηση της Εφορίας του 
νησιού, στις 14 Ιανουαρίου. 

Ο κ. Φιφλής είπε επίσης, πως έχει τη διαβεβαίωση ότι η απόφαση θα εκ-
δοθεί, σε ότι αφορά στην αναστολή, πριν από τις καταληκτικές ημερομηνίες.

• Ομόφωνα ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο τα τεύχη προκήρυ-
ξης – φακέλου έργου μελέτης «Μελέτη 2ου Γυμνασίου Παροικίας Πάρου». 
Το επόμενο στάδιο είναι η προκήρυξη του διαγωνισμού για τη μελέτη του 
έργου.

Κ.Ε.Π. με
Σωτήρη Καστρουνή

Την αλλαγή φρουράς στη Δημοτική παράταξη «Κίνηση Ενερ-
γών Πολιτών», ανακοίνωσε την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο, ο έως τώρα επικεφαλής της, Μ. Ισιγώνης.

Όπως, είπε, μετά τον κ. Γλέζο που παρέδωσε για ένα χρόνο 
στον Μ. Ισιγώνη, ο ίδιος τώρα παραδίδει, επίσης για ένα χρόνο 
στον Σωτήρη Καστρουνή. Το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δή-
μαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, ευχαρίστησαν τον κ. Ισιγώνη, για την 
πολύ καλή συνεργασία και εκφράστηκε η πεποίθηση πως το 
ίδιο καλή και εποικοδομητική θα είναι και με τον κ. Καστρουνή. 

Μουσική 
βραδιά

Η Β’ τάξη Γενικού Λυ-
κείου Παροικίας και ο 
Π.Σ. «Αρχίλοχος» σας 
προσκαλούν όλους σε 
μια ακουστική, μουσική 
βραδιά στην αίθουσα του 
πολιτιστικού συλλόγου 
<<Αρχίλοχος>> την Πέ-
μπτη 20 Δεκεμβρίου και 
ώρα 20:00. Είσοδος 5€ με 
πλούσιο μπουφέ!
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤ. ΜΠΑΦΙΤΗΣ 

Εύχοµαι σε όλους σας 
ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ, µε υγεία
και µε την προσδοκία
ο καινούριος χρόνος
να µας φέρει περισσότερη 
αισιοδοξία, ελπίδα
και προοπτική!

Ο Δηµ. Σύµβουλος

Ένταξη Αστικής Ανάπτυξης Δήμου Πάρου στο 
Επιχειρ/κό Πρόγ/μα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου

Έργο αναβάθμισης
της Παροικίας

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη 
Μαχαιρίδη εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρή-
της & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 το έργο: «Αστική ανάπλαση 
Παροικιάς Δήμου Πάρου - Δημιουργία υπερτοπικού πόλου 
έλξης στο παραλιακό μέτωπο του οικισμού από την Εκατο-
νταπυλιανή ως το Αγροκήπιο», προϋπολογισμού 3 εκ. €. 

Το έργο αυτό που θα υλοποιηθεί από το Δήμο Πάρου στο 
πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπλασης, 
που έχει εγκριθεί στο Πρόγραμμα, έχει στόχο την εξασφά-
λιση και δημιουργία υψηλής ποιότητας δημοσίων κοινοχρή-
στων χώρων, τη δημιουργία χώρων πρασίνου, αναψυχής 
και πολιτισμού, τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τους 
και της λειτουργίας της πόλης, τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης του χώρου, τη βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη 
του περιβάλλοντος, την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και 
της τοπικής αγοράς, την προβολή και προώθηση των τοπι-
κών προϊόντων και των παραγωγών τους, την προώθηση 
των νέων τεχνολογιών καθώς και την προώθηση δυναμι-
κών πολιτικών επιμόρφωσης, κατάρτισης και απασχόλησης 
για παιδιά, την ανάπτυξη τοπικών υποδομών και την εξα-
σφάλιση της κοινωνικής συνοχής.

Ανάμεσα στις πολλές και ποικίλες δράσεις που προβλέπε-
ται να υλοποιηθούν περιλαμβάνονται:

Η δημιουργία οργανωμένου χώρου πρασίνου, αναψυχής 
και πολιτισμού στον χώρο του Αγροκηπίου

Η βιοκλιματική ανάπλαση και η αναβάθμιση του παραλια-
κού δρόμου και των πλατειών που βρίσκονται κατά μήκος 
της από το λιμάνι ως το Μπουνταράκι

Η αναβάθμιση της πλατείας Αγ. Κωνσταντίνου στην κορυ-
φή του κάστρου της Παροικίας

Η αναβάθμιση του υφιστάμενου αλσυλλίου με τα πεύκα με 
στόχο τη δημιουργία οργανωμένου χώρου πράσινου, περι-
πάτου και ξεκούρασης

Η αναβάθμιση του δημοτικού κτηρίου που στεγάζει το 
ΚΑΠΗ 

Η εφαρμογή νέων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας 
στα κτίρια του Αγροκηπίου

Η εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος ελεγχόμενης 
στάθμευσης οχημάτων με τεχνολογίες κινητών τηλεπικοι-
νωνιών

Οι κατασκευές για την εξασφάλιση της προσβασιμότητας 
των ΑΜΕΑ σε δημοτικά κτίρια και την απρόσκοπτη κίνησή 
τους στους κοινόχρηστους χώρους. 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Ελληνικό Δημόσιο.

Έγκριση αρχιτεκτονικών μελετών
Το έργο αυτό παίρνει ήδη το δρόμο του, μετά την ένταξή 

του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.  Την Τρίτη 18 Δεκεμβρί-
ου, το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τις αρχιτε-
κτονικές μελέτες για να κατατεθούν στο ΣΧΟΠ. Έτσι, σε πρώ-
τη φάση εγκρίθηκαν οι αρχιτεκτονικές μελέτες που αφορούν 
στην ανακατασκευή δύο κτιρίων μέσα στο χώρο του Αγρο-
κηπίου, όπου θα στεγαστούν, η Σχολή Μουσικής του Δήμου 
και το τμήμα των εικαστικών. 

Εγκρίθηκαν επίσης, οι υπομελέτες για την αισθητική και 
λειτουργική αναβάθμιση των πέντε πλατειών στην παραλι-
ακή της Παροικίας. 

Ο Δήμαρχος Πάρου Χρ. Βλαχογιάννης δήλωσε, πως μετά 
την ένταξη του έργου, τμηματικά θα προχωρούν οι εργασίες 
και όσο γίνεται πιο γρήγορα.

Καλώς να έρθεις πρόκληση!
 
Μετά από μία πολύχρονη παρουσία στη δημοσιογραφική ζωή της 

Πάρου – Αντιπάρου και των Κυκλάδων, η αυγή του 2013 θα με βρει 
σε μία νέα επαγγελματική πρόκληση.

Η πρόταση συνεργασίας με την παλαιότερη εφημερίδα των νησιών 
μας και το νέο Look που είναι έτοιμη να «φορέσει» η ΦτΠ, είναι αυτά 
τα στοιχεία που μου δίνουν την ώθηση ώστε να προσπαθήσουμε να 
προσφέρουμε ακόμα ποιοτικότερη ενημέρωση στους αναγνώστες.

Η πρόκληση – πρόσκληση, του εκδότη κ. Ν. Ραγκούση – Λαουτάρη, 
με βρίσκει σύμφωνο, ώστε να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να δώσουμε 
τον καλύτερό μας εαυτό στη συνέχεια. Τα προβλήματα στα νησιά μας 
μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, ενώ η εγκατάλειψη της πολιτείας είναι 
φανερή πιο πολύ από ποτέ. Με θάρρος και τόλμη η εφημερίδα θα συ-
νεχίσει να δίνει αγώνες για το καλύτερο αύριο των πολιτών.

Προσωπικά μένω αταλάντευτος στις δημοσιογραφικές και πολιτι-
κές μου αρχές και πιστεύω ότι η καλύτερη απόδειξη θα είναι η δου-
λειά μας από το επόμενο φύλλο της εφημερίδας. Με κάθε τρόπο να 
συμπληρώσω ακόμα, ότι εκτιμώ την εργασία της προκατόχου μου κ. 
Μαρίας Δουλγέρη, και την ευχαριστώ, για το «στρωμένο» δρόμο που 
βρίσκω δημοσιογραφικά στη ΦτΠ.

Δημήτρης Μ. Μπελέγρης

Ελευθερία του Τύπου για τη μετάδοση είδησης 
που ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο

Δικαστική αθωωτική 
απόφαση 

Απορρίφθηκε από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Σύρου, η αγωγή 
της τέως Κοινοτάρχη Αντιπάρου, Βαρβάρας Φαρούπου – Μανέ-
τα, κατά του νυν Δημάρχου Γ. Λεβεντάκη, της Αντιδημάρχου Ελέ-
νης Βιάζη, του Προέδρου του Δ.Σ. Αντιπάρου κ. Φαρούπου, του 
εκδότη της Εφημερίδας ΦτΠ Νίκου Ραγκούση Λαουτάρη και του 
πρώην Δημάρχου Πάρου Κ. Αργουζή, εκδότη της εφημερίδας 
«Παριανός Τύπος». 

Η ενάγουσα με την αγωγή της ζητούσε να της καταβάλουν οι 
εναγόμενοι το ποσό των 200.000 ευρώ, με το νόμιμο τόκο από 
την επίδοση της αγωγής, για ηθική βλάβη που υπέστη, όπως 
ισχυρίστηκε από τα δημοσιεύματα, αλλά και από «επιλήψιμες δη-
λώσεις» τους. Ζητούσε επίσης, να υποχρεωθούν οι δύο εκδότες 
να καταχωρήσουν περίληψη της απόφασης που θα εκδίδετο, να 
απειληθεί σε βάρος τους χρηματική ποινή για την περίπτωση μη 
συμμόρφωσής τους, να κηρυχτεί η απόφαση που θα εκδίδετο, 
προσωρινά εκτελεστή, να απαγγελθεί προσωπική κράτηση 6 μη-
νών ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης και να κα-
ταδικαστούν οι εναγόμενοι στη δικαστική της δαπάνη. 

Η υπόθεση αφορά στο ζήτημα των παράνομων μεταδημοτεύ-
σεων που έγιναν στην Αντίπαρο και που εκτιμήθηκε ότι αλλοιώ-
θηκε το εκλογικό αποτέλεσμα.  Τα δημοσιεύματα ήσαν βασισμένα 
και εμπεριείχαν αποσπάσματα από το πόρισμα για τις μεταδημο-
τεύσεις στην Αντίπαρο, των Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης του 
Υπουργείου Εσωτερικών.

Η ενάγουσα στην αγωγή της ισχυρίστηκε, ότι «…τα επιλήψι-
μα αυτά δημοσιεύματα εμφάνιζαν αναληθώς αυτήν, να μην έχει 
εκλεγεί με νόμιμο και διαφανή τρόπο, στηρίζοντας την εκλογή της 
σε 37 παράνομες μεταδημοτεύσεις και ότι η επιβληθείσα σε αυ-
τήν ποινή της προσωρινής αργίας  1 μηνός της επιβλήθηκε για 
το γεγονός αυτό,, ενώ η αλήθεια είναι, ότι δεν αποδείχτηκαν τα 
ανωτέρω και ότι η ως επιβληθείσα σε αυτήν ποινή της αργίας 
αφορούσε στη μη δημοσιοποίηση λεπτομερών στοιχείων για τις 
μεταδημοτεύσεις». 

Ισχυρίστηκε επίσης στην αγωγή της, ότι «άπαντες οι εναγόμενοι, 
ήτοι όχι μόνο οι τρεις πρώτοι, οι οποίοι προέβησαν σε δηλώσεις, 
αλλά και οι δύο εκδότες, οι οποίοι, αν και όφειλαν να ελέγξουν 

το περιεχόμενο των πληροφοριών τους, δεν το έπραξαν, αλλά 
προέβησαν στη δημοσίευσή τους, είχαν δόλο και δη γνώριζαν το 
ψευδές των δημοσιευθέντων, άλλως υπαίτια αγνοούσαν το ανα-
ληθές των γεγονότων αυτών. Ότι τα ανωτέρω, είχαν ως αποτέλε-
σμα να προσβληθεί η προσωπικότητά της, και ειδικότερα η τιμή, 
η υπόληψη, η αξιοπρέπεια, η επαγγελματική και η κοινωνική της 
υπόσταση, αλλά και η ιδιότητά της ως εκλεγμένης Προέδρου Κοι-
νότητας Αντιπάρου». 

Το δικαστήριο, το οποίο δεν αποδέχτηκε τους ισχυρισμούς της 
κ. Μανέτα και απέρριψε την αγωγή της, έκρινε πως «για το προ-
αναφερόμενο θέμα, που άπτεται της πολιτικής και κοινωνικής 
ζωής της κοινότητας Αντιπάρου, οι εναγόμενοι δεν μπορούσαν 
να μείνουν αδιάφοροι παρατηρητές των γεγονότων. Μια τέτοια 
στάση θα έθετε σε αμφισβήτηση πρωταρχικά το κύρος και την 
αξιοπιστία των δύο εφημερίδων, αλλά και των εναγομένων φυ-
σικών προσώπων, σε σχέση με τη διαφανή, αξιόπιστη, διαρκή και 
αντικειμενική ενημέρωση της κοινής γνώμης. Επομένως, οι οξείς 
και δυσμενείς χαρακτηρισμοί, τα καυστικά και επικριτικά σχόλια 
των εναγομένων φυσικών προσώπων, αλλά και τα επίδικα δημο-
σιεύματα, έγιναν με αποκλειστικό την πληροφόρηση του κοινού, 
με δριμείς μεν για την ενάγουσα χαρακτηρισμούς, από δικαιολο-
γημένο όμως συμφέρον, που πηγάζει τόσο από την προστατευ-
όμενη από το Σύνταγμα, τους νόμους και την ΕΣΔΑ (Ευρωπαϊκό 
Δικαστήριο), ελευθερία του Τύπου για τη μετάδοση είδησης που 
ενδιαφέρει το κοινωνικό σύνολο, όσο και από την ανάγκη των 
λοιπών εναγομένων, που και οι ίδιοι είχαν συμμετάσχει στις διε-
νεργηθείσες εκλογές». Κρίνει επίσης, ότι οι εκδότες των δύο εφη-
μερίδων, «… είχαν υποχρέωση, έναντι του αναγνωστικού τους 
κοινού, να δημοσιεύσουν την έκθεση ελέγχου, έστω και αν όπως 
δημοσιεύθηκαν έθιγαν την τιμή και την υπόληψη της ενάγουσας. 
Και ούτε ήσαν υποχρεωμένοι να ελέγξουν αν ανταποκρινόταν στα 
πράγματα, αφού είχε εκδοθεί από δημόσια υπηρεσία το πόρισμα 
και παρείχε τα εχέγγυα αντικειμενικού ελέγχου και ούτε προκύ-
πτει ότι υπήρχε σε αυτούς πρόθεση να μειώσουν την τιμή και την 
υπόληψη της ενάγουσας, αλλά μόνο να θέσουν υπ’ όψη του κοι-
νού την αναφορά αυτή.» 

Σε άλλο σημείο της απόφασης αναφέρεται: «Εξ άλλου, η ενα-
σχόληση του Τύπου με μία εκκρεμή ποινική ή πειθαρχική δίωξη 
εναντίον προσώπου και δη προσώπου που ασκεί έργο δημόσιου 
συμφέροντος είναι επιτρεπτή…»

Τέλος, το δικαστήριο έκρινε ότι «η οποιαδήποτε προσβολή της 
προσωπικότητας της ενάγουσας από το επίμαχο δημοσίευμα είναι 
ενέργεια που βρίσκεται μέσα στα όρια του νόμου και επομένως 
δεν δημιουργεί αξίωση προς ικανοποίηση οιασδήποτε μορφής».

Έτσι, το δικαστήριο, με βάση όλα τα παραπάνω, απέρριψε την 
αγωγή της κ. Μανέτα ως αβάσιμη. 

Σύγχρονα ασθενοφόρα σε νησιά του Νότιου Αιγαίου 

Με απόφαση Περιφερειάρχη 
Με απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιάννη Μαχαιρίδη εντά-

χθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου 2007-2013 το 
έργο «Προμήθεια 11 ασθενοφόρων και 1 κινητής μονάδας για τις ανάγκες του 
ΕΚΑΒ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου» με προϋπολογισμό 870 χιλ. ευρώ.

Τα 12 ασθενοφόρα οχήματα είναι 12 και τα δύο εξ αυτών θα διατεθούν στο 
ΕΚΑΒ Πάρου. 

Τα σύγχρονα και εξοπλισμένα αυτά ασθενοφόρα έχουν τη δυνατότητα να 
μεταφέρουν και να εξυπηρετούν δύο ασθενείς, ενώ οι διαστάσεις τους, τους 
επιτρέπουν να είναι ευέλικτα σε πόλεις με κίνηση, καθώς και σε δρόμους που 
είναι στενοί και έχουν  στροφές. 

«Η Αγέλαστη Πολιτεία και 
οι Καλικάντζαροι»

Τα παιδιά του ΧΟΝ καλούν τους Παριανούς την Παρασκευή 21 
Δεκεμβρίου (σήμερα), στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του ομίλου 
στην αίθουσα του Νηρέα και την παρουσίαση του έργου των Χάρη 
και Πάνου Κατσιμίχα «Η Αγέλαστη Πολιτεία και οι Καλικάντζαροι». 
Η εκδήλωση είναι στις 19:00 και η είσοδος είναι ελεύθερη για το 
κοινό.

Πρόκειται για ένα μοντέρνο Χριστουγεννιάτικο παραμύθι που 
κουβαλάει πλήθος παραδόσεων, θρύλων και μύθων, κυρίως ελ-
ληνικών.

Σκηνοθετεί η Ασπασία Κωβαίου και επιμελούνται οι Μαρουσώ 
Κονταράτου, Ελένη Τριώδα και Μπάμπης Τσιράκης. 

Αλλαγή σκυτάλης 
Η αρχισυντάκτης Μαρία Δουλγέρη συνταξιοδοτούμενη παραδίδει την πένα της στον Δημήτρη Μπελέγρη, που είναι ο νέος 

συνεργάτης της Φωνής της Πάρου.
Η ΦτΠ και εγώ προσωπικά, ευχαριστούμε από καρδιάς την  Μαρία για τα περίπου 240 φύλλα της εφημερίδας που πέρασαν 

από τα χέρια της με πολύ μεγάλη επιτυχία. Μαζί φτιάξαμε τη ΦτΠ, που με τόση αγάπη και ενδιαφέρον την περιμένετε κάθε Πα-
ρασκευή. 

Η αλλαγή σκυτάλης ελπίζουμε ν’ ανεβάσει ακόμη πιο ψηλά το ρόλο της ΦτΠ, με την ποιότητα και την εγκυρότητά της. Ο στόχος 
παραμένει ο ίδιος από το πρώτο φύλλο της επανέκδοσης. «Είναι έτσι, γιατί το έγραψε η ΦτΠ».

Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης

Αντίο
Η Φωνή της Πάρου, για μένα σταματά στο φύλλο 

238. Τα συναισθήματα είναι ανάμικτα και δεν είναι και 
εύκολο να εκφραστούν με λόγια, ίσως δεν χρειάζεται 
κιόλας. 

Φεύγω από την εφημερίδα και από το νησί με 
όμορφες αναμνήσεις από τα πέντε χρόνια που έζησα 
και εργάστηκα σ’ αυτό. 

Η ΦτΠ είναι και δικό μου κομμάτι και πάντα θα με 
ενδιαφέρει η πορεία της…

Εύχομαι στον εκδότη και φίλο μου Νίκο Ραγκούση 
Λαουτάρη να συνεχίσει με το ίδιο μεράκι, όπως όταν 
πρωτοξεκινήσαμε…

Εύχομαι στον Δημήτρη Μπελέγρη που του παραδί-
δω τη σκυτάλη, ν’ αγαπήσει τη ΦτΠ και να φύγει από 
αυτήν, όταν και αυτός με το καλό συνταξιοδοτηθεί.

Εύχομαι και στους δύο, Νίκο και Δημήτρη, στην 
Έλλη και Νάντια Ραγκούση στους συναδέλφους μου 
στο Τυπογραφείο, στους φίλους μου στην Πάρο και 
σε όλους τους Παριανούς, μια καλή νέα χρονιά και 
υγεία!

Mαρία Δουλγέρη
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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 

ΜΙΚΡΗ ΠΑΛΙΑ ΟΙΚΙΑ, ζητείται 
προς αγορά, στον οικισμό της 
Νάουσας. Τηλ.: 6945275152 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, περιοχή Ευαγγε-
λίστρια, πωλείται διαμέρισμα 
δυάρι, 42 τμ, με θέση πάρ-
κινγκ, κατασκευή 2005. Τηλ.: 
6977771341 

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.

ΔΡΥΟΣ, καινούρια ακίνητα, 
σχεδίου, 40 τμ και 60 τμ. Τηλ.: 
6944856105, 2284052225

ΝΑΟΥΣΑ, πωλούνται ακίνητα, 
96 τμ, 55 τμ, 340 τμ τρία επίπε-
δα, με τέσσερα διαμερίσματα. 
Τηλ.: 6944856105, 2284052225

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ      
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                   

ΚΤΗΜΑ 8 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ, πα-
ραχωρείται ΔΩΡΕΑΝ, αποθήκη, 
ρεύμα, 2 πηγάδια, 70 ελιές, 
πορτοκαλιές, αμπέλι μικρό, ό-
λα τα εργαλεία για καλλιέργεια.  
Τηλ.: 6945275152 

ΝΑΟΥΣΑ (ΑΜΠΕΛΑΣ), προς 
Παλιόπυργο, ευκαιρία, 6.600 
τμ, επίπεδο, με θέα θάλασσα, 
καλλιεργήσιμο, γίνεται γεώ-
τρηση, επίπεδο. Τιμή 60.000 
ευρώ. Και για κατοικία.  Τηλ.: 
6944856105, 2284052225

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται 
οικόπεδο σχεδίου, 300τμ, οι-
κοδομήσιμο, τιμή 75.000 ευρώ. 
Τηλ.: 6944856105, 2284052225

ΝΑΟΥΣΑ (ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ), 
πωλείται οικόπεδο, 300 τμ, 
λίγα μέτρα από αμμουδιά, ά-
δεια για τρεις μεζονέτες. Τηλ.: 
6944856105, 2284052225 

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

ΔΡΥΟΣ, ευκαιρία, πωλείται οι-
κόπεδο, 1.000 τμ, σχεδίου, με 
άδεια για 8 διαμερίσματα των 
50 τμ, πισίνα, θαυμάσια θέα. 
Πωλείται 100.000 ή 95.000 ευ-
ρώ. Και ένα διαμέρισμα 50 τμ 
στα μπετά. Τηλ.: 6944856105, 
2284052225 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, (θέση Φλό-
γα, με πρόσωπο στον 
περιφερειακό) ενοικιάζεται οι-
κόπεδο, 1.200 τμ περίπου, για 
επαγγελματική χρήση. Πλησίον 
δημοτικού χώρου στάθμευσης. 
Τιμή 700 €. Τηλ.: 6978403252, 
210-5818196, 6945885770 (κα. 
Μαριάννα)

 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 

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

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  

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται: ένα 
τεσσάρι, τιμή 420 ευρώ, ένα 
δυάρι επιπλωμένο, τιμή 300 ευ-
ρώ, ένα δυάρι, τιμή 250 ευρώ, 
ένα studio, τιμή 150 ευρώ. Τηλ.: 
6944856105, 2284052225 

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ                  
- ΖΗΤΗΣΗ                      

ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ζη-
τείται, με 3 υ/δ, στη Μάρπησσα, 
Πρόδρομο και γύρω χωριά, με 
δυνατότητα προπληρωμής έως 
και 1 χρόνο. Τηλ.: 6972295318

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ               
 & ΕΞΟΠΛΙΣΜ. ΕΠΙΧ/ΣΕΩΝ       

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ταβέρνα πωλεί-
ται, πλήρως εξοπλισμένη με 
ξυλόφουρνο, 15ετους λει-
τουργίας. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 
2284021985, 6937275675 

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 
ΚΑΦΕ πωλείται, σε άριστη κα-
τάσταση, 1.200 € +ΦΠΑ.
Τηλ.: 6979673250.

ΕNOIKIΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕ-
ΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ STUDIOS 
ενοικιάζεται, στην παραλία  
Λογαρά, πλήρως εξοπλισμένα, 
3 δύχωρα, 4 μονόχωρα. Πά-
νω στη θάλασσα, σε κτήμα 4 
στρεμμάτων. Τηλ.: 6945275152, 
6946744636   

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                         

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ζητείται, 
για φύλαξη-απασχόληση παι-
διών κυρίως απογεύματα στην 
περιοχή του Αρχιλόχου. Επιθυ-
μητή διαθεσιμότητα για κάποια 
πρωινά και ίσως Σαββατο-
κύριακα. Τηλ. Επικοινωνίας 
6972609728

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                         

ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗ-
ΝΑΣ, έμπειρος, αναλαμβάνει 
εργασίες σε όλη την Πάρο και 
Αντίπαρο, σε καινούρια και πα-
λιά σπίτια. Πολύ χαμηλές τιμές. 
Τηλ.: 6972304177, 2284053042  

ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργασία για φύ-
λαξη παιδιών ή ηλικιωμένων, 
βοήθεια στις οικιακές εργα-
σίες ή άλλες δουλειές. Ομιλεί 
Ελληνικά και Αγγλικά. Τηλ.: 
6939253612 

ΧΗΜΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα σε μαθητές Γυμνασί-

ου και Λυκείου. Τιμές προσιτές. 
Τηλ.: 6944242874 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα σε μαθητές 
Γυμνασίου και Λυκείου. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6938999239 

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

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

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

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ      

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

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

NISSAN SUNNY πωλείται, 
1400 cc, μοντέλο του ΄90, 
πεντάθυρο, με ζαντολάστιχα. 
Τιμή 2.000 € (συζητήσιμη) Τηλ.: 
6934301484, 6974109836 

KIA SORENTO πωλείται, 
μοντέλο 2006, diesel turbo, 
2.500 cc, τιμή 9.000 €. Τηλ.: 
6974812383, 6978126696, 
2284041172.

FIAT PUNTO CABRIO πωλεί-
ται, μοντέλο ’99, 1.100 cc, τιμή 
1.100 €. Τηλ.: 6975680163 

GRAND VITARA πωλείται, 
πετρέλαιο, μοντέλο 2007, ή 
ανταλλάσσεται με αυτοκίνητο 
μικρού κυβισμού. Ατρακάρι-
στο, βιβλίο service, ζάντες 17’΄, 
airbag, υδραυλικό τιμόνι, 
κλιματισμός (A/C), ABS, ηλε-

κτρικά παράθυρα, πλοήγηση, 
κεντρικό κλείδωμα, ηλεκτρι-
κοί καθρέπτες, συναγερμός, 
turbo, cruise, control, υπολο-
γιστής ταξιδίου, κοτσαδόρος 
εργοστασιακός, elcd οθόνη με 
navigator. Τιμή 17.500 €, συζη-
τήσιμη. Τηλ.: 2284052623 

HYUNDAI ATOS PRIME πω-
λείται, μοντέλο 2002, 82.000 
χλμ, σε άριστη κατάσταση. Τι-
μή 2.300 €. Τηλ.: 6937241430, 
6936642475.

 ΔΙΑΦΟΡΑ       

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ 
πωλείται, μάρκας KAREL, μο-
ντέλο Fishing, με 150 ίππους, 
τετράχρονη VERADO, όπως 
και βοηθητική 15 τετράχρονη 
MERCURY ή ανταλλάσσεται με 
μικρότερο σκάφος ανοιχτού 
τύπου. Ιδανικό για συρτές – 
παραγάδια και καθετές. Τιμή 
19.000 €, συζητήσιμη. Τηλ.: 
6944202104  

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

LAPTOP TOSHIBA 
SATELLITE για ανταλλακτικά 
πωλείται. Τηλ.: 6975765118 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SOUND 
STUDIO πωλείται, 3 x CD 
player Yamaha CDX-397, 1 x 
CD Recorder Sony RCDW 100, 
1 x ενισχυτής Yamaha AX 397, 1 
x μίκτης Omnitronic EMX-5, 2 x 
ηχεία Diamond Wharfedale Di, 
2 μικρόφωνα AKG D55s, κτλ. 
Τηλ.: 6972361088

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

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€
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Εκδήλωση του Γυμνασίου Πάρου για το ασφαλές διαδίκτυο
Ένα χρήσιμο, αλλά και επικίνδυνο εργαλείο

Με θέμα «Safer internet: Κανόνες Ασφαλούς Διαδικτύου», πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 
και το Σάββατο 24 Νοεμβρίου διημερίδα στην αίθουσα του Πολυγωνικού στην Παροικιά. Συνδιοργανω-
τές ήσαν, η Σχολική Σύμβουλος Ευτυχία Νικολακοπούλου και το Γυμνάσιο Πάρου, σε συνεργασία με το 
γιατρό κ. Γιώργο Κορμά, Επιστημονικό Συνεργάτη Μονάδας Εφηβικής Υγείας Β’ Παιδιατρικής Κλινικής 
Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείου Παίδων Π.& Α. Κυριακού και συντονιστή του προγράμματος 
«Αριάδνη». Στη διημερίδα συμμετείχαν εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί-
δευσης, γονείς και μαθητές. 

Η θεματολογία επικεντρώθηκε στο πολύ σοβαρό ζήτημα της επιρροής του διαδικτύου στη διαμόρ-
φωση της προσωπικότητας των παιδιών μας, στους κινδύνους που ελλοχεύουν από την επικίνδυνη 
χρήση του, στην ευθύνη και τη δυνατότητα παρέμβασης των γονέων και των εκπαιδευτικών για την 
αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων. 

Κύριος ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο κ. Γιώργος Κορμάς, ενώ σύντομες παρεμβάσεις έκαναν η 
Σχολική Σύμβουλος κα Ε. Νικολακοπούλου και η κα Μαρία Δάρα, ψυχολόγος/παιδοψυχολόγος, συνερ-
γάτης του κου Κορμά. Τους ομιλητές παρουσίασε ο Δ/ντής του Γυμνασίου Πάρου κ. Γουρδούκης Ηλίας.

Σταχυολογούμε μερικά ενδιαφέροντα σημεία από τις ομιλίες και τις συζητήσεις που ακολούθησαν:
- Είμαστε η τρίτη χώρα στον κόσμο σε απόλυτους αριθμούς εγγραφών στο Face Book. Τα παιδιά μας 

εγγράφονται σ’ αυτό από ανησυχητικά μικρές ηλικίες. Αυτό συμβαίνει την στιγμή που δεν έχει συντελε-
στεί από το δημοτικό σχολείο συστηματική διδασκαλία των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδι-
κτύου. Είναι χαρακτηριστική η διαπίστωση ότι, σε πολύ μεγάλο βαθμό, τα παιδιά μας που φοιτούν στο 
Λύκειο, δεν γνωρίζουν τον τρόπο να αναζητήσουν ασφαλείς και έγκυρες πληροφορίες στο διαδίκτυο, 
ενώ υποτιμούν την αξία της παραπομπής σε έντυπα μέσα, εγκυκλοπαίδειες κλπ.

 - Τα παιδιά παίζουν διάφορα διαδικτυακά παιχνίδια, που τα απορροφούν για πολλές ώρες κυρίως 
επειδή επιβραβεύουν με πολύ γρήγορους ρυθμούς τις επιδόσεις τους σε ενότητες («πίστες») προοδευ-
τικά αυξανόμενης δυσκολίας. Τα παιδιά καταθέτουν πολύ ενέργεια στα παιχνίδια αυτά που αποβαίνει 
σε βάρος της μελέτης των σχολικών μαθημάτων. Υπάρχει η πιθανότητα εθισμού στα παιχνίδια αυτά, τα 
παιδιά χάνουν ύπνο και κάνουν απουσίες στο σχολείο με κίνδυνο να χάσουν τη χρονιά τους από απου-
σίες. Το κάθε παιχνίδι, όμως, αποφέρει στους δημιουργούς του (μέσω στοχευμένης διαφήμισης) αρκετά 
δισεκατομμύρια δολάρια ανά έτος.

- Τα μικρότερα παιδιά, πολλές φορές συγχέουν τον 
πραγματικό κόσμο με τον εικονικό, ιδιαίτερα αν σε κά-
ποιο παιχνίδι υποδύονται διαφορετικό ρόλο από εκεί-
νον που έχουν στην πραγματική τους ζωή. Εθίζονται 
στην βία και την θεωρούν φυσική. Έχουν μεγαλύτερη 
πιθανότητα να υιοθετήσουν βίαιη συμπεριφορά από 
εκείνη που θα διαμόρφωνε η έκθεσή τους σε πραγματι-
κή ενδοοικογενειακή βία!!

- Τα παιδιά τζογάρουν στο διαδίκτυο και το φαινό-
μενο αυτό γίνεται περισσότερο επικίνδυνο με την ανα-
μενόμενη αύξηση των μηχανών τζόγου στο φυσικό μας 
περιβάλλον που διευκολύνονται με τις διαμορφούμενες 
νέες νομοθετικές ρυθμίσεις. 

-Προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλά παιδιά κατά 
τη διάρκεια της φοιτητικής τους ζωής. Συχνά βυθίζο-
νται στην επικοινωνία μέσω διαδικτύου και εθίζονται σε 
αυτή, σε βαθμό που παραμελούν ή ακόμη και εγκατα-
λείπουν τις σπουδές τους. 

Για περισσότερες πληροφορίες: www.saferinternet.
gr . Για τη Γραμμή Βοηθείας προς παιδιά, εφήβους και 
τις οικογένειές τους, μπορείτε να στείλετε e-mail στο 
help@saferinternet.gr ή να τηλεφωνήσετε στο 800 11 
800 15.

Στόχος του σχολείου είναι να πραγματοποιηθεί στην 
Πάρο βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς και γο-
νείς για το θέμα αυτό. Ήδη δηλώθηκε ικανός αριθμός 
εκπαιδευτικών προκειμένου να το παρακολουθήσουν.

WHAT'S ON IN PAROS 
& ANTIPAROS
Daily updates and ongoing activities (you don't need 
to be a facebook user) at: www.facebook.com/
paroslife

DECEMBER 2012
 
HAPPY HOLIDAYS 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. 
 
17-23 Dec, 7.30pm & 9.45pm, Movie "Skyfall" 
English version with Greek subtitles at Mikro 
Cine Rex, Paroikia. Info: 22840-21676, http://www.
facebook.com/cine.rexparikiaparos

21 Dec, End of the World Party at Tao's Center, 
Ambelas.  Info: 22840-28882, 693-450-8654, www.
taos-greece.com

23 Dec, 11am-6pm, Christmas Bazaar organized 
by the Naoussa Women's Association at the Aghios 
Athanasios Hall, Naoussa. Info: http://www.
facebook.com/events/427296617324567/

23 Dec, 6pm, Children's event with Christmas 
stories at the Cultural Centre of Angeria.  Info: Maria 
22840-92217.

24 Dec, Christmas Eve. Midnight Mass at Aghios 
Antonios Catholic Church, Paroikia with Father 
Richard 22830-51474, 697-643-0870, email 
ricthn@otenet.gr

24 Dec, 9.30pm, Nikos Hatzopoulos & Anna Peraki 
live at Cafe Aman, Piso Livadi.
h t t p : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /
events/393487214061345/

25 Dec, Christmas Day. Shops closed. Holy Mass 
at the church around 5am, traditionally followed by 
Christmas breakfast with tea, coffee, kourabiedes, 
melomacarona and christopsomo. The Marpissa 
Women’s Club usually organize the singing of the 
kalanda going from house to house in Marpissa. 
Info: Irini 694-518-6978.

26 Dec, Boxing Day. Shops closed.

30 Dec, Asteras Marmaron Christmas party for 
kids with Santa & gifts. 
Call to confirm date 
and time. Info: Dimitris 
Dolkas 22840-51150.

AUTUMN 2012 ISSUE 
OF PAROS LIFE & 
NAXOS LIFE
The Autumn 2012 
printed issue of Paros 
Life & Naxos Life is out 
this week!  Available 
at news agencies on 
Paros & Naxos. Don't 
miss it. 

Ξεκίνησαν οι Παριανοί και 
Αντιπαριώτες την πορεία για την αντι-
μετώπιση της πολιτικής που μας εξαθλιώ-
νει. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει 
γίνει ποτέ, έγινε προχτές μπροστά στο Κέ-
ντρο Υγείας στην Πάρο και αυτό ήταν μόνο 
η αρχή. Ενωμένοι και αποφασισμένοι θα 
προχωρήσουμε και στα επόμενα βήματα 
έως το τέλος. 

Θέλει υπομονή και αντοχή, γιατί ο δρό-
μος είναι μακρύς και δύσκολος. 

Και ξαφνικά και ενώ ξεκινήσαμε 
δυναμικά τις κινητοποιήσεις, όλοι οι 
φορείς των νησιών μας, προέκυψε πρό-
βλημα στον Εμπ/κο Σύλλογο και εύλογα 
όλοι αναρωτιόμαστε, τι έγινε και τι θα γίνει 
στη συνέχεια. 

Ελπίζουμε να πρυτανεύσουν η σύνεση 
και η λογική και να ξεκαθαριστεί η κατά-
σταση στο Σύλλογο, έτσι ώστε να συνεχί-
σει το δρόμο του αγώνα μαζί με την κοι-
νωνία των νησιών μας.

Ξαφνικά αρρώστησαν. Επιδημία ίω-
σης ενέσκηψε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

της Πάρου. Ο ιός με κωδικό ΔΕΥΑΠ… 
χτύπησε, κατ’ αρχήν τον Πρόεδρο της 
Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
και δεύτερο θύμα του, η επικεφαλής της 
μειοψηφίας κ. Πρωτολάτη. 

Το φάρμακο για την αντιμετώπιση της 
ίωσης, όπως φώναζαν και οι εργαζόμενοι 
της επιχείρησης, είναι η αξιοπρεπής απο-
χώρηση των αρρώστων.

«Άλλα λένε εμπρός και άλλα λένε 
πίσω», είπε ο Δήμαρχος για κάποιους 
της αντιπολίτευσης. Για ποιον όμως ήταν 
το υπονοούμενο; Άραγε να το είπε για την 
Γρηγορία, που μέσα στη συνεδρίαση του 
Δ.Σ. ήταν κατήγορος του Φραγκούλη ενώ 
έξω από την αίθουσα του δήλωνε τη συ-
μπάθειά της;

Δηλαδή, τι ήθελε να πει ο Δήμαρχος; 
Ότι έτρεξε η Γρηγορία να προσεταιριστεί 
τον «δυσαρεστημένο» Φραγκούλη και να 
εξασφαλίσει μια πολύ δυνατή μετεγγραφή; 

Είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοια 
πράγματα στο νησί μας;

Ο τρόπος γραφής είναι σαν το γρα-
φικό χαρακτήρα. Είναι το αποτύπωμά 
μας. Ποιος λοιπόν πρόεδρος Οργανισμού 
μας στέλνει απαντητικές επιστολές χρησι-
μοποιώντας γνωστό γραφιά με εμπάθεια 
και στόμφο; 

Στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας θα 
υπάρχει αναλυτικότατη απάντηση….

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤ. ΜΠΑΦΙΤΗΣ 

To ∆.Σ.
της Ένωσης Ξενοδόχων

Πάρου - Αντιπάρου,
σας εύχεται καλές γιορτές
και ελπίζει ο νέος χρόνος

να ανατείλει µια καινούρια, 
αισιόδοξη και µε προοπτική 

ηµέρα για τη χώρα µας!

Ο Πρόεδρος της Ένωσης

Πόλεμος στον
Εμπορικό Σύλλογο

Πόλεμος έχει ξεσπάσει στον Εμπ/κό Σύλλογο 
Πάρου – Αντιπάρου, μετά την καταγγελία μέλους 
του Συλλόγου, ότι κατά τη διάρκεια της συγκέ-
ντρωσης έξω από το Κέντρο Υγείας, ο Πρόεδρος 
Απ. Αλιπράντης, είχε ανοιχτό το κατάστημά του. Ο 
ίδιος το διαψεύδει και κάνει λόγο για συκοφαντία, 
ο καταγγέλλων όμως υποστηρίζει ότι υπάρχουν 
αποδείξεις. Δημοσιεύουμε την καταγγελία και τις 
δύο απαντήσεις του κ. Αλιπράντη.

Καταγγελία: ΠΟΙΟΣ ΕΜΕΙΝΕ ΑΝΟΙΧΤΟΣ 
ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟ ΚΕ-
ΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ;

Την ώρα που η συντριπτική πλειοψηφία των 
συναδέλφων είχαμε κλείσει τα μαγαζιά μας, αντα-
ποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Συντονιστικού, για 
να κατέβουμε στη συγκέντρωση για το Κέντρο 
Υγείας, κάποιος, με αποδείξεις, το κατάστημά του 
το διατήρησε ανοιχτό πιστεύοντας ότι αυτό το τρί-
ωρο θα τα οικονομήσει.

Δεν είναι άλλος, παρά ο Πρόεδρος του Εμπο-
ρικού Συλλόγου. Αυτός που έπρεπε να δουλεύει 
για να μας πείσει να κλείσουμε. Τον αφήνω στην 
κρίση όλων των συναδέλφων. Ο αγώνας δεν 
γίνεται με φωτογραφίες και αποστολή Fax και 
E-mail.

Μενέγος Καλακώνας, έμπορος

Απάντηση Απ. Αλιπράντη
Από τον έμπορο κ. Μένεγο Καλακώνα, για 

την κριτική του στον πρόεδρο του εμπορικού 
συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου, κ. Απ. Αλιπράντη, 
λάβαμε το παρακάτω κείμενο:

 «Θέλω να δημοσιεύσω προς τον εμπορι-
κό κόσμο της Πάρου το κείμενο του προέδρου 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου - Αντι-
πάρου, που δημοσίευσε από το facebook του 
συλλόγου (πιθανώς) χωρίς έγκριση του ΔΣ:

 «ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΒΟΛΕΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΟ Ο 
ΗΠΙΟΣ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΠΙΑ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛ-
ΛΟΓΟ ΓΙΑΤΙ ΑΡΝΙΕΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΗ !!!

ΓΙΑΤΙ Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΝΗ ΜΟΝΟ ΦΙΓΟΥΡΑ 
ΚΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΚΑΠΟΙΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ 
ΚΑΛΟ ΒΟΛΕΜΕΝΗ ΜΑΣ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΡΙΣ-
ΤΕΡΗ ΠΡΕΠΕΙ ΠΡΩΤΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΚΑΗΜΕΝΕ 
ΚΑΤΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΜΕΤΑ 
ΚΑΝΕ ΤΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΟΥ ΒΕΒΑΙΑ Η ΜΟΝΗ 
ΠΡΟΟΔΟΣ ΠΟΥ ΕΚΑΝΕΣ,,, ΠΟΥ ΕΒΓΑΛΕΣ ΤΗ 
ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΓΙΑΤΙ ΣΤΗ ΚΑΤΟΧΗ ΤΗΣ ΦΟΡΑΓΑΤΕ 
ΤΗΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΣ ΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΙ ΣΟΥ ΕΥΤΥ-
ΧΩΣ ΠΟΥ Η ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΣΕ 
ΔΙΚΑΙΩΝΕΙ ΠΟΛΥ !!!!!

ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΜΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΚΑΛΑΚΩΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟ Bioshop ΣΤΟ ΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΜΑ-
ΘΕΙΣ , ΟΥΤΕ Ο ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΥΤΕ Ο ΒΙΔΑΛΗΣ 
, ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΨΩΝΙΖΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΜΑΓΑ-
ΖΙΑ!!!». 

Για το κείμενο στο facebook του προέδρου 
του εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου - 
Αντιπάρου, ο κ. Μ. Καλακώνας, συμπλήρωσε:

 «Μάθε παιδί μου γράμματα και ιστορία...».

ΠΟΙΟΣ ΕΜΕΙΝΕ ΑΝΟΙΧΤΟΣ; Απάντηση 
Αλιπράντη σε Σ. Χουλιάρα και Μ. Καλάκωνα

Σχετικά με το email του κ. Χουλιάρα και την 
αναδιανομή του ενυπόγραφα από τον άλλο συνά-
δελφο κ. Καλακώνα, που αναφέρονται στο πρό-
σωπο μου και σε ενέργειες μου που αφορούν στο 
κατάστημα μου, έχω να δηλώσω τα εξής:

το BIOSHOP που είναι το κατάστημα μου 
(για όσους το γνωρίζουν από τους ανωτέρω - σε 
αντίθεση με τις γνωστές αλυσίδες που δραστηρι-
οποιούνται στο νησί μας και τις γνωρίζουν πολύ 
καλά αφού αυτές μόνο στηρίζουν), ήταν κλειστό 
την ημέρα της μεγάλης διαμαρτυρίας και συγκε-
κριμένα από 11:15 έως 13:10,διότι ο πρόεδρος 
«δούλευε  για την επιτυχία της συγκέντρωσης».

Προς τι «το μίσος και ο σπαραγμός» κ. Χου-
λιάρα και κ. Καλακώνα μετά από την ομολογου-
μένως μεγάλη επιτυχία της συγκέντρωσης;

Προς τι η λάσπη στο πρόσωπο μου κ. Χουλιά-
ρα και κ. Καλακώνα; Οι αγώνες κερδίζονται στη 
μάχη, και όχι στα στημένα παιχνίδια που ξέρετε 
και έχετε μάθει από την κομματική σας  ταυτό-
τητα.

Ή σας πείραξε που δεν ανήκω πολίτικα κά-
που, όπως εσείς!!!

Και σας ρωτάω  που ήσαστε  όλοι εσείς  πριν 
δυο χρονιά που ξεκινήσαμε τον αγώνα του Κέ-
ντρου Υγείας ;

Ή μήπως προσφέρατε την παρουσία σας στο 
κέντρο Υγείας στην κατάληψη του ταμείου για να 
μην καταβάλουμε τα 5 ευρώ.

Αντιθέτως, λακίσατε με το άκουσμα του ει-
σαγγελέα,  παρασύροντας και τους υπόλοιπους 

Ή μήπως η πεντάλεπτη παρουσία σας μόνο 
και μόνο για φωτογράφηση στη ΔΟΥ ΠΑΡΟΥ σή-
μαινε για σας κατάληψη!

Ή μήπως  κ Χουλιάρα κουραστήκατε από 
όλα,  από τη συντονιστική επιτροπή και θέλετε να 
το διαλύσετε; Εγώ σας απαντώ ΟΧΙ δεν θα το κα-
ταφέρετε αυτό!

Ο Εμπορικός Σύλλογος όπως και να έχει, θα 
είναι πάντα μπροστά στους αγώνες και τις κινη-
τοποιήσεις και έχει αποδείξει τις δυνατότητές του 
πολλές φορές μέχρι σήμερα.

Όσο για εμένα προσωπικά, έχω αφιερώσει 
πολύ χρόνο και χρήμα εδώ και 4 χρόνια για τους 
αγώνες που ξεκινήσαμε υποτίθεται όλοι μαζί 
ενωμένοι χωρίς να επιδιώξω προσωπική προβο-
λή. Εσείς όμως τώρα θέλετε να αυτοπροβληθείτε 
για άλλους προσωπικούς και πολιτικούς λόγους. 
Οι πράξεις σας είναι αντίθετες κύριε Χουλιάρα «με 
τα περί ενότητας και όλοι μαζί» όπως σας άκου-
σα να λέτε στην προχθεσινή συγκέντρωση. Όσο 
για τη φθηνή λασπολογία σας , δεν αρμόζει με το 
ήθος μου και δε θα σας κάνω τη χάρη να σας ξα-
ναπαντήσω προσωπικά. Τα προβλήματά σας, να 
τα αναφέρεται στα θεσμικά όργανα και στη συνέ-
λευση του συλλόγου αν αυτά αφορούν το εμπό-
ριο και τα κοινά μας προβλήματα.

Αν είναι πολιτική λάσπη και φανφάρες, απα-
ξιώ και σας αφήνω να  συνεχίστε να το κάνετε, 
καθώς είναι το μόνο που ξέρετε να κάνετε καλά…. 

Με ιδιαίτερη τιμή
Ο Πρόεδρος του Εμποροεπαγγ.Συλλόγου,

Αλιπράντης Απόστολος

Να σημειωθεί, ότι ο Γενικός Γραμματέας του 
Συλλόγου, Νίκος Ραγκούσης – Λαουτάρης ζήτη-
σε να γίνει έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. προκει-
μένου ν’ αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που προ-
έκυψε.



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

τ: 22840 28025 & 53555

κ: 6977 997925 & 6973 047502

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

www.dounai-lavein.gr


