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Παναγιώτης  Ρήγας
Μαζί μπορούμε

Με όραμα για την Ελλάδα

Με πάθος για τις Κυκλάδες

Με γνώση και σχέδιο
για το μέλλον μας Π Α Σ Ο Κ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ
ΣΕ ΜΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μείζον θέμα έχει δη-
μιουργηθεί με την κοι-
νή Υπουργική Απόφα-
ση με την οποία υπο-
βαθμίζεται το Πολυδύ-
ναμο Ιατρείο Νάουσας, 
αφού χαρακτηρίζεται ως 
Περιφερειακό, παραμέ-
νουν (αντί αναβάθμισης 
σε Πολυδύναμα) ως Πε-
ριφερειακά τα ιατρεία 
Μάρπησσας και Αγκαι-
ριάς, ενώ καταργείται το 
ιατρείο Λευκών – Κώ-
στου, οι κάτοικοι του 
οποίου θα εξυπηρετού-
νται από το Περιφερεια-
κό Ιατρείο Μάρπησσας. Μια απόφαση που διαψεύδει το δελτίο Τύπου που είχε κυκλοφορήσει πριν από πε-
ρίπου ένα χρόνο ο βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Γ. Βρούτσης για αναβάθμιση σε Πολυδύναμο, του Περι-
φερειακού Ιατρείου Νάουσας.

Το θέμα τέθηκε από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Αντ. Αρκά στη συνεδρίαση του Σώμα-
τος (την περασμένη Πέμπτη), με την πρόταση να ζητηθεί η ανάκληση του άρθρου 4 της Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης, που προβλέπει την υποβάθμιση.

συνέχεια στις σελ. 9-10

σελ. 4 σελ. 3

Πολυδύναμη Υποβάθμιση
ΝΕΑ ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΨΕΥΣΗΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση διαψεύδει εξαγγελίες για 
αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου Νάουσας

Σούπερ Μάρκετ Ατλάντικ 

Κίνδυνος απολύσεων λόγω ανευθυνότητας
             Στ. Μαύρος:
“Αλλάξτε το τοπίο μαζί μου” 
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Έτος 64ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αριθμ. φύλλου: 79

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης / Εκδότης / Διευθυντής:
Ν. Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Μαρία Δουλγέρη
Εμπορικό τμήμα - Διαφήμιση:
Ελισάβετ Κατροδαύλη - Ραγκούση

Εκτύπωση: ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Αγ. Απόστολοι Νάουσας,
Πάρος 84 401
τηλ.:22840 53555
Fax: 22840 53055,
info@fonitisparou.gr

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (πε-
ριφερειακός), Μπιζά Ελένη (Εκατοντα-
πυλιανή), Ρούσσος Νικόλαος (Βίντζι), Σ/Μ 
Ατλάντικ, Σ/Μ Πρίμο, Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποι-
είο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο άρ-
του Αλιπράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτο-
ρείο ταξιδιών Πώλος Tours, Γενική Τα-
χυδρομική, ACS, Avant Travel, Wind, μ/μ 
Ζούμ, View cafe, Οπωροπωλείο Αλιπρά-
ντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος (εφο-
ρία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, βιβλι-
οπωλείο Πολύχρωμο. 
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Σ/Μ Dia, Τυπογραφείο,
Φούρνος Ραγκούση

ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αρια-
νούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγο-
ρά, Κατσίμπαρος, Σπυριδούλα. Αρτοποιείο 
Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτο-
ποιείο Τσουνάκη, Smart computers Σκια-
δάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματο-
πωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα Γερμα-
νός (νέο) 
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση,
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα,
Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ 5 Μαρινό-
πουλος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης, Μ/Μ Στέλιος
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη Χα-
νιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου. 
ΑΓΚΑΙΡΙΑ: Παραδοσιακός Φούρνος
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α. Μπάλιου,
Τάσου Ρούσσου
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο,
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου

Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προ-
καθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

«Οριστική 
ένταξη Έργων
στο Πρόγραμμα 
«ΘΗΣΕΑΣ»

 
Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέ-

ρειας Νοτίου Αιγαίου  Χ. Κόκκινου, εντάχθηκαν ορι-
στικά στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» για την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου έξι (6) Έργα και μια (1) Ενέργεια, για 
τα νησιά Σύρο, Αντίπαρο, Νάξο του νομού Κυκλάδων. 
Συγκεκριμένα στην Αντίπαρο έγινε η οριστική ένταξη 
των Έργων: • Πλακόστρωση πεζοδρομίων και χωμα-
τόδρομου στην περιοχή Αγίου Σπυρίδωνος, προϋπο-
λογισμού 208.529,00 €, • «Δεξαμενή Νερού και Έργα 
Επέκτασης Υδραγωγείου Κοινότητας Αντιπάρου», 
προϋπολογισμού 186.754,30 €, • «Δεξαμενή Νερού 
και Έργα Επέκτασης Υδραγωγείου Κοινότητας Αντιπά-
ρου», προϋπολογισμού 100.751,60 €

Eπίσης, η Αντίπαρος είναι ένα από τα 50 νησιά που 
επιλέγησαν στο πρόγραμμα των συγχρηματοδοτούμε-
νων έργων από πόρους του χρηματοδοτικού μηχανι-
σμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) πε-
ριόδου 2004 – 2009 και από πόρους του προγράμμα-
τος Δημοσίων Επενδύσεων.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι επικεφαλής και 
φορέας υλοποίησης στο έργο «Βελτίωση της υδροδό-
τησης νήσων του Νοτίου Αιγαίου μέσω της δημιουρ-
γίας μονάδων αφαλάτωσης», συνολικού προϋπολογι-
σμού 3.460.000 €. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά 
την εγκατάσταση μονάδων αφαλάτωσης που θα αντι-
μετωπίσουν το πρόβλημα της υδροδότησης τεσσάρων 
Κυκλαδικών νησιών, μεταξύ των οποίων και της Αντι-
πάρου. Τα έργα αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα και 
να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2011.

Παγκόσμια Ημέρα Ζώων
Γιορτή για τους τετράποδους 
φίλους μας

Η 4η Οκτωβρίου επιλέχθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, καθώς είναι η γιορτή του 
Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, του προστάτη αγίου των ζώων.

Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων ξεκίνησε το 1931 σε ένα συνέδριο οικολόγων στη Φλω-
ρεντία, για να υπογραμμίσει τη δυσμενέστατη θέση των απειλούμενων με εξαφάνιση ζώων. 
Σκοπός της ημέρας είναι να εορτάζεται από όλους που αγαπούν τα ζώα. Από τότε που ιδρύ-
θηκε η επίσημη ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ημέρας των Ζώων το 2003 www.worldanimalday.org.uk, ο αριθμός 
των εκδηλώσεων που λαμβάνουν χώρα σε όλον τον κόσμο αυξάνεται χρόνο με το χρόνο και επιδίωξη είναι, με τη 

βοήθεια όλων να συνεχιστεί η τάση αυτή.

Σύλλογος Προστασίας Ζώων
Πλειστηριασμός για 
την ενίσχυσή του

Φέτος ο Σύλλογος Προστασίας Ζώων Πάρου (PAWS) 
πρόκειται να διενεργήσει πλειστηριασμό στη γκαλερί 
«Αποθήκη», στην Παροικία, το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, 
2009. Καταστήματα, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καλλιτέ-
χνες και άλλοι επαγγελματίες προσφέρουν αγαθά και 
υπηρεσίες ποιότητας προς όφελος της ευημερίας των 
ζώων της Πάρου. Ταυτόχρονα θα λειτουργεί παζάρι με 
διάφορα αντικείμενα σε συγκεκριμένες τιμές. Θα υπάρ-
χουν επίσης σκύλοι και γάτες για υιοθεσία.

Ο Σεπτέμβριος είναι η εποχή που τα ξενοδοχεία και 
τα εστιατόρια κλείνουν, οι εποχιακοί κάτοικοι φεύγουν 
από το νησί και αμέτρητες γάτες απομένουν μόνες να 
αντιμετωπίσουν το κρύο, την πείνα και τις αρρώστιες. 
Επιπλέον, έχει αρχίσει η εποχή του κυνηγιού και τα 
«ελαττωματικά» κυνηγόσκυλα εγκαταλείπονται, όπως 
και τα σκυλιά που τυχών συντηρήθηκαν το καλοκαι-
ροί από απερχόμενων τουριστών και που είναι πλέον 
απροστάτευτα. Ο PAWS χρειάζεται απελπισμένα χρη-
ματοδότηση για στειρώσεις, προγράμματα ενημέρωσης 
του κοινού, προγράμματα επαναστέγασης και χειμερινή 
σίτιση. Η παρουσία σας στην εκδήλωση είναι σημαντι-
κότατη. E-mail: admin2009@paws.gr, website: www.
paws.gr
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Αλλαγή στο ύφος της εξουσίας και υπεράσπιση 
των συμφερόντων του λαού και όχι μόνο των λίγων, 
είναι το όραμα του υποψηφίου βουλευτή Κυκλάδων 
της Ν.Δ. Στ. Μαύρου. Στη συνέντευξή του δηλώνει 
κατηγορηματικά πως δεν θα διστάσει ν’ αποχωρήσει, 
εάν δεν καταφέρει να υλοποιήσει όλα όσα έχει υπο-
σχεθεί. Και αυτό γιατί, όπως λέει, θέλει να κοιτάζει 
τους συμπολίτες του στα μάτια.

Κύριε Μαύρο, γιατί να ξαναεκλέξει 
ο ελληνικός λαός μια κυβέρνηση που 
άφησε τόσο αντιφατικές εντυπώσεις; 
Δεν πιστεύετε ότι ο κύκλος έκλεισε;

Οι κύκλοι στην πολιτική κλείνουν, όταν στερεύει 
το όραμα και όταν η φθορά είναι τέτοια που, εκ των 
πραγμάτων, δεν μπορείς να υπηρετήσεις τον πολί-
τη. Στην περίπτωση της Νέας Δημοκρατίας τίποτε απ’ 
τα δύο δεν έχει συμβεί. Μπορεί να έγιναν λάθη και 
να υπήρξαν παραλείψεις που πλήγωσαν την προσπά-
θεια, αλλά, αν δει κανείς τι πέτυχε ο Κώστας Καρα-
μανλής σε αυτά τα πέντε χρόνια διακυβέρνησης, θα 
συνειδητοποιήσει ότι η χώρα έκανε πράγματι βήμα-
τα μπροστά, βήματα ουσιαστικά και γενναία. Αυτά τα 
βήματα αποτελούν την κληρονομιά μας, καθώς και 
η επίγνωση ότι μια ανανεωμένη Νέα Δημοκρατία, 
με νέους ανθρώπους στη δυναμική της, μπορούν να 
πάνε τον τόπο ακόμα παραπέρα, έχοντας στο επίκε-
ντρο ένα ανθρώπινο κράτος, με περισσότερο σεβα-
σμό στον πολίτη και με πιο λειτουργικές υπηρεσίες. 
Γι’ αυτό και πιστεύω ότι τόσο η παράταξη όσο και ο 
Κώστας Καραμανλής προσωπικά έχουν πολλά ακό-
μα να προσφέρουν στον τόπο.  

Ναι, αλλά δεν φαίνεται να 
συμμερίζονται την ίδια άποψη και 
πολλοί ψηφοφόροι του κόμματός 
σας. Οι απώλειες εξακολουθούν να 
δίνουν στο ΠΑΣΟΚ ένα αισθητό 
προβάδισμα. 

Οι δημοσκοπήσεις δεν βγάζουν κυβερνήσεις. 
Πρέπει να παραδεχτώ ότι στο ξεκίνημα της προεκλο-
γικής κούρσας υπήρχε μια αμηχανία, επειδή αρκε-
τοί νεοδημοκράτες αισθάνονταν μια πικρία για κά-
ποια πράγματα που δεν έγιναν. Αλλά κάθε μέρα που 
περνάει είναι υπέρ μας, γιατί η στάση ευθύνης που 
επέλεξε ο πρωθυπουργός, με το ολοκληρωμένο και 
σαφές σχέδιο που προέταξε κόντρα στα ευχολόγια 
του ΠΑΣΟΚ, δημιουργεί όντως την πεποίθηση ότι η 
Νέα Δημοκρατία είναι το μοναδικό κόμμα που μπο-

ρεί να εγγυηθεί με ασφάλεια την έξοδο της χώρας 
μας από την τεράστια διεθνή οικονομική κρίση. Οπό-
τε, επιτρέψτε μου να περιμένω την κάλπη. Όσοι προ-
εξοφλούν θρίαμβο του ΠΑΣΟΚ ας χαμηλώσουν τους 
τόνους και ας περιμένουν κι αυτοί. Την απάντηση θα 
τη δώσει ο ελληνικός λαός, όχι οι πολιτικοί αναλυτές.  

Δηλαδή, πιστεύετε ότι μπορεί το 
κόμμα σας να κάνει την ανατροπή; 

Τίποτα δεν έχει κριθεί. Υπάρχει μια μεγάλη μερί-
δα ψηφοφόρων που δηλώνουν αναποφάσιστοι. Στο 
συγκεκριμένο κομμάτι της κοινωνίας βρίσκεται το 
κλειδί των εκλογών.   

Με το χέρι στην καρδιά, κι επειδή 
πολλά έχουν ακουστεί, πού αποδίδετε 
την αποστασιοποίηση αυτού του 
σημαντικού ποσοστού ψηφοφόρων 
της Νέας Δημοκρατίας; 

Είναι λογικό οι νεοδημοκράτες να αισθάνονται 
κάποια απογοήτευση, διότι στην πορεία έγιναν λάθη 
και υπήρξαν αδυναμίες – σφάλματα τα οποία πίκρα-
ναν και δυσαρέστησαν τους πολίτες. Από την άλλη, 
όμως, έγιναν βήματα μπροστά. Γενναία βήματα, βή-
ματα ουσίας, σε μια πολύ δύσκολη, μεταβατική πε-
ρίοδο. Σήμερα η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ξεκάθα-
ρο πρόγραμμα εξόδου από την κρίση, μια συγκεκρι-
μένη στρατηγική η οποία, αντίθετα με το ΠΑΣΟΚ που 
προτάσσει μόνο αοριστολογίες, είμαι βέβαιος ότι θα 
εμπνεύσει ένα νέο όραμα στους Έλληνες.  

Οι Έλληνες, όμως, δεν είναι 
κουρασμένοι από την διαρκή 

μεγαλοστομία των 
κομμάτων; 

Συμφωνώ, και εδώ θα έπρεπε να 
κατηγορηθεί η ίδια η αυταρέσκεια της 
πολιτικής. Πιστεύω, δηλαδή, ότι ο πο-
λίτης είναι κουρασμένος από την πολι-
τική επειδή βλέπει το πρόσωπό του να 
χάνει βαρύτητα, επειδή αντιλαμβάνεται 
ότι σπανίως βρίσκεται στο επίκεντρο. 
Γι’ αυτό, στις μέρες μας δεν βλέπουμε 
νέα παιδιά να ασχολούνται με τα κοινά. 
Επειδή έχει επέλθει ένας κορεσμός στη 
σχέση της κοινωνίας με την πολιτική κι 
αυτό είναι ένα σύμπτωμα που παρατη-
ρείται παντού στο κόσμο. Η δική μου 
προσωπική αγωνία ως νέου ανθρώπου 
και οικογενειάρχη και πατέρα είναι πώς 
θα αποκαταστήσουμε το λειτούργημα 

της πολιτικής στα μάτια των ανθρώπων που αναζη-
τούν ελπίδα. 

Και υπάρχει τρόπος;
Ο μοναδικός τρόπος είναι να αλλάξει το ύφος της 

εξουσίας. Να γίνει πιο ανθρώπινο, πιο προσιτό στον 
πολίτη. Εκεί πάσχουμε ως χώρα. Στο πώς διαχειρι-
ζόμαστε τη δύναμή μας, άπαξ και καταλάβουμε μια 
θέση. Προσωπικά, πιστεύω πως, για να πάει μπρο-
στά αυτός ο τόπος, δεν χρειάζονται σχέσεις εξάρτη-
σης και μικροπολιτικές. Χρειάζεται δουλειά πάνω απ’ 
όλα. Ο πολιτικός – όπου κι αν ανήκει – πρέπει να πα-
λεύει και να δίνει λύσεις σε προβλήματα που έχουν 
να κάνουν με την καθημερινότητα των κατοίκων μιας 
περιοχής και όχι να υπερασπίζεται τα συμφέροντα 
των ολίγων. Γι’ αυτό – και σας μιλάω με το χέρι στη 

καρδιά – δεν θα διστάσω να αποχωρήσω εάν δεν 
υλοποιήσω αυτά που έχω υποσχεθεί. Για μένα είναι 
πιο σημαντικό το να κοιτάζω τους συμπολίτες μου 
στα μάτια από οποιονδήποτε ρόλο.  

Ποιες είναι οι προτεραιότητές 
σας για τις Κυκλάδες και το νησί της 
Πάρου;

Κύριε Ραγκούση, γνωρίζω πολύ καλά τα προβλή-
ματα των νησιών, όχι μόνο γιατί ως υποψήφιος βου-
λευτής επέλεξα όλο αυτό το διάστημα να βρίσκο-
μαι κοντά στους συμπατριώτες μου, αλλά και γιατί 
έχω βιώσει τις αγωνίες που αντιμετωπίζει ο νησιώ-
της.  Όπως ίσως ξέρετε, προτού κατέλθω στο στίβο 
της πολιτικής, επέλεξα να ζήσω και να εργαστώ στις 
Κυκλάδες για πάνω από 10 χρόνια, στον τομέα του 
τουρισμού και του εμπορίου.  Γι’ αυτό, γενικά για τις 
Κυκλάδες έχω θέσει 4 άξονες σε προτεραιότητα: την 
αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, την αντιμετώπιση 
της μεταφοράς ασθενών με σύγχρονο και αποτελε-
σματικό τρόπο από τις πρωτοβάθμιες μονάδες υγεί-

ας στα κεντρικά νοσοκομεία, την υπεύθυνη διαχείρι-
ση των σκουπιδιών και των λυμάτων με βιολογικούς 
καθαρισμούς και χώρους σύγχρονης επεξεργασίας 
των αποβλήτων, καθώς και τη στήριξη του τουρισμού 
και της επιχειρηματικότητας, καθώς και του εισοδή-
ματος των νησιωτών από την κτηνοτροφία, τη γεωρ-
γία και την αλιεία. 

Ειδικότερα για την Πάρο, σε απόλυτη προτεραιό-
τητα βρίσκονται η μεταφορά του εμπορικού λιμένα, 
καθώς είναι, θεωρώ, ανεπίτρεπτο να γίνεται με τον 
σημερινό τρόπο η μεταφορά των αδρανών υλικών 
και των καυσίμων.  Έπειτα, η κατασκευή του νέου 
αεροδρομίου εντός ενός πλαισίου που θα επισπεύ-
σει τις σχετικές γραφειοκρατικές διαδικασίες, με δε-
δομένη τη θέληση της Κυβέρνησης της Νέας Δημο-
κρατίας που εξασφάλισε το ποσό των 10εκ.€ για την 
αγορά του απαιτούμενου χώρου.  Το ίδιο ισχύει και 
για την κατασκευή του Λογγοβάρδειου Νοσοκομεί-
ου, ενός έργου πνοής για την Πάρο και για τις Κυ-
κλάδες.  Εξίσου σημαντικό για την τόνωση και την 
ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας είναι η διασφάλιση 
ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου για την ίδρυση και 
τη λειτουργία των υπερκαταστημάτων, καθώς πάγια 
πεποίθησή μου είναι πως οι μεσαίες και μικρές επι-
χειρήσεις είναι ο πνεύμονας των νησιών μας.  Όπως 
αντιλαμβάνεστε, η ατζέντα είναι μεγάλη και η επίλυ-
ση των προβλημάτων απαιτεί γνώση, υπευθυνότητα 
και δυνατή εκπροσώπηση των Κυκλάδων στο Ελλη-
νικό Κοινοβούλιο.  Το τοπίο ως έχει, δεν μας ικανο-
ποιεί.  Το τοπίο πρέπει ν’αλλάξει.  Και καλώ τους συ-
μπατριώτες μου από την Πάρο, την Αντίπαρο και όλα 
τα νησιά των Κυκλάδων, να με τιμήσουν με την ψήφο 
τους, δίνοντάς μου τη δυνατότητα να τους τιμήσω με 
τη σειρά μου ως Βουλευτής Κυκλάδων.

“Αλλάξτε το τοπίο μαζί μου”
              Σταμάτης Μαύρος



4 Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2009 www.fonitisparou.gr

Σούπερ Μάρκετ ATLANTIK

Κίνδυνος 
απολύσεων 
λόγω 
ανευθυνότητας

Υπαρκτός είναι ο κίνδυνος να χάσουν τη δουλειά 
τους οι εργαζόμενοι στο Σούπερ Μάρκετ ATLANTIK, 
αφενός μεν λόγω των παραβιάσεων που διαπιστώθη-
καν κατά τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών και 
αφετέρου λόγω της αδιαφορίας της εταιρίας να συμ-
μορφωθεί με τις υποδείξεις, ώστε το κατάστημα να 
λειτουργήσει σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Το δημοτικό Συμβούλιο ανέβαλε τη λήψη απόφα-
σης για σφράγιση του Σούπερ Μάρκετ ΑΤΛΑΝΤΙΚ που 
βρίσκεται στον Περιφερειακό της Παροικιάς, έως ότου 
σταλεί στο Δημοτικό Συμβούλιο η νέα γνωμοδότηση 
του Τμήματος Υγιεινής του Επαρχείου. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίασή του την 
περασμένη Πέμπτη συζήτησε το συγκεκριμένο θέμα, 
κατόπιν αποστολής εγγράφου από το Τμήμα Υγείας και 
Πρόνοιας του Επαρχείου, σύμφωνα με το οποίο κατά 
τον έλεγχο διαπιστώθηκαν πολεοδομικές και υγειονο-
μικές παραβάσεις. Η απόφαση, όμως, για τη σφράγι-
σή του αναβλήθηκε, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο ενη-
μερώθηκε την τελευταία στιγμή ότι έγινε επανέλεγχος, 
από τον οποίο διαπιστώθηκε ότι η ιδιοκτησία συμμορ-
φώθηκε τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στις υγειονομικές 
παραβάσεις. Έκθεση η οποία δεν έχει σταλεί ακόμη 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Η αναβολή διευκολύνει την ιδιοκτησία του πολυκα-

ταστήματος, διότι θα προσπαθήσει, σύμφωνα και με το 
νομικό σύμβουλο της εταιρίας, που παρίστατο στο Δη-
μοτικό Συμβούλιο, να συμμορφωθεί σε ότι αφορά και 
στις πολεοδομικές παραβάσεις. Άλλωστε ο εκπρόσω-
πος της εταιρίας ζήτησε από το Σώμα τρίμηνη προθε-
σμία, όπως είπε, όμως, ο Δήμαρχος, αυτό δεν είναι 
αρμοδιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κ. Βλαχο-
γιάννης ρώτησε επίσης τον εκπρόσωπο σε τι ενέργειες 
προέβησαν από τις 13 Αυγούστου που τους γνωστο-
ποιήθηκαν οι παραβάσεις και η απάντηση του εκπρο-
σώπου της εταιρίας ήταν ότι τον Αύγουστο είναι κλει-
στή η Πολεοδομία. 

Για τη συμμόρφωση με τις υγειονομικές παραβά-
σεις εστάλη προς το επαρχείο επιστολή από την εται-
ρία με την οποία ζητούσε επανέλεγχο, αλλά και προ-
θεσμία για την αντιμετώπιση των πολεοδομικών πα-
ραβάσεων. Η επιστολή αυτή δεν κοινοποιήθηκε όμως 
και στο Δήμο, ο οποίος με έγγραφό του καλούσε την 
εταιρία εντός 10 ημερών να επαναφέρει το κατάστη-
μα «σύμφωνα με τους όρους βάσEI των οποίων χορη-
γήθηκε η άδεια λειτουργίας». Ζητούσε επίσης, να κα-
τατεθεί στο Δήμο υπόμνημα με τις απόψεις της ιδιο-
κτησίας για τις παραβάσεις, ενώ από το τμήμα Υγείας 
του Επαρχείου ζητούσε επανέλεγχο και γνωστοποίη-
ση των αποτελεσμάτων. Όπως ανέφερε όμως ο Πρόε-
δρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αντ. Αρκάς, ουδέπο-
τε υπήρξε απάντηση από την ιδιοκτησία του πολυκα-
ταστήματος, ενώ για τον επανέλεγχο πληροφορήθηκε 
το Σώμα την τελευταία στιγμή. 

Πολεοδομικές παραβάσεις
Ο χώρος που παρουσιάζεται στα εγκεκριμένα και 

θεωρημένα σχεδιαγράμματα ως στοά, στην πραγμα-
τικότητα έχει κλειστεί. Οι τοίχοι που βρίσκονται αρι-
στερά και δεξιά της στοάς έχουν καταργηθεί και 
έχουν ενωθεί τα δύο κτίρια της υπεραγοράς σ’ εκεί-
νο το σημείο και ο χώρος έχει μετατραπεί σε χώρο 
πώλησης ειδών παντοπωλείου. Έχει προσαρτηθεί χώ-
ρος στο πίσω δεξί μέρος του καταστήματος, ο οποίος 
έχει ενωθεί με το χώρο της πρώην στοάς και έχει με-

τατραπεί σε τμήμα κρεοπωλείου και σε χώρο πώλη-
σης ειδών παντοπωλείου. Ο χώρος του αποχωρητηρί-
ου που βρίσκεται στο 1 κτίριο έχει τροποποιηθεί, ενώ 
ο χώρος που φαίνεται στα σχεδιαγράμματα ως αποθή-
κη δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς ο 
συγκεκριμένος χώρος είναι μεγάλος και ενιαίος και 
όχι δύο ανεξάρτητοι χώροι.

Υγειονομικές παραβάσεις 
Η ιδιοκτησία συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις του 

Τμήματος Υγείας του Επαρχείου σε σχέση με τις υγει-
ονομικές παραβάσεις, όπως είχαν διατυπωθεί στην 
έκθεση: • Τοποθέτηση θερμόμετρων σε όλα τα ψυγεία. 
• Τοποθέτηση όλων των προϊόντων που είναι προς πώ-
ληση και βρίσκονται κατά την ώρα του ελέγχου εντός 
καροτσιών στους διαδρόμους και στο δάπεδο, στα ρά-
φια του καταστήματος με τάξη. • Το ξύλο κοπής που 
χρησιμοπιείται στο τμήμα του κρεοπωλείου, θα πρέ-
πει να ξυστεί και να πλυθεί με ζεστό νερό και σαπού-
νι ή με ειδικό απορρυπαντικό, έτσι ώστε να είναι πά-
ντα λείο. Μετά το πέρας κάθε χρήσης του, θα πρέπει 
να καλύπτεται με ειδική λαμαρίνα. • Τα ευαλλοίωτα 
τρόφιμα θα πρέπει να τοποθετούνται άμεσα εντός ψυ-
γείων, έτσι ώστε να τους εξασφαλίζεται η απαραίτητη 
ψύξη. • Ανάρτηση στα ράφια με τις ζωοτροφές ειδική 
ένδειξης, που θα φέρει τη λέξη «ζωοτροφές». •Τα ψυ-
γεία της αποθήκης να πληρούν τις απαιτήσεις, δηλαδή 
οι τοίχοι, το δάπεδο και η οροφή να είναι επενδυμέ-
νοι με υλικό λείο και αδιαπότιστο. • Διαμόρφωση ειδι-
κού χώρου με ειδική σήμανση, στον οποίο θα τοποθε-
τούνται τα τρόφιμα που προορίζονται για επιστροφή. • 
Στην αποθήκη του καταστήματος να υπάρχει απόλυτη 
τάξη και καθαριότητα.

Οι εργαζόμενοι
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου πα-

ραβρέθηκαν και εργαζόμενοι στο πολυκατάστημα, οι 
οποίοι με ανακούφιση άκουσαν την απόφαση για ανα-
βολή της συζήτησης. 
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Τηλεμαχίες και αποκρύψεις

Επιφανείς δημοσιογράφοι φόρεσαν τα καλά 
τους και την πορφύρα της αλαζονείας και ρωτώ-
ντας τους πολιτικούς, μάθαμε όσα γνωρίζαμε ήδη. 
Παραθέτουμε σκέψεις από την εμφάνιση των δύο 
αρχηγών, ζαλισμένοι απ’ τα λαμπρά ενδύματα και 
το φθορισμό του γυαλιού που παραπλανά και ανο-
ηταίνει. 

α) Για ποιον έγινε η μάχη (τηλεμαχία), για τον 
πολίτη, τον αγρότη, τον εργάτη, τον άνεργο, ή για 
τα δώρα της εξουσίας; Μικρό μέρος της πραγματι-
κότητας αναδύθηκε.

β) Εστιάσαμε την προσοχή μας στο ποιος νίκη-
σε και όχι ποιος έπεισε. Μεταβάλαμε την πολιτι-
κή σε ποδόσφαιρο. Νικά κάποιος, αλλά  εμείς χά-
νουμε.

γ) Σημαντικότερα είναι όσα δεν ειπώθηκαν και 
όχι τα γνωστά και πληκτικά που ακούσαμε. Λ.χ. ο 
προσβλητικός για τη δημοκρατία άθλιος εκλογικός 
νόμος που χαρίζει βουλευτές σε κόμματα. Έτσι κι 
αλλιώς, δηλαδή, εκλέγουμε κυβέρνηση μειοψηφί-
ας. Ευθύνες έχουν και οι άλλες παρατάξεις, που 
δεν αναδείχνουν ως πρώτο θέμα ένα τίμιο εκλο-
γικό σύστημα και δεν βρίσκουν έξυπνους τρόπους 
συνεργασιών. Διαμαρτυρόμαστε για το δικομματι-
σμό, κάνουμε ωστόσο ό,τι μπορούμε να τον συντη-
ρούμε και δεν προωθούμε τολμηρές αλλαγές.

δ) Απαραίτητη και μια άλλη Βουλή που θα μετα-
φέρει τη φωνή της περιφέρειας στα βαρήκοα αυ-
τιά της εξουσίας. Μπορεί να την αποτελέσουν οι 
εκλεγμένοι δήμαρχοι και άλλοι της αυτοδιοίκησης.

ε) Δεν καταλάβαμε τις διαφορές ενός σοσιαλι-
στικού κόμματος από έναν άλλο πολιτικό χώρο. Ο 
τρόπος διακυβέρνησης ήταν ίδιος,  δεν δίνεται έμ-
φαση σε ιδεολογίες, σε άλλη φιλοσοφία, σε τολμη-
ρές πρακτικές.

στ) Η πολιτική κατάντησε επικερδές επάγγελ-
μα και πολλούς τους βλέπουμε και τους ξαναβλέ-
πουμε από το 1974 συνεχώς! Μετά δυο θητείες 
στη Βουλή έπρεπε να απομακρύνονται όλοι. Ου-
δείς αναντικατάσταστος, το ξέρουμε. Δεν μας εί-
παν οι αρχηγοί με ποιους θα κυβερνήσουν. Τα ίδια 
φθαρμένα πρόσωπα στα παράθυρα της διεφθαρ-
μένης τηλεόρασης μας φοβίζουν. Μ’ αυτούς πάλι; 
Τους είδαμε, ξέρουμε την πολιτεία τους. 

ζ) Δεν λέχτηκε τίποτα  που να συνεγείρει. Ξε-
περάστηκαν όλα, πάλιωσαν και ευτελίστηκαν. Δεν 
έχουμε καινούριες λέξεις, οράματα άφθαρτα, φρέ-
σκες ιδέες. Ψηφίστε εμάς, οι άλλοι είναι χειρότε-
ροι! 

η) Η αλήθεια είναι στους δρόμους, στο εργο-
στάσιο, στο χωράφι, όχι στο γυαλί της τηλεόρασης 
και στο θέατρο των τηλεμαχιών. Στους χώρους ερ-
γασίας επικρατεί ολοκληρωτισμός και έλεγχος δεν 
υπάρχει. Απλήρωτη εργασία, κατάργηση ωραρίου, 
εκμετάλλευση. Η αλήθεια είναι στα πληκτικά σχο-
λεία και στα προβληματικά Πανεπιστήμια των τα-
ραχών και αδιεξόδων. 

θ) Η διεφθαρμένη τηλεόραση είναι πάντα κίν-
δυνος. Συκοφάντησε το κίνημα των μαθητών και 
της νεολαίας, το υποβάθμισε, το εξαφάνισε. Οι 
γυάλινοι ανήκουν στους βολεμένους της εξουσίας. 
Τις καταστροφές τόνισαν επίτηδες κι έμεινε μόνος 
ο αρχιεπίσκοπος να κοιτάζει με καρδιά και μάτια 
στοργής, ενώ ανεύθυνοι πολιτικοί  πήγαν να βγά-
λουν κέρδος απ’ αυτήν την εξέγερση, φοβίζοντας 
αδιάντροπα τον κόσμο. Ο κίνδυνος ζυμώνεται από 
τη διαφθορά και την απονιά των ισχυρών.

ι) Θετικά  υπήρξαν στη διακυβέρνηση της χώ-
ρας τώρα και πριν και δεν τα ακούσαμε. Η απόλυ-
τη άρνηση είναι κακή πολιτική.

ια) Ο πολίτης θα ψηφίσει, αλλά δεν θα κατα-
δεχτεί αντιδικίες και έριδες με τους συμπολίτες, 
γιατί έχουμε κοινά προβλήματα και οράματα. Αυτά 
πρέπει να αναδείξουμε, αποφεύγοντας τις παγί-
δες, οδεύοντας με όποιο αποτέλεσμα σε νέο κίνη-
μα ανεξάρτητων πολιτών.

Α/Α
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
ΨΗΦΙΖΟΝΤΕΣ ΕΚΛΟΓΕΙΣ

177ο Παροικία Δημ. Σχολείο Πάρου - 
αίθουσα 1η Από το ψηφίο Α μέχρι και τα ψηφία ΓΚΙ (Γκίκας Στυλιανός)

178ο Παροικία Δημ. Σχολείο Πάρου - 
αίθουσα 2η

Από τα ψηφία ΓΚΟ (Γκόκα Αικατερίνη)
μέχρι και τα ψηφία ΚΑ (Καπινιάρης Στυλιανός)

179ο Παροικία Δημ. Σχολείο Πάρου - 
αίθουσα 3η

Από τα ψηφία ΚΑ (Καπούτσος Άγγελος)
μέχρι και τα ψηφία ΛΕΝ (Λέντζας Γεώργιος)

180ο Παροικία Δημ. Σχολείο Πάρου - 
αίθουσα 4η

Από τα ψηφία ΛΕΟ (Λεονάρδου Βασιλική)
μέχρι και τα ψηφία ΜΠΑ (Μπάου Καλλιόπη)

181ο Παροικία Δημ. Σχολείο Πάρου - 
αίθουσα 5η

Από τα ψηφία ΜΠΑ (Μπαρμπαρή Αγγελική)
μέχρι και τα ψηφία ΠΑΡ (Παρούσης Νικόλαος)

182ο Παροικία Δημ. Σχολείο Πάρου - 
αίθουσα 6η

Από τα ψηφία ΠΑ (Πάσσαρης Κωνσταντίνος)
μέχρι και τα ψηφία ΣΑ (Σαρότη Αικατερίνη)

183ο Παροικία Δημ. Σχολείο Πάρου - 
αίθουσα 7η

Από τα ψηφία ΣΑ (Σαρρή Αγγελική)
μέχρι και τα ψηφία ΣΠ (Σπανός Χρήστος)

184ο Παροικία Δημ. Σχολείο Πάρου - 
αίθουσα 8η Από τα ψηφία ΣΠ (Σπανού Αθανασία) μέχρι και το ψηφίο Ω

185ο Αγκαιριά Δημ. Σχολείο Αγκαιριάς 
- αίθουσα 1η Από το ψηφίο Α μέχρι και τα ψηφία ΡΑ (Ραγκούση Χρυσάνθη)

186ο Αγκαιριά Δημ. Σχολείο Αγκαιριάς 
- αίθουσα 2η Από τα ψηφία ΡΑ (Ραγκούσης Ανδρέας) μέχρι και το ψηφίο Ω

187ο Αρχίλοχος Γυμνάσιο Αρχιλόχου - 
ανατολική αίθουσα Από το ψηφίο Α μέχρι και τα ψηφία ΠΕ (Πετροχείλου Σοφία)

188ο Αρχίλοχος Γυμνάσιο Αρχιλόχου - 
δυτική αίθουσα

Από τα ψηφία ΠΟΥ (Πουλάκη Αλεξάνδρα)
μέχρι και το ψηφίο Ω

189ο Κώστος Δημ. Σχολείο Κώστου Θα ψηφίσουν όλοι οι εγγεγραμμένοι
στο δημοτικό διαμέρισμα Κώστου

190ο Λεύκες Δημ. Σχολείο Λευκών
- ανατολική αίθουσα Από το ψηφίο Α μέχρι και τα ψηφία ΜΕ (Μελανίτη Σταυριανή)

191ο Λεύκες Δημ. Σχολείο Λευκών
- δυτική αίθουσα Από τα ψηφία ΜΟ (Μοστράτου Αργυρώ) μέχρι και το ψηφίο Ω

192ο Μάρπησσα Κτίριο Δημ. Διαμερ. 
Μάρπησσάς

Από το ψηφίο Α
μέχρι και τα ψηφία ΠΑ (Πατέλης Χρυσοβαλάντης)

193ο Μάρπησσα Νηπιαγωγείο 
Μάρπησσας Από τα ψηφία ΠΕ (Περάκη Γεωργία) μέχρι και το ψηφίο Ω

194ο Νάουσα Δημ. Σχολείο Νάουσας
- αίθουσα 1η Από το ψηφίο Α μέχρι και το ψηφίο Γ

195ο Νάουσα Δημ. Σχολείο Νάουσας
- αίθουσα 2η

Από το ψηφίο Δ
μέχρι και τα ψηφία ΚΟΥ (Κουρμούκης Μιχαήλ)

196ο Νάουσα Δημ. Σχολείο Νάουσας
- αίθουσα 3η

Από τα ψηφία ΚΡ (Κράλλη Αναστασία)
μέχρι και τα ψηφία ΜΠΑ (Μπαφίτης Χρύσανθος)

197ο Νάουσα Δημ. Σχολείο Νάουσας
- αίθουσα 4η

Από τα ψηφία ΜΠΙ (Μπιζά Αγγελική)
μέχρι και τα ψηφία ΣΚΙ (Σκιαδά Φραγκίσκα)

198ο Νάουσα Δημ. Σχολείο Νάουσας
- αίθουσα 5η Από τα ψηφία ΣΚΙ (Σκιαδάς Αθανάσιος) μέχρι και το ψηφίο Ω

238ο Αντίπαρος Δημ. Σχολείο Αντιπάρου
- αίθουσα 1η Από το ψηφίο Α μέχρι και τα ψηφία ΜΑΡ (Μαριάνου Χρυσή)

239ο Αντίπαρος Δημ. Σχολείο Αντιπάρου
- αίθουσα 2η

Από τα ψηφία ΜΑΡ (Μαρινάτος Αλέξανδρος)
μέχρι και το ψηφίο Ω

Δημοτική Τοπική Επιτροπή  
Πάρου - Αντιπάρου
Σας προσκαλούμε όλους την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου και ώρα 19.30 στην πλατεία 

Εκατονταπυλιανής, στη μεγάλη γιορτή που οργανώνει η Δημοτική Τοπική Επιτροπή Νέας Δημοκρατίας 
Πάρου – Αντιπάρου. Έχουν προσκληθεί όλοι οι υποψήφιοι βουλευτές του νομού Κυκλάδων της Νέας 
Δημοκρατίας και ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Χ. Κόκκινος. Στην εκδήλωση θα 
παρακολουθήσουμε και την κεντρική ομιλία του Προέδρου μας Κωνσταντίνου Καραμανλή στην Αθήνα.

Εκλογικά κέντρα Πάρου -Αντιπάρου
Πού ψηφίζουμε
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παγκόσµιο επίπεδο, βιώνουµε µια
πρωτοφανή οικολογική κρίση. Βιώνουµε
τις κλιµατικές αλλαγές, την καταστροφή
των δασών, την επέκταση των πόλεων και
την εξαφάνιση των ελεύθερων χώρων,
την ανεξέλεγκτη ρύπανση, τον
περιορισµό της βιοποικιλότητας...

Κύριες αιτίες της υποβάθµισης του
περιβάλλοντος είναι το νεοφιλελεύθερο,
καπιταλιστικό πρότυπο παραγωγής και
κατανάλωσης και η απόλυτη κυριαρχία
της αγοράς και του κέρδους.

Τα τελευταία χρόνια, το µοντέλο
ανάπτυξης που ακολούθησαν πιστά οι
κυβερνήσεις Ν∆ και ΠΑΣΟΚ αποδείχθηκε
εξαιρετικά σπάταλο και καταστροφικό. Οι
επιλογές αυτές µακροπρόθεσµα
υποθηκεύουν το µέλλον, απαξιώνοντας τα
σηµαντικότερα συγκριτικά
πλεονεκτήµατα της χώρας, το φυσικό και
ανθρωπογενές περιβάλλον της.

Στην περίοδο της διακυβέρνησης Ν∆:

Παραβιάστηκε κάθε έννοια νοµιµότητας, µε τις
παραχωρήσεις δηµόσιου φυσικού πλούτου σε
µεγαλοεπιχειρηµατίες και την Εκκλησία.

Η ανάπτυξη των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
καθυστερεί, ενώ προωθούνται σχέδια και… σενάρια
για λιθάνθρακα και πυρηνικά.

Οι κρατικοί ελεγκτικοί µηχανισµοί απαξιώθηκαν
πλήρως και επεκτάθηκαν οι περιβαλλοντικές
παραβιάσεις και αυθαιρεσίες κάθε είδους.

Υπάρχει πλήρης αδράνεια ή και εγκληµατικές
αποφάσεις για τα δάση, τις προστατευόµενες
περιοχές, τον αιγιαλό.

Η χωροταξική πολιτική που εκπονήθηκε
προδιαγράφει µια νέα γενικευµένη επίθεση στο
φυσικό περιβάλλον και τον αστικό χώρο.

Το ΠΑΣΟΚ, που διεκδικεί να επανέλθει
στην εξουσία,
προβάλλει το «όραµα» της «πράσινης ανάπτυξης»...

Θυµόµαστε ωστόσο την καταστροφική για το
περιβάλλον πρόσφατη κυβερνητική θητεία του: Τα
«µεγάλα έργα» της Ολυµπιάδας, την προσπάθεια
κατάργησης του άρθρου 24, τις ιδιωτικοποιήσεις
για την «αξιοποίηση» δηµόσιου πλούτου. Ουσιαστικά,
το ΠΑΣΟΚ διαµόρφωσε το σηµερινό εχθρικό θεσµι-
κό πλαίσιο, το οποίο διατήρησε και αύξησε η Ν∆.

Φαίνεται και σήµερα ότι η «πράσινη ανάπτυξη»,
εκτός από ωραία λόγια, περιλαµβάνει την ίδια
πολιτική: Το ΠΑΣΟΚ υπερασπίζεται το «δασοκτόνο»
νόµο 3208/03, δείχνει διγλωσσία σε κρίσιµα θέµατα
που αφορούν την αγορά ενέργειας και έργα όπως η
εκτροπή του Αχελώου, προωθεί την επιχειρηµατική
αξιοποίηση των δηµόσιων ακινήτων κ.ά.

Οι λύσεις στα οικολογικά προβλήµατα δεν µπορεί
να δοθούν από εκείνους που τα προκάλεσαν, από
τις νεοφιλελεύθερες κυβερνήσεις, τις πολυεθνικές
επιχειρήσεις, τα κερδοσκοπικά ΜΜΕ. Οι λύσεις
δεν µπορεί να δοθούν µέσα από µια, δήθεν ουδέτερη,
πολιτική συναίνεσης µε το δικοµµατισµό.

Να αντιστρέψουµε την
οικολογική κρίση µε τα κινήµατα
των πολιτών - µε την αριστερά
Σήµερα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας

αναπτύσσονται ενεργές κινήσεις πολιτών για το
περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Ο ΣΥΡΙΖΑ
συµµετέχει και συµπαραστέκεται στους αγώνες των
πολιτών, που αναδεικνύουν πολλά -«µικρά» και
µεγάλα- οικολογικά ζητήµατα, αναµετρώνται µε
ισχυρά συµφέροντα, διεκδικούν λύσεις.

O ΣΥΡΙΖΑ έχει πάρει θέση, στη
Βουλή και στους αγώνες:
ενάντια στην αναθεώρηση των άρθρων 24 και
117 του Συντάγµατος

για την προστασία των δασών και των δασικών
εκτάσεων

ενάντια στην εισαγωγή του λιθάνθρακα και τη
ρυπογόνο ηλεκτροπαραγωγή

για τον έλεγχο των βιοµηχανικών και
µεταλλευτικών δραστηριοτήτων

ενάντια στα µεγάλα φράγµατα και την

ιδιωτικοποίηση του νερού

για την ελεύθερη πρόσβαση στις παραλίες

για την υπεράσπιση των πάρκων και των
ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα

για την προστασία της υγείας από κεραίες και
ενάντια στη ρύπανση κάθε µορφής

Με τη δράση του, ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε απέναντι σε
µεγάλα και επώνυµα οικονοµικά συµφέροντα και
ήταν η µόνη δύναµη που ανέλαβε το πολιτικό
κόστος της αντιπαράθεσης µαζί τους για την
προστασία του περιβάλλοντος.

Η οικολογία δεν είναι µόδα, δεν είναι
άχρωµη, δεν είναι γενικώς «ουδέτερη»…

Είναι καθηµερινή πράξη, προτάσεις
και αγώνας για µια καλύτερη ζωή!

Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖA:
Για την ενέργεια

Σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιµα και
άµεση στροφή στην εξοικονόµηση και στις
ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, σε αποκεντρωµένη
βάση, σε συνεργασία µε τις τοπικές κοινωνίες και
µε σεβασµό στο περιβάλλον.
Οριστική απόρριψη των σχεδίων για εργοστάσια

λιθάνθρακα και πυρηνικής ενέργειας και
προσανατολισµός της δηµόσιας ∆ΕΗ στην καθαρή
ενέργεια και όχι στην αγοραπωλησία «δικαιωµάτων
ρύπανσης» στα διεθνή χρηµατιστήρια.

Για τον φυσικό πλούτο
Απόλυτη προστασία για τα δάση και τις δασικές

εκτάσεις της χώρας. Ολοκλήρωση των δασικών
χαρτών και του δασολογίου. Κατάργηση της εκτός
σχεδίου δόµησης. Ανασυγκρότηση των υπηρεσιών
δασοπροστασίας σύµφωνα µε τα διακοµµατικά
πορίσµατα της Βουλής.

Νέα πολιτική για την ορθή διαχείριση των υδάτινων
πόρων. Εξοικονόµηση του νερού µε έµφαση στον
αγροτικό τοµέα. Ήπιες παρεµβάσεις µε έργα
µικρής κλίµακας. Απόρριψη των µεγάλων
φραγµάτων και της ιδιωτικοποίησης του νερού.

Έκδοση ρυθµιστικών σχεδίων και κανονισµών για

τις προστατευόµενες φυσικές περιοχές, θέσπιση
θαλάσσιων περιοχών απόλυτης προστασίας από την
αλιεία µεγάλης κλίµακας.

Απόρριψη του -χρεοκοπηµένου διεθνώς- µοντέλου
της µαζικής τουριστικής ανάπτυξης και των γηπέ-
δων γκολφ. Προώθηση εναλλακτικών µοντέλων
τουρισµού, σε σύνδεση µε τους ιδιαίτερους πόρους
και την ικανότητα κάθε περιοχής.

Αυστηρός έλεγχος και περιορισµός των
δραστηριοτήτων που επιβαρύνουν υπέρµετρα το
περιβάλλον: βιοµηχανίες, µεταλλεία,
αυτοκινητόδροµοι, κεραίες κ.ά.

Για τα αστικά κέντρα
Ανάσχεση της άναρχης επέκτασης των αστικών

κέντρων και διάσωση των τελευταίων αδόµητων
χώρων µέσα στις πόλεις. Αναπλάσεις των
ελεύθερων χώρων και εξασφάλιση εκτάσεων για
χώρους πρασίνου, ήπιας αναψυχής και άθλησης.

Αναβάθµιση του σιδηροδρόµου και των δηµόσιων
µέσων µεταφοράς, ιδιαίτερα σταθερής τροχιάς.
Εφαρµογή πολιτικής για «πόλεις χωρίς αυτοκίνητα».
Όχι στην κατασκευή αυτοκινητόδροµων που έχουν
αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Εφαρµογή πολιτικών πρόληψης, επαναχρησιµο-
ποίησης, ανακύκλωσης και κοµποστοποίησης των
αστικών απορριµµάτων. Απόρριψη της καύσης και
της ιδιωτικοποίησης της διαχείρισης αποβλήτων.
Όχι στη χωροθέτηση µονάδων αποβλήτων σε
επιβαρυµένες περιοχές.

Για τη δηµοκρατική θωράκιση
του περιβάλλοντος

Κωδικοποίηση του θεσµικού πλαισίου και ίδρυση
ανεξάρτητου υπουργείου Περιβάλλοντος, µε
οργανωτική υποστήριξη και επαρκείς πόρους.

Συµµετοχή των πολιτών σε όλα τα επίπεδα λήψης
αποφάσεων, θωράκιση και αναβάθµιση των
Επιθεωρήσεων Περιβάλλοντος και των µηχανισµών
δικαστικού ελέγχου.

ΣΥΡ ΙΖΑ
για τον οικολογικό µετασχηµατισµό
για τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι το κέρδος

Για την αντιµετώπιση της πολύπλευρης οικολο-
γικής και κοινωνικής κρίσης απαιτούνται ριζικές
ανακατατάξεις στο κυρίαρχο πρότυπο παραγωγής
και κατανάλωσης. Χρειάζεται ουσιαστική αλλαγή
πολιτικής, χρειάζονται συγκρούσεις.

Αρνούµαστε µια «πράσινη ανάπτυξη» σαν αυτή
που προβάλλουν τα κυρίαρχα κόµµατα, οι
πολυεθνικές και τα ΜΜΕ. Οι λύσεις δεν µπορεί
να δοθούν από όσους ευθύνονται για τη σηµερινή
υποβάθµιση και καταστροφή του περιβάλλοντος.
Η απάντηση δεν µπορεί να δοθεί µέσα από την
«περιβαλλοντικά ευαίσθητη» οικονοµία της
αγοράς. ∆εν µπορεί να δοθεί µέσα από την
περαιτέρω εµπορευµατοποίηση της φύσης.

Στο πρόγραµµα του ΣΥΡΙΖΑ κεντρικός στόχος
είναι ο συνολικός οικολογικός µετασχηµατισµός
της οικονοµίας και της κοινωνίας:

Η προάσπιση του δηµόσιου φυσικού πλούτου και
των βασικών κοινωνικών αναγκών.

Η ριζική ανασυγκρότηση της παραγωγής µε βάση
τις αρχές της αειφορίας.

Η προώθηση τοπικών εξειδικεύσεων και της
ισόρροπης ανάπτυξης στην περιφέρεια.

Η δηµιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων
εργασίας µε αντικείµενο το περιβάλλον.

Η ενθάρρυνση νέων µορφών συλλογικής
οργάνωσης της παραγωγής, π.χ. συνεταιρισµοί.

Η αποκέντρωση και ο δηµοκρατικός και κοινωνικός
έλεγχος της ανάπτυξης.

Για ένα πραγµατικά οικολογικό µοντέλο
ανάπτυξης, που θα βάζει µπροστά τις
πραγµατικές ανάγκες των ανθρώπων και όχι το
κέρδος, χρειάζονται µαζικοί κοινωνικοί αγώνες,
συµµετοχή των πολιτών, αλλά και ένας ριζικά
διαφορετικός πολιτικός συσχετισµός.

Είναι στο χέρι µας!

ΣΥΡΙΖΑ ισχυρός στη Βουλή
και τους αγώνες

Για το
περιβάλλον
και την
οικολογία
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Επιστολή - κάλεσμα
  της Κ.Ο.Β. Πάρου του

Συμπατριώτισσες –Συμπατριώτες , Συναγωνίστριες-Συναγωνιστές,
Οι συνέπειες από το εκλογικό αποτέλεσμα  θα κρατήσουν για πολλά χρό-

νια, αν ο λαός μας δεν έχει την ετοιμότητα να αντιπαλέψει και να  παρεμποδί-
σει τα αντιλαϊκά μέτρα που θα παρθούν στο όνομα των αναδιαρθρώσεων μετά τις 
εκλογές. Επομένως, οι εκλογές είναι κρίσιμες γιατί το αποτέλεσμα τους   συν-
δέεται με το στόχο που έχουν η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ να συμβάλουν στην ανάκαμ-
ψη της οικονομίας προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου και σε βάρος των λαϊ-
κών συμφερόντων. Καλούμε όλους εσάς να ψηφίσετε ΚΚΕ και να κάνετε το τολ-
μηρό βήμα προς τα μπρος είτε το είχατε σκεφθεί στις προηγούμενες εκλογικές 
μάχες και δεν το κάνατε , είτε προβληματίζεστε να το κάνετε τώρα. Εσείς που 
ψηφίζατε έως τώρα ΝΔ και ανήκετε στα λαϊκά στρώματα, αυτή η παράδοση δεν 
σας ταιριάζει και πρέπει επιτέλους να αλλάξει. Εσείς που είσαστε  ψηφοφόροι 
του ΠΑΣΟΚ να σκεφτείτε αν θα δώσετε τη χαρά στην ηγεσία του να πιστέψει ότι 
για μια ακόμα φορά σας ξεγέλασε. Εσείς που πιστέψατε ότι η αποχή είναι λύση, 
αλλά διαπιστώθηκε ότι δυναμώνει τη συντηρητική πολιτική. Καλούμε εσάς, αρι-
στερούς, προοδευτικούς, ριζοσπάστες, που στα χρόνια της δεκαετίας του '70 και 
του '80 βρεθήκαμε σε κοινούς αγώνες, αλλά οι δρόμοι μας με ορισμένους από 
εσάς χώρισαν για διάφορους λόγους. Ιδιαίτερα καλούμε εσάς που απογοητευ-
μένοι από τις διεθνείς εξελίξεις και εξαιρετικά θυμωμένοι διαλέξατε να δοκιμά-
σετε και άλλους δρόμους, δρόμους, όπως τους έλεγαν, σύγχρονους, εκσυγχρο-
νιστικούς, ανανεωτικούς και σήμερα δεν μπορείτε να ελπίζετε σε θολά πράγμα-
τα. Καλούμε όλους σας  να στηρίξετε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, για να μετατραπεί 
η ψήφος σας σε δύναμη του λαϊκού αγώνα, πηγή δημιουργίας ενός ενωτικού, ρι-
ζοσπαστικού λαϊκού ρεύματος, το οποίο ξέρει να αντιπολιτεύεται από σταθερές 
θέσεις, όχι μόνο το ύφος και το ήθος της εξουσίας, αλλά με συνέπεια να παλεύ-
ει στο καθοριστικό πεδίο της οικονομίας και της κοινωνικής πολιτικής. Στις 4 του 
Οκτώβρη πρέπει να γίνει αυτό που δεν έγινε σε όλες τις προηγούμενες  εκλογι-
κές αναμετρήσεις: ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να νοιώσουν ότι ο λαός τους πήρε χαμπάρι δυ-
ναμώνοντας το  ΚΚΕ.

Γιατί δικαιώθηκε σε όσα σου είπε.Γιατί σου μίλησε πάντα ειλικρινά. Γιατί είναι 
το κόμμα που δίνει ελπίδα, δίνει θάρρος, καλλιεργεί  μαχητικότητα όχι στα λό-
για, αλλά στην πράξη.

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΚΑΙ ΨΗΦΙΣΤΕ ΜΕ ΘΑΡΡΟΣ ΤΟ ΚΚΕ.

«Δώστε ισχυρή
εντολή τετραετίας»

Μεγάλη και με παλμό ήταν η συγκέντρω-
ση του ΠΑΣΟΚ την περασμένη Κυριακή στην 
Ερμούπολη της Σύρου, με ομιλητή το γραμ-
ματέα του Κόμματος Γ. Ραγκούση.

Στη Σύρο για την ομιλία πήγαν πολίτες 
από τα γύρω νησιά, μαζική ήταν όμως η με-
τάβαση των Παριανών. Περίπου 300 άτομα 
πήγαν στο γειτονικό νησί να παρακολουθή-
σουν την ομιλία του τέως δημάρχου τους και 
να τον χαιρετήσουν.

Ο Γιάννης Ραγκούσης με τον αέρα της νί-
κης τόνισε στην ομιλία του ότι στις 4 Οκτω-
βρίου ξεκινάει για τον τόπο μια νέα προσπά-
θεια, μια νέα ενότητα των Ελλήνων για το 
μέλλον.  Αναδιανομή, δικαιοσύνη, αξιοκρα-
τία είναι οι λέξεις κλειδιά για τη διακυβέρ-
νηση της χώρας από το ΠΑΣΟΚ, σημειώνο-

ντας με έμφαση ότι «για μας δεν υπάρχουν Έλληνες με χρώμα». «Η 4η Οκτω-
βρίου», είπε ο κ. Ραγκούσης, «δεν είναι το τέλος, αλλά η νέα αρχή» και ζήτησε 
ισχυρή εντολή τετραετίας.

Στην κεντρική συγκέντρωση 
παραβρέθηκαν και όλοι οι υπο-
ψήφιοι βουλευτές του νομού, οι 
Π. Ρήγας, Γ. Καπίρης, Γ. Παπμα-
νώλης, Δέσποινα Τούντα και Σο-
φία Θεολογίτου, οι οποίοι χειρο-
κροτήθηκαν με θέρμη, όταν ανέ-
βηκαν στην εξέδρα να χαιρετή-
σουν τον κόσμο.
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συνέχεια από σελ. 1
Πρόταση που ψηφίστηκε ομόφωνα από τους Δη-

μοτικούς Συμβούλους και εκδόθηκε ως ψήφισμα, 
που θα αποσταλεί στο Υπουργείο Υγείας και τα άλλα 
συναρμόδια υπουργεία (Εσωτερικών και Οικονο-
μίας), καθώς και σε όλους τους αρμόδιους για την 
υγεία φορείς και υπηρεσίες.

Εν τω μεταξύ, εσπευσμένα το Γραφείο Τύπου του 
Υπουργείου Υγείας το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, δύο 
ημέρες μετά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, εκδόθηκε δελτίο Τύπου, με το οποίο επι-
χειρείται η διάψευση της Κοινής Υπουργικής Από-
φασης (;) την οποία προσυπογράφει και ο υπουργός 
Υγείας. Στην περίεργη αυτή ανακοίνωση αναφέρεται: 
«Αναληθή τα όσα υποστηρίζονται σχετικά με τη 
λειτουργία των αγροτικών Ιατρείων της Πάρου. Οι 
αγροτικοί γιατροί θα συνεχίσουν κανονικά τις επι-
σκέψεις τους στα αγροτικά ιατρεία του νησιού. Τη 
Δευτέρα δε, αποστέλλεται επείγον έγγραφο της 
Υγειονομικής Περιφέρειας, με το οποίο θα ορίζο-
νται όλες οι λεπτομέρειες και οι ώρες των επισκέ-
ψεων. Η εξυπηρέτηση των αγροτικών ιατρείων θα 
συνεχιστεί έως και την ολοκλήρωση του Οργανι-
σμού και την ανέγερση του νέου νοσοκομείου της 
Πάρου, ένα έργο πνοής και όνειρο για τους κατοί-
κους του νησιού».

Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (22/09/09) στο 
άρθρο 4 αναφέρεται: Στο Κέντρο Υγείας Πάρου υπά-
γονται, το Πολυδύναμο Περιφερειακό Περιφερεια-

κό Ιατρείο (ΠΠΙ), καθώς και τα Περιφερειακά Ιατρεία 
(ΠΙ), που αποτελούν αποκεντρωμένες μονάδες του:

· Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΠΙ) 
Αντιπάρου, με έδρα το Δήμο Αντιπάρου, που εξυπη-
ρετεί την περιοχή του Δήμου – έδρας του.

· Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΙ) Μάρπησσας, με 
έδρα το Δημοτικό Διαμέρισμα Μάρπησσας, που εξυ-
πηρετεί την περιοχή του Δ.Δ. – έδρας του, καθώς και 
των Δ.Δ. Αρχιλόχου, Κώστου, Λευκών.

· Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΙ) Αγκαιριάς, με έδρα 
το Δ.Δ. Αγκαιριάς, που εξυπηρετεί την περιοχή του 
Δήμου – έδρας του.

Περιφερειακού Ιατρείου (ΠΙ) Νάουσας, με έδρα το 
Δημοτικό Διαμέρισμα Νάουσας, που εξυπηρετεί την 
περιοχή του Δήμου – έδρας του. 

Οι αντιδράσεις για αυτή την εξέλιξη, διατυπώθη-
καν στο Δημοτικό Συμβούλιο από τους προέδρους 
των Δημοτικών Διαμερισμάτων, που ήσαν παρόντες 
στη συνεδρίαση και οποίοι συμφώνησαν με την πρό-
ταση Αρκά για την ανάκληση του άρθρου 4. 

Στην τοποθέτησή του ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχο-
γιάννης, ανέφερε ότι δεν είναι μόνο η Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση που δημιουργεί προβλήματα, αλλά 
πως γενικότερα το ζήτημα της υγείας νοσεί στην 
Πάρο. Όπως είπε, η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη 
και στο Κέντρο Υγείας. Οι γιατροί καταβάλουν υπε-
ράνθρωπες προσπάθειες, κυρίως το καλοκαίρι και 
σημείωσε, ότι θα πρέπει να δοθούν επιπλέον χρήμα-
τα για να καλυφθούν οι ανάγκες. Υπάρχουν, είπε, ελ-

λείψεις, όπως για παράδειγμα, πολλές φορές το Κ.Υ. 
δεν έχει γάζες… 

Ο κ. Βλαχογιάννης τόνισε επίσης, ότι οι νησιώτες 
νοιώθουν ανασφάλεια, μέρος της οποίας καλύφθηκε 
σε ένα βαθμό 
με την αγορά 
του υγειονο-
μικού αερο-
σκάφους, το 
οποίο, πολ-
λές φορές 
κάνει τρεις 
και τέσσε-
ρις πτήσεις 
την ημέρα, 
έχουμε όμως 
π ρ ό σ θ ε σ ε , 
π ε ρ α ι τ έ ρ ω 
απαιτήσεις. 

Στην το-

Πολυδύναμη Υποβάθμιση
ΝΕΑ ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΨΕΥΣΗΣ

Κοινή Υπουργική Απόφαση διαψεύδει εξαγγελίες για 
αναβάθμιση του Περιφερειακού Ιατρείου Νάουσας
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ποθέτησή του ο Δήμαρχος, αναφέρθηκε και στο δελ-
τίο Τύπου του βουλευτή κ. Βρούτση: «Το Φεβρουά-
ριο του 2008, ο βουλευτής κ. Βρούτσης είχε εκδώ-
σει δελτίο Τύπου όπου έλεγε ότι εγκρίθηκε το Πο-
λυδύναμο Ιατρείο της Νάουσας και ότι έως το τέ-
λος του 2008 θα λειτουργεί, αλλά δεν λειτούργησε 
ποτέ ως Πολυδύναμο» και κατέληξε: «Βρισκόμαστε 
σε μια μεταβατική περίοδο και όποια απόφαση παίρ-
νεται για το Κ.Υ. της Πάρου, θα πρέπει να παίρνεται 
με γνώμονα ότι σε λίγο καιρό θα λειτουργήσει το νέο 
νοσοκομείο». 

Στην τοποθέτησή του, ο επικεφαλής της μειοψη-
φίας Λ. Κοντός ανέφερε ότι «ένα τόσο σοβαρό θέμα 
θα πρέπει να το συζητήσουμε σε επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο, αφού θα έχουμε πλήρως ενημερωθεί», 
ενώ για το δελτίο Τύπου του κ. Βρούτση είπε, πως ο 
βουλευτής θα βρίσκεται στην Πάρο την Πέμπτη (αύ-
ριο) και μπορείτε να του επιδώσετε το ψήφισμα που 
θα εκδοθεί από τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου.

Το Ιατρείο των Λευκών – Κώστου, έχει καταργη-
θεί, εδώ και περίπου ένα χρόνο, όταν ο αγροτικός 
γιατρός που θα εξυπηρετούσε τις ανάγκες των δύο 
χωριών παρέμεινε στη Σύρο, τόνισε στην τοποθέτησή 
του, ο κ. Ν. Αρκουλής, γιατρός τους Κ. Υ. και Νο-

μαρχιακός Σύμβουλος. Εξέφρασε όμως την άποψη, 
πως «θα πρέπει να τονιστεί σε όσους μας επισκέπτο-
νται προεκλογικά, ότι δική μας απαίτηση είναι, μετά 
τις εκλογές το θέμα του Οργανισμού που θα διέπει 
το Κ.Υ., να ξανατεθεί στο τραπέζι προς συζήτηση» και 
διευκρίνισε: «Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να προβλέ-
πεται για το Κ.Υ. προσωπικό μαγειρείου, τι να το κά-
νουμε, ενώ έχουμε ελλείψεις σε άλλους τομείς;» Ο 
κ. Αρκουλής κατέληξε λέγοντας: «Θέση μου είναι, ότι 
όποιοι προκύψουν από την ετυμηγορία της κοινωνί-
ας θα μας έχουν απέναντί στους, έως ότου διορθώ-
σουν αυτό το πρόβλημα».  

Υπογραφές διαμαρτυρίας
Εν τω μεταξύ, λίγες ημέρες πριν από την έκδο-

ση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, οι κάτοικοι 
της Μάρπησας και του Αρχιλόχου, έστειλαν επιστο-
λή διαμαρτυρίας με τις υπογραφές τους (περίπου 
650), προς τον Περιφερειάρχη, τον Νομάρχη Κυκλά-
δων, την Έπαρχο, τον Δήμαρχο Πάρου, τους βουλευ-
τές του νομού και τον πρόεδρο της Διοικούσας Επι-
τροπής του Κέντρου Υγείας, για την έλλειψη αγροτι-
κού γιατρού στην Μάρπησσα. Όπως είπε ο πρόεδρος 
του Τοπικού Συμβουλίου Α. Ραγκούσης, από το Κέ-
ντρο Υγείας τον ενημέρωσαν ότι δεν υπάρχει διαθέ-
σιμος γιατρός. Σύμφωνα επίσης με τον κ. Ραγκού-
ση, ο γιατρός το καλοκαίρι εξυπηρετούσε καθημε-
ρινά περίπου 100 άτομα. Στην επιστολή τους οι κά-
τοικοι της περιοχής δηλώνουν ότι θα απέχουν από 
την ψηφοφορία της 4ης Οκτωβρίου, εάν δεν αντιμε-
τωπιστεί άμεσα το πρόβλημα. Συγκεκριμένα οι πο-
λίτες τονίζουν: «Οι υπογράφοντες κάτοικοι του Δη-
μοτικού Διαμερίσματος Μάρπησσας, δηλώνουμε την 
αγανάκτησή μας για την έλλειψη γιατρού από το Πε-
ριφερειακό Αγροτικό Ιατρείο Μάρπησσας.

»Ο εμπαιγμός και η ταλαιπωρία που περνάμε ως 
κάτοικοι Μάρπησσας από τη μη κάλυψη της οργα-
νικής θέσης του γιατρού, είναι μεγάλη. Για το λόγο 
αυτό, γνωστοποιούμε σε όλους τους αρμόδιους, ότι 
σε ένδειξη διαμαρτυρίας θα απέχουμε από την ψη-
φοφορία των ΕΚΛΟΓΩΝ της 4ης Οκτωβρίου 2009». 

Εξαγγελία χωρίς αντίκρυσμα
Στο δελτίο Τύπου του κ. Βρούτση το Φεβρου-

άριο του 2008, μεταξύ άλλων αναφερόταν: …Ανα-
βαθμίζεται σε Κέντρο Υγείας το Πολυδύναμο Πε-
ριφερειακό Ιατρείο Σίφνου και σε Πολυδύναμα 
Ιατρεία αναβαθμίζονται τα Περιφερειακά Ιατρεία 
στις περιοχές: Νάουσα Πάρου ...Το Πολυδύνα-
μο Περιφερειακό ιατρείο Νάουσας που αναμένε-
ται να λειτουργήσει μέχρι το τέλος του χρόνου θα 
ενισχυθεί πέραν του υπάρχοντος ιατρικού προ-
σωπικού με ένα γιατρό Επιμελητή Α΄ ή Β΄ παθο-
λογίας ή γενικής ιατρικής, καθώς και με ένα νο-
σηλευτή ΔΕ και ένα νοσηλευτή ΤΕ».

Ψήφισμα Δημοτικού 
Συμβουλίου 

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του
 στις 24-9-09, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την υπ’ 

αρίθμ. Υ3α/ΓΠ 91247/08/28-8-09 Κ.Υ.Α. των Υπουρ-
γών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με την 
οποία υποβαθμίζονται ουσιαστικά οι υπηρεσίες Υγεί-
ας στα Δημοτικά Διαμερίσματα του νησιού, διερμη-
νεύοντας τις οργισμένες ενυπόγραφες αντιδράσεις 
μεγάλου αριθμού κατοίκων των Δημοτικών Διαμερι-
σμάτων της Πάρου, που απειλούν και με αποχή από 
τις προσεχείς εκλογές, αποφάσισε ομόφωνα:

1. Αντιτίθεται πλήρως στο πνεύμα και το περιεχό-
μενο της Κ.Υ.Α.

2. Ζητεί την άμεση ανάκληση του αναχρονιστικού 
άρθρου 4 αυτής, το οποίο για την ικανοποιητική εξυ-
πηρέτηση των κατοίκων των Δημοτικών Διαμερισμά-
των, θεωρεί ότι πρέπει να διαμορφωθεί ως εξής:

α. Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Αντιπάρου 
β. Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Νάουσας
γ. Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Μάρπησσας
δ. Περιφερειακό Ιατρείο Αγκαιριάς
ε. Περιφερειακό Ιατρείο Λευκών - Κώστου -
  Άσπρου Χωριού (Νεοϊδρυόμενο)  
3. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου ως 

θεματοφύλακας των προσφερομένων υπηρεσιών 
υγείας στην Πάρο επιφυλάσσεται να προτείνει μετά 
τις εκλογές πλήρη αναθεώρηση του οργανισμού του 
Κέντρου Υγείας Πάρου που θα είναι προϊόν ανοικτής 
διαβούλευσης και απολύτως προσαρμοσμένος ώστε 
να μπορεί να υπηρετήσει το Νοσοκομείο Πάρου στο 
άμεσο μέλλον.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Ν.Π. ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ - Μάρπησσα 25/09/2009
«Ν. ΠΕΡΑΝΤΙΝΟΣ» Αρ. Πρωτ. 45
ΠΛΗΡ.: Α. Αντωνοπούλου – Φραντζή
ΤΗΛ.: 22840 41217
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Μουσείου Γλυπτικής «Ν. Περαντινός», σύμφωνα με την 
αρ. 13/2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου προκηρύσσει:

1. Την εκδήλωση ενδιαφέροντος για πρόσληψη ενός ατόμου που επιθυμεί να εργαστεί στο Μουσείο Γλυπτικής 
«Ν. Περαντινός» για το χρονικό διάστημα από 15 Οκτωβρίου 2009 έως 15 Απριλίου 2010.

2. Η προσφερόμενη αμοιβή θα είναι τρεις χιλιάδες εξακόσια (3.600,00 ευρώ).
3. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τα παρακάτω προσόντα και θα πρέπει να καταθέσουν έως τις 9 Οκτω-

βρίου 2009 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00΄ τα εξής δικαιολογητικά:
α) Πτυχίο Σχολής Καλών Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης ή πτυχίο Ιστορίας Τέχνης ή 

πτυχίο Αρχαιολογίας ή πτυχίο Ξεναγού ή βεβαίωση παρακολούθησης τριμήνου Εικαστικού Σεμιναρίου και ελλείψει 
αυτών των ειδικοτήτων μπορούν να συμμετάσχουν και Φοιτητές των προαναφερόμενων σχολών ή πτυχιούχοι άλλων 
ειδικοτήτων ή απόφοιτοι Γενικού Λυκείου.

β) Πτυχίο Αγγλικών Lower
γ) Γνώση Η/Υ (ECDL)
δ) Προτεραιότητα έχουν οι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πάρου (βεβαίωση από το Δήμο Πάρου)
4. Η επιλογή σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα και η ανάθεση της εργασίας θα γίνει από το Διοικητικό Συμ-

βούλιο του Ν.Π. Μουσείου Γλυπτικής «Ν. Περαντινός Δήμου Πάρου.

Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ. Μουσείου Γλυπτικής «Ν. Περαντινός»
Α. Ραγκούσης
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Κινήσεις 
υποψηφίων

• Στην Πάρο θα περιοδεύσει την ερχόμενη Πέμπτη 
(αύριο), ο βουλευτής Κυκλάδων της Ν.Δ. Γ. Βρούτσης 
και θα έχει συναντήσεις με εκπροσώπους φορέων και 
με πολίτες του νησιού. Εν τω μεταξύ, με επιτυχία πραγ-
ματοποιήθηκε την προηγούμενη Πέμπτη η προεκλογι-
κή ομιλία του υπ. Βουλευτή Κυκλάδων κ. Γιάννη Βρού-
τση προς τους ετεροδημότες του νομού σε κεντρικό ξε-
νοδοχείο της Αθήνας. Στη συγκέντρωση παραβρέθηκε 
ο Γραμματέας της  Νέας Δημοκρατίας κ. Λ. Ζαγορίτης.

Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ο κ. Βρούτσης επισκέ-
φθηκε την Άνδρο και μετά την περιοδεία  του στις πε-
ριοχές Υδρούσας και Κορθίου πραγματοποίησε την κε-
ντρική ομιλία του στις 7.00 το βράδυ στο κινηματοθέα-
τρο της Xώρας της Άνδρου.

• Ο Σταμάτης Μαύρος, Υποψήφιος Βουλευτής Ν.Δ. 
Ν.Κυκλάδων, συνεχίζοντας την περιοδεία του στα νησιά 
των Κυκλάδων βρέθηκε στις 26/09 στην Άνδρο, όπου 
συναντήθηκε με εκπροσώπους της Τ.Α. και επαγγελμα-
τικών φορέων και με κατοίκους τόσο στο Γαύριο και το 
Μπατσί, όσο και στη Χώρα και το Κόρθι.

• «Περίπλους νίκης και αλλαγής» χαρακτηρίζεται 
από τον Παναγιώτη Ρήγα η περιοδεία που πραγματο-
ποιεί σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων εν όψει της εκλο-
γικής αναμέτρησης της 4ης Οκτωβρίου. Την Τετάρτη 23 
Σεπτεμβρίου ο κ. Ρήγας μίλησε σε πολυπληθή συγκέ-
ντρωση κατοίκων της Κιμώλου. Το πρωί της Παρασκευ-
ής 25 Σεπτεμβρίου επισκέφθηκε το Νεώριο και είχε 
συνάντηση με τους εργαζόμενους της επιχείρησης και 
τη διοίκηση του σωματείου τους. Την ίδια ημέρα ανα-
χώρησε για την Άνδρο. Στο νησί της Άνδρου πραγματο-
ποίησε συναντήσεις και απευθύνθηκε σε συγκεντρώ-
σεις κατοίκων στο Γαύριο και στο Μπατσί. Το βράδυ της 
ίδιας μέρας πραγματοποίησε ομιλία στην προεκλογική 
συγκέντρωση που διοργάνωσε η Τ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Άνδρου 

στο Δημοτικό Θέατρο της Χώρας. Το πρωί του Σαββά-
του 26 Σεπτεμβρίου ο κ. Ρήγας επισκέφθηκε το Κόρθι 
της Άνδρου και συναντήθηκε με κατοίκους της περιο-
χής. Την ίδια μέρα αναχώρησε για τη Μύκονο και μίλη-
σε σε ανοιχτή προεκλογική συγκέντρωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
στην περιοχή της «Λάκκας».  Την Κυριακή 27 Σεπτεμ-
βρίου ο κ. Ρήγας επισκέφθηκε την Άνω Μερά Μυκόνου 
και ενημέρωσε τους κατοίκους του χωριού για το κυ-
βερνητικό πρόγραμμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

• Το απόγευμα της ίδιας μέρας μετέβη στη Σύρο και 
μετείχε στην κεντρική προεκλογική συγκέντρωση του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. που πραγματοποιήθηκε στην Πλατεία Κανά-
ρη με κεντρικό ομιλητή τον Γραμματέα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. 
Γιάννη Ραγκούση. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου ο κ. Ρή-
γας ήρθε στην Πάρο, όπου περιόδευσε σε όλα τα Δημο-
τικά Διαμερίσματα του νησιού. Το απόγευμα της Δευτέ-
ρας μίλησε σε ανοιχτή προεκλογική συγκέντρωση του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην Αντίπαρο και το βράδυ της ίδιας μέρας 
στους Παριανούς στην κεντρική προεκλογική συγκέ-
ντρωση του ΠΑ.ΣΟ.Κ στην Πλατεία «Μαντώς» στην Πα-
ροικιά, μαζί με τους άλλους συνυποψήφιούς του. 

• Διαφορετικό τρόπο για να συναντηθεί με τη Διοί-
κηση του Επιμελητηρίου Κυκλάδων επέλεξε ο υποψή-
φιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ στο Ν. Κυκλάδων κ. Γε-
ώργιος Παπαμανώλης. Ο υποψήφιος βουλευτής, ως 
πρώην μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμε-
λητηρίου Κυκλάδων παραβρέθηκε στη συνεδρίαση του 
Οργάνου που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 23 Σε-
πτεμβρίου. Κατά τη σύντομη τοποθέτηση του, ο κ. Πα-
παμανώλης δήλωσε ότι θα είναι κοντά στο Επιμελητή-
ριο Κυκλάδων και στις ανάγκες των παραγωγικών τά-
ξεων του Νομού.

• Ο Γιάννης Πρωτονοτάριος, υποψήφιος βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ στις Κυκλάδες, με κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ, 
περιόδευσε την Πέμπτη 24/9/09 σε Δημόσιες Υπηρεσί-
ες στη Χώρα της Νάξου, καθώς επίσης και στα χωριά 
Μέλανες, Εγγαρές και Κινίδαρο και την επόμενη ημέρα 
επισκέφθηκε τη Σαντορίνη.

• Ο υποψήφιος βουλευτής Κυκλάδων Νίκος Συρ-

μαλένιος επισκέφθηκε την Τήνο, όπου περιόδευσε και 
συνομίλησε με εργαζόμενους στο Κέντρο Υγείας, στη 
ΔΕΗ, στο Επαρχείο, στο Ταχυδρομείο, στις Τράπεζες 
και σε εμπορικά καταστήματα. Την επόμενη ημέρα επι-
σκέφθηκαν και περιόδευσαν στη Μύκονο οι υποψήφι-
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Συρμαλένιος και Παύ-
λος Χρυσαφίδης.

• Το σαββατοκύριακο 26 και 27 του μήνα περιόδευ-
σε στην Παροικιά και στα χωριά της Πάρου ο Παρια-
νός υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Μανώλης Ισι-
γώνης, ενώ τις ίδιες μέρες περιόδευσε στην Άνδρο ο 
υποψήφιος βουλευτής Νίκος Συρμαλένιος.

Οικολόγοι Πράσινοι
Στις ενέργειές του σε σχέση με το περιβάλλον, 

αναφέρεται ο υποψήφιος των Οικολόγων Πράσινων 
Πέτρος Νικολαίδης:

«Για την άμεση τοπική και πρακτική εφαρμο-
γή των πολιτικών μας, έχουμε υποβάλλει πρόγραμ-
μα LIFE με συνεργάτες τους Δήμους Πάρου, Νάξου, 
Σίφνου, Άνδρου και Μήλου, την Μεσόγειος SOS και 
το Ινστιτούτο Αιγαίου. Στόχος η προστασία και εφαρ-
μογή Κοινοτικών οδηγιών περιοχών NATURA και 
Λειβαδιών Ποσειδωνίας, με καινοτόμο δράση που 
αξιολογήθηκε υψηλόβαθμα, δηλαδή πόντιση φυσι-
κών ογκόλιθων και τεχνητών υφάλων στο βυθό, για 
οριστική αποτροπή της διέλευσης μηχανοτρατών σε 
διαύλους με βάθος μικρότερο των 50 μ., αλλά και 
δημιουργία χώρων, όπου τα ψάρια μπορούν ν’ ανα-
παραχθούν χωρίς κινδύνους. Επίσης, διαθέτουμε το 
επαγγελματικό μας ταχύπλοο 350 ίππων στο Λιμε-
ναρχείο Πάρου, για άμεσους ελέγχους παράνομης 
αλιείας στο στενό της Παροναξίας, όπως έγινε πρό-
σφατα με τον Λιμενάρχη Πάρου».
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ΔΙΑΦΟΡΑ

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΡΙΚΥΚΛΟ, PIAGGIO ΑΡ 
50cc μοντέλο 2007 πωλείται. Τηλ.: 
22840 53384.

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (MERCEDES 
404), υπ’αριθ. κυκλοφορίας ΕΜΖ 4118, 
πωλείται μαζί με τις αναλογούσες σε 
αυτό μετοχές της Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΡΟΥ σε 
ποσοστό 50% ή 100%. Ανταλλάσσεται 
και με ακίνητο. Τηλ.: 6972697183.  

RENAULT SCENIC 1400cc, 100 ίπποι, 
μοντέλο 2002, 175.000 χιλ., χρώμα 
πράσινο μεταλλικό, ατρακάριστο. Τιμή: 
5.500€ Τηλ.: 6937241430. 

ΣΤΡΩΜΑ 160Χ200, ολοκαίνουργιο, πω-
λείται. Τιμή: 200€. Τηλ.: 22840 52926.

Ο ΕΡΜΗΣ είναι ένα West Highlands 
white Terrier, πολύ καλός χαρακτήρας 
και ζητάει νύφη να κάνουνε μωράκια. 
Τηλ.: 22840 52926.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ, πωλείται. 
Τηλ.: 22840 51040.

SUZUKI JIΜNY, πωλείται, μοντέλο 07’, 
19.000km, full extra, χρώμα γκρι, σε 
άριστη κατάσταση. Τιμή συζητήσιμη. 
Τηλ.: 6984521194.

NISSAN X-TRAIL, πωλείται, ασημί, αυ-
τόματο, 6πλο CD, συναγερμό σε άριστη 
κατάσταση. Τηλ.: 6977900037, 22840 
23672. 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλεί-
ται επιχείρηση τουριστικό-μίνι μάρκετ. 
Τηλ.: 6977062449.

ΚΑΤΩ ΓΥΑΛΟΣ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλεί-
ται σνακ-μπαρ-καφέ, εν ενεργεία, 
πλήρως εξοπλισμένο 43τ.μ. Τηλ.: 

6 9 3 6 7 2 3 6 6 8 . 
Από 17:00-00:00. 

ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΑ 
ΣΤΕΝΑΚΙΑ), πω-
λείται επιχείρη-
ση με ενδύμα-
τα και κοσμήμα-
τα πλήρως εξο-
πλισμένη. Τηλ.: 
6 9 7 0 8 8 5 1 4 9 , 
6944946898.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - 
ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ - ΠΙΤΣΑΡΙΑ εν ενερ-
γεία, πωλείται πλήρως εξοπλισμέ-
νο στον Πρόδρομο. Τιμή: 37.000€. 
Τηλ.:6976210445.

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ πω-
λείται, εν ενεργεία, πλήρως εξοπλι-
σμένο, στην παραλία της Παροικίας. 
Τηλ.:6973438183

ΛΕΥΚΕΣ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ), πωλεί-
ται επιχείρηση είδη δώρων/βιβλι-
οχαρτοπωλείο. Τηλ.:22840 44000, 
6974496797

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΡΥΟΣ, κουκλίστικη μονοκατοικία 
65τ.μ. 2υ/δ σε 25τ.μ. οικόπεδο εντός 
οικισμού, επίσης διαμέρισμα 55τ.μ. 
ισόγειο με θέα θάλασσα. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑ-
ΡΟΥ. Τηλ.: 22840 22070, 210 8087501, 
6972700100.

ΜΑΡΜΑΡΑ, κουκλίστικο διαμέρισμα 
85τ.μ. 2υ/δ, μπάνιο, σαλόνι, κουζίνα 
κομπλέ, επίσης μονοκατοικία 50τ.μ. 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ. Τηλ.: 22840 22070, 
210 8087501, 6972700100.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τ.μ., άνε-
τοι χώροι,4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, 
ανεξάρτητος ξενώνας, μεγάλη κου-
ζίνα πλήρως εξοπλισμένη, βερά-
ντες, καλοριφέρ, air condition, ειδι-
κή κατασκευή, κήπος 810τ.μ., πισί-
να. 460.000 €. Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.de 
τηλ. 6932285768

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03τ.μ., πετρόκτι-
στη με την ποιο ωραία θέα του νη-
σιού για απαιτητικούς. Μεγάλες βε-
ράντες, πέργολες, bbq, κήπος φυτε-

μένος, γκαράζ, 285.000 € Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de τηλ. 6932285768. 

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρε-
βατοκάμαρες, και έναν ξενώνα, 4 
μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, καλοριφέρ, 
πισίνα, βεράντες με πέργολες, ανε-
μπόδιστη θέα του λιμανιού και ηλιο-
βασιλέματος. 320.000€. Εκπτώσεις ή 
ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινούρ-
για πετρόχτιστη οικία 89τ.μ., καλο-
ριφέρ, παρκινγκ, κήπος, πέργολες. 
155.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρόχτιστη 
οικία 45τ.μ. θέα θαλάσσης, μεγάλες 
βεράντες, πέργολες, καλοριφέρ, κή-
πος 85.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες 
δεκτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τ.μ. πετρόχτιστη, με 
κτήμα 1.366τ.μ., βεράντες, καλορι-
φέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
138.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 47τ.μ., πετρόχτιστη, με 
κτήμα 1.041τ.μ., βεράντες, καλορι-
φέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 
90.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 65τ.μ., με κτήμα 1.442τ.μ., 
βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, 
πέτρινη μάντρα. 128.000€ Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τ.μ. πε-
τρόχτιστη, με θέα την Αντίπαρο, 2 κρε-
βατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπαστή βε-
ράντα, καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες 
με πέργολες, κήπος περιφραγμένος. 
205.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δε-
κτές. www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΛΕΥΚΕΣ, επαγγελματική στέγη 85τμ για 
μίσθωση ή και για πώληση ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 22840 24007 www.Aspis-

RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-52

ΠΑΡΟΣ, ξενοδοχειακή μονάδα 30 δω-
ματίων με πισίνα και πολλούς κοινό-
χρηστους χώρους, σε πολύ καλό ση-
μείο & 100μ από παραλία, θέα θάλασ-
σα, πολύ καλή επένδυση ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 22840 24007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-57

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ξενοδοχειακή επιχείρηση 
500τμ σε μοναδικό σημείο με πισίνα, 
απίθανο ηλιοβασίλεμα & πανοραμική 
θέα της Παροικίας, ενοικιάζεται ή πω-
λείται ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 22840 
24007 www.Aspis-RealEstate.gr. Κω-
δικός: ΠΠ01-95

ΛΕΥΚΕΣ, μονοκατοικία 117τμ ενός χρό-
νου σε ύψωμα με μοναδική & ανε-
μπόδιστη θέα στο Αιγαίο, σε οικό-
πεδο 4 στρεμμάτων & με δυνατότητα 
επιπλέον δόμησης 100τμ, 3 υ/δ, ενερ-
γειακό τζάκι, γκαράζ, αποθήκη, δε-
ξαμενή, τιμή 550.000€ ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 22840 24007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ04-51

ΠΟΥΝΤΑ, πωλείται οικία 50τ.μ. σε οι-
κόπεδο 350τ.μ. Τιμή: 100.000€. Τηλ.: 
22840 22558.

ΔΡΥΟΣ, επιχείρηση ενοικιαζομέ-
νων διαμερισμάτων, πωλείται πλήρως 

εξοπλισμέ-
νη με παρ-
κινγκ, κήπο 
σε εμφανίσι-
μη ζώνη. Τιμή 
ευκα ι ρ ί ας . 

Τηλ.:6978438262

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, μεζονέτες ή βιλίτσες και-
νούργιες από 90 – 135τ.μ. σε οικόπε-
δο 342τ. έκαστη, 250μ.από τη θάλασ-
σα, απεριόριστη θέα. Από 185.000€.
Ευκολίες πληρωμής. Τηλ.:6976355297

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ

ΜΩΛΟΣ – ΜΑΡΜΑΡΑ, πωλείται οικό-
πεδο 5,5 στρέμματα, άρτιο, οικοδο-
μήσιμο, αμφιθεατρικό, για κάθε χρή-
ση, θέα θάλασσα, 400 μέτρα από 
την παραλία. Τιμή: 250.000€. Τηλ.: 
6976798858, 6948598688.

ΝΑΟΥΣΑ, θέση Ανάληψη, οικόπεδο οι-
κοδομήσιμο 300τ.μ., 45.000€. Ευκολί-
ες. www.paroshomes.livadas.de τηλ. 
6932285768

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικία) 15.604τ.μ. με κατοι-
κιά, αποθήκες και παλαιό μύλο (ημι-
τελή). 220 ελιές και πολλά οπωροφό-
ρα. Ηλεκτροδοτείται με φωτοβολταϊ-
κά. Επιπλωμένο. Θέα. Τιμή 165.000€. 
www.paroshomes.livadas.de τηλ. 
6932285768

ΥΣΤΕΡΝΙ, αγροτεμάχιο 4 στρεμμά-
των σε πολύ ήσυχο σημείο, σε ομα-
λή πλαγιά με ωραία θέα ανατολικά, 
τιμή 140.000€ ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 
22840 24007 www.Aspis-RealEstate.
gr. Κωδικός: ΠΠ01-168

ΠΑΡΟΣ, παραθαλάσσιο οικόπεδο 
1.033τμ εντός σχεδίου, τιμή 300.000€ 
ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 22840 24007 
www.Aspis-RealEstate.gr... Κωδικός: 
ΠΠ04-41

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, αγροτεμάχιο 6.350τμ σε 
ήσυχο σημείο, κοντά σε 2 παραλίες, 
θέα θάλασσα ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 
22840 24007 www.Aspis-RealEstate.

gr. Κωδικός: ΠΠ01-150

ΦΑΡΑΓΓΑΣ, οικόπεδο εκτός σχεδί-
ου 10.800τμ, απόσταση από θάλασ-
σα 100μ, πανοραμική θέα ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 22840 24007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ01-40

ΠΑΡΟΣ, παραθαλάσσιο οικόπεδο 
1.200τμ εντός οικισμού ASPIS REAL 
ESTATE ΤΗΛ 22840 24007 www.Aspis-
RealEstate.gr. Κωδικός: ΠΠ02-90

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, παραθαλάσσια έκταση 40 
στρεμμάτων πάνω σε παραλία, έχει γί-
νει κατάτμηση ASPIS REAL ESTATE ΤΗΛ 
22840 24007 www.Aspis-RealEstate.
gr. Κωδικός: ΠΠ02-78

ΛΑΓΚΑΔΑ, πωλείται κτήμα περίπου 15 
στρέμματα, εύκολη πρόσβαση. Τηλ.: 
22840 44012.

ΠΟΥΝΤΑ, πωλείται οικόπεδο 700τ.μ. 
(χτίζει 100τ.μ.). Τιμή: 80.000€. Τηλ.: 
22840 22558. 

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται περιβόλι 855m2, 
εντός οικισμού, με 2 πηγάδια και νερό 
πόσιμο με πολλά φρουτόδεντρα, δίπλα 
σε χείμαρρο και με σπίτι 35m2. Τηλ.: 
6932319774.

ΘΕΣΗ ΚΛΗΜΑΤΑ, πωλείται οικό-
πεδο 589τ.μ. εντός σχεδίου, άρ-
τιο οικοδομήσιμο. Τηλ.: 22840 21569, 
6977367790.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
– ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΚΩΣΤΟΣ, δυάρι 60τμ, σαλόνι, υπνο-
δωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο, θέρμαν-
ση - boiler, 300€. Τηλ.: 6987288625, 
6978610741

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κατάστημα μεγάλης προβο-
λής 200τ.μ. ισόγειο και 200τ.μ. ημιυ-
πόγειο. ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ. Τηλ.: 22840 
22070, 210 8087501, 6972700100. 

ΝΑΟΥΣΑ, κατάστημα προβολής 84τ.μ. 
ισόγειο και 84τ.μ. υπόγειο, επίσης 
άλλο κατάστημα 65τ.μ. υπόγειο. ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΠΑΡΟΥ. Τηλ.: 22840 22070, 210 
8087501, 6972700100.

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ (ΠΑΡΑΛΙΑΚΑ), ενοικιάζε-
ται ακίνητο μόνο για κατάστημα 200τ.μ. 
ισόγειο 200τ.μ. υπόγειο σε 4,6 στρέμ-
ματα. Τηλ.: 6977407532. Από: 17:00-
22:00.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΛΙΒΑΔΙΑ, δυάρι επιπλω-
μένο, για όλο το χρόνο, με θέρμανση. 
Τηλ.: 22840 22133.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, δυάρι, σε εξοχική θέση 
(1,5 χλμ από το λιμάνι), ολοκαίνουρ-
γιο, επιπλωμένο, για χειμερινή πε-
ρίοδο μέχρι τέλος Ιουνίου 2010. Τηλ.: 
22840 22133.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται το εστιατό-
ριο «ΕΦΕΣΣΟΣ» πρώην «ΝΗΣΙΩΤΙΣ-
ΣΑ» πίσω από το Κέντρο Υγείας. Τηλ.: 
6934179139. 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται σπίτι 3άρι, 90 τε-
τραγωνικά, εξοπλισμένο, για μόνιμη 
κατοικία ή και για καλοκαιρινούς μή-
νες, 50 μέτρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 
22840 41485.

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται γκαρσονιέρα-
διαμέρισμα επιπλωμένα με αυτόνομη 
θέρμανση. Τηλ.: 6936670549.

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΚΥΡΙΑ βρεφοκόμος, αναλαμβάνει τη 
φύλαξη παιδιών. Τηλ.: 6975026287

ΚΥΡΙΕΣ, ζητούν εργασία για καθαρι-
σμούς σε οικίες ή φύλαξη παιδιών και 
ηλικιωμένων ατόμων. Τηλ.: 6986717114. 

ΚΥΡΙΑ, ζητά εργασία σε καφετέρια, 
μεζεδοπωλείο, φούρνο κ.λ.π. Τηλ.: 
22840 23715, 6987820410.

ΚΥΡΙΑ, ζητεί 4ωρη πρωινή απασχόλη-
ση για εργασία καθαριότητας ή φρο-
ντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων. Περιοχή 
Δρυού, Άσπρου Χωριού, Μάρπησσας, 
Μαρμάρων. Τηλ.: 6996668628. 
 
ΚΟΠΕΛΑ, με ειδικότητα Βρεφονηπιο-
κόμου αναλαμβάνει φύλαξη παιδιού. 
Τηλ.: 22840 91316, 6936589857.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ με γνώσεις Αγγλι-
κών, ζήτα εργασία, οπουδήποτε. Τηλ.: 
6980780918.

ΚΥΡΙΟΣ ΕΛΛΗΝΑΣ, ζητά εργασία ως 
οδηγός ή σε οικοδομικές εργασίες. 
Τηλ.: 6980780918.

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, ζητά εργασία ως κα-
θαρίστρια ή για φύλαξη παιδιών – ηλι-
κιωμένων. Τηλ.: 6977618664.

ΙΤΑΛΙΚΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδί-
δονται σε ενήλικες και παιδιά. Προε-
τοιμασία Celi 1, 2, 3 Diploma, κρατικό 
πιστοποιητικό. Τηλ.: 6974365805. 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα μα-
θήματα σε μαθητές Δημοτικού-
Γυμνασίου-Λυκείου. Τηλ.:6946713374

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ 

ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥ-
ΩΝ EXPERT ΣΤΗΝ ΝΑΟΥΣΑ, ζητά για 
άμεση πρόσληψη : 1ον ΠΩΛΗΤΗ, 2ον 
ΠΩΛΗΤΡΙΑ. Με τα εξής προσόντα: α) 
προϋπηρεσία σε κατάστημα ηλεκτρι-
κών συσκευών, τουλάχιστον 2 έτη β) 
Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας γ) Γνώ-
ση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογι-
στή. Πολύ καλός μισθός και ποσοστά. 
Μόνιμη απασχόληση, πενθήμερη ερ-
γασία, προοπτική εξέλιξης σε μεγάλο 
φορέα της Expert. Τηλ.: 6948882474, 
22840 52260. 

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούν τα καταστήματα 
καλλυντικών GALERIE DE BEAUTE, για 
πλήρη απασχόληση όλο το έτος. Παρέ-
χει πακέτο αποδοχών με πλήρη ασφά-
λιση, μισθό και bonus αναλόγως προ-
σόντων. Τηλ.: 22840 22669. Κος Θωμάς 
Παντελαίος. 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται, μόνιμος 
κάτοικος Πάρου, για πλήρη απασχό-
ληση σε λογιστικό γραφείο, Παροικία. 
Τηλ.:6972020905, 6972016151.

 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στις 31/8/09 
έφυγε ξαφνικά 
από κοντά μας η 
πολυαγαπημένη 
μας μητέρα, για-
γιά και αδερφή 
ΚΑΛΥΨΩ Γ. ΣΚΑ-
ΡΑΜΑΓΚΑ. Στις 10 

Οκτωβρίου θα γίνει 40ήμερο μνημό-
συνο στην Παναγία Εκατονταπυλιανή. 
Τα παιδιά, Αθανάσιος & Άννα, Μαρία & 
Νικήτας, Κων/να & Παναγιώτης, Ξανθή 
& Χρήστος. Τα εγγόνια, Γιάννης, Ειρή-
νη, Φωτεινή, Μαρία, Γιώργος, Γιώργος. 
Ο δισέγγονος, Νικήτας.  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00€
Έγχρωμη αγγελία: 10,00€
Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 15,00€
Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,25€ / λέξη

Απλή αγγελία ιδιωτών ως 15 λέξεις,
ΔΩΡΕΑΝ οι δύο πρώτες δημοσιεύσεις.
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Γ.Γ. Περιφέρειας Ν. Αιγαίου Χ. Κόκκινος

Έγινε έργο 
στις Κυκλάδες

Στα έργα που έγιναν κατά τη διάρκεια της θητείας 
του στις Κυκλάδες αναφέρεται στην εφ’ όλης της ύλης 
συνέντευξή του ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρει-
ας Χαράλαμπος Κόκκινος. 

Ως Περιφερειάρχης όλα αυτά τα 
χρόνια θεωρείτε ότι έχετε πετύχει 
σημαντικά πράγματα για τις Κυκλάδες;

Επί πεντέμισι και πλέον έτη, είχα την ιδιαίτερη τιμή 
- εκπροσωπώντας την Κυβέρνηση Καραμανλή- να συ-
νεργαστώ με τους  εκπροσώπους της τοπικής αυτοδι-
οίκησης,  τους υπηρεσιακούς παράγοντες της Περιφέ-
ρειας αλλά και το σύνολο κατοίκων των νησιών μας.

Καταφέραμε να επιτύχουμε απορρόφηση διαθέσι-
μων ευρωπαϊκών και εθνικών κονδυλίων σε ποσοστό 
άνω του 100% έναντι του ισχνού 12,5% που παραλάβα-
με στις αρχές του 2004. 

Σε ποιο βαθμό εκμεταλλεύτηκε 
η Περιφέρεια τα Ευρωπαϊκά 
προγράμματα, όπως το ΠΕΠ Νοτίου 
Αιγαίου του Γ΄ Κ.Π.Σ;  Κάνετε 
παράλληλα μια σύντομη αναφορά 
στα σημαντικότερα έργα που έχουν 
χρηματοδοτηθεί από αυτά τα 
προγράμματα.

Τον Μάρτιο του 2004 η απορρόφηση των πόρων του 
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου ήταν μόλις 12,5% με 200 ενταγμέ-
να έργα.  Σήμερα η απορρόφηση έχει φθάσει, όπως 

σας είπα, το 100% και παραδίδονται 700 έργα στους 
κατοίκους των νησιών μας.  Σε αυτά θα πρέπει να προ-
σθέσετε και τα 874 έργα της Περιφέρειας, συνολικού 
προϋπολογισμού περίπου 142 εκ. € από τους εθνικούς 
πόρους του αναπτυξιακού προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» 
2005 – 2009. Ασφαλώς δεν σταματάμε εδώ, η προ-
σπάθεια συνεχίζεται. Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι στο 
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 
2013 εντάσσονται διάφορα επιχειρησιακά προγράμμα-
τα όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης και Νή-
σων Αιγαίου 2007-2013 και αφορά στη χωρική ενό-
τητα που αποτελούν οι Περιφέρειες Κρήτης, Βορείου 
και Νοτίου Αιγαίου.  Η δημόσια δαπάνη του που αφο-
ρά στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου είναι 350,1 εκ. €. 
Θα διατεθούν επίσης από τα Επιχειρησιακά Προγράμ-
ματα «Προσπελασιμότητα» και «Περιβάλλον - Αειφό-
ρος Ανάπτυξη», με συγχρηματοδότηση από το Ταμείο 
Συνοχής, 312 εκ. € για έργα μεταφορών και έργα πε-
ριβάλλοντος, 200 εκ. € για την Αγροτική Ανάπτυξη, 20 
εκ. € για την αλιεία και περισσότερα από 40 εκ. € από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Θα διατεθούν, επίσης στην Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου, για το ΕΣΠΑ 2007-2013, επιπλέον 250 εκ. € από 
Εθνικούς πόρους. 

Ενδεικτικά αναφέρομαι σε έργα που αφορούν στις 
Κυκλάδες:

Μεταφορές:  Στις εναέριες μεταφορές έγιναν έργα 
αναβάθμισης – βελτίωσης σε 12 αεροδρόμια της Πε-
ριφέρειας, ενδεικτικά αναφέρω τις παρεμβάσεις που 
έχουν γίνει στους κρατικούς αερολιμένες Πάρου, Σύ-
ρου, Μυκόνου.  Στις θαλάσσιες μεταφορές γίνονται 
βελτιώσεις και επεκτάσεις σε 15 λιμάνια της Περιφέ-
ρειας όπως αυτά των Τήνου, Σύρου, Θήρας, Ανάφης 
κλπ. Τέλος στις χερσαίες μεταφορές έχουν κατασκευ-
αστεί/βελτιωθεί 182 χλμ. οδικού δικτύου.  

Εκπαίδευση:  Έχουν κατασκευαστεί 250 νέες 
αίθουσες διδασκαλίας σε όλες τις βαθμίδες της εκ-

παίδευσης. Επί-
σης, έχει γίνει 
εκσυγχρονισμός 
και προμήθεια 
εξοπλισμού σε 
εργαστήρια πλη-
ροφορικής, σε 
αίθουσες πολ-
λαπλών χρήσε-
ων και σε βιβλι-
οθήκες σχεδόν 
σε όλα τα σχο-
λεία της Περι-
φέρειας. 

Υγεία – 
Πρόνοια:  Η 
κατασκευή ενός 
νέου Νοσοκο-
μείου στη Νάξο, 
η επέκταση του 
Νοσοκομείου Σύρου,  καθώς και η κατασκευή 9 νέων 
Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων όπως αυτά 
της Κύθνου, Αμοργού, Σέριφου, Θηρασιάς και στο 
Κόρθι της Άνδρου καθώς και η κατασκευή 3 Βρεφο-
νηπιακών Σταθμών.

Περιβάλλον:  Κατασκευάστηκαν και βελτιώθηκαν 
11 Βιολογικοί Καθαρισμοί, 141 χλμ. δικτύων ύδρευ-
σης, παραδειγματικά αναφέρω τα έργα της Δονούσας 
και της Ανάφης, 227 χλμ. νέων δικτύων αποχέτευσης 
π.χ. στους οικισμούς Πίσω Λιβάδι και Λογαρά Πάρου, 
στον Τούρλο Μυκόνου, στη Χώρα και στα Κατάπολα 
Αμοργού, στον οικισμό Πύργου Καλλίστης στη Σαντο-
ρίνη, τα έργα διαχείρισης Φράγματος Φανερωμένης 
Νάξου, Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
όπως αυτός της Πάρου, καθώς και 34 αναπλάσεις σε 
αστικές περιοχές και οικισμούς των νησιών.

Πολιτισμός: Η ανάδειξη 44 ιστορικών μνημείων 
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όπως η διαμόρφωση και ανάδειξη του Αρχαιολογικού 
Χώρου της Αρχαίας Θήρας, η αποκατάσταση, συντή-
ρηση και ανάδειξη της Ιεράς Μονής Χοζοβιωτίσσης 
Αμοργού, η επισκευή της Σχολής Ουρσουλινών στη 
Χώρα της Νάξου και μετατροπή σε Πολιτιστικό Κέντρο 
κλπ., η κατασκευή νέου μουσείου μαρμαροτεχνίας 
στον Πύργο Τήνου και βελτίωση 6 μουσείων και βέ-
βαια, η επέκταση και συνολική επισκευή του κτιρίου 
του μουσείου γλυπτικής «Ν. Περαντινός» στη Μάρ-
πησσα.

Τουρισμός:  Στον τομέα του τουρισμού έχουν χρη-
ματοδοτηθεί 6 νέα αγκυροβόλια τουριστικών σκαφών 
(π.χ. Νάουσα Πάρου, Άνδρος), υλοποιήθηκαν έργα 
ανάπτυξης των εναλλακτικών μορφών τουρισμού (πε-
ριπατητικός, πολιτιστικός, αθλητικός, συνεδριακός), 
αναρριχητικά πεδία σε νησιά της Περιφέρειας, η κα-
τασκευή μονοπατιών ορειβατικού τουρισμού κλπ. Επί-
σης υλοποιείται μία ενέργεια προβολής του τουριστι-
κού προϊόντος της Περιφέρειας συνολικού κόστους 3 
εκ. €.

Πρωτογενής τομέας:  Περισσότερες από 60 ενταγ-
μένες πράξεις αφορούν στον αγροτικό τομέα και πιο 
συγκεκριμένα, 7 δράσεις αξιοποίησης λιμνοδεξαμε-
νών, βελτιώσεις 114 χλμ. αγροτικών οδών, επεκτά-
σεις-βελτιώσεις 110 χλμ. δικτύου άρδευσης, δρά-
σεις αντιπυρικής και αντιπλημμυρικής προστασίας και 
δράσεις για την αλιεία, όπως η κατασκευή 6 αλιευτι-
κών καταφυγίων και η υλοποίηση 3 ερευνητικών προ-
γραμμάτων για την ανάπτυξη της αλιείας στην Περιφέ-
ρεια Νοτίου Αιγαίου.

Εκτός από τα παραπάνω έργα υποδομής, από το 
ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 2000-2006 χρηματοδοτήθηκαν 
250 ιδιωτικές επενδύσεις με στόχο την ενίσχυση σχε-
δίων βελτίωσης, τη μεταποίηση και εμπορία γεωργι-
κών προϊόντων, την εμπορία γεωργικών προϊόντων 
ποιότητας, την ενίσχυση του αγροτουρισμού, καθώς 

και την ενίσχυση βιοτεχνικών δραστηριοτήτων.
Ανθρώπινο Δυναμικό: Μέχρι σήμερα έχουν επι-

δοτηθεί περίπου 500 άνεργοι.  Κατάρτιση ανέργων και 
κατάρτιση, βελτίωση των δεξιοτήτων των εργαζομέ-
νων. Έχουν καταρτιστεί πάνω από 6.500 άνεργοι και 
εργαζόμενοι.  Δράσεις προώθησης των ίσων ευκαιρι-
ών και της ισότητας των δύο φύλων, όπως επιδότηση 
γυναικείας επιχειρηματικότητας και λειτουργία 70 δο-
μών κοινωνικής φροντίδας παιδιών και ηλικιωμένων 
(Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων, Βοήθει-
ες στο Σπίτι, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παι-
διών και Παιδικοί Σταθμοί).

Επιχειρηματικότητα:  Από το ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 
ενισχύθηκαν 115 επιχειρήσεις, προκειμένου να βελτι-
ωθούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες στον τομέα του του-
ρισμού και 80 ακόμη μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου. 
Εκτός από τον τομέα του τουρισμού, από το Πρόγραμ-
μα χρηματοδοτήθηκαν 243 ακόμη ιδιωτικές επενδύ-
σεις στους τομείς της μεταποίησης και εμπορίας προ-
ϊόντων και παροχής υπηρεσιών.

Υπάρχουν σημαντικά για την 
Πάρο έργα, όπως το αεροδρόμιο και 
το Εμπορικό λιμάνι, τα οποία είναι 
σε στασιμότητα. Μάλιστα, σε ότι 
αφορά στο αεροδρόμιο, δεν έχουν 
δοθεί οι αποζημιώσεις σε όλους τους 
δικαιούχους από τις απαλλοτριώσεις, 
με αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να ζητούν 
τα κτήματα τους πίσω.  Τι μπορεί να 
κάνει γι’ αυτό ο Περιφερειάρχης;

Έχει γίνει παρακατάθεση αποζημίωσης την οποία 
εισέπραξαν οι πιστοποιημένοι ιδιοκτήτες και την οποία 
με τον ίδιο τρόπο δύνανται να εισπράξουν οι φερόμε-
νοι ιδιοκτήτες, εφόσον κατέχουν ισχυρούς τίτλους ιδι-
οκτησίας.  Κατά συνέπεια, οι φερόμενοι ως ιδιοκτήτες, 

οι οποίοι δεν έχουν αποζημιωθεί μέχρι τώρα, θα πρέ-
πει να αναγνωρισθούν από το αρμόδιο δικαστήριο ως 
δικαιούχοι αποζημίωσης προκειμένου να εισπράξουν 
από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό 
που έχει παρακατατεθεί για τον καθένα ξεχωριστά.

Επαρχείο και Νομαρχία (πλην του 
Δήμου Πάρου)             έχουν γνωμοδοτήσει 
θετικά για τουλάχιστον 20 γεωτρήσεις 
στο νησί, ενώ ήδη ο υδροφόρος 
ορίζοντας είναι πολύ επιβαρυμένος.  Την 
οριστική απόφαση όμως θα τη λάβει η 
Περιφέρεια. Πως θα το αντιμετωπίσετε 
το ζήτημα;

Χαίρομαι που μου δίνετε τη δυνατότητα να διευκρι-
νίσω ορισμένα θέματα σχετικά με τις γεωτρήσεις της 
Πάρου. Δεν είναι αληθές ότι ο υδροφόρος ορίζοντας 
«είναι πολύ επιβαρυμένος». Εκτιμάται ότι το υπόγειο 
νερό της Πάρου είναι ανανεώσιμος φυσικός πόρος και 
ότι με τη συνετή χρήση του μπορούμε να έχουμε θε-
τικά αποτελέσματα για την ικανοποίηση των αρδευτι-
κών αναγκών των αγροτών, αλλά και για τη βελτίωση 
των συνθηκών ύδρευσης στις κατοικίες που δεν είναι 
συνδεδεμένες με το δίκτυο της ΔΕΥΑΠ.

Άποψη μας είναι ότι ο αριθμός των 20 γεωτρήσεων 
στον οποίο αναφέρεστε δεν είναι μεγάλος για το μέ-
γεθος και τα δεδομένα της Πάρου, ιδίως αν λάβουμε 
υπόψη μας ότι οι αντλήσεις που αντιστοιχούν σε αυ-
τές τις γεωτρήσεις δεν ξεπερνούν τα δεκαπέντε χιλιά-
δες κυβικά μέτρα ανά έτος (15.000 μ3/έτος).  Οι ποσό-
τητες αυτές δεν αποτελούν παρά μόνο το 0,4% του νε-
ρού που καταναλώνεται κάθε χρόνο στην Πάρο, συνε-
πώς αντιλαμβάνεστε ότι το ισοζύγιο – έστω και σε επί-
πεδο νησιού – δεν επιβαρύνεται σχεδόν καθόλου από 
αυτές τις γεωτρήσεις.
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Βόλτα επάνω από την Πάρο έκαναν τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, 27 επιβάτες του αεροσκά-
φους των Ολυμπιακών Αερογραμμών, το οποίο ήρθε στο νησί και αντί να προσγειωθεί επέστρε-
ψε στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Επί εδάφους παρέμειναν επίσης, οι 17 επιβάτες που περίμεναν 
στο αεροδρόμιο να πετάξουν για την Αθήνα. 

Το γεγονός κατήγγειλε στην εφημερίδα μας αγανακτισμένος επιβάτης. Προσπαθήσαμε να μά-
θουμε τι ακριβώς συνέβη, με αφορμή και το γεγονός, ότι την επόμενη ημέρα Τρίτη 29 του μήνα, 
δόθηκε εντολή να παραμείνει το προσωπικό του αερολιμένα της Πάρου στο αεροδρόμιο από τις 6 
το πρωί έως τις 7 το βράδυ, γιατί θα εκτελούνταν τρεις πτήσεις. Όμως έως την ώρα που έκλεισε η 
εφημερίδα, είχαν ήδη ακυρωθεί οι δύο πτήσεις και ήταν αμφίβολο εάν θα γινόταν η τρίτη πτήση.

Οι εκδοχές για την επιστροφή του αεροσκάφους τη Δευτέρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος είναι 
δύο, το συμπέρασμα όμως που εξάγεται είναι ότι τα προβλήματα δημιουργούνται από την μετα-
βατική περίοδο αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των αερογραμμών. Κατά το «ή θα βρέ-
ξει ή θα χιονίσει», έτσι και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι Ολυμπιακές Αερογραμμές ισχυρί-
στηκαν ότι το αεροσκάφος πέταξε με καθυστέρηση (αντί στις 15.05΄ έφυγε στις 16.50΄) και ότι εί-
χαν ειδοποιήσει τον αερολιμενάρχη για την με καθυστέρηση αναχώρηση του αεροσκάφους. Από 
την άλλη πλευρά, η ΥΠΑ ισχυρίζεται ότι δεν υπήρξε ενημέρωση του αερολιμενάρχη, με αποτέλε-
σμα το αεροδρόμιο να κλείσει. Σύμφωνα με τις Ολυμπιακές Αερογραμμές, αποζημιώθηκαν τόσο 
οι επιβάτες που επέστρεψαν στην Αθήνα όσο και οι επιβάτες που περίμεναν να φύγουν από την 
Πάρο για την Αθήνα. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το ωράριο στο αεροδρόμιο της Πάρου, όπως έχει δημοσιοποι-
ηθεί από την αρμόδια υπηρεσία, για τη Δευτέρα ήταν έως τις 4.30 το απόγευμα. Το προσωπικό 
παρέμεινε στον αερολιμένα έως τις 5 το απόγευμα και εφόσον δεν υπήρξε ενημέρωση, (κανένα 
αίτημα από την εταιρία που εκτελεί τις πτήσεις), αποχώρησε από το αεροδρόμιο.

Ο Αερολιμενάρχης, ειδοποιήθηκε όταν το αεροσκάφος ήταν ήδη στον αέρα, προσπάθησε να 
ενεργοποιήσει το προσωπικό, αλλά μέχρι να γίνει αυτό, ειδοποιήθηκε ότι το αεροσκάφος επέ-
στρεφε στη βάση του. 

Να σημειωθεί, ότι η Olympic Air ξεκινάει επίσημα τις πτήσεις από την 1η Οκτωβρίου, ενώ στις 
29 του μήνα σταματούν τις πτήσεις οι Ολυμπιακές Αερογραμμές. Ίσως τότε ομαλοποιηθεί η κα-
τάσταση. Σε ότι αφορά στις πτήσεις που δεν πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, η αι-
τία ήταν γραφειοκρατική. Δηλαδή κατά τη διαδικασία μεταβίβασης των αεροσκαφών Dash που 
έρχονται και στην Πάρο, δεν είχαν δοθεί στοιχεία νηολογίου. Το ζήτημα λύθηκε εντός της ημέ-
ρας και αναμένεται στο εξής, τουλάχιστον από την 1η Οκτωβρίου, να μην υπάρξουν άλλα προ-
βλήματα με τις πτήσεις. 

              Τ.Ο. ΠΑ.ΣΟ.Κ. Πάρου - Αντιπάρου

«Παραληρηματική 
τοποθέτηση»

Οργή και αγανάκτηση προκάλεσε στο σύνολο των πολιτών της 
Πάρου η αήθης, άδικη και συκοφαντική επίθεση που εξαπέλυσε ο 
υποψήφιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας κ. Απέργης σε βά-
ρος του Γραμματέα του Εθνικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ κ. Γιάν-
νη Ραγκούση κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Ρ/Σ ΗΧΩ FM 
της Πάρου.

Στην παραληρηματική τοποθέτηση του, ο κ. Απέργης χρησιμο-
ποίησε αναληθή στοιχεία και ως κοινός προβοκάτορας επιχείρησε 
να εμπλέξει τον Γιάννη Ραγκούση στην εκκρεμούσα ενώπιον της 
δικαιοσύνης, υπόθεση του Λιμενικού Ταμείου Πάρου. Θεωρούμε 
ότι είναι ανάξια προσοχής και σχολιασμού και ανασκευής τα φλη-
ναφήματά του. Αντίθετα, πιστεύουμε, ότι επιβάλλεται να καυτηριά-
σουμε και να καταγγείλουμε στον Παριανό λαό, το έλλειμμα πολιτι-
κού ήθους και σοβαρότητας του εν λόγω κυρίου. 

Η Νέα Δημοκρατία φέρει μεγάλη ευθύνη για την ποιότητα των 
επιλογών της στο ψηφοδέλτιο, φέρει δε ακέραια την ευθύνη για τις 
απαράδεκτες συμπεριφορές, τις πολιτικές αθλιότητες και την υπο-
νόμευση της ομαλότητας του προεκλογικού αγώνα, που επιχειρούν 
τα στελέχη της. Ο Παριανός λαός γνωρίζει καλά την ποιότητα, το 
ήθος και την ακεραιότητα του Γιάννη Ραγκούση, τον οποίο τίμησε 
δύο φορές με την ψήφο του, αναδεικνύοντάς τον Δήμαρχο Πάρου, 
με πρωτόγνωρα ισχυρή πλειοψηφία. Δεν επηρεάζεται από τα λε-
γόμενα ενός γνωστού για τη μετριότητα του και την έλλειψη αυτοε-
λέγχου και πολιτικής σταθερότητας προσώπου, όπως ο κ. Απέργης. 
Αντίθετα, ο Παριανός λαός οργίζεται και παράλληλα ενισχύεται η 
αποφασιστικότητά του να απαλλαγεί από όλους αυτούς που επί πε-
ντέμισι χρόνια κυβερνούν με φαυλότητα, αυταρχισμό και αδιαφά-
νεια. Η απόφαση είναι να δώσει ισχυρή πλειοψηφία στο ΠΑΣΟΚ και 
δύναμη στον Γιώργο Παπανδρέου και στα στελέχη του κόμματος, 
όπως ο Γιάννης Ραγκούσης, για να εφαρμόσουν το οραματικό τους 
σχέδιο, για μια Ελλάδα προόδου, κοινωνικής δικαιοσύνης, ανάπτυ-
ξης και ευημερίας.           

Από τις Ολυμπιακές Αερογραμμές στην Olympic Air

 Αλαλούμ στον αέρα
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Ν.Ρ.Λ.

  Όταν οι 
«ένθερμοι» 
υπονομευ-
τές του Π. 
Ρήγα έχουν 
εξαντλήσει 

τα επιχειρήματα τους και δεν έχουν κα-
ταφέρει τίποτα, προχωρούν σε μια πολύ 
«φιλική» προβοκάτσια. «Δεν χρειάζεται 
σταυρό ο Ρήγας γιατί βγαίνει έτσι κι αλ-
λιώς» ισχυρίζονται. Είναι προφανείς οι 
λόγοι της συμπεριφοράς αυτής «να κο-
ντύνουμε τον Ρήγα». Φυσικά, η απάντη-
ση θα έρθει στις 4 του μήνα με αύξη-
ση των ψήφων του βουλευτή του ΠΑ-
ΣΟΚ, γιατί όλοι γνωρίζουμε το ήθος και 
την εργατικότητά του και φυσικά γνωρί-

ζουμε ότι χρειάζεται σταυρό δίπλα στο 
όνομά του. 

  Ο Γ. Ραγκούσης, όταν έμαθε τη 
μεγάλη κινητοποίηση των Παριανών 
που πήγαν να παρακολουθήσουν την 
ομιλία του στη Σύρο, τους ευχαρίστησε 
δια μικροφώνου. Θεωρούμε απολύτως 
φυσιολογική την αντίδραση των Πα-
ριανών, αφ’ ενός γιατί δεν ξέχασαν, αφ’ 
ετέρου γιατί οι προσδοκίες είναι μεγά-
λες από ένα δικό μας άνθρωπο. 

  Διάψευση της διάψευσης για να 
διαψευστεί το ψέμα. Αρρωστημένο, 
θολό τοπίο. Αυτό πρέπει να φροντίσου-
με να αλλάξουμε, στο βαθμό των δυνα-

τοτήτων μας, όταν βρεθούμε μπροστά 
στην κάλπη. Κάτι ξέρει λοιπόν ο Σταμά-
της Μαύρος που μας ζητάει να αλλά-
ξουμε το τοπίο μαζί του. 

  Νοσηρές νοοτροπίες, κατάλοιπα 
του παρελθόντος, προσπαθούν να επα-
ναφέρουν στην πολιτική ζωή του τό-
που μας αυτοί που ψάχνουν με το ζόρι 
να βγουν από την αφάνεια της απαξί-
ωσης. Χρησιμοποιούν τη δυνατότη-
τα της γραφής τους, σπιλώνουν υπο-
λήψεις και στήνουν λαϊκά δικαστήρια 
περιόδου Τσαουσέσκου με μόνο όφε-
λος να γίνουν θέμα συζήτησης. Ας τους 
αφήσουμε, λοιπόν, στη σκοτεινή γωνιά 
τους, γιατί με οτιδήποτε άλλο θα τους 

κάνουμε χάρη. Και κάπου-κάπου ας 
πληρώνουν δεκαχίλιαρα, μπας και κα-
ταλάβουν ότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια 
δεν είναι αναλώσιμο προϊόν. 

    • Ευχαριστώ τους γονείς μου που 
μου έδωσαν την Παριανή καταγωγή.

•  Στην Πάρο κάνει διακοπές όταν 
κουράζεται ο Θεός, γιατί μόνο σε τέτοιο 
περιβάλλον ανακτά δυνάμεις.
• Η Πάρος δε μου χρωστάει τίποτα, για-
τί εγώ ανήκω στην Πάρο.
Λόγια συγκινητικά από ένα μεγάλο πρε-
σβευτή της Πάρου, τον Γιάννη Πάριο.


