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Κάτω τα χέρια
από το Συντονιστικό
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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
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Ε, όχι! Αυτό πρέπει να καταγραφεί στα «πρακτι-
κά» των διαφωνιών. Στη συζήτηση του Τεχνικού 
Προγράμματος, στη συνεδρίαση του δημοτικού 
συμβουλίου, η Γρηγορία, καταψήφισε την αγορά 
ποδηλάτων, διότι δεν 
έχουμε δημιουργήσει 
ποδηλατοδρόμους. Στη 
συνέχεια προσπάθησαν 
να της εξηγήσουν ότι 
υπάρχει πρόγραμμα για 
αγορά ποδηλάτων, αλλά 
όχι για κατασκευή πο-
δηλατοδρόμου και της 
είπαν πως μ’ αυτό το 
σκεπτικό δεν θα έπρεπε 
να διοργανώνει ο Δή-
μος και τον ποδηλατικό 
γύρο του νησιού. Η Γρη-
γορία θίχθηκε, καθώς μάλλον φοβήθηκε ότι θα της 
την πέσουν οι φίλοι του ποδηλάτου στο νησί. Και τι 
λέτε πως απάντησε; «Α, όχι αυτά σε εμένα. Είναι 
γνωστό πως είμαι και ποδηλάτισσα!».

Μεταξύ μας τώρα. Η Γρηγορία έτρεξε στον πο-
δηλατικό γύρο της Πάρου, αλλά όχι στον κανονι-
κό αγώνα. Με τα παιδάκια πήγε, που έκαναν τον 
γύρο της Παροικιάς. Εκεί δηλαδή, που έτρεξε και 
ο Καστρουνής, που μας μοστράρεται για μέγας 
ποδηλάτης με το ηλεκτρικό ποδήλατο! Πάντως, η 
πληροφορία που θέλει τη Γρηγορία να οδηγεί πο-
δήλατο με βοηθητικές ρόδες, πρέπει να είναι δά-
χτυλος Βλαχογιάννη.

Ο τοπικός (Τ)ΣΥΡΙΖΑ κάπου έχασε την μπάλα με 
τα όσα έγιναν στο Περιφερειακό Συμβούλιο και 
την ανακοίνωση που δημοσιοποίησαν ή ο Συρμα-
λένιος μετέφερε λάθος άποψη και μπερδεύτηκαν 
όλοι στο τέλος; Το ωραίο είναι πως οι (Τ)Συριζαίοι 
εξωτερικού (πολύ προχωρημένα πράγματα γρά-
φω), δημοσίευσαν κείμενα με ακριβώς αντίθετο 
σκεπτικό. Πολύ μπέρδεμα, αφού οι (Τ)Συριζαίοι 
εξωτερικού, μέχρι χθες ήταν με τον κ. εισηγητή και 
οι (Τ)Συριζαίοι εσωτερικού, δεν ήθελαν ούτε να τον 
ακούσουν. Με τούτα και με κείνα πάντως, και οι 
του εσωτερικού και οι του εξωτερικού, την έπεσαν 
στο τέλος στο «ορθόδοξο» κόμμα. 

Ο Κωβαίος πήγε να κάνει εγκαίνια στη Νάουσα 
και τελικά τα εγκαίνια μεταβλήθηκαν σε προεκλο-
γική συγκέντρωση. Πάντως, από εμπορικό μυαλό 
σχίζει ο Μάρκος. Δεν μπορεί, με τόσο ψοφόκρυο 
που έκανε το βράδυ των εγκαινίων και με τόσο κό-
σμο που στοίβαξε στο δρόμο, δεν γίνεται αλλιώς. 
Όλο και κάποιους πελάτες θα έκανε την επόμενη 
ημέρα.

Το καλύτερο του Μάρκου ήταν που είπε ότι τα 
εγκαίνια θα γίνουν στις 7:30 το απόγευμα και τα 

έκανε ακριβώς στις 7.30! Όπως είπε «όλα κι όλα. 
Πρέπει να είμαστε τυπικοί». Έτσι, όταν κατέφθα-
σαν οι περισσότεροι, ως γνήσιοι Έλληνες, κατά τις 
8.30 (!) μεταξύ αυτών και εμείς, ανακαλύψαμε πως 

υπάρχουν και εξαιρέ-
σεις στην Πάρο, με την 
ώρα των προσκλήσε-
ων.

Λοιπόν γράψαμε σε 
προηγούμενες «δια-
φωνίες» πως ο μοναδι-
κός πολίτης του νησιού 
που δηλώνει από τώρα 
υποψήφιος δημοτικός 
σύμβουλος, είναι ο κ. 
Αγ. Πατέλης. Στη συ-

νεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου στις 7/10 
όμως, ανακαλύφθηκε και κάποιος που δεν επιθυ-
μεί να είναι. Μιλάμε για τον κ. Αντ. Αρκά, που είπε 
μέσα στο συμβούλιο πως είναι η τελευταία φορά 
που βρίσκεται ως δημοτικός σύμβουλος εκεί, σε 
ψήφιση τεχνικού προγράμματος. 

Η θέση μας φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Ας οργανωθούμε

Inside Information

Ο Λούης, φαίνεται πως έχει ανοίξει τα μάτια 
πολλών για το πως μπορεί κάποιος να τεθεί επι-
κεφαλής σ’ ένα συνδυασμό, που θα έχει ως «λαϊ-
κή» βάση φίλους του δικού του πολιτικού χώρου, 
αλλά συγχρόνως θα μπορεί να αλιεύει και από 
άλλα κόμματα και άλλους δημοτικούς συνδυα-
σμούς. Ο Λούης, τότε, έκανε και άλλα πράγματα, 
προκειμένου να έχει μαζί του επίδοξους επικεφα-
λής του συνδυασμού, αλλά συγχρόνως να τους 
θέσει εκτός μάχης την κατάλληλη στιγμή, προκει-
μένου να είναι ο ίδιος αδιαμφισβήτητος πρώτος. 
Έτσι, τους πήγε όλους στην «Πάνδροσο», με ένα 
σώμα εκλεκτόρων που η συντριπτική του πλει-
οψηφία αποτελούνταν από κομματικούς του φί-
λους στη ΝΔ. Εκεί, δεν τόλμησε κανείς, ούτε για 
τα μάτια, να βάλει απέναντί του και ο Κοντός κέρ-
δισε την υποψηφιότητα μέσα από δημοκρατικές 
διαδικασίες με ποσοστά Τσαουσέσκου. Αυτό που 
έκανε το 2006 ο Λούης, φαίνεται ότι το αντέγρα-
ψαν πλήρως κάποιοι από την πλευρά των ηττηθέ-
ντων που ανήκουν σε απέναντι ιδεολογικό πολιτι-
κό χώρο από τον Κοντό. Έτσι, τώρα, έχουν βάλει 
μπροστά τη μηχανή και έχουν ξεκινήσει το κόλπο. 
Το ποιος θα την πατήσει δεν το γράφουμε, καθώς 
εμείς γουστάρουμε πολύ αυτούς που κάνουν το 
κόλπο και δεν έχουμε τύψεις για τα υποψήφια 
«θύματα». Μόνο, που αυτοί που έχουν βάλει το 
κόλπο μπροστά, πρέπει να διδαχθούν κάτι από 
την ιστορία της ΚουΠεΠέ. Ο Λούης τα έδωσε τότε 
όλα για να γίνει επικεφαλής. Έτσι, όταν έφθασε η 
προεκλογική περίοδος έκανε το ένα λάθος πίσω 
από το άλλο. Για να μην τον αδικούμε όμως, ήταν 
ο μοναδικός στην εποχή παντοδυναμίας Ραγκού-
ση, που βγήκε απέναντί του.

Η τουριστική περίοδος ουσιαστικά έχει τελειώσει 
και όλοι αξιολογούμε τα αποτελέσματα. Σίγουρα κάτω 
από τις συγκεκριμένες συνθήκες το αποτέλεσμα δεν 
είναι καταστροφικό, αλλά δεν ήταν και το καλύτερο.
Είναι όμως επιβεβλημένο να προγραμματίσουμε τις 
ενέργειες μας για την επόμενη περίοδο στοχεύοντας 
σε ακόμα ψηλότερους στόχους.

Οι κινήσεις της τουριστικής επιτροπής αλλά και 
των επιχειρηματιών του τουρισμού για την προσέγ-
γιση νέων αγορών είναι ένα πολύ θετικό στοιχείο. 
Η Ρωσία, η Κίνα, η Ουκρανία είναι πολύ μεγάλες 
προκλήσεις και χρειάζεται πολύ προσεκτικά να ορ-
γανώσουμε τις κινήσεις μας. Σε αυτές τις χώρες οι 
Κυκλάδες και πολύ περισσότερο τα νησιά μας Πάρος 
και Αντίπαρος είναι άγνωστα και γι’ αυτό χρειάζεται 
σχεδιασμένη προβολή σε ορίζοντα τριετίας. Τα εκα-
τομμύρια των τουριστών απ’ αυτές τις χώρες πρέπει 
να γνωρίσουν τη φυσική ομορφιά των νησιών μας, 
τα αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία μας, την 
γαστρονομία μας και προ πάντων την φιλοξενία μας. 

Σε αυτή την προσπάθεια της τουριστικής ανάπτυ-
ξης πολύ σημαντικός παράγοντας είναι το νέο αερο-
δρόμιο που κατασκευάζεται και γι’ αυτό πρέπει να πι-
έζουμε συνεχώς για την γρήγορη αποπεράτωσή του. 
Θα βοηθήσει πολύ την καλή πορεία του τουρισμού 
και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών των 
επιχειρηματιών. 

Σημαντική βοήθεια μπορούν να προσφέρουν και 
οι δήμοι εκτός από τις προσπάθειες προβολής και 
με αναβάθμιση των υποδομών των νησιών μας. Οι 
λιμενικές διευκολύνσεις στους «σκαφάτους», η κα-
θαριότητα, η καλή ποιότητα πόσιμου νερού, το δωρε-
άν Wi-Fi είναι μερικές μικρές άλλα πολύ σημαντικές 
υπηρεσίες που για τους επισκέπτες μας θα κάνουν τη 
διαφορά. Διέξοδος στη δύσκολη οικονομική συγκυ-
ρία μπορεί και πρέπει να είναι η ανάπτυξη του τουρι-
σμού. Ας οργανωθούμε λοιπόν.

Λαουτάρης
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Η εταιρεία του κ. Μπαρµπαρή Φίλιππου,ccccccccccccc
 που λειτουργεί το υποκατάστηµά της στην Παροικία, 

δραστηριοποιείται για περισσότερο από 20 χρόνια στους τοµείς 
του Κλιµατισµού-Αερισµού-Θέρµανσης

και συστηµάτων Εξοικονόµησης Ενέργειας.
Αντιπροσωπεύει επίσηµα προϊόντα γνωστών οίκων

όπως Daikin, Siemens, Inventor, General. 
Με συνεχή ενηµέρωση για κάθε καινοτόµο τεχνολογία, µε 
παροχή επιστηµονικής µελέτης, µε τη διάθεση προϊόντων 

υψηλής ποιότητας και ολοκληρωµένη τεχνική υποστήριξη, 
έχει ως στόχο την απόλυτη ικανοποίηση του πελάτη.

Παρέχουµε ολοκληρωµένες προτάσεις για κάθε εφαρµογή.

Χτίζουµε σχέσεις εµπιστοσύνης.

Με εκτίµηση,
Μπαρµπαρής Φίλιππος

Περιφερειακός Παροικίας • Τηλ/Fax: 22840 27546 • e: klimatismos.paros@yahoo.gr

Στην υπηρεσία της υγείας!
Mια νέα επιστήμονα 

υποδέχεται η παριανή 
κοινωνία, η οποία ξεκι-
νά την επαγγελματική 
της σταδιοδρομία επε-
κτείνοντας και ενισχύο-
ντας παράλληλα τις ήδη 
πολυετείς επιτυχημένες 
παρεχόμενες υπηρεσίες 
του πατέρα της φυσικο-
θεραπευτή, κ. Μάρκου 
Κωβαίου.

Η κ. Κέλλυ Κωβαί-
ου κάνει τα πρώτα της 
επαγγελματικά βήμα-
τα στο 2ο νέο  τους 
φυσικοθεραπευτήριο 
στη Νάουσα, το οποίο 
εγκαινιάστηκε το Σάβ-
βατο 5 Οκτωβρίου.

Απόφοιτος της Ανωτ. 
Σχολής Φυσικοθερα-
πείας Αθηνών με με-
ταπτυχιακές σπουδές 
προσφέρει τις υπηρε-
σίες της σ ένα άρτια 
εξοπλισμένο χώρο με 
μηχανήματα τελευταίας 
τεχνολογίας εφαρμό-
ζοντας  εξειδικευμένες 
μεθόδους και πρωτό-
κολλα βασισμένα στη 
συνεχώς εξελισσόμενη 
επιστήμη της φυσικοθε-
ραπείας.

Της ευχόμαστε 
Kαλή Σταδιοδρομία!

Τοπικές ειδήσεις

Ξεκινούν οι εργασίες 
στην Αλυκή

Το Λιμενικό Ταμείο Πάρου-Αντιπάρου, ολοκλήρωσε τη δημοπράτη-
ση της επέκτασης του πλακόστρωτου στην Αλυκή (κατά 150 περίπου 
μέτρα) και οι εργασίες κατασκευής ξεκινούν τις επόμενες μέρες.

Η πλακόστρωση αφορά το τμήμα από το μαγαζί του κ. Σκανδάλη, 
έως το μικρό λιμανάκι. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 
161.000 ευρώ και χρηματοδοτείται από πόρους του Λιμενικού Ταμεί-
ου Πάρου-Αντιπάρου. Το έργο ανέλαβε εργολάβος κατόπιν διεξαγω-
γής διαγωνισμού.

Έμεινε από καύσιμα!
Η ΝΕΛ (Ναυτιλιακή 

Εταιρεία Λέσβου), ανα-
κοίνωσε ότι τα δρομο-
λόγια του πλοίου «AQUA 
JEWEL», από Παρα-
σκευή 11/10/2013 έως 
Δευτέρα 14/10/2013 δεν 
θα εκτελεστούν, λόγω 
εμπλοκής στον ανεφοδι-
ασμό του πλοίου με καύ-
σιμα.

Οι επιβάτες που είχαν εισιτήρια για τα ανωτέρω δρομολόγια ενημε-
ρώνονται και προωθούνται στον προορισμό τους με μέριμνα της εται-
ρείας.

Πρόκειται για τα δρομολόγια: α) Λαύριο - Κέα - Κύθνος - Σύρος - 
Πάρος - Νάξος - Ίος - Σίκινος - Φολέγανδρος - Κίμωλος - Μήλος β) 
Μήλος - Κίμωλος - Φολέγανδρος - Σίκινος - Ίος - Νάξος - Πάρος - 
Σύρος  γ) Σύρος - Πάρος - Σέριφος - Σίφνος - Κίμωλος- Μήλος - Κί-
μωλος - Σίφνος - Σέριφος - Πάρος - Σύρος  δ) Σύρος - Κύθνος - Κέα 
- Λαύριο.

Εγγραφές στα 
«Δελφινάκια»

Σύμφωνα με πρόσκληση  της Ε.Ε.Τ.Α.Α., την 
χρηματοδότηση από το ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡ-
ΧΟΣ» και την ανάρτηση των οριστικών πινάκων 
ωφελούμενων γυναικών, προέκυψαν κενές θέ-
σεις νηπίων στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «ΤΑ 
ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ».  

Η  ΚΔΕΠΑΠ (Κοινωφελής Δημοτική Επιχεί-
ρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου), κατόπιν 
απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου, 
ανακοίνωσε την κάλυψη θέσεων νηπίων στο 
Σταθμό, όπου θα καταβάλλεται μηνιαία οικονο-
μική εισφορά – τροφεία (70 ευρώ, ανά μήνα). Οι 
αιτήσεις εγγραφής και τα δικαιολογητικά  θα υπο-
βάλλονται στον Παιδικό Σταθμό Αρχιλόχου «ΤΑ 
ΔΕΛΦΙΝΑΚΙΑ» έως και τη Δευτέρα 14/10/2013.

Τα δικαιολογητικά
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΚΔΕΠΑΠ 

χρειάζονται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
- Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδε-

μόνα του παιδιού. (Το έντυπο χορηγείται από την 
Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π.).

- Πιστοποιητικό γέννησης του παιδιού ή ληξι-
αρχική πράξη γέννησης. 

- Βεβαίωση γιατρού για τον πλήρη εμβολιασμό 
του παιδιού και την καλή κατάσταση υγείας του, 
καθώς και πρόσφατα αποτελέσματα φυματινο-
αντίδρασης (test mantoux) ή βεβαίωση παιδιά-
τρου ότι δεν απαιτείται να γίνει το test.

- Βεβαίωση εργασίας και από τους δύο γονείς.

- Εκτυπωμένη κατάσταση ενσήμων (τελευταία 
τριμηνία) από το ΙΚΑ ή φωτοτυπία της τελευ-
ταίας πληρωμής άλλου ταμείου ασφάλισης (πχ 
ΟΑΕΕ..). Για τους εποχιακά απασχολούμενους, 
Σύμβαση Εργασίας και αναγγελία πρόσληψης 
στον ΟΑΕΔ. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
«Έναρξη δραστηριότητας από την Δ.Ο.Υ.». Αντί-
γραφο φορολογικής δήλωσης τρέχοντος έτους 
(2013) και Εκκαθαριστικό εφορίας οικονομικού  
έτους 2013.

- Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην 
οποία θα δηλώνονται: Η οικογενειακή κατάστα-
ση (ή πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης). Υπεύθυνος παραλαβής νηπίου.

Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων 
(εκτός της Ε.Ε), απαραίτητη προϋπόθεση εκτός 
των άλλων δικαιολογητικών, είναι και η άδεια 
νόμιμης παραμονής στη χώρα μας και των δύο 
γονέων, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύ-
ουσες κάθε φορά διατάξεις. Σημείωση: Ως νή-
πια θεωρούνται τα παιδιά από 2,5 χρονών έως 
την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκ-
παίδευση.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

- Αναπηρία γονέων ή τέκνων στην οικογένεια 
με ποσοστό αναπηρίας 67 %: Προσκομίζεται 
αντίγραφο απόφασης Υγειονομικής Επιτροπής.

- Πολύτεκνη οικογένεια ή Άγαμοι γονείς: Προ-
σκομίζεται πιστοποιητικό οικογενειακής κατά-
στασης

- Παιδί ορφανό: Προσκομίζεται ληξιαρχική 
πράξη θανάτου του αποβιώσαντος γονέα.

- Διαζευγμένοι γονείς ή γονείς σε διάσταση: 
Προσκομίζεται απόφαση επιμέλειας του παιδιού 
από αρμόδιο δικαστήριο και διαζευκτήριο.

Τέλος, η επιλογή των αιτήσεων για την εγγρα-
φή των νηπίων θα γίνει από το Δ.Σ. της ΚΔΕΠΑΠ.

φωτο psts.gr

φωτο psts.gr
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Συντονιστικό Υγεί-
ας… Ποιοί θέλουν 
να το κλείσουν;

Με αφορμή το Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε 
στη Πάρο, ξέσπασε Πόλεμος Ανακοινώσεων με αφορ-
μή την εισήγηση Αργουζή. Θέλουμε να επισημάνουμε 
μερικά πράγματα:

Μέχρι σήμερα ο Κώστας Αργουζής ήταν ο μόνιμος 
εκπρόσωπος του Συντονιστικού, μιας και άτυπα, είχε 
γίνει αποδεκτός από όλους τους Φορείς του Νησιού. 
Εκείνος εκπροσωπούσε και μιλούσε σαν εκπρόσωπος 
του Συντονιστικού παντού, στο Υπουργείο, στην επίσκε-
ψη στα Κόμματα, στα ΜΜΕ, στις συναντήσεις του ίδιου 
του Συντονιστικού. Είναι σε όλους γνωστό ότι, μέχρι 
σήμερα, κανένας δεν είχε αμφισβητήσει αυτό του τον 
ρόλο. Προς τι λοιπόν η προσπάθεια να μη μιλήσει ο Αρ-
γουζής στο Περιφερειακό Συμβούλιο;

Ξαφνικά με αφορμή την εισήγηση που θα έκανε στο 
Περιφερειακό Συμβούλιο, μετά από αίτημα των δύο 
Παριανών Συμβούλων, άρχισε ο χαμός, με τις ανακοι-
νώσεις και τοποθετήσεις των εκπροσώπων της Λαϊκής 
Συσπείρωσης. 

Διαβάζοντας προσεκτικά την εισήγηση Αργουζή που 
είχε μοιραστεί στους Περιφερειακούς Συμβούλους, 
βλέπουμε ότι σ’ αυτήν υπήρχαν οι θέσεις του Συντονι-
στικού μαζί με κάποιες προσωπικές του απόψεις, που 
οι περισσότερες ήταν εκφρασμένες θέσεις της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης εδώ και πολλά χρόνια.(τηλεϊατρική, ελι-
κόπτερο του ΕΚΑΒ στη Σύρο, κλπ.) Τι ενόχλησε τη Λαϊκή 
Συσπείρωση; Η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα; η θέση για ξεχωριστή 
ΔΥΠΕ στα Νησιά; Νομίζουμε ότι όλα αυτά είναι προφά-
σεις. 

Και εξηγούμαστε: Μέχρι σήμερα το Συντονιστικό 
αντιμετώπιζε τις διαφορετικές απόψεις που υπήρχαν 
στα μέλη του, με πνεύμα ενότητας, καθώς έκρινε ότι 
το βασικό ήταν η Ενιαία έκφραση του προς τα έξω. Οι 
«κόντρες» παρέμεναν στο εσωτερικό του και δεν δη-
μοσιοποιούνταν. Έτσι σφυρηλατήθηκε η Ενότητα των 
Φορέων και έτσι έγινε δυνατή η οργάνωση των κινη-
τοποιήσεων του Παριανού Λαού. Αυτή πιστεύουμε ότι 
πρέπει να είναι και η σημερινή στάση, τόσο του ίδιου του 
Συντονιστικού, όσο και των επί μέρους φορέων που το 
αποτελούν. Διαφωνούμε ριζικά με τη προσπάθεια κά-
ποιων να μετατρέψουν το Συντονιστικό σε εκφραστή 
και όργανο της στενής παραταξιακής τους πολιτικής.

Δηλώνουμε ότι θα συνεχίσουμε στην ίδια πορεία, 
κρίνοντας ότι το γενικό καλό υπερισχύει του στε-
νού παραταξιακού. Πρέπει να διαφυλάξουμε την 
Ενότητα του Παριανού Λαού σαν τα μάτια μας, για-
τί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα 
δίκια μας. Οι μέχρι σήμερα ομόφωνες αποφάσεις 
Δήμου και Συντονιστικού, αποτελούν το μπούσου-
λα για να προχωρήσουμε στις νέες κινητοποιήσεις 
που ετοιμάζουμε.   

Πιστεύουμε ότι, στις δύσκολες συγκυρίες που το Νησί 
και οι Πολίτες περνούν, εξ αιτίας της Ανάλγητης Μνημο-
νιακής Κυβερνητικής Πολιτικής, προσπάθειες για ηγε-
μονικές, προσωπικές και μικροκομματικές πολιτικές 
δεν έχουν θέση. Εκτός και αν κάποιοι επιλέγουν τη πο-
λιτική της Διάσπασης και Διάλυσης ενός Φορέα με μόνη 
αιτία ότι δεν μπορούν να τον ελέγξουν πολιτικά. 

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΟΥ

Συνάντηση Πουσ-
σαίου με εμπόρους

Στις 1 Οκτωβρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στα γρα-
φεία του εμπορικού συλλόγου, συνάντηση εργασίας, 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμποροεπαγγελμα-
τικού Συλλόγου, με τον Αντιπεριφερειάρχη κ. Γεώργιο 
Πουσσαίο.

 Στη συνάντηση παρευρέθηκαν οι Περιφερειακοί σύμ-
βουλοι κ.κ. Παντελής Τζανακόπουλος και Κώστας Μπι-
ζάς, ο Δ/ντης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου κ. Παναγιώτης Βούρος, η υπάλληλος της Δ/
νσης οικονομικών-τμήματος προμηθειών Κυκλάδων 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου κ. Κων/να Ρούσσου 
και μέλη του συλλόγου. 

Τα θέματα που τέθηκαν στη συνάντηση από τον Πρό-
εδρο κ. Απόστολο Αλιπράντη ήταν: α) Παραεμπόριο 
β) θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις 
Κυριακές γ) σεμινάρια επιμόρφωσης εργοδοτών. Για 
το παραεμπόριο ο κ. Πουσσαίος, διευκρίνισε ότι είναι 
κάθετος στη αντιμετώπιση του και γι’ αυτό είναι ήδη σε 
επαφή με το νέο περιφερειάρχη του Λιμενικού Σώμα-
τος και έχει εξασφαλίσει τη συνδρομή του. Συντονισμέ-
νη δράση του ΛΣ και της αστυνομίας τοπικά αλλά και 
έλεγχοι στο λιμάνι του Πειραιά θα μειώσουν το πρόβλη-
μα, παράλληλα με τις επεμβάσεις του ΚΕΛΑΥΕ. Για το 
θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων τις Κυ-
ριακές, αποδέχτηκε την πρόταση παράτασης ωραρίου 
του Παριανού συλλόγου. Για τα σεμινάρια επιμόρφωσης 
εργοδοτών συμφώνησε να ενταχθεί ο Εμπορικός Σύλ-
λογος Πάρου-Αντιπάρου σε πρόγραμμα επιχορήγησης 
από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, για την επιμόρφω-
ση των εργοδοτών-μελών του.

Ο κ. Αντιπεριφερειάρχης, μέσα σε κλίμα συνεργασίας, 
συζήτησε και τις παρακάτω προτάσεις που του κατατέ-
θηκαν επιπλέον για το νησί μας, όπως:

1. Την προβολή και συντήρηση των μονοπατιών, 
2. τη δημιουργία καταφύγιου τουριστικών σκαφών,
3. την ανάδειξη των αθλημάτων kite και surfi ng, 
4. τη συνδρομή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου στην 

πραγματοποίηση της Πανκυκλαδικής έκθεσης Τοπικών 
Προϊόντων και

5. την προώθηση της κατασκευής του θαλάσσιου 
πάρκου.

Τέλος, σε ανακοίνωσή του ο εμποροεπαγγελματικός 
σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου σημειώνει: «[…] Η συζήτη-
ση για την κατάσταση που επικρατεί, όταν πραγματοποι-
ούνται παράλληλες ξεφορτώσεις (επιβατηγού κοινού, 
γκαζάδικα, αδρανών υλικών), στο λιμένα της Πάρου, 
ανέδειξε για άλλη μια φορά το ζήτημα της έλλειψης του 
εμπορικού λιμανιού. Συμφωνήθηκε μέσω των τοπικών 
περιφερειακών συμβούλων να επικοινωνούμε τακτι-
κά για την άμεση ενημέρωση της Περιφέρειας και των 
υπηρεσιών της, ώστε να έχουμε απευθείας επαφή με τα 
αρμόδια τμήματα για την προώθηση και λύση των αιτη-
μάτων μας».

Αναφορά Π. Ρήγα
Αναφορά προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Αδ. Γεωργιάδη, 

κατέθεσε ο Βουλευτής ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων, κ. Παναγιώ-
της Ρήγας, με αφορμή δελτίο τύπου του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου 
Αιγαίου, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νη-
σιά στο σύνολο τους, στον ευαίσθητο τομέα της υγείας. 

Στην αναφορά επισημαίνεται ότι παρά τις όποιες προ-
σπάθειες, η κατάσταση όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, 
αλλά συνεχώς επιδεινώνεται δημιουργώντας δυσεπί-
λυτα προβλήματα, ιδιαίτερα στους κατοίκους των μι-
κρών και απομακρυσμένων νησιών. 

Το δελτίο τύπου της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων 
Νοτίου Αιγαίου έχει ως εξής:

«Ένα από τα κύρια θέματα που συζήτησαν τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Ένωσης 
Δήμων Νοτίου Αιγαίου, κατά τη διάρκεια της τελευταί-
ας τους συνεδρίασης που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο, 
το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, ήταν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν, το σύνολο πλέον των νησιών μας, στον 
ευαίσθητο τομέα της υγείας. 

Το πρόβλημα της ελλιπούς υγειονομικής κάλυψης των 
αιγαιοπελαγιτών, είναι ένα από τα κύρια θέματα, που 
απασχολεί τους εκπροσώπους των αιρετών της περι-
φέρειάς μας. Αποτέλεσε κυρίαρχο θέμα συζήτησης και 
στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΠΕΔ, τον περασμένο 
Ιούνιο στη Λέρο. Δυστυχώς, παρά τις όποιες ενέργειες 
των φορέων της αυτοδιοίκησης, η κατάσταση στο χώρο 
της υγείας όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά συνεχώς 
επιδεινώνεται δημιουργώντας δυσεπίλυτα προβλήματα, 
ιδιαίτερα στους κατοίκους των μικρών και απομακρυ-
σμένων νησιών. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΔ αποφάσισε άμεσα 
να ζητήσει συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Υγείας κ. 
Άδωνι Γεωργιάδη, στην οποία θα πρέπει να συζητηθούν 
όχι μόνο τα υπαρκτά προβλήματα στο χώρο της υγείας, 
αλλά και όλες εκείνες οι νομοθετικές και οικονομικές 
παρεμβάσεις που απαιτούνται από την πλευρά της Κυ-
βέρνησης, έτσι ώστε να δοθούν πρώτον οι αναγκαίοι και 
οικονομικοί πόροι, για την απρόσκοπτη λειτουργία των 
υγειονομικών ομάδων, αλλά και δεύτερον να θεσμοθε-
τηθούν επιτέλους κίνητρα οικονομικά και θεσμικά, έτσι 
ώστε να είναι δυνατή η προσέλκυση ενδιαφέροντος  από 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για την στελέχωση 
των υπηρεσιών υγείας».

Χαρίζεται
όπως είναι…

Ως καταστροφικό για το περιβάλλον και επιζήμιο για 
την οικονομία και την ανάπτυξη της χώρας, χαρακτηρί-
ζει η περιβαλλοντική οργάνωση WWF Ελλάς, το νομο-
σχέδιο που έδωσε σε δημόσια διαβούλευση το ΥΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο: 
- Καταργείται το καθεστώς προστασίας οικολογικά 

πολύτιμων εκτάσεων που τώρα καλύπτονται από αραιή 
και χαμηλή θαμνώδη βλάστηση. Έτσι, το 15% τουλάχι-
στον της ελληνικής επικράτειας παύει οριστικά να προ-
στατεύεται από τη δασική ή όποια άλλη νομοθεσία.

- Κατά περίεργη «σύμπτωση», στις εκτάσεις των 
οποίων η προστασία υποβαθμίζεται, περιλαμβάνονται 
περιζήτητες προς εκμετάλλευση παραθαλάσσιες και 
νησιωτικές περιοχές, στις οποίες δεν υπάρχει άλλου εί-
δους δασική βλάστηση.

- Δίνεται πρώτης τάξεως κίνητρο στους εμπρηστές, 
καθώς οι παραπάνω εκτάσεις δεν θα μπορούν πλέον να 
κηρύσσονται αναδασωτέες.

- Στις υπόλοιπες δασικές εκτάσεις και δάση, αυξάνεται 
η ένταση και ο αριθμός των χρήσεων που επιτρέπονται.

- Πολύτιμες κατηγορίες δασών και δασικών εκτάσε-
ων, όπως οι παραθαλάσσιες, οι παραλίμνιες και όσες 
βρίσκονται εντός περιοχών Natura, δεν προστατεύονται 
πια από χρήσεις που μέχρι σήμερα απαγορεύονταν σε 
αυτές.

- Αναστέλλεται η υποχρέωση καταβολής προστίμων 
για παράνομες χρήσεις ή καταπατήσεις δασικής γης.

- Προβλέπονται περίεργες νέες χρήσεις, όπως «έρευ-
νες για θησαυρούς», εγκαταστάσεις σωμάτων ασφαλεί-
ας, κάθε είδους κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, χώροι 
απόθεσης αποβλήτων, ιστοί μέτρησης ανέμου, σε όλες 
τις περιπτώσεις μαζί με την οδοποιία τους και τις συνο-
δές τους εγκαταστάσεις, και φυσικά μεγάλες τουριστικά 
συγκροτήματα.

- Νομιμοποιείται, για πολλοστή φορά, σωρεία παρα-
νομιών, ακόμα και στα τελείως αναγκαία για τις πόλεις 
μας πάρκα και άλση.

Σύμφωνα με το διευθυντή WWF Ελλάς, κ. Δημ. Κα-
ραβέλλα: «Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ είναι τόσο προ-
βληματικό, ώστε δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για 
συζήτηση. Τα πραγματικά προβλήματα που καθιστούν 
τη δασική νομοθεσία ανεφάρμοστη και δύσχρηστη μπο-
ρούν να επιλυθούν, χωρίς να καταστραφεί η δασική πε-
ριουσία της χώρας. Το νομοσχέδιο του ΥΠΕΚΑ όχι απλά 
δεν λύνει προβλήματα, αλλά αντίθετα μας οδηγεί σε μια 
βαθύτερη και πολύ σοβαρότερη κρίση: την οικολογική. 
Οι αποφάσεις του σήμερα, καθοδηγούμενες από μία 
στρεβλή και δίχως βιώσιμο αναπτυξιακό όραμα πολιτι-
κή, οδηγούν σε ένα μέλλον φτωχότερο με μη αναστρέ-
ψιμες συνέπειες. Όταν αγνοούμε το φυσικό μας κεφά-
λαιο, τότε δεν μιλάμε για ανάπτυξη αλλά για ξεπούλημα». 
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Διαφωνίες 
εμπορικού

Ο εμπορικός σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, με 
ανακοίνωσή του διαφώνησε με τους χειρισμούς 
που έγιναν κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού 
Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου, που πραγματο-
ποιήθηκε στο νησί μας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου 

Αντιπάρου εκφράζει τη ριζική του αντίθεση στις 
πρακτικές της Λαϊκής Συσπείρωσης, όπως αυτές 
εκδηλώθηκαν με το δελτίο τύπου που δημοσιο-
ποίησε την παραμονή του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου στην Πάρο, αλλά και κατά τη συνεδρίαση 
του Περιφερειακού από την εκπρόσωπο της Λαϊ-
κής Συσπείρωσης κ. Λ. Καφαντάρη.

Ο Σύλλογός μας, που αποτελεί το μεγαλύτερο 
φορέα στην Πάρο και την Αντίπαρο, που πρωτο-
στάτησε στους αγώνες του παριανού και του αντι-
παριώτικου λαού για την υγεία, θα συνεχίσει να 
αγωνίζεται με την προϋπόθεση ότι το συντονιστικό 

θα είναι πράγματι συντονιστικό των φορέων και 
όχι των παρατάξεων, που συμμετέχουν σ’ αυτό για 
να προωθούν τις δικές τους κομματικές γραμμές.

Η εισήγηση για την υγεία που έγινε στο Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο με πρωτοβουλία των περιφε-
ρειακών συμβούλων της Πάρου και της Αντιπάρου 
μας εκφράζει και είμαστε αντίθετοι με τις προσπά-
θειες της Λαϊκής Συσπείρωσης να την υποβαθμί-
σουν. Η καλύτερη οργάνωση στη λειτουργία του 
συντονιστικού, όπως άλλωστε έχουμε προτείνει, 
είναι τελείως απαραίτητη. Προτείνουμε τη δη-
μιουργία τριμελούς γραμματείας, στην οποία θα 
συμμετέχουν εκπρόσωποι συλλόγων και όχι εκ-
πρόσωποι των παρατάξεων. Η πρόσκληση από τη 
Λαϊκή Συσπείρωση δεν μας βρίσκει σύμφωνους 
και γι’ αυτό δεν θα συμμετάσχουμε στη συνεδρία-
ση που προτείνει. Η παράταξη που με την τακτική 
της διασπά και διασύρει το συντονιστικό ενώπιον 
του Περιφερειακού Συμβουλίου, δεοντολογικά 
δεν νομιμοποιείται να συγκαλεί το συντονιστικό.

Η τακτική να «καίγεται» ότι δεν ελέγχεται μας 
βρίσκει κάθετα αντιθέτους και γι’ αυτό ο Εμπορο-
επαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου θα 
απευθύνει κάλεσμα για την νέα συγκέντρωση του 
συντονιστικού σε εύλογο χρόνο».

Αλλαγή
στη φορολόγηση 
ακινήτων

Νέες φορολογικές κλίμακες, που θα περιλαμ-
βάνουν ελαφρύνσεις για τα οικόπεδα σε περιο-
χές με χαμηλή τιμή ζώνης, αύξηση του φόρου για 
αυτά με μεσαία και υψηλή τιμή ζώνης και ελα-
φρύνσεις για τα αγροτεμάχια και τους βοσκοτό-
πους συμπεριλαμβάνονται στο τελικό σχέδιο για 
τον ενιαίο φόρο ακινήτων. 

Το νομοσχέδιο έχει παραδοθεί σε στελέχη της 
κυβέρνησης από την ηγεσία του Υπουργείου Οι-
κονομικών και έχει ήδη λάβει την έγκριση της 
τρόικας, ενώ αναμένεται να αναρτηθεί στο διαδί-
κτυο για δημόσια διαβούλευση.

Στο τελικό σχέδιο και βάσει όλων των παραπά-
νω προβλέπονται:

1. Νέα φορολογική κλίμακα αποτελούμενη από 
25 κλιμάκια, ενώ το αρχικό σχέδιο προέβλεπε 20.

2. Ο φόρος ξεκινά από 2 λεπτά του ευρώ, το τε-
τραγωνικό μέτρο και φθάνει μέχρι τα 20 ευρώ, το 
τ.μ. για τα εντός σχεδίου οικόπεδα που βρίσκονται 
σε ακριβές περιοχές της χώρας με αξία άνω των 
5.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Με το αρχικό 

σχέδιο του υπουργείου ο φόρος ξεκινούσε από τα 
40 λεπτά του ευρώ το τ.μ. και έφθανε τα 4 ευρώ.

3. Το πρώτο κλιμάκιο του αρχικού σχεδίου, που 
προέβλεπε συντελεστή φόρου 0,4 ευρώ ή 40 λε-
πτά του ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για μοναδιαία 
αξία γηπέδου από 1 ευρώ έως 20 ευρώ το τ.μ., 
«σπάει» σε πέντε κλιμάκια. Ειδικότερα:

- για τα οικόπεδα μοναδιαίας αξίας από 0,01 έως 
2 ευρώ το τ.μ. εφαρμόζεται συντελεστής 0,02 ευ-
ρώ/τ.μ.

- για τα οικόπεδα μοναδιαίας αξίας πάνω από 2 
έως 4 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο ορίζεται συντε-
λεστής φόρου 0,07 ευρώ/τ.μ.

- για τα οικόπεδα μοναδιαίας αξίας πάνω από 4 
έως 6 ευρώ το τετραγωνικό εφαρμόζεται συντε-
λεστής φόρου 0,15 ευρώ/τ.μ.

- για τα οικόπεδα μοναδιαίας αξίας πάνω από 
6 έως 10 ευρώ το τ.μ. ο συντελεστής φόρου δια-
μορφώνεται στο 0,25 ευρώ το τ.μ..

4. Μέχρι το 8ο φορολογικό κλιμάκιο προβλέπο-
νται μειώσεις στους συντελεστές φόρου, ενώ για 
τα υπόλοιπα οι συντελεστές αυξάνονται. 

Αγροτεμάχια

Με το νέο σχέδιο οι συντελεστές κλιμακώνονται 
ως εξής: 1 εάν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε 
αγροτική οδό, 1,1 εάν έχει πρόσοψη σε επαρχιακή 
οδό και 1,2 στην περίπτωση που το αγροτεμάχιο 
έχει πρόσοψη σε εθνική οδό.

Οι «γλάροι» στην Αντίπαρο
Ο Δήμος Αντιπάρου και η Κ.Ε.Δ.Α. ενημέρωσαν ότι ο κοινωνικός, μη κερδοσκο-

πικός Σύλλογος, «ΓΛΑΡΟΙ ΑΙΓΑΙΟΥ», θα βρίσκονται στο νησί στις 11-13 Οκτωβρίου 
2013, με σκοπό την παροχή δωρεάν πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης στα παιδιά 
και παράλληλα διασυνδετικής ιατρικής με το Τζάνειο Νοσοκομείο.

Η παιδιατρική ομάδα θα εξετάζει παιδιά ηλικίας από ημερών έως 14 ετών και απο-
τελείται από τους εξής ιατρούς:

Γαβαλάκης Νικόλαος, (Παιδοχειρουργός), Διευθυντής παιδοχειρουργικής στο Τζά-
νειο Νοσοκομείο | Μπουκουβαλέας Γαβριήλ, (Χειρ. Ορθοπεδικός), Διευθυντής Παι-
δο-Ορθοπεδικής στο νοσοκομείο Metropolitan | Παπανδρέου Ιωάννης, (Παιδίατρος, 
με εξειδίκευση στην Εφηβική Ιατρική) | Αλεξανδράτος Χάρης, (Παιδίατρος Νεογνολό-
γος), Μ.Ε.Ν.Ν. στο Νοσοκομείο Ιασώ | Καρβούνη Ιππόλυτη, (Ιατρική Επισκέπτης) στο 
Τζάνειο Νοσοκομείο.

Το πρόγραμμα ιατρικών εξετάσεων έχει ως εξής:
Παρασκευή 11 Οκτωβρίου, από 16:00 ως 19:30 για βρέφη και παιδιά προνηπίου 

και νηπίου. Σάββατο 12 Οκτωβρίου, από 09:30-14:00 για παιδιά του Δημοτικού και 
16:00-18:30 για παιδιά Γυμνασίου.

Τέλος οι εξετάσεις θα πραγματοποιούνται στο Ιατρείο. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν 
το βιβλιάριο υγείας τους και όσα επιθυμούν να εμβολιαστούν θα πρέπει να φέρουν 
το εμβόλιο.

Ναζιστές και κομμου-
νιστές. Ποιες είναι οι 
διαφορές;

Οι κομμουνιστές, όταν μαζικά στέλνο-
νταν στην φυλ ακή για την αντικαπιταλιστική 
τους δράση, έμπαιναν με ψηλά το κεφάλι, 
σαν ήρωες που ήταν, δεν απαρνούνταν τις 
ιδέες τους και συνέχιζαν να τις υποστηρί-
ζουν μετά από βασανιστήρια, ακόμα και μπροστά στο εκτελεστικό 
απόσπασμα.

Οι φασίστες, από τον Μιχαλολιάκο μέχρι τον Ρουπακιά, ψά-
χνουν τρόπο να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα, προσπαθούν 
να μετακυλήσουν τις ευθύνες, προσπαθούν να πάρουν αποστάσεις 
από αυτό που πραγματικά έκαναν και από τους λόγους για τους 
οποίους το έκαναν.

Οι σύντροφοι των κομμουνιστών, αυτοί που βρίσκονταν έξω 
από τις φυλακές, δεν πρόδιδαν τους φυλακισμένους συναγωνι-
στές, δεν τους απαρνούνταν, δεν ένιπταν τας χείρας τους προκει-
μένου να μην μπλέξουν και οι ίδιοι, αντίθετα τους στήριζαν με όποιο 
τρόπο μπορούσαν, ακόμα και ρισκάροντας τη ζωή τους.

Οι «σύντροφοι» του Ρουπακιά κάνουν το πάν για να αποσυν-
δεθούν τόσο από τον ίδιο όσο και από την αποτρόπαια πράξη του, 
βλέπετε δεν υπήρξε τίποτα ηρωικό σε αυτή, μόνο ντροπή, οργή, 
μίσος και απανθρωπιά.

Οι κομμουνιστές ότι κάνουμε το κάνουμε μαζικά, επώνυμα και 
στο φως του ήλιου, είμαστε περήφανοι για τους αγώνες μας και για 
όσα καταφέρνουμε.

Οι ναζί χρυσαυγίτες δρούν σαν συμμορίες, καλύπτουν τα πρό-
σωπα τους και επιτίθενται ύπουλα φροντίζοντας να είναι πάντα 
οπλισμένοι πολύ περισσότερο από τα θύματα τους, και ύστερα αρ-
νούνται τις πράξεις τους.

Οι κομμουνιστές και οι προοδευτικοί άνθρωποι αυτής της χώ-
ρας, παρότι βρίσκονταν φυλακισμένοι από το φασιστικό καθεστώς 
Μεταξά όταν ξεκίνησε η ναζιστική εισβολή, έκαναν ότι μπορούσαν 
για να βγουν από τις φυλακές και να δώσουν τη ζωή τους στη μάχη 
ενάντια στον καταχτητή, μόνο και μόνο για να ξαναμπούν στα κελιά 
μετά την απελευθέρωση, από τους υποτιθέμενους συμμάχους και 
τα τσιράκια τους που τους έδειξαν το άλλο πρόσωπο του φασισμού.

Οι μεν κομμουνιστές χτυπούσαν ναζί, οι δε φασίστες χτυπούν 
άμαχο λαό και αγωνιστές εργάτες. Οι  χρυσαυγίτες ναζί δολοφόνοι 
αγωνίζονται να αναστήσουν εκείνες τις περιόδους, νοσταλγοί του 
Χίτλερ, του Μεταξά, του Παπαδόπουλου και του Γκοτζαμάνη.

Οι κομμουνιστές βλέπετε, αποτελούν τη μαγιά που θα «ζυμώσει» 
τους «ανθρώπους της νέας εποχής», αντίθετα με τους φασίστες 
που εκπροσωπούν τις πιο οπισθοδρομικές, τις πιο μαύρες, τις πιο 
απάνθρωπες, τις πιο νοσηρές περιόδους της ανθρώπινης ιστορίας.

Αν η ανθρωπότητα είναι ένα ιστιοφόρο που ταξιδεύει στην θά-
λασσα, ο σοσιαλισμός είναι το αεράκι που θα του φουσκώσει 
τα πανιά ενώ ο φασισμός, με μαύρα ή με άσπρα μπλουζάκια, είναι 
η ξέρα που απειλεί να το βυθίσει.

Αν κάτι πρέπει να μάθουμε, έστω και τώρα, στα παιδιά μας, για να 
τα προφυλάξουμε από το δηλητήριο του φασισμού, είναι η ιστορία 
αυτού του τόπου και όχι μόνο…

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ
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Συνεδρίαση 
Δημοτικού Συμβουλίου

Συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου. Τα σημαντι-
κότερα θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα παρακάτω:

Τεχνικό Πρόγραμμα… μνημονίου
Πιο φτωχό τεχνικό πρόγραμμα δεν είχε ανακοινωθεί τα τελευταία χρόνια στο Δήμο 

Πάρου, απ’ αυτό που ανακοινώθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του δημοτικού συμ-
βουλίου.

Όσο και να φαντάζει απίστευτο, όλα-όλα τα χρήματα για τεχνικά έργα το 2014, είναι 
297.000 ευρώ! Μ’ αυτά τα χρήματα είναι αναγκασμένος ο Δήμος Πάρου, να καλύψει 
έργα γενικού ενδιαφέροντος σε όλο το νησί. Και όλα αυτά, καθώς η ΣΑΤΑ (Συλλογι-
κή Απόφαση Τοπικής Αυτοδιοίκησης) είναι μειωμένη κατά 53% σε σχέση με πέρσι. 
Δίχως υπερβολή η οριζόντια περικοπή της κυβέρνησης στις χρηματοδοτήσεις των 
Δήμων για έργα κοινής ωφέλειας δένουν τα χέρια της αυτοδιοίκησης.

Σημειώνουμε, για να κατανοήσουν τις διαφορές με άλλες χρονιές οι αναγνώστες 
μας, πως το 2009 η ΣΑΤΑ που δόθηκε στο Δήμο Πάρου ήταν 1.526.862 ευρώ, 
το 2010 ήταν 1.006.586 ευρώ, το 2011 ήταν 958.000 ευρώ και το 2012 ήταν 
628.000 ευρώ. Όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Αντ. Αρκάς, «δεν αντέχει σε καμία 
κριτική αυτό το τεχνικό πρόγραμμα. Κατάντησαν (το κράτος) το Δήμο Πάρου, σε Κοι-
νότητα…».

Όπως είπε στην εισήγησή του ο Δήμαρχος, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, μ’ αυτά τα χρή-
ματα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ουσιαστικά. Συνεχίζοντας είπε: «Το μόνο που 
μπορεί να γίνει με αυτά τα χρήματα, είναι γενικά έργα. Υπάρχουν χρήματα από έργα 
προηγούμενων ετών που συνεχίζονται π.χ. αστική ανάπλαση Παροικιάς, Νηπιαγωγεία 
Νάουσας, Αλυκής, πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας. Για το τεχνικό πρόγραμμα 
του 2014 θα χρησιμοποιήσουμε τα υπόλοιπα παρελθόντων ετών». 

Σημειώνουμε πως όλες οι Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του νησιού μας έχουν 
υποβάλλει τις εισηγήσεις τους σχετικά με τα έργα που πρέπει να εκτελεστούν στα 
διοικητικά τους όρια.

Η επικεφαλής της «Πάρος-ΑΞΙΑ», κ. Γρ. Πρωτολάτη, υποστήριξε πως δεν υπήρχε 
απορροφητικότητα κονδυλίων για έργα περασμένων ετών. Ακόμα, είπε ότι ο συν-
δυασμός της θα ψηφίσει το τεχνικό πρόγραμμα πλην της προμήθειας ποδηλάτων, 
καθώς δεν υπάρχουν ποδηλατόδρομοι. Απαντώντας στη θέση Πρωτολάτη, η πλει-
οψηφία του Δήμου της είπε ότι τα ποδήλατα μπορούν να χρηματοδοτηθούν αυτή τη 
στιγμή από πρόγραμμα, ενώ οι ποδηλατόδρομοι δεν μπορούν.

Ο εκπρόσωπος της Κίνησης Ενεργών Πολιτών Πάρου, κ. Σ. Καστρουνής, δήλωσε 
ότι ο συνδυασμός του καταψηφίζει το Τεχνικό Πρόγραμμα στη λογική της αντιμνημο-
νιακής πολιτικής (περικοπές ΣΑΤΑ).

Ο αντιδήμαρχος, κ. Μ. Κωβαίος, είπε πως το Τεχνικό Πρόγραμμα οικονομικού 
έτους 2014 δεν μπορεί να καλύψει κανέναν τομέα του νησιού. Όπως υποστήριξε μ’ 
αυτά τα λίγα χρήματα, μπορούν να καλυφθούν μόνο οι απόλυτες ανάγκες.

Προϋπολογισμός Πάρκου
Έντονη κριτική υπήρξε κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος για τον προϋπο-

λογισμό του οικονομικού έτους 2014 του Πολιτιστικού Πάρκου Δήμου Πάρου, στον 
Άγιο Ιωάννη Δέτη.

Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός του Πάρκου έχει έξοδα 302.800 ευρώ και έσο-
δα 307.000 ευρώ. Σύμφωνα με την πρόεδρο κ. Ελ. Παπαζώη, οι νέες διαδικασίες 
που απαιτούνται πλέον για τις προμήθειες, δεν βοηθούν, αφού τα πάντα πρέπει να 
ελέγχονται από την Επίτροπο. Ακόμα, η κ. Παπαζώη υποστήριξε πως στο Πάρκο θα 
ξεκινήσουν μία σειρά έργων, όπως το Μουσείο.

Στη συνέχεια έγιναν πολλές ερωτήσεις προς την κ. Παπαζώη, κυρίως για έξοδα που 
γίνονται. 

Ο κ. Δημ. Αντιπαριώτης, τη ρώτησε πως αφού κάθε χρόνο έχει παθητικό το φε-
στιβάλ, δεν βρίσκουν έναν άλλο τρόπο για τις εκδηλώσεις. Η κ. Παπαζώη υποστήριξε 
ότι με τα έσοδα από το αναψυκτήριο δεν είναι παθητικό το φεστιβάλ.

Η κ. Μαρ. Χανιώτη ρώτησε γιατί ο λογιστής του Πάρκου αμείβεται –σύμφωνα με 
όσα διάβασε στον προϋπολογισμό- 20.000 ευρώ το χρόνο. Η κ. Παπαζώη απάντησε 
ότι πλέον χρειάζονται δημόσιο λογιστικό και αυτό δεν μπορούσαν να το καλύψουν με 
τον ιδιώτη λογιστή που συνεργάζονταν.

Οι υπόλοιπες ερωτήσεις που τέθηκαν από πολίτες ήταν: 
Α) Πόσα άτομα εργάζονται στο Πάρκο και πόσα χρήματα είναι οι μισθοδοσίες. Η κ. 

Παπαζώη απάντησε πως εργάζονται 31 άτομα με δίμηνες συμβάσεις, ενώ η μισθο-
δοσία του προσωπικού με τις εργοδοτικές εισφορές, ανέρχεται περίπου στις 75.000 
ευρώ. 

Β) Γιατί υπάλληλος δημοσίων σχέσεων αμείβεται 7.700 ευρώ, για 2,5 μήνες εργα-
σίας. Η κ. Παπαζώη απάντησε πως υπάρχει σύμβαση έργου και η δουλειά του ουσι-
αστικά είναι 8 μήνες. 

Γ) Γιατί δίνονται άλλα 3.500 ευρώ, για άλλη εταιρεία δημοσίων σχέσεων. Η κ. Πα-
παζώη απάντησε πως υπάρχει σύμβαση που αφορά την ιστοσελίδα του Πάρκου και 
τα δελτία τύπου που δίνονται στη δημοσιότητα. 

Δ) Γιατί πληρώνεται με 5.000 ευρώ, οικονομο-λογιστικό γραφείο στην Αθήνα. Η κ. 
Παπαζώη απάντησε ότι το συγκεκριμένο γραφείο εργάστηκε σκληρά επί 3,5 μήνες 
και δούλεψε όσο κανείς άλλος.

Οι κόντρες με την ΚΔΕΠΑΠ
Σε πολλές από τις ερωτήσεις που απάντησε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Πάρκου 

Δήμου Πάρου, κ. Ελ. Παπαζώη, υποστήριζε πως είναι σε σύγκριση με τις εκδηλώσεις 
της ΚΔΕΠΑΠ, που είναι επιδοτούμενη.

Γι’ αυτό το λόγο όταν έλαβε το λόγο η πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Α. Κάγκανη, η 
οποία είναι και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Πάρκου, εξήγησε ότι η ΚΔΕ-
ΠΑΠ δεν έχει αντικείμενο μόνο τις εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα.. Όπως είπε 
η ΚΔΕΠΑΠ έχει πολλές δραστηριότητες που στηρίζει οικονομικά (ΚΗΦΗ, «βοήθεια 
στο Σπίτι», Σχολές, Μουσεία, Αθλητικούς χώρους κ.α.). Για τον πολιτισμό η ΚΔΕΠΑΠ 
διαθέτει όλα και όλα 40.000 ευρώ εκ των οποίων τα μισά χρήματα τα παίρνουν οι Δη-
μοτικές και Τοπικές Κοινότητες για εκδηλώσεις. «Δεν θέλετε να το καταλάβετε» ολο-
κλήρωσε σαφώς δυσαρεστημένη από τις αναφορές για την ΚΔΕΠΑΠ, η κ. Κάγκανη.

Το αναψυκτήριο
Ο δήμαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάννης, είπε πως ό,τι απορίες υπάρχουν και ό,τι ερω-

τήσεις έγιναν, καλώς έγιναν, αφού πρέπει να λέγονται όλα μέσα στην αίθουσα που 
συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο.

Ακόμα, ο κ. Βλαχογιάννης, υποστήριξε πως υπάρχει ζήτημα για τον τρόπο που μπο-
ρεί να μεγιστοποιηθούν τα έσοδα από το αναψυκτήριο. Αυτός ο τρόπος κατά τον κ. 
Βλαχογιάννη, μπορεί να είναι αν δοθεί προς εκμετάλλευση σε ιδιώτη.

Η κ. Παπαζή εξέφρασε αντιρρήσεις για την παραχώρηση του αναψυκτηρίου σε ιδι-
ώτες, λόγω των εμπλοκών που μπορούν να υπάρξουν αν δεν πληρώνουν κανονικά. 
Συνεχίζοντας για το ίδιο θέμα είπε: «Θα το συζητήσουμε με σύνεση για να μην βρε-
θούμε μπροστά σε μεγαλύτερα προβλήματα».

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων
Ύστερα από αίτημα της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έγινε 

δεκτή η διαμόρφωση της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του ΕΠΑΛ Πάρου.
Η συγκεκριμένη αίθουσα –που από την ημέρα κατασκευής της μένει ουσιαστικά 

ανεκμετάλλευτη- μπορεί να φιλοξενήσει έως 600 άτομα. Παρόλα αυτά, πλην ελά-
χιστων δράσεων –μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού- δεν έχει γίνει καμία 
άλλη εκδήλωση. Το πρόβλημα που υπάρχει είναι της κακής ακουστικής που έχει. Για 
την αναμόρφωση της σε αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και ουσιαστικά ενός χώρου 
που θα μπορεί να φιλοξενήσει και πολιτιστικά δρώμενα χρειάζονται αρκετές χιλιάδες 
ευρώ.

Σύμφωνα με την κ. Πρωτολάτη, που επί εποχής που ήταν έπαρχος Πάρου, εγκαι-
νιάστηκε το ΕΠΑΛ, η συγκεκριμένη αίθουσα όταν κατασκευάστηκε ήταν για γυ-
μναστήριο. Αυτό προκάλεσε «έκρηξη» στον κ. Καστρουνή της ΚΕΠ Πάρου, καθώς 
απευθυνόμενος στην επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης της είπε: «Όλο εκ-
πλήξεις είσαστε σήμερα κ. Πρωτολάτη. Ούτε αίθουσα για πολιτιστικές εκδηλώσεις 
είναι, αλλά ούτε και γυμναστήριο. Δηλαδή, τη φτιάξατε έτσι, για να είναι ένα τίποτα!». 

Άλλα θέματα
- Ομόφωνα εγκρίθηκαν τα πρακτικά της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Πάρου, 

έτους 2012. Ατυχώς, αυτή η Επιτροπή –που με τόσο «πάταγο» ανακοινώθηκε κατά 
την κατάθεση του νόμου «Καλλικράτης», δεν έχει καμία δυνατότητα για παρεμβά-
σεις, ενώ οι  συνεδριάσεις της γίνονται σπάνια και με πολύ λίγα μέλη. Σημειώνουμε 
ακόμα πως η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, για τα πρακτικά της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, λήφθηκε μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα και κανείς δεν έδειξε τη 
διάθεση για οποιαδήποτε ερώτηση. (Σ.σ.: Προφανώς κανείς δεν γνώριζε και πολλά 
για τη δράση της…).

- Εγκρίθηκε η παράταση έως τις 18 Μαρτίου 2014, της συνολικής προθεσμίας πε-
ραίωσης για το έργο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς».

- Ομόφωνα έγινε αποδοχή και έγκριση της μελέτης του έργου «Επισκευή γηπέδου 
καλαθοσφαίρισης ΕΠΑΛ Πάρου». Το παραπάνω θέμα ήταν μία δέσμευση της δημο-
τικής αρχής, ώστε να μπορούν να δίνουν επίσημους αγώνες τα τμήματα ακαδημιών 
μπάσκετ του ΑΟΠ, ως γηπεδούχοι στην Παροικιά και όχι στο ανοιχτό γήπεδο Μάρ-
πησσας.

- Δεκτό έγινε το αίτημα του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ιερού Ναού Τιμίου 
Προδρόμου, για επέκταση του σκευοφυλακίου.

- Εγκρίθηκαν οι μελέτες για τα έργα: 1. «αποτύπωση κτιρίων Αγροκηπίου» και 2. 
«Φυτοτεχνική μελέτη Αγροκηπίου».
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Ορισμοί
αντιπροσώπων

Ο σύλλογος ενοικιαζόμενων δωματίων Πάρου-Αντι-
πάρου, «Μαντώ Μαυρογένους», με ανακοίνωσή του 
δημοσιοποίησε τους εκπροσώπους τους στο Συντονι-
στικό Φορέων για την υγεία και την Τουριστική Επιτρο-
πή Δήμου Πάρου.

Συγκεκριμένα, στο Συντονιστικό πρότεινε για εκπρό-
σωπό του την κ. Μαρίζα Σιλιτζίρη (αναπληρώτρια γραμ-
ματέα του συλλόγου).

Για την Τουριστική Επιτροπή, πρότεινε ως τακτικό μέ-
λος τον κ. Καστανιά Γεώργιο  (γραμματέα του συλλό-
γου) και ως αναπληρωματικά μέλη την κ. Μαρίνα Ζουμή 
(ταμία του συλλόγου) και την κ. Μαρίζα Σιλιτζίρη.

Μικρές ειδήσεις
- Η κ. Ρίτσα Πάχτα, ευχαριστεί τον Πρόεδρο της Δη-

μοτικής Κοινότητας Νάουσας, κ. Μπαρμπαρήγο Γιώργο, 
που επιμελώς φροντίζει για την καθαριότητα του Αμπε-
λά.

- Ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πάρου, κ. 
Μηνάς Καλακώνας, ευχαριστεί θερμά όλους όσοι βο-
ήθησαν για την πραγματοποίηση της επιμνημόσυνης 
δέησης στη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν στο 
ναυάγιο του «EXPRESS SAMINA», στον Ιερό Ναό του 
Αγ. Ιωάννη του Θεολόγου, στην περιοχή «Κορακιές».

- Η διευθύντρια και ο σύλλογος καθηγητών Γυμνα-
σίου Αρχιλόχου, ευχαριστούν θερμά τον κ. Ραγκούση 
Νικόλαο, επιχειρηματία (Φούρνος Ν. Ραγκούση, Παροι-
κιά), για την προσφορά αρτοσκευασμάτων στους μαθη-
τές του σχολείου, για μια ακόμα φορά.

- Ο Σύνδεσμος Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πά-
ρου, σε συνεργασία με το Δήμο Καλλιθέας, θα εγκαι-
νιάσουν τη Δευτέρα 14/10, στο χώρο της δημοτι-
κής πινακοθήκης Καλλιθέας, «Σοφία Λασκαρίδου», 
την έκθεση ζωγραφικής του ζωγράφου Β. Γαβαλά.

- Ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, από 28 Οκτωβρίου 
έως 5 Νοεμβρίου 2013, θα επισκεφθεί την ευρύτερη 
περιοχή του Βόλου και τις Βόρειες Σποράδες. Η τιμή για 
την εκδρομή είναι 270 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνε-
ται: διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο με ημιδιατροφή, 
μετακινήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν και ξεναγήσεις.

Επίσκεψη
Συρμαλένιου
στο Επιμελητήριο

Τη Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε συνά-
ντηση εργασίας μεταξύ του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλά-
δων, κ. Νίκου Συρμαλένιου, του Προέδρου του Επιμε-
λητηρίου Κυκλάδων, Ιω. Ρούσσου και άλλων στελεχών 
του Επιμελητηρίου.

Μετά από σύντομη παρουσίαση των δράσεων και 
ενεργειών του Επιμελητηρίου, ο  κ. Ρούσσος έθιξε 
πρωτίστως το άκρως ανησυχητικό φαινόμενο της φθί-
νουσας πορείας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της 
περιοχής. 

Ακολούθησε ανταλλαγή απόψεων και προτάσεων 
κατά τη διάρκεια των οποίων ο κ. Συρμαλένιος αναφέρ-
θηκε στους βασικούς άξονες των θέσεων του ΣΥΡΙΖΑ 
σε σχέση με τις μικρές/μικρομεσαίες επιχειρήσεις και 
την επιχειρηματικότητα. Εξέφρασε δε την ικανοποίηση 
του για τις ουσιαστικές δράσεις και πρωτοβουλίες του 
Επιμελητηρίου της οποίες και παρακολουθεί στενά επί 
σειρά ετών, τόσο μέσω της ιδιότητας του ως Νομαρχια-
κός Σύμβουλος Κυκλάδων και Περιφερειακός Σύμβου-
λος Νοτίου Αιγαίου, όσο και μέσω της πιο πρόσφατης 
ιδιότητας του ως Βουλευτής. Επίσης, συζητήθηκαν διά-
φορα θέματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα των 
επιχειρήσεων και όχι μόνο, μερικά εκ των οποίων χρή-
ζουν κοινοβουλευτικής παρέμβασης. 

Ο κ. Ρούσσος ευχαρίστησε θερμά τον κ. Συρμαλένιο 
για τη μακρόχρονη και παραγωγική συνεργασία τους 
και ευχήθηκε για τη συνέχιση του γόνιμου διαλόγου 
τονίζοντας την επιτακτική ανάγκη για στοχευμένες και 
συντονισμένες συνέργειες προς την άμεση ανάκαμψη 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας της περιοχής.

Προτάσεις του 
ΚΤΕΛ

Το ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε. με επιστολές του προς το Λιμε-
νικό Ταμείο, το Δήμο και την Περιφερειακή Ενότητα Πά-
ρου, κάνει γνωστές τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
οι οδηγοί στο δρόμο από και προς Πούντα.

Η επιστολή του ΚΤΕΛ προς το Λιμενικό Ταμείο Πά-
ρου-Αντιπάρου, έχει ως εξής:

«Θέμα: Αναφορά και πρόταση επίλυσης προβλήματος 
κυματισμού στην Πούντα

Ο χειμώνας έρχεται, οι άνεμοι φουντώνουν, τα κύμα-
τα ζωντανεύουν, τα προβλήματα αναζωπυρώνονται και 
όλοι αναμένουν λύσεις σε θέματα που η φύση από μόνη 
της δεν είναι προγραμματισμένη να δώσει.

Αναφερόμαστε στο θέμα που καθημερινά αντιμετω-
πίζουν οι οδηγοί της ΚΤΕΛ Πάρου και κατ’ επέκταση οι 
οδηγοί διαφόρων οχημάτων από την διασταύρωση προς 
Κάμπο Βαγιά έως το ξενοδοχείο Holiday Sun. Οι δυνα-
τοί άνεμοι μετατρέπουν τον κυματισμό της θάλασσας σε 
σωστό εφιάλτη για την ασφαλή διέλευση των παραπά-
νω προς και από Πούντα. Οι συγκεκριμένοι ερχόμενοι 
από Παροικία προς Πούντα επιλέγουν επανειλημμένα 
την αριστερή λωρίδα του δρόμου ώστε να αποφύγουν 
το λούσιμο χωρίς ξέβγαλμα, με άμεσο κίνδυνο ατυχήμα-
τος. Μία σκέψη - πρόταση αντιμετώπισης του προβλή-
ματος είναι να ποντιστούν μακριά από την ακτογραμμή 
κυβόλιθοι σε νοητή γραμμή έτσι ώστε να σχηματιστεί 
ένας ύφαλος όπου ο μεγάλος κυματισμός να εξασθενεί. 
Παρά ταύτα η γνώμη και η πρόταση μελετητών επί του 
θέματος κρίνεται απαραίτητη.

Με την ελπίδα ότι το παρόν θα συζητηθεί και δεν θα 
παρασυρθεί και αυτό από τα κύματα της θάλασσας, πα-
ραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρί-
νηση του προβλήματος».

Η επιστολή του ΚΤΕΛ προς Δήμο και Περιφερειακή 
Ενότητα Πάρου, έχει ως εξής:

«Θέμα: Αίτημα διαπλάτυνσης οδού
Με το παρόν έγγραφο αιτείται η ένταξη της διαπλάτυν-

σης τμήματος δρόμου από Πούντα προς Κάμπο Βουτάκο 
στο τεχνικό πρόγραμμα των φορέων σας λόγω επικιν-
δυνότητας και στενότητας του οδοστρώματος. Σας είχα-
με ξαναστείλει έγγραφο στις 08/01/2010 και το αρμόδιο 
τμήμα του Δήμου μας δήλωσε αναρμοδιότητα αντικειμέ-
νου το επαρχείο δεν μας απάντησε καθόλου.

Πιο συγκεκριμένα, τα λεωφορεία της ΚΤΕΛ Πάρου 
Α.Ε. κατά την εκτέλεση των δρομολογίων Παροικιά - 
Πούντα - Βουτάκο - Αλυκή, προκειμένου να διέλθουν 
την διασταύρωση προς Βαγιά, εισέρχονται στο αντίθετο 
ρεύμα του δρόμου θέτοντας σε κίνδυνο την ασφάλεια 
επιβατών και οχημάτων. Η διαρκή κίνηση των οχημά-
των προς όλες τις κατευθύνσεις, η ύπαρξη διαδοχικών 
στροφών και καλαμιών και ως συνέπεια αυτών η έλλει-
ψη ορατότητα στον οδικό άξονα Παροικιάς Πούντας κα-
θιστούν την παρέμβασή σας «άμεσης προτεραιότητας».

Είμαστε στην διάθεσή σας για περισσότερες πληρο-
φορίες και πιστοποίηση του προβλήματος στη διάρκεια 
εκτέλεσης δρομολογίου».

Δράσεις γυναικών 
Μάρπησσας

O σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, με δελτίο τύπου 
ευχαρίστησε θερμά το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ια-
τρείο Ελληνικού, για την πολύτιμη και σημαντική βοή-
θεια που προσέφεραν στους κατοίκους του νησιού μας.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου «[…] για μια ακόμα φορά 
ο αριθμός των ατόμων (μικρών και μεγάλων) που εξε-
τάστηκαν ήταν πολύ μεγάλος και αποδεικνύει το σοβα-
ρότατο πρόβλημα της δωρεάν υγείας που υπάρχει στο 
νησί μας».

Ακόμα, ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, ευχαρί-
στησε τους ευγενικούς του χορηγούς και την Τοπική 
Κοινότητα Μάρπησσας. Το δελτίο τύπου του συλλόγου 
καταλήγει ως εξής: «[…] Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε 
το ΜΚΙΕ για το φαρμακευτικό υλικό που μας έφεραν. Τα 
φάρμακα θα δοθούν στο γηροκομείο Πάρου, στο Κέντρο 
Υγείας αλλά και σε ευπαθείς ομάδες του νησιού μας. Επί-
σης, τα κουτιά γάλατος που αφορούν παιδιά 6-12 μηνών 
θα δοθούν όπου υπάρχει ανάγκη».

Τέλος, ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, διοργανώ-
νει 12ημερη οδική εκδρομή στον Πόντο και την Κων-
σταντινούπολη. Η αναχώρηση θα γίνει από την Πάρο 
την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου και η επιστροφή την Τρίτη 12 
Νοεμβρίου.

Μελισσοκομία
Στην Πάρο θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Οκτω-

βρίου 2013, σεμινάριο κατάρτισης για ανέργους, εργα-
ζόμενους και αυτοαπασχολούμενους, για τη μελισσο-
κομία.

Τίτλος του σεμιναρίου είναι: «Πρακτική μελισσοκομία. 
Η αύξηση της παραγωγής μελιού με την εφαρμογή του 
μοντέλου των ακραίων όρων (ΜΑΟ)», με εκπαιδευτή 
τον κ. Αλέξανδρο Γκουσιάρη. Το πρόγραμμα του σεμι-
ναρίου έχει ως εξής:

19/10 αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», 
10.00-15:00.

20/10 πρακτική σε μελισσοτροφεία, 10.00-15.00.
Για πληροφορίες και αιτήσεις συμμετοχής οι ενδια-

φερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 
22810-83659. Η διοργάνωση είναι της Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγίου, σε συνεργασία με το ΚΕΚ «Γεννηματάς Α.Ε» 
και τον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλοχος».
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Κάτω τα χέρια 
από το Συντονιστικό

Το Συντονιστικό Φορέων Πάρου-Αντιπάρου, για τον τομέα υγείας, έχει καταφέρει 
να ενώσει τους πολίτες των νησιών μας και ακόμα έχει καταφέρει να φέρει το ζήτημα 
σε πρώτο πλάνο συζητήσεων.

Το Συντονιστικό ξεκίνησε πέρσι το χειμώνα από την ανάγκη πολλών συμπολιτών 
μας που έβλεπαν την κατάσταση με τις συνθήκες που επικρατούσαν στην υγεία να 
χειροτερεύει καθημερινά. (Για την ιστορία και μόνο στα αρχικά βήματά του ήταν και 
ο συμπολίτης μας Γ. Παπανικολάου, που πίστεψε πολύ στην ανάγκη δημιουργίας του 
και σήμερα για προσωπικούς του λόγους ζει στην Αθήνα). 

Ο Φορέας ξεκίνησε τυπικά να παίρνει σάρκα και οστά σε μία συνεδρίαση στην αί-
θουσα του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος». Τη δημιουργία του την αγκάλιασαν 
πολλοί πολίτες των νησιών μας. Το Συντονιστικό δεν έλυσε τα προβλήματα, αλλά κα-
τάφερε να «σπρώξει» τις καταστάσεις και κυρίως, να ενεργοποιήσει ακόμα και αυτούς 
που δεν το είχαν πιστέψει στην αρχή. Χαρακτηριστικές άλλωστε είναι και οι κινήσεις 
δημοτικών συμβούλων που είχαν δηλώσει στην αρχική δημιουργία του Συντονιστι-
κού, πως δεν θέλουν να μετέχουν. Το αποκορύφωμα της δράσης του Συντονιστικού 
ήταν η συγκέντρωση της Αθήνας και η διαδήλωση που ακολούθησε στους δρόμους 
της πρωτεύουσας. Εκείνη την ημέρα πολλά ΜΜΕ με πανελλαδική εμβέλεια είχαν επι-
κεντρώσει τα φώτα τους στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας. Τα φώτα 
έπεσαν, οι κάμερες αποτραβήχτηκαν, αλλά το Συντονιστικό συνέχισε. Χάρη σ’αυτό 
όμως και τις κινητοποιήσεις που έκανε, ήρθαν μερικοί γιατροί με ειδικότητες, έστω 

και με ετήσια σύμβαση, ενώ διορίστηκε και Διοικούσα Επιτροπή στο Κ.Υ. Πάρου.

Η συνέχεια
Αρχικά ο Δήμος της Πάρου κράτησε μία διακριτική στάση απέναντι στο Συντονι-

στικό. Αργότερα και ιδιαίτερα με τη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στην Πα-
ροικιά, πριν τη συγκέντρωση της Αθήνας, ο δήμος ενεργοποιήθηκε και συνείσφερε 
αρκετά.

Οι αρχικές συνεδριάσεις δημιούργησαν κλίμα ευφορίας και κάποιοι πίστεψαν πως 
τα προβλήματα θα λύνονταν μ’ ένα σχεδόν μαγικό τρόπο. Σιγά – σιγά όμως παρατη-
ρήθηκαν και τα πρώτα κρούσματα δυσλειτουργίας του Συντονιστικού, όταν άρχισαν 
να προκαλούνται προστριβές μεταξύ μελών του, ουσιαστικά για άλλα ζητήματα πολι-
τικού χαρακτήρα. Οι συνεδριάσεις άρχισαν να διαρκούν όλο και περισσότερο αναπα-
ράγοντας ουσιαστικά τα ίδια και τα ίδια. Κάπου εκεί, γεννήθηκε και το…

«Μικρό» Συντονιστικό
Το «μικρό» Συντονιστικό, λειτουργεί επισήμως από μία ανάγκη που δημιουργήθηκε 

για να αντιμετωπίζονται θέματα διαδικαστικά και να μην καλούνται συνεχώς οι Φο-
ρείς.
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Τα πράγματα όμως δεν 
εξελίχθηκαν έτσι, όπως λέ-
γουν οι εμπνευστές του. Και 
αυτό διότι τις περισσότε-
ρες φορές τα πάντα απο-
φασίζονται στο «μικρό» 
Συντονιστικό και στη συ-
νέχεια οι αποφάσεις που 
λαμβάνονται έρχονται 
στη λεγόμενη ολομέλεια, 
για να επικυρωθούν. 
Αυτό είναι μία μεγάλη αλή-
θεια, που ουσιαστικά την 
γνωρίζουν όλοι. Απλά και 
για να μη χαλάσει το καλό 
κλίμα όλοι παράβλεπαν τις 
ενέργειες του «μικρού» Συ-
ντονιστικού.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι 
στο λεγόμενο «μικρό» Συ-
ντονιστικό, συμμετέχουν 
10-12 άτομα, που ουσιαστι-
κά αποφασίζουν για τις πε-
ραιτέρω ενέργειες. 

Στο Συντονιστικό, που 
ουσιαστικά μονοπωλεί το 
πολιτικό ενδιαφέρον τους 
τελευταίους μήνες στην 
Πάρο, άρχισαν στη συνέχεια 
να συμμετέχουν και πολλοί, 
που αρχικά δεν είχαν καμία συμμετοχή. Αυτό, δεν είναι βέβαια κακό. Κακό είναι πως 
μερικοί απ’ αυτούς κατάλαβαν ότι πιθανά θα έχουν και πολιτικά οφέλη απ’ όλη αυτή 
τη δράση προκειμένου να υπερασπίζουν τις πολιτικές τους απόψεις ή ακόμα και να 
θέλουν να ξεκαθαρίσουν μέσα στις συνεδριάσεις και θέματα που έχουν να κάνουν με 
τους δημοτικούς συνδυασμούς ή και τα εσωτερικά τους. Παραδείγματα, ουκ ολίγα.

Το «μπλέξιμο»
Το Συντονιστικό επίσημα αποτελείται από μέλη που εκπροσωπούν φορείς και με 

τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του αποφασίζουν για τις ενέργειες του Φορέα. Αυτό, 
στην ουσία δεν ισχύει!

Επειδή, στην Ελλάδα είσαι ό,τι δηλώσεις, ισχύει το ίδιο και για το Συντονιστικό. 
Υπάρχουν άτομα δηλαδή που μετέχουν με ψήφο -όταν αυτή απαιτείται- για κάποια 
απόφαση που θα ληφθεί, που κανείς δεν γνωρίζει αν εκπροσωπούν σύλλογο, 
αν υπάρχει ο σύλλογος που λέγουν ότι εκπροσωπούν κλπ. Πιο τραγελαφικό 
είναι πως σε δύο ψηφοφορίες που έχει παρευρεθεί η εφημερίδα μας, είδαμε το εξής 
παράδοξο. Στη ψηφοφορία δεν ψηφίζει με μία ψήφο κάθε σύλλογος, αλλά όποιος εί-
ναι εκεί. Έτσι, υπάρχουν φορείς που δίνουν το παρόν με 3-4 μέλη και ψηφίζουν όλοι! 
Σημειώνουμε προς άρση κάθε παρεξήγησης ότι είναι κατανοητό να λαμβάνει το 
λόγο κάθε πολίτης από τη στιγμή που ενδιαφέρεται για το θέμα και θέλει να βοηθήσει, 
αλλά θεωρούμε απαράδεκτο σε θέματα ψηφοφορίας να ψηφίζουν όλοι όσοι είναι πα-
ρόντες και όχι οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, που είναι οι εκπρόσωποι Φορέων. Ο κάθε πο-
λίτης ουσιαστικά ψηφίζει μέσω του Φορέα του και των αποφάσεων που λαμβάνονται 
σ’ αυτόν. Αν λοιπόν κάποιοι διαφωνούν μ’ αυτό, τότε, αντί για Συντονιστικό Φορέων, 
να δημιουργήσουμε μία λαϊκή επιτροπή.

Το άλλο μεγάλο λάθος που έχει οδηγήσει σε άλλες τραγελαφικές καταστάσεις είναι 
η ιστορία με την έλλειψη γραμματείας και της καταγραφής πρακτικών. Δίνουμε ένα 
παράδειγμα για να κατανοήσουν όλοι πόσο πολύ επηρεάζεται το επιθυμητό αποτέλε-
σμα που θέλουν όλοι, από την έλλειψη πρακτικών στις συνεδριάσεις. Σε συνεδρίαση 
του «μικρού» Συντονιστικού, αποφασίστηκε μέλος του να φέρει στην επόμενη συνε-
δρίαση μία επιστολή που θα γράψει, ώστε αυτή να σταλεί στον υπουργό υγείας. Στην 
επόμενη συνεδρίαση εμφανίστηκαν τρεις επιστολές! Εις εκ των συμμετεχόντων στη 
συνεδρίαση δηλώνει στη συνέχεια: «είχαμε πει σε τρία άτομα να συντάξουν μία επι-
στολή». Τελικά, οι τρεις επιστολές γίνονται μία με κοπτοραπτική (πάρε από τον έναν 
μία καλή πρόταση, πάρε και από τον άλλον μία παράγραφο κλπ.). Έτσι, η επιστολή 
βγαίνει δίχως κανείς να μπορεί να καταλάβει το νόημά της και τη φιλοσοφία της.

Το Περιφερειακό
Το μεγάλο «μπαμ» της ασυνεννοησίας ήρθε πριν λίγες μέρες και συγκεκριμένα στη 

συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Νοτίου Αιγαίου, που πραγματοποιήθη-
κε στην Πάρο. Μεταξύ των θεμάτων προς συζήτηση ήταν και τα θέματα υγείας σε 
Πάρο και Αντίπαρο.

Δίχως καμία εξουσιοδότηση, δίχως καμία συνεννόηση, μέλος του λεγόμενου «μι-
κρού» Συντονιστικού, αναλαμβάνει να είναι ο εισηγητής. Ο εισηγητής όμως δεν ενη-
μερώνει κανέναν. Ούτε καν τους Δημάρχους Πάρου και Αντιπάρου (Βλαχογιάννης, 
Λεβεντάκης), που εκ βάθρου του προεδρείου τον ακούσανε για πρώτη φορά να κάνει 
αναφορές για θέματα που δεν γνώριζαν! Ο εισηγητής, μόλις δυο μέρες πριν τη συνε-
δρίαση του Συντονιστικού (δηλαδή το Σαββατοκύριακο), ισχυρίζεται πως έστειλε την 
εισήγησή του και σε άλλα μέλη του Φορέων, πιθανά και στους δημάρχους… Μόνο, 
που η εισήγησή του είχε κατατεθεί μέρες πριν στο προεδρείο της Περιφέρειας Νο-

τίου Αιγαίου. Εκτός αυτού 
ο εισηγητής ξέχασε και κάτι 
πολύ βασικότερο στην εισή-
γηση που κατέθεσε. Δηλα-
δή, το ομόφωνο ψήφισμα 
για τα θέματα υγείας του 
δημοτικού συμβουλίου Πά-
ρου, που ήταν αποτέλεσμα 
διεργασίας των μελών του 
Συντονιστικού.

Μεταξύ των άλλων ο ει-
σηγητής διατύπωσε την 
άποψη –που δεν είχε τεθεί 
ποτέ στο Συντονιστικό- για 
τη στάθμευση ενός ελικο-
πτέρου σε νησί των Κυκλά-
δων για να κάνει διακομι-
δές. Σημειώνουμε, πως το 
ίδιο χρονικό διάστημα που ο 
εισηγητής έλεγε τις απόψεις 
περί ελικοπτέρου, το Βελέ-
ντζειο Ίδρυμα υπέγραφε 
σύμβαση με εταιρεία για 
την πρόσληψη γιατρού 
για το υγειονομικό αερο-
σκάφος της Πάρου. Εκτός 
αυτού, όταν ο εισηγητής 
ήθελε ένα ελικόπτερο… σε 
νησί των Κυκλάδων, δεν 

είχε τη γνώση ή την πονηριά να προτείνει την Πάρο, που είναι το κεντρικότερο νησί 
στο Νομό μας και ακόμα δεν γνώριζε ότι το αεροδρόμιο του νησιού μας έχει 24ώρη 
επιχειρησιακή ετοιμότητα, παρέχει στάθμευση στο πτητικό μέσο σε υπόστεγο με εξο-
πλισμό, ενόργανη διαδικασία προσέγγισης για πτήσεις μέρα και νύχτα, ακόμα και με 
κακές καιρικές συνθήκες και πολλά ακόμα πράγματα. Δεν γνώριζε καν πως το υγει-
ονομικό αεροσκάφος του Βελεντζείου Ιδρύματος, θέλει μόνο μισή ώρα από Πάρο 
για Αθήνα με το 1/5 του κόστους από ένα ελικόπτερο, για την ίδια διαδρομή. Και όλα 
αυτά, τη στιγμή που η Πολεμική Αεροπορία -που εξυπηρετεί το πτητικό σκέλος του 
ΕΚΑΒ για τις αεροδιακομιδές- τις περισσότερες φορές δεν έχει διαθέσιμο ελικόπτερο 
από τη βάση της Ελευσίνας. Θα δέσμευε όμως ένα ελικόπτερο για να σταθμεύει στις 
Κυκλάδες. Τόσο σοβαρότητα είχαν οι προτάσεις περί ελικοπτέρου και τόσο οικονο-
μοτεχνική μελέτη…

Αφήνουμε δε τις προσωπικές του απόψεις περί νησιωτικότητας, από τη στιγμή που 
όλοι γνωρίζουμε πως τα σημερινά προβλήματα της χώρας είναι αποτέλεσμα συγκε-
κριμένω πολιτικών αποφάσεων τόσο της Ε.Ε. όσο και της εφαρμογής των μνημονίων. 
Επιλογή των συγκυβερνήσεων της χώρας μας και όχι γιατί λειτουργεί με λανθασμένο 
τρόπο η Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν αναγνωρίζει τη νησιωτικότητα…

Το σταύρωμα της Συσπείρωσης 
Πράγματα και καταστάσεις που είναι γνωστές στην Πάρο για τη λειτουργία του «μι-

κρού» ιδιαίτερα Συντονιστικού, τα δημοσιοποίησε με άλλα λόγια η επικεφαλής της 
Λαϊκής Συσπείρωσης Νοτίου Αιγαίου, κ. Λ. Καφαντάρη, στη συνεδρίαση του Περιφε-
ρειακού Συμβουλίου.

Πολλοί, με πρώτο – πρώτο τον κ. εισηγητή, έσπευσαν να στήσουν στα τρία μέτρα 
την κ. Καφαντάρη, διότι ουσιαστικά δημοσιοποίησε κάτι που γνώριζαν όλοι. Ότι δηλα-
δή, ο εισηγητής εκφράζει τις προσωπικές του απόψεις και όχι του Συντονιστικού. Και 
φυσικά, πως η ουσία είναι το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου και όχι τα 
φληναφήματα περί ελικοπτέρων. 

Το θέμα έγινε πολύ χειρότερο, όταν άλλοι ζήτησαν οι εκπρόσωποι των παρατάξεων 
να μη συμμετέχουν στη γραμματεία του Συντονιστικού. Λες και οι εκπρόσωποι των 
παρατάξεων δεν αποτελούν έκφραση πολιτών που τους ψήφισε, αλλά είναι λεπροί 
και πρέπει να απομονωθούν…

Οι προτάσεις της Φ.τΠ.
Η εφημερίδα μας από την πρώτη στιγμή στήριξε το Συντονιστικό Φορέων και αυτό 

θα συνεχίζει να κάνει. Πιστεύουμε στην αποτελεσματικότητα που μπορούν να έχουν 
οι Φορείς, πιστεύουμε στις δυνατότητες του Παριανού πολίτη.

Ως εφημερίδα με άποψη πιστεύουμε ότι πρέπει το Συντονιστικό να λειτουργήσει 
ελεύθερα, δημοκρατικά, με όλους όσοι θέλουν να συμμετέχουν. Για την καλύτερη 
λειτουργία του σημειώνουμε τις δικές μας προτάσεις:

1. Συνεδριάσεις ανοιχτές για όλους τους πολίτες με δικαίωμα λόγου. Όχι 
στη λειτουργία «μικρού» και μεγάλου Συντονιστικού, που υποβιβάζει την πλειοψηφία 
των Φορέων.

2. Εκλογή 3μελούς ή 5μελούς Γραμματείας μετά από μυστική ψηφοφορία.
3. Ο κάθε φορέας να δημοσιοποιήσει τους εκπροσώπους του, όπως έκανε 

αρχικά ο εμπορικός σύλλογος και πριν λίγες μέρες και ο σύλλογος ενοικιαζομένων 
δωματίων «Μαντώ Μαυρογένους».

4. Ο κάθε φορέας-σύλλογος, να έχει δικαίωμα μίας ψήφου, ώστε να είναι ισότιμοι 
όλοι.
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Βόλεϊ ΑΟΠ
Για τέταρτη συνεχή χρονιά συνε-

χίζουμε την προσπάθεια στο τμήμα 
βόλεϊ του ΑΟ ΠΑΡΟΥ, όπως βέβαια 
και στα υπόλοιπα τμήματα του συλ-
λόγου, με την ευχή όλων μας που 
αγαπάμε τα παιδιά και τον αθλητισμό, 
η προσπάθεια να πάει ακόμα πιο μα-
κριά με την στήριξη όλων σας φυσικά. 
Θέλω να ευχαριστήσω όλους, όσοι 
αγωνίζονται μαζί μας και είναι κο-

ντά μας, με την ελπίδα να γίνουν ακόμη περισσότεροι.
Αυτή η χρονιά είναι η δεύτερη στο πρωτάθλημα Κυκλά-
δων με δύο ομάδες, όπως και πέρυσι, κορασίδων και 
γυναικών, αντί νεανίδων που είχαμε την προηγούμενη 
χρονιά, λόγω αναχώρησης πολλών παιδιών για σπου-
δές (τους ευχόμαστε ότι καλύτερο στη ζωή τους).

Το τμήμα γυναικών θα απορροφήσει και κάποια παι-
διά που δεν μπορούν να παίζουν σε άλλο τμήμα και φυ-
σικά ένα μεγάλο κίνητρο για τα μικρότερα κορίτσια που 
έρχονται από τις μικρότερες κατηγορίες. Φέτος, θα λει-
τουργήσουν τμήματα για όλες τις ηλικίες, παιδιά δημο-
τικού έως πρώτη γυμνασίου-τμήμα παγκορασίδων και 
όπως είπαμε τμήμα γυναικών και κορασίδων. Επίσης, 
αν υπάρχει ικανοποιητικός παιδιών έως τετάρτη δημο-
τικού θα λειτουργήσει και τμήμα mini.

Τα προβλήματα βέβαια τα ξέρουμε και προσπαθούμε 
να τα βελτιώσουμε, όπως για παράδειγμα πρέπει να βρε-
θεί αίθουσα για προπονήσεις σε περίπτωση που ο και-
ρός δεν βοηθά στο ανοικτό, ο θεός να το κάνει, γήπεδο!
Με την ευκαιρία να γράψω, ότι η Παροικιά, η πρωτεύου-
σα του νησιού, δεν έχει ούτε ένα ανοικτό γήπεδο για να 
γίνει έστω ένας αγώνας παιδικού μπάσκετ η βόλεϊ και 
να αποφύγουμε κάποια έξοδα. Γι’ αυτό λοιπόν έχουμε 
απευθυνθεί στην σχολική επιτροπή και στην διεύθυνση 
του ΕΠΑΛ, μήπως υπάρχει τρόπος να χρησιμοποιήσου-
με την αίθουσα του ΕΠΑΛ, για κάποιες μόνο δύσκολες 
μέρες.

Επανέρχομαι, λέγοντας ότι όλοι πρέπει μαζί να προ-
σπαθήσουμε για το κλειστό γυμναστήριο, το οποίο θα 
φέρει όλα τα παιδιά στον αθλητισμό (στην Τήνο τελειώ-
νει, μόνο εμείς μείναμε!!!). Ελπίζουμε σύντομα να έχου-
με κάποια καλά νέα από τις ενέργειες του Δήμου προς 
αυτή την κατεύθυνση και φυσικά, όχι άλλα λόγια από 
όλους μαζί... ΦΤΑΝΕΙ!

Θέλω, τελειώνοντας, να ευχαριστήσω τις προπονή-
τριες Λαμπρινή Βαλαβάνη, των παγκορασίδων, Μαρία 
Λαχταρίδου, των κορασίδων και τον Φώτη Σκιαδά, των 
γυναικών, που προσφέρουν πάρα πολλά και βοηθούν 
στο έργο μας. Επίσης, τα παιδιά για την μεγάλη προσπά-
θεια που κάνουν να είναι κοντά μας και φέτος.

ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
αντιπρόεδρος ΑΟ ΠΑΡΟΥ-υπεύθυνος τμήματος βόλεϊ

Αντιφασιστική
συγκέντρωση

Την περασμένη Κυριακή 6 Οκτωβρίου, πραγ-
ματοποιήθηκε στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής, 
Παροικιάς, αντιφασιστική εκδήλωση. Την εκ-
δήλωση οργάνωσε η Αντιφασιστική Πρωτο-
βουλία Πάρου, ενώ κάλεσμα απεύθυνε και η 
Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου.

Στην εκδήλωση ακούστηκαν τραγούδια από 
νέους του νησιού μας και έγινε προβολή ντοκι-
μαντέρ με τίτλο: «Ιστορίες για ακραίους». 

Τέλος, ο κ. Μ. Ισιγώνης, ανέγνωσε το παρα-
κάτω μήνυμα του κ. Μ. Γλέζου:

«Φίλες και φίλοι, Παριανές και Παριανοί
Σε λίγες ημέρες, στις 12 Οκτωβρίου, συ-

μπληρώνονται 69 χρόνια από την ημέρα που οι 
Ναζί έφευγαν από την Αθήνα. Ήταν η ημέρα της 
απελευθέρωσης, ήταν η ημέρα που εκατοντά-
δες χιλιάδες πολίτες της Αθήνας βγήκαν στους 
δρόμους κρατώντας σημαίες της Ελλάδας, των 
συμμάχων, της Αντίστασης. Πιστεύαμε τότε ότι 

ο Φασισμός, που αιματοκύλισε την Ευρώπη, 
αφήνοντας νεκρούς, στο βάρβαρο πέρασμά του 
30 εκ. Ευρωπαίους πολίτες, δεν θα ξανασήκω-
νε κεφάλι. Δυστυχώς κάναμε λάθος. Ξαναείδα-
με το αποκρουστικό το πρόσωπο ξανά και ξανά.

Το νοιώσαμε στην επταετία της χούντας. Και 
όταν τα εγκλήματά τους, η προδοσία τους στην 
Κύπρο, και ο αντιδικτατορικός αγώνας τους 
έστειλε στον Κορυδαλλό, είπαμε πάλι «Ποτέ 
ξανά Φασισμός».

Και τώρα, τριάντα εννιά χρόνια μετά και πάλι 
είμαστε μπροστά στην αποκρουστική όψη του 
φασισμού που κλωτσάει με την μπότα του την 
πόρτα μας. Η νεολαία της Πάρου, έχει ήδη απο-
δείξει ότι δεν σκοπεύει να παραχωρήσει σπιθα-
μή από την ελεύθερη σκέψη, ότι θα αγωνιστεί 
και θα είναι στην πρωτοπορία του τόπου, ότι θα 
σταθεί εμπόδιο στα σχέδια των νοσταλγών του 
Χίτλερ, του Μουσολίνι και των Waff en SS. Όλος 
ο Παριανός λαός, πρέπει την οργή του και πά-
θος του, να τα μετατρέψει σε μια πορεία πολιτι-
κή, που θα δώσει ελπίδα και διέξοδο.

Χαιρετίζω την σημερινή σας εκδήλωση και 
φωνάζω μαζί σας «Ποτέ ξανά Φασισμός».

Το ΕΚΑΒ στην 
Πάρο

Η διοίκηση του ΕΚΑΒ (Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοή-
θειας), συνεχίζοντας την προσπάθεια ανεύρεσης λύσε-
ων σχετικά με τις στεγαστικές ανάγκες των τομέων του 
ανά την Ελλάδα, πραγματοποίησε τις ανάλογες επαφές 
με τον Δήμαρχο κ. Χρ. Βλαχογιάννη και τον Επιστημονι-
κό Διευθυντή του Κ.Υ Πάρου.

Συγκεκριμένα, στις 25 Σεπτεμβρίου 2013, ο Διευθυ-
ντής του Τομέα Πάρου, του Παραρτήματος του Ε.Κ.Α.Β. 
της Μυτιλήνης, κ. Τσανικλίδης Μανώλης, με τον Υπεύ-
θυνο του Τομέα της Πάρου, κ. Μιχαλάτο Παναγιώτη, 
πραγματοποίησε συνάντηση με τον Δήμαρχο Πάρου κ. 
Χρ.  Βλαχογιάννη, ώστε να εξετασθούν οι από κοινού 
λύσεις σχετικά με την πλήρη στέγαση του τομέα στο 
νησί.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που διένειμε το ΕΚΑΒ: «Ο 

δήμαρχος, κ. Βλαχογιάννης Χρήστος, αναγνωρίζοντας 
την προσφορά του Ε.Κ.Α.Β. στην εξειδικευμένη επεί-
γουσα προνοσοκομειακή φροντίδα τόσο για τους πολίτες 
όσο και για τους επισκέπτες της Πάρου, υποσχέθηκε να 
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια τόσο για την ανεύ-
ρεση άμεσης λύσης σχετικά με τη στέγαση του Ε.Κ.Α.Β. 
στο νησί, όσο και για την παροχή του ανάλογου εξοπλι-
σμού ώστε να υπάρξει η δυνατότητα σωστής λειτουργίας 
του διοικητικού τμήματος του τομέα. Επιβεβαιώνοντας 
το κλίμα καλής συνεργασίας των δύο πλευρών, ο Δή-
μαρχος Πάρου επιβεβαίωσε στον κ. Τσανικλίδη πως θα 
μεριμνήσει για την ανεύρεση λύσης για τη δωρεάν δι-
αμονή και διατροφή των διασωστών του Ε.Κ.Α.Β. που 
προσέρχονται στην Πάρο, κατά τους καλοκαιρινούς μή-
νες, προς ενίσχυση του Τομέα.

Στο πλαίσιο της προαναφερόμενης επίσκεψης, ο κ. 
Τσανικλίδης συναντήθηκε και με τον Διευθυντή του 
Κέντρου Υγείας Πάρου κ. Παναρίτη Βασίλη, ο οποίος 
αναγνωρίζοντας το πρόβλημα στέγασης του Ε.Κ.Α.Β. 
στο νησί, ανέλαβε την ευθύνη να θέσει το ζήτημα στην 
επόμενη συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής του Κέ-
ντρου Υγείας».

Βυζαντινή 
μουσική

Από το Ιερό Προσκύνημα Εκα-
τονταπυλιανής ανακοινώθηκε πως 
θα ξεκινήσουν μαθήματα Βυζαντι-
νής μουσικής.

Τα μαθήματα θα γίνονται σε αί-
θουσα του Ιερού Προσκυνήματος 
από τους δύο ιερείς - διπλωμα-
τούχους Βυζαντινής Μουσικής 
της Πάρου, π. Εμμανουήλ και π. 
Νεκτάριο, μια φορά την εβδομάδα 
και μπορούν να τα παρακολουθή-
σουν μικροί και μεγάλοι απόφοιτοι 
τουλάχιστον του Δημοτικού.

Ο αγιασμός και η έναρξη των 
μαθημάτων θα πραγματοποιηθεί 
την Κυριακή 13/10/2013 και ώρα 
19.00 στην αίθουσα τελετών του 
Ιερού Προσκυνήματος. Οι ενδια-
φερόμενοι για εγγραφές και περισ-

σότερες πληροφορίες μπορούν να 
καλούν τη γραμματεία του Ιερού 
Προσκυνήματος, στο τηλέφωνο 
22840-21243 και τον π. Εμμανου-
ήλ στο γραφείο του Ιερού Ναού της 
Ζωοδόχου Πηγής Παροικίας στο 
τηλέφωνο 22840-21203.

Η ανακοίνωση του Ιερού Προ-
σκυνήματος καταλήγει: «[…] Η 
Βυζαντινή Μουσική δεν μας δίνει 
μόνον γνώσεις και εφόδια μελλο-
ντικά αλλά διαμορφώνει και χαρα-
κτήρες γι’ αυτό και πρέπει να προ-
τρέψουμε τα παιδιά μας να μάθουν 
να ψάλλουν και να ασχολούνται 
από μικρά με τη μουσική. Καλού-
με όλους - αλλά κυρίως εσάς τους 
νέους και τις νέες, που αγαπάτε την 
εθνική μουσική μας παράδοση - να 
πυκνώσετε το μαθητικό δυναμι-
κό της σχολής μας, συμβάλλοντας 
στην ανανέωση των στελεχών των 
Ενοριών μας και στην ανάπτυξη της 
τέχνης του Ρωμανού του Μελωδού 
και του Ιωάννου του Δαμασκηνού».
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Σσστ, η Πάρος 
κοιμάται…

Στη διπλανή στήλη θα διαβά-
σετε την κραυγή αγωνίας –γι’ 
ακόμα μία φορά- των Συνεται-
ριστών. Δεν ξέρω πόσοι έχετε 
το χάρισμα να διαβάζετε πίσω 
από τις λέξεις. Όσοι έχετε αυτό 
το χάρισμα, πρέπει να έχετε κα-
ταλάβει πως ουσιαστικά ο Συνε-
ταιρισμός πεθαίνει.

Με κάποιες ακόμα σκόρπιες κουβέντες, από εδώ 
και από εκεί, έχω καταλάβει πως το θέμα δεν «περ-
πατάει» με τίποτα. Για να το κάνω πιο λιανά οι γρα-
φειοκράτες έχουν γράψει στα παλαιότερα των υπο-
δημάτων τους την υπόθεση και μας έχουν και πάλι 
στο περίμενε. 

Τίποτα δεν δείχνει, ότι βρισκόμαστε έστω και ένα 
εκατοστό πιο μπροστά, από τότε που μας έλεγαν για 
δεσμεύσεις και μας έδιναν υποσχέσεις για επίλυση 
του θέματος. Θα θυμίσω και κάτι άλλο. Ο Συνεται-
ρισμός θα πεθάνει λόγω έλλειψης ρευστότητας και 
θα είναι η μοναδική επιχείρηση στην Ελλάδα, που θα 
κλείσει λόγω οικονομικών προβλημάτων, ενώ έχει 
ακίνητη περιουσία εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα, ο 
Συνεταιρισμός συνεχίζει να δουλεύει με τα ψέματα 
κυριολεκτικά. Από την άλλη, απέναντί μας, έχουμε 
τους καρεκλοκενταύρους της σημερινής υπό εκ-
καθάριση Αγροτικής Τράπεζας. Τα είχα γράψει προ 
μηνών και κάποιοι αναγνώστες διαφώνησαν, επειδή, 
υποστήριζα πως οι τύποι που έχουν αναλάβει το τμή-
μα της υπό εκκαθάριση Αγροτικής Τράπεζας, θα το 
τραβήξουν όσο πάει για να έχουν δουλειά… Λοιπόν, 
δεν έχω τη διάθεση να μπω και πάλι στις αναλύσεις 
για να εξηγώ την ουσία της υπόθεσης. «Τηλεγραφικά» 
θα πω, πως κάποτε συνάψαμε ένα δάνειο, πως αυτό 
το έχουμε χρυσοπληρώσει, πως μας ζητούν ακόμα 
τα Άρτα και τα Γιάννενα, και στη συνέχεια αφού, μας 
δέσμευσαν την περιουσία μας, τους είπαμε «απο-
φασίστε τι θέλετε να πάρετε από τα ακίνητα, ώστε να 
μπορέσουμε να αναπτυχθούμε κανονικότατα με τα 
υπόλοιπα ακίνητα που έχουμε». Αυτή είναι η ουσία 
του προβλήματος. Αντί αυτού, έχουμε σήμερα την 
κατάσταση που ξέρετε όλοι. Χρωστάμε παντού, κα-
θώς μας έχουν δεσμεύσει τα πάντα και το πλοίο είναι 
ακυβέρνητο με βάρκα την ελπίδα, στην οποία πατούν 
όλοι οι πολιτικοί –ιδιαίτερα των Κυκλάδων-, μιας και 
στον ΑΣ Πάρου παραείναι ευγενικοί και πιστεύουν 
πως άμα τους «λιβανίζουν» μπορεί να υπάρχει εξέ-
λιξη! Είμαι έτοιμος να πως και άλλα «χοντρά», αλλά 
αυτοδεσμεύομαι πάλι –τη μεγαλύτερη λογοκρισία 
στη Φ.τΠ. την κάνω μόνο στον εαυτό μου τελικά…-. 

Να έρθουμε όμως και σε κάτι άλλο, μιας και μου 
έχουν ανάψει τα λαμπάκια κανονικά… Έχω δει δεκά-
δες μηνύματα συμπαράστασης και συγκεντρώσεις 
για τα θέματα υγείας, για τα θέματα παιδείας κλπ. Όλα 
αυτά είναι ολόσωστα και η Φ.τΠ. τα έχει «σπρώξει» 
επικοινωνιακά με κάθε τρόπο, τα θέματα στην εφη-
μερίδα. Αυτόν το έρμο τον Αγροτικό Συνεταιρισμό, 
ποιος επιτέλους θα του συμπαρασταθεί; Που είσα-
στε βρε συμπολίτες μου. Που; Πιστεύετε πως δεν 
σας αφορά η υπόθεση; Είσαστε σίγουροι εσείς π.χ. οι 
ασχολούμενοι με τα θέματα τουρισμού ότι δεν σας 
αφορά το θέμα; Να περάσω μήπως και στους υπό-
λοιπους συμπολίτες μου που πιστεύουν ότι δεν τους 
αφορά το ζήτημα, π.χ. στο Συντονιστικό; Άσε, ξέφυγα 
σήμερα και θα γίνω και πάλι «κακός» στην ευνομού-
μενη και μακάρια τον ύπνο Παριανή κοινωνία…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Αιγοπρόβατα
Σύμφωνα με τη διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και 

κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Πάρου οι φε-
τινές δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβάτων 
για την πληρωμή των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, 
έγιναν και με τα νέου τύπου μητρώα .

Στο μητρώο της κάθε εκμετάλλευσης αναγράφεται η 
ατομική σήμανση όλων των αιγοπροβάτων, οι  μεταβο-
λές (ημερομηνία γέννησης, εισόδου, εξόδου, θανάτου, 
σφαγής, πώλησης κλπ.), η εκμετάλλευση προέλευσης 
για αγορά, η εκμετάλλευση προορισμού για πώληση, 
το σφαγείο προορισμού και οι αντίστοιχες ημερομηνίες 
κινήσεως.

Επίσης, αναγράφεται η προμήθεια ενωτίων για νέες 
γεννήσεις ή για αντικατάσταση απολεσθέντων. Όλα τα 
αιγοπρόβατα θα πρέπει να φέρουν σήμανση με ένα 
ενώτιο συμβατικού τύπου 1 (όπως τα παλιά ενώτια 
που ήδη έχουν οι ιδιοκτήτες αιγοπροβάτων) στο αρι-

στερό αυτί και ή ένα ενώτιο ηλεκτρονικού τύπου στο 
δεξιό αυτί ή ένα ηλεκτρονικό ενδοστομαχικό βώλο. Η 
σήμανση όλων των αιγοπροβάτων και η συμπλήρωση 
του μητρώου είναι υποχρεωτική και είναι υποχρέωση 
και ευθύνη του κάθε παραγωγού να την τηρεί. 

Στους ελέγχους που θα γίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 
και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, θα ελέγχεται τόσο η ύπαρξη των ενω-
τίων στα αιγοπρόβατα (ηλεκτρονικών και συμβατικών) 
όσο και η ορθή συμπλήρωση  του μητρώου. Κατόπιν 
τούτων παρακαλούνται όλοι οι κάτοχοι εκμεταλλεύ-
σεων αιγοπροβάτων να περάσουν από το γραφείο της 
υπηρεσίας μέχρι τις 15/11/2013 τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρα 09:00 – 13:00 για να παραλάβουν το νέου τύ-
που μητρώο τους και να κάνουν αίτηση παραγγελίας 
ενωτίων τα οποία θα πρέπει να τοποθετήσουν άμεσα 
στα ζώα τους.

Τέλος, στους φακέλους που έχουν παραλάβει ταχυ-
δρομικά οι δικαιούχοι επισυνάπτεται ενημερωτικό φυλ-
λάδιο του Υπουργείου για πληρέστερη ενημέρωση.

Παρέμβαση
Συνεταιρισμού

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου, κ. 
Ν. Τσιγώνιας, κατά τη διάρκεια του Περιφερειακού Συμ-
βουλίου Νοτίου Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε στην 
Πάρο, έκανε παρέμβαση για τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι αγρότες της Πάρου.

Κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του ο κ. Ν. Τσιγώνι-
ας, μεταξύ άλλων είπε:

«Η οικονομική κρίση αναγκάζει όλους μας και ιδι-
αίτερα την Περιφέρεια να επανασχεδιάσει το μοντέλο 
ανάπτυξης των νησιών μας, να θέσει τις βάσεις και τους 
πυλώνες για την επιβίωση και την πρόοδο των κατοί-
κων, των ακριτών αυτών, που έταξαν τον εαυτό τους 
στην ύπαρξη αυτού του τόπου και ταυτίζουν την μοίρα 
τους και το μέλλον των παιδιών τους με το αύριο και την 
πρόοδο του.

Έχω τη γνώμη ότι σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, ο ρόλος 
της Τ.Α. είναι κρίσιμος. Σήμερα που το Κράτος των Αθη-
νών καταρρέει με πάταγο, συμπαρασύροντας το σύνολο 
της κοινωνίας, θα πρέπει να αναληφθούν πρωτοβου-
λίες από μέρους σας για την κάλυψη του ελλείμματος 
συνοχής και σχεδιασμού που προκαλεί η διαλυτική και 
αναποτελεσματική λειτουργία της κεντρικής διοίκησης 
τα τελευταία δύο τουλάχιστον χρόνια. Τις προηγούμενες 
δεκαετίες το δόγμα της αυτορυθμιζόμενης κοινωνίας 
είχε επιτρέψει στο πολιτικό καφενείο να συντηρείται με 
όρους λάιφ – στάιλ μέσα από τον εικονικό κόσμο των 
τηλεοπτικών παραθύρων.

Τα δύο τελευταία όμως χρόνια το πολιτικό προσωπικό 
υπό την πίεση «αναγκαίων μεταρρυθμίσεων» επιχείρη-
σε να παράξει πολιτική κάτω από υποδείξεις εξωελλα-
δικών κέντρων. Μη έχοντας άλλη επιλογή και χωρίς να 
έχει τις απαραίτητες ικανότητες, τη γνώση και την εμπει-
ρία, προέβη στο απονενοημένο εγχείρημα με τα γνωστά 
σε όλους μας καταστροφικά αποτελέσματα. Η μία «με-
ταρρύθμιση» μετά την άλλη στα οικονομικά – φορολο-
γικά, στα πολεοδομικά, στα συνεταιριστικά, στην αυτο-
διοίκηση, στην παιδεία, στην υγεία και σε κάθε ζωτικό 
κοινωνικό χώρο μετατρέπεται γρήγορα σε απορρύθμιση 
με κοινά χαρακτηριστικά την πολυπλοκότητα των διαδι-
κασιών, την κακονομία, την αύξηση της γραφειοκρατίας 
και εντέλει το απόλυτο μπλοκάρισμα κάθε παραγωγικής 
δραστηριότητας.

Τυπικό παράδειγµα και θύµα του παραλογισµού 
των αποφάσεων της κεντρικής εξουσίας είναι η 
πρώην ΕΑΣ ΠΑΡΟΥ και σηµερινός Α.Σ. Πάρου που 
εξακολουθεί να παραµένει δέσµιος της γραφειο-
κρατίας και της αναποτελεσµατικότητας των σωτή-

ριων σε εισαγωγικά λύσεων που σκαρφίζονται οι 
µανδαρίνοι των Αθηνών. 

Παρόλο που οι Παριανοί αγρότες είχαν σχεδιάσει και 
συμφωνήσει τους τρόπους για την συντονισμένη συ-
νεταιριστική τους δράση στην νέα πραγματικότητα που 
διαμορφώνεται στον αγροτική παραγωγή της Πάρου 
και ήταν έτοιμοι να τους υλοποιήσουν τον Οκτώβριο του 
2011, σήμερα Οκτώβριος του 2013, είµαστε στο ση-
µείο µηδέν µε θολό ορίζοντα για την λύση αυτή και 
µε τεράστια προβλήµατα να συσσωρεύονται και να 
υπονοµεύουν το αύριο αν και εφ’ όσον δοθεί λύση.

Θα ήταν άδικο και μεροληπτικό από μέρους μας να 
μην ευχαριστήσουμε και αναγνωρίσουμε τις προσπά-
θειες που κατέβαλαν τόσο όλοι οι βουλευτές του Νομού 
Κυκλάδων, αλλά και ο κ. Περιφερειάρχης Γιάννης Μα-
χαιρίδης και ο Αντιπεριφερειάρχης του αγροτικού τομέα 
Αντώνης Χατζηιωάνου, οι περιφερειακοί σύμβουλοι της 
Πάρου, ο αντιπεριφερειάρχης Γιώργος Πουσσαίος και ο 
δήμος της Πάρου, αλλά δυστυχώς το φως στην άκρη 
του τούνελ είναι πολύ αµυδρό και οι αντοχές µας 
ελάχιστες. Οι συνεταιριστικές δομές είναι ο βασικός 
άξονας αγροτικής λειτουργίας για έναν αιώνα. Η κατάρ-
γησή τους δε μπορεί να γίνει ελαφρά τη καρδία στο όνο-
μα δάνειων οραμάτων και πυροτεχνημάτων του τύπου 
αγροτικά δημοπρατήρια, τοπικά καλάθια και clusters 
επιχειρήσεων ή οτιδήποτε άλλο υιοθετεί επιπόλαια ο 
κάθε  υπουργός μετά από μια ημερίδα ή ένα εκπαιδευ-
τικό ταξίδι.

Η τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να έχει ανοιχτά τα 
αυτιά της σε κάθε προοδευτική πρόταση η οποία όμως 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις παραδοσιακές δο-
μές, να έχει τα εχέγγυα επιτυχημένης εφαρμογής και 
προσαρμοσμένης στα δικά μας δεδομένα πρακτικής. 
Επιτέλους, οι θαμώνες των καφέ του Κολωνακίου θα 
πρέπει να καταλάβουν  ότι οι δομές δεν μεταφέρονται 
χωρίς προσαρμογή και δε μπορεί να είναι οι ίδιες για την 
Θεσσαλία και για τα Δωδεκάνησα. Ειδικά, για το Νότιο 
Αιγαίο, οι Συνεταιρισµοί είναι µοναδικό και αναντι-
κατάστατο εργαλείο άσκησης περιφερειακής αγρο-
τικής πολιτικής. Η ΕΑΣ Σύρου έκλεισε κάτω από το βά-
ρος των προβλημάτων που συσσωρευτήκαν και πιθανόν 
από λάθος επιλογές των διοικήσεων της αφήνοντας δυ-
σαναπλήρωτο κενό πίσω της.

Για τον πρωτογενή τομέα της Πάρου όμως το κλείσι-
µο του Α.Σ. Πάρου θα είναι καταστροφικό και θα ση-
µάνει το τέλος για µια µεγάλη οµάδα αγροτών που 
έχουν σχεδιάσει και βασίσει το μέλλον τους σε παράλλη-
λη πορεία με την ύπαρξη και την εξέλιξη του σε ένα σύγ-
χρονο εργαλείο παρέμβασης και στήριξης της ντόπιας 
παραγωγής. Η Περιφέρεια δεν πρέπει να μείνει απαθής 
στο ξεθεμελίωμα της τοπικής παραγωγής. Οφείλει να 
αντιδράσει δυναμικά αν θέλει να έχει στο μέλλον την δυ-
νατότητα να σχεδιάζει και να εφαρμόζει πολιτικές».
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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  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ – 
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΓΛΥΣΣΙΔΙΑ ΠΟΥΝΤΑΣ, α-
ξιόλογη ευκαιρία, πωλείται 
αγροτεµάχιο 3.700 τµ, επί α-
σφάλτου, θέα θάλασσα. Τιµή 
51.000 €. Με άδεια 200 τµ, 
πληρωµένη 20.000 €. Τηλ.: 
2284052225, 6944856105 

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, πωλεί-
ται αγροτεµάχιο 4.300 
τµ, µε άδεια για τρεις µε-
ζονέτες και πισίνα, µε 

θέα. Μόνο 150.000 €. Τηλ.: 
2284052225, 6944856105

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052  

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  

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

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 

ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται διαµέ-
ρισµα 50 τµ, µε αυτόνοµη 
θέρµανση, κατασκευή του 
2013, θέα στην Παροικία και 
στη θάλασσα. Με parking 
και δωρεάν internet. Τηλ.: 
6932331812  

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

ΝΑΟΥΣΑ-ΚΑΜΑΡΕΣ-ΥΣ-
ΤΕΡΝΙ-ΚΩΣΤΟΣ, παριανή 
οικογένεια ζητεί σπίτι προς 
ενοικίαση, για όλο το χρόνο, 
µε δύο ή τρία υπνοδωµάτια 
και αυτόνοµη θέρµανση. 
Τηλ.: 6980616240

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, πωλείται επιχεί-
ρηση mini-market-ψιλικά, 
εν λειτουργία.  
Τηλ.: 2284021861

Ε Σ Τ Ι ΑΤΟ Ρ Ι Ο - Π Ι Τ Σ Α -
ΡΙΑ-ΚΑΦΕ στη Νάουσα 
πωλείται. Τηλ.: 6937423961-
62

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ παραδί-
δει µαθήµατα γερµανικών 
σε παιδιά και ενήλικες, σε 
όλα τα επίπεδα. Τηλ.: 
6972605262 

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 

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

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

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

ΚΥΡΙΟΣ 62 ετών ζητεί 
νυχτερινή εργασία. Τηλ.: 
6979709866

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

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

ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ – ΜΑΣΕΡ έ-
µπειρη ζητείται, µε γνώσεις 
µανικιούρ – πεντικιούρ, για 
µόνιµη συνεργασία. Βιογρα-
φικό στο jimzagan@gmail.
com 

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

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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Δ. Τριανταφυλλάκος:
«Σκληρή δουλειά 
πρώτα απ’ όλα»

Ο κ. Δημήτρης Τριανταφυλλάκος, είναι από φέτος, ο νέος τεχνικός της ομάδας του 
Α.Ο. Πάρου.

 Ο κ. Τριανταφυλλάκος ξεκίνησε από μικρός (1987) την ποδοσφαιρική του καριέρα 
στο ΓΣ ΜΑΡΚΟ στην Α’ ΕΠΣΑ. Εκεί, έφτασε να πανηγυρίσει πρώτα την άνοδο στη 
Δ’ Εθνική το 1994 και την επόμενη περίοδο συμμετείχε ενεργά στην κατάκτηση του 
κυπέλλου ΕΠΣΑ, ενώ το 1996 κέρδισε την άνοδο στην Γ’ Εθνική, όπου αγωνίστηκε 5 
χρόνια σαν επαγγελματίας.

Το 2001 τον βρήκε αγωνιζόμενο στον ΑΟ Βριλησσίων, στην Α’ ΕΠΣΑ και ξεκίνησε 
παράλληλα την προπονητική του καριέρα, αναλαμβάνοντας το παιδικό και εφηβικό 
τμήμα των ακαδημιών της ομάδας που τον ανέδειξε, του ΓΣ ΜΑΡΚΟ, φτάνοντας στον 
τελικό του πρωταθλήματος νέων ΕΠΣΑΝΑ, τη σεζόν 2002-03. Στο πόστο των ακαδη-
μιών έμεινε μέχρι το 2013! Η θητεία του σαν πρώτος προπονητής ξεκίνησε το 2005 με 
το ΓΣ ΜΑΡΚΟ στην Δ’ Εθνική μέχρι το 2010 και παρέμεινε άλλα 3 χρόνια με την ομάδα 
στην Α’ ΕΠΣΑΝΑ όπου την περίοδο 2011-12 τερμάτισε στη δεύτερη θέση.

Ο νέος τεχνικός του ΑΟΠ παραχώρησε στη Φ.τΠ. την πρώτη του συνέντευξη στον 
έντυπο τύπο της Πάρου.

Η Πάρος
 Πως βρεθήκατε στην Πάρο;
Δ.Τ.: «Καταρχήν να ευχαριστήσω πάρα πολύ τους ανθρώπους που με κάλεσαν 

στην ομάδα. Αυτοί ήταν τα μέλη της διοίκησης του ΑΟ Πάρου. Ρώτησαν κάποιους αν-
θρώπους για εμένα και στη συνέχεια με πήραν τηλέφωνο. Ήρθα εδώ και μίλησα μαζί 
τους. Από την πρώτη φορά που τους συνάντησα ενθουσιάστηκα πάρα πολύ, επειδή, 
είναι άνθρωποι που αγαπούν αυτό που κάνουν και το κάνουν με μεγάλο ενδιαφέρον. 
Νομίζω, πως από την πρώτη στιγμή τα βρήκα μαζί τους και έτσι, ήρθα στην ομάδα».

Σ’ αυτό το μικρό διάστημα που είσαστε εδώ, πως έχετε δει το ποδόσφαιρο 
των Κυκλάδων;

Δ.Τ.: «Σίγουρα τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από τις κατηγορίες των Αθη-
νών. Εδώ, υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και βέβαια μειονεκτήματα στη 
λειτουργία του πρωταθλήματος. Πιστεύω, πως αυτό το χρονικό διάστημα των 45 
ημερών που βρίσκομαι με τα παιδιά του ΑΟΠ, κάνουμε κάθε μέρα ένα βήμα πα-
ραπάνω. Προσπαθούμε να «αγκαλιάσουμε» κάποια πρέπει του ποδοσφαίρου. Αυτά 
είναι δύσκολα και θέλουν υπομονή. Κυρίως, για να πετύχουμε να παίζουμε σωστά 
απαιτείται πολύ δουλειά».

Ποιες είναι οι πρώτες σας εντυπώσεις από τον ΑΟΠ;
Δ.Τ.: «Οι πρώτες εντυπώσεις γενικά -με όσα μου είχαν πει και όσα εγώ είχα μάθει- 

μπορώ να πω, σίγουρα, πως είναι οι καλύτερες. Είμαι πολύ ικανοποιημένος και από 
τα παιδιά της ομάδας, αλλά και από την τοπική κοινωνία. Είναι πολύ καλοί άνθρωποι. 
Έτσι, προσπαθούμε κάθε μέρα στην ομάδα, ώστε να βάλουμε ό,τι καλύτερο υπάρχει 
για τα παιδιά, που έχουν δείξει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ζήλο».

Ποια είναι τα προβλήματα που βλέπετε στο πρωτάθλημα Κυκλάδων και φυ-
σικά αν έχετε εντοπίσει και προβλήματα στην οργάνωση των ομάδων που 
μετέχουν στις Κυκλαδίτικες διοργανώσεις.

Δ.Τ.: «Τα προβλήματα στο πρωτάθλημα είναι πολλά και εσείς τα γνωρίζετε ακόμα 

καλύτερα. Οι μετακινήσεις όλων των ομάδων είναι πάρα πολύ δύσκολες. Πρέπει να 
βρεθεί ένας τρόπος να γίνει κάτι σ’ αυτό τον τομέα. Έπειτα, οι ομάδες που μετέχουν 
στο πρωτάθλημα Κυκλάδων έχουν μία άλλη φιλοσοφία, ζώντας σ’ αυτή τη δύσκο-
λη κατάσταση που επικρατεί με τις μετακινήσεις. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά από 
τους ανθρώπους που ασχολούνται με τις διοικήσεις των ομάδων. Αυτοί πρέπει να 
περάσουν την άλλη φιλοσοφία για το ποδόσφαιρο. Δεν πρέπει να είναι σκοπός η νίκη 
σε κάθε παιχνίδι και δεν πρέπει σε κάθε παιχνίδι να γίνεται κάτι διαφορετικό. Θέλει 
προγραμματισμό και από εμάς τους προπονητές, αλλά και τις διοικήσεις».

Το μέλλον
Ποιο μπορεί να είναι το μέλλον του Παριανού ποδοσφαίρου;
Δ.Τ.: «Το μέλλον… Το μέλλον σίγουρα θα είναι καλό. Πρέπει όμως όλα αυτά που 

είπα και πριν, να τα αλλάξουν όλοι όσοι ασχολούνται με το συγκεκριμένο άθλημα. 
Να αλλάξουν την κουλτούρα τους. Σίγουρα, η Πάρος, είναι ένα νησί που πολύ μεγά-
λος χρόνος καταναλώνεται στη διασκέδαση. Αυτό, πρέπει ο αθλητής να το ελαττώσει 
ακόμα περισσότερο. Να μπει περισσότερο στο κομμάτι που λέγεται αθλητισμός και 
προπόνηση για να γίνει καλύτερος και να έχει μέλλον το Παριανό ποδόσφαιρο».

Οι ακαδημίες τι ρόλο παίζουν στα δικά μας ερασιτεχνικά σωματεία.
Δ.Τ.: «Πιστεύω ότι χωρίς ακαδημίες γενικά στο ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει ομά-

δα. Πολύ περισσότερο για τα ερασιτεχνικά σωματεία που πρέπει εκεί να ρίξουν όλο 
το βάρος τους. Οι ακαδημίες είναι το Α και το Ω του ποδοσφαίρου. Το ερασιτεχνικό 
σωματείο που δεν έχει έτσι και αλλιώς οικονομικούς πόρους, πρέπει να ρίξει εκεί το 
μεγάλο βάρος. Προτεραιότητα για κάθε ΔΣ ερασιτεχνικής ομάδας είναι η ακαδημία! 
Φυσικά, αυτό είναι δύσκολο. Γι’ αυτό στις ακαδημίες πρέπει να ασχολούνται παράγο-
ντες και προπονητές που γνωρίζουν».

Σ’ αυτό το μικρό διάστημα που βρίσκεστε στην Πάρο, έχετε διακρίνει παι-
διά-ταλέντα;

Δ.Τ.: «Ναι, υπάρχουν παιδιά-ταλέντα, αλλά… Θα σας πω κάτι που ίσως είναι βαρύ, 
αλλά πρέπει να το πω. Πολύ ταλέντο, αλλά ταλέντο αδούλευτο. Αυτά τα παιδιά έχουν 
ένα ταλέντο φυσικό και όχι αποτέλεσμα δουλειάς».

Το ταλέντο
Με τις υποδομές που υπάρχουν εδώ στην Πάρο, θα μπορούσε αυτό το ταλέ-

ντο να «δουλευτεί;».
Δ.Τ.: «Θα μιλήσω μόνο για τη δική μας την ομάδα. Σ’ εμάς πραγματικά υπάρχει 

ταλέντο. Οι άνθρωποι που μίλησα εγώ μαζί τους και ήρθα στην ομάδα έχουν τη φιλο-
σοφία ώστε τα πράγματα να έρθουν έτσι, και να παίζουν μόνο παιδιά από εδώ. Στον 
ΑΟΠ υπάρχει ο ζήλος για να γίνει κάτι καλό. Αυτό, θα το προσπαθήσουμε».

Όταν μιλάμε για ταλέντο αδούλευτο εννοούμε πως δεν έχουν κάνει τη σω-
στή προπόνηση, τη σωστή γυμναστική; Τι εννοούμε;

Δ.Τ.: «Μπράβο! Το μικρό παιδί που λέμε ταλέντο δεν έχει βάλει τη βάση γι’ αυτό 
που λέμε ποδόσφαιρο. Πρέπει να μάθει την πάσα σωστά, που σ’ αυτό υστερούν πολ-
λά παιδιά. Υστερούν από τεχνική, υστερούν από τακτική. Αυτά τα στοιχεία λείπουν 
από πάρα πολλά μικρά παιδιά. Σ’ αυτό το κομμάτι επιμένουμε και εμείς στις ακαδη-
μίες του ΑΟΠ».

Ο φίλαθλος του ΑΟΠ τι μπορεί να περιμένει από την αντρική ομάδα. Βέβαια 
να επισημάνω πως η αντρική ομάδα είναι κατ’ ευφημισμό, αφού μετέχουν 
στη βασική εντεκάδα πάρα πολλά παιδιά από τις ομάδες των ακαδημιών.

Δ.Τ.: «Ακριβώς. Εμένα η βασική μου ιδέα είναι να παίξουν βασικοί όσα μικρά παιδιά 
περισσότερα γίνεται. Αυτό φάνηκε σε όλα τα φιλικά και τα επίσημα παιχνίδια. Βάζω 
6-7 παιδάκια γεννημένα το 96-97-98 να παίξουν. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο, 
αφού έχουν να αντιμετωπίσουν απέναντί τους ομάδες που δεν κάνουν το ίδιο, αλλά 
βλέπουν μόνο το αποτέλεσμα. Ξέρουμε ότι πάντα κρίνεσαι από το αποτέλεσμα, αλλά 
η φιλοσοφία στην ομάδα μας είναι διαφορετική. Θέλουμε να παίξουν δικά μας μικρά 
παιδιά και εγώ αυτό θα κάνω. Απλά χρειάζεται ο φίλαθλος κόσμος της Πάρου να έχει 
πολύ υπομονή και να στηρίξει την προσπάθεια των παιδιών πάνω απ’ όλα και όλων 
όσοι ασχολούνται γύρω από την ομάδα».

Τα προηγούμενα χρόνια ο ΑΟΠ μάζευε στις κερκίδες αρκετό κόσμο. Όμως 
αυτός ο κόσμος δεν είναι πλέον τόσο «θερμός». Θέλω να πω δηλαδή, πως 
στο μέσο φίλαθλο αυτή η προσπάθεια δεν μπορεί να φανεί για τον απλό λόγο 
ότι θέλει να βλέπει νίκες. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο!

Δ.Τ.: «Θέλει νίκες. Σωστά! Έτσι είναι, όπως το λέτε. Είναι δύσκολο, αλλά έχουμε 
διαλέξει μία «γραμμή», ώστε να βγάλουμε αθλητισμό και πρωταθλητισμό μέσα από 
τα μικρά παιδιά. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Να είναι όμως σίγουρος ο φίλαθλος 
κόσμος του ΑΟΠ ότι μέσα από την σκληρή δουλειά θα υπάρχει αποτέλεσμα. Μπορεί 
να έρθει λίγο αργά, αλλά θα είναι καλό το αποτέλεσμα».

Σ’ αυτό το διάστημα που είσαστε στην Πάρο, έχετε πει «ίσως δεν έπρεπε να 
έρθω».

Δ.Τ.: «Όχι! Πραγματικά όχι. Το λέω ειλικρινά, γιατί πραγματικά μου αρέσει και αγα-
πάω αυτό που κάνω. Ήρθα με πάρα πολύ όρεξη στην ομάδα και αυτό μπόρεσα και 
το πέρασα γρήγορα και στα παιδιά. Να πω και κάτι ακόμα. Γνωρίζω ότι άλλες χρονιές 
πολλά παιδιά στη μέση της προετοιμασίας σταμάταγαν και έφευγαν. Ο αριθμός των 
παικτών που μετέχουν στις προπονήσεις είναι πάρα πολύ μεγάλος καθημερινά. Από 
τις 20 Αυγούστου που ξεκινήσαμε έως και σήμερα, μετέχουν στις προπονήσεις 23-24 
άτομα καθημερινά. Αυτό, σημαίνει ότι θέλουν τα παιδιά…».
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Τα μοιράστηκαν όλα!
ΑΟΠ-Νηρέας 2-2

Για την πρώτη αγωνιστική του Κυκλαδίτικου πρωταθλήματος της περιόδου 2013-
2014, ο ΑΟΠ υποδέχτηκε τον Νηρέα, στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς. Και οι δυο ομά-
δες έπαιξαν καλά και χωρίς άγχος στο πρώτο ημίχρονο. 

Ο Νηρέας ήταν καλύτερος του ΑΟΠ στο α’ ημίχρονο, έχοντας περισσότερες ευκαι-
ρίες για γκολ και ήταν αυτός που προηγήθηκε πρώτος. Στο β’ ημίχρονο είχαμε εναλ-
λαγές στο σκορ με τις δυο ομάδες να πετυχαίνουν συνολικά τρία τέρματα.

Ο Νηρέας μπήκε δυνατά στην αρχή του παιχνιδιού και απείλησε πρώτος στο 5ο 
λεπτό με σουτ του Βεντουρή από το ύψος της μεγάλης περιοχής. Αυτό που δεν κατά-
φερε να κάνει ο Βεντουρής στο 5ο λεπτό, το έκανε στο 10ο λεπτό ο Δελημπαλταδά-
κης. Συγκεκριμένα, μετά από φάουλ που εκτέλεσε ο Κορτιάνος, η μπάλα δεν απομα-
κρύνθηκε από τους αμυντικούς του ΑΟΠ και ο Μοστράτος που έγινε αποδέκτης της 
πάσαρε στον Δελημπαλταδάκη, με τον τελευταίο να κάνει το 0-1 για τον Νηρέα. 

Στο 15ο λεπτό ο Νηρέας θα μπορούσε να έχει κάνει δυο τα τέρματά του, αλλά το 
πλασέ του Κορτιάνου έφυγε άουτ. Ο ΑΟΠ προσπάθησε να απαντήσει στο γκολ που 
δέχτηκε στο 21ο λεπτό, με τον Αρκουλή να κάνει ένα πολύ ωραίο σουτ, αφού είχε 
κλέψει ο ίδιος την μπάλα, αλλά το τελικό του σουτ δεν είχε ευτυχή κατάληξη για την 
ομάδα της Παροικιάς. Ο ΑΟΠ δεν σταμάτησε να δημιουργεί ευκαιρίες και στο 24ο λε-
πτό μετά από ωραία συνεργασία των παικτών του, ο Πετρόπουλος έστειλε την μπάλα 
ψηλά άουτ. Στο 34ο λεπτό ο ΑΟΠ –που συνέχιζε να πιέζει- και ο Αρκουλής έκανε μια 
σέντρα σουτ από τα αριστερά, αλλά ο Παπαδάκης έδιωξε με καλή προσπάθεια την 
μπάλα μακριά από την εστία του. Ο ΑΟΠ από το 42ο λεπτό και μετά έχασε και άλλες 
εύκαιρες να ισοφαρίσει, ενώ ο Νηρέας έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω του ότι ο Χατζία 
έκανε δυνατό τάκλιν στο Κρουσταλλάκη, ενώ είχε ήδη μια κίτρινη κάρτα. Έτσι, με τη 
δεύτερη κίτρινη κάρτα που αντίκρισε αποβλήθηκε από τον αγώνα.

Στην επανάληψη ο ΑΟΠ μπήκε αποφασισμένος να βάλει ένα γρήγορο γκολ, λόγω 
του ότι είχε αριθμητικό πλεονέκτημα. Απείλησε πρώτος στο 54ο λεπτό, μετά από σέ-
ντρα του Δημογιάννη, αλλά ο Χρυσοχόος στο ύψος της μεγάλης περιοχής -αν και 
αμαρκάριστος- έστειλε την μπάλα άουτ. Ο ΑΟΠ συνέχισε να πιέζει ψάχνοντας το 1-1, 
αλλά ο Παπαδάκης είπε «όχι» και πάλι στον Αρκουλή, στο 56ο λεπτό. Ό,τι δεν κατάφε-
ρε να κάνει ο Αρκουλής, το έκανε ο Σένκα στο 66ο λεπτό, μετά από σέντρα του Μπαρ-
δάνη, προλαβαίνοντας στην έξοδο τον Παπαδάκη και αφού «τσίμπησε» την μπάλα, 
την έστειλε στα δίχτυα. Στο 68ο λεπτό ο Τσαντουλής του ΑΟΠ αντίκρισε δεύτερη κίτρι-
νη κάρτα και έτσι πλέον οι δύο μονομάχοι έμειναν με δέκα παίκτες στον αγωνιστικό 
χώρο. Στο 70ο λεπτό, ο ΑΟΠ θα μπορούσε να κάνει την ανατροπή μετά από πλασέ που 
έκανε ο Δημογιάννης, έπειτα από πάσα του Αρκουλή.

Ο Νηρέας, σιγά-σιγά βγήκε στην αντεπίθεση και στο 78ο λεπτό ο Μοστράτος, βρήκε 
τον Κορτιάνο αμαρκάριστο, αλλά ο τελευταίος δεν κατάφερε να κάνει το 1-2 καθώς 
τον σταμάτησε ο τερματοφύλακας του ΑΟΠ, Χαριστός. Στο 80ο λεπτό όμως και πάλι 
ο Μοστράτος, από πλάγια θέση, έκανε σέντρα και αφού προηγήθηκε ασυνεννοησία 
της άμυνας του ΑΟΠ, ο Σουλίδης έγραψε το 1-2 για τους φιλοξενούμενους. Ο ΑΟΠ 
στη συνέχεια βγήκε ομαδικά στην αντεπίθεση για να ισοφαρίσει και στο 89ο λεπτό ο 
Σένκα, έπιασε μία καλή κεφαλιά, που όμως έφυγε άουτ. Τελικά, στις καθυστερήσεις 
του αγώνα ο Χρυσοχός έκανε το 2-2.

Από το Νηρέα, διακρίθηκαν ο Μοστράτος -με τις δυο ασίστ που έβγαλε- και ο Πα-

παδάκης, που με τις πολύ καλές αποκρούσεις του βοήθησε την ομάδα της Νάουσας.
Από τον ΑΟΠ ο Κρουσταλλάκης ήταν πολύ καλός στο πρώτο ημίχρονο ως δεξί 

μπακ και ο Αρκουλής, που ήταν δραστήριος σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Οι πρωταγωνιστές

ΑΟΠ: (πρ. Δημ. Τριανταφυλλάκος), Χαριστός, Μπαρδάνης, Κρουσταλλάκης, Σταθε-
ρός (45ο Χρυσοχός), Τσαντουλής, Σένκα, Αρκουλής, Γιουρτζίδης, Κρώνης, Πετρόπου-
λος (85ο Κασιμάτης), Δημογιάννης.

Νηρέας: (πρ Γ. Μοστράτος), Παπαδάκης, Π. Ρούσσος, Βεντουρής, Δελημπαλταδά-
κης, (66ο ‘Τριπολιτσιώτης), Μπαρμπαρίγος, Χατζία, Τόδρη, Κορτιάνος, Σουλίδης (87ο 
Κουτσίκου), Μετάι, Μοστράτος.

Διαιτητής: Κουζούμης, με βοηθούς τους κ.κ. Αρμακόλα και Παγώνη.

Οι υπόλοιποι αγώνες

Ισοπαλία 2-2 πήρε ο Αστέρας Μαρμάρων, που αγωνιζόταν στη Σίφνο, με τον τοπικό 
Πανσιφναϊκό. Η Παριανή ομάδα βρέθηκε να χάνει στα πρώτα λεπτά με 2-0. Μείωσε 
πριν τη λήξη του ημιχρόνου και πέτυχε στο δεύτερο ημίχρονο το γκολ της ισοφάρι-
σης. Ακόμα, για τον όμιλο των Παριανών ομάδων, η Μήλος πέτυχε επιβλητική νίκη με 
5-0 στη Σέριφο, επί της τοπικής ομάδας.

Στον Α’ όμιλο ο ΑΟ Σύρου νίκησε εύκολα στην Άνδρο 5-0 την αδύνατη Υδρούσα, 
ενώ ο Πάγος νίκησε 3-2 μέσα στην Τήνο την τοπική ομάδα. Στον τρίτο αγώνα του 
ομίλου η Άνω Μερά Μυκόνου παραχώρησε ισοπαλία στο γήπεδό της 1-1 στη Στενή 
Τήνου.

Για τον Γ’ όμιλο της ΕΠΣ Κυκλάδων, η νεανική ομάδα του ΠΑΣ Νάξου νίκησε στο 
γήπεδο της με 4-0 την Ίο, ενώ η Αναγέννηση έχασε 3-1 στην έδρα της από τη Θύελλα 
Καμαρίου. Στη Σαντορίνη διεξήχθησαν οι υπόλοιποι δύο αγώνες του ομίλου. Η Λάβα 
νίκησε 2-1 το Φιλώτι, ενώ ο Πανθηραϊκός κέρδισε με δυσκολία 1-0 τον Αστέρα Τρα-
γαίας. 

Πρωτάθλημα Υποδομών

Για τη δεύτερη αγωνιστική του Β’ ομίλου παίδων, που μετέχουν οι Παριανές ομά-
δες, ο Μαρπησσαϊκός κέρδισε 7-1 εκτός έδρας το Νηρέα, ενώ ο ΑΟΠ κέρδισε άνευ 
αγώνα (3-0) την Αναγέννηση Νάξου. Τέλος, στον άλλο αγώνα του ομίλου μας ο ΠΑΣ 
Νάξου κέρδισε 8-0 το Φιλώτι.

Επόμενη αγωνιστική

Για το πρωτάθλημα ανδρών στο Β’ όμιλο ΕΠΣΚ, ο Νηρέας υποδέχεται τον Πανσιφ-
ναϊκό, ενώ ο Αστέρας Μαρμάρων στο γήπεδό του θα αντιμετωπίσει τη Σέριφο. Τέλος, 
ο ΑΟΠ θα αγωνιστεί στη Μήλο με τον Παμμηλιακό.

ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
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Παλαίμαχοι Πάρου – 
ΠΣΑΤ

Πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σάββατο 5 Οκτωβρίου ο 
φιλικός αγώνας παλαιμάχων Πάρου, με ομάδα του ΠΣΑΤ (Πα-
νελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικών Συντακτών), στο Δημοτικό 
Στάδιο Παροικιάς.

Η ομάδα του ΠΣΑΤ ήρθε στο νησί μας μετά από πρόσκληση 
της ΚΔΕΠΑΠ και στόχος ήταν οι αθλητικοί συντάκτες των Αθη-
νών να δημοσιοποιήσουν τα προβλήματα έλλειψης αθλητικών 
χώρων στην Πάρο. Για την ιστορία ο φιλικός αγώνας έληξε 4-0 
υπέρ των παλαιμάχων του νησιού μας. 
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