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Τα σοβαρά 
προβλήματα 
που έχουν 
συσσωρευτεί 
στο Κέντρου 
Υγείας με τις 
ε λ λ ε ί ψ ε ι ς 
σε ιατρικό 
προσωπικό, 
τις συνταξι-
ο δ ο τ ή σ ε ι ς , 
την έλλειψη 
αναλώσιμων, 
φ α ρ μ ά κ ω ν, 
την αδυναμία 
λειτουργίας 
του ΕΚΑΒ Πά-
ρου, αλλά και 
την καθυστέ-
ρηση της έκδοσης του Π.Δ., όπως προβλέπεται από 
τον Καλλικράτη, για τη μεταβίβαση των αρμοδιοτή-
των για τα ζητήματα Υγείας στο Δήμο, έχουν κάνει 
πολύ σοβαρή, εκρηκτική θα λέγαμε την κατάσταση 
στις υπηρεσίες υγείας στο νησί μας. 

Είναι επιτακτική ανάγκη, άμεσα το Δ.Σ. να πα-
ρέμβει σ’ αυτή την επικίνδυνη κατάσταση και ν’ 
απαιτήσει, μαζί με τη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 
και τους απαιτούμενους οικονομικούς πόρους από 

το κράτος, ώστε 
ν’ αντιμετω-
πιστούν τα 
π ρ ο β λ ή μ α -
τα. Θα πρέπει 
επίσης, να 
τηρηθεί το χρο-
νοδ ιάγραμμα 
ετοιμότητας του 
Υγειονομικού 
αεροσκάφους, 
ώστε  να  μειω-
θεί το αίσθημα 
ανασφάλε ιας 
των κατοίκων 
των νησιών 
μας. 

Για τα ζη-
τήματα αυτά η 

ΦτΠ συζητά με τον Επιστημονικό Διευθυντή του 
Κέντρου Υγείας Γαμπριέλ Ανδρόνε. Δημοσιεύουμε 
επίσης, την ανακοίνωση της ΚΟΒ Πάρου – Αντιπά-
ρου του ΚΚΕ και της δημοτικής παράταξης "Λαϊκή 
Συσπείρωση", καθώς και την ανακοίνωση του Υ-
φυπουργού Ανάπτυξης Παναγιώγη Ρήγα  για το τι 
ισχύει στις Κυκλάδες σε σχέση με τις Ζώνες Β' και 
Γ'.

Μέτρα Σήμερα!
Αύριο θα είναι αργά

Εκρηκτικά τα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ν’ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ

σελ. 5, 6, 11

σελ. 6, 9

σελ. 7

Νέα σελίδα στους Δήμους Πάρου – Αντιπάρου

Με αισιοδοξία
ξεκινά
ο «Καλλικράτης» 

Με αισιοδοξία για το μέλλον, παρά τις δυσκολίες και λόγω 
της οικονομικής κρίσης, αλλά και των νέων δεδομένων σε ότι 
αφορά στην εφαρμογή του «Καλλικράτη», τα δύο Δημοτικά 
Συμβούλια Πάρου και Αντιπάρου ξεκίνησαν την πορεία της 
νέας τετραετίας. 

Στο Δήμο Πάρου με ταχείς ρυθμούς ετοιμάζονται το Τεχνι-
κό Πρόγραμμα και ο Προϋπολογισμός του 2011, ενώ ο Δή-
μος Αντιπάρου τα έχει ήδη καταθέσει στην Περιφέρεια προς 
έγκριση, μετά την ομόφωνη απόφαση του νέου Δημοτικού 
Συμβουλίου.

Η ορκωμοσία των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων και 
στα δύο νησιά έγινε την Κυριακή 31 Δεκεμβρίου από τον 
Μητροπολίτη Παροναξίας Καλλίνικο. Ακολούθησαν, τις επό-
μενες ημέρες συνεδριάσεις κατά τις οποίες διαμορφώθηκαν 
Επιτροπές , απαραίτητες για τη λειτουργία των Δήμων.

Χρήστος Βλαχογιάννης: 

«Με τόλμη
στην πρόκληση της 
νέας μεταρρύθμισης»

Η προσαρμογή στα νέα δεδομένα που επιβάλλει ο «Καλλι-
κράτης», είναι το μέλημα της Δημοτικής αρχής, γι’ αυτό και η 
στελέχωση των θέσεων, όπως αναφέρει στη συνέντευξή του 
στη ΦτΠ ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, έγινε από πρόσωπα 
ικανά και με εμπειρία, ώστε να προχωρήσουν τα έργα εκείνα 
που έχει ανάγκη το νησί. 
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος 
(περιφερειακός), Μπιζά Ελένη 
(Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (In-
ternews), Σ/Μ Ατλάντικ (περιφερειακός), 
Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλιπράντη, 
Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, 
Κάβα Τάσσος, Πρακτορείο ταξιδίων 
Πώλος Tours, Γενική Ταχυδρομική, ACS, 
Avant Travel, View cafe, Οπωροπωλείο 
Αλιπράντη, Καφέ Δωδώνη, Καφέ Λάζος 
(εφορία), Γιάννης Ρούσσος Audiophile, 
βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο 
ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης Σαρρής, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - 
Αλιπράντης Απ, Σ/Μ Βιδάλης (Βίντζι).
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ 
Ευρωαγορά, Σ/Μ Σπυριδούλα. Αρτοποιείο 
Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, 
Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart comput-
ers Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία 
χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα 
Γερμανός
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: Σ/Μ Proton, Σ/Μ Παρούσης, 
περίπτερο Ιωάννη Χανιώτη, περίπτερο 
Βρεττού Νικολάου, Παραδοσιακός 
Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο, 
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης 
Μαριάνος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα 
προκαθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Ναυάγια και ελπίδες
Χτες ήταν καλύτερα και δεν το βλέπαμε; Στραμ-

μένοι πάντα στα περισσότερα, με τη λογική όλα ή 
τίποτα, ανίκανοι για συνθέσεις πήγαμε στα χει-
ρότερα. Κάθε φορά πρέπει να γνωρίζουμε επα-
κριβώς που είμαστε, από πού ερχόμαστε για να 
ξέρουμε πού πορευόμαστε. Σπαταλήθηκε χρόνος 
και ενέργεια για τις ποσότητες και η πραγματι-
κότητα μπερδεύτηκε με φαντάσματα και μύθους. 
Αγνοούμε και σήμερα την αλήθεια. Κυβερνώντες 
και παρακυβερνώντες δεν θέλουν και δεν κατα-
φέρνουν να δείξουν την πραγματικότητα κι εμείς 
αρνούμαστε να εμβαθύνουμε.

Υποθέτοντας ότι διαγράφονται τα χρέη και κά-
νουμε νέο ξεκίνημα, ποιος βεβαιώνει ότι δεν θα 
πέσουμε στα ίδια λάθη, για να καταλήξουμε στην 
ίδια κατάσταση; Με ποιους πολιτικούς και ποια 
σχήματα θα χαράξουμε καλύτερη πορεία, αφού 
όλοι ευθύνονται, άλλος λίγο, άλλος περισσότερο; 
Παρατάξεις και άνθρωποι κυβέρνησαν, το αδι-
έξοδο είχε προαναγγελθεί, όλοι έλκονταν από 
εφήμερα δοξαστικά και απέφευγαν την πραγμα-
τικότητα. Κουρδισμένα τα πάντα στο «ζήτα περισ-
σότερα», με όλες τις άλλες αξίες υποβαθμισμέ-
νες, εξαφανισμένες.

Κακοκαιρία και καταιγίδες, αλλά η αριστερά της 
αμφισβήτησης, της αισιοδοξίας και της ελπίδας, 
πείθει τώρα λίγους. Παρά τη συγγένεια με το φι-
λοσοφικό και πολιτικό ρεαλισμό, ξέπεσε σε σχή-
ματα και θρησκοληψίες, παγιδεύτηκε σε δόκανα 
καταναλωτισμού και ποσοτισμού, ενώ παραμερί-
στηκαν άλλες αξίες και στάσεις ζωής. Με δεκά-
δες ξεχωριστές ομάδες και συνιστώσες, έριδες 
για μονοπώλια αλήθειας, βούλες ορθοδοξίας, ζα-
λίζει, κουράζει και απογοητεύει. Ηττηθήκαμε και 
θόλωσαν τα οράματα όλων, αφού αναγκαστήκαμε 
να προσεγγίζουμε τη ζωή με τις αξίες του καπιτα-
λισμού που καταγγέλλουμε.

Με σκληρότατα πράγματα πειραματίζεται η κυ-
βέρνηση και αποτυγχάνει πρώτον, να δείξει ότι 
μέσα στα πλαίσια της ασκούμενης πολιτικής δεν 
υπάρχουν πολλές λύσεις και δεύτερον, να χρεώ-
σει και σ’ άλλους ευθύνες εξεύρεσης διεξόδων. 
Πώς αντέχουν άραγε άνθρωποι με ιστορία να 
φορτώνονται τέτοια βάρη και δεν παραιτούνται, 
ώστε να δείξουν ότι δεν είναι η εξουσία που τους 
ενδιαφέρει; Υπερβολικό το τίμημα και αν ο δρό-
μος είναι αυτός και όχι άλλος, καλό θα ήταν για 
όλους να φορτωθεί σε περισσότερες πλάτες. Η 
έξοδος από την κρίση δεν είναι υπόθεση ενός 
κόμματος, με τους υπόλοιπους να χαριεντίζονται 
ποδοσφαιρίζοντας με διαρκείς αρνήσεις. Ίσως 
έχει έρθει ώρα για τολμηρότερες αποφάσεις, για 
νέα άφθαρτα πρόσωπα με πρώτο μέλημα την εμ-
φάνιση πλήρους και καθαρής εικόνας των πραγ-
μάτων. Κόμματα, συνδικαλισμός και πριγκηπάτα 
ιδιοτέλειας κι εγωισμών, ίσως βρουν ευκαιρία 
ν’ αλλάξουν, γιατί βούλιαξαν παρασέρνοντας και 
μας στο φούντο.

Έξω από τα δεδομένα πλαίσια υπάρχουν λύ-
σεις (λ.χ. η έξοδος από την Ε.Ε.), απαιτούν όμως 
πολιτικούς με ανάστημα, αξιώνουν χρόνο και κο-
στίζουν, χωρίς να εξασφαλίζουν σταθερότητα και 
σιγουριά. Έχουμε αντοχή για πειράματα;  

Με τις συγκεκριμένες γενικότερες και ειδικότε-
ρες δεσμεύσεις υπάρχουν περιθώρια για λιγότερο 
επώδυνες καταστάσεις και ποιες συγκεκριμένες 
προτάσεις δίνονται; Οι συγκρούσεις σπαταλούν 
πολύτιμο χρόνο και προξενούν πρόσθετες ζημιές. 
Για την οποιαδήποτε διέξοδο θα μεσολαβήσει δι-
άστημα προσαρμογής σκληρότατο για όλους. Δεν 
υπάρχουν ανώδυνες λύσεις και να μη γελιόμαστε. 
Ολιγάρχες, έχοντες και κατέχοντες, καλούνται να 
συμπράξουν πριν πληρώσουν πλαγίως πολλα-
πλάσια.

Να ξαναρχίσουμε με νέες σκέψεις, μη κατα-
δεχόμενοι ναυάγια ούτε στην απραξία, ούτε στην 
απαισιοδοξία. Η εξεύρεση δυνατότητας για ελπί-
δες δίνει επιτέλους νόημα στην πολιτική. Καλείται 
και η αριστερά να δώσει ελπίδα.

Καλό ταξίδι
Στις 9 Δεκεμβρίου έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος 

μας πατέρας και παππούς, ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΠΑΝΟΣ, κατά 
κόσμο Καρελάς. Ευχαριστούμε όλους  όσοι μας συ-
μπαραστάθηκαν στο πένθος μας.

Αγαπημένε μας πατέρα!
Πατέρας και Μάνα, Μάνα και Πατέρας.
Τα χαρίσματά σου αμέτρητα.
Σαν φάρος μας καθοδηγούσες και μας δίδαξες με 

το δικό σου, το μοναδικό τρόπο ν’ αντιμετωπίζουμε τη 
ζωή, όσο δύσκολη και αν ήταν, με υπομονή και ελπίδα.

Μ’ εσένα πρότυπο διαμορφώσαμε το δικό μας χα-
ρακτήρα και επιβιώσαμε ανθρώπινα. Πόσες και πόσες 
φορές έψαχνα να βρω από πού αντλούσες τη δύναμη ψυχής και σώματος που 
διέθετες.

Ήσουν ακούραστος και εργατικός. Τα ροζιασμένα σου χεράκια ήταν πρόθυμα να 
κάνουν οποιαδήποτε δουλειά βρισκόταν μπροστά σου. Οικοδόμος, εργάτης, γεωρ-
γός, ψαράς, καρεκλάς.

Μόνο εσύ, ο Θεός και τα παιδιά σου γνωρίζουν πόσο πολλά ήταν αυτά που υπέ-
φερες. Οι δυσκολίες όμως, που η ζωή αλύπητα σου έδωσε, δεν κατάφεραν να 
υποδουλώσουν την ψυχή σου, να εξαφανίσουν το σθένος σου και εκείνο το χιού-
μορ, που μέχρι λίγο πριν το τέλος διέθετες.

Αγαπημένε μας, ΚΑΛΟ ΣΟΥ ΤΑΞΙΔΙ!
Η αύρα της θάλασσας, που τόσο αγάπησες, ν’ ακολουθεί και να συντροφεύει 

παντοτινά την ψυχή σου.
Εμείς τα παιδιά σου, πάντα θα θυμόμαστε τον καλό, το δυνατό και μοναδικό 

Πατέρα μας.
Τα παιδιά σου

Νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας
    Διαμορφώθηκε το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου Γυναικών Νάουσας που 
προέκυψε από τις εκλογές της 19ης Δεκεμβρίου 2010. Η σύνθεση έχει ως 
εξής:

Πρόεδρος:  Ελευθερία Μπαρμπαρήγου, Αντιπρόεδρος: Μαρία Τριπολιτσιώτου-
Τσουνάκη, Γραμματέας: Ζαμπία Κωβαίου, Ταμίας: Μαργαρίτα Σπύρου, Μέλη: Ευαν-
θία Βεντουρή, Ανθούλα Θεοδωράκου. 

Αναπληρωματικά μέλη: Δήμητρα Ζησοπούλου, Μαρία Σκιαδά. 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Κοπή πίτας 
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Παρίων 

– Αντιπαρίων «Η Εκατονταπυλιανή» εύχεται Ευ-
τυχισμένο, Ειρηνικό και Δημιουργικό το 2011 και 
προσκαλεί στο κόψιμο της Πρωτοχρονιάτικης πίτας 
που θα γίνει την Κυριακή 16 Ιανουαρίου στις 10.30 
το πρωί στο ξενοδοχείο Classical Athens Imperial  
(Αχιλλέως και Μ. Αλεξάνδρου στην πλατεία Καραϊ-
σκάκη στην Αθήνα, στάση μετρό Μεταξουργείο). 

Θ’ ακολουθήσει πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα 
με πρωτοχρονιάτικες Παριανές αναμνήσεις. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα βραβεύσει επίσης, 
όλους τους εισαχθέντες και αποφοιτήσαντες από τα 
Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
χώρας, κατά το ακαδημαΙκό έτος 2009 – 2010 που 
κατοικούν ή κατάγονται από την Παροικία. 

Πρόσκληση
Με πολλές ευχές για το 

2011, το Δ.Σ. του Κέντρου 
ΑΜΕΑΙ προσκαλεί στην 
κοπή της πρωτοχρονιά-
τικης πίτας του, που θα 
γίνει την Κυριακή 16 Ια-
νουαρίου στις 11 το πρωί 
στο Κέντρο ΑΜΕΑΙ στην 
Νάουσα.

Η οικονομική κρίση και τ’ αποτελέσματά της

Ληστεία στην Πάρο
Ληστεία με λεία 4.292 ευρώ έγινε στις 4 Ιανουρίου σε βάρος  καταστήματος της 

Εθνικής Τράπεζας στην Νάουσα.
Λίγο μετά το μεσημέρι, στις 13:45΄, άγνωστος δράστης, έχοντας καλυμμένα τα 

χαρακτηριστικά του (φορώντας κουκούλα), μπήκε στο υποκατάστημα της Εθνικής 
Τράπεζας και με την απειλή όπλου ανάγκασε τον ταμία του καταστήματος να του 
παραδώσει το χρηματικό ποσό των (4.292)Ευρώ. Ο δράστης μετά την πράξη του, 
διέφυγε πεζός προς άγνωστη κατεύθυνση. 

Από το βράδυ της ίδιας ημέρας έγιναν προσαγωγές υπόπτων στο Αστυνομικό 
Πάρου, αλλά η υπάλληλος της τράπεζας δεν αναγνώρισε σε κανέναν από τους 
προσαχθέντες, το δράστη. 

Συνεχίζεται η προανάκριση και σύμφωνα με τον αστυνομικό διοικητή, είναι σε 
καλό δρόμο για τη σύλληψη του δράστη. 

Σχολική 
γιορτή

Χ ρ ι σ τ ο υ γ ε ν ν ι ά τ ι κ η 
γιορτή πραγματοποίη-
σε στις 20 Δεκεμβρίου ο 
Σύλλογος Γονέων και Κη-
δεμόνων του 1ου Δημοτι-
κού Σχολείου Παροικίας. 
Σ’ αυτήν, πήραν μέρος οι 
μαθητές όλων των τάξε-
ων του δημοτικού, που 
με τη συνεργασία και τη 
βοήθεια των δασκάλων 
τους προσέφεραν μια 
πολύ όμορφη εορταστική 
παράσταση. 

Μετά τη γιορτή ο Σύλ-
λογος προσέφερε στους 
παραβρισκόμενους εδέ-
σματα, γλυκά και χυμούς. 
Ακολούθησε η κλήρωση 
των λαχνών και δόθηκαν 
τα δώρα της λαχειοφό-
ρου.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί 
όλους τους επαγγελματί-
ες που προσέφεραν για 
το μπουφέ και τις μη-
τέρες των μαθητών που 
μαγείρεψαν σπιτικά φα-
γητά και βοήθησαν για 
την πραγματοποίηση της 
εκδήλωσης.  

Χειμερινές εκπτώσεις 
Αρχίζουν το Σάββατο 15 Ιανουαρίου οι 

χειμερινές εκπτώσεις σε όλα τα εμπορικά 
καταστήματα και ολοκληρώνονται τη Δευτέ-
ρα 28 Φεβρουαρίου. 

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πά-
ρου – Αντιπάρου συνιστά σε όλους τους 
επιχειρηματίες μέλη του, να εφαρμόσουν το 
νόμο σε ότι αφορά στον τρόπο λειτουργίας 
των εκπτώσεων, γιατί οι κυρώσεις είναι βα-
ρύτατες.



τηλ.: 22840 53555 | e-mail: info@typoparos.gr

Θα τα βρείτε όλα στο
στους Αγ. Αποστόλους της Νάουσας

Στους δύσκολους καιρούς τα µετράµε όλα καλά...όπως και εσείς.

Κερδίστε χρήµατα & χρόνο
έχοντας την καλύτερη ποιότητα µε ψηφιακές εκτυπώσεις.

Ηµερολόγια | Μπλοκ | Τιµολόγια | 500 Κάρτες από 35€ | Flyer |  Έντυπα
1.000 σουπλά από 120€ | Προσκλητήρια γάµου & βάπτισης | Μενού & Τιµοκατάλογοι

∆ιαφηµιστικά  & επαγγελµατικά δώρα | 100 αφίσες Α3 από 100€
Επιστολόχαρτα | Σουβέρ | Folder | Φάκελοι
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Σύλλογος Αντιπαριωτών και φίλων της Αντιπάρου

Γιορτή για τον Αγ.Νικόλαο 
Στις 5 Δεκεμβρίου 

έγινε η καθιερωμέ-
νη πλέον συνάθροι-
ση των Αντιπαριω-
τών και φίλων της 
Αντιπάρου, για τον 
εορτασμό του πο-
λιούχου του νησιού 
μας Αγίου Νικολά-
ου. 

Όπως κάθε χρόνο 
στον Ιερό Ναό της 
Αγίας Παρασκευής 
Νέας Σμύρνης χοροστατούντος του συμπατριώτη μας ιερέα π. Δημητρίου Δημη-
τρόπουλου, έγινε ο Εσπερινός και η Αρτοκλασία και κατόπιν δόθηκε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του Ιερού Ναού η καθιερωμένη δεξίωση με μεζέδες φτιαγμένους 
από τις Αντιπαριώτισσες της Αθήνας και με άφθονο τσίπουρο από το νησί μας. 
Με την ευκαιρία των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, τα μέλη του 
συλλόγου Αντιπαριωτών μέσα από τις στήλες της εφημερίδας αυτής θα ήθελαν να 
ευχηθούν στα μέλη, τους φίλους, αλλά και όλο τον κόσμο, τις θερμότερες ευχές 
για ένα καινούργιο χρόνο με υγεία, χαρά και λιγότερα προβλήματα. 

Η επόμενη εκδήλωση του Συλλόγου είναι στις 15 Ιανουαρίου 2011, ημέρα Σάβ-
βατο και ώρα 18:30 για την κοπή της Πρωτοχρονιάτικης πίτας, με πατροπαράδοτα 
κάλαντα, γλυκά και τσίπουρο. 

Στην εκδήλωση όπως κάθε χρόνο πλέον, θα βραβευθούν όλα τα παιδιά που κα-
τάγονται από την Αντίπαρο ή ζουν στο νησί μας και τα οποία είτε πέτυχαν την ει-
σαγωγή τους στα Ανώτατα και Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα είτε τελείωσαν 
τις σπουδές τους και έλαβαν το πτυχίο τους μέσα στο 2010. 

Το νέο έτος είναι επίσης και χρονιά εκλογών για την ανάδειξη νέου Διοικητικού 
Συμβουλίου το οποίο θα εκπροσωπεί τον Σύλλογο για τα επόμενα δύο χρόνια. Θα 
γίνει Διοικητικός και Οικονομικός απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. και κατόπιν 
θα γίνει η εκλογική διαδικασία. Βασική προϋπόθεση είναι η Ταμειακή ενημερότητα 
των μελών που θέλουν να ψηφίσουν καθώς επίσης και η υποβολή νέων υποψηφι-
οτήτων για μέλη τα οποία θα ήθελαν να εκλεγούν στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 
Είναι πολύ σημαντικό γεγονός η στελέχωση του Διοικητικού Συμβουλίου από νέα 
και σε ηλικία άτομα, αλλά και σε εμπειρία ενασχόλησης με τα κοινά. Είναι διαπι-
στωμένο πλέον ότι ο μέσος ηλικιακός όρος των μελών του Συλλόγου είναι πολύ 
υψηλός, γεγονός που κάνει επιβεβλημένη τη συμμετοχή και την εγγραφή νέων σε 
ηλικία μελών με κέφι και θέληση για βοήθεια, αλλιώς σε μερικά χρόνια ο Σύλλο-
γος θα πάψει να υπάρχει. 

Δ. Καστανιάς

Παριανός διαπρέπει
στο χώρο της μουσικής

Ο Στράτος Αντιπαριώτης ” Stan” είναι μόλις 23 χρονών και από 
τους πιο ελπιδοφόρους νέους στιχουργούς & τραγουδιστές. 

Μεγάλωσε στην  Πάρο απ΄ όπου και κατάγεται.
Ένας χρόνος πέρασε από την πρώτη του επαφή με το τραγούδι, 

που έγινε το Δεκέμβρη του 2009,όπου εμφανίζεται ως στιχουρ-
γός στη δισκογραφία με τους Vegas και το  “Γιατί”. http://www.
youtube.com/watch?v=xWcHRS5F1XM

Μόλις τον περασμένο Μάιο μας συστήθηκε όχι μόνο στιχουρ-
γικά, αλλά και ως  τραγουδιστής, συνοδεύοντας τον ράπερ Βο 
στο ρεφραίν με τη “silky” φωνή του στο πολύ αισιόδοξο τραγούδι 
“Θα θελα”. http://www.youtube.com/watch?v=WL0JDDm9DyY, 
ενώ, με την τρίτη στιχουργική του εμφάνιση ξεσήκωσε Ελλάδα & 
Ευρώπη με το “Last summer”  που ερμηνεύει ο Ν. Γκάνος, στο 
απόλυτο dance hit του φετινού καλοκαιριού που ακούγεται παντού και βρίσκεται στις 
πρώτες θέσεις των ραδιοφωνικών charts! http://www.youtube.com/watch?v=hdDK9
6Ije88&feature=related.

Πρόσφατα έντυσε στιχουργικά τη νέα μεγάλη επίσης dance επιτυχία του χειμώνα 
“Call me”, συνεργαζόμενος πάλι με το Claydee Lupa & Dimension-X , http://vimeo.
com/17525940 αλλά και το ‘’Κάνε με να τρελαθώ”, μαζί με τον Βο ο οποίος και το 
ερμηνεύει με την KristinaS. 

Συνεργάστηκε στο νέο άλμπουμ των Vegas ‘Season 2” με τον Sherif Francis τον El 
Zeraw και μαζί έφτιαξαν το « Φιλί» http://www.youtube.com/watch?v=pEqlZFEDZ9k.

Το κλείσιμο αυτής της χρονιάς του επιφύλασσε μια καταπληκτική συνεργασία με το 
Σάκη Ρουβά, όπου μαζί με τους Beetkraft  και το τραγούδι «Το άλλο σου μισό» συμ-
μετείχαν στο τελευταίο του άλμπουμ «Παράφορα», το οποίο και έγινε διπλά πλατινένιο 
μέσα σε μια εβδομάδα. http://www.youtube.com/watch?v=qOTeoURzuFc&feature=r
elated

Από τον περασμένο Οκτώβριο συγκαταλέγεται στο δυναμικό του Family The Label, 
ενώ αυτό τον καιρό βρίσκονται μαζί με τον Νίκο Βουρλιώτη “Nivo” και τους συνεργάτες 
του στο studio για τις ανάγκες νέων ηχογραφήσεων. 

Σ. Φ.

Η Ακαδημία Αθηνών τίμησε το συγγραφέα
Η. Χ. Παπαδημητρακόπουλο

Βραβείο για το έργο του
Βραβείο δι-

ηγήματος για 
το σύνολο του 
έργου του απέ-
νειμε η Ακα-
δημία Αθηνών 
στον συγγρα-
φέα Η. Χ. Πα-
παδημητρακό-
πουλο. 

Σ ύ μ φ ω ν α 
με τον Γενικό 
Γραμματέα της 
Ακαδημίας «το 
βραβείο διη-
γήματος για 
το σύνολο του 
έργου του, απονέμεται στον συγγραφέα Η. Χ. Παπαδημητρακόπουλο, διότι εκτός 
από εξαίρετος δοκιμιογράφος, καλλιέργησε τη δύσκολη τέχνη του διηγήματος και 
προσέφερε συλλογές που ξεχωρίζουν για τη γλώσσα τους (πλούσια και άκρως 
εκφραστική, κατά τα διδάγματα του Παπαδιαμάντη), την απλότητα των θεμάτων, 
την εντελώς αποδραματοποιημένη ανάπτυξή τους, την έμμεση ειρωνεία των χαρα-
κτήρων, αλλά και των καταστάσεων που δημιουργεί με πνευματώδη εφευρετικό-
τητα. Είναι ξεχωριστός τεχνίτης, όταν δημιουργεί μια ποιητική ατμόσφαιρα γεμάτη 
συγκίνηση με απλά μέσα, όπως ο μεγάλος εκείνος οδηγός μας της Σκιάθου…».

Η πανηγυρική συνεδρίαση της Ακαδημίας Αθηνών, κατά την οποία βραβεύτηκαν 
και άλλοι άνθρωποι του πνεύματος έγινε στις 28 Δεκεμβρίου 2010.

Στην  εκδήλωση παραβρέθηκαν ο Υπουργός Εσωτερικών Γιάννης Ραγκούσης και 
η τέως αντιδήμαρχος Πάρου 'Αννα Κάγκανη.

“Αγαπημένο μου
ημερολόγιο”

Ο Χορευτικός Όμιλος 
Νάουσας, θα υποδεχτεί 
το 2011 με την παράσταση 
της Θεατρικής Παιδικής 
Συντροφιάς «Αγαπημένο 
μου ημερολόγιο». Οι πα-
ραστάσεις θα δοθούν στην 
αίθουσα τους ΑΜΕΣ «ΝΗ-
ΡΕΑΣ» στις 21 και 22 Ια-
νουαρίου, στις 7.30 μ.μ. Τα 
εισιτήρια κοστίζουν 5 και 3 
ευρώ (παιδικό). 

Στις παραστάσεις θα γίνει 
και η κοπή της πρωτοχρο-
νιάτικης πίτας.

Τα μέλη της ομάδας «ΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ» διατηρούν σελίδα στο 
Facebook:http://www.facebook.com/home.php?sk=group_124174600975898&ap=1 

Κάλαντα
από τον Πολιτιστικό

Σύλλογο Προδρόμου
‘’ΣΚΟΠΑΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ’’ 

Γιορτή Αη Βασίλη
από το Σύλλογο Γυναικών
Νάουσας
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Κύριε Ανδρόνε, ακέφαλο είναι το Κέντρο Υγείας εφόσον δεν υπάρχει Πρόεδρος 
της Διοικούσας Επιτροπής. Ποιος κατευθύνει τη λειτουργία του;

Είμαστε σε μεταβατική περίοδο αναδιοργάνωσης των διοικητικών υπηρεσιών και 
στον τομέα της Υγείας, καθώς με την ένταξή μας στο Δήμο, καταργείται η Διοικούσα 
Επιτροπή. Περιμένουμε το Πολυνομοσχέδιο που αφορά sτη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ και 
τη συνάντηση για τη λειτουργία των μονάδων υγείας της Σύρου, μέσα στον Ιανουάριο.

Τι γίνεται τώρα;
Εκτελούμε τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις μας όπως ορίζονται από το παλιό 

οργανόγραμμα, εγώ εκτελώ τα καθήκοντά μου ως επιστημονικός Διευθυντής και για 
όλα τα υπόλοιπα θέματα, ενημερώνουμε τα αρμόδια θεσμικά όργανα και καθημερινά 
τη Διοίκηση του Νοσοκομείου Σύρου.

Τα προβλήματα είναι γνωστό, ότι είναι πάρα πολλά. Ας ξεκινήσουμε από τα 
αναλώσιμα. Υπάρχουν ελλείψεις;

Το σύστημα προμηθειών αναλώσιμων, ιατρικών και γενικής υγιεινής σε συνδυα-
σμό με την επιδείνωση των οικονομικών γενικότερα, έχουν οδηγήσει σε τακτικές 
ελλείψεις, όπως αυτοκόλλητα ηλεκτρόδια, φάρμακα, εξαρτήματα ορθοπεδικής και 
χειρουργικής χρήσης κ.λπ. Ευτυχώς, δείχνουν κατανόηση και μας υποστηρίζουν οι 
ασθενείς ή συγγενείς τους και οι τοπικοί φαρμακοποιοί, που μας διευκολύνουν. 

Οι ελλείψεις επίσης σε ιατρικό προσωπικό είναι αρκετές και σημαντικές. 
Υπάρχει λύση;

Σ’ ένα βαθμό ναι. Ολοκληρώνεται η διαδικασία διορισμού γιατρού Γενικής Ιατρικής 
στο Πολυδύναμο Ιατρείο της Νάουσας. Πρόκειται για το γιατρό Κων/νο Κογιώνη που 
θα έρθει το αργότερο έως τις 2 Φεβρουαρίου. Εγώ προσωπικά είχα επαφή με τους 
κριτές της αρμόδιας επιτροπής για το διορισμό Παιδιάτρου το αργότερο έως το τέλος 
Φεβρουαρίου, ενώ από τις 3 Ιανουαρίου συγκαταλέγεται στο δυναμικό μας ο ιατρός 
επί θητεία  κ. Ξένος (αγροτικός γιατρός) και περιμένουμε από τη Σύρο σύντομα έναν 
ακόμη αγροτικό γιατρό. 

Πόσοι αγροτικοί γιατροί έχουν φύγει;
Από τον περασμένο Αύγουστο έχουν φύγει έξι γιατροί, ενώ μία ακόμη αγροτική 

γιατρός έχει άδεια κύησης. Έχουν μείνει πέντε γιατροί και ένας ο κ. Ξένος έξι. Το απο-
τέλεσμα είναι να μην μπορούν να καλυφθούν καθημερινά τα Πολύ-ιατρεία, αλλά και 
τα ιατρεία στα χωριά. Έτσι, έχουμε 2 φορές την εβδομάδα κάλυψη των Πολύ-ιατρείων 
Νάουσας και Μάρπησσας και από μία φορά την εβδομάδα των ιατρείων στα υπόλοιπα 
χωριά. 

Σε ότι αφορά στις εφημερίες;
Η έλλειψη αγροτικών γιατρών, προκαλεί αδυναμία στον ορισμό γιατρού που να συ-

νοδεύει τα βαριά περιστατικά κατά τις διακομιδές, γιατί μένει ακάλυπτο το Κέντρο 
Υγείας. Όμως, με απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου Σύρου (5/1/2011), αλλάζει 
πλήρως ο τρόπος διεξαγωγής εφημεριών των γιατρών Γενικής Ιατρικής. Με τη συ-
γκεκριμένη απόφαση καταργούνται οι ενεργείς εφημερίες των Γενικών Γιατρών. Και 
εξηγώ: Με βάση το νόμο 3896/2010, οι γιατροί Γενικής Ιατρικής λαμβάνουν μηνιαία 
αποζημίωση που αντιστοιχούσε σε 4 ενεργείς εφημερίες και σε τρεις εφημερίες ετοι-
μότητας. Με την απόφαση του Διοικητή του Νοσοκομείου της Σύρου οι γιατροί Γενικής 
Ιατρικής θα πραγματοποιούν 10 – 11 εφημερίες ετοιμότητας, ενώ για τον Ιανουάριο θα 
έχουμε τη συνεργασία και των δύο γιατρών της Αντιπάρου και έτσι στις εφημερίες θα 
καλύπτεται καθημερινά η παρουσία γιατρού Γενικής Ιατρικής στο Κ.Υ Πάρου. 

Λύνεται το πρόβλημα;
Σε ένα βαθμό, ναι. Θα υπάρξουν όμως αντιδράσεις από γιατρούς, γιατί με τις εφημε-

ρίες ετοιμότητας χάνουν κάποια προνόμια, όπως το ρεπό που δίνεται μετά από ενεργή 
εφημερία...

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού Ανάπτυξης Π. Ρήγα, στη Ζώνη Β’ 
περνούν μόνο οι εφημερίες των γιατρών και οι υπόλοιπες υπηρεσίες παραμένουν 
στη Ζώνη Γ’. Πως το σχολιάζετε;

Είναι πρόβλημα, γιατί ουσιαστικά αυτό σημαίνει περαιτέρω μείωση των αποζημιώ-
σεων των γιατρών όλων των βαθμίδων έως και 30% από τις εφημερίες. 

Μετά τη συνταξιοδότηση του κ. Αρκά δεν υπάρχει ούτε γυναικολόγος. Τι θα γίνει;
Έχουμε εισηγηθεί για γυναικολόγο, Ορθοπεδικό, για δεύτερο παιδίατρο και τρίτο 

γιατρό Γενικής Ιατρικής. Σε ότι αφορά όμως την αναγκαιότητα για παθολόγο, η απά-

ντηση που μας δόθηκε, είναι ότι επιστρέφει Αύγουστο με Σεπτέμβριο η κ. Αρχοντούλα 
Φράγκου.

Τι γίνεται με το ΕΚΑΒ όπου και εκεί υπάρχουν προβλήματα;
Σύμφωνα με το Οργανόγραμμα του Κ.Υ. υπάρχουν έξι θέσεις ΔΕ οδηγών ασθενοφό-

ρου. Αυτή τη στιγμή, από τις έξι θέσεις οι τρεις είναι κενές, ενώ από τις τρεις θέσεις 
που καλύπτονται, ενεργά ασκεί το επάγγελμα μόνο ο κ. Π. Πούλιος. Οι άλλοι δύο 
οδηγοί, για λόγους υγείας και με απόφαση της Διοίκησης Σύρου, εκτελούν καθήκοντα 
θυρωρού και γραμματείας. Εδώ να σημειώ-
σω, ότι από την 1η Ιανουαρίου τα εξέταστρα 
είναι 5 ευρώ.

Εν τω μεταξύ, επειδή το ΕΚΑΒ δεν έχει τρο-
ποποιήσει ή αναδιαμορφώσει το πρόγραμμα 
αναρρωτικών αδειών προσωπικού του πα-
ραρτήματος ΕΚΑΒ Πάρου και δηλώνει αδυ-
ναμία στην προσωρινή τους αντικατάσταση, 
δίνοντας παράλληλα τις άδειες του 2009 σε 
άλλους δύο οδηγούς του ΕΚΑΒ, έχουν δημι-
ουργηθεί 32 κενά στις βάρδιες του προγράμ-
ματος λειτουργίας του ΕΚΑΒ Πάρου. Εμείς 
προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τη λειτουρ-
γία του με τη συμμετοχή του κ. Πούλιου στο 
πρόγραμμά του, ο οποίος όμως εκτελεί και 
χρέη θυρωρού. Γι’ αυτό κάνουμε έκκληση στη 
Διοίκηση του ΕΚΑΒ, να προχωρήσει σε πραγματικά μέτρα επίλυσης του προβλήματος. 
Ζητάμε να ενισχύσει το ΕΚΑΒ Πάρου με ένα πλήρωμα (οδηγό + διασώστη) και με 
έναν ακόμη διασώστη που θα συνοδεύει τον κ. Πούλιο. Να σκεφτείτε, ότι οι οργανι-
κές θέσεις του ΕΚΑΒ είναι 11 και καλύπτονται σήμερα οι 8. Όλες αυτές οι ελλείψεις, 
οδηγούν στις 32 κενές βάρδιες, που για να καλυφθούν στο βαθμό που είναι εφικτό, 
δεν μπορούν να εφαρμοστούν για τους οδηγούς και τους διασώστες οι όροι ασφαλείας 
που ισχύουν για το ΕΚΑΒ και ασφαλώς και για τον οδηγό του Κ. Υ. τον κ. Π. Πούλιο, 
του οποίου, σε διάστημα 48 ωρών του επιβάλλονται τρεις  8ωρες βάρδιες, εξοντωτικές 
αφού μπορεί να είναι υπηρεσία πρωί και νύχτα ή απόγευμα – νύχτα- πρωί, επί τρεις 
ή και 4 ημέρες συνέχεια. 

Κάτι πρέπει να γίνει προφανώς;
Στις 7 Ιανουαρίου ενημερώσαμε για πολλοστή φορά για την όλη κατάσταση, τη Διοί-

κηση του Νοσοκομείου Σύρου και τα Κεντρικά του ΕΚΑΒ. Έτσι, με απόφαση του Δ.Σ. 
του Νοσοκομείου της Σύρου, από τις 12 Ιανουαρίου και για 15 ημέρες, αποσπάστηκε 
οδηγός ασθενοφόρου από το Νοσοκομείου Σύρου. 

Γνωρίζετε κάτι για το Υγειονομικό αεροσκάφος;
Τα κενά της νομοθεσίας που πρέπει ν’ αντιμετωπιστούν, όπως και το διαδικαστικό 

πλαίσιο κάλυψης των πτήσεων με γιατρό, καθώς και η εξακρίβωση των ιατρικών κρι-
τηρίων που κάνουν αποδοτική και από επιστημονικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς 
όρους την εκάστοτε αεροδιακομιδή, έχουν μεταθέσει για το Φεβρουάριο του 2011 
την ενεργοποίηση όλου του μηχανισμού συντήρησης και γενικότερα λειτουργίας του 
αεροσκάφους. 

Μέτρα Σήμερα!
Αύριο θα είναι αργά

Εκρηκτικά τα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας

για MENU;

τιµοκατάλογοι   σουβέρ   σουπλά   θήκες µαχαιροπίρουνων

Μόνο στο...

Επειδή σηµασία έχει
...πώς το σερβίρεις!

mexican
food pizza SCOPA

2 2 8 4 0  5 3 5 5 5

coffeeholic

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ν’ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΛΥΣΕΙΣ
συνέχεια από σελ.1

Γαμπριέλ Ανδρόνε:

Θεσμός επιβράβευσης
Την επιβράβευση των καλύτερων υπαλλήλων και συνεργατών του Κ.Υ., στοχεύει 
να καταστήσει ως θεσμό ο Επιστημονικός Δ/ντής Γαμπριέλ Ανδρόνε. Στοχεύει να 
εφαρμόσει, στο πλαίσιο καλύτερης λειτουργίας του Κ.Υ., έναν θεσμό προβολής 
του υπαλλήλου του μήνα και στο τέλος κάθε χρόνου, τον υπάλληλο της χρονιάς.

Κρίνοντας όπως αναφέρει, ηθικά και δεοντολογικά και σεβόμενος τους κανόνες 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, εκτιμά ότι ξεχώρισαν για την προσφορά τους 
το 2010 οι γιατροί: Βερυκοκάκη Νταϊάνα, Γεωργούδης Μιχαήλ, Καλιού Μαρία, 
Κοκκινίδης Ιωάννης, Καλέντη Μαρίνα, Μπάιλας Γεώργιος, Μηλιαράκη Μα-
ριάννα, Πατέλης Βασίλειος, Μπουρλή Αικατερίνη, Μανωλάκης Ηλίας, Σάββα 
Ειρήνη, Σιμιτζή Ελευθερία, Τρέζου Χρυσούλα, η νοσοκόμα Δήμα Δήμητρα, οι 
θυρωροί: Τριαντάφυλλος Παναγιώτης και Τζώρτζης Κων/νος και ο υπάλληλος 
του ΕΚΑΒ Λαζούρας Σπυρίδων. 

Υπάλληλος της χρονιάς που μας πέρασε αναδείχτηκε ο οδηγός του Κέντρου 
Υγείας Πούλιος Πέτρος. 
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Σε καλό κλίμα η ορκωμοσία
του νέου Δημοτικού Συμβουλίου 

Δυναμική εκκίνηση
Σε μια λιτή τελετή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε την Παρα-

σκευή 31 Δεκεμβρίου η ορκωμοσία του νέου Σώματος από τον Μητροπολίτη 
Παροναξίας Καλλίνικο. Δήμαρχος και όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, έδωσαν 
θρησκευτικό όρκο πλην του κ. Ροκονίδα, ο οποίος απουσίαζε δικαιολογημένα 
και με επιστολή του προς τον Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάννη, ζήτησε η ορκωμοσία 
του να γίνει από το Δήμαρχο και να έχει πολιτικό χαρακτήρα γιατί όπως εξηγεί: 
«Αυτή η στάση πηγάζει από τη θέση μας για το διακριτό ρόλο πολιτικής και 
θρησκευτικού συναισθήματος». Ζήτησε επίσης, στο πρακτικό της ορκωμοσίας 
να προστεθεί η πρόταση ότι «υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα του λαού», διευ-
κρινίζοντας ότι αυτό «αποτελεί δέσμευση και κριτήριο για τη δράση μας εντός 
και εκτός των οργάνων της τοπικής διοίκησης».

Ο κ. Μανώλης Γλέζος δέχτηκε το θρησκευτικό όρκο με τη σημείωση: «ορκίζεται 
στο Σύνταγμα και στους νόμους εκείνους, οι οποίοι δεν αντίκεινται σ’ αυτό». Όπως 
διευκρίνισε αργότερα απαντώντας σε ερώτηση της ΦτΠ, ζήτησε τη συγκεκριμένη δι-
ευκρίνηση γιατί εκτιμά ότι ο «Καλλικράτης» προσβάλει βάναυσα το Σύνταγμα. Έδωσε 
δε, θρησκευτικό όρκο, γιατί όπως είπε, η συντριπτική πλειοψηφία των Παριανών, τους 
οποίους εκπροσωπεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι. 

Η τελετή κύλισε ομαλά με τις ευχές από τον Μητροπολίτη για τη νέα θητεία, ο οποίος 
τους υπενθύμισε τα λόγια του Χριστού: «ήλθα για να διακονήσω και όχι να διακονη-
θώ» και προσέφερε την εικόνα της Παναγίας, λέγοντας: «τα έργα σας να είναι προς το 
συμφέρον του Παριανού λαού». 

Στα έργα αναφέρθηκε ο Δήμαρχος, ο οποίος τόνισε, ότι παρά την οικονομική κρίση, 
οι προϋποθέσεις είναι ευοίωνες για την Πάρο και αυτό γιατί η εταιρία ΕΓΝΑΤΙΑ ανα-
λαμβάνει την υλοποίηση των έργων: 2Ο Γυμνάσιο Παροικιάς, επέκταση 2ου Δημοτικού 
σχολείου Παροικιάς, ολοκλήρωση αλιευτικού καταφυγίου Νάουσας, ενώ εντάχθηκαν 
στο ΕΣΠΑ το Νηπιαγωγείο Μάρπησσας, το Νηπιαγωγείο Αγκαιριάς, και αναμένεται να 
ενταχθεί το έργο αποκατάστασης των μύλων κοντά στο Δημαρχείο, αποχέτευση Αγκαι-
ριάς – Κώστου – Λευκών, Πολιτιστικό Κέντρο Παροικιάς. Μάλιστα, για την αποχέτευση 
και το Πολιτιστικό Κέντρο, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Π. Ρήγας, ο οποίος παρίστατο 
στην ορκωμοσία, πρόσθεσε ότι με παρέμβαση του υπουργού Γ. Ραγκούση και την 
κοινή υπογραφή Ρέππα – Ρήγα τα έργα θα προχωρήσουν άμεσα. Τόνισε επίσης, ότι 

μέσα στο 2011 θα υπάρξουν αποτελέσματα για τα δύο 
μεγάλα έργα, όπως το νοσοκομείο και το αεροδρόμιο, 
σημειώνοντας ότι θα είναι αρωγός στο έργο τους. Σε 
επιστολή του άλλωστε προς το Δημοτικό Συμβούλιο 
και τα μέλη των Τοπικών Κοινοτήτων και ο υπουργός 
Εσωτερικών Γ. Ραγκούσης τονίζει ότι «το υπουργείο 
θα είναι σε στενή συνεργασία μαζί τους». 

Ακόμη, έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ τον περασμένο 
Δεκέμβριο και θα εκτελεστούν από τη ΔΗΠΕ το κτιρι-
ακό του Πολυδύναμου Ιατρείου της Νάουσας (30.000) 
και ο εξοπλισμός (120.000 ευρώ), καθώς και το κτιρι-
ακό του Πολυδύναμου Ιατρείου Μάρπησσας (150.000 
ευρώ ) και ο εξοπλισμός (125.000 ευρώ).

Ως έτος δημιουργίας και ελπίδας χαρακτήρισε το 
2011 η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Γρηγο-
ρία Πρωτολάτη και έκανε λόγο για αλληλεγγύη και 
κοινή πορεία, ώστε να ευοδωθούν οι στόχοι και να λυθούν τα προβλήματα.

Ο επικεφαλής της Κίνησης Πολιτών Πάρου Μανώλης Γλέζος τόνισε ότι τα προβλή-
ματα είναι κοινά για όλους και εξέφρασε την ελπίδα πως δεν θα παρασυρθούν από 
αντιπαλότητα όπως έγινε προεκλογικά και πως όλοι θα εργαστούν για το καλό της 
Πάρου με μοναδικό κριτή τον Παριανό λαό, που θ’ αποφασίζει για τον εαυτό του.

Εκλογή Προεδρείου Δ.Σ. και Επιτροπών

Νέο ξεκίνημα
με νέους ανθρώπους

Νέο ξεκίνημα του Δήμου Πάρου με νέους ανθρώπους στο Δημοτικό Συμβούλιο και 
σε θέσεις, μέσα στο δύσκολο οικονομικά περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί από τη 
γενικότερη οικονομική κρίση.

 Την Κυριακή 2 Ιανουαρίου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, έγινε η εκλογή 
των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονο-
μικής  Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο κ. Βλαχογιάννης, αφού ευχαρίστησε τον κ. Αρκά για την «απόλυτα πετυχημένη θη-
τεία του» και με γνώμονα το μήνυμα, όπως είπε, των εκλογών για αλλαγή προσώπων, 
πρότεινε, έχοντας τη σύμφωνη γνώμη όλης της παράταξης, τον κ. Κοντό για τη θέση 
του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου. Η παράταξη της κ. Πρωτολάτη πρότεινε 
επίσης ομόφωνα για τη θέση του Αντιπροέδρου, τον κ. Γ. Ξένο, για τον οποίο ο κ. Βλα-
χογιάννης ζήτησε να στηριχθεί και από τη συμπολίτευση, ενώ τη θέση του γραμματέα 
δεν αποδέχτηκαν οι επικεφαλής των άλλων δύο παρατάξεων, ο μεν κ. Ροκονίδας γιατί 
«είναι αξίωμα που δεν έχει αρμοδιότητα», ο δε κ. Γλέζος γιατί «αδυνατεί λόγω υπο-
χρεώσεων». Έτσι, προτάθηκε για τη θέση η κ. Μαρία Χανιώτη. Προτάθηκαν επίσης 
και τα μέλη για τις δύο Επιτροπές και από τις ψηφοφορίες (ψήφισαν 26 άτομα) που 
ακολούθησαν εξελέγησαν: 

Προεδρείο Δημοτικού Συμβουλίου 
Πρόεδρος: Λουίζος Κοντός με 17 ψήφους
Αντιπρόεδρος: Γεώργιος Ξένος με 19 ψήφους
Γραμματέας: Μαρία Χανιώτη με 17 ψήφους
Οικονομική Επιτροπή:

Τακτικά μέλη: Πρόεδρος Χρ. Βλαχογιάννης, Στ. Γαβαλάς, Ν. Ραγκούσης, Π. Ρούσ-
σος, Π. Κουτσουράκης,  Άγγ. Πατέλης, Γ.  Μπαφίτης.

Αναπληρωματικά μέλη: Φρ. Βελέντζας, Μαρία Τριβυζά, Γ. Λουκής, Κ. Ροκονίδας, Γ. 
Καρατζάς.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
Τακτικά μέλη: Πρόεδρος Χρ. Βλαχογιάννης, Δ. Αντιπαριώτης, Άννα Κάγκανη, Στ. 

Φραγκούλης, Μαρία Χανιώτη., Γ. Ραγκούσης, Β. Πετρόπουλος. 
Αναπληρωματικά μέλη: Μαρουσώ Φραγκούλη, Αντ. Αρκάς, Χρ. Μοστράτος. Εμμ. 

Γλέζος, Ζαχ. Ρούσσος.
Τις θέσεις των Αντιδημάρχων κατέλαβαν: Ο κ. Μάρκος Κωβαίος, η κ. Μαρουσώ 

Φραγκούλη και ο κ. Παναγιώτης Κουτσουράκης.
Ατυχής η παρθενική εμφάνιση Πρωτολάτη
Από δύο ατοπήματα χαρακτηρίστηκε η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δη-

μοτικού  Συμβουλίου  και  των μελών της Οικονομικής  Επιτροπής και της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής. Η επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Γρηγορία Πρωτολάτη εξέ-
φρασε την άποψη ότι θα έπρεπε να ληφθεί απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για 
το αν η συγκεκριμένη συνεδρίαση θα έπρεπε να είναι ανοιχτή. Απέρριψε μετά βδε-
λυγμίας την πρόταση ο Δήμαρχος Χρ. Βλαχογιάννης, εξηγώντας ότι πέρα από τη δια-
φάνεια και τη δημοκρατία, είναι πλέον θεσμός οι ανοιχτές συνεδριάσεις του Δ.Σ., για 
να συμπληρώσει ο Μ. Γλέζος ότι σε αντίθετη περίπτωση καταργείται ο «Καλλικράτης» 
και το ζήτημα να κλείσει με τη λέξη «σωστά» του Κ. Ροκονίδα. Η απόφαση τελικά για 
ανοιχτή διαδικασία ήταν ομόφωνη. 

Η κ. Πρωτολάτη όμως αν και νομικός, «πιάστηκε» και… αδιάβαστη. Κατά τη διαδι-
κασία εκλογής προσώπων στο προεδρείο και για το ποια παράταξη προτείνει και πότε, 
επέμεινε ότι η πλειοψηφία δικαιούται να προτείνει το πρόσωπο για τη θέση του γραμ-
ματέα, ενώ με βάση τον "Καλλικράτη" το δικαίωμα αυτό το έχει η μείζονα πλειοψηφία, 
διαβάζοντας μάλιστα και άρθρο του Καλλικράτη σε... λάθος σελίδα. Ο Δήμαρχος υπο-
χρεώθηκε να διαβάσει το συγκεκριμένο για τη διαδικασία άρθρο στη σωστή σελίδα 17, 
την οποία της υπέδειξε και ο κ. Ροκονίδας και έτσι έληξε και αυτό το ζήτημα.

Με παρέμβαση Ρήγα παραμένουν στη Ζώνη Γ’
το Νοσοκομείο Σύρου και τα Κέντρα Υγείας Κυκλάδων

Μόνο οι εφημερίες στη Ζώνη Β’
Διευθετείται, εντός του Ιανουαρίου, το πρόβλημα των εφημεριών των γιατρών 

του Νοσοκομείου της Σύρου και των εποπτευομένων από αυτό υγειονομικών μο-
νάδων, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υφυπουργού Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας Π. Ρήγα.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρεται πως η «αλλαγή που επήλθε με το άρθρο 34 του 
Νόμου  3896/2010 και κατέταξε το Νοσοκομείο της Σύρου και τις εποπτευόμε-
νες από αυτό υγειονομικές μονάδες στη Β΄ Ζώνη (από τη Ζώνη Γ΄), αφορά μόνο 
το καθεστώς των εφημεριών. Δεν αφορά στις υπόλοιπες ευνοϊκές ρυθμίσεις που 
ισχύουν στις εν λόγω υγειονομικές μονάδες, ως προς τις οποίες εξακολουθούν να 
παραμένουν στην Γ΄ Ζώνη».

Η διευκρίνιση αυτή έγινε σε συνάντηση που είχε ο Υφυπουργός Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  Π.  Ρήγας, διαδοχικά με το σύνολο της πολιτι-
κής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας (τον Υπουργό, κ. Α. Λοβέρδο, τον Υφυπουργό, 
κ. Μ. Τιμοσίδη και το Γενικό Γραμματέα, κ. Ν. Πολύζο), στην οποία αναλύθηκε 

εκ μέρους του το πρόβλημα που δημιουργούν αυτού του είδους οι «οριζόντιες» 
αποφάσεις στο νησιωτικό χώρο και επισημάνθηκαν οι δυσλειτουργίες και οι στρε-
βλώσεις που προκαλούνται στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας στα νησιά μας.

Τόσο ο Υπουργός, όσο και ο Υφυπουργός Υγείας κατανόησαν και αναγνώρισαν 
το μέγεθος του προβλήματος και ανέλαβαν τη δέσμευση με υπουργική τροπολογία 
που θα ενσωματώσουν στο Πολυνομοσχέδιο για τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ – που 
θα εισαχθεί και θα ψηφισθεί από τη Βουλή τον Ιανουάριο του 2011 – να αντιμετω-
πίσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα.  Παράλληλα, με πρωτοβουλία του Υφυπουρ-
γού, κ. Ρήγα, θα οργανωθεί στη Σύρο – εντός του μηνός Ιανουαρίου – συνάντηση 
με θέμα τη λειτουργία των Μονάδων Υγείας στις Κυκλάδες, με την παρουσία της 
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας και των τοπικών φορέων που σχετίζο-
νται με το θέμα. 

Για το συγκεκριμένο ζήτημα κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής Κυκλά-
δων της Ν.Δ. Γ. Βρούτσης, ο βουλευτής Κυκλάδων του ΠΑΣΟΚ Γ. Παπαμανώλης  
συναντήθηκε με τον κ. Ρήγα για το ίδιο θέμα, ενώ αντιπροσωπεία της παράταξης 
«Πολίτες Κόντρα στον Καιρό» αποτελούμενη από τους Περιφερειακούς Συμβού-
λους Νίκο Συρμαλένιο και Παύλο Χρυσαφίδη, τον Γρηγόρη Μισκεδάκη και τη Μα-
ρίνα Μακρή, επισκέφθηκαν την Τρίτη 4 Ιανουαρίου το Νοσοκομείο Σύρου, όπου 
είχαν διαδοχικές συναντήσεις με τον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας Μιχάλη 
Ζόρπα και τον Πρόεδρο της Ένωσης Ιατρών Νομαρχιακού Νοσοκομείου Σύρου 
(Ε.Ι.Ν.ΝΟ.Σ.) Αλέξανδρο Λημναίο, προκειμένου να ενημερωθούν για την όλη κα-
τάσταση.
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Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ 
του Παναγιώτη Ρήγα
Υφυπουργού Οικονομίας Περιφερειακής Ανάπτυξης 
και Ανταγωνιστικότητας,

2011, το κατώφλι μιας νέας εποχής
«Τούτη η Πρωτοχρονιά δεν ήταν σαν τις προηγούμενες», ήταν οι 
κουβέντες με τις οποίες με υποδέχτηκε ένας υπερήλικας, σε ένα 
από τα φιλανθρωπικά ιδρύματα της Σύρου που –όπως κάθε χρό-
νο- επισκέφτηκα για να ευχηθώ «καλή χρονιά» στο προσωπικό 
και τους ηλικιωμένους που φιλοξενούνται εκεί. 
Είναι βέβαιο, ότι ο παππούς είχε δίκιο. Με μια απλοϊκή φράση 
του, περιέγραψε την πραγματικότητα, αλλά και το κλίμα, την ατμό-
σφαιρα και το συναίσθημα που κυριαρχούσε στην καρδιά και το 
μυαλό των περισσοτέρων Ελλήνων τις ημέρες των γιορτών. Ένα 
συναίσθημα περίεργο και για τους περισσότερους – κυρίως τους 
νέους- πρωτόγνωρο. Αγωνία, ανασφάλεια και αβεβαιότητα για τις 
μέρες που έρχονται. Εκνευρισμός, σύγχυση, αλλά και απορία για 
όσα συμβαίνουν στη χώρα μας. Αγανάκτηση και οργή για όσους 
και ό, τι  έφταιξε. Και μια απεγνωσμένη προσπάθεια να βρεθεί 
σανίδα σωτηρίας. Να γαντζωθούμε από μια υποψία ελπίδας ότι τα 
άσχημα δε θα είναι παντοτινά. 
Όμως, οι «χονδρέμποροι» του φόβου, που κατοικοεδρεύουν και 
κουμαντάρουν τα ηλεκτρονικά –κυρίως- μέσα ενημέρωσης, δε 
δείχνουν έλεος. Ηδονίζονται να καταστροφολογούν, να σκορπούν 
πανικό και τρόμο, διαμορφώνοντας μια «οργουελική» ατμόσφαι-
ρα.
 Τίποτα δεν άλλαξε, ακόμα και τις μέρες των γιορτών. Οι κήρυκες 
της μαυρίλας, της καταχνιάς και της απαισιοδοξίας συνέχισαν το 
έργο της υπονόμευσης του ηθικού και της εξάντλησης της αντο-
χής των Ελλήνων πολιτών.
Δεν υπάρχει, λοιπόν, σωτηρία; Μπήκαμε σε μια χρονιά που οδηγεί 
αναπόφευκτα στον γκρεμό, τη χρεωκοπία και τον αφανισμό μας;
Βολικό, για όσους μας θέλουν γονατισμένους, άβουλους, παραι-
τημένους και με χαμηλή αυτοεκτίμηση. Όμως, η ώρα της χρεω-
κοπίας και της κατάρρευσης έμεινε πίσω στο 2010. Ήταν πέρυσι 
το Μάιο, που η Ελλάδα βρέθηκε με το ένα πόδι στο γκρεμό. Όταν 
έπρεπε να εξοφληθούν χρέη 19 δις ευρώ, άμεσα απαιτητά και 
ουδείς μας δάνειζε και ταυτόχρονα τα δημόσια ταμεία δε διέθεταν 
ρευστό για να καλύψουν τις ανάγκες του επόμενου μήνα.
Από την ώρα εκείνη μέχρι σήμερα, μεσολάβησαν πολλά, πάρα 
πολλά. Τόσα, όσα δεν είχαν γίνει τα 36 χρόνια της Μεταπολίτευ-
σης. Δημιουργήθηκε, για πρώτη φορά για χώρα της ευροζώνης, 
ο μηχανισμός στήριξης, προκειμένου -υπό αυστηρότατες και 
σκληρότατες προϋποθέσεις και όρους- να δανείσει την Ελλάδα 
με το κολοσσιαίο ποσό των 110 δις ευρώ. Όσα συμφωνήθηκαν, 
στο πλαίσιο της δανειακής αυτής σύμβασης, υποχρέωσαν την κυ-
βέρνηση να προχωρήσει σε μέτρα πρωτόγνωρης δημοσιονομικής 
αυστηρότητας.
Η ανάγκη της άμεσης και δραστικής μείωσης του ελλείμματος 
υποχρέωσε σε συμπίεση του κόστους λειτουργίας του δημοσίου, 
με άμεσες επιπτώσεις σε μισθούς και συντάξεις. 
Για πρώτη φορά, εδώ και αρκετά χρόνια, ο ευδαιμονισμός, ο εφη-
συχασμός και η αλόγιστη σπατάλη στον ιδιωτικό και το δημόσιο 
τομέα κλονίζονταν συθέμελα.
Απλές, αλλά βασικές, αρχές και έννοιες, που τις είχαμε εξοστρα-
κίσει - ως ενοχλητικές – από τον οικονομικό και κοινωνικό μας 
βίο, άρχισαν να επανεμφανίζονται. Ξαναμιλήσαμε για παραγωγι-
κότητα, για διαφάνεια, για ανταγωνιστικότητα, για αξιοκρατία. Και 
όχι μόνο μιλήσαμε, αλλά -έστω και καθυστερημένα- τις ενσωμα-
τώσαμε στις πολιτικές και στις θεσμικές μας λειτουργίες.
Αντικειμενικότητα και διαφάνεια στις προσλήψεις του δημόσιου 
τομέα. Αξιοκρατία στην ιεραρχική εξέλιξη των υπάλληλων. Διαύ-
γεια στη διαχείριση δημόσιας εξουσίας και δημόσιου χρήματος, 
με πλήρη ενημέρωση όλων των πολιτών.
Ανατροπή των ξεπερασμένων μοντέλων εξουσίας με την εφαρμο-
γή του Καλλικράτη.
Τα μέτρα της δημοσιονομικής εξυγίανσης, μαζί με τις αλλαγές στο 
ασφαλιστικό, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις σταθεροποίησης 
της κατάστασης και αποφυγής του ολοκληρωτικού εκτροχιασμού 
της Οικονομίας. 
Η απάντηση στην κρίση, προφανώς, δε στοιχειοθετείται μόνο από 
τα μέτρα που πάρθηκαν το 2010. Κυρίως, η έξοδος από την κρίση 
δεν επιτυγχάνεται με αυτά. Το εθνικό μας σχέδιο για το μέλλον 
δεν μπορεί και δεν είναι η δανειακή σύμβαση με την τρόικα.
Η νέα χρονιά αποτελεί την αφετηρία εφαρμογής ενός ολοκληρω-
μένου σχεδίου, στο οποίο κυριαρχεί η στρατηγική της ανάπτυξης.
Με στοχευμένες πολιτικές και νομοθετικές πρωτοβουλίες, επιδι-
ώκεται η επανεκκίνηση της Οικονομίας, ο περιορισμός της ύφε-
σης και η είσοδος της χώρας σε αναπτυξιακή τροχιά.
Ο νέος επενδυτικός νόμος, το ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης, το ταμείο για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, ο νέος 
νόμος για την ανταγωνιστικότητα, η απλοποίηση των διαδικασι-
ών για την ίδρυση και λειτουργία μεταποιητικών επιχειρήσεων, η 
απλούστευση της αδειοδότητησης των τεχνικών επαγγελμάτων, τα 
επιχειρηματικά πάρκα, η αλλαγή στο καθεστώς των περιβαλλοντι-
κών αδειοδοτήσεων, η νέα νομοθεσία για την παραγωγή μελετών 
και δημοσίων έργων, η απελευθέρωση των «κλειστών» επαγγελ-
μάτων, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, σηματοδοτούν τις νέες δι-
αρθρωτικές αλλαγές, που θα επέλθουν μέσα στο πρώτο εξάμηνο 
του 2011. Όλα τα παραπάνω συγκροτούν μια σύγχρονη, συνεκτική 
και ολοκληρωμένη στρατηγική εξόδου της χώρας από την κρίση.
Το 2011 είναι το κατώφλι μιας νέας εποχής για την πατρίδα μας. Η 
ελπίδα και η αισιοδοξία, μαζί με την αυτοεκτίμηση και την αξιοπι-
στία, θα επιστρέψουν και πάλι στη χώρα μας και στις καρδιές των 
Ελλήνων. Ευτυχισμένο το 2011! Μπορεί να είναι!

Χρήστος Βλαχογιάννης: 

«Με τόλμη στην 
πρόκληση της νέας 
μεταρρύθμισης» 

Δεν δέχεται την παρατήρηση «ίδια πρόσωπα» και πάλι 
στο Δήμο, γιατί όπως τονίζει, τα πρόσωπα αυτά, πήραν 
πρόσφατα την έγκριση του Παριανού λαού και επιπλέον 
η εμπειρία που διαθέτουν είναι απαραίτητη στη συγκε-
κριμένη φάση. Όμως η αλλαγή σε πρόσωπα, αν εξαιρέ-
σουμε δυο τρεις περιπτώσεις, είναι σημαντική και είναι 
ένας συνδυασμός του νέου με το παλαιό και έμπειρο 
στελεχικό δυναμικό.

Νέο ξεκίνημα κ. Βλαχογιάννη, πως το αντιμετωπίζετε;
Βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας νέας κρίσιμης δη-

μοτικής περιόδου, που θα διαρκέσει έως τις 31/8/2014. 
Και λέω κρίσιμη, γιατί, η εφαρμογή του προγράμματος 
«Καλλικράτη», είναι ένα τόλμημα. Είναι μια προκλητική 
μεταρρύθμιση, αλλά ταυτόχρονα είναι και απαιτητική, 
γιατί βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής κρίσης και οι 
ΟΤΑ έχουν οικονομικά προβλήματα (περίπου οι μισοί και 
πλέον ΟΤΑ είναι πολύ χρεωμένοι και θα μπουν σε πρό-
γραμμα εξυγίανσης), γι’ αυτό θα πρέπει να είμαστε πάρα 
πολύ προσεκτικοί.  Να κάνουμε χρηστή οικονομική διοί-
κηση και να βρούμε τρόπους, έτσι ώστε να μειώσουμε τις 
δαπάνες και ν’ αυξήσουμε τα έσοδα. Αυτό δεν σημαίνει 
ότι θα επιβληθούν νέοι φόροι, γιατί σε περίοδο οικονο-
μικής κρίσης είναι δύσκολο, η εγγύτερη προς τον πολίτη 
εξουσία να επιβάλει νέους φόρους, όταν το βαλάντιο των 
πολιτών δεν είναι εν αφθονία.

Οι πρώτοι στόχοι;
Βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο. Πρέπει να 

προσαρμοστούμε με τις νέες αρμοδιότητες και να καλύ-
ψουμε σε στελεχικό προσωπικό τους νέους τομείς και  
αρμοδιότητες με υπαλλήλους που θα έχουν εμπειρία, 
όπως ο τομέας Υγείας, Μεταφορών κ.λπ. Αυτό θα πρέπει 
να γίνει άμεσα, έως το τέλος του Ιανουαρίου. 

Από τα άτομα που επιλέξατε για τις δύο Επιτροπές 
(Οικονομική και Ποιότητας ζωής), εκτιμάτε ότι θα 
προχωρήσουν με καλά αποτελέσματα αυτά τα δύο 
σχήματα; 

Ναι, αλλοίμονο. Εγώ στελέχωσα τις διάφορες θέσεις 
και υπηρεσίες πιστεύοντας ότι μπήκαν άνθρωποι ικανοί, 
που να μπορούν ν’ ανταποκριθούν κατά τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τις θέ-
σεις τις οποίες θα υπηρετήσουν. Χωρίς αυτό να σημαίνει, 
ότι οι προηγούμενοι που ήσαν σε διάφορες θέσεις δεν 
ήσαν καλοί. Αλλά σε κάθε νέο ξεκίνημα, σαφώς θα πρέ-
πει να υπάρχει μια ανανέωση προσώπων και αυτός ήταν 
ο γνώμονας για τις διάφορες αλλαγές που έγιναν. 

Είπατε αλλαγή προσώπων. Στο νέο σχήμα όμως 
παραμένουν  ορισμένοι άνθρωποι, για τους οποίους 
κατηγορηθήκατε ότι χρησιμοποιείτε συνεχώς στο 
Δήμο, όπως ο κ. Γαβαλάς που μάλλον πηγαίνει στο 
Λ.Τ., η κ. Φραγκούλη. Αυτό δεν σημαίνει, ότι τα δύο 
αυτά πρόσωπα δεν έκαναν σωστά τη δουλειά τους, 
αλλά ο κόσμος απαιτούσε αλλαγή. Πιστεύετε ότι δεν 
θα υπάρξει πρόβλημα; 

Τα πρόσωπα που υπάρχουν σήμερα στο Δήμο, έχουν 
πάρει πρόσφατα την έγκριση των πολιτών της Πάρου και 
η ανανέωση αυτή στις νέες θέσεις θα τους δώσει καινού-
ρια ώθηση. Επιπλέον διαθέτουν και την εμπειρία τόσων 
χρόνων και πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν στα καθήκο-
ντά τους και θα είναι αποδοτικοί. Και επειδή αναφέρατε 

το όνομα του κ. Γαβαλά. Ναι, θ’ αναλάβει το Δ.Λ.Τ. γιατί 
είναι ο πλέον έμπειρος και αρκετά γνώστης του αντικει-
μένου, για ν’ ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του οργανι-
σμού και να γίνουν σημαντικά έργα. Δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει ότι το Δ.Λ.Τ. είναι ένα Νομικό πρόσωπο που 
έχει χρήματα και μπορεί να κάνει έργο. Έως και σήμερα 
δεν μπορούσε λόγω των γνωστών καταστάσεων του πα-
ρελθόντος και λόγω έλλειψης προσωπικού. Βέβαια αυτό 
ξεπεράστηκε σ’ ένα βαθμό, ενώ μετά τη μετάταξη στο 
Δήμο των δύο τεχνικών του Επαρχείου και την ενίσχυση 
της τεχνικής υπηρεσίας, θα βοηθήσουμε να γίνουν έργα 
που έχουν ήδη δρομολογηθεί, όπως είναι τα σκέπαστρα 
στο λιμάνι, η ανάπλαση της παραλιακής Παροικίας και οι 
πλωτές εξέδρες. 

Όσο για την κ. Μαρουσώ Φραγκούλη, συνυπολογίζο-
ντας όλες τις συγκυρίες, νομίζω πως γνωρίζει πολύ καλά 
τα προβλήματα της Παροικιάς και νομίζω, ότι σ’ αυτή τη 
φάση είναι απαραίτητη, γιατί θα μπορεί να συνεργαστεί 
και με τον πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας, ώστε να 
υπάρξει ο κατάλληλος συντονισμός και να προχωρήσου-
με.  

Ένα θέμα που τέθηκε από τους κατοίκους είναι οι 
κατακρημνίσεις. Δρυός, Γερμανικά, Αμπελάς κ.λπ. 
και όπως μου είπαν οι κάτοικοι από τα Γερμανικά η 
κατάσταση έχει γίνει ακόμη χειρότερη. Τι γίνεται;

Γι’ αυτά τα έργα ο Δήμος δεν χρηματοδοτείται μιας και 
δεν είναι στην αρμοδιότητά του. Είχαμε όμως υποβάλει 
αίτημα στην Κτηματική Υπηρεσία και μας απάντησαν ότι 
δεν εγκρίνουν την κατεπείγουσα διαδικασία, τουλάχιστον 
στα Γερμανικά, διότι έγιναν έργα που δεν ήσαν νόμιμα. 
Για την υπόθεση του Δρυού, ήδη έχει ανατεθεί μελέτη 
σε γραφείο, έχει υποβληθεί και εντός του μήνα θα περά-
σουμε στη δεύτερη φάση για να ολοκληρωθεί ο φάκελος 
και να υλοποιηθεί το έργο μέσα από τις δυνατότητες του 
Δήμου. Αλλά για το Δρυό η αρμόδια επιτροπή της Κτη-
ματικής Υπηρεσίας ενέκρινε επείγουσα διαδικασία, όχι 
όμως για τα Γερμανικά. 

Και τι γίνεται; Τα προσπερνάμε τα Γερμανικά. Θ’ 
αφήσουμε αυτή την κατάσταση μέσα στην καρδιά 
της Παροικιάς, με το μνημείο των Γάλλων έτοιμο να 
καταρρεύσει, δεν πρέπει κάτι να γίνει; 

Αγωνιζόμαστε να γίνει σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες. 
Κανένας όμως δεν μπορεί να είναι υπεράνω των νόμων. Όταν 
έγινε το αίτημα στην Κτηματική Υπηρεσία μας συνέστησαν 
μια διαδικασία που είναι πολύ χρονοβόρα. Πρέπει να πάρου-
με εγκρίσεις από 16 Υπουργεία. Εγώ είχα επαφή πρόσφατα 
με την κ. Δαμανάκη σε μια ημερίδα, της είπα ότι ένα από τα 
προβλήματα που έχουμε στο νησί είναι οι κατακρημνίσεις των 
αιγιαλών και ότι οι Δήμοι με το δικό τους προϋπολογισμό δεν 
μπορούν να καλύψουν αυτές τις ανάγκες. Ζήτησα να έχουμε 
μια συνάντηση μετά τις γιορτές να δούμε μήπως μπορού-
με να εντάξουμε τις δαπάνες για τις κατακρημνίσεις πε-
ριφερειακά της Πάρου σε κάποιο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.

συνέχεια από σελ.1

Βλαχογιάννης Δήμαρχος και
με απόφαση του Εκλογοδικείου

Σε εννέα ψηφοδέλτια από 16 μειώθηκε η διαφορά μεταξύ των δύο πρώτων 
παρατάξεων, σύμφωνα με την απόφαση του Εκλογοδικείου.

Ο Δήμαρχος χρ. Βλαχογιάννης δήλωσε: «Το δικαστήριο δεν εξέτασε την αντέν-
σταση της δικής μας παράταξης και αυτό, γιατί δεν άλλαξε το αποτέλεσμα.  Μειώ-
θηκαν μόνο οι ψήφοι από 16 σε εννέα. Και εφόσον δεν εξετάστηκε η αντένστασή 
μας, δεν ελέχθησαν και τα ψηφοδέλτια της Πάρος ΑΞΙΑ που υποστηρίζουμε ότι 
είναι άκυρα. Επίσης, η παράταξη η δική μας, δεν μπορεί να κάνει ένσταση κατά 
της απόφασης, γιατί δεν έχει έννομο συμφέρον, εφόσον, όπως είπα, δεν έχει 
αλλάξει το αποτέλεσμα των εκλογών. 

»Το αποτέλεσμα πάντως του Εκλογοδικείου για μένα ήταν πάντα δευτερεύου-
σας σημασίας. Γιατί, εμείς κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, σε πολλά 
εκλογικά τμήματα δεν είχαμε αντιπροσώπους. Εξάλλου, το βράδυ των εκλογών, 
δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από την πλευρά της Πάρος ΑΞΙΑ, που είχε αντι-
προσώπους σε όλα τα τμήματα, ούτε από αντιπρόσωπο άλλης παράταξης. Επομέ-
νως για μας το αποτέλεσμα είναι δεδομένο και όλα τα υπόλοιπα είναι υπεκφυγές 
για να δημιουργούνται εντυπώσεις και για να μεταφέρεται το ενδιαφέρον σε άλλο 
επίπεδο και όχι εκεί που πρέπει, που για μας είναι τα προβλήματα και η επίλυσή 
τους, μέσα σε πνεύμα συνεργασίας και όχι αντιπαλότητας». 
• Έως την ώρα που έκλεισε η εφημερίδα δεν λάβαμε το δελτίο Τύπου της κ. 

Πρωτολάτη, όπως μας είχε υποσχεθεί.

Το Κ.Υ.
στη Βουλή με 

ερώτηση
Στη Βουλή τα προβλήματα του 

Κέντρου Υγείας Πάρου με ερώτηση 
που κατέθεσαν οι βουλευτές του 
ΚΚΕ Σταύρος Σκοπελίτης, Βέρα 
Νικολαΐδου και Μπάμπης Χαραλά-
μπους προς τον Υπουργό Υγείας & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι τρεις 
βουλευτές αναλύουν την κατάστα-
ση που επικρατεί και ρωτούν τον 
υπουργό: τι μέτρα προτίθεται να 
πάρει, ώστε να διοριστούν άμεσα 
γιατροί και προσωπικό για τη λει-
τουργία του ΕΚΑΒ και να εξασφα-
λιστούν όλα τα απαραίτητα μέσα για 
τις θαλάσσιες τακτικές και επείγου-
σες διακομιδές ασθενών, αλλά και 
για τη μεταφορά των ασθενών μέσα 
στο νησί.

Επί του πιεστηρίου
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  & ΕΠΑΓ/ΓΕΛ. ΧΩΡΩΝ 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ, πωλείται οροφο-
διαμέρισμα νεόδμητο (2007) 3 
πλήρη υ/δ 108τ.μ. Β’ και Γ’ ορόφου 
διαμπερές 2 W.C., χώρος στάθ-
μευσης, φυσικό αέριο με ατομικό 
λέβητα φυσικού αερίου, αυτονομί-
α θέρμανσης, συναγερμός, πόρτες 
ασφαλείας, διπλά τζάμια, χωρίς 
ακάλυπτους και ημιυπέθριους 
χώρους. Τιμή: 190.000€. Τηλ.: 
6933432177, 6974241911, 210 
4175030. 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικία 120τ.μ. 
υπερυψωμένη, με τζάκι και μεγά-
λες βεράντες, ημιυπόγειο 140τ.μ. 
σε κτήμα 6 στρεμμάτων. Ελιές, 
πηγάδι και πολύ νερό. Τιμή ευ-
καιρίας. Τηλ.: 22840 53044, 22840 
52605.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται κτίριο και 
επιχείρηση ενοικιαζόμενων δω-
ματίων, πλήρως εξοπλισμένα και 
ανακαινισμένα. Τηλ.: 6936980095

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΙΠΕΡΙ, πωλούνται 
2 διαμερίσματα ισόγειο 45τ.μ. 
και 1ου ορόφου 48τ.μ. Τηλ.: 
6946378440, 210 8950247.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230τμ2, ά-
νετοι χώροι, 4 υπνοδωμάτια, 3 
μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, 
μεγάλη κουζίνα πλήρως εξοπλι-
σμένη, βεράντες, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, κή-
πος 810τμ2, πισίνα. 460.000€. 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΕΛΗΤΑΣ οικία 117τμ2 2 μεγάλες 
κρεατοκάμαρες, και έναν ξενώ-
να, 4 μπάνια, τζακούσι, σαλόνι, 
καλοριφέρ, πισίνα, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
320.000€. Εκπτώσεις ή ευκολί-
ες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΑΛΥΚΗ, πωλούνται 2 νεόκτι-
στες γκαρσονιέρες, 1ος όροφος 
50τ.μ. και ισόγειο 40τ.μ. με κρε-
βατοκάμαρα, σαλόνι-κουζίνα, 
μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι, κεντρι-
κή θέρμανση μόλις 100 μέτρα 
από την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, και-
νούργια πετρόχτιστη οικία 89τμ2, 
καλοριφέρ, πάρκινγκ, κήπος, 
πέργολες. 155.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.

paroshomes.livadas.de. Τηλ. 
6932285768

ΚΩΣΤΟΣ, πωλείται μονοκατοι-
κία 47τ.μ. στα τελειώματα, εντός 
οικισμού, με γκαράζ και με θέα 
βουνό. Τιμή: 95.000€. (Συζητήσι-
μη). Τηλ.: 6942036686.
ΠΑΡΟΙΚΙΑ -  ΘΕΣΗ ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ,  
μονοκατοικία 100τ.μ., συν 2 ξενώ-
νες και αποθήκη, βεράντες γύρο 
γύρο, κήπος 500τ.μ. περίπου, θέα 
Παρασπόρο. Τιμή: 165.000€ Ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768.

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρό-
χτιστη οικία 45τμ2 θέα θαλάσσης, 
μεγάλες βεράντες, πέργολες, 
καλοριφέρ, κήπος 85.000€ Εκ-
πτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
693228576

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τμ2 πετρόχτιστη, 
με κτήμα 1.366τμ2, βεράντες, κα-
λοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη 
μάντρα. 158.000€ Εκπτώσεις ή ευ-
κολίες δεκτές. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932-285768.

ΑΛΥΚΗ, ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ Α-
ΓΚΑΙΡΙΑ, πωλείται ανεγειρόμενη 
κατοικία 70τ.μ. Τηλ.: 6977362305.

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τμ2 
πετρόχτιστη, με θέα την Αντίπα-
ρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, 
σκεπαστή βεράντα, καλοριφέρ, 
μεγάλες βεράντες με πέργολες, 
κήπος περιφραγμένος. 225.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΑΘΗΝΑ - ΑΜΦΙΑΛΗ, πωλείται ο-
ροφοδιαμέρισμα 73τμ2 4ου ορόφου 
με θέα θάλασσα (γκαράζ και απο-
θήκη). Τηλ.: 6973879393, 

ΕΛΗΤΑΣ, μονοκατοικία 238τμ2, 
σε 2 επίπεδα, 4 κρεβατοκάμαρες, 
2 σαλόνια, 3 μπάνια, 2 σκεπα-
στές βεράντες, 200τμ2 βεράντες 
με πέργολες και μαρμαρόστρωτη 
ταράτσα 120τμ2 με κτιστά καθιστι-
κά, ανεμπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. 620.000€ 
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία πρώτου ορό-
φου 52τμ2, πετρόκτιστη με την 
ποιο ωραία θέα του νησιού για 
απαιτητικούς. Μεγάλες βεράντες, 
πέργολες, κήπος, καλοριφέρ, 
διπλά τζάμια. 182.000 € Εκπτώ-
σεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768. 

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, 
πωλείται διαμέρισμα 33τμ2 ισόγει-
ο. Τηλ.: 22840 53510, 6976080699.

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ, πω-
λούνται διαμερίσματα καινούργια 
85τμ2, 80τμ2, 76τμ2 και 60τμ2 Επί-
σης σε ΝΕΑΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 
2 μαγαζιά 50τμ2 Κατασκευαστική 
Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 
5622980, 6937394436

3,5 ΧΛΜ ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πω-
λείται βίλλα διώροφη ημιτελής 
(στα τούβλα) οικόπεδο 1100τ.μ. 
εντός οικισμού, πανοραμική θέ-
α. Μεγάλος χώρος υποδοχής, 
4 υπνοδωμάτια, 3 μπάνια, wc, 
κουζίνα, βεράντες κλπ χώροι. 
Περίφραξη, βόθρος, 2 δεξαμενές 
σχεδόν έτοιμά. Τιμή λογική. Τηλ.: 
6984048498. 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΠΑΤΟΥΜΕΝΟΣ, πω-
λείται οικόπεδο 4.800τ.μ. Κτίζει. 
Τιμή: 80.000€ Τηλ.: 6976818757. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΔΑΣΟΣ, πριν τον 
Αγ. Αρσένιο, πωλείται οικόπεδο 
7 στρέμματα, 712,44μέτρα. Άρτι-
ο, οικοδομήσιμο, 2.520χλμ από 
τη θάλασσα. Τηλ.: 6976139673, 
210 5445097 ή Κος Μαύρης, 
6977423575. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΔΡΟ-
ΜΟ), πωλείται οικόπεδο εντός 
σχεδίου 900m2 με 2 πηγάδια, 
νερό, φως, πολλά φρουτόδεντρα 
και παλιά κατοικία 35m2. Τηλ.: 
6932319774. 

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικιά) 15.604τμ2 με κα-
τοικιά, αποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και πολλά ο-
πωροφόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. 
Τιμή 165.000€. www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρόκτη-
μα 8 περίπου στρ., σε ήσυχο μέρος, 
οικοδομήσιμο. Τιμή 120.000€ Ευ-
κολίες, ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά. Τηλ. 6932285768

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πωλείται 
αγροτεμάχιο 8,4 στρεμμάτων με έ-
τοιμη άδεια οικοδομής για 310τμ2 
ενιαίο με τιμή: 240.000€ ή χωριστά 
δύο εξ αδιαιρέτου οικόπεδα 180 
και 130τμ2 με τιμή: 150.000€ και 
90.000€ αντίστοιχα, σε απόσταση 
500μ από την παραλία, με πηγά-
δι και 50 ρίζες ελιές. Τηλ.: 22840 
23793, 22840 24145, 6946025951.

ΚΑΜΑΡΙ - ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, αγρό-
κτημα 4.150τμ2, σε ήσυχο μέρος, 
οικοδομήσιμο, μέσα στο πράσινο. 
Τιμή 85.000€ Ευκολίες, ανταλλα-
γές, έκπτωση στα μετρητά. Τηλ. 
6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα ψηλά με θέα το λιμάνι. 
Νεόκτιστη με αυτόνομη θέρμανση 
και μεγάλη βεράντα. Είναι 1,5χλ. 
Πάνω στο δρόμο Παροικίας – Α-
λυκής. Τηλ.: 6947188703, 22840 
22944. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, ενοι-
κιάζονται 1 διαμέρισμα 80τ.μ. με 2 
υπνοδωμάτια, καθιστικό, τραπε-
ζαρία, κουζίνα και 1 γκαρσονιέρα 

30τ.μ. για όλο το χρόνο ή για σε-
ζόν. Τηλ.: 6945101769.

ΝΑΟΥΣΑ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), δίπλα 
στο εστιατόριο «Μινώα», ενοικι-
άζεται 1 δυάρι 40τ.μ. και 1 τριάρι 
70τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση και 
τα δύο. Τηλ.: 6947637853.

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, σε κεντρικό δρόμο, 
ενοικιάζεται επιχείρηση σούπερ - 
μάρκετ 130τ.μ. Τηλ.: 22840 61335. 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται κα-
τάστημα με αντιπροσωπεία 
αυτοκινήτων. Τηλ.: 22840 25292.

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται σπίτι 
50τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση. 
Τηλ.: 22840 52425. (Μόνο πρωινές 
ώρες).

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζονται 2 νεόκτι-
στες γκαρσονιέρες στον 1ο όροφο, 
50τ.μ. και στο ισόγειο, 40τ.μ. με 
κρεβατοκάμαρα, σαλόνι-κουζίνα, 
μπάνιο, μπαλκόνι, τζάκι και κε-
ντρική θέρμανση, μόλις 100 μέτρα 
από την κεντρική παραλία. Τηλ.: 
6932901931.

ΛΟΓΑΡΑΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα πλήρως εξοπλισμένο, 
κατασκευής 2010. Τιμή συζητή-
σιμη. Τηλ.: 6948436366, e-mail: 
oassis10@yahoo.gr

ΝΑΟΥΣΑ – ΠΙΠΕΡΙ, ενοικιάζεται 
ισόγειο 45τ.μ. Τηλ.: 6946378440, 
210 8950247.

ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟ-
ΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ – ΥΣΤΕΡΝΙ, 
ενοικιάζονται καταστήματα. Τηλ.: 
6946275820.

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 
- ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑΝΗΣ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ, ενοικιάζεται κατάστημα 
20τ.μ. Τηλ.: 6945120247, 22840 
25292, 22840 23830.

STUDIO, ενοικιάζεται με πλήρως 
εξοπλισμένη κουζίνα, Plasma t.v. 
19 ιντσών, πλυντήριο, air condition, 
Θέρμανση, μπάνιο, internet, μπαλ-
κόνι για όλο το χρόνο ή μέχρι 
τον Ιούνιο. Τηλ.: 6934145297, 
6936980095.

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικιάζεται δια-
μέρισμα 35τμ, καινούριο, πλήρως 
εξοπλισμένο. πλυντήριο, κουζίνα, 
air condition, αυτόνομη θέρμανση, 
απεριόριστη θέα. Κατάλληλο για 
εκπαιδευτικούς. τηλ. 6976675669

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, κοντά στη διασταύ-
ρωση Γκίκα, ενοικιάζεται σπίτι με 
2 κρεβατοκάμαρες. Τηλ.: 22840 
23606.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
6936529225.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                   

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ, πα-
ραδίδονται μέσω internet. 
Αγγλικά, Ελληνικά για ξένους 
και Αρχαία Ελληνικά. Τηλ.: 
2130425906, 6945930484, www.
hellenicstudy.com

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, α-
πόφοιτος τμήματος Αρχαιολογίας 
και Ιστορίας της Τέχνης, παραδί-
δει ιδιαίτερα μαθήματα σε παιδιά 
Δημοτικού, Γυμνασίου και Α’ Λυ-
κείου. Τηλ.: 6977445803, 22840 
41040.

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, πα-
ραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές δημοτικού-γυμνασίου-
λυκείου. Τηλ.: 6982287020

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠΕΙΡΟΣ, 
παραδίδει ιδιαίτερα μαθήματα σε 
μαθητές Δημοτικού και τα μαθή-
ματα επιλογής Γ’ Λυκείου Αρχές 
Οικονομικής θεωρίας (Α.ΟΘ) 
και Μάνατζμεντ (Α.Ο.Δ.Ε.).Τηλ: 
6979633553 & 6944848894. 

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ / ΜΟΥ-
ΣΙΚΟΣ, παραδίδει μαθήματα 
έγχορδων οργάνων (βιολί, μα-
ντολίνο μπουζούκι, μπαγλαμάς, 
τζουράς) Τηλ.: 6977748720. Κος 
Χρήστος. 

ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΥΤΟΚΙ-
ΝΗΤΟΥ Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ, ζητά 
εργασία. Τηλ.: 6945120247, 22840 
25292, 22840 23830.

ΙΤΑΛΙΚΑ, καθηγήτρια κάτοχος 
επάρκειας της Ιταλικής γλώσσας, 
παραδίδει μαθήματα ιδιαίτερα, σε 
ενήλικες και παιδιά, ατομικά και 
ομαδικά. Προετοιμασία CELI 1 - 5, 
Diploma, Κρατικό πιστοποιητικό. 
Τηλ.: 6974365805.

ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΚΥΡΙΑ, ζητά εργασία 
για φύλαξη και φροντίδα παιδιών 
ή ηλικιωμένων. Τηλ.: 6978439474.

ΑΓΓΛΙΚΑ, διδάσκουν έμπειροι 
“native speaker” καθηγητές για 
όλα τα επίπεδα και για όλες τις 
ηλικίες. Τηλ.: 6978694823. 

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ μαθήματα Αγγλικών 
παραδίδονται για όλα τα επίπε-
δα σε πολύ καλές τιμές. Τηλ.: 
6948448274.

ΚΥΡΙΟΣ ζητάει εργασία με λίγα 
χρήματα, για περιποίηση παππού. 
Τηλ.: 6997727705.

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                    

ΜΑΓΕΙΡΑΣ  Ή ΒΟΗΘΟΣ ΜΑΓΕΙ-
ΡΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΗ, ζητείται για να 
εργαστεί σε εστιατόριο στην Νά-
ουσα Πάρου. Τηλ.: 22840 51721, 
6937423962. 

ΑΜΕΣΑ ΚΕΡΔΙΣΤΕ 40€ - 135€ 
την ώρα. Ευκαιρία συνεργασί-
ας από το χώρο σας. Ελεύθερο 
ωράριο, άμεσο ξεκίνημα. Τηλ.: 
6943858058, 2117904490, site: 
www.cleverbusiness.gr 

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Ο.Ε. 
ζητάει να προσλάβει άτομο για να 
εργαστεί στο βαφείο της εταιρίας. 
Τηλ.: 6944412711. Κος Νίκος Κρη-
τικός.

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ πρω-
τοπόρος στον τομέα διατροφής 
– ευεξίας, ζητά άμεσα άτομα ά-
νω των 23 ετών για στελέχωση 
τμημάτων μάρκετινγκ και διοικη-
τικής οργάνωσης. Δεν απαιτείται 
προϋπηρεσία. Επιθυμητή γνώση 
διαδικτύου. Παρέχεται εκπαίδευ-
ση, υψηλές αποδοχές, προοπτική 
καριέρας. Τηλ.: 6988954483, site: 
www.extraxrima.gr 

 ΔΙΑΦΟΡΑ                      

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΤΗ ΝΑΟΥΣΑ, 
πωλείται. Λειτουργεί χειμώνα – 
καλοκαίρι. Τηλ.: 6973745218. 

ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΝΤΟΠΙΟ, πωλεί-
ται. Τιμή: 4,50€ το κιλό. Τηλ.: 
6974069312.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΛΥΚΗ 
μπροστά στην παραλία, πουλάει 
το 50%, σε πολύ καλή τιμή. Τηλ.: 
6974888794.

ΜΑΛΤΕΖ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ καθα-
ρόαιμα από γονείς εξωτερικού, 
πωλούνται. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 
6983001085.

EΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝ-
ΔΥΜΑΤΩΝ - ΒΑΠΤΙΣΤΙΚΩΝ & 

ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, πω-
λείται στην Παροικία Πάρου. Τηλ.: 
22840 22673, 6944167104.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΒΑΦΕΣ ΚΟΥΦΩ-
ΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΠΛΩΝ, πωλείται 
σε χώρο 240m2 με μεγάλες δυ-
νατότητες. 2 καμπίνες βαφής, 
στεγνωτήριο, γραφείο, αποθήκη, 
w.c. και επαγγελματικό αυτοκίνη-
το. Τηλ.: 6938824516. 

ΣΚΑΦΟΣ πλαστικό, υδραίικο 
520 με εσωλέμβια μηχανή Νανι 
Diesel, 21 HP, πωλείται σε άριστη 
κατάσταση.  Τηλ.: 6977179561.

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ, 
πωλείται, μήκος 8,40 με μη-
χανή 270 HP, VOLVO PENTA /
εργάτης-GPS-VHF-βυθόμετρο-
ραδιοκασετόφωνο. Τιμή: 8.000€. 
Δεκτός κάθε έλεγχος. Τηλ.: 
6974012006.

LAND ROVER DEFENDER, πω-
λείται μοντέλο Αύγουστος 2007, 
2.400 κυβικά, turbo diesel, μόνο 
50.000km, ασημί χρώμα, πολλά 
extra (original ζαντολάστιχα, προ-
στατευτικά φαναριών, bull bar, 
Κλπ), 4 πλήρεις θέσεις. Σε άριστη 
κατάσταση. Το απόλυτο 4 Χ 4. Πάει 
παντού, για πάντα μαζί σου. Τιμή: 
32.000Ε (καινούργιο 50.000Ε) 
Τηλ.: 6944909393.

AIR-CONDITION FUJITSU R-
410A 36000 BTU (κασέτα οροφής) 
πωλείται, σχεδόν αμεταχείριστο. 
Τιμή: 1.850€ Τηλ.: 6984048498.

2 ΚΑΝΑΠΕΔΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑ-
ΤΗ, ταπετσαρία καπιτονέ μαύρη 
1,80χ0,50χ0,45 ύψος. Κατάλληλοι 
για κατάστημα, γραφείο ή ια-
τρείο. Πωλούνται. Τιμή: 450€ για 
τους δύο, 850€ για τον ένα. Τηλ.: 
6984048498.

ΣΥΓΚΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ, 
(ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ) 
πωλείται σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
6936783760. 

MERCEDES B 170, πωλεί-
ται, μοντέλο Οκτώβριος 2007, 
1.700κυβικά, μόλις 20.000km, 
μαύρο, μεγάλοι χώροι, πολλά 
extra, σε άριστη κατάσταση. Τι-
μή: 19.000Ε (καινούργιο 34.000Ε) 
Τηλ.: 6944909393.

AIR - CONDITION 1800 BTU, πω-
λείται σχεδόν αμεταχείριστο, λόγω 
αλλαγής κατοικίας. Τιμή: 400€. 
Επίσης  παραδοσιακό σκαλιστό 
έπιπλο – μπουφές. Τιμή: 400€.  
Τηλ.: 6980497292.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗ 5Χ5Χ2,20 
και 1 σουβλιέρα γκαζιού, πωλού-
νται. Τηλ.:  22840 52095, 22840 
51485, 6973863046.

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.

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

Παροικία Πάρου ( Όπισθεν ACS) • Τηλ. 697 3370313 

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΩΡΑ

www.dounai-lavein.gr

Όλες οι πληροφορίες στη διάθεσή σου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

300
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Μόνο προβλήματα κληροδότησε η Κοινότητα
στο νέο Δήμο Αντιπάρου

Με ομοφωνία
Τεχνικό Πρόγραμμα
και Προϋπολογισμός

Τεχνικό πρόγραμμα και προϋπολογισμός τέθηκαν επί τάπητος στις δύο συνε-
δριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αντιπάρου στις 6 και στις 8 Ιανουαρίου, ψη-
φίστηκαν ομόφωνα και τη Δευτέρα στις 10 το πρωί, ο Δήμαρχος Γ. Λεβεντάκης τα 
κατέθεσε στο αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας προς έγκριση. 

Στην πρώτη συνεδρίαση στις 6 του μήνα, εκτός από το Τεχνικό Πρόγραμμα που 
ψηφίστηκε ομόφωνα, έγινε ενημέρωση των μελών του Σώματος από τον Δήμαρχο 
για τις αλλαγές που απαιτούνται από Κοινότητα σε Δήμο, ενώ η Αντιδήμαρχος Ελέ-
νη Βιάζη αναφέρθηκε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο νέος Δήμος εξαιτίας 
παλαιών «αμαρτημάτων» και τα οποία πρέπει να ξεπεραστούν για να προχωρήσει 
απρόσκοπτα το έργο του νέου Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως είπε, από την πρώ-
τη φάση καταγραφής της υπάρχουσας κατάστασης, αποδείχτηκε ότι από το 2006 
δεν έχουν κατατεθεί φορολογικές δηλώσεις της Κοινότητας, ενώ από το 2002 δεν 
έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές στο ΙΚΑ. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπο-
ρεί ο Δήμος να πάρει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Θα πρέπει λοιπόν 
να γίνουν οι φορολογικές δηλώσεις, να πληρωθούν οι οφειλές στο ΙΚΑ συν τα 
πρόστιμα και να προσκομιστεί αρχείο μισθοδοσίας από το 2002 έως το τέλος του 
2010. 

Αποδείχτηκε επίσης, μεγάλη ακαταστασία στην αποθήκη και στην κινητή περι-
ουσία του Δήμου (υλικά παρατημένα σε χωράφια, οχήματα με πολλά προβλήματα 
κ.λπ), γι’ αυτό, όπως είπε ο κ. Λεβεντάκης, θα μπει τάξη και θα τοποθετηθούν δύο 
αποθηκάριοι, ώστε να μην επαναληφτεί το φαινόμενο. 

Ένα τρίτο ζήτημα, επίσης σημαντικό, είναι οι διάφορες μελέτες, περισσότερες 
από 15, σύμφωνα με το Δήμαρχο, οι οποίες βρίσκονται στα συρτάρια και καμία 
από αυτές δεν είναι «ώριμη» ώστε να προχωρήσει κάποιο έργο. Όπως για παρά-
δειγμα, η μελέτη για την αντικατάσταση του δικτύου ύδρευσης, μελέτες οδοποιίας, 
αναπλάσεων κ.λπ. Οι μελέτες αυτές θ’ αξιοποιηθούν από τη νέα Δημοτική αρχή. 

Όλα αυτά είπε ο Δήμαρχος, πρέπει να λυθούν, να γίνει ένα νοικοκύρεμα και 

φυσικά όπως απαιτεί ο «Καλλικράτης», θα γίνει απογραφή κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του Δήμου και έλεγχος της υφιστάμενης κατάστασης. Για το λόγο αυτό 
ορίστηκε μία πενταμελής επιτροπή από την προϊσταμένη των τεχνικών υπηρεσιών, 
ένα τεχνικό, 2 άτομα από τη συμπολίτευση και ένα από την αντιπολίτευση, για να 
είναι εφικτή η μετατροπή της Κοινότητας σε Δήμο. 

Επιτροπή Απογραφής: Βιάζη Ελένη (Αντιδήμαρχος), Μαριάνου Φιλοθέη (Σύμ-
βουλος πλειοψηφίας), Μαριάνος Νικόλαος (Σύμβουλος μειοψηφίας), Φαρούπου 
Κυριακή, (Υπεύθυνη Οικονομικής Υπηρεσίας), Τσολάκης Θεοχάρης (Υπεύθυνος 
Τεχνικής Υπηρεσίας) 

Αναπληρωματικά μέλη: Μαριάνος Γεώργιος (Σύμβουλος πλειοψηφίας), Φαρού-
πος  Παναγιώτης (Σύμβουλος πλειοψηφίας), Παλαιολόγος Δαμιανός (Σύμβουλος 
μειοψηφίας), Παλαιολόγου Άννα (Υπεύθυνη Διοικητικών Υπηρεσιών)

Στη συνεδρίαση του περασμένου Σαββάτου διαμορφώθηκε και η Οικονομική 
Επιτροπή τα μέλη της οποίας είναι:

Τακτικά Μέλη: Βιάζη Εμμανουλία, Βιάζη Ελένη, Καπούτσος Παρασκευάς, Φα-
ρούπος Παναγιώτης, Μαριάνος Νικόλαος, Πατέλης Αντώνιος. Πρόεδρος  με βάση 
τις διατάξεις του Καλλικράτη ορίζεται ο Δήμαρχος Γ. Λεβεντάκης.

Αναπληρωματικά Μέλη: Μαριάνου Φιλοθέη, Μαριάνος Γεώργιος, Κουβαράς 
Παρασκευάς, Σφαλαγκάκος Παναγιώτης, Παλαιολόγος Δαμιανός

Τεχνικό πρόγραμμα 2011-01-08
Προτεινόμενα από ΣΑΤΑ – Νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 2011
Κατασκευή Δημοτικού γκαράζ 70.000 ευρώ, εγκαταστάσεις νέου Δημοτικού Κα-

ταστήματος 90.000 ευρώ, πλακόστρωση Αγ. Σπυρίδωνα έως Μπουτάρια και δια-
μόρφωση περιβάλλοντα χώρου 150.000 ευρώ, κατασκευή στεγάστρων – στάσεις 
λεωφορείου 40.000, προμήθεια ειδικών χημικών τουαλετών για παραλίες 40.000 
ευρώ, προμήθεια και τοποθέτηση ξύλινων σκιάστρων και διαδρόμων για παραλίες 
30.000 ευρώ, υπόλοιπο ανάπλασης παραλίας 33.267,47 ευρώ, τοιχία αντιστήριξης 
7.250,79 ευρώ, ασφαλτοστρώσεις δρόμων 2.959,43 ευρώ, κατασκευή πεζοδρομί-
ων στην παραλιακή οδό 1.902,74 ευρώ, προμήθεια ντουζιέρων (από τακτικά έσο-
δα) 20.000 ευρώ.

Έκτακτα ειδικευμένα (Δημ. Επενδύσεων)
Αλλαγή δικτύου ύδρευσης 250.000 ευρώ, για το Δημοτικό γκαράζ 40.000, Θεο-

μηνίες – τοιχία αντιστήριξης 40.000, υπόλοιπο πυροπροστασίας 17.983 ευρώ, για 
τοπογραφική μελέτη αιγιαλού 10.000 ευρώ.

Αναπτυξιακό πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» 35%  και 45%
Υπόλοιπο ανάπλασης παραλίας 89.591 ευρώ, μελέτη δημοτικού γκαράζ 22.600 

ευρώ, τοπογραφική αποτύπωση οικισμού Αγ. Γεωργίου 41.000, οριστική μελέτη 
και τεύχη δημοπράτησης δεξαμενής νερού και έργα επέκτασης υδραγωγείου 
45.000 ευρώ, μελέτη δημοτικού καταστήματος 45.000 ευρώ. 

Το συνολικό ποσό της δαπάνης του τεχνικού προγράμματος είναι 958.137,04 
ευρώ.

Σε ευχάριστο κλίμα η ορκωμοσία του νέου Δ.Σ. Αντιπάρου

Αισιόδοξος για την πορεία 
ο Δήμαρχος

Ένα λαϊ-
κό πανηγύρι 
ήταν για τους 
κατοίκους της 
Α ν τ ι π ά ρ ο υ, 
αλλά και για 
τη νέα Δημο-
τική αρχή, η 
ο ρ κ ω μ ο σ ί α 
των μελών 
του Δημοτι-
κού Συμβου-
λίου, που 
έγινε στην 
αίθουσα Κα-
λουδά, λόγω 
της μεγάλης 
συμμετοχής του κόσμου, την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου. 

Η ορκωμοσία έγινε από τον Μητροπολίτη Παροναξίας Καλλίνικο, ο οποίος μετά 
το πέρας της τελετής προσέφερε την εικόνα της Παναγίας στον Δήμαρχο Γιάννη 
Λεβεντάκη, ευχήθηκε σε όλο το σχήμα καλή δύναμη και επισήμανε ότι ο ρόλος 
τους είναι να υπηρετήσουν το λαό.

Δώρο από το Δ.Σ. προσέφερε στον κ. Καλλίνικο και ο Δήμαρχος Γ. Λεβεντάκης 
και απευθυνόμενους προς τους συμπατριώτες του τόνισε: «Να είστε σίγουροι ότι 
με το νέο Δ.Σ. και εμένα, η Αντίπαρος θα είναι παράδειγμα για τον Καλλικράτη».

Ιστορική χαρακτήρισε τη στιγμή, ο επικεφαλής της μειοψηφίας Νίκος Μαριάνος, 
τόνισε ότι είναι πολλά τα προβλήματα και οι προκλήσεις και σημείωσε ότι απαιτεί-
ται σοβαρότητα, νηφαλιότητα ομόνοια και συνεργασία για να υπάρξει ανταπόκριση. 
Ως αντιπολίτευση είπε, «θα βοηθήσουμε σε ότι καλό για τον τόπο, αλλά δεν θα 
θέλαμε να δούμε παρεκτροπές σε μικροσυμφέροντα». 

Στην εκδήλωση παρίστατο ο υφυπουργός Ανάπτυξης Π. Ρήγας, ο οποίος επισή-
μανε ότι ο νέος Δήμος ξεκινά πορεία δύσκολη, αλλά και ενδιαφέρουσα. Η Αντίπα-
ρος είπε, δοκιμάζει και δοκιμάζεται στο νέο θεσμό. Θα πορευτεί σε ανταγωνιστικό 
περιβάλλον και γι’ αυτό έχει ανάγκη από δύο πράγματα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο 
να ενώσουν τις δυνάμεις τους για ομόφωνες αποφάσεις και η κοινωνία της Αντι-
πάρου να στηρίξει τη νέα Δημοτική αρχή. 

Απέφυγε να πάρει το λόγο ο Επικεφαλής της Παράταξης Π. Σφαλαγκάκος, γιατί 
όπως είπε, δεν είχε ενημερωθεί σχετικά και δεν είχε προετοιμαστεί. 

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με νησιώτικο χορό από μαθητές του νησιού, το 
δώρο που προσέφερε σε όλους τους παραβρισκόμενους ο Δήμαρχος, εδέσματα 
και σούμα. 

Το νέο Δημοτικό Συμβούλιο 
Αντιπάρου 

Την Κυ-
ριακή το 
πρωί, 2 Ια-
ν ο υ α ρ ί ο υ 
πραγματο-
π ο ι ή θ η κ ε  
στην αίθου-
σα Καλου-
δά, η πρώ-
τη ειδική 
συνεδρίαση 
του νεοε-
κλεγέντος 
Δημοτικού 
Συμβουλίου 
Αντιπάρου, κατά την οποία εξελέγησαν τα μέλη του προεδρείου του Δημοτικού 
συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής.

Πριν από την έναρξη της διαδικασίας ο Δήμαρχος Γιάννης Λεβεντάκης ανακοί-
νωσε ότι Αντιδήμαρχο ορίζει την Ελένη Βιάζη με τη σύμφωνη γνώμη όλου του 
συνδυασμού του. Ακολούθησαν οι ψηφοφορίες και εξελέγησαν: Πρόεδρος Δημο-
τικού Συμβουλίου Κώστας Φαρούπος, Αντιπρόεδρος Νίκος Μαριάνος και γραμ-
ματέας Παναγιώτης Σφαλαγκάκος.

Στην Πάρο η Άννα Βαγενά 
Μια ιστορική παράσταση η “Αγγέλα Παπάζογλου” παρουσιάζεται στην Πάρο, 

στην Παροικιά 16 και στη Νάουσα 17 Ιανουαρίου 2011, υπό την αιγίδα του Δή-
μου Πάρου.

Η παράσταση που αφηγείται μέσα από το λόγο της Αγγέλας Παπάζογλου τα 
πάθη, τους πόθους και την ιστορία των ξεριζωμένων Ελλήνων της Μικράς Ασί-
ας, έχει κάνει πάνω από 1.000 παραστάσεις και την έχουν παρακολουθήσει 
πάνω από 200.000 θεατές. Οι μνήμες και ο λόγος αυτής της σπουδαίας μικρα-
σιάτισσας, της Αγγέλας Παπάζογλου, γυναίκας του ρεμπέτη Βαγγέλη Παπάζο-
γλου, όπως τις διηγήθηκε στον γιο της Γιώργη Παπάζογλου, έγιναν μέσα από το 
στόμα, το λόγο και την ψυχή της Άννας Βαγενά, που την ενσαρκώνει όλα αυτά 
τα χρόνια, κτήμα όλου του κόσμου, πολύτιμη παρακαταθήκη για τις νέες γενιές.

Η παράσταση στην Παροικία στην αίθουσα του «Αρχίλοχου» θα δοθεί στις 8 
το βράδυ. Την ίδια ώρα θα δοθεί η παράσταση στη Νάουσα στην αίθουσα του 
Νηρέα. 

Τιμές εισιτηρίων : 20 και 15 ευρώ (φοιτητικό-μαθητικό)
Προπώληση εισιτηρίων ΚΔΕΠΑΠ ΤΗΛ: 22840-28337
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Ερώτηση Παπαδημούλη για τις αυξήσεις στα τιμολόγια
της ΔΕΗ

Ισχυρό πλήγμα
στα νοικοκυριά

Με θέμα την αύξηση τιμολογίων της ΔΕΗ, κατέθεσε ερώτηση στη βουλή προς 
τους υπουργούς: Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Περιφερει-
ακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Οικονομίας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ  
Δ. Παπαδημούλης. 

Ο βουλευτής ρωτά τους υπουργούς:
Για ποιο λόγο η κυβέρνηση επιλέγει να πλήξει τα φτωχά και μεσαία νοικοκυριά 

και μάλιστα σε περίοδο σημαντικότατης μείωσης των εισοδημάτων και αύξησης 
της ανεργίας;

Βάσει  ποιας λογικής τα φτωχά νοικοκυριά καλούνται να χρηματοδοτήσουν την 
ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας από τη ΔΕΗ και τους ιδιώτες επιχειρη-
ματίες;

Ισχύουν οι πληροφορίες για ανταλλαγές μονάδων παραγωγής ενέργειας; Εάν 
ναι, με ποιο τρόπο, ποιο χρονοδιάγραμμα και με ποια αναμενόμενα οφέλη για την 
ΔΕΗ και τους οικιακούς καταναλωτές;

«Άνω του 18% η απορρόφηση του ΕΣΠΑ
έως το τέλος του 2010»

Π. Ρήγας:
Μπορούμε να αισιοδοξούμε

Απορρόφηση –πάνω και από τους αρχικούς στόχους- ύψους 18% του Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007 - 2013 (ΕΣΠΑ) πέτυχε το Υπουργείο Περι-
φερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας  κατά το 2010, σύμφωνα με στοιχεία 
του υπουργείου Οικονομίας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
Ο σχετικός στόχος του Μνημονίου αναφερόταν σε ποσοστό απορρόφησης 17,5%, 
εντός του 2010. Η αύξηση του ποσοστού απορρόφησης του ΕΣΠΑ, σε συνδυασμό 
με την ορθή αξιοποίηση των πόρων του, συμβάλλει καίρια στην αναθέρμανση της 
ελληνικής οικονομίας, σύμφωνα και με τους διακηρυγμένους στόχους της κυβέρ-
νησης.  Αξίζει να σημειωθεί ότι, τον Οκτώβριο του 2009, η απορρόφηση του ΕΣΠΑ 
άγγιζε μόλις το 2.93%. 

Ο στόχος επιτεύχθηκε
Σύμφωνα και με το μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας, στόχος ήταν 

η εισροή κοινοτικών πόρων ύψους 2,75 δις € στο έτος 2010, που αντιστοιχούν σε 
συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη 3,56 δις €. Ο στόχος αυτός επε-
τεύχθη και ξεπεράστηκε, με την άμεση ενεργοποίηση όλων των επιχειρησιακών 
προγραμμάτων, τομεακών και περιφερειακών, τη διάθεση των αναγκαίων πόρων 
για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων δαπανών και τον καλό συντονισμό και 
κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.   

Πιο αναλυτικά, 420 εκ. € δόθηκαν σε δράσεις που χρηματοδοτούνται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και 2,33 δις € σε δράσεις του Ευρωπαϊκού Τα-
μείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής. Συγκεκριμένα,  
το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» συνέβαλε με 
συνολική δημόσια δαπάνη ύψους περίπου 300 εκ €, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας με 303 εκ € και το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Ενίσχυσης της Προσπελασιμότητας με 930 εκ 

Συνολικά κονδύλια ύψους 1,43 δις € απορροφήθηκαν από τα Περιφερειακά Επι-
χειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ). 

Ο Υφυπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, κ. Παναγιώ-
της Ρήγας, δήλωσε: «Το 2010, ήταν ένας δύσκολος χρόνος κατά τον οποίο αντι-
μετωπίσαμε σύνθετες προκλήσεις και πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα. Ωστό-
σο, εισπράττοντας τα θετικά αποτελέσματα της προσπάθειας της κυβέρνησης -σε 
κεντρικό και σε περιφερειακό επίπεδο- μπορούμε πλέον να αισιοδοξούμε. Μόλις 
12 μήνες πριν, το ΕΣΠΑ είχε δυνατότητα απορρόφησης της τάξης των 2,93% των 
δεσμευμένων πόρων και τώρα η απορρόφηση ξεπερνά το 18%. Επιτύχαμε με την 
υπογραφή των Επιχειρησιακών Συμφωνιών Υλοποίησης την προώθηση των πόρων 
στις Περιφέρειες, με σκοπό να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την υλοποίηση 
δράσεων, που συμβάλλουν στην αναπτυξιακή στρατηγική του. Οι διαθέσιμοι πόροι 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, απορροφήθηκαν και συνεχίζουν να 
απορροφώνται στοχευμένα σε αναπτυξιακές δράσεις, με τις συντονισμένες προ-
σπάθειες τόσο της πολιτικής ηγεσίας και των υπηρεσιών των Υπουργείων, όσο 
και των φορέων της Περιφέρειας, συμβάλλοντας σημαντικά στην αναθέρμανση 
της Ελληνικής Οικονομίας και την αύξηση των εισροών από Κοινοτικούς Πόρους. 
Η αναθέρμανση της οικονομίας μας ξεκίνησε. Στόχος για το νέος έτος, είναι ο 
διπλασιασμός της απορρόφησης του ΕΣΠΑ, σε ποσοστό πάνω από 35%, και αισιο-
δοξούμε ότι και αυτόν το στόχο θα τον επιτύχουμε».

Προεδρείο και Οικονομική Επιτροπή

Περιφερειακό Συμβούλιο
Με θέματα την εκλογή Προεδρείου και των μελών Οικονομικής Επιτροπής πραγ-

ματοποιήθηκε στη Σύρο στις  3/1/2011 η πρώτη συνεδρίαση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου. Κατά τη διαδικασία συμμετείχαν τα πενήντα (50) από τα πενήντα ένα 
(51) μέλη του σώματος. 

Μετά από τις αντίστοιχες προτάσεις των παρατάξεων, Πρόεδρος του Περιφερει-
ακού Συμβουλίου εξελέγη ο κ. Γιώργος Γκούφας με σαράντα τρεις (43) ψήφους 
και εφτά (7) λευκά. 

Αντιπρόεδρος εξελέγη ο κ. Γιάννης Γιαννακάκης με τριάντα οκτώ (38) ψήφους 
και δώδεκα (12) λευκά. 

Γραμματέας του σώματος εξελέγη ο κ. Νίκος Χρυσόγελος με σαράντα τρεις (43) 
ψήφους και εφτά (7) λευκά. 

Για την Οικονομική Επιτροπή, τα οκτώ (8) τακτικά μέλη που εξελέγησαν είναι οι: 
Κοκιασμένος Αντώνης (30), Μαργαράς Βασίλης (32), Παπατσή Λίνα (32), Σβύνου 

Ειρήνη (27), Χατζηϊωάννου Αντώνης (32), Κόκκινος Χαράλαμπος (31), Παπαμανώ-
λης Γιώργος (30)  Σιγάλας Ευάγγελος (27). Δεν εξελέγη ο κ. Νίκος Συρμαλένιος.

Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι: Βίλλας Ματθαίος, Γρυπάρης Δημήτρης, 
Έψιμος Στέργος, Φάκκα – Βασιλαράκη Τζένη, Φτακλάκη Λίτσα, Καλαθιανάκης Άγ-
γελος, Μπίζας Κωνσταντίνος και Περδικάρης Γιάννης.  Δεν εξελέγη ο κ. Χρυσαφί-
δης Παύλος. 

Λαϊκή Συσπείρωση

Μήνυμα για
τη νέα χρονιά 

Ευχόμαστε σε όλες τις παριανές και όλους τους παριανούς 
υγεία, ειρήνη, προκοπή, προσωπική και οικογενειακή ευτυχία, παρά τα νέα βάρ-
βαρα μέτρα που θα εφαρμοστούν για τα λαϊκά στρώματα το 2011.

Η νέα χρονιά μπορεί να είναι χρονιά γόνιμη για τον παριανό και τον ελληνικό 
λαό γενικότερα. Προϋπόθεση γι' αυτό είναι η λαϊκή αγανάκτηση να γίνει συνειδητή 
συμμετοχή στους αγώνες, ώστε αυτοί ν’ αποκτήσουν αποτελεσματικότητα σε βά-
ρος του σημερινού συσχετισμού και υπέρ της εξουσίας του λαού.

Η παρουσία μας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου θα είναι βήμα αντι-
παράθεσης στην κυρίαρχη πολιτική, ανυποχώρητης πάλης για τα λαϊκά συμφέρο-
ντα.

Ταυτόχρονα στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντός μας θα είναι η προσπάθεια 
να βρίσκουν λύση τα προβλήματα της καθημερινότητας της λαϊκής οικογένειας.

Ενοικιαζόμενα δωμάτια

Κατάφωρη  αδικία συνιστά για τον κλάδο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
Ενοικιαζομένων Δωματίων και Επιπλωμένων Διαμερισμάτων όλης της χώρας, η 
εξαίρεσή του από τα κίνητρα του νέου επενδυτικού νόμου. 

H Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών  Ενοικιαζομένων Δωματίων  Διαμερισμάτων 
Ελλάδος  (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.Ε.) με ανακοίνωσή της καταγγέλλει πως η υπουργική απόφα-
ση για αποκλεισμό του κλάδου από το σχέδιο νόμου «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή 
Συνοχή», οδηγεί σε τέλμα 40.000 επιχειρήσεις, χιλιάδες επαγγελματίες και τις οι-
κογένειές τους.

Η Συνομοσπονδία καλεί το Υπουργείο Ανταγωνιστικότητας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, να εγκαταλείψει την κοντόφθαλμη άποψή του για τον Τουρισμό και να 
εντάξει το σύνολο των επιχειρήσεών τους στα νέα επενδυτικά κίνητρα. 

Εκτός Επενδυτικού

Σε κίνδυνο και το τελευταίο ανάχωμα στήριξης της νησιωτικότητας»

Κατάργηση του μειωμένου 
ΦΠΑ στα νησιά

Κοινή Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών κατέθεσαν ο Βουλευτής Κυκλά-
δων Γ. Βρούτσης, η Βουλευτής Δωδεκανήσου Μίκα Ιατρίδη και ο Βουλευτής Χίου 
Κ. Μουσουρούλης, σχετικά με την επικείμενη κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ στα 
νησιά του Αιγαίου. 

Στην ερώτησή τους επισημαίνουν ότι η πιθανή κατάργηση των μειωμένων συ-
ντελεστών Φ.Π.Α., θ’ αποβεί ολέθρια για τα νησιά του Αιγαίου. Η δυσμενής αυτή 
εξέλιξη, θα οδηγήσει στην αύξηση του κόστους διαβίωσης των νησιωτών, οι τοπι-
κές οικονομίες θα μπουν σε ακόμη μεγαλύτερη ύφεση και θα χαθεί η ανταγωνιστι-
κότητα των νησιών του Αιγαίου ως κατεξοχήν τουριστικών προορισμών, τη στιγμή 
που η αύξηση της ανταγωνιστικότητας πρέπει να είναι το ζητούμενο. Οι Βουλευτές 
της Ν.Δ. επισημαίνουν, ότι η απόφαση για μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α. στα νη-
σιά υπαγορεύτηκε από αυτονόητους εθνικούς λόγους και συνεπώς η κυβέρνηση 
οφείλει να ξεκαθαρίσει, εάν θα προχωρήσει στην κατάργηση του μειωμένου ΦΠΑ. 

Ανάλογη ερώτηση κατέθεσε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλης προς 
τους Υπουργούς Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας –Οικονομι-
κών.

Ο βουλευτής ρωτά:
Έχει τεθεί από την Τρόικα θέμα κατάργησης του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά και 

έχει αναληφθεί σχετική δέσμευση;
Ποίες αρνητικές επιπτώσεις αναμένεται να έχει ένα τέτοιο μέτρο στην  τοπική 

οικονομία των νησιωτικών περιοχών;                              
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Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαρπησσαϊκός Παμμηλιακός 3-2

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Α' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
ΟΜΑΔΑ ΑΓΩΝΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΚΟΛ

Πανθηραϊκός 8 20 22-8

Πανναξιακός 7 17 20-5

Ανδριακός Ο. Φ. 7 12 12-7

Α.Μ.Ε.Σ. Νηρέας 7 10 5-7

Α.Ο.Πάρου 7 9 12-8

Μαρπησσαϊκός 7 11 11-13

Παμμηλιακός 7 4 9-11

Α.Σ.Ιου 7 1 8-19
Αστέρας Κορθίου 7 0 0-21
» Νηρέας, Α.Σ.Ιου & Παμμηλιακός
   -2 βαθμούς από περίοδο 2009-2010
» Αστέρας Κορθίου
   παραίτηση από το πρωτάθλημα Ανδρών

Εύκολα επικράτησε
ο Μαρπησαϊκός στη Μήλο

Τα 23 λεπτά που είχαν απομείνει έπαιξαν οι δυο ομάδες το 
Σάββατο στα Μάρμαρα με τον Μαρπησσαϊκό να παίρνει μια πολύ 
σημαντική νίκη που τον ανεβάζει στην 4η θέση της βαθμολογίας. 

Ο Μαρπησσαϊκός μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα για να καθα-
ρίσει το παιχνίδι από νωρίς. Ο Κρητικός έχασε 2 καλές ευκαιρίες 
για να κλειδώσει το ματς, αλλά την τρίτη ευκαιρία δεν την έχασε 
και στο 73΄ έκανε το 3-1. Ο Παμμηλιακός αντέδρασε, πίεσε, αλλά 
το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει στην εκπνοή με τον Κυ-
ρίτση για να διαμορφώσει το τελικό 3-2 . 

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η ομάδα της Μήλου ταξίδεψε με μόλις 
11 παίχτες και αγωνίστηκαν 10, λόγω τιμωρίας στο προηγούμενο 
παιχνίδι .

Αγώνας Κυπέλλου
 Νίκη του Πανναξιακού επί του Πανθηρραϊκού με σκορ 2 – 0. 

Στον τελικό ο Πανναξιακός.

Αθλητική
δραστηριότητα

Mε την καινούρια χρονιά ο αθλητής Στέφανος Λε-
ονέττης θα βρίσκεται στην Κύπρο (από τις 3-1-2011 
εως 21-1-2011) όπου θα προπονείται  με την Κυπρι-
ακή  ολυμπιακή ομάδα. Το Φεβρουάριο θα συμμετά-
σχει στον πρώτο του αγώνα ολυμπιακής κλάσης για το 
2011  που θα λάβει χώρα στο Ισραήλ. Επίσης κατά τη 
διάρκεια της χρονιάς θα λάβει μέρος και σε αγώνες 
που θα γίνουν στην Ισπα-
νία και τη Γαλλία, ενώ στο 
τέλος του 2011 θα κριθεί 
η πρόκριση για τους ολυ-
μπιακούς αγώνες - Λον-
δίνο 2012 -.  Οι αγώνες  
πρόκρισης  8α θα γίνουν 
στην Αυστραλία το Δεκέμ-
βριο του 2011.

                                    
      
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αντίπαρος 03/01/2011
ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. 1
Ο Δήμαρχος  Αντιπάρου αφού έλαβε υπόψη  το άρθρο 59 του Ν.3852/10 

τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2001 
της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Αντιπάρου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός 
του ανέρχεται στους 1037 κατοίκους.

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Ορίζει Αντιδήμαρχο του Δήμου Αντιπάρου, με θητεία τριών ετών, 

εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, δηλαδή για τα έτη 2011 - 2013, 
μεταβιβάζοντας σε αυτόν συγκεκριμένες αρμοδιότητες του, όπως παρα-
κάτω:

1. Ορίζει Αντιδήμαρχο την Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας 
κα Βιάζη Ελένη του Αντωνίου και της μεταβιβάζει 

α. καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Υπογραφή Βεβαιώσεων Μονίμου Κατοικίας
Υπογραφή πιστοποιητικών Προσωπικής και Οικογενειακής Κατάστασης 

Δημοτών και λοιπών διοικητικών εγγράφων 
Εποπτεία λειτουργίας ΚΕΠ 
Συντήρηση Ασφάλιση αυτοκινήτων και κίνηση μηχανημάτων Δήμου
Υπογραφή βεβαιώσεων αγροτών – κτηνοτρόφων και εγγράφων για επι-

δοτήσεις γεωργοκτηνοτροφικών προϊόντων 
Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος 
έλεγχος διαδικασίας έκδοσης αδειών
τήρηση νομικής διαδικασίας έκδοσης αδειών μουσικής 
τήρηση διαδικασίας ενοικίασης δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων 
Εποπτεία, Οικονομικής Υπηρεσίας, είσπραξη εσόδων (Τέλη Παρεπει-

δημούντων κ.λ.π.) 
Εποπτεία μέτρησης ηλεκτροδοτούμενων επιφανειών
Τέλεση Πολιτικών Γάμων
Φύλαξη έλεγχος ανεξέλεγκτων Χωματερών, Προστασία Περιβάλλοντος 

και καθαριότητας 
Θέματα καθαρισμού επικίνδυνων κτισμάτων
Εποπτεία Βεβαιώσεων ΤΑΠ και Παλαιότητας Κτιρίων ηλεκτροδότησης 
Εποπτεία Πολιτικής προστασίας
Εποπτεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Κοινωνικής υπηρεσίας και αλληλεγγύης 
Β. Η ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας της δεν μπορούν να εκλεγεί 

μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου. Η ανάκληση αντιδη-
μάρχου πριν τη λήξη της θητείας της είναι δυνατή με ειδικά αιτιολογημένη 
απόφαση του δημάρχου.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμο-
διότητες ασκεί ο Δήμαρχος. 

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντα του ορίζεται 
να ασκεί η Αντιδήμαρχος κα Βιάζη  Ελένη που αναπληρώνει το Δήμαρχο.

Ε. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια 
ή εβδομαδιαία εφημερίδα του νόμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα 
του Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Αντίπαρος 03/01/201

ΔΗΜΟΣ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
Νομός Κυκλάδων, Τ.Κ 84007
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΡ. 2

Ο Δήμαρχος  Αντιπάρου
αφού έλαβε υπόψη 
• το άρθρο 1 του Ν.3852/10 
• Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής 

έτους 2001 της Ε.Σ.Υ.Ε. για τον Δήμο Αντιπάρου, σύμφωνα με τα οποία ο 
πληθυσμός του ανέρχεται στους 1037 κατοίκους.

• Την υπ΄ αριθμό 74445/29-12-2010 απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Συγκροτεί την Επιτροπή Απογραφής του Δήμου Αντιπάρου, αποτε-

λούμενη από τα εξής τακτικά μέλη: 
1) Βιάζη Ελένη (Αντιδήμαρχος) 
2) Μαριάνου Φιλοθέη (Σύμβουλος πλειοψηφίας) 
3) Μαριάνο Νικόλαο (Σύμβουλος μειοψηφίας) 
4) Φαρούπου Κυριακή (Υπεύθυνη Οικονομικής Υπηρεσίας) 
5) Τσολάκη Θεοχάρη (Υπεύθυνος Τεχνικής Υπηρεσίας) 
και αναπληρωματικά μέλη:
1) Μαριάνος Γεώργιος (Σύμβουλος πλειοψηφίας)  
2) Φαρούπος  Παναγιώτης (Σύμβουλος πλειοψηφίας)
3) Παλαιολόγος Δαμιανός (Σύμβουλος μειοψηφίας) 
4) Παλαιολόγου Άννα (Υπεύθυνη Διοικητικών Υπηρεσιών) 
 Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια ή 

εβδομαδιαία εφημερίδα του νόμου και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Δήμου.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

www.technofit.gr
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Νάουσα, Πάρος
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Κομματική Οργάνωση Βάσης Πάρου του            

Η κατάσταση στο Κέντρο Υγείας Πάρου
Η ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης στο κέντρο υγείας Πάρου δεν είναι τυχαία ούτε μεμονωμένη περίπτωση. Αφορά στο 

σύνολο των δημόσιων υπηρεσιών υγείας της χώρας, και είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης, που παίρ-
νει επικίνδυνες διαστάσεις για την υγεία των λαϊκών στρωμάτων, αφού όλα τα δικαιώματα στον τομέα αυτό έχουν κηρυχθεί σε 
διωγμό. 

Φτάσαμε έτσι, στην τραγική σημερινή κατάσταση : 
Να υπάρχει έλλειψη ιατρών γενικής ιατρικής, με αποτέλεσμα να μη λειτουργούν εύρυθμα τα πρωινά ιατρεία και να μη βγαίνει 

το πρόγραμμα εφημεριών του Κέντρου Υγείας, παρά με πρόχειρους και προσωρινούς τρόπους. 
Να ψηφίζει  η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το Ν.3896/2010, με τον οποίο το νοσοκομείο Σύρου και τα Κ.Υ. τα οποία υπάγονται σε 

αυτό, να εντάσσονται από την Γ’ ζώνη που ήταν μέχρι σήμερα, στη Β’ ζώνη καταργώντας έτσι τις Κυκλάδες από  «άγονες και 
προβληματικές περιοχές λόγω των κοινωνικών, γεωγραφικών, συγκοινωνιακών και οικιστικών τους συνθηκών», εξομοιώνοντάς 
τις με μεγάλες πόλεις της Στερεάς Ελλάδας. 

Ενώ από 20ετίας το Κ.Υ. Πάρου διέθετε δυο παιδιάτρους, σήμερα, μετά τη συνταξιοδότησή τους και με υπερδιπλάσιο πληθυ-
σμό να μην υπάρχει κανένας. Είναι χαρακτηριστικό, ότι τις ημέρες των εορτών τα παιδιά της Πάρου και της Αντιπάρου, (η ιδιώτης 
παιδίατρος απουσίαζε), ήταν στο έλεος της τύχης και της ανθρωπιάς  των συνταξιούχων παιδιάτρων.

Το Κ.Υ. Πάρου σύντομα θα μείνει χωρίς γυναικολόγο, λόγω συνταξιοδότησης και είναι ήδη χωρίς ορθοπεδικό μετά την απο-
χώρηση του ιατρού το 2003.

Το παράρτημα ΕΚΑΒ Πάρου αδυνατεί να εξυπηρετήσει, λόγω έλλειψης προσωπικού όλες τις βάρδιες του Κ.Υ. με αποτέλεσμα 
το κέντρο υγείας να ζητά από τους ασθενείς να μεταφέρονται με δικό τους μέσο στο Κ.Υ. ή να ζητούν τη συνδρομή της Αστυνο-
μίας ή της Πυροσβεστικής, όταν δεν υπάρχει κάλυψη της βάρδιας από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ!!!

Η κυβερνητική βαρβαρότητα δεν αρκείται στο να μεταφέρει τα βάρη της καπιταλιστικής κρίσης στο λαό με την αφαίμαξη των 
εισοδημάτων, την αφαίρεση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων, αλλά επιτίθεται με σφοδρότητα και στις κρατικές 
παροχές της υγείας. Επιδιώκει να πληρώσει η λαϊκή οικογένεια τις συνέπειες της κρίσης, τα χρέη του δημόσιου τομέα της 
Υγείας, που δημιούργησε η επιχειρηματική δράση, με την απλόχερη στήριξη του κράτους ( επενδυτικά κίνητρα, φοροαπαλλαγές 
κλπ). Προσπαθούν να μας πείσουν  να δεχτούμε τις άγριες περικοπές και στην υγεία, στο όνομα του «εξορθολογισμού των δαπα-
νών», της «σπατάλης» και των «τρωκτικών». Θέλουν να ενοχοποιήσουν τα λαϊκά στρώματα, γιατί απαιτούν τα αυτονόητα, δηλαδή 
σύγχρονες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας, που ήδη τις έχουν χρυσοπληρώσει και δεν τις έχουν. Από τα πράγματα προκύπτει 
η ανάγκη να αντιδράσουμε, να παλέψουμε για  το δρόμο ανάπτυξης που έχει κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. 
Το Κόμμα μας  αναδεικνύει αυτή την αναγκαιότητα και διεκδικεί: • Την πλήρη κάλυψη των κενών του Κέντρου Υγείας με προ-
σλήψεις σε όλους τους κλάδους και ειδικότητες, με σχέση εργασίας μόνιμης, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, ώστε 
να καλύπτονται πλήρως όλες οι ανάγκες. • Ανάπτυξη του κέντρου υγείας ή όπως αλλιώς θα λέγεται με κριτήρια πληθυσμιακά, 
επιδημιολογικά, γεωγραφικά, με κατεύθυνση τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής, την πρόληψη, τη σύνδεσή του με την οικο-
γένεια, τους τόπους δουλειάς, εκπαίδευσης και άθλησης, τη μητέρα, το παιδί. • Κάλυψη του Κ.Υ. με επάρκεια υλικών και σύγ-
χρονου ιατρομηχανολογικού εξοπλισμού. • Καμιά πληρωμή ή συμμετοχή στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, εργαστηριακές 
εξετάσεις, νοσήλια και θεραπείες. Κάλυψη όλου του πληθυσμού χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Άμεση  κατάργηση του αίσχους 
του εισιτηρίου των 5€. • Δημιουργία και ανάπτυξη ενός σύγχρονου, κρατικού φορέα διακομιδών επειγόντων περιστατικών από 
αέρα και θάλασσα στο Αιγαίο για τη μεταφορά τους στα περιφερειακά ή κεντρικά νοσοκομεία.

Η αδιαφορία, η αδράνεια και η απαισιοδοξία δεν έχουν θέση σήμερα. Στον πόλεμο που έχουν ξεκινήσει η κυβέρνηση και οι 
«κολλητοί» της στα λαϊκά συμφέροντα, χρειάζεται απάντηση. Ο δρόμος του αγώνα είναι ο μόνος δρόμος για να διεκδικήσουμε 
αυτά που μας ανήκουν. 

Καλούμε την τοπική διοίκηση και τους φορείς της σε Πάρο και Αντίπαρο να αντιδράσουν δυναμικά, υπερασπίζοντας το δικαί-
ωμα στις σύγχρονες και δωρεάν υπηρεσίες υγείας, το δικαίωμα στην ίδια τη ζωή.

Καλούμε τον παριανό λαό, κάθε εργαζόμενο, αυτοαπασχολούμενο, αγρότη, ψαρά, νεολαίο και γυναίκα, τους μαζικούς φορείς 
του νησιού στο δρόμο του συντονισμένου αγώνα. 

Λαϊκή Συσπείρωση
Από τα πράγματα αποδεικνύεται ότι η κατάσταση που επικρατεί στο χώρο 

της δημόσιας υγείας στο νησί μας, δεν είναι τυχαία, δεν είναι πρόσκαιρη και δεν 
οφείλεται σε κάποιους ατυχείς διοικητικούς χειρισμούς. 

Είναι αποτέλεσμα της πολιτικής που εφαρμόζεται από την κυβέρνηση και 
στερεί τα δικαιώματα της λαϊκής οικογένειας και στο τομέα της υγείας. •Ποιος 
μπορεί να βάζει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή στερώντας ακόμα και αυτή την 
πρωτοβάθμια φροντίδα ή την ασφαλή μεταφορά στο Κέντρο Υγείας; •Ποιος και 
με πιο δικαίωμα μπορεί να στερεί από τα παιδιά μας τα εμβόλια,τη πρόληψη και 
την ιατρική φροντίδα, υποχρεώνοντας από τα πράγματα ανθρώπους του μόχθου 
να καταφεύγουν στην ιδιωτική παροχή υπηρεσιών υγείας; •Ποιος μπορεί να κω-
φεύει μπροστά σ’ αυτή την κατάσταση;

Η αντίδραση όλων μας πρέπει να είναι άμεση. Η δημοτική αρχή, η κατά "Καλ-
λικράτη" κυβέρνηση του τόπου, πρέπει να κάνει πρωταρχικό ζήτημα την επίλυ-
ση των προβλημάτων του Κ.Υ., που έχει δημιουργήσει η ανάλγητη κυβερνητική 
πολιτική.

Καλούμε τον Δήμαρχο Πάρου άμεσα, να συγκαλέσει Δημοτικό Συμβούλιο με 
την παρουσία των εμπλεκομένων φορέων  στο χώρο της δημόσιας υγείας και 
των μαζικών φορέων του νησιού, ώστε να υπάρξει η διαμόρφωση των αιτημάτων 
και ο συντονισμός ενεργειών και δράσης, που είναι προϋπόθεση για να δρομο-
λογηθούν λύσεις στα προβλήματα του Κέντρου υγείας.
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• Πολύ σοβαρά τα προ-
βλήματα στο σύστημα 
υγείας γενικώς και ειδι-
κώς εδώ στα νησιά μας. 
Ένα τόσο σοβαρό θέμα, 
που έχει να κάνει με την 
υγεία μας και την ανασφά-
λεια των νησιωτών θέλει 
προσεκτική διαχείριση και 

όχι ανεύθυνες, λαϊκίστικες κραυγές μόνο και μόνο για να παίξουμε το 
ψευτόλαϊκό παιχνίδι μας. 

Ο «Καλλικράτης» ορίζει ότι το ζήτημα αυτό, περνάει στο Δήμο, 
αλλά ακόμη δεν έχει εκδοθεί το σχετικό Π.Δ. Τώρα είναι λοιπόν η 
ώρα να πιέσουμε για να έχουμε: αρμοδιότητες με πόρους, κάλυψη 
των αναγκών σε ιατρικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας με βάση τη 
νησιωτικότητα, επάνδρωση του ΕΚΑΒ, να ετοιμαστεί το υγειονομικό 
αεροσκάφος, για να μπορεί να πετάει (αχρείαστο να είναι). 

Τώρα είναι η ώρα να πιέσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο και μαζί 
του να πιέσουμε την Κεντρική εξουσία για ουσιαστικές λύσεις. 
Τώρα είναι η ώρα, για αποτελέσματα… και θα κριθούμε όλοι αυ-
στηρά. 

•  «Εμείς οι εκλεκτοί εκλεγμένοι δεν είναι δυνατόν να εκτιθέ-
μεθα στο «πόπολο» με ανοιχτές συνεδριάσεις και άλλα τέτοια 

κουραφέξαλα. Εμείς ξέρουμε και θ’ αποφασίζουμε, αφού ξέρουμε, 
αυτό που νομίζουμε ότι είναι το σωστό και όποτε χρειαστεί θα ενη-
μερώνουμε και αυτούς… τέλος πάντων τους ψηφοφόρους. Κλείστε 
λοιπόν τις κάμερες, κλείστε μικρόφωνα, κλείστε πόρτες, έξω όλοι, 
αφού εμείς όλα τα ξέρουμε, όλα τα μπορούμε…». 

Το απόσπασμα δεν είναι από την «απολογία» του Σωκράτη, δεν 
είναι το ψυχογράφημα ενός δικτάτορα, είναι ουσιαστικά τα απόκρυ-
φα της πρώτης πρότασης προς το προεδρείο του Δήμου στην πρώτη 
συνεδρίαση. Φανταστείτε να είχε εκλεγεί Δήμαρχος… Ούτε ψύλλος 
στον κόρφο μας.  

•  Διαβάζουν το νόμο δύο δάσκαλοι και ένας νομικός στην πρώτη 
συνεδρίαση του Δ.Σ. και προσπαθούν  να ερμηνεύσουν τη σχετική 
διάταξη. Το φυσιολογικό είναι, οι δάσκαλοι να είναι πολλοί καλοί στο 
"Λόλα να το τόπι" και "στον αλγόριθμο του 1000", ενώ ο νομικός φυ-
σιολογικά είναι πολύ καλός στην ερμηνεία των νόμων. Έλα ντε, που 
και εδώ εκτεθήκαμε. Δεύτερη πρόταση στην πρώτη συνεδρίαση του 
Δ.Σ. και το σκορ είναι ήδη 0-2 με δύο αυτογκόλ… Φανταστείτε και να 
είχε εκλεγεί Δήμαρχος. Ούτε ψύλλος στον κόρφο μας. 

•  Ο «Καλλικράτης» ορίζει ότι ολόκληρη η αντιπολίτευση (όλες 
οι παρατάξεις), προτείνουν τους εκπροσώπους τους για τις διά-
φορες θέσεις και επιτροπές, μετά από κοινή συνεδρίαση. Ο Ρο-
κονίδας και ο Γλέζος είχαν συζητήσει με την κ. Πρωτολάτη για την 

επιθυμία τους να είναι στις επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας 
Ζωής. Η μεγαλοψυχία όμως της μείζονος μειοψηφίας ήταν να τους 
προτείνει, έτσι για τα μάτια του κόσμου, στις αναπληρωματικές θέ-
σεις. Μιλάμε δηλαδή, όχι απλά για… μεγαλοψυχία, αλλά για πλουρα-
λιστική φιλοσοφία του επόμενου αιώνα. 

•  Ετοιμάζεται να δώσει συνέντευξη Τύπου ο νέος Δήμαρχος 
Αντιπάρου Γ. Λεβεντάκης για τα απίστευτα ευρήματα στα συρτά-
ρια της τέως Κοινότητας. Χρέη στο ΙΚΑ, φορολογικές δηλώσεις που 
δεν κατατέθηκαν ποτέ, μελέτες έργων με τη μορφή της έκθεσης ιδε-
ών, περιουσιακά στοιχεία της Κοινότητας καταστρεμμένα, πεταμένα 
και ότι άλλο που δεν γνωρίζουμε ακόμη. Μάλλον αυτή η συνέντευξη 
θα είναι ο επίλογος μιας πολυτελούς έκδοσης με τα επιτεύγματα της 
τελευταίας 8ετίας. Αναζητείται χορηγός για την έκδοση αυτού του 
βαρυσήμαντου συγγραφικού έργου, που θα διανεμηθεί σε χιλιάδες 
αντίτυπα, έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι των ΟΤΑ να εμπλουτίσουν τις 
γνώσεις τους. Άντε, ετοιμάσου για διαλέξεις ανά την επικράτεια Γρί-
σπο.

ΚΟΥΙΖ για δυνατούς λύτες!!
Ποιος μπορεί να μας πει ποια είναι η βόμβα που θα σκάσει 

τις επόμενες μέρες και θα δικαιώσει τον έντιμο προεκλογικό 
αγώνα και την εφημερίδα μας για τις εκλογές στην Πάρο;
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