
Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε «τη ΦΩΝΗ σου»

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ

αφιερωµένα
στην ενηµέρωση

69
ΧΡΟΝΙΑ

Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013  •  Φύλλο 273 •  www.fonitisparou.gr  •  Έτος 69ο • Νέα Περίοδος • Έτος Ίδρυσης 1945

Γ. Λεβεντάκης:
«Δείξαμε τόλμη, γνώση και κατάρτιση»



2

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), 
Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Market In (περιφε-
ρειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), 
Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market 
Μηνάς Καλακώνας
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, Σ/Μ Market 
In, Σ/Μ Proton Άγιοι Ανάργυροι ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας 
Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: ψητοπωλείο «Καναδός»
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσια-
κός Φούρνος της Αγκαιριάς ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριάνος, Φούρνος 
Ραγκούση

Έτος 69ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945, Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 273

Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος | Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης | Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση | Σχεδιασμός:                -Νάντια Ραγκούση 

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
website: www.fonitisparou.gr

Τι να λέμε τώρα; Τι δημοτικά συμβούλια και τι άλ-
λες ιστορίες; Περιφερειακό Συμβούλιο Νοτίου Αι-
γαίου κυρίες και κύριοι. Αυτά είναι θέματα για τις 
«διαφωνίες». Μιλάμε ότι έχασα και τις μετρημένες 
24 τρίχες που μου είχαν μείνει σας λέω.

Που να αρχίσω και που να τελειώσω; Σημειώνω 
πάντως (και αυτό ως καταλαβαίνετε έχει μεγάλη 
«βαρύτητα» για τη στήλη μας) πως κάποιες από 
τις Περιφερειακές συμβούλους δεν παίζονται στο 
ντύσιμο τους. Ξέρετε τι είναι πρωί-πρωί με την τσί-
μπλα στο μάτι να βλέπεις ντυσίματα λες και έχεις 
πάει στα μπουζούκια να ακούσεις Άντζελα Δημη-
τρίου; Αφού, σε κάποια στιγμή που πέρασε από 
μπροστά μου η κ. Λ. Φτακλάκη, ήμουν έτοιμος να 
παραγγείλω λουλούδια για να τη ράνω. Αλλά στην 
αίθουσα του Αρχιλόχου, τι να περιμένεις; Ούτε 
λουλούδια είχε να παραγγείλεις, ούτε σαμπάνιες 
για να ανοίξεις; Τραγω-
δία είναι αυτή η μπου-
ζουκερί. Δεν ξαναπατώ 
το πόδι μου.

Αμάν, μην ξεχάσω να 
σας γράψω και για την 
Περιφερειακή Σύμβου-
λο, κ. Τζένη Φάκα-Βα-
σιλαράκη. Η κ. Τζένη 
λοιπόν, κάνοντας πα-
ρέμβαση στη συζήτηση 
για τα θέματα υγείας 
είπε: «παρότι δεν είμαι 
από νησί, είμαι από τη 
Ρόδο (!) κατανοώ τα 
προβλήματα υγείας». 
Σωστά. Η Ρόδος είναι 
ήπειρος!

Σε κάποια στιγμή πάλι, 
βγαίνει ο οικολόγος πε-
ριφερειακός σύμβου-
λος-ευρωβουλευτής, κ. 
Χρυσόγελος, και αρχίζει 
να λέει για την επίλυση 
του θέματος υγείας. Η 
λύση όπως είπε είναι 
η τηλεϊατρική! Γυρνάει 
στη συνέχεια ο Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος κ. 
Μάινας και λέει: «Τι τηλεϊατρική; Αφού δεν έχουμε 
γιατρό στη Θηρασιά; Ποιος θα χειριστεί το μηχάνη-
μα;». Κάποιος από πίσω του, του λέει; «Να πάτε το 
μηχάνημα τηλεϊατρικής στην Ανάφη». Ξανά μανά, 
απαντάει ο Μάινας: «Ούτε στην Ανάφη έχει για-
τρό!».

Να θυμίσουμε στον κ. Χρυσόγελο, ότι η τηλεϊα-
τρική δεν μπόρεσε να δουλέψει ούτε και πριν 25 
χρόνια που εμφανίστηκε στην Ελλάδα, διότι πολύ 
απλά δεν υπήρχαν ειδικευμένοι γιατροί. Μιλά-
με δηλαδή, για τη δεκαετία του ’80 και ’90 που οι 
οργανισμοί στα νοσοκομεία είχαν πληρότητα. Του 
θυμίζουμε ακόμα, πως για να δουλέψει η ιστορία 
χρειάζεται ένας γιατρός από τη μία πλευρά και 
ένας από την άλλη, και στην Πάρο είμαστε ικανο-
ποιημένοι ακόμα και με το αν έχει το Κ.Υ. θυρωρό 
στη βάρδια. Αυτά, και επισημαίνω πως η μόνη που 
ενθουσιάστηκε με την ιδέα Χρυσόγελου, ήταν η κ. 
Τζένη Φάκα-Βασιλαράκη! Όλοι οι υπόλοιποι απλά 
χαμογέλασαν.

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος, Κουκάς, από τη 
Μύκονο, είπε το δικό του πόνο για τους 5 γιατρούς 
που υπάρχουν στο νησί του με δυνατότητα εφημε-
ρίας μόνο των τριών, που είναι όμως όλοι παθο-
λόγοι και κανείς χειρουργός. Όπως είπε «μην σου 
τύχει τροχαίο στη Μύκονο!».

Στη Ηρακλειά λέει πήγαν πέρσι το χειμώνα με 
πολεμικό σκάφος του Πολεμικού Ναυτικού να 
πάρουν έναν ασθενή για διακομιδή, αλλά το σκά-
φος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει λόγω του λιμα-
νιού. Τυχεράκηδες. Ολόκληρο πολεμικό πλοίο σας 
έστειλαν με τα σημαιάκια ολόγυρά του και κάνετε 
παράπονα.

Άσχετο. Βρε παιδιά, ο Μαχαιρίδης πότε έφυγε 
και κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ και εμείς δεν το μάθα-

με; Στη συνεδρίαση 
όλο την κυβέρνηση 
κατηγορούσε και έκα-
νε και τη δήλωση της 
χρονιάς λέγοντας: «Το 
κράτος που έχουμε 
σήμερα πρέπει να κα-
ταργηθεί!». Καλά κύριε 
Μαχαιρίδη μας, μήπως 
μπορείτε να μας πείτε 
ποιος κυβερνάει τώρα 
και τι συμμετοχή έχετε 
εσείς;

Καμιά φορά έχουν 
χιούμορ και στην τοπι-
κή Λαϊκή Συσπείρωση. 
Ο κ. Αργουζής στο Πε-
ριφερειακό Συμβούλιο, 
είπε απευθυνόμενος 
προς τη Λίλα:  «δέχο-
μαι να γίνει και πολιτική 
αντιπαράθεση». Έτσι, ο 
Ρόκο, στη συνέντευξη 
τύπου είπε πως η Λίλα 
-που θα έφευγε την 
επόμενη μέρα-, δεν 
το κάνει επειδή θέλει 
να αποφύγει την αντι-
παράθεση με τον Αρ-
γουζή… Σφάξιμο με το 

βαμβάκι ήταν… 

Η θέση μας φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Ελικόπτερο ή Αεροπλάνο; 

Inside Information

Όπως ψιθυρίζεται εδώ και καιρό οι δύο Περι-
φερειακοί συνδυασμοί Ν. Αιγαίου, (πλειοψηφίας 
και μειοψηφίας) πηγαίνουν προς ένωση, αντιγρά-
φοντας την κεντρική πολιτική σκηνή, προκειμέ-
νου να ξαναπάρουν την εξουσία. Αυτό, το κατα-
νόησαν οι πάντες και από τον τρόπο που ασκείται 
η αντιπολίτευση στα τελευταία Περιφερειακά 
Συμβούλια. Έχουμε ξαναγράψει στη στήλη μας 
πως κάτι παρόμοιο είναι πιθανό να γίνει και στην 
Πάρο και θυμίζουμε άλλωστε και την ενοποίηση 
«Ενότητας» - «ΚουΠεΠε» στις εκλογές του 2010. 
Όπως είπε και ο Κ. Ροκονίδας, στη συνέντευξη 
τύπου της Λαϊκής Συσπείρωσης, στο μόνο που 
διαφωνούσαν η πλειοψηφία του Δήμου (Ενότητα-
ΚουΠεΠε), με τη μείζονα αντιπολίτευση (Πάρος-
ΑΞΙΑ), ήταν το πρόσωπο του δημάρχου. Αυτά και 
η συνέχεια προσεχώς.

Πολύ ορθά ο Εμποροεπαγγελματικός σύλλογος 
στην τελευταία του ανακοίνωση για την συμμετοχή 
στο Συντονιστικό των μαζικών φορέων για τα προ-
βλήματα του Κέντρου Υγείας έθετε τον όρο «ότι κάθε 
έγγραφο του συντονιστικού πρέπει να έχει την έγκριση 
των φορέων που συμμετέχουν σ’ αυτό».

Το Συντονιστικό δεν είναι φορέας με θεσμοθετημέ-
να όργανα και εκπροσώπηση, γι’ αυτό η ενημέρωση 
και η σύμφωνη γνώμη των φορέων που συμμετέ-
χουν είναι καθοριστικοί παράγοντες για την διασφά-
λιση της ενότητας του. Ο καταστατικός χάρτης του 
Συντονιστικού είναι το ομόφωνο ψήφισμα του 
Δεκεμβρίου 2012.

Η εξέλιξη της συνεδρίασης του περιφερειακού 
συμβουλίου (βλ: σχετικό ρεπορτάζ), προφανώς 
δεν έχει καμιά σχέση με τα παραπάνω. Η άρνηση 
του κ. Αργουζή να συνεργαστεί με τους φορείς του 
Συντονιστικού για την προετοιμασία της εισήγησής 
του, η αναφορά προσωπικών απόψεων που σε πολλά 
σημεία ήταν αντίθετες με το ομόφωνο ψήφισμα, και η 
πρόταση για να έρθει ελικόπτερο αποδυναμώνοντας 
τη θέση του υγειονομικού αεροπλάνου, δυναμιτίζει 
την ενότητα του Συντονιστικού των μαζικών φορέ-
ων. Γιατί κάποιοι θέλουν να αποδυναμώσουν τον 
αγώνα των συμπολιτών μας; Γιατί τον Μάιο του 2013 
με τακτικισμούς δεν υπήρξε απόφαση-συνέχιση των 
κινητοποιήσεων; Τι σχέση μπορεί να έχει η νέα θέση 
του κ. Αργουζή, για το ελικόπτερο, με την προτροπή 
προς τον Ακάλεστο όπως γράψαμε στην προηγου-
μένη ΦτΠ, να μην ενεργοποιήσει το αεροπλάνο γιατί 
θα ωφεληθεί ο Βλαχογιάννης;

Συμπερασματικά, πρέπει όλοι οι συμμετέχοντες 
φορείς στο Συντονιστικό, να περιφρουρήσουν την 
ενότητά μας γιατί ο αγώνας έχει ακόμα πολύ δρόμο. 
Πρέπει να απομονωθούν τέτοιες διασπαστικές πρα-
κτικές. Το ζήτημα του Κέντρου Υγείας δεν πρέπει να 
επιτρέψουμε να γίνει εφαλτήριο προσωπικών ή πα-
ραταξιακών επιδιώξεων. Η εντολή των Παριανών 
και Αντιπατριωτών για αγωνιστική διεκδίκηση 
για δημόσια και δωρεάν περίθαλψη δεν μπορεί 
να γίνει προεκλογικό χαρτί κανενός.

Λαουτάρης
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ΦΠΑ εστίασης, 
Μύλος!

Η εκμετάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλα-
στείων, εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και 
λοιπών συναφών προς αυτές επιχειρήσεων, πλην των 
κέντρων διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών 
που περιέχουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία, 
υπάγεται στο συντελεστή ΦΠΑ 13% σύμφωνα με την 
εγκύκλιο του υπουργείου οικονομικών. Μόνο, που το 
«ξεσάλωμα», κοστίζει ακριβότερα, αφού τα κέντρα δι-
ασκέδασης υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 
23%.

Σύμφωνα με νεότερες οδηγίες του υπουργείου οικο-
νομικών, στο συντελεστή ΦΠΑ 13% υπάγεται η εκμε-
τάλλευση καφενείων, καφετεριών, ζαχαροπλαστείων, 
εστιατορίων, ψητοπωλείων, οινομαγειρείων και λοιπών 
συναφών προς αυτές επιχειρήσεων πλην των κέντρων 
διασκέδασης, με εξαίρεση τη διάθεση ποτών που περιέ-
χουν οινόπνευμα σε οποιαδήποτε αναλογία. Στο συντε-
λεστή ΦΠΑ 23% υπάγονται τα κέντρα διασκέδασης για 
την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού 
προγράμματος, με μέγιστη επιτρεπόμενη ηχοστάθμη 
100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και 
ποτών, Δεν θεωρούνται κέντρα διασκέδασης οι επιχει-
ρήσεις τροφίμων και ποτών, στις οποίες, κατόπιν άδειας 
της αρμόδιας αρχής, γίνεται χρήση μουσικών οργάνων 
ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, με 
μέγιστη ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του καταστήμα-
τος 80 db.

Ακόμα, οι υπηρεσίες εστιατορίου, εκτός των κατανα-
λώσεων αλκοολούχων ποτών, όπου παράλληλα παρου-

σιάζεται και θέαμα υπάγονται στο μειωμένο συντελεστή 
ΦΠΑ 13% στην περίπτωση που προέχουν οι υπηρεσίες 
εστίασης και το θέαμα προσφέρεται με τα συνήθη μέσα 
που εμπίπτουν στην εκμετάλλευση του εστιατορίου, 
όπως ηχητικές εγκαταστάσεις μικρής ισχύος, χρήση 
τραπεζοκαθισμάτων από καθήμενους πελάτες με προ-
σφορά φαγητού, μη ύπαρξη όρθιων πελατών στο μπαρ 
για κατανάλωση ποτών, μη συμμετοχή των πελατών με 
χορό κ.ά., καθώς και οι τιμές των προσφερόμενων ει-
δών δεν αποκλίνουν σημαντικά σε σχέση με αυτές των 
αντίστοιχων εστιατορίων της περιοχής. Αντιθέτως, στην 
περίπτωση που για την παρουσίαση του θεάματος χρη-
σιμοποιούνται όλες οι υποδομές του κέντρου διασκέδα-
σης όσον αφορά στον ήχο, τη δυναμικότητα του χώρου, 
την πίστα, τις καταναλώσεις του μπαρ κλπ, πρόκειται για 
λειτουργία της επιχείρησης ως κέντρου διασκέδασης 
και υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ όλες οι 
παροχές που πραγματοποιούνται εντός του καταστή-
ματος. Συνεπώς, ο εφαρμοστέος συντελεστής ΦΠΑ 
κρίνεται κατά περίπτωση από την αρμόδια ΔΟΥ, 
βάσει των διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ, όπως έχουν 
ερμηνευτεί, καθώς και των σχετικών με τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων εστίασης διατάξεων. 

Επίσης, σύμφωνα με την εγκύκλιο για το ποιες επιχει-
ρήσεις είναι κέντρα διασκέδασης είναι θέμα πραγματικό 
και θα εξετάζεται κατά περίπτωση, τόσο από την άδεια 
λειτουργίας όσο και από το είδος του κόστους λειτουρ-
γίας αυτού κατά φορολογική ή διαχειριστική περίοδο ή 
μέρους αυτών. Ακόμα, σύμφωνα με γνωμοδότηση του 
Νομικού Συμβουλίου, για την εφαρμογή των διατάξεων 
περί ΦΠΑ, εναπόκειται στη φορολογική αρχή να ερευ-
νήσει ποιες επιχειρήσεις συγκεντρώνουν τα εννοιολογι-
κά χαρακτηριστικά του «κέντρου διασκέδασης» ως ζή-
τημα πραγματικό και ουσιαστικό, μη δεσμευόμενη από 
τυπικά κριτήρια ή νομικές μορφές ασκούμενης επιχει-
ρηματικής δραστηριότητας. 

Βλέποντας
προς Κίνα

Στην Πάρο βρέθη-
κε από τις 30 Σεπτεμ-
βρίου, ο πρέσβης της 
Κίνας, κ. Wang Yi και 
ο αντιπρόεδρος του 
Ε λ λ η ν ο κ ι ν ε ζ ι κ ο ύ 
Συνδέσμου, κ. Λευ-
τέρης Κόντος.  

Την Τρίτη 1η Οκτω-
βρίου, πραγματο-
ποιήθηκε συνάντη-
ση στο Δημαρχείο 
Πάρου, στην οποία 
παραβρέθηκε και η 
πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής, κ. Μαρία Χανιώ-
τη. 

Στη συνάντηση συζητήθηκαν θέματα που αφορούν 
στις δυνατότητες προβολής της Πάρου στην Κίνα και 
το ενδεχόμενο συνεργασίας του Δήμου Πάρου με τον 
Ελληνοκινεζικό Σύνδεσμο, σε θέματα που αφορούν την 
προώθηση και προβολή του προορισμού και των τοπι-
κών προϊόντων στην Κινεζική αγορά. Ο πρέσβης Wang 
Yi, αναχώρησε με τις καλύτερες εντυπώσεις από την 
Πάρο και δήλωσε: «το νησί σας με κατέκτησε».

Επίσης, ο Κινέζος πρέσβης επισκέφθηκε και την 
Αντίπαρο, όπου είχε συνάντηση με το Δήμαρχο κ. Γ. 
Λεβεντάκη και τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Πουσσαίο. Η 
συνάντηση έγινε μέσα σε πολύ θερμό κλίμα και αντηλ-
λάγησαν απόψεις για μελλοντική συνεργασία των δύο 
πλευρών.

Προσκυνηματικός Τουρισμός
Ο Δήμος Πάρου στο πλαίσιο της προσπάθειας για προώθηση και προβολή του νη-

σιού μας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, συνδιοργάνωσε από τις 
28 έως τις 30 Σεπτεμβρίου, Fam Trip (ταξίδι γνωριμίας) στο οποίο συμμετείχαν 30 
Ρώσοι πωλητές ταξιδιών της εταιρείας «Le Grand Group of companies» και Labirint 
(έναν από τους μεγαλύτερους tour operators της Ρωσίας). 

Σκοπός της ενέργειας ήταν η γνωριμία του προορισμού στους επαγγελματίες 
τουριστικούς πράκτορες και πωλητές ταξιδιών, στο πλαίσιο της προσπάθειας για το 
άνοιγμα νέων αγορών και η ενίσχυση των προσπαθειών των επαγγελματιών του 
τουρισμού της Πάρου. 

Την αποστολή συνόδεψαν Έλληνες και Ρώσοι δημοσιογράφοι, ο διευθυντής πωλή-
σεων του τουριστικού γραφείου Le Grand, κ. Πέτσας, ο ειδικός σύμβουλος σε θέματα 
τουριστικής και περιφερειακής ανάπτυξης, ειδικός συνεργάτης της Ιεράς Συνόδου, 
κ. Χρήστος Πετρέας, η υπεύθυνη ανάπτυξης θρησκευτικού τουρισμού της Μητρό-
πολης Καζάν, κ. Olga Potapova, και οι εκπρόσωποι του γραφείου προώθησης «GA 
PARTNERS GROUP» κ.κ. Οksana και Irina Artemenco, οι οποίες συμμετείχαν και στη 
διοργάνωση του ταξιδιού.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιελάμβανε επίσκεψη (inspection) σε ξενοδοχεία, 
περιήγηση στο νησί, επίσκεψη στο Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής, τη 
Μονή Αγίου Αρσενίου και τη Μονή Αγίου Ιωάννη Δέτη. Την πρώτη ημέρα της επίσκε-
ψης δόθηκε συνέντευξη τύπου στα Τοπικά Μ.Μ.Ε. με θέμα: «Προβολή-Προώθηση 
του τουριστικού προϊόντος της Πάρου στη Ρωσική Τουριστική Αγορά».

Η συνέντευξη τύπου
Ο δήμαρχος, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, που ξεκίνησε τη συνέντευξη τύπου που δό-

θηκε υποστήριξε πως η συγκεκριμένη προσπάθεια είναι μία συνεργασία για την προ-
ώθηση του νησιού μας σε νέες αναπτυσσόμενες αγορές. 

Όπως είπε: «η συμμετοχή μας σε εκθέσεις δεν επαρκεί πλέον και παρόμοιες συνα-
ντήσεις –όπως αυτή που πραγματοποιήθηκε- είναι πιο προσοδοφόρες. Προς αυτή την 
κατεύθυνση πρέπει να στραφούμε». Ακόμα, ο κ. Βλαχογιάννης ανέφερε τις ανάγκες 
που μπορεί να καλύψει η Πάρος και έκανε αναφορές στην αρχαία Πάρο, το λιγνίτη 
κλπ. Για το θρησκευτικό τουρισμό υποστήριξε πως η Πάρος μπορεί να καλύψει τον 
τομέα αυτό με τον καλύτερο τρόπο και χαρακτήρισε την Εκατονταπυλιανή, ως Αγία 
Σοφία του Αιγαίου. Επίσης, μίλησε για τη γαστρονομία που μπορεί να προσφέρει και 
κατέληξε πως το μειονέκτημα αυτή τη στιγμή είναι που δεν έχουμε αεροδρόμιο για 
διεθνείς πτήσεις. Τέλος, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία του έργου του 
αεροδρομίου και όπως είπε πιστεύει ότι του χρόνου τέτοια εποχή, θα είναι έτοιμος ο 
διάδρομος από-προσγειώσεων.

Ο κ. Πέτσας (διευθυντής πωλήσεων τουριστικής εταιρείας), υποστήριξε ότι η εται-
ρεία που εκπροσωπεί έχει γνώση και εξειδίκευση στον τουρισμό από Ρωσία και Ου-
κρανία. Εδώ και χρόνια συνεργάζονται με επαγγελματίες σε Κρήτη, Κω και Ρόδο, και 

από φέτος το καλοκαίρι έκαναν 
άνοιγμα και στη Σαντορίνη. Στο 
επόμενο χρονικό διάστημα προ-
σπαθούν να προσθέσουν και την 
αγορά της Πάρου φέροντας τουρί-
στες μέσω Σαντορίνης. Τέλος, ο κ. 
Πέτσας, τόνισε πως ενδιαφέρονται 
για τον προσκυνηματικό τουρισμό, 
ενώ δίνοντας στοιχεία είπε πως 
οι Ρώσοι τουρίστες στην Ελλάδα 
από 670.000 που ήταν πέρσι, φέ-
τος έφθασαν το ένα εκατομμύ-
ριο. Σημειώνουμε, πως οι Ρώσοι 
τουρίστες σύμφωνα με στατιστικά 
στοιχεία είναι οι δεύτεροι (μετά τους Αυστραλούς) με τη μεγαλύτερη κατά κεφαλή 
δαπάνη εξόδων στα ταξίδια τους.

Ο κ. Πετρέας (ειδικός σύμβουλος της Ιεράς Συνόδου για το θρησκευτικό τουρι-
σμό), εξήγησε πως η Μύκονος και η Σαντορίνη έχουν αναγνωρισιμότητα στη διεθνή 
αγορά, ενώ η Πάρος πάσχει σ’ αυτό τον τομέα.

Όπως είπε η Πάρος πουλάει πλέον θάλασσα και ήλιο, αλλά αυτό δεν φθάνει. Πρό-
σθεσε ότι τα αρχαία λατομεία στο Μαράθι, θα μπορούσαν να αποτελέσουν πόλο επι-
σκεψιμότητας για τους τουρίστες, όπως και τα θρησκευτικά μνημεία. Τέλος, ο κ. Πε-
τρέας, ανέφερε πως η Ρωσία είναι μία ανερχόμενη αγορά για την Ελλάδα και κοντά 
(τρεις ώρες αεροπορικώς), ενώ οι πολίτες αυτής της μεγάλης χώρας νιώθουν καλά 
στη χώρα μας λόγω κοινών στοιχείων που έχουν μαζί μας και της κοινής θρησκευ-
τικής πίστης. 

Η εκπρόσωπος της Μητρόπολης Καζάν, κ. Olga Potapova, είπε: «Νιώθω τη φιλο-
ξενία σας. Η Ελλάδα είναι μία από τις πιο σημαντικές χώρες θρησκευτικού τουρισμού 
για τους Ρώσσους».

Η κ. Οksana (εκπρόσωπος τουριστικού γραφείου) ανέφερε την πρώτη δοκιμαστι-
κή παρουσίαση που έκανε η εταιρεία της στη Ρωσία και όλοι όσοι την παρακολούθη-
σαν θέλουν να επισκεφθούν την Πάρο, αφού τους άρεσε από την περιγραφή. Ακόμα, 
είπε ότι παρόμοιες παρουσιάσεις της Πάρου θα γίνουν αρκετές το 2014 στη Ρωσία 
και τελειώνοντας είπε: «Οι Κυκλάδες αξίζουν, αλλά αυτή η περιοχή είναι άγνωστη 
ακόμα στη Ρωσία».

Ο δήμαρχος του νησιού μας κ. Χρ. Βλαχογιάννης, είπε στο τέλος της συνέντευ-
ξης τύπου ότι πρέπει να εκμεταλλευτεί το νησί μας περισσότερο τον πολιτισμό του 
και τις αναπαραστάσεις που πραγματοποιούνται τη Μεγάλη Εβδομάδα. Όπως δήλωσε 
στους εκπροσώπους τύπου «είμαστε ανοιχτοί για κάθε συνεργασία».

Επίσης, η πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής, κ. Μ. Χανιώτη, που ήταν και η 
οικοδέσποινα της εκδήλωσης ενημέρωσε ότι θα ακολουθήσουν και άλλα ταξίδια των 
Ρώσων επαγγελματιών στην Πάρο και ευχήθηκε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα 
για τους επαγγελματίες του νησιού. Τέλος, είπε πως η τουριστική επιτροπή έχει έτοι-
μο το πρόγραμμα δράσης για την επόμενη χρονιά.



Αναζητήστε το!
Τελευταία διανοµή!

∆ΡΥΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΟΥΣΑΚΗ

ΜΑΡΠΗΣΣΑ Α-Β FOOD MARKET

 ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ “∆ΗΜΗΤΡΑ”

 ΚΡΕΩΠΟΛΕΙΟ “Η ΜΑΡΠΗΣΣΑ”

 ΑΓΟΥΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΜΑΡΜΑΡΑ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΖΟΥΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Α. ΚΑΒΑΛΗΣ

ΥΣΤΕΡΝΙ “ΞΥΛΟΦΟΥΡΝΟΣ”

ΚΩΣΤΟΣ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΡΟΥΣΣΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

 

ΛΕΥΚΕΣ ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΦΟΥΡΝΟΥ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ
  ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
  ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΝΙΚΟΣ “ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ”
  ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
 ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
  ΑΦΟΙ ΓΚΙΚΑ 
 ΠΑΝΩΡΙΟΣ ΝΙΚΟΣ
 ∆ΑΦΕΡΕΡΑΣ ΘΕΜΗΣ “ΟΙΚΟΡΑΜΑ”

ΝΑΟΥΣΑ ΜΠΑΡΜΠΑΡΙΓΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
  ΤΑΝΤΑΝΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗ “PROTON”
  ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ “ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ”
  ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ  
  ΑΡΙΑΝΟΥΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ “ΣΑΪΤΑ”
  “INTER GRECO TRAVEL”
  ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΑΦΟΙ ΤΣΟΥΝΑΚΗ
  ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ “ΜΠΑΤΙΣΤΑΣ”
  ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ “ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ”

ΑΛΥΚΗ ΧΡΩΜΑΤΑ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ
 ΣΚΑΝ∆ΑΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ “PROTON”
 ΦΟΥΡΝΟΣ ΤΗΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ
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Νέα των κυνηγών
Ο κυνηγετικός σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, γιόρ-

τασε και φέτος με επιτυχία και την εορτή του προστάτη 
Αγίου Ευσταθίου.

Με ανακοίνωσή του ο τοπικός κυνηγετικός όμιλος 
ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι βοήθησαν και παρευρέ-
θησαν στην εκδήλωση.

Ακόμα, ο σύλλογος δημοσιοποίησε την παρακάτω 
ανακοίνωση για τα «σκυλόκουτα».

«Με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα και σχόλια στο δι-
αδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι, είναι, 
δήθεν, παράνομη η μεταφορά του σκύλου με κουτιά με-
ταφοράς σκύλων, σας ενημερώνουμε τα εξής:

- Ο νόμος 4039/2012 για τα δεσποζόμενα και τα αδέ-
σποτα ζώα συντροφιάς και την προστασία των ζώων από 
την εκμετάλλευση ή τη χρησιμοποίηση με κερδοσκοπικό 
σκοπό, δεν κάνει ΚΑΜΙΑ αναφορά για το θέμα των κου-
τιών μεταφοράς σκύλων.

- Η περιβόητη εγκύκλιος 1969/100521/14.8.13 του 
υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σχετικά 
με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου 40/39/2012 
για την προστασία των κυνηγόσκυλων, ΕΠΙΣΗΣ δεν κά-
νει καμία αναφορά για το θέμα των κουτιών μεταφοράς 
σκύλων.

- Η εγκύκλιος αυτή έχει προχωρήσει σε διατύπω-
ση θέσεων, ως προσπάθεια ερμηνείας του νόμου 
4039/2012 και σ’ αυτήν έχουν λανθασμένα συμπεριλη-
φθεί απόψεις και προτάσεις που ΔΕΝ αναφέρονται στο 
νόμο (που επιχειρεί να ερμηνεύσει!). Για το λόγο αυτό 
έχει ζητηθεί άμεσα από την Κυνηγετική Συνομοσπονδία 
Ελλάδας να γίνει η ανάκλησή του. 

- Κανένα πρόστιμο δεν υπάρχει ειδικά για τα κουτιά 
μεταφοράς σκύλων, ούτε στο νόμο 4039/2012, ούτε 
στην εν λόγω εγκύκλιο.

- Η αναδημοσίευση, παρερμηνεία και παραποίηση της 
εγκυκλίου από κάποιους, καθώς και το κινδυνολογικό 
ύφος περί προστίμων, εκπορεύονται από φορείς που 
θέλουν απλά να ικανοποιήσουν το αντικυνηγετικό τους 
μένος.

- ΟΜΩΣ, με την ευκαιρία της έκτασης που δόθηκε στο 
θέμα, ΚΑΛΟΥΜΕ όλους τους ιδιοκτήτες κυνηγετικών 
σκύλων να φροντίζουν να μεταφέρουν τα σκυλιά τους 
κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την υγεία του ζώου τους, 
αποφεύγοντας την καταπόνηση και ταλαιπωρία του σκύ-
λου τους.

- Τέλος καλούμε όλους αυτούς τους «καλοθελητές» 
που σκόπιμα ή από αμέλεια διασπείρουν ψευδείς και 
αναληθείς ειδήσεις, να ασχοληθούν με τα πραγματικά 
προβλήματα που αφορούν στην υγεία των σκύλων, τη 
δημόσια υγεία και την αντιμετώπιση του προβλήματος 
της λύσσας, καθώς και την ουσία των θεμάτων που αφο-
ρούν την κυνοφιλία στη χώρα μας».

Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2013

Τραγική
επιβεβαίωση

«Δεν σας ανησυχεί ότι μέσα εκεί, μέσα στον απλό κό-
σμο, που δίκαια βρίσκεται εκεί και δεν θα του βάλουμε 
πιστοποιητικό ούτε κομμουνιστοσύνης ή κομμουνι-
στόμετρο που είπε κάποιος, ούτε εθνικοφροσύνης με 
οποιαδήποτε έννοια, αλλά δεν σας ανησυχεί ότι είναι 
μέσα γνωστοί εθνικιστές, άνθρωποι σε ειδικές ομάδες 
φιλάθλων που το Σαββατοκύριακο πάνε στα γήπεδα 
και τις άλλες μέρες κάνουν τους μπράβους στα νυκτε-
ρινά κέντρα;

Μπράβοι, δεν λέω «face control» κ.λπ., μπορεί να 
είναι ορισμένοι απλοί εργαζόμενοι. Αυτά δεν τα βλέ-
πετε; Δεν βλέπετε ότι μέσα εκεί υπάρχουν φύλακες 
συγκεκριμένοι ή ότι μέσα εκεί διεισδύουν οι λεγόμενοι 
κουκουλοφόροι ή δεν ξέρω και τι άλλο;».

Το παραπάνω απόσπασμα είναι από ομιλία της σ. 
Αλέκας Παπαρήγα στη Βουλή κατά την περίοδο των 
αγανακτισμένω ν στις πλατείες. Τότε τύπος, ΜΜΕ, 
κράτος, παρακράτος, φασίστες αλλά και πολλοί «αρι-
στεροί», αυτοί που έχουν κάνει σημαία τους το «όλοι 
μαζί», λοιδορούσαν και χλεύαζαν τις τοποθετήσεις – 
προειδοποιήσεις του ΚΚΕ.

Σήμερα όλοι αυτοί οι «ένθερμοι και όψιμοι αντιφα-
σίστες» τι έχουν να απολογηθούν για την τότε στάση 
τους και τα λεγόμενά τους;

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Πρόγραμμα
κατάρτισης

Ξεκινούν στην Πάρο προγράμματα κατάρτισης για 
ανέργους, εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους  
με τίτλο: «Ευκαιρίες τυποποίησης αγροτικών νησιώτι-
κων προϊόντων στο πλαίσιο των διεθνών τάσεων στη 
γαστρονομία και τον τουρισμό», με εκπαιδεύτρια την κ. 
Χριστίνα Ευθυμιάτου. 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί από 10 έως 11 Νοεμ-
βρίου, από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ και 
η διοργάνωση ανήκει στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
σε συνεργασία με τον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλοχος» 
και το ΚΕΚ «Γεννηματάς ΑΕ». Για πληροφορίες και αιτή-
σεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοι-
νωνούν στο τηλέφωνο 22810-83659.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:
1η μέρα

- Ταξινόμηση αγροτικών προϊόντων σε σχέση με την το-

πική, περιφερειακή, εθνική και διεθνή αγορά - Το καλά-
θι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
- Η «Παλέτα των Κυκλαδίτικων Τυριών» του Υπουργεί-
ου Αγροτικής Ανάπτυξης.
- Το Ελληνικό πρωινό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδας.
- Βιολογική παραγωγή και τυποποίηση / Ολοκληρωμέ-
νη παραγωγή.
- Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ, ΠΓΕ, Παρα-
δοσιακά, Νησιωτικά, κλπ)-Σήμανση.
- Κοινωνική Οικονομία και Επιχειρηματικότητα στον το-
μέα της τυποποίησης.

2η μέρα: 
- Τεχνολογικές δυνατότητες και εξελίξεις στην τυποποί-
ηση αγροτικών προϊόντων.
- Συντήρηση - Συσκευασία τροφίμων (Μέθοδοι & τεχνι-
κές συντήρησης, ενεργές - έξυπνες συσκευασίες).
- Ασφάλεια τροφίμων (Κίνδυνοι, Πρόσθετα τροφί-
μων, Ευρωπαϊκή νομοθεσία, Πρότυπα ποιότητας 
ISO22000:05/HACCP, ISO9001:08, ISO14001:04).
- Αρχές / πιστοποίηση πράσινης μεταποιητικής δραστη-
ριότητας.

Παραεμπόριο
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-

ρου, έστειλε επιστολές προς την Αστυνομία Πάρου και 
το Λιμεναρχείο Πάρου, σχετικά με το παραεμπόριο.

Η επιστολή έχει προς την Αστυνομία έχει ως εξής:
«Δεδομένης της μεγάλης απώλειας εσόδων από την 

παράνομη διακίνηση εμπορευμάτων, η οποία έχει ιδι-
αίτερα καταστρεπτικές συνέπειες τόσο για την εθνική οι-
κονομία όσο και για εμάς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 
που καθημερινά παλεύουμε με την αποφυγή του

λουκέτου της επιχείρησης μας, σας τονίζουμε ότι μέσα 
σ’ αυτήν την συγκυρία κρίνεται

αναγκαία, η καθημερινή παρουσία της Αστυνομίας, για 
την πάταξη του φαινομένου με

άμεση και συντονισμένη δράση, με κάθε μέσα.
Η συμμετοχή σας, στην προσπάθεια αυτή, της πάταξης 

του παραεμπορίου, είναι κρίσιμης
σημασίας και για το λόγο αυτό σας καλούμε, να ενι-

σχύσετε άμεσα την συνδρομή σας, προκειμένου να στα-
ματήσει η ανεξέλεγκτη, πλέον παράνομη πώληση σε 
δρόμους,

πεζοδρόμια, παραλίες. Άλλο ένα καλοκαίρι αφήσαμε 
πίσω μας, χωρίς κανένα αποτέλεσμα, παρά την αλλα-
γή του νομικού πλαισίου (Ν.4155/2013 άρθρο 39 πα-
ραγρ.2.), που λύνει τα χέρια όσων θέλουν να ασχολη-
θούν αποτελεσματικά με το ζήτημα  Θα συνεχίσουμε έτσι 
λοιπόν ή θα λάβετε μέτρα που θα κλείσουν επιτέλους 
αυτήν την μεγάλη πληγή για τα νησιά μας; Δεν υπάρχουν 
περιθώρια για αδράνεια όταν η αγορά είναι σε τέτοια κα-
τάσταση και τα πλήγματα από το παραεμπόριο και τους 
ατέλειωτους πλανοδίους είναι συνεχή».

Η επιστολή προς το Λιμεναρχείο Πάρου είναι όπως 
και η επιστολή προς την αστυνομία, με τη διαφορά πως 
υπάρχει και η εξής προσθήκη: «[…] Γνωρίζοντας τα 
προβλήματα από την υποστελέχωση της υπηρεσίας σας, 
σας δηλώνουμε ότι μπορούμε να σας βοηθήσουμε στο 
έργο σας και εμείς και τα μέλη μας, ειδοποιώντας σας 
όποτε υποπίπτει στην αντίληψη μας πλανόδιος που ασκεί 
παραεμπόριο».

Δράσεις «Θησέα»
Τα στελέχη του Κέντρου Πρόληψης «Θησέας Κυκλά-

δων», με αφορμή την αρχή της σχολικής χρονιάς και 
το τέλος της τουριστικής περιόδου, ενημερώνουν για 
τις δυνατότητες που προσφέρει φέτος το Κέντρο Πρό-
ληψης, σε όλους τους ενδιαφερόμενους, σε Πάρο και 
Αντίπαρο. 

- Γονείς: Ομιλίες, συναντήσεις, σεμινάρια - ομάδες 
- Εκπαιδευτικοί: Σεμινάρια, συναντήσεις, επιστημονι-

κή εποπτεία προγραμμάτων – projects 
- Έφηβοι: Σεμινάρια, ομάδες, εργαστήρια και δημι-

ουργικές δραστηριότητες
- Συμβουλευτική: Παροχή συμβουλευτικής, παραπο-

μπές και παρακολούθηση περιστατικών εξάρτησης (ου-
σίες, αλκοόλ, τζόγος, διαδίκτυο).

Ακόμα, σε ανακοίνωσή του το Κέντρο Πρόληψης 
σημειώνει: «Παράλληλα, όπως πάντα, είμαστε ανοικτοί 
σε συνεργασίες με: την τοπική αυτοδιοίκηση, φορείς 
υγείας, Εκκλησία, άλλους φορείς, συλλόγους, ομάδες 
επαγγελματιών, κλπ. Σκοπός η προαγωγή της ψυχοκοι-
νωνικής υγείας και η καλλιέργεια μιας νοοτροπίας ζωής 
με νόημα πέρα από κάθε είδους εξάρτηση. Για περισσό-
τερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στις δρά-
σεις μας, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας σε: 22840 
24745, e-mail: thiseasp@otenet.gr ή επισκεφτείτε την 
ιστοσελίδα μας www.thiseaskyklades.gr».

Χειμερινό ωράριο
Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 

Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, 
το προτεινόμενο χειμερινό ωράριο λειτουργίας κατα-
στημάτων των νησιών μας έχει ως εξής:

Εμπορικά-Τουριστικά: (15/10/13-15/3/14)
ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:00-14:00 & 17:00-
21:00
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00-15:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΑΡΓΙΑ

Τροφίμων-Κάβες: (1/11/13-31/3/14)
ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, ΠΕΜΠΤΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ: 08:00-21:00
ΤΕΤΑΡΤΗ: 08:00-16:00
ΣΑΒΒΑΤΟ: 08:00-20:00
ΚΥΡΙΑΚΗ: ΑΡΓΙΑ.
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Το 41%       

των επιτυχόντων

της Πάρου φέτος

ήταν µαθητές µας!

Συνεργαζόµενα φροντιστήρια

φροντιστήριο
Κ. Ροκονίδας _22840 22682

φροντιστήριο

Γ. Κρητικός_22840 24366

w w w . g n o s i - f a s m a . f r o . gw w w . g n o s i - f a s m a . f r o . g r

∆ιδασκόµενα µαθήµατα:

Μαθηµατικά

Φυσική_Χηµεία_Βιολογία

Βιοχηµεία_Ηλεκτρολογία

πρόσθετες παροχές |  επαγγελµατικός προσανατολισµός |  προσιτά δ ίδακτρα

Ο Συρμαλένιος
για την υγεία

Στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου που έγινε στην Πάρο, στις 30/9 
παρευρέθηκε ο Νίκος Συρμαλένιος. Στον αρχικό χαιρετισμό του μεταξύ άλλων είπε:

«[…] Από όλες τις τοποθετήσεις που ακούστηκαν και από τους δημάρχους και από 
τους Παριανούς περιφερειακούς συμβούλους και από τους εκπροσώπους των τοπι-
κών φορέων, το συμπέρασμα που βγαίνει, είναι ότι τα προβλήματα πολλαπλασιάζο-
νται, χρόνια θέματα της υγείας, της παιδείας, της ακριβής ακτοπλοΐας, της αγροτικής 
παραγωγής, της ανάδειξης των πολιτιστικών μνημείων, της διαμόρφωσης αθλητικών 
χώρων κ.α. αναζητούν λύσεις χρηματοδότησης και ουσιαστικής αντιμετώπισης. Το 
ερώτημα όμως που απευθύνεται σε όλους είναι: Είναι δυνατόν να λυθούν τα προβλή-
ματα όσο ασκούνται στη χώρα μας μνημονιακές πολιτικές; Όλοι και όλες, σε κοινωνι-
κές συναντήσεις, εκτός επίσημων συνεδριάσεων, ομολογούν ότι η κατάσταση δεν πάει 
άλλο, οι πολιτικές αποκέντρωσης και περιφερειακής ανάπτυξης έχουν ακυρωθεί, ο 
ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης έχει συρρικνωθεί. Παρόλα αυτά οι ίδιοι άνθρωποι 
δεν αντιδρούν αλλά συνεχίζουν να υπερασπίζονται τις θέσεις των κομμάτων που εκ-
προσωπούν, με το φόβο ότι θα υπάρξουν συνθήκες πολιτικής ανατροπής. Σας καλού-
με να προβληματιστείτε σοβαρά…»

Στη συνέχεια και συγκεκριμένα στο θέμα της υγείας, τόνισε: «Καταρχήν θα ήθελα 
να συγχαρώ τη συντονιστική επιτροπή των φορέων και των πολιτών της Πάρου και 
της Αντιπάρου, που με την αγωνιστική τους στάση κράτησαν στην επικαιρότητα τα 
μεγάλα προβλήματα του Κέντρου Υγείας. Είναι σίγουρο ότι αν δεν υπήρχαν αυτές οι 
μεγάλες κινητοποιήσεις, ούτε καν οι επικουρικοί γιατροί θα είχαν έλθει στο Κ.Υ. Ο 
δρόμος αυτός είναι ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουν όλα τα νησιά, αν θέλουμε 
να πετύχουμε κάτι, έστω και προσωρινά. Δεν έχουμε καμιά αυταπάτη ότι τα προβλή-
ματα της δημόσιας υγείας στα νησιά, θα λυθούν όσο υπάρχει αυτή η πολιτική και αυτή 
η διακυβέρνηση. Είναι φανερό ότι οι επιλογές τώρα είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης 

και όχι υπέρ της ενίσχυσης του δη-
μόσιου χαρακτήρα της υγείας. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα η περίπτωση 
της Σαντορίνης, όπου η κυβέρνηση 
επιδιώκει ένα τέλεια εξοπλισμένο 
νοσοκομείο, που στοίχισε 14 εκα-
τομμύρια ευρώ με λεφτά του ελλη-
νικού δημοσίου, να δοθεί σε ιδιώτη, 
στα πλαίσια υποτίθεται του ιατρικού 
τουρισμού. Επίσης, η συγχώνευση 
των νοσοκομείων Σύρου και Νάξου, 
υποβαθμίζει και την προοπτική να 
λειτουργήσει το νοσοκομείο της Νά-
ξου, αλλά και της Σύρου. Εμείς δεν 
υποσχόμαστε κάθε νησί και νοσοκο-
μείο, όπως έκανε πριν λίγα χρόνια ο 
περιφερόμενος τότε υπουργός υγείας της ΝΔ κ. Αβραμόπουλος. Αυτό είναι λαϊκισμός. 
Όμως για τα δεδομένα των Κυκλάδων είναι φανερό ότι χρειάζονται τρία νοσοκομεία 
στη Σύρο, στη Νάξο και στη Σαντορίνη. Από εκεί κι έπειτα, για τα μικρά νησιά απαιτείται 
να λειτουργήσει επιτέλους το σύστημα της τηλεϊατρικής με σταθερή 24ωρη σύνδεση 
αναφοράς με κάποιο μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Απαιτείται η ίδρυση του περιφε-
ρειακού ΕΚΑΒ με κατάλληλα πτητικά και πλωτά μέσα, για να σταματήσει επιτέλους η 
μεταφορά των έκτακτων περιστατικών με καΐκια που κοστίζουν 3000-3500 ευρώ και 
δημιουργούν ένα δυσβάστακτο κόστος για το δημόσιο. Όσο δε αφορά τη στελέχωση, 
απαιτούνται κίνητρα σοβαρά, όχι μόνο οικονομικά, αλλά και συνεχούς επαγγελματικής 
κατάρτισης, έτσι ώστε οι γιατροί να μπορούν να παρακολουθούν τις επιστημονικές και 
ιατρικές εξελίξεις, ακόμα και αν υπηρετούν μακριά από τα μεγάλα νοσοκομεία. Τε-
λειώνοντας, συμφωνώ ότι όλες οι προτάσεις που έχουν ακουστεί τα τελευταία χρόνια 
και από την αυτοδιοίκηση, μπορούν να εφαρμοστούν, αλλά σε μια άλλη διακυβέρνη-
ση. Μην έχετε καμιά αυταπάτη ότι όσο υπάρχουν μνημόνια, μπορούν να υπάρξουν 
πολιτικές ενίσχυσης της δημόσια υγείας και πολύ περισσότερο στα νησιά».
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Γ. Λεβεντάκης:
«Δείξαμε τόλμη, 

γνώση και κατάρτιση»
Ο Δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Γιάννης Λεβεντάκης, παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης 

συνέντευξη στη «Φωνή της Πάρου».
Ο κ. Λεβεντάκης στη συνέντευξή του μιλάει για τα προβλήματα που υπήρχαν στην 

Αντίπαρο όταν ανέλαβε, τα έργα που είναι σε εξέλιξη και τα ζητήματα καθημερινότη-
τας.

Ακόμα, μιλάει για τη συνέχεια του Δήμου Αντιπάρου, αλλά και δίνει απαντήσεις 
στην κριτική που δέχεται. Η συνέντευξη Λεβεντάκη, έχει ως εξής:

Ο Δήμος
Πως ήταν η λειτουργία του Δήμου την ημέρα που αναλάβατε, ποιες δυσκο-

λίες υπήρχαν και σε ποιο επίπεδο λειτουργείται σήμερα
Γ.Λ. «Οι δυσκολίες ήταν μεγάλες. Δεν είναι εύκολο πράγμα να μετατραπεί μία Κοι-

νότητα σε Δήμο. Δεν είναι εύκολο μία διαλυμένη Κοινοτική Επιχείρηση με 40.000 
ευρώ χρέος να την κλείσεις και να δημιουργήσεις μια καινούργια σύγχρονη δημοτική 

επιχείρηση ικανή να στηρίξει και να δημιουργήσει δράσεις πολιτισμού, μάθησης και 
τουρισμού για το νησί και τους συμπολίτες μου.  

Βρήκαμε μία Κοινότητα που είχε να κάνει φορολογική δήλωση περίπου 6 χρόνια. 
Στο ΙΚΑ χρωστούσαν ένσημα και δεν μπορούσαμε να βγάλουμε τις απαιτούμενες 
ενημερότητες και βεβαιώσεις. Όσο για τις υπηρεσίες που προσέφερε ο Δήμος, κα-
λύτερα θα ήταν να μη μιλήσω. Προσπαθήσαμε λοιπόν να κάνουμε και κάναμε έναν 
Καλλικρατικό Δήμο, που θα υπηρετεί τον πολίτη. Για όλα αυτά χρειάστηκε πολύ δου-
λειά, και γνώση. Αξίζει να πω με περηφάνια ότι ως νέα δημοτική αρχή αποδείξαμε  
ότι μπορούμε. Κατάργησα το εγώ και προώθησα το εμείς. Άλλωστε είχαμε δεσμευτεί 
προεκλογικά πως έχουμε και τις γνώσεις και το απαιτούμενο στελεχικό δυναμικό για 
να λειτουργήσουμε τον νέο Δήμο Αντιπάρου».

Ποια είναι τα προβλήματα καθημερινότητας και ιδιαίτερα της καθαριότητας.
Γ.Λ.: «Στις αρχές του καλοκαιριού είχαμε σοβαρό πρόβλημα με την καθαριότητα. 

Αυτά είχαν προέλθει λόγω της καθυστερημένης έγκρισης των οκτάμηνων συμβά-
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σεων. Έτσι, δεν είχαμε το απαραίτητο 
προσωπικό για να λειτουργήσει σωστά 
ο Δήμος. Παρόλα αυτά, εμείς είχαμε 
προβλέψει και είχαμε κάνει μία ανάθε-
ση, μετά από διαγωνισμό σε εργολάβο, 
για τη συλλογή των απορριμμάτων. 
Και αυτή η έγκριση καθυστέρησε απα-
ράδεκτα.  Αυτό… έγινε όσο και να σας 
φαίνεται περίεργο, πριν λίγες μέρες…  
Βλέπετε καθυστέρησε αρκετά από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η έγκριση 
της διαδικασίας προσλήψεων προσω-
πικού. Κανείς φυσικά δεν αναρωτήθη-
κε πως καταφέραμε και κρατήθηκε το 
νησί σ’ αυτά τα επίπεδα φέτος. Φθά-
σαμε στο σημείο οι δημοτικοί σύμ-
βουλοι της πλειοψηφίας να βγουν για 
το μάζεμα των σκουπιδιών. Κάποιες 
φορές βγήκε και εγώ ο ίδιος… Υπήρ-
ξαν μερικοί που παρεξήγησαν αυτήν 
τη συμπεριφορά μου. Πάντως, αρκε-
τοί συμπολίτες μου είπαν καλά λόγια… 
Εγώ, θεώρησα πως ήμουν υποχρεω-
μένος να κάνω και αυτό. Στα καθημε-
ρινά προβλήματα δεν κλείνεις τα μάτια. 
Υπάρχουν προβλήματα καθημερινό-
τητας, όπως είναι τα απορρίμματα, η 
πρόσληψη προσωπικού κλπ, που δεν 
είναι ο Δήμος αυτός που καθορίζει τη 
λύση τους. Είναι υποχρεωμένος να 
ακολουθεί ό,τι ακριβώς επιβάλλει η 
κεντρική διοίκηση. Τι να κάνουμε εμείς 
όταν το υπουργείο άργησε φέτος να 
βγάλει θέσεις; Ως δημοτική αρχή λοι-
πόν, δεν έχουμε ούτε έπαρση ούτε 
αλαζονεία. Βάζουμε τον εαυτό μας σε 
διάφορες θέσεις προκειμένου να κα-
λυφθεί η κοινωνική ανάγκη. Ας κοροϊ-
δεύουν λοιπόν πως ο δήμαρχος έκανε 
τον οδηγό ή ο Παρασκευάς Καπού-
τσος, μάζευε σκουπίδια. Προκειμένου 
να κρατηθεί το νησί καθαρό δεν υπάρ-
χουν ούτε εγωισμοί, ούτε θέσεις.  Στο 
παρελθόν αναγκάστηκα να κάνω τον 
οδηγό ασθενοφόρου και τον τραυματι-
οφορέα. Ο πολίτης δεν γνωρίζει ποιος 
φταίει. Έχει την απαίτηση ο Δήμαρχος 
να του δώσει  λύση να είναι δίπλα του. 
Αυτό έκανα και αυτό θα το κάνω όποτε 
κρίνω ότι χρειάζεται».

Οι διαμαρτυρίες
Τι έγινε στην υπόθεση γκρεμίσματος της μάντρας του σχολείου;
Γ.Λ.:  Η όλη ιδέα στηρίχθηκε στο να βελτιωθεί ο τρόπος παροχής πόσιμου νερού 

στους συμπολίτες μου. Επιλέξαμε πρώτα εμείς και μετά η Περιφέρεια, να δώσει ο 
δήμος από τα δικά του χρήματα, και να πάρουμε δύο μονάδες παραγωγής πόσιμου 
νερού, έτσι ώστε, να διευκολύνεται καθημερινά ο κάτοικος, η γιαγιούλα, ο συνταξι-
ούχος, ο οικογενειάρχης, για να παίρνει νερό από βατά σημεία, είτε με το μεταφο-
ρικό του μέσο είτε με τα πόδια. Καθημερινότητα δεν είναι μόνο να καθαρίσεις ένα 
δρομάκι ή να φυτεύσεις μία γλάστρα. Πρέπει να βρούμε τρόπους, ώστε να κάνουμε 
πιο εύκολη και πιο ανέξοδη τη ζωή του κάθε Αντιπαριώτη. Τις αφαλατώσεις, τις ξεκι-
νήσαμε έχοντας πλήρη κάλυψη. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, επειδή, επιλέξαμε το 
συγκεκριμένο σημείο για τη μονάδα παραγωγής πόσιμου νερού, θεώρησε σωστό να 
μας καταγγείλει στην αστυνομία και να ζητήσει να πάει ο δήμαρχος στο αυτόφωρο... 
Εγώ, αμέσως, κάλεσα δημοτικό συμβούλιο και έθεσα το θέμα. Εκεί, διαμαρτυρήθηκε 
ο κ. Βασιλόπουλος. Με αποκάλεσε ψεύτη, συκοφάντη κλπ, διότι όπως υποστήριζε 
εκείνος, δεν είχε ενοχλήσει τον Αστυνομικό Σταθμό Αντιπάρου. Τότε, πήρε ο ίδιος 
τηλέφωνο για να βεβαιώσει ότι εγώ είμαι ψεύτης και συκοφάντης. Μόνο, που ο ίδιος 
ο αστυνόμος, του απάντησε ότι ήταν δύο ώρες στο γραφείο του και τον πίεζε να πάει 
το δήμαρχο στο αυτόφωρο. Από εκεί και πέρα, εκδόθηκε η άδεια από την αρμόδια 
αρχιτεκτονική επιτροπή. Το έργο προχωράει πλέον, όπως πρέπει. Θεωρούμε λοιπόν, 
ότι η αντιπολίτευση δεν θέλει να προχωρούν τα έργα, δεδομένου ότι έρχονται εκλο-
γές. Δεν θέλει να φανεί το έργο μας. 

Η αλήθεια είναι πως αν θέλει κάποιος κακοπροαίρετα να σταματήσει ένα έργο, 
μπορεί να το κάνει… Μπορεί! Από εκεί και πέρα όμως, το να σηκώνουν τηλέφωνα και 
να βγάζουν θέματα εκ του περισσού, τι να πω; Αν είμαστε παράνομοι, δεν θα μας στα-
ματούσανε; Γιατί λοιπόν μας έβγαλαν την αρχιτεκτονική άδεια; Δεν έπρεπε λοιπόν να 
βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας που είναι μεγάλης ηλικίας ή έχουν κινητικά προ-
βλήματα; Δεν έπρεπε να δώσουμε σ’ αυτούς σημασία; Έτσι, επιλέξαμε ένα χώρο που 
περνούν κάθε μέρα από εκεί, για να εξυπηρετηθούν. Επίσης, μίλησαν για θόρυβο. 
Ποιο θόρυβο; Μίλησαν για όγκο; Ποιον όγκο; Δεν ήξεραν καν για τι πράγμα μιλούν. 

Δεν ήρθαν ποτέ να ενημερωθούν επί-
σημα. Καλό θα ήταν πρώτα να δουν 
για τι πρόκειται και μετά να μιλούν. Όχι 
με σενάρια. Έκαναν διάφορες δημοσι-
εύσεις διασύροντας το νησί εν μέσω 
τουριστικής περιόδου βάζοντας σε κίν-
δυνο την οικονομία του τόπου μας και 
δημιουργούν ψεύτικες εντυπώσεις. 
Γιατί; Γιατί δεν ήρθαν να ενημερωθούν. 
Είχε να κρύψει κάποιος κάτι;».

 
Με τη διαμαρτυρία των κατοίκων 

του Κάστρου, τι έχει γίνει;
Γ.Λ.: «Το Κάστρο είναι μία πληγή 

που χρονίζει. Δυστυχώς η περιοχή 
είναι κοντά στην «καρδιά» της νυχτε-
ρινής ζωής της Αντιπάρου, με αποτέ-
λεσμα τις πρώτες πρωινές ώρες όσοι 
τουρίστες του νησιού έχουν πιει λίγο 
παραπάνω, να πηγαίνουν στο Κάστρο 
και να κάνουν διάφορα έκτροπα. Η 
πρόταση που είχαμε και προεκλογικά 
γι’ αυτό, ήταν να μπει τις νυχτερινές 
ώρες μία πόρτα. Όμως, η Αρχαιολογι-
κή Υπηρεσία δεν μας έδωσε την άδεια. 
Συνεπώς, ημίμετρα δεν μπορούμε να 
πάρουμε. Έτσι, προχωράμε σε μία σο-
βαρή μελέτη ανάπλασης του Κάστρου 
και του Πύργου του, ώστε να μπει σε 
μία χρηματοδότηση για να μπορέσου-
με να αξιοποιήσουμε το χώρο. Έτσι, θα 
παρθούν τα ανάλογα μέτρα για να μην 
υπάρχουν προβλήματα τις νυχτερινές 
ώρες, αλλά και να υπάρχει καθαρι-
ότητα. Σημειώνω όμως, ότι και εδώ 
είχαμε ζήτημα διασυρμού του νησιού, 
αδιαφορώντας αν αυτή δημιουργήσει 
οικονομική ζημιά στους επαγγελματί-
ες, με τις δημοσιεύσεις και τις φωτο-
γραφίες. Θυμίζω, ότι είχαμε κάνει μία 
πολύ ωραία εκδήλωση με την ΚΑ’ 
Αρχαιοτήτων και πήγαν να βγάλουν 
την επόμενη μέρα φωτογραφίες με τις 
καρέκλες που είχαν μείνει από το προ-
ηγούμενο βράδυ και τις δημοσίευσαν. 
Με τις εκδηλώσεις προσπαθούμε από 
τότε που αναλάβαμε να αναβαθμίσου-
με το Κάστρο. Εκδηλώσεις που στο 
Κάστρο, δεν γίνονταν ποτέ. Θυμίζω, ότι 
παλαιότερα θεωρούσαν όλοι το Κά-

στρο, έναν υποβαθμισμένο χώρο, που πήγαιναν εκεί οι μεθυσμένοι. Με τις εκδηλώ-
σεις λοιπόν, προσπαθούμε να αναβαθμίσουμε την περιοχή. Σεβόμαστε τις απόψεις 
των πολιτών, αλλά δεν θα επιτρέψουμε πολιτικές σκοπιμότητες».

Υγεία – Παιδεία – Αθλητισμός
Με τα θέματα υγείας, τι γίνεται στην Αντίπαρο;
Γ.Λ.: «Υπάρχει ένα Πολυδύναμο Ιατρείο με δύο καλούς γιατρούς που προσπα-

θούν συνέχεια και ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο που ο πληθυσμός στο νησί μας 
φθάνει τις 10.000 καθημερινά. Η προσπάθειά τους είναι μεγάλη. Όμως αυτό, λόγω 
του πληθυσμού το καλοκαίρι, δεν είναι αρκετό. Εμείς, συμμετέχουμε ως Δήμος στο 
Συντονιστικό Φορέων Πάρου-Αντιπάρου, αλλά επειδή γνωρίζουμε πως λειτουργεί 
τη σημερινή εποχή η κρατική διοίκηση στα θέματα υγείας, κάνουμε και άλλες προ-
σπάθειες. Δεν επαναπαυόμαστε και δεν αφήνουμε τους συμπολίτες μας στην τύχη 
τους. Γι’ αυτό, δημιουργούμε τα δημοτικά ιατρεία, ενώ ήδη έχουμε προχωρήσει στη 
διαδικασία μίσθωσης του χώρου. Σ’ αυτό το χώρο θα φιλοξενηθεί και το Πολυδύναμο 
Ιατρείο. Με την απελευθέρωση του χώρου που στεγάζεται σήμερα το Πολυδύνα-
μο Ιατρείο, θα έχουμε και ένα άλλο όφελος, αφού εκεί, θα στεγαστούν στη συνέχεια 
υπηρεσίες του Δήμου, που τόσο πολύ ανάγκη υπάρχει γι’ αυτό. Ακόμα, έχουμε πάρει 
απόφαση για την ασφάλιση όλων των κατοίκων της Αντιπάρου και τη μεταφορά τους 
όταν χρειαστεί με οποιοδήποτε μέσο. Παράλληλα, μ’ αυτή τη συμφωνία έχουμε δια-
σφαλίσει και ένα τσεκ-απ το χρόνο, σε όλα τα παιδιά σχολικής ηλικίας».

Μιας και μιλήσατε για τα παιδιά, μπορείτε να μας πείτε τι γίνεται με τους 
αθλητικούς χώρους στα σχολεία;

Γ.Λ.: «Ήδη, προχωράμε στη δημοπράτηση ανακατασκευής των δύο ανοιχτών γη-
πέδων μπάσκετ που βρίσκονται στο προαύλιο χώρο του Δημοτικού και του Γυμνασί-
ου αντίστοιχα. Αυτά θα γίνουν με ιδίους πόρους του Δήμου. Δυστυχώς  οι κρατικές 
επιχορηγήσεις είναι σχεδόν μηδενικές. Από το περίσσευμά μας καταφέραμε να βρού-
με χρήματα. Ακόμα, θα γίνει και η κατασκευή μίας πέργκολας στον προαύλιο χώρο 
του Γυμνασίου».
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Τι γίνεται με τον Ναυτικό 
Όμιλο;

Γ.Λ.: «Και στους αθλητικούς 
συλλόγους έχουμε διαφορο-
ποιηθεί από την προηγούμενη 
κοινοτική αρχή και έτσι έχου-
με μία καλή συνεργασία, ώστε 
τα αποτελέσματα να είναι πολύ 
καλύτερα. Έχουμε καλή σχέση 
με το Ναυτικό Όμιλο. Τους ενι-
σχύουμε οικονομικά -όσο τα-
κτά μπορούμε- βοηθώντας στη 
λειτουργία του. Ακόμα, προχω-
ρούμε στην εκπόνηση μελέτης 
και τευχών δημοπράτησης για 
τη διασφάλιση μίας μόνιμης στέ-
γης τους σε οικόπεδο που τους 
εκχωρεί ο Δήμος. Έτσι, θα έχουν 
ένα κτίριο για τη στέγασή τους».

Εξέλιξη έργων
Σύσταση ΔΕΥΑΑ. Τι περιμέ-

νετε απ’ αυτήν; Τι θα κερδίσει 
το νησί;

Γ.Λ.: «Να ξεκινήσω λέγοντας 
ότι τη σύστασή της την καταψή-
φισε η αντιπολίτευση… Αυτό δεί-
χνει κατά τη γνώμη μου, την απειρία που τους διακρίνει. Δεν μπορούν να καταλάβουν 
πως τη στιγμή που υλοποιούνται τρία τόσο μεγάλα έργα στο νησί (αποχέτευση, βιολο-
γικός, αφαλατώσεις), πως πρέπει να τα λειτουργήσει ένας φορέας. Γι’ αυτό δημιουρ-
γήσαμε τη ΔΕΥΑΑ, ώστε να μας λύσει προβλήματα -τεχνικά και ποιότητας νερού- που 
ήδη υπάρχουν».

Ποια είναι η εξέλιξη των έργων;
Γ.Λ.: «Οι αφαλατώσεις ήδη έχουν δημοπρατηθεί από την «Εγνατία». Επιλέξαμε να 

το εντάξει η «Εγνατία», γιατί κερδίζουμε χρόνο και διότι αυτή, θα εγγυηθεί καλύτερα 
την ποιότητα της κατασκευής και τον δοκιμαστικό χρόνο λειτουργίας. Θα παράγουν οι 
μεγάλες αφαλατώσεις περίπου 650 κυβικά νερού την ημέρα. Υπάρχει και δυνατότητα 
επέκτασης. Αυτή η παραγωγή νερού από τις αφαλατώσεις, θα μπορεί να καλύψει 
ένα μεγάλο μέρος των αναγκών του νησιού. Η αποχέτευση και ο βιολογικός είναι 
ένα μεγάλο έργο. Δύο ξεχωριστά έργα, που όμως λειτουργούν μαζί. Αυτό το έργο 
προσπάθησαν να το υλοποιήσουν διάφορες διοικήσεις που πέρασαν από την Αντί-
παρο, εδώ και 25 χρόνια περίπου. Επειδή, πολλά ακούγονται, θα ήθελα να βάλω τα 
πράγματα σε μία σειρά. Θέλω να μάθει ο κόσμος ποιοι όντως προσπάθησαν και ποιοι 
όχι, για να γίνει αυτό το έργο. Το ξεκίνημά του το έκανε ο Γιώργος Φιλολίας. Το ορα-
ματίστηκε, αγοράζοντας το οικόπεδο που θα γινόταν ο βιολογικός. Προχώρησε σε 
κάποιες μελέτες για το έργο. Αργότερα, το έργο μπήκε στο Γ’ ΚΠΣ και χρηματοδοτή-
θηκε. Επί διοίκησης της κ. Βαρβάρας Μανέτα, επιλέχθηκε η ιδία χρηματοδότηση, με 
αποτέλεσμα να δοθεί μεγάλη έκπτωση. Για διάφορους λόγους το έργο «χάθηκε» -και 
τα χρήματα μαζί-, από το Γ’ ΚΠΣ. Ακόμα, είχαν μείνει και οι μηνύσεις-καταγγελίες του 
ιδιώτη, που γειτόνευε στο βιολογικό. Όταν ανέλαβα ως Δήμαρχος το προσωπικό μου 
όραμα ήταν η κατασκευή του έργου της αποχέτευσης και του βιολογικού. Σήμερα 
που μιλάμε το όραμα παίρνει σάρκα και οστά. Καταφέραμε την ένταξη του έργου 
στο ΕΣΠΑ. Σημειώνουμε ακόμα, ότι για το έργο της αποχέτευσης, έχουν γίνει ακόμα 
νέες μελέτες και επικαιροποίηση άλλων. Χρηματοδοτήσαμε δύο νέες μελέτες που 
δεν υπήρχαν, προκειμένου το έργο να προχωρήσει. Το Ελληνικό δημόσιο σε περίοδο 
οικονομικής κρίσης –καταφέραμε να συμμετέχει με 2,5 εκατομμύρια ευρώ- περίπου, 
στη χρηματοδότηση. Έτσι, το έργο προχωράει κανονικά. Η συνολική χρηματοδότηση 
του έργου είναι 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Η σημασία αυτού του έργου δεν είναι μόνο 
ότι οι συμπολίτες μας θα έχουν ένα καθαρό νησί ή ότι θα βελτιωθεί η ποιότητα της 
ζωής τους ή το κέρδος που θα έχουν από τα έξοδα του βυτίου, που είχαν έτσι ή αλ-
λιώς. Το σημαντικό ακόμα είναι ότι πολλοί συμπολίτες μας κατά την κατασκευή του 
έργου βρήκαν εργασία. Ακόμα, δημιουργούνται θέσεις εργασίας, διότι όταν τελειώσει 
το έργο, θα απασχοληθούν και άτομα για τη συντήρηση και λειτουργία του. 

Πολύ σημαντικό είναι και το έργο της αποκατάστασης του ΧΑΔΑ Αντιπάρου. Σ’ αυτό 
περιλαμβάνεται και η ανακύκλωση με τον απαραίτητο εξοπλισμό.  Έχουν ανατεθεί 
οι σχετικές μελέτες. Το έργο αυτό, μας δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσουμε να μετα-
φέρουμε τα σκουπίδια μας στον ΧΥΤΑ Πάρου, με χαμηλότερο οικονομικό κόστος, το 
οποίο και θα ωφελείται ο μόνιμος κάτοικος του νησιού μας».

Η δικαστική διαμάχη
Με τη δικαστική διαμάχη για το βιολογικό τι γίνεται;
Γ.Λ.: «Καταφέραμε και κερδίσαμε το ένα δικαστήριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας 

με την πρώτη ιδιοκτήτρια. Στη συνέχεια στο Σ.τΕ. η ιδιοκτήτρια καταλαβαίνει πως δεν 
έχει τύχη και παραιτείται. Όλα αυτά έγιναν με τους κατάλληλους χειρισμούς της νέας 
δημοτικής αρχής. Μετά, το ακίνητο μεταβιβάζεται σε νέο ιδιοκτήτη ο οποίος μου ζή-
τησε και έγιναν κάποιες συναντήσεις -παρουσία και των τεχνικών- για να ενημερωθεί 
για την εξέλιξη του έργου. Μου δήλωσε πως δεν είχε πρόβλημα με το έργο και θα το 

στηρίξει, προκειμένου να είναι 
τεχνικά καλύτερο. Ενώ λοιπόν 
έδειχνε πολύ καλή διάθεση για 
να συνεργαστεί μαζί μας, ξαφνι-
κά και απροειδοποίητα με τη μέ-
θοδο του αιφνιδιασμού, μας κα-
ταθέτει ασφαλιστικά μέτρα μία 
Παρασκευή μεσημέρι, τα οποία 
θα εκδικαζόντουσαν την επόμε-
νη εργάσιμη, δηλαδή, Δευτέρα 
πρωί! Με μία πολύ καλή προ-
ετοιμασία του Δήμου μέσα σε 
λίγες ώρες που είχαμε μπροστά 
μας, τα κερδίσαμε! Μετά, στην 
τακτή δικάσιμο απέσυρε το αί-
τημά του. Στο σημείο αυτό θέλω 
να πω ότι θεωρώ υποχρέωση 
μου να υπερασπιστώ το δίκαιο 
αίτημα του συμπολιτών μου και 
να μην επιτρέψω σε κανένα να 
παίξει με την τύχη του τόπου 
μου. Πάντως, σε οποιαδήποτε 
εξέλιξη, εμείς είμαστε σε εγρή-
γορση... Δείξαμε τόλμη, γνώση 
και κατάρτιση».

Η συνέχεια
Μετά απ’ όλα αυτά, τι έργα προγραμματίζονται από εδώ και πέρα.
Γ.Λ.: «Καταρχήν η δημιουργία ενός πολυχώρου ως συνεδριακού κέντρου, έτσι 

ώστε να βάλουμε τις βάσεις για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου αποβλέ-
ποντας στο Συνεδριακό τουρισμό. Ακόμα, η χρηματοδότηση του Δεσποτικού, μελέτη 
– χρηματοδότηση για το Κάστρο, και η κατασκευή αποπεράτωσης του ποδοσφαιρι-
κού γηπέδου. Υπάρχουν και κάποιες άλλες εκπλήξεις, που όμως δεν θα τις πούμε, 
επειδή, πρέπει ό,τι λέω να είμαι σίγουρος 100% γι’ αυτό. Εν καιρώ θα τα μάθετε όλα. 
Είναι πραγματικά μεγάλα έργα και έχουν σκοπό την τόνωση της τοπικής οικονομίας».

Τουρισμός, παρόν και μέλλον κ. Λεβεντάκη. Τι γίνεται στην Αντίπαρο;
Γ.Λ.: «Από τη μέρα που αναλάβαμε προχωρήσαμε σε συγκεκριμένες δράσεις έτσι 

ώστε, να έχουμε άμεσο οικονομικό όφελος για το νησί, αύξηση επισκεψιμότητας και 
ποιοτικό τουρισμό. Δώσαμε πολλά για να τονωθεί η τοπική οικονομία σε μία περίοδο 
δύσκολη οικονομικά όπως γνωρίζουν όλοι. Ζητούμενο είναι να συμπληρωθούν οι 
«νεκροί» οικονομικοί χρόνοι για να τονωθούν οι ντόπιοι επιχειρηματίες. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε τις εκδηλώσεις που έγιναν με την Ένωση Φουσκωτών Σκαφών Ελλά-
δας -300 άτομα ήρθαν, με ενοικίαση δωματίων, με καύσιμα, τρόφιμα, κλπ- εκδη-
λώσεις με τις Harley Davidson, τους διάφορους συλλόγους που έχουν επισκεφθεί 
την Αντίπαρο, την Πανελλήνια Ένωση Φουσκωτών Σκαφών που ήρθε στo νησί μας 
και τόσα άλλα. Γενικότερα, όλες αυτές οι εκδηλώσεις έχουν ως σκοπό την ενίσχυση 
της τοπικής οικονομίας. Όλα αυτά στηρίζονται και από διάφορες παράλληλες δράσεις, 
όπως η προβολή από διεθνή μέσα, από τηλεοπτικά συνεργεία, από έντυπο τύπο, η 
Ολυμπιακή Φλόγα κ.α. Όλα έχουν ως σκοπό την παρουσίαση και προβολή του νη-
σιού. Δεν είναι τυχαίο ότι από στοχευμένες διαφημίσεις σε διάφορα περιοδικά κλπ, 
μας δίνεται μεγάλη ώθηση γενικότερα. Ακόμα, και οι εκθέσεις που συμμετέχουμε. 
Για το μέλλον προγραμματίζουμε τις επόμενες δράσεις που σαν σκοπό έχουν τη δη-
μιουργία υποδομών και την προσέλκυση νέων αγορών. Σύντομα υλοποιείται και θα 
παρουσιαστεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσεων. Είναι μία άλλη έκπληξη, που 
θα αναγγείλουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ήδη συνεργαζόμαστε με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και με άλλους φορείς».

Η Αντιπολίτευση
κ. Δήμαρχε για να ολοκληρώσουμε. Φίλοι και συνεργάτες του συνδυασμού 

σας μιλούν για παραπληροφόρηση στην κριτική της αντιπολίτευσης. 
Γ.Λ.: «Λοιπόν. Είναι μία ερώτηση που δυστυχώς φεύγει από την ουσία των πραγ-

ματικών ζητημάτων που απασχολούν το νησί μας. Με αδικεί ως πολίτη της Αντιπά-
ρου, να μιλώ γι’ αυτά, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να πούμε τα πράγματα ως έχουν, 
όσο δυσάρεστα και αν είναι. Γνωρίζετε όμως και εσείς πολύ καλά, πως ως ένας –κα-
ταρχήν- ενεργός πολίτης της διπλανής πόρτας, και όχι ως δήμαρχος, δεν μπορώ να 
«μασήσω» τα λόγια μου. Η αντιπολίτευση συνεχίζει να δείχνει καθημερινά ότι δεν θα 
μπορούσε να ασκεί διοίκηση στην Αντίπαρο. Δεν μπορώ –ειλικρινά- να φανταστώ σε 
ποιο σημείο θα είχε φθάσει το νησί μας μ’ αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζου-
με, πως θα τα διαχειριζόντουσαν. Αυτό αποδεικνύεται με τρία απλά παραδείγματα: α) 
καμία αντιπολίτευση σε καμία περιοχή της Ελλάδας, δεν καταψηφίζει έργα β) καμία 
αντιπολίτευση δεν προσπαθεί να σταματήσει έργα με διάφορους μεθόδους και γ) κα-
μία αντιπολίτευση δεν προσπαθεί να πάει στη φυλακή δήμαρχο για έργα. Πουθενά, 
καμία αντιπολίτευση, δεν λειτουργεί σε βάρος της οικονομίας του νησιού και δεν το 
διασύρει. Όλα αυτά δείχνουν την απειρία, την ανικανότητά τους και τους λάθος χει-
ρισμούς που θα είχαν κάνει αν διοικούσαν τον τόπο. Συνεπώς, θεωρώ το νησί μας 
τυχερό, που δεν διοικείται από τα συγκεκριμένα άτομα. Φυσικά, δεν μιλάμε για όλους 
τους συμβούλους της αντιπολίτευσης».
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Λαϊκή Συσπείρωση:
«Να ενωθούμε σε κοινούς 
αγώνες»

Το βράδυ της Τρίτης 1ης Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε κοινή συνέντευξη τύπου 
της Λαϊκής Συσπείρωσης Ν. Αιγαίου και Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, από τους επι-
κεφαλής των συνδυασμών Λίλα Καφαντάρη και Κώστα Ροκονίδα, αντίστοιχα, στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου.

Η συνέντευξη τύπου είχε ως επίκεντρο τις συνέπειες του νόμου «Καλλικράτης», 
στα λαϊκά στρώματα.

Σύμφωνα με την κ. Καφαντάρη, η Λαϊκή Συσπείρωση Ν. Αιγαίου, εκτιμά ότι οι 
εξελίξεις σε Περιφέρειες και Δήμους αποτελούν μία συνέχεια των κυβερνητικών επι-
λογών.

Όπως υποστήριξε οι εκλεγμένοι δημοτικοί και περιφερειακοί σύμβουλοι με τα ψη-
φοδέλτια της Λαϊκής Συσπείρωσης, αποκάλυψαν πριν τις εκλογές τις συνέπειες που 
θα έχει ο «Καλλικράτης» στους πολίτες. Ακόμα, υπενθύμισε ότι τόσο ο κ. Γ. Μαχαι-
ρίδης, όσο και ο κ. Χ. Κόκκινος, μιλούσαν τότε για Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που 
θα ήταν «μικρή» Βουλή και για την επανίδρυση του κράτους. «Όλα τα κόμματα πλην 
ΚΚΕ συμφωνούσαν τότε και έκρυβαν από το λαό τα μικρά γράμματα» συμπλήρωσε η 
κ. Καφαντάρη. Επίσης, η ίδια είπε πως στο Νότιο Αιγαίο η μείωση κρατικών πόρων 
προς την αυτοδιοίκηση τα τρία τελευταία χρόνια κυμαίνεται από 60-70%, παρά τη 
μεταφορά αρμοδιοτήτων από την κεντρική εξουσία προς τους Δήμους. 

Η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ν. Αιγαίου, έκανε αναφορές για το κόστος 
διαφόρων δράσεων των ΟΤΑ και χαρακτηριστικά ανάφερε πως η διαχείριση απορ-
ριμμάτων από 30 ευρώ τον τόνο θα φθάσει την επόμενη χρονιά τα 100 ευρώ. «Οι 
σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης είμαστε απέναντι στις αναδιαρθρώσεις που λει-
τουργούν υπέρ του κεφαλαίου» ανέφερε. Επίσης, η κ. Καφαντάρη εξήγησε πως η πα-
ράταξή της είναι αλληλέγγυα προς τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση και 
όπως είπε στους συγκεκριμένους εργαζόμενους εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά οι 
ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αυτές συνεχίζονται, καθώς υπάρχουν συνεχείς καταρ-
γήσεις οργανικών σχέσεων, απολύσεις συμβασιούχων κλπ όπως εξήγησε. Ακόμα, 
έγινε αναφορά στις περικοπές που υπάρχουν σε κοινωνικές δομές (προγράμματα 
«βοήθεια στο σπίτι», βρεφονηπιακούς σταθμούς κλπ). Όπως υποστήριξε οι συγχω-
νεύσεις δημοτικών επιχειρήσεων θα αποτελέσουν άλλοθι για τις ιδιωτικοποιήσεις.

Η κ. Καφαντάρη έκανε μία σειρά προτάσεων για την οικονομική ανακούφιση των 
λαϊκών στρωμάτων και όπως είπε στο Στρατηγικό Σχεδιασμό της Περιφέρειας Ν. 
Αιγαίου, περιγράφονται τα πάντα για την αφαίρεση δημόσιου πλούτου. Επίσης, είπε 
διάφορα παραδείγματα με χαρακτηριστικότερο την αντίληψη της Περιφέρειας για τις 
πηγές φυσικής ενέργειας που δεν είναι τίποτα άλλο από την παράδοση τους σε επι-
χειρηματικά συμφέροντα. «Άμεσα δρομολογούν να αλλάξουν χαρακτήρα τα νησιά με 
εγκατάσταση ανεμογεννητριών παντού, ακόμα και σε περιοχές «natura», παραδοσια-
κούς οικισμούς κ.α  Ξεπερνιούνται όλα τα νομικά προβλήματα που υπήρχαν. Θα μπουν 
παντού. Πρέπει να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Μόνο στην Πάρο έχουν δοθεί 385 αδει-

οδοτήσεις ως τώρα. Οι ανεμογεννήτριες το ρεύμα που θα παράγουν θα το εξάγουν 
στην υπόλοιπη Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» συμπλήρωσε. Η κ. Καφαντάρη, 
έκανε αναφορές και στις μονάδες αφαλατώσεων, που τις εκμεταλλεύονται ιδιώτες.

Τέλος, η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Ν. Αιγαίου, είπε πως «η Περιφέρεια 
υπερηφανεύεται για την απορρόφηση 73% των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, μόνο που αυτά 
τα χρήματα πήγαν στις τσέπες μεγαλοεργολάβων».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο κ. Κ. Ροκονίδας, που είπε με τη σειρά του ότι ο 
δημοτικός συνδυασμός που ηγείται επί τρία χρόνια προσπαθεί να πείσει για τις συνέ-
πειες που έχει ο νόμος «Καλλικράτης», στους δημότες.

Ο κ. Ροκονίδας υποστήριξε πως και οι δύο συνδυασμοί πλειοψηφίας και μείζονος 
μειοψηφίας της Πάρου (Βλαχογιάννης, Πρωτολάτη), συμφωνούσαν απόλυτα για τα 
«καλά» του «Καλλικράτη» και στο μόνο που διαφωνούσαν ήταν για το ποιος θα 
είναι δήμαρχος.

Η επιχειρηματολογία τους υποστήριξε ήταν για τις μεταρρυθμίσεις που έρχονταν 
με τον «Καλλικράτη» και για την επανίδρυση του κράτους. «Έλεγαν για Δήμους-κυ-
βερνεία και Δήμαρχο πρωθυπουργό. Στην πράξη όμως ο Δήμος Πάρου για να βρει να 
μισθώσει αίθουσες για το 1ο Δημοτικό Σχολείο, πρέπει να μπει υπό την έγκριση της 
επιτρόπου. Αυτά είναι τα «κυβερνεία» και οι ανεξάρτητοι δήμου» συμπλήρωσε.

Ακόμα, ο κ. Ροκονίδας έκανε αναφορές στις ιδιωτικοποιήσεις (ΧΥΤΑ, ανακύκλωση 
κλπ) και όπως είπε «όλα δίνονται στο ιδιωτικό κεφάλαιο». Ο επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης Πάρου, έκανε αναφορές στο σύστημα λειτουργίας των βρεφονηπια-
κών σταθμών και στις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν και δεν μπορούν να κα-
λυφθούν.

Κλείνοντας είπε: «Μας έχουν κατηγορήσει για στείρα άρνηση και ότι γινόμαστε ουρά 
της δημοτικής αρχής. Μόνο που εμείς δεν σηκώνουμε σκόνη για τη σκόνη. Προσπα-
θούμε να πείσουμε την κοινωνία να πάρει τις τύχες στα χέρια της. Υπάρχουν δύο τρα-
νταχτά παραδείγματα. Ο αγώνας για την υγεία και η επιτροπή για τα χαράτσια». 

Προσάραξη
σκάφους

Το βράδυ της 30/9 η Λιμενική Αρχή ενημερώθη-
κε για περιστατικό προσάραξης του Ε/Γ-Τ/Ρ «ΠΑΡΙΣ» 
Ν.Π. 10045 σε βράχια στη θαλάσσια περιοχή του στενού 
Πάρου-Νάξου και συγκεκριμένα στις βραχονησίδες 
«ΑΜΑΡΙΔΕΣ», με δέκα αλλοδαπούς επιβαίνοντες καλά 
στην υγεία τους.

Άμεσα απέπλευσαν στο σημείο προς παροχή συνδρο-
μής πλωτό περιπολικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και τα Τ/Χ «ΑΡ-
ΓΟΚΟΙΛΙΩΤΙΣΣΑ» Τ.Ν. 99 και Ε/Γ-Α/Ψ «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΙΙ» 
Ν.Ν. 57 με επιβαίνοντες στελέχη  Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Οι πέντε από τους επιβαίνοντες επιβιβάστηκαν στο 
«ΑΡΓΟΚΟΙΛΙΩΤΙΣΣΑ» ενώ οι τρεις στο παραπλέον Ι/Φ 
«EPKRASIA» Ν.Π. 9285. Το «ΠΑΡΙΣ» με τους δύο επι-
βαίνοντες κατέπλευσε στη μαρίνα Νάξου με ίδια μέσα 
συνοδευόμενο από το πλωτό περιπολικό Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. 
και το «ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ ΙΙ» Από το περιστατικό δεν διαπι-
στώθηκε θαλάσσια ρύπανση ενώ από το Λιμεναρχείο 
Νάξου που διενεργεί την προανάκριση απαγορεύτηκε 
ο απόπλους του πλοίου.
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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

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

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πω-
λείται µονοκατοικία 100 τµ, 
2 Υ/∆, 2 µπάνια, σαλόνι µε 
τζάκι, καλοριφέρ, κτήµα 
1650 τµ  µε 10 ελιές, αµπέ-
λι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. Τιµή 115.000 
€.  Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής . Τηλ. 
6932285768

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ (Α-
ΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ), πλησίον 
µετρό και µέσα µαζικής 
µεταφοράς, πωλείται ή ενοι-
κιάζεται διαµέρισµα 33,5 τµ. 
Κεντρική θέρµανση, κατάλ-
ληλο για φοιτητές. Πωλείται 
15.0000 € ή ενοικιάζεται 
προς 160 € το µήνα. Τηλ.: 
6976433642  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αι-
κατερίνης) ,ενοικιάζεται 
διώροφη παλιά παραδο-
σιακή οικία, απολύτως 
εκσυγχρονισµένη, µε κή-
πο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663

ΠΑΡΟΙΚΊΑ (ΚΑΚΆΠΕ-
ΤΡΑ), ενοικιάζονται 2 
διαµερίσµατα, 100 τµ έ-
καστο, καλοριφέρ, θέα, 
260€ και 350€ αντίστοιχα, 
επιπλωµένο ή µη. Τηλ. 
6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται δι-
αµέρισµα. Τηλ.: 6972077052  

ΒΥΡΩΝΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ε-
νοικιάζεται διαµέρισµα, 40 
τµ., 1ος όροφος, διαµπερές, 
πλήρως ανακαινισµένο, τιµή 
λογική. Τηλ.: 6976558842 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται 
µονοκατοικία 110 τµ, µε 3 υ-
πνοδωµάτια, 2 WC, κεντρική 
θέρµανση και κλιµατισµό, 
ενεργειακά κουφώµατα, 
γκαράζ, κήπο, για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 2284091027, 
6948236900

ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ, ενοικιάζε-
ται δυάρι, 58 τµ, διαµπερές, 
πλησίον ΗΣΑΠ. Ιδανικό για 
φοιτητές. Τηλ.: 6945276598, 
2106133725  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ (Αγ. Ανα-
στασία), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 τµ. Τηλ.: 
6977624072, 2284042937  

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοι-
κιάζεται επιπλωµένη 
γκαρσονιέρα 35 τµ, τιµή 180 
ευρώ. Τηλ.: 6974601331 

ΠΟΥΝΤΑ, ενοικιάζεται 
στούντιο 30 τµ, επιπλωµένο, 
θέα θάλασσα, καλοριφέρ, 
τζάκι, κήπος, µπάρµπεκιου. 
Τηλ.: 6984583397 

ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΑΣ, 
ενοικιάζονται studios ε-
πιπλωµένα, σε άριστη 
κατάσταση, αυτόνοµη θέρ-
µανση, θεά στη θάλασσα. 
Ενοικιάζονται µε το χρόνο 
150 ευρώ και το µήνα 130 
ευρώ αντίστοιχα. Πλυντήριο 
και internet δωρεάν.  Τηλ.: 
6976433642

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιοχή Κά-
στρο, στον παραδοσιακό 
οικισµό, ενοικιάζεται studio, 
επιπλωµένο. Τηλ: 
6976675669

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (δίπλα στο πάρ-
κινγκ του Ανάργυρου), 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα. 
Τηλ.: 6944526311, 
2284024391  

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑ-
ΚΟΣ), ενοικιάζεται 
µονοκατοικία 250 τ.µ., νε-
όδµητη, 3 υπνοδωµάτια, 2 

µπάνια, κλιµατισµός, τζάκι, 
θέα Αντίπαρο, αυτόνοµη σε 
οικόπεδο 4.000 τµ. Τιµή 450 
ευρώ. Τηλ.: 6972288828 

ΑΓΚΑΙΡΙΑ και 
ΑΛΥΚΗ ενοικιάζονται µο-
νοκατοικίες επιπλωµένες. 
Τηλ.: 2284091126 (απογευ-
µατινές ώρες) 

ΔΡΥΟΣ, ενοικιάζεται διαµέ-
ρισµα µε 2 υπνοδωµάτια και 
κεντρική θέρµανση. 
Τηλ.: 6976558399 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται 
δυάρι 60τµ, πλήρως ανα-
καινισµένο και επιπλωµένο, 
κουζίνα, τζάκι, µπάνιο και 
wc, θέρµανση, βεράντα. 
Τηλ.: 6947706817

ΑΣΠΡΙΕΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ε-
νοικιάζεται µονοκατοικία 
110 τµ, 2 υπνοδωµάτια, σα-
λονοτραπεζαρία, κουζίνα, 
αυτόνοµη θέρµανση, τζάκι. 
Τηλ.: 6985785623 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑΟΥΣΑ, 
βίλλα ζητείται προς ενοικί-
αση, για 1 χρόνο, µε 3 ή 4 
υπνοδωµάτια. Από 15 Οκτω-
βρίου. Τηλ.: 6945169793

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ, ζητείται 
προς αγορά µονοκατοικία 
µε κήπο, όχι κολληµένη µε 
άλλο ακίνητο. Εγγυηµένη ε-
χεµύθεια. Τηλ.: 6945169793   

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ    

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ 
ΣΤΕΚΙ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις 
Σωτήρες, ενοικιάζεται. Τηλ.: 
6934173780

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ 
«ΣΤΕΚΙ» πωλείται, στον πε-
ριφερειακό της Παροικίας. 
Τηλ.: 6972557917

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΤΡΟΦΗΣ 
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ (δικτυοκή-
πιο) πωλείται, σε λειτουργία, 
µε άδεια λειτουργίας και µε 
δυνατότητα χρήσης και 
ως θερµοκήπιο. Τηλ.: 
6932403428

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ πωλείται, 100 
τµ, περιοχή Σουβλιά, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, µε 
πλήρη εξοπλισµό, όλα σε 
πολύ καλή κατάσταση. Σε 
καλή τιµή. Επίσης, ∆ΙΑΜΕ-
ΡΙΣΜΑ, 96 τµ, πάνω από το 
συνεργείο, σε καινούρια κα-
τάσταση, θέα θάλασσα, 100 
µέτρα από θάλασσα. Τηλ.: 
6974930117, 2284021142

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΙΤΑΛΙΚΑ παραδίδονται, 
από καθηγήτρια Ιταλικής 
φιλολογίας, σε παιδιά και ε-
νήλικες. Τηλ.: 6947691912 

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδί-
δει ιδιαίτερα µαθήµατα κατ’ 
οίκον, στα µαθηµατικά σε 
µαθητές Γυµνασίου – Λυκεί-
ου. Τηλ.: 6993939396 

ΑΠΟΦΟΙΤΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
παραδίδει  ιδιαίτερα µαθή-
µατα σε µαθητές δηµοτικού, 
γυµνασίου, λυκείου. Τιµές 
προσιτές. Τηλ.: 6934304420 

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για α-
πόγευµα ή νύχτα, µόνο στην 
Παροικία. Τηλ.: 6985978716 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΓΕΡ-
ΜΑΝΙΚΩΝ παραδίδει 
µαθήµατα σε παιδιά και ε-
νήλικες, σε όλα τα επίπεδα. 
Τηλ.: 6972605262 

ΓΑΛΛΙΚΑ ΑΠΟ ΚΑΘΗ-
ΓΗΤΡΙΑ ΓΑΛΛΙΔΑ µε 
µακρόχρονη εµπειρία πα-
ραδίδονται, για παιδιά και 
ενήλικες, στην Πάρο και την 
Αντίπαρο. Τηλ.: 6977500713   

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ µε µετα-
πτυχιακό στη δυσλεξία, 
αναλαµβάνει µαθητές δηµο-
τικού, γυµνασίου, λυκείου. 
Εξατοµικευµένα προγράµµα-
τα µαθησιακής υποστήριξης. 

Τηλ.: 6938093513

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΚΗΠΟΤΕΧΝΗΣ 
αναλαµβάνει κατασκευές 
και συντηρήσεις κήπων, 
αυτόµατο πότισµα, φυ-
τοπροστασία και πάσης 
φύσεως κηπουρικές εργα-
σίες. Τηλ.:  6972801968 

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, 34 ε-
τών, ζητά εργασία για φύλαξη 
παιδιών. Τηλ.: 6977993860 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ παραδίδει 
µαθήµατα γερµανικών και 
αγγλικών σε όλα τα επίπεδα. 
Τηλ.: 6976140213 

ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΤΟΥ 
Ε.Μ.Π. παραδίδει ιδι-
αίτερα µαθηµατικών, 
φυσικής, χηµείας, σε παι-
διά Γυµνασίου και Λυκείου. 
Τηλ.: 6974365466 

ΔΑΣΚΑΛΑ απόφοιτη του Α-
ριστοτελείου Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλονίκης, µε εµπειρί-
α, παραδίδει µαθήµατα σε 
παιδιά ∆ηµοτικού.  Τιµές 
προσιτές. Τηλ.: 6974626669 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ιδι-
αίτερα µαθήµατα σε παιδιά 
δηµοτικού , γυµνασίου και 
λυκείου. Προετοιµασία για 
πανελλαδικές εξετάσεις.  
Τηλ: 6977445803

ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 
ηλεκτρικής-ακουστικής 
κιθάρας και µπάσου παραδί-
δονται, καθώς και µουσικής 
τεχνολογίας, ενορχήστρω-
σης και demos.
Τηλ.: 6974036340

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΤΣΕΧΙΑ, 
µόνιµη κάτοικος Πάρου, 
παντρεµένη µε Έλληνα, α-
ναλαµβάνει κάθε είδους 
οικιακή εργασία, καθάρισµα, 
µαγείρεµα καθώς και φρο-
ντίδα ηλικιωµένων, παιδιών 
κλπ. . Τηλ.:6974036340

ΙΤΑΛΙΚΑ για επαγγελµατίες 
- έµφαση στην προφορική 
επικοινωνία και µαθητές 
-Προετοιµασία εξετάσεων 
για όλα τα διπλώµατα (CELI, 

Diploma Di lingua italiana, 
ΚΠΓ) και για σπουδές στην 
Ιταλία. Πλούσιο διδακτικό 
υλικό, ευελιξία ωραρίου. 
∆υνατότητα παρακολούθη-
σης και online. Τηλ. 6974 
365805

ΚΥΡΙΕΣ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 
ζητούν εργασία για φύλαξη 
ηλικιωµένων, παιδιών κλπ.
Τηλ.: 6999503093

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΠΩΛΗΤΡΙΑ ζητείται για αρ-
τοποιίο – ζαχαροπλαστείο. 
Τηλ.: 2284024966

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

SUZUKI IGNIS, IX, πω-
λείται, 4Χ4, µοντέλο 2004, 
1328 cc, γκρι, φύλαξη σε 
γκαράζ, φιµέ τζάµια, Radio/
CD-player, κοτσαδόρος. 
Τηλ.: 6973496446 

ALFA ROMEO 147 πωλεί-
ται, µοντέλο 2003, 1600 cc, 
120 ίπποι, 5.000 ευρώ. Τηλ.: 
6932837538  

NISSAN MICRA πωλείται, 
µοντέλο 2006, κυβικά 1,2 
cc, 5 πόρτες. Τιµή συζητήσι-
µη. Τηλ.: 6944449902

JEEP SUZUKI JIMNY 
του 2002, 1,3 cc, sost  top. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.: 
6944449902

ΔΕΥ ΥΠΟΚΡΙΝΟΜΑΙ! ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΟ-ΚΑΝΤΙΝΑ 
χαρίζεται, αµεταχείριστο. 
Ένα σοβαρό χρηµατικό πο-
σό προέρχεται από πώληση 
ακινήτου εις µνήµη Χαρι-
λάου Γεωργίας Κοσµάκου. 
Προτιµάται µόνο µια στα-
θερή τίµια οικογένεια. Τηλ.: 
6945133511

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες
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Προτίμησε 
τις προσωπικές απόψεις…
Άστο, να πάει άστο, 
κ. Αργουζή

Για τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Πάρο, τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου, πολλοί πίστεψαν πως ήταν μίας 
πρώτης τάξης ευκαιρία προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι Περιφερειακοί Σύμ-
βουλοι για τα προβλήματα του τομέα υγείας των νησιών μας.

Σημειώνουμε πως σε προηγούμενη συνεδρίαση του Συντονιστικού Φορέων των 
νησιών μας είχε αποφασιστεί να γίνει παρέμβαση κατά τη διάρκεια του συμβουλίου 
της Περιφέρειας για την καλύτερη ουσιαστικά προβολή του προβλήματος που αντι-
μετωπίζει η Πάρος και η Αντίπαρος.

Στη συνέχεια και μετά από επιστολή των Περιφερειακών Συμβούλων Ενότητας Πά-
ρου, κ.κ. Π. Τζανακόπουλου και Κ. Μπιζά, το θέμα ήρθε ως συζήτηση στο συμβούλιο 
της Περιφέρειας. Στην ανακοίνωση μάλιστα της συνεδρίασης ως εισηγητές του θέμα-
τος ανεγράφησαν οι δύο παραπάνω Περιφερειακοί Σύμβουλοι των νησιών μας.

Τα περίεργα
Μετά την ανακοίνωση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ν. Αιγαίου, η εφημερίδα 

μας έγινε γνώστης ότι στο φάκελο των θεμάτων της Περιφέρειας δεν υπήρχε εισή-
γηση των κ.κ. Τζανακόπουλου και Μπιζά, αλλά όπως μας είπαν υπήρχε ως εισήγηση 
μία σελίδα με απόψεις του κ. Αργουζή. 

Λίγο αργότερα η πληροφορία μας επιβεβαιώθηκε, καθώς η Λαϊκή Συσπείρωση Πά-
ρου, δημοσιοποίησε την παρακάτω ανακοίνωση:

«Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο δεύτερο θέμα του περιφερειακού συμβουλίου 
που γίνεται 30/9 στην Πάρο και που αναφέρεται στα προβλήματα υγείας, αντί των ανα-
γραφόμενων εισηγητών Κ. Μπιζά και Π. Τζανακόπουλου, ο φάκελος περιείχε σχετική 
εισήγηση με εισηγητή τον Κώστα Αργουζή, μέλος του Συντονιστικού των Φορέ-
ων της Πάρου και της Αντιπάρου για την Υγεία.

Θα μπορούσε να σχολιάσει κανείς από την εισήγηση αυτή τις ανιστόρητες αναφορές 
για τον αγώνα των παριανών εδώ και τρία χρόνια, τις απόψεις σχετικά με τις αιτίες της 
καταρράκωσης της Δημόσιας υγείας στα νησιά μας και την χώρα, τις πολιτικές αυταπά-
τες που καλλιεργούνται από το κείμενο σχετικά με τον ρόλο της κυβερνητικής πολιτι-
κής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος να αναδείξει ότι αντικειμενικά αυτές οι 
απόψεις βάζουν πλάτη στήριξης στη πολιτική που διατείνονται ότι κριτικάρουν 
και πολεμούν. Δεν θα το κάνουμε αυτή την στιγμή.

Το βέβαιο όμως είναι ότι αυτές οι «θέσεις» δεν απηχούν τις θέσεις του συ-
ντονιστικού, είναι σε αντίθεση με το ψήφισμα της 14/12/12 που αποτελεί την 
ομόθυμη θέση του παριανού λαού.

Κανείς δεν έχει εξουσιοδοτηθεί από το συντονιστικό να εισηγηθεί το θέμα στο περι-
φερειακό συμβούλιο, πολύ περισσότερο όταν η εισήγηση αυτή εκφράζει προσωπικές 
απόψεις. Αν ο Κ. Αργουζής ήθελε να αποδεχθεί την πρόσκληση των Μπιζά - Τζανακό-
πουλου ως μέλος του συντονιστικού και όχι ως πρόσωπο μπορούσε και όφειλε να 
ενημερώσει το συντονιστικό, πράγμα που δεν έγινε. Προκαλεί δε τη νοημοσύνη όλων 
μας το γεγονός ότι η εισήγηση του Κ. Αργουζή βρίσκεται στο φάκελο του περιφερεια-
κού συμβουλίου από την Πέμπτη και αποστέλλεται σε μέλη του συντονιστικού για να 
πουν την άποψη τους το Σάββατο το απόγευμα!!!

Η στάση αυτή είναι καταδικαστέα και αφήνει ερωτηματικά για αυτούς που στα λόγια 
τελικά φαίνεται να κόπτονται για την «ενότητα του παριανού λαού», αλλά με τις πράξεις 
τους την υποσκάπτουν. Είναι βέβαιο ότι το συντονιστικό άμεσα πρέπει να ασχοληθεί 
και με το ζήτημα αυτό.

Το κίνημα του παριανού λαού που με συνέπεια εδώ και τρία χρόνια διεκδικεί 
τα δικαιώματα του στην δωρεάν, δημόσια υγεία δεν είναι μικρή υπόθεση για 
να υποτάσσεται σε ισορροπίες, σε σκοπιμότητες, σε προσωπικές επιδιώξεις ή 
τα ενδεχόμενα πολιτικά παιχνίδια οποιουδήποτε και για το λόγο αυτό καταγγέλ-
λουμε κάθε τέτοια προσπάθεια».

Οι κινήσεις Αργουζή
Μετά τη δημοσιοποίηση της ανακοίνωσης υπήρξε ένα «βαρύ» κλίμα σε πολλούς 

πολίτες που συμμετέχουν στο Συντονιστικό, αφού για μία ακόμα φορά έγινε σαφές 
πως ο κ. Αργουζής ενεργούσε αυτοβούλως και δίχως να έχει ενημερώσει τα υπόλοι-
πα μέλη του Φορέα.

Ακόμα, μετά τη δημοσιοποίηση του θέματος από την ιστοσελίδα «Fileleutheros.
net», ο κ. Αργουζής, όπως κατήγγειλε και η Λαϊκή Συσπείρωση, έστειλε την εισήγησή 
του σε ορισμένα μέλη του Συντονιστικού, για να τη διαβάσουν και να πουν την άποψή 
τους. Αυτή η κίνηση έριξε περισσότερο λάδι στη φωτιά, αφού όλοι γνώριζαν πως 
αυτό δεν θα άλλαζε τίποτα, καθώς η εισήγηση ήταν ήδη στο φάκελο των θεμάτων του 
Περιφερειακού Συμβουλίου. Είναι χαρακτηριστικό πως το Σάββατο το βράδυ, που η 
εφημερίδα μας παρευρέθηκε σε συνέντευξη τύπου για τουριστικό θέμα, ρωτήσαμε 
το δήμαρχο του νησιού μας κ. Χρ. Βλαχογιάννη, αν ήταν ενήμερος ο Δήμος Πάρου, 

για την εισήγηση Αργου-
ζή! Έκπληκτος ο κ. Βλα-
χογιάννης, απάντησε 
πως δεν γνώριζε τίποτα 
για το γεγονός. Δηλαδή, 
ένας από τους πλέον βα-
σικούς εταίρους του Συ-
ντονιστικού, δεν γνώριζε 
το παραμικρό. Και αυτός 
ο εταίρος ήταν ο Δήμος 
Πάρου. Ακριβώς τα ίδια 
έγιναν και με το Δήμαρχο 
Αντιπάρου. Ούτε αυτός 
γνώριζε το παραμικρό! 

Η εισήγηση Αργουζή φυ-
σικά δεν έγραφε κάτι κακό ή εναντίον των ζητημάτων υγείας του νησιού μας. Δεν 
ήταν όμως αυτή που έπρεπε. Δηλαδή, ως μπούσουλα όλων των διεκδικήσεων για 
την υγεία, το Συντονιστικό έχει το ψήφισμα του Δεκεμβρίου 2012 που ομόφωνα είχε 
εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο του νησιού μας. Αυτό, ο κ. Αργουζής, το είχε ξεχά-
σει… και ως εισήγηση είχε κάποιες προσωπικές του σκέψεις… Σημειώνουμε ακόμα, 
πως κανείς από το Συντονιστικό δεν είχε λάβει απόφαση να παραστεί ο κ. Αργουζής 
ως εκπρόσωπός τους. Απλά, είχαν συμφωνήσει να παραβρεθούν στη συνεδρίαση και 
να εκφράσουν τις απόψεις τους. Πέρα τούτου, τίποτα άλλο!

Που ’ναι η μπάλα;
Η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ξεκίνησε με πολλούς χαιρετισμούς 

(Π. Τζανακόπουλος, Κ. Μπιζάς, Χρ. Βλαχογιάννης, Γ. Λεβεντάκης, π. Σπ. Φωκιανός). 
Στη συνέχεια μίλησε ο κ. Μαχαιρίδης, ο κ. Ν. Συρμαλένιος, ο κ. Χρ. Γεωργούσης για 
θέματα υπεραλίευσης, ο κ. Ν. Τσιγώνιας, για τα προβλήματα του Αγροτικού Συνεται-
ρισμού, ο κ. Δ. Γεωργιάδης, για τα θέματα των συμβασιούχων ΟΤΑ, η κ. Γρ. Πρωτολά-
τη, ο κ. Χαρ. Κόκκινος, η κ. Λ. Καφαντάρη, ο κ. Μπ. Χρυσαφίδης, ο κ. Ν. Χρυσόγελος 
κ.α. Στη συνέχεια υπήρχαν νέες διευκρινήσεις Μαχαιρίδη για θέματα που τέθηκαν. 
Με λίγα λόγια, πριν ακόμα ξεκινήσει η συνεδρίαση πολλοί είχαν αρχίσει να κουράζο-
νται. Άλλοι έψαχναν να πιουν καφέ και άλλοι έψαχναν κάτι να φάνε. Η γεμάτη αίθου-
σα του συλλόγου «Αρχίλοχος», άρχισε να αδειάζει και το ακροατήριο αραίωνε. Ήταν 
σαφές πλέον πως αν έπρεπε να κάνει κάποιος κάτι προκειμένου να τον ακούσουν οι 
υπόλοιποι, αυτό ήταν ένα και μόνο. Γρήγορα και περιληπτικά μέσα σε λίγα λεπτά να 
αναπτύξει το θέμα. Μόνο που…

Το μισάωρο Αργουζή
Στη συνέχεια και όταν ήρθε το θέμα συζήτησης για την υγεία στην Πάρο, ο κ. Π. 

Τζανακόπουλος, έκανε μία ολιγόλεπτη τοποθέτηση.
Αμέσως μετά πήρε το λόγο ο κ. Αργουζής. Η αρχική εισήγηση «χάθηκε» και ο πρ. 

δήμαρχος ξεκίνησε πλέον να διαβάζει το ψήφισμα του Συντονιστικού! Στη συνέχεια 
άρχισε να λέει και πάλι τα όσα είναι γνωστά παντού. Δηλαδή, τις συναντήσεις στην 
Αθήνα, τις επιστολές στους υπουργούς κλπ. Σε ελάχιστη ώρα οι Περιφερειακοί Σύμ-
βουλοι άρχισαν να αδειάζουν τις καρέκλες… Τόσο πολύ τους κούρασε όλους που η 
πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου, του είπε: «Επιτέλους ολοκληρώστε. Μι-
λάτε ήδη 25 λεπτά!». Σημειώνουμε ακόμα, πως ο κ. Αργουζής ήταν φανερά εκνευρι-
σμένος απ’ όσα είχαν προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες και έτσι σε όλη τη διάρκεια 
της εισήγησής του μιλούσε δυνατά και γρήγορα μπροστά στο μικρόφωνο. Στο τέλος, 
είπε και κάτι που ποτέ δεν έχει τεθεί στο Συντονιστικό Φορέων. Πρότεινε δηλαδή, να 
υπάρχει ένα ελικόπτερο απ’ αυτά που χρησιμοποιεί το ΕΚΑΒ, που θα σταθμεύει σε 
κεντρικό νησί και θα αναλάβει τις διακομιδές! Ολοκληρώνοντας εξήγησε ότι ομιλεί ως 
μέλος του Συντονιστικού και όχι ως εκπρόσωπός του…

Η παραδοχή του λάθους
Όταν πήρε το λόγο η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ. Λ. Καφαντάρη, ρώ-

τησε την πλειοψηφία αν υπάρχει δική της θέση για το θέμα, δίχως ποτέ να πάρει 
απάντηση γι’ αυτό.

Στη συνέχεια έθεσε ερωτήσεις γύρω από την εισήγηση Αργουζή, αφού άλλη εισή-
γηση υπήρχε στο φάκελο και άλλη διαβάστηκε όπως είπε. Συνεχίζοντας τόνισε πως 
οι απόψεις Αργουζή, φάσκουν και αντιφάσκουν με του Συντονιστικού και τον ρώτησε 
αν η εισήγησή του έχει ψηφιστεί από το Φορέα που εκπροσωπεί. Εκεί το θέμα άρχισε 
να ξεκαθαρίζει πλέον, αφού ο κ. Αργουζής είπε: «είχα την αίσθηση ότι η εισήγηση 
θα ήταν δική μου γιατί το Συντονιστικό δεν είχε απόφαση. Είναι δικές μου από-
ψεις». Παραδέχθηκε δηλαδή, με τον επισημότερο τρόπο ότι η εισήγηση σ’ ένα τόσο 
σοβαρό θέμα είχε γίνει από εκείνον, δίχως να έχει συνεννοηθεί με το Συντονιστικό.

Σημειώνουμε ακόμα, πως παρέμβαση στο θέμα έκανε και ο κ. Βλαχογιάννης, που 
είπε ξεκάθαρα πως δεν γνώριζε την εισήγηση Αργουζή που υπήρχε στο φάκελο της 
Περιφέρειας και ακόμα πως δεν την έχει προσυπογράψει!

Τέλος, όταν ο κ. Αργουζής, είχε το διάλογο με την κ. Καφαντάρη, της είπε πως δέ-
χεται και πολιτική αντιπαράθεση! Δηλαδή, πήγαμε να ενημερώσουμε για τα προβλή-
ματα που υπάρχουν στην Πάρο και στο τέλος τους είπαμε πως είμαστε έτοιμοι να 
κάνουμε πολιτική αντιπαράθεση!

Και επειδή, όλα τα ωραία έχουν και ωραίο τέλος, κατά τις τρεις το μεσημέρι (η 
συνεδρίαση ξεκίνησε στις 11 το πρωί), το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε τη 
σύσταση μίας επιτροπής που θα κωδικοποιήσει τα προβλήματα, και θα κοστολογήσει 
τις προτάσεις που θα κατατεθούν στο υπουργείο υγείας…
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Μας πήραν στο «ντου»
Η διαφορά ηλικιών και δομής σωμάτων ήταν χαρα-

κτηριστική στον αγώνα που έδωσε ο ΑΟΠ, για την προ-
ημιτελική φάση Κυπέλου ΕΠΣΚ στη Νάξο, με το Φιλώτι 
και έτσι η Παριανή ομάδα έχασε με 3-2.

Ο αγώνας που πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάβ-
βατο στο γήπεδο του Αγίου Αρσενίου, μεταξύ Φιλωτίου 
και Αθλητικού Ομίλου Πάρου, εμπεριείχε μία μεγάλη 
αλήθεια. Τα νέα παιδιά του ΑΟΠ έχουν μεγάλη διαφορά 
από τους αντιπάλους τους σε θέματα πείρας και αυτό 
το εκμεταλλεύτηκαν με τον καλύτερο τρόπο οι Να-
ξιώτες προκειμένου να πετύχουν μία μεγάλη πρόκρι-
ση στον ημιτελικό του κυπέλου Κυκλάδων. Μαζί με τα 
παραπάνω πρέπει να ομολογήσουμε ότι είχαν και έναν 
πολύ καλό ποδοσφαιριστή, τον Λυμπερτά, που έβρισκε 
συνεχώς διαφορετικούς τρόπους για να σκοράρει. Ο 
Λυμπερτάς πέτυχε και τα τρία γκολ των Ναξιωτών και 
ήταν αυτός που ουσιαστικά έδωσε την πρόκριση στην 
ομάδα του.

Το Φιλώτι μπήκε πολύ φουριόζικα στον αγώνα και 
από το πρώτο σχεδόν λεπτό ήταν απειλητικοί οι επιθε-
τικοί του για τον τερματοφύλακά μας Χαριστό. Ο ΑΟΠ 
προσπαθούσε να ισορροπήσει το παιχνίδι, αλλά αυτό 
φαινόταν σχεδόν αδύνατο. Μέσα στα πρώτα δέκα λε-
πτά του παιχνιδιού, το Φιλώτι απείλησε την εστία μας 
τρεις φορές, αλλά πότε ο τερματοφύλακας Χαριστός και 
πότε η ατυχία των επιθετικών τους δεν τους επέτρεψε 
να πανηγυρίσουν επίτευξη τέρματος. Αυτό, τελικά, επι-
τεύχθηκε στο 11ο λεπτό όταν ο Λυμπερτάς βρέθηκε σε 
καλή θέση μέσα στην περιοχή μας και με δυνατό σουτ 
παρά την εκτίναξη του Χαριστού, έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα γράφοντας το 1-0.

Η επιθετική καταιγίδα του Φιλωτίου συνεχίστηκε και 
μετά το γκολ που πέτυχε. Έτσι, ο τερματοφύλακας του 
ΑΟΠ, Χαριστός, συνέχισε να έχει πολύ δουλειά μέσα 
στην περιοχή του, καθώς οι επιθετικοί της Ναξιώτικης 
ομάδας είχαν «κατασκηνώσει» στα καρέ μας. Σαν να 
μην έφθαναν όλα αυτά, στο 27ο λεπτό τραυματίστηκε και 
ο Παριανός αμυντικός Σιφναίος και έγινε αλλαγή από 
τον Σένκα. Τέσσερα όμως λεπτά αργότερα ο Λυμπερτάς 
ξαναχτύπησε σημειώνοντας το δεύτερο προσωπικό του 
γκολ με απευθείας χτύπημα κόρνερ. Το συνεχές πρε-
σάρισμα και το αδιάκοπο τρέξιμο των Ναξιωτών πήρε 
τέλος στο 35ο λεπτό περίπου όταν και άρχισαν πλέον να 

φαίνονται τα σημάδια κόπωσης. Έτσι, ο ΑΟΠ, δειλά-δει-
λά, άρχισε να παίρνει ανάσες και να ισορροπεί το παιχνί-
δι. Στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου άρχισε 
με τη σειρά του να στριμώχνει το Φιλώτι. Λίγο έλειψε 
δε, η Παριανή ομάδα να μειώσει το σκορ, όταν ο Σένκα 
πήρε ασίστ από τον Πετρόπουλο, σούταρε δυνατά, αλλά 
η μπάλα βρήκε το Ναξιώτικο δοκάρι. Ο Σένκα κέρδισε 
και το ριμπάουντ, αλλά και αυτή τη φορά ήταν άτυχος, 
καθώς και το νέο σουτ που επιχείρησε βρήκε και πάλι 
το δοκάρι! (Σαν να λέμε ήταν στραβό το κλίμα, το ’φαγε 
και το δοκάρι του Φιλωτίου…).

Στο Β’ ημίχρονο ο ΑΟΠ, μπήκε πιο αποφασισμένος 
και ενισχυμένος με δύο αλλαγές. Ο Παριανός προπο-
νητής κ. Τριανταφυλλάκος, ρίσκαρε και έριξε στον αγώ-
να το Δημόγιαννη και τον Αρκουλή που προερχόταν 
από τραυματισμό. Ο Χρυσοχός μάλιστα, αμέσως με την 
έναρξη του Β’ ημιχρόνου λίγο έλειψε να χρηστεί σκό-
ρερ, αλλά ήταν άτυχος στην τελική προσπάθεια. Και ενώ 
η Παριανή ομάδα προσπαθούσε να μειώσει στο σκορ 
και δημιουργούσε ευκαιρίες, χτύπησε νέο καμπανάκι, 
αφού ο Ναξιώτης Κωττάκης, είχε σουτ στο δοκάρι του 
ΑΟΠ. Λίγο αργότερα ο Λυμπερτάς, με νέα του προσπά-
θεια πέτυχε και τρίτο γκολ και όλα έδειχναν πλέον ότι ο 
ΑΟΠ πάει για συντριβή.

Τελικά, στο 66ο λεπτό ο Σένκα βρήκε το δρόμο για τα 
δίχτυα του Φιλωτίου πετυχαίνοντας ένα έξυπνο γκολ 
από πλάγια. Το παιχνίδι πήρε άγρια ομορφιά, καθώς οι 
Παριανοί ποδοσφαιριστές ρίχθηκαν στην επίθεση για να 
μειώσουν περισσότερο. Ο Γιουρτζίδης, στο 77ο λεπτό με 
ένα ασύλληπτο σουτ πέτυχε το 3-2 και όλοι πίστεψαν ότι 
πλέον ο αγώνας θα έπαιρνε μία άγρια ομορφιά. Όμως, 
τίποτα απ’ αυτά δεν έγινε, αφού και οι δύο ομάδες πλέον 
είχαν μείνει από δυνάμεις από τις συνεχείς εναλλαγές 
που είχαν σημειωθεί ως εκείνο το λεπτό. Το μόνο αξιο-
σημείωτο του αγώνα στα εναπομείναντα λεπτά έως τη 
λήξη του ήταν μία δεύτερη κίτρινη (άδικη) στο Νίκα, του 
ΑΟΠ, που άφησε την Παριανή ομάδα με 10 παίκτες στον 
αγωνιστικό χώρο.

Οι πρωταγωνιστές

Φιλώτι: Παλάζης, Πολυκρέτης (55ο Προμπονάς), 
Στρατούρης, Κατσουρός, Απ. Μουστάκης, Πιτταράς, 

Λυμπερτάς, Κρητικός (68ο Ν. Μουστάκης), Κωττάκης, 
Ντάσιος (65ο Δ. Μουστάκης), Μανωλάς.

ΑΟΠ: Χαριστός, Σιφναίος (27ο Σένκα), Ξένος ((46ο 
Δημόγιαννης), Σταθερός, Τσαντουλής, Νίκας, Κρώνης, 
Γιουρτζίδης, Χρυσοχός, Πετρόπουλος (46ο Αρκουλής), 
Κρουσταλάκης. 

Πρωτάθλημα Υποδομών

Για τον πρώτο όμιλο νέων που μετέχουν οι Παριανές 
ομάδες είχαμε τα εξής αποτελέσματα:

Πάγος – ΑΟΠ 3-1
ΑΟ Σύρου – Νηρέας 1-3.

Επιτέλους, Πρωτάθλημα

Ξεκινάει αυτό το Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα 
της ΕΠΣ Κυκλάδων. Για το Β’ όμιλο που μετέχουν οι Πα-
ριανές ομάδες θα έχουμε την Κυριακή 6 Οκτωβρίου, τις 
εξής αναμετρήσεις:

Γήπεδο Παροικιάς: Α.Ο. ΠΑΡΟΥ-ΝΗΡΕΑΣ (12:00)   
Γήπεδο Σίφνου: ΠΑΝΣΙΦΝΑΪΚΟΣ - ΑΣΤΕΡΑΣ ΜΑΡ-

ΜΑΡΩΝ (12:30)   
Γήπεδο Σερίφου: Α.Ο. ΣΕΡΙΦΟΥ-ΠΑΜΜΗΛΙΑΚΟΣ.

(15:30).
Για τους άλλους δύο ομίλους της Α’ κατηγορίας ΕΠΣΚ, 

θα πραγματοποιηθούν οι εξής αναμετρήσεις:
Α’ όμιλος
ΥΔΡΟΥΣΑ-Α.Ο. ΣΥΡΟΥ ΜΠΑΤΣΙΟΥ
ΑΝΩ ΜΕΡΑ- ΣΤΕΝΗΣ
Α.Ο. ΤΗΝΟΥ-Α.Ο. ΠΑΓΟΥ  
Γ’ όμιλος
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ-ΙΟΣ
ΛΑΒΑ-ΦΙΛΩΤΙ
ΠΑΝΘΗΡΑΪΚΟΣ-ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΑΓΑΙΑΣ 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ-ΘΥΕΛΛΑ ΚΑΜΑΡΙΟΥ 

Πρωτάθλημα Παίδων (Β’ όμιλος)

Σάββατο 5/10 (13:45), γήπεδο Αγ. Αρσενίου: ΑΝΑ-
ΓΕΝΝΗΣΗ ΝΑΞΟΥ-Α.Ο. ΠΑΡΟΥ Κυριακή 6/10 (14:30), 
γήπεδο Παροικιάς: ΝΗΡΕΑΣ-ΜΑΡΠΗΣΣΑΪΚΟΣ

Κυριακή 6/10 (15:30), γήπεδο Αγ. Αρσενίου: ΦΙΛΩΤΙ-
Π.Α.Σ. ΝΑΞΟΥ.

φωτο αρχείου
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ηµερολόγια 2014
Επιλέξετε σήµερα µέσα από δεκάδες προτάσεις,

το νέο σας ηµερολόγιο ή ελάτε να σχεδιάσουµε µαζί

τη δική σας µοναδική ιδέα! 
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graphic & web design

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025 & 53555
κ: 6977 997925 & 697 3047502
e: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr


