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Μία σκέτη μαγεία είναι η κατάσταση στο Κ.Υ. 

Πάρου. Τα πάντα δουλεύουν εκεί μέσα στην τύχη 

και όλα επαφίενται στον πατριωτισμό. Η πλάκα 

είναι πως το μοναδικό στελεχωμένο τμήμα είναι 

το οδοντιατρείο (δύο γιατροί). Μόνο, που εκεί, δε 

δουλεύει αυτό το γκρρρ ή κάπως έτσι λέγεται αυ-

τός ο αναθεματισμένος τροχός. Τέλος πάντων, μην 

τα θέλουμε όλα δικά μας. Το ιατρείο πάντως είναι 

στη θέση του ή έτσι νομίζω τουλάχιστον.
Δ.Μ.Μ.

Με τόσες θεατρικές παραστάσεις που παίζονται 

το τελευταίο διάστημα στην Πάρο, το νησί μας 

έχει αρχίσει 

από πλευράς 

η θ ο π ο ι ώ ν 

να θυμίζει 

Χόλυγουντ . 

Αφήστε που 

με το Χόλυ-

γουντ έχει 

η Πάρος και 

κοινά πράγ-

ματα. Δηλα-

δή, στο Χό-

λυγουντ υπάρχει η λεωφόρος «Walk of Fame», 

που είναι δρόμος με 2309 αστέρια που πάνω τους 

αναγράφονται τα ονόματα γνωστών προσωπικο-

τήτων. Ε και στην Πάρο έχουμε 2309 υποψήφιους 

δημάρχους για το 2014. Άμα θέλετε να πιάσω και 

εγώ και να αναγράφω τα ονόματά τους πάνω στις 

ψαρόπλακες. (Αστέρια δεν έχουμε εμείς, τον μπε-

λά μου μέσα).
Δ.Μ.Μ.

Τώρα μεταξύ μας. Αν η Πρωτολάτη, που έγρα-

ψε στην επιστολή της προς το δημοτικό συμβού-

λιο εκείνο το αμίμητο «Δήμαρχο Πάρου κ. Χρήστο 

Βλαχογιάννη, κάτοικο ενταύθα», το έκανε για πλά-

κα για να δείξει πως είναι απών από τα θέματα, 

τότε ομολογώ «μπράβο της» για το πετυχημένο 

πολιτικό αστείο. Αν όμως το έκανε από συνήθεια… 

μάλλον κάποιος άλλος δεν είναι μόνιμος κάτοικος 

Πάρου, έλεγαν από Αγία Άννα πλευρά…
Δ.Μ.Μ.

Αυτή την ανακοίνωση – «ποταμό» που έκαναν 

οι εργαζόμενοι της ΔΕΥΑΠ, κανένας δημοτικός 

συνδυασμός και κανένας πολιτικός φορέας δε τη 

διάβασε; Εκτός, αν «πίσω έχει η αχλάδα την ουρά» 

και περιμένουν όλοι την επόμενη συνεδρίαση του 

δημοτικού συμβουλίου.
Δ.Μ.Μ.

Τώρα για να καταλάβω την πολυδιαφημιζόμενη 

ιστορία με τη δημιουργία πεζοδρομίου στον Περι-

φερειακό. Ο πρώτος πεζόδρομος ήταν το τσιμέντο 

που έπεσε από τη διασταύρωση του Περιφερεια-

κού ως περίπου το Γυμνάσιο. Μάλιστα. Εκεί δηλα-

δή, που έτσι και αλλιώς, υπήρχε χώρος για τους 

πεζούς. Απλά ρί-

ξαμε πάνω από 

τα χώματα και ένα 

τσιμέντο. Τσιμέντο 

να γίνει λοιπόν. 

Πάμε και στο δεύ-

τερο πεζόδρομο 

που κατασκευ-

άζεται αυτές τις 

μέρες, απέναντι 

από το ύψος του 

σούπερ μάρκετ 

Καφούρ. Δηλαδή εκεί, που έτσι και αλλιώς υπήρ-

χε χώρος για τους πεζούς. Απλά ρίξαμε τσιμέντο 

πάνω από τα χώματα. Άντε και πάλι τσιμέντο να 

γίνει. Αν θέλετε στην Αγία Άννα, να σας πουν όλοι 

«μπράβο», τότε, πρέπει να σας δούμε και σε κά-

ποια άλλα σημεία του Περιφερειακού Παροικιάς… 

Εκεί, που δεν υπάρχει χώρος για πεζούς και έχει 

γίνει κατάληψη δημόσιου χώρου.
Δ.Μ.Μ.

Πρέπει να είμαι στις πολύ καλές μου αυτές τις 

μέρες. Το παραμικρό δεν έγραψα για την επιστολή 

του Ιταλού συμπολίτη μας, για την κατασκευή του 

νέου αεροδρομίου. Δεν με αναγνωρίζω! Να δεις 

που με πείραξε η μακαρονάδα που έφαγα για βρα-

δινό.
Δ.Μ.Μ.

Κοιτάξτε τη φωτογραφία στις σημερινές «διαφω-

νίες» και απαντήστε μου. Πως έχουμε τόσο πολύ 

χιούμορ σ’ αυτό το νησί;. Λέτε να φταίει η σούμα 

που βγάζουμε;
Δ.Μ.Μ.

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία στους κατοίκους 
των νησιών μας, Πάρου - Αντιπάρου, ότι το νέο αε-
ροδρόμιο είναι ένα έργο πνοής για την οικονομία 
μας.

Με αφορμή την επιστολή, που σήμερα δημοσιεύ-
ουμε, ενός κατοίκου του νησιού μας με καταγωγή 
από την Ιταλία και την παρατήρησή του για «καλούς 
και κακούς» κατοίκους, καλό είναι να ξαναδούμε 
μερικά ζητήματα για το νέο αεροδρόμιο.

• Είναι σαφές από προηγούμενο ρεπορτάζ της 
Φ.τΠ. ότι υπάρχει μελέτη περιβαλλοντολογικών 
όρων. Αυτή η μελέτη πρέπει να εφαρμόζεται καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έργου και φυσικά κατά τη λει-
τουργία του νέου αεροδρομίου.

• Είναι επίσης σαφές ότι όποιος είχε την πρωτο-
βουλία γι’ αυτό το μεγάλο έργο θα εισπράξει τα εύ-
σχημα της κοινωνίας μας.

• Τέλος, είναι σαφέστατο ότι η μεγάλη πλειοψηφία 
των κατοίκων της Πάρου και της Αντιπάρου, θέλουν 
να αποκτήσουμε το δικό μας σύγχρονο αεροδρόμιο.

Κάθε τέτοιο έργο δημιουργεί αναστάτωση κατά 
τη διάρκεια της κατασκευής του στη γύρω περιο-
χή και είναι φυσικό να υπάρχουν αντιδράσεις από 
τους περιοίκους. Από το σημείο αυτό μέχρι του να 
ψάχνουμε να βρούμε τη λεπτομέρεια του τυπικού 
μέρους με στόχο να ακυρωθεί το έργο έχει πολύ 
μεγάλη απόσταση.

Επίσης, μεγάλη απόσταση έχει η όποια πολιτική 
αντιπαράθεση πάνω σε αυτό το ζήτημα από το να 
ευχόμαστε ή και να δουλεύουμε για την ακύρωσή 
του. 

Αυτή η απόσταση λοιπόν είναι αυτό που διαχωρί-
ζει τους «καλούς από τους κακούς».

Όλοι οι «καλοί» λοιπόν αντάμα όπως λέει ο λαός 
και ο ψωριάρης… χώρια!

Λαουτάρης

Η θέση μας

Όλοι οι καλοί 
αντάμα
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εξασφάλισε
την προβολή σου!

προλαβαίνεις µέχρι τέλος Απριλίου
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Οι θέσεις της Ν. Ε. Νοτίων 
Κυκλάδων του ΚΚΕ, 
για την υγεία

Δεν είναι κεραυνός εν αιθρία η τραγική κατάσταση που επικρατεί στο χώρο της 
υγείας και στα νησιά μας.

Είναι αποτέλεσμα της αντιλαϊκής πολιτικής όλων των προηγούμενων κυβερνήσε-
ων και της σημερινής συγκυβέρνησης της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ που προώθησαν και 
προωθούν αταλάντευτα τις απαιτήσεις  των επιχειρηματικών ομίλων. Δεν είναι καθό-
λου τυχαίο ότι στα νησιά μας ξεφυτρώνουν σαν μανιτάρια τα ιατρικά και διαγνωστικά 
κέντρα.

Τα μέτρα εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης της δημόσιας υγείας πρόνοι-
ας, οι άγριες περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης και των παροχών, η ενίσχυση 
των επιχειρηματιών στo χώρο της υγείας και του φαρμάκου, είναι ενταγμένα στη 
Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για «μείωση του μη μισθολογικού 
κόστους εργασίας» ώστε να επιτευχθεί η αντα-
γωνιστικότητα των επιχειρηματικών ομίλων. 
Αποτελούν μέρος των γενικότερων αντιλαϊκών 
ανατροπών που προωθούνται σε όλες τις χώρες 
της ΕΕ. Κατευθύνονται από συγκεκριμένες απο-
φάσεις που έχουν συναποφασίσει οι κυβερνή-
σεις των κρατών – μελών, αλλά και τα κόμματα 
του Ευρωμονόδρομου. Δεν έχουν προσωρινό χα-
ρακτήρα αλλά μόνιμο. 

Έτσι όλο το προηγούμενο διάστημα προωθήθηκαν 
μέτρα κόλαση για την υγεία του λαού, όπως: 

- Μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των δημό-
σιων νοσοκομείων, των Κ.Υ. και του ΕΟΠΥΥ.

- Αύξηση των νοσηλίων που πληρώνουν ασφαλιστι-
κά ταμεία και ασθενείς.

- Αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων για 
εξετάσεις, φάρμακα, θεραπείες, υγειονομικό υλικό, 
καθιέρωση συμμετοχής εκεί που δεν υπήρχε πριν, με 
ταυτόχρονο περιορισμό των δωρεάν δημόσιων παροχών υγείας.

Την ίδια στιγμή οι ανάγκες των λαϊκών νοικοκυριών σε δημόσιες και πραγματικά 
δωρεάν υπηρεσίες υγείας-πρόνοιας συνεχώς αυξάνονται, σαν αποτέλεσμα της οικο-
νομικής τους εξαθλίωσης.

Με τα νέα μέτρα που επεξεργάζεται η συγκυβέρνηση οι περικοπές στις κρατικές 
δαπάνες για την υγεία – πρόνοια θα ξεπεράσουν το 1,1 δις ευρώ για τα έτη 
2013-2014. Οι νέες αυτές περικοπές αφορούν τα φάρμακα, τα δημόσια νοσοκο-
μεία, τον ΕΟΠΥΥ, τα δημόσια ιδρύματα πρόνοιας για το παιδί -τους ηλικιωμένους - τα 
ΑΜΕΑ - τα κοινωνικά επιδόματα αναπήρων-πολυτέκνων καθώς και τις υπηρεσίες 
για τη δημόσια υγεία.

Οι δρομολογημένες  συγχωνεύσεις και καταργήσεις δημόσιων μονάδων υγείας, 
κρεβατιών, εργαστηρίων δεν  υπηρετούν την προσαρμογή του δημόσιου συστήματος 
υγείας στις σημερινές λαϊκές ανάγκες, αλλά τη μείωση των κρατικών δαπανών και 
την προσαρμογή της λειτουργίας του με επιχειρηματικά κριτήρια.

Οι εξελίξεις αυτές στην υγεία και οι τραγικές συνέπειες για τα λαϊκά στρώ-
ματα, στην περιοχή μας αποκτούν ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις λόγω της 
νησιωτικότητας και των δυσκολιών που προκύπτουν από αυτήν.

Σήμερα:
- Υπάρχουν τεράστια κενά και ελλείψεις σε προσωπικό, μέσα, υλικά και φάρμακα 

στα Νοσοκομεία Σύρου και Νάξου, στα Κ.Υ. Πάρου, Σαντορίνης, Αμοργού, στα πολυ-
δύναμα και αγροτικά ιατρεία των νησιών μας. 

- Το ΕΚΑΒ, όπου υπάρχει, λόγω έλλειψης προσωπικού δεν λειτουργεί σε 24ωρη 
βάση και ήδη δόθηκε εντολή για μονές βάρδιες με ότι αυτό συνεπάγεται. 

- Ο τομέας της ψυχικής υγείας έχει εγκαταλειφθεί εντελώς. Έχει παραδοθεί στις 
ΜΚΟ και σε «κοινωνικά»  προγράμματα με υποχρηματοδότηση και απλήρωτους για 
μήνες εργαζόμενους.

- Η κοινωνική πρόνοια είναι σχεδόν ανύπαρκτη.
Το ΚΚΕ από τις πρώτες κιόλας αποφάσεις και κατευθύνσεις της ΕΕ ενημέρωνε και 

προειδοποιούσε το λαό για τις εξελίξεις και στο χώρο της υγείας και προσπαθούσε να 

κάνει υπόθεση του μαζικού κινήματος το θέμα αυτό. Άσκησε κοινοβουλευτικό έλεγ-
χο για τα προβλήματα στο χώρο της υγείας των νησιών μας (Νάξο, Αμοργό, Πάρο), 
έχει πραγματοποιήσει επισκέψεις στα ΚΥ και νοσοκομεία και στήριξε την πρόσφατη 
κινητοποίηση των κατοίκων της Πάρου στην Αθήνα.

Η ΝΕ Νοτίων Κυκλάδων του ΚΚΕ καλεί τα σωματεία, τους μαζικούς φο-
ρείς, τους εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, τους μικρούς και φτωχούς 
αγρότες, τους συνταξιούχους, τις γυναίκες, τη νεολαία να οργανώσουν τον 
αγώνα τους σε κάθε νησί:

- Για την κάλυψη όλων των κενών σε ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό 
και λοιπό προσωπικό, μόνιμο και πλήρους απασχόλησης, τεχνολογικό εξο-
πλισμό και υγειονομικό υλικό των μονάδων υγείας στα νησιά μας,

- Για τον σχεδιασμό και την  λειτουργία μιας αυτοτελούς υπηρεσίας του 
ενιαίου δημόσιου δωρεάν συστήματος Υγείας (ΕΚΑΒ), στελεχωμένης με ει-
δικά εκπαιδευμένο προσωπικό, που θα καλύπτει υπηρεσίες επιτόπου παρο-
χής πρώτων βοηθειών μέσω κινητών μονάδων και θα περιλαμβάνει σύστημα 
διακομιδών, με σύγχρονα μεταφορικά, θαλάσσια και πτητικά μέσα. 

- Για την εξασφάλιση από το κράτος της δωρεάν, πλήρους και απρόσκο-
πτης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και προνοιακών παροχών σε όλους με 
προτεραιότητα στους άνεργους και ανασφάλιστους Έλληνες και μετανάστες, 
χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους, τους φτωχούς αγρότες και αυτο-
απασχολούμενους και τις οικογένειές τους.

Μπροστά στην σημερινή πραγματικότητα τα λαϊ-
κά στρώματα, μαζί με την αγωνιστική τους ανάταση, 
πρέπει να αναπτύξουν το δικό τους κίνημα ταξικής 
αλληλεγγύης .Ένα τέτοιο κίνημα είναι όπλο στα χέρια 
του λαού για να ανακουφιστεί από τις συνέπειες της 
κρίσης και της αστικής διαχείρισης, να πολεμήσει αυ-
τούς που τον καταδικάζουν στη φτώχεια, να σπάσει τη 
μοιρολατρία και να βοηθήσει τη συσπείρωση δυνά-
μεων για την ανατροπή του συστήματος που παράγει 
την εξαθλίωση και την πολιτική που βιώνουμε στην 
υγεία. Αυτή η προοπτική είναι σε άλλη κατεύθυνση και 
δεν έχει σχέση με τον εθελοντισμό της ελεημοσύνης, 
της «φιλανθρωπίας» και της ανάπτυξης «κοινωνικών 
υποδομών» με τις τοπικές κοινωνίες να καλύπτουν το 
κόστος, δράσεις δηλαδή και δομές του συστήματος με 
στόχο τη διαχείριση της φτώχειας. 

Οι  λογικές και οι πρακτικές προσώπων ή δυνάμεων για το «εφικτό», για την αντιμε-
τώπιση προβλημάτων «εδώ και τώρα», για «την κάλυψη της κυβερνητικής απραξίας 
ή της κρατικής αδυναμίας, από όσους μπορούν» είναι τακτική δοκιμασμένη στο πα-
ρελθόν που ανεξάρτητα από προθέσεις, οδηγεί στην ενσωμάτωση και την ανοχή των 
λαϊκών στρωμάτων στην υπάρχουσα αντιλαϊκή πολιτική που εφαρμόζεται σε βάρος 
τους και οξύνει τα προβλήματα ακόμα περισσότερο. 

Η προσπάθεια ακόμα πολιτικών δυνάμεων, να αποδώσουν  την τραγική κατάσταση 
στην υγεία-πρόνοια αποκλειστικά στη μνημονιακή πολιτική και το ΔΝΤ αποσκοπεί

στην συσκότιση των πραγματικών αιτιών του προβλήματος και:
- Βγάζουν «καθαρό» το καπιταλιστικό σύστημα και την ΕΕ. Δεν είναι τυχαίο ότι αυ-

τές οι πολιτικές είχαν εφαρμοστεί στις χώρες της ΕΕ πολλά χρόνια πριν και χωρίς 
μνημόνια με τα ίδια τραγικά αποτελέσματα. Απλά σε περιόδους κρίσης, μνημονίων 
και μεσοπρόθεσμων μέτρων τα προβλήματα αυτά οξύνονται ακόμα περισσότερο

- Αποκρύπτουν από το λαό τη διακηρυγμένη θέση τους για παράλληλη ύπαρξη 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην υγεία και την απόρριψη στην πράξη της αποκλει-
στικά δημόσιας δωρεάν υγείας-πρόνοιας.

- Καλύπτουν τις ευθύνες τους ότι παραμένουν προσηλωμένοι στην ΕΕ, στις στρα-
τηγικές της κατευθύνσεις και επιλογές και στον τομέα της υγείας.

Σήμερα είναι πια ολοφάνερο ότι:      
- Απαιτείται ενιαίο, σύγχρονο, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστη-

μα υγείας, πανελλαδικά αναπτυγμένο με κεντρικό σχεδιασμό, πλήρως και επαρκώς 
χρηματοδοτημένο από τον κρατικό προϋπολογισμό και κατάργηση κάθε επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας στον τομέα υγείας-πρόνοιας.

- Απαιτείται ανάπτυξη κρατικού φορέα έρευνας, παραγωγής, εισαγωγής 
και δωρεάν διάθεσης των φαρμάκων από τις δημόσιες μονάδες υγείας, τα νοσο-
κομεία, τα ΚΥ, το δίκτυο κρατικών φαρμακείων και κατάργηση κάθε επιχειρηματικής 
δράσης στο χώρο του φάρμακου.

Οι κομμουνιστές και οι φίλοι του ΚΚΕ πρωτοστάτησαν, πρωτοστατούν και 
θα πρωτοστατήσουν και στο μέλλον σ’  αυτό τον αγώνα.
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Κλειστό 
Γυμναστήριο

Θέλω να γράψω για την ομά-
δα μου, τις εμπειρίες μου με 
τα παιδιά του Α.Ο.Π. σε όλα τα 
τμήματα και την ανάγκη κατα-
σκευής κλειστού χώρου προ-
πόνησης, αγώνων και άθλη-
σης.

Ο Α.Ο.Π. είναι ένας από τους 
μεγαλύτερους αθλητικούς 
συλλόγους στις Κυκλάδες, 
με τεράστια προσφορά στον 
αθλητισμό. Τα τελευταία χρό-
νια έχει εντάξει ακόμη περισ-
σότερα τμήματα στις τάξεις 
του, σε μια προσπάθεια να φέρει περισσότερα παιδιά 
στα γήπεδα. (Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν 
ομάδες και άνθρωποι στην Πάρο που τρέχουν από το 
πρωί μέχρι το βράδυ για τον ίδιο σκοπό).

Ένα απ’ αυτά, είναι και το τμήμα του βόλεϊ με κορίτσια, 
γυναίκες και αγόρια, συμμετέχοντας στο πρωτάθλημα 
Κυκλάδων με δύο ομάδες για πρώτη φορά. Οι εμπειρίες 
που αποκόμισαν φέτος και η βελτίωσή τους σαν αθλή-
τριες και σαν άνθρωποι ήταν σημαντικές, παίζοντας σε 
κλειστά γυμναστήρια κάτω από ιδανικές συνθήκες, ανε-
πηρέαστες από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες.

Το προ-περασμένο Σαββατοκύριακο πήγαμε στη Σα-
ντορίνη με πολλά μικρά παιδιά, για αγώνες προπόνησης 
και προετοιμασίας στο κλειστό γήπεδο. Αυτά τα παιδιά 
ούτε καν είχαν φανταστεί πώς είναι τα κλειστά γήπεδα 
και η χαρά τους ήταν απερίγραπτη. Προπονήθηκαν με 
συνθήκες καταρρακτώδους βροχής, αέρα και δεν το 
πίστευαν. Μας ρωτούσαν συνεχώς πότε θα ξαναπάμε, 
μας έλεγαν πόσο ευτυχισμένα ένιωθαν και πότε θα γίνει 
κάτι παρόμοιο στην Πάρο (κλειστό γυμναστήριο).

Φυσικά στο τελευταίο δεν μπόρεσα να απαντήσω, 
αλλά τους έδωσα ελπίδες και εύχομαι να βγω αληθινός 
κάποτε. Όσο και αν κοστίζει, αξίζει να γίνει ένα τέτοιο 
έργο οπωσδήποτε για τα παιδιά όλης της Πάρου ,προ-
σπαθώντας όλοι μαζί, ο καθένας από το πόστο του, να 
γίνει επιτέλους ένα κλειστό γυμναστήριο.

Η Σύρος έχει δύο. Η Νάξος και η Σαντορίνη έχουν, 
η Τήνος έχει ξεκινήσει και η Μύκονος ξεκινά άμεσα. 
Στη Σαντορίνη έχει γίνει τελικός ανδρών μεταξύ Ολυ-
μπιακού και Παναθηναϊκού. Τώρα τον Απρίλιο θα γίνει 
το final four γυναικών Ελλάδος, στο κύπελλο. Είδαμε 
αγώνα στη Σαντορίνη τοπικού πρωταθλήματος με 700 
άτομα θεατές.

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ!!!
Όλος ο κόσμος και τα παιδιά είναι στα γήπεδα και στον 

αθλητισμό όταν υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες.
ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΤΟ 

ΓΡΗΓΟΡΟΤΕΡΟ!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΦΝΑΙΟΣ

Περίεργη υπόθεση 
κατά ΑΟΠ

Το περασμένο Σάββατο ρίχθηκαν φέιγ βολάν σε διά-
φορα σημεία της Παροικιάς, με στόχο τον Αθλητικό Όμι-
λο Πάρου και τις Ακαδημίες των αθλημάτων που καλ-
λιεργεί. 

Τα ανώνυμα φέιγ βολάν προέτρεπαν τους γονείς των 
αθλητών να πάρουν τα παιδιά από το σωματείο, διότι 
οι εκπρόσωποί τους χαρακτηρίζονται ακραίοι πολιτικά 
(φασίστες).

Έκπληκτοι πολλοί από το ΔΣ του ΑΟΠ, πληροφορήθη-
καν το γεγονός στη Νάξο, όπου είχαν συνοδεύσει ομά-
δες ποδοσφαίρου των Ακαδημιών της ομάδας. Πολλοί 
γονείς που συνόδευαν και εκείνοι τα μικρά παιδιά, στο 
άκουσμα της είδησης αντέδρασαν με εκνευρισμό και 
ζήτησαν από τους υπεύθυνους του ΑΟΠ να δώσουν 
απαντήσεις οι ίδιοι…

Το διοικητικό συμβούλιο του ΑΟΠ συνεδρίασε με 
έκτακτο συμβούλιο ακριβώς την επόμενη ημέρα 
(1/4/2013) και αφού πρώτα είχε συζητήσει με αρκε-
τούς συμπολίτες μας για το γεγονός.

Την επόμενη μέρα (2/4/2013) ο ΑΟΠ δημοσιοποίησε 
το παρακάτω δελτίο τύπου:

«Με αφορμή τη ρίψη φέιγ βολάν από θρασύδειλα άτο-
μα με κατηγορίες εναντίον μας που επισύρουν νομικές 
κυρώσεις, ΟΜΟΦΩΝΑ το διοικητικό συμβούλιο του ΑΟ 
Πάρου, δηλώνει:

1. Αν τα άτομα που έριξαν τα κατάπτυστα φέιγ βολάν 
έχουν στοιχεία για τα όσα ισχυρίζονται, τότε, να τα προ-
σκομίσουν στις αρμόδιες υπηρεσίες.

2. Ο ΑΟΠ είναι η μεγαλύτερη αθλητική οικογένεια του 
νησιού με τμήματα ποδοσφαίρου, βόλεϊ, μπάσκετ, στί-
βου, κολύμβησης. Πάνω από 300 οικογένειες εμπιστεύ-
ονται τα παιδιά τους στον ΑΟΠ, δίχως ποτέ να έχει υπάρ-
ξει το παραμικρό πρόβλημα. Πάνω από 300 οικογένειες 
της Πάρου και Αντιπάρου, μας γνωρίζουν καλά για την 
ανιδιοτελή μας προσφορά στο σύλλογο.

Επίσης, με πλήρη συναίσθηση των γραφόμενών μας 
σημειώνουμε:

α) Τα άτομα που προέβησαν στις απαράδεκτες ενέρ-
γειες έχουν «φωτογραφηθεί».

β) Για όλους όσοι πιστεύουν ότι η έως τώρα απάθειά 
μας σε όσα έχουν συμβεί είναι αδυναμία, τους πληρο-
φορούμε ότι εμείς έχουμε γνωστές διευθύνσεις που δι-
αμένουμε…

γ) Η καταγγελία μας στις διωκτικές αρχές δεν περιο-
ρίζεται μόνο στα κατάπτυστα φέιγ βολάν που ρίχθηκαν, 
αλλά και σε πιο άμεσα στοιχεία.

Τέλος, επειδή εμείς μιλάμε με το έργο μας, καλούμε 
και όλους όσοι μας ασκούν καλόπιστη κριτική να έρθουν 
δίπλα μας και να αναλάβουν ρόλους».

Νέα απάντηση Ισι-
γώνη

Με αφορμή τα όσα έχουν δημοσιευτεί σ’ άλλη εφη-
μερίδα του νησιού μας, ο πρώην δημοτικός σύμβουλος 
της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Πάρου, κ. Μανώλης Ισι-
γώνης, δημοσιοποίησε την παρακάτω επιστολή – απά-
ντηση, σε όλα τα ΜΜΕ της Πάρου.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Αγαπητέ «φίλε» Κώστα Δραγάτη.
Κατανοώ πλήρως τον πόθο σου να ανεβάσεις κυκλο-

φοριακά την εφημερίδα σου. Κατανοώ επίσης, ότι χωρίς 
εντάσεις, εφευρέσεις και διαστρεβλώσεις, κάτι τέτοιο εί-
ναι εξαιρετικά δύσκολο και επίπονο. Θέλω όμως να σε 
ενημερώσω, ότι η τελευταία επιστολή μου δεν απευθυ-

νόταν σε εσένα.
Αυτοί στους οποίους 

απευθύνονταν, παρέλαβαν 
το μήνυμα με τον πλέον 
ηχηρό τρόπο.  Όσο και να 
προσπαθείς να μπεις στο 
κάδρο, δεν έχω κανέναν 
λόγο να ασχοληθώ προσω-
πικά μαζί σου. 

Παρ όλα αυτά σου εύχο-
μαι να δεις κάποτε την εφη-
μερίδα σου να πουλάει κάτι 
παραπάνω… 

Μανώλης Ισιγώνης

Υ.Γ. Συνήθως επιτίθεσαι με μανία σε όσους προηγού-
μενα είχες υποστηρίξει με πάθος, τα παραδείγματα πολ-
λά. Με εμένα μάλλον το πας ανάποδα».

Τοπικά εδέσματα. 
Που είναι;

Σε μία διαδικτυακή συζήτηση 
με μέλος της τουριστικής επι-
τροπής του νησιού ερωτήθηκα: 
«τι στο καλό γίνεται και δεν μπο-
ρούμε να προβάλλουμε τα τοπι-
κά προϊόντα μας;».

Αρχικά σκέφθηκα το απόλυτο 
δίκιο που είχε η συνομιλήτριά 
μου. Σε πόσους από εμάς δεν 
έχει γίνει η ερώτηση από φίλους ή και τουρίστες που 
«πιάσαμε» φιλίες το καλοκαίρι για το που θα γευτούν 
παραδοσιακές νοστιμιές και τοπικά κρασιά. Όλοι μας 
όταν μας γίνεται αυτή η ερώτηση τους κοιτούμε σαν 
χαζοί και προσπαθούμε να σκεφθούμε.

Με τη σειρά μου απευθύνω στους αναγνώστες της 
στήλης και εγώ, την παρακάτω ερώτηση. «Έρχονται 
κάτι φιλαράκια μου από τη Σύρο, την επόμενη βδο-
μάδα. Που να τους πάω να γευτούν τοπικά φαγητά και 
τοπικά κρασιά;». Μούγκα στην στρούγκα έτσι… Ό,τι 
κάνω και εγώ, στην ερώτηση… Μάλιστα… Και άντε 
να τους πάω το μεσημέρι σε κάποιον καφενέ και να 
κάνω τον κουβαρντά με τοπική σούμα. Μετά που θα 
τους πάω; Ρεζίλι των παρδαλών εριφίων θα γίνω… 
Όποτε πάω στη Σύρο, τα φιλαράκια τσακώνονται για 
το ποιο μαγαζί έχει το καλύτερο τοπικό κρασί, το 
καλύτερο κρέας, το καλύτερο φρούτο, το καλύτερο 
μαγειρευτό, το καλύτερο τυρί (όλα τοπικά, για να με 
πάνε). Εγώ, τι να τους πω τώρα;

Λοιπόν, βράστε όρυζα china πατριώτες. Έχουμε 
αποτύχει στο θέμα. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά, η γα-
στρονομία (άκου λέξεις που έμαθα) παίζει ρόλο στην 
οικονομία κάθε τόπου! Στο συγκεκριμένο θέμα έχου-
με αποτύχει, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον το πλασάρι-
σμα. Και να πεις ότι δεν μας βοηθάει η Γη μας άντε να 
το «φιλοσοφήσω». Όμως, και κρασιά έχουμε (ποικι-
λίες εδώ και αιώνες, για να μην πω προ Χριστού…) 
και τα τυράκια μας τα ωραία και ωχ βρε αδελφέ και 
τις μαγκιές μας στα φαγητά και τα γλυκίσματα. (Φάε 
Παριανό γλυκό και αν δεν χάσεις το φως σου, έλα να 
μου κάνεις ανάλυση περί του θέματος…). Συγγνώμη, 
για την απλοποίηση του σημερινού θέματος, αλλά τα 
έχω πάρει με την υπόθεση!. Είμαστε ανάδελφο νησί 
και τελικά είμαστε ικανοί (μόνο εμείς, το έχω ξανα-
γράψει), για να βγάλουμε μόνοι μας τα μάτια μας). Αν 
πιστεύουμε στα προϊόντα μας, που έτσι και αλλιώς, 
είναι προϊόντα με «ειδικό βάρος» πρέπει αύριο κιό-
λας το πρωί να τα «σπρώξουμε». Ο Αγροτικός Συνε-
ταιρισμός Πάρου, βγάζει ίσως ένα από τα καλύτερα 
και «εντιμότερα» πιστοποιημένα τυριά της Μεσογεί-
ου. Ποιος δεν έχει φάει τυρί του Συνεταιρισμού και 
δεν έχει κάνει την κίνηση ευχαρίστησης με τα μάτια, 
λόγω αυτού που έχει γευτεί; Αν το προϊόν μας δεν 
έχει «σπρωχθεί» ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ! Κάτι δεν κάνουμε 
καλά! Αν τα μαγαζιά του νησιού δεν έχουν στον κατά-
λογό τους τα τοπικά προϊόντα και τα Παριανά κρασιά, 
και πάλι ΦΤΑΙΜΕ ΕΜΕΙΣ! Για να μην τα έχουν, κάτι δεν 
κάνουμε καλά εμείς!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Υ.Γ.: Ουδέποτε γέλασα περισσότερο με φαγητό, 
όταν σ’ ένα πέρασμά μου από το Μέτσοβο, με πήρε 
ένας φίλος και με πήγε για φαγητό, σ’ ένα Ιταλικό 
εστιατόριο! Σαν να λέμε το γνωστό τραγούδι του Δή-
μου Μούτση, «Lacoste, ζιβανσί και τζατζίκι μαζί!».
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25η Μαρτίου 
στην Αντίπαρο

Με λαμπρότητα τιμήθηκε η διπλή εορτή της 25ης 
Μαρτίου και στην Αντίπαρο.

Στην κύρια ομιλία του ο Δήμαρχος τόνισε μεταξύ άλ-
λων: «Οι στόχοι των πατριωτών μας τότε και ο πόθος 
τους για λευτεριά και αξιοπρέπεια παραμένουν οι ίδιοι 
και σήμερα… Είμαστε στη δύνη ενός ακήρυχτου πολέ-
μου, ενός πολέμου των αγορών και μιας παρατεταμένης 
οικονομικής κρίσης.

Ο ελληνισμός και τότε το ’21 και τώρα δίνει την ίδια 
μάχη σε διαφορετικά πεδία, με διαφορετικούς όρους. 
Νέοι και νέες, παιδιά μου, βροντοφωνάξτε και στείλτε 
το δικό σας μήνυμα προς τους ισχυρούς της γης και τις 
κυβερνήσεις τους. Να σταθούμε όλοι μαζί απέναντι στην 
παγκοσμιοποίηση των οργανωμένων συμφερόντων».

Μετά την ομιλία του κ. Γ. Λεβεντάκη, ακολούθησε η 
παρέλαση των μαθητών των σχολείων και παρουσιά-
στηκαν παραδοσιακοί χοροί από τα χορευτικά τμήματα 
του Δήμου Αντιπάρου.

Αθώωση 10 
κατηγορουμένων

Δέκα κατηγορούμενοι αθωώθηκαν από την συνήγο-
ρο υπεράσπισης κ. Ελισάβετ Τσέρτου, δικηγόρο Πάρου.

Οι κατηγορούμενοι διεκδικούσαν από τον Οργανισμό 
Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.) την καταβολή σε καθένα 
από αυτούς χρηματικού ποσού για επιδότηση ενοικίου 
και χορήγησης δαπάνης ενοικίου, με την χρήση πλα-
στών μεταφρασμένων πιστοποιητικών οικογενειακής 
κατάστασης, που προσκόμισαν στο Περιφερειακό Γρα-
φείο Ο.Ε.Κ. Κυκλάδων. 

Η συνήγορος υπεράσπισης κ. Τσέρτου, πρόσθεσε ότι 
τα συγκεκριμένα πιστοποιητικά δεν έφεραν αλλοίωση 
ως προς το πραγματικό περιεχόμενο τους, καθώς οι 
κατηγορούμενοι έπεσαν θύματα πραγματικής παρα-
πλάνησης ως προς την μετάφραση, από πλανόδιους 
έξω από το Υπουργείο Εξωτερικών, έναντι αμοιβής, οι 
όποιοι τους εκμεταλλεύτηκαν για υπέρογκα ποσά.

Παιχνίδι 
και άθληση

Την περασμένη Παρασκευή 28 Μαρτίου, πραγματο-
ποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία αγώνες ποδοσφαίρου 
στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς.

Στους αγώνες συμμετείχαν περίπου 300 μαθητές απ’ 
όλα τα Δημοτικά Σχολεία Πάρου και Αντιπάρου. Σκοπός 
των αγώνων ήταν το «ευ αγωνίζεσθαι», η καλλιέργεια 
του αθλητικού πνεύματος και η μεγάλη συμμετοχή, γι’ 
αυτό και δεν υπήρξαν νικητές και ηττημένοι. 

Απίστευτα και 
όμως Παριανά…

Συνεχίζονται 
τα μεγάλα προ-
βλήματα που 
υπάρχουν στο 
Κέντρο Υγείας 
Πάρου. Συγκε-
κριμένα όλα 
πλέον «δουλεύ-
ουν» στην τύχη 
τους, ενώ τα 
όσα ακούγονται 
στους διαδρό-
μους του Κ.Υ. φαντάζουν πλέον ιστορίες τριτοκοσμικών 
χωρών.

Συγκριμένα, κανείς δε γνωρίζει τι γίνεται με τις φιάλες 
οξυγόνου που χρειάζονται οι ασθενείς και σε τι απόθεμα 
υπάρχει σ’ αυτές.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τελευταίο γέμισμα των 
μεγάλων φιαλών οξυγόνου των 10 λίτρων πραγματο-
ποιήθηκε έπειτα από δωρεά μέλους της Ένωσης Ξενο-
δόχων Πάρου – Αντιπάρου, ενώ το γέμισμα των μικρών 
φιαλών οξυγόνου των 4 λίτρων -που χρησιμοποιείται 
στη διακομιδή ασθενών- έγινε με δωρεά του συλλόγου 
γυναικών Νάουσας. Κανείς δεν γνωρίζει ακόμα, γιατί 
όλα τα παραπάνω –που είναι υλικά πρώτης ανάγκης σε 
νοσηλευτικούς χώρους- δεν γίνονται όπως παλαιότερα 
ή αν έχει υπάρξει πρόβλημα με τη σύμβαση όπως ακού-
γεται με την εταιρεία που γέμιζε τις φιάλες με οξυγόνο.

Ακόμα, σύμφωνα με μαρτυρίες συμπολιτών μας το 
οδοντιατρείο του Κ.Υ. Πάρου, δεν δουλεύει εδώ και 
πολλές βδομάδες (μερικοί ισχυρίζονται περίπου εδώ 
και δύο μήνες!), διότι υπάρχει πρόβλημα στο φωτοκύτ-
ταρο του μηχανήματος. Κανείς δεν γνωρίζει τι ακριβώς 
γίνεται, καθώς δεν υπάρχει υπεύθυνη ενημέρωση. Ως 
γνωστόν, Διοικούσα Επιτροπή εδώ και δύο χρόνια δεν 
υπάρχει στο Κ.Υ. Πάρου, ενώ από το Νοσοκομείο Σύ-
ρου -που ο παραιτηθείς διοικητής του κ. Δ. Τσιργής πα-
ραμένει, καθώς ο αντικαταστάτης του δεν έχει βρεθεί 
ακόμα- δεν υπάρχει και από εκεί, καμία ενημέρωση. Για 
το θέμα του διορισμού νέων διοικητών στα Νοσοκομεία 
υπάρχει μία ολόκληρη παραφιλολογία και όπως έχει γί-
νει γνωστό πάνω από 90 άτομα σε όλη τη χώρα έχουν 
κάνει αιτήσεις προκειμένου να διοριστούν. Σημειώνου-
με ότι η πλειονότητα των αιτούντων είναι πολιτευτές ή 
κομματικά στελέχη των τριών κομμάτων της συγκυ-
βέρνησης.

Πάντως, με το ρεπορτάζ μας «ανακαλύψαμε» ότι το 
οδοντιατρικό μηχάνημα του Κ.Υ. δε λειτουργεί διότι 
χρειάζεται για συντήρηση, 660 ευρώ…

Τέλος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας μας 
στο Κέντρο Υγείας Πάρου, δεν υπάρχει ούτε μία στάλα 
πετρέλαιο για τις ανάγκες θέρμανσης. Για την ώρα όλοι 
κάνουν το σταυρό τους, ώστε να συνεχιστούν οι καλο-
καιρίες…

Πολιτιστικά
• Το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας και 

η θεατρική του ομάδα, συνεχίζοντας τις εκδηλώσεις 
«Θεατρική Άνοιξη 2013», αποφάσισε να πραγματοποιή-
σει ακόμα μια παράσταση με την κωμωδία του Νικολά-
ου Λάσκαρη, «Της Τύχης τα μπερδέματα». Η παράσταση 
θα δοθεί την Κυριακή 7 Απριλίου στις 8:30 μ.μ. στην αί-
θουσα της θεατρικής ομάδας στη Νάουσα.

• Η θεατρική ομάδα του συλλόγου γυναικών 
Μάρπησσας και του «ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός», θα πα-
ρουσιάσουν τη θεατρική παράσταση «ο Κουνενές». Οι 
παραστάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 5-6-7/4, 12-
13-14/4, 10-11-12/5 και 17-18-19/5, στην αίθουσα της 
Αγροτολέσχης στη Μάρπησσα, με ώρα έναρξης στις 8 
το βράδυ. Πρόκειται για μία κλασική Ελληνική κωμω-
δία του Κώστα Πρετεντέρη, που καυτηριάζει τη σχέση 
εξάρτησης μάνας και γιου. 

• Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων δημοτικού 
σχολείου Νάουσας, συνεχίζει έως τις 14 Απριλίου, την 
3η έκθεση βιβλίου που διοργανώνει στην αίθουσα τέ-
χνης Αγίου Αθανασίου, στη Νάουσα. Οι ώρες λειτουρ-
γίας της έκθεσης είναι 17:00-21:00 τις καθημερινές, 
και 10:00-13:00 και 17:00-21:00 τα Σαββατοκύριακα. 
Αυτό το Σάββατο 6 Απριλίου, θα παρευρεθεί η κ. Λήδα 
Βαρβαρούση, εικονογράφος-συγγραφέας. Το επόμενο 
Σάββατο 13 Απριλίου, στις 6:30 το απόγευμα, θα παρευ-
ρεθεί η κ. Χρυσαυγή Κανελλοπούλου, ψυχολόγος και 
επιστημονικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «Θησέ-
ας Κυκλάδων» και στις 14/4 η κ. Ηρώ Βαβανού.

• Η Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς, σε συνεργασία 
με τον πολιτιστικό σύλλογο Αγκαιριάς και τον σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων δημοτικού σχολείου, διοργα-
νώνουν την Κυριακή 14/4 στις 9:30 το πρωί, εθελοντικό 
καθαρισμό στο χωριό.

• Η «Σονάτα του Σεληνόφωτος» του Γιάννη Ρίτσου, 
που προέκυψε ως θεατρική παράσταση και στην Πάρο 
μέσα από τη συνεργασία της κ. Μοσχούλας Κοντοσταύ-
λου -που αποδίδει τον κεντρικό χαρακτήρα του έργου- 
και της κ. Δήμητρας Σοφιανού, που έχει τη σκηνοθετική 
επιμέλεια της παράστασης, θα πραγματοποιήσει δύο 
ακόμα παραστάσεις στις 6-7 Απριλίου, μετά από πρό-
σκληση του συλλόγου Παρίων «Η Εκατονταπυλιανή». 
Οι παραστάσεις που θα ξεκινήσουν στις 8 το βράδυ, θα 
δοθούν σε αίθουσα του υπουργείου πολιτισμού, που 
βρίσκεται στην οδό Ασωμάτων 15 στο Θησείο.

• Το Ινστιτούτο Αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλά-
δων (ΙΑΠΚ) στο πλαίσιο προβολής του πολιτισμού της 
Πάρου και των Κυκλάδων, σε συνεργασία με τον πο-
λιτιστικό σύλλογο «Αρχίλοχος», παρουσιάζει τη δεύτε-
ρη διάλεξη του που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
«Αρχίλοχος», το Σάββατο 6 Απριλίου, στις 8 το απόγευ-
μα. Ομιλήτρια της εκδήλωσης θα είναι η κ. Έλενα Κόρκα, 
προϊσταμένη της εφορείας αρχαιοπωλείων και ιδιωτι-
κών αρχαιολογικών συλλογών της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτισμού, με θέμα: «Άγνωστοι μαρμάρινοι θησαυροί 
από τις Κυκλάδες σε ιδιωτικές συλλογές. Νέες Προσεγ-
γίσεις».

Θέματα τουρισμού 
από Πρωτολάτη

Με επιστολή της προς το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, 
η κ. Γρ. Πρωτολάτη, ζητάει άμεσα μέτρα για τη θερινή 
περίοδο.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή της η κ. Γρ. Πρωτολάτη, 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης του Δήμου Πάρου, γρά-
φει: «Ενόψει του Πάσχα και της επερχόμενης τουριστι-
κής περιόδου, η οποία κρίνεται πολύ σημαντική μετά τη 
δεινή οικονομική κατάσταση που έχει περιέλθει η χώρα 
και κατ’ επέκταση το νησί μας, θεωρούμε ότι είναι απα-
ραίτητο να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
τον ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΜΕΣΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΘΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΝΗΣΙ ΜΑΣ για να 
ανταποκριθεί στην τρέχουσα τουριστική περίοδο.

Γι’ αυτούς τους λόγους ζητούμε μεταξύ των θεμάτων 
ημερήσιας διάταξης της προσεχούς συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου να συμπεριλάβετε και το θέμα: 
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την Τουριστική Περί-
οδο 2013».

Νέες τεχνολογίες 
στην Αντίπαρο

Ο Δήμος Αντιπάρου και η Κοινωφελής Επιχείρηση 
του νησιού, στο πλαίσιο στήριξης των επαγγελματιών, 
ξεκίνησε από χθες (4/4), το πρόγραμμα κατάρτισης στις 
νέες τεχνολογίες και στο χειρισμό ηλεκτρονικών υπο-
λογιστών. 

 Το πρόγραμμα του σεμιναρίου συνεχίζεται σήμερα 
Παρασκευή 5/4 για τη Β’ ομάδα από τις 7 το απόγευμα 
έως τις 9 το βράδυ, ενώ το Σαββατοκύριακο η Α’ και η 
Β’ ομάδα θα το παρακολουθήσουν από τις 10 το πρωί 
έως τις 2 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί 
στις 28 Απριλίου.
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Πρωτοβουλία για 
την Αλληλεγγύη

Ως πρώτο και ουσιαστικό βήμα ενός καλύτερου 
συντονισμού της προσπάθειας οργάνωσης της αντί-
στασης και αλληλεγγύης των Σχολικών Κοινοτήτων 
(εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς) όλων των σχολεί-
ων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της Πάρου, μπορεί να χαρακτηρισθεί η συγκέντρω-
ση αντιπροσωπειών από τα σχολεία του νησιού, που 
πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 20 
Μαρτίου στην αίθουσα «Γιάγκου Αργυρόπουλου» 
Λυκείου Πάρου. 

Την πρωτοβουλία είχε η Σχολική Κοινότητα του 
Γυμνασίου Πάρου. Μετά από πρόσκληση του διευθυ-
ντή κ. Γουρδούκη Ηλία, εκπρόσωποι των σχολικών 
κοινοτήτων συζήτησαν το αν και πώς μπορούν να 
συνεργαστούν εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς, για 
να βοηθήσουν πιο οργανωμένα και αποτελεσματικά 
τους μαθητές, τις οικογένειές τους, αλλά και άλλους 
συμπολίτες μας, που εξαιτίας των βάρβαρων μέτρων 
που η τρόικα  επέβαλε στη χώρα μας στερούνται ακό-
μη και τα στοιχειώδη μιας αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

Για τον καλύτερο συντονισμό ορίστηκε Συντονι-
στική Επιτροπή. Ο ορισμός και συμμετοχή ενός 
αντιπροσώπου από κάθε σχολική κοινότητα είναι 
αναγκαία. 

Οι στόχοι που μπαίνουν σ’ αυτή τη φάση είναι: 
- Να συμβάλλουμε, στο μέτρο των δυνατοτήτων 

μας, στη διασφάλιση των όρων μιας αξιοπρεπούς 
διαβίωσης στους μαθητές μας, στις οικογένειές τους 
και ευρύτερα στους συμπολίτες μας (τρόφιμα, ρούχα, 
κ.ά.)

- Να τους στηρίξουμε όσο και όπως μπορούμε στον 
τομέα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης  (ιατρική 
και νοσοκομειακή περίθαλψη– και με την πρόσκληση 
ιατρών-, συγκέντρωση φαρμάκων, κ. ά.)

Η «Συντονιστική Επιτροπή» θα ορίσει συγκε-
κριμένο χώρο και ημέρα για τη συγκέντρωση 
τροφίμων, είδη ρουχισμού, φαρμάκων κ.ά. Επί-
σης, θα εξετάσει τη δυνατότητα διοργάνωσης «Συ-
ναυλίας Αλληλεγγύης» για την εξεύρεση οικονομι-
κών πόρων. 

Ραγδαίες εξελίξεις στον 
Συνεταιρισμό

Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε στα διοικη-
τικά του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πά-
ρου τις τελευταίες μέρες.

Συγκριμένα, υπήρξε στη συνεδρία-
ση του διοικητικού συμβουλίου στις 2 
Απριλίου, η παραίτηση του επί 35 πε-
ρίπου χρόνια συνεταιριστή, κ. Σταύρου 
Κορτιάνου.

Τη θέση του κ. Κορτιάνου στο ΔΣ πρό-
κειται να αναλάβει ο κ. Γ. Ρούσσος. Θυ-
μίζουμε ότι εκλογές στον Συνεταιρισμό 
είχαν γίνει πριν λίγους μήνες. Το τι πρό-
κειται να συμβεί στο αμέσως προσεχές διάστημα προφανώς θα ξεκα-
θαριστεί στην επόμενη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου. Με 
δεδομένο ότι ο Αγροτικός Συνεταιρισμός περνά τη δυσκολότερη οικο-
νομικά εποχή του και ότι υπάρχουν συνεχή βέλη κατά αλλήλων, αυτό 
πιθανά να αποτελέσει αρνητικό δεδομένο στη μετέπειτα δύσκολη έτσι 
και αλλιώς κατάσταση του συνεταιριστικού κινήματος του νησιού μας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας μας κάποιοι δηλώνουν 
ήδη απογοητευμένοι από τις εξελίξεις, ενώ ο σημερινός πρόεδρος κ. 
Ν. Τσιγώνιας, σαφώς προβληματισμένος από την όλη κατάσταση. 

Οι επιστολές Κυλάκου
Η εφημερίδα μας έχει δεχθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα και άλ-

λες επιστολές του πρώην προέδρου κ. Αναστ. Κυλάκου, καθώς και 
μέλους της οικογένειάς του.

Η Φ.τΠ. πήρε απόφαση από το προηγούμενο φύλλο της να μην συ-
νεχίσει τη δημοσίευση αυτών των επιστολών, καθώς θεωρεί ότι το 
μόνο που συνεισφέρουν μέσω της δημοσιοποίησής τους είναι να βλά-
πτουν την καλή εικόνα που έχει το Συνεταιριστικό κίνημα στην κοινω-
νία του νησιού μας.

Παρόλα αυτά, και επειδή ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας μας μί-
λησε τηλεφωνικά με τον κ. Κυλάκο –και του έδωσε το λόγο του- θα 
δημοσιεύσουμε μία επιστολή του, που δεν έχει να κάνει με τα εσωτε-
ρικά του Συνεταιρισμού, αλλά ουσιαστικά με παραπολιτικό μας δημο-
σίευμα στη στήλη «Διαφωνίες».

Η επιστολή του κ. Κυλάκου, προς τον κ. Δημ. Μπελέγρη, έχει ως 
εξής:

«Αγαπητέ Κύριε,
Είναι αλήθεια ότι ελάχιστα γνωρίζω από την ζωή σας αν και ζούμε 

τόσα χρόνια στο όμορφο νησί της Πάρου χωρίς εν τούτοις να μας δοθεί 
η ευκαιρία να γνωριστούμε προσωπικά και από κοντά.

Αυτό όμως δεν με εμπόδιζε να διαβάζω τακτικά την ιδική «κουτσο-
μπολίστικη στήλη» των εφημερίδων στις οποίες εργαστήκατε ή εργά-
ζεστε σήμερα και χωρίς να το γνωρίζετε είμαι ένας από τους θαυμαστές 
σας για το χιούμορ σας και την καυστικότητα που πολλές φορές διακρί-
νουν τα μικρά ή μεγάλα χιουμοριστικά κείμενά σας.

Πιστεύω ότι πρόκειται για ταλέντο που δεν διδαχτήκατε αλλά αποτε-
λεί προνομιακό χάρισμα του Θεού!

Δυστυχώς η ηλικία μου κε Μπελέγρη, δεν μου παρέχει την δυνατό-
τητα να επεκταθώ περισσότερο στην ανάλυση της εκτίμησής μου προς 
το πρόσωπό σας.

Όμως θα μου επιτρέψετε μια μικρή παρέμβαση στην αναφορά σας 
στο όνομα Κυλάκος, στην σελίδα 2 της εφημερίδας της ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑ-
ΡΟΥ της 15/3/2013 γιατί φοβάμαι ότι δύσκολα ο αναγνώστης διαβάζο-
ντάς την θα καταλάβει το βαθύτερο νόημα της γραφής σας.

Η Λάμψη κε Μπελέγρη είναι ένα από τα πολλά αριστουργήματα του 
μοναδικού ΦΩΣΚΟΛΟΥ που είμαι βέβαιος ότι πολλοί Έλληνες θα θυ-
μούνται για πολλά χρόνια.

Όμως η μεγάλη επιτυχία του έργου νομίζω ότι οφείλεται και στην 
επιλογή των ρόλων των ηθοποιών που συμμετέχουν και κυρίως των 
πρωταγωνιστών που παρουσιάζουν το σήριαλ. Στην περίπτωση όμως 
του ΑΣΠ που αναφέρετε νομίζω ότι πρωταγωνιστικό ρόλο υποδύονται 
τρία πρόσωπα μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε δεν συμπεριλαμβάνε-
τε ο Κυλάκος. Ο Κυλάκος κε Μπελέγρη, στο σήριαλ που έχει τον τίτλο 
ΑΣΠ δεν είναι κατάλληλος ούτε για ρόλο κομπάρσου πολύ περισσότερο 
για  πρωταγωνιστή όπως επιχειρείτε να τον εμφανίσετε. Θα δεχόταν 
ίσως ο Κυλάκος ένα μικρό ρόλο ως μέλος κριτικής επιτροπής.

Τον ρόλο αυτό τον πήρε όμως μόνος του και εκεί θα μείνει μέχρι να 
τελειώσει και το σήριαλ και θα λυθούν είμαι βέβαιος, και όλες οι άλλες 
απορίες σας που φοβάμαι ότι δεν θα σας είναι και τόσο ευχάριστες.

Με εκτίμηση 
Αναστάσιος Κυλάκος».

Το Ε.Κ. Κυ-
κλάδων, δεν 
έγινε κέντρο 
αντίστασης

Λίγες ημέρες 
πριν από την 
κατάργηση των 
σ υ λ λ ο γ ι κ ώ ν 
συμβάσεων, οι 
εργαζόμενοι - 
άνεργοι, ζουν 
την παράνοια 
ενός συστήμα-
τος που συν-
θλίβει τις ζωές 
τους, τα όνειρα 
των παιδιών 
τους, που δια-

λύει τις κοινωνικές σχέσεις, οδηγεί στην 
απελπισία και την απόγνωση το σύνολο 
του εργατικού δυναμικού της χώρας.

 
Την ίδια στιγμή η βολεμένη ηγεσία του 

συνδικαλιστικού κινήματος, εξασφάλισε με 
τις γνωστές μεθόδους την παραμονή της 
στη διοίκηση της ΓΣΕΕ.

Η πλειοψηφία του Εργατοϋπαλληλικού 
Κέντρου Κυκλάδων, έχει εγκλωβιστεί στα 
θέματα του Νεωρίου και έχει αφήσει στο 
έλεος της κρίσης το σύνολο των εργαζο-
μένων στα νησιά των Κυκλάδων και την 
Σύρο. Οι εξελίξεις στο Νεώριο δεν μπο-
ρούν να αναστέλλουν τις υποχρεώσεις του 
Ε.Κ. απέναντι στο σύνολο των εργαζομέ-
νων που εκπροσωπεί.

Στα χρόνια της κρίσης ακούστηκαν 
πολλές αντιμνημονιακές κορώνες, όμως 
το Ε.Κ. δεν έγινε κέντρο αντίστασης, δεν 
ενέπνευσε σε αγώνες, αντίθετα, απομο-
νώθηκε και έγινε στόχος της πιο αρνητικής 
κριτικής από εργαζόμενους και πολίτες 
των νησιών μας.

Οι ευθύνες της πλειοψηφίας είναι με-
γάλες και δυστυχώς αυτό έγινε στην πιο 
κρίσιμη στιγμή του συνδικαλιστικού κινή-
ματος.

Σε στιγμές που το συνδικαλιστικό κίνη-
μα δέχτηκε την μεγαλύτερη επίθεση από 
το σύστημα, το Ε.Κ. ήταν αδύναμο και χω-
ρίς λόγο. Η στρέβλωση ξεκινάει από την 
αποχή των εργαζομένων από τα σωματεία 
τους. Μόνη λύση η συμμετοχή όλων των 
εργαζομένων στα σωματεία τους, για να 
πάρουν τις τύχες τους στα χέρια τους.

Η συνέχεια δεν μπορεί να είναι ίδια.
Θα σταθώ με όλους τους συναδέλφους 

και συναγωνιστές για ένα .Ε.Κ. που να εκ-
προσωπεί ΟΛΟΥΣ τους εργαζόμενους και 
θα αγωνίζεται για τα συμφέροντα τους.  

Ταξικά, αγωνιστικά, χωρίς συμβιβα-
σμούς.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Αντιπρόεδρος Ε.Κ. Κυκλάδων

Νέα Γραμματεία 
ΣΥΡΙΖΑ

Πραγματοποιήθηκε 
την περασμένη Κυριακή 
31/3 η Γενική Συνέ-
λευση των μελών της 
Τοπικής Οργάνωσης 
Πάρου-Αντιπάρου του 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ.

Σύμφωνα με δελτίο 
τύπου που δημοσιοποίησε ο ΣΥΡΙΖΑ: «στην 
συνέλευση έγινε απολογισμός της δράσης της Τοπικής 
Οργάνωσης στο διάστημα από την προηγούμενη, που 
είχε πραγματοποιηθεί το Φλεβάρη, και συζητήθηκε ο 
προγραμματισμός για την επόμενη, μέχρι το Συνέδριο 
περίοδο και την συγκρότηση του Ενιαίου Κόμματος. 

Έγινε γόνιμη συζήτηση και ανταλλάχτηκαν απόψεις 
για την καλύτερη δραστηριοποίηση των μελών μας, 
την ακόμη μεγαλύτερη σύνδεση με την Κοινωνία και 
την παραπέρα προώθηση των απόψεων του ΣΥΡΙΖΑ-
ΕΚΜ στην Τοπική Κοινωνία των νησιών μας.

Συζητήθηκε επίσης το Οργανωτικό και ο 
καταμερισμός της Δράσης των μελών. Εκλέχτηκε 
Συντονιστική Γραμματεία που αποτελείται από 7 
τακτικά και 2 αναπληρωματικά μέλη.

Τακτικά μέλη: Βιτζηλαίος Γιάννης του Μιχάλη, 
Θαλασσινός Γιάννης, Ισιγώνης Μανώλης, Καστρουνής 
Σωτήρης, Κολλάρος Νίκος, Σαρρής Νίκος του 
Μανώλη, Ταντάνης Γιώργος του Λογγίνου. 

Αναπληρωματικά μέλη: Κούτλα Μίνα, Φραντζή 
Ανδριανή».
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Είναι προφανές πως κάποιοι θέλουν να αλλοιώσουν τη νεώτερη ιστορία του νησιού 
μας και να απαξιώσουν τους ευεργέτες τους! 

Όπως παλαιότερα (για πολιτικούς λόγους) αφαιρέθηκαν κάποιες ταμπέλες από το 
«Παντελαίειο Αεροδρόμιο Πάρου», έτσι εδώ και αρκετό καιρό εντελώς τυχαία (;) εξα-
φανίστηκε η ταμπέλα (Βλ: φωτό σελ.8 & σελ.9) έξω από το Κέντρο Υγείας Πάρου, που 
έγραφε «Βελέντζειο Κέντρο Υγείας Πάρου».

Ακόμα, το τελευταίο χρονικό διάστημα το Βελέντζειο Ίδρυμα Πάρου, δέχθηκε μία 
άνευ προηγούμενου επίθεση με διαδόσεις και ανυπόστατα ψεύδη κατά της προσφο-
ράς του. Η συνδυασμένη και μελετημένη επίθεση έγινε κυρίως από ανθρώπους που 
ήρθαν «αλεξιπτωτιστές» στο νησί μας και κατά καιρούς προσπάθησαν να εκμεταλ-
λευτούν την ευκολοπιστία και την καλοπροαίρετη αφέλεια ανάγκη των συμπατριω-
τών μας.

Η συνάντηση με το Συντονιστικό
Την Πέμπτη 28/3 έπειτα από αίτημα του Συντονιστικού των Φορέων για την Υγεία, 

πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Δημαρχείο Πάρου με την πρόεδρο του Βελεντζείου 
Ιδρύματος κ. Νάνσυ Κεσκινίδου, τον αντιπρόεδρο και δήμαρχο Πάρου κ. Χρ. Βλαχο-
γιάννη και μέλη του Συντονιστικού.

Κατά τη σύσκεψη, που είχε ενημερωτικό χαρακτήρα, διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. Το Βελέντζειο Ίδρυμα στον προϋπολογισμό του προβλέπει ετήσιο χρηματικό 
ποσόν 60.000 ευρώ, για την οικονομική ενίσχυση του Κέντρου Υγείας. Όμως 
από το Κ.Υ. τα δύο τελευταία χρόνια δεν έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα, ούτε για την 
αγορά ιατρικών οργάνων, ούτε για την αγορά αναλώσιμων. Αυτά τα ποσά διατίθενται 
με συγκεκριμένη διαδικασία χρηματοδότησης μέσω του Νοσοκομείου Σύρου και της 
Οικονομικής Υπηρεσίας αυτού. Προφανώς, η βασική αιτία για την παράλειψη, έχει 
σχέση με την έλλειψη Διοικούσας Επιτροπής στο Κ.Υ. Πάρου.

2. Το υγειονομικό αεροσκάφος, που αποτελεί ιδιοκτησία του Ιδρύματος, δεν 
εξυπηρετεί τις ανάγκες της Πάρου και της Αντιπάρου προσωρινά αυτό το διάστημα, 
κυρίως για οικονομικούς λόγους. Το Βελέντζειο Ίδρυμα από την αρχή λειτουρ-
γίας του Υγειονομικού Αεροσκάφους καλύπτει ανελλιπώς τα λειτουργικά του 
έξοδα. Η οικονομική συμμετοχή του Δήμου –που καλύπτει τα πάγια έξοδα- προβλέ-
πεται από τον προϋπολογισμό του 2013 με το ποσόν των 60.000 ευρώ και πρόκειται 
να ξεκινήσει από τον προσεχή Ιούνιο. Όμως το Ίδρυμα εκτιμά, ότι θα δώσει εντολή 
για την έναρξη των πτήσεων κατά ένα μήνα νωρίτερα, δηλαδή από τον Μάιο. Μετά 
και την σύναψη  προγραμματικής σύμβασης (βάσει των διατάξεων που προβλέπο-
νται από τον Καλλικράτη) που υπογράφτηκε με τον Δήμο Πάρου τον Νοέμβριο του 
2012  εξασφαλίστηκε πλέον η συνεχή και απρόσκοπτη κάλυψη των ετήσιων πάγιων 
εξόδων του αεροσκάφους που βάση απόφασης της Περιφέρειας καλύπτονται από 
τον Δήμο.

3. Βασική προϋπόθεση για την έναρξη των πτήσεων θα αποτελέσει η καλή συ-

Βελέντζειο Ίδρυμα Πάρου
Συνέχιση της προσφοράς
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νεργασία όλων των εμπλεκομένων. Γι’ αυτό ήδη έχει προγραμματιστεί συνάντηση με 
τους γιατρούς του Κ.Υ Πάρου, προκειμένου να συζητηθεί η εύρυθμη λειτουργία του 
αεροσκάφους τη θερινή περίοδο και η εθελοντική συμμετοχή τους στις πτήσεις.

4. Το Δ.Σ. του Ιδρύματος έχει αποφασίσει με την σύμφωνη γνώμη της Περι-
φέρειας Ν. Αιγαίου τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Νοσοκομείο 
Σύρου, για την πρόσληψη μέσω ΕΣΥ ενός αναισθησιολόγου - εντατικολόγου 
γιατρού, που σε 24ώρη βάση ετοιμότητας θα αντιμετωπίζει τα επείγοντα περιστατικά 
του ΚΥ Πάρου και στη συνέχεια θα τα συνοδεύει στην πτήση, ώστε να λυθεί το θέμα 
με τους  συνοδούς γιατρούς σε μόνιμη βάση.

5. Το Ίδρυμα πρόκειται να υποβάλει υπόμνημα προς την πολιτική ηγεσία 
του Υπουργείου Υγείας, με αίτημα την κάλυψη  εξόδων των αεροδιακομιδών με το 
υγειονομικό αεροσκάφος της Πάρου. (Λύση συμφέρουσα για τον οικονομικό προϋ-
πολογισμό με την τεράστια διαφορά που θα προκύψει από το κόστος των αεροδιακο-
μιδών με τα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας αλλά και τα σκανδαλώδη ποσά 
που ξοδεύονται κάθε χρόνο για τα ιδιωτικά πλωτά που μεταφέρουν ασθενείς μέχρι 
την Σύρο.).

Η ΑΛΗΘΕΙΑ για το Βελέντζειο

Το Βελέντζειο Ίδρυμα δεν άφησε ποτέ το νησί μας χωρίς να συνδράμει οικονομικά 
σε ετήσια βάση και σε πολλούς τομείς της υγείας και της πρόνοιας. Ακριβώς, όπως 
είναι και σύμφωνο με το καταστατικό του Ιδρύματος και τη διάθεση του αείμνηστου 
ευεργέτη Φραγκίσκου Βελέντζα.

Το Ίδρυμα χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου την κατασκευή του κτιρίου του 
σημερινού Κέντρου Υγείας. Από τότε το χρηματοδοτεί ετησίως (πάνω από δύο δε-
καετίες) με το ποσό των 60.000 ευρώ. Αυτά τα χρήματα καλύπτουν ανάγκες σε εξο-
πλισμό, ανθρώπινο δυναμικό (ιατρικό, παραϊατρικό προσωπικό, οδηγούς) και ανα-
λώσιμα υλικά. Η ετήσια αυτή χρηματοδότηση είναι επικουρική  εκεί, που δεν φθάνει 
η μέριμνα του κρατικού προϋπολογισμού. Όλα τα παραπάνω είναι από μόνα τους 
μία ηχηρή απάντηση στα γνωστά κέντρα παραπληροφόρησης που σε διατε-
ταγμένη υπηρεσία και εξυπηρετώντας τα κάθε είδους ιδιωτικά συμφέροντα 
στον τομέα της υγείας προσπάθησαν με πολλούς τρόπους να αμαυρώσουν την 
προσφορά και τις δράσεις του Ιδρύματος. 

Αυτός ήταν ουσιαστικά και ο λόγος που το Συντονιστικό Φορέων ζήτησε τη συνά-
ντηση ώστε να έχει την απαραίτητη πληροφόρηση και τις απαντήσεις σε σχέση με τα  
κακόβουλα σχόλια και την οποιαδήποτε προσπάθεια απαξίωσης και δυσφήμισης του 
Ιδρύματος.

Ακόμα, το Βελέντζειο Ίδρυμα έχει χρηματοδοτήσει  την αγορά του Υγειονομικού 
Αεροσκάφους και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων από το 2007 καθώς και 
την ανέγερση και λειτουργία του Εκκλησιαστικού Γηροκομείου Πάρου. Επίσης, δί-
νει πάγια ετήσια χρηματοδότηση στην πρώην Κοινότητα και νυν Δημοτική Κοινότητα 
Κώστου (γενέτειρα του ευεργέτη Βελέντζα), ενώ κατά καιρούς έχει χρηματοδοτήσει 
νοσηλείες συμπατριωτών μας που είχαν ανάγκη, καθώς και πρόσβασή τους στην 
κλινική που εκμισθώνει το Ίδρυμα στην Αθήνα. 

Τέλος, το Βελέντζειο χρηματοδότησε εξ ολοκλήρου την μελέτη ανέγερσης του Βε-
λέντζειου Πολιτιστικού Κέντρου Παροικίας.

Το καθεστώς του Ιδρύματος

Το Βελέντζειο είναι κοινωφελές ίδρυμα Ν.Π.Ι.Δ. (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δι-
καίου).

Υπάγεται στο Συμβούλιο Κληροδοτημάτων και εποπτεύεται από την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και το Υπουργείο Οικονομικών. Οποιαδήποτε απόφαση του ΔΣ, 

δράση, χρηματοδότηση, κοινωνική προσφορά κλπ, ελέγχεται από το Συμβού-
λιο Κληροδοτημάτων Περ. Ν. Αιγαίου και το Υπ. Οικονομικών.

Το σημερινό διοικητικό συμβούλιο του Ιδρύματος αποτελείται από την πρόεδρο κ. 
Αθανασία Κεσκινίδη, από τον αντιπρόεδρο και δήμαρχο Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννη, 
τον ιερατικό εκπρόσωπο της τοπικής εκκλησίας, τους εκάστοτε διευθυντές του Α’ 
Δημοτικού Σχολείου και του Λυκείου Παροικιάς. Το παραπάνω ΔΣ συμπληρώνεται 
από τρία αιρετά μέλη που ψηφίζονται από τα μόνιμα μέλη. Σήμερα, αιρετά μέλη είναι 
οι κ.κ. Φρ. Βελέντζας (μέλος της οικογένειας του ευεργέτη), Δημήτρης Σιφναίος και 
Ευθύμιος Κυδωνιεύς, που είναι και ο ταμίας του Ιδρύματος.

Ο ευεργέτης

Στις 25/8/2012 στον Κώστο είχε διοργανωθεί εκδήλωση προς τιμή του ευεργέτη 
Φραγκ. Βελέντζα. Ο εκπαιδευτικός κ. Μ. Χασομέρης που ήταν κύριος ομιλητής στην 
εκδήλωση μεταξύ άλλων είπε για το βίο του Κωστιανού ευεργέτη.

Ο αείμνηστος Φραγκίσκος Βελέντζας, γεννήθηκε σε μία πολύτεκνη οικογένεια στον 
Κώστο, το 1893. Ο πατέρας του λεγόταν Ιωάννης και η μητέρα του Μαργαρίτα.

Από την Πάρο, έφυγε σε ηλικία 17 ετών και πήγε στον Πειραιά, όπου εκεί σπούδασε 
στην Εμπορική Ναυτική Ακαδημία. Εργάστηκε ως μηχανικός για αρκετά χρόνια στην 
Αμέρικαν Έξπορτ Λάιν (μια εταιρεία που είχε βοηθήσει την Ελλάδα στη διάρκεια του 
πολέμου και μετά. Στη συνέχεια εμφανίστηκε ως αρχιμηχανικός στις εταιρείες του 
Εμπειρίκου και Γουλανδρή και ήταν ένας από τους τρεις καλύτερους αρχιμηχανικούς. 
Έχαιρε μεγάλης εκτίμησης και αναγνώρισης στους ναυτικούς κύκλους. Όταν συνταξι-
οδοτήθηκε επέστρεψε στην Πάρο. Δεν μιλούσε ποτέ για τη ζωή του στην Αμερική και 
ακόμα δε μίλαγε καθόλου για τον εαυτό του. Ενδιαφερόταν περισσότερο για τους συ-
μπατριώτες του. Εκείνη την εποχή στην Πάρο η ζωή ήταν δύσκολη και η πρώτη του 
ιδέα ήταν να δημιουργήσει ένα οικοτροφείο. Το Βελέντζειο Ίδρυμα ιδρύθηκε επίσημα 
στις 30 Οκτωβρίου 1963. Οι καιροί όμως άλλαξαν, το οικοτροφείο δεν χρειάζονταν πια 
και έτσι το Ίδρυμα άλλαξε καταστατικό και κατεύθυνε την προσοχή του στη βελτίωση 
των υπηρεσιών υγείας στο νησί μας. Ο Φρ. Βελέντζας, απεβίωσε τον Αύγουστο του 
1966.

Τι έγραφε η Φ.τΠ. ΤΟ 1966

Στο φ. 196 (Οκτώβριος 1966) η Φωνή της Πάρου (Βλ: κάτω φωτό) έγραφε σε ρε-
πορτάζ της για το θάνατο του Φρ. Βελέντζα:

«[…] Εις την νεκρώσιμον ακολουθίαν (που εψάλη στον Άγιο Παντελεήμονα Κώστου 
στις 2 Σεπτεμβρίου 1966, ενώ την 1η Σεπτεμβρίου είχε ψαλή τρισάγιο στην Κατοπολι-
ανή) έλαβε μέρος σύμπας ο ιερός κλήρος της νήσου μας, οι πατέρες της Ι. Μονής Λογ-
γοβάρδας με επικεφαλής τον προεστώτα αυτής Φιλόθεον, όστις και ομιλήσας πρώτος 
αφού έπλεξε το εγκώμιον των αρετών και έργων του αείμνηστου ως και του μικρού 
χωρίου το οποίον εγέννησε άνδρας επιφανείς, ηυχήθη όπως το παράδειγμά των απο-
βή προς μίμησιν διά τους επιγενομένους.

Ακολούθως ωμίλησε ο εκ Κώστου πρωθιερεύς του Ι.Ν. της Εκατονταπυλιανής και 
Αρχιερατικός Επίτροπος κ. Κωνσταντίνος Χερουβείμ (…), ο κ. Ανδρέας Αυλήτης εκ 
μέρους της Εφορίας του 
Ιδρύματος και ο πρόεδρος 
του Συλλόγου Κωστιανών 
κ. Κ. Αναγνωστόπουλος. 
Ωμίλησεν ωσαύτως και ο 
εφημέριος Λευκών – Κώ-
στου αρχιμ. Κ. Ιωάννης 
Αρβανιτάκης (…).

Είχες, αγαπητέ Φραγκί-
σκο, ψυχήν αγνήν, καθα-
ράν, αμνησίκακον, ψυχήν 
χριστιανικήν. Ουδέποτε θα 
σβήση το όνομά σου από 
την μνήμη μας, πολύ πε-
ρισσότερον η μορφή σου 
από την καρδίαν μας, γιατί 
δεν πεθαίνουν οι ευεργέ-
ται του λαού αλλά ζουν με 
τα έργα της αγάπης των, 
ωραίοι, σεμνοί, μεγαλο-
πρεπείς, επιβλητικοί και 
αξιαγάπητοι.

Είθε ο Κύριος να ανα-
παύσει την ψυχήν σου 
εν σκηναίς δικαίων και 
ανταποδώση εν τη ημέρα 
της κρίσεως πλούσιον τον 
μισθόν της ευεργεσία και 
των δωρεών ας παρά σου 
έλαβεν η Πάρος».
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Δενδροφύτευση 
στην Αλυκή

Μια ωραία 
πρωτοβουλία της 
Τοπικής Κοινό-
τητας Αγκαιριάς, 
πραγματοποιή-
θηκε στις 27/3 
στον Άγιο Μύ-
ρωνα Αγκαιριάς 
(παλιά χωματε-
ρή). Εκεί, έγινε 
δενδροφύτευση 
του χώρου. 

Το αξιοσημείωτο αυτής της προσπάθειας ήταν η βο-
ήθεια που προσέφεραν οι δάσκαλοι και οι μαθητές του 
Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς, συνδυάζοντας μια εκ-
δρομή στη φύση. Όλα τα παιδάκια, χαρούμενα φύτεψαν 
τα δενδράκια τους συμμετέχοντας έτσι σε μια συλλογι-
κή προσπάθεια, παίρνοντας ταυτόχρονα το μήνυμα της 
προσφοράς.

Σε ανακοίνωσή του ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινό-
τητας Αγκαιριάς, κ. Ανδρέας Κουταλίδης σημειώνει: 
«Ευχαριστούμε από καρδιάς τους μικρούς μας φίλους 
και τους δασκάλους τους, την Διεύθυνση Δασών για την 
προσφορά των δένδρων καθώς επίσης τον Δήμο Πάρου 
για την προσφορά του μηχανήματος».

Φιλανθρωπι-
κό παζάρι 
στην Αγκαιριά

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγκαιριάς, 
διοργανώνει φιλανθρωπικό παζά-
ρι στις 28  Απριλίου (των Βαΐων), στο 
χώρο του πολιτιστικού κέντρου. Τα 
έσοδα από το παζάρι θα διατεθούν σε 
οικογένειες του χωριού που έχουν οι-
κονομικές δυσκολίες. 

Στο παζάρι θα διατεθούν διάφορα 
αντικείμενα που υπάρχουν στα σπίτια 
μας ίσως και σε κάποια αποθήκη, ή ξε-
χασμένα σε κάποιο ντουλάπι, και που 
δεν μας είναι χρήσιμα, ενώ θα μπο-
ρούσαν να είναι χρήσιμα σε κάποιους 
άλλους συμπολίτες μας.

Γι’ αυτό το λόγο ο πολιτιστικός σύλ-
λογος Αγκαιριάς, καλεί με ανακοίνω-
σή του όλους όσοι έχουν αντικείμενα 
σε καλή κατάσταση και δεν τους είναι 
απαραίτητα, όπως διακοσμητικά είδη, 
μπιμπελό, στολίδια, πίνακες ζωγρα-
φικής μικρούς και μεγάλους, μικρά 
έπιπλα, έπιπλα βεράντας, σκαμνάκια, 
βιβλία, λεξικά, CD μουσικής, κεντήμα-
τα, κανάτες, σερβίτσια καφέ - τσαγιού, 
πιατέλες, κούπες, ανθοδοχεία, εργα-
λεία, μαξιλάρια διακοσμητικά, κ.α. να 
τα φέρουν στο σύλλογο. Εκεί, θα συ-
γκεντρώνονται τρία συνεχή Σάββατα 6, 
13 και 20 Απριλίου από τη μία το με-
σημέρι μέχρι τις 9 το βράδυ. Το παζάρι 
θα λειτουργήσει το Σάββατο των Βαΐων 
11πμ-1μμ και 7μμ-10μμ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι 
ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επι-
κοινωνήσουν με τα τηλέφωνα: 22840-
91870 κα Ευ. Σκιαδά, και 22840-91241 
κα Κ. Καλανδράνη.

Επιστολή του 
κ. Giovanni Morcos

Με αφορμή διάφορα δημοσιεύματα που υπήρξαν για τις αντι-
δράσεις κατοίκων στην περιοχή που κατασκευάζεται το νέο αε-
ροδρόμιο Πάρου, ο κ. Giovanni Morcos, έστειλε στην εφημερίδα 
μας την παρακάτω επιστολή:

«Προς το εκδότη της εφημερίδας «Φωνή της Πάρου»
Αγαπητέ Κύριε
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ εάν δημοσιεύατε την παρούσα 

επιστολή. Δυστυχώς, δεν είμαι αρκετά καλός στη γλώσσα ώστε 
να γράψω στα ελληνικά. Παρακαλώ να με συγχωρέσετε.

Λυπήθηκα όταν κάποιοι φίλοι μου ανέφεραν ότι διάβασαν κά-
ποια άρθρα που δημοσιεύθηκαν στην έγκριτη εφημερίδα σας την 
29η Μαρτίου 2013 αναφορικά με το νέο αεροδρόμιο της Πάρου 
και εντυπωσιάστηκα βαθύτατα από τη γλώσσα και την ρητορεία 
την οποία δεν θεωρώ άξια μιας ελεύθερης και δημοκρατικής 
χώρας όπως η Ελλάδα.

… «οι «καλοί» πολίτες πρέπει να κινητοποιηθούν ώστε 
οι «κακοί» πολίτες που είναι «ενάντια» στην πρόοδο του 
νησιού με το να αντιτίθενται στην κατασκευή του νέου Αε-
ροδρόμιου, να περιθωριοποιηθούν και να τιμωρηθούν…

Η σύζυγός μου και εγώ, πρωτοήρθαμε στην Πάρο πριν περί-
που 30 χρόνια και κτίσαμε ένα σπίτι το 1991 (όχι πρόσφατα όπως 
αναφέρει ο κ. Καρποδίνης στο άρθρο του) και θεωρούμε αυτό 
το νησί δεύτερη πατρίδα μας. Όλα αυτά τα χρόνια κάναμε φίλους 
πολλούς παριανούς και συμμετείχαμε, με τις ικανότητες μας, 
στην ανάπτυξη και την ευμάρεια του νησιού.

Πρόσφατα, όπως έχω ήδη εξηγήσει στον αξιότιμο Δήμαρχο, 
μάθαμε με ανησυχία και εγρήγορση ότι τα όμβρια ύδατα που 
θα συλλέγονται από το διάδρομο απογείωσης και την πίστα του 
νέου αεροδρομίου που κτίζετε στο νισέ, θα διοχετεύονται με σω-
λήνες και θα καταλήγουν στη θάλασσα σε έναν όρμο φυσικής 
ομορφιάς όπου οικογένειες κολυμπούν και κάνουν ηλιοθερα-
πεία. Όλοι ξέρουμε, φυσικά, ότι τα αεροδρόμια αντιμετωπίζουν 
πρόβλημα διαχείρισης όμβριων υδάτων, αφού έχουν μεγάλες 
αδιαπέραστες από το νερό επιφάνειες που αναγκάζουν τη βροχή 
να φύγει προς το περιβάλλον φορτωμένη με ρυπαντικές ου-
σίες. Η άσφαλτος στα αεροδρόμια παράγει τα ίδια προβλήματα 
με οποιοδήποτε πολυταξιδεμένο δρόμο: Ένα τοξικό χαρμάνι από 
συνθετικά χημικά ξεπλένεται από το οδόστρωμα, κατά τη διάρ-
κεια της βροχής, στο έδαφος, όπου και απορροφάτε από το χώμα 
μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι 
αυτό έχει αντίκτυπο στο περιβάλλον, από υποβάθμιση του φυσι-
κού κάλους μέχρι τη μόλυνση των υδάτων και του εδάφους και 
κατά συνέπεια της άγριας χλωρίδας και πανίδας της περιοχής.

Έχω στείλει στο Δήμαρχο μια επιστολή και αντίγραφο στο 

υπουργείο περιβάλλοντος όπου εκφράζω την κοινή ανησυχία 
πολλών κατοίκων των περιοχών που επηρεάζονται από 
αυτή την τραγική πιθανότητα, ελπίζοντας να λάβουμε απα-
ντήσεις που θα καθησυχάσουν στην ανησυχία μας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, ύστερα από επί τόπου επιθεώ-
ρηση του εργοταξίου που συνεχίζονται ανεμπόδιστα τα έργα 
για την  κατασκευή της «Νέας Περιοχής Ελιγμών», συνέταξε μια 
αναφορά με ημερομηνία 12 Φεβρουαρίου 2013 που αποδεικνύ-
ει, μεταξύ άλλων, δεν υπάρχει συμμόρφωση με κάποιες θεμελι-
ώδεις περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις, υπονοώντας ότι το έργο 
αυτό δεν πληροί τις προϋποθέσεις ούτε έχει τις εγκρίσεις για την 
πραγμάτωσή του.

Όπως εύκολα καταλαβαίνετε, δεν έχει ο καθένας τις τεχνικές 
γνώσεις ώστε να διακρίνει την αλήθεια από την μη αλήθεια σε 
μια τέτοια περίπτωση. Εάν το έργο αυτό δεν έχει τις απαραίτητες 
άδειες τότε πρέπει να είναι προτεραιότητα των αρμόδιων αρχών 
να επιβεβαιώσουν ότι αυτές θα δοθούν πριν την έναρξη των ερ-
γασιών.

Όλοι μας αγαπάμε αυτό το νησί και πασχίζουμε για την ευ-
μάρεια του και η μόνη μας ανησυχία, σαν πολίτες, είναι ότι η ανά-
πτυξη του θα πρέπει να συμμορφώνεται με το νόμο και πάνω απ’ 
όλα, να σέβεται το περιβάλλον του νησιού, την πολιτισμική 
του κληρονομιά, τα κυκλαδίτικα χαρακτηριστικά του.

Εάν κάποιος ακλουθεί αυτούς τους στόχους, όπως σε αυτήν 
την περίπτωση, προσωπικά δεν μπορώ να δω καμία εχθρική 
διάθεση ή αντίθεση, και σας καλώ θερμά να κοιτάξετε και προς 
άλλες κατευθύνσεις εάν προτίθεστε να βρείτε αυτά τα συναισθή-
ματα και, ακόμα κι έτσι  να ανοίξετε διάλογο και να ακούσετε 
αυτούς που τα θρέφουν.

Επιτρέψτε μου να παραθέσω αποσπάσματα από το λόγο του 
Περικλή (431/430 π.Χ.) προς τους συμπολίτες του:

…H ανησυχία μας για τις ιδιωτικές υποθέσεις μας ισορροπείται 
με τη συμμετοχή μας με τις υποθέσεις της πόλης. Ακόμη και οι 
άνθρωποι που ασχολούνται κυρίως με τη δική τους επιχείρηση 
είναι εξαιρετικά καλά ενημερωμένοι σχετικά με τα πολιτικά θέ-
ματα. Εμείς δεν θεωρούμε απλώς έναν άνθρωπο ο οποίος δεν 
συμμετέχει στη ζωή της πόλης ως κάποιον που απλά κοιτάει τη 
δουλειά του, αλλά ως κάποιον που είναι καλός για τίποτα. Όλοι 
συμμετάσχουμε σε συζητήσεις σχετικά με τις υποθέσεις της πό-
λης, όπως τους αξίζει, ή τουλάχιστον θα συμμετέχουμε στη λήψη 
αποφάσεων. Δεν πιστεύουμε ότι αυτές οι συζητήσεις εμποδίζουν 
τη δράση. Πιστεύουμε ότι αυτό που βλάπτει είναι η δράση σε μια 
κρίσιμη κατάσταση πριν οι πολίτες ενημερωθούν στη συνέλευ-
ση…

… Ένα Αθηναίος πολίτης δεν παραμελεί τις δημόσιες υποθέ-
σεις, όταν κατέχει και ιδιωτικές υποθέσεις, αλλά δεν ασχολείται 
με τις δημόσιες υποθέσεις για την επίλυση ιδιωτικών ζητημάτων 
του…

Με εκτίμηση
Giovanni Morcos».
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Β. Κουταλίδης:

«Ενεργή συμμετοχή 
των γονέων»

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς, για μεγάλο 
χρονικό διάστημα είχε προβλήματα τα οποία σε μερικές στιγμές φαίνονταν να φέρ-
νουν τα πράγματα στα άκρα.

Μετά από πολλές προσπάθειες κατοίκων της περιοχής, αλλά και τις ήρεμες σκέ-
ψεις που επικράτησαν στις 10 Μαρτίου 2013 πραγματοποιήθηκαν εκλογές και στις 12 
Μαρτίου συγκροτήθηκε το νέο διοικητικό συμβούλιο, που έχει ως εξής:                                              

Πρόεδρος: Β. Κουταλίδης
Α/πρόεδρος: Μαρίνα Ραγκούση
Γ. Γραμματέας: Λ. Σταυροπούλου
Ειδ. Γραμματέας: Μαρ. Χανιώτη
Μέλη: Μ. Τσαντουλή, Ηλ. Παντελαίος. Μ. Χανιώτη του Κων/νου
Αναπληρωματικά Μέλη: Μ. Χανιώτη του Νικολάου, Γ. Κονταράτου.
Για την Ένωση Γονέων εξελέγη η κ. Ασπασία Λουκή και για τη Σχολική Επιτροπή η κ. 

Μ. Τσαντουλή.
Ο νέος πρόεδρος 

του συλλόγου γο-
νέων και κηδε-
μόνων δημοτικού 
σχολείου Αγκαι-
ριάς, κ. Βασίλης 
Κουταλίδης, που 
είναι πετυχημένος επαγγελματίας στο νησί μας, παραχώρησε στη «Φωνή της Πάρου» 
την παρακάτω συνέντευξη:

Επανήλθε η ομαλότητα στην τοπική κοινωνία, έπειτα από την ανάδειξη νέου 
διοικητικού συμβουλίου;

Β. Κουταλίδης: «Αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχει ομαλό κλίμα. Ζούμε όλοι στο 
ίδιο χωριό, αυτό που θέλουμε είναι ηρεμία και συνεργασία. Η Αλυκή και Αγκαιριά 
έχουν πολύ ενεργητικούς ανθρώπους. Νοιαζόμαστε για το καλό του τόπου και των 
παιδιών μας».

Τι ήταν αυτό που είχε φταίξει και επί μήνες υπήρχε αυτή η διένεξη στην 
Αγκαιριά;

Β. Κουταλίδης: «Πιστεύω ότι αυτό που έφερε τη διένεξη ήταν οι διαφορετικές 
απόψεις σε ζητήματα. Για αυτό που είμαι σίγουρος είναι ότι οι συντοπίτες μας ήθελαν 
με τον τρόπο τους να προσφέρουν καλύτερο δυνατό στο σχολείο. Μη ξεχνάτε ότι 
είναι γονείς των οποίων τα παιδιά είναι μαθητές στο σχολείο μας. Καταλήγω στο ότι η 
διαφορετική οπτική των πραγμάτων έφερε το αποτέλεσμα που υπήρξε».

Ποιες είναι πλέον οι προτεραιότητες που πρέπει να μπουν και ποια πιστεύ-
ετε ότι είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το σχολείο;

Β. Κουταλίδης: «Η Άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν. Για να 
μπορέσει ο χώρος να λειτουργήσει, θα πρέπει να γίνουν άμεσες παρεμβάσεις. Μετά 
από επικοινωνία με την διευθύντρια κ. Δεσύλλα και επίσκεψη στο χώρο του σχολεί-
ου, χρειάζονται τα εξής:

- Αλλαγή κουφωμάτων.
- Εσωτερικό βάψιμο αιθουσών.
- Δημιουργία αίθουσας πολλαπλών εκδηλώσεων.
- Πρόσληψη μόνιμης καθαρίστριας κατασκευή μιας επιπλέον αίθουσας αφού μετά 

από ενημέρωση, την ερχόμενη σχολική χρονιά, η Α’ Τάξη θα έχει μεγάλο αριθμό παι-
διών.

- Διαγράμμιση στα γήπεδα μπάσκετ - βόλεϊ και στρώσιμο ασφαλτικού ελαστικού 
τάπητα.

- Πρόσληψη σχολικού τροχονόμου.
- Διαμόρφωση του προαύλιου χώρου λόγω μεγάλης κλίσης και ακαταλληλότητας 

δαπέδου με σκοπό την ασφαλή διδασκαλία του μαθήματος της γυμναστικής και της 
ασφαλούς παραμονής των μαθητών την ώρα του διαλλείματος.

- Κατάργηση εσωτερικών τουαλετών με παράλληλη ανακατασκευή και επαναλει-
τουργία των ήδη υπαρχουσών εξωτερικών».

Ποιοι είναι οι στόχοι που έχει θέσει το νέο διοικητικό συμβούλιο;
Β. Κουταλίδης: «Υπάρχουν προτάσεις που είναι πολύ ενδιαφέρουσες και πιστεύ-

ουμε πως μπορούμε να τις υλοποιήσουμε. Βασική σκέψη είναι ότι στο δυναμικό του 
σχολείου πρέπει να προσθέσουμε και τους γονείς. Να «δουλέψουμε» γονείς – δά-
σκαλοι - μαθητές. Για να σας δώσω να καταλάβετε, ένας από τους βασικούς στόχους 
είναι η ακόμη πιο ενεργή συμμετοχή των γονέων σε θέματα του σχολείου. Είμαστε 
θετικοί στο να έρθουμε κοντά, να ακούσουμε τις απόψεις τους και φυσικά όσες θεω-
ρούμε ότι θα λειτουργήσουν θα προστεθούν στο πρόγραμμα μας. Αυτό ισχύει και όσο 
αφορά στη συνεργασία μας με τους εκπαιδευτικούς. Γνωρίζουμε ότι το λειτούργημα 
που ασκούν είναι από τα σπουδαιότερα και στη παρούσα φάση έχουν βασικές δυσκο-
λίες. Εκτιμώντας λοιπόν αυτό, υπάρχει κοινή συμφωνία των μελών στο να τους προ-
σεγγίσουμε, να συνεργαστούμε μαζί τους και να τους στηρίξουμε όσο μπορούμε».

Πως προήλθε η δική σας συμμετοχή στο νέο διοικητικό συμβούλιο του συλ-
λόγου γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς;

Β. Κουταλίδης: «Στο συγκεκριμένο σχολείο υπήρξα και εγώ μαθητής. Όπως κα-
ταλαβαίνετε υπάρχει και συναισθηματικός δεσμός με το χώρο. Γνωρίζω φυσικά τη 
πρόοδο που έχει γίνει από τους συλλόγους γονέων του παρελθόντος. Έχουν προ-
σφέρει και έχουν εξελίξει αυτό που αναλαμβάνουμε αυτή τη στιγμή εμείς. Επιπλέον, 
όπως ίσως γνωρίζετε υπήρξα στο παρελθόν πρόεδρος του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων αυτού του σχολείου. Μου έγινε λοιπόν πρόταση από αρκετούς γονείς να 
βάλω υποψηφιότητα. Δέχτηκα, γνωρίζοντας βέβαια και την ευθύνη της απόφασης 
μου. Το αποτέλεσμα ήταν ικανοποιητικό και με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω 
για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Τέλος, θέλω να προσθέσω ότι εκλέχθηκαν μαζί 
μου αξιόλογα μέλη και πιστεύω ότι θα συνεργαστούμε άψογα στον κοινό σκοπό μας».

Γιορτή Βιβλίου

Ο σύλλογος γονέ-
ων και κηδεμόνων 
Αγκαιριάς σε συνερ-
γασία με το Δημοτικό 
Σχολείο διοργανώνει 

στις 6-7 Απριλίου στο χώρο του Σχολείου έκθεση παιδικού και εφηβικού βιβλίου, 
εικαστικές δραστηριότητες και αφήγηση παραμυθιού. 

Οι ώρες τις έκθεσης για το Σάββατο 6/4 θα είναι 18.00-21.00 και την Κυριακή 7/4, 
11.00-14.00 και 17.00-21.00. Το πρόγραμμα κάθε ημέρας έχει ως εξής:

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/4
18.00-18.30 Αφήγηση παραμυθιού του Χ.Κ. Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του Αυ-

τοκράτορα».
18.30-21.00 Σε δύο αίθουσες του σχολείου θα πραγματοποιούνται διαφορετικές 

εικαστικές δραστηριότητες.
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/4
ΠΡΩΙ
12.00-12.30 Αφήγηση παραμυθιού του Χ.Κ. Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα του Αυ-

τοκράτορα».
12.30-14.00 Σε δύο αίθουσες του σχολείου θα πραγματοποιούνται διαφορετικές 

εικαστικές δραστηριότητες.
ΑΠΟΓΕΥΜΑ
17.00-21.00 Κυνήγι θησαυρού και εικαστικά.

Στο συγκεκριμένο σχολείο υπήρξα και εγώ 
μαθητής. Όπως καταλαβαίνετε υπάρχει και 

συναισθηματικός δεσμός με το χώρο.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Καλα-
λέ, πλησίον ταχυδρομείου), 
πωλείται διώροφη οικία, ι-
σόγειο, με δύο γκαρσονιέρες 
και  1ος όροφος διαμέρισμα 
90 τμ. Πωλούνται μαζί ή α-
νεξάρτητα ανά όροφο. Τηλ.: 
6937409409

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 
οικία, 70 τμ, με 400 μέτρα 
οικόπεδο, εντός σχεδίου, με 
θέα. Τηλ.: 6971962021

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

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

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

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Λειβάδια), ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα δυάρι, 
επιπλωμένο, με αυτονομία 
ΔΕΗ – νερό, σε λογική τιμή. 

Για όλο το χρόνο. Τηλ.: 210-
9631639, 6977785214 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται δι-
ώροφη κατοικία, 80 τμ. 
Όμορφη θέα, αυτόνομη 
θέρμανση, πρόσφατα ανα-
καινισμένη. Τιμή 300 €. Τηλ.: 
6972092675  

ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, ενοικιάζεται 
πέτρινη μεζονέτα, νεόδμητη, 
130 τμ ή 150 τμ, επιπλωμένη 
ή μη, για σεζόν ή χρόνο. Δι-
αθέτει 2 ή 3 υπνοδωμάτια, 
καλοριφέρ, μπόιλερ, ηλιακό.  
Τηλ.: 6932233031

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται studio, επι-
πλωμένο με κουζίνα και 
πλυντήριο ρούχων. Τηλ.: 
6989871269, 6975328459.

ΝΑΟΥΣΑ (στον περιφερει-
ακό δρόμο, απέναντι από 
την Κρεαταγορά Αλιπρά-
ντη), ενοικιάζεται μαγαζί 
80 τμ και σπίτι 70 τμ. Τηλ.: 
2284051313, 6948489447

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ    
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ     

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ (στον κε-
ντρικό δρόμο, δίπλα στο Jet 
Oil), ενοικιάζεται ταβέρνα 
– ψησταριά, πλήρως εξοπλι-
σμένη. Τηλ.: 6977611141  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΤΟ-
ΠΩΛΕΙΟΥ πωλείται, μπεν 
μαρί μεγάλο και μικρό, φρι-
τέζες, θερμαντικό πατάτας, 
φούρνος πίτσας, λάντζες, 
ψησταριά κάρβουνου, πά-
γκος, 2 τραπεζάκια με 4 
καναπεδάκια, κλιματιστικό 
τοίχου Mitsubishi για 120 τμ. 
Τηλ.: 6934506657  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥ-
ΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ πωλείται, 
μεταχειρισμένο (καλή κατά-
σταση). Τιμή 350,00 €. Τηλ.: 
6949197612

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ-
ΜΠΑΡ, πωλείται στην 
παραλία της Παροικίας. Τηλ.: 
6977286865

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

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

ΠΑΡΙΑΝΟΣ ζητεί 
εργασία, με εμπειρία στις οι-
κοδομικές, ξυλουργικές και 
ηλεκτρολογικές εργασίες 
για εποχιακή ή μόνιμη απα-
σχόληση. Τηλ.: 2284028733

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

MERCEDES IX πωλείται, 
1600 κυβικά, μοντέλο 2010, 
μαύρο χρώμα, άψογη κατά-
σταση. Τηλ.: 6949197612-3 

MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 709 
πωλείται, με γερανό, μοντέ-
λο 1995. Τηλ.:  6949197613

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6977248885

ΕΠΙΠΛΑ μεταχειρι-
σμένα πωλούνται, σε 
άριστη κατάσταση. Κανα-
πές κρεβάτι, μονά και διπλά 
κρεβάτια με στροματέξ, τρα-
πέζι κουζίνας, καναπές. 
Επίσης, κουβέρτες, σεντό-
νια, πετσέτες, πιάτα, ποτήρια, 
μαχαιροπίρουνα, μικρό ψυ-
γείο. Τηλ.: 6973366992

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€

Περιφερειακός Παροικίας | 22840 22669
Πλατεία Νάουσας | 22840 51860



• ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ LANCOME
∆ΩΡΟ 1 ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
• ΜΑΣΚΑΡΕΣ MAYBELLINE 9,90€

Θερµοκήπια
Κυκλάδες, Πάρος

Τηλ.: 22840 42039
ktimalazanaki@gmail.com

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

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

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

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟ 
Θέλουμε να εκφράσουμε τις πιο θερμές ευχαριστίες μας στα παιδιά του Κέντρου 

Υγείας Πάρου: Προκοπίου Στράτος (Γυναικολόγος), Μαντζαρίδου Λίνα (Αγροτικός ια-
τρός), Αθανασόπουλος Δημήτριος (Αγροτικός ιατρός), Τρέζου Χρυσούλα (Αγροτικός 
ιατρός), Καρακεκέ Νίκη (Νοσηλεύτρια), που στις 16 Μαρτίου 2013 συνέβαλλαν τα 
μέγιστα ώστε να πραγματοποιηθεί με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες η γέννηση του 
γιού μας. 

Αξίζουν τη συμπαραστάτη και το σεβασμό όλων μας.
Σας ευχαριστούμε
Μαρία και Μάνος Αλιμπέρτης 

ΠΕΝΘΟΣ 
Στις 27 Μαρτίου έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος μας σύζυγος, 

πατέρας, παππούς 
Γιώργος Σκιαδάς (Σαλούβαρδος) μετά από 19 χρόνια πάλης με 

τον καρκίνο.
Ευχαριστούμε από καρδιάς όλους όσοι μας συμπαραστάθηκαν 

αυτές τις δύσκολες ώρες.
Το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα γίνει την Κυριακή 21/4/2013 

στον ιερό ναό Αγίου Γεωργίου Αγκαιριάς.
Η οικογένεια του: Η σύζυγος Ντίνα τα παιδιά του Φανούρης 

και Μαρία
Με μαραμένη την καρδιά με πικραμένα χείλη, σήμερα σ’ 

αποχαιρετούν οι συγγενείς και φίλοι. 
Τετάρτη μέρα ήτανε που χτύπησαν καμπάνες στον Άδη σε φωνάξανε να κάνεις 

πατινάδες.
Από μικρός σου άρεσε να παίζεις τη τσαμπούνα και καπετάνιος λεβεντιά ήσουνα 

στις φουρτούνες.
Σαλούβαρδο σε φώναζαν στη πιάτσα οι ψαράδες και τσαμπουνιέρης ξακουστός 

ήσουν στις Κυκλάδες.
Στον άλλο κόσμο που θα πας ποτέ μην διστάζεις τους μερακλήδες που ‘ναι εκεί να 

τους διασκεδάζεις.
Καλό ταξίδι αδερφέ και η Παναγιά κοντά σου την Ντίνα σου να μην ξεχνάς και τα 

παιδόγγονα σου.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ    

Η Φτακλάκη στην Πάρο
Το  Σάββατο  6 Απριλίου θα βρίσκεται στο νησί μας, η Αντιπεριφερειάρχης Τουρι-

σμού κ. Λ. Φτακλάκη, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου Πάρου.
Γι’ αυτό το λόγο, ο Δήμος Πάρου δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Προσκαλούμε όλους τους επαγγελματίες και τους εκπροσώπους φορέων και συλ-

λόγων του Τουρισμού να παρευρεθούν στην συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί στις 
11.30 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην συνάντηση θα παρουσι-
αστεί και θα συζητηθεί το σχέδιο δράσης της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για τον Του-
ρισμό.

Η παρουσία όλων των φορέων είναι απαραίτητη για την σωστότερη παρουσίαση των 
θεμάτων που αφορούν το νησί μας».
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Οστεοπόρωση 
(μέρος Α’)

Είναι μια νόσος των οστών 
που χαρακτηρίζεται από χα-
μηλή οστική μάζα. Δηλαδή, 
το οστό είναι λεπτότερο του 
κανονικού και έχει πιο αραιές 
οστικές δοκίδες. Αυτό οδηγεί 
σε αυξημένη τάση για κατάγ-
ματα στη σπονδυλική στήλη, 
κερκίδα, ισχίο κ.α.

Είναι κοινή πεποίθηση ότι 
είναι νόσος των ηλικιωμένων 
και των γυναικών. Παρά ταύτα η οστεοπόρωση αφο-
ρά σπανιότερα  οποιαδήποτε ηλικία μετά την παιδική 
καθώς και το αντρικό φύλο. 

Είναι «βουβή» νόσος, δηλαδή, δεν προκαλεί συ-
μπτώματα όπως πόνο ή παραμόρφωση στη ράχη 
παρά μόνο σε προχωρημένο στάδιο όταν προκαλεί 
κατάγματα αυτόματα όπως στη σπονδυλική στήλη ή 
μετά από πτώση όπως στο ισχίο ή στον πήχυ. Δεν 
είναι σημαντική η οστική αραίωση καθαυτή αλλά αν 
είναι σημαντική ώστε να προκαλέσει κάταγμα ή πα-
ραμόρφωση π.χ. κύφωση στη ράχη.

Η μεγαλύτερη οστική πυκνότητα (κορυφαία οστική 
μάζα) σχηματίζεται στην ηλικία των 25 ετών. Μετά τα 
σαράντα αρχίζει να μειώνεται  ειδικά στις γυναίκες 
που λόγω της εμμηνόπαυσης  η μείωση αυτή είναι 
απότομη και γρήγορη. Ποιες γυναίκες όμως κινδυ-
νεύουν περισσότερο; Αυτές που λόγω ανεπαρκούς 
διατροφής δεν σχημάτισαν υψηλή οστική πυκνότητα, 
αυτές με πρόωρη εμμηνόπαυση, ή με χειρουργική 
αφαίρεση γεννητικών οργάνων ή αμηνόρροια στην 
αναπαραγωγική ηλικία και οι πάσχουσες  από νευ-
ρογενή ανορεξία. Άλλες νόσοι που προδιαθέτουν 
σε οστεοπόρωση και τα δύο φύλα είναι νόσοι του 
θυρεοειδούς, καρκίνοι, σοβαρές παθήσεις ήπατος, 
νεφρών, εντέρου, διαταραχές του μεταβολισμού κ.α. 
Υπάρχει επίσης φαρμακογενή οστεπόρωση από κορ-
τιζόνη, θυρορμόνη κ.α.

Ο τρόπος ζωής παίζει σημαντικό ρόλο. Έτσι η μει-
ωμένη πρόσληψη ασβεστίου βιταμίνης D, το αλκοόλ, 
το κάπνισμα η έλλειψη άσκησης αυξάνουν τον κίνδυ-
νο οστεοπόρωσης. Η κληρονομικότητα  επίσης παί-
ζει ρόλο είτε στον καθορισμό της οστικής μάζας είτε 
στις νόσους που προκαλούν οστεοπόρωση. 

Η διάγνωση της οστεοπόρωσης δεν εξαντλείται με 
την ακτινολογική εξέταση της οστικής μάζας (DEXA) 
που μας απλά λέει ότι το οστό είναι αραιωμένο. Δεν 
μας διευκρινίζει αν πρόκειται για μεταεμμηνοπαυσια-
κή ή άλλης αιτιολογίας οστεοπενία. Ο ειδικός γιατρός 
θα συνεκτιμήσει πολλούς παράγοντες ενδεχομένως 
να παραγγείλει και άλλες εξετάσεις αίματος ούρων ή 
ακτινολογικές πριν καταλήξει σε ασφαλή διάγνωση. 
Καλύτερη θεραπεία είναι και εδώ η πρόληψη. 

Αρχίζει από την παιδική και εφηβική ηλικία προ-
κειμένου με την κατάλληλη διατροφή, άσκηση κ.α. να 
σχηματιστούν οστά με μεγάλη πυκνότητα. Σημαντική 
είναι η θεραπεία τυχόν υποκείμενων νόσων όπως η 
υποβιταμίνωση D ο υπογοναδισμός και η οστεομα-
λακία. 

Θοδωρής Σαρλάνης
Ιατρός Ρευματολόγος

Ο γιατρός μας Υγεία - Κυκλάδες
Η κρίση δεν είναι το πρό-

βλημα. Η αιτία που την έφε-
ρε είναι. Κατά την άποψή 
μου, τα αίτια της σημερινής 
κρίσης, ακούν στο όνομα 
«παγκοσμιοποίηση». 

Η πλήρης απελευθέ-
ρωση της αγοράς και της 
κοινωνίας από την κρατική 
παρέμβαση επέφερε σπά-
σιμο των φραγμών και των 
κανόνων, που αποδείχθηκε 
ότι ήταν απαραίτητοι για 
την κοινωνική και πολιτι-
κή συνοχή των κρατών. Οι 
αγορές άρχισαν πλέον να 
ασκούν πολιτική στα κράτη. 

Σήμερα λοιπόν φαίνεται να μην ασκεί εξουσία το κρά-
τος, παρά μόνο κατά φαινόμενο. Ποιες είναι αλήθεια 
όμως, οι αγορές; Πώς πέφτουν και πώς ανεβαίνουν 
με μία δήλωση ενός πρωθυπουργού; Μήπως τότε, η 
πολιτική του κάθε κράτους, να λαμβάνει αποφάσεις με  
βάση το τι θέλουν οι αγορές, είναι πολιτική που ασκείται 
με το «πιστόλι στον κρόταφο»; Το -Ναι- θα ήταν εύκολη 
και βολική απάντηση. Θεωρώ όμως, ότι η κρίση είναι 
συνέπεια πολιτικών επιλογών. Οι πολιτικές επιλογές 
του κράτους μας, δηλαδή οι πολιτικές της λιτότητας, με 
μία σειρά τεχνασμάτων στη νομισματική πολιτική, στην 
υψηλή φορολογία και στον έλεγχο των δημοσιονομικών 
δαπανών, ο οποίος εξαντλείται στη συμπίεση των εισο-
δημάτων, εξυπηρετούν τη λογική της παγκοσμιοποίη-
σης. Μέσω της υιοθέτησης του οικονομικού νεοφιλε-
λεύθερου μοντέλου, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί 
η πλήρης απελευθέρωση και κυριαρχία των αγορών, 
συρρικνώνονται οι δαπάνες για τη δημόσια υγεία, πε-
ρικόπτεται η νοσοκομειακή περίθαλψη και το ιατρικό 
- νοσοκομειακό προσωπικό, και υποστελεχώνονται τα 
Κέντρα Υγείας – Νοσοκομεία των Κυκλάδων. Μετά από 
πρόσφατη επίσκεψή μου στα Κ.Υ. – Νοσοκομεία Νάξου, 
Πάρου, Σύρου, Τήνου, Μυκόνου και Άνδρου, βίωσα 
από κοντά τα μεγάλα προβλήματα που τα νησιά αυτά 
αντιμετωπίζουν στον τομέα της δημόσιας υγείας. Τα Κ.Υ. 
- Νοσοκομεία των νησιών αυτών, αντιμετωπίζουν στοι-
χειώδη προβλήματα, όπως η ανεπάρκεια σε ιατρικό και 
νοσηλευτικό δυναμικό, η ανεπάρκεια στην προμήθεια 
των αναλωσίμων, η υποστελέχωση του ΕΚΑΒ και η δυ-
σκολία στις διακομιδές των ασθενών. Οι περισσότερες 
υγειονομικές μονάδες των νησιών βασίζονται σε πα-
λιούς και ξεπερασμένους πλέον οργανισμούς λειτουρ-
γίας, που δεν έχουν μέχρι σήμερα αλλάξει και φυσικά 
δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις σημερινές, αυξη-
μένες ανάγκες. Έτσι, αναλάβαμε την πρωτοβουλία, από 
κοινού με τον κ. Γιώργο Καρατζά, κάτοικο και δημοτικό 
σύμβουλο Πάρου, να συστήσουμε μια ομάδα, αποτε-
λούμενη από Κυκλαδίτες συμπατριώτες μας. 

Η ομάδα αυτή οδήγησε στη δημιουργία μιας σελίδας 
στο fb και ενός blog με τον τίτλο «Η δημόσια υγεία στις 
Κυκλάδες είναι δικαίωμα όλων». Σκοπός της σελίδας 
είναι να συνδράμει μαζί με άλλους πολιτικούς και κοι-
νωνικούς φορείς, στην σωστή λειτουργία της δημόσιας 
υγείας στις Κυκλάδες. Ειδικότερα, να καταγράφει και να 
αναδεικνύει, μεταξύ άλλων, τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζει η δημόσια υγεία στα νησιά μας, να υποβά-
λει προτάσεις, και να ασκήσει την ανάλογη πίεση στην 
πολιτεία για την επίλυσή τους. Προς την κατεύθυνση 
αυτή, βρίσκεται ήδη σε διαδικασία διαβούλευσης συ-
γκεκριμένη πρόταση, η οποία θα ανακοινωθεί στη σε-
λίδα μας, το προσεχές διάστημα. Βεβαίως, παρόμοιου 
τύπου πρωτοβουλίες, δεν μπορούν και δεν πρέπει να 
υποκαθιστούν την υποχρέωση της πολιτείας να είναι 
κοντά στους πολίτες, να προνοεί και να προστατεύει τα 
συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματά τους και δη, 
το δικαίωμα σε δημόσια και δωρεάν υγεία για όλους.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΜΕΛΛΟΥ
Δικηγόρος

Γιατροί του Κόσμου
Κατόπιν συνεργασίας του Δήμου Πάρου με την οργά-

νωση «Γιατροί του Κόσμου», θα επισκεφθεί το νησί μας 
κλιμάκιο οφθαλμιάτρων για δωρεάν οφθαλμολογικό 
έλεγχο στο Κ.Υ. Πάρου.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής: Σάββατο 6/4, 09:00-
13:30 και 17:00-21:00. Κυριακή 7/4, 09:00-14:00.

Επίσης, στις ίδιες ημερομηνίες και τις ίδιες ώρες ο 
σύλλογος γυναικών Μάρπησσας και η τοπική κοινότη-
τα του ομώνυμου χωριού θα φέρουν κλιμάκιο γιατρών 
από την παραπάνω οργάνωση που θα αποτελείται από 
κινητή οφθαλμολογική μονάδα και παιδίατρο. Οι εξετά-
σεις θα γίνονται στο κτίριο της τοπικής κοινότητας Μάρ-
πησσας.

Ομάδα Αλληλεγγύης
Η Διασυλλογική Ομάδα Αλληλεγγύης, που δημιουρ-

γήθηκε από τον τοπικό εμπορικό σύλλογο, τον εξωρα-
ϊστικό πολιτιστικό σύλλογο Καμαρών, τους συλλόγους 
γυναικών Μάρπησσας, Νάουσας, «Αρηίς», και τη στή-
ριξη της ΕΟΔ Κυκλάδων –Παράρτημα Πάρου-, τον πο-
λιτιστικό σύλλογο Αγκαιριάς και το σύλλογο γυναικών 
Αντιπάρου, έδωσε στη δημοσιότητα διακήρυξη αρχών.

Σύμφωνα με τη διακήρυξη το πρόβλημα σε κεντρι-
κό επίπεδο εστιάζεται σε πολιτικές  εξαθλίωσης, ερη-
μοποίηση της υπαίθρου, έλλειψη πόρων, αλλά κυρίως 
έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας, καταπάτηση των 
δικαιωμάτων που πηγάζουν από την νησιωτικότητα η 
οποία είναι κατοχυρωμένη από το Σύνταγμα και από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Σε τοπικό επίπεδο το πρόβλημα σύμφωνα με τους 
συλλόγους είναι η έλλειψη ιατρικού παραϊτρικού προ-
σωπικού, έλλειψη πόρων, έλλειψη εξοπλισμού και ανα-
λώσιμων, έλλειψη επικοινωνίας και οργάνωσης. 

Τέλος, στη διακήρυξη γίνεται αναφορά στους 10 σκο-
πούς – στόχους που έχουν και αναφέρονται σε διάφο-
ρες δράσεις.

«Κύριε Υπουργέ,
Σας υπενθυμίζουμε τις δεσμεύσεις σας για την επίλυση 

των προβλημάτων του Κέντρου Υγείας, Πάρου – Αντιπάρου 
και ζητούμε:

- Κάλυψη των κενών θέσεων, του ιατρικού και νοσηλευ-
τικού προσωπικού, του Κέντρου Υγείας Πάρου.

- Κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων, διασωστών του 
ΕΚΑΒ τομέας Πάρου.

- Κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, του Υγειονομικού 
αεροσκάφους του Δήμου Πάρου.

- Αναδιανομή και εξορθολογισμός του κόστους των επει-
γόντων διακομιδών.

- Ενδεικτικά αναφέρουμε, το κόστος αερομεταφοράς 
επειγόντων περιστατικών από το νησί μας, με στρατιωτικά 
ελικόπτερα,10.000 ευρώ ανά πτήση και με πλωτά μέσα, 
4.000 ευρώ ανα δρομολόγιο, ενώ στην περίπτωση του υγει-
ονομικού αεροσκάφους Πάρου, το κόστος θα έπεφτε στα 
2000 ευρώ

- Εάν προσθέταμε τα λεφτά που έχει πληρώσει το Κράτος, 
δηλαδη όλοι εμείς, σε αεροδιακομιδές και πλωτές διακομι-
δές ασθενών, τα τελευταία δύο χρόνια, θα χτίζαμε παλάτια, 
στην Πάρο, για τους ασθενείς.

- Πλήρη και συνεπή κάλυψη των προμηθειών αναλωσί-
μων και εξοπλισμού του Κέντρου Υγείας Πάρου.

- Χρήση των άρθρων του Ελληνικού Συντάγματος και της 
Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, περί Νησιωτικότητας.

- Κάλυψη των θέσεων του προσωπικού υγείας, όχι με 
επικουρικές και περιοδικές θέσεις, αλλά με οργανικές.

Πρέπει επιτέλους να καταλάβετε, την σοβαρότητα της κα-
τάστασης, στην οποία βρίσκεται το επίπεδο, των υπηρεσιών 
υγείας, στην Πάρο. Σας υπενθυμίζουμε ότι το Νότιο Αιγαίο, 
αποτελεί, το μεγαλύτερο μέρος της εξαγωγικής οικονομίας 
της Χώρας μας, της Τουριστικής οικονομίας και της εισαγω-
γής εισοδήματος από την Ευρώπη και τρίτες Χώρες.

Πράξτε άμεσα τα δέοντα, για να σώσουμε, ό,τι έχει απο-
μείνει από: Την αξιοπρέπεια και την ανθρώπινη διαβίωση 
των Νησιωτών... Την αξιοπιστία του Τουριστικού προϊόντος 
μας... Τις βασικές υποδομές της Χώρας μας...».

Ψήφισμα εμπορικού 
συλλόγου για την υγεία
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Ναυταθλητικές επιτυχίες
Πολλές επιτυχίες είχαν τα νέα παιδιά του ΝΟ Πάρου και του ΝΟ Αντιπάρου, που 

συμμετείχαν στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου και Κρήτης, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Σύρο από 22 έως 24 Μαρτίου, με 89 συμμετοχές από 14 ομίλους 
του Αιγαίου.

Ο ΝΟΠ

Η αθλήτρια Κατερίνα Γκόκα, κατέκτησε την 1η θέση 
στην γενική και την 1η στην κατηγορία κοριτσιών 
Optimist, η Πωλίνα Μαλατέστα, τη 2η θέση στη γενι-
κή και την 2η στην κατηγορία κοριτσιών Optimist και ο 
Βίκτωρ Μπρούσης, την 3η θέση στην γενική και την 1η 
θέση στην κατηγορία αγοριών και 11χρονων.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του ΝΟΠ: «επικράτησε ολοκληρωτικά ενώ η δεκατετρα-
μελής αποστολή του διακρίθηκε και για την υποδειγματική συμπεριφορά όλων των 
αθλητών που συμμετείχαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΟΠ ευχαριστεί το Ν.Ο. Σύ-
ρου για την άρτια διοργάνωση του αγώνα. Η πρόκριση των αθλητών από όλους τους 
ομίλους της Περιφέρειας ήταν ισάριθμη κάτι που αποδεικνύει την σωστή δουλεία που 
γίνεται στην περιφέρεια μας από όλους τους ομίλους.

Με τις διακρίσεις αυτές στις αποσκευές τους, οι αθλητές μας θα πάνε στην Κατερίνη 
στις 07-11 Μαΐου όπου θα  αγωνιστούν για την μεγάλη δοκιμασία της πρόκρισης στην 
Εθνική ομάδα και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα».

Τα αποτελέσματα στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νήσων Αιγαίου και Κρήτης ανά 
κατηγορίες έχουν ως εξής: 

ΚΟΡΙΤΣΙΑ OPTIMIST:
1. ΓΚΟΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
2. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΠΩΛΙΝΑ - Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – Ν.Ο. ΧΙΟΥ
ΑΓΟΡΙΑ OPTIMIST:
1. ΜΠΡΟΥΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡ - Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
2. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
3. ΒΟΛΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - Ν.Ο.ΧΙΟΥ
11ΧΡΟΝΑ ΑΓΟΡΙΑ ΟPTIMIST:
1. ΜΠΡΟΥΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡ – Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
2, ΒΟΛΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – Ν.Ο.ΧΙΟΥ
3. ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Ι.Ο.ΧΑΝΙΩΝ
11ΧΡΟΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ OPTIMIST:
1. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ – Ι.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2. ΒΑΓΙΟΥ ΖΩΗ – Ι.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3. ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ  Ν.Ο. ΣΥΡΟΥ
Οι αθλητές του ΝΟΠ στην γενική κατάταξη στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα Νήσων 

Αιγαίου και Κρήτης έχουν ως εξής:
1η θέση: Γκόκα Κατερίνα
2η θέση: Μαλατέστα Πωλίνα  
3η θέση: Μπρούσης Βίκτωρ 
6η θέση: Σκιαδά Αικατερίνη 
16η θέση: Μπομποτάς Χρήστος 
20η θέση: Μυτιλιναίος Ανδρέας 
28η θέση: Λεφάκης Γιώργος
43η θέση: Μπομποτάς Νικόλαος (1η συμμετοχή)
60η θέση: Παναγιωτίδης Κωνσταντίνος 
78η θέση: Κουτσαυτική Ευαγγελία (1η συμμετοχή)
80η θέση: Νιφλή Βασιλική (1η συμμετοχή)

86 η θέση: Δαφερέρα Θεοφανία (1η συμμετοχή)
87η θέση: Ματσαννοβα Τουμαρίς (1η συμμετοχή)
88η θέση: Καρασαντές Κωνσταντίνος (1η συμμετοχή).
Τέλος, ένα εξαιρετικό διήμερο προετοιμασίας είχαν στη διάθεση τους οι 22 αθλητές 

του Ν.Ο. Πάρου και Ν.Ο. Αντιπάρου στο προπονητικό σεμινάριο που διοργανώθηκε 
στις 30-31 Μαρτίου, στα Λιβάδια Παροικιάς.

Προσκεκλημένος για την πραγματοποίηση του ήταν ένας από τους πιο έμπειρους 
αθλητές-προπονητές στην Ελλάδα, στον τομέα αυτό, ο κ. Στέλιος Σωτηρίου, ο οποίος 
από ατυχία είχε χάσει την πρόκριση για την συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώ-
νες στο Λονδίνο, την προηγούμενη χρονιά. Δυστυχώς, ο καιρός που επικρατούσε 
στις 30-31/3 δεν ευνόησε την παραμονή στην θάλασσα για μεγάλο χρονικό διάστημα 
στους συμμετέχοντες αθλητές, που έτσι, παρακολούθησαν και συζήτησαν ενδιαφέ-
ρουσες προβολές ενώ έγινε και σχετική θεωρητική κατάρτιση, για αυτήν τη νέα μορ-
φή αγώνων.

Το ΔΣ του ΝΟΠ ευχαριστεί τον κ. Σωτηρίου Στέλιο, ο οποίος μετέδωσε στους 
αθλητές των νησιών μας τις γνώσεις και τις εμπειρίες του από ιστιοπλοϊκούς αγώ-
νες Match Race.

Ν.Ο. Αντιπάρου

Ο Ναυτικός Όμιλος Αντιπάρου, ξεπερνώντας τις δυσκο-
λίες και κόντρα στο αρνητικό κλίμα της χώρας μας κα-
ταφέρνει και κάνει αισθητή την παρουσία του σε όλους 
σχεδόν τους επίσημους αγώνες της Περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου καθώς και στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα Ιστιοπλοΐας 
που διοργανώνει η Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Έτσι, με αποστολή 11 αθλητών συμμετείχε στο Πε-
ριφερειακό Πρωτάθλημα Ιστιοπλοΐας σκαφών τύπου 
οptimist και laser, νήσων Ν. Αιγαίου και Κρήτης, που έγινε στις εγκαταστάσεις του 
Ν.Ο. Σύρου και η αποστολή του ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη (μετά την αποστολή της 
Πάρου).

Στους αγώνες ο ΝΟ Αντιπάρου, κατάφερε να κερδίσει τη δεύτερη θέση σtην κατη-
γορία αγοριών με τον Δημ. Φαρούπο του Ιωάννη, και τρεις θέσεις για τους αγώνες 
πρόκρισης για την Εθνική ομάδα που θα γίνουν στην Κατερίνη, με τους αθλητές: Άρ-
τεμις Τριαντάφυλλου, Δημήτρη Φαρούπο του Ιωάννη και Γιάννη Δανιηλίδη.

Τα αποτελέσματα για τους αθλητές του Ν.Ο.Α. ήταν:
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ 4η στα κορίτσια και 5η στη γενική
ΦΑΡΟΥΠΟΣ Ι. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 2ος στα αγόρια και 7ος στη γενική
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 7ος στα αγόρια και 13ος στη γενική
ΦΑΡΟΥΠΟΣ Α. ΔΗΜΗΤΡΗΣ 16ος στα αγόρια και 23ος στη γενική
ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 19ος στα αγόρια και 29ος στη γενική
ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 21ος στα αγόρια και 33ος στη γενική
ΑΠΟΚΟΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 22ος στα αγόρια και 34ος στη γενική
ΦΑΡΟΥΠΟΥ ΜΑΡΙΑ 12η στα κορίτσια και 37η στη γενική
ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 39ος στα αγόρια και 62ος στη γενική
ΚΟΚΑΙ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 44ος στα αγόρια και 68ος στη γενική.
Ακόμα, στην κατηγορία laser συμμετείχε ο Ζουμής Ιωάννης, που κατέλαβε την 

12η θέση στα αγόρια και 18η στην γενική κατάταξη. Επίσης, ο ΝΟΑ θα συμμετέχει και 
στο πανελλήνιο πρωτάθλημα σκαφών 420 με την αθλήτρια του Αντωνία Τριαντάφυλ-
λου, σαν μικτό πλήρωμα σε συνεργασία με αθλήτρια του Ν.Ο. Πάρου που θα γίνει στο 
Φαληρικό Δέλτα στις αρχές του Μαΐου.

Τέλος, σε ανακοίνωσή του ο ΝΟΑ αναφέρει τα εξής: «Ο επόμενος στόχος είναι η ορ-
γάνωση και διεξαγωγή διασυλλογικών αγώνων ιστιοπλοΐας στο νησί, με την ευκαιρία 
των 10 χρόνων από την ίδρυση του ομίλου».
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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.

APRIL 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 

Tao’s Center is open again from 
1/4 with daily morning meditation, 
Chi Kung with Lynn, Osho Kundalini 
Meditation, Yoga with Sasy, The Ring, 
Tai Chi and Movie Club.  Info: 22840-
28882, www.taos-greece.com 

until 13 April, Gail Anthony exhibition 
at Pirate Bar, Paroikia. Daily from 
6.30pm, duration 31/3-13/4. Info: 
http://www.facebook.com/piratebar.
paros

until 14 April, 3rd Children’s Book 

Exhibition organized by the Parents Association of the Naoussa Dimotiko 
School at the Ag. Athanasios Hall, Naoussa. Exhibition duration 30/3-
14/4, Mon-Fri: 5-9pm / school visits in the mornings, Sat/Sun: 10am-
1pm & 5-9pm. Entrance free of charge. Info: http://www.facebook.com/
events/119380514921231/

5, 6 & 7 Apr, 8pm, Theatrical performance by the Marpissa Women’s 
Association
“O Kounenes” at the Agrotoleschi Hall, Marpissa. Entrance: 7€ adults, 5€ 
children. 
Info: Maria 694-508-3520, http://www.facebook.com/
groups/186791289229
 
5, 6 & 7 Apr, 8.30pm, Theatrical performance by the Paros Women’s 
Association Ariis “Τα μώρα τα φέρνει... ο πελαργός / Babies are Brought by 
Storks” at the Hard Rock, Paroikia. Info: 694-258-2321, 694-732-5919 & 
693-667-0556, http://www.facebook.com/events/231090970367111
http://www.facebook.com/groups/syllogos.gynaikon.parou.ariis 
 
5 Apr, 9pm, Irish singer John Doyle at Aqua Marine, Alyki. Info: Denis 
22840-91676, http://www.facebook.com/alyki
 
6-7 Apr, “Doctors of the World” Clinic organized by the Marpissa Women’s 
Association & local community with an opthalmologist and paediatrician 
at Community Office, Marpissa. An opthalmologist will also be available 
on the same days/times at the Health Centre, Paroikia. Sat 9am-1.30pm 
& 5-9pm, Sun 9am-2pm. Info: Maria 694-508-3520, http://www.facebook.
com/groups/186791289229
 
6 Apr, 6.30pm, Leda Varvarousi at the 3rd Children’s Book Exhibition 
organized by the Parents Association of the Naoussa Dimotiko School at 
the Ag. Athanasios Hall, Naoussa. Duration 30/3-14/4.
http://www.facebook.com/events/119380514921231/
 
6 & 7 Apr, 8.30pm, Theatrical performance of Ricardo Talesnik’s “Βα-
ριέμαι / La fiaca” by the Nireas Theatre group at the Nireas Hall, Naoussa. 
http://www.facebook.com/groups/161863813740/

7 Apr, 9am, Presentation/discussion on the subject “Routes in Marpissa: 
the festival as a way to develop our area” at the “Okeanis” hall, Poseidon 

Hotel, Golden Beach. Entrance free. Info: 697-351-6500, 697-450-1849, 
stimarpissa@gmail.com
 
7 Apr, 10am, the Coordinating Organization of Paros-Antiparos for Health 
invites the inhabitants of Paros to an information session at the Archilochos 
Hall, Paroikia. The session will include information on the actions 
undertaken, the results of those actions, and new coordinated initiatives.
http://eniaia-enotita.blogspot.gr/2013/03/blog-post_27.html
 
7 Apr, 11am-
4.30pm, 3rd Annual 
Seed Festival organized 
by the Hellenic Society 
for Environment & 
Culture at the Agrokipio, 
Paroikia. Info: Nicolas 
22840-24571.
http://www.elletparos.
gr/en/local-seeds.html
http://www.elletparos.
gr/en/locationpage.html
http://www.elletparos.gr/videopage.html
 

7 Apr, 8.30pm, Performance of Nikolaos Laskaris’ one-act play “Της 
Τύχης τα μπερδέματα” by the Music Dance Group of Naoussa at their hall 
in Naoussa. Info:Ypapandi 22840-52284, http://users.otenet.gr/~parofolk/
naussagr.htm
http://www.facebook.com/pages/Mousikoxoreutiko-Sugkrotima-
Naoussa-Parou/136263236366
http://www.facebook.com/events/460095897396370/
 
8-9 Apr, Donkey Day 2013 - visiting 
specialist donkey vet and farrier with 
hoof treatment and dental care free of 
charge (donations welcome). Anyone 
who owns or knows of a donkey, 
mule or horse in need of treatment 
contact Nikos Tsigonias 693-724-
0515 or Marielli Andreopoulou 697-
490-2297.

Πρώτος και αήττητος 
ο ΑΟΠ

Την πρωτιά του 
Β’ Ομίλου Παίδων 
ΕΣΚ Κυκλάδων 
κέρδισε ο ΑΟΠ, 
ολοκληρώνοντας 
την περασμένη 
Κυριακή τις αγω-
νιστικές του υπο-
χρεώσεις. Ο ΑΟΠ, 
κέρδισε στο τοπι-
κό ντέρμπι τον Μαρπησσαϊκό με 75-26 (ημ. 42-12).

Μετά και την τελευταία αγωνιστική του Β’ Ομίλου Παίδων, ο ΑΟΠ 
προετοιμάζεται για το final 4 που θα πραγματοποιηθεί στη Σύρο και 
θα αναδείξει τον πρωταθλητή του Νομού μας.

Στον αγώνα της περασμένης Κυριακής οι Παίδες του ΑΟΠ φάνη-
καν αρκετά καλοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έπεισαν τους φι-
λάθλους ότι δίκαια κατέκτησαν την πρωτιά στον Όμιλο και μάλιστα 
αήττητοι. Τα δεκάλεπτα του αγώνα ήταν: 16-6, 26-6, 17-8 και 16-6.

Οι πρωταγωνιστές:
ΑΟΠ: Παντ. Καλακώνας 5, Ηλ. Ζουμής, Β. Καπετανέας 10, Μιχ. 

Χερουβείμ (αρχηγός) 21, Αναργ. Δεκαβάλας 16, Π. Καλόγηρος 7, 
Νικ. Σιφναίος 6, Αρ. Λούζας 8.

Μαρπησσαϊκός: Μ. Τζανακόπουλος, Δημ. Κεχαγιάς, Ιω. Μπαρ-
μπαρήγος 2, Δημ. Τριαντάφυλλος 7, Νικ. Βερνίκος (αρχηγός) 9, Γ. 
Κυδωνιεύς 3, Νικ. Μπουραντάς 2, Δημ. Μαρινάκης, Στ. Προμπονάς 
2, Στ. Θαλασσινός, Ιω. Φοίφας 2 Θεοδ.Δαμουλάκης 3

Διαιτητής: Μαρ. Κιουλάφας.

Τελική Βαθμολογία
1. ΑΟΠ                    20
2. Πανναξιακός       18
3. Άτλας Σαντ.         15
4. Φανάρια               13
5. Μάρπησσα           12
6. Πανιώνιος Σαντ.   11

Πάρος - Σέριφος 
5-2

Δύο αγώνες έδωσε το περασμένο Σαββατοκύ-
ριακο η Σέριφος, στο νησί μας, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα του Β’ Ομίλου ΕΠΣ 
Κυκλάδων.

Στον πρώτο αγώνα (Σάββατο 30 Μαρτίου), η 
Σέριφος αντιμετώπισε τον Αστέρα στα Μάρμαρα. 
Ο αγώνας ανεξήγητα ήταν σκληρός και έτσι ο δι-
αιτητής κ. Σουλτάνης, έδειξε τέσσερις κόκκινες 
κάρτες. Δύο για ποδοσφαιριστές των Μαρμάρων 
(Κληρονόμος, Αλιπράντης) και άλλες δύο σε πο-
δοσφαιριστές της Σερίφου (Παρίσης, Ράμπιας).

Τα γκολ για τους φιλοξενούμενους σημείωσαν ο 
Παρίσης και ο Βαλσαμάκης, στο 21ο και 66ο λεπτό 
αντίστοιχα. Για τους Παριανούς τα γκολ σημείω-
σαν ο Κορρές και ο Ρούπας, στο 41ο και 47ο λεπτό 
αντίστοιχα.

Ο Αστέρας Μαρμάρων αγωνίστηκε με τους: 
Σομπόνη, Ρούπα, Αλιπράντη, Ν. Σάμιο, Ζουμή, 
Γιαννιώτη, Π. Ρούσσο (64ο Βιτζηλαίο), Γ. Ρούσσο, 
Κορρέ, Κρητικό και Κληρονόμο.

Η Σέριφος αγωνίστηκε με τους: Γούναρη, Ι. 
Μποφίλιο, Γαβριήλ (72ο Λιβάνιο), Χρυσολορά, Γε-
ροντάρη, Βαλσαμάκη, Θ. Ι. Μποφίλιο (67ο Ρώτα), 
Ράμπια (64ο Αντωνακάκη), Μαγουλά, Α. Μποφίλιο 
και Παρίση.

Την επόμενη μέρα (31/3), η Σέριφος, αντιμετώ-
πισε το Νηρέα, στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς. Η 
Παριανή ομάδα κέρδισε σχετικά εύκολα με 3-0.

Τα γκολ του Νηρέα πέτυχαν (2) ο Γκεμπόρις στο 
13ο και 16ο λεπτό αντίστοιχα και ο Σουλίδης στο 
57ο λεπτό.

Ο Νηρέας αγωνίστηκε με τους: Καρποδίνη, Τσι-

γώνια, (78ο Μαθιέλλη), Ήμερι, Χατζία, Τέτλα, Κρη-
τικό (70ο Τριπολιτσιώτη), Γκεμπόρις, Σακαρίδη, 
Σουλίδη, Πραμμάτια και Μοστράτο.

Η Σέριφος αγωνίστηκε με τους: Γούναρη. Μπο-
φίλιο, Γαβριήλ, Χρυσολωρά (70ο Μουστάκα), Γε-
ροντάρη, Βαλσαμάκη, Ι. Μποφίλιο (64ο Αντωνά-
κη), Μονοβάσιο (60ο Μαγουλά, Σ. Μποφίλιο, Π. 
Ρώτα και Δ. Ρώτα. 

Τελική Βαθμολογία Β’ Όμιλος

1. Παμμηλιακός     40
2. Αίας Σύρου        37
3. Πάγος                 28
4. Νηρέας              17
5. ΑΟΠ                  16
6. Αστέρας             9
7. Σίφνος                7
8. Σέριφος              3
ΣΗΜ: Πανσιφναϊκός και Αστέρας Μαρμάρων 

έχουν -2 βαθμούς

Πρωτάθλημα Νέων

Για το Β’ Όμιλο Νέων της ΕΠΣ Κυκλάδων, ο ΑΟΠ 
κέρδισε στη Νάξο τον τοπικό Πανναξιακό 7-2.

Βαθμολογία Νέων

1. Νηρέας            22
2. ΑΟΠ                20
3. ΠΑΣ Νάξου    18
4. Φιλώτι             15
5. Αναγέννηση    7
6. Πανναξιακός   1
7. ΑΕ Νάξου       -4
ΣΗΜ: ΑΟΠ, Αναγέννηση Νάξου και Πανναξιακός 

έχουν -2 βαθμούς. Η ΑΕ Νάξου έχει -4 βαθμούς. 



ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

ΣΕ ΠΑΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟ;

3.500 ΦΥΛΛΑ
∆ΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ∆ΩΡΕΑΝ

Μπορείτε να δυναµώσετε τώρα
την ένταση της επικοινωνίας σας
& να ενισχύσετε την προβολή σας

... από 40€


