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Οι πραγματικοί φίλοι της Πάρου στα  ΜΜΕ φάνη-

καν αυτές τις μέρες και έκαναν τα πάντα προκειμέ-

νου να αναδείξουν το ζήτημα με την υγεία. Το πιο 

«κουφό» που είδα στα δημοσιεύματα που έγιναν, 

ήταν σε αθλητικό site πανελλήνιας εμβέλειας, που 

μεταξύ Μέσι και διοικητικών προβλημάτων ΑΕΚ, 

είχαν ολόκληρο κείμενο για τη διαδήλωση των Πα-

ριανών στην Αθήνα. Όσο και να έψαξα το site δεν 

βρήκα τον τελευταίο χρόνο κανένα άλλο πολιτικό 

θέμα. Ε, τι να κάνει ο άνθρωπος. Ήθελε να βοηθή-

σει και μεταξύ τελικού κυπέλου μπάσκετ Παναθη-

ναϊκού - Ολυμπιακού, «πέταξε» και ένα κείμενο για 

τη συγκέντρωση της Αθήνας.

Δ.Μ.Μ.

Άντε να δω πόσοι ξέρουν την απάντηση: Εκτός από 

την πορεία της Αθήνας, που αλλού πήγαν και έκα-

ναν επίσκεψη οι υπάλληλοι της ΔΕΥΑΠ;

Δ.Μ.Μ.

Και έλεγα και εγώ «βρε ποιου μοιάζει το παιδί, 

ποιου μοιάζει;». Καμιά 35άρια συμβούλια έκαναν 

οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή προκειμένου 

να αποφασίσουν ποιοι θα συναντηθούν με το συ-

ντονιστικό φορέων της Πάρου…

Δ.Μ.Μ.

Αυτό το «κάνετε αναφορά και κατηγορείτε τις μνη-

μονιακές κυβερνήσεις. Μήπως ξεχάσατε πως ακό-

μη και σήμερα εργάζεστε ως σύμβουλος σε περιφε-

ρειάρχη των μνημονιακών κυβερνήσεων; Κάτι δεν  

λέτε καλά κ. Πρωτολάτη...», στην ανακοίνωση της 

Ενότητας, ήταν σκέτη μαχαιριά και χτύπημα κάτω 

από τη μέση. Μεταξύ μας τώρα, φυρί – φυρί το πή-

γαινε και η Γρηγορία, για να τα ακούσει.

Δ.Μ.Μ.

Δεν ξέρω πόσοι από εσάς ξέρουν τον Μητσάρα. Ο 

Μητσάρας είναι ο γνωστός τύπος που χώνει πα-

ντού τη μούρη του όταν γίνονται δηλώσεις στην τη-

λεόραση. Θα τον βρεις πάντα πίσω από υπουργούς 

που κάνουν δηλώσεις, πίσω από αθλητές κλπ. 

Όπως μου σφύριξαν λοιπόν, απέκτησε και η Πά-

ρος το δικό της Μητσάρα. Μόλις ο Αργουζής βγήκε 

στο «γυαλί» και έκανε στον «αέρα» δηλώσεις, κά-

ποιος/α πήγε και στήθηκε ακριβώς από πίσω του! 

Όπως με πληροφόρησαν ακόμα, τη θέση την είχε 

καπαρώσει από το πρωί βλέποντας που είχε στη-

θεί η κάμερα και που θα δινόταν η συνέντευξη. Άλ-

λοι έψαχναν πρωί – πρωί καφέ για να ξυπνήσουν 

και άλλοι έψαχναν τη σωστή θέση για να φανούν 

στην τηλεόραση.

Δ.Μ.Μ.

Πάντως, ο χαμός του χαμού έγινε με το ποιοι θα εί-

ναι στην αντιπροσωπεία των φορέων που επισκέ-

φθηκε τον υπουργό και τα κόμματα στη Βουλή. Στο 

υπουργείο μάλιστα παρουσιάστηκε και ένας «αλε-

ξιπτωτιστής» από τις Μικρές Κυκλάδες, που ήθελε 

να μιλήσει στον Λυκουρέντζο, για τα προβλήματα 

των νησιών του! Αίφνης είδαμε και τον Περιφερει-

ακό Σύμβουλο, κ. Π. Τζανακόπουλο, στην αντιπρο-

σωπεία, ενώ στη τελευταία συνεδρίαση του Συντο-

νιστικού είχε συμφωνηθεί να μην παρευρίσκεται 

κανείς από τους συμβούλους της Περιφέρειας. 

Είδαμε και άλλους στην εννοείται 11μελή επιτρο-

πή, που δεν είχαν καμία σχέση όλο το προηγού-

μενο διάστημα με τις κινητοποιήσεις. Προφανώς, 

κάποιος στο Συντονιστικό έκανε δημόσιες σχέσεις 

και άνοιγε τις πίσω πόρτες… Αυτό ΕΝΟΧΛΗΣΕ 

ΠΟΛΛΟΥΣ. Και για να τα λέμε όλα, μόνο τη Γρη-

γορία (που έτσι και αλλιώς εκπροσωπεί το 40% 

του 2010) ήξεραν κάποιοι να αποκλείσουν από την 

11μελή επιτροπή…

Δ.Μ.Μ.

Πάμε και στο καυτερότερο πα-

ραπολιτικό. Με το που βγαίνει 

ο κόσμος στον Πειραιά, από το 

πλοίο, ο Ροκονίδας, παίρνει μία 

ντουντούκα και αρχίζει: «Όλοι 

δεξιά, όλοι δεξιά!». Τελικά το 

πήρε χαμπάρι αυτό που έλεγε 

και το άλλαξε λέγοντας: «Όλοι 

από εδώ, όλοι από εδώ!».

Δ.Μ.Μ.

Συνεχίζουμε...
Μεγαλειώδης η παρουσία μας στην Αθήνα. Πρω-

τοφανής η αγωνιστική κινητοποίηση των αποφασι-
σμένων Παριανών και Αντιπαριωτών στα κέντρα 
των αποφάσεων.

 
Σε όλους δηλώσαμε ότι δεν πάει άλλο και ότι θα 

φτάσουμε μέχρι το τέλος, έως ότου να ξαναέχουμε 
τα αυτονόητα για τη ζωή τη δική μας και τη ζωή των 
παιδιών μας.

Οι υποσχέσεις που αποσπάσαμε κάτω από την 
πίεση της δυναμικής μας παρουσίας μέχρι να υλο-
ποιηθούν, αν υλοποιηθούν, δεν θα πρέπει να μας 
εφησυχάσουν. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε άλλη 
μία κοροϊδία όσον αφορά την υγεία μας και την αξι-
οπρέπεια μας.

Ο κύριος υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να 
ξεπεράσει τα στενά πλαίσια της δημοσιονομικής πο-
λιτικής, δηλαδή της πολιτικής των μνημονίων, αλλά 
θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν μέσα στους επόμενους 
δύο μήνες για τη λύση του προβλήματος.

 
Είναι φανερό ότι αν δεν ανατραπεί αυτή η πολιτική 

δεν πρόκειται να λυθεί κανένα πρόβλημα. Γι’ αυτό 
λέμε ότι ο αγώνας μας είναι δύσκολος και θα έχει 
μεγάλη διάρκεια.

Δεν πρέπει να ξεχάσουμε την εντολή του λαού 
των νησιών μας:

ΝΑ ΠΑΛΕΨΟΥΜΕ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΛΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟ-
ΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ!

Οι Παριανοί και οι Αντιπαριώτες ανοίξαμε ένα με-
γάλο δρόμο, το δρόμο του αγώνα. Με πρωτοβουλία 
της συντονιστικής επιτροπής να καλέσουμε όλους 
τους Κυκλαδίτες να ενώσουν μαζί μας τη φωνή 
τους για να γίνει πιο ηχηρή μέχρι την τελική δικαί-
ωση.

Λαουτάρης

Η θέση μας
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«Πυρά» για 
το νέο αεροδρόμιο

Η συμπολίτευση και η μείζονα αντιπολίτευση του Δήμου Πάρου, με αφορμή την 
κατασκευή του νέου αεροδρομίου του νησιού μας, εξέδωσαν δελτία τύπου στα οποία 
υπάρχουν αλληλοκατηγορίες.

Η «Πάρος – ΑΞΙΑ» με δελτίο τύπου που εξέδωσε στις 7/2 ισχυρίζεται τα παρακάτω:

«Αγαπητοί Συμπολίτες!
Εδώ και λίγο διάστημα έχουν 

αρχίσει οι εργασίες κατασκευ-
ής του ΝΕΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΛΙΓ-
ΜΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙ-
ΜΕΝΑ Πάρου, γεγονός που ΟΛΟΙ χαιρετίζουμε.

Οφείλουμε όλοι να εργαστούμε, ώστε η τρικομματική κυβέρνηση που ξεκίνησε το 
έργο, να το ολοκληρώσει με την κατασκευή του διαδρόμου και των κτιρίων, για να μπο-
ρέσει η Πάρος να αποκτήσει ένα νέο αεροδρόμιο και μια ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ τα 
επόμενα χρόνια. Αυτό σε επίπεδο αριθμών σημαίνει ότι απαιτείται εγγραφή συνολικής 
πίστωσης 13.749.402 ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το έτος 2013 
αφού για το τμήμα του έργου που εκτελείται εγγράφηκε πίστωση το 2012 μόνο 1.500.000 
ευρώ, το οποίο και διατέθηκε στο σύνολό του για συμπληρωματικές απαλλοτριώσεις.

Σημαίνει ότι απαιτείται επιπλέον χρηματοδότηση για την κα-
τασκευή κτιριακών εγκαταστάσεων, ώστε να γίνει αεροδρόμιο. 
Σημαίνει ότι, όταν με το καλό δούμε το νέο αεροδρόμιο σε λειτουργία, να αποδώσουμε 
σε όσους συνέβαλαν, τους Παριανούς, τους Δημάρχους, τους Επάρχους, τους Νομάρ-
χες, τους Υπουργούς και τις Κυβερνήσεις, την πραγματική συμβολή τους στην υλοποίη-
ση αυτού του μεγάλου έργου. 

Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε, ότι το νέο αεροδρόμιο της Πάρου, μήκους μάλι-
στα 2000μ, για απευθείας πτήσεις από το εξωτερικό, ήταν έτοιμο για δημοπράτηση το 
1997, με πλήρη χρηματοδότηση του συνολικού έργου όταν μετά από προσφυγή στο 
Συμβούλιο Επικρατείας (με την συμμετοχή μάλιστα και δημοτικού συμβούλου της πα-
ράταξης Βλαχογιάννη), κινδύνευσε με ολική και διαχρονική κατάργηση του. 

Το έργο που τμήμα του εκτελείται σήμερα αφορά σε διάδρομο 1400μ. Η οριστική με-
λέτη του έργου εγκρίθηκε το 1997 με την με αριθμό Α/Δ7/Δ/40258/6.10.1997 απόφαση, 
αλλά επικαιροποιήθηκε, στις 7.11.2011, αφού μόλις στις 25.6.2010 με την απόφαση ΥΠΑ 
/Δ7/Δ/22320/2968/25.6.2010 το ΥΠΟΜΕΔΙ ανατέθηκε η επικαιροποίηση της μελέτης 
του 1997 για κατασκευή μέρους του έργου «ΝΕΟ ΠΕΔΙΟ ΕΛΙΓΜΩΝ» και δημοπρατήθη-
κε στις 16.1.2012. Δυστυχώς η ομολογούμενη αδράνεια του τέως Υπουργού και Δημάρ-
χου, -όπως αυτή εκφράστηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του- οδήγησε στο να χαθεί η 
ένταξή του Νέου Αεροδρομίου Πάρου στο ΕΣΠΑ με εξασφαλισμένη την χρηματοδότηση 
ολοκλήρου του έργου από ευρωπαϊκούς πόρους, με αποτέλεσμα σήμερα να μιλάμε για 
την δημοπράτηση μέρους του έργου, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα χρηματοδοτούμενα 
από Εθνικούς Πόρους δημόσια έργα. 

Είναι λυπηρό, αυτή η μακροχρόνια ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ προσπάθεια, που μόλις τώρα αρχίζει 
να υλοποιείται, να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης από την παράταξη του 
κ. Βλαχογιάννη, η οποία με την εξοργιστική ανακοίνωση «Ένα μεγάλο όνειρο γίνεται 
πραγματικότητα –ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ!!!» προσπαθεί να το εμφανίσει ως έργο της Δημοτικής 
Αρχής. Βέβαια στην προσπάθεια αυτή βρίσκει σύμμαχο, τον τέως υπουργό της αποτυ-
χημένης μνημονιακής διετίας μέσα από συνεντεύξεις και συγγραφές κειμένων.

Άλλωστε αποτελεί κλασσική πρακτική της παράταξης του κ. Βλαχογιάννη, με την βο-
ήθεια κάποιων μέσων ενημέρωσης, να εμφανίζει τις συλλογικές επιτυχίες των φορέων 
της Πάρου ως έργο της. Το γνωστό «ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΜΑΣ» έχει γίνει κανόνας από 
τη παράταξή του κ. Βλαχογιάννη.

Αγαπητοί Παριανοί, Φίλες και Φίλοι!
Εμείς, που ΖΟΥΜΕ σε αυτό το νησί, γνωρίζουμε ΠΩΣ το έργο του αεροδρομίου έφτασε 

στη σημερινή του μορφή και ΠΩΣ για την τελική του ολοκλήρωση, θα χρειαστεί και πάλι 
η συνέργεια ΟΛΩΝ ΜΑΣ.  

Σε αυτές τις δύσκολες εποχές που διανύουμε, η επιτυχία των προσπαθειών μας περ-
νάει ΜΟΝΟ μέσα από συλλογικές ενέργειες και διεκδικήσεις. Οι αυτόκλητοι, σωτήρες και 
προστάτες, έχουν επανειλημμένα αποδείξει, ότι την Πάρο την χρησιμοποιούν, μόνο ως 
εφαλτήριο για τις προσωπικές τους φιλοδοξίες και επιδιώξεις. 

Γι’ αυτό σας καλούμε, ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να προχωρήσουμε για να φέρουμε την 
πραγματική ΑΛΛΑΓΗ που χρειάζεται το νησί μας».

Η απάντηση

Την αμέσως επόμενη μέρα (8/2) ο συνδυασμός «Ενι-
αία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον» σχολιάζο-
ντας την ανακοίνωση Γρ. Πρωτολάτη, σημείωνε τα εξής:

«[…]  Η κατευθυνόμενη και καθοδηγούμενη - πιόνι 
του «Mr Λακκούβα» - επικεφαλής της «ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ» κ. 
Πρωτολάτη, εμφανώς επηρεασμένη από το λασπολόγο 
και ειδήμων της παραπληροφόρησης «Mr Λακκούβα», 
δημοσιοποίησε ανακοίνωση εκ μέρους της παράταξης της 
(άραγε εκφράζει όλα τα μέλη της;) υποστηρίζοντας σωρεία 
ψευδών και ανύπαρκτων ισχυρισμών. 

Για την αξιόπιστη και έγκυρη ενημέρωση των Παριανών 
αναφέρουμε τα εξής:

ΨΕΜΑ 1ο: Ισχυρίζεστε πως ίσως δεν υπάρχουν τα λεφτά για να συνεχιστεί το έργο 
που ήδη κατασκευάζεται... Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Για να δημοπρατηθεί οποιοδήποτε έργο ανά την 
Ελλάδα,  πλέον προαπαιτείται να έχει δεσμευτεί το σύνολο του προϋπολογιζόμενου κό-
στους αλλά και να έχει γίνει και η αντίστοιχη διάθεση πίστωσης στον αντίστοιχο κωδικό 
- ΣΑΕ 077 είναι ο κωδικός του έργου. Έτσι αποφεύγεται η δημιουργία ελλείμματος στον 
κρατικό προϋπολογισμό. 

ΨΕΜΑ 2ο: Προσπαθείτε να παραπληροφορήσετε το Παριανό λαό κάνοντας αναφορά 
στις πιστώσεις του 2012 και 2013... Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Για το 2012 πιστώθηκε 1.500.000 εκ. 
ευρώ διότι πολύ απλά τόση ήταν η προϋπολογισθείσα αξία των εργασιών που ήταν να 
πραγματοποιηθούν μέσα στο 2012, όπως και τελικά συνέβη. Τα αντίστοιχα ισχύουν και 
για το 2013. 

ΨΕΜΑ 3ο: Ισχυρίζεστε πως ο διάδρομος του αεροδρομίου θα κατασκευαστεί... Η 
ΑΛΗΘΕΙΑ: Για να τελειώνει το παραμύθι πως αυτό που κατασκευάζεται τώρα είναι δευ-
τερευούσης σημασίας, οι εργασίες που γίνονται τώρα αφορούν τα εξής: (Κατασκευή 
νέου διαδρόμου αποπροσγειώσεων μήκους 1.400μ και πλάτους 45μ., Κατασκευή δύο 
συνδετήριων τροχοδρόμων, Δάπεδο Στάθμευσης 200 x 130μ, Κατασκευή περιμετρι-
κής και υπηρεσιακής οδού 4.130μ και 790μ αντίστοιχα, Τεχνικά έργα αποστράγγισης, 
Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εγκατάστασης φωτοσήμανσης). Ενημερωτικά, οι χω-
ματουργικές εργασίες των κτιριακών εγκαταστάσεων περιλαμβάνονται στις σημερινές 
εργασίες κατασκευής. 

ΨΕΜΑ 4ο: Ισχυρίζεστε πως πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα σε όσους συνέβαλαν 
στην έναρξη των εργασιών κατασκευής του «Νέου Αεροδρομίου Πάρου». ΜΟΝΟ ΣΕ 
ΑΥΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ... Πείτε μας όμως, εσείς τι έχετε κάνει και πως έχετε συμβάλλει 
στην υλοποίηση του μεγαλύτερου ονείρου όλων των Παριανών; Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Η Δημο-
τική Αρχή και ο Γιάννης Ραγκούσης, συνέβαλλαν τα μέγιστα στην ολοκλήρωση όλων 
των απαραίτητων διαδικασιών (χρηματοδότηση απαλλοτριώσεων, μελέτες και χρημα-
τοδότησή τους, αδειοδοτήσεις, χρηματοδότηση και δημοπράτηση του έργου) ώστε να 
φτάσουμε στην έναρξη των εργασιών κατασκευής. 

ΨΕΜΑ 5ο: Προσπαθείτε να μας πείσετε - και δυστυχώς διαφαίνεται ότι το επιθυμείτε 
- πως δεν θα προχωρήσει η κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων...  Η ΑΛΗΘΕΙΑ: 
Σας ενημερώνουμε λοιπόν, πως η προμελέτη των κτιριακών εγκαταστάσεων ολοκλη-
ρώνεται εντός των ημερών και εντός του αμέσως επόμενου χρονικού διαστήματος 
αναμένεται η δημοπράτηση της οριστικής μελέτης. Σας συμβουλεύουμε (ώστε να μην 
εκτίθεστε πάλι ανεπανόρθωτα), να μην βιαστείτε να υποστηρίξετε πως δεν θα γίνει ή 
πως δεν υπάρχουν τα λεφτά για τα κτιριακά κτλ, διότι πολύ απλά τα ίδια λέγατε και για το 
σημερινό έργο αλλά αυτό ήδη κατασκευάζεται κανονικά. 

Αυτά είναι τα κατασκευασμένα ψέματά σας!
Αυτή είναι η μεθοδευμένη διαστρέβλωση της αλήθειας που επιχειρείτε!
Ας πάμε όμως τώρα στην υπενθύμιση ορισμένων σημαντικών γεγονότων:
1. Κάνετε αναφορά και κατηγορείτε τις μνημονιακές κυβερνήσεις. Μήπως ξεχάσατε 

πως εσείς ακόμη και σήμερα εργάζεστε ως σύμβουλος σε περιφερειάρχη των μνημονι-
ακών κυβερνήσεων; Κάτι δεν μας λέτε καλά κ. Πρωτολάτη... 

Μην προσπαθείτε να μας διδάξετε πως ολοκληρώνεται σωστά ένα έργο. Σας υπεν-
θυμίζουμε, πως εσείς σαν έπαρχος κατασκευάσατε μία μαρίνα στη Νάουσα - αξίας 
πολλών εκατομμυρίων ευρώ - αλλά λόγω της προχειρότητάς σας αμέσως απαιτήθηκε 
επιδιόρθωση της - αξίας πάλι πολλών εκατομμυρίων - ενώ μάλιστα δυστυχώς ακόμη 
και σήμερα απαιτούνται κι άλλα εκατομμύρια ώστε να μετατραπεί σε μία σύγχρονη και 
ασφαλής μαρίνα. Άρα, η προχειρότητά σας και η ασυνέπειά σας, οδήγησε στη σπατάλη 
πολλών εκατομμυρίων από τη τσέπη του Παριανού Λαού, εν μέσω μάλιστα της οικονο-
μικής κρίσης που διανύουμε. Εμείς προχειροδουλειές δηλαδή δήθεν ολοκληρωμένα, 
ατελώς κατασκευασμένα, ελλιπέστατα και μη ασφαλή έργα, δεν παραδίδουμε. 

Όσα υγιώς σκεπτόμενα μέλη της ΠΑΡΟΣ ΑΞΙΑ και δημοτικοί της σύμβουλοι διαφω-
νούν με τις πρακτικές και ανακοινώσεις της εγκλωβισμένης σε αποτυχημένες μεθόδους 
και παρωχημένα χαρακτηριστικά στείρας αντιπολιτευτικής διάθεσης επικεφαλής τους κ. 
Πρωτολάτη, η οποία μάλιστα όντας καθοδηγούμενη, κατευθυνόμενη και πιόνι του «Mr 
Λακκούβα» μεθοδευμένα παραποιεί την πραγματικότητα, ίσως είναι συνετό να διαχω-
ρίσουν επίσημα την θέση τους.

Παριανοί και Παριανές, η παράταξή μας «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλ-
λον» πάντοτε με γνώμονα την αλήθεια και την αξιοπιστία, θα συνεχίσει να σας ενημερώ-
νει για το έργο μας... 

Και το μεγαλύτερο μας έργο, το «ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΡΟΥ», ήδη κατασκευάζεται».

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ
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Η πίτα 
των εμπόρων

Ο εμπορικός σύλλογος Πάρου - Αντι-
πάρου, έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα 
του το περασμένο Σάββατο 9/2 στα γρα-
φεία του.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν πολ-
λά μέλη του συλλόγου και εκπρόσωποι 
της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοί-
κησης.

Τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς ήταν 
η πρώην πρόεδρος, του πρώην συλλό-
γου επαγγελματιών Πάρου, κ. Μαρία 
Ναυπλιώτη. Για την κ. Ναυπλιώτη, έγινε 
ειδική μνεία από το δήμαρχο κ. Χρ. Βλα-
χογιάννη, τον αντιδήμαρχο κ. Μ. Κωβαίο 
και το δημοτικό σύμβουλο, κ. Αντ. Αρκά, 
ενώ της παραδόθηκαν και αναμνηστικές 
πλακέτες. Ακόμα, το μέλος του ΔΣ των 
εμπόρων, κ. Αναστ. Τριαντάφυλλος, πα-
ρέδωσε στην κ. Ναυπλιώτη, ένα κάδρο 
στο οποίο υπήρχαν ανατυπώσεις από 
διάφορα παλιά έγγραφα του εμπορικού 
συλλόγου με την υπογραφή της. Μεταξύ 
των εγγράφων υπήρχε και η αίτηση της 
κ. Ναυπλιώτη, το 1971, για να γίνει μέλος 
του συλλόγου επαγγελματιών.

Εκλογές 
στις Λεύκες

Ο σύλλογος ανακαινίσεως του Ιερού 
Ναού Αγίας Τριάδας Λευκών, θα πραγ-
ματοποιήσει την τακτική Γενική του Συ-
νέλευση, την Κυριακή 24/2/2013 στις 
10:30 το πρωί, στο κοινοτικό κατάστημα 
Λευκών.

Τα θέματα της  ημερήσιας διάταξης εί-
ναι τα παρακάτω:

- Απολογισμός δράσεων
- Ταμειακός απολογισμός
- Προγραμματισμός δράσεων – Συζή-

τηση
- Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.
Σημειώνουμε ότι υποψηφιότητες μπο-

ρούν να κατατίθενται στα μέλη του ΔΣ 
από τις 17/2/2013 και σε περίπτωση μη 
απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επανα-
ληφθεί την 3/3/2013 την ίδια ώρα και 
στον ίδιο χώρο.

Ποιος 
ενοχλήθηκεστην 
οδό Σταδίου;

Ενώ η πορεία βρισκόταν σε εξέλιξη, ενώ το κέ-
ντρο της Αθήνας βοούσε από τα συνθήματα των 
συμπατριωτών μας, κάπου εκεί Σταδίου και Αιόλου 
βρέθηκε κάποιος κ. Τέλλογλου, όχι ο γνωστός των 
«φακέλων» του ΣΚΑΪ, και το μόνο που βρήκε να πει 
ποιο ήταν λέτε; 

Έκπληκτος και γεμάτος απορία ρώτησε: «Γιατί 
κλείνετε όλη τη Σταδίου και δεν πιάνετε μια λωρίδα 
για να μην ενοχλείτε;».

Τι του απαντάς τώρα; Την ντουντούκα την χρει-
αζόμασταν για τα συνθήματα. Τον δικαιολογούμε 
όμως. Ήταν πρωί ακόμα και δεν είχε…ξυπνήσει για 
να καταλάβει που βρίσκεται.

Αυτός δεν ήταν που κάποτε ήθελε να κατέβει 
για υποψήφιος δήμαρχος Πάρου; Όχι τίποτα άλλο, 
αλλά να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε και 
τι πρεσβεύουν. Αυτά. Γιατί η κοντή μνήμη βλάπτει 
σοβαρά την υγεία μας…μέρες που είναι.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

Περί 
αεροδρομίου 
Πάρου

Διαβάζω τα διάφορα γραφόμενα στον τοπικό 
τύπο και διακρίνω σε μερικά έντυπα τον διαγκω-
νισμό ποιος θα επικρίνει περισσότερο τη συμβολή 
του κ. Γιάννη Ραγκούση στην κατασκευή του νέου 
αεροδρομίου. Εξελισσόμενος μηδενισμός. 

Και ερωτώ: Χωρίς την παρουσία του θα μπορού-
σε ν’ αρχίσει το έργο αυτό; Και μάλιστα αυτή την 
εποχή; Ασφαλώς όχι. 

Συνεπώς παρέλκει να κρίνουμε την πιθανή κα-
θυστέρηση, αφού από το βέβαιο όχι ευρισκόμεθα 
στην πραγματοποιούμενη κατασκευή. Οι όποιοι 
Ηρακλείς των Δημοτικών αξιωμάτων, υπάρχοντες 
ή μελλούμενοι, και άλλοι, καλά θα κάνουν αντί να 
κρατούν αρνητική πένα, να χειροκροτούν κάθε θε-
τική εξέλιξη. 

Σας απασχολώ συχνά με τα γραφόμενα μου αλλά 
αν τα δείτε με τη σειρά τους θα διαπιστώσετε την 
επιβεβαίωση τους. Εμείς οι άνθρωποι του τουρι-
σμού, που βιώνουμε την τραγική πορεία του στην 
Πάρο, που προ εικοσαετίας αρχίσαμε τον αγώνα 
του νέου αεροδρομίου με την αγωνία της πορείας 
του, περιμένουμε καρτερικά την ολοκλήρωση της 
κατασκευής του και το τέλος της ομηρείας των κα-
ραβιών. 

Στο τελευταίο φύλλο σας αναγνώσαμε τις απα-
ντήσεις του κ. Γιάννη Ραγκούση στις ερωτήσεις 
σας και διαπιστώσαμε την έντονη πικρία του με τον 
κρυπτόμενο θυμό του. Και έχει δίκιο. Ας αναρωτη-
θούμε λοιπόν ξεκάθαρα: Χρειάζεται η Πάρος τον κ. 
Γιάννη Ραγκούση; Άλλοι θα πουν όχι και οι περισ-
σότεροι θα πούμε ναι!

Όμως όταν δικαιωθούν οι δεύτεροι τότε η ζημιά 
θα είναι για όλους, αφού η Πάρος θα στερηθεί την 
παρουσία του από τα Δημόσια ενεργούμενα της. 
Άραγε έχουμε αυτή την πολυτέλεια και αυτό το δι-
καίωμα; Ασφαλώς όχι!          

Βασίλειος Καρποδίνης 
Πολιτικός Μηχανικός - Ξενοδόχος  

Η τάξη των 9 μαθητών 
της Αγκαιριάς

Αφουγκραζόμενος προ ημερών, την διαφορετι-
κότητα απόψεων καιροσκοπισμού, μικροπρέπειας 
και προσωπικών ιδιοτελών συμφερόντων σε μια 
κοινωνία που δεν αντιλαμβάνεται, δεν συνειδητο-
ποιεί τα σημεία των καιρών. Που αναλώνετε σε μια 
εσωστρεφή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων 
και Κηδεμόνων με επιμέρους Διοικητικά Συμβούλια 
αποφάσεων μειοψηφίας, αυθαίρετων μη συλλογι-
κών κινήσεων και κωλοτούμπας, παίζοντας με αθώ-
ες παιδικές ψυχές! Θυμήθηκα και νοστάλγησα την 
εποχή της παιδικής μου ηλικίας, πριν ακόμα θεσμο-
θετηθεί ο θεσμός του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων

- όταν ακόμα υπήρχε η δεξαμενή βρόχινου νερού, παίζαμε ποδόσφαιρο 
τα αγόρια με μπάλα handball και με δοκάρια τα ιστορικά κυπαρίσσια με τον 
αγέρωχο ευκάλυπτο να «βλέπει» σιωπηλά να μεγαλώνουν γενεές και γενεές, 
που έπαιζαν μακριά γαϊδούρα πάνω του…

- όταν τα κορίτσια έπαιζαν μήλα με μπάλα volley, κουτσό, τρίλιζα, λάστιχο 
και σχοινάκι παραπλεύρως της εκκλησίας του χωριού μας

- όταν η τάξη μου, που απαρτιζόταν από 9 μαθητές (7 αγόρια και 2 κορίτσια) 
συνετιζόταν με το τράβηγμα της φαβορίτας…

- όταν φυτεύαμε τα δενδρύλλια στον δρόμο για την Παροικιά
- όταν κάθε Παρασκευή πηγαίναμε στο Κατηχητικό με τον αείμνηστο πα-

πά-Νικόλα, που παρά την θρησκευτική του αυστηρότητα μας τροφοδοτούσε 
πνευματικό φως και δίψα για ζωή

- όταν ανεβαίναμε τα πρωινά για το σχολείο, πηγαίνοντας από τον χιλιοπερ-
πατημένο δρομάκι 

- όταν είχαμε συγγράψει την πρώτη μας εφημερίδα «Δημιουργίες»
- όταν ο δάσκαλος με τον παπά του χωριού, ήταν πηγή διαπαιδαγώγησης, 

γνώσης και έμπνευσης των παιδιών… και των γονιών τους, που είναι οι φυ-
σικοί διαπαιδαγωγοί!

Όταν λοιπόν συνέβαιναν όλα τα παραπάνω, στην τότε τοπική κοινωνία μας, 
δεν είχε ακόμη θεσμοθετηθεί ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων. Ατύπως 
όμως, υπήρχε υψηλός βαθμός συνεργασίας διδάσκοντα, διδασκομένου, με 
ορθολογικό τον ρόλο των γονέων με την θετική συμβολή τους, στην δια-
μόρφωση του σχολικού κλίματος. Υπήρχε έντονο το συναίσθημα συλλογι-
κότητας, αλληλεγγύης, ομονόησις και σύμπνοιας της μικρής κοινωνικής μας 
ομάδας, αντανακλώντας στην κοινωνική συμπεριφορά μέσα από τα παιδικά 
μας παιχνίδια που ήταν ειλικρινής κοινωνική έκφραση συλλογικότητας και 
όχι ατομικίστικη, απόμακρη, σκοτεινή και δήθεν… Τα αναφέρω όλα αυτά, κα-
λοπροαίρετα και με την ιδιότητα του νεόκοπου προβληματισμένου πατέρα, 
για την κατάσταση που δημιουργήθηκε, στο σχολείο που έμαθα τα πρώτα 
μου γράμματα που τότε ήταν Διθέσιο με λιγότερους μαθητές. Επιθυμώ, να 
υπερτονίσω μεταξύ άλλων, τα όσα ανέφερε ο αξιοσέβαστος καθηγητής μου 
των μαθηματικών, επιχειρηματολογώντας προς τους Αντίνοους, ως άλλος 
Νέστωρας, της σύνεσης και της λογικής, λέγοντας τους: «[…] αναλογιστείτε 
τον κίνδυνο της μη ύπαρξης του Δημοτικού Σχολείου μας, ελέω των σημερι-
νών καταστάσεων της κρίσης που βιώνουμε!».

Σε μια εποχή περικοπών των δημοσίων δαπανών -πόσο μάλλον σε θέ-
ματα δημόσιας παιδείας και υγείας!- ελλοχεύει ανά πάσα στιγμή, ο κίνδυνος 
της μη ύπαρξης του Δημοτικού Σχολείου μας. Πρέπει να γίνει αντιληπτό από 
τους αντιφρονούντες ότι, επιβάλλεται να σκύψουν στα πραγματικά προβλή-
ματα της δομής και λειτουργίας του σχολείου και να μην εθελοτυφλούν στην 
λογική της ευνοιοκρατίας ατομικιστικών μικροσυμφερόντων, δίνοντας λαβές 
στην τρόικα του ομολογουμένου λάθους και των πολιτικών της μαριονέτας.  

Επισημαίνω, την αυθόρμητη, ειλικρινής και αβίαστη συγνώμη του δασκά-
λου, προς τους παρόντες γονείς. Καταδεικνύοντας, ότι υπάρχει καπνός και 
φωτιά στα προβλήματα που απασχολούν τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμό-
νων, που πρέπει να επιλυθούν με προσωπική αυτοκριτική και κοινωνική ει-
λικρίνεια μακριά από το τοπικιστικό κοινωνικό φαίνεσθαι και θεαθήναι. Εν 
κατακλείδι, το κλίμα του σχολείου επηρεάζεται, τόσο από την πολυπλοκότητα 
της οργανωτικής δομής και τον τρόπο άσκησης της σχολικής ηγεσίας όσο και 
από τις ανάγκες, τους στόχους και τις επιδιώξεις του διδακτικού προσωπικού 
σε άρρηκτη συνεργασία με τους γονείς 

Είμαστε ένα σχολείο σε ένα μικρό επαρχιακό δήμο. Επιβάλλεται να προ-
σπαθούν όλοι μαζί να κάνουν τη διαφορά. Η ισχύς εν τη ενώσει και όχι εν τη 
αποσχίσει! Η υγιής ενεργός συμμετοχή των γονέων στα δρώμενα του σχο-
λείου, παραδειγματίζει τα παιδιά, στο να είναι ενεργοί πολίτες. Αναπτύσσο-
ντας, το αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, της συνεργασίας, του εθελοντισμού, 
της συμμετοχής, της κοινωνικότητας γενικότερα. 

Το κυριότερο: μαθαίνουν να κρίνουν, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες, να 
έχουν δημιουργική σκέψη, να έχουν αντίληψη της πραγματικής ζωής. Τα παι-
διά πάντα, έχουν τη δύναμη και το όνειρο να παλέψουν για κάτι καλύτερο. 
Αυτή η ιδιότυπη αδιαφορία σκοτώνει την ψυχή μας και το μέλλον που θα τους 
κληροδοτήσουμε.

ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ
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ΔΕΥΑΠ: 
21ος αιώνας

Με ένα πρωτοποριακό και πλήρως αυτοματοποιημέ-
νο σύστημα, η ΔΕΥΑ Πάρου περνάει σε μία νέα εποχή. 
Στην εποχή, τηλεελέγχου - τηλεχειρισμού του δικτύου 
ύδρευσης του Δήμου Πάρου. 

Συγκεκριμένα, μετά από τη διεξαγωγή διεθνή ανοι-
κτού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάστα-
ση και θέση σε λειτουργία Συστήματος Τηλεελέγχου 
- Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Διαρροών του Δικτύου 
Ύδρευσης Πάρου», ανεδείχθη η ανάδοχος εταιρεία «Όρ-
θρυς Α.Ε.».

Έτσι, ο αυτόματος και από απόσταση έλεγχος και δια-
χείριση του δικτύου του πόσιμου νερού του νησιού μας, 
γίνεται πλέον πραγματικότητα, αφού με πρωτοβουλία 
της ΔΕΥΑΠ το σύνολο των απαιτούμενων κονδυλίων 
εξασφαλίστηκε μέσω ΕΣΠΑ. Η ένταξη στο ΕΣΠΑ πραγ-
ματοποιήθηκε μετά από πολύμηνη προσπάθεια και συ-
νεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πάρου με 
το Πρόεδρο κ. Στ. Φραγκούλη και το Γεν. Διευθυντή κ. 
Γ. Ξαγοράρη.

Με το σύστημα Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού, εξα-
σφαλίζεται μέσω ηλεκτρονικών υπολογιστών και γρα-
φικών παραστάσεων η παρουσίαση όλων των δεδο-
μένων του δικτύου, τη στιγμή που αυτά συμβαίνουν, 
καθώς και η δυνατότητα επέμβασης και αλλαγής της 
λειτουργία τους, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο από τους 
επιστήμονες χειριστές. Αυτό έχει αποτέλεσμα, η ΔΕΥΑΠ 
να βελτιστοποιεί τη λειτουργία της διότι:

- Ελαχιστοποιείται το κόστος λειτουργίας και συντή-
ρησης του δικτύου ύδρευσης.

- Εξασφαλίζεται η έγκαιρη διάγνωση βλαβών και δι-
αρροών στο δίκτυο ύδρευσης.

- Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
- Γίνεται ορθολογικότερη χρήση των υδάτινων απο-

θεμάτων και πόρων.
- Ελέγχεται η λειτουργία των γεωτρήσεων.
- Εξακριβώνεται η στάθμη του νερού στις υδατοδεξα-

μενές (αποφυγή υπερχείλισης). 
Δηλαδή, πλέον η ΔΕΥΑΠ θα ελέγχει - εντοπίζει ανά 

πάσα ώρα και στιγμή τις διαρροές και τα σημεία στο δί-
κτυο ύδρευσης όπου αυτές υπάρχουν. Σύμφωνα με κύ-
κλους της τοπικής αυτοδιοίκησης «ο εκσυγχρονισμός 
της ΔΕΥΑΠ είναι αποτέλεσμα μίας διαχρονικής προσπά-
θειας της Δημοτικής Επιχείρησης και αποσκοπεί στην 
αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους 
δημότες και καταναλωτές.  Η ΔΕΥΑΠ 

 αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό την τεχνολογία αιχμής, 
καθιστώντας την πρωτοπόρα μεταξύ του συνόλου της 
χώρας».

Επίσης, οι εργασίες προμήθειας και εγκατάστασης 
του συστήματος «Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού» έχουν 
ήδη ξεκινήσει και αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός 
των επόμενων μηνών, με την εγκατάσταση 60 συνολικά 
σταθμών ελέγχου. 

Τέλος, η «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λει-
τουργία Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού και 
Ελέγχου Διαρροών του Δικτύου Ύδρευσης Πάρου»  
χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και είναι συνολικού προ-
ϋπολογισμού ύψους 2.881.440 ευρώ.

Τοπικές Ειδήσεις

Ανεπαρκή 
κονδύλια ΕΣΠΑ 
στα νησιά

Ψίχουλα θα είναι στην κυριολεξία τα κονδύλια που θα 
λάβουν για τη νέα προγραμματική περίοδο οι νησιωτι-
κές περιοχές, καθώς τα κριτήρια του Α.Ε.Π. για την νέα 
προγραμματική περίοδο αναφορικά με το ΕΣΠΑ, παρα-
μένουν στα κριτήρια του 2005. 

Τα παραπάνω υποστήριξε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυ-
κλάδων, κ. Νίκος Συρμαλένιος, μιλώντας στην Επιτροπή 
Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, με θέμα ημερή-
σιας διάταξης: Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νό-
μου του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Κύρωση της από 
18 Δεκεμβρίου Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την οικονομική ανάπτυ-
ξη της χώρας». 

Ο κ. Συρμαλένιος ανέφερε ότι στο άρθρο 1, που ανα-
φέρεται στο ΕΣΠΑ, δημιουργείται συγκεντρωτισμός 
που εν δυνάμει αφήνει ανοιχτές πόρτες στην αυθαιρε-
σία. «Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να το 
προσπεράσουμε οποιαδήποτε και αν είναι η σκοπιμότητα 
που θέλει να υπηρετήσει», συμπλήρωσε.

Συνεχίζοντας είπε: «Ένα δεύτερο θέμα αφορά τη δι-
αχείριση των κονδυλίων του προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων από τους περιφερειάρχες, όμως είναι προ-
φανές ότι οι περιφέρειες, τα περιφερειακά συμβούλια και 
οι περιφερειάρχες δεν είναι αυτοί που κυρίως καθορί-
ζουν το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Τα κονδύλια 
καθορίζονται από την κεντρική εξουσία, ελαχιστοποιώ-
ντας έτσι τη δυνατότητα κατάρτισης προγραμμάτων περι-
φερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης. Κατά συνέπεια 
ο περιφερειάρχης είναι στην ουσία διαχειριστής σε ένα 
πρόγραμμα που έχουν φτιάξει άλλοι».

Τέλος, ο κ. Ν. Συρμαλένιος, αναφέρθηκε και στο άρ-
θρο 4, που αφορά το άνοιγμα των καταστημάτων τις 
δύο τελευταίες Κυριακές του 2012. Σ’ αυτό το θέμα επι-
καλούμενος την από 13/12/2012 επιστολή όλων των 
εμπορικών συλλόγων των Κυκλάδων, τόνισε: «Αυτό 
που ομόφωνα επισημαίνουν οι εμπορικοί σύλλογοι όλων 
των Κυκλάδων, είναι ότι «δεν λείπουν οι μέρες, λείπουν 
τα χρήματα στον κόσμο για να πάει ν’ αγοράσει». Η μονι-
μοποίηση μιας διάταξης, που θα καθιερώνει τις Κυριακές 
ως εργάσιμες, οδηγεί μαθηματικά στο κλείσιμο κι αυτών 
των μικρών επιχειρήσεων και μαγαζιών, που έχουν απο-
μείνει σε λειτουργία, διότι το κόστος λειτουργίας τους είναι 
δυσβάστακτο σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις».

Αλιευτικά 
αποθέματα

Στις 6 Φεβρουαρίου, σε μια 
ιστορική ψηφοφορία, η συντριπτική πλειοψηφία των 
μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 502 έναντι 137, 
απαίτησε να αποκατασταθούν τα αλιευτικά αποθέματα 
έως το 2020.

Η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προ-
χώρησε ακόμα περισσότερο την πρόταση της Επιτρο-
πής Αλιείας, θέτοντας στενό χρονικό περιθώριο για τον 
τερματισμό της υπεραλίευσης και σαφή στόχο για την 
αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων. 

Επίσης, οι Ευρωβουλευτές ζήτησαν να διεξάγονται 
αυστηρές εκτιμήσεις για την αλιευτική ικανότητα των 
αλιευτικών στόλων σύμφωνα με τις διεθνείς δεσμεύ-
σεις της Ε.Ε., αλλά και να παρέχεται οικονομική στήριξη 
μόνο σε όσους τηρούν τους κανόνες. Τέλος, στήριξαν 
την πρόταση να «επιβραβεύονται» οι αλιείς που ψαρεύ-
ουν με τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον και την 
κοινωνία, παρέχοντάς τους προτεραιότητα στην πρό-
σβαση των αλιευτικών πόρων.

Ενίσχυση 
επιχειρήσεων

Στις 14 Ιανουαρίου δημοσιεύθηκε η πρόσκληση για το 
πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρή-
σεων στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορί-
ου – Υπηρεσιών, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ».

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων 
για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων 
στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πλη-
ροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε 
συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρη-
ματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απα-
σχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό 
σύσταση επιχειρήσεις.
Ποιους, τι αφορά;

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται υφιστά-
μενες και νέες -υπό σύσταση επιχειρήσεις-, οι οποίες 
δραστηριοποιούνται στις ενισχυόμενες Περιφέρειες και 
κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα παρακάτω: 

1. Υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις που μέ-
χρι τις 31.12.2011, έχουν δύο ή περισσότερες κλεισμέ-
νες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης 
διάρκειας. 

2. Νέες -υπό σύσταση επιχειρήσεις- που δεν εμπί-
πτουν στην παραπάνω κατηγορία των υφιστάμενων. 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτι-
κής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης μπορεί 
να κυμαίνεται: 

- Από 30.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη θεματι-
κή ενότητα «Μεταποίηση».

- Από 20.000 ευρώ έως 300.000 ευρώ για τη θεματι-
κή ενότητα «Τουρισμός» και 

- Από 20.000 ευρώ έως 100.000 ευρώ για τη θεματι-
κή ενότητα «Εμπόριο -Υπηρεσίες». 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμε-
νων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης 
Ένταξης για τις θεματικές ενότητες «Μεταποίηση» και 
«Τουρισμός» και τους 12 μήνες από την ημερομηνία έκ-
δοσης της Απόφασης Ένταξης για τη θεματική ενότητα 
«Εμπόριο – Υπηρεσίες» 

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται με το «Έντυπο 
Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλε-
κτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα 
Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το Υπουργείο Ανά-
πτυξης, Ανταγωνιστικότητας Υποδομών, Μεταφορών 
και Δικτύων. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι 
υποχρεωτική και οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω της 
ιστοσελίδας: www.ependyseis.gr

Σημειώνουμε, ότι η υποβολή προτάσεων θα είναι δυ-
νατή από 25/2/2013 έως 25/4/2013.

Τούρκοι στο Αιγαίο;
Με την εξαγορά ελληνικών ακτοπλοϊκών εταιρειών 

φαίνεται ότι ολοκληρώνεται η «εισβολή» της Τουρκίας 
στο Αιγαίο. Σύμφωνα με πληροφορίες ετοιμάζονται να 
δρομολογήσουν και νέες ακτοπλοϊκές γραμμές από την 
Τουρκία προς το Αιγαίο.

Έτσι, μετά την αγορά των περισσότερων προς διάθε-
ση μαρινών από τον Τουρκικό όμιλο «Dogus» και την 
αγορά διάφορων παραθαλάσσιων εκτάσεων, η Άγκυρα 
μέσω της ελεγχόμενης οικονομικής διείσδυσης επιχει-
ρηματιών της καταφέρνει να ελέγξει και τις θαλάσσιες 
συγκοινωνίες του Αιγαίου. Συγκεκριμένα και σύμφωνα 
με δημοσιεύματα εγκαθιστούν δύο νέες ακτοπλοϊκές 
γραμμές από την Τουρκία (μία προς Θεσσαλονίκη και μία 
προς Πειραιά). Σημειώνουμε, ότι 5 Ελληνικά λιμάνια στο 
Αιγαίο, συνδέονται με την Τουρκία με τακτικά δρομολόγια 
(Μυτιλήνη με Αϊβαλή, Χίος με Τσεσμέ, Σάμος και Κως με 
Κουσάντασι και Ρόδος με Μπόντρουμ και Μαρμαρίς).

Επίσης, πριν μερικές μέρες η Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Ανοικοδόμησης και Ανάπτυξης (EBRD) ανακοίνωσε τη 
χρηματοδότηση με 33 εκατομμύρια ευρώ, ναυτιλιακές 
εταιρίες της Σμύρνης, με στόχο την απόκτηση νέων οχη-
ματαγωγών.
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Με τι μοιάζει 
η Τρικομματική;

Πιο πολύ για τρικομματική ΝΔ – 
ΛΑΟΣ - Χρυσή Αυγή, μοιάζει πια αυτή 
η συγκυβέρνηση. Και δεν είναι μόνο 
οι επιτάξεις, οι επιστρατεύσεις, η κα-
ταστολή, ο ευτελισμός του κοινοβου-
λευτικού ελέγχου, οι μέρες ΥΕΝΕΔ 
που ζούμε κάθε μέρα…

Απολύονται δημοσιογράφοι που δεν 
είναι αρεστοί – περίπτωση Αρβανίτη – 
δεν ανανεώνονται οι συμβάσεις δημο-

σιογράφων που καλύπτουν ρεπορτάζ της αντιπολίτευσης 
– περίπτωση Καββαδία -, μπαίνουν στο περιθώριο όσοι δεν 
έχουν αρεστό λόγο – Βαξεβάνης, Κούλογλου -, προσλαμ-
βάνονται κόρες υπουργών – περίπτωση Ανθή Σαλιαγκού-
δη -.

Ανοιχτά πλέον, οι φρασεολογία, η θεματολογία, η ορ-
γάνωση του κράτους, θυμίζει έντονα τα πρότυπα του με-
τεμφυλιακού εφιάλτη. Πριν μέρες στέλεχος της ΝΔ μίλησε 
για ένα light Guantanamo για τους αναρχοκομουνιστές, ο 
κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ, Μ. Βορίδης, ζητάει 
την επαναφορά της θανατικής καταδίκης. Ο Φαήλος Κρανι-
διώτης, στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, πιστεύει 
ότι «η έξοδος από την κρίση, περνάει μέσα από έναν νέο 
εμφύλιο, που πρέπει να διεξαχθεί με όρους 46-49» και ζη-
τάει συνεργασία με τον ιδεολογικό συγγενή Χρυσή Αυγή. 
Τα καθημερινά δημοσιεύματα των εφημερίδων που βρί-
σκονται στο πλευρό του μνημονιακού μπλοκ, κόβουν, ρά-
βουν ευτελίζουν κάθε δήλωση στελέχους, μέλους ακόμα 
και απλού ψηφοφόρου του ΣΥΡΙΖΑ. Απλές διαμαρτυρίες 
στοχοποιούνται, συνδικαλιστές ξυλοκοπούνται.

Τα τηλεοπτικά πάνελ ξερνάνε καθημερινά χολή, παρα-
πληροφόρηση και έναν απίστευτο συντηρητισμό που πα-
ραπέμπει στην αντίδραση του κράτους της Δεξιάς την πε-
ρίοδο 1958-1963.

Αντίδραση που γέμισε τα ξερονήσια, οδήγησε στην δο-
λοφονία του Γ. Λαμπράκη και προετοίμασε το έδαφος για 
την χούντα του 67. Κάθε απόγευμα, ξεκινάει ένα κυνήγι μα-
γισσών εναντίον κάθε απεργού, κάθε συνδικαλιστή. Όποιος 
αντιδράει, υπερασπίζεται το ψωμί του, την αξιοπρέπεια του, 
απευθείας ρίχνεται στην αρένα με τα λιοντάρια. Ξεσκίζεται 
από καλοταϊσμένα παπαγαλάκια της δημοσιογραφίας, που 
έχουν για εργοδότες κρατικοδίαιτους μεγαλοεργολάβους.

Υπάλληλοι του Μπόμπολα, του Αλαφούζου, του Μαρινά-
κη, του Κόκκαλη, του Βαρδινογιάννη, του Λάτση, ανακαλύ-
πτουν τον υπαίτιο της οικονομικής καταστροφής. Που δεν 
είναι άλλος από τον απεργό, τον συνδικαλιστή, τον άρρω-
στο που διαμαρτύρεται για τα φάρμακα που δεν βρίσκει τον 
απολυμένο, τον μετανάστη. Δίνουν άσυλο στην ακροδεξιά, 
την προβάλλουν με έναν προσεγμένο τρόπο, και απαιτούν 
«εδώ και τώρα» κατάλυση συνδικαλιστικών και δημοκρα-
τικών ελευθεριών.

Ταυτόχρονα η «τρικομματική» υποβαθμίζει την λειτουρ-
γία της Βουλής, αποφεύγοντας ακόμα και να απαντήσει 
σε ερωτήσεις βουλευτών. Εκδίδει Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου λες και είναι η «Νομοθετική» της επταετίας. 
Καταφεύγει στην καταστολή που έχει αφήσει άναυδο με 
την θηριωδία της όλο τον πολιτισμένο κόσμο 

Εφτά κλούβες με ΜΑΤ, λυκόσκυλα της αστυνομίας, και 
επικουρικά τεράστιες δυνάμεις επιστρατεύτηκαν για να 
«αναχαιτίσουν» την πορεία των Παριανών στο κέντρο της 
Αθήνας στις 11 Φεβρουαρίου, αφήνοντας τους πάντες έκ-
πληκτους. «Δεν κατάφεραν να μας βάλουν σε κλουβί, μας 
έχουν όμως περικυκλώσει με κλούβες», μου είπε με νόη-
μα ένας φίλος. «Το καθεστώς διολισθαίνει καθημερινά σε 
πρακτικές 4ης Αυγούστου» είχα πει πριν δύο χρόνια σε ρα-
διοφωνική εκπομπή του ΗΧΩ FM. Το καθεστώς προσπαθεί 
να αντιγράψει το πείραμα που διέλυσε την «Δημοκρατία της 
Βαϊμάρης» λέω τώρα. Νομίζει ότι χρησιμοποιεί τις ακροδε-
ξιές δυνάμεις «εκ του ασφαλούς».

Όμως όλα δείχνουν ότι ο έλεγχος πλέον δεν είναι σε δυ-
νάμεις που πιστεύουν στην Δημοκρατία. Και η υπεράσπισή 
της είναι πλέον υποχρέωση όλων μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Το νέο «αίμα» 
που είναι;

Στο σημερινό φύλλο της εφη-
μερίδας μας δημοσιεύουμε μία 
συνέντευξη του πρόεδρου της 
Τοπικής Κοινότητας Λευκών, κ. 
Απ. Παντελαίου. 

Τον συγκεκριμένο κύριο δεν 
το γνώριζα και λόγω μάλιστα 
της ολοκληρωτικής μου τοπο-
θέτησης στις εκλογές του 2010 
υπέρ της Πρωτολάτη, αγνοούσα 
και την ύπαρξή του.

Ο κ. Παντελαίος, μου «κάθισε» στη σκέψη –κατά τη 
γνωριμία μας- και ομολογώ ότι με κέρδισε. Ήταν δί-
χως κανέναν κομπασμό, δίχως καμία πολιτικάντικη 
ατάκα, δίχως καμία «ανόρθωση» της μύτης «χάρη σ’ 
εμένα έγιναν». Ο Παντελαίος, με κέρδισε, έστω και αν 
όσο μεγαλώνω γίνομαι όλο και πιο μονόχνοτος στις 
φιλίες μου και παραμένω «σ’ αυτούς ξέρω, αυτούς 
εμπιστεύομαι». Μπορεί λίγο πριν πενηνταρίσω να 
μην έχω αποφασίσει ακόμα τι θα γίνω όταν μεγαλώ-
σω, αλλά με την πείρα της «νιότης» μου έχω μάθει 
να ξεχωρίζω όλους όσοι έχουν κάτι να προσθέσουν…

Ο πρόεδρος των Λευκών στη συζήτησή μας –που 
δεν είναι αυτή που για δημοσιογραφικούς και εξοι-
κονόμησης χώρου λόγους δημοσιεύουμε- μου εξέ-
φρασε τον προβληματισμό του διότι δεν υπάρχει νέο 
«αίμα» για να ασχοληθεί με τα κοινά του τόπου. Αυτό, 
θεωρώ ότι είναι η ουσία στον έτσι και αλλιώς, sui 
generis ενασχολούμενο Παντελαίο, με την αυτοδιοί-
κηση του νησιού μας. 

Ξέρετε κάτι; Έχει απόλυτο δίκιο. Που στο καλό είναι 
το νέο «αίμα» στην πολιτική του τόπου. Που κρύβεται; 
Την περασμένη Παρασκευή σ’ ένα παραλιακό μπαρά-
κι της Παροικιάς, με έπιασε μία 19χρονη κοπέλα και 
μου έκανε κριτική για τη συνέντευξη Ισιγώνη, που εί-
χαμε δημοσιεύσει στο περασμένο φ. της εφημερίδας 
μας. Η 19χρονη μου τα «σπικάρισε» καλά και μάλιστα 
ομολογώ ότι η άποψή της μου έκανε «γκελ», αφού 
ήταν παραπάνω από το μέσο βαθμό κριτικής για την 
αυτοδιοίκηση του νησιού μας. Επειδή, μου «κάθι-
σε» η κριτική της και επειδή, στις 4 τα ξημερώματα 
οι φιλοφρονήσεις πάνε και έρχονται της είπα «γιατί 
βρε κοπέλα μου δεν ασχολείσαι λίγο παραπάνω με 
τα της πολιτικής και να μετέχεις των κοινών του νη-
σιού;». Αυτό, ήταν πατριώτες. Την έχασα! Μάλλον, 
ούτε «γεια» δεν θα μου ξαναπεί! 

Η πιτσιρακαρία, το νέο «αίμα» της πολιτικής, έχει 
κόψει ρόδα μυρωμένα απ’ εμάς. Θα μου πείτε ότι 
αυτό είναι ένα πανελλήνιο φαινόμενο και όχι μόνο 
μία τοπική καταγραφή. Ναι έτσι είναι. Αλλά μήπως, 
επειδή, εμείς ζούμε στο χωριό μας, πρέπει να δούμε 
τι φταίει εδώ; 

Για σταθείτε λοιπόν; Τι έχουμε κάνει για τη νεο-
λαία αυτού του τόπου; Μέχρι και πριν λίγα χρόνια 
τα παιδιά που αγωνίζονταν σε ομάδες ποδοσφαίρου 
έπαιζαν στο χώμα. Ακόμα και σήμερα στη Νάουσα, 
δεν υπάρχει γήπεδο. Ακόμα και σήμερα, τα Παρια-
νόπουλα μεγαλώνουν μη γνωρίζοντας πως είναι να 
κολυμπάς σ’ ένα κολυμβητήριο. Ακόμα και σήμερα, 
τα Παριανόπουλα δε γνωρίζουν τι σημαίνει κλειστό 
γυμναστήριο και παίζουν «γηπεδούχοι» στα υπόλοι-
πα κλειστά γυμναστήρια των Κυκλάδων. Ακόμα και 
σήμερα, τα Παριανόπουλα δεν γνωρίζουν πως είναι 
μία αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων που προσφέ-
ρεται για καλλιτεχνικά και άλλα θεάματα. Ακόμα και 
σήμερα, τα Παριανόπουλα τρώνε στη μάπα τις εκ-
δηλώσεις της ΚΔΕΠΑΠ, που απευθύνεται σε όλους 
τους άλλους, αλλά ποτέ στα μουσικά και καλλιτεχνικά 
ακούσματα της νεολαίας.

Τα Παριανόπουλα θα ασχοληθούν με την πολιτική 
στο νησί μας όταν οι μεγάλοι αποφασίσουν πως δι-
καίωμα στη ζωή έχουν και όλοι οι υπόλοιποι.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Οι κυνηγοί στο Τμήμα
Το Αστυνομικό Τμήμα Πάρου καλεί τους κατόχους 

κυνηγετικών όπλων, των οποίων οι άδειες ισχύος 
έχουν λήξει ή λήγουν άμεσα και δεν έχουν προβεί 
στην ανανέωση τους, να μεταβούν στο Αστυνομικό 
Τμήμα προκειμένου να υποβάλλουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά για την ανανέωσή τους. 

Σύμφωνα με την Αστυνομία: «ο κάτοχος κυνηγετι-
κού όπλου που δεν έχει εφοδιαστεί με την προβλεπό-
μενη άδεια κατοχής, δεν υπέχει ποινική ευθύνη αν με 
δική του θέληση και πριν εξετασθεί με οποιονδήποτε 
τρόπο για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου από 
την αρχή υποβάλλει στις αρμόδιες αστυνομικές αρχές 
τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας 
κατοχής και καταβάλει για την έκδοσή της το 20πλασιο 
των τελών που προβλέπονται κάθε φορά».

Τέλος, η Αστυνομία συμβουλεύει τους ιδιοκτήτες 
κυνηγετικών όπλων και εξοπλισμού: 

- Το όπλο φυλάσσεται πάντα στη μόνιμη κατοικία 
και διαμονή του ιδιοκτήτη, κλειδωμένο σε χώρο που 
παρέχει ασφάλεια. Ενδείκνυνται χώροι όπως μεταλ-
λική ντουλάπα που ασφαλίζει ή οπλοβαστός, χώροι 
που καλύπτονται από συναγερμό ή κάμερα ασφαλεί-
ας 

- Το όπλο πρέπει να φυλάσσεται σε τέτοια κατάστα-
ση, ώστε να μην είναι σε θέση να λειτουργήσει, να 
είναι «λυμένο» και να έχει πάνω του μια κλειδαριά 
σκανδάλης 

- Η πρόσβαση σε αυτό πρέπει να είναι αδύνατη σε 
οποιονδήποτε άλλο πλην του κατόχου, και ιδιαίτερα 
σε παιδιά 

- Απαγορεύεται η φύλαξη του κυνηγετικού όπλου 
σε αγροικίες, εξοχικά, οχήματα και λοιπούς χώρους 
που δεν πληρούν τους επιβαλλόμενους όρους ασφα-
λείας 

- Τα πυρομαχικά (φυσίγγια) του όπλου φυλάσσο-
νται σε ξεχωριστό μέρος από το όπλο 

- Απαγορεύεται η παραχώρηση του όπλου σε άτο-
μα που δεν είναι εφοδιασμένα με άδεια θήρας 

- Για την πώληση ή δωρεά του όπλου απαιτείται 
άδεια της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχή. 

- Η απώλεια, κλοπή ή καταστροφή του όπλου πρέ-
πει να αναφέρεται άμεσα στην Αστυνομία 

- Η μη έγκαιρη ανανέωση της άδειας κατοχής κυ-
νηγετικού όπλου συνιστά παράνομη κατοχή κυνηγε-
τικού όπλου, για την οποία προβλέπονται τόσο διοι-
κητικές όσο και ποινικές κυρώσεις.

Πλακόστρωση 
στην Αλυκή

Το Λιμενικό 
Ταμείο Πάρου 
- Αντιπάρου 
ολοκλήρωσε 
τη δημοπρά-
τηση της επέ-
κτασης του 
πλακόστρωτου 
στην Αλυκή, 
κατά 150 περίπου μέτρα. 

Πιο συγκεκριμένα, η πλακόστρωση αφορά το τμή-
μα από το μαγαζί του κ. Σκανδάλη έως το μικρό Λι-
μανάκι.

Το έργο, αναμένεται να προκαλέσει λειτουργική 
και αισθητική αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώ-
ρου στο αλιευτικό καταφύγιο της Αλυκής. Εντός του 
μηνός αναμένεται η επίσημη απόφαση - έγκριση της 
δημοπράτησης από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου και 
έπειτα θα υπογραφεί η σύμβαση με την ανάδοχο 
εταιρεία. Η έναρξη των εργασιών πλακόστρωσης του 
συγκεκριμένου τμήματος προσδιορίζεται για τα τέλη 
του επόμενου μήνα.

Τέλος, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου 
ανέρχεται στα 160.000 ευρώ και χρηματοδοτείται 
από πόρους του Λιμενικού Ταμείου Πάρου - Αντιπά-
ρου.
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Διαδήλωση Σταθμός!
Συνεχίζουμε για τη δικαίωση

Η μεγαλύτερη διαδήλωση Παριανών και Αντιπαριωτών πραγματοποιήθηκε την 
περασμένη Δευτέρα 11 Φεβρουαρίου, στην Αθήνα. Μία διαδήλωση ειρηνική, αλλά 
συγχρόνως δυναμική, που ανάγκασε τα ΜΜΕ της χώρας να ασχοληθούν μαζί της και 
έτσι, τα προβλήματα του τομέα υγείας που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας, να γίνουν 
ευρύτερα γνωστά.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 11/2 το πρωί 600 περίπου Παριανοί και Αντιπαριώτες 
συγκεντρώθηκαν έξω από το Υπουργείο Υγείας, για να διαδηλώσουν την αγανάκτησή 
τους για την εγκατάλειψη του τομέα υγείας στα νησιά μας και συγχρόνως να απαιτή-
σουν τη στελέχωση του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Ενδεκαμελής αντιπροσωπεία των φορέων του νησιού μας με επικεφαλής τους δη-
μάρχους Πάρου και Αντιπάρου, κ.κ. Χρ. Βλαχογιάνη και Ιω. Λεβεντάκη, συμμετείχαν 
σε σύσκεψη με τον υπουργό κ. Ανδρ. Λυκουρέντζο και υπηρεσιακούς παράγοντες. Η 
σύσκεψη διήρκησε περίπου 45 λεπτά και εκεί διατυπώθηκαν από την δική μας αντι-
προσωπεία τα γνωστά προβλήματα. Από την πλευρά του ο κ. Λυκουρέντζος, αφού 
άκουσε τα αιτήματα μας, είπε ότι θα προσπαθήσει να βρει τις λύσεις εντός δύο μηνών 
και ότι θα ζητήσει από τον πρωθυπουργό, κ. Αντ. Σαμαρά, οι γιατροί να διορίζονται 
σε μόνιμες θέσεις στα νησιά με πράξεις υπουργικού συμβουλίου (ΠΥΣ). Ένα άλλο 
θέμα που τέθηκε είναι η υπόθεση του υγειονομικού αεροσκάφους του Βελεντζείου 
Ιδρύματος. Συγκεκριμένα, του έγινε γνωστό το πόσο κοστίζει η διακομιδή ασθενών 
με καΐκι στη Σύρο και πως με μόλις το ένα τέταρτο της δαπάνης μπορεί να γίνει η 
διακομιδή με το Βελέντζειο Υγειονομικό αεροσκάφος. 

Η πορεία
Μετά τη συνάντηση στο υπουργείο υγείας, οι εκπρόσωποι των φορέων μαζί με 

τους 600 περίπου διαδηλωτές πορεύτηκαν μέσω των κεντρικότερων δρόμων της 
Αθήνας, προς τη Βουλή. Η πορεία που ήταν μεγάλη σε όγκο προκάλεσε για κάποια 
ώρα «έμφραγμα» στην κυκλοφορία του κέντρου της Αθήνας, ιδιαίτερα όταν αυτή δι-
ήνυσε την οδό Σταδίου.

Οι διαδηλωτές δεν μπόρεσαν να φθάσουν πάντως και στο κτίριο που στεγάζονται 
τα γραφεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς διμοιρίες των ΜΑΤ απέκλεισαν την οδό 
Βασιλίσσης Σοφίας. Έτσι, οι διαδηλωτές παρέμειναν εκεί και στη συνέχεια παρατά-
χθηκαν μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Σημειώνουμε ότι στην 
πορεία συμμετείχε και ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων κ. Ν. Συρμαλένιος, η επικε-
φαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νοτίου Αιγαίου, κ. Λ. Καφαντάρη και το σύνολο των 
δημοτικών συμβούλων Πάρου και Αντιπάρου, που είχαν μεταβεί στην Αθήνα. Επίσης, 
σύντομο χαιρετισμό στους διαδηλωτές στη Βουλή απεύθυνε και ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Επικρατείας, κ. Μ. Γλέζος.

Οι επαφές
Η αντιπροσωπεία του Συντονιστικού Φορέων των νησιών μας μετέβηκε στα γρα-

φεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρέδωσε το υπόμνημα (το δημοσιεύσαμε την 
προηγούμενη εβδομάδα) και τις υπογραφές 6.500 κατοίκων Πάρου – Αντιπάρου, για 
να δοθούν στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Σουλτς. Το ίδιο (υπόμνη-
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μα – υπογραφές) έκανε 
και με τις αντιπροσωπεί-
ες των κομμάτων (ΝΔ, 
ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Ανε-
ξάρτητοι Έλληνες, ΚΚΕ, 
ΔΗΜΑΡ) που συνάντησε 
στη Βουλή. Μάλιστα στην 
επαφή με τους Ανεξάρτη-
τους Έλληνες που είχαν 
ήταν παρόν και ο κ. Π. 
Καμμένος.

Οι δηλώσεις Λυκουρέ-
ντζου

Ο υπουργός υγείας, κ. 
Α. Λυκουρέντζος, μετά τη 
συνάντηση με την αντι-
προσωπεία των φορέων 
των νησιών μας δήλωσε 
τα εξής:

«Συζητήσαμε όλα τα 
θέματα τα οποία απασχο-
λούν τη νησιωτική Ελλάδα 
στον τομέα της Υγείας, ιδι-
αίτερα στην Πάρο και την 
Αντίπαρο. 

Ευχαριστώ ειλικρινά 
τους δημάρχους και τους 
εκπροσώπους της το-
πικής κοινωνίας για την 
πληρέστατη ενημέρωση 
την οποία μου παρείχαν.

Δεσμεύομαι, ως Υπουρ-
γός Υγείας, στο αμέσως 
προσεχές χρονικό διάστη-
μα να αντιμετωπιστούν τα 
προβλήματα της στελέχω-
σης του Κέντρου Υγείας, 
της αντιμετώπισης των δι-
ακομιδών και βεβαίως της 
καλής συνεργασίας με την 
Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου και το γρα-
φείο του Υπουργού, ώστε 
να μπορούμε να δίνουμε 
λύσεις κατά προτεραιότη-
τα στις έκτακτες περιπτώ-
σεις.

Έχουμε, ήδη, προγραμ-
ματίσει συνάντηση, εν 
συνεχεία της συζήτησης 
στην Επιτροπή των Κοι-
νωνικών Υποθέσεων, με 
τη διοίκηση της 2ης Υγει-
ονομικής Περιφέρειας για 
να καταλήξουμε σε απο-
φάσεις με τους υπηρεσι-
ακούς παράγοντες».

Στη συνέχεια των δηλώσεων του ο κ. Λυκουρέντζος αναφέρθηκε σε θέματα πρό-
σληψης προσωπικού για τις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας.

Τα κέρδη – οι προβληματισμοί
Τα κέρδη και οι προβληματισμοί που δημιουργήθηκαν από τη διαδήλωση στις 11 

Φεβρουαρίου στην Αθήνα, ίσως είναι ακόμα νωρίς για να διατυπωθούν.
Εν πρώτοις όμως, πρέπει να σημειώσουμε ότι για τα προβλήματα του τομέα υγείας 

στα νησιά μας, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Τα πάντα είναι στο σημείο όπως και πριν τη 
διαδήλωση της Αθήνας. Φυσικά, δεν υπήρξε κανείς που υποστήριζε ότι την αμέσως 
επόμενη ημέρα της συνάντησης στο υπουργείο τα πράγματα θα δούλευαν όπως πρέ-
πει στο Κ.Υ. Πάρου.

Αν πραγματικά υπήρξε ένα μεγάλο κέρδος από τη διαδήλωση είναι ότι έστω και 
για μία ημέρα το πρόβλημα μας «έπαιξε» σχεδόν σε όλα τα ΜΜΕ της χώρας. Επίσης, 
από εκπροσώπους των Φορέων δόθηκαν συνεντεύξεις σε ενημερωτικά sites, blogs, 
εφημερίδες και άλλα ΜΜΕ, ενώ ο κ. Κ. Αργουζής, έδωσε μία 6λεπτη «ζωντανή» συνέ-
ντευξη σε πρωινή εκπομπή του MEGA. Ακόμα, υπήρξαν πολλές αναφορές σε εφημε-

ρίδες των Αθηνών την επό-
μενη μέρα της διαδήλωσης 
και αρκετά ρεπορτάζ. Αυτά 
ήταν τα μεγάλα κέρδη της 
διαδήλωσης.

Επίσης, κέρδος ήταν και 
οι επαφές με τις αντιπρο-
σωπείες των κομμάτων, 
έστω και αν παρόμοιες 
επισκέψεις είναι σχεδόν 
καθημερινή ρουτίνα στη 
Βουλή. Δεν παύει αυτές οι 
συναντήσεις να έχουν γίνει, 
και τα κόμματα να έχουν 
αναλάβει προς την αντι-
προσωπεία μας κάποιες 
δεσμεύσεις, όποιες και αν 
είναι αυτές. Όλα τα παρα-
πάνω αποτελούν ένα μέτρο 
επικοινωνιακής πίεσης και 
αυτό είναι κάτι που το δέχε-
ται κάθε παρατηρητής των 
γεγονότων.

Οι προβληματισμοί αρ-
χίζουν, ξεκινούν και στα-
ματούν στον κ. Α. Λυκου-
ρέντζο. Ο κ. υπουργός δεν 
δεσμεύτηκε για ΤΙΠΟΤΑ. Το 
ό,τι έθεσε ένα χρονοδιά-
γραμμα έως τα τέλη Απρι-
λίου για την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων του το-
μέα υγείας των νησιών μας, 
δε λέει και πάλι ΤΙΠΟΤΑ. Άλ-
λωστε, «ποιος ζει ποιος πε-
θαίνει σε δύο μήνες» όπως 
λέει ο λαός μας, κανείς δε 
ξέρει. Στο κάτω – κάτω, 
ποιος μας εγγυάται ότι ο κ. 
Λυκουρέντζος, θα είναι στη 
θέση του υπουργού μετά 
από δύο μήνες. Παρόμοια 
πράγματα τα έχει ζήσει το 
νησί μας και σε άλλες υπο-
θέσεις. Θυμίζουμε πρόχει-
ρα την υπόθεση του νέου 
νοσοκομείου –που μας 
παρουσιάστηκαν μέχρι μα-
κέτες- από τον τότε υπουρ-
γό κ. Δ. Αβραμόπουλο. Και 
θυμίζουμε ακόμα, ότι ήταν 
μία υπόθεση που φαινόταν 
«τελειωμένη», αφού είχε 
πραγματοποιηθεί και διε-
θνής διαγωνισμός για τον 
ανάδοχο του έργου… Αυτά 
για την ιστορία.

Το αύριο

Η ανακοίνωση των Συντονιστικού Φορέων του νησιού μας, στις 12/2, γράφει στην 
τελευταία της παράγραφο το εξής: 

«Το Συντονιστικό με την άφιξή του στην Πάρο θα συνεδριάσει εκ νέου για να εκτιμήσει 
αναλυτικά την κατάσταση να χαράξει τα επόμενα βήματα και να ενημερώσει όλους τους 
συμπολίτες μας».

Σ’ αυτή την παράγραφο βρίσκεται όλη η ουσία. Δηλαδή, ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ 
και συνεχίζουμε όλοι τον αγώνα. Η διαδήλωση της Αθήνας, είναι μόνο μία από τις 
κινήσεις που έπρεπε να γίνουν έως τη τελική δικαίωση της τοπικής κοινωνίας. Όλα 
τα υπόλοιπα που λέγονται ή γράφονται από «παπαγαλάκια» που εξυπηρετούν το μνη-
μονιακό σύστημα της χώρας, είναι στάχτη στα μάτια. Η λύση για τον τομέα υγείας των 
νησιών θα υπάρξει μόνο και όταν στελεχωθεί το Κ.Υ. σύμφωνα με όσα προβλέπονται 
για τη λειτουργία του.

Δ.Μ.Μ.
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Στο δρόμο προς την πορεία

Στα γραφεία της Ε.Ε.

Στα γραφεία των ΑΝ.ΕΛ.

Στα γραφεία του ΚΚΕ

Στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ

Η σύσκεψη στο Υπ. Υγείας

Η πορεία προς τη Βουλή

Διμοιρίες των ΜΑΤ έξω από την Βουλή
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Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λευκών, κ. Από-
στολος Παντελαίος, παραχώρησε στην εφημερίδα μας 
συνέντευξη σχετικά με τα θέματα που απασχολούν το 
χώρο ευθύνης του.

Ο κ. Παντελαίος στη συνέντευξή του εκφράζει τους 
προβληματισμούς τους για τα θέματα της αυτοδιοίκη-
σης και ακόμα εξηγεί τις σκέψεις του για τα προβλήματα 
των Λευκών. Η συνέντευξη έχει ως εξής:

Από τότε που αναλάβατε την Τοπική Κοινότητα 
Λευκών, ποια έργα έχουν γίνει στην περιοχή σας;

Α.Π.: «Έχουν γίνει κάποιες τσιμεντοστρώσεις εντός 
οικισμού, ριζική ανακαίνιση στα σκαλοπάτια της Κοινό-
τητας και κάποιες ακόμα πλακοστρώσεις. Κάποιοι δρό-
μοι δηλαδή, που ήθελαν επισκευές. Και αυτά, ουσιαστι-
κά μέσω της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου».

Θεωρείτε ότι είναι αρκετά;
Α.Π.: «Για μένα είναι ελάχιστα. Βάση των χρημάτων 

που υπήρχαν τι άλλο να κάνεις όμως…».

Δηλαδή;
Α.Π.: «Όταν σου λένε έχεις 

80.000 ευρώ, και τελικά φθάσαμε 
τις 50.000 ευρώ, τι άλλο να κά-
νεις;».

Που νομίζετε ότι «κολλάει» 
το θέμα; Οι πόροι είναι λίγοι;

Α.Π.: «Ε, ναι. Και πάλι καλά να 
λέμε που ήρθαν κάποια χρήματα 
στο τέλος του χρόνου. Αλλιώς, δε 
νομίζω ότι θα είχαμε κάνει τίποτα 
μέσα στο 2012».

Οπότε, πως πορεύεται στο 
μέλλον η υπόθεση;

Α.Π.: «…Αυτό είναι ένα ερώτη-
μα για πολλούς…».

Το ρωτάω για να καταλάβω 
τι ρόλο παίζουν τα τοπικά συμ-
βούλια, έξω από το να «τρώ-
νε» την πίεση του κόσμου.

Α.Π.: «Αυτή είναι η πραγματι-
κότητα. Όχι μόνο εγώ, αλλά όλοι 
οι πρόεδροι που προχωράμε στα 
χωριά έχουμε ένα τίτλο που λέγε-
ται πρόεδρος και… Σε σταματούν 
και σου λένε τα δίκαια παράπονά 
τους. «Μου κάηκε η λάμπα στο 
δρόμο» και τέτοια. Όλοι έχουν 
δίκιο. Τα ακούει λοιπόν, πάντα ο 
πρόεδρος. Τώρα, για πως θα γίνει 
η συνέχεια δίχως να υπάρχουν 
χρήματα, τι να πω; Δεν βλέπω τί-
ποτα. Δεν ξέρω… Αν έστω και τα 
ανταποδοτικά τέλη τα είχε η κάθε 
Κοινότητα, όλο και κάτι θα γινό-
ταν. Αν ήξερα έστω και ότι έχω 
σίγουρα 1000 ευρώ, θα ήξερα 
τι θα κάνω. Θα έκανα δύο πράγ-
ματα. Θα έβαζα δύο εργάτες, θα 
έβρισκα τα υλικά. Όταν για ένα 
απλό μερεμέτι πρέπει να στείλεις 
χαρτί στο Δήμο, να κανονίσει η 
τεχνική υπηρεσία το ένα, το άλλο, 
τότε τι κάνουμε; Είμαστε «γλά-
στρες» και περιμένουμε. Και τη-
λέφωνα, ξανά τηλέφωνα...».

Το τοπικό Συμβούλιο
Στις συνεδριάσεις του τοπι-

κού συμβουλίου Λευκών εί-
σαστε τρία άτομα…

Α.Π.: «Ναι, τριμελές. Ανύπαρ-
κτο για μένα».

Τι εννοείτε, δεν κατάλαβα;
Α.Π.: «Τι να πω; Είμαστε φίλοι 

μεταξύ μας».

Δηλαδή; Δεν καταλαβαίνω το «κακό».
Α.Π.: «Σας ρωτάω. Ένα τριμελές συμβούλιο πιστεύ-

ετε ότι μπορεί να δημιουργήσει προβληματισμό; Π.χ. 
πάμε και λέμε να γκρεμίσουμε ένα τοίχο. Το αποφα-
σίζουμε λοιπόν και οι τρεις. Πως μπορεί να γίνει μία 
ανταλλαγή σκέψεων με τρία άτομα; Και αν έχουμε απο-
φασίσει λάθος, ποιος θα μας το πει; Δεν υπάρχει πολυ-
φωνία. Πιστεύω ότι το πιο αρμονικό συμβούλιο στην 
Πάρο είναι το δικό μας. Και τι μ’ αυτό; Δεν υπάρχει ούτε 
μία διαφωνία. Θα έπρεπε να υπάρχει ένας αντίθετος λό-
γος. Μια κριτική. Δεν μπορεί να «τραβήξει» ένα τριμε-
λές συμβούλιο. Θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον πέντε 
άτομα. Να μπουν και νέοι. Να «ψηθούν». Πως θα βρεις 
τώρα, για τις επόμενες εκλογές, νέα άτομα;».

Δεν υπάρχει στις συνεδριάσεις ενδιαφέρον από 
νέα άτομα;

Α.Π.: «Γιατί, που υπάρχει; Υπάρχει αλλού; Εγώ πι-

στεύω ότι στις επόμενες εκλογές το μεγαλύτερο πρό-
βλημα θα είναι η στελέχωση συνδυασμών με νέους αν-
θρώπους. Ασχολούμαι -μέσω συλλόγων- με το χωριό 
από το 1979. Πάντα ήμουν σε ΔΣ συλλόγων είτε εδώ είτε 
στην Αθήνα. Όταν ήρθα το 2010 στην Πάρο, μου είπε ο 
Βλαχογιάννης «έλα στο συνδυασμό». Μπήκα γιατί ήθελα 
πραγματικά να βοηθήσω το χωριό. Πως όμως να δου-
λέψεις και πως να περάσεις τα πιστεύω σου; Πως να τα 
περάσεις με όλο αυτό τον κυκεώνα της γραφειοκρατίας 
και μια τεχνική υπηρεσία που προσπαθεί να δουλέψει 
20 έργα συγχρόνως; «Ξεκινήστε αυτό, τρέχτε το άλλο» 
και τελειωμό δεν έχει η υπόθεση. Πως να δουλέψουν;».

Το «Σπίτι της Λογοτεχνίας»
Να έρθουμε σε πιο τοπικά θέματα. Τι γίνεται με 

το «Σπίτι της Λογοτεχνίας».
Α.Π.: «Υπήρχαν τρεις ενδιαφερόμενοι φορείς. Το 

ενδιαφέρον τους όμως δε συνεχίστηκε. Προσπάθησε 
η ΚΔΕΠΑΠ, αλλά δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Σε μία συ-
νεδρίαση για το τεχνικό πρόγραμμα είπα: «Δε θέλω να 
πάει ούτε ένα ευρώ σε επιδιορθώσεις του κτιρίου. Είναι 
πεταμένα λεφτά.» Το κτίριο θέλει ολοκληρωτική ανακα-
τασκευή. Τώρα το κτίριο το συντηρεί η ΚΔΕΠΑΠ. Φι-
λοξενούμε 15-20 χορευτικά κάθε χρόνο και κάποιους 
συγγραφείς ακόμα. Όμως, το κτίριο είναι ακατάλληλο. 
Μόνο οι σοβάδες δεν πέφτουν ακόμα».

Επειδή, το περσινό καλοκαίρι επισκέφθηκα τα 
δωμάτιά του έχω την εντύπωση ότι είναι πολύ χει-
ρότερο το κτίριο απ’ ό,τι μου περιγράφετε.

Α.Π.: «Ακατάλληλο σας λέω. Βάψαμε 13 δωμάτια και 
τι έγινε; Απ’ έξω οι τοίχοι είναι άσπροι σαν περιστέρι και 
από μέσα είναι μαύροι σαν την κουρούνα. Τα υδραυλικά 
του είναι από το 1977. Πριν μέρες είχαμε προβλήματα 
και γέμισαν νερά κάποιοι χώροι. Ε, κάναμε μία επιδι-
όρθωση. Και τι έγινε; Κάποια στιγμή θα βγει πρόβλημα 
κάπου αλλού. Έτσι, όπως είναι το κτίριο, δεν μπορεί να 
έχει καμία χρήση. Το κτίριο με πρόχειρο προϋπολογι-
σμό που κάναμε για να είναι λειτουργικό σαν ξενώνας 
με καφετέρια και εστιατόριο θέλει 600.000 ευρώ. Ποιος 
να το θέλει λοιπόν; Με τόσα χρήματα πάει ο επιχειρημα-
τίας μέσω ΕΣΠΑ και φτιάχνει παραλιακό ξενοδοχείο. Όχι 
ένα κτίριο δίχως πισίνα και δίχως πάρκινγκ».

Για να έρθουμε στην υπόθεση πάρκινγκ το καλο-
καίρι. Ένα αλαλούμ μέσα στο δρόμο είναι.

Α.Π.: «Εντάξει, κάπως έτσι… Είχαμε βρει ένα οικό-
πεδο και είχε εγκριθεί από το δημοτικό συμβούλιο η 
ενοικίασή του. Όμως ο ιδιοκτήτης του οικοπέδου δεν 
είχε την οικονομική δυνατότητα για να το μετατρέψει 
σε πάρκινγκ. Χρειάζονταν πολλά λεφτά. Παραμένουμε 
στην πρόταση και συνεχίζουμε να ψάχνουμε και για 
άλλο χώρο».

Θα βοηθούσε τις ώρες αιχμής το καλοκαίρι κά-
ποιος να ρυθμίζει την κυκλοφορία;

Α.Π.: «Ναι, αυτό «μετράει». Το είχαμε κάνει μόνοι μας 
σε συναυλίες και είχαμε αποτέλεσμα. Όμως πως να συ-
νεχίσουμε αυτό το μέτρο; Δεν έχουμε προσωπικό. Αν 
είχαμε τη δυνατότητα όπως άλλα χωριά που παίρνουν 
εποχιακό προσωπικό γι’ αυτό το σκοπό από το Λιμενι-
κό Ταμείο, όπως το Π. Λιβάδι, θα βοηθούσε πολύ. Αλλά 
τώρα πως;».

Για την επιστολή που δημοσιεύσαμε την περασμέ-
νη εβδομάδα για το δάσος των Λευκών και τα συ-
στήματα πυρόσβεσης ποια είναι η άποψή σας;

Α.Π.: «Για μένα όπως είναι το σύστημα πυρόσβεσης 
στο δάσος δεν είναι σωστό. Είναι σε λάθος σημεία. Η επι-
στολή που δημοσιεύσατε είναι αληθινή και αυτά που γρά-
φουν συμβαίνουν διότι σε ορισμένους έχουμε επιτρέψει 
την απλή χρήση των συστημάτων, αλλά κάποιοι κάνουν 
κατάχρηση. Πηγαίνουν με τα βυτία και παίρνουν νερό 
και μετά δεν μαζεύουν ούτε τις μάνικες. Γίνονται με την 
ανοχή όλων μας. Αυτές οι καταστροφές που έχουν γίνει 
θα διορθωθούν, τις επόμενες μέρες. Τα λάστιχα πάντως 
πρέπει να αλλάζουν κάθε χρόνο γιατί όπως είναι μέσα στις 
αλουμινένιες κατασκευές από τις υψηλές θερμοκρασίες 
το καλοκαίρι καταστρέφονται. Αυτά που δημοσιεύσατε 
στην εφημερίδα σας είχαν αλλαχθεί την περσινή χρονιά».

Απ. Παντελαίος: 
«Οι επιδιορθώσεις 
στο Σπίτι 
της Λογοτεχνίας είναι 
πεταμένα λεφτά»
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...Αγρίεψε η θάλασσα κι 
αέρηδες φυσούνε, στον 
καπετάνιο Βεντουρή, 
καλοστρατιά να πούνε...

...Φουρτούνες δε φοβή-
θηκες γιατί ‘σουν παλικά-
ρι, γι’ αυτό κι ο Χάρος τη 
στεριά διάλεξε να σε πά-
ρει...

 ...Όλοι οι καραβοκύ-
ρηδες το πέλαγος κοι-
τούνε, και καρτερούν του 
Βεντουρή την τράτα για να 
δούνε...

....Σήμερα δεν πενθεί 
μόνο ο Αμπελάς αλλά 
ολόκληρη η Πάρος, γιατί 
έφυγε από κοντά μας ένας 
αξιόλογος άνθρωπος, ένας 
σωστός οικογενειάρχης, 
ένας μεγάλος καπετάνιος. 
Άφησε όμως πίσω 
του άξιους συνεχιστές 
τα παιδιά του. Δεν σ’ 
αποχαιρετά μόνο η 
θάλασσα που για τόσα 
χρόνια ψάρευες αλλά κι 
όλοι εμείς αγαπημένε 
...καλό ταξίδι καπετάνιο... 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

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

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

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

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικία πρώτου 
ορόφου 129 τ.μ., βεράντες, πέρ-
γολες, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 
2 μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική κα-
τασκευή. Τιμή 165.000€. Έτερη 
οικία 150 τ.μ., 2 ή 3 υπνοδωμά-
τια, 2 μπάνια, κουζίνα πλήρως 
εξοπλισμένη, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, 
βεράντες, πέργολες, κήπος, 
πισίνα. Τιμή 205.000€ Έκπτωση 
στα μετρητά, ευκολίες, ανταλ-
λαγές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

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

www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768 

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

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται κατοι-
κία 100 τμ στον όροφο και 5 
επιπλωμένα ενοικιαζόμενα 
στούντιος στο ισόγειο, λίγα μέ-
τρα από την παραλία και 700 μ 
από το κέντρο της Νάουσας. 
Τηλ.: 6937033316

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται παλιά κα-
τοικία 80 τμ , λίγα μέτρα από το 
λιμανάκι . Θεά θάλασσα. Τηλ.: 
6937033316

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ    

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

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

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

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, πωλείται κτήμα 
8 στρεμμάτων, εκτός σχεδίου, 
οικοδομήσιμο, με θέα βουνό, 
τιμή 50.000 € (συζητήσιμη). 
Τηλ.: 6986641717 

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο. 
Τηλ.: 2284091094

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται οικόπεδο 
300 τμ, εντός σχεδίου, άρτιο 
και οικοδομήσιμο, λίγα μέτρα 
από το γραφικό λιμανάκι. Τηλ.: 
6937033316 

ΛΑΓΚΑΔΑ, πωλείται κτήμα 5 
στρεμμάτων, με ελιές, σε τιμή 
ευκαιρίας. Θεά θάλασσα. Τηλ.: 
6937033316

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται αγροτε-
μάχιο 7 στρεμμάτων με θεά 
θάλασσα, 4 χλμ έξω από τη Νά-
ουσα. Τηλ.: 6937033316 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (θέση Φλόγα), 
ενοικιάζεται οικόπεδο, με 
πρόσωπο στον περιφερειακό, 
1.200 τμ περίπου, για επαγ-
γελματική χρήση. Πλησίον 
δημοτικού χώρου στάθμευσης. 
Τιμή 700 €. Τηλ.: 6978403252, 
210-5818196, 6945885770 (κα. 
Μαριάννα)

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

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

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

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αικατε-
ρίνης), ενοικιάζεται διώροφη 
παλιά παραδοσιακή οικία, α-
πολύτως εκσυγχρονισμένη, 
με κήπο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663  

ΝΑΟΥΣΑ (στη μαρίνα), ενοικι-
άζεται ισόγειος χώρος (πρώην 
Mistral).  Τηλ.: 210-4522792

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Καλάμι), ενοικιά-
ζεται δυάρι, 50 τμ, καινούριο, 
μη επιπλωμένο, με μεγάλες 
βεράντες και απεριόριστη θέ-
α (βουνό και θάλασσα). Τηλ.: 
6936709537

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Απέναντι από το λι-
μάνι), ενοικιάζεται γραφείο, 1ος 
όροφος, 54 τμ. 
Τηλ.: 2284022040, 6973530583

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Ασκληπι-
ός) ενοικιάζεται καινούριο διάρι 
κοντά στη θάλασσα. Τηλ: 22840 
24085, 22840 21171 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται κατοικί-
α 100 τμ, με θέρμανση και θέα 
θάλασσα.
 Τηλ.: 6937033316

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

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΓΙΑΤΡΟΣ ΖΗΤΕΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙ-
ΚΙΑΣΗ τριάρι στην Παροικία, 
για όλο το χρόνο, με αυτόνομη 
θέρμανση, επιπλωμένο ή και 
χωρίς επίπλωση. Δυνατότητα 
ενοικίου 300 έως 350 ευρώ. 
Τηλ.: 6974434361  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

40 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ 
πωλούνται, διάστασης 80 Χ 80 
cm, μαζί με 120 καρέκλες. Τηλ.: 
6932362568 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΚΑΦΕΤΕ-
ΡΙΑ πωλείται ή ενοικιάζεται η 
επιχείρηση, περιοχή Νάουσα. 
Τηλ.: 6983412885

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣ-
ΤΗΜΑΤΟΣ πωλείται, 
επαγγελματικό ψυγείο-βιτρίνα, 
τυροπιτιέρα, ζαμπονομηχανή 
και ηλεκτρική ζυγαριά 30 κι-
λών. Τηλ.: 2284091407

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ-ΜΠΑΡ, 
πωλείται στην παραλία της Πα-
ροικίας (πλατεία Βεντουρή).
Τηλ.: 6977286865

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣ-
ΤΗΡΙΞΗ ζητείται, απαραίτητα 
προσόντα η πολύ καλή γνώση 
ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία 
σε γραμματειακή υποστήριξη. 
Αποστολή βιογραφικών στο e-
mail: kmparos@epapsy.gr και 
στο fax : 2284024911

ΜΑΓΕΙΡΙΣΣΑ για μεζεδοπω-
λείο ζητείται, συνεργασία όλο 
το χρόνο. Τηλ.: 6978795299 

ΚΟΠΕΛΑ ΜΕ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΝΙ-
ΚΙΟΥΡ – ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ζητείται 
(κατά προτίμηση κάτοχος άδειας 
εξασκήσεως επαγγέλματος). 
Τηλ.: 6970040798

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, 
στα μαθηματικά σε μαθητές 
Γυμνασίου – Λυκείου. Τηλ.: 
6993939396 

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

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

ΣΚΑΦΟΣ ΚΑΜΠΙΝΑΤΟ 
πωλείται, μάρκας KAREL, μο-
ντέλο fishing, με 150 ίππους, 
τετράχρονη VERADO, όπως 
και βοηθητική 15 τετράχρονη 
MERCURY ή ανταλλάσσεται με 
μικρότερο σκάφος – βάρκα. Το 
σκάφος είναι ιδανικό για συρτές 
– παραγάδια και καθετές. Τιμή 
λογική. Τηλ.: 6944202104

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Τηλ.: 22840 27189 | Fax: 22840 27208 | Κιν.: 6942 414196
E-mail: gbizas@amgpartners.gr | www.amgpartners.gr

Μπιζάς Γ. - Γεννατά Αγγ.

•λογιστική •επιδοτήσεις •ΕΣΠΑ

¦¿¤Ãª ¶¤¶Ë£¶Ä¹Ãª
Αγορά Παροικίας

τηλ: 22840 21400
www.dunlopillo.gr

ΠΕΝΘΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

την Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449

Λογιστικά-Φορολογικά
Χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις
Προγράµµατα ΕΣΠΑ
∆ανειακοί διακανονισµοί
Οικονοµικά προγράµµατα
∆ιεκπεραίωση συντάξεων
Ηλεκτροδότηση ακινήτων

Γιάννης Παύλου
Παροικία | τηλ: 698 5956148
e-mail: yannis_pavlou@hotmail.com

Πίτα ΑΟΠ
Την Κυριακή 17 Φε-

βρουαρίου, ο Αθλητικός 
Όμιλος Πάρου (όλα τα 
τμήματά του) θα κόψει την 
παραδοσιακή του βασιλό-
πιτα.

Η εκδήλωση θα πραγ-
ματοποιηθεί στον χειμερι-
νό κινηματογράφο «REX» 
στο «Ποτάμι» Παροικιάς 
και θα ξεκινήσει τις 11 
το πρωί. Τέλος, κατά την 
εκδήλωση θα τιμηθούν 
οι χορηγοί της ομάδας 
κ.κ. Μάρκος Κωβαίος και 
Χρήστος Νίκας.
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«Παιδί, έφηβος 
και ψυχική υγεία»

Το Σάββατο 26 και την Κυριακή 27 Ιανουαρίου, στην 
αίθουσα «Καλουδά» του Δημοτικού Σχολείου Αντι-
πάρου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η διημερίδα με 
θέμα: «Παιδί, έφηβος και ψυχική υγεία».

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης ήταν ο Δήμος Αντι-
πάρου, η Εταιρεία Κοινωνικής, Ψυχιατρικής και Ψυχι-
κής Υγείας Νομού Φωκίδας και η κινητή μονάδα Β.Α. 
Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ.

Τη διημερίδα παρακολούθησαν γονείς και εκπαι-
δευτικοί από την Αντίπαρο και την Πάρο. Μέσω της 
συζήτησης και των ερωτημάτων που τέθηκαν δόθηκε 
η ευκαιρία να απαντηθούν αρκετές απορίες και να κα-
τανοηθούν καλύτερα θέματα που αφορούν την ψυχική 
υγεία των παιδιών και των εφήβων. Σύμφωνα με δελτίο 
τύπου που εξέδωσε ο Δήμος Αντιπάρου «[…] παρόμοιες 
δραστηριότητες επικροτούνται και στηρίζονται πάντα από 
το Δήμο μας».

Υγεία

Καρδιά & αγγεία 
Η πρόληψη 
σώζει ζωές

Η υγιεινή διατροφή αποτελεί βασικό παράγοντα 
της πρόληψης. 

Η μεσογειακή δίαιτα που βασίζεται στην κατανά-
λωση ελαιολάδου, οσπρίων, λαχανικών, φρούτων, 
ψαριών και λιγότερου κρέατος, με αποφυγή της λή-
ψης  λιπαρών τροφών, προτείνεται σήμερα από τους 
επιστήμονες, ως ένας τρόπος ορθής διατροφής.

Η φυσική άσκηση φαίνεται ότι ασκεί ευεργετική 
επίδραση στην υγεία, συμβάλλοντας στην διατήρηση 
μιας καλής φυσικής κατάστασης και στην ρύθμιση 
άλλων παραγόντων  κινδύνου, όπως η υψηλή αρ-
τηριακή πίεση, το σάκχαρο και η χοληστερίνη. Στο 
ερώτημα τι είδους άσκηση και πόση, η απάντηση 
είναι αερόβια άσκηση (περπάτημα, τρέξιμο, ποδη-
λασία, κολύμβηση) και εάν πρόκειται για περπάτημα, 
20-60 λεπτά ζωηρής καθημερινής βάδισης, αρκούν 
για το μέγιστο της ευεργετικής δράσης, σε υγιή –μετά 
από ιατρικό έλεγχο- άτομα. 

Η αποφυγή της παχυσαρκίας, ιδία του κοιλιακού 
τύπου αυτής και των δεινών που προκαλεί στην 
ψυχή (χαμηλή αυτοεκτίμηση) και στο σώμα (προδιά-
θεση για την εμφάνιση άλλων παραγόντων κινδύνου, 
όπως η υπέρταση, η υπερλιπιδαιμία και ο σακχαρώ-
δης διαβήτης). Για την επίτευξη του ιδανικού βάρους, 
σημαντικό ρόλο παίζουν η υγιεινή διατροφή και η τα-
κτική σωματική άσκηση.

Περιοδική παρακολούθηση της αρτηριακής πίε-
σης, των λιπιδίων και του σακχάρου αίματος νηστεί-
ας, με στόχο, την πρώιμη αναγνώριση και την κατάλ-
ληλη θεραπευτική προσέγγιση τόσο της αρτηριακής 
υπέρτασης, όσο και της υπερλιπιδαιμίας και του 
σακχαρώδους διαβήτη. Είναι πλέον γνωστό, ότι και 
οι τρείς ανωτέρω παράγοντες, βλάπτουν το τοίχωμα 
των αγγείων και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για 
την εκδήλωση νόσου σε διάφορα σημεία του σώμα-
τος (στεφανιαία νόσος στην καρδιά, αγγειακά εγκε-
φαλικά επεισόδια, χρόνια νεφρική ανεπάρκεια κ.ά.).

Το κάπνισμα είναι ένας άλλος εξαιρετικά βλαπτικός 
παράγων για την υγεία γενικότερα, και το καρδιαγ-
γειακό σύστημα ειδικότερα. Ιδιαίτερα οι νέοι άντρες 
καπνιστές διατρέχουν ιδιαίτερα υψηλό κίνδυνο 
προσβολής από οξύ ισχαιμικό καρδιακό επεισόδιο- 
συγκριτικά με τους μή καπνιστές. Το γεγονός αυτό 
αποδίδεται στη διαρκή τοξική επίδραση ορισμένων 
χημικών ουσιών του καπνού στην ομαλή λειτουρ-
γία και την δομική ακεραιότητα του τοιχώματος των 
αρτηριών ολόκληρου του σώματος, ιδία όμως των 
στεφανιαίων αρτηριών που είναι υπεύθυνες για την 
ομαλή αιμάτωση της καρδιάς.   

Συνιστάται λοιπόν πλήρης αποχή από αυτό, στόχος 
δύσκολος, λόγω του εθισμού που προκαλεί, αλλά 
όχι ακατόρθωτος. Σήμερα, οι καπνιστές που θέλουν 
πραγματικά να απαλλαγούν από το τσιγάρο, μπορούν 
να απευθυνθούν σε ειδικά ιατρεία διακοπής του κα-
πνίσματος, που λειτουργούν σε ορισμένα μεγάλα νο-
σηλευτικά ιδρύματα.

Αν πρέπει να δοθεί ένα μήνυμα, ειδικά για τους νέ-
ους ανθρώπους, αυτό είναι: 

Ζωή χωρίς καμιά εξάρτηση, σημαίνει ζωή χω-
ρίς τσιγάρο.

Συνοπτικά, η καρδιά, αυτό το θαυμάσιο όργα-
νο, χρειάζεται φροντίδα, ηρεμία, υγιεινή διατροφή, 
άσκηση, και σίγουρα δεν χρειάζεται το υπερβολικό 
άγχος, τον καπνό, την υψηλή πίεση, τις λιπαρές τρο-
φές και την πολλή ζάχαρη. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΛΙΒΑΝΙΔΗΣ
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣ - ΙΑΤΡΙΚΟ ΠΑΡΟΥ

Ο γιατρός μας Περικοπή 
συντάξεων από 
ενοποίηση ταμείων

Στην οικονομική και λογιστική ενοποίηση των τομέων 
ασφάλισης των Ταμείων κύριας ασφάλισης προχωρά το 
υπουργείο εργασίας. Βάσει χρονοδιαγράμματος, η ολο-
κλήρωση της εναρμόνισης αναμένεται στο τέλος του 
χρόνου.

Οι νέες παρεμβάσεις στην κύρια ασφάλιση δεν θα 
οδηγήσουν στην περαιτέρω μείωση των συντάξεων, αν 
και όλα δείχνουν ότι οι ενοποιήσεις κύριων και επικου-
ρικών ταμείων αναμένεται να φέρουν νέες περικοπές 
σε κύριες και επικουρικές συντάξεις, ενώ ταυτόχρονα 
προωθείται ο εξορθολογισμός των ποσών των εφάπαξ 
που καταβάλλουν τα ταμεία σύμφωνα με τις εισφορές 
που έχουν καταβάλει οι ασφαλισμένοι. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, με τις νέες παρεμβάσεις 
θα μειωθούν έως 10% οι νέες συντάξεις σε ΔΕΚΟ-τρά-
πεζες και έως 30% οι συντάξεις στα ταμεία των αυτο-
απασχολούμενων (ΤΕΒΕ), γιατρών, δικηγόρων και μη-
χανικών.

Όπως δήλωσε ο υπουργός κ. Γ. Βρούτσης, μετά την 
πρώτη συνάντηση της επιτροπής συντονισμού έργου, 
θα προκύψουν διοικητικά και οικονομικά οφέλη για 
όλους με την εξοικονόμηση πόρων και ανθρώπινου 
δυναμικού, τη διαφάνεια και κατάρτιση υγιών προϋ-
πολογισμών, αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της 
εισφοροδιαφυγής κλπ.

Οι ενοποιήσεις κύριων και επικουρικών ταμείων 
ωστόσο αναμένεται να φέρουν νέες περικοπές στις 
συντάξεις, ενώ ταυτόχρονα προωθείται ο εξορθολο-
γισμός των ποσών των εφάπαξ που καταβάλλουν τα 
ταμεία σύμφωνα με τις εισφορές που έχουν καταβά-
λει οι ασφαλισμένοι. Σύμφωνα με πληροφορίες, με τις 
νέες παρεμβάσεις θα μειωθούν έως 10% οι νέες συ-
ντάξεις σε ΔΕΚΟ - τράπεζες και έως 30% οι συντάξεις 
στα ταμεία των αυτοαπασχολούμενων (ΤΕΒΕ), γιατρών, 
δικηγόρων και μηχανικών. Παρόλο που οι ασφαλιστι-
κοί νόμοι προβλέπουν την ενοποίηση των ταμείων από 
το 2014 για τις επικουρικές και το 2015 για τις κύριες, 
οι παρεμβάσεις θα τεθούν σε εφαρμογή το δεύτερο 
εξάμηνο του 2013, καθώς τα οικονομικά των ταμείων 
έχουν ήδη καταρρεύσει.

Έτσι, προβλέπεται η κατάργηση της οικονομικής και 
διοικητικής αυτοτέλειας των ταμείων. Τα συγχωνευμέ-
να ταμεία στο ΙΚΑ και στους υπόλοιπους τρεις ασφα-
λιστικούς φορείς (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ) θα σταμα-
τήσουν να λειτουργούν ως αυτόνομοι λογαριασμοί με 
ξεχωριστό προσωπικό, διευθύνσεις, κλπ.

«Σπατάλη»!!!
Πρώτα έκλεισαν και «συγ-

χώνευσαν» νοσοκομεία. Μετά 
έβαλαν λουκέτο σε σχολεία και 
νηπιαγωγεία.

Στην πορεία κατάργησαν μια 
σειρά από ιατρεία του ΙΚΑ και 
υπηρεσίες Υγείας.

Τώρα βάζουν «λουκέτο» σε Πανεπιστήμια και Τεχνο-
λογικά Ιδρύματα... Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ και οι 
συγκυβερνήσεις της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και των υπόλοι-
πων «προθύμων», μέσα σε τρία χρόνια, «πέτυχαν» να 
ισοπεδώσουν και τις τελευταίες υποδομές Παιδείας, 
Υγείας, Πρόνοιας και να αφαιρέσουν βίαια από τα λαϊκά 
στρώματα βασικές κοινωνικές υπηρεσίες.

Και αυτή τη βαρβαρότητα, οι συνεπείς στην πολιτική 
προστυχιά που διακρίνει την τάξη τους, ξέρετε πώς την 
ονομάζουν: «Περιστολή της σπατάλης»!

Καταλάβατε; Όποιος ζητά γιατρειά, όποιος ζητά μόρ-
φωση σε αυτήν τη χώρα, είναι... «σπάταλος»!

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Συνάντηση 
Πουσσαίου, 
για τα φάρμακα

Το Διοικητή του ΕΟ-
ΠΥΥ, κ. Λ. Παπαγεωρ-
γόπουλο, παρουσία 
του Γενικού Διευθυ-
ντή κ. Βαφιάδη, συ-
νάντησε την Πέμπτη 7 
Φεβρουαρίου, ο Αντι-
περιφερειάρχης Κυ-
κλάδων κ. Γεώργιος 
Πουσσαίος. 

Η συνάντηση πραγ-
ματοποιήθηκε με αφορμή την αντιμετώπιση της κάλυ-
ψης των φαρμάκων στους ασφαλισμένους Κυκλαδίτες 
καθώς και στα πλαίσια υλοποίησης της δράσης πρόλη-
ψης και προαγωγής υγείας.

Για την έγκαιρη καταβολή των λογαριασμών τω συ-
νταγών στους φαρμακοποιούς, ο κ. Παπαγεωργόπου-
λος δεσμεύτηκε ότι η εξόφληση μπορεί να γίνεται εντός 
μηνός με την υπογραφή ατομικών συμβάσεων μεταξύ 
ΕΟΠΥΥ και φαρμακοποιών. 

Επιπρόσθετα, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν 
στην ανάπτυξη του δικτύου προσφοράς των υπηρεσιών 
του ΕΟΠΥΥ στους κατοίκους των Κυκλάδων, καθώς και 
βελτίωσης των υφισταμένων δομών αλλά και ανάπτυ-
ξης νέων στα υπόλοιπα νησιά με σκοπό την βελτιστο-
ποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Τέλος, συμφωνήθηκε ότι σε σύντομο χρονικό διά-
στημα θα πραγματοποιηθεί διευρυμένη συνάντηση για 
τον προγραμματισμό - εξειδίκευση ενεργειών, που θα 
αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ στις 
Κυκλάδες.
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Δίκαιη νίκη
Νηρέας – Αστέρας 3-0

Μία μεγάλη νίκη στο τοπικό ντέρμπι με τον Αστέρα Μαρμάρων, πέτυχε την περα-
σμένη Κυριακή το μεσημέρι ο Νηρέας, με τελικό σκορ 3-0 στον αγώνα που πραγμα-
τοποιήθηκε στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς.

Ο Νηρέας ήταν καλύτερος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ η ομάδα των Μαρμά-
ρων παρουσιάστηκε νωθρή και σαφώς επηρεασμένη από την αγωνιστική της απρα-
ξία το τελευταίο χρονικό διάστημα με τα όσα έχουν συμβεί στο Κυκλαδίτικο πρωτά-
θλημα, λόγω της έλλειψης δρομολογίων.

Το «προφίλ» του αγώνα
4ο: Ο Γκεμπόρις του Νηρέα πλαγιοκοπεί την αμυντική γραμμή του Αστέρα κάνο-

ντας σέντρα. Ο τερματοφύλακας των Μαρμάρων, Σερέπας, αποκρούσει με γροθιές, 
αλλά η μπάλα φτάνει στον αμαρκάριστο Κορτιάνο. Το σουτ του τελευταίου φεύγει 
άουτ.

11ο: Ο Κληρονόμος του Αστέρα, βγάζει μία ωραία σέντρα στην μικρή περιοχή του 
Νηρέα. Η μπάλα παίρνει περίεργη τροχιά και τελικά βρίσκει τον ουρανό των διχτύων 
της Ναουσαίϊκης ομάδας.

23ο: Ο διαμόνιος Γκεμπόρις του Νηρέα, τριπλάρει πάνω στη φάση τον Κληρονόμο 
του Αστέρα και πιάνει ένα απευθείας δυνατό σουτ. Με υπερ-προσπάθεια ο τερμα-
τοφύλακας Σερέπας των Μαρμάρων, διώχνει την μπάλα σε κόρνερ. Το κόρνερ το 
εκτελεί ο Γκεμπόρις και ο τερματοφύλακας Σερέπας των Μαρμάρων, αποκρούσει 
την μπάλα ασθενώς. Η μπάλα καταλήγει στον επιθετικό του Νηρέα Σουλίδη, όμως ο 
τελευταίος πιάνει ένα απελπιστικό άστοχο σουτ χάνοντας την ευκαιρία για να ανοίξει 
το σκορ.

31ο ΓΚΟΛ: Ο Μετάι πετυχαίνει ένα γκολ «ποίημα» όταν πιάνει ένα «ξερό» δυνατό 
σουτ έξω από την περιοχή του Αστέρα και η μπάλα «καρφώνεται» στο παραθυράκι 
της εστίας του εμβρόντητου Σερέπα.

40ο: Ο Γκεμπόρις, που στο πρώτο ημίχρονο ταλαιπώρησε την αριστερή αμυντική 
γραμμή του Αστέρα, βγάζει μπαλιά λουκούμι στο Μοστράτο. Ο αειθαλής επιθετικός 
του Νηρέα πιάνει αμέσως ένα δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατίρι και 
φεύγει άουτ.

43ο: Ο Ν. Σάμιος, του Αστέρα σουτάρει από πολύ πλάγια θέση προς την εστία του 
Νηρέα. Ο Ναουσαίος τερματοφύλακας Παπαδάκης, είναι σε καλή θέση και με εκτίνα-
ξη διώχνει την μπάλα σε κόρνερ.

46ο: Ο Μοστράτος, του Νηρέα, κάνει μπάσιμο στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα και 
σουτάρει με δύναμη την μπάλα. Ο τερματοφύλακας των Μαρμάρων Σερέπας, είναι σε 
ετοιμότητα και αποσοβεί τον κίνδυνο για την ομάδα του.

53ο ΓΚΟΛ: Νέο μπάσιμο Μοστράτου στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα. Την κατάλ-
ληλη στιγμή πλασάρει τον τερματοφύλακα των Μαρμάρων Σερέπα και γράφει το 2-0 
για την ομάδα του μέσα σε πανηγυρισμούς.

67ο ΓΚΟΛ: Νέο γκολ του Μετάι, σχεδόν πανομοιότυπο με το πρώτο. Μ’ ένα δυνα-
τό σουτ από μακρινή απόσταση στέλνει την μπάλα να «αναπαυτεί» για τρίτη φορά στα 
δίχτυα του Αστέρα Μαρμάρων, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0.

72ο: Ο Σουλίδης του Νηρέα, από καλή θέση πιάνει ένα καλό σουτ, αλλά η μπάλα 
φεύγει άουτ.

80ο: Ο Αστέρας Μαρμάρων χάνει την ευκαιρία να πετύχει το γκολ της τιμής. Ο 
Παπαδόπουλος του Νηρέα, ανατρέπει στη μεγάλη περιοχή της ομάδας του τον Κλη-
ρονόμο του Αστέρα και ο διαιτητής κ. Ζαράνης, δίνει ένα μάλλον αυστηρό πέναλτι. 
Την εσχάτη των ποινών εκτελεί ο Κληρονόμος, αλλά ο τερματοφύλακας του Νηρέα, 
Παπαδάκης, τον «ψωνίζει» και πέφτει στη σωστή γωνία αποκρούοντας την μπάλα.

Διακριθέντες
Από το Νηρέα διακρίθηκαν οι Γκεμπόρις, Μετάι και Χατζία (κατά διαστήματα). Στους 

διακριθέντες του Νηρέα πρέπει να βάλουμε και τον Παπαδάκη (απόκρουση πέναλτι) 
καθώς και τον Μοστράτο, αφού εκτός του γκολ που έβαλε, για μεγάλο διάστημα του 
Β’ ημιχρόνου αγωνίστηκε και σαν αριστερός αμυντικός, όπου τα πήγε καλά.

Από τον Αστέρα Μαρμάρων, που έκανε ένα από τα χειρότερα φετινά του παιχνί-
δια, διασώθηκε μόνο ο Παπαδόπουλος, που ίσως ήταν και ο κορυφαίος παίκτης του 
αγώνα.

Οι πρωταγωνιστές
Νηρέας: Παπαδάκης, Τσιγώνιας, Τέτλα, Χατζία, Πετρ. Τριπολιτσιώτης (61ο Δ. Κρη-

τικός), Σ. Κρητικός, Γκεμπόρις (85ο Ιω. Τριπολιτσιώτης), Κορτιάνος (70ο Σακαρίδης), 
Σουλίδης, Μετάι, Μοστράτος.

Αστέρας Μαρμάρων: Σερέπας, Φρ. Αλιπράντης, Γιαννιώτης, Παπαδόπουλος, Ν. 
Σάμιος, Βιτζηλαίος, Κληρονόμος, Κορρές, Β. Ρούσσος (58ο Ζουμής), Κορτιάνος (70ο 
Λιόντος), Ν. Κρητικός (85ο Μεν. Σάμιος).

Διαιτητής: Ζαράνης, με βοηθούς τους κ.κ. Ρούσσο και Μουτάφη.
Πρωτάθλημα Παίδων

Συνεχίστηκε την περασμένη Κυριακή το πρωτάθλημα ΕΠΣΚ Παίδων.
Στο Γ’ όμιλο που μετέχουν οι Παριανές ομάδες, ο ΑΟΠ πέτυχε μεγάλη νίκη μέσα στη 

Νάξο με 6-0 επί του Φιλωτίου. Ο Νηρέας, στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς ήρθε ισό-
παλος 3-3 με την Αναγέννηση Νάξου.

Βαθμολογία Παίδων
1. ΠΑΣ Νάξου  19
2. ΑΟΠ             16
3. Αναγέννηση  13
4. Νηρέας          10
5. Φιλώτι             0
6. Αστέρας         -2
ΣΗΜ: Ο Αστέρας Μαρμάρων έχει -5 

βαθμούς.

Τρελαίνει κόσμο ο ΑΟΠ
Τι και αν δεν έχει δικό του κλειστό γυμναστή-

ριο ο ΑΟΠ; Τι και αν δεν έχει καν ένα σωστό 
χώρο για προπονήσεις;

Η φετινή ομάδα παίδων του ΑΟΠ –που μετέ-
χει για πρώτη φορά στην ιστορία του σε παρό-
μοιο πρωτάθλημα- έχει βαλθεί να τρελάνει το 
φίλαθλο κόσμο των Κυκλάδων.

Πηγαίνει από νίκη σε νίκη και μετράει επτά 
νίκες σε επτά παιχνίδια. Νέα «θύματά» του το 
περασμένο Σαββατοκύριακο οι ομάδες της 
Σαντορίνης. Ο ΑΟΠ νίκησε το περασμένο Σάββατο 9 Φεβρουαρίου στο κλειστό της 
Θήρας, τον τοπικό Άτλαντα με 55-26, ενώ την Κυριακή το πρωί κέρδισε με 96-25 (!!!) 
τον Πανιώνιο Σαντορίνης. Πλέον, ο ΑΟΠ φαντάζει ως το μεγαλύτερο φαβορί του Β’ 
ομίλου για τη φάση του Final 4.

Βαθμολογία Β’ Ομίλου
1. Παμμηλιακός        30
2. Νέοι Ολυμπιακού 30
3. Πάγος                   21
4. Νηρέας                 13
5. ΑΟΠ                     12
6. Αστέρας                 8
7. Πανσιφναϊκός        3
8. Σέριφος                 1
ΣΗΜ: Αστέρας Μαρμάρων και Πανσιφ-

ναϊκός, έχουν -2 βαθμούς.
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS

Daily updates (you don't need to be a facebook user) at: www.facebook.
com/paroslife

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

FEBRUARY 2013

Food distribution to those in need by the Paros Women’s Association 
Ariis every Mon 9.15-10.15am at Paros Rock, Paroikia. Info: 694-258-2321, 
694-732-5919 & 693-667-0556.  http://www.facebook.com/groups/
syllogos.gynaikon.parou.ariis 

15-17 Feb,  5.30pm, Movie «Σάμμυ 2 / Sammy 2 3D», Greek dubbed 
at Mikro Cine Rex, Paroikia. Entrance 5€. Info: 22840-21676, http://www.
facebook.com/cine.rexparikiaparos
http://www.youtube.com/watch?v=MFwigL4_4RI
 
15 Feb, 8.45pm, Movie «L’enfant d’en haut / Sister /Η αδελφή μου» 
French with Greek subtitles at the Archilochos Hall, Paroikia. Info: Giorgos 
694-484-5372, http://www.facebook.com/groups/321073924574181/
http://www.facebook.com/events/135442386622449/

http://www.youtube.com/watch?v=aNpdwBlWmIY
 
16 Feb, 5-7pm, Open House information session on the Montessori 
method of education at Linguakids Montessori, opposite the Dimotiko 
School, Potami, Naoussa. Info: Katerina 22840-55117, 697-282-4325.
 
17 Feb, 11am, Start of the 1st Mountain Bike Race of Kostos in the main 
square of Kostos.  Info: 693-879-9341, 698-798-5737, 694-544-2284, 
email poparou@gmail.com, http://www.facebook.com/poparou
 
17 Feb, 7.30pm,  Movie «L’enfant d’en haut / Sister /Η αδελφή μου» 
French with Greek subtitles at the Nireas Hall, Naoussa. Info: Tassos 
22840-53550, http://www.facebook.com/pages/Κινηματογραφική-λέ-
σχη-ΑΜΕΣ-Νηρέας/242656309125609
http://www.youtube.com/watch?v=aNpdwBlWmIY
 
20 Feb, General strike planned.  Info: http://livingingreece.gr/strikes/ 
 
24 Feb, Start of the Triodion or Apokries (carnival) period for the three 
weeks up to the start of Lent on Clean Monday (18 Mar). Traditionally a time 
for fiestas and parties.
 
24 Feb, 1pm, Carnival event and dance of the Music Dance Group of 
Naoussa at the Minoa Centre, Naoussa. Entrance 5€. Info: Ypapandi 22840-
52284,http://users.otenet.gr/~parofolk/naussagr.htm

MASS PROTEST IN ATHENS

More than 350 residents of Paros and Antiparos took part in the mass 
protest organized by the Coordinating Organizations of the Island with 
Regard to Health Services on Monday 11 February outside the Ministry 
of Health, the offices of the European Union and the parties of the Greek 
Parliament.  The protest attracted a lot of national media attention - our 

voices were certainly heard.  Now we wait 
to see... will action be taken to improve the 
dismal state of health services on the island? 
Photos and video are available on the page of 
the Citizens’ Initiative of Paros (Protovoulia 
Politon Parou) at http://www.facebook.com/
ppparou
Photograph by Stavoula Tricha.

OPEN MONTESSORI SEMINAR

On Saturday 16 February from 5-7pm, parents and educators are invited to 
a short seminar on the Montessori method of 
education being held at Linguakids Montessori 
in Naoussa.  This is a unique opportunity to 
learn from a visiting Montessori teacher from 
New York who has 15 years of experience 
teaching children between the ages of 0 to 12 
years.  Everyone is welcome. Info: Katerina 22840-55117, 697-282-4325.

112 - EUROPEAN EMERGENCY NUMBER

This week Monday 11 February (11/2) was the annual awareness day 
for 112 - The European Emergency Number. Imagine you are visiting an 
EU country or at home and you need to contact an ambulance, the fire 
brigade or the police. Would you know which emergency number to call? 
As Europeans are increasingly travelling for business or leisure, millions 
of people could be faced with this problem. Fortunately, there is no need 
to look up and remember the emergency numbers for each EU country 
you are visiting.  Just remember 112 is the European emergency number, 
reachable from fixed and mobile phones, free of charge, from anywhere in 
the EU.  http://ec.europa.eu/112

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

...χωρίς πολλά λόγια
η ανάπτυξη στα µέτρα σας

» τουριστικά καταλύµατα µέχρι 300.000

» µεταποιητικές επιχειρήσεις µέχρι 300.000

» επιχειρήσεις υπηρεσιών-χον. εµπορίου µέχρι 100.000

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας αξιοποιώντας τα προγράµµατα ΕΣΠΑ

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ µαζί µας!

» επιδοτούνται παλιές & νέες επιχειρήσεις υπο σύσταση

» επιδοτείται η ανέγερση νέων δωµατίων τουριστικών καταλυµάτων

» χωρίς ιδιωτική συµµετοχή, µε δυνατότητα προκαταβολής της επιδότησης

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

Εκδήλωση στο Άσπρο Χωριό
Στις 27 Ιανουαρίου, έκοψε την πίτα του ο πολιτιστικός σύλλογος Άσπρου Χωριού, 

«Ατλαντίς».
Η εκδήλωση ξεκίνησε με το χαιρετισμό και το διοικητικό και οικονομικό απολογι-

σμό της χρονιάς που πέρασε από τον πρόεδρο του συλλόγου κ. Νίκο Τριαντάφυλλο.
Στο διοικητικό απολογισμό αναφέρθηκαν οι εκδηλώσεις του συλλόγου που πραγ-

ματοποιήθηκαν το 2012, καθώς και άλλες δραστηριότητες όπως η εξαήμερη εκδρο-
μή στο νομό Αργολίδας. Ακόμα, έγινε αναφορά στα έργα του συλλόγου για το χωριό 
(τοποθέτηση κλιματιστικού στον Ι. Ναό, ολοκλήρωση των γραφείων του συλλόγου 
και ηλεκτροφωτισμός του γηπέδου 5Χ5 που υλοποιείται).

Στη συνέχεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν τα παιδιά του χωριού που πέτυχαν την 
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και εκείνα που έπιασαν τον σταυρό την 
ημέρα των Θεοφανίων. Η εκδήλωση στη συνέχεια έλαβε παραδοσιακό χαρακτήρα 
όταν τραγουδήθηκαν τα κάλαντα και άλλα παραδοσιακά τραγούδια με τη συνοδεία 
παραδοσιακής τσαμπούνας, τουμπακιού και κλαρίνου που έπαιξαν οι κ.κ. Ιωάννης 
Ρούσσος, Βασίλης Τριαντάφυλλος, Δημήτριος Τριαντάφυλλος και Γιάννης Κυδωνιεύς. 
Η εκδήλωση κράτησε μέχρι αργά το βράδυ με γλέντι συνοδευόμενο με «ζωντανή» 
νησιώτικη μουσική που έπαιξαν τα παιδιά του χωριού Μιχάλης Κυδωνιεύς, Γιάννης 
Ρούσσος, Πέγκυ Ρούσσου, και Γιώργος Κυδωνιεύς, και οι φίλοι τους Μιχάλης Χε-
ρουβείμ, Κώστας Πατέλης, Άννα Περάκη, Μάρκος Κυδωνιεύς και Παναής Σκιαδάς.

Τέλος, την εκδήλωση τίμησαν ο δήμαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάννης, δημοτικοί και τοπι-
κοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και πολιτιστικών συλλόγων και η πλειοψηφία 
των κατοίκων του χωριού.

Έκοψε πίτα η Παροικιά
Η Δημοτική Κοινότητα Παροικιάς, σε συνεργασία με το σύλλογο γυναικών «Αρηίς» 

έκοψε στις 27 Ιανουαρίου, την παραδοσιακή βασιλόπιτα.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Παροναξίας κ. 

Καλλίνικος, ο δήμαρχος του νησιού μας κ. Χρ. Βλαχογιάννης, περιφερειακοί σύμβου-
λοι, πολλοί δημοτικοί και τοπικοί σύμβουλοι, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες της 
Παροικιάς.

Τυχεροί της βραδιάς που κέρδισαν το φλουρί ήταν οι κ.κ. Μουρλάς και Μοστρά-
τος. Ακόμα, τη μουσική επένδυση της εκδήλωσης ανέλαβε μία ομάδα νέων παιδιών 
(Βασιλική Θαλασσοχωρίτη, Έλενα Αιγινίτου, Μαριάνθη Λουκή, Μανώλης Κουταλίδης)

Ο σύλλογος γυναικών «Αρηίς» σε ανακοίνωσή του τονίζει: «Ευχόμαστε από τα βάθη 
της ψυχής μας, η χρονιά του 2013 να είναι ένα έτος με σημάδια αισιοδοξίας για ένα 
καλύτερο αύριο, ένα έτος αγάπης και αλληλεγγύης για τον συνάνθρωπο μας, με υγεία 
σ’ όλους».



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

Εσύ θα είσαι η εξαίρεση;
Mπες τώρα κι εσύ στη νέα έκδοση 2013-2014!
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ!!!η 
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Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)

τ: 22840 28025 & 53555

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

www.dounai-lavein.gr


