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Αυτό που μου άρεσε πιο πολύ ήταν ένα Ναξιώτι-
κο σάιτ που μεταφέροντας την είδηση της παραίτη-
σης Τσιργή, από τη θέση του διοικητή του Νοσοκο-
μείου Σύρου, έγραψε ότι ήταν ο πιο πετυχημένος 
που έχει περάσει απ’ αυτή τη θέση. Βλέπετε, οι 
«πράσινες» αγάπες δεν κρύβονται… Βρε δεν πάνε 
καλά, καθόλου καλά.

Δ.Μ.Μ.

Μέχρι που έκλεισε η ύλη της εφημερίδας μας γι’ 
αυτή την εβδομάδα, δεν είχαμε λάβει άλλο δελτίο 
τύπου της τοπικής ΝΔ για νέους γιατρούς που έρ-
χονται… Τώρα, η επόμενη ανακοίνωση για πυρηνι-
κό χειρουργό θα είναι, για πλαστικό χειρουργό, θα 
σας γελάσω.

Δ.Μ.Μ.

Άκου τώρα ιστορία. Ο Βλαχογιάννης κατηγορού-
μενος στη Σύρο τις προάλλες, για υπόθεση του Γ. 
Καρατζά, το 2006! Βρε πως τα φέρνει η ζωή. Πά-
ντως, ο Δήμαρχος αθωώθηκε για την υπόθεση.

Δ.Μ.Μ.

Σε γκάλοπ που έγινε την περασμένη Κυριακή 
στη Μάρπησσα, για ποιος δημοτικός σύμβουλος 
έχει τις καλύτερες γνώσεις σε θέματα ουσίας όπως 
είναι σουαρέ σε ρακιδιά έλαβαν: Μάρκος Κωβαίος 
99,9%, Γιώργος Λουκής 0,01%.

Δ.Μ.Μ.

Έγιναν και άλλα γκάλοπ την περασμένη Κυρια-
κή στη Μάρπησσα, όπως περί σεξουαλικότητας 
(!!!) δημοτικών συμβούλων. Δεσμεύομαι να σας 
γράψω τα αποτελέσματα. Πάντως εκεί, ο Μάρκος, 
δεν βρήκε ούτε την ψήφο του. Άλλον είχε ψηφίσει 
και αυτός! Ή έχω παραπολιτικές ειδήσεις σήμερα 
ή δεν έχω…

Δ.Μ.Μ.

Οι σύλλογοι των ενοικιαζομένων δωματίων 
έριξαν κάτι σπόντες (για να μην γράψω ταβανό-
προκες) ότι στις φιλοξενίες δημοσιογράφων που 
πραγματοποιούνται με χρήματα του Δήμου ή του 
ΕΟΤ, προβάλλονται μεμονωμένες επιχειρήσεις του 
νησιού. Τα καλυτερότερα όμως θα τα σπικάρουν 
κάποια άλλα παιδιά, που θα αποκαλύψουν κάποιες 
άλλες επιχειρήσεις που σπρώχνουν τις κάρτες 
τους σε εκθέσεις…

Δ.Μ.Μ.

Πάντως, με τα γεγονότα της περασμένης βδομά-

δας με τη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής, μάθα-

με ότι υπάρχει και τοπική οργάνωση Πάρου, των 

Οικολογικών «Τζήμερων». Το φιλομνημονιακό κί-

νημα των «Τζήμερων», θα το βρείτε στα αζήτητα 

της Βουλής, με τον τίτλο «Οικολόγοι – Πράσινοι».
Δ.Μ.Μ.

Καλά με τα γεγονότα της περασμένης βδομάδας 

μάθαμε κι άλλα. Η κ. Α. Κάγκανη, βγήκε στην το-

ποθέτησή της στη συνεδρίαση του δημοτικού συμ-

βουλίου αριστερότερα και από την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 
Δ.Μ.Μ.

Οι καλυτερότεροι πάντως την περασμένη Πέ-

μπτη, με τις φασαρίες κλπ ήταν οι υπεύθυνοι της 

ηλεκτρονικής σελίδας της «Ενότητας». Ενώ λοιπόν 

η Πάρος, γινόταν 

θέμα στις ειδήσεις 

όλης της χώρας, 

τι λέτε ότι έκαναν 

ανάρτηση στην ηλε-

κτρονική τους σε-

λίδα. Δεν θα το πι-

στέψετε! Τον Στέλιο 

Φραγκούλη! Έγρα-

ψαν ότι ξεκίνησε η 

εγκατάσταση του 

συστήματος τηλεε-

λέγχου και τηλεχει-

ρισμού των διαρρο-

ών του δικτύου ύδρευσης! Αυτά είναι!
Δ.Μ.Μ.

Τώρα για να καταλάβω. Ο κ. Π. Ρήγας, δημοσιο-

ποίησε προ ημερών ένα δελτίο τύπου, με το οποίο 

ενημέρωνε ότι με διάταξη νόμου εξαιρούνται 

από το καθεστώς διαθεσιμότητας 58 υπάλληλοι 

με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, 

που εργάζονται σε υπηρεσίες του ευρύτερου δη-

μόσιου τομέα στο νησιωτικό χώρο. Αυτό, που δεν 

κατάλαβα είναι ποια ήταν η δική του συνεισφορά. 

Και αυτό ακόμα, που δεν έχει ακόμα κατανοήσει ο 

ίδιος, είναι ότι έχει υπογράψει όλα τα μνημόνια ως 

σήμερα. Ευτυχώς το τελευταίο το έχουμε κατανο-

ήσει εμείς.

Δ.Μ.Μ.

Είναι μέρος του 
σχεδίου

Η ανασφάλεια μας για τα ζητήματα υγείας έγινε 
οργή και απόφαση αγώνα για να ζούμε εμείς και τα 
παιδιά μας με ασφάλεια και αξιοπρέπεια στα νησιά 
μας.

Απέναντί μας στήθηκε ένας μηχανισμός που θέλει 
να αναχαιτίσει την μαχητικότητα μας υπηρετώντας 
τις επιταγές των Τροικανών.

- Η τρομοκρατία των ΜΑΤ που μας περίμεναν στη 
Αθήνα ή στη Πάρο (για άλλο λόγο) είναι μέρος του 
σχεδίου.

- Οι υποσχέσεις που μας δίνουν χωρίς αντίκρυ-
σμα που στοχεύουν να μας εφησυχάσουν είναι μέ-
ρος του σχεδίου.

- Οι ανακοινώσεις των τοποτηρητών που παρου-
σιάζουν μια «εικονική πραγματικότητα» είναι μέρος 
του σχεδίου.

- Οι διορισμοί γιατρών για 15 ημέρες και των δα-
κτυλογράφων αντί των διασωστών στο ΕΚΑΒ είναι 
μέρος του σχεδίου.

Η παραίτηση του διοικητή του νοσοκομείου της 
Σύρας, δείχνει το μέγεθος του προβλήματος. Σε 
αυτή την προσπάθεια εμείς θα μείνουμε απαθείς;

Σε αυτό το σχέδιο εμείς αντιπαραθέτομαι την από-
φαση μας να αγωνιστούμε μέχρι το τέλος, γιατί δεν 
υπάρχει άλλη λύση.

Η αρχή έγινε, οι Παριανοί και Αντιπαριώτες ξεχύ-
θηκαν στους δρόμους και δε θα σταματήσουν.

 
Αγώνας μέχρι το τέλος.

Λαουτάρης 

Η θέση μας
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www.dounai-lavein.gr

Κάνε “κλικ” στο dounai-lavein.gr

και δες τις προσφορές

των επαγγελµατιών

της αγοράς µας!

www.facebook.com/dounailaveinparos

ΤΩΡΑ!
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Νομιμοποίηση 
αυθαιρέτων

Έως τις 31 Μαΐου 2013 δόθηκε προθεσμία στους 
ιδιοκτήτες αυθαιρέτων για να υποβάλουν τις δηλώ-
σεις τακτοποίησής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής, το οποίο ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να 
δοθεί άλλη παράταση.

Στο υπουργείο διεξάγονται πυρετώδεις διαβουλεύ-
σεις για την ολοκλήρωση και τη σύνταξη του σχετι-
κού νομοσχεδίου που αφορά τα αυθαίρετα και τους 
ημιυπαίθριους χώρους που έχουν διαμορφωθεί καθ’ 
υπέρβαση των πολεοδομικών κανόνων και έχουν 
ανεγερθεί πριν από το τέλος Ιουλίου του 2011.

Οι νέες ρυθμίσεις θα δίνουν περισσότερα κίνητρα 

στους πολίτες, ώστε να έχουν τη δυνατότητα πλήρους 
νομιμοποίησης σε κτίρια με άδεια, ενώ θα παραμείνει 
η «τακτοποίηση» για 30 χρόνια στις αυθαιρεσίες μεγά-
λης κλίμακας. Οι πολεοδομικές αυθαιρεσίες θα πρέπει 
να κατηγοριοποιηθούν ανάλογα με τη βαρύτητά τους.

Ειδικότερα μέχρι στιγμής έχει γίνει γνωστό ότι προ-
βλέπονται:

(1) Η νομιμοποίηση μικρών αυθαιρεσιών για κτίρια 
που διαθέτουν οικοδομική άδεια. Πρόκειται για μικρές 
παραβάσεις, όπως αλλαγές θέσης δωματίων ή μετα-
κίνηση ανοιγμάτων, που εμποδίζουν τη μεταβίβαση 
ακινήτου.

(2) Η νομιμοποίηση παράνομα κλεισμένων χώρων 
σε κτίρια νόμιμα δομημένα, οι οποίοι έγιναν κύριοι 
χώροι. Σε αυτήν τη «λίστα» συγκαταλέγονται πιλοτές, 
πατάρια, υπόγεια, σοφίτες κ.λπ. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, από το υπουργείο έχει 
ρητώς ξεκαθαριστεί ότι δεν υπάρχει καμία πιθανότητα 
νομιμοποίησης αυθαιρέτων που εδράζονται σε αιγιαλό 
ή δασικές εκτάσεις.

Επίδομα: 
Χωρίς αποδέκτες

Σε ανακοίνωσή του ο εμποεπαγγελματικός σύλλο-
γος Πάρου – Αντιπάρου, χαρακτηρίζει ως θετική κα-
τεύθυνση την απόφαση του υπουργού κ. Γ. Βρούτση, 
που αφορά στη χορήγηση επιδόματος ανεργίας σε 
ελευθέρους επαγγελματίες – εμπόρους.

Όμως στη συνέχεια οι έμποροι επισημάνουν: «Φο-
βόμαστε όμως ότι ξεχάστηκε μια βασική παράμετρος 
σχετικά με τις προϋποθέσεις, που θα την καταστήσει 
τελικά άχρηστη. Αυτή της μη ύπαρξης οφειλών. Ποιος 
είναι αυτός που κλείνει την επιχείρηση του; Αυτός που 
τον πνίγουν τα χρέη και μεγάλο κομμάτι από αυτά είναι 
ασφαλιστικές εισφορές. Μόνο στο νησί μας φέτος εκα-
τό συνάδελφοι ήρθαν για θεώρηση βιβλιάριων υγείας 
που σημαίνει ότι μόνο τόσοι είναι ενήμεροι.

Με αυτές τις προϋποθέσεις δεν νομίζουμε να υπάρ-
χει συνάδελφος που θα επωφεληθεί τελικά από το 
μέτρο. Γιατί απ’ ότι γνωρίζουμε υπάρχουν επαγγελμα-
τίες που το μοναδικό τους σημερινό πρόβλημα είναι 
η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ. Αν πραγματικά λοιπόν ο 
υπουργός θέλει να βοηθήσει τον κλάδο ας δώσει το 
βοήθημα - επίδομα, παρέχοντας ταυτόχρονα ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλψη. Μελλοντικά κ. Υπουργέ, κά-
ποιοι θα καταφέρουν να επαναδραστηριοποιήσουν τις 
επιχειρήσεις τους και έτσι οι οφειλές των προηγούμε-
νων χρόνων θα μπορούν να πληρωθούν. Τότε θα έχει 
πετύχει η προσπάθειά σας».

- Με ανακοίνωσή του ο εμπορικός σύλλογος ενη-

μέρωσε για το κόστος συμμετοχής στα προγράμμα-
τα επιμόρφωσης εργοδοτών για «θέματα άσκησης 
καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στις επιχειρήσεις», 
που θα υλοποιήσει την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου. 

α) «Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων», 
διάρκειας 35 ωρών, για επιχειρήσεις οι οποίες υπά-
γονται στη Β’ κατηγορία (Επιχειρήσεις επισκευής και 
συντήρησης μεταφορικών μέσων, πρατήρια υγρών 
και αέριων καυσίμων, επιχειρήσεις τροφίμων και 
ποτών, επιχειρήσεις κατασκευής παντός είδους από 
ξύλο, επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής παντός 
είδους από μέταλλο, επιχειρήσεις παραγωγής κλω-
στοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων 
και γουναρικών και κατασκευής παντός είδους από 
ύφασμα, δέρμα και γούνα, οικοδομικά και άλλα πα-
ρόμοια τεχνικά επαγγέλματα, όλες οι υπόλοιπες επι-
χειρήσεις όπως εκτυπώσεις, εκδόσεις, τοποθετήσεις 
υαλοπινάκων, κλιματιστικών κλπ) στα 130 ευρώ για 
τα μέλη του συλλόγου και 160 ευρώ για τις  μη εγγε-
γραμμένες επιχειρήσεις.

β) «Επιμόρφωση εργοδοτών», διάρκειας 10 ωρών, 
για επιχειρήσεις οι οποίες υπάγονται στη Γ’ κατηγορία 
(Επιχειρήσεις γεωργικές, κτηνοτροφικές, εμπορικές, 
εστιατόρια, επικοινωνίες, μεταφορές, αποθηκεύσεις, 
τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύματα, ασφάλει-
ες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιάσεις κινητών 
και ακινήτων, διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες 
όλων των κλάδων της οικονομικής δραστηριότητας) 
κοστίζει 50 ευρώ για τα μέλη του συλλόγου και 80 
ευρώ για τις  μη εγγεγραμμένες επιχειρήσεις.

Τέλος, οι επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να 
συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα μπο-
ρούν να επικοινωνήσουν με την κ. Αναστασία Σκαρα-
μαγκά στο γραφείο του συλλόγου στο 22840-22262 
καθημερινά από 10:00-14:00.

Επιστολή Κυλάκου, 
για Τσιγώνια

Ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρι-
σμών Πάρου, κ. Αναστάσιος Κυλάκος, σε μακροσκελή επι-
στολή του απαντά στα όσα είπε ο πρόεδρος του Αγροτικού 
Συνεταιρισμού Πάρου, κ. Ν. Τσιγώνιας.

Αρχικά στην επιστολή του ο κ. Κυλάκος, κάνει αναφορά 
στις αγωγές κατά της ΑΤΕ και στις συμφωνίες που είχαν γίνει 
με το σούπερ μάρκετ «Ατλάντικ» και συνεχίζει γράφοντας ότι 
παρά τα 91 χρόνια του δεν δειλιάζει και συνεχίζει:

«Όσο και αν δεν σας αρέσει, κ. Τσιγώνια, μην αμφιβάλετε 
ποτέ ότι τον Κυλάκο θα τον βρίσκετε μπροστά σας και σε κάθε 
απόπειρα η οποία κατά την εκτίμησή του, θα προκαλούσε ζημία 
εις βάρος των Παριανών αγροτών ως και την συνεταιριστική 
τους οργάνωση, σαν αυτή που κατά περίεργο επιμονή επιδιώ-
κετε να προκαλέσετε με την δωρεάν παραχώρηση σημαντικού 
μέρους από την ακίνητη περιουσία της τέως Ένωσης Αγροτι-
κών Συνεταιρισμών Πάρου και την οποία ακίνητη περιουσία 
απέκτησε η Ένωση μετά από σκληρούς αγώνες του Κυλάκου 
και σε συνεργασία με τους Παριανούς αγρότες και σε εποχή 
που εσείς κ. Πρόεδρε, όσο και ο Σύμβουλός σας Οικονομο-
λόγος και σημερινός Διευθυντής της Ένωσης, είτε δεν είχατε 
γεννηθεί ακόμη ή κυκλοφορούσατε με κοντά παντελονάκια».

Σε ό,τι αφορά τη Γενική συνέλευση του Αγροτικού Συνεται-
ρισμού, ο κ. Κυλάκος αναφέρει:

«[…] Αποκρύψατε επίσης σκόπιμα, κ. Πρόεδρε, από την Γε-
νική Συνέλευση ότι για τα υπόλοιπα χρέη που απέμεναν, και 
αφορούσαν κυρίως τη κατασκευή του νέου Οινοποιείου και 
μικροχρηματοδοτήσεις που είχε λάβει η Ένωση από την ΑΤΕ 
για πληρωμή σταφυλιών των παραγωγών, με εύστοχους χει-
ρισμούς του Κυλάκου, συνήφθει με την ΑΤΕ ευνοϊκό δάνειο 
ρύθμισης δεκαπενταετούς διάρκειας, με επιδοτούμενο επιτό-
κιο και περίοδο χάριτος τριών ετών. Το ευνοϊκό αυτό δάνειο, 
εάν επληρώνοντο κανονικά οι δόσεις που είχαν συμφωνηθεί 
με τη Τράπεζα, θα έπρεπε να είχε εξοφληθεί το έτος 2009. Ήρ-
θατε όμως εσείς, κ. Τσιγώνια, (χρησιμοποιώντας ακόμη και 
πολιτικά μέσα), να αναλάβετε την Προεδρία της Ένωσης και 
φαντάζομαι από ποίους ενθαρρυνόμενος, δώσατε την εντολή 
(όπως το ομολογήσατε άλλωστε στην Γενική Συνέλευση) και 
παρά τις αντιρρήσεις του Κυλάκου, να σταματήσει η Ένωση να 
πληρώνει τις δόσεις, με συνέπεια να αναγκαστεί η Αγροτική 
Τράπεζα να κηρύξει απαιτητό το δάνειο, εσείς δε καθοδηγού-
μενος προφανώς τόσον από τον Νομικό σας Σύμβουλο όσο 
και τον Οικονομολόγο Διευθυντή σας, προχωρήσατε στην κα-
τάθεση αγωγών κατά της Τράπεζας τόσον για το θέμα των χρε-
ών όσο και των κακοτεχνιών του Οινοποιείου, για το οποίον και 
είναι αλήθεια ότι την επίβλεψη των εργασιών είχε η Αγροτική 
Τράπεζα, ως προς δε τα χρέη, εδηλώνατε στην αγωγή σας ότι 
ΟΥΔΕΝ ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ».

Σε ό,τι αφορά το ακίνητο που ενοικίαζε συγγενικό του πρό-
σωπο ο κ. Κυλάκος, αναφέρει:

«Αποκρύψατε σκόπιμα, κ. Πρόεδρε, από τη Γενική Συνέλευ-
ση ότι πρόκειται για ένα μαγαζάκι 34 τ.μ. που προ ετών το είχε 
μισθώσει η ΕΦΑΠ αλλά το εγκατέλειψε γιατί μεταφέρθηκε στον 
περιφερειακό και ότι στη συνέχεια η Ένωση έκανε ανακοίνω-
ση αλλά κανένας δεν ενδιαφέρθηκε για την ενοικίασή του. 

Τότε βρέθηκε η κόρη μου Ελένη, σύζυγος Ζαχαρία Ρούσ-
σου, και θέλησε να το ενοικιάσει προκειμένου να το χρησιμο-
ποιήσει ως πρακτορείο εκδόσεως εισιτηρίων. Εδώ θα πρέ-
πει, συμπληρώνοντας τη σχετική επιστολή που σας έστειλε η 
κόρη μου, να τονίσω ότι ύστερα από αξίωση του Κυλάκου, το 
ενοίκιο αυτού του μικρού καταστήματος, υπολογιζόμενο κατά 
μέτρο τετραγωνικό, είναι μεγαλύτερο κατά πολύ του ανάλογου 
ενοικίου που εισπράττει η Ένωση από όλα τα άλλα καταστή-
ματα ιδιοκτησίας της. Αλλά φαίνεται ότι αυτό για σας δεν έχει 
καμία ιδιαίτερη σημασία. Μήπως όμως έχει για σας σημασία 
κ. Πρόεδρε, το ότι κατάστημα ιδιοκτησίας της Ενώσεως στο 
ακίνητό της στη θέση Μαντώ Μαυρογένους, με ενοικιαστή τον 
αδερφό του Νομικού σας Συμβούλου κ. Λάβδα, το οποίο είναι 
κενό σήμερα, ο δε ενοικιαστής, αδερφός του τόσο ευαίσθητου 
Νομικού σας Συμβούλου, εγκαταλείποντας το κατάστημα άφη-
σε χρέος στην Ένωση από ενοίκια και αξία προϊόντων όπως 
τυριά και κρασιά της Ένωσης δεκάδων χιλιάδων ευρώ;».

Ακόμα, ο κ. Κυλάκος, κάνει αναφορές και για το νομικό 
σύμβουλο του Συνεταιρισμού, κ. Λάβδα και υπόσχεται ότι 
θα συνεχίσει με εξειδικευμένες παρόμοιες αναφορές για την 
υπόθεση.

Συνάντηση 
για τον τουρισμό

Στις 28 Φεβρουαρίου, εκπρόσωποι συλλόγων του 
ξενοδοχειακού κλάδου συναντήθηκαν με την πρόε-
δρο της τουριστικής επιτροπής Δήμου Πάρου, κ. Μα-
ρία Χανιώτη.  

      Το αντικείμενο της συνάντησης ήταν να θέσουν 
στην κ. Χανιώτη, θέματα και προβληματισμούς που 
αφορούν την τουριστική εικόνα του νησιού μας.

Τα θέματα που έθεσαν ήταν:
1. Το εμπορικό λιμάνι Πάρου (ανάγκη άμεσης μετα-

φοράς του, περιβαλλοντικές και αισθητικές του συνέ-
πειες στην τουριστική εικόνα της Παροικιάς).

2. Την ανάγκη να επισκευαστούν άμεσα νέοι χώροι 
υποδοχής στο λιμάνι. 

3. Το κυκλοφοριακό πρόβλημα . 
4. Την άγρα πελατών στο λιμάνι. 
5. Την καθαριότητα - άσπρισμα των παραδοσιακών 

οικισμών και των παραλιών του νησιού μας. 
6. Τον καθαρισμό των αρχαιολογικών μνημείων και 

την ανάδειξη τους. 
7. Την αναγκαιότητα να λειτουργήσει και φέτος ο 

Μύλος, ως γραφείο πληροφοριών στο λιμάνι της Πά-
ρου. 

8. Σχετικά με τις φιλοξενίες δημοσιογράφων που 
πραγματοποιούνται με δαπάνες του Δήμου, της Πε-
ριφέρειας και του Ε.Ο.Τ. τόνισαν ότι είναι στη σωστή 
κατεύθυνση, αλλά εξέφρασαν την αντίθεση τους στην 
προβολή μέσω αυτών των δράσεων μεμονωμένων 
επιχειρήσεων. Έτσι, ζήτησαν να καταχωρούνται μόνο 
το επίσημο site του Δήμου και των επίσημων επαγ-
γελματικών συλλόγων. 

9. Σχετικά με τις τουριστικές εκθέσεις (εσωτερικού 
και εξωτερικού) τοποθετήθηκαν θετικά με την προ-
ϋπόθεση ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και επιχει-
ρηματίες του νησιού θα προσπαθούν διαρκώς για 
την παροχή και προσφορά θετικών υπηρεσιών στους 
επισκέπτες μας. 

10. Ζήτησαν πληροφορίες για την διαφημιστική κα-
μπάνια της τουριστικής επιτροπής .

Τέλος, σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου 
ενοικιαζομένων δωματίων, «Μ. Μαυρογένους», κ. 
Κώστα Μπιζά: «από την κ. πρόεδρο λάβαμε την υπό-
σχεση ότι τα παραπάνω θα μεταφερθούν στην τουριστι-
κή επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου».
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Πλακόστρωση 
στην Αλυγαριά

Ολοκληρώθη-
κε η ανάπλαση 
πλακόστρωτου 
τμήματος στη 
πλατεία Αλυγα-
ριάς, εντός του 
παραδοσιακού 
οικισμού Παροι-
κιάς. 

Συγκεκριμένα 
π ρ α γ μ α τ ο π ο ι -
ήθηκε μερική 
ανάπλαση του πλακόστρωτου τμήματος με σκοπό την 
αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του παραδοσια-
κού οικισμού.

Οι εργασίες κατασκευής έγιναν - χωρίς κανένα επι-
πλέον κόστος - από τους υπαλλήλους της τεχνικής υπη-
ρεσίας του Δήμου Πάρου, ενώ τα υλικά αγοράστηκαν 
από το Δήμο. Το κόστος των υλικών καλύφθηκε από το 
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πάρου (ΣΑΤΑ).

Επίσκεψη 
Β. Παρασκευαΐδη 
στην Πάρο

Το διήμερο 3-4 Φε-
βρουαρίου επισκέφθηκε 
την Πάρο, ο αναπληρω-
τής τομεάρχης ναυτιλίας 
και πολιτευτής Κυκλά-
δων, των Ανεξαρτήτων 
Ελλήνων, κ. Βασίλης Πα-
ρασκευαΐδης.

Ο κ. Παρασκευαΐδης, 
κατά την επίσκεψή του 
είχε επαφές με κομματι-
κά στελέχη των ΑΝ.ΕΛ. 
στην Πάρο, ενόψει του 
συνεδρίου του κόμματος 
στις Κυκλάδες, που θα 
πραγματοποιηθεί στη Σύρο, στις 6-7 Απριλίου. 

Ακόμα, συναντήθηκε με το δήμαρχο κ. Χρ. Βλαχο-
γιάννη, την επιστημονική διευθύντρια του Κ.Υ. κ. Ελ. Κο-
κελίδου και με τοπικούς παραγωγικούς φορείς, όπου 
συζήτησε θέματα του τομέα υγείας και άλλων τοπικών 
προβλημάτων.

Ο κ. Παρασκευαΐδης σε δηλώσεις του στη Φ.τΠ. είπε: 
«Μετά τις συναντήσεις μου θα ήθελα να επαναλάβω τα 
λόγια του προέδρου του κινήματος κ. Π. Καμμένου, στη 
συνάντηση του Συντονιστικού Φορέων Πάρου – Αντιπά-
ρου, πριν ένα μήνα στα γραφεία μας στη Βουλή.

1. Περιμένουμε από το δικηγόρο του Δήμου πρόταση 
για σχέδιο νόμου που αφορά το Κ.Υ. Πάρου, για να το κα-
ταθέσουμε στη Βουλή με τη συνεργασία και των υπόλοι-
πων αντιμνημονιακών κομμάτων.

2. Είναι απαράδεκτο το Κ.Υ. να έχει ελλείψεις ιατρικού 
προσωπικού και κυρίως παιδιάτρου. Θέμα για το οποίο 
ασχολούμαστε επισταμένα και ήδη υπάρχουν θετικές εν-
δείξεις για την εξέλιξή του.

3. Οι διακομιδές ασθενών βρίσκονται στο τέλος της επί-
λυσης και περιμένουμε αποτελέσματα για την οριστική 
τους λύση.

4. Η σημερινή οικονομική συγκυρία είναι αποτέλεσμα 
κακών επιλογών και υποδουλωτικών τάσεων της συγκυ-
βέρνησης. Εμείς έχουμε λύση και καλούμε τον κόσμο σε 
εγρήγορση για να πάρουμε πάλι την πατρίδα μας πίσω. Η 
Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες και είναι Έθνος – Κράτος. 
Όχι γεωγραφικός προσδιορισμός. Ξεκινήσαμε βεντέτα και 
θα την πάμε μέχρι τέλος. Δεν σταματάμε πουθενά γιατί: 
Είμαστε πολλοί, είμαστε Ανεξάρτητοι, είμαστε Έλληνες».

Το φασιστικό 
μόρφωμα 
της Χρυσής Αυγής

Μετά τις εκλογές το φασιστικό μόρ-
φωμα που λέγεται «Χρυσή Αυγή» 
προσπαθεί να «πατήσει πόδι» στο νησί 
μας. Αφού «είδαν πόρτα» από τους 
μαζικούς φορείς του νησιού και όσους 
παριανούς διαθέτουν κατάλληλους 
χώρους, με νύχια και με δόντια παλεύουν να κάνουν 
συγκέντρωση στη Πάρο.

- Αυτοί που νοσταλγούν τον Ρούντολφ Ες, τον Χίτ-
λερ και τους βασανιστές της χούντας.

- Αυτοί που ψηφίζουν νόμους στη Βουλή μαζί με τα 
άλλα κόμματα του συστήματος, και καταργούν τις Συλ-
λογικές Συμβάσεις Εργασίας, την Κοινωνική Ασφάλιση 
και κάθε έννοια εργασιακού δικαιώματος.

- Αυτοί που στήνουν γραφεία ευρέσεως εργασίας 
για να στέλνουν στους εργοστασιάρχες πάμφθηνους 
εργάτες με 16 και 18 ευρώ μεροκάματο, ανασφάλι-
στους και χωρίς δικαιώματα.

- Αυτοί που δεν λένε κουβέντα για τους εφοπλι-
στές που έχουν αφελληνίσει τα πληρώματα και κάνουν 
τη δουλειά τους με φτηνούς Ασιάτες και Αφρικανούς.

- Αυτοί που μπουκάρουν σε νοσοκομεία, συλλό-
γους και φορείς, ζητώντας λογαριασμό για το αν δίνεται 
εργασία ή κοινωνική αλληλεγγύη σε μετανάστες. 

- Αυτοί που σαπίζουν στο ξύλο ή δολοφονούν 
όποιον δεν κάνουν κέφι για την ιδεολογία, το χρώμα, τη 
καταγωγή ή το θρήσκευμα του.

Αυτοί οι δήθεν αντισυστημικοί πατριώτες, είναι 
γέννημα του ίδιου του συστήματος και των πιο 
σκοτεινών μηχανισμών του.

Οι μαζικοί φορείς του νησιού, οι σύλλογοι, τα σωμα-
τεία, οι εκπαιδευτικοί, η τοπική διοίκηση, κάθε λαϊκή 
οικογένεια, έχουν χρέος να ορθώσουν ανάστημα στα 
ανθρωπόμορφα φασιστοειδή. 

Να μην τους αφήσουμε να μπολιάσουν τα παιδιά μας 
με τις φασιστικές αντιλήψεις τους και πρακτικές, με το 
δηλητήριο του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Καταγγέλλουμε ταυτόχρονα την προβοκατόρικη 
ενέργεια τους, να γεμίσουν το νησί με τρυκάκια που εί-
χαν τον Άρη Βελουχιώτη και έγραφαν ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΜΕ-
ΛΙΓΑΛΑΣ στα γνωστά πλαίσια παραχάραξης της Ιστορί-
ας.

Πρέπει να το καταλάβουν. Είναι ανεπιθύμητοι 
στο νησί μας!

Κ.Ο.Β.  ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Κατασκευή 
πεζόδρομου

Ξεκίνησε η κατασκευή πεζοδρομίου σε τμήμα της Πε-
ριφερειακής Οδού Παροικιάς.

Συγκεκριμένα, ιδιώτης εργολάβος ξεκίνησε τις εργα-
σίες για τη σταδιακή κατασκευή πεζοδρομίου που ξεκι-
νάει από το ανθοπωλείο στη Διασταύρωση Περιφερεια-
κού έως και το Γυμνάσιο. 

Το έργο είναι αρχικού προϋπολογισμού 11.000 ευρώ 
και χρηματοδοτεί-
ται από το Τεχνικό 
Πρόγραμμα (ΣΑΤΑ) 
του Δήμου Πάρου. 
Τέλος, η κατασκευή 
πεζοδρομίου και 
σε άλλο μήκος του 
Περιφερε ιακού, 
αναμένεται να ξε-
κινήσει εντός του 
τρέχοντος έτους.

Παραεμπόριο
Κάθε χρόνο, αμέσως μετά τις γιορτές των Χριστου-

γέννων, το Παριανό εμπόριο περνούσε την περίοδο 
των ισχνών αγελάδων. Πλέον, οι ισχνές αγελάδες 
έχουν γίνει κανόνας και όλα δεί-
χνουν ότι ο άλλοτε μεγάλος οι-
κονομικός πνεύμονας (εμπόριο) 
του νησιού, περνάει τη χειρότε-
ρη εποχή του.

Το μνημόνιο χτύπησε -όπως 
όλα τα πράγματα δείχνουν- 
αρχικά τους νοικοκυραίους. 
Όποιος έχει σήμερα ακίνητο 
στενάζει και όποιος έχει δική 
του επιχείρηση προσπαθεί να σώσει ό,τι μπορεί να 
σώσει… Είναι φυσιολογικό ότι στην οικονομική κρί-
ση τα πρώτα που θα προσπαθήσει να κόψει από τον 
προϋπολογισμό του ο κάθε ένας είναι τα περίσσια 
και όχι τα άμεσα χρειαζούμενα. Αν και απ’ ό,τι έχω 
δει κλείνουν και επιχειρήσεις που ειδικεύονται στο 
εμπόριο τροφίμων.

Μία βόλτα στον άλλοτε εμπορικό δρόμο του παρα-
δοσιακού οικισμού ή στον Περιφερειακό Παροικιάς, 
θα πείσει και τον πλέον δύσπιστο για τις τραγικές 
ώρες που περνάει το Παριανό εμπόριο. Δίχως υπερ-
βολή σε πολλά σημεία των δύο προαναφερόμενων 
δρόμων, πιο πολλά είναι τα ξενοίκιαστα καταστήμα-
τα από όσα λειτουργούν. Και όσα όμως είναι ανοι-
χτά ένας Θεός γνωρίζει πως τα βγάζουν πέρα. Υπάλ-
ληλος (που τέτοια πολυτέλεια) και έτσι ατελείωτες 
ώρες μέσα στα καταστήματα οι ίδιοι οι μαγαζάτορες. 
Και αυτό ας πούμε ότι είναι το λιγότερο. Τα στατιστι-
κά αποδεικνύουν ότι η συντριπτική πλειοψηφία των 
καταστηματαρχών είναι ανασφάλιστοι. Και όταν γρά-
φουμε «συντριπτική πλειοψηφία», το εννοούμε μέχρι 
κεραίας. Μην αρχίσουμε τώρα να γράφουμε για την 
άλλη πονεμένη ιστορία με τις τράπεζες και τα δάνεια. 
Αν υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Πάρο, πάνω από 
ένα ποσοστό της τάξης του 20% των εμπόρων που 
μπορεί να λάβει δάνειο από τράπεζα, θα μου έκανε 
τρομερή εντύπωση. Οι όσες «ενέσεις» προσπάθησαν 
να γίνουν, είτε την περίοδο των εορτών, είτε των εκ-
πτώσεων, ήταν πανομοιότυπες στο αποτέλεσμά τους. 
Δηλαδή, μηδέν εις το πηλίκο. Τα όσα επιχειρούνται να 
γίνουν στο μέλλον από τους επιχειρηματίες με εκδη-
λώσεις κλπ για την τόνωση του εμπορίου είναι προς 
τη σωστή κατεύθυνση, αλλά και πάλι δεν γνωρίζουμε 
τι αποτελέσματα μπορούν να φέρουν.

Ας προσπαθήσουμε λοιπόν, να βρούμε κάποιες 
άλλες λύσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μεί-
ωση της αιμορραγίας του τοπικού εμπορίου. Και η 
πρώτη λύση δεν μπορεί να είναι καμία άλλη, εκτός 
από την πάταξη της μάστιγας του παραεμπορίου και 
στην Πάρο. Ήδη αντιλήφτηκα στους δρόμους τους 
πρώτους πλανόδιους πωλητές εμπορευμάτων. Κι-
νηματογραφικά περνάει μπροστά από τα μάτια μου 
η κατάσταση που θα δούμε όλοι μας τις ημέρες του 
Πάσχα. Θα πουλούν πλανόδιοι στους δρόμους οτιδή-
ποτε. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν αυτά.

Συνήθως κάνουμε ευχολόγια και συνήθως κά-
νουμε απολογισμό των όσων έχουν συμβεί με το 
παραεμπόριο στο τέλος του καλοκαιριού. Υπάρχουν 
σκέψεις, που όμως δε διαφέρουν σε τίποτα απ’ όσες 
έχουν γίνει και στο παρελθόν, περί ελέγχου στο λιμά-
νι κλπ. Όλα αυτά τα μέτρα κατά καιρούς ελάττωσαν 
το φαινόμενο, αλλά λύση δεν υπήρξε ποτέ. Το παραε-
μπόριο ζει και βασιλεύει στην Πάρο. Ο νόμος λύνει τα 
χέρια πλέον σε πολλούς και μεταξύ αυτών και στην 
αυτοδιοίκηση. Ακόμα, θα πρέπει να υπάρξει ενίσχυ-
ση στα μέτρα πρόληψης για την πάταξη του παραε-
μπορίου στο λιμάνι της Παροικιάς.

Το νησί για να τονώσει την οικονομία του πρέπει 
να διαφυλάξει το εμπόριο. Και για να διαφυλάξει το 
εμπόριο πρέπει να διαφυλάξουμε την ελεύθερη οι-
κονομία μέσα σε κανόνες που την διέπουν.  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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Μεγάλη 
αντιφασιστική συγκέντρωση

Μεγάλη αντιφαστιστική συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 
28/2 με αφορμή τη συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής. 

Η αντιφασιστική συγκέντρωση είχε προγραμματιστεί στην πλατεία Μ. Μαυρογέ-
νους και συγκέντρωσε μεγάλο όγκο διαδηλωτών από την Πάρο, αλλά και γειτονικά 
νησιά. Η συγκέντρωση σύμφωνα με τους παρατηρητές ήταν μία από τις μεγαλύτερες 
που έχουν γίνει στο νησί μας τα τελευταία χρόνια και υπήρξε έντονη η παρουσία 
νεολαίων.

Η συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής, πραγματοποιήθηκε σε κατάστημα της Παροι-
κιάς και σ’ αυτή έδωσαν το παρόν τρεις βουλευτές, καθώς και πολίτες από τα γύρω 
νησιά και την Πάρο.

Οι πρωτοφανείς εικόνες
Για πρώτη φορά στην Πάρο, υπήρξε μεγάλη παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, 

αλλά και ΜΑΤ! Οι σκηνές ήταν πρωτόγνωρες για το νησί μας, ενώ κυριολεκτικά οι 
δρόμοι πέριξ της πλ. Μαντώς και του λιμανιού, θύμιζαν σκηνικό που βλέπουμε στις 
τηλεοράσεις σε ανάλογες συγκεντρώσεις των Αθηνών. Δηλαδή, ΜΑΤ, οχήματα της 
Πυροσβεστικής, δεκάδες αστυνομικούς με πολιτική περιβολή κλπ.

Οι δυνάμεις της Αστυνομίας μεταφέρθηκαν κυρίως από την Αθήνα. Ακόμα, σύμ-
φωνα με σχέδιο των αστυνομικών αρχών είχαν απομακρυνθεί από την περιοχή οι 
μεταλλικοί σκουπιδοτενεκέδες (για να μην χρησιμοποιηθούν ως φράγματα σε ενδε-
χόμενα επεισόδια), καθώς και τα οχήματα από την πλατεία και τους γύρω δρόμους. 
Οι εντάσεις όμως ξεκίνησαν από πολύ νωρίς και συγκεκριμένα πριν την έναρξη της 
αντιφασιστικής διαδήλωσης. Έτσι, περίπου στις 5:30 το απόγευμα σημειώθηκε το 
πρώτο επεισόδιο μεταξύ διαδηλωτών και ΜΑΤ στο γεφυράκι της πλ. Μαντώς.

Η πορεία
Όπως γράψαμε η αντιφασιστική διαδήλωση ήταν πολύ μεγάλη σε συμμετοχή. Αφού 

έγιναν οι ομιλίες και εγκρίθηκαν δια βοής τα ψηφίσματα κάποιοι πρότειναν να γίνει 
πορεία προς την πλατεία Ζ. Πηγής (μέσω των στενών του παραδοσιακού οικισμού) 
και στη συνέχεια η πορεία να επιστρέψει διά μέσω της παραλιακής οδού και πάλι στην 
πλατεία Μαντώς.

Σημειώνουμε πως στην πορεία συμμετείχε αρκετός κόσμος που είχε μαζί του μικρά 
παιδιά. Το φως της μέρας πλέον είχε πέσει και το μόνο που υπήρχε ήταν οι λάμπες 
του δημοτικού φωτισμού. Στην αρχή της πορείας και όταν έφθασαν οι συγκεντρω-
μένοι στο ύψος του καταστήματος του κ. Δ. Μαύρη (Πατράκη), υπήρχαν δυνάμεις 
των ΜΑΤ που έφραζαν το δρόμο αριστερά προς την πλατεία Εκατονταπυλιανής, αφού 
μερικά μέτρα πιο πέρα από εκεί, είχε τη συγκέντρωσή της η Χρυσή Αυγή. Έτσι, το 
συγκεντρωμένο πλήθος συνέχισε την πορεία του προς το δρόμο που οδηγεί στην 
πλατεία Ζ. Πηγής. Αφού, πέρασαν την εκκλησία του Ταξιάρχη, -άγνωστο γιατί- η πο-
ρεία έστριψε στο στενό που βρίσκεται το «Μικρό καφέ».

Η «άλλη» πλευρά, η σύγκρουση
Στο κατάστημα που είχε τη συγκέντρωσή της η Χρυσή Αυγή, οι ομιλίες ήταν έτοιμες 

να ξεκινήσουν όταν ξαφνικά ένας βουλευτής του κόμματος ειδοποίησε ότι φθάνει 
προς τα εκεί η αντιφασιστική πορεία. Σχεδόν όλοι βγήκαν έξω από το μαγαζί και τότε 
αποκαλύφθηκε ότι πολλά μέλη της Χρυσής Αυγής είχαν μείνει έξω από την αίθουσα 

σε πέριξ στενά των δρόμων.
Οι δυνάμεις των ΜΑΤ βρί-

σκονταν στο δημοτικό πάρκινγκ 
πίσω από την Εκατονταπυλιανή 
και προς τον Περιφερειακό δρό-
μο. Ο δρόμος λίγο πριν το ξενο-
δοχείο «Γαληνός», είναι πολύ 
στενός και το τι ακριβώς έγινε 
μπορούν να πουν μόνο όσοι ήταν 
μπροστά στις συμπλοκές, που 
ευτυχώς δεν διήρκεσαν πολύ. 
Άλλοι λέγουν ότι οι διαδηλωτές 
της αντιφασιστικής πορείας κτυ-
πήθηκαν από αστυνομικούς με 
πολιτικά και άλλοι ισχυρίζονται 

ότι χτυπήθηκαν από μέλη της ομάδας περιφρούρησης της Χρυσής Αυγής. Όποια και 
αν είναι η πραγματικότητα, η αλήθεια είναι πως ευτυχώς που παρενέβησαν οι δυ-
νάμεις των ΜΑΤ, γιατί αλλιώς σε ένα τόσο στενό δρόμο και με μοναδικό φωτισμό τις 
λάμπες, πιθανό τα πράγματα να ήταν ανεξέλεγκτα. Τελικά, από τις συμπλοκές που 
ξέσπασαν είχαμε δύο τραυματίες της αντιφασιστικής πορείας, που μεταφέρθηκαν στη 
συνέχεια στο Κ.Υ. Πάρου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ
Ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ, σε δελτίο τύπου μεταξύ άλλων αναφέρει για τα γεγονότα:
«[...] Η συγκέντρωση αυτή ήταν πρωτοφανής σε συμμετοχή, παλμό και αγωνιστικό-

τητα. Πραγματοποιήθηκε σε δύσκολες συνθήκες, που προκλήθηκαν  από την παρου-
σία τριών διμοιριών των ΜΑΤ που με τρεις κλούβες έκαναν «απόβαση» και κατέλαβαν 
τη Πάρο, και από το κλίμα αστυνομοκρατίας και τρομοκρατίας που προσπάθησαν να 
επιβάλλουν. Στη πορεία που ακολούθησε, και ενώ από τους πολίτες δεν έγινε καμιά 
πρόκληση, γιατί απλά διαδήλωναν ειρηνικά φωνάζοντας συνθήματα, οι διαδηλωτές 
δέχθηκαν απρόκλητη επίθεση από τα ΜΑΤ και τους Παρακρατικούς Χρυσαυγίτες, που 
προστάτευαν. Δύο διαδηλωτές μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας με ανοιγμένα κεφάλια.  

Είναι αναγκαίο να βγάλουμε κάποια ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ.
- Καταρρίφτηκε ο Μύθος ότι η Παριανή Νεολαία είναι απαθής και βολεμένη. 
- Καταρρίφθηκε ο Μύθος ότι η Παριανή Νεολαία αλληθωρίζει προς τη ΧΑ. 
- Αποδείχθηκε ότι η Παριανή Κοινωνία είναι Δημοκρατική και έχει Αντιφασιστικές, 

Αντιναζιστικές και Αντιρατσιστικές ρίζες, που όταν βρουν τη κατάλληλη ευκαιρία ανθί-
ζουν.

- Αποδείχθηκε ότι οι Πολίτες της Πάρου αγκαλιάζουν τις κινητοποιήσεις που έχουν 
ξεκάθαρο στόχο και προοπτική. 

- Πραγματοποιήθηκε μια τεράστια πολιτική συγκέντρωση που κατάφερε να σπάσει 
τον φόβο, που κάποιοι έντεχνα προσπαθούν να επιβάλλουν. 

- Αποδείχθηκε ότι όταν η Νεολαία του Νησιού κινητοποιείται οργανωμένα, μπορεί να 
εμπνεύσει και να συσπειρώσει γύρω της ευρύτερες δυνάμεις και να συνδεθεί με την 
Κοινωνία, με τις προσδοκίες και τα όνειρα της.

- Φάνηκε ξεκάθαρα στην Κοινωνία, παρά την παραπληροφόρηση και την ένταση της 
τρομοκρατίας, ότι οι πραγματικοί τρομοκράτες είναι το Παρακράτος και οι Προστάτες 
του.

- Είναι κατανοητό πια, σε όλους τους Παριανούς, ότι ο Φασισμός, ο Ναζισμός, ο Ρα-
τσισμός, η Ξενοφοβία και η Μισαλλοδοξία, αντιμετωπίζονται, με ένα διαρκή αγώνα σε 
πολλά επίπεδα και με ένα καλά οργανωμένο μαζικό κίνημα.

Δεν θα σταθούμε στο εμετικό δελτίο τύπου της ΧΑ, στις ύβρεις και τις απειλές της 
ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ. Μας αρκεί ότι τα μέλη και οι φίλοι του ΣΥΡΙΖΑ συνέβαλαν στην επι-
τυχία της Συγκέντρωσης/Διαδήλωσης, και με την παρουσία τους έβαλαν ένα λιθαράκι 
στη δημιουργία αυτού του μεγάλου και πλατειού Αντιφασιστικού Μετώπου των Πολιτών 
που δημιουργείται στη Πάρο...».

Το ΚΚΕ
Με αφορμή τα όσα έγιναν η ΚΟΒ ΚΚΕ Πάρου, δημοσιοποίησε την παρακάτω ανα-

κοίνωση:
«Έχε το νου σου γονιέ, εργάτη, δάσκαλε. Στα παιδιά που πεινούν γιατί οι γονείς είναι 

άνεργοι... Στα παιδιά που κρυώνουν σε σπίτια χωρίς θέρμανση, χωρίς ηλεκτρικό... Είναι 
δική σου ευθύνη να τους δώσεις το παράδειγμα. Να τους δείξεις το δρόμο της πάλης, 
των ιδανικών, της ανθρωπιάς. Είναι δική σου ευθύνη να τους μάθεις να υψώνουν το 
ανάστημά τους. Δώσε τη μάχη σου να μην υποταχθούν στο καπιταλιστικό σύστημα που 
τα κατακρεουργεί.

Έχε το νου σου. Η Χρυσή Αυγή κάνει λέει «διάπλαση των παίδων». Ποτίζει δηλαδή 
τα παιδιά με το δηλητήριο του φασισμού, του ρατσισμού. Με ό,τι πιο μαύρο γέννησε 
το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. Επιχειρεί να «διαπλάσει» τέρατα. Να στρέφεται το ένα 
παιδί που πεινάει απέναντι στο άλλο παιδί που επίσης πεινάει. Μην επιτρέψεις να δηλη-
τηριάζουν το παιδικό μυαλό με ιδέες εχθρικές προς το λαό, ρατσιστικές, απάνθρωπες. 
Οι φασίστες τη δουλειά τους κάνουν. Κάνε και εσύ τη δική σου.

Πάλεψε. Και μίλα στα παιδιά. Για το δικαίωμά τους να έχουν αυτά που χρειάζονται, για 
το καθήκον τους να παλεύουν κόντρα στο άδικο, για το ότι μπορεί να υπάρξει καλύτερος 
κόσμος. Μάθε τους για τους όμορφους αγώνες του λαού μας.

Έχε το νου σου στο παιδί. Γιατί, αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα...».
Επίσης, σχετικές ανακοινώσεις εξέδωσαν και οι Οικολόγοι – Πράσινοι Νάξου, Πά-

ρου, Μικρών Κυκλάδων και ο σύλλογος των ιδιωτικών υπαλλήλων του νησιού μας.
Τέλος, μικροεντάσεις 

υπήρξαν και το επόμενο 
πρωί στο λιμάνι Παροικιάς, 
κατά την αναχώρηση με το 
πλοίο για Πειραιά, μεταξύ 
των βουλευτών της Χρυ-
σής Αυγής και πολιτών, 
αλλά και αστυνομικών. 
Σύμφωνα με καταγγελία 
αλλοδαπού πολίτη που δι-
αμένει στο νησί μας χτυπή-
θηκε από μέλη της Χρυσής 
Αυγής.
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Νέοι αγρότες
 Στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας», στη Νάουσα, δι-

εξήχθη την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, συνάντηση νέων 
αγροτών του νησιού μας.

Η συνάντηση συντονίστηκε από την ομάδα που είχε 
πάρει μέρος σε αποστολή στη Θεσσαλονίκη, όπου είχαν 
την ευκαιρία να επισκεφθούν την έκθεση «Ζοοtecnhia». 
Εκεί, είχαν πάρει μέρος σε διάφορες εκδηλώσεις και εί-
χαν ξεναγηθεί από την ΠΕΝΑ (Πανελλήνια Ένωση Νέων 
Αγροτών) στην παρουσίαση πετυχημένων πρακτικών 
νέων αγροτών.

Ο σκοπός της συνάντησης την περασμένη Κυριακή 
ήταν: α) να μοιραστούν με όλους τους παραγωγούς της 
Πάρου τις γνώσεις και εμπειρίες που απόκτησαν, και β) 
να προβούν στη σύσταση μιας ομάδας παραγωγών, κάτω 
από μια κοινή ομπρέλα αξιών και αντιλήψεων, που θα 
τους δώσει τη δυνατότητα να σχεδιάσουν και να υλοποι-
ήσουν με τον πιο αποδοτικό τρόπο την παραγωγή και τη 
διάθεση των προϊόντων τους.

Οι συζητήσεις που έγιναν ήταν ενθαρρυντικές και οι 
νέοι αγρότες εξέφρασαν την επιθυμία να απαλλαγούν από 
λανθασμένες πρακτικές του παρελθόντος και να βρουν 
λύσεις στα προβλήματα τους. Ακόμα, ενθαρρυντική ήταν 
η αντίληψη των νέων αγροτών όπως εκφράστηκε, κα-
θώς δεν θέλουν να δραστηριοποιηθούν αποσκοπώντας 
μόνο στο μέγιστο οικονομικό όφελος, άλλα και στην ανα-
βάθμιση των κοινωνικών σχέσεων, της αλληλεγγύης και 
της ποιότητας ζωής.

Έτσι, ενώ εκφράστηκαν τα μειονεκτήματα που υπάρ-
χουν για τη γεωργία στα νησιά μας που είναι η έλλειψη 
βασικών πόρων όπως το νερό και η αγροτική γη, εμφα-
νίστηκε να είναι κατανοητό ότι δεν θα είχε νόημα να στο-
χεύουν μόνο το μεγάλο όγκο παραγωγής, αλλά την πα-
ραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, κατά 
προτίμηση βιολογικής καλλιέργειας και ντόπιας προέ-
λευσης. Προϊόντα που θα μπορέσουν να γίνουν επώνυμα 
είτε με branding είτε με πιστοποιήσεις. 

Απάντηση του 
Προσκυνήματος 
στην ΚΕΠ

Με αφορμή δημοσίευμά μας την περασμένη εβδομά-
δα για συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου, 
λάβαμε από το Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατοντα-
πυλιανής, την παρακάτω επιστολή:

«Σέ δημοσίευμα τῆς Ἐφημερίδας «Φωνή τῆς Πάρου» 
(φύλλο 246/1-3-2013) μέ ἀφορμή τήν ἀνακοίνωση τῆς 
Κίνησης Ἐνεργῶν Πολιτῶν (Κ.Ε.Π.) Πάρου, ἀναφέρεται 
μεταξύ ἄλλων ὅτι στό Ἱερό Προσκύνημα τῆς Παναγίας 
Ἑκατονταπυλιανῆς ἔχουν τοποθετηθεῖ πλαστικά κουφώ-
ματα, μέ τήν φράση: «Καί ἀκόμα χειρότερα στό μνημεῖο 
τῆς Ἑκατονταπυλιανῆς ἔχουν τοποθετηθεῖ πλαστικά κου-
φώματα».

Ἡ πληροφορία αὐτή εἶναι πέρα γιά πέρα ἀναληθής. 
Οὐδέποτε τοποθετήθηκαν πλαστικά κουφώματα ἤ πα-
ράθυρα στόν Ἱερό Ναό τῆς Παναγίας Ἑκατονταπυλιανῆς. 
Πέρυσι, καί σέ ἀντικατάσταση τῶν φθαρμένων, τοποθε-
τήθηκαν λευκά ξύλινα παράθυρα κατά τήν ὁδηγία τῆς 2ης 
Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, τό ἔγγραφο τῆς ὁποί-
ας ὑπάρχει στό Ἀρχείο τοῦ Ἱεροῦ Προσκυνήματος.

Μιά ἐπιτόπια ἔρευνα πρίν ἀπό κάθε καταγγελτική ἀνα-
κοίνωση ἤ ἕνα ἀπλό τηλεφωνικό ἐρώτημα θά ἦταν πολύ 
χρήσιμο γιά τήν ἀποφυγή θορύβου καί ἀναστάτωσης στό 
λαό τῆς Πάρου. Ὅλοι μας σεβόμαστε καί ἀγαπᾶμε τό Ἱερό 
μας Προσκύνημα μέ τήν ζωντανή λειτουργική παρουσία 
17 αἰώνων καί πρώτιστα ἡ τοπική μας Ἐκκλησία.

ΕΚ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΟΣ».

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις

Ο ΧΟΝ (Χορευτικός Όμιλος Νάουσας) ξεκινάει 
τον εορτασμό των 25 χρόνων από την ίδρυσή του με 
μια μουσικοχορευτική παράσταση που θα παρουσιάσει 
το Σάββατο 16 Μαρτίου, στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νη-
ρέας», στη Νάουσα, στις 8 το βράδυ. Τίτλος της παρά-
στασης είναι «25 χορευτικά βήματα». Το πρόγραμμα θα 
περιλαμβάνει παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια 
από τη Μυτιλήνη, τη Σάμο, τα Μικρασιατικά παράλια, τα 
Κύθηρα και την Κεφαλονιά. Στην εκδήλωση θα συμμε-
τέχουν χορευτές από όλα τα τμήματα του ομίλου. Η εί-
σοδος για την παράσταση ορίστηκε στα 4 ευρώ.

Το Σάββατο 9 
και Κυριακή 10 
Μαρτίου, η θε-
ατρική ομά-
δα – παιδική 
σκηνή του 
Μουσικοχο-
ρευτικού Συ-
γκροτήματος 
Νάουσας, θα 
παρουσιάσει στην αίθουσά του, τη θεατρική παράσταση 
«Η λίμνη των κύκνων». Οι παραστάσεις θα ξεκινήσουν 
στις 6:30 το απόγευμα. Οι μικροί ηθοποιοί που συμμε-
τέχουν στην παράσταση είναι οι: Κλέϊντι Τσενάϊ, Αντυ 
Ζέγκου, Αντωνία Ταβανίδου, Διαμαντούλα Γιώργα, Πα-
ντελής Κορτιάνος, Ύλβι Ζυμπέρι, Ελένη Νικολοπούλου, 
Ντένις Μπιμπάι, Ειρήνη Παπαδοπούλου, Αντριάν Φρά-
κουλα, Σταυρούλα Τριπολιτσώτη, Κωστάντζα Ρούσσου, 
Πάουλα Μπιμπάι, Κατερίνα Σαμαλτάνη, Γεωργία Λέκκα, 
Σίσσυ Ταβανίδου, Σολωμία Αρσενίτς, Φερνάντο Σούτι, 
Νόρα Βολφ, Κάτια Βολφ, Άννα Θαλασσοχωρίτη, Ιωάν-
να Καρατζούνη, Δώρα Καρποδίνη, Ελένη Ξανθοπούλου 
και Εμμανουέλα Ξανθοπούλου. Τέλος, στις 24 Φεβρου-
αρίου, το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νάουσας, 
διοργάνωσε αποκριάτικη εκδήλωση αφιερωμένη στον 
παλιό ελληνικό κινηματογράφο.

Ο σύλλογος γυναικών «Αρηίς», και ο εκδοτικός 
οίκος «Λιβάνης», σε συνεργασία με το βιβλιοπωλείο 
«Πολύχρωμο», με αφορμή την ημέρα της γυναίκας θα 
παρουσιάσουν το Σάββατο 9 Μαρτίου, στην αίθουσα 
«Paros Rock», στο ποτάμι της Παροικιάς, το βιβλίο «Να 
τολμάς, να αγαπάς, να ζεις». Παρούσα θα είναι η συγ-
γραφέας του βιβλίου κ. Έλσα Φαράζη. Μετά την παρου-
σίαση του βιβλίου θα ακολουθήσει μουσική εκδήλωση 
με την τραγουδίστρια Χρυσούλα, που θα συνοδεύσει 
στην κιθάρα ο Μαν. Κουταλίδης.

«Νοιάσου 
για το Νερό»

Δίκτυο εθελοντών για την προστασία των υγρότοπων 
της Πάρου εγκαινιάζει το WWF Ελλάς.

Οι 10 υγρότοποι της Πάρου, περιοχές ιδιαίτερης πε-
ριβαλλοντικής, κοινωνικής και οικονομικής αξίας, τίθε-
νται υπό την προστασία των πολιτών του νησιού, μέσα 
από το Δίκτυο Εθελοντών που θέτει σε λειτουργία το 
WWF Ελλάς. 

Το έντονο ενδιαφέρον της τοπικής κοινωνίας και των 
αρμόδιων φορέων να στηρίξουν δράσεις προστασίας 
των υγρότοπων, οδήγησε το WWF Ελλάς να επεκτείνει 
στην Πάρο το εθελοντικό πρόγραμμα για την παρακο-
λούθηση της κατάστασης των υγρότοπων που ήδη υλο-
ποιείται στην Κρήτη από το 2011. Σε δύο μόλις χρόνια 
δραστηριοποίησης του Δικτύου στην Κρήτη, σημαντικός 
αριθμός εθελοντών έχει αναλάβει να επισκέπτεται και 
να παρακολουθεί συστηματικά τους υγρότοπους του 
νησιού, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συμβολι-
κές δράσεις προβολής και προστασίας (παρουσιάσεις, 
οριοθετήσεις, καθαρισμοί, ξεναγήσεις), σε συνεργασία 
με περισσότερους από 25 φορείς και συμμετοχή τουλά-
χιστον 1.500 ατόμων. 

Επιπλέον, μέσω του Δικτύου Παρακολούθησης έχουν 
σταλεί πάνω από 50 ερωτήματα και αναφορές σε αρ-
μόδιες υπηρεσίες και φορείς της Κρήτης, ενεργώντας 
έτσι άμεσα για την αποτροπή της υποβάθμισης. «Χρη-
σιμοποιώντας τα ερευνητικά δεδομένα του πολυετούς 
προγράμματος του WWF Ελλάς «Προστασία των Νη-
σιωτικών Υγρότοπων της Ελλάδας», την εμπειρία του 
Δικτύου Παρακολούθησης Υγρότοπων της Κρήτης, το 
νομικό πλαίσιο (Νόμος για τη Βιοποικιλότητα, προε-
δρικό διάταγμα για την προστασία μικρών νησιωτικών 
υγρότοπων) αλλά και τη δύναμη που έχει η τοπική κοι-
νωνία για να προστατεύσει τους υγρότοπους των νη-
σιών της, απευθύνουμε ανοιχτό κάλεσμα σε όλους τους 
ενεργούς πολίτες και φορείς της Πάρου να μας υποστη-
ρίξουν δυναμικά, συμμετέχοντας στο Δίκτυο», δήλωσε 
ο Θάνος Γιαννακάκης συντονιστής του προγράμματος 
«Προστασία των Νησιωτικών Υγρότοπων της Ελλάδας». 

Το Δίκτυο για την Παρακολούθηση της Κατάστασης 
των Υγρότοπων της Κρήτης, το οποίο επεκτείνεται πλέ-
ον σε Πάρο και Λέσβο, υλοποιείται με την υποστήριξη 
του Συστήματος της Coca-Cola στην Ελλάδα στo πλαί-
σιο του περιβαλλοντικού προγράμματος «Αποστολή 
Νερό». Το πρόγραμμα «Αποστολή Νερό» σχεδιάστηκε 
το 2006 και υλοποιείται, στο πλαίσιο της δέσμευσης του 
Συστήματος της Coca-Cola για την υπεύθυνη διαχείριση 
των φυσικών πόρων και των πρώτων υλών για τη δια-
σφάλιση μιας βιώσιμης ανάπτυξης. Με άξονα το σύνθη-
μα «Νοιάσου για το Νερό», το πρόγραμμα «Αποστολή 
Νερό» στοχεύει στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση 
όλων των Ελλήνων σχετικά με την υπάρχουσα κατάστα-
ση και τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων ενώ 
παράλληλα από το 2008, με στόχο την άμβλυνση του 
προβλήματος της λειψυδρίας στα νησιά των Κυκλάδων, 
τοποθετεί συστήματα «Συλλογής Ομβρίων Υδάτων».

WWF Ελλάς

Μονάδες παραγω-
γής πόσιμου νερού

Η ΔΕΥΑ Πάρου, θα εγκαταστήσει τρεις μικρές μονάδες 
παραγωγής πόσιμου νερού, με τη μέθοδο της αντίστροφης 
όσμωσης - χωρίς χημικές ουσίες.

Η συγκεκριμένη μέθοδος παραγωγής πόσιμου νερού 
θεωρείται εξαιρετικά πρωτοπόρα. Ταυτόχρονα το συγκε-
κριμένο πρόγραμμα εκτός από τα αδιαμφισβήτητα περι-
βαλλοντικά οφέλη, συμβάλλει άμεσα στη δραστική μείωση 
της κατανάλωσης των τεραστίων ποσοτήτων πλαστικών 
φιαλών και στην εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα με 
τα χαρακτηριστικά κάθε μονάδος, με την παραγωγή και 
διάθεση νερού 4 κυβικών μέτρων, γίνεται εξοικονόμηση 
2.500 φιαλών ημερησίως. Το χρηματικό αντίτιμο για την 
παροχή 10 λίτρων νερού θα είναι 0,20 ευρώ, με σκοπό την 
κάλυψη των λειτουργικών τους εξόδων.

Οι μονάδες θα τοποθετηθούν στη Παροικιά, Αγκαιριά και 
Αρχίλοχο, ενώ η εγκατάστασή τους αναμένεται να ξεκινή-
σει το προσεχές διάστημα και να έχει ολοκληρωθεί έως 
τον Ιούνιο.
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Τρελό δούλεμα!
Ζητάμε ΕΚΑΒ, μας στέλνουν δαχτυλογράφους!  

Το Ελληνικό Κράτος στις ενέργειές του είναι ικανό να ξεπεράσει τη φαντασία κάθε 
πολίτη.

Όμως αυτό που έγινε προ ημερών βγάζει έξω από τα ρούχα του κάθε σκεπτόμενο 
πολίτη. Συγκεκριμένα, οι υποσχέσεις που ξεπερνούν το τελευταίο χρονικό διάστημα 
οτιδήποτε άλλο γνωρίζαμε, φαίνεται ότι κάποια κυβερνητικά στελέχη τις χρησιμοποι-
ούν προκειμένου να κάνουν μικροπολιτική!

Η είδηση
Με ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 21 Φεβρουαρίου (ΦΕΚ Β’ 386/21/2/2013), έγινε 

γνωστό ότι στην Πάρο μετατίθενται τρία άτομα προκειμένου να υπηρετήσουν ο ένας 
στο ΕΚΑΒ και οι άλλοι δύο στην Αστυνομία. Η είδηση φάνηκε αρχικά πολύ θετική και 
όλοι σκέφθηκαν ότι έστω και αργά η Ελληνική πολιτεία θυμήθηκε τη νησιωτικότητα 
και επιτέλους στελεχώνει τις υπηρεσίες της.

Η αλήθεια
Οι υπάλληλοι που θα έρθουν στην Πάρο, για να αναλάβουν υπηρεσία στις δύο υπη-

ρεσίες ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ! Και αυτό διότι πρό-
κειται για υπαλλήλους διοικητικούς, που είναι σε διαθεσιμότητα από άλλες υπηρεσί-
ες. Είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΙΔΑΧ ΔΕ, των ειδικοτήτων Διοικητικού, Διοικητικού 
− Λογιστικού, Διοικητικού − Οικονομικού, Διοικητικών γραμματέων και παρεμφερών 
ειδικοτήτων. Είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα, λόγω κατάργησης θέσεων.

Έτσι, σύμφωνα με το ΦΕΚ «[…] Καλούνται οι ως άνω υπάλληλοι, εντός προθεσμίας 
είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, όπως υποβάλουν, στη Διεύθυνση Διοικητικού/Προσωπικού της υπηρεσίας στην 
οποία κατείχαν οργανική θέση, Αίτηση - Δήλωση προτίμησης θέσεων, καθώς και τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία τυχόν δεν περιλαμβάνονται στα προσωπικά τους 
μητρώα».

Ας δούμε και τη συνέχεια του ΦΕΚ (δώστε προσοχή στα έντονα γράμματα): «Οι 
φορείς που υπέβαλαν αίτημα για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών τους 
και ο αριθμός των υπαλλήλων που θα διατεθεί σε κάθε φορέα, αναφέρονται ανά διοικη-
τική μονάδα και έδρα, στο συνημμένο πίνακα, μετά την αξιολόγηση του Τριμελούς Συμ-
βουλίου του άρθρου…». Δηλαδή, π.χ. το ΕΚΑΒ (που χρειάζεται συμπλήρωση θέσεων 
στους διασώστες), ζήτησε διοικητικό προσωπικό! Και αν αυτό, έχει μία δικαιολογία 
π.χ. στην Αθήνα, ότι μπορεί να αποδεσμευτούν πιθανά διασώστες που υπηρετούν 
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σε γραφεία, στην Πάρο και σε τόπους 
σαν το δικό μας τι σχέση μπορούν να 
έχουν; Και αυτό γιατί…

…Η πραγματικότητα
Στο ΕΚΑΒ Πάρου, ο υπάλληλος που 

θα τοποθετηθεί ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΤΙ-
ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. Αυτό διότι:

α) Το ΕΚΑΒ Πάρου, δεν έχει καν 
πρωτόκολλο. (Άρα, δαχτυλογράφος 
– υπάλληλος γραφείου δεν χρειάζε-
ται).

β) Το ΕΚΑΒ Πάρου, δεν έχει καν 
τηλεφωνικό κέντρο. (Άρα, ούτε τη-
λεφωνητής χρειάζεται).

γ) ΤΟ ΕΚΑΒ Πάρου, δεν έχει 
φαξ, δεν έχει εισερχόμενη ή εξερ-
χόμενη αλληλογραφία. (Άρα, ούτε 
εδώ μας χρειάζεται διοικητικό προ-
σωπικό).

Πάμε τώρα και στη μοναξιά που θα 
νιώσει ο διοικητικός υπάλληλος του 
ΕΚΑΒ και θα τον δείτε να τριγυρνάει μόνος του πολλές φορές γύρω από το Κ.Υ. Πά-
ρου, στο προσεχές διάστημα… Και αυτό διότι: Οι διοικητικοί υπάλληλοι σε ανάλογες 
υπηρεσίες εργάζονται πρωινές ώρες. Μόνο που στην Πάρο, το ΕΚΑΒ, δε λειτουρ-
γεί καθημερινά το 
πρωί, καθώς ως 
γνωστό δεν βγαί-
νουν οι βάρδιες. 
Άρα, ο διοικητι-
κός υπάλληλος 
κάποιες μέρες 
της εβδομάδας θα 
βρίσκει κλειστό 
το γραφείο του 
ΕΚΑΒ και δεν θα 
έχει καν στέγη ή κάθισμα για να καθίσει! Αυτά, τα περίεργα, αλλά εντελώς Ελ-
ληνικά κατορθώματα προφανώς μόνο στη χώρα μας μπορούν να συμβούν. Και όλα 
αυτά σε εποχή σκληρής οικονομικής λιτότητας. 

Τέλος, ο διοικητικός υπάλληλος που έρχεται για το ΕΚΑΒ, προφανώς και δεν μπο-
ρεί να αποσπαστεί σε κάποια άλλη εργασία στο Κέντρο Υγείας. Δεν μπορεί δηλαδή, να 
κάνει ούτε χρέη θυρωρού, αφού πολύ απλά ανήκει στη δύναμη του ΕΚΑΒ και όχι στο 
Νοσοκομείο Σύρου. Τόσο απλά.

Λάθος;
Πολλοί διαβάζοντας το ρεπορτάζ μας να πιστέψουν ότι πρόκειται για άλλη μία περί-

πτωση «αποθέωσης» της Ελληνικής γραφειοκρατίας. 
Ψάχνοντας όλες αυτές τις μέρες να καταλάβουμε τι έχει γίνει διαπιστώσαμε ότι η 

υπόθεση μυρίζει από χιλιόμετρα μακριά μικροπολιτική. Δηλαδή, η τριτοκομματική 
κυβέρνηση διά της υπογραφής του υπουργού διοικητικής μεταρρύθμισης (από με-
ταρρύθμιση άλλο τίποτα) και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κ. Αντώνιος Μανιτάκης, 
προσπάθησε από το παράθυρο να «βολέψει» 2.427 υπαλλήλους που ήταν σε δια-
θεσιμότητα, σύμφωνα με το Ν.4093/2012 (Έγκριση Μεσο-
πρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-
2016). Τόσο απλό είναι το θέμα. Μικροπολιτική κάνουν. 

Επίσης, στο ΕΚΑΒ (που με την προσθήκη του διοικητικού 
υπαλλήλου στην Πάρο, θα μας λένε και για αύξηση προσω-
πικού…), νέος διοικητής ανέλαβε ο κ. Δημήτρης Παπαγιανί-
δης. Ο κ. Παπαγιανίδης είναι απόστρατος αντιναύαρχος και 
φυσικά πολιτευτής της ΝΔ στη Λέσβο. 
Το ιδιωτικό ΕΚΑΒ

Οι διακομιδές και επισήμως πλέον μπορούν να γίνονται 
και από ιδιωτικές εταιρείες.

Σύμφωνα με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (αρ. 
φύλλου 10358 στις 27/9/2012), μπορεί ο ενδιαφερόμενος 
επαγγελματίας να συστήσει παρόμοια εταιρεία με μετοχικό 
κεφάλαιο 12000 ευρώ! 

Μετά τη σύσταση της εταιρείας μπορεί να μεταφέρει 
ασθενείς και τραυματίες με ασθενοφόρα οχήματα ιδιόκτητα 
ή μισθωμένα, στελεχωμένα με επαγγελματίες διασώστες 
– πληρώματα ασθενοφόρου κλπ από και προς οποιοδήπο-
τε νοσηλευτικό ίδρυμα ή υγειονομικό σχηματισμό, εντός 
και εκτός Ελλάδας.

Ακόμα, μπορεί να πραγματοποιεί οργάνωση και εκτέλεση 
αεροδιακομιδών ασθενών και τραυματιών εντός και εκτός 

Ελλάδας. Επίσης, να παρέχει ια-
τρικές και νοσηλευτικές υπηρε-
σίες κατ’ οίκον σε περιστατικά 
ασθενών, πρώτες βοήθειες, αντι-
μετώπιση έκτακτων περιστατικών 
κλπ. Τέλος, μπορεί να παρέ-
χει ιατρικές και νοσηλευτικές 
υπηρεσίες στον τόπο του συμ-
βάντος, καθώς και προνοσο-
κομειακής φροντίδας κατά τη 
διακομιδή.

Με λίγα λόγια άνοιξε ο δρόμος 
για ιδιωτικό ΕΚΑΒ, αφού πλέον 
έχουν το δικαίωμα να μεταφέρουν 
ασθενή και σε δημόσιο νοσοκο-
μείο, αφού ως τώρα οι ασφαλι-
στικές εταιρείες που πρόσφεραν 
παρόμοιες υπηρεσίες μετέφεραν 
ασθενείς μόνο σε συμβεβλημένα 
ιδιωτικά θεραπευτήρια. Και τέλος, 
και κυριότερο, έχουν πλέον το δι-
καίωμα οι ιδιωτικές εταιρείες που 
κάνουν διακομιδές να πηγαίνουν 

και σε τροχαία ατυχήματα. Όλα αυτά μόνο τυχαία δεν πρέπει να εκληφθούν. Η πλήρη 
απαξίωση του ΕΚΑΒ θα φέρει σε κάθε τόπο ανάλογες ιδιωτικές εταιρείες.

Το προσωπικό
Για να στε-

λεχωθούν οι 
π α ρ α π ά ν ω 
εταιρείες μόνο 
δύσκολο δε φαί-
νεται. Απεναντί-
ας είναι εύκολο 
και μάλλον με 
πολύ μικρότε-

ρους μισθούς από το ΕΚΑΒ. Εκτός λοιπών των χιλιάδων αδιόριστων απόφοιτων των 
σχολών ΕΚΑΒ, υπάρχουν πλέον και οι ταχύρρυθμες εκπαιδεύσεις…

Συγκεκριμένα, τέτοια εκπαίδευση που είναι διάρκειας μόλις 20 ωρών, προσφέρεται 
και στο νησί μας. Αρκετοί είναι αυτοί οι σύλλογοι που και φέτος προσέφεραν ανάλο-
γα προγράμματα στους συμπολίτες μας, αντί 50 ευρώ. Τα προγράμματα αυτά –που 
δεν έχουν καμία σχέση με την εκπαίδευση των διασωστών του ΕΚΑΒ- διεξάγονται 
από πιστοποιημένους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Όποιος παρα-
κολουθήσει τα σεμινάρια αποκτά πιστοποιητικό εκπαίδευσης με ισχύ για 5 χρόνια! Η 
ιδιωτικοποίηση στην υγεία δεν έρχεται. Ήρθε!

Παραίτηση Τσιργή
Την παραίτησή του υπέβαλε ο κ. Δημήτρης Τσιργής, από διοικητής των συνενωμέ-

νων νοσοκομείων Σύρου και Νάξου, την Τρίτη 5 Μαρτίου.
Σε δημόσιες δηλώσεις υποστήριξε ότι θεώρησε χρέος του να παραιτηθεί «για λό-

γους που είχαν ξεπεράσει τα τεκμηριωμένα όρια της ασφάλειας παρεχόμενων υπη-
ρεσιών», όπως υποστήριξε. Ακόμα είπε: «Έχουν παραβιαστεί 
εκείνα τα όρια που είχαμε θέσει για την ασφάλεια των εργαζομέ-
νων. Έχουμε οδηγηθεί σε αδιέξοδα πραγματικά με τις ελλείψεις 
ανθρώπινου, επιστημονικού και ιατρικού δυναμικού». Πάντως, 
εδώ και εβδομάδες ψιθυριζόταν ότι ο κ. Τσιργής, μετρούσε 
μέρες στη θέση του διοικητή και ήδη έχουν ακουστεί ονόματα 
για την αντικατάστασή του. 

Κ.Υ. Πάρου
Με νέα της ανακοίνωση η τοπική ΝΔ για το Κ.Υ. Πάρου, 

υποστηρίζει τα εξής:
«Λόγω πολλών ερωτήσεων από συμπολίτες μας για τους εκ 

περιτροπής παιδιάτρους, ΤΩΝ 15 ΗΜΕΡΏΝ που είχε δεσμευ-
θεί η 2ης ΔΥΠΕ η  Τ.Ο. Πάρου - Αντιπάρου της Νέας Δημοκρα-
τίας είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την στελέχωση 
του Κέντρου Υγείας Πάρου με δύο επικουρικούς Ιατρούς (παι-
δίατρο και ορθοπεδικό) σε λίγες ημέρες ώστε να πλαισιώσουν 
τους νέους, γυναικολόγο, καρδιολόγο, παθολόγο, που έστειλε 
το υπουργείο προ 3μήνου».

Σημειώνουμε πάντως, ότι ο παιδίατρος που ήταν να κάνει 
την εμφάνισή του από 1 έως 15 Μαρτίου, έως και την ώρα που 
έκλεισε η ύλη της εφημερίδας μας (Τετάρτη 6 Μαρτίου), δεν 
είχε κάνει την εμφάνισή του. Σύμφωνα με πληροφορίες πήρε 
αναρρωτική άδεια… 

Έχουν παραβιαστεί εκείνα τα όρια που είχαμε θέσει 
για την ασφάλεια των εργαζομένων.  

Έχουμε οδηγηθεί σε αδιέξοδα πραγματικά με 
τις ελλείψεις ανθρώπινου, επιστημονικού 

και ιατρικού δυναμικού



Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις Παρασκευή 8 Μαρτίου 201310

Προβληματι-
σμός!

Δεν ξέρω που 
φτάσαμε ή που 
κάποιοι θέλουν 
να μας φτάσουν.

Μία Πάρος, 
ειρηνική αν-
θρώπινη, του-
ριστική, φιλόξε-
νη που άφησε 
τις καλύτερες 
εντυπώσεις στο 
ναυάγιο του 
«Σαμίνα», έφτασε στα πρόθυρα «εμφυ-
λίου».

Όταν άκουσα ότι ήρθαν 3 κλούβες με 
ΜΑΤ προβληματίστηκα, είπα δεν είναι 
ανάγκη, δεν χρειάζεται η Πάρος μας, 
αστυνομοκρατία. Δυστυχώς διαψεύ-
στηκα! Τώρα έχουμε μεταφερόμενους 
δημοκράτες, μεταφερόμενους πατριώ-
τες και μεταφερόμενους αστυνομικούς

Εμείς τι είμαστε;
Δεν μπορούμε να τα βρούμε;
Δεν μπορούμε να διαφυλάξουμε τον 

τόπο μας;
Δεν μπορούμε να διαφυλάξουμε την 

ειρήνη μας, τον τουρισμό μας (Η Πάρος 
δυστυχώς μας έχει εκπλήξει δυσάρε-
στα τελευταία. Δεν χρειαζόμαστε και 
εμφύλιο).

Σκέπτομαι τι θα κάναμε εάν δεν 
υπήρχαν τα ΜΑΤ και η αστυνομία  όταν 
οι  ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ (με τους εκτός ΠΑ-
ΡΟΥ μαζί, συναντούσαν τους ΠΑΤΡΙΩ-
ΤΕΣ με τους εκτός ΠΑΡΟΥ, ΚΑΙ ΕΙΧΑΜΕ 
ΘΥΜΑΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ έξω από το 
μαγαζί που έκοβε την πίτα της η Χρυσή 
Αυγή). Ποιος θα σταματούσε τη ΒΕ-
ΝΤΕΤΑ μετά των παιδιών μας.

Ο Δήμος Πάρου! Τα κόμματα! Εμείς!
Σαν πολίτης της Πάρου και Παριανός 

με παιδιά πρέπει ως μέρος ενός συνό-
λου που αγαπά την Πάρο, να σταματή-
σουμε κάτι τέτοιο. Να αφήσουμε εκτός 
Πάρου αυτούς που εκστρατεύουν στην 
Πάρο, για το καλό μας, ας πάνε να τσα-
κωθούν αλλού, να διαφυλάξουμε τον 
τόπο μας πάση θυσία.

Ας μπει μπροστάρης ο Δήμος και 
όλοι μαζί για μία ΠΑΡΟ ΕΙΡΗΝΙΚΗ – 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΓΙΑ ΝΑ 
ΜΕΓΑΛΩΣΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΙΑΝΑ ΠΑΙΔΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΚΑΚΕΣ ΕΠΙΡΡΟΕΣ.

Αυτά δεν τα γράφω για να γράψω 
κάτι, αλλά  για να προλάβουμε δυσάρε-
στες καταστάσεις.

Κ. Ροδίτης
Πολίτης της Πάρου

Νέος Αστυνομικός 
Δ/ντης Ν. Αιγαίου

Με τις κρίσεις που έγιναν την περασμένη εβδομάδα 
στην Ελληνική Αστυνομία, προέκυψε και αλλαγή φρου-
ράς στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου.

Έτσι, αποχώρησε ο κ. Ευθύμιος Λυγιδάκης, που μετα-
τέθηκε στο Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας.

Νέος Αστυνομικός Διευθυντής Νοτίου Αιγαίου, ανα-
λαμβάνει ο προαχθείς ως ταξίαρχος, κ. Αλέξανδρος 
Αποστολάκης, που υπηρετούσε στη Διεύθυνση Αστυ-
νομίας Πειραιά.

Έργο Βίου 
και Πάλης…

Μία ταμπέλα στο χώρο της Παναγίας, στα Κελιά στις 
Λεύκες, γράφει: «έργο βίου πάλης των Λευκιανών, 
πρωτοστατούντος Νικολάου Χ. Παντελαίου».

Είναι κοινό μυστικό πως αν δεν υπήρχε ο κ. Ν. Παντε-
λαίος (Ράφτης), κάποια πράγματα στο αρχαιότερο μο-
ναστήρι της Πάρου, (Υπαπαντή του Κυρίου), δεν θα ήταν 
όπως τα βρήκαν στη γιορτή της 2 Φεβρουαρίου, όσοι 
Λευκιανοί ανηφόρισαν στην Παναγία στα Κελιά.

Το μοναστήρι είναι από τον 15ο αιώνα και ανακατα-
σκευάστηκε το 1975. Η Υπαπαντή του Κυρίου είναι μια 
Δεσποτική εορτή της Χριστιανοσύνης, σε ανάμνηση της 
έλευσης του μικρού Χριστού από τους γονείς του στον 
Ναό των Ιεροσολύμων και της υποδοχής του από τον 
πρεσβύτη ιερέα Συμεών. 

Το αρχαιότερο μοναστήρι της Πάρου, χτίστηκε τον 15ο 
αιώνα την εποχή της Φραγκοκρατίας από τον Λευκιανό, 
Φιλόθεο Ραγκούση. Βρίσκεται στη βορειοδυτική πλευ-
ρά των Λευκών, στο υψηλότερο σημείο του δάσους. Η 
εκκλησία είναι δίκλητη καμαροσκέπαστη κει έχει μονό-
τονο καμπαναριό με καμπάνα. Τέλος, η Παναγία λέγεται 
και Φλεβαριώτισσα γιατί γιορτάζει στις 2 του Φλεβάρη.

Θέατρο 
στη Νάουσα

Η θεατρική παράσταση «η σονάτα του σεληνόφωτος», 
του Γιάννη Ρίτσου, για τεχνικούς λόγους, αλλάζει τόπο 
και ώρα έναρξης.

Συγκεκριμένα, η παράσταση σε σκηνοθεσία Μο-
σχούλας Κοντοσταύλου - Δήμητρας Σοφιανού, με την 
Μοσχούλα Κοντοσταύλου και τον Βασίλη Ποταμιάνο, 
με αφορμή την εκδήλωση που οργανώνει ο Σύλλογος 
Γυναικών Νάουσας, για την «ημέρα της Γυναίκας», θα 
δοθεί σήμερα (8/3) στις 7:30 το βράδυ, στην αίθουσα 
του ΑΜΕΣ «Νηρέας».

Σημειώνουμε, ότι η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοι-
νό.

Στα σκουπίδια 
της ιστορίας

Συνέβησαν πολλά την τελευταία εβδομάδα στο 
νησί. Ίσως μερικοί τα θεωρήσουν για γέλια, ίσως 
άλλοι για κλάματα! 

Δυστυχώς όμως όλα αυτά μας οδηγούν σταθε-
ρά στον πλήρη εξευτελισμό μας σαν πολίτες, στον 
εμπαιγμό και την απαξίωση. Οι κυβερνώντες συ-
νεχίζουν να υλοποιούν τα σχέδιά τους σε βά-
ρος της Πατρίδας μας και ο καιρός περνά δίχως ελπίδα και προο-
πτική… Ο υπουργός Δένδιας βρίσκει πάντοτε και μια ευκαιρία, (προχθές 
η Χρυσή Αυγή), για να υλοποιεί το σχέδιο τρομοκράτησης των πολιτών, 
που αν δεν «υποταγούν» τους περιμένει η… καταστολή, η σύλληψη και 
η φυλάκιση, συνεπικουρούμενος από τον επικίνδυνο Στουρνάρα. Βέ-
βαια πάντα υπάρχουν και αυτοί που «τσιμπάνε» λόγω απειρίας, 
ανικανότητας ή πολιτικού αδιεξόδου και στρώνουν «βούτυρο και 
ψωμί» του υπουργού!..

Από την άλλη, κάποιοι τοπικοί «παράγοντες» συνεχίζουν το «θεάρε-
στο» έργο τους, πιστεύοντας ηλιθιωδώς, σαν επιβάτες της πρώτης θέ-
σης, ότι δεν θα έχουν την ίδια τύχη με τους φτωχούς και εξαθλιωμένους 
επιβάτες της τρίτης θέσης, όταν βουλιάξει ο Τιτανικός της Πατρίδας μας… 
Κατά τα άλλα δεν χάνουν την ευκαιρία, σαν γλοιώδεις οσφιοκάμπτες 
της εκάστοτε εξουσίας, να βάζουν ένα ακόμα καρφί στην απαξίωση 
και την κοροϊδία των συμπολιτών τους. Πάντως, την προηγούμενη εβδο-
μάδα, μπορεί κάποιοι από εμάς να ζούμε στο σκοτάδι της ΔΕΗ, αλλά ο 
υπουργός φρόντισε, με δεκάδες αστυνομικούς και μηχανοκίνητα μέσα, 
να νιώσουμε… ασφαλείς! Για όλα αυτά θα μιλήσουμε σε προσεχές ση-
μείωμά μας.

Βαριά η σκιά τους εγκλήματος πάνω από την Πατρίδα μας… Το έγκλη-
μα κατά των πέντε φοιτητών στη Λάρισα, ζητά επιτακτικά τους ενόχους.

Στη χώρα του Αριστοτέλη, ούτε καν η ανθρώπινη ζωή δεν είναι δι-
ασφαλισμένη ή καλύτερα θυσιάζεται από τους πολιτικούς και οικονο-
μικούς εγκληματίες. Το σχέδιο «σωτηρίας» της χώρας, έχει σαν 
στόχο τον ηθικό και σωματικό θάνατο των Ελλήνων… Σε δημο-
σίευμά μας είχαμε σχολιάσει την ηλίθια και εγκληματική συμπεριφορά 
Στουρνάρα, όσον αφορά την πολιτική του στα καύσιμα και είχαμε καταγ-
γείλει την εθνοκτόνο αυτή πολιτική. Δυστυχώς τα αποτελέσματα ήρθαν 
πολύ γρήγορα… Πολιτική που βαρύνει όχι μόνο το θλιβερό υπουργό, 
αλλά και τους τρείς  συνενόχους που κυβερνούν σήμερα τη δύσμοιρη 
χώρα μας. Δεν μπορείς ροζ Πρόεδρε Κουβέλη να σφυρίζεις αδιάφορα 
και με κροκοδείλια δάκρυα να λυπάσαι για το επιτελούμενο έγκλημα… Η 
θέση που σου αρμόζει είναι εκεί, δίπλα στο Βενιζέλο, και θα έπρεπε να 
ξανασκεφτείς την πρόταση του λιπαρού «ηγέτη»… Κι όμως οι ανήθικοι 
«πολιτικοί», οι ηθικοί αυτουργοί του εγκλήματος, έχουν το θράσος και 
σήμερα να προκαλούν… Κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν πως πίσω από 
ένα έγκλημα και το φυσικό αυτουργό του-που μπορεί να είναι και ένα 
ατύχημα- αν δεν υπάρχει ο ηθικός αυτουργός, έγκλημα δεν μπορεί να 
τελεστεί! Και τολμούν οι γελωτοποιοί-εγκληματίες, τύπου Γεωργιάδη-
Τζίμερου, να χαχανίζουν και να εμπαίζουν τους Έλληνες ότι τάχα «δεν 
τους δίδαξαν στο σχολείο τις επικίνδυνες συνέπειες του μονοξειδίου του 
άνθρακα»!

Δεν είναι όμως μόνο αυτοί… Ο ανεκδιήγητος Βενιζέλος, σε στιγμές 
μανιώδους κρίσης, αναφώνησε, στο συνέδριο της πράσινης συμμορίας, 
μπροστά στους «συντρόφους» που του έχουν απομείνει (ήταν και ο Γιωρ-
γάκης): «Δεν μπορούμε να πούμε ότι σώσαμε τη χώρα, αν οι πολίτες δεν 
νιώσουν τη σωτηρία, γιατί αυτοί είναι η χώρα»!... Βρε απατεώνα, αυτό δε 
φωνάζαμε και φωνάζουμε όλοι εμείς, όταν μας έβαζες τα χαράτσια και 
«κούρευες» το χρέος, κουρεύοντας τα κεφάλια από τους ώμους μας, με 
τη δικαιολογία της σωτηρίας της χώρας; Σήμερα λουφάρεις, κάτω από 
την ομπρέλα της συγκυβέρνησης, θλιβερέ συνένοχε της καταστροφής! 
Σε καλύπτει ο Σαμαράς, που καταρράκωσε το πατριωτικό όραμα της 
λαϊκής δεξιάς και έφερε όλους εμάς, που κρατήσαμε τόσα χρόνια τη 
δάδα αναμμένη, στην απόγνωση… Και επειδή η ειλικρίνεια του παρα-
πάνω είναι παροιμιώδης – δεν θα επιβληθούν νέα μέτρα- ετοιμαστείτε, 
εντός ολίγου, να πληρώσετε υποχρεωτικά ασφάλιστρα για το σπίτι σας 
που πάνε σ’ ένα τσουβάλι χωρίς πάτο, όπως και η εισφορά αλληλεγγύης 
για τους ανέργους αδελφούς μας! Όλα θα πάνε στους δανειστές, όπως ο 
κάθε βράχος της Πατρίδας μας και η ψυχή του κάθε Έλληνα... 

Τώρα θα μου πείτε, γιατί τα λέω όλα αυτά, αφού αυτοί που μας κυβερ-
νούν σήμερα ούτε αυτιά, ούτε ψυχή, ούτε ηθική έχουν! Θα σας απαντή-
σω: Ο λόγος είναι ανάγκη της ψυχής. Όσο μιλάς θα πει ότι η ψυχή σου 
είναι ακόμα αδούλωτη, όσο κι αν το κορμί στενάζει από τα δεσμά. Λοιπόν 
όσο θα έχω ελεύθερη ψυχή δεν θα τους κάνω τη χάρη. Δεν θα σωπάσω 
όσο η καρδιά μου κτυπά!..

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ
ΥΓ. Προσοχή, άρχοντες της αυτοδιοίκησης. Ο Παπαγεωργόπουλος 

άνοιξε τον δρόμο!..

Ευχαριστήριο
Θέλω να εκφράσω τα θερμά μου ευ-

χαριστήρια στο επιστημονικό ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό του Κ.Υ 
Πάρου.

Ιδιαιτέρως στον χειρούργο κύριο 
Μαλιωτάκη και στο ακτινολόγο κύριο 
Παναρίτη, για την σωστή διάγνωση και 
το ενδιαφέρον που έδειξαν, όσο αφορά 
την άμεση διακομιδή του συζύγου μου, 
με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ, σε ένα από 
τα καλύτερα νοσοκομεία των Αθηνών.

Εκ βάθος καρδιάς 
Παντελαίου- Κρητικού Χρυσούλα
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Ο δημοτικός σύμβουλος του συνδυασμού «Πάρος – 
ΑΞΙΑ», κ. Γ. Καρατζάς, παραχώρησε στην εφημερίδα μας 
συνέντευξη σχετικά με την αυτοδιοίκηση και τις πολιτι-
κές εξελίξεις. Η συνέντευξη του κ. Καρατζά, έχει ως εξής:

Το δημοτικό συμβούλιο
Πως βλέπετε την πορεία του Δημοτικού Συμβου-

λίου Πάρου.
Γ.Κ. «Η πορεία του πιστεύω ότι είναι αμφιλεγόμενη. 

Η συναίνεση που προσδοκούσαμε δεν υπάρχει, ακόμα 
και σε διαδικαστικά ζητήματα. Και αυτό, λόγω του ότι 
η πλειοψηφία δεν επέδειξε την ανάλογη μεγαλοψυχία 
που θα περίμενε κανείς, και με βάση το αποτέλεσμα των 
εκλογών (9 ψήφους διαφορά), στην αρχή της θητείας 
της. Από την άλλη η διοικητική μεταρρύθμιση του Καλ-
λικράτη, δεν έφερε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και η 
δημοτική πλειοψηφία δεν έδειξε τα απαιτούμενα αντα-
νακλαστικά. Έδωσε ο Καλλικράτης, πολλές αρμοδιότη-
τες χωρίς τους απαραίτητους πόρους. Εκεί, το δημοτικό 
συμβούλιο δεν είχε πολλά περιθώρια να δράσει. Από την 
άλλη όμως έδωσε δυνατότητες τις οποίες η δημοτική 
πλειοψηφία δε θέλησε να αξιοποιήσει (π.χ. δυνατότητα 
λειτουργίας δημοτικών ιατρείων). Έγινε τέτοια πρόταση 
την οποία δε δέχθηκε η πλειοψηφία, επειδή, τη θεώρη-
σε ανέφικτη. Άλλοι δήμοι λειτουργούν ήδη δημοτικά ια-
τρεία, ενώ εμείς τώρα το δρομολογούμε... Ακόμα, αντί να 
συμπεριλάβει στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, 
οργανικές θέσεις  γιατρού και νοσηλευτή, προτίμησε να 
συμπεριλάβει πιλότους και δημοσιογράφο. Θέμα για το οποίο αναγκάστηκε να αναδι-
πλωθεί αργότερα. Η πιο σημαντική όμως μομφή που καταλογίζεται στην πλειοψηφία 
είναι ότι όσο ήταν κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ, δεν αντέδρασε δυναμικά σε ζητήματα που 
προέκυψαν στην εφαρμογή του μνημονίου. Αρκέστηκε σε ανούσια και αναποτελε-
σματικά ψηφίσματα».

Ποιος είναι ο  ρόλος της αντιπολίτευσης;
Γ.Κ. «Ο ρόλος της είναι να ελέγχει τη δημοτική αρχή, να είναι διεκδικητική, να κά-

νει προτάσεις, να αφουγκράζεται την κοινωνία. Αυτός ο ρόλος είναι δύσκολος γιατί 
εμπεριέχει πολλές φορές συγκρούσεις -που είναι επώδυνες- σε μια μικρή κοινωνία. 
Πρακτικά είναι ακόμα πιο δύσκολος γιατί οι παρατάξεις δεν έχουν τους ανάλογους 
μηχανισμούς στήριξης που έχει μια πλειοψηφία. Θυμίζω τη δυσχέρεια που υπάρχει 
για παραχώρηση γραφείου, τους ελλιπείς φακέλους με τα στοιχεία για τη θεματολο-
γία του συμβουλίου που έρχονται στα χέρια μας πολλές φορές. Ζήτημα που άργησε  
να βελτιωθεί. Κατηγορούμαστε πως δεν είμαστε αντικειμενικοί στην κριτική μας. Εγώ 
πιστεύω ότι είμαστε διεκδικητικοί. Ακόμα, ότι δεν αναγνωρίζουμε κάποια πράγματα 
που έχουν γίνει διότι τα θεωρούμε αυτονόητα. Να κάνω αυτοκριτική και να δεχθώ 
ότι δεν θα έβλαπτε ενδεχομένως να το είχαμε κάνει. Ότι έχουν «φαλτσάρει» ορισμένοι 
από μας σε σημαντικές ψηφοφορίες. Θα το δεχθώ και αυτό. Όμως συνολικά πιστεύω 
ότι τα έχουμε πάει καλά. Κάναμε από την αρχή της θητείας του Δ.Σ. πρόβλεψη για την 
οικονομική ύφεση που ακολούθησε, προτείνοντας φειδωλή διαχείριση με συγκεκρι-
μένα μέτρα για τα λειτουργικά έξοδα. Αρκετά από αυτά η πλειοψηφία αναγκάστηκε 
να τα αποδεχθεί δυο χρόνια αργότερα όταν συρρικνώθηκαν τα έσοδα της από την 
εφαρμογή του μνημονίου».

Ποια είναι η άποψή σας για τη λειτουργία του δημοτικού συμβουλίου;
Γ.Κ. «Η εύρυθμη λειτουργία του είναι πάντα δύσκολη υπόθεση. Ο ρόλος του πρόε-

δρου είναι καθοριστικός. Πρέπει να είναι πολιτικά οξυδερκής και συναινετικός. Πολ-
λοί καλοί πρόεδροι στο πρόσφατο παρελθόν υπήρξαν ο κ. Χ. Βλαχογιάννης και ο κ. Α. 
Αρκάς. Ο κ. Κοντός, αν και σαφώς βελτιωμένος, δημιούργησε αρκετά ζητήματα με τη 
στάση του και πρόσφατα στην πίτα της ΝΔ μετέφερε μνημονικό ευχολόγιο εκ μέρους 
όλου του Δ.Σ. κάνοντας κατάχρηση του θεσμικού του ρόλου. Ακόμα, συνεχίζονται 
και ταλαιπωρούνται  συμπολίτες μας με θέματά τους γιατί τα φέρνει προς το τέλος 
της ημερήσιας διάταξης, παρατείνοντας την αναμονή τους.  Θα μπορούσαν τα θέματα 
τους να συζητιούνται νωρίτερα».

Το αεροδρόμιο
Έχουν ακουστεί πολλά γύρω από την υπόθεση του νέου αεροδρόμιου. Ποιά 

είναι η άποψή σας;
Γ.Κ.: «Το ότι το νέο αεροδρόμιο ξεκίνησε είναι αποτέλεσμα της μεγάλης πολιτικής 

προσπάθειας και πίεσης που ασκήθηκε στην πολιτεία από όλους μας. Τους κατοίκους 
του νησιού, το Δημοτικό Συμβούλιο, τους φορείς, τα ΜΜΕ. Στο Δ.Σ. είχαμε κατ επα-
νάληψη εκφράσει τις ανησυχίες μας για την πρόοδο και την τύχη του έργου. Συγκε-
κριμένα, οι επισημάνσεις μας είχαν και έχουν να κάνουν, με το χρόνο που ξεκίνησε το 
έργο, δηλαδή, τη μεγάλη καθυστέρηση. Τον τρόπο που δρομολογείται η κατασκευή 
του, δηλαδή τμηματικά, και φυσικά τη χρηματοδότησή του που είναι από εθνικούς 
πόρους και όχι από το ΕΣΠΑ. Από κει και πέρα όμως, προσωπικά πιστεύω ότι η αρχή 

είναι το ήμισυ του παντός και ότι το έργο με τον έναν ή 
άλλο τρόπο θα ολοκληρωθεί. Περιμένω ακόμα, να είναι 
και μεγαλύτερο από 1400 μέτρα, γιατί μόνο τότε αυτό το 
έργο υποδομής θα είναι αποτελεσματικό και ανταγωνι-
στικό. Κλείνω, λέγοντας κάλιο αργά παρά ποτέ».

Σχετικά με το πρόβλημα του τομέα υγείας, ποια 
είναι η άποψή σας;

Γ.Κ.: «Το Κ.Υ. είναι υποστελεχωμένο και έχει ελλείψεις 
σε υλικά. Διοικητικά παραμένει ακόμα χωρίς πρόεδρο. 
Μπορεί αυτό να μην είναι το σημαντικότερο πρόβλημα 
έχει όμως την πολιτική του σημασία. Το ΕΚΑΒ δε λει-
τουργεί σε 24ωρη βάση. Οι συνθήκες των διακομιδών 
όταν δεν λειτουργεί το υγειονομικό αεροσκάφος είναι 
τριτοκοσμικές και επικίνδυνες. Έχουμε θρηνήσει θύματα 
λόγω αυτών των απαράδεκτων συνθηκών. Το ζητούμε-
νο είναι τι γίνεται στη συνέχεια. Πρέπει να συνεχίσουμε 
και να κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις - παρεμβάσεις. 
Να φροντίσουμε να μην χαθούν αυτά που κερδίσαμε 
έπειτα από προσπάθειες με αποκορύφωμα το συλλα-
λητήριο της Αθήνας. Σε συνεργασία και με άλλα νησιά 
να ξεκινήσει μια συντεταγμένη προσπάθεια και όλοι μαζί 
να ζητήσουμε την αναστολή των μνημονιακών μέτρων 
στους τομείς υγείας, παιδείας και κοινωνικής πρόνοι-
ας. Να διατηρηθούν οι όροι και οι ιδιαιτερότητες υπέρ 
της νησιωτικότητας. Να δρομολογηθεί η απόκτηση και 
χρήση εξοπλισμένου πλωτού υγειονομικού μέσου, για 
τις ασφαλείς διακομιδές προς το κοντινότερο νησί με νο-
σοκομείο. Για το Κ.Υ. προμήθεια υλικών και στελέχωση. 

Το ίδιο για το ΕΚΑΒ. Και βέβαια, τη συνεχόμενη λειτουργία του υγειονομικού αερο-
σκάφους. Για την ιδιωτική υγεία στην Πάρο να πω πως λειτουργεί αρκετά καλά και 
πολλοί ιδιώτες γιατροί προσφέρουν και δωρεάν πολλές φορές τις υπηρεσίες τους 
σε εκείνους που δεν έχουν να πληρώσουν. Αυτό όμως δε σημαίνει ότι δεν πρέπει να 
συνεχίσουμε να διεκδικούμε δημόσια δωρεάν υγεία».

Μνημόνιο και Πάρος
Η Πάρος βιώνει σήμερα τις συνέπειες της μνημονιακής πολιτικής;
Γ.Κ.: «Η Πάρος εδώ και χρόνια βιώνει και τη δική της κρίση. Την έλλειψη σωστών 

και σύγχρονων υποδομών. Αεροδρόμιο, εμπορικό λιμάνι, μαρίνες. Την έλλειψη μελε-
τημένου και στοχευμένου τουριστικού προσανατολισμού. Το σχετικό της ακτοπλοϊκό 
αποκλεισμό από μη επαρκή δρομολόγια. Θα αναφέρω ότι Ιούλιο και Αύγουστο τα 
δρομολόγια των καραβιών μπορούν να καλύψουν λιγότερο από το 40% περίπου των 
προσφερόμενων κλινών που έχει η Πάρος. Λέγαμε παλαιότερα πως οι ακτοπλοϊκές 
εταιρείες υπάρχουν χάρη των νησιών. Τώρα ισχύει το αντίθετο. Για το τουρισμό μι-
λάμε και πως να έρθει στην Πάρο. Επαναπαυθήκαμε στις δάφνες του παρελθόντος 
όταν όλα ήταν εύκολα. Η Τουριστική Επιτροπή προσπαθεί να δρομολογήσει αυτά που 
έπρεπε να είχαν γίνει χρόνια πριν. Είναι όμως στη σωστή κατεύθυνση και πότε θα 
έχουν αποτελέσματα; Όλα τα παραπάνω ήρθε να επιδεινώσει η μνημονιακή πολιτική 
των κυβερνήσεων. Μας επιφέρει το τελειωτικό χτύπημα. Το 2013 θα σημάνει πολλές 
αλλαγές στον οικονομικό ιστό και της Πάρου. Οδηγούμαστε σε οικονομικό αδιέξο-
δο...».

Πως βλέπετε τις πολιτικές εξελίξεις
Γ.Κ.: «Θα είναι ραγδαίες και φοβάμαι ότι μπορεί να είναι απρόβλεπτες. Κάποιοι 

μπορεί να θέλουν να μας βάλουν να στραφούμε ο ένας εναντίον του άλλου. Δεν θα 
είναι η πρώτη φορά άλλωστε».

Για το θέμα που προέκυψε με την συγκέντρωση της Χρυσής Αυγής τι έχετε 
να πείτε.

Γ.Κ.: «Θα προτιμούσα η αντιπαράθεση με τη Χρυσή Αυγή να έμενε σε πολιτικό 
επίπεδο και αυτό, διότι αρκετοί συμπολίτες μας την επέλεξαν για να εκφράσουν 
μέσω αυτής την απέχθειά τους, κυρίως για το πολιτικό σύστημα, το μνημόνιο και 
τους λαθρομετανάστες. Αυτά, τα τρία είναι πολιτικά ζητήματα και αν θέλουμε αυτοί οι 
συμπολίτες μας να επιλέξουν κάτι διαφορετικό πρέπει να πεισθούν με πολιτικά επι-
χειρήματα. Ακόμα, πιστεύω ότι η αντιπαράθεση με ταυτόχρονα συλλαλητήρια και συ-
γκρούσεις την ενδυναμώνουν. Δεν θα αποφύγω όμως να μιλήσω για την ταμπακιέρα, 
για τον αν δηλαδή, πιστεύω ότι στελέχη της Χ.Α. είναι φασίστες. Επειδή, έχω δει σε 
ΜΜΕ εικόνες με σημαίες με φασιστικά εμβλήματα άλλων χωρών και της 21 Απριλίου. 
Πιστεύω πως ναι, αρκετοί απ’ αυτούς είναι. Όχι όμως η πλειονότητα των φίλων της».

Γιατί ΣΥΡΙΖΑ;
Γ.Κ.: «Κρίνω ότι η πολιτική που εκφράζεται μέσα από το ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ είναι αυτή 

που αποτελεί τη λύση και την ελπίδα για την ακύρωση του μνημονίου της υποτέλειας 
και της ανθρωπιστικής κρίσης, για την οικονομική ανόρθωση και την παραγωγική 
ανασυγκρότηση της Ελλάδας και την ευημερία της».

Γ. Καρατζάς: «Η Πάρος βιώνει τη δική της κρίση»
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΝΑΟΥΣΑ (Αγ. Ανάργυ-
ροι-παραλία), πωλείται 
ένα δωμάτιο 25 τμ, 150 μέ-
τρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 
2284051109 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Γερμανικά), 
πωλείται ανεξάρτητη κα-
τοικία, 35 τμ, με 100 τμ 
κήπο, 50 μέτρα από τη θά-
λασσα. Τιμή 95.000 €. Τηλ.: 
6945169793

ΚΩΣΤΟΣ (Πάνω Μεριά), 
πωλείται γκαρσονιέρα. Τηλ.: 
6956270421

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
πωλείται κατοικία δυο ε-
πιπέδων (60 τμ ισόγειο, 22 
τμ ορόφου), με τακτοποιη-
μένους τους ημιυπαίθριους 
χώρους και εξαιρετική θέα 
στο λιμάνι. Τηλ.: 6948872161 
(κα Μαύρη)

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οι-
κισμού  από 60 έως 150 τμ 
σε τιμές κάτω του κόστους, 
πολύ μικρή προκαταβο-
λή, πολλές δόσεις . www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ζητείται βίλλα 
προς αγορά, σε οικόπεδο, 
με τουλάχιστον 3 ή 4 κρε-
βατοκάμαρες. Όχι μεζονέτα. 
Τηλ.: 6945169793

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΛΕΥΚΕΣ (περιο-
χή Αγ. Αικατερίνης), 
ενοικιάζεται διώροφη παλιά 
παραδοσιακή οικία, απολύ-
τως εκσυγχρονισμένη, με 
κήπο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Απέναντι από το 

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

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

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεόδ-
μητο 2άρι με 2 υπνοδωμάτια, 
λουτρό, σαλόνι, κουζίνα με 
τζάκι και θέρμανση, 300μ 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 
6932715583, 6936568372

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος), ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα 45 
τμ. Τηλ.: 6972077052

ΚΑΜΠΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (2,5 
χλμ έξω από Νάουσα), ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα, 50 τμ, 
με σαλόνι, κουζίνα, ένα υ-
πνοδωμάτιο, τζάκι, βεράντα. 
Θέα στη Νάξο.  
Τηλ.: 6977000058

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται 
μονόχωρες γκαρσονιέρες, 
25 τμ, επιπλωμένες, σε ά-
ριστη κατάσταση. Αυτόνομη 
θέρμανση, θέα θάλασσα. 
Ενοικιάζονται με το χρό-
νο ή σεζόν. Πλυντήριο και 
internet δωρεάν. Τηλ.: 
6976433642 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, στην κεντρική 
αγορά, ενοικιάζεται κατά-
στημα, 40 τμ, εξοπλισμένο 
με ράφια από γυψοσανίδα, 
air-condition, w/c. Τηλ.: 
6936670239

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (δί-
πλα στο πάρκινγκ του 
Ανάργυρου), ενοικιάζε-
ται γκαρσονιέρα. Τηλ.: 
6944526311, 2284024391  

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΓΙΑΤΡΟΣ ΖΗΤΕΙ ΠΡΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ τριάρι στην 
Παροικία, για όλο το χρό-
νο, με αυτόνομη θέρμανση, 
επιπλωμένο ή και χωρίς 

επίπλωση. Δυνατότητα ε-
νοικίου 300 έως 350 ευρώ. 
Τηλ.: 6974434361

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ    
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ     

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, ενοικι-
άζεται ταβέρνα, πλήρως 
εξοπλισμένη, με δυνατότητα 
λειτουργίας χειμώνα και κα-
λοκαίρι. Τηλ.: 6938887070

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

40 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟ-
ΡΙΟΥ πωλούνται, διάστασης 
80 Χ 80 cm, μαζί με 120 κα-
ρέκλες. Τηλ.: 6932362568 

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΧΑ-
ΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΑΓΕΛΑΔΕΣ» πωλείται, 
στον παραδοσιακό οικισμό 
της Παροικίας. Πλήρως ε-
ξοπλισμένο. Τιμή 25.000 
€. Τηλ.: 6938706534, 
2284023701 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
πωλείται, (πιάτα, ποτήρια, 
πλατό μεγάλο), καινούρια, 
σε εξαιρετική τιμή. Τηλ.: 
6978795299

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ 
Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Κ Η 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ζητείται, α-
παραίτητα προσόντα η πολύ 
καλή γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και τουλάχι-
στον 2 χρόνια εμπειρία σε 
γραμματειακή υποστήριξη. 
Αποστολή βιογραφικών στο 

e-mail: kmparos@epapsy.
gr και στο fax : 2284024911

ΥΠΕΥΘΥΝH/ΟΣ ΥΠΟ-
ΔΟΧΗΣ ζητείται από τo 
ξενοδοχείο Minois Village.  
Απαραίτητα: προϋπηρεσί-
α, Αγγλικά και Γαλλικά, Η/Υ 
- διαχείριση online συστη-
μάτων κρατήσεων - internet 
marketing, οργανωτικές 
- διοικητικές ικανότητες, υ-
ποδειγματική συμπεριφορά, 
συστάσεις. Βιογραφικά με 
πρόσφατη  φωτογραφία : 
vasilisdanos@gmail.com 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαμ-
βάνει το διάβασμα παιδιών. 
Τηλ.: 6973814493 

ΕΜΠΕΙΡΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
αναλαμβάνει τη φύλαξη και 
εκμάθηση παιδιών προ-
σχολικής ηλικίας. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6981744134

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ.: 
6945016363

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ζητεί 
εργασία ως βοηθός κου-
ζίνας ή σε λοιπές συναφή 
εργασίες. 
Τηλ.: 6972938242  

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση. 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

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

Γιάννης Παύλου
Παροικία | τηλ: 698 5956148
e-mail: yannis@abacus.com.gr

Προτάσεις Μπιζά 
για το «Καλάθι της 
Περιφέρειας»

Την περασμένη εβδομάδα συνεδρίασε το Περιφερει-
ακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου, για το πρόγραμμα «Καλάθι 
Αγροτικών Προϊόντων Νοτίου Αιγαίου». Το επιχειρησι-
ακό πρόγραμμα προωθείται από το Υπουργείο Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με στόχο τη δημιουργία 
ενός αγροδιατροφικού προτύπου για αυτοκατανάλωση 
αλλά και για εξαγωγή.

 Το πρόγραμμα καταγράφει αναλυτικά τους κυριότε-
ρους κλάδους του πρωτογενή τομέα (φυτική και ζωική 
παραγωγή, αλιεία, παραδοσιακά προϊόντα) ανά νησί και 
συνολικά στο Νότιο Αιγαίο. 

Στην παρέμβασή του για το θέμα, ο Περιφερειακός 
Σύμβουλος Ενότητας Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, είπε:

«[…] Είναι σημαντικό να προχωρήσουν οι απαραίτητες 
ενέργειες για την πιστοποίηση των χώρων εστίασης αλλά 
και των ξενοδοχείων που θα προσφέρουν πιάτα τοπικής 
κουζίνας μέσω της δημιουργίας και κατοχύρωσης του 
σήματος «Νότιο Αιγαίο» το οποίο θα αναδεικνύει τα ιδιαί-
τερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και θα συμβάλλει 
στη διαφύλαξη της παραδοσιακής διατροφής.

Ταυτόχρονα οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας σε συνερ-
γασία με τον ΕΦΕΤ θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τους 
ελέγχους των αγροτικών προϊόντων με στόχο την υγεία 
των καταναλωτών αλλά και την προστασία του ονόματος 
και της ποιότητας των τοπικών προϊόντων στις αγορές (Θα 
πρέπει να αντιμετωπιστούν οι ελληνοποιήσεις ξένων γε-
ωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων). Με αφορμή την 
πρωτόγνωρη οικονομική και ανθρωπιστική κρίση που 
έχει περιέλθει η χώρα μας θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε 
αλλά και να βοηθήσουμε τον πρωτογενή τομέα της χώρας 
μας. 

(…) Δυστυχώς υπάρχουν πιστοποιημένα προϊόντα 
όπως κρασιά με ονομασία προέλευσης (ΠΟΠ) και γε-
ωγραφικής ένδειξης (ΠΓΕ) τα οποία δεν προωθούνται 
στην εσωτερική και εξωτερική αγορά με αποτέλεσμα οι 
νησιώτες αμπελουργοί να βρίσκονται σε δύσκολη οικο-
νομική κατάσταση.

Είναι απαραίτητο να υπάρξει η αναγκαία πολιτική κα-
τεύθυνση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων αλλά και τους Οργανισμούς της Τοπικής Αυτο-
διοίκηση Α’ και Β΄ βαθμού για την στήριξη και προώθη-
ση των τοπικών αγροτικών προϊόντων από τους ντόπιους 
καταναλωτές, τους τουρίστες αλλά και από τους επιχειρη-
ματίες των νησιών μας (εστιάτορες, ξενοδόχους κλπ)».
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Αντιπαριώτικες 
ειδήσεις

- Συστάθηκε συμβούλιο ένταξης μεταναστών (ΣΕΠ) 
στο Δήμο Αντιπάρου. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του δημοτικού συμβου-
λίου, κ. Κ. Φαρούπο, «έργο των συμβουλίων ένταξης 
μεταναστών είναι η καταγραφή και η διερεύνηση προ-
βλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες που κα-
τοικούν μόνιμα στην περιφέρεια του οικείου δήμου ως 
προς την ένταξη τους στην τοπική κοινωνία την επαφή 
τους με δημόσιες αρχές ή τη δημοτική αρχή ή υποβο-
λή εισηγήσεων προς το δημοτικό συμβούλιο για την 
ανάπτυξη τοπικών δράσεων προώθησης της ομαλής 
κοινωνικής ένταξης των μεταναστών και, εν γένει, την 
επίλυση των προβλημάτων που αυτοί αντιμετωπίζουν, 
ιδίως μέσω της διοργάνωσης συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών από τις δημοτικές υπηρεσίες, καθώς και τη δι-
οργάνωση σε συνεργασία με τον οικείο δήμο εκδηλώ-
σεων ευαισθητοποίησης και ενίσχυσης της κοινωνικής 
συνοχής του τοπικού πληθυσμό».

Από την πλευρά του ο δήμαρχος, κ. Γ. Λεβεντάκης, 
υποστήριξε: «Το θέμα των μεταναστών είναι επίκαιρο, 
απασχολεί όλη την Ελλάδα και πρέπει να ρυθμιστεί. Σε 
τοπικό επίπεδο πρέπει να συγκροτήσουμε το όργανο 
αυτό που έχει ως στόχο την καταγραφή και διερεύνηση 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στο 
νησί μας και την ομαλή ένταξή τους στην τοπική κοινωνία. 
Ως τοπική αυτοδιοίκηση έχουμε το χρέος να αναλάβουμε 
διάφορες πρωτοβουλίες πάνω σε αυτό το ζήτημα».

Το συμβούλιο της ένταξης μεταναστών Δήμου Αντι-
πάρου, έχει την ακόλουθη σύνθεση:
Βιάζη Ελένη, Πρόεδρος (Αντιδήμαρχος)
Βιάζη Εμμανουλία, Μέλος (Δημοτικός Σύμβουλος)
Βασιλόπουλος Ιωάννης, Μέλος (Δημοτικός Σύμβου-

λος)
Σκούρτης Σωτήριος, Μέλος, (Δημοτικός Σύμβουλος)
Κυδωνιεύς Δημήτριος, Μέλος (Ιερέας).

- Ο Ν.Ο. Αντιπάρου διοργανώνει σήμερα (8/3) τον 
ετήσιο αποκριάτικο χορό του στην ταβέρνα του Παντε-
λή, με «ζωντανή» μουσική, χορό, φαγητό καλό κρασί και 
τσικουδιά. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα μετατραπούν σε 
αγωνιστικά πανιά για τους προσεχείς περιφερειακούς 
ιστιοπλοϊκούς αγώνες νήσων Ν. Αιγαίου στην Σύρο, 
στους οποίους θα συμμετέχουν τα παιδιά της Αντιπά-
ρου.

- Ο Δήμος Αντιπάρου και η Κοινωφελής Επι-
χείρηση στο πλαίσιο στήριξης των επαγγελματιών του 
νησιού, προγραμματίζει τη υλοποίηση δύο σεμιναρίων 
κατάρτισης στις νέες τεχνολογίες για το χειρισμό ηλε-
κτρονικών υπολογιστών και διαδικτύου, ανάλογα με το 
γνωστικό αντικείμενο του κάθε ενδιαφερόμενου. Για 
δηλώσεις συμμετοχής και πληροφορίες μπορείτε να 
απευθύνεστε στο Κ.Ε.Π. έως και σήμερα 8 Μαρτίου. 

Η Πάρος στη 
Βυζαντινή περίοδο

Το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων 
(ΙΑΠΚ), στο πλαίσιο προβολής του πολιτισμού της Πά-
ρου και των Κυκλάδων, σε συνεργασία με τον πολιτι-
στικό σύλλογο «Αρχίλοχος», παρουσιάζει την πρώτη 
διάλεξη για φέτος.

Η διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του πολι-
τιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», το Σάββατο 9 Μαρτίου 
2013, στις 8 το βράδυ, από τον κ. Κωνσταντίνο Ρούσσο, 
Υποψ. Δρ Βυζαντινής Αρχαιολογίας, στο Πανεπιστήμιο 
Leiden Ολλανδίας, με θέμα: «Οι Κυκλάδες και η Πάρος 
κατά τη Βυζαντινή περίοδο: τα αρχαιολογικά τεκμήρια».

Συνεχίζει 
η ΕΠΑΨΥ

Συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία της η κινητή μονάδα 
ψυχικής υγείας Βορειοανατολικών και Δυτικών Κυκλά-
δων, ΕΠΑΨΥ.

Σε μήνυμά τους ο πρόεδρος κ. Παναγιώτης Χονδρός 
και η επιστημονική υπεύθυνη Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ, κ. 
Στέλλα Παντελίδου, τονίζουν:

«Εκ μέρους του ΔΣ της ΕΠΑΨΥ και των στελεχών των 
Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΒΑ και Δ Κυκλάδων, 
θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους κατοί-
κους του νησιού και τους τοπικούς φορείς για τη θερμή 
συμπαράσταση στον αγώνα μας για συνέχιση της παρο-
χής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στις Κυκλάδες. 

Από το Νοέμβριο 2012 συνεχίζεται κανονικά η λειτουρ-
γία των Κινητών Μονάδων της ΕΠΑΨΥ στα 11 νησιά των 
Κυκλάδων, παρότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντι-
κές ελλείψεις προσωπικού (με αποτέλεσμα να υπάρχει 
λίστα αναμονής για αιτήματα παρακολούθησης σε κάποια 
νησιά) και καθυστέρηση στη χρηματοδότηση. Ωστόσο, 
υπάρχει η δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας για συνέχι-
ση της χρηματοδότησης  των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, 
που λειτουργούν σε αυτό το πλαίσιο,  μέσω ευρωπαϊκών 
κονδυλίων».

Γρίπη (μέρος Β’)
Η διάγνω-

ση της γρίπης 
είναι εύκολη 
σε περιόδους 
έξαρσης των 
κρουσμάτων 
ή επιδημιών.

Στις αμ-
φίβολες πε-
ρ ι π τ ώ σ ε ι ς 
πολύ χρήσι-
μες είναι οι 
δοκ ιμασ ίες 
ταχείας διαγνώσεως (rapid tests), που ανιχνεύουν 
αντιγόνα του ιού, χρησιμοποιώντας δείγμα από τη 
μύτη ή το φάρυγγα του ασθενούς, γνωστοποιώντας 
το αποτέλεσμά τους σε λίγα λεπτά της ώρας.

Σ’ ό,τι αφορά τη  θεραπεία, στις ανεπίπλεκτες πε-
ριπτώσεις εφαρμόζουμε τις γενικές οδηγίες (ελαφρά 
διατροφή πλούσια σε βιταμίνη C, ανάπαυση, καλή 
ενυδάτωση) όπως σε κάθε ίωση. Τα τελευταία χρό-
νια έχουμε στη διάθεσή μας αντιικά φάρμακα, που 
η αποτελεσματικότητά τους έγκειται στο γεγονός ότι 
μειώνουν το χρόνο νοσήσεως κατά το 1/3. Πρέπει 
όμως να χορηγούνται εντός 48ώρου από την έναρξη 
των συμπτωμάτων.

Για τη πρόληψη της νόσου αναφέρουμε: η γρίπη 
μεταδίδεται με ευκολία από άτομο σε άτομο μέσω 
σταγονιδίων από το βήχα και τον πταρμό μολυσμέ-
νων ατόμων, από την άμεση επαφή με ασθενείς, 
αλλά και έμμεσα, με επαφή, με μολυσμένες με τον 
ιό, επιφάνειες. Μολυσμένα άτομα αναπτύσσουν 
συμπτώματα 1-4 ημέρες μετά την έκθεση στον ιό, 
οι οποίοι με τη σειρά τους τον μεταδίδουν από μία 
ημέρα πριν έως και 5-7 ημέρες μετά την έναρξη των 
συμπτωμάτων τους. Οι ασθενείς με γρίπη θα πρέπει: 
να αποφεύγουν τις επαφές, μένοντας κατά προτίμη-
ση στην οικία τους, για όσο διάστημα μεταδίδουν τη 
νόσο, να βήχουν ή να φταρνίζονται χρησιμοποιώντας 
χαρτομάντιλο ή το εσωτερικό του αγκώνα τους και 
να καθαρίζουν τα χέρια τους με σαπούνι ή αλκοο-
λούχο διάλυμα.

Γενικά απαιτείται από όλους να αποφεύγουν να 
αγγίζουν τα μάτια, τη μύτη και το στόμα τους, το συ-
νωστισμό σε κλειστούς χώρους, ενώ σημαντική εί-
ναι και η απολύμανση των επιφανειών π.χ. πόμολα, 
πάγκοι με αραιωμένο διάλυμα χλωρίνης. Πάντως το 
σημαντικότερο μέτρο πρόληψης είναι ο αντιγριπι-
κός εμβολιασμός που πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο, 
από τα μέσα Οκτωβρίου, στις ευπαθείς ομάδες που 
αναφέραμε, καθώς και σε άτομα ηλικίας >65 ετών. 
Το εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό διότι 
περιέχει αδρανοποιημένα στελέχη των τριών τύπων 
ιών που τώρα κυκλοφορούν (Α/H3N2, A/H1/N1 και 
Β) σε ποσοστό 70-90%. Μολονότι η αποτελεσματικό-
τητά του εμβολίου μειώνεται στο μισό στους ηλικιω-
μένους, το θετικό είναι ότι μειώνεται η θνητότητα σε 
εκείνους που θα νοσήσουν ενώ είχαν εμβολιαστεί.

Προσοχή τέλος χρειάζεται να δοθεί και στο εμβο-
λιασμό του υγειονομικού προσωπικού, για να απο-
φευχθεί η ακούσια μετάδοση του ιού σε ευπαθείς 
ομάδες του πληθυσμού.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Ο γιατρός μας

Τα νέα 
της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης

Λιγοστά τα νέα της δημοτικής βιβλιοθήκης, αφού τους 
τρεις προηγούμενους μήνες ήταν κλειστή κατά το δι-
άστημα των εορτών αλλά και τον Φεβρουάριο για την 
απογραφή.

Πάντως, την Κυριακή 24 Δεκεμβρίου πραγματοποιή-
θηκε η έκθεση της καλοκαιρινής εκστρατείας, (Μάιος – 
Αύγουστος 2012), στην αίθουσα του Δημοτικού Χώρου 
Τεχνών, στον Παραδοσιακό Οικισμό της Παροικιάς.

Η αίθουσα γέμισε με όλες τις κατασκευές των παιδιών 
που συμμετείχαν στις εκδηλώσεις της εκστρατείας, με 
φωτογραφίες και βίντεο. Γι’ αυτό το λόγο οι υπεύθυνοι 
της Δημοτικής Βιβλιοθήκης ευχαριστούν τους ευγενι-
κούς τους χορηγούς, καθώς και την ΚΔΕΠΑΠ που ήταν 
δίπλα τους με όλη την υποδομή που χρειάστηκε για να 
πραγματοποιηθεί η εκδήλωση.

Ακόμα, το Φεβρουάριο η Βιβλιοθήκη όπως γράψαμε 
παραπάνω έμεινε κλειστή για απογραφή και στη διαδι-
κασία βοήθησαν η Λαμπρινή Γεροθανάση, ο Χρήστος 
Θεοδωρακούδης, η Ελένη Κουτσονικολή και η Δήμητρα 
Τζιοβίλη.

Επίσης, σε συνεργασία με το Future Library και το 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, η βιβλιοθήκη ετοιμάζει νέα 
υπηρεσία που θα αφορά στην εκμάθηση της χρήσης 
των συστημάτων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media) 
και της Online τεχνολογίας. Θα υπάρξουν δωρεάν μα-
θήματα για: χρήση κινητών τηλεφώνων, εκτυπωτών, 
scanner (σαρωτών), ψηφιακών φωτογραφικών μη-
χανών, ηλεκτρονική αλληλογραφία, skype, facebook, 
linkedin κ.α.

Σημειώνουμε ότι περισσότερα από 450 νέα βιβλία 
έχουν εμπλουτίσει τη δημοτική βιβλιοθήκη. Τα 130 βι-
βλία προέρχονται από δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος», για τη συμμετοχή της βιβλιοθήκης στην κα-
λοκαιρινή εκστρατεία 2012, ενώ τα υπόλοιπα προέρχο-
νται από τον ετήσιο προϋπολογισμό του Δήμου Πάρου.

Τέλος, τη Δημοτική Βιβλιοθήκη επισκέφθηκαν στις 
24/1/2013, η Δ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Αντιπά-
ρου, με συνοδούς την κ. Λαμπρινή Αυγέρη και τον κ. 
Σπύρο Μποζιονέλο και στις 31/1/2013, η Ε’ τάξη του 
1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικίας με συνοδό την κ. 
Αρετή Κατσαντώνη.
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Πολύ δυνατός ο Νηρέας, κατάφερε και πήρε ισοπαλία 1-1 στο γήπεδο της Άνω 
Σύρου, την περασμένη Κυριακή, από το γηπεδούχο Πάγο.

Η Παριανή ομάδα παίζοντας όμορφο ποδόσφαιρο ανάγκασε τους γηπεδούχους 
να παραχωρήσουν τον πρώτο βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα, σε ομάδα εκτός του 
ντουέτου που διεκδικεί τον τίτλο στο Β’ όμιλο της ΕΠΣΚ. Σημειώνουμε, ότι ο Πάγος, 
έχει παραχωρήσει στο φετινό πρωτάθλημα βαθμούς μόνο σε Νέους Ολυμπιακού Σύ-
ρου και Παμμηλιακό.

Επίσης, στον αγώνα της περασμένης Κυριακής, ο Νηρέας, αναγκάστηκε να αγωνι-
στεί όλο το Β’ ημίχρονο με 10 παίκτες, λόγω αποβολής του Μοστράτου.

Το προφίλ του αγώνα
10ο: Ο Μοστράτος του Νηρέα, πιάνει μία ωραία κεφαλιά μέσα στην περιοχή της 

Συριανής ομάδας, αλλά ο τερματοφύλακας Λοΐσιος, με ωραία εκτίναξη αποκρούσει 
την μπάλα.

15ο: Ο Πρίντεζης των γηπεδούχων βγαίνει τετ–α–τετ με τον Παριανό τερματοφύ-
λακα Παπαδάκη, αλλά δεν μπορεί να το νικήσει.

26ο: Μεγάλη ευκαιρία για το Νηρέα. Ο Κρητικός βγάζει σέντρα ακριβείας μέσα 
στην περιοχή της Συριανής ομάδας. Ο Παριανός Γκεμπόρις, πιάνει ένα απευθείας 
βολέ, αλλά η μπάλα φεύγει ελάχιστα έξω από την εστία του Πάγου.

37ο ΓΚΟΛ: Και ενώ ο Πάγος δεν έχει επιδείξει τίποτα ιδιαίτερο μέσα στον αγωνι-
στικό χώρο, ο Χούρος παίρνει την μπάλα λίγο πιο κάτω από τη γραμμή της σέντρας 
και αφού αποφεύγει τους Παριανούς αμυντικούς παίκτες σουτάρει με δύναμη έξω 
από τη μεγάλη περιοχή. Η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα του Νηρέα και έτσι δίνει το 
προβάδισμα με 1-0 υπέρ του Πάγου.

43ο: Αποβολή του Μοστράτου, λόγω διαμαρτυρίας.
60ο: Εκπληκτική απόκρουση του Παριανού τερματοφύλακα Παπαδάκη, σε σουτ 

του Πρίντεζη.
68ο ΓΚΟΛ: Ο Νηρέας ισοφαρίζει 1-1 έπειτα από απευθείας εκτέλεση κόρνερ του 

Κορτιάνου.
85ο: Μεγάλη ευκαιρία για το Νηρέα, να κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Ο Κορτιάνος 

λίγο έλειψε να γίνει ο ήρωας της ομάδας του, αλλά η τελική προσπάθειά του δεν έχει 
ευτυχή κατάληξη για την Παριανή ομάδα.

90ο: Νέα αποβολή, αυτή τη φορά για τη Συριανή ομάδα. Ο Χούρος, των γηπεδού-
χων αποβάλλεται για διαμαρτυρία.

Οι πρωταγωνιστές:
Πάγος: Λοΐσιος, Κακάκιος, Μαρμαγκιόλης, (46ο Βαμβακάρης), Πρελορέντζος, (60ο 

Μανωλιός), Ν. Ρούσσος, Φωτεινιάς, Κ. Ρούσσος, Τρόκα, Νομικός (75ο Πάπιτσης), 
Χούρος.

Νηρέας: Παπαδάκης, Τσιγώνιας, Ημέρι, Τέτλα, Χατζία, Δ. Κρητικός (46ο Κορτιά-
νος), Τόδρη, Γκεμπόρις, Ε. Κρητικός, Σουλίδης, Μοστράτος.

Διαιτητής: Δρόσος, με βοηθούς τους κ.κ. Κολυβάκη και Παγώνη.

Τα υπόλοιπα παιχνίδια
Δίχως νικητή έληξε το μεγάλο ντέρμπι του Β’ ομίλου, καθώς ο Παμμηλιακός πήρε 

ισοπαλία 0-0 μέσα στη Σύρο, από τον τοπικό Ολυμπιακό.
Επίσης, σε άλλο παιχνίδι του ομίλου, η Σέριφος, παραχώρησε ισοπαλία 1-1 στο γή-

πεδο της σε αγώνα με τον Πανσιφναϊκό.
Σε ό,τι αφορά τον Α’ όμιλο, τα πράγματα ξεκαθάρισαν για την πρωτιά. Η Μύκονος 

κέρδισε στο γήπεδο της 2-1 τον ΑΟ Σύρου. Στον Γ’ όμιλο, ο Πανθηραϊκός, μετά τη με-
γάλη νίκη του με 8-0 στον Καρτεράδο, κέρδισε και μαθηματικά την πρώτη θέση. Έτσι, 
από τον Α’ και Γ’ όμιλο στα μπαράζ θα αγωνιστούν η Μύκονος και ο Πανθηραϊκός και 
από το Β’ όμιλο (εκτός συγκλονιστικού απροόπτου) η Μήλος και οι Νέοι Ολυμπιακού 
Σύρου, ως η καλύτερη δεύτερη βαθμολογικά ομάδα των τριών ομίλων της ΕΠΣΚ.

Βαθμολογία Β’ όμιλος

1. Παμμηλιακός 31
2. Νέοι Ολυμπιακού 31
3. Πάγος 28
4. Νηρέας 14
5. ΑΟΠ 12
6. Αστέρας 8
7. Πανσιφναϊκός 7
8. Σέριφος 2
ΣΗΜ: Αστέρας Μαρμάρων και Πανσιφναϊκός, έχουν -2 βαθμούς. Παμμηλιακός και 

Αστέρας Μαρμάρων έχουν 11 αγώνες, Πανσιφναϊκός και Πάγος 13 αγώνες και όλες 
οι υπόλοιπες ομάδες 12 αγώνες. 

Πρωτάθλημα Παίδων
Για το πρωτάθλημα παίδων ΕΠΣΚ, στο Γ’ όμιλο που μετέχουν οι Παριανές ομάδες, 

ο ΑΟΠ κέρδισε την περασμένη Κυριακή στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς, με 3-2 την 
Αναγέννηση Νάξου. Επίσης, το Φιλώτι κέρδισε 3-0 άνευ αγώνα τον Αστέρα Μαρμά-
ρων.

Βαθμολογία Παίδων

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

Δυνατός ο Νηρέας στη Σύρο

Παλαίμαχοι Νηρέα
Ξεκίνησαν τις προπονήσεις τους οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του Νηρέα, στο γή-

πεδο του αγροκηπίου στη Νάουσα.
Τους παίκτες χαιρέτησε ο πρόεδρος του συλλόγου κ. Σταύρος Τριπολιτσιώτης, τονί-

ζοντάς τους τη σημασία που έχει για τον Νηρέα η υλοποίηση αυτής της ομάδας τόσο 
στα αθλητικά όσο και στα κοινωνικά δρώμενα του χωριού. 

Από την πρώτη προπόνηση δεν έλειψαν τα πειράγματα καθώς και οι απαραίτητες 

αναφορές στο παρελθόν, ενώ ο πρόεδρος του συλλόγου εμφανίστηκε -προς έκπληξη 
όλων- με πολιτικά! Το δύσκολο ρόλο του γυμναστή – προπονητή, ανέλαβε ο Νίκος 
Μοστράτος, ενώ νεώτερος ποδοσφαιριστής σχολίασε στο διαδίκτυο για την πρώτη 
προπόνηση των παλαιμάχων τα εξής: «Ο Νίκος Σαρρής έκανε κατάληψη στη θέση του 
σέντερ φορ! Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει σε ένα νέο ταλέντο που έκατσε κάτω από 
τα δοκάρια, τον Σταύρο Καρποδίνη, καθώς και στον αγέραστο Σταύρο Καραχάλιο, που 
όργωσε με το «καλημέρα» όλη τη δεξιά πλευρά! Τέλος, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι 
την πρώτη μπάλα εκτός γηπέδου έστειλε μετά από σουτ, ο Σπύρος Μαλαματένιος, με το 
μαγικό αριστερό του πόδι!».
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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.

MARCH 2013

MARCH 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 

8 Mar, International Women’s Day.

8 Mar, 7pm, Theatrical Performance of “Moonlight Sonata” by Yiannis Ritsos 
at the Hall of the Naoussa Dimotiko School in celebration of International 
Women’s Day, organized by the Naoussa Women’s Association. Entrance 
free. Info: http://www.facebook.com/events/538320359535787/

8 Mar-30 May, Paros International Creative Music Programme Autumn 
Semester. Info: 693-494-6750, http://www.parosmusicprogram.org

9 Mar 6pm, Information session on bank loans, ESPA subsidies and 
financial programmes for photovoltaic panels, etc, organized by the Trade 

& Business Association of Paros & Antiparos  at their hall, Paroikia. Info: 
22840-22262, http://www.facebook.com/sylogosp

9 Mar, 6.30pm, Book Presentation of “Na tolmas, n’agapas, na zeis” 
(Dare, love, live) by Elsa Farazi with live music by Chrysoula (voice) and 
Manolis Koutalidis (guitar) organized by the Ariis Women’s Association of 
Paros and the Polychromo Bookstore at the Paros Rock, Potami, Paroikia 
in honour of International Women’s Day. http://www.facebook.com/
events/421464347947291

9 Mar, 8pm, Lecture on “The Cyclades & Paros in the Byzantine 
period: the Archaeological Evidence” by Konstantinos Roussos PhD, 
Byzantine Archaeology at Leiden University, Netherlands, organized by 
the Institute of Archaeology of Paros & the Cyclades at the Archilochos 
Hall, Paroikia. Info: paros.iapk@gmail.com, http://www.facebook.com/
events/464309830300817/ 

9 Mar, 9pm, Carnival party at Pythara Art Cafe, Alyki. Info: http://www.
facebook.com/events/438985362836772/
http://www.facebook.com/pytharaparos

9 & 10 Mar, 6.30pm, Children’s musical theatre performance of “Swan 
Lake” by the Music Dance Group of Naoussa at their hall in Naoussa. 
Info:Ypapandi 22840-52284, http://users.otenet.gr/~parofolk/naussagr.
htm, Facebook: Mousikoxoreutiko Sugkrotima “Naoussa Parou”

TOURISM DEVELOPMENT & PROMOTION

On Friday 1 March, the Municipal Committee for Tourism Development 
and Promotion met to present the results of the municipality’s promotional 
efforts at a number of major tourism exhibitions, including EMITT in 
Istanbul, IMTM in Tel Aviv, BIT in Milan and its participation in the “Road 
Show” which took place in 15 towns in France in January as well as at the 
promotion held in December in Antwerp, Belgium. Parallel events were 
held at each of these locations to further strengthen the presence of Paros, 
all of which proved highly successful and illustrated the point that simply 
“handing out flyers” at exhibitions is an obsolete practice.  A number of 
new proposals regarding the Italian tourism market were discussed; after 
the Greek and French markets, this is the third most important for Paros. 
Also presented at the meeting were the research results of the “Friends of 

Paros” from their survey on tourism conducted last summer between June 
and September.  It was agreed that the collection of data should continue 
each summer so that the research can serve as a tool for more targeted 
planning and promotion of the island. The conclusions from the survey are 
available at the FoP website www.friendsofparos.com 

PEACE DISTURBED

On the evening of Thursday 28 February 2013, the peaceful winter 
atmosphere of Paros was disturbed by the arrival of MPs and other 
members of Greece’s far-right party Golden Dawn who came to Paros to 
hold their first official meeting on the island.  In response a large group 
of citizens, many of them young Greek people, but also whole families of 
Greek and international residents of Paros, mobilized to protest against 
fascism, racism and xenophobia.  Three van loads of riot police (MAT) were 
dispatched from Athens, tear gas was fired at the protestors and two young 
Greek people were taken to the local health centre with head injuries.  The 
following morning a German resident of Paros was assaulted in the port 
by departing Golden Dawn members and the police had to step in to stop 
the attack.

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

...χωρίς πολλά λόγια
η ανάπτυξη στα µέτρα σας

» τουριστικά καταλύµατα µέχρι 300.000
» µεταποιητικές επιχειρήσεις µέχρι 300.000
» επιχειρήσεις υπηρεσιών-χον. εµπορίου µέχρι 100.000

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας αξιοποιώντας τα προγράµµατα ΕΣΠΑ

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ µαζί µας!

» επιδοτούνται παλιές & νέες επιχειρήσεις υπο σύσταση
» επιδοτείται η ανέγερση νέων δωµατίων τουριστικών καταλυµάτων
» χωρίς ιδιωτική συµµετοχή, µε δυνατότητα προκαταβολής της επιδότησης

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



Η προετοιµασία για τις διακοπές ξεκινά!

Εσένα θα σε βρουν;

www.paros-vacations.com

∆ιαφηµίσου τώρα
µόνο από 84€/χρόνο!

ο πληρέστερος ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός για την Πάρο, σε Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά
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