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Λοιπόν, ο Μάρκος Κωβαίος, (και μιλάω πολύ σο-
βαρά) πρέπει να γράψει ένα βιβλίο για το πως τα 
προλαβαίνει όλα! Από πού να αρχίσω και που να 
τελειώσω. Ακούστε πρόγραμμα για να καταλάβετε 
τι εννοώ.

Δ.Μ.Μ.

Κυριακή 17 Φεβρουαρίου. Πρωί στην εκκλησία 
και «καπάκι» και δυο μνημόσυνα μαζί. Στη συνέ-
χεια, βουρ στην πίτα του ΑΟΠ, που τον τίμησαν 
κιόλας. Με την μπουκιά της βασιλόπιτας στο στό-
μα και αφού χαιρέτησε τους πάντες, 
«τσουπ» και στην πίτα της ΝΔ το με-
σημέρι. (Εκεί βέβαια τα παλιόπαιδα 
δεν του έδωσαν τον λόγο, ενώ τον 
Λούη τον φώναξαν για χαιρετισμό). 
Στο τρικάπακο ο Μάρκος (και αφού 
χαιρετάει τους πάντες –όλους δια 
χειραψίας παρακαλώ-), πηγαίνει 
στο τραπέζι των Νεοδημοκρατών. 
Φφφ…

Δ.Μ.Μ.

Δεν τελειώσαμε! Με την μπουκιά 
στο στόμα φεύγει και σκάει πρώτο 
τραπέζι πίστα στην πίτα του Παναθη-
ναϊκού! Έβγαλε και εκεί λόγο, και ο 
επίσημος προσκεκλημένος –Κ. Φρα-
ντζέσκος- δεν μπορούσε να καταλά-
βει πως ήξερε τόσα πολλά πράγματα 
ο Κωβαίος, για τον Παναθηναϊκό. Α, 
όλα και όλα. Όπου πάει ο Μάρκος εί-
ναι διαβασμένος. Σε κάθε εκδήλωση 
έχει και ένα ξεχωριστό λόγο να πει. 
Μετά κάθισε και είδε και τον αγώνα 
με τους «συντρόφους» βάζελους. Μετά παιδιά δεν 
ξέρω που πήγε. Πάντως ο Μάρκος έτρεχε και πάλι. 
Κάτι άλλο θα είχε Κυριακή βράδυ, αλλά μου ξέφυ-
γε. Που θα πάει, θα το μάθω.

Δ.Μ.Μ.

Πάμε τώρα και στα καλυτερότερα από τις πίτες. 
Λοιπόν, εν πρώτοις πρέπει να ομολογήσω δημόσια 
ότι είμαι φαν της Κατερίνας Μονογιού. Είναι πολι-
τευτής της ΝΔ Κυκλάδων. Άλλο αέρα βρε παιδί 
μου. Εντάξει, από τα φοιτητικά μας χρόνια όλοι ξέ-
ραμε ότι οι Δαπίτισες σκίζουν, αλλά η Μονογιού τις 
ξεπερνάει όλες. Πώς να το κάνουμε τώρα;

Δ.Μ.Μ.

Ένα μικρό προβληματάκι έχει μόνο η Μονογιού 
από τη Μύκονο. Θέλει να κοντράρει τη κ. Λίτσα 

Φτακλάκη στα θέματα τουρισμού. Η Φτακλάκη –
που η στήλη μας τη θεωρεί καλύτερη από τη Μο-
νογιού- είναι η αντιπεριφερειάρχης Ν. Αιγαίου και 
έχει τα θέματα τουρισμού. Όχι δηλαδή ότι τα κρα-
τάει όλα πάνω της (της πέφτουν και μερικά κάτω), 
αλλά το έχει το θέμα τουρισμού βρε παιδί μου 
πάνω της. Η Φτακλάκη λοιπόν, είχε στείλει 2-3000 
φυλλάδια προ μηνών σε μία έκθεση τουρισμού στη 
Βραζιλία και έβγαλε στη συνέχεια ένα δελτίο τύπου 
που έγραφε για το «άνοιγμα της τουριστικής αγοράς 
των νησιών μας στη Ν. Αμερική». Μη γελάτε κα-

θόλου. Έτσι, ακριβώς έγινε η ιστορία.
Δ.Μ.Μ.

Η Μονογιού τώρα, ενημέρωσε 
στην κοπή της ΝΔ Πάρου, ότι συνά-
ντησε τον Δεσπότη Ν. Αμερικής και 
θα προσπαθήσει να ανοίξει με τη 
σειρά της και εκείνη την τουριστική 
αγορά της περιοχής. Τόσο πολύ έπει-
σε… που η τοπική ΝΔ μας εξηγεί σε 
δελτίο τύπου: «[…] η πολιτευτής Κυ-
κλάδων ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΟΓΙΟΥ που 
πάντα στηρίζει όλες τις Κυκλάδες και 
ειδικά για την Πάρο η παρέμβασή της 
στο υπουργείο υγείας καταλυτική, 
επίσης για την πρωτοβουλία της για 
τον θρησκευτικό τουρισμό από χώρες 
της νότιας Αμερικής στα νησιά των 
Κυκλάδων με την βοήθεια του Σεβα-
σμιώτατου Δεσπότη της νότιας Αμερι-
κής Αθηναγόρα». (Σημ: Το συντακτικό 
της ανακοίνωσης είναι της ΝΔ, δεν 
πείραξα τίποτα εγώ).

Δ.Μ.Μ.

Μάλιστα. Για αρχή να γράψουμε ότι ΔΕΝ ΥΠΑΡ-
ΧΕΙ κανένας Δεσπότης Ν. Αμερικής. Υπάρχει μόνο 
Μητροπολίτης Μεξικού κ. Αθηναγόρας. Και αφού 
από θρησκευτικά παίρνουν μηδέν στα τουριστικά 
θέματα που ανάπτυξαν η τοπική ΝΔ και η κ. Μονο-
γιού, πόσο να βάλουμε;

Δ.Μ.Μ.

Α, και συγγνώμη που ήρθαμε ως εφημερίδα 
απρόσκλητοι στην πίτα της ΝΔ, αφού πρόσκληση 
δε λάβαμε ποτέ στο γραφείο μας. Ούτε σε έντυπη 
μορφή, ούτε σε ηλεκτρονική.

Δ.Μ.Μ. 

Να προσέχουμε...
Η μεγάλη κινητοποίηση των Παριανών και Αντιπαριω-

τών, έχει ταράξει τα νερά των πολιτικών αλλά «δίνει και 
είδηση» στα ΜΜΕ που ασχολούνται τις τελευταίες ημέρες 
με τα θέματα υγείας.

Πολύ σωστά φαίνεται πως οργανώσαμε την ανάδει-
ξη του προβλήματος υγείας στα νησιά μας. Πολύ σωστά 
βροντοφωνάξαμε στους δρόμους της Αθήνας «ΑΥΤΟΙ ΜΙ-
ΛΑΝΕ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ ΚΑΙ ΖΗΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΖΩΕΣ».

Αλλά να μη μας διαφεύγει ότι η  Πάρος  δεν είναι η μονα-
δική περίπτωση της  χώρα μας που αντιμετωπίζει σοβαρό 
ζήτημα στο χώρο της υγείας. Το εθνικό σύστημα υγείας 
της χώρας νοσεί όπως και τόσα άλλα κάτω από το βάρος 
της μνημονιακής πολιτικής που ακολουθείται.

 Προσοχή όμως στον τρόπο ανάδειξης του κάθε προ-
βλήματος για να μη γίνει το μεγάλο θέμα της υγείας  βορά 
στα αδηφάγα ΜΜΕ της Αθήνας.  

«Στην Πάρο πεθαίνουν!» ακούστηκε σε μια εκπομπή στη 
τηλεόραση.

Το σωστό είναι «Στη νησιωτική χώρα πεθαίνουν!» συνέ-
πεια της μνημονιακής πολιτικής. Οι Παριανοί αντιδρούν και 
κινητοποιούνται για το δίκιο τους. Γιατί μόνο με δυναμική 
αντίδραση και κινητοποιήσεις μπορεί να ανατραπεί η κατα-
στροφική πολιτική που μας οδηγεί στον όλεθρο.

Στην Πάρο, όπως και αλλού, έχουμε προβλήματα στο 
Κ.Υ. Το υγειονομικό αεροσκάφος σώζει ζωές αλλά δεν 
φτάνει και δεν φτάνει. Οι ιδιώτες γιατροί (που αυξάνουν 
στο νησί μας τελευταία…) αναπληρώνουν αυτό που δεν 
μπορεί να προσφέρει το κράτος, αν και το οφείλει.

Είμαστε μέρος ενός συνολικότερου προβλήματος και 
πρέπει να συντονιστούμε  και με τα υπόλοιπα νησιά του 
Αιγαίου, διεκδικώντας την έγκαιρη λύση ώστε ΝΑ αντιμε-
τωπίσουμε και το βάρος προσέλευσης των καλοκαιρινών 
επισκεπτών σωστά. 

Να συνεχίσουμε λοιπόν τον αγώνα μας δυναμικά όπως 
τον έχουμε ξεκινήσει, χωρίς να υποσκάπτουμε τις προ-
σπάθειες για προσέλευση επισκεπτών παρουσιάζοντας τα 
νησιά μας σαν κάτι ξέχωρο από την υπόλοιπη Έλλαδα, σαν 
κάτι ανασφαλές σε σχέση με άλλους ταξιδιωτικούς προο-
ρισμούς. 

Ας προχωρήσουμε διεκδικώντας οργανωμένα χωρίς 
επικοινωνιακές εξάρσεις, επικίνδυνες όπως έχουμε δει 
στο παρελθόν*. 

Λαουτάρης
*(βλ. Σάμινα…)

Η θέση μας
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Αγκαιριά: Γιατί;
Από γονείς – μέλη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων Δημο-

τικού Σχολείου Αγκαιριάς λάβαμε την παρακάτω επιστολή σχετικά 
με τα όσα περιστατικά έχουν σημειωθεί στην εκεί σχολική κοινό-
τητα:

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Την Κυριακή 10/2/2013, πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του 

Δημοτικού σχολείου Αγκαιριάς, έκτακτη γενική συνέλευση με θέμα 
«την διενέργεια εκλογών». Η παραπάνω συνέλευση προέκυψε 
μετά  την απόφαση, με απόλυτη πλειοψηφία, της προηγούμενης Γεν. 
Συνέλευσης, την Κυριακή 27/1/2013, για την διεξαγωγή εκλογών 
συναινετικά. Στην ίδια συνέλευση ορίστηκε και η ημερομηνία των 
εκλογών. Σημειώνουμε ότι στην συνέλευση της 27/1 ήταν παρόντα 
και όλα τα μέλη των 3 τελευταίων Δ.Σ. του Συλλόγου.

Δύο μέρες μετά, ξαφνικά ΟΛΑ άλλαξαν και «κυκλοφόρησαν φή-
μες» ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές. Που πήγε το πνεύμα συ-
ναίνεσης άραγε;

Η πρόσκληση για τις εκλογές μοιράστηκε την Πέμπτη 7/2 από μέλη 
του Δ.Σ., έξω από τα κάγκελα του σχολείου, αφού η διευθύντρια ΔΕΝ 
δέχτηκε, για άλλη μια φορά να μοιράσει την πρόσκληση αφού προ-
έρχεται από το συγκεκριμένο Δ.Σ. το οποίο ποτέ δεν αποδέχτηκε.

Παρεμπιπτόντως όλα τα προβλήματα ξεκίνησαν όταν το τωρινό νό-
μιμα εκλεγμένο ΔΣ τόλμησε να αγγίξει προβλήματα που αφορούσαν 
την διευθύντρια και τις σχέσεις της με τα παιδιά και τους γονείς.

Το απόγευμα της ίδιας μέρας, το «πραξικοπηματικά» εκλεγμένο ΔΣ 
κάλεσε σε συνάντηση μεμονωμένα, ως άτομα, τα μέλη του περσινού 
ΔΣ και του κατά τον Σύλλογο Γονέων νομίμως εκλεγμένου Δ.Σ. με μια 
πρόσκληση που δεν αναφερόταν ούτε το θέμα ούτε και οι συμμετέ-
χοντες στην συνάντηση.

Το νόμιμα εκλεγμένο ΔΣ δεν συμμετείχε με την αιτιολογία ότι δεν 
υπάρχει λόγος για συζήτηση αφού πριν λίγες ημέρες έγινε Γεν. Συνέ-
λευση όπου συζητήθηκαν όλα τα ζητήματα και για το ότι πάντα συμ-
μετέχει σε ανοιχτές για τον κόσμο συζητήσεις και ποτέ σε «μυστικές». 
Εκεί λοιπόν παραβρέθηκαν μόνο τα 6 από τα 7 μέλη του «πραξικο-
πηματικά» εκλεγμένου Δ.Σ. και οι κυρίες Κατερίνα Δεσύλλα (διευ-
θύντρια του σχολείου) και Τόνια Παντελαίου (σχολική σύμβουλος). 

Άραγε αφού η συνάντηση αφορούσε τους γονείς με ποια δικαιολο-
γία παραβρέθηκαν οι υπηρεσιακοί παράγοντες;

Την επόμενη ημέρα Παρασκευή 8/2 μοιράστηκε επιστολή-ανακοί-
νωση (την οποία σημειώνουμε, ότι για μια ακόμη φορά, μοίρασε στα 
παιδιά η ίδια η διευθύντρια του σχολείου) με την παραίνεση να μην 
παραστούν οι γονείς και να ΑΓΝΟΗΣΟΥΝ την πρόσκληση για συναι-
νετικές εκλογές που μόλις πριν λίγες ημέρες (27/1) είχαν αποδεχθεί 
να σταλεί από κοινού. Το Σάββατο στάλθηκαν μηνύματα σε κινητά, 
έγιναν τηλεφωνήματα σε σπίτια γονέων προσπαθώντας με κάθε 
τρόπο να πείσουν τους γονείς να μην συμμετέχουν στην εκλογική 
διαδικασία. Σε τι εποχές ζούμε άραγε;

Στη συνέλευση που τελικά πραγματοποιήθηκε, παραβρέθηκαν 
49 μέλη του Συλλόγου Γονέων. Σκοπός, τονίζουμε, της έκτακτης 
συνέλευσης ήταν η εκλογή νέου ΔΣ από το σύνολο των γονέων με 
δημοκρατικές διαδικασίες για να επανέλθει η ηρεμία στην σχολική 
κοινότητα και κατ’ επέκταση του χωριού. Δυστυχώς όμως, μετά από  
την αρνητική στάση και την απαξίωση της διαδικασίας από το «πρα-
ξικοπηματικό» ΔΣ που εκλέχθηκε στις 13/1 (χωρίς να προηγηθεί πα-
ραίτηση του νομίμως πριν λίγους μήνες εκλεγμένου Δ.Σ.), με όλους 
τους παραπάνω τρόπους αλλά και με την απουσία τους από την συ-
νέλευση, πάρθηκε η απόφαση με ΜΟΝΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ, 
να γίνει για άλλη μια φορά προσπάθεια, με την συμβολή επιτροπής 
που ορίστηκε από το σύνολο των παραβρισκόμενων, για  να πεισθεί 
«η άλλη πλευρά» να συναινέσει στη διεξαγωγή εκλογών με νόμιμες 
και ΧΩΡΙΣ παρεμβάσεις, διαδικασίες.

Δυστυχώς μέχρι αυτή τη στιγμή και αυτή η προσπάθεια «έπεσε 
στο κενό». Η απάντηση τους στα αμέτρητα τηλεφωνήματα που έχουν 
γίνει, είναι η εξής: «μιλάμε με ένα δικηγόρο ειδικό σε αυτά τα θέματα, 
περιμένουμε να μας πει αν είμαστε εμείς το νόμιμο ΔΣ». Αυτό είναι το 
θέμα, ποιος είναι το νόμιμο ΔΣ και ποιος έχει την καρέκλα; 

Αυτοί οι άνθρωποι βάζουν πάνω από όλα τον εγωισμό τους, πάνω 
και από τα ίδια τους τα παιδιά. Δυστυχώς όμως στο σχολείο υπάρ-
χουν και τα δικά μας παιδιά! Πότε άραγε θα τελειώσει αυτός ο εφιάλ-
της που βιώνουμε; Πότε θα κατανοήσουν ότι το χωριό έχει χωριστεί 
στα δύο και ότι ΚΑΠΟΙΟΙ πρέπει να βοηθήσουν και όχι να ρίχνουν 
λάδι στην φωτιά αποπροσανατολίζοντας;

Πότε θα καταφέρουν να βάλουν το καλό της σχολικής κοινότητας 
πάνω από τις προσωπικές τους επιδιώξεις; 

Με εκτίμηση 
Γονείς, μέλη του Συλλόγου Γονέων».

Παριανοί 
αγρότες 
στη 
Θεσσαλονίκη

Με πρωτοβουλία των Οικολόγων – Πράσι-
νων στις Κυκλάδες, ολοκληρώθηκε την περα-
σμένη βδομάδα επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη, 
ομάδας αγροτών και νέων ενδιαφερόμενων 
για την αγροτική παραγωγή, από τα νησιά της 
Πάρου και της Σίφνου, με την ευκαιρία της έκ-
θεσης «Zootechnia».

Η αποστολή στη Θεσσαλονίκη, σύμφωνα 
με δελτίο τύπου που εξέδωσαν οι Οικολόγοι 
– Πράσινοι, εντάσσεται σε μια σειρά δραστη-
ριοτήτων, για την ανταλλαγή εμπειριών και τη 
δημιουργία δικτύου συνεργασίας ανάμεσα σε 
παραγωγούς και φορείς των νησιών σε θέμα-
τα αγροτικής ανάπτυξης. 

Τα μέλη της αποστολής στη διάρκεια της 
επίσκεψής τους στη Θεσσαλονίκη, είχαν την 
ευκαιρία να περιηγηθούν τα περίπτερα και τα 
εκθέματα της έκθεσης όπως και να παρακο-
λουθήσουν και άλλες δράσεις σχετικά με πρα-
κτικές νέων αγροτών.

Τέλος, με πρωτοβουλία του κ. Αρσένη Λου-
κή και μιας ομάδας νέων της Πάρου, την Κυ-
ριακή 24/2 στις 10:30 το πρωί, στην αίθουσα 
του ΑΜΕΣ «Νηρέας» στη Νάουσα, θα πραγ-
ματοποιηθεί συγκέντρωση και συζήτηση με 
θέμα την γεωργία, τις νέες καλλιέργειες κλπ. 
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. 
Αρσένη Λουκή, στο τηλέφωνο 6932-331810.

«Ελαφοβασιλιάς»
O πολιτιστι-

κός σύλλογος 
«Αρχίλοχος», 
θα παρουσιά-
σει στις 23 και 
24 Φεβρου-
αρίου και 2-3 
Μαρτίου, το 
έργο «Ο Eλα-
φοβασιλιάς». 

Το έργο –
που όλες του 
οι παραστάσεις 
θα ξεκινούν 
στις 8 το βρά-
δυ- είναι βα-
σισμένο στο II 
Re Cervo, του 
Κάρλο Γκότσι, 
σε ελεύθερη 
διασκευή της 
Ξένιας Καλο-
γεροπούλου και του Θωμά Μοσχόπουλου. 

Η υπόθεση του έργου ξεκινά όταν δύο μαγικά μυστι-
κά -που του εμπιστεύτηκε ο πατέρας του- προστατεύ-
ουν τον καλόκαρδο και εύπιστο βασιλιά Ντεράμο, από 
τις παγίδες που θα μπορούσαν να του στήσουν όσοι θέ-
λουν το κακό του. 

Το ένα μυστικό τον βοηθάει να επιλέξει και να πα-
ντρευτεί μια κοπέλα που τον αγαπάει πραγματικά. Τι 
γίνεται όμως όταν το δεύτερο πέφτει στα χέρια του 
χειρότερου εχθρού του; Σ’ αυτή τη συναρπαστική και 
ξεκαρδιστική περιπέτεια κυκλοφορούν ερωτευμένα 
ζευγάρια, ραδιούργοι αυλικοί, μάγοι μεταμορφωμένοι 
σε παπαγάλους, δολοφόνοι και μπουφόνοι, ένα άγαλμα 
που χαμογελάει, καθώς κι ένα ελάφι μ’ ένα αστέρι στο 
μέτωπο. Οι έντεκα πρωταγωνιστές της ιστορίας θα συ-
ναντηθούν τη νύχτα στο δάσος όπου θα συμβούν πράγ-
ματα «που αν δεν τα δεις με τα μάτια σου, αποκλείεται να 
τα πιστέψεις». 

Στο θεατρικό έργο παίζουν κατά σειρά εμφάνισης οι 
ηθοποιοί: Δημήτρης Γιώργαρος, Βασίλης Σπανός, Κώ-
στας Μητρόπουλος, Μαριάννα Λάλη, Γιώργος Πατσι-
ώτης, Στέλλα Ιγνατιάδου, Χρήστος Θεωδορακούδης, 
Σοφία Καζακίδου, Μενέλαος Μαρούλης, Ραφαήλ Σκλα-
βούνος, Αντώνης Πρέκας και Άννα Μητρογιάννη. Η 
σκηνοθεσία είναι του Γιώργου Γεμελιάρη, τα κοστούμια 
της Πελαγίας Παπαδάκη και Στέλιου Μαύρη, οι φωτι-
σμοί της Λένας Αγωγιάτη, βοηθός σκηνοθέτη η Ελένη 
Πισόκα και ειδικός συνεργάτης ο Νίκος Τσιγώνιας.

Πανελλαδικές 
εξετάσεις-Νάουσα

Ο διευθυντής του Λυκείου Νάουσας, κ. Χριστόδου-
λος Σαραντινός, ενημέρωσε ότι από τη Δευτέρα 18 Φε-
βρουαρίου πρέπει οι απόφοιτοι των Γενικών Λυκείων 
που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές 
εξετάσεις Μαΐου 2013, να καταθέσουν αίτηση – δήλωση 
στο Λύκειο αποφοίτησης ή στο πλησιέστερο στην κατοι-
κία τους Λύκειο.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις θα γίνονται δεκτές έως και την 
Τρίτη 5 Μαρτίου.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: α) επικυρωμένο 
αντίγραφο απολυτηρίου και β) πρωτότυπη βεβαίωση 
πρόσβασης.

Τέλος, δικαίωμα αίτησης – δήλωσης έχουν και οι από-
φοιτοι των Γενικών Λυκείων των σχολικών ετών 2010-
2011 και 2011-2012 που επιθυμούν να λάβουν μέρος 
για το 10% των θέσεων στις στρατιωτικές και αστυνο-
μικές σχολές, σχολές εμπορικού ναυτικού και ΤΕΦΑΑ.
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Θετικές εξελίξεις 
στο Αεροδρόμιο

Νέες θετικές εξελίξεις είχαμε την περασμένη βδομάδα σχετικά με την υπόθεση του 
νέου αεροδρομίου Πάρου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το υπ’ αριθμό πρωτ. Δ/ΥΠΑ/388 το υπουργείο ανά-
πτυξης, ανταγωνιστικότητας, υποδομών, μεταφορών και δικτύων, μέσω της ΥΠΑ 
(Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) έδωσε στοιχεία για τη μελέτη το νέου κτιρίου του 
αεροδρομίου. Η απάντηση δόθηκε έπειτα από ερώτηση του κ. Χρ. Βλαχογιάννη και 
έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κ. δήμαρχε, 
Σε συνέχεια του σχετικού εγγράφου σας, σχετικά με την εξέλιξη της μελέτης του αερο-

σταθμού του Κρατικού Αερολιμένα Πάρου θα ήθελα να θέσω υπόψη σας τα ακόλουθα:
Από τις τεχνικές δ/νσεις της ΥΠΑ εκπονούνται οι ακόλουθες μελέτες:
1. Νέου κτιρίου αεροσταθμού, νέου Πύργου Ελέγχου Αεροσκαφών (ΠΕΑ) και δια-

μόρφωσης περιβάλλοντα χώρου (Προμελέτη).
2. Νέου Πυροσβεστικού Σταθμού και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου (προμελέτη).
3. Οδού πρόσβασης στο νέο αερολιμένα και εσωτερικού δικτύου πρόσβασης στις λοι-

πές εγκαταστάσεις του αερολιμένα (καύσιμα Π.Σ.). (προκαταρκτική).
Όλες οι ανωτέρω μελέτες προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός του μηνός Μαρτίου.
Στη συνέχεια η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας θα προβεί στη σύνταξη τευχών διαγω-

νισμού και θα ακολουθήσει η διαγωνιστική διαδικασία που προβλέπει ο Ν. 3316/2006 
για την επιλογή μελετητή προς εκπόνηση των υπολοίπων σταδίων των ανωτέρω μελε-
τών.

Εκτιμώμενος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την εκπόνηση των με-
λετών για την προώθηση των έργων προς δημοπράτηση θεωρείται ο Δεκέμβριος του 
2013, εφόσον υπάρξει απρόσκοπτη χρηματοδότηση και δεν υπάρξουν ενστάσεις.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση».
Για το ίδιο θέμα η δημοτική παράταξη της πλειοψηφίας, «Ενιαία Κίνηση Πολιτών 

Ενότητα για το Μέλλον», εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση που μεταξύ άλλων 
γράφει:

«Όπως σας είχε η Δημοτική Αρχή επίσημα ενημερώσει αλλά και ο καθ’ ύλην αρμόδιος 
υπουργός κ. Ραγκούσης γνωστοποιήσει, το Νοέμβριο του 2011 - ταυτόχρονα με τη δη-
μοπράτηση του «Νέου Πεδίου Ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Πάρου» - ο κ Ραγκούσης 
(του οποίου η υπογραφή και μόνον δεσπόζει) είχε δώσει την εντολή για την εκπόνηση 
της προμελέτης των κτιριακών εγκαταστάσεων, η όποια μόλις τώρα ολοκληρώνεται.

Με τις σημερινές εξελίξεις επιβεβαιώνονται με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο τόσο η 

Δημοτική Αρχή όσο και ο κ. Ραγκούσης, ο οποίος μάλιστα σε πρόσφατη συνέντευξη του 
τόνισε πως η δημοπράτηση και έναρξη των εργασιών κατασκευής του «Νέου Πεδίου 
Ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Πάρου» καθιστά υποχρεωτική (για την κυβέρνηση) 
την δημοπράτηση και των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Υπάρχει άραγε Παριανός που να πιστεύει πως η κυβέρνηση θα είχε ολοκληρώσει τις 
μελέτες των κτιριακών εγκαταστάσεων χωρίς τη πρωτύτερη ωρίμανση, δημοπράτηση 
και έναρξη των εργασιών κατασκευής του «Νέου Πεδίου Ελιγμών Κρατικού Αερολι-
μένα Πάρου», για την οποία εμείς ως Δημοτική Αρχή και ο κ. Ραγκούσης ως αρμόδιος 
υπουργός φροντίσαμε; ...Κανένας…

Υ.Γ. (προς κομπογιαννίτες της πολιτικής):
Εκτίθεστε όταν δημόσια αναφέρεται ότι ήδη εγκρίθηκε μια προμελέτη, η οποία όμως 

στην πραγματικότητα τώρα ολοκληρώνεται, όπως εμείς σήμερα σας ενημερώνουμε. 
Σταματήστε πια να υποτιμάτε τη νοημοσύνη των Παριανών!
Μην παραβιάζετε «ανοιχτές πόρτες», όπως αυτή του «Νέου Αεροδρόμιου Πάρου»! 
Μην ξανά ασχοληθείτε με το «Νέο Αεροδρόμιο Πάρου», για το οποίο εμείς έχουμε 

φροντίσει, ήδη κατασκευάζεται και εμείς πρόκειται να ολοκληρώσουμε!
Παριανοί και Παριανές, η Δημοτική Αρχή και ο κ. Ραγκούσης προσωπικά, πάντοτε 

έγκυρα και αξιόπιστα σας ενημερώναμε σχετικά με τις εξελίξεις στο μεγαλύτερο έργο 
υποδομής στην ιστορία της Πάρου, στο μεγαλύτερο μας έργο ως Δημοτική Αρχή, το 
«Νέο Αεροδρόμιο Πάρου».

Το επικοινωνιακό παρασκήνιο
Το θέμα ήρθε στο φως της δημοσιότητας αρχικά από το τοπικό blog «Fileleutheros», 

την περασμένη Παρασκευή 15/2. Ο «Fileleutheros» είχε «φωτογραφίσει» την είδηση 
γράφοντας ότι η Υ.Π.Α. ολοκληρώνει τις προμελέτες.

Την επόμενη μέρα δημοσιεύτηκε μία ανακοίνωση της τοπικής ΝΔ. Η ανακοίνωση 
της τοπικής ήταν φανερό ότι προσπαθούσε να «καρπωθεί» επικοινωνιακά το θέμα, 
αν και επίσης, ήταν φανερό ότι δεν γνώριζε ακριβώς το περιεχόμενο της επιστολής 
του υπουργείου προς τον κ. Χρ. Βλαχογιάννη. Έτσι, γράφτηκε περί εγκρίσεων προμε-
λετών και γι’ αυτό το λόγο στην ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης της πλειοψη-
φίας γράφτηκε: «προς κομπογιαννίτες της πολιτικής:

Εκτίθεστε όταν δημόσια αναφέρεται ότι ήδη εγκρίθηκε μια προμελέτη, η οποία όμως 
στην πραγματικότητα τώρα ολοκληρώνεται, όπως εμείς σήμερα σας ενημερώνουμε. 
Σταματήστε πια να υποτιμάτε τη νοημοσύνη των Παριανών!».

Η ανακοίνωση της τοπικής ΝΔ είχε ως εξής:
«Σύμφωνα με πληροφορίες μας από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον Υπουργό κ. Χα-

τζηδάκη,  τον τελευταίο χρόνο προωθήθηκε και εγκρίθηκε η προμελέτη των κτηριακών 
εγκαταστάσεων του Νέου Αεροδρομίου Πάρου.  

Η Δημ. Τοπ. Επιτροπή Πάρου Αντιπάρου θα παρακολουθεί την εξέλιξη του έργου και 
θα ασκεί κάθε φιλική πίεση, όπου είναι δυνατόν, για την ολοκλήρωση του έργου».

Ψάρεψαν 
αεροπλάνο!

Την περασμένη Κυριακή (17/2) μία ανεμότρατα της 
Νάξου, «αλίευσε» ένα αεροπλάνο!

Συγκεκριμένα, η ανεμότρατα βορειοανατολικά του 
νησιού (στη ρότα προς Ικαρία), «αλίευσε» τυχαία 
ένα Γερμανικό αναγνωριστικό αεροπλάνο, «Ar 196 
ARADO», που συμμετείχε στο δεύτερο παγκόσμιο 
πόλεμο.

Όμως τώρα, φαίνεται ότι άρχισαν νέα προβλήματα, 
αφού ήδη εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την έκθεσή 
του από το Μουσείο Πολεμικής Αεροπορίας, το Δήμο 
Νάξου, την Απείρανθο και την Αερολέσχη Νάξου. 
Ακόμα, υπάρχει μία πρόταση από ιδιώτη, ώστε το 
πολεμικό αεροσκάφος να εκτίθεται υποθαλάσσια και 
να αποτελεί ένα δέλεαρ για την προσέλκυση καταδυ-
τικού τουρισμού.

Ερώτηση ΚΚΕ για το Κ.Υ.
Στις 19/2 το ΚΚΕ κατέθεσε ερώτηση προς τον 

υπουργό υγείας, σχετικά με τα προβλήματα λει-
τουργίας του Κέντρου Υγείας Πάρου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:
«Τα προβλήματα από τις ελλείψεις σε ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε διασώστες 
του ΕΚΑΒ που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Πά-
ρου, αποτελούν πλέον εδώ και χρόνια πάγια κατά-
σταση που συνεχώς επιδεινώνεται. Μετά τους Παιδιάτρους, τους Παθολό-
γους, το Γυναικολόγο και τη Μαία, πρόσφατα αποχώρησε και ο Καρδιολόγος. 

Η κατάσταση αυτή, με δεδομένο και την γεωγραφική ιδιαιτερότητα της περι-
οχής που κάνει συχνά αδύνατη την μετακίνηση, κοστίζει σε ζωές, σε μόνιμες 
ή προσωρινές βλάβες και αναπηρίες, που θα μπορούσαν να είχαν αποφευ-
χθεί αν θα μπορούσαν τα περιστατικά υγείας να είχαν αντιμετωπιστεί τοπικά.

Οι κάτοικοι της Πάρου και της Αντίπαρου βιώνουν καθημερινά τις τραγικές 
συνέπειες της πολιτικής της συγκυβέρνησης ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ, όπως και 
των προηγούμενων κυβερνήσεων στον τομέα της υγείας. Πρόκειται για μια 
βάρβαρη πολιτική που θέτει κυριολεκτικά σε  κίνδυνο τη ζωή των και την 
υγεία των κατοίκων, των λαϊκών οικογενειών των δυο νησιών για να στηρι-
χθεί η κερδοφορία του κεφαλαίου μέσω της μεταφοράς κονδυλίων από τις 
δημόσιες κοινωνικές δαπάνες στη στήριξη των μονοπωλίων αλλά και με το 
άνοιγμα του χώρου στην επιχειρηματική δράση μέσα και έξω από τον δημό-
σιο τομέα Υγείας.

ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, τι μέτρα θα λάβει:
- Για να καλυφθούν άμεσα τα κενά με προσλήψεις μόνιμου ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού και διασωστών του ΕΚΑΒ, ώστε να στελεχωθούν 
το ΕΚΑΒ και το Κέντρο Υγείας Πάρου με επάρκεια σε αριθμό και ειδικότη-
τες βάση των αναγκών των κατοίκων και των επισκεπτών της Πάρου και της 
Αντίπαρου. 

- Για να εξασφαλιστούν όλα τα απαραίτητα μέσα με την κατάλληλη στελέχω-
ση, για τις θαλάσσιες τακτικές και επείγουσες διακομιδές ασθενών, αλλά και 
για τη μεταφορά των ασθενών μέσα στο νησί.

- Ώστε κανείς ασθενής, ασφαλισμένος ή ανασφάλιστος, Έλληνας ή μετανά-
στης, να μην πληρώνει για εξέταση ή να δίνει συμμετοχή σε φάρμακα υγειο-
νομικό και άλλο αναλώσιμο υλικό».

Συνάντηση 
Βλαχογιάννη 
- Μαργαρίτη

Την προηγούμενη Κυριακή (17/2) 
πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο δη-
μαρχείο Πάρου, για το θέμα των αερο-
διακομιδών και τη συνεργασία των δύο 
δήμων σε θέματα υγείας.

Παρόντες στη συνάντηση ήταν ο δή-
μαρχος Πάρου και αντιπρόεδρος του 
Βελεντζείου Ιδρύματος, κ. Χρ. Βλαχο-
γιάννης, ο πρώην δήμαρχος κ. Κ. Αρ-
γουζής, ο εκπρόσωπος του Βελεντζείου 
Ιδρύματος κ. Ευρ. Ακάλεστος, ο γιατρός 
και αντιδήμαρχος Νάξου, κ. Τοτόμης 
Πρωτονοτάριος και ο δικηγόρος και 
πρόεδρος της Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Νάξου, κ. Στ. Μαυρογιαν-
νόπουλος.  

Στη συνάντηση συζητήθηκαν οι τρό-
ποι συνεργασίας των δύο δήμων, όπως 
και θέματα νομικής φύσης για τις αερο-
διακομιδές.

Σημειώνουμε, ότι ο κ. Αργουζής, είχε 
συνάντηση την ίδια μέρα και με τον υπο-
διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ, κ. Π. Αλεβίζο.

Χορός 
στην Αγκαιριά

Ο μορφωτικός - πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς 
- Αλυκής, τηρώντας τα έθιμα και τις παραδόσεις, δι-
οργανώνει και φέτος τον αποκριάτικο χορό του.

Ο χορός θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 Φε-
βρουαρίου, στις 13:30 στο εστιατόριο «Αλυκή», στο 
ομώνυμο χωριό.

Συντροφιά στους καλεσμένους θα κρατήσουν ο 
Κυριάκος Μοστράτος (βιολί) και ο Κώστας Σομπό-
νης (λαούτο) με νησιώτικη και λαϊκή μουσική και 
φυσικά με παλιούς και νέους τσαμπουνιέρηδες. 
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Έργα οδοποιίας 
στην Πάρο

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι 
της Παρασκευής 15 Φεβρουαρίου 2013 στο γραφείο 
του Δημάρχου - συμμετεχόντων του Δημάρχου Πά-
ρου κ. Χρ. Βλαχογιάννη, των τεχνικών υπηρεσιών του 
Δήμου Πάρου και της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, του 
Προέδρου της ΔΕΥΑΠ κ. Στ. Φραγκούλη και εκπρο-
σώπου της αναδόχου εταιρείας - καθορίστηκαν όλες 
οι τελευταίες απαραίτητες λεπτομέρειες για την άμεση 
έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου «Εκσυγ-
χρονισμός Οδικού Δικτύου Δήμου Πάρου».

Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η κατάθεση κυκλοφο-
ριακής ρύθμισης και χρονοδιαγράμματος υλοποίησης 
από τον ανάδοχο του έργου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συνδυασμού της πλει-
οψηφίας του Δήμου Πάρου, «αρχικά θα πραγματοποι-
ηθεί η αποξήλωση του παλαιού τάπητα στο οδόστρωμα 
και στη συνέχεια θα γίνει η σκυροδέτηση (τσιμεντό-
στρωση), η οποία θα έχει ολοκληρωθεί έως τις αρχές 
Απριλίου. Η νέα ασφαλτόστρωση θα γίνει μετά την «Κυ-
ριακή του Θωμά» (σε διάστημα όπου θα υπάρχουν οι 
κατάλληλες περιβαλλοντολογικές συνθήκες)».

Το έργο θα υλοποιηθεί από ιδιώτη εργολάβο ύστερα 
από ανοιχτό διαγωνισμό και είναι συνολικού προϋπο-
λογισμού ύψους 600.000 ευρώ.  

Που θα γίνουν;
Σύμφωνα με το πρόγραμμα οι εργασίες θα γίνουν 

στους παρακάτω δρόμους:
1. Αλυκή (Λιμάνι και ΚΑΠΗ)
2. Αγκαιριά (Κονταράτος – Κοινότητα – Γ. Λουκής)
3. Δρυός ( Διασταύρωση Βελανιές – Διασταύρωση 

Πυργάκι)
4. Π. Λιβάδι (Διασταύρωση ΒΙΟΚΑ και Λιμάνι)
5. Μάρπησσα (Γήπεδο και Ξεχωριανή)
6. Μάρμαρα (Μύλοι και Διασταύρωση Μώλου).
7. Πρόδρομος (Διασταύρωση και Ι.Μ. Αγ. Παντελε-

ήμονος)
8. Λεύκες (Διασταύρωση Αγ. Πάντων και Γήπεδο 

μπάσκετ)
9. Κώστος (Περιφερειακός Κώστου)
10. Νάουσα (ΕΚΟ και Λιμάνι)
11. Νάουσα (Λύκειο και Διασταύρωση Περιφερει-

ακού)
12. Νάουσα (ΕΚΟ Παπαδάκης και Λύκειο Νάουσας, 

με εργασίες εξυγίανσης βάσης και υποβάσης)
13. Παροικιά (Μπουνταράκι, Επαρχείο, Περιφερει-

ακός)
14. Παροικιά (Διασταύρωση Περιφερειακού και Γή-

πεδο Παροικιάς)
15. Παροικιά (Κέντρο Υγείας και Διασταύρωση Πε-

ριφερειακού, με εργασίες εξυγίανσης βάσης και υπο-
βάσης).

Τέλος, σημειώνουμε ότι η διάθεση της πίστωσης για 
τη συντήρηση του οδικού δικτύου της Πάρου, είχε 
εγκριθεί στις 7/11/2011 από το υπουργείο υποδο-
μών, μεταφορών και δικτύων, επί υπουργίας Γιάννη 
Ραγκούση. 

Τοπικές Ειδήσεις

Δικαίωση για 
τους αλιείς

Το υπουργείο οικονομικών, αποδέχθηκε την εφαρμογή της 
απαλλαγής από το ΦΠΑ στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης 
αλιευτικών σκαφών για αλιείς, μετά την παρέμβαση του Συνη-
γόρου του Πολίτη.

Για το θέμα είχε προηγηθεί καταγγελία των αλιέων του Νο-
μού Χαλκιδικής, καθώς πρατηριούχοι υγρών καυσίμων είχαν 
αρνηθεί να τους προμηθεύσουν πετρέλαιο κίνησης με απαλ-
λαγή ΦΠΑ, αν και τους προσκόμισαν το προβλεπόμενο από τη 
νομοθεσία «Δελτίο Προμήθειας Υλικών και Αντικειμένων χωρίς 
ΦΠΑ».

Έτσι, ο Συνήγορος του Πολίτη, έθεσε το ζήτημα για να λάβει 
όμως αντιφατικές απαντήσεις, από τις αρμόδιες υπηρεσίες, κα-
θώς υποστήριξαν: α) ότι πρόκειται για μεμονωμένο περιστατι-
κό, β) ότι δεν συνιστά φορολογική παράβαση, εφόσον ο φόρος 
αποδίδεται νομίμως στο δημόσιο και γ) γιατί έκρινε ότι το ζή-
τημα της τυχόν νόθευσης του ανταγωνισμού δεν εμπίπτει στην 
αρμοδιότητά τους.

Τελικά, ο Συνήγορος του Πολίτη έστειλε νέο έγγραφο σε όλες 
τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες του υπουργείου οικονομικών, επι-
σημαίνοντας ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, κα-
θώς όλοι οι πρατηριούχοι της περιοχής χορηγούν ανεξαιρέτως 
σε όλους τους αλιείς καύσιμο με ΦΠΑ. Επίσης, σημείωνε: «[…] 
Το υπουργείο οικονομικών εκφεύγει των υποχρεώσεων του, με 
αποτέλεσμα η είσπραξη από τους πρατηριούχους του αναλογού-
ντος ΦΠΑ, τον οποίο εν συνεχεία θα αποδώσουν στο ελληνικό 
δημόσιο, να λειτουργεί ως κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεών 
τους. Συνεπώς, επωφελούνται οι πρατηριούχοι ενισχύοντας άτο-
κα τη ρευστότητα των επιχειρήσεών τους, το δε υπουργείο οι-
κονομικών εισπράττει μη οφειλόμενο ΦΠΑ κατά παράβαση των 
συνταγματικών αρχών της νομιμότητας του φόρου και της φορο-
λογικής δικαιοσύνης».

Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε την προμήθεια των 
αλιέων με καύσιμο απευθείας από τις τελωνειακές αρχές χω-
ρίς ΦΠΑ, σε αναλογία όσων ισχύουν για τους ειδικούς φόρους 
κατανάλωσης, κάτι που αποδέχθηκε τελικώς το υπουργείο οι-
κονομικών.

Απάντηση 
Κυλάκου, 
σε δηλώσεις 
Τσιγώνια

Σχετικά με δημοσίευμα της εφημερίδας μας 
στις φ. της 8/2/2013 και στο ρεπορτάζ από τη 
Γενική Συνέλευση του Αγροτικού Συνεταιρισμού 
Πάρου, η κ. Ελένη Ρούσσου (το γένος Αν. Κυλά-
κου), μας έστειλε επιστολή.

Η κ. Ρούσσου, στην επιστολή της γράφει:
«Το μαγαζί στη θέση «Βίντζι», στο οποίο αναφέ-

ρεστε, πράγματι ενοικιάσθει από την υπογράφου-
σα σύμφωνα με το από 10 Φεβρουαρίου 1992 
μισθωτήριο, με ενοίκιο αναπροσαρμοζόμενο κατ’ 
έτους και απόλυτα εναρμονισμένο με τις τρέχου-
σες αξίες των γύρω καταστημάτων καθώς και των 
υπολοίπων μαγαζιών που η ΕΓΣ ενοικίασε την 
εποχή εκείνη, αξιοποιώντας την ακίνητη περιου-
σία της.

Έκτοτε, ουδέποτε υπήρξε η παραμικρή καθυ-
στέρηση στην πληρωμή των ενοικίων. Σε αντίθε-
ση με άλλα καταστήματα τα οποία χρωστούν πολ-
λά χρήματα στην Ένωση. Φαίνεται όμως ότι αυτά 
δεν προκαλούν τα δυσμενή σχόλια της Παριανής 
κοινής γνώμης όπως αναφέρετε στην ιδιαιτέρου 
μεγέθους και χρώματος αναφορά της εφημερίδας. 
Με την Νο 07/23-11-2005 απόφαση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Ενώσεως ενεκρίθει το δικαί-
ωμά μου επινοικίασης του καταστήματος. 

Μετά τις δηλώσεις και το δημοσίευμα, εφόσον 
πιστεύετε ότι η χρήση του καταστήματος από εμέ-
να, παρά τη συνεπή καταβολή όλων των ενοικίων, 
εμποδίζει τη δυνατότητα να ξεπεράσει η Ένωση τα 
οικονομικά της προβλήματα και ιδιαιτέρα τις υπο-
χρεώσεις της προς τους υπαλλήλους της και τους 
αγρότες, σας δηλώνω ότι από σήμερα το κλειδί του 
καταστήματος είναι στην απόλυτη διάθεσή σας».

Σημείωση Φ.τΠ.: 
Αγαπητή κ. Ε. Ρούσσου
Στο δημοσίευμα της εφημερίδας μας, δεν γίνε-

ται ΠΟΥΘΕΝΑ αναφορά του ονόματός σας! Από 
εσάς μάθαμε την εμπλοκή σας στην υπόθεση!

Σας θυμίζουμε ακόμα ότι η Φ.τΠ. δεν έκανε τί-
ποτα άλλο στο ρεπορτάζ της για τη Γενική Συνέ-
λευση από το να γράψει τα όσα συνέβησαν εκεί. 
Ομοίως, τα όσα αφορούν τον κ. Αν. Κυλάκο, δεν 
ειπώθηκαν από εμάς, αλλά διά επισήμων χειλιών 
στη συνέλευση. Προφανώς, μπερδεύετε το ρε-
πορτάζ των γεγονότων με την άποψη των όσων 
ειπώθηκαν -που για την περίπτωσή σας- δεν 
υπήρξε! Τα όσα αναφέρετε περί «ιδιαιτέρου με-
γέθους και χρώματος αναφορά της εφημερίδας» 
θα τα λάβουμε υπόψη, αν και είναι σαφές ότι δεν 
έχετε ιδιαίτερη γνώση για τα περί σελιδοποίησης 
μίας εφημερίδας.

Με κάθε τρόπο θέλουμε να σας διαβεβαιώ-
σουμε ότι τιμούμε την παρουσία του κ. Κυλάκου, 
στην πρώην ΕΑΣ, αλλά αυτό δεν μας επιτρέπει να 
αποκρύψουμε κάθε είδηση που αφορά το σήμε-
ρα του Συνεταιρισμού και των όσων επισήμως 
διατυπώνονται στις συνελεύσεις του. Είμαστε 
σίγουροι πως τα όσα γράψατε δεν αφορούν την 
εφημερίδα μας, που ότι έγραψε, το έγραψε, γιατί 
έγινε! Άλλωστε, δεν μας ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΕ πουθενά 
στο ρεπορτάζ μας, παρά μόνο διατυπώνετε την 
άποψή σας, που είναι αποδεκτή και έχετε κάθε 
δικαίωμα να το κάνετε αυτό.

Ο αρχισυντάκτης της Φ.τΠ.
Δημ. Μ. Μπελέγρης

Ο Πάριος, 
στον Πατριάρχη

Προσκυνηματι-
κή επίσκεψη στο 
Οικουμενικό Πα-
τριαρχείο Κων-
σταντινουπόλεως, 
πραγματοποίησε 
στις 15/2 ο δη-
μοφιλής συμπα-
τριώτης μας τρα-
γουδιστής Γιάννης 
Πάριος, ο οποίος 
έγινε δεκτός από 
τον Οικουμενικό 
Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο.

Όπως είπε στον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο, 
«από μωρό είμαι παιδί της Εκκλησίας», για να του απαντήσει 
εκείνος «το έχω ακούσει και σας συγχαίρω».

Ακόμα, ο Παριανός τραγουδιστής αποκάλυψε πως το μεγα-
λύτερο μουσικό του σχολείο ήταν η Εκκλησία, ενώ εξέφρασε 
το θαυμασμό του για τα ωραία Ελληνικά που χρησιμοποιεί ο κ. 
Βαρθολομαίος. Ο Γ. Πάριος, που συνοδευόταν από την αδελφή 
του και τον γαμπρό του, προσκύνησε στον Πατριαρχικό Ναό του 
Αγίου Γεωργίου και ενημερώθηκε για το ιστορικό του Πατριαρ-
χείου από τον Αρχιμανδρίτη κ. Αγαθάγγελο. Ο διάσημος συμπο-
λίτης μας παρουσίασε στις 16/2 τραγούδια από τη σημαντική 
καλλιτεχνική διαδρομή του σε μεγάλη σκηνή της Κωνσταντι-
νούπολης, σε συναυλία που πραγματοποιήθηκε από ομογενει-
ακά σωματεία υπό την αιγίδα του Ερασιτεχνικού και Θεατρικού 
Ομίλου (ΕΡΘΟ), του Συνδέσμου Υποστήριξης Ρωμαίικων Κοινο-
τικών Ιδρυμάτων και του Αθλητικού Συλλόγου Πέρα. 



Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις 7www.fonitisparou.gr

Fatmagul: «Μπορεί 
το θύμα, να ερω-
τευτεί τον βιαστή 
της;»

Για πολλές ημέρες, το συγκεκρι-
μένο ερώτημα, ερχόταν καθημερι-
νά στην οθόνη μας, από το Megaλο 
κανάλι. Το ερώτημα αφορούσε την 
τηλεοπτική περιπέτεια μια νεαρής 
Τουρκάλας, στην νέα τηλεοπτική 
σειρά του σταθμού. 

 Η «ηρωίδα» της σειράς, βιάζεται από ομάδα νεαρών, ο 
αρραβωνιαστικός της την εγκαταλείπει και η κοινωνία την 
υποχρεώνει να παντρευτεί έναν από τους βιαστές της!

Στην πορεία βέβαια, σαν «μυθιστόρημα Άρλεκιν» το θύμα 
ερωτεύεται τον βιαστή! Ο τίτλος ξεσήκωσε τις φεμινιστικές 
οργανώσεις, και ο ντόρος έφερε το αναμενόμενο αποτέλε-
σμα.  Άλλη μια υψηλή τηλεθέαση σε ένα τηλεοπτικό υπο-
προϊόν made in Turkey. Το ερώτημα βέβαια έχει πολλα-
πλά και προ πολλού απαντηθεί. Το Megaλο κανάλι, αλλά 
και τα περισσότερα από τα πανελλαδικής εμβέλειας κανά-
λια, έχουν προ πολλού απαντήσει στο ερώτημα και έχουν 
συμβάλλει με κάθε τρόπο να απαντηθεί «σωστά». Κατηγο-
ρηματικά ΝΑΙ! Το θύμα μπορεί – και πρέπει – να ερωτευτεί 
τον βιαστή του. Το λένε και οι δημοσκοπήσεις. Σαν αυτή της 
εταιρείας που συνεργάζεται με τη «Αναντροπή» του Γιάννη 
Πρετεντέρη.

Ερώτηση: «Ποιον εμπιστεύεστε για πρωθυπουργό 
της χώρας;».

Απάντηση: «Τον Αντώνη Σαμαρά!».
Ερώτηση: «Ποιους θα ψηφίσετε στις εκλογές;»: ΝΔ-

ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ=35%!
Μπορεί ο άνεργος να εμπιστευτεί αυτούς που επέβαλλαν 

την ανεργία; Μπορεί η νέα και ο νέος που στα εικοσιπέντε 
του παραμένει άνεργος, εξαρτάται από το χαρτζιλίκι του γο-
νιού του – που πολλές φορές είναι και αυτός άνεργος – να 
εμπιστευτεί το μέλλον του σε αυτούς που επέβαλλαν αυτή 
την πολιτική; Μπορεί ο συνταξιούχος που είδε την σύνταξή 
του να κόβεται στα δύο, να εναποθέσει τις ελπίδες του για 
μια αξιοπρεπή διαβίωση σε αυτούς που βίαια έκοψαν τις 
συντάξεις;. Σε αυτούς που δήλωσαν ότι οι συντάξεις  εί-
ναι προϊόν παράνομης συναλλαγής; Μπορεί ο πολίτης που 
προσπαθεί να προστατευτεί από το ΑΜΟΚ φοροεπιδρομής 
που έχει καταλάβει την κυβέρνηση, να εμπιστευτεί την τύχη 
του στα χέρια του Στουρνάρα, του Μέγκου, του Βρούτση; 
Γίνεται ο επαγγελματίας που ξαφνικά, μέσα σε δύο χρόνια 
είδε τους κόπους μιας ζωής να εξαφανίζονται να αισθάνεται 
ασφαλής δίπλα σε πολυεκατομμυριούχους  πολιτικούς σαν 
τον Σαμαρά, τον Βενιζέλλο, τον Πάγκαλο, τον Κεφαλογιάν-
νη, την Μπακογιάννη;

Κατά τους τηλεσχολιαστές των καναλιών – ενσυνείδη-
τα αρνούμαι να τους αποκαλέσω δημοσιογράφους -, τους 
κρατικοδίαιτους και οικονομικά εξαρτημένους δημοσκό-
πους – έχουν λάβει εκατομμύρια και τους χρωστάνε άλλα 
τόσα, ΝΔ και ΠΑΣΟΚ -, τους κρατικοδίαιτους εργολάβους-
ιδιοκτήτες καναλιών και εφημερίδων… Ναι! Και μπορεί και 
πρέπει και ταυτόχρονα να καταδικάσουμε και όποιον έχει 
διάθεση να τιμωρήσει τον βιαστή!

Υπάρχει βέβαια μια ουσιαστική διαφορά ανάμεσα στο τη-
λεοπτικό δίλλημα και το πραγματικό που αντιμετωπίζουμε 
εμείς. Η νεαρή Τουρκάλα, βιάστηκε μια φορά και το δίλλημα 
τέθηκε μία φορά. Η Ελληνική κοινωνία εδώ και τρία χρόνια 
βιάζεται κατά συρροή, από μια σειρά φυσικών αυτουργών 
και παρ όλα αυτά καλείται να αποδεχτεί τους βιαστές της 
σαν σωτήρες!

Ο επιστημονικός όρος είναι «το σύνδρομο της Στοκχόλ-
μης». Και με αυτό περιγράφεται η στάση των ομήρων απέ-
ναντι σε αυτούς που τους βάζουν σε ομηρία. Σε πραγματική 
ομηρία πάντως βρίσκεται η αλήθεια. Αυτή που επιμελώς 
μας κρύβουν, πίσω από στημένα πάνελ, στημένες δημο-
σκοπήσεις, στημένες από επιχειρηματίες κυβερνήσεις.

Και η αλήθεια, όσο και αν την βιάζουν, δεν θα μπορέσει 
ποτέ να ερωτευτεί τους βιαστές της.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Αγκαιριά. 
Το πρόβλημα

Με πλήρη συνείδηση των γε-
γονότων είχα αποφασίσει από 
το ξεκίνημά τους να μην ανα-
κατευθώ στο θέμα που έχει τα-
λανίσει επί μήνες την Αγκαιριά, 
σχετικά με τις διενέξεις που 
υπάρχουν στο σύλλογο γονέων 
και κηδεμόνων.

Το θέμα μάλιστα με «βασάνι-
σε» ακόμα περισσότερο όταν 
βρισκόμενος σ’ ένα γιορτινό τραπέζι τα Χριστούγεν-
να, με πληροφόρησαν για τσακωμούς μαθητών των 
οποίων οι γονείς ήταν σε διαφορετικά «στρατόπεδα».

Από εκεί και πέρα το θέμα το παρακολούθησα ακό-
μα πιο στενά και σχεδόν σε καθημερινή βάση μάθαι-
να τις ανδραγαθίες διαφόρων… Επιμένω, ακόμα και 
τώρα, πως δεν υπάρχει λόγος να καθίσω και να γρά-
ψω γι’ όλα αυτά που συμβαίνουν και κυρίως να ρίξω 
δίκιο στη μία ή άλλη πλευρά. Πεποίθησή μου απο-
τελεί πως κάποιοι άμεσα εμπλεκόμενοι ή καθ’ ύλη 
αρμόδιοι δεν έχουν κάνει τα δέοντα για την επίλυση 
του προβλήματος. Και για να εξηγούμαστε. Δεν ξέρω 
πόσοι από τους αναγνώστες μας ασχολούνται με το 
ποδόσφαιρο. Όποιοι ασχολούνται όμως, θα γνωρί-
ζουν ότι στις ομάδας όταν κάτι δεν πάει καλά, αλλάζει 
συνήθως ο προπονητής. Όχι απαραίτητα γιατί αυτός 
είναι ο φταίχτης, αλλά κυρίως γιατί αυτή είναι η εύ-
κολη λύση. Δεν μπορείς να αλλάξεις αυτόματα όλους 
τους παίκτες μίας ομάδας. Δεν μπορείς να «στείλεις» 
εν μια νυχτί 22 ποδοσφαιριστές. Τι κάνεις λοιπόν; Το 
εύκολο. Δηλαδή, αλλάζεις τον έναν. Τον προπονητή. 
Φταίει, δεν φταίει. Τόσο απλό. 

Στην Αγκαιριά λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα. Αλή-
θεια, η πολυδιαφημισμένη πρωτοβάθμια στη Σύρο, 
τι στο καλό κάνει για την επίλυση του προβλήματος. 
Κολοκύθια με ρίγανη κάνει για να μη το γράψω πιο 
βαριά. Στον κόσμο της βρίσκεται και πιθανό να κά-
νει δημόσιες σχέσεις με εκπαιδευτικούς ή οτιδήποτε 
άλλο μπορεί να σκεφθεί ένας άνθρωπος που ζει όλη 
τη μέρα με τη δημοσιογραφία και γνωρίζει δυστυ-
χώς –τις περισσότερες φορές- πολύ περισσότερα 
πράγματα ακόμα και από τους πρωταγωνιστές των 
γεγονότων. Η εκπαιδευτική κοινότητα και ο συνδι-
καλιστικός τους φορέας στην υπόθεση διχασμού της 
σχολικής κοινότητας της Αγκαιριάς, δεν κάνουν τίπο-
τα. Σχεδόν δείχνουν να αδιαφορούν. 

Πάμε τώρα να δούμε τι κάνουν και οι υπόλοιποι 
που πρέπει να ενδιαφέρονται για την ομόνοια του 
χωριού και το κοινό καλό της τοπικής κοινωνίας.  Να 
ρωτήσουμε λοιπόν τι κάνει η τοπική αυτοδιοίκηση για 
την υπόθεση; Μιλάμε ό,τι όπως πάει η υπόθεση στην 
Αγκαιριά, σε λίγο καιρό το μισό χωριό δε θα μιλάει 
με το άλλο μισό. (Ελπίζω, να μην έχει γίνει ήδη αυτό). 
Που είναι λοιπόν η στιβαρότητα που πρέπει να δείξει 
η τοπική αυτοδιοίκηση και να απευθυνθεί από την 
πρωτοβάθμια στη Σύρο έως και το υπουργείο παιδεί-
ας. Ποιος περιμένουν να δώσει τη λύση; Οι απανωτές 
συνελεύσεις των γονέων; Τα δύο συμβούλια (το ένα 
με σφραγίδα και το άλλο χωρίς σφραγίδα); Ποιος πι-
στεύουν ότι θα επαναφέρει την ηρεμία στη σχολική 
κοινότητα της Αγκαιριάς; Μόνο ένας μπορεί. Η ίδια η 
τοπική αυτοδιοίκηση που πρέπει να απευθυνθεί στα 
αρμόδια όργανα της πολιτείας. 

Γιατί, μπορεί στο ποδόσφαιρο από τη διχόνοια σε 
μια ομάδα να έχουμε ως αποτέλεσμα μία ήττα και το 
χάσιμο κάποιου τίτλου, αλλά στην προκειμένη περί-
πτωση που μας ενδιαφέρει έχουμε στο ενδιάμεσο 
παιδιά! 

Όσοι λοιπόν έχουν την καυτή πατάτα στα χέρια 
τους, ας αποφασίσουν ότι δεν μπορούν να την κρα-
τούν άλλο. Λύση τώρα και λύση από τα «ψηλά». Όλα 
τα υπόλοιπα άλλωστε, τα δοκιμάσατε αν δεν κάνω 
λάθος.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Λύση η ανατροπή 
του μνημονίου

Σε επίκαιρη επερώτηση 10 
βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, με 
θέμα τα νησιά του Αιγαίου, που 
συζητήθηκε στη Βουλή στις 
15/2/2013, ο κ. Ν. Συρμαλέ-
νιος, ως εισηγητής, έθεσε, με-
ταξύ άλλων διάφορα ζητήματα:

Όπως είπε «στην Ελλάδα του 
21ου αιώνα, όπου το 1/3 περί-
που της επικράτειας είναι νη-
σιωτική περιοχή, οι πολιτικές 
των κυβερνήσεων όλων των τελευταίων χρόνων, δεν 
κατάφεραν και δεν θέλησαν να επιλύσουν προβλήμα-
τα οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, άνισης ανά-
πτυξης, περιβαλλοντικής υποβάθμισης και σε μεγάλο 
βαθμό άρσης της νησιωτικής απομόνωσης. 

Αυτό αποτελεί τη σημερινή πραγματικότητα, παρά το 
γεγονός ότι, τα τελευταία 25 χρόνια, από τα Κοινοτικά 
κονδύλια (ΚΠΣ, ΕΣΠΑ κλπ), πέρασαν από τη νησιω-
τική Ελλάδα, πολλά δισεκατομμύρια ευρώ. Συνέπεια 
αυτών είναι οι κάτοικοι των νησιών μας, να αισθάνο-
νται πολλές φορές ως πολίτες Β’ και Γ’ κατηγορίας σε 
σχέση με την ηπειρωτική Ελλάδα».

Συνεχίζοντας ο κ. Συρμαλένιος είπε: «[…] οι κάτοικοι 
των νησιών μας, βιώνουν καθημερινά συνθήκες έντο-
νης ανασφάλειας, γιατί ο τουρισμός αποτελεί το πρώτο 
θύμα, αφού η ύφεση και η ακρίβεια μειώνουν δρα-
ματικά τη μετακίνηση προς τα νησιά – τουριστικούς 
προορισμούς, ενώ βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και 
αγαθά, όπως η υγεία, η μετακίνηση και μεταφορά, η 
ενέργεια, η εκπαίδευση, ο πολιτισμός,  υποβαθμίζο-
νται καθημερινά. Αυτές ακριβώς οι συνθήκες δημι-
ουργούν για πολλά νησιά, συνθήκες εποχιακής δι-
αβίωσης, με θύματα τις πλέον ευάλωτες ομάδες του 
πληθυσμού.» 

Κλείνοντας την εισήγησή του ο κ. Συρμαλένιος 
σημείωσε: «Οι φοροαπαλλαγές των μικρών νησιών, 
κάτω των 3.100 κατοίκων καταργούνται, ενώ ο κίνδυ-
νος κατάργησης των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, 
παραμένει ορατός. Καταργούνται βασικές υπηρεσίες 
όπως οι ΔΟΥ, το ΙΚΑ, οι Επιθεωρήσεις Εργασίας, τα 
Τελωνεία, τα Ειρηνοδικεία, στραγγαλίζεται η Τοπική 
Αυτοδιοίκηση Περιφερειακή και Δημοτική από έλ-
λειψη πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, υποβαθ-
μίζεται μέχρι διάλυσης το δημόσιο σύστημα υγείας, 
συγχωνεύονται νοσοκομεία, όπως π.χ. της Σύρου και 
της Νάξου, αλλά και άλλων νησιωτικών περιοχών, η 
δημόσια παιδεία συρρικνώνεται (ακόμα υπάρχουν 
κενά καθηγητών σε μαθήματα πανελληνίων εξετάσε-
ων), ο κίνδυνος ακτοπλοϊκής απομόνωσης πολλών 
νησιών έχει γίνει ορατός, τόσο με τη μείωση δρομο-
λογίων λόγω περικοπών των επιδοτήσεων, όσο και 
με τις προωθούμενες διατάξεις στο υπό συζήτηση ν/σ 
του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, η κατά 50 % 
έκπτωση στα εισιτήρια των κατοίκων των μικρών νη-
σιών, στην πράξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ».

Επίσης, ο κ. Συρμαλένιος πρότεινε: α) τη συνέχιση 
του ειδικού καθεστώτος στο Αιγαίο με τη διατήρηση 
των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ. Τη μείωση 
των συντελεστών του ΦΠΑ στην εστίαση, τουλάχι-
στον στο 9%, β) τη συνέχιση των φοροαπαλλαγών 
για τα μικρά νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κα-
τοίκους, γ) τη θεσμική κατοχύρωση ενός ελάχιστου 
δημόσιου συγκοινωνιακού δικτύου με ισχυρή ακτο-
πλοΐα με ταχτικές, προγραμματισμένες, γρήγορες και 
ασφαλείς συνδέσεις, δ) τη δημιουργία ενός δημόσιου 
- κοινωνικού φορέα παροχής ακτοπλοϊκών υπηρε-
σιών, κατά τα πρότυπα των Σκανδιναβικών χωρών, 
ε) την αντιμετώπιση της ακρίβειας των εισιτηρίων με 
την καθιέρωση της αρχής του «μεταφορικού ισοδύ-
ναμου». Ίδιος ναύλος για ίσο μεταφορικό έργο και 
στ) τη στήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
με έμφαση στον τομέα της πρόληψης, μέσω άμεσης 
αντιμετώπισης της στελέχωσης των νοσοκομείων, 
των Κ.Υ. και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ια-
τρείων, με τη δημιουργία Περιφερειακών ΕΚΑΒ κα-
τάλληλα στελεχωμένων και εξοπλισμένων, καθώς 
και με την εφαρμογή της τηλεϊατρικής.
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Πίτα ΝΔ και αστυνομοκρατία!
Τηλεφώνημα Βρούτση, σε Συρμαλένιο! 
Την περασμένη Κυριακή στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», έκο-

ψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της η τοπική ΝΔ.
Για πρώτη φορά στα χρονικά υπήρξε σε παρόμοια εκδήλωση τόση έντονη η παρου-

σία αστυνομικών δυνάμεων μέσα και έξω από την αίθουσα που πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι αστυνομικές δυνάμεις είχαν έρθει από τη Νάξο και την 
Αθήνα! Ο λόγος της έντονης αστυνομικής παρουσίας ήταν τα επεισόδια που είχαν γίνει 
την προηγούμενη μέρα στη Νάξο, κατά την επίσκεψη εκεί του υπουργού εργασίας κ. 
Γ. Βρούτση, σε εκδήλωση της τοπικής 
ΝΔ. Συγκεκριμένα, είχαν συγκεντρωθεί 
πολίτες έξω από το κέντρο «Πανόραμα», 
που γινόταν η εκδήλωση της ΝΔ Νάξου 
και φώναζαν συνθήματα κατά του κ. 
υπουργού. Κρατούσαν ακόμα ένα πανό 
που έγραφε: «Βρούτσης εχθρός του 
λαού. Υπουργός Ανεργίας Φτώχειας και Καταστολής». Τελικά, ο κ. Βρούτσης, έφθασε 
στο χώρο της εκδήλωσης στη Νάξο, με μιάμιση ώρα καθυστέρηση, καταφέρνοντας 
πάντως, να μη γίνει αντιληπτός από τους συγκεντρωμένους. Όταν οι διαδηλωτές το 
αντιλήφθηκαν άρχισαν να αποδοκιμάζουν περισσότερο και συγχρόνως πέταξαν αντι-
κείμενα προς το κτίριο. Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις δεν επέτρεψαν φυσικά την 
είσοδό τους στο χώρο που γινόταν η εκδήλωση και μέσα εκεί βρίσκονταν πολλοί φίλοι 
του κυβερνώντος κόμματος.

Στην Πάρο
Όλα τα παραπάνω θορύβησαν τον κ. Βρούτση –όπως ήταν φυσικό- και έτσι μέσα 

και έξω από την αίθουσα «Αρχίλοχος», στην Παροικιά, υπήρχαν πολυπληθείς ομάδες 
αστυνομικών.

Όμως και σύμφωνα με την καταγγελία της κ. Μαρουσώς Σκιαδά, από την Αλυκή, 
υπήρχαν και στην Πάρο διενέξεις με τις αστυνομικές δυνάμεις. Η κ. Σκιαδά, προ-
σπάθησε στην αίθουσα να μιλήσει και να διαβάσει ένα κείμενο στον κ. υπουργό. Στη 

συνέχεια η κ. Σκιαδά καταγγέλει:
«Όταν βγήκα έξω με περικύκλωσαν 

οι φύλακές σας και με απειλούσαν. 
Τους ζήτησα να μου δέσουν τα χέρια 
ώστε να είσαστε ασφαλής. Τελικά, μετά 
από πολύ επιμονή και με την παρέμβα-
ση τη δική σας κατόρθωσα και σας είπα 
ελάχιστα».

Το τηλέφωνο Βρούτση
Την ίδια ώρα που η τοπική ΝΔ πραγματοποιούσε την εκδήλωσή της στην Παροικιά, 

στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου είχαν συνάντηση σε αίθουσα της Νάουσας.
Η εκδήλωση απευθυνόταν μόνο σε κομματικά μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, με θέμα τις περαι-

τέρω πολιτικές εξελίξεις και την πορεία του κόμματος στο νησί.

κ. Βρούτση, Έχετε ποτέ πεινάσει; 
Έχετε ποτέ νιώσει το κρύο 
να σας παγώνει το αίμα;
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Εκεί, σε κάποια στιγμή έγινε 
γνωστό ότι ο κ. Βρούτσης είχε 
πάρει τηλέφωνο το βουλευτή ΣΥ-
ΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιο 
και του είχε ζητήσει να μην προ-
βούν σε αντικυβερνητικές διαδη-
λώσεις οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ στην 
Πάρο. Όπως μάλιστα ακούστηκε 
στη συγκέντρωση της Νάουσας, 
το τηλεφώνημα είχε γίνει πολύ 
πρωί στον κ. Συρμαλένιο, ενώ 
υπήρξε παρόμοιο τηλεφώνημα 
και την προηγούμενη μέρα για τη 
συγκέντρωση της Νάξου!

Η συγκέντρωση της ΝΔ

Σε ό,τι αφορά τη συγκέντρωση 
στην Πάρο, αυτή έγινε παρουσία 
80-90 ατόμων, που μεταξύ αυτών 
συμπεριλαμβάνονταν και πολιτευ-
τές από τις Κυκλάδες, στελέχη του 
κόμματος από την Αθήνα και φυ-
σικά και αστυνομικοί με πολιτικά.

Για την παραπάνω εκδήλωση η 
τοπική ΝΔ εξέδωσε την παρακάτω 
ανακοίνωση, που δημοσιεύουμε 
αυτολεξεί:

«Σε μία κατάμεστη αίθουσα στον 
«Αρχίλοχο» στις 17/02/2013 και 
ώρα 11.30 κόπηκε η πίτα της Τ.Ο. 
ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΟΥ-
ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ

Σε μία ευχάριστη ατμόσφαιρα και 
με κύριους ομιλητές τον Υπουργό 
Εργασίας  και Βουλευτή Κυκλάδων 
ΙΩΑΝΝΗ ΒΡΟΥΤΣΗ και τον Υπο-
διοικητή της 2ης ΔΥΠΕ ΠΕΡΙΚΛΗ 
ΑΛΕΒΙΖΟ.

Μετά τον καθιερωμένο χαιρετι-
σμό από τον πρόεδρο Κ. Ροδίτη, 
αναγνώστηκαν από την Θ. Μανω-
λάκη μήνυμα του Υπουργού Ναυ-
τιλίας Κ ΜΟΥΣΟΥΡΟΥΛΗ Ότι λόγω 
του νομοσχεδίου για την ναυτιλία 
την επόμενη εβδομάδα, αναβάλει 
την επίσκεψη του στην αγαπητή 
Πάρο ώστε ερχόμενος σε 1 μήνα να 
δώσει λύση στα αιτήματα μας. Επί-
σης επιστολή του Χ. ΚΟΚΙΝΟΥ που 
απεσταλμένος με την ιδιότητα του 
Προέδρου της ΔΑΚΕ διδασκάλων 
ήταν στα ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι ο πο-
λιτευτής Κυκλάδων Γ. ΒΑΚΟΝΔΙ-
ΟΣ από λάθος συνεννόηση και ο 
περιφερειάρχης Γ. ΠΑΝΤΑΚΗΣ ως 
συντονιστής λόγω ξαφνικής αδια-
θεσίας, δεν παρέστησαν

Επιγραμματικά μίλησε και η πολιτευτής Κυκλάδων ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΟΓΙΟΥ που πάντα 
στηρίζει όλες τις Κυκλάδες και ειδικά για την Πάρο η παρέμβασή της στο υπουργείο 
υγείας καταλυτική, επίσης για την πρωτοβουλία της για τον θρησκευτικό τουρισμό από 
χώρες της νότιας Αμερικής στα νησιά των Κυκλάδων με την βοήθεια του Σεβασμιώτα-
του Δεσπότη της νότιας Αμερικής ΑΘΗΝΑΓΟΡΑ

Ο υποδιοικητής της 2ης ΔΥΠΕ Π. ΑΛΕΒΙΖΟΣ με κύριο θέμα την υγεία ανέφερε ότι 
άμεσα έρχεται μόνιμος ιατρός ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ενώ από 1/3/2013 έως ότου εξα-
σφαλίσουμε μόνιμο ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ, θα έχουμε περιοδικά συνεχόμενα από νοσοκομεία του 
Πειραιά. 

Ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Φ. ΦΟΡΤΩΜΑΣ για τα προβλήματα νεολαίας και 
τουρισμού

Επίσης στελέχη της τοπικής μας κοινωνίας 
Στην ομιλία του ο υπουργός μας με κύρια αναφορά το νομοσχέδιο που κατατίθεται 

αυτήν την εβδομάδα μιλώντας πάντα σταράτα για το παρελθόν το παρόν και το μέλλον 
μίλησε για τις πλαστές συντάξεις, για την αδήλωτη εργασία, για την ελπίδα που όλοι 

περιμένουμε με τις επιδοτήσεις, για 
ανέργους, που όπως δήλωσε είναι 
η μεγαλύτερη πληγή σήμερα. 

Η μεγάλη είδηση ότι επανέρχεται 
ο κοινωνικός τουρισμός

Κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή για 
τον θάνατο του ΚΟΣΜΑ ΜΑΡΙΝΑ-
ΤΟΥ που κηδεύθηκε την ίδια από 
την ΑΝΤΊΠΑΡΟ που σκόρπισε θλί-
ψη στην κοινωνία και των δύο νη-
σιών μας».

   
Τι ήθελε να πει η κ.Σκιαδά

Η εφημερίδα μας δημοσιεύει 
την ομιλία της κ. Μ. Σκιαδά, που 
ήθελε να αναγνώσει κατά τη διάρ-
κεια της εκδήλωσης της ΝΔ, στον 
κ. Βρούτση.

Το κείμενο έχει ως εξής:
«κ. Υπουργέ όλα αυτά που είπα-

τε στην ομιλία σας είναι πολύ καλά 
για τους βολεμένους και γι’ αυτούς 
που δεν πεινάνε. Όχι όμως για τους 
φτωχούς, τους άνεργους, τους 
ομολογιούχους, τους δανειολήπτες, 
τους αρρώστους. Όλα αυτά που 
είπατε δεν γεμίζουν το στομάχι 
των πεινασμένων.

Από την μεταπολίτευση μέχρι σή-
μερα, κυβερνούσε η ΝΔ και το ΠΑ-
ΣΟΚ. Τώρα είναι σαν να μας λέτε ότι 
η εγχείρηση πέτυχε, αλλά ο ασθε-
νής απεβίωσε.

Καλή χρονιά στον άνθρωπο 
Βρούτση. Όμως για τον υπουργό 
δεν έχω να δώσω καμιά ευχή, όταν 
όλη η πατρίδα μου υποφέρει. Όταν 
υπάρχουν φτωχοί και άνεργοι. Όταν 
κυκλοφορείς στην Αθήνα και νιώ-
θεις πόνο και μόνο πόνο από τους 
αστέγους, τους φτωχούς, τα κλειστά 
καταστήματα.

Εγώ, σας φορολογούμενη πολί-
της δεν επιθυμών το αίμα μου να 
πηγαίνει στα δικά σας προνόμια. 
Δεν θέλω να έχετε αυτοκίνητα, φύ-
λακες, συντάξεις. Θέλω και εσείς 
να μπείτε στο ενιαίο μισθολόγιο 
και εσάς ο μισθός σας να είναι 586 
ευρώ, και εσείς να έχετε διαδοχική 
ασφάλιση και μία σύνταξη.

Μιλάτε για Δημοκρατία. Για ποια 
Δημοκρατία; Όταν την έχετε πε-
ριφράξει με κάγκελα και οι πολί-
τες δεν μπορούν να πάνε και στον 
Άγνωστο Στρατιώτη; Όταν αναγκά-
ζεστε να βάζετε κάγκελα, να ρίχνετε 

χημικά, να λαμβάνετε νόμους για τις απεργίες, δεν έχουμε Δημοκρατία.
Όταν είστε όλοι κουφοί και δεν ακούτε την οργή και τον πόνο του κόσμου έχει 

τελειώσει η αποστολή σας. Δεν ακούτε τους Έλληνες, τους πολίτες αυτής της χώρας. 
Ακούτε τους δανειστές, το κεφάλαιο, τους τραπεζίτες. Μας κάνατε πειραματόζωα. 

κ. Βρούτση,
Έχετε ποτέ πεινάσει; Έχετε ποτέ νιώσει το κρύο να σας παγώνει το αίμα; Έχετε μείνει 

χωρίς σπίτι γιατί σας το πήρε η τράπεζα; Θαρρώ πως όχι! Λοιπόν κύριοι, όλοι εσείς που 
κυβερνάτε είστε εκτός πραγματικότητας. Είστε απάνθρωποι! 

κ. Βρούτση,
Με ρωτήσατε τι επαγγέλλομαι και στην απάντησή μου ότι είμαι συνταξιούχος Ο.Τ.Α. 

είπατε, μας γιατί διαμαρτύρεσαι, αφού δεν έχει μειωθεί πολύ η σύνταξή σου. Σας αντα-
παντώ λοιπόν ότι μειώθηκε κατά 2/3 η σύνταξη του συζύγου μου και η φορολογία μας 
διπλασιάστηκε. Αλλά, πέραν τούτου ευτυχώς που έχω τη δύναμη και αγωνίζομαι και για 
τον συνάνθρωπό μου.

Όσο για την ερώτησή σας τι προτείνω, σας θυμίζω ότι κυβερνάτε εσείς και όχι εγώ.
Όσο για το υπουργείο εργασίας, θα πρότεινα να ονομασθεί υπουργείο ανεργίας, δου-

λείας και φτώχειας!».

Δεν ακούτε τους Έλληνες,
τους πολίτες αυτής της χώρας.

Ακούτε τους δανειστές, το κεφάλαιο,
τους τραπεζίτες

Ο υποδιοικητής της 2ης ΔΥΠΕ κ.Π. Αλεβίζος
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Νομαδική Μελισσοκομία
Η Ένωση Αγροτικών Συνεται-

ρισμών νήσων Κυκλάδων και 
Αργοσαρωνικού και το Κέντρο 
Μελισσοκομίας Πειραιά και Κυ-
κλάδων, καλούν τους μελισ-
σοκόμους μας να υποβάλλουν 
αίτημα συμμετοχής στο Κέντρο 
Μελισσοκομίας (Κ.Μ.) Πειραιά 
και Κυκλάδων στις Δράσεις 3.1 
«Αντικατάσταση κυψελών» και 
3.2 «Οικονομική στήριξη της νο-
μαδικής μελισσοκομίας» για το 
έτος 2013.

Δικαίωμα συμμετοχής στη 
δράση «Αντικατάσταση κυψε-
λών» έχουν οι Μελισσοκόμοι οι οποίοι:

- κατέχουν μελισσοκομικό βιβλιάριο σε ισχύ (θεωρημένο)  
- δηλώνουν τα μελισσοσμήνη τους στο έντυπο Ε1 ή και στο Ε3 της πιο πρόσφα-

της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. 
Δικαίωμα συμμετοχής στη δράση «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσο-

κομίας» έχουν οι Μελισσοκόμοι οι οποίοι, επιπλέον των δύο παραπάνω δικαιολο-
γητικών:

- κατέχουν τουλάχιστον 150 (εκατόν πενήντα) παραγωγικά μελισσοσμήνη.
- μετακινούν τουλάχιστον 50 χιλιόμετρα (εντός νησιών του Αιγαίου Πελάγους, 20 

χιλιόμετρα) μακριά από τον τόπο μόνιμης εγκατάστασης του μελισσοκομείου τους
Για τους παραπάνω λόγους οι ενδιαφερόμενοι μελισσοκόμοι μπορούν να επικοι-

νωνούν με τους επόπτες του Κ.Μ. Πειραιά και Κυκλάδων (κ. Παπά Ευάγγελο και 
κ. Μάγειρα Καλλιρρόη) για την υποβολή των αιτήσεών τους στη διεύθυνση: Πύλης 
4 και 34ου Συντάγματος Πεζικού – 185 31 Πειραιάς, στα τηλέφωνα: 210-4123885 
και 210-4172108 στο φαξ 210-4120125 και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρο-
μείου meli13@cha.forthnet.gr.

Υπεξαίρεση 
205.000 ευρώ…

Μια ασυνήθιστη υπόθεση διαφθοράς αποκάλυψε έλεγχος, που έγινε στα ταμεία 
του συλλόγου εφοριακών Αττικής και Κυκλάδων, μετά από επώνυμες και ανώνυ-
μες καταγγελίες που έγιναν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν σε εφημερίδα των Αθηνών, 
βρέθηκε έλλειμμα 205.000 ευρώ, ενώ ο ταμίας Γιώργος Γιαννάκης έχει τις τελευ-
ταίες ημέρες εξαφανιστεί! 

Η περίοδος κατά την οποία, εκτιμάται ότι έγινε η υπεξαίρεση αφορά στην προ-
εδρία του σημερινού προέδρου της Πανελληνίας Ομοσπονδίας, κ. Χαραλάμπου 
Νικολακόπουλου. 

Σημειώνουμε, ότι η υπόθεση προκαλεί τριγμούς στην Ομοσπονδία, καθώς πα-
ραιτήθηκε, σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η γενική γραμματέας κ. Ρεβέκα Πασβατιδου, 
η οποία κατήγγειλε την ηγεσία.

Αντιδρώντας στις εξελίξεις, η ηγετική ομάδα της Ομοσπονδίας επισκέφθηκε την 
περασμένη εβδομάδα τον εισαγγελέα και ζήτησε πλήρη διαλεύκανση της υπόθεση.  
Τέλος, πηγές από τον εφοριακό κλάδο επεσήμαναν ότι για να γίνει εκταμίευση χρη-
μάτων, χρειάζονται δυο υπογραφές. Μία του ταμία και άλλη μία αλλά του προέ-
δρου, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί ότι υπάρχει θέμα με τον κ. Νικολακόπουλο.

Όχι, ο Στουρνάρας, 
δεν είναι στουρνάρι!

Κάθε τόσο ακούω τον Υπουργό «Οικονομικών» να επανα-
λαμβάνει, σε όλους τους τόνους, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση για 
να «σωθούμε» από την καταστροφή, που ο ίδιος δρομολογεί. 
Καλεί τα κόμματα και την επιστημονική κοινότητα να προτεί-
νουν κάτι διαφορετικό! Προσωπικά, και όχι ως ειδικός επιστή-
μονας, έχω να του προτείνω κοινή λογική (αν υπάρχει ακόμα 
στον τόπο αυτόν…). Πράγματα πολύ απλά, που δεν είναι εντο-
λές της τρόικα, όπως ανερυθρίαστα κάποιοι διακηρύσσουν…

Βλακωδώς ο υπουργός εξίσωσε το φόρο στο πετρέλαιο κί-
νησης και θέρμανσης, λόγω τραγικής ανικανότητας ελέγχου. 
Η Ελλάδα και οι Έλληνες πάγωσαν, η ατμοσφαιρική ρύπανση 
έγινε θανάσιμη και τα έσοδα του κράτους  έπεσαν κατά 60%!... 
Παράλληλα η λαθρεμπορία στο ναυτιλιακό πετρέλαιο εκτοξεύτηκε στα ύψη, μιας 
και το ναυτιλιακό πετρέλαιο δεν φορολογείται το ίδιο, πράγμα που δίκαια ζητούν και 
οι ταλαίπωροι αγρότες μας σήμερα… Η λύση: Δραστική μείωση στο φόρο, ώστε και 
οι Έλληνες να ζεσταθούν και το Κράτος να εισπράξει έσοδα και το λαθρεμπόριο να 
σταματήσει αφού η Πολιτεία αδυνατεί, λόγω ανικανότητας, να το ελέγξει.

Ηλιθιωδώς ο Υπουργός κρατά ψηλά τα τέλη κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα οι Έλ-
ληνες να καταθέτουν σωρηδόν πινακίδες. Αποτέλεσμα, ούτε το Κράτος εισπράττει 
έσοδα, οι πολίτες ταλαιπωρούνται, χιλιάδες θέσεις εργασίας στα συναφή επαγγέλ-
ματα χάνονται και έχουμε περαιτέρω απώλεια εσόδων από την δραματική μείω-
ση εισαγωγών αυτοκινήτων και ανταλλακτικών. Η λύση: Δραστική περικοπή των 
τελών κυκλοφορίας, ώστε και οι πολίτες να εξυπηρετηθούν, και τα συνεργεία να 
δουλέψουν και τα έσοδα του κράτους να αυξηθούν. Τόσο απλά!... Και τώρα το πιο 
εξωφρενικό…

Το Διεθνές Ταμείο περίτρανα αναγνωρίζει ότι ο «μονόδρομος» λιτότητας, που 
εφαρμόζει ο ανεκδιήγητος Υπουργός, αποτελεί μονόδρομο προς την… κόλαση… Η 
απόδειξη γι’ αυτό είναι απλούστατη και κατανοητή από μαθητές Γυμνασίου. Όταν 
μια υπερχρεωμένη επιχείρηση κάνει περικοπές για να εξυγιανθεί, το έλλειμμα και η 
ύφεση, που δημιουργείται,  μεταφέρεται σε κάποια άλλη επιχείρηση και οι περικο-
πές και στη δεύτερη μεταφέρουν την ύφεση σε μια τρίτη και ούτω καθεξής. Το ίδιο 
συμβαίνει και με τα νοικοκυριά. Για να μη καταρρεύσει το σύστημα θα πρέπει να 
υπάρχει οικονομία με ανοδικούς  ρυθμούς ώστε κάποιες επιχειρήσεις – νοικοκυριά 
να απορροφήσουν την ύφεση, που δημιουργείται από κάποιες άλλες. Σήμερα, με τη 
τραγική και γενικευμένη ύφεση, κάθε περικοπή είναι μάταιη, πάει χαμένη, και επι-
φέρει περαιτέρω ύφεση και απώλεια εσόδων. Φανταστείτε τώρα αυτό να γίνεται σε 
εθνική κλίμακα με περικοπή κρατικών δαπανών κυρίως σε μισθούς και συντάξεις… 
Η ύφεση επιτείνεται, η ανεργία θεριεύει και η κατάληξη είναι η καταστροφή!

Επιτρέψτε μου να εξηγήσω τι θα πει λάθος «πολλαπλασιαστής» που ο Στουρνάρας 
κάνει ότι δεν καταλαβαίνει… Για να υπάρχει κάποια ελπίδα διεξόδου από την κρίση 
πρέπει, αν κάποιος (νοικοκυριό – επιχείρηση – δημόσιο) κάνει περικοπή ένα ευρώ 
η επίπτωση στην εθνική οικονομία είναι μισό ευρώ. Είναι ο λεγόμενος πολλαπλα-
σιαστής 0,5. Σύμφωνα με το Διεθνές Γραφείο Εργασίας, (φίλε Γιάννη Βρούτση το 
ξέρεις;), σε περίοδο ύφεσης, όπως σήμερα, ο πολλαπλασιαστής αυτός είναι δύο και 
δυόμιση! Το πρόγραμμα «διάσωσης» στηρίχθηκε στην παραδοχή, ότι, για κάθε ένα 
ευρώ, η αρνητική επίπτωση στην οικονομία θα ήταν μισό ευρώ (πολλαπλασιαστής 
0,5), αλλά η πραγματική επίπτωση σήμερα είναι δύο και δυόμιση ευρώ (πολλαπλα-
σιαστής 2 και 2,5)… Έτσι το πρόγραμμα οδηγεί, με μαθηματική ακρίβεια, στην κατα-
στροφή της χώρας!

Και να τα αποτελέσματα, που επιταχύνουν την κατάρρευση…
Ο εντολοδόχος Στουρνάρας και ο εκλεκτός του γραμματέας Μέργος, (με μισθό 

6.000 ευρώ), θεωρούν  τον κατώτατο μισθό των 586 ευρώ (πάλι μας κοροϊδεύουν 
485 ευρώ καθαρά), υπερβολικό, παρά τις διαψεύσεις Βρούτση και την… προσωπι-
κή δέσμευση Σαμαρά!.. Καθημερινά ο μισθός ελαττώνεται με την κερδοσκοπία στις 
τιμές, τα χαράτσια και τους φόρους… Κοροϊδία και πάλι κοροϊδία… Κατά τα άλλα ο 
Στουρνάρας επικρίνει τις κυβερνήσεις Καραμανλή, αλλά που να τολμήσει κάποιος 
γαλάζιος να αντιμιλήσει! Δεν υπερασπίζομαι κανένα, αλλά και το θράσος έχει τα όριά 
του…

Μετά από όλα αυτά θα μου πείτε ότι ο Στουρνάρας είναι σκέτο στουρνάρι! Όχι 
και πάλι όχι! Γνωρίζει πολύ καλά τι κάνει και πού οδηγεί τη χώρα… Το έγκλημα 
της εθνικής τραγωδίας είναι προμελετημένο. Εκτελεί, χωρίς δισταγμό, εθνοκτόνα 
σχέδια διαμελισμού και διάλυσης της Πατρίδας μας, μια Πατρίδα, που, αφού πρώτα 
ισοπεδώσει οικονομικά, θα είναι εύκολη λεία για τα κάθε είδους αρπακτικά…

Όχι, Γιάννη Στουρνάρα, δεν είσαι στουρνάρι! Στουρνάρια είμαστε όλοι εμείς, οι ιθα-
γενείς της χώρας, που σύρεις στον γκρεμό και τον όλεθρο! Γνωρίζεις, πολύ καλά, 
πώς  λέγεται ο άνθρωπος που πράττει, όπως εσύ, σε βάρος της Πατρίδας του… Όχι, 
Γιάννη Στουρνάρα, δεν είσαι στουρνάρι! Πράττεις αυτό που πρέπει να πράξεις…

Να δούμε εμείς, πότε θα πράξουμε αυτό που και Συνταγματικά έχουμε υποχρέω-
ση, σαν λαός, να πράξουμε για την Πατρίδα μας!

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ

Νέος τρόπος κλαδέματος ευκάλυπτων στις Λεύκες...

Φωτο: Φ.τΠ.
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Ο κ. Λουκάς Σκιαδάς, είναι ο άνθρωπος που «κρύβε-
ται» πίσω από την προσπάθεια του Δήμου Πάρου στο 
διαδίκτυο. 

Στη συνέντευξη που μας παραχώρησε εξηγεί πολλά 
πράγματα γύρω από την προσπάθεια, και μας εκφράζει 
τις απόψεις του γύρω από το θέμα.

Ποια ακριβώς είναι η εργασία σας στο Δήμο Πά-
ρου.

Λ.Σ.: «Η εργασία μου περιλαμβάνει τα αντικείμενα 
της πληροφορικής, της υποστήριξης των ασυρματι-
κών ζεύξεων και τη λειτουργία του μηχανογραφικού 
συστήματος. Δηλαδή, από την καθημερινή υποστήριξη 
τον χρηστών των κεντρικών και περιφερειακών υπη-
ρεσιών του Δήμου (Δημοτικές Κοινότητες). Παράλ-
ληλα, είμαι διαχειριστής και τεχνικός υπεύθυνος του 
SYZEFXIS για την τηλεφωνία και το δίκτυο δεδομένων 
και τεχνικός υπεύθυνος για την ανάρτηση αποφάσε-
ων στο «Διαύγεια». Ακόμα, έχω τη διαχείριση για την 
ανάρτηση περιεχομένων στη σελίδα του Δήμου και των 
social media. Επιπλέον, εκτός των βασικών μου υπο-
χρεώσεων έχω επιφορτιστεί και την τεχνική υποστήρι-
ξη της ΚΔΕΠΑΠ και των Νομικών Προσώπων. Το 2012 
υλοποίησα τη σύνδεση των περιφερικών ιατρειών Προ-
δρόμου και Μαρμάρων, με την Τοπική Κοινότητα Μάρ-

πησσας, για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης. Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα να παρέχω και την τεχνική υποστήριξη 
του δικτύου για τα περιφερειακά ιατρεία των 
Μαρμάρων, Προδρόμου και Κώστου όπου 
η σύνδεση με το διαδίκτυο γίνεται μέσω του 
Paros WiFi. Επιπρόσθετα, από το 2008 με-
ταδίδω εθελοντικά και τις συνεδριάσεις του 
δημοτικού συμβούλιου. Για να υλοποιηθούν 
όλα τα παραπάνω απαιτούνται πολλές πε-
ρισσότερες ώρες από αυτές που προβλέπο-
νται στη σχέση εργασίας μου».

Σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο Δήμος 
μας στον ιντερνετικό κόσμο.

Λ.Σ.: «Έχει μια καλή παρουσία στο διαδί-
κτυο, όχι όμως αρκετή. Θέλει πολύ δουλειά 
και προσωπικό με ειδικότητα στην πληρο-
φορική για να υποστηρίξει και να λειτουρ-
γήσει κάτι τέτοιο. Αναλογιστείτε ότι τίποτα 
δε γίνεται σήμερα, χωρίς την πληροφορική. 
Συντονισμένες κινήσεις σε καθημερινή βάση 
ακόμα και εκτός ωραρίου είναι απαραίτη-
τες για τη σωστή παρουσία. Η ανάπτυξη της 
νέας σελίδας που ετοιμάζεται για το Δήμο 
αλλά και η τουριστική σελίδα θα δώσουν μια 
καλύτερη παρουσία, καθώς θα είναι χρήσι-
μα εργαλεία στην προώθηση της Πάρου. Η 
επικοινωνία και η αλληλεπίδραση τον δημο-
τών είναι ένα άλλο σημαντικό θέμα, καθώς 
πρέπει να αναπτυχτεί ένα κανάλι επικοινωνί-
ας για την πλήρη εφαρμογή τις ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης για την εξυπηρέτηση των 
δημοτών. Αλλά, για να μπορείς να υλοποιείς 
τέτοια έργα σημαντική θα πρέπει να είναι και 
συμβολή του προσωπικού, καθώς απαιτεί-
ται κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες. Η ένταξη 
του Δήμου σε Κοινοτικό επιδοτούμενο πρό-
γραμμα κρίνεται απαραίτητη».

Τι επισκεψιμότητα έχουν οι ηλεκτρονι-
κές σελίδες του Δήμου και τι στατιστικά 
στοιχεία έχουμε;

Λ.Σ.: «Τα στατιστικά στοιχειά είναι αρκετά 
ικανοποιητικά για την επισκεψιμότητα που 
έχουμε. Βέβαια, ο δικτυακός τόπος είναι 
στον «αέρα» από το 2006 και γίνεται προ-
σπάθεια αλλαγής του με ποιο επικαιροποι-
ημένο υλικό. Για τον τουρισμό η κατασκευή 
της σελίδας έχει καθυστερήσει αρκετά, αλλά 
γίνονται προσπάθειες να βγει σύντομα στον 
«αέρα» ποιο φιλική και σύγχρονη. Οι χρήστες 
που επισκέπτονται το site  είναι κυρίως από 
Ελλάδα, Ιταλία, Γερμανία, Γαλλία, Κύπρο, Αγ-
γλία, Αμερική, Βουλγαρία, Βέλγιο, Ελβετία, 
Νορβηγία, Ισπανία, Καναδά, Αυστρία, Ισρα-

ήλ, Ρωσία, και Σουηδία».

Πως προβάλλεται ο Δήμος στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης.

Λ.Σ.: «Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι η καθη-
μερινότητα και η άμεση ενημέρωση όλων μας και σα-
φώς σε συνδυασμό με την χρήση έξυπνων τηλεφώνων 
αποτελεί πλέον τον ποιο συνήθη τρόπο ενημέρωσης. 
Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνει ο Δήμος για να εκμε-
ταλλευτεί αυτή την τεχνολογία. Δεν αρκεί να λέμε ότι ο 
Δήμος έχει face book κλπ, αλλά ποιος και πότε θα τα 
ενημερώνει, αφού και εδώ απαιτείται χρόνος. Για την 
προώθηση πιστεύω ότι χρειάζεται ένας διαχειριστής μέ-
σων κοινωνικής δικτύωσης που θα συνδυάζει γνώσεις 
πληροφορικής, τουριστικού προϊόντος και μάρκετινγκ».

Τι άλλο θα μπορούσε να γίνει ώστε ο Δήμος να 
έχει πιο έντονη παρουσία στο διαδίκτυο.

Λ.Σ.: «Η παρουσία του Δήμου στο διαδίκτυο είναι 
συνεχής προβληματισμός και όπως σας ανέφερα εί-
ναι θέμα ανθρωπίνου δυναμικού. Ένας άνθρωπος δεν 
μπορεί να κάνει τα πάντα, όσο καλή διάθεση να έχει. Η 
παρουσία του Δήμου μπορεί να γίνει αξιοποιώντας τα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσηςς σε καθημερινή βάση, με 
την προώθηση των σελίδων μέσω διαφημιστικής κα-

μπάνιας, να μπορεί να εφαρμόσει εργαλεία και τεχνικές 
προβολής με e-mail, να μπορεί να εκμεταλλευτεί το 
Google+ και τις νέες δυνατότητες του YouTube, και βέ-
βαια να εκμεταλλευτεί και να ανακαλύψει τις «μεγάλες» 
δυνατότητες στα «μικρά» Social Media».

Ως εργαζόμενος που έχετε την άμεση σχέση με 
το διαδίκτυο έχετε κάνει προτάσεις για την καλύ-
τερη παρουσία μας στον κυβερνοχώρο; 

Λ.Σ.: «Το θέμα παρουσίας μας έχει συζητηθεί και 
υπάρχουν προτάσεις που είναι προς υλοποίηση. Με την 
παράδοση του τουριστικού υλικού (κείμενα) βρισκόμα-
στε σε καλό δρόμο. Ο νέος τουριστικός δικτυακός τό-
πος βρίσκεται σε εξέλιξη. Το ίδιο ισχύει και για το νέο 
δικτυακό τόπο του Δήμου όπου ήδη έχουν ετοιμαστεί 
τα εικαστικά και βρισκόμαστε στη φάση βελτίωσης και 
διορθώσεων. Επίσης, έχει συζητηθεί το φωτογραφικό 
και οπτικοακουστικό υλικό. Αν μια φωτογραφία είναι 
«χίλιες λέξεις», ένα video είναι ακόμα πιο ζωντανό. Για 
να γίνει κάτι τέτοιο θα χρειαστεί η λήψη οπτικοακουστι-
κού υλικού με τη συνδρομή τηλεοπτικού συνεργείου. 
Επίσης, με την ολοκλήρωση του δικτυακού τόπου πι-
στεύω ότι θα μπορεί να γίνει προώθηση σε συνεργασία 
με εταιρία που θα ειδικεύεται στη προώθηση περιεχο-
μένου σε social media. Κάτι άλλο που έχουμε προτεί-
νει είναι η ανάπτυξη εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα 
(smart phone)».

Σε τι κατάσταση βρίσκεται σήμερα το ασύρματο 
δίκτυο, καθώς υπάρχουν παράπονα.

Λ.Σ.: «Παράπονα έχουμε και με το ασύρματο δίκτυο 
στο σπίτι μας, καθώς σε μερικά σημεία δεν είναι εφικτή 
η σύνδεση. Το ασύρματο δίκτυο του Δήμου είναι ένα 
μητροπολιτικό δίκτυο που υλοποιήθηκε με τη χρημα-
τοδότηση της αναπτυξιακής δράσης ISTOS. Ξεκίνησε 
το 2006 και αρχικά παρείχε δωρεάν ασύρματο internet 
με 10 σταθμούς σε Παροικιά και Νάουσα. Από το 2008 
έχουν γίνει αρκετά για την επέκταση και βελτίωση του. 
Οι σημαντικότερες εργασίες επέκτασης του είναι η μί-
σθωση χώρου στο πάρκο κεραιών στους Αγ. Πάντες 
και η ζεύξη με τις Λεύκες, παρέχοντας internet στους 
κατοίκους. Οι Λεύκες, συνδέθηκαν και με το πληροφο-
ριακό σύστημα του Δήμου για έκδοση πιστοποιητικών. 
Το 2009-10 έγινε επέκταση στον Κώστο και το 2012 
δώσαμε internet για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης στο ιατρείο. Το 2011 υλοποιήθηκε 
ασύρματη ζεύξη και με τη Νάουσα, μέσω Αγ. Πάντων. Η 
Νάουσα δίνει internet στους δημότες από 3 σταθμούς. 
Το 2012 συνδέθηκε η Μάρπησσα με το δίκτυο κορμού 
του Δήμου. Ακόμα, μερικά στατιστικά στοιχεία: Το 2006 
είχαμε 181 χρήστες. Το 2007, 1663 χρήστες. Το 2008, 
3356 χρήστες. Το 2009, 6411 χρήστες. Το 2010, 12822 
χρήστες. Το 2011, 25644 χρήστες και το 2012, 46879 
χρήστες. Χαρακτηριστικά στις 15/8/12 συνδέθηκαν και 
χρησιμοποίησαν το ασύρματο δίκτυο 3531 χρήστες. 
Επίσης, θέλω να αναφέρω -για να μην έχουμε παράπο-
να- ότι δεν μπορεί η κεραία του paros wifi να βρίσκεται 
σ’ ένα δημοτικό κτήριο και να έχουμε την απαίτηση να 
λαμβάνουμε το σήμα στο σπίτι μας με ένα φορητό υπο-
λογιστή ή κινητό, χωρίς ενίσχυση του σήματος με εξω-
τερική κεραία. Υπάρχουν δημότες που έχουν τοποθετή-
σει εξωτερικές κεραίες και λαμβάνουν σήμα κανονικά».

Οι συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου πα-
ρουσιάζονται μέσω διαδικτύου και αρκετός κόσμος 
τις παρακολουθεί. Υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης;

Λ.Σ.: «Οι συνεδριάσεις είναι μια καινοτομία για τα 
δεδομένα της Πάρου και αυτό οφείλεται στην γρήγορη 
πρόσβαση μας στο διαδίκτυο, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν 
ανέφικτο πριν από μερικά χρονιά. Τις παρακολουθεί αρ-
κετός κόσμος και όχι μόνον από την Πάρο. Ο αριθμός 
τους διαμορφώνεται ανάλογα με τα θέματα του συμ-
βούλιου. Κάποιες φορές ο αριθμός έχει φτάσει και τους 
200 χρήστες ταυτόχρονα. Η μετάδοση ξεκίνησε πιλοτικά 
πριν χρόνια με μια κάμερα. Τώρα έχουμε προσθέσει και 
δεύτερη. Το σύστημα έχει την δυνατότητα και για άλλες 
δύο κάμερες. Υπάρχει περιθώριο βελτίωσης στην ποιό-
τητα της εικόνας. Αυτό, θα γίνει με την ολοκλήρωση της 
νέας ιστοσελίδας».

Λ. Σκιαδάς:  
«Δεν αρκεί να λέμε 
ότι ο Δήμος έχει 
facebook»
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 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.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αθήνα, 
ανταλλάσσεται με άμεσα κατοι-
κήσιμο σπίτι στην Πάρο. Τηλ.: 
6975105982

ΝΑΟΥΣΑ (Αγ. Ανάργυροι-πα-
ραλία), πωλείται ένα δωμάτιο 
25 τμ, 150 μέτρα από τη θάλασ-
σα. Τηλ.: 2284051109 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Γερμανικά), πωλεί-
ται ανεξάρτητη κατοικία, 35 τμ, 
με 100 τμ κήπο, 50 μέτρα από 
τη θάλασσα. Τιμή 95.000 €. Τηλ.: 
6945169793

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ    

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

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  

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 
λιμάνι), ενοικιάζεται γραφεί-
ο, 1ος όροφος, 54 τμ. Τηλ.: 
2284022040, 6973530583

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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται υπε-
ρυψωμένη ισόγεια οικία, 60 τμ, 
διαμπερής, μπάνιο, 2 δωμάτια, 
κουζίνα, κλιματισμός, τέντα. 
Τηλ.: 210-2530158

ΣΩΤΗΡΕΣ, ενοικιάζεται ισόγεια 
κατοικία, 60 τμ, air-condition, 
τζάκι, γκαράζ, απεριόριστη θέα. 
Τιμή προσιτή. Τηλ.: 6974457463 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεόδμητο 
2άρι με 2 υπνοδωμάτια, λου-
τρό, σαλόνι, κουζίνα με τζάκι 
και θέρμανση, 300μ από τη 
θάλασσα. Τηλ.: 6932715583, 
6936568372

 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 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

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΧΑΡΟΥΜΕ-
ΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΕΛΑΔΕΣ» 
πωλείται, στον παραδοσιακό 
οικισμό της Παροικίας. Πλήρως 
εξοπλισμένο. Τιμή 25.000 €. 
Τηλ.: 6938706534, 2284023701 

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

ΥΠΕΥΘΥΝH/ΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ 
ζητείται από τo ξενοδοχείο 
Minois Village.  Απαραίτητα: 
προϋπηρεσία, Αγγλικά και Γαλ-
λικά, Η/Υ - διαχείριση online 
συστημάτων κρατήσεων 
- internet marketing, οργανω-
τικές - διοικητικές ικανότητες, 
υποδειγματική συμπεριφο-
ρά, συστάσεις. Βιογραφικά με 
πρόσφατη  φωτογραφία : 
vasilisdanos@gmail.com 

ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΒΟΗΘΟΣ 
ΚΟΥΖΙΝΑΣ ζητείται, από ξενο-
δοχειακή μονάδα, για τη σεζόν. 
Τηλ.: 6944202104, 2284052623

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 

ΕΜΠΕΙΡΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
αναλαμβάνει τη φύλαξη και εκ-
μάθηση παιδιών προσχολικής 
ηλικίας. Τιμές προσιτές. Τηλ.: 
6981744134

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί έως αργά το βράδυ!

 ...από 1€ καφέ
...από 1,5€ τυρόπιτα

...από 2€ τοστ, σάντουιτς
Λιαροκόπι Παροικιά | τηλ.: 22840 22006

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ.: 22850 24858 | Fax: 22850 22645

Κιν.: 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr | e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ 

Στις 25/01/2013 έφυ-
γε από τη ζωή στα 67 του 
χρόνια ο πολυαγαπημέ-
νος μας σύζυγος, πατέ-
ρας, παππούς, αδελφός 
και θείος, Δημήτριος του 
Σταύρου Χανιώτης, από 
τον Πρόδρομο Πάρου. 

Την Κυριακή 3 Μαρτί-
ου 2013 και ώρα 11:00, 
τελούμε το 40ήμερο μνη-
μόσυνο, στον Ιερό Ναό 
Παναγίας Βλαχερνών Κε-
ρατσινίου, υπέρ αναπαύ-
σεως της ψυχής του. 

 
Ι Ε Ρ Α  Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Σ  Π Α Ρ Ο Ν Α Ξ Ι Α Σ  

 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΟΜΙΛΙΑ 

 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ 

 
   

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013  ΩΡΑ 5:45 μ.μ. 
 
 
 

 
 
 

 
ΟΜΙΛΗΤΗΣ 

 

ΠΡΩΤΟΠΡ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 
ΚΛΗΡΙΚΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 

ΘΗΒΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ 

 

 

«ΠΤΥΧΕΣ ΔΙΑΠΑΙΔΑΓΩΓΗΣΗΣ  
ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ» 
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Η υγεία του λαού 
στο απόσπασμα

Στο νησί μας η κατάσταση είναι τραγική και δεν χρειά-
ζονται πολλά λόγια. Στους Λειψούς, η διάγνωση γίνεται 
ακόμα και μέσω τηλεφώνου όταν απουσιάζει ο μονα-
δικός γιατρός του νησιού, ενώ ακόμη και για μια απλή 
εξέταση αίματος οι κάτοικοι πρέπει να ταξιδεύουν σε 
μεγαλύτερα νησιά.

Στη Νάξο γίνονται κινητοποιήσεις ενάντια στη συγχώ-
νευση του νοσοκομείου με αυτό της Σύρου με ότι αυτό 
συνεπάγεται.

Στη Λέσβο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, επειδή 
το μοναδικό ασθενοφόρο του νησιού παραμένει ακινη-
τοποιημένο λόγω έλλειψης οδηγού. Και ο κατάλογος 
τελειωμό δεν έχει… αγαπητοί συμπατριώτες. Αυτή η 
πραγματικότητα, όμως, δεν είναι αντικειμενική. Δεν 
υπάρχει έλλειψη επιστημόνων, γιατρών, νοσηλευτών. 
Ούτε αδυναμία εκσυγχρονισμού και επέκτασης υπο-
δομών και του τεχνολογικού εξοπλισμού. Στο όνομα 
όμως του δήθεν «νοικοκυρέματος» των οικονομικών 
του κράτους παύουν να καλύπτουν και τις στοιχειώδεις 
ανάγκες του πληθυσμού για ιατροφαρμακευτική περί-
θαλψη. Το αντίθετο όμως γίνεται, αγαπητοί συμπολίτες.

Εργαστηριακές εξετάσεις που θα μπορούσαν να γίνο-
νται στα Κέντρα Υγείας δίνονται σε ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα με χαράτσωμα ασφαλισμένων και ΕΟΠΠΥ. Αυτό 
δεν είναι «οικονομία» για τα ταμεία, κοστίζει περισσό-
τερο.

Διάφοροι τομείς των νοσοκομείων όπως π.χ. (φύ-
λαξη, καθαριότητα, σίτιση) δίνονται σε επιχειρηματίες 
πληρώνοντας περισσότερα στον εργολάβο, όμως είναι 
συνειδητή επιλογή να ενισχύονται οι επιχειρηματικοί 
όμιλοι. Διακομιδές με πλωτά μέσα γίνονται, κάτω από 
άθλιες συνθήκες, πληρώνοντας σε ιδιώτες 4.000-4.500 
ευρώ ανά διακομιδή ενώ την ίδια ώρα το υγειονομικό 
αεροσκάφος που δεν επιβαρύνει τον κρατικό κορβα-
νά και πληρώνεται από τον παριανό λαό, απαξιώνεται 
και δεν κάνουν το παραμικρό για να το εντάξουν στο 
ΕΚΑΒ. Την ίδια ώρα στην γειτονική Τήνο η γνωστή 
INTERAMERICAN υπογράφει συμβόλαιο με τον Δήμο 
για 40.000 ευρώ τον χρόνο για διακομιδές και έχει πλά-
νο για άλλα πέντε νησιά με αντίστοιχα συμβόλαια. Μιλά-
με για ζεστό χρήμα. Έτσι ανοίγει ο δρόμος στην επιχει-
ρηματική δραστηριότητα. Για ποια οικονομία μπορούμε 
να μιλάμε; Γι’ αυτό λέμε και θα το επαναλαμβάνουμε 
συνεχώς ότι είναι συνειδητή επιλογή να απαλλαγεί το 
κράτος από το «βάρος» της Υγείας-Πρόνοιας και μέσω 
της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών υγείας να 
ευνοηθούν οι επενδύσεις σε αυτόν τον κερδοφόρο το-
μέα.

Τα περισσότερα μέτρα που παίρνονται σήμερα έχουν 
σχεδιαστεί εδώ και χρόνια. Μην έχουμε αυταπάτες ότι 
είναι αστοχίες ή λάθος χειρισμοί του Αβραμόπουλου, 
του Λοβέρδου, του Λυκουρέντζου ή του όποιου υπουρ-
γού.

   Αυτή η πολιτική πηγάζει από την πολιτική της ΕΕ και 
των εκάστοτε κυβερνήσεων, πολιτική συνύπαρξης του 
δημόσιου τομέα Υγείας και της επιχειρηματικής δρα-
στηριότητας, ακριβώς για να ενισχύεται το εμπόριο, η 
αγοραπωλησία, οι μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι. Αυτή 
η πολιτική και αυτή η οικονομία «κόβουν τα πόδια» της 
προόδου που θα μπορούσε να σημειωθεί, αν αξιοποι-
ούνταν η επιστήμη, η τεχνολογία και το ανθρώπινο δυ-
ναμικό προς όφελος των κοινωνικών αναγκών. Πρέπει 
να γίνει αντικείμενο σκέψης και συζήτησης από τον κα-
θένα μας αλλά και από το Συντονιστικό Φορέων του νη-
σιού πώς γίνεται να έχουμε τέτοια αλματώδη ανάπτυξη 
της επιστήμης και της τεχνολογίας και σήμερα να κινδυ-
νεύουν ανθρώπινες ζωές λες και ζούμε στο Μεσαίωνα. 
Την οργάνωση του Παριανού και Αντιπαριώτικου 
λαού στον αγώνα για αποκλειστικά δημόσιο δω-
ρεάν σύστημα Υγείας θα πρέπει να τον πάμε μέχρι 
τέλους. Τέρμα στις υποσχέσεις και στους γλοιώδεις 
ελιγμούς. Τώρα έχουμε αποκτήσει πλούσια εμπειρία…

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

ΚΕΠ και 
Λαϊκή Συσπείρωση, 
για την Αθήνα

Δύο δημοτικοί συνδυ-
ασμοί της αντιπολίτευσης 
του Δήμου Πάρου, η Κί-
νηση Ενεργών Πολιτών 
και η Λαϊκή Συσπείρωση 
Πάρου, εξέδωσαν ανα-
κοινώσεις σχετικά με τη 
συγκέντρωση της Αθήνας.

Η ΚΕΠ Πάρου, στην 
ανακοίνωσή της γράφει:

«Το στοίχημα κερδήθη-
κε: Οι πολίτες της Πάρου 
και της Αντιπάρου, μαζί με 
τους συμπατριώτες μας που ζουν και εργάζονται στην Αθήνα, πραγ-
ματοποιήσαμε μια πρωτόγνωρη κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας 
διεκδικώντας ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

Με αφορμή την απαράδεκτη κατάσταση του Κέντρου Υγείας Πάρου, 
με τις τρομερές ελλείψεις σε Γιατρούς, Νοσηλευτές και Διασώστες του 
τοπικού ΕΚΑΒ οργανώσαμε την λεγόμενη «απόβαση των Παριανών 
και Αντιπαριωτών». Συναντηθήκαμε και παραδώσαμε πάνω από 
6500 υπογραφές Πολιτών στον αρμόδιο Υπουργό Υγείας, στα Γραφεία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα Πολιτικά Κόμματα στη Βουλή. Με 
συντονιστή και οργανωτή το Συντονιστικό όλων των Φορέων των δύο 
νησιών μας, και την μαζική μας αγωνιστική παρουσία, καταφέραμε 
όλοι μαζί, να κινητοποιήσουμε την Κοινωνία και να δημιουργήσουμε 
μια παρακαταθήκη για το παραπέρα δυνάμωμα του αγώνα και των 
κινητοποιήσεων μας, γιατί όταν η κοινωνία βγαίνει στο προσκήνιο 
ανατρέπονται σχεδιασμοί, υστεροβουλίες και πολιτικές σκοπιμότητες.

Χαιρετίζουμε όλους τους Πολίτες που, αψηφώντας αναβολές και 
άλλες αντίξοες συνθήκες, αγκάλιασαν την κινητοποίηση και με την 
δυναμική παρουσία τους, στο Υπουργείο και στη πορεία, έγραψαν 
ιστορία. Ο αγώνας αυτός είναι αγώνας της κοινωνίας και ανήκει σε 
όλους τους Παριανούς και Αντιπαριώτες. Η πρωτοφανής επιτυχία της 
«απόβασης» ας είναι και μια απάντηση σε όλους αυτούς, που με την 
στάση τους, προσπάθησαν να την διαβάλλουν και να την οδηγήσουν 
σε αποτυχία.

 Ας καταλάβουν ότι η ενότητα του Παριανού και Αντιπαριώτικου 
λαού, που επιτεύχθηκε μέσα στην κινητοποίηση για το Κέντρο Υγεί-
ας, είναι τόσο ισχυρή, που κανένας παλαιοκομματικός παράγοντας και 
πραχτική, δεν μπορεί να την ανατρέψει. Οι προσπάθειές τους έπεσαν 
στο κενό.

Ας καταλάβουν καλά ότι η Κοινωνία τους απομόνωσε και αγκάλιασε 
το Συντονιστικό που, μετά από συνεχή και ακούραστη δουλειά μηνών, 
κατάφερε να ξεπεράσει τα εμπόδια και τις τρικλοποδιές τους και να 
φέρει σε πέρας αυτή την τεράστια Κινητοποίηση, που είχε ως πρώτη 
της κορύφωση τη Μεγαλειώδη Διαδήλωση της Αθήνας.

ΕΜΠΡΟΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ
ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΗΝ ΔΙΑΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ».

Η Λαϊκή Συσπείρωση στη δικιά της ανακοίνωση γράφει:
«Χαιρετίζουμε όλους τους συμπατριώτες μας, άντρες, γυναίκες και 

παιδιά για την μεγαλειώδη παρουσία τους στην κινητοποίηση της 
προηγούμενης Δευτέρας.

Η συμμετοχή στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας για τα ζητήματα της 
Δημόσιας Υγείας στα νησιά μας στο Υπουργείο Υγείας και στην πορεία 
προς την Βουλή, ήταν πρωτόγνωρη για τα δεδομένα του τόπου μας 
και ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Ήταν αποτέλεσμα της κλιμάκωσης του 
αγώνα που έχει ξεκινήσει εδώ και δύο χρόνια και μιας κατάστασης 
που επιδεινώνεται συνεχώς.

Η παριανή κοινωνία, που στη μεγάλη πλειοψηφία της δέχεται τα 
απανωτά κτυπήματα της τρικομματικής αντιλαϊκής πολιτικής, έστειλε 
ένα ηχηρό μήνυμα στη κυβέρνηση. Έστειλε μήνυμα και στους ντό-
πιους κομματάρχες της, που επεχείρησαν τις προηγούμενες ημέρες 
να καταλαγιάσουν την αγωνιστική διάθεση των κατοίκων και να ακυ-
ρώσουν την κινητοποίηση. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση δια του 
Υπουργού με την τακτική των υποσχέσεων - λες και δεν ξέρουν τα 
προβλήματα που δημιουργεί η πολιτική τους - προσπαθεί να κερδίσει 
χρόνο ή και να προχωρήσει σε μερική ικανοποίηση κάποιων αιτημά-
των.

Ο παριανός και ο αντιπαριώτικος λαός είναι πια σοφότεροι για να 
εκτιμήσουν τα νέα δεδομένα και να οργανώσουν παραπέρα τον αγώ-
να τους για την υγεία και όχι μόνο».

Συνεδρίαση 
Συντονιστικού 
για την υγεία

Συνεδρίασε στις 15/2 το Συντονιστικό Φο-
ρέων Συλλόγων και Φορέων του νησιού 
μας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου 
Πάρου, σχετικά με τις εξελίξεις έπειτα από 
τη μεγάλη συγκέντρωση της Αθήνας, στις 
11/2/2013.

 Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από την 
πολύ μεγάλη συμμετοχή των εκπροσώπων 
των Φορέων, αλλά και την αποφασιστικότη-
τα που έδειξαν για τη συνέχιση του αγώνα 
για τα προβλήματα του τομέα υγείας, στα 
νησιά μας. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν και 
εκπρόσωποι Φορέων από την Αντίπαρο, 
καθώς και ο δήμαρχος Πάρου κ. Χρ. Βλαχο-
γιάννης.

Οι Φορείς ομόφωνα αποφάσισαν τη συνέ-
χιση του αγώνα και την ενημέρωση τις επό-
μενες μέρες σε όλα τα χωριά της Πάρου. 

Απάντηση 
Τέλλογλου 
και νέες 
αντιδράσεις

Σχετικά με την ανακοίνωση της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου, που είχαμε δημοσιεύ-
σει στο προηγούμενο φύλλο μας και γινόταν 
αναφορά στη στάση του κ. Τέλλογλου, κατά 
τη διάρκεια της πορείας διαμαρτυρίας στην 
Αθήνα, για τα θέματα του τομέα υγείας, μας 
στάλθηκε η παρακάτω επιστολή:

«[…] Να σας θυμίσω ότι οι συμπατριώτες 
μας είχαν διαφωνία με το υπουργείο Υγείας 
και όχι με τη τροχαία Αττικής, ούτε με τους ερ-
γαζομένους που πήγαιναν στη δουλειά τους. 
Εκτός αν επικροτείτε τη λογική που άκουσα 
από διάφορες φωνές.

«Μια φορά ανεβήκαμε στην Αθήνα να μη 
κλείσουμε όλους τους δρόμους;».

Αν πρεσβεύετε τη λογική αυτή ας μην πα-
ραπονεθείτε την επόμενη φορά στην επόμε-
νη απεργία που το ΠΑΜΕ θα αποκλείσει την 
Πάρο για κανένα μήνα....

Για άλλη μια φορά η λογική έχει λείψει από 
κάποιους. Από αυτούς που θέλουν να μείνει 
προσδεμένη η Ελλάδα στη λογική των τελευ-
ταίων 30 χρόνων... Αυτούς που αρέσκονται να 
κάνουν ακριβώς το ίδιο για το οποίο κατηγο-
ρούν άλλες ομάδες... Είναι όσοι πρεσβεύουν 
φωνές κατά της βίας, αλλά την εξασκούν οι 
ίδιοι με το δικό τους τρόπο.

Στρατής Τελλογλου».
Ακόμα, επιστολή για τον κ. Τέλλογλου, μας 

έστειλε και η κ. Μαρουσώ Σκιαδά, από την 
Αλυκή.

Στην επιστολή της γράφει:
«Η σιωπή κάποτε - κάποτε είναι καλύτερη 

από την αντιπολιτευτική φλυαρία.
Αφήστε μας αποκεφαλισμένους και ακρω-

τηριασμένους να διαδηλώνουμε και να ζητού-
με τα αυτονόητα.

Όσο για τους εργαζόμενους όπως λέτε, σας 
πληροφορώ ότι έχουν κατανοήσει τι συμβαί-
νει στην Πατρίδα μας και δείχνουν ανοχή σε 
οποιαδήποτε διαμαρτυρία πολιτών.

Η ανοχή μας προς τους κυβερνώντες έχει 
τελειώσει προ πολλού!».

Φωτο:studio Αχιλλέας
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Δύο αγώνες μέσα σε 8 ώρες!
Μέσα σε 8 ώρες την περασμένη Κυριακή 17 Φεβρουαρίου, ο ΑΟ Πάρου έδωσε δύο 

αγώνες στη Σύρο, για το πρωτάθλημα μπάσκετ των Νέων στις Κυκλάδες.
Ο ΑΟΠ ήθελε στους δύο αγώνες μία νίκη προκειμένου να προκριθεί για την επόμε-

νη φάση του πρωταθλήματος Νέων, ανεξαρτήτως των άλλων αποτελεσμάτων του Α’ 
ομίλου που μετέχει. Κάτι που το πέτυχε τελικά, στον πρώτο αγώνα με τον Άρη Σύρου. 

Σημειώνουμε, ότι η ομάδα Νέων του ΑΟΠ είναι σχεδόν ίδια με την ομάδα Παί-
δων –που ενθουσιάζει με τις εμφανίσεις της- με τη διαφορά προσθήκης ενός εφήβου 
αθλητή. Έτσι, η συμμετοχή των παίδων του ΑΟΠ, και στους αγώνες της ομάδας νέων 
προσθέτει αρκετή πείρα σ’ αυτούς, κάτι που στο μέλλον θα φανεί πολύ χρήσιμο.

Στον πρώτο παιχνίδι με τον Άρη Σύρου, οι Παριανοί μπασκετμπολίστες πήραν τα 
ηνία του αγώνα από την αρχή και επέβαλλαν το ρυθμό τους. Ο ΑΟΠ νίκησε 59-46 
(δεκάλεπτα: 18-12, 31-29, 45-36, 59-46).

Οι ομάδες αγωνίστηκαν με τις εξής συνθέσεις:
ΑΟΠ: (πρ. Θ. Καζακίδης), Καλακώνας, Σκιαδάς, Καπετανέας, Χερουβείμ, Δεκαβάλ-

λας, Κορτιάνος, Παπαχατζής, Σιφναίος.
Άρης Σύρου: (πρ. Βαρθαλίτης), Πορτοκαλάκης, Μαθιάσης, Σάββας, Μαλέπος, Σ. 

Ιωάννου, Αζιζάι, Ε. Βασιλειάδης, Γ. Βασιλειάδης, Μ. Ρούσσος, Πιτσικάλης.

ΑΟΠ – Ερμούπολη
Ο δεύτερος αγώνας, που ο ΑΟΠ έδωσε με διαφορά λίγων ωρών από τον πρώτο, 

στο κλειστό γυμναστήριο «Δ. Βικέλας», της Ερμούπολης, ήταν χρήσιμος για πολλά 
συμπεράσματα, αν και η Παριανή ομάδα έχασε με 72-52. Και αυτό διότι η Ερμούπολη 
που φαντάζει το πολύ μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος νέων 
στις Κυκλάδες, δεν κέρδισε και τόσο εύκολα την –ουσιαστικά- παιδική ομάδα του 
ΑΟΠ.

Στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος ο ΑΟΠ, είχε χάσει με το εκπληκτικό 134-
17!!! Ο αγώνας ήταν άνισος τότε, καθώς οι παίκτες της Ερμούπολης ήταν ψηλότεροι 
τουλάχιστον ένα κεφάλι διαφορά από τους δικούς μας. Η ομάδα του ΑΟΠ όμως μέσα 
σε μικρό χρονικό διάστημα βρήκε τον τρόπο να αντιμετωπίσει τους μεγαλύτερους 
ηλικιακά αντιπάλους της και να τους κοιτάξει στα μάτια. Το τελικό 72-52 είναι μία 
πολύ καλή απόδειξη για τα όσα συντελούνται φέτος, στην στις ακαδημίες του ΑΟΠ, 
στο μπάσκετ.

Ο ΑΟΠ του προπονητή κ. Θ. Καζακίδη, αγωνίστηκε στον αγώνα με τους: Καλακώνα, 
Σκιαδά, Καπετανέα, Χερουβείμ, Δεκαβάλλα, Κορτιάνο και Σιφναίο.

Η Ερμούπολη του προπονητή κ. Μαύρου, αγωνίστηκε στον αγώνα με τους: Βουσί-
κα, Πανούση, Λεμπέση, Κρητικό, Χούλη, Βλάμη, Παλετάσκη, Αμανατίδη, Αλεξανδρή, 
Τζώρτζη, Τσιώλη και Ντουρλάρη.

Ήττα στη Νάξο

Οι κορασίδες του Μαρπησσαϊκού, για το αντίστοιχο πρωτάθλημα Κυκλάδων, ηττή-
θηκαν την περασμένη Κυριακή στο κλειστό γυμναστήριο της Νάξου, από τον τοπικό 
Πανναξιακό με 54-32.

Η βαθμολογία στο Β’ όμιλο των κορασίδων στις Κυκλάδες έχει διαμορφωθεί ως 
εξής:

1. Μαρπησσαϊκός 5
2. Άτλας  4
3. Πανιώνιος   3
4. Πανναξιακός 2

Αλλαγές στο μπάσκετ
Στις 11/2 στη Σύρο, πραγματοποιήθηκε η τακτική Γενική Συνέλευση 

της Ένωσης Σωματείων Καλαθοσφαίρισης Κυκλάδων. Από τα 12 μέλη 
της ένωσης παρευρέθησαν τα 9 και τα θέματα ημερήσιας διάταξης 
ήταν:

1) Εκλογή Πρόεδρου και Γραμματέα ΓΣ.
2) Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού από 23/6/2012 έως 

31/12/2012.
3) Έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2013.
4) Λογοδοσία ΔΣ και υποβολή της έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτρο-

πής.
Στη συνέλευση προτάθηκε για πρόεδρος, ο κ. Γ. Κεράνης και γραμ-

ματέας ο κ. Π. Κωνσταντινίδης και αφού η πρόταση έγινε δεκτή έγιναν 
γνωστά τα εξής:

Το υπόλοιπο ταμείου στις 31/12/2012 ήταν 29.251 ευρώ. Στη συνέ-
χεια αναγνώσθηκε η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής της ΕΣΚΚ και 
ψηφίσθηκε ομόφωνα από τα παρόντα σωματεία. Ακολούθως αναγνώ-
σθηκε από τον ταμία ο προϋπολογισμός για το 2013, ο οποίος εγκρί-
θηκε ομόφωνα και είναι ύψους 26.500 ευρώ. Ο πρόεδρος της ΕΣΚΚ 
ενημέρωσε τη ΓΣ για την παρούσα κατάσταση σε οικονομικό και διοι-
κητικό επίπεδο, καθώς και για την κατάσταση στο τρέχον πρωτάθλημα 
και τον προγραμματισμό των εναπομεινάντων αγώνων και του Final 
Four. Πολλά θα εξαρτηθούν από τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια, που θ’ 
αλλάξουν τον Μάρτιο, έως το πρώτο πενθήμερο του Απριλίου. Επίσης, 

έγινε γνωστό ότι εκπρόσωποι της ΕΣΚΚ στα νησιά θα είναι:
Τήνος: Μαραγκός Νικόλαος, Μύκονος: Σκόρδος Γιώργος, Πάρος: 

Περαντινού Μαρία, Νάξος: Πρωτονοτάριος Δημήτρης και Σαντορίνη: 
Διαμαντόπουλος  Γιάννης.

Κατά τη συνεδρίαση οι εκπρόσωποι των ομάδων υποστήριξαν τα 
παρακάτω:

Ο αντιπρόσωπος του ΤΑΚ Περιστεριώνα να υπάρχει σε όλες τις προ-
κηρύξεις Final Four, κίνητρο για την ομάδα που θα τερματίζει δεύτερη. 
Επίσης, να δοθεί ένα μέρος (20-30%) των μετακινήσεων σε ομάδες, 
εφόσον αυτό είναι εφικτό, από το αποθεματικό και να γίνει επιστολή 
στη Μητρόπολη για οικονομική βοήθεια. Ο αντιπρόσωπος της Μυκό-
νου αναφέρθηκε στην πιθανότητα να δοθούν έξοδα μετακίνησης και 
ζήτησε να μπορούν τα σωματεία να δηλώσουν ως έδρα τα γήπεδα του 
νησιού τους, ακόμη και αν αυτά δεν πληρούν τις απαιτούμενες προδι-
αγραφές.

Το σωματείο «Τα Φανάρια» ζήτησε αύξηση ορίου ηλικίας, ενημέ-
ρωση για το Final 4 και να γίνει σεμινάριο διαιτησίας στη Νάξο. Ο εκ-
πρόσωπος του Πανιωνίου Σαντορίνης, τόνισε την ανάδειξη της ΕΣΚΚ 
μέσω καθιέρωσης του λογότυπου, διαφημιστικών πανώ χορηγών και 
αξιοποίηση της ιστοσελίδας. Οι εκπρόσωποι του Άρη Σύρου, ΑΟ  Πά-
ρου και Μαρπησσαϊκού, ζήτησαν την αύξηση ορίου ηλικίας, οπότε το 
ζήτημα τέθηκε σε ψηφοφορία. Τα 5 από τα 9 σωματεία τάχθηκαν υπέρ 
της αύξησης του ορίου ηλικίας, οπότε από την επόμενη αγωνιστική 
περίοδο θα μπορούν να αγωνίζονται στις Νεανίδες έως 5 κορασίδες 
(μέχρι τώρα 3), στους Εφήβους έως 5 παίδες (μέχρι τώρα 3) και στους 
Άνδρες 7 αθλητές άνω των 30 ετών (μέχρι τώρα 5 αθλητές). 

Ακαδη-
μίες

Ξεκίνησε το περασμένο 
Σάββατο 16 Φεβρουαρί-
ου, το 2ο Πρωτάθλημα 
Ακαδημιών Ποδοσφαίρου 
Πάρου.Τα πρώτα απο-
τελέσματα των αγώνων 
ήταν τα εξής:

Μπαμπίνι (έως 7 ετών)
Μαρπησσαϊκός – Αστέ-

ρας Μαρμάρων 10-6
Αλυκή – Νηρέας 3-2
Προτζούνιορ (έως 9 

ετών)
ΑΟΠ – Αλυκή 9-1
Τζούνιορ (έως 11 

ετών)
Αλυκή – Νηρέας 2-5
ΑΟΠ – Παναθηναϊκός 

Πάρου 3-1.
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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 

18-22 Feb,  7.30pm & 9.45pm, Greek Movie «ΑΝ» at Mikro Cine Rex, 
Paroikia. Entrance 5€. Info: 22840-21676, http://www.facebook.com/cine.
rexparikiaparos, http://www.youtube.com/watch?v=Oq7eSSLMY9M

22 Feb, 8pm, Cutting of the New Year Pita of the Paros Tennis Club at 
Lemoni Restaurant, Paroikia.
http://www.facebook.com/events/567160053295512 

23-24 Feb, 1pm, Contemporary Dance Seminar with Markella Manoliadi 
at the Central School of Ballet, Naoussa. Info: 22840-53520, 694-761-6533.

23 Feb, 9pm, Paros Rotary Club meeting. Info: Stelios Rangousis 22840-
22570, http://www.rotaryparos.gr

23 Feb, 9.30pm, Ariis Paros Women’s Association Carnival Party at Paros 
Rock, Potami, Paroikia. Live music with Valentina (voice), Petros Akalestos 
(bouzouki), Manolis Delentas (violin) & Kimonas Ksingis (guitar). Entrance 
with drink 10€. Info: 694-258-2321, 694-732-5919, 693-667-0556, 
Facebook: Σύλλογος Γυναικών Πάρου ‘’ Αρηίς «- Women’s Association of 
Paros «Ariis»
http://www.facebook.com/events/106951146155943/

23 & 24 Feb, 8pm, Theatrical 
production by the Archilochos Theatrical 
Society of «O Ελαφοβασιλιάς / The 
King Stag» (adapted from Carlo Gozzi’s 
Il Re Cervo) at the Archilochos Hall, 
Paroikia. Info: Giorgos 694-484-5372, 
http://www.facebook.com/events/536713009702616/
http://www.youtube.com/watch?v=_ZfJDRBwtWY

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, 10.30am, Meeting and debate on agriculture, new agricultural 
methods and ideas with support from experts at the Nireas Hall, Naoussa.  
Info: Arsenis Loukis 693-233-1810.

24 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 
(Postponed from previous Sunday due to bad weather).
 
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

24 Feb, 1.30pm, Carnival dance of the Angeria-Alyki Cultural Association 
at the Alyki Restaurant with live island-style & popular music by Kyriakos 
Mostratos (violin and Kostas Sobonis (lute). http://www.facebook.com/
events/420211144727606/

24 Feb, 2pm, Dance Party of the Naoussa Lyceum at the Marathi Taverna 
with Popular and Island-style music with Kostas Patelis, Ilias Gavalas, 
Markos Kydonievs & Giorgos Kydonievs. Entrance 5€. All welcome.

27 Feb, 9pm, Live concert by Yioti Nega at the Nireas Hall, Naoussa. 
Entrance: 15€. Advance ticket sales: Tantanis, Naoussa 22840-51261 & 
Polychromo, Paroikia 22840-22906.

28 Feb, 9.30pm, Quiz Night at Micro Cafe, Market St, Paroikia. Info: 
Colin 22840-24674. http://www.facebook.com/pages/Mikro-Cafe-
Paros/164355750257457?fref=ts

2 & 3 Mar, 8pm, Theatrical production by the Archilochos Theatrical 
Society of «O Ελαφοβασιλιάς / The King Stag» (adapted from Carlo Gozzi’s 
Il Re Cervo) at the Archilochos Hall, Paroikia. Info: Giorgos 694-484-5372.
http://www.youtube.com/watch?v=_ZfJDRBwtWY

FRIENDS OF PAROS AWARD 2013

The Friends of Paros will award in 2013 persons or non-profit organisations 
who contribute to the preservation of the cultural character and environment 
of our island and set an example for others to follow. The award ceremony 
will take place in Paros in August 2013. The FoP invites you to send your 
proposals, with a short description of their work, before 15 April 2013 to the 
email address: filoitisparou@gmail.com. Info: 695-618-1919, http://www.
friendsofparos.com

Μουσική εκδήλωση 
του Νηρέα

Ο ΑΜΕΣ Νηρέας, θα παρουσιάσει την Τετάρτη 27 Φεβρουα-
ρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων του στη Νάουσα, την τραγου-
δίστρια Γιώτα Νέγκα.

Η Γ. Νέγκα έχει παρουσιαστεί στο πλευρό καταξιωμένων 
δημιουργών και αγαπημένων ερμηνευτών όπως ο Θοδωρής 
Γκόνης, Παντελής Θαλασσινός, Μίλτος Πασχαλίδης, Έλλη Πα-
σπαλά κα.

Αυτήν την εποχή εμφανίζεται στην Αθήνα, στην παράσταση 
«Με τα μάτια κλειστά», που επιμελήθηκε ο Σταμάτης Κραου-
νάκης. Παράλληλα εμφανίζεται και σε επιλεγμένες μουσικές 
σκηνές στην Ελλάδα, τραγουδώντας κλασσικά λαϊκά τραγού-
δια, παραδοσιακά, μπαλάντες, τραγούδια από την προσωπική 
της δισκογραφία αλλά και άλλα σύγχρονων Ελλήνων συνθετών 
και τραγουδοποιών.

Σταθμός της περιοδείας της Γιώτας Νέγκα θα είναι και η Πά-
ρος, όπου θα δώσει μία συναυλία την Τετάρτη 27/2 στις 9 το 
βράδυ. Η είσοδος είναι 15 ευρώ και προπώληση εισιτηρίων 
γίνεται στο κατάστημα «Ταντάνης» στη Νάουσα (τηλ: 22840-
51261) και στο κατάστημα «Πολύχρωμο» στην Παροικιά (τηλ: 
22840-22906).

Πίτες
Τις βασιλόπιτες για τη νέα χρονιά έκοψαν την περα-

σμένη Κυριακή, ο ΑΟ Πάρου και ο σύνδεσμος φιλάθλων 
Παναθηναϊκού Πάρου – Αντιπάρου.

Στην κοπή της πίτας του ΑΟΠ, που πραγματοποιήθη-
κε στον χειμερινό κινηματογράφο «REX» της Παροικιάς, 
τιμήθηκαν οι χορηγοί της ομάδας κ.κ. Μ. Κωβαίος και 
Χρ. Νίκας.

Επίσης, την ίδια μέρα πραγματοποιήθηκε και η κοπή 
της βασιλόπιτας των Παναθηναϊκών στα νησιά μας, στα 
γραφεία του συνδέσμου τους. Τιμώμενο πρόσωπο στην 
εκδήλωση ήταν ο παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής Κ. 
Φραντζέσκος.

Πανελλαδικές 
2013 στο ΕΠΑΛ

Από το Επαγγελματικό Λύκειο Πάρου (ΕΠΑ.Λ.) 
ανακοινώθηκε ότι οι απόφοιτοι προηγουμένων 
ετών του ΕΠΑΛ, καθώς και οι παλαιοί απόφοιτοι 
Β’ Κύκλου Τ.Ε.Ε. που επιθυμούν να συμμετάσχουν 
στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2013 για την εισαγω-
γή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει 
να προσέλθουν στο σχολείο τους ή στο πλησιέστε-
ρο στην κατοικία τους ΕΠΑΛ, εφόσον διαμένουν 
εκτός Πάρου, για να υποβάλουν αίτηση – δήλωση.

Οι αιτήσεις ξεκίνησαν από τη Δευτέρα 18 Φε-
βρουαρίου και θα διαρκέσουν έως και την Τρίτη 5 
Μαρτίου. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία 
είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν 
θα γίνει δεκτή καμία αίτηση – δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμε-
νοι μπορούν να τηλεφωνούν τις εργάσιμες μέρες 
και ώρες στο 22840-24124 (κ. Φλέσσας ή κα Δα-
μίγου).

ΦΠΑ εστίασης
Αναφορά στους υπουργούς οικονομικών και 

τουρισμού, έγινε από το βουλευτή Κυκλάδων, ΣΥ-
ΡΙΖΑ, κ. Ν. Συρμαλένιο, σχετικά με τη μείωση του 
ΦΠΑ στην εστίαση από 23% στο 9%.

Συγκεκριμένα, ο βουλευτής κ. Συρμαλένιος, μαζί 
με το βουλευτή Λάρισας, ΣΥΡΙΖΑ, κ. Δημ. Γελαλή, 
κατέθεσαν την αναφορά με το δελτίο τύπου του 
Συνδέσμου Επώνυμων Οργανωμένων Αλυσίδων 
Εστίασης (ΣΕΠΟΑ), που αναφέρεται στο αίτημα για 
μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση από 23% στο 9%.

Σημειώνουμε, ότι παρόμοια ερώτηση για το 
θέμα της μείωσης του ΦΠΑ στην εστίαση κατέθεσε 
και η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Ελ. 
Κουντουρά.

Αποκριάτικοι χοροί
- Το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας διοργανώνει 

την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, αποκριάτικο χορό σε κέντρο 
της περιοχής. Σύμφωνα με τους διοργανωτές θα παρουσια-
στούν 17 διαφορετικά σκετς με αναφορά στον παλιό Ελληνι-
κό κινηματογράφο, ενώ θα υπάρχει και «ζωντανή» μουσική. 
Η είσοδος είναι 5 ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι για περισσό-
τερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 
22840-52284.

- Ο σύλλογος γυναικών Πάρου, «Αρηίς», διοργανώνει το 
Σάββατο 23 Φεβρουαρίου, μουσική εκδήλωση σε αίθουσα της 
Παροικιάς, με τη Βαλεντίνα στο τραγούδι, τον Πέτρο Ακάλεστο 
στο μπουζούκι, στο Μαν. Δελέντα στο βιολί και τον Κίμ. Ξίγκη, 
στην κιθάρα. Η τιμή εισόδου είναι 10 ευρώ με ποτό.

Φωτο: Studio Αχιλλέας

Φωτο: Studio Αχιλλέας



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!
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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


