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

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

αφιερωµένα
στην ενηµέρωση

69
ΧΡΟΝΙΑ

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013  •  Φύλλο 276 •  www.fonitisparou.gr  •  Έτος 69ο • Νέα Περίοδος • Έτος Ίδρυσης 1945

Κακόβουλες ενέργειες
για το αεροδρόμιο



2

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), 
Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Market In (περιφε-
ρειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), 
Περίπτερο ΟΤΕ, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, 
Μίνι μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market 
Μηνάς Καλακώνας
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, Σ/Μ Market 
In, Σ/Μ Proton Άγιοι Ανάργυροι ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας 
Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO, φούρνος «Δήμητρα» Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» ΛΟΓΑΡΑΣ: καφέ 
«cofee time» 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 Π.Ρούσσου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριάνος, Φούρνος 
Ραγκούση

Έτος 69ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945, Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 276

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

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

Συμπληρώθηκαν στις 15 Οκτωβρίου, τρία χρόνια 
από το ξαφνικό φευγιό του Χρήστου Καραγιαννιώ-
τη. Λένε, πως όταν φεύγει ένας φίλος, φύγει και 
ένα κομμάτι του εαυτού σου. Φυσικά, δεν πρόκει-
ται να κάνω μνημόσυνο του Χρηστάρα. Δεν μου 
«βγαίνει». Όμως, πρόκειται να βγάλω στη φορά 
απίστευτες ιστορίες με το Χρήστο, έτσι για να κα-
τανοήσουν πολλοί, πως πίσω από την αγριοφάτσα 
του ήταν απίστευτος καλαμπουρτζής και μεγάλος 
φίλος.

Με το Χρήστο λοιπόν, τσακωνόμαστε κάθε 20-30 
δευτερόλεπτα. Παρόλα αυτά κάναμε καλή παρέα 
και ποτέ, έχω την 
εντύπωση –πλην 
των βουλευτι-
κών εκλογών του 
2004- δε πρέπει 
να ψηφίσαμε τα 
ίδια πράγματα. 
Ένας από τους 
μ ε γ α λ ύ τ ε ρ ο υ ς 
τσακωμούς μας 
ήταν για ένα τρα-
γούδι! Συγκεκρι-
μένα για το «The 
passenger». Ο 
Χρήστος υποστήριξε ότι το έλεγε καλύτερα ο Iggy 
Pop και εγώ ότι το έλεγε καλύτερα η Siouxsie. Έτσι, 
κάποια στιγμή έγινε χαμός στον «αέρα» του ΗΧΩ 
FM, που κάναμε εκπομπή. Επί μία βδομάδα σχε-
δόν κάναμε εκπομπή, αλλά δεν ανταλλάσαμε ούτε 
μία κουβέντα μετά. Η λύση δόθηκε όταν αποφασί-
σαμε και οι δύο να μην παίξει το «The passenger», 
ποτέ «ζωντανά», όποτε κάναμε εκπομπή.

Ο Χρηστάρας ήταν φανατικός Απολλωνιστής. 
Τρελός με την ιστορική Μικρασιάτικη ομάδα. Σε 
κάποια στιγμή γυρνώντας από την Αντίπαρο, στο 
ferry boat, κάποιοι φίλοι του πήραν τον Θωμάκο 
αγκαλιά και άρχισαν να τον παίζουν φωνάζοντας 
«Ολυμπιακός – Ολυμπιακός». Ο Καραγιαννιώτης 
έπαθε την πλάκα του και αρχίζοντας να κατεβαίνει 
γρήγορα τις σκάλες για να αποσπάσει το Θωμάκο 
από τα χέρια των αλλόθρησκων άρχισε να φωνά-
ζει «κάτω τα χέρια από το παιδί μου. Θα το μαγαρί-
σετε!».

Ο Καραγιαννιώτης, είχε πολλές περιέργειες όταν 
έτρωγε. Δηλαδή, ήθελε πάντα ίσια πιρούνια και να 
μην υπάρχει πουθενά σκόρδο στο τραπέζι. Έτσι, σε 
κάποια στιγμή που πήρα εγώ είδηση τα του σκόρ-

δου, μόλις έβλεπα καλό μεζέ έμπαινα στην κουζίνα 
και έλεγα στον μάγειρα «ρίξε και λίγο σκόρδο». Στη 
συνέχεια ο Καραγιαννιώτης, έτρωγε π.χ. τα τυρο-
πιτάκια και εγώ είχα μόνος μου όλο το πιάτο με 
τα κρεατικά και τους κεφτέδες. Σε κάποια στιγμή ο 
Χρήστος πήρε χαμπάρι τις «μαϊμουδιές» που έκα-
να όταν πηγαίναμε για μεζέδες και πήρε την εκδί-
κησή του. Πηγαίνοντας ένα απόγευμα στην Αλυκή, 
με κάθισε πίσω από τη μηχανή του και τερμάτισε 
το γκάζι της. Το κοντέρ έγραψε τελική 250 χλμ. και 
εγώ έχασα το φως μου! Από τότε διευκρίνιζα όπου 
πηγαίναμε «δίχως σκόρδο παρακαλώ».

Ο Χρηστάρας 
είχε άλλο ένα πά-
θος, με τον ΑΟΠ. 
Υπέφερε όταν η 
ομάδα δεν πήγαι-
νε καλά. Είχε συ-
γκεκριμένο καρε-
κλάκι στην εξέδρα 
που καθόταν και 
από εκεί φώναζε 
όταν η μπάλα ήταν 
στην άμυνα του 
ΑΟΠ και μας πίε-
ζαν οι αντίπαλοι, 

το θρυλικό «επίθεσηηη, επίθεσηηη».

Ο Καραγιαννιώτης, είχε μεγάλη αγάπη για τον 
Χαρ. Κόκκινο. Δεν υπήρχε ανακοίνωση του τότε 
Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου που να μη τη δια-
βάσει, δεν υπήρχε θέμα που να μη τον βγάλει στον 
«αέρα», για να πει την άποψή του. Το όλο σκηνι-
κό με είχε προβληματίσει, αφού δεν μπορούσα να 
βρω το αίτιο της τόσο μεγάλης του αγάπης προς 
τον Κόκκινο. Ο προβληματισμός μου λύθηκε λίγο 
αργότερα, όταν έμαθα ότι Κόκκινος και Καραγιαν-
νιώτης, είχαν εισιτήρια διαρκείας του Απόλλωνος 
Αθηνών και κάθονταν δίπλα-δίπλα στους αγώνες 
του γηπέδου Ριζούπολης.

Η θέση μας φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Ανάπτυξη 
αντί καταστροφή
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Δημοσιογραφικά ο Καραγιαννιώτης, για ό,τι 
θέμα άνοιγε στο ραδιόφωνο, είχε και ένα απί-
στευτο αρχείο μαζί του Όταν έβαζε κάποιον στο 
μάτι ήταν ικανός να τον «στριμώξει» πολύ άγρια. 
Μόνο, που ο Χρήστος, πλην δύο περιπτώσεων, 
δεν ήθελε να φανούν τα κόκαλα αυτού που πο-
λιτικά είχε ως στόχο. Όπως έλεγε, «πρέπει να 
υπάρχουν γέφυρες για τη συνέχεια». 

Είμαστε μόλις επτά μήνες πριν τις δημοτικές εκλο-
γές και μαύρα σύννεφα φαίνονται στον ορίζοντα. Στις 
δημοτικές εκλογές σε πρώτο πλάνο διαγωνίζονται τα 
προγράμματα έργων για την περιοχή του δήμου,οι 
προτάσεις για την βελτίωση της διαβίωσης  της κοι-
νωνίας. Σε δεύτερο πλάνο διαγωνίζονται οι προσω-
πικότητες και η σχέση-αποδοχή τους από την τοπική 
κοινωνία. Αυτό θεωρούμε σαν την ιδανική συνθή-
κη προσδοκώντας το καλύτερο αποτέλεσμα για την 
πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας.

Σήμερα διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της ΦτΠ  ότι πι-
θανά να κρύβονται πίσω από τις κινήσεις για την μα-
ταίωση των έργων για το νέο αεροδρόμιο και κάποιοι 
που θα σκέφτονται να διεκδικήσουν την ψήφο μας 
στις δημοτικές εκλογές. Λογικά κάθε καλοπροαίρε-
τος αναγνώστης θα αναρωτηθεί ποιο είναι το όφελος 
αυτών των ανθρώπων.

Αυτή είναι η άλλη, η καταστροφική λογική στενο-
κέφαλων ανθρώπων. Το παραταξιακό όφελος είναι 
πάνω και πέρα από το καλό της κοινωνίας μας. Προ-
κείμενου να κερδίσουν τις καρέκλες της εξουσίας 
δεν τους ενδιαφέρει αν βαδίσουν σε ερείπια που οι 
ίδιοι σκόρπισαν. Δεν τους ενδιαφέρει το κακό που θα 
προξενήσουν στο τόπο μας, στην τοπική οικονομία 
και των δυο νησιών.

Θα το επιτρέψουμε; Χρέος όλων μας είναι αφενός 
να μην επιτρέψουμε σε κανένα και για κανένα λόγο 
να σταματήσουν οι εργασίες για το νέο αεροδρόμιο. 
Να πιέσουμε κάθε αρμόδια αρχή και υπηρεσία ώστε 
να επιταχυνθούν και οι διαδικασίες για τα κτίρια του 
αεροδρομίου και αφετέρου να περιφρουρήσουμε 
την διαδικασία των δημοτικών εκλογών από τέτοια 
νοσηρά φαινόμενα.

Να επιλέξουμε με μόνο κριτήριο την αξιοκρατία 
προς όφελος της μικρής κοινωνίας μας. Να επιλέ-
ξουμε αναπτυξιακά προγράμματα και τίμιους και ηθι-
κούς δημοτικούς άρχοντες.

Να επιλέξουμε την ανάπτυξη αντί της κατα-
στροφής.

Λαουτάρης
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Ζητούν μεταφορά 
του εμπορικού λιμένα 
από την Παροικιά

Ένα θέμα το οποίο είχαν φέρει στη δημοσιότητα προ μηνών –με αφορμή τη φορτοεκ-
φόρτωση αμμοχάλικων- έρχεται και πάλι στη δημοσιότητα από το Σύλλογο Ενοικιαζόμε-
νων Δωματίων Πάρου-Αντιπάρου, «Μαντώ Μαυρογένους», το Σύλλογο Ενοικιαζόμενων 
Δωματίων, «Ο Ποσειδώνας» και το νεοσύστατο Σύλλογο Φίλων Παραδοσιακού Οικισμού 
Παροικιάς. Οι τρεις σύλλογοι ζητούν την απομάκρυνση του εμπορικού λιμένα από την 
Παροικιά.

Με επιστολή που στέλνουν σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία, την Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου, το Δήμο Πάρου, το Λιμενικό Ταμείο, τους βουλευτές Κυκλάδων κ.α. οι σύλλογοι 
υποστηρίζουν τα εξής:

«ΑΝΑΦΟΡΑ - ΑΙΤΗΜΑ
Οι Σύλλογοι που υπογράφουν το παρόν έγγραφο, διατυπώνουν την θέση τους σχετικά 

με το θέμα του εμπορικού λιμένος Πάρου και τις επιπτώσεις εκ της λειτουργίας του στην 
περιοχή της Παροικίας Πάρου. 

Διάχυτος και έντονος είναι ο προβληματισμός των κατοίκων αλλά και των επαγγελματι-
ών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή της Παροικίας, για την συνεχή υποβάθμιση της 
περιοχής και την έλλειψη μεθοδευμένου προγραμματισμού και στρατηγικής διαχείρισης 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα του νησιού μας, μεταξύ των οποίων 
είναι και το εμπορικό λιμάνι. 

Δεν θα αναφερθούμε, τουλάχιστον με το παρόν έγγραφό μας, στα υπόλοιπα ζητήματα 
που ιδιαίτερα έχουν απασχολήσει την περιοχή της Παροικίας τα τελευταία χρόνια, τα οποία 
έχουν σαν αποτέλεσμα να αποτελεί πλέον η πρωτεύουσα του νησιού μας, η πύλη εισόδου 
του νησιού μας, την «χαοτική» περιοχή του τόπου μας, όπως την έχουν παραστατικά χα-
ρακτηρίσει διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ημεδαπά και αλλοδαπά. 

Έχουν γίνει στο παρελθόν ποικίλες και πολλαπλές προσπάθειες να υπάρξει προσέγγιση 
του θέματος του εμπορικού λιμανιού, χωρίς δυστυχώς μέχρι και σήμερα να έχει υπάρξει 
προσανατολισμός και κατεύθυνση για την επίλυσή του, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι 
εμπλεκόμενοι (πολίτες, επαγγελματίες, φορείς), τον σχεδιασμό για το ζήτημα αυτό. Η θέση 
του εμπορικού λιμένος Πάρου περιβάλλεται από τον αστικό ιστό της Παροικίας, γεγονός 
εκ του οποίου, δεδομένα και αδιαμφισβήτητα, αποδεικνύεται ότι αλληλοεπηρεάζεται από 
τις δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας της Παροικίας. Η έλλειψη λοιπόν προγραμμα-
τισμού και σχεδίασης για την απομάκρυνση του εμπορικού λιμένος από την περιοχή της 
Παροικίας, έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία διενέξεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ 
των επαγγελματιών αλλά και των πολιτών, διαιωνίζοντας έτσι και ανακυκλώνοντας ένα 
πρόβλημα, που χρόνια τώρα ζητάει άμεσα λύση. 

Χαιρετίζουμε και επιβραβεύουμε όλες τις προσπάθειες και όλες τις αποφάσεις των αρ-
μόδιων αρχών, που αναβαθμίζουν, εξωραΐζουν, αναπτύσσουν και αναδεικνύουν τις υπό-
λοιπες περιοχές της Πάρου, που έχουν ήδη αποτελέσει πόλο έλξης των επισκεπτών του 
νησιού μας. 

Τούτο όμως δεν σημαίνει ότι η περιοχή της Παροικίας, η είσοδος του τόπου μας, το 
πρώτο σημείο που ο επισκέπτης αντικρίζει, που φιλοξενεί το λιμάνι του νησιού, με άλλα 
λόγια δηλαδή είναι μία περιοχή που έχει, εκ του  γεγονότος αυτού και μόνον, δυσκολίες και 
προβλήματα, δεν θα πρέπει να αντιμετωπισθεί με ιδιαίτερη προσοχή και έναν επιμελή και 
στρατηγικό σχεδιασμό. Η περιοχή της Παροικίας έχει υποστεί όλα αυτά τα χρόνια, από την 
λειτουργία του εμπορικού λιμένος, συνεχή πλήγματα στην αισθητική της παρουσία, στην 
τουριστική της κίνηση, στην αξιοποίηση του εν γένει δυναμικού της, στην ανάπτυξη και 
στον εξωραϊσμό της, στην οικονομία της, στην επαγγελματική της δραστηριότητα. 

Είναι πλέον πάρα πολλές οι φωνές αυτών που διαπιστώνουν αυτή την κατάσταση της 
πρωτεύουσας του νησιού μας, φωνές που αγωνιούν και εύλογα ανησυχούν και προβλη-
ματίζονται για το μέλλον της Παροικίας. Το λιμάνι της Πάρου συμπεριλαμβάνεται στην κα-
τηγορία των λιμένων της χώρας, που παρουσιάζει την μορφή «επιβατηγό λιμάνι-εμπορικό 
λιμάνι-μαρίνα-αλιευτικό καταφύγιο». Αυτό και μόνον το χαρακτηριστικό καθιστά επιβε-
βλημένη την ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη μελέτη για την άμεση μεταφορά του 
εμπορικού λιμένος της Πάρου. 

Επειδή, το υπάρχον εμπορικό λιμάνι της Πάρου είναι οριοθετημένο εντός της οικιστι-
κής περιοχής της Παροικίας, οι ανάγκες της ορθής περιβαλλοντικής του διαχείρισης, 
τουλάχιστον μέχρι την οριστική απομάκρυνσή του από την περιοχή της Παροικίας, 
είναι άμεσα αναγκαίες. 

Απευθυνόμενοι προς τα αρμόδια Υπουργεία και τις τοπικές αρχές θέλουμε να αναδεί-
ξουμε, για μία ακόμη φορά, τα τεράστια προβλήματα που επί χρόνια αντιμετωπίζει η πε-
ριοχή της Παροικίας από την λειτουργία του εμπορικού λιμένος και την άσκηση σε αυτόν 
εμπορικών δραστηριοτήτων, που αποδεδειγμένα και αδιαμφισβήτητα έχουν ανεπανόρ-
θωτα επιβαρύνει την ανάπτυξη της περιοχής και το περιβάλλον. 

1. Λειτουργεί το εμπορικό λιμάνι της Πάρου στον κόλπο της Παροικίας, στην είσοδο του 
νησιού μας, που σε όλο το μήκος του διαθέτει από τις πλέον προσβάσιμες και ομορφότερες 
παραλίες του νησιού, τις οποίες καθημερινά επιδιώκουν να επισκέπτονται οι λουόμενοι. 
Αυτό είναι αξιοσημείωτο και αξιόλογο γεγονός για την Πάρο, μια και πολύ λίγα νησιά των 
Κυκλάδων διαθέτουν στην πύλη εισόδου τους τέτοιας ποιότητας και έκτασης παραλίες, οι 
οποίες διαβρώνονται και αλλοιώνονται από την λειτουργία του εμπορικού λιμένος, ενώ η 
αισθητική τους αξία φθίνει μέρα με την ημέρα. 

2. Λειτουργεί το εμπορικό λιμάνι της Πάρου σε άμεση επαφή με την μαρίνα της Πα-
ροικίας, γεγονός που δημιουργεί τεράστια προβλήματα και εγκυμονεί τεράστιους κινδύ-
νους. Ο μεθοδικός προγραμματισμός και μία ολοκληρωμένη μελέτη για την επέκταση της 
μαρίνας της Παροικίας, σε έναν χώρο που είναι μάλιστα φυσικά διαμορφωμένος και όχι 
τεχνητά όπως σε άλλα σημεία της Πάρου, και την επάνδρωσή της, έτσι ώστε να μπορεί να 

φιλοξενήσει τουριστικά σκάφη και 
κότερα, οι ιδιοκτήτες των οποίων 
θα μπορούσαν να απολαύσουν τις 
διακοπές τους και την διαμονή τους 
στην Παροικία, μακριά από την 
έντονη όχληση, τον θόρυβο, την 
σκόνη, τους κινδύνους που εγκυ-
μονεί η λειτουργία του εμπορικού 
λιμένος, είναι μία πρόταση που έχει 
πάρα πολλές φορές διατυπωθεί, 
χωρίς μέχρι και σήμερα να έχει 
τύχει της δέουσας επεξεργασίας 
και μελέτης. Δεν μπορεί να θεωρεί 
κανείς φυσιολογικό ο επισκέπτης-
τουρίστας που διαθέτει κότερο / 
σκάφος να επιλέξει το λιμάνι της 
Παροικίας όταν σε απόσταση αναπνοής από το σκάφος του θα φορτώνονται αδρανή υλικά, 
θα φορτώνονται καύσιμα, θα υπάρχει έντονος και συνεχής θόρυβος, σκόνη, αέρια κλπ. 
Πώς είναι δυνατόν να θεωρήσει κάποιος παράλογο τον φόβο αυτών των επισκε-
πτών από τον ορατό και άμεσο κίνδυνο, ακόμη και έκρηξης, όταν φορτώνονται 
δίπλα στο σκάφος του καύσιμα; Δεν είναι πολύ μακρινό το ανάλογο περιστατικό, 
που θα έπρεπε να έχει έντονα θορυβήσει και προβληματίσει, έτσι ώστε να υπάρξει 
άμεσα αντιμετώπισή του. Όλοι οι εμπλεκόμενοι αρμόδιοι φορείς έχουν αντικειμε-
νική ευθύνη για την ενδεχόμενη πρόκληση οποιασδήποτε ζημιάς ή οποιασδήποτε 
απώλειας σε ανάλογη περίπτωση τέτοιου ή παρόμοιου περιστατικού. 

3. Λειτουργεί το εμπορικό λιμάνι της Πάρου εντός του ευρύτερου οικιστικού ιστού της 
Παροικίας, γεγονός που επίσης καθιστά άμεσα και αναγκαία την απομάκρυνσή του στα 
πλαίσια συγκεκριμένου προγράμματος ή τουλάχιστον για την παρούσα φάση, την αυστη-
ρή τήρηση των όρων και προϋποθέσεων που επιβάλλει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή 
Νομοθεσία για την προστασία των κοινωνικών δικαιωμάτων και του περιβάλλο-
ντος. 

Στον ευρύτερο θαλάσσιο χώρο του λιμένος της Παροικίας, έχουν βρεθεί αρχαιολογικά 
μνημεία, η ύπαρξη των οποίων έχει αναστείλει κάθε περαιτέρω ενέργεια επέκτασης του 
λιμένος, με σκοπό την προστασία των εν λόγω ευρημάτων. Ποια είναι αλήθεια η μέριμνα 
για την αξιοποίηση των ευρημάτων αυτών, που σημειωτέον βρίσκονται σε άμεση επα-
φή με το πρώτο σημείο του νησιού μας, που βλέπουν οι επισκέπτες; Η λειτουργία του 
εμπορικού λιμένος και η άσκηση σε αυτόν εμπορικών δραστηριοτήτων, είναι δεδομένο 
ότι αλλοιώνει και διαβρώνει τον θαλάσσιο αυτό χώρο, χωρίς να υπάρχει η οποιαδήποτε 
μέριμνα και φροντίδα για τα αρχαιολογικά αυτά ευρήματα, που θα μπορούσαν να έχουν 
αποτελέσει επίσης βασικό σημείο επίσκεψης των τουριστών του τόπου μας. 

Είναι γνωστό σε όλους ότι ο τουρισμός αποτελεί τον ισχυρό πυλώνα της οικο-
νομίας μας και η ποιότητα του περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της 
αειφορίας του. 

Όλοι μας προσπαθούμε – στο πλαίσιο που ο καθένας μας λειτουργεί – να παράγουμε 
αποτελέσματα στον τομέα ή στην εταιρεία ή τον φορέα που βρισκόμαστε και εκπροσω-
πούμε και να αναπτύξουμε ότι μας αντιστοιχεί. Η ταύτιση όμως της ανάπτυξης μόνο με την 
οικονομική μεγέθυνση δεν μπορεί να προσφέρει λύσεις στην εποχή μας, έχει οδηγήσει δε, 
σε αντίθετα αποτελέσματα.

Ο κύριος στόχος είναι να υπάρξει ο σωστός σχεδιασμός και η ορθή περιβαλλο-
ντική διαχείριση, με απώτερο σκοπό την απομάκρυνση του εμπορικού λιμένος από 
την περιοχή της Παροικίας, έτσι ώστε να υπάρξει αναβάθμιση της πρωτεύουσας 
του νησιού μας και κατ’ επέκταση ολόκληρου του τόπου μας. 

Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει επίσης να αναφερθεί είναι οι ενέργειες στις οποίες 
έχει ήδη προβεί το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου αναφορικά με τους λιμένες του Ελ-
λαδικού Χώρου. Συγκεκριμένα, το εν λόγω Υπουργείο, με την αρμοδιότητα του συνολικού 
σχεδιασμού και χάραξης της εθνικής λιμενικής πολιτικής για την ανάπτυξη των λιμένων, 
ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις για την εξυπηρέτηση των επιβατών, 
πλοίων και φορτίων, έχει εκπονήσει και παρουσιάσει νέα λιμενική στρατηγική, που στο-
χεύει στην ολοκλήρωση και ανάπτυξη ενός σύγχρονου λιμενικού συστήματος ενταγμένου 
σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα μεταφορών, για την αειφόρο ανάπτυξη, την βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και την εδαφική συνοχή της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, 
το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου ανακοίνωσε στις 14 Μαΐου 2013 τις τεχνικές προδια-
γραφές για την εκπόνηση Γενικών Προγραμματικών Σχεδίων (Master Plan) των λιμένων 
της χώρας, μεταξύ των οποίων το λιμάνι της Πάρου συμπεριλαμβάνεται στην κατηγορία 
των λιμένων Εθνικής Σημασίας. Όπως σχετικώς έχει καθορισθεί, μετά την εκπόνηση του 
προγραμματικού σχεδίου κάθε λιμένα, και προ της υποβολής του προς έγκριση στην Επι-
τροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων, θα πρέπει να λαμβάνεται η γνώμη του 
Δήμου, στον οποίο υπάγεται ο λιμένας, μέσω σχετικής απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

Όπως είναι εύλογο και πιστεύουμε κατανοητό, αυτή είναι πλέον η κατάλληλη ώρα για την 
υπεύθυνη και αποτελεσματική θέση του Δήμου Πάρου, ο οποίος θα κληθεί στο άμεσο μέλ-
λον, να συμπράξει, με τον προαναφερόμενο τρόπο ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο κριθεί 
επαρκής και πρόσφορος, έτσι ώστε να δοθούν οι κατευθύνσεις και να χαραχθούν οι σχεδι-
ασμοί για την ανάπτυξη και επαναπροσδιορισμό του λιμένος της Πάρου. Η αφύπνιση όλων 
μας, με γνώμονα την αρμονική και αποδοτική συνεργασία και στόχο την αναβάθμιση του 
νησιού μας, την παροχή υπηρεσιών που διακρίνονται για την ποιότητα και τον διαφορετικό 
τους χαρακτήρα, έξω και πέρα από συμφέροντα και οικονομικά και μόνον κριτήρια, θα μας 
δώσει την δυνατότητα να δούμε και πάλι το νησί μας να ανθεί, ακόμη και σε δύσκολες πε-
ριόδους που απαιτούν αλλαγή κατευθύνσεων, συγκροτημένες και σχεδιασμένες δράσεις 
και αλληλέγγυο πνεύμα. Είναι πολλές, ευτυχώς, οι περιπτώσεις στον Ελλαδικό χώρο, που 
οι δράσεις με αυτό τον προσανατολισμό, έχουν αποδώσει πολύ καλύτερα αποτελέσματα. 

Απευθυνόμενοι με το παρόν έγγραφό μας προς τα αρμόδια Υπουργεία την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου και τον Δήμο Πάρου, αναζητούμε με αγωνία και προβληματισμό την ευ-
αισθητοποίηση και την άμεση ενεργοποίηση σε ένα ζήτημα που επί χρόνια ταλανίζει την 
Παροικία αλλά και ολόκληρο το νησί μας, αναμένουμε την χρηστότητα στην άσκηση της 
Διοίκησης, την κοινωνική δικαιοσύνη και την ισότητα στην λήψη των αποφάσεων».
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Εισοδηματική
ενίσχυση

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσω-
τερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας 
και Αναπλ. Οικονομικών επανακαθορίζεται η διαδικασία 
και τα δικαιολογητικά για την πληρωμή της εισοδηματι-
κής ενίσχυσης οικογενειών ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών, όπως καθορίζονται από την Οδηγία 85/148/
ΕΟΚ.

Ορεινή περιοχή της Πάρου, θεωρείται η Τοπική Κοι-
νότητα Λευκών, ενώ μειονεκτικές περιοχές θεωρού-
νται η Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς, η Τοπική Κοινότητα 
Αρχιλόχου, η Τοπική Κοινότητα Κώστου, η Τοπική Κοι-
νότητα Μάρπησσας, η Δημοτική Κοινότητα Νάουσας και 
η Δημοτική Κοινότητα Πάρου (Παροικιάς).

Δικαιούχοι της εισοδηματικής ενίσχυσης είναι οικο-
γένειες, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών, 
Ελλήνων υπηκόων κρατών-μελών της Ε.Ε., των οποί-
ων τα μέλη κατοικούν μόνιμα σε ορεινές και μειονε-
κτικές περιοχές, όπως αυτές ορίζονται από την Οδηγία 
85/148/ΕΟΚ. Το ύψος της ενίσχυσης καθορίζεται από 
διατάξεις της και συγκεκριμένα το ύψος της εισοδηματι-
κής ενίσχυσης ανέρχεται:

α) σε 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενει-
ακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό 
των 3.000 ετησίως και

β) σε 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενει-
ακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του 
ποσού των 3.000 ευρώ και του ποσού των 4.700 ευρώ.

Ως ετήσιο οικογενειακό εισόδημα νοείται το συνολικό 
ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό, καθώς 
και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρό-
πο εισόδημα του φορολογουμένου, της συζύγου του 
και των ανήλικων τέκνων από κάθε πηγή. Η παραπάνω 
κατά περίπτωση εισοδηματική ενίσχυση δεν λαμβάνεται 
υπόψη για τον προσδιορισμό του ετήσιου οικογενεια-
κού εισοδήματος με βάση το οποίο χορηγείται αυτή.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται να καταθέσουν οι 
δικαιούχοι είναι τα εξής:

- Αίτηση του δικαιούχου (στην οποία θα φαίνονται ευ-
διάκριτα τα στοιχεία του: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, 
διεύθυνση κατοικίας, Αριθμό Φορολογικού Μητρώ-
ου (ΑΦΜ), αριθμό τραπεζικού λογαριασμού σε μορφή 
ΙΒΑΝ).

- Βεβαίωση του Δημάρχου του τόπου κατοικίας του 
δικαιούχου από την οποία να προκύπτει η επί διετία του-
λάχιστον συνεχής διαμονή του σε συγκεκριμένη ορεινή 
και μειονεκτική περιοχή της Οδηγίας 85/148/ΕΟΚ.

- Αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της 
δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού 
έτους για το οποίο αιτείται η εισοδηματική ενίσχυση (ει-
σοδήματα προηγούμενου έτους) ή της δήλωσης αυτής 
(έντυπο Ε1) αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν 
έχει παραληφθεί το εκκα-
θαριστικό σημείωμα.

- Υπεύθυνη δήλωση του 
ν.1599/1986 του δικαιού-
χου, περί της μη είσπραξης 
της οικονομικής ενίσχυσης 
άλλη φορά για την ίδια οι-
κογένεια.

Η εισοδηματική ενίσχυ-
ση καταβάλλεται εφάπαξ 
από την 1η Σεπτεμβρίου 
εκάστου ημερολογιακού 
έτους, με την υποβολή των 
ανωτέρω δικαιολογητι-
κών.

Για την καλύτερη εξυπη-
ρέτηση των πολιτών συν-
δράμουν στην υποδοχή και 
συλλογή των αιτήσεων και 
των δικαιολογητικών τα 

Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών της Παροικίας και της 
Νάουσας, καθώς και το Γραφείο Κοινωνικής Μέριμνας 
του Δήμου Πάρου (Γρ. 24)  προκειμένου να αποστέλλο-
νται συγκεντρωτικά στις αρμόδιες υπηρεσίες της Απο-
κεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. Ως εκ τούτου οι ενδια-
φερόμενοι πολίτες μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις 
τους, έως τις 20 Νοεμβρίου 2013:

- Στα κατά τόπους ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙ-
ΤΩΝ του Δήμου μας (τηλ. 22840-24912 ΚΕΠ Παροικίας 
και ΚΕΠ Νάουσας τηλ. 22840-51691).

- Στο Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Μέριμνας του Δή-
μου Πάρου (γρ. 24) (τηλ. 22843-60111).

Σημειώνεται ότι τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
και το Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Μέριμνας συν-
δράμουν ΜΟΝΟ ως προς την υποδοχή των αιτήσεων 
και τον δικαιολογητικών και την αποστολή τους στις 
αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, 
οι οποίες έχουν και την ευθύνη για τον τελικό έλεγχο 
της πληρότητά τους και την προώθησή τους στις κατά 
τόπους αρμόδιες ΥΔΕ (ανά Περιφερειακή Ενότητα) για 
την έκδοση του σχετικού χρηματικού εντάλματος στο 
όνομα κάθε δικαιούχου.

Τοπικές ειδήσεις

Οι Γερμανοί των 
Λευκών…

Για έβδομη χρονιά πραγματοποιήθηκε στο Σπίτι της 
Λογοτεχνίας, στις Λεύκες, από τις 8 έως τις 22 Σεπτεμ-
βρίου 2013, το Θερινό σχολείο του μεταπτυχιακού προ-
γράμματος Νεοελληνικών Σπουδών των Γερμανικών 
Πανεπιστημίων (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου, 
Πανεπιστήμιο Αμβούργου και Πανεπιστήμιο Μονάχου). 

Επί δύο εβδομάδες, οι 12 μεταπτυχιακοί φοιτητές των 
Γερμανικών πανεπιστημίων παρακολούθησαν στο φι-
λόξενο χώρο σεμιναρίων του Σπιτιού της Λογοτεχνίας 
δύο εντατικά σεμινάρια, συνολικής διάρκειας 60 ακαδη-
μαϊκών ωρών διδασκαλίας, που πρόσφεραν οι καθηγη-
τές Ιωάννης Ζελεπός (Πανεπιστήμιο Μονάχου) και Μίλ-
τος Πεχλιβάνος (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου), 
καθώς και διαλέξεις των καθηγητών Μαρίας Ιατρού 
(Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονικής), Μαριλίζας 
Μητσού (Πανεπιστήμιο Μονάχου) και Σπύρου Πετρικά-
κη (Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Βερολίνου). 

Στις ελεύθερες ώρες τους οι φοιτητές επισκέφτηκαν 
αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία, μνημεία και εκκλη-
σίες της Πάρου, περπάτησαν το Βυζαντινό δρόμο, κο-
λύμπησαν στις κοντινές παραλίες, συμμετείχαν σε γιορ-
τές και απόλαυσαν την τοπική κουζίνα και το κρασί της 
Πάρου.

Σε κοινό μήνυμά τους η κ. Μαριλίζα Μητσού (πανε-
πιστήμιο Μονάχου) η κ. Ulrich Moennig, (πανεπιστήμιο 
Αμβούργου) και ο κ. Μίλτος Πεχλιβάνος, (πανεπιστήμιο 
Βερολίνου), σημειώνουν:

«Για τα Τμήματα Νεοελληνικών Σπουδών των Γερμα-
νικών Πανεπιστημίων η δεκαπενθήμερη διαμονή στο 
Σπίτι της Λογοτεχνίας της Πάρου κάθε Σεπτέμβριο είναι 
μια πολύ σημαντική εμπειρία. Το Θερινό σχολείο στην 
Πάρο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος 
μεταπτυχιακών σπουδών των τριών γερμανικών πανε-
πιστημίων και μια καλή ευκαιρία για φοιτητές και διδά-
σκοντες να γνωριστούν καλύτερα και να γνωρίσουν τα 
αξιοθέατα του νησιού και τους ανθρώπους του. 

Το πρόγραμμα των σεμιναρίων και των εκδρομών ανα-
κοινώνεται κάθε χρόνο στις ιστοσελίδες των τμημάτων 
μας και παραμένει αναρτημένο στο ηλεκτρονικό αρχείο 
των δραστηριοτήτων μας. Οι φοιτητές μας –Γερμανοί, 
Έλληνες αλλά και από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 
όσοι επέλεξαν να σπουδάσουν Ελληνικά στα έγκυρα 
νεοελληνικά τμήματα των πανεπιστημίων μας– κυκλο-
φορούν φωτογραφίες και εντυπώσεις στα ηλεκτρονικά 
μέσα και διαδίδουν στη Γερμανία τις ομορφιές και την 
καλή φιλοξενία στο Σπίτι της Λογοτεχνίας με τη συνδρο-
μή της πρόθυμης πάντα Κατερίνας Ραγκούση. Το Θερινό 
σχολείο στην Πάρο αποτελεί έτσι εργαστήριο μάθησης 
αλλά και διαφήμιση για τον τουρισμό του νησιού και την 
πολιτιστική δραστηριότητα του Δήμου, στο εξωτερικό.

Είμαστε ευγνώμονες στην ΚΔΕΠΑΠ και στο Δήμο Πά-
ρου, που μας δίνουν τη δυνατότητα, να μεταφέρουμε 
πανεπιστημιακά μαθήματα και εκδηλώσεις μας σε ένα 
Ελληνικό νησί και να προβάλλουμε τον πολιτισμό της 
Πάρου στη Γερμανία».

Διασύνδεση
Κυκλάδων

Το ενδιαφέρον εννέα σχημάτων και συνολικά 11 εται-
ρειών, Ελληνικών και μη, προκάλεσε ο διαγωνισμός 
του ΑΔΜΗΕ για τη διασύνδεση των Κυκλάδων με το 
ηπειρωτικό σύστημα της χώρας. Πρόκειται για το δεύ-
τερο διαγωνισμό για το ίδιο έργο, αφού ο πρώτος πριν 
από ένα χρόνο είχε κριθεί άγονος.

Η νέα προκήρυξη, με μικρότερο προϋπολογισμό ένα-
ντι του πρώτου διαγωνισμού, προβλέπει διαγωνιστική 
διαδικασία για τέσσερα διαφορετικά έργα, δηλαδή προ-
μήθεια και πόντιση καλωδίων, υποσταθμοί στα νησιά, 
συγκρότημα αντιστάθμισης ισχύος, με συνολικό προϋ-
πολογισμό 240 εκατομμύρια ευρώ (400 εκατομμύρια ο 
πρώτος διαγωνισμός).

Οι προσφορές για τα επιμέρους τμήματα του έργου 
που αφορούν την Πάρο είναι οι εξής:

- Υπόγειες και υποβρύχιες καλωδιακές διασυνδέσεις 
150 kV Τήνου - Σύρου, Σύρου - Μυκόνου, Σύρου - Πά-
ρου και Τερματικό καλωδίων 150 kV στην Τήνο (προϋ-
πολογισμός 85.000.000 ευρώ). α) ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ 
ΑΕ και β) PRYSMIAN GROUP.

- Υ/Σ Ζεύξης 150 kV στο Λαύριο, υπαίθριες διατάξεις 
σύνδεσης με το ΚΥΤ 400 kV Λαυρίου καθώς και 3 Y/Σ 
Υποβιβασμού 150 kV/ΜΤ στις νήσους Σύρο- Πάρο-
Μύκονο (προϋπολογισμός 42.000.000 ευρώ). α) ΣΥ-
ΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΒΒ ΑΕ - ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ, β) ΜΕΤ-
ΚΑ, γ) ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΕΡΝΑ ΑΕ - HYOSUNG 
CORPORATION, δ) CHINT ELECTRIC CO.LTD, ε) ALSTOM 
GRID S.p.A. και στ) ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ SIEMENS 
AG - ΣΗΜΕΝΣ ΑΕ.

πουλάτε το αυτοκίνητό σας;

παραδίδετε ιδιαίτερα µαθήµατα;

ζητάτε εργασία;
ψάχνετε σπίτι;

Τότε δηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 3.500 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | fax: 22840 53055 | sales@typoparos.gr
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ΠΕΝΘΗ
ΧΡΙΣΤΙΝΑ Π. ΚΡΗΤΙΚΟΥ

Στις 3 Οκτωβρίου 2013, έφυγε από κο-
ντά μας η αγαπημένη μας γιαγιά και μητέρα 
Χριστίνα Π. Κρητικού. Παρά το προχω-
ρημένο της ηλικίας της - 91 ετών- ο θάνα-
τός της ήταν ξαφνικός και μας αιφνιδίασε 
όλους. Μια αδιαθεσία που ένιωσε λίγες 
μέρες πριν, ήταν η αιτία να μεταφερθεί 
στο Κ.Υ. Πάρου όπου τις παρασχέθηκαν 
οι πρώτες βοήθειες και έπειτα να διακο-
μιστεί στο νοσοκομείο της Σύρου όπου 
και κατέληξε. Η Χριστίνα Κρητικού, το γέ-
νος Ραγκούση, ήταν παντρεμένη με τον 

Παναγιώτη Κρητικό και απέκτησε δύο παιδιά τον Στέφα-
νο και την Μοσχούλα. Έμεινε χήρα νωρίς αφού ο σύζυγός 
της έφυγε ξαφνικά στα 63 του χρόνια, αφήνοντας την μόνη 
γεγονός που επηρέασε τα επόμενα χρόνια της ζωής της.
Το σπίτι της βρισκόταν στην Αλυκή. Αγαπητή από την κοινω-
νία του χωριού, ήταν πάντα ένας άνθρωπος κοινωνικός με 
έμφυτη σοφία κ πνευματική καλλιέργεια παρά την πενιχρή 
μόρφωση που έλαβε στα παιδικά της χρόνια. Βοηθούσε με 
τον δικό της τρόπο ανθρώπους που ήξερε ότι είχαν ανάγκη 
κ έδινε παρηγοριά με τα καλά της λόγια. Με τα πρακτικά για-
τροσόφια που της έμαθε ο πατέρας της αφού ήταν πρακτι-
κός γιατρός της εποχής του, γιάτρευε παθήσεις ιδιαίτερες και 
άγνωστες από πολλούς σήμερα. Αϊτευε τον έρπη ζωστήρ, 
περνούσε τον ήλιο, θεράπευε την χρυσή, έκοβε τον ίκτερο. 
Αρκετοί ήταν εκείνοι που βρήκαν ανακούφιση με αυτόν τον 
τρόπο. Μακάρι εμείς οι απόγονοι της να κληρονομήσουμε λίγη 
από την αξιοπρέπεια, την περηφάνια, την διαύγεια πνεύματος 
και την καλή της υγεία που είχε μέχρι την τελευταία της μέρα! 
Έφυγες όπως ήθελες αγαπημένη μου γιαγιάκα όρθια χωρίς 
να κουράσεις και να κουραστείς, σαν πουλάκι στον ύπνο 
σου. Θα μας λείψεις πραγματικά, θα μας λείψουν οι ιστορίες 
που τόσο όμορφα μας έλεγες για τα παλιά, θα μας λείψουν 
τα όμορφα κ σοφά σου λόγια από την εμπειρία της μακρό-
χρονης ζωής σου. Το χώμα της Ανερατζιάς που σε σκεπάζει 
να είναι ελαφρύ και ευχόμαστε η ψυχή σου να αναπαυτεί με 
ειρήνη δίπλα στον Μεγαλοδύναμο που τόσο ευλαβόσουν. 
Καλό ταξίδι αγαπημένη μου γιαγιάκα.

 Η εγγονή σου Χριστίνα Μοστράτου. 

Ευχαριστούμε θερμά τους γιατρούς και την νοσηλεύτρια 
του Κ.Υ. Πάρου καθώς και όλους όσους παρευρέθηκαν και 
συμπαραστάθηκαν στο πένθος μας.

Η οικογένεια. 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΖΑΧ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ

Πένθιμα η καμπάνα, χτυπά το δελινό,
έφυγε η θειά Χριστίνα, για τόπο μακρινό.

Κι αν χρόνια έζησε πολλά, πάλι η ζωή ήταν λίγη,
κ΄ έφτασε η ώρα η θλιβερή, μακριά από μας να φύγει.

Το Παναγιώτη άνδρα της, είχε μες την καρδιά της,
παιδιά και εγγόνια χάρηκε, κράτησε στην ποδιά της.

Χίλια λουλούδια και πουλιά, είχε μες την αυλή της,
λόγια σοφά και στοργικά, έκρυβε στην ψυχή της.

Η σκέψη μας θα ακολουθεί, πίκρα κι αγάλι αγάλι,
η όμορφη Ανερατζιά, άνοιξε την αγκάλη.

Δημήτριος Μοστράτος, ετών 30. 
Απεβίωσε την 11η Οκτωβρίου 

2013. 

Δεν σου πρέπουν δάκρυα, δεν σου 
πρέπει λύπη…

Τιμή και δόξα στον ακούραστο μα-
χητή μας. 

Στον άνθρωπο που έκανε τον πόνο, 
δύναμη. Τον φόβο, αγάπη. Τη θλίψη, 
χαρά. Τα συντρίμμια, όνειρα. Πάλι και 
πάλι και πάλι. Ακούραστα, υπομονετι-
κά και δυνατά. 

Πρόλαβες σε τόσα λίγα χρόνια που 
έζησες, να μας δώσεις και να μας μά-

θεις τόσα πολλά, πόσο σε ευχαριστούμε και σε ευγνωμονού-
με γι’ αυτό! 

Τα πολλά λόγια δεν αρέσουν στο Δημήτρη μας. Άνθρωπος 
των έργων, βλέπεις… (Όσοι   είχαμε την τύχη να τον γνω-
ρίσουμε, ξέρουμε. Κι αυτό είναι σπουδαίο!). Οι μαχητές του 
καλού δεν συζητούν, αγωνίζονται. Δεν επιδεικνύονται, στέ-

κονται ήσυχα στην άκρη, έτοιμοι… Δεν κλαίνε, τραγουδούν. 
Δεν έρπονται, πετούν! Με τα φτερά της ψυχής, της αυθεντι-
κότητας, της αλήθειας, της αγάπης! 

Πέτα, αγόρι μας, πέρα από τα ανθρώπινα. Λάμψε στο δικό 
σου αστέρι. Χτύπα στη δική μας καρδιά. Έτσι θα ζούμε με 
σένα, για σένα. 

Θα ακολουθούμε τα δικά σου πατήματα, στο δρόμο που 
ΕΣΥ μας έβαλες… Κι ευχόμαστε κάποτε να αξιωθούμε να σε 
βρούμε. 

ΚΑΛΗ ΑΝΤΑΜΩΣΗ ΟΜΟΡΦΕ! 
Εμείς, οι δικοί σου. 

Ευχαριστούμε με όλη μας την καρδιά όσους στήριξαν το 
Δημήτρη μας κι εμάς στον δύσκολο αγώνα του. 

Όλους τους γιατρούς που τον φρόντισαν, αλλά ιδιαιτέρως 
τον εξαίρετο νευροχειρούργο κ. Νομικό Παναγιώτη και τον 
αξιόλογο αναισθησιολόγο κ. Καλακώνα Σπύρο. Τη Διεύθυνση 
και το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ. Τέ-
λος, ευχαριστούμε όσους φίλους, συγγενείς και ευαίσθητους 
συνανθρώπους μας βοήθησαν, με κάθε τρόπο, από όποια 
θέση βρίσκονταν, με όση δύναμη και θέληση είχαν. 

Να είστε όλοι καλά! 

Με εκτίμηση, 
Οικογένεια Κων/νου Δ. Μοστράτου.  

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΑΝΟΥ

Στα δύσκολα χρόνια της κατοχής έφε-
ραν στην Πάρο μας από τη Σύρο ένα μι-
κρό κοριτσάκι, αφήνοντας πίσω έξι αδέλ-
φια και τους γονείς της. Μεγάλωσε με τη 
νονά και το νονό της.

Γνώρισε τον Δημήτρη Σπανό τον οποίο 
και παντρεύτηκε. Στάθηκε άξια σύζυγος, 
καλή μητέρα και πολυαγαπημένη γιαγιά. 
Απέκτησε πέντε παιδιά, έντεκα εγγόνια 
και έξι δισέγγονα.

Το Σάββατο 12 Οκτωβρίου. μας άφησε 
και πήγε να βρει τον αγαπημένο της σύζυγο Δημήτρη.

Ευχαριστούμε όλους όσους συμπαραστάθηκαν στο πένθος 
μας.

Η οικογένειά της

Το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα τελεστεί το Σάββατο 16 
Νοεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Κάμπο (Βα-
γιά).

Εκδήλωση για 
τους Βαλκανικούς 
Πολέμους

Το Σάββατο 19 Οκτωβρίου, ο πολιτιστικός σύλλογος 
«Αρχίλοχος», πραγματοποίησε  εκδήλωση με θέμα «Η 
εκατοστή επέτειος των Βαλκανικών πολέμων 1912-
1913», όπου παρουσιάστηκαν από αξιόλογους ομιλητές 
ενδιαφέρουσες ομιλίες.

Η πρώτη ομιλία είχε ως θέμα: «Βαλκανικοί πόλεμοι: η 
ιστορία μιας εποποιίας» και μίλησε ο  Ταξίαρχος ε.α. κ. 
Κων/νος Ροδόπουλος. Ο ομιλητής αναφέρθηκε για τη 
σημασία των Βαλκανικών Πολέμων (1912-1913) για τη 
σημερινή Ελλάδα και  παρουσίασε στοιχεία και ενδιαφέ-
ρουσες πληροφορίες για τις χερσαίες επιχειρήσεις των 
συμμαχικών και ελληνικών στρατευμάτων. Όπως είπε, 
με την υπογραφή της Συνθήκης που πραγματοποιήθη-
κε στο Βουκουρέστι, στις 28 Ιουλίου 1913,  η Ελλάδα 
διπλασίασε  σχεδόν την εδαφική της κυριαρχία και στη 
νησιωτική χώρα είχε όλα τα νησιά του Ανατολικού και 
Βόρειου Αιγαίου, εκτός Ίμβρου και Τενέδου που παρέ-
μειναν στη Τουρκία και της Δωδεκανήσου που παρέμει-
ναν στην Ιταλία μέχρι το 1940.

Στη συνέχεια, ο κ.Aνδρέας-Διονύσιος Αλιπράντης, 
πολιτικός μηχανικός, αναφέρθηκε  στις ναυτικές επιχει-
ρήσεις των Βαλκανικών πολέμων 1912-1913 και τόνισε 
ότι η μεγάλη στρατηγική νίκη του πολέμου κερδήθηκε 
στη θάλασσα, ενώ επεσήμανε κυρίως τρεις παράγο-
ντες: α) το σημαντικό ρόλο του νεότευκτου Θωρηκτού/
Καταδρομικού  Γ.ΑΒΕΡΩΦ, β) την ηγετική ικανότητα και 
τόλμη  του Ναυάρχου Π. Κουντουριώτη (1855-1935), 
καθώς και τα  έξοχα ψυχικά του χαρίσματα που συνε-
τέλεσαν στη αξιοποίηση και εκμετάλλευση των εξαιρε-
τικών δυνατοτήτων του.    

Συνεχίζοντας την ομιλία του αναφέρθηκε στη συμβο-
λή του ιερέα  Διονυσίου Δάφνου  στις νικηφόρες ναυμα-
χίες της περιόδου αυτής  εφόσον υπηρέτησε από τις 5 
Οκτωβρίου του 1912 μέχρι τις 14 Αυγούστου του 1913 
επί του Θωρηκτού ΑΒΕΡΩΦ με την ιδιότητα του Αρχι-
μανδρίτη του Στόλου. Εντύπωση έκανε και έδειξε πόσο 
η ιστορία είναι ένα ζωντανό κομμάτι της ύπαρξής μας, 
όταν ο κ. Ανδρέας Αλιπράντης, αναφέρθηκε στο «Προ-
σωπικό Ημερολόγιο Πολέμου του Αρχιμανδρίτη του 
στόλου» κ. Διονυσίου  Δάφνου, 305 ημέρες στο Θωρη-
κτό Αβέρωφ». Το ιστορικό αυτό οικογενειακό κειμήλιο  
μαζί με άλλα προσωπικά αντικείμενα  του και εκτίθενται 
στο Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος. Απ’ αυτό το ιστορικό 
ντοκουμέντο ο  κ. Α. Αλιπράντης, με πολύ συναρπα-
στική ροή, διάβασε αποσπάσματα και συγκεκριμένα τις 
ημέρες των νικηφόρων ναυμαχιών, της  Έλλης στις 3 
Δεκεμβρίου του 1912 (ονομάστηκε έτσι, λόγω του ότι 
διεξήχθη ανοικτά του Ελλησπόντου) και δεύτερη  είναι η 
ναυμαχία της Λήμνου, στις 5 Ιανουαρίου του 1913,  και 
οι οποίες είχαν καθοριστική σημασία για το μέλλον της 
χώρας εξασφαλίζοντας την κατά θάλασσα υπεροπλία 
της Ελλάδας, στο Αιγαίο. Την εκδήλωση παρακολού-
θησαν με πολύ ενδιαφέρον το κοινό ενώ παρέστησαν ο 
Δήμαρχος, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, ο Αντιδήμαρχος, κ. Μ. 
Κωβαίος, οι κυρίες Τριβυζά και Χανιώτη, εκπρόσωποι 
φορέων κ.α.

Δρ. Λάουρα Αλιπράντη-Μαράτου

Διάκριση στο Tae 
Kwon Do

Ο Αιγαίας Πάρου, συμ-
μετείχε στο διασυλλογικό 
πρωτάθλημα TAE KWON 
DO, Παίδων-Κορασίδων 
(1998-1999-2000-2001-
2002), που πραγματο-
ποιήθηκε στη Χαλκίδα, 
στις12-13/10/2013, με 
τον αθλητή στην κατηγο-
ρία γεννηθέντων το 2002, 
στα 33 κιλά, Χάρη Μαλέ-
κο.

Ο αθλητής βρέθηκε κοντά στα μετάλλια, αλλά τελικά 
κατέχτησε την όγδοη θέση. Αξίζει να σημειωθεί ότι η 
συμμετοχή ήταν μεγάλη, καθώς οι αθλητές ξεπέρασαν 
τους 600 από όλη την Ελλάδα, γεγονός που φανερώνει 
το υψηλό επίπεδο στο όποιο διεξήχθησαν οι αγώνες.

Σε ανακοίνωσή του ο Αιγαίας Πάρου, σημειώνει: «Ένα 
μεγάλο μπράβο στον αθλητή μας για την προσπαθεί του 
και του ευχόμαστε τα καλύτερα.

Ευχαριστούμε και τον προπονητή του συλλόγου μας 
Μουγκό Λαμπρό, που εξέφρασε την ικανοποίηση του 
για το επίπεδο του αθλητή μας αλλά κυρίως για το ήθος 
και την αποφασιστικότητα που έπαιξε σε κάθε του προ-
σπάθεια. Το επόμενο βήμα είναι το Πανελλήνιο Πρωτά-
θλημα, που ο αθλητής μας έχει όλα τα στοιχεία που μπο-
ρεί να τον οδηγήσουν σε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, 
όποτε η σκληρή δουλεία συνεχίζεται».
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Καλά νέα

Μία ενδιαφέρουσα συνάντηση με εκπροσώπους Δή-
μων από νησιά με περιφερειακά αεροδρόμια –στην 
οποία συμμετείχαν από την Πάρο, ο δήμαρχος κ. Χρ. 
Βλαχογιάννης, ο εκπρόσωπος του Βελεντζείου Ιδρύ-
ματος για θέματα λειτουργίας του Υγειονομικού Αερο-
σκάφους Πάρου, κ. Ευρ. Ακάλεστος και ο πρόεδρος του 
εμπορικού συλλόγου, κ. Απ. Αλιπράντης- πραγματοποι-
ήθηκε στις 21/10/13 στο κτίριο 57 του αεροδρομίου 
«Ελ. Βενιζέλος», με τον αντιπρόεδρο της «Aegean Air 
Lines», κ. Ευτύχιο Βασιλάκη.

Στη συνάντηση έγινε παρουσίαση δέσμης πρωτοβου-
λιών που εντάσσονται στο δίκτυο των γραμμών Δημό-
σιας Υπηρεσίας, που καλύπτει η Olympic Air. 

Οι κυριότερες ενέργειες, που θα εφαρμοστούν μετά 
τη συγχώνευση των δύο εταιρειών –που θα κρατήσουν 
τα χρώματά τους και τα ονόματά τους- είναι:

- Δημιουργία και δεύτερου χαμηλότερου ναύλου 
ύψους 39 ευρώ για τα 12 νησιά άγονης γραμμής (πε-
ριλαμβάνεται η Πάρος) με απευθείας σύνδεση με την 
Αθήνα. O νέος δεύτερος ναύλος θα ισχύει με σημαντι-
κό διάστημα προαγοράς (3-4 εβδομάδες) και για αριθ-
μό θέσεων ανά πτήση που θα αυξομειώνεται εποχικά. 
O ναύλος δεν περιλαμβάνει φόρους αεροδρομίων. 
- Προσφορά για τις συνδέσεις νησιών άγονης γραμμής 
με το εξωτερικό με πτήσεις της AEGEAN ή της Olympic 
Air χωρίς χρέωση (0 ευρώ ναύλος, πλέον φόρων) για 
το εσωτερικό σκέλος τους μήνες Νοέμβριο-Μάρτιο και 
με χρέωση μόλις 20 ευρώ, ανά σκέλος (πλέον φόρων 
αεροδρομίων) για το διάστημα Απριλίου – Οκτωβρίου. 
Η δυνατότητα αυτή θα ισχύει για επιβάτες που ταξιδεύ-
ουν την ίδια ημέρα από εξωτερικό προς άγονες γραμ-
μές (ή αντίστροφα) και εκτελούν και τα δύο σκέλη με 
πτήσεις της AEGEAN ή της Olympic air. 

Αρχιτεκτονικός 
Πολιτισμός

Την Κυριακή 27 Οκτωβρίου και ώρα 11.30 π.μ. στην 
αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αρχίλοχος», θα 
δοθεί διάλεξη με θέμα: «Η τέχνη της αποκατάστασης 
του αρχιτεκτονικού πολιτισμού και η ήπια κτηριοδομι-
κή έρευνα ως προϋπόθεση άρτιας υλοποίησής της», 
από τους αρχιτέκτονες μηχ/κούς των αναστηλώσεων 
Μαρικίττα Διαμαντοπούλου και Ορέστη Βαβατσιούλα, 
διευθυντές του υπ. πολιτισμού και διδάσκοντες για μια 
σειρά ετών στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Πανεπιστημί-
ου Πατρών  

Οι ομιλητές θα αποδώσουν μέσα από την ανάπτυξη 
του θέματος, μέρος της πολύχρονης εμπειρίας τους, σε 
θέματα έρευνας προστασίας και διαχείρισης μνημείων 
και μνημειακών συνόλων, ιδιαίτερα στον νησιωτικό 
χώρο του Αιγαίου. 

Η διάλεξη θα έχει δύο διακεκριμένες ενότητες που 
στοχεύουν στην αναζήτηση των ιδιαιτεροτήτων όπως 
και των προϋποθέσεων που διέπουν την τέχνη της 
προστασίας και διαχείρισης του ιστορικού οικοδομικού 
αποθέματος που μόλις τις τελευταίες δεκαετίες αποτέ-
λεσε αντικείμενο της επίσημης κρατικής παρέμβασης 
στην Ελλάδα. Στην πρώτη ενότητα θα αναπτυχθεί προ-
βληματισμός όπως όμως και κριτική θέση σε θέματα 
αρχιτεκτονικού πολιτισμού, τόσο για μεμονωμένα μνη-
μεία όσο και για ιστορικά οικιστικά αρχιτεκτονικά σύνο-
λα. Επιπρόσθετα, θα επισημανθούν με κριτική προσέγ-
γιση οι εξελίξεις στα δρώμενα του παρόντος, σχετικά 
με την προστασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, σε 
ένα ραγδαία εξελισσόμενο φυσικό, τεχνητό περιβάλλον 
και νοοτροπία. Την θεωρητική αναζήτηση των ιδιαιτε-
ροτήτων και προϋποθέσεων που διέπουν την τέχνη της 
προστασίας και διαχείρισης του ιστορικού αποθέματος 
θα συμπληρώσουν ορισμένα παραδείγματα από την 
πράξη.

Στην δεύτερη ενότητα ο Δρ. Ορέστης Βαβατσιούλας, 
μέσω ενός διακεκριμένου παραδείγματος θα παρουσι-
άσει τη διαδικασία που ακολουθείται προκειμένου να 
επιτευχθεί μια ήπια όπως και κατά το δυνατόν ολοκλη-
ρωμένη διερεύνηση και μελέτη σε ένα ιστορικό κτήριο, 
ένα αρχιτεκτονικό μνημείο, ώστε να ακολουθήσει ο 
κατά το δυνατόν αρτιότερος σχεδιασμός της αποκατά-
στασής του.

Μετά την συνολική παρουσίαση των επιμέρους θεμά-
των, θεωρία – πράξη- προϋποθέσεις άρτιας αποκατά-
στασης μνημείου, θα ακολουθήσει ανοιχτός διάλογος 
σχετικά με το μέλλον της διαχείρισης των μνημείων και 
των πρωτοβουλιών που ίσως είναι απαραίτητες να ανα-
πτυχθούν, σε περιβάλλον οικονομικής κρίσης.

«Η Ελλάδα
Μπορεί»

Άλλη μια δράση που προέκυψε από την πρωτοβουλία 
«Ή Ελλάδα Μπορεί», πραγματοποιήθηκε στις 20/10, στη 
Νάουσα (Αίθουσα Τέχης Αγ.Αθανάσιος).

Ο υπεύθυνος για την πρωτοβουλία, κ. Στέφανος Μι-
κρόπουλος, παρουσίασε στους καλεσμένους του ξενο-
δόχους κατά κύριο λόγο, αλλά και σε αντιπροσώπους 
επαγγελματικών συλλόγων και σωματείων, μια καινο-
τόμα πρόταση συνεργασίας από την εταιρία COCO-MAT. 

Συγκεκριμένα, ανέφερε πως μετά από συζητήσεις 
και σχεδιασμό από κοινού με τη βραβευμένη Ελληνι-
κή εταιρεία φυσικών προϊόντων ύπνου, COCO-MAT, 
που δραστηριοποιείται στην Ευρώπη, Αμερική και Ασία, 
επέλεξαν την Πάρο σαν μοναδικό τόπο προορισμού, 
που έχει τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία σύγχρο-
νων δομών αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος. 
Αρχίζοντας από την ποιότητα του ύπνου ο επισκέπτης, 
θα τοποθετεί την Πάρο στην πρώτη γραμμή των παρε-
χόμενων υπηρεσιών μεταξύ των ανταγωνιστών. Όχη-
μα για την επίτευξη του στόχου είναι σε πρώτη φάση 
η παροχή από την COCO-MAT των κλινοσκεπασμάτων 
και των πετσετών υψηλών προδιαγραφών στις μονάδες 
που θα συνεργαστούν μαζί της. Η μόνη προϋπόθεση γι 
αυτό, είναι να χρησιμοποιούν τα  υπερσύγχρονα και 
πιστοποιημένα επαγγελματικά πλυντήρια της εταιρείας 
(Spick & Span).

Από την πλευρά της COCO-MAT μίλησε ο Γενικός Δι-
ευθυντής της θυγατρικής εταιρίας Spic & Span, κ. Ευ-
γενίδης Κωνσταντίνος, που έκλεισε με την ευχή να απο-
τελέσει η Πάρος το πρότυπο αριστείας στον ποιοτικό 
τουρισμό για την Ελλάδα, να βρει αρκετούς συμμάχους 
και συνεργάτες.

Στην έκτακτη αυτή συνάντηση παρευρέθησαν κατόπιν 
πρόσκλησης, η Πρόεδρος της Τουριστικής Επιτροπής, κ. 
Μαρία Χανιώτη, η οποία και χαιρέτησε, η Πρόεδρος της 
ΚΔΕΠΑΠ, κ. Άννα Κάγκανη η οποία ανέφερε την τερά-
στια ανάγκη στήριξης του νησιού σε θέματα προβολής 
του πολιτιστικού και τουριστικού προϊόντος, ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Ξενοδόχων, κ. Γιώργος Μπαφίτης, η 
Πρόεδρος του Συλλόγου Ενοικ. Δωματίων Αλυκής, κ. 
Στ. Τρίχα, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Λογιστών, κ. Πα-
ντελαίος Ιωάννης, ο πρ. Δήμαρχος Άνδρου, κ. Γιαννίσης 
Δημήτρης και πολλοί ξενοδόχοι. Η συνάντηση θα επα-
ναληφτεί τόσο στην Αθήνα, όσο και στην Πάρο.

«Άκρα»;
Μιλούν για «άκρα». Ποιοί αλήθεια; 

Αυτοί που σήμερα εμφανίζονται σαν 
κατήγοροι των «άκρων» είναι οι 
ίδιοι που τόσα χρόνια «θηλάζουν» 
εκείνο το άκρο που υποτίθεται κα-
ταγγέλλουν.

Ε, λοιπόν, αφού το θέλουν είμαστε 
έτοιμοι να το... ομολογήσουμε: Ναι, 
κύριοι, φυσικά και υπάρχουν άκρα! 
Αλλά αφού υπάρχουν, τότε ας τα 
πούμε με το όνομά τους.

Το ένα άκρο είναι αυτό των τρα-
πεζιτών. Σαν αυτούς που παρέδω-
σαν στον Χίτλερ την εξουσία. Σαν 
αυτούς που θέλουν να βγάλουν 
στον πλειστηριασμό τα σπίτια του 
κοσμάκη. Το άλλο άκρο είναι του 
υποθηκευμένου λαού στις τράπε-
ζες.

Το ένα άκρο είναι αυτό των βιο-
μηχάνων. Σαν αυτούς που συμμε-
τείχαν στις κυβερνήσεις του Μεταξά. 
Σαν αυτούς που στέλνουν τις επιχει-
ρήσεις τους στο Λουξεμβούργο, στο 
Βέλγιο και στην Ελβετία. Τους Έλλη-
νες «πατριώτες». Το άλλο άκρο εί-
ναι οι άνεργοι και οι μισθωτοί σκλά-
βοι των 300, 400, και 500 ευρώ.

Το ένα άκρο είναι οι τσιφλικάδες 
τύπου Μανωλάδας. Αυτοί που εκμε-
ταλλεύονται και εγκληματούν κατά 
ανήμπορων μεταναστών. Το άλλο 
άκρο είναι οι σύγχρονοι «μπάρμπα 
Θωμάδες».

Το ένα άκρο είναι οι εφοπλιστές. 
Σαν αυτούς που τάιζε η χούντα. Σαν 
αυτούς που η αστική δημοκρατία 
της μεταπολίτευσης τους έχει παρα-
χωρήσει, και με τη βούλα της Βου-
λής, νόμιμα δηλαδή, φορολογική 
ασυλία. Σαν αυτούς, για τους οποί-
ους ο χρυσαυγίτης Παναγιώταρος 
διαμαρτυρόταν (στην πρώτη Συνε-
δρίαση της Επιτροπής Οικονομικών 
της Βουλής για τον προϋπολογισμό 
του 2013) ότι τους «βάζουμε συνε-
χώς φόρους»! Το άλλο άκρο είναι 
οι ναυτεργάτες και ο υπό ομηρία 
μισός πληθυσμός μιας νησιωτικής 
χώρας.

Το ένα άκρο είναι οι πολυεθνικές 
και οι τεράστιες αλυσίδες των πολυ-
καταστημάτων τους που καθημερι-
νά ξεφυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. 
Το άλλο άκρο είναι τα χιλιάδες λου-
κέτα των μεσαίων και των μικρών 
αυτοαπασχολούμενων επαγγελμα-
τιών πο υ καθημερινά οδηγούνται 
στην ανεργία την ανασφάλεια και 

την εξαθλίωση.
Αυτά είναι τα κοινωνικά άκρα 

στον «ελεύθερο κόσμο» τους. Στην 
«ελεύθερη οικονομία» τους. Στον 
καπιταλισμό τους. Και όπως συμ-
βαίνει στις κοινωνίες των άκρων, 
το κάθε άκρο, εν προκειμένω της 
πλουτοκρατίας, έχει διάφορες πο-
λιτικές εκφάνσεις, μέσω διαφόρων 
κομμάτων, χρωμάτων και αποχρώ-
σεων, που όμως λειτουργούν μετα-
ξύ τους όπως τα συγκοινωνούντα 
δοχεία που ρίχνουν νερό στον ίδιο 
(καπιταλιστικό) μύλο. Ας μας πουν 
τώρα όλοι αυτοί που ξυπνάνε και 
κοιμούνται με την «θεωρία των δύο 
άκρων» στα χείλη τους.

Οι ίδιοι ποιό κοινωνικό άκρο 
εκπροσωπούν; Τους τραπεζίτες ή 
τους προλετάριους; Τους πλού-
σιους ή την φτωχολογιά;

Εν ολίγοις, οι αστοί δημοκράτες 
μας, αλλά και όλοι αυτοί που κάθε 
βράδυ μπαίνουν απρόσκλητοι στα 
σπίτια μας για να μας «ενημερώ-
σουν» και που το παραμύθι τους, 
μετά και την δολοφονία, έχει κάνει 
στροφή τριακόσιες εξήντα μοίρες, 
τον εαυτό τους σε ποιό «άκρο» 
τον εντάσσουν;

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Τζίφος
με το κλειστό!

Συνάντηση με τον υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού, κ. Ανδριανό, είχε την Τρίτη, 22/10, ο Δήμαρχος 
Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννης.

Κατά τη συνάντηση ο κ. Ανδριανός, ξεκαθάρισε στον 
κ. Βλαχογιάννη ότι στην δύσκολη οικονομική περίοδο 
που διανύουμε, δεν υπάρχουν χρήματα στο πρόγραμ-
μα δημοσίων επενδύσεων του Ελληνικού Κράτους για 
αθλητικές υποδομές και κατά συνέπεια ούτε για το κλει-
στό γυμναστήριο που τόσο έχει η ανάγκη η Πάρος.

Με δεδομένο ότι στο ΕΣΠΑ δεν εντάσσονται αθλη-
τικές υποδομές, ο κ. Ανδριανός, τόνισε πως η κυβέρ-
νηση θεωρεί ως μόνο εφικτό τρόπο τη σύμπραξη δημο-
σίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.). Για το σκοπό αυτό, η 
Γ.Γ. Αθλητισμού, έχει ήδη υποβάλει αίτημα στην Ειδική 
Γραμματεία των Σ.Δ.Ι.Τ. για τη κατασκευή 7 κλειστών 
γυμναστηρίων και 11 κολυμβητηρίων στην Ελλάδα. Η 
κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο κ. υπουργός, στον κ. Βλα-
χογιάννη, περιμένει εντός Νοεμβρίου την έγκριση του 
σχετικού αιτήματος από την αρμόδια διυπουργική επι-
τροπή.

Μόλις ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία με αίσια 
κατάληξη, δηλαδή με έγκριση του αιτήματος, σε δεύτε-
ρη φάση θα επαναληφθεί η παραπάνω διαδικασία, κατά 
την οποία μπορεί να συμμετάσχει και ο Δήμος Πάρου 
αν λάβει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και αν βρεθεί 
χώρος για να προσφερθεί για το κλειστό γυμναστήριο.
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Σε νέο κύκλο περιπετειών είναι δυνατόν να οδηγηθούν και πάλι τα έργα για την 
κατασκευή του νέου αεροδρομίου Πάρου.

Συνδυασμένες επιθέσεις –που μόνο τυχαίες δεν είναι- υπάρχουν το τελευταίο χρο-
νικό διάστημα και όπως φημολογείται σ’ αυτές τις επιθέσεις μετέχουν και άτομα τα 
οποία θέλουν να αντιπολιτευτούν την νυν δημοτική αρχή, μ’ αυτό τον τρόπο.

Τα κρούσματα είναι πολλά και όπως όλα δείχνουν αν δεν υπάρχουν δυναμικές 
ενέργειες αντίδρασης από τους δύο δήμους των νησιών μας (Πάρος-Αντίπαρος), τότε 
κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει με σιγουριά, τι εξελίξεις θα μπορούσαμε να έχουμε. 
Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες της εφημερίδας μας κάποιοι που δεν θέ-
λουν τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου έφθασαν στο σημείο να περάσουν ακόμα 
και τη δημαρχιακή πόρτα της Αγίας Άννας, προκειμένου να κάνουν παζάρια ώστε 
να μην ολοκληρωθεί το έργο. Επίσης, σύμφωνα με άλλες διαρροές από πολιτικούς 
κύκλους του νησιού, πολιτικό πρόσωπο που έχει διαφορές με τους κ.κ. Γ. Ραγκούση 
και Χρ. Βλαχογιάννη, έχει βάλει ως στόχο του να σταματήσει το έργο. Έτσι, σχεδόν 
καθημερινά ψάχνει να βρει νομικά κενά στην κατασκευή του έργου και στη συνέχεια 
πηγαίνει πρόθυμα και βρίσκει διάφορα άτομα για να τους ενημερώσει, ώστε εκείνοι 
να προβούν σε διάφορες πράξεις για τη μη ολοκλήρωση του έργου.

Αν η Παριανή και Αντιπαριώτικη κοινωνία δεν αντιδράσει άμεσα και δυναμικά, τότε 
είναι πολύ πιθανόν να βρούμε μπροστά μας διάφορες ανεξέλεγκτες καταστάσεις.

Τα δύο τελευταία κρούσματα
Η πρώτη περίπτωση αφορά τη συγκέντρωση υπογραφών ώστε να εξουσιοδοτηθεί 

ο δικηγόρος Αθηνών, κ. Ιωάννης-Διονύσιος Φιλιώτης, προκειμένου να ασκήσει ενώ-
πιον του Συμβουλίου Επικρατείας ή ενώπιον άλλου αρμοδίου δικαστηρίου, αίτηση 
ακύρωσης για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων στο νέο αεροδρόμιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο κ. Φιλιώτης, εκπροσωπεί μεγάλο και γνωστό δικη-
γορικό γραφείο των Αθηνών. Ακόμα, για την υπόθεση –περιβαλλοντικοί όροι- θυ-
μίζουμε πως το θέμα είχε έρθει και πάλι προ μηνών στη δημοσιότητα. Κύρια, όπως 
ψιθυρίζεται, ότι ενάντια στην κατασκευή του έργου είναι άτομα που παραθερίζουν 
κατά διαστήματα στην περιοχή –δεν πρόκειται στη συντριπτική τους πλειοψηφίας για 
μόνιμους κατοίκους- και οι οποίοι πιστεύουν ότι το νέο αεροδρόμιο μπορεί να προ-
καλέσει οχλήσεις στην περιοχή. Πάντως και σ’ αυτή την περίπτωση προκαλεί εντύ-
πωση για τον τρόπο που χειρίζονται το θέμα τοπικά site και οι προκλητικοί τίτλοι που 
βάζουν για να το παρουσιάσουν.

Υπόθεση Ρ. Μακρή
Για την ερώτηση της βουλευτή Κοζάνης, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Ραχήλ Μα-

κρή, είχαμε γράψει στο προηγούμενο φύλλο της εφημερίδας μας.

Κακόβουλες ενέργειες
για το αεροδρόμιο
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Η υπόθεση όμως είχε και συ-
νέχεια, καθώς υπήρχαν έντονες 
αντιδράσεις από επαγγελματικούς 
φορείς της Πάρου. Την αρχή την 
έκανε ο σύλλογος ξενοδόχων Πά-
ρου-Αντιπάρου.

Στην ανακοίνωσή του γράφει:
«Με μεγάλη μας λύπη αλλά και 

αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε 
ότι καταθέσατε τον Αύγουστο ερώ-
τηση στην Βουλή των Ελλήνων με 
θέμα: «Κατασπατάληση πόρων και 
εμπαιγμός του Ελληνικού λαού για 
το αεροδρόμιο της Πάρου». Απο-
ρούμε διότι μια εκπρόσωπος ενός 
ανεξάρτητου κόμματος, το οποίο 
θεωρητικά δεν εξαρτάται από τα 
μικροσυμφέροντα δύο ή τριών οι-
κονομικά ισχυρών οικογενειών της 
Πάρου, και υπεύθυνη του τομέα 
κοινοβουλευτικής ευθύνης των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων για θέματα 
αεροδρομίων, υποστηρίζει χωρίς 
καμία έρευνα και χωρίς καμία ερώ-
τηση στους αρμόδιους φορείς της 
Πάρου, τον Δήμο Πάρου, την Πε-
ριφέρεια Ν. Αιγαίου,  και τους συ-
ναδέλφους βουλευτές των Κυκλάδων, ότι κατασπαταλώνται πόροι και εμπαίζεται ο 
Ελληνικός λαός για το αεροδρόμιο της Πάρου. 

Αρχικά, να σας ενημερώσουμε ότι η Πάρος και η Αντίπαρος ουδέποτε αποτέλεσαν 
προορισμό μαζικού τουρισμού, όχι λόγω περιορισμένων υποδομών, αλλά γιατί εδώ 
είμαστε όλοι συνειδητοποιημένοι ότι ο μαζικός τουρισμός δεν αποτελεί στόχο μας. 
Αντιθέτως, επιδιώκουμε χρόνια τώρα την προσέλκυση τουριστών ανωτέρου επιπέ-
δου μέσα από τη βελτίωση των υπηρεσιών και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών 
μας. Μαχόμαστε για την αειφόρο ανάπτυξη των νησιών, την διατήρηση της πολιτιστι-
κής τους ταυτότητας και της αυθεντικής τους φυσιογνωμίας και κυρίως την προστασία 
του περιβάλλοντός μας. Αν είχατε ασχοληθεί με τον τουρισμό, θα ξέρατε ότι το προϊόν 
μας είναι η ίδια η φύση πρωτίστως και στην συνέχεα οι υπηρεσίες. Ποιος νοήμων 
επιχειρηματίας λοιπόν, θα επέτρεπε την καταστροφή του προϊόντος του και θα καθόταν 
άπραγος σε μια τέτοια περίπτωση; Κανείς.

Στο πλαίσιο αυτό, χρόνια τώρα, επιδιώκουμε σε συνεργασία με τους υπόλοιπους 
φορείς, αλλά και τους κατοίκους των δύο νησιών, την δημιουργία του πολυπόθητου 
νέου αεροδρομίου. Ένα ασφαλές και λειτουργικό αεροδρόμιο θα αποτελέσει αναβάθ-
μιση για τον τουρισμό, βάση για την επιμήκυνση της πολύ μικρής σεζόν και για τη 
διασπορά του τουριστικού φορτίου σε μεγαλύτερο χρονικό εύρος, αυξάνοντας την πε-
ρίοδο απασχόλησης και μειώνοντας ταυτόχρονα την ανεργία. Παράλληλα το νέο μεγα-
λύτερο αεροδρόμιο θα προσδώσει ασφάλεια στους μόνιμους κατοίκους, μιας και σή-
μερα η μεταφορά με αεροπλάνο σε περιπτώσεις ανάγκης είναι τις περισσότερες φορές 
αδύνατη λόγω και του μικρού αεροδιαδρόμου και του μικρού μεγέθους αεροσκαφών 
τα οποία δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα νησιά μας με κακές καιρικές συνθήκες.

Με το νέο αεροδρόμιο θα δοθεί η δυνατότητα στο νησί μας να το επισκέπτονται Έλ-
ληνες και ξένοι άμεσα (χωρίς της παρεμβολή όπως γίνεται σήμερα των αεροδρομίων 
Μυκόνου και Σαντορίνης), έτσι, ώστε, να μην σπαταλούν χρόνο και χρήμα τα οποία 
αποτελούν σήμερα τους βασικότερους ανασταλτικούς παράγοντες για την προσέλκυση 
νέων τουριστών στο νησί μας.

Αυτοί οι κύριοι που παραπλανητικά σας πληροφόρησαν είναι οι ίδιοι που σας απέ-
κρυψαν ότι το 1998 προσέφυγαν στο ΣτΕ για να μην γίνει το αεροδρόμιο. Δυστυχώς 
θεωρούν ότι η Πάρος υπάρχει μόνο για να κάνουν τις διακοπές τους, δεν τους ενδια-
φέρουν οι κάτοικοι του νησιού, ούτε ο τουρισμός, ούτε η εξυπηρέτηση των τουριστών 
και επισκεπτών της Πάρου – Αντιπάρου. Τα ερωτήματα που έχετε θέσει απαντώνται 
όλα από τις σχετικές μελέτες χωροθέτησης και περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Θα 
μπορούσατε να τις έχετε μελετήσει πριν προβείτε στην σχετική ερώτηση και να ενη-
μερωθείτε από τους ειδικούς μηχανικούς και γεωλόγους, αντί να τους υποκαθιστάτε. 
Αν είχατε ενημερωθεί από την ΥΠΑ, θα γνωρίζατε ότι όλα αυτά τα ερωτήματα σχετικά 
με το παλιό κα το νέο Α/Δ έχουν απαντηθεί προ πολλού και άδικα σπαταλάτε τον χρόνο 
των Υπουργών, να σας απαντήσουν σε θέματα που έχουν λυθεί και απαντηθεί προ 
ετών.

Μην μπερδεύετε εσκεμμένα την θέση του παλαιού αεροδρομίου με το νέο στην 
θέση «Βουτάκος». Μάλλον δεν έχετε αντιληφθεί, ότι πρόκειται για το νέο Α/Δ, το οποίο 
θα εξυπηρετεί αεροπλάνα των 80-100 θέσεων και όχι τα μεγάλα charter των 200-250 
θέσεων, που κατευθύνονται στα μεγάλα νησιά με πελάτες all inclusive. Η Πάρος με το 
νέο Α/Δ θα εξυπηρετεί και τα γύρω νησιά (Αντίπαρο, Νάξο, κλπ). Δεν αποσκοπούμε 
στον μαζικό τουρισμό, αλλά στον ποιοτικό τουρισμό και αγωνιζόμαστε καθημερινά για 
αυτό. Ποιοτικός τουρισμός όμως χωρίς σύγχρονο αεροδρόμιο είναι ανέφικτος.

Αγανακτούμε όταν διαβάζουμε ότι κατασπαταλώνται τα χρήματα του Ελληνικού λαού 
με την δημιουργία παραγωγικών επενδύσεων. Εσείς που κατάγεστε από βιομηχανική 
περιοχή θα έπρεπε να κατανοείτε τη σημασία των παραγωγικών επενδύσεων και όχι 
να καταφέρεστε εναντίον. Το κράτος είναι υποχρεωμένο να περατώσει το Α/Δ, διότι 
έχουν γίνει οι απαλλοτριώσεις, οι μελέτες του πεδίου ελιγμών και το πολύ σε ένα έτος 
περατώνεται η κατασκευή του. Έχει προκηρυχθεί η μελέτη των κτιρίων και σε λίγο θα 
γίνει και η κατασκευή τους.

Συμπερασματικά, το έργο του 
αεροδρομίου, αποτελεί έργο ζω-
τικής σημασίας για όλους. Με την 
ευκαιρία θα θέλαμε να σας προ-
σκαλέσουμε στο νησί μας για να 
σας εξηγήσουμε αναλυτικότερα την 
πραγματική κατάσταση, με σκοπό να 
υπερασπίζεστε και να διεκδικείτε τα 
συμφέροντα του τόπου μας σωστά 
και ορθολογικά και όχι παρασυρό-
μενη από υπερβολές και φαντασιώ-
σεις ντόπιων και μη παραγόντων».

Για το ίδιο θέμα επιστολή διαμαρ-
τυρίας έκανε και ο εμπορικός σύλ-
λογος Πάρου-Αντιπάρου, ο οποίος 
στην ανακοίνωσή του που στέλνει 
προς τον πρόεδρο των Ανεξάρτη-
των Ελλήνων, κ. Π. Καμμένο, γρά-
φει:

«Αγαπητέ κ. πρόεδρε, 
Είναι τραγικό ένα μέλος της εθνι-

κής αντιπροσωπίας να παίρνει θέση 
με τόση προχειρότητα σε ένα τόσο 
νευραλγικό θέμα που άφορα στο 
μέλλον ενός νησιού. Λάθος στοι-
χεία, λάθος πληροφορίες, λάθος 

επερώτηση, λάθος αφορισμοί και όλα αυτά στο νησί που σας έδωσε 13.30%. 
Η κυρία Μακρή δεν γνωρίζει ότι, το νησί μας χρειάζεται ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, 

χρειάζεται τουρισμό, χρειάζεται την αξιόπιστη αεροπορική σύνδεση; Δεν έχει ζήσει σε 
νησί χειμώνα είναι φανερό! Παραπέρα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που παρα-
τέθηκαν από την κ. Μακρή και έχει αναπτύξει μπερδεμένα στην επερώτηση της, και 
μερικά αφορούν και στο παλαιό έργο, οι ίδιες οικογένειες που τότε είχαν τορπιλίσει  το 
έργο, κάνουν το απονενοημένο διάβημα ξανά. Παλαιότερα τα ίδια άτομα, προσφεύ-
γοντας στο ΣτΕ το 1998 που δε τους ενδιαφέρει, είναι φανερό, ούτε το νησί ούτε το 
μέλλον του, ούτε αν τα παιδιά μας θα γίνουν εσωτερικοί μετανάστες και πάλι, είχαν μα-
ταιώσει το έργο. Πιστεύουμε ότι μια επαφή με τις παραγωγικές τάξεις, ή η αναζήτηση 
αξιόπιστων πληροφοριών απευθείας από το νησί μας, θα απέτρεπε  την ανάπτυξη της 
επερώτησης με βάση τα λάθος στοιχεία που πιθανόν δολίως σας παρασχέθηκαν. Μας 
εκπλήσσει δυσάρεστα πάντως το γεγονός ότι βουλευτής κόμματος που στον τίτλο του 
φέρει την λέξη «ανεξάρτητο», ασπάζεται αβασάνιστα λάθος πληροφορίες και τελικά  
εμφανίζεται δέσμιος συμφερόντων, ίσως παρά την θέληση του. 

Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούμε όπως δείτε άμεσα το θέμα και πράξετε τις δέουσες ενέργειες που 

απαιτούνται για την επίλυση του θέματος αυτού. Σας γνωρίζουμε ότι είμαστε στην διά-
θεση σας, αναμένοντας την απαραίτητη παρέμβασή σας».

Τα περίεργα δημοσιεύματα
Όπως υποστηρίξαμε και στην αρχή του κειμένου μας υπάρχουν περίεργα δημοσι-

εύματα και σε site της Πάρου, για το θέμα.
Είναι χαρακτηριστικό ότι Παριανό site προσπαθώντας να παρουσιάσει την ανακοί-

νωση της Ένωσης Ξενοδόχων, την έκανε υπό τον τίτλο της ερώτησης της κ. Μακρή: 
«Κατασπατάληση πόρων και εμπαιγμός του Ελληνικού λαού για το αεροδρόμιο της 
Πάρου». Δηλαδή, αν ο συγγραφέας του τίτλου, δεν είναι άσχετος με τη δημοσιογρα-
φία, τότε είναι βλάκας!

Ακόμα, αν και η εφημερίδα μας έχει ζητήσει δύο φορές (Παρασκευή 19/10 και 
Δευτέρα 21/10) από το γραφείο της βουλευτή κ. Ρ. Μακρή, τη δική της θέση για να 
την παρουσιάσουμε στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής δεοντολογίας, και επίσης, 
απευθυνθήκαμε και σε κομματικό στέλεχος των Ανεξάρτητων Ελλήνων, ώστε να με-
σολαβήσει για μία απάντησή της, έως και την ημέρα που έκλεισε η ύλη της εφημερί-
δας μας (23/10),  δεν είχαμε λάβει. Σημειώνουμε, ότι πριν ξεσπάσει το ζήτημα με την 
ερώτηση της κ. Μακρή και πριν η Φ.τΠ. δημοσιοποιήσει το θέμα την προηγούμενη 
εβδομάδα, το γραφείο της βουλευτή, μας είχε στείλει την ερώτησή της που ζητήσαμε, 
μέσα σε 3-4 λεπτά! Αυτά για την ιστορία, καθώς ως φαίνεται όταν οι δημοσιογράφοι 
κάνουν κριτική στο έργο των βουλευτών γίνονται μαύρα πρόβατα.

Παρόλα αυτά, άλλο site της Πάρου, δημοσιοποίησε μέσα σε λίγα λεπτά μία τηλεφω-
νική επικοινωνία της κ. Μακρή με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων, κ. Γ. Μπαφίτη 
και όπως έγραψε είχε επικοινωνία με τη βουλευτή Κοζάνης. Το δημοσίευμα υποστη-
ρίζει πως ο κ. Μπαφίτης φέρθηκε απρεπώς στη βουλευτή.

Γι’ αυτό το λόγο, ο κ. Μπαφίτης, έδωσε στη δημοσιότητα την εξής δήλωσή του:
«Σχετικά με ότι ισχυρίζεται η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Ραχήλ Μα-

κρή, για το πρόσωπό μου, έχω να δηλώσω τα εξής:
Όντως υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί της σε έντονο ύφος. Σε καμία όμως πε-

ρίπτωση δεν την απείλησα, αφού κάτι τέτοιο δεν ήταν στις προθέσεις μου και δεν είναι 
του χαρακτήρα μου. Τέλος, θυμίζω ότι στην ανακοίνωση της Ένωσης Ξενοδόχων κα-
ταλήγαμε με το εξής: «Με την ευκαιρία θα θέλαμε να σας προσκαλέσουμε στο νησί μας 
για να σας εξηγήσουμε αναλυτικότερα την πραγματική κατάσταση, με σκοπό να υπε-
ρασπίζεστε και να διεκδικείτε τα συμφέροντα του τόπου μας σωστά και ορθολογικά και 
όχι παρασυρόμενη από υπερβολές και φαντασιώσεις ντόπιων και μη παραγόντων».

Και η δέσμευση αυτή της επιστολής συνεχίζει να ισχύει».
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Κοινωνική Ευθύνη
Στην ανατολή της 4ης δεκαετίας 

της ζωής μου, αναλογιζόμενος τις 
βιωματικές θύμησες μέχρι σήμερα 
και με αφορμή το εξαιρετικό άρθρο 
του κ. Λαουτάρη, για την ευθύνη 
των ΜΜΕ, θεωρώ σημαντική την 
έννοια της Κοινωνικής Ευθύνης .

Επειδή, τα ΜΜΕ είναι επιχειρή-
σεις με απώτερο σκοπό και στό-
χο τη μεγιστοποίηση του κέρδους 
παράλληλα με την ελαχιστοποίηση 
της ζημιάς, άρα είναι αναφαίρετο 
το δικαίωμα μιας επιχείρησης να 
επιβιώσει στον συνεχή υγιή-θεμι-
τό ανταγωνισμό. Τα  ΜΜΕ έχουν 

επίσης και μια βασική υποχρέωση –μέχρι σήμερα δεο-
ντολογική!- την Κοινωνική Ευθύνη, η οποία σύμφωνα με 
τις οικονομικές θεωρίες και αναλύσεις της ορίζεται ως, η 
υπευθυνότητα που αναφέρεται στην υποχρέωση των 
επιχειρηματιών να επιδιώκουν εκείνες τις πολιτικές, 
να λαμβάνουν εκείνες τις αποφάσεις ή να ακολουθούν 
εκείνες τις δράσεις που να συνάδουν με τους στόχους 
και τις αξίες της κοινωνίας μας. Διερωτώμαι λοιπόν, 
τόσο σε περιφερειακό όσο και σε εθνικό επίπεδο τα ΜΜΕ τι 
διαφύλαξαν ή τι προάσπισαν ή τουλάχιστον τι συντήρησαν:

Το κοινωνικό σύστημα αξιών ή το απαξίωσαν; Την ελευ-
θεροτυπία ή τη «δημιουργική» δημοσιογραφία; Τη δημοσι-
ογραφία του αυτόπτη ρεπόρτερ ή του copy paste ρεπόρτερ;

Την περιγραφή πραγματικών γεγονότων ή την προβολή 
της ασήμαντης υπερβολής; Ειδικότερα της TV, που άλλα 
βλέπαμε, άλλα ακούγαμε και άλλα βίωνε η ύπαρξη μας! Τη 
Δημοκρατία και τους Θεσμούς της χώρας ή την Δημοκρατία 
της Διαφθοράς των Αδιάφθορων Διεφθαρμένων Πολιτικών; 

Με τα μεγάλα διαπλεκόμενα τηλεοπτικά συγκροτήματα 
των ΜΜΕ που μας ξενυχτούσαν, για το αν θα πάρουμε το 
εκάστοτε Δάνειο από τους Τροϊκανούς που εξυπηρετούν τα 
δικά τους συμφέροντα, κυρίως για την επιβίωσης τους! Τα 
ξενύχτια συνεχίζονται με τις επιλεκτικές –δήθεν- αποκαλύ-
ψεις σκανδάλων (πολιτικών, αθλητικών και… των celebrities) 
και διαφθοράς, με έναν Έλληνα να πέφτει από τα σύννεφα 
ή να έχει πάθει ανοσία… της μεταπολιτευτικής διαφθοράς. 
Χαζεύοντας ακόμα και τις διαφημίσεις μπας και κινηθεί και 
η αγορά και γίνει πραγματικότητα το success story αντί για 
ένα ειλικρινές πολιτικό sorry διαχρονικών πολιτικών λαθών!

- Την ελευθερία της Κοινής Γνώμης ή την χειραγώγηση της 
με τον λογής εκμαυλισμό της με την ιδιότυπη δικτατορία των 
ΜΜΕ;

- Την ανατροφή και ξαφνική κυβίστησι δηλαδή, μερική ή 
ολική καταβαράθρωση πολιτικών μορφωμάτων –κομματι-
δίων-αποκομμάτων που χρησιμοποιούν λαθεμένους μεθό-
δους πολιτικής αναρρίχησης με τίμημα την ψυχρή αφαίρεση 
ανθρώπινης ζωής, σε αυτόν που διαφωνεί! Συγκριτικά, με 
τους Αδιάφθορους Διεφθαρμένους Πολιτικούς της «Ηθικής 
Μεταπολίτευσης» που οδηγούν τον Λαό τους σε έναν σύγ-
χρονο Χορό του Ζάλογγου, μες στην απελπισία του με ηθε-
λημένο αποπροσανατολισμό του 

Επιβάλλεται να αντιληφθούμε, ότι η Κοινή Γνώμη είμαστε 
ΕΜΕΙΣ, όχι όμως προβατοποιημένοι-ναρκωμένοι, αλλά σκε-
πτόμενοι βλέποντας την πραγματικότητα που βιώνουμε και 
όχι την εικονική πραγματικότητα που μας διαμορφώνουν 
τα ΜΜΕ. Τα ΜΜΕ πρέπει επίσης, να κατανοήσουν, ως 4η 
εξουσία και άτυπος σύγχρονος θεσμός, να εφαρμόζουν τον 
Κώδικα Δεοντολογίας τους. Όχι κατά το Δοκούν, αλλά ως 
ένα ανταποδοτικό κοινωνικό τέλος, διαμορφώνοντας τη δι-
άρκεια και επιβίωση τους, αλλά και την Εθνική Συνέχεια και 
την αειφορία των επόμενων γενεών μας.

Τέλος, ως ένας ανυποψίαστος υποψιασμένος βλαχονη-
σιώτης, δανείζομαι σκέψεις από τα γραπτά του συγγραφέα 
Γιάννη Σκαρίμπα (βλ. «Το 1821 και η Αλήθεια»), που πιστεύω 
ότι ανταποκρίνεται τόσο στα του οίκου μας όσο και στα 
εθνικά μας θέματα: «[…] το θαύμα του ’21 δεν έγκειται στην 
στρατιωτική ήττα της Τουρκιάς –πράγμα ευκολότερο- αλλά 
στο (ως εκ θαύματος) σώσιμό του από την εχθρότητα των 
Κοτζαμπάσηδων, των Λογίων και του Κλήρου…». Ο παραλ-
ληλισμός τροφή για σκέψη στους αναγνώστες του παρόντος.

ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ

Πρόγραμμα 28ης 
Οκτωβρίου

Για ακόμα μία φορά θα εορταστεί και φέτος η ιστο-
ρική εθνική επέτειος της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ο εορτασμός σύμφωνα με τους διοργανωτές θα 
πραγματοποιηθεί με τη μεγαλύτερη δυνατή λαμπρό-
τητα, ιδιαίτερα μάλιστα στα Σχολεία, τις Δημόσιες και 
Δημοτικές Υπηρεσίες, όπως αρμόζει στις θυσίες και 
στην αντίσταση του Ελληνικού Λαού, ενάντια στο 
φασισμό και ναζισμό.

Σε μήνυμά του Περιφερειακός Σύμβουλος Νοτί-
ου Αιγαίου, κ. Παντελής Τζανακόπουλος, σημειώ-
νει: «Στην παρούσα χρονική συγκυρία ο εορτασμός 
προσλαμβάνει ιδιαίτερο και ουσιαστικό περιεχόμενο. 
Συμβάλλει στην ενίσχυση της ιστορικής μνήμης για 
τα εγκλήματα του ναζισμού και του φασισμού από τα 
οποία δεινοπάθησε η χώρα μας την περίοδο της Κα-
τοχής.

Ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου αποτελεί μια 
γιορτή για τη Δημοκρατία. Αποτελεί επίσης μια ευ-
καιρία για την προβολή θεμελιωδών αξιών που δι-
αχρονικά χαρακτηρίζουν τους Έλληνες όπως είναι η 
φιλοπατρία, η εθνική ακεραιότητα και ανεξαρτησία, η 
προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η καταδί-
κη εκδηλώσεων βίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας, ο 
σεβασμός της διαφορετικότητας και της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. Ο εορτασμός του ΟΧΙ είναι γιορτή των 
Ελλήνων. Είναι γιορτή του ελεύθερου πνεύματος για 
ένα κόσμο δίκαιο, ελεύθερο και ειρηνικό».

Το πρόγραμμα
Γενικός σημαιοστολισμός των Δημοσίων, Δημο-

τικών, Κοινοτικών και Ιδιωτικών καταστημάτων, 
καθώς και των καταστημάτων των Νομικών Προ-
σώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών, οικιών και 
ελλιμενισμένων πλοίων, από της 8ης πρωινής ώρας 
της 25ης Οκτωβρίου, μέχρι και της δύσης του ηλίου 
της 28ης Οκτωβρίου. Το βράδυ της 27ης και 28ης 
Οκτωβρίου πόλεις και χωριά θα φωταγωγηθούν.

Φωταγώγηση όλων των Δημοσίων, Δημοτικών 
και Κοινοτικών καταστημάτων, καθώς και των κα-
ταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. και των Τραπεζών, Οργα-
νισμών και Ιδρυμάτων κατά τις βραδινές ώρες της  
27ης και 28ης Οκτωβρίου.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Εορτασμός της ιστορικής επετείου της 28ης Οκτω-

βρίου 1940 με μεγάλη 
λαμπρότητα στα Σχο-
λεία, στις Δημόσιες 
Υπηρεσίες, στα Ν.Π.Δ.Δ. 
και στους Οργανισμούς. 
Ομιλίες σε ειδικές συ-
γκεντρώσεις στα σχο-
λεία, στις Δημόσιες Υπη-
ρεσίες, τα Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.

Ώρα 11:30
Απότιση φόρου τιμής 

από τους μαθητές, κα-
τάθεση στεφάνων στο 
μνημείο της ηρωίδας 
Μαντώς Μαυρογένους, 
από αντιπροσωπείες 
μαθητών Γενικού Λυκείου Πάρου, ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ 
Πάρου, Γυμνασίου Πάρου και Δημοτικών Σχολείων 
Παροικίας, προσερχόμενους  με επικεφαλής καθη-
γητές και δασκάλους.

ΔΕΥΤΕΡΑ 28 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΩΡΑ 7:30
Θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των 

εκκλησιών. 
ΩΡΑ 10:00
Επίσημη δοξολογία στο Ιερό Ναό Παναγίας Εκα-

τονταπυλιανής μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, 
παρουσία Αρχών, μαθητών των Σχολείων Παροικι-
άς, Οργανώσεων, Σωματείων και κατοίκων. Τον πα-
νηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η εκπαιδευτικός 
του 1ου Δημοτικού Σχολείου Παροικιάς Πάρου, κ. 
Βλαχάβα Παναγιώτα. Μετά το πέρας της Δοξολογί-
ας θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση 
στεφάνων από εκπροσώπους των τοπικών αρχών, 
Σωμάτων Ασφαλείας, πολιτικών κομμάτων, Σχολεί-
ων, Εφεδροπολεμιστικών, αντιστασιακών Οργανώ-
σεων, Οργανισμών, Ιδρυμάτων, Συλλόγων κλπ στο 
χώρο του Μνημείου Πεσόντων. Τήρηση ενός λεπτού 
σιγής στο χώρο του Μνημείου των Πεσόντων - Εθνι-
κός Ύμνος.

ΩΡΑ 11:00
Παρέλαση των μαθητών των Σχολείων της Παροι-

κίας στην Παραλιακή Λεωφόρο, Ακτή Γιάννη Πάρι-
ου. Χώρος των επισήμων απέναντι από το 1ο ΚΑΠΗ 
Δήμου Πάρου.

Τελετάρχης ορίστηκε ο κ. Μαούνης Δημήτριος, 
εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Παροικιάς Πάρου, και βοηθός τελετάρχη ο 
κ. Λασπιάς Κων/νος,  εκπαιδευτικός του 1ου Δημο-
τικού Σχολείου Παροικιάς Πάρου.
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Εκλογές 
ΓΕΛ Πάρου

Πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές 
στο ΓΕΛ Πάρου για την ανάδειξη 
15μελούς μαθητικού συμβουλίου, 
σχολικού έτους 2013-2014.

Πρόεδρος εκλέχτηκε ο μαθητής: 
Καραφυλλάκης Ραφαήλ (Γ’τάξη), 
Αντιπρόεδρος η μαθήτρια: Λουκή 
Μαριάνθη (Β’ τάξη), Γραμματέας ο 
μαθητής: Κουταλίδης Εμμανουήλ 
(Γ’ τάξη), Ταμίας η μαθήτρια: Αλι-
πράντη Μαρία (Γ’ τάξη). Ως μέλη 
εκλέχτηκαν οι εξής: ΖΑΡΚΑΔΗ 
ΕΛΕΝΗ-ΡΟΥΜΠΙΝΗ, ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗ-
ΤΡΑ, ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΜΕΡΩΠΗ, ΛΙΒΑΝΙ-
ΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΚΡΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 
ΜΕΤΖΙΔΑΚΗ ΙΟΥΛΙΑ, ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΝΙ-
ΚΟΛΑΟΣ, ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ, 
ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, ΝΤΟΥΡΟΣ 
ΣΠΥΡΟΣ.  Ως εκπρόσωπος των μα-
θητών στη Σχολική Επιτροπή ορί-
στηκε ο μαθητής: ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΝΤΑΜΕΛΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ ΣΧΟΛΙ-

ΚΟ ΕΤΟΣ 2013 – 2014

Α1 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ ΕΜΜΑ-

ΝΟΥΕΛΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΟΥ-
ΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ΤΑΜΙΑΣ: ΚΑΡΑΠΕΤΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, ΜΕΛΗ: ΚΟΛΟΒΟΥ ΜΑΡΙ-
ΝΑ, ΒΑΘΡΑΚΟΚΟΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Α2
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΡΟΥΣΤΑΛΑΚΗΣ ΘΕΟ-

ΔΩΡΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΚΡΙΔΑΚΗ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ, ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΠΑΧΑ-
ΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΛΗ: ΠΑΤΑΚΙΑΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΜΑΥΡΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Α3
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΡΕΝΤΙ ΔΙΟΝΥΣΗ, 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΤΑ-
ΜΙΑΣ: ΠΡΙΦΤΗ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΕΛΗ: ΠΑ-
ΤΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, ΧΑΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Β1
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΠΕΤΑΝΕΑΣ ΒΑΣΙ-

ΛΕΙΟΣ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΟΥΖΑΣ ΑΡΙ-
ΩΝ, ΤΑΜΙΑΣ: ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, 
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ, ΘΕΟ-
ΧΑΡΙΔΗ ΒΕΝΕΤΙΑ

Β2
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΡΑΒΤΣΟΥΚ ΑΛΟΝΑ, 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΝΓΚΟ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, 
ΤΑΜΙΑΣ: ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΜΑΡΙΑΝ-
ΝΑ, ΜΕΛΗ: ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 
ΚΡΟΥΤΗ ΕΥΘΑΛΙΑ

Β3
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΝΤΟΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
ΕΛΕΝΗ, ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΔΗ-
ΜΗΤΡΙΟΣ, ΜΕΛΗ: ΜΩΫΣΙΑΔΟΥ ΑΓΓΕ-
ΛΙΚΗ, ΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

Β4
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΑΝΤΑΝΗ ΜΕΡΩΠΗ, 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΕΡΟΥΒΕΙΜ ΜΙΧΑΗΛ, 
ΤΑΜΙΑΣ: ΤΡΙΑΝΑΤΦΥΛΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕ-
ΛΟΣ, ΜΕΛΗ: ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, 
ΣΙΕΤΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ

Γ1
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΕΜΜΑ-

ΝΟΥΗΛ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ 
ΜΑΡΙΑ, ΤΑΜΙΑΣ: ΑΛΣΑΜΑΗΛ ΝΙΚΟ-
ΛΕΤΑ, ΜΕΛΗ: ΛΕΙΒΑΔΑ ΗΡΑ, ΚΑ-
ΠΟΥΤΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Γ2 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΓΕΩΡ-

ΓΙΑ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΕΤΖΙΔΑΚΗ 
ΙΟΥΛΙΑ, ΤΑΜΙΑΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ ΑΝΝΑ, 
ΜΕΛΗ: ΜΙΤΙ ΜΑΡΙΟΣ, ΞΕΝΟΣ ΚΩΝ/
ΝΟΣ

Γ3 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΚΙΑΔΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, 
ΤΑΜΙΑΣ: ΡΟΥΣΣΟΣ ΝΙΚΟΣ, ΜΕΛΗ: 
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΧΑΡΑ-
ΛΑΜΠΟΥΣ ΣΙΜΟΝΕ.

Γιορτή
στο Γηροκομείο

Η Εθελοντική Ομάδα του Γηροκομείου διοργάνωσε με 
επιτυχία στο χώρο του, τη γιορτή της τρίτης ηλικίας. 

Ο π. Δημήτριος Κυδωνιεύς, εκπροσωπώντας το Σεβα-
σμιότατο Μητροπολίτη Παροναξίας, κ. Καλλίνικο, χαιρέτι-
σε την εκδήλωση και μετέφερε τις ευχές και τις ευλογίες 
του ποιμενάρχη μας. Ανέφερε ότι η εκκλησία νοιάζεται για 
τους ηλικιωμένους κάθε μέρα όλο το χρόνο και κάλεσε 
τους παρευρισκόμενους να μη λησμονούν τα γηρατειά και 
να είναι κοντά τους.

Η κ. Ειρήνη Ρουσσάκη, μέλος της Εθελοντικής Ομάδας 
του Ιδρύματος, μίλησε με θέμα «Η προσφορά του Ιδρύμα-
τος στην τοπική κοινωνία». Το ψυχαγωγικό μέρος της εκ-
δήλωσης είχε αναλάβει ο κ. Άρης Βιτζηλαίος, τσαμπουνιέ-
ρης και η κ Σοφία Κεφάλα, στο τουμπάκι και στο τραγούδι, 
που έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό για την επιτυχία της 
εορτής και την  διασκέδαση των γερόντων . 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση: «Η Εθελοντική Ομάδα 
του Γηροκομείου μας σας ευχαριστεί για τη συμμετοχή σας 
και σας περιμένει στην επόμενη εκδήλωση». Τέλος, στην 
ανακοίνωση υπάρχουν ιδιαίτερες ευχαριστίες τους ευγε-
νικούς χορηγούς της βραδιάς.

Εάν δεν αλλάξου-
με…

Η ελληνική οικονομία βρί-
σκεται σε τραγική κατάσταση 
αυτό δεν χωράει αμφιβολία. 
Όμως σε ακόμα χειρότερη 
κατάσταση βρίσκεται η κοι-
νωνία. 

Οι συνέπειες του κατήφο-
ρου είναι ολοένα και περισ-
σότερες, είναι ολοένα και πιο 
φανερές στην καθημερινή 
ζωή του καθενός. Η κυβέρνηση δείχνει πολλές φορές με 
τη συμπεριφορά της να ζει σ’ έναν άλλο κόσμο και να αγνο-
εί τα προβλήματα που μας περιβάλουν μέρα με τη μέρα. 
Ένα πολυσυζητημένο ερώτημα είναι, ποιος φταίει για το 
κακό που μας βρήκε; Το άλλο πολυσυζητημένο ερώτημα 
είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα;

Οι απαντήσεις για το πρώτο είναι πολλές και ποικίλουν, 
οι δανειστές, οι 300, οι δημοσιογράφοι, οι μετανάστες, κλπ. 
Πολλοί οι υποψήφιοι του αποδιοπομπαίου τράγου. Σχετι-
κά με το δεύτερο όσο η συμπεριφορά και η νοοτροπία του 
καθενός ξεχωριστά δεν αλλάζει, δεν φαίνεται να υπάρχει 
ελπίδα, ώστε να αλλάξει αυτός ο τόπος προς το καλύ-
τερο. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει συλλογικά, όσο είμαστε 
αμέτοχοι από τις συλλογικές κινήσεις και τους αγώνες και 
εξακολουθούμε να είμαστε οι ίδιοι ανεύθυνοι και αντικοι-
νωνικοί. Δεν υπάρχει ελπίδα. Όσο δεν παραδεχόμαστε τα 
λάθη που μας έφεραν ως εδώ, βρίσκοντας παράλληλα μια 
ρεαλιστική λύση για το καθένα ξεχωριστά, δεν θα αλλάξει 
κάτι προς το καλύτερο. Και δεν χρειάζεται να πάει κανείς 
πολύ μακριά, τα προβλήματα είναι πολλά και γνωστά και 
στη Πάρο. Ξεκινώντας κανείς από την υγεία, την παιδεία, 
την αυξανόμενη ανεργία και όλα τα υπόλοιπα.

Σίγουρα μερίδιο της ευθύνης έχουν και οι πολιτικοί που 
έχουν εμπλακεί είτε σε τοπικό είτε σε κεντρικό επίπεδο, 
όμως μερίδιο της ευθύνης έχουν και αυτοί που τους ψή-
φισαν, αυτοί που ήταν στις πλατείες και τους χειροκροτού-
σαν, αυτοί που «ρουσφετολογούσαν» μαζί τους.

Ακόμη και τώρα, που η κατάσταση είναι εντελώς ορι-
ακή, η συμπεριφορά και η νοοτροπία που μας οδήγησε 
εδώ, δείχνει να μην αλλάζει. Ο καθένας προσπαθεί να προ-
ασπίσει τα δικά του συμφέροντα, χωρίς να αντιδρά για τα 
κεκτημένα που χάνονται μέρα με τη μέρα. Και αν δεν αντι-
δράσει, αν δεν αλλάξει, σίγουρα τα χειρότερα θα έρθουν, 
και τότε μάλλον θα είναι αργά…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ

Περιφερειακά
Αεροδρόμια

Ερώτηση στη Βουλή έκαναν 25 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ 
–μεταξύ αυτών και ο κ. Ν. Συρμαλένιος, προς τους υπουρ-
γούς, Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Τουρισμού.

Σύμφωνα με την ερώτηση ανησυχία στους πολίτες δε-
κάδων Νομών της χώρας και ιδιαιτέρως των νησιωτικών 
περιοχών προκάλεσε σειρά δημοσιευμάτων και ρεπορτάζ 
στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, σχετικά με παλαιότερη 
εισήγηση των συμβούλων «Lust hansa Consulting» προς 
το ΤΑΙΠΕΔ, για κλείσιμο 22 περιφερειακών αεροδρομίων 
της χώρας. Μεταξύ των αεροδρομίων συμπεριλαμβάνο-
νται και όλα τα αεροδρόμια των Κυκλάδων (τέσσερα στον 
αριθμό), πλην των διεθνών αεροδρομίων Μυκόνου και 
Σαντορίνης, για τα οποία υπάρχει σχέδιο ιδιωτικοποίησης. 

Η ερώτηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ επικεντρώνεται 
σε 4 σημεία που είναι:

1. Σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 66 του 
Ν.4146/2013, και στη βάση του Ν. 3913/2011 «Ρυθμίσεις 
για την «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών 
Αεροδρομίων-ΑΕΔιΠΑ», όσα αεροδρόμια δεν παραχωρη-
θούν σε ιδιώτη επενδυτή κατά τις διαδικασίες ιδιωτικοποί-
ησης που διενεργούνται από το ΤΑΙΠΕΔ, μεταβιβάζονται 
στην ΑΕΔιΠΑ, που αποτελεί τον νέο δημόσιο φορέα δια-
χείρισής. Ποιο το χρονοδιάγραμμα της μεταβίβασης των 
22 αυτών περιφερειακών αεροδρομίων από το TΑΙΠΕΔ 
στην ΑΕΔιΠΑ; 

2. Ποια μέτρα θα λάβουν για τη στήριξη των περιφερεια-
κών αυτών αεροδρομίων, καθώς δεν υπάρχουν ούτε καν 
τα απαραίτητα κονδύλια για τη λειτουργία τους το 2014 (55 
εκατ. ευρώ για επιδοτήσεις άγονων γραμμών και 55 εκατ. 
ευρώ για μικροσυντηρήσεις);

3. Ποιο σχέδιο έχουν εκπονήσει για να μην προχωρήσει 
η περικοπή/διακοπή αεροπορικών  δρομολογίων και το 
ενδεχόμενο κλείσιμο περιφερειακών αεροδρομίων, ως 
αποτέλεσμα της συγχώνευσης της Olympic Airlines και 
της Aegean, ώστε να μην αποκλειστούν περιοχές της χώ-
ρας και νησιά;

4. Ποια η πορεία των χρηματοδοτούμενων από το ΕΣΠΑ 
έργων που αφορούν επέκταση αεροδιαδρόμων, κατα-
σκευή στεγάστρων και λοιπών υποδομών σε αυτά τα πε-
ριφερειακά αεροδρόμια, σήμερα;

Εκλογές στον 
«Αρχίλοχο»

Την Κυριακή 10 Νοέμβριου στις 11 το πρωί, πραγματο-
ποιούνται οι εκλογές στον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλο-
χος».Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου: «Όσοι ενδι-
αφέρονται να θέσουν υποψηφιότητα για τον νέο διοικητικό 
συμβούλιο να το δηλώσουν στο τηλέφωνο 6983 124 17 και 
ώρες 11:00 με 14:00 μέχρι την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου 2013. 
Καλό θα ήταν να παραστούν σε μια από τις συνεδριάσεις 
του Δ.Σ κάθε Τετάρτη ώρα 21:00, για να γνωριστούμε».

Κινέζικα ΜΜΕ
Στην Πάρο φιλοξενήθηκε από τις 22 έως τις 24 Οκτω-

βρίου, 8μελές (δημοσιογράφοι + διερμηνείς - συνοδοί) 
τηλεοπτικό συνεργείο, μετά από συνεργασία με γνωστή  
εξειδικευμένη εταιρία στον Κινεζικό Τουρισμό.

Τη διοργάνωση του ταξιδιού είχε αναλάβει η Τουριστική 
Επιτροπή του Δήμου Πάρου, σε συνεργασία με την Περι-
φέρεια Νοτίου Αιγαίου. Τα ΜΜΕ που φιλοξενήθηκαν ήταν 
τα εξής:

Το περιοδικό «World Traveler» (δημοφιλές ταξιδιωτικό 
μέσο Κινεζικής μεγάλης κυκλοφορίας), που θα αφιερώσει 
ολόκληρο τεύχος στους προορισμούς του ταξιδίου και θα 
ετοιμάσει τέσσερις ημίωρες εκπομπές, που θα προβλη-
θούν σε 33 περίπου τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς σε 
όλη την Κίνα. 

Ακόμα, το «R Magazine» (πολύ γνωστό lifestyle μέσο, με 
εξειδικευμένο κοινό «υψηλού» οικονομικού επιπέδου), θα 
προβάλει προορισμούς ταξιδιού στο πλαίσιο αφιερώματος 
ολόκληρου τεύχους στην Ελλάδα.

Ευχαριστίες
Ο σύλλογος φίλων παραδοσιακού οικισμού Παροικιάς, 

με σχετικό δελτίο τύπου ευχαρίστησε ονομαστικά τους 
ευγενικούς χορηγούς του για την οικονομική τους συμμε-
τοχή στην εκδήλωση του συλλόγου, προς τιμήν των συνέ-
δρων του Διεθνούς Συνεδρίου Φυσικής, που πραγματο-
ποιήθηκε στην Παροικιά από τις 23 έως 28  Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται γράφοντας τα εξής: «[…] 
Η παρουσία πλέον των 100 συνέδρων από όλον τον κόσμο 
στην Πάρο, σε συνδυασμό με το φιλόξενο περιβάλλον που 
συνάντησαν με τη συμπαράσταση και του Δήμου μας, καθι-
στούν τους σημαντικούς αυτούς επισκέπτες μας ζωντανούς 
διαφημιστές του τόπου μας στα πανεπιστήμια και τα πολυ-
τεχνεία των χωρών που εργάζονται. Τέλος, ευχαριστούμε 
τα μέσα ενημέρωσης της Πάρου που πρόβαλαν και έκαναν 
γνωστό το σημαντικό αυτό γεγονός».
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-
αστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες 
τοποθεσίες σπίτια εξοχικά 
και εντός οικισμού  από 60 
έως 150 τμ σε τιμές κάτω 
του κόστους, πολύ μικρή 
προκαταβολή, πολλές δό-
σεις . www.paroshomes.
livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

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

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, 
πωλείται 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 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπε-
δο σε τιμή ευκαιρίας. Τηλ.: 
2284091094 

ΤΡΥΠΗΤΗ, πωλείται αγρο-
τεμάχιο, 5.100 τμ, με άδεια 
από το δασαρχείο, οικοδο-
μεί 200 τμ. Τιμή 360.000 €. 
Τηλ.: 6945169793

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - 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  

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

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

Κ Α Κ Α Π Ε Τ Ρ Α , 
ενοικιάζεται οικία ανακαι-
νισμένη, 110 τμ, πλήρως 
εξοπλισμένη, με συνθετικά 
κουφώματα, 3 υπνοδω-
μάτια, συναγερμό, τζάκι, 
αποθήκη, αυτόνομη θέρ-
μανση, κήπο, δεξαμενή 
νερού, δύο βεράντες, γκα-
ράζ. Τιμή 380,00 €. 
Τηλ: 6972607173 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
studio 25 τμ, για όλο το χρό-
νο, επιπλωμένο, σε άριστη 
κατάσταση, τιμή συζητήσι-
μη. Τηλ.: 6976433642 

ΠΛΗΣΙΟΝ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζονται ένα δυάρι 40 
τμ, ένα τριάρι 60 τμ και μια 
γκαρσονιέρα 25 τμ. Τηλ.: 
2284022331, 6974299340

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΟΥΝΑΔΟΣ), 
ενοικιάζεται επαγγελματι-
κός χώρος, 90 τμ, πρώην 
εικαστικό εργαστήρι ∆ή-
μου. Τηλ.: 6972077052 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΟΡΜΟΣ), 
ενοικιάζεται επιπλωμένη 
γκαρσονιέρα, με αυτόνο-
μη θέρμανση. Τιμή 180,00 
€. Τηλ.: 2284024789, 
6945255080

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΝΑΟΥ-
ΣΑ, βίλλα ζητείται προς 
ενοικίαση, για 1 χρόνο, 
με 3 ή 4 υπνοδωμάτια. Α-
πό 15 Οκτωβρίου. Τηλ.: 
6945169793

ΝΑΟΥΣΑ (ευρύτερη πε-
ριοχή), ζητείται οικία προς 
ενοικίαση, για μόνιμη κα-
τοικία, με 3 υπνοδωμάτια, 
επιπλωμένη ή μη.  Τηλ.: 
6944415044

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΗΣΙ, 
ζητείται προς αγορά μο-
νοκατοικία με κήπο, όχι 
κολλημένη με άλλο ακίνη-
το. Εγγυημένη εχεμύθεια. 
Τηλ.: 6945169793   

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΩΝ   

ΠΑΡΟΙΚ ΙΑ (Καινούριο 
πηγάδι) ενοικιάζεται μί-
νι μάρκετ, γίνεται και 
μεταβίβαση αδείας. Τηλ.: 
6944702314, 2284023516 

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

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

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

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

ΤΟ ΣΟΥΒΛΑΤΖΙΔΙΚΟ 
«ΣΤΕΚΙ» πωλείται, στον 
περιφερειακό της Παροικί-
ας. Τιμή συζητήσιμη. Τηλ.: 
6972557917

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

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

ΚΥΡΙΟΣ 62 ετών ζητεί 
νυχτερινή εργασία. Τηλ.: 
6979709866

ΚΥΡΙΑ παραδίδει μαθήμα-
τα Ρωσικής γλώσσας. Τηλ.: 
2284043064, 6979133084 

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία σε 
εστιατόριο ή καφέ, για 
κουζίνα, μαγείρισσα, βο-
ηθός κουζίνας, λάτζα κλπ. 
Τηλ.:6940561192

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για 
φροντίδα ηλικιωμένων α-
τόμων. Τηλ.: 6985978716

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

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

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ με 
ικανότητες επικοινω-
νίας-πώλησης ζητείται 
για το εμπορικό τμή-
μα εταιρείας. Τηλ.: 
2284028025, Ώρες: 10-2

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 

ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλεί-
ται, μάρκας Dynamic, 
66.000 btu, σε πολύ 
καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6977248885 

ΚΟΥΤΑΒΙ ΚΟΚΕΡ χά-
θηκε, θηλυκό, 4 μηνών, 
χρώματος κανελί. Τηλ.: 
6932668199 

ΞΥΛΟΣΟΜΠΑ ενεργειακή 
πωλείται,  που συνδέεται με 
το καλοριφέρ, χρησιμοποι-
ημένη μόνο τρεις μήνες και 
ένα μπόιλερ ζεστού νερού 
κομπλέ με όλα τα παρελ-
κόμενα( κυκλοφορητής, 
υδροστάτης καμινάδα, α-
νοιχτό δοχείο διαστολής 
κτλ) Τιμή 1200,00 €.  Τηλ.: 
6980616240 

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ενοικι-
άζονται, με το μήνα για 
τη χειμερινή περίοδο, σε 
οικονομικές τιμές. Τηλ.: 
6939998399

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€

Τζανακόπουλος Αντώνης

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις
Αυτονοµίες θέρµανσης
Συντήρηση καυστήρων

Τηλ-Fax: 22840 41434 • Κιν: 694 5733997
E-mail: fasma_paros@yahoo.gr

Ανακοίνωση
Το Σάββατο 2 Νοεµβρίου θα 
λειτουργήσουν τα ιατρεία:

• Ενδοκρινολογικό,
κα. Αργυρού Μαρία-Παρασκευή
• Ωτορινολαρυγγολογικό,
κος. Σφήκας ∆ηµήτριος

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

www.paros-vacations.com
ο πληρέστερος ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός για την Πάρο, σε Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025  |  e: nadia@smileweb.gr | w: smileweb.gr | fb: www.facebook.com/smileweb.gr

graphic & web design

όσοι διαφηµίζονται, έχουν ήδη δει τη διαφορά!

εσύ ακόµα να µπεις;

Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013
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Χειμερινή αιμοδοσία
Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Πάρου-Αντιπά-

ρου, προσκαλεί όλα τα μέλη του στη χειμερινή αιμοδο-
σία, που θα πραγματοποιηθεί από το συνεργείο αιμολη-
ψίας του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία», που θα 
πραγματοποιηθεί από 15 έως 17 Νοεμβρίου 2013.

Το πρόγραμμα της χειμερινής αιμοληψίας έχει ως 
εξής:

15 Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή, 9.00π.μ.-
1.30μ.μ. το πρωί και 5.30μ.μ.-9.00μ.μ. το απόγευμα, στο 
Αγροτικό Ιατρείο Νάουσας.

16 Νοεμβρίου, ημέρα Σάββατο, 9.00π.μ.-1.30μ.μ. 
το πρωί και 5.30μ.μ.-9.00μ.μ. το απόγευμα, στο Κέντρο 
Υγείας Πάρου.

17 Νοεμβρίου, ημέρα Κυριακή, 9.00π.μ.-1.30μ.μ. 
το πρωί και 5.30μ.μ.-9.00μ.μ. το απόγευμα, στο Κέντρο 
Υγείας Πάρου.

Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος αιμοδοτών Πάρου-
Αντιπάρου τονίζει: «Το αίμα είναι ποτάμι ζωής και η προ-
σφορά του ένα πανανθρώπινο αγαθό.

Φίλοι Αιμοδότες, δώστε με το αίμα σας για άλλη μια 
φορά τη ζωή και τη χαρά σε αυτούς που το έχουν ανά-
γκη. Θα σας ευγνωμονούν! Αυτή τη χρονιά, ας προσφέ-
ρουμε όλοι από την καρδιά μας πολλές σταγόνες αγάπης 
και ελπίδας».

Αλλαγές στην 
υπηρεσία γιατρών

Υποχρεωτική γίνεται 
ξανά η υπηρεσία υπαί-
θρου (αγροτικό) για 
τους νέους γιατρούς, 
όχι όμως πριν από την 
ειδικότητα όπως ήταν 
ως τώρα, αλλά πριν 
από τις εξετάσεις για 
την απόκτησή της. 

Σύμφωνα με δημο-
σιεύματα, βάση τρο-
πολογίας που θα κατατεθεί όσοι δεν κάνουν υπηρεσία 
υπαίθρου δεν θα μπορούν να διοριστούν στο ΕΣΥ αλλά 
δεν θα μπορούν να συμβληθούν και με τον ΕΟΠΥΥ. 

Με την ίδια τροπολογία το υπουργείο επιχειρεί να 
προσελκύσει επικουρικούς γιατρούς (μετά συζύγων 
και τέκνων) τριετούς θητείας στα μικρά νοσοκομεία των 
νησιών μας προκειμένου να καλυφθούν τα κενά. Ειδι-
κότερα, σύμφωνα με την τροπολογία, όλοι οι απόφοιτοι 
ιατρικής θα πρέπει να κάνουν για ένα χρόνο αγροτικό 
όπως ίσχυε μέχρι πριν από δέκα χρόνια περίπου. Μάλι-
στα, το υποχρεωτικό αγροτικό θα αφορά και όλους όσοι 
έχουν κάνει ειδικότητα στο εξωτερικό και επιστρέφουν 
στην Ελλάδα να εργαστούν, καθώς, για να πάρουν τη 
σχετική αναγνώριση ειδικότητας από την αρμόδια υπη-
ρεσία του υπουργείου υγείας θα τους ζητηθεί αντίστοι-
χα βεβαίωση υπηρεσίας υπαίθρου.

Ακόμα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, προβλέπεται 
παράταση του αγροτικού κατά έναν ολόκληρο χρόνο, 
ενώ αν στο μεταξύ εμφανιστεί νέος γιατρός για να κα-
λύψει τη θέση, ο υπηρετών μπορεί να συνεχίσει έως 
την ολοκλήρωση του έτους τη θητεία του σε άλλο περι-
φερειακό ιατρείο, που να ανήκει όμως στο ίδιο Κέντρο 
Υγείας.

Μεταξύ άλλων, το υπουργείο υγείας ρυθμίζει και τα 
προβλήματα που παρουσιάζονται με ζευγάρια που εί-
ναι και οι δύο γιατροί, αφού με την τροπολογία δίνεται η 
ευκαιρία και στους δύο να εργάζονται μαζί, καθώς στη 
περίπτωση που επικουρικός γιατρός τοποθετηθεί σε 
νησιωτική περιοχή δικαιούται και η σύζυγος ή ο σύζυ-
γος αν είναι ιατρός, να τοποθετηθεί στο ίδιο νοσοκομείο 
εφόσον προκηρυχθεί θέση με την ειδικότητά του.

Τέλος, έρχονται αλλαγές και για τους επικουρικούς 
γιατρούς, αφού η θητεία τους σε μικρά νοσοκομεία της 
περιφέρειας και των νησιών γίνεται πλέον τριετής.

Συνάντηση Γεωρ-
γιάδη με αιρετούς 
Ν. Αιγαίου

Στις 16 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε στο υπουρ-
γείο υγείας, στην Αθήνα, συνάντηση του υπουργού κ. 
Αδ. Γεωργιάδη, με αιρετούς εκπροσώπους της Περιφε-
ρειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες τα εκλεγμένα μέλη της 
ΠΕΔ Ν. Αιγαίου, εξέφρασαν στον κ. υπουργό τα ζητήμα-
τα υγείας που υπάρχουν στα νησιά μας. Ακόμα, η ΠΕΔ 
Ν. Αιγαίου, έκανε τις εξής προτάσεις:

1. Να υπάρχουν οικονομικά και θεσμικά κίνητρα (σε 
αγροτικούς και ιατρούς γενικής ιατρικής (π.χ. επί πλέον 
μοριοδότηση για πρόσληψη μέσω ΑΣΕΠ).

2. Όσοι υπηρετήσουν για 3 χρόνια σε νησιά να μπαί-
νουν άμεσα στην ειδικότητα. 

3. Εξασφάλιση στέγης στους γιατρούς των νησιών.
4. «Υιοθέτηση» Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας από 

Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία. 
5. Ανάπτυξη της τηλεϊατρικής και σύνδεση μικρών νη-

σιών με κέντρα αναφοράς. 
6. Να λαμβάνεται υπόψη ο υπερδιπλασιασμός του 

πληθυσμού για τη στελέχωση των δομών υγείας. 
7. Δημιουργία δύο πλωτών Κ.Υ. για παροχή εξειδι-

κευμένων υπηρεσιών στα μικρά νησιά. 
8. Δημιουργία συστήματος αεροδιακομιδής, υγειονο-

μικό αεροπλάνο και πλωτά υγειονομικά μέσα σε συνερ-
γασία με την Τ.Α. 

9.Στα νησιά Ν. Αιγαίου γενικότερα απαιτείται ένα δι-
αφορετικό σύστημα υγείας σε σχέση με τη νησιωτική 
Ελλάδα. 

Από την πλευρά του ο κ. Α. Γεωργιάδης, κατέστησε 
σαφές ότι είναι γνώστης των σπαταλών που γίνονται σε 
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας του νησιωτικού χώρου, 
αλλά επιπλέον, φάνηκε θετικός σε μία σειρά θεμάτων 
που αν υλοποιηθούν είναι εφικτό, να δοθούν άμεσες 
λύσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το υπουργείο υγεί-
ας, ο κ. Γεωργιάδης είναι θετικός, ώστε να υπάρχουν 
μέσα στο νέο νομοσχέδιο οι παρακάτω τροποποιήσεις:

1) Υποχρεωτική αγροτική θητεία των γιατρών στα νη-
σιά πριν από την ειδικότητά τους, ώστε να υπάρχει στε-
λέχωση ιδιαίτερα των μικρών ιατρείων στα νησιά.

2) Μεγαλύτερη μοριοδότηση των αγροτικών ια-
τρών, για πρόσληψη, μέσω ΑΣΕΠ

3) Η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορεί να χρηματοδο-
τεί (ως μπόνους, για να δέχονται οι γιατροί να έρχονται 

στα νησιά), τη στέγαση και σίτιση των γιατρών (θέμα 
που κατά κόρον έχει συζητηθεί και δεν μπορεί να υλο-
ποιηθεί).

4) Να υπάρχουν τριετείς, αντί για μονοετείς συμβά-
σεις των επικουρικών γιατρών.

Επίσης, από τον υπουργό, κ. Γεωργιάδη και την ομά-
δα των συνεργατών του πρόκειται να εξεταστούν μία 
σειρά άλλων θεμάτων για την αρτιότερη λειτουργία των 
υγειονομικών μονάδων, που του αιτήθηκαν οι εκπρό-
σωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Τι απαντά η ΚΕΠ Πάρου
Για το θέμα, η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου, δη-

μοσιοποίησε την επόμενη μέρα της συνάντησης το πα-
ρακάτω δελτίο τύπου:

«ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΔΩΝΙΔΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙ-
ΚΟΥΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ… Ν’ ΑΓΑΠΙΟΜΑΣΤΕ.
Απ’ ότι φαίνεται, σε σημερινά δημοσιεύματα του Έντυ-

που και Ηλεκτρονικού Τύπου των Κυκλάδων, κάποιοι 
από τους Αυτοδιοικητικούς που συμμετείχαν στη συ-
νάντηση έμειναν ικανοποιημένοι από τα ελάχιστα που ο 
Άδωνις τους «πρόσφερε» για να τους κλείσει ουσιαστικά 
το στόμα, και να διορθώσει, όπως μπορεί, τη στραπα-
τσαρισμένη στους Κυκλαδίτες, προσωπική του εικόνα.

Άραγε, οι Αυτοδιοικητικοί μας, κρίνουν ικανοποιητι-
κή τη συνάντηση των 25 λεπτών με τον Υπουργό, για τη 
συζήτηση των σοβαρότερων προβλημάτων που ταλανί-
ζουν τις Νησιωτικές μας Κοινωνίες; 

Άραγε, οι Αυτοδιοικητικοί μας κρίνουν ικανοποιητικό 
το φόρτωμα των εξόδων στέγης και σίτισης των Γιατρών 
στους Δήμους; Με ποιους πόρους; Με ποιες οικονομι-
κές δυνατότητες; ή μήπως και πάλι, αυτό θα το πληρώσει 
μέσω νέας φορολογίας ο Δημότης;

Καθοριστική ήταν η απουσία από την συνάντηση του 
Δήμαρχου Πάρου, καθώς δεν προωθήθηκαν οι θέσεις 
του Δήμου Πάρου που, μαζί με αυτές του Συντονιστικού, 
είναι και οι πιο επεξεργασμένες και προωθημένες για τα 
θέματα Υγείας, όχι μόνο της Πάρου αλλά και  των Κυκλά-
δων. Δυστυχώς ήδη άρχισε να διαφαίνεται, σε κάποια 
Κυκλαδίτικα ΜΜΕ, ότι ξεκίνησε μια προσπάθεια «αποε-
νοχοποίησης» του Αδώνιδος για τις ακραίες θέσεις του 
στα θέματα Υγείας των Νησιών μας, δες τελεσίγραφο 
για το Νοσοκομείο Σαντορίνης, απάντηση στο Συντονι-
στικό Πάρου κλπ, προσπάθεια που θα συνεπικουρηθεί 
και από τους διάφορους τοπικούς παραγοντίσκους των 
κυβερνητικών τοποτηρητών. 

Πιστεύουμε ότι η Πάρος, η Αντίπαρος, και το Συντο-
νιστικό δεν πρέπει να είναι ικανοποιημένοι από την εξέ-
λιξη της συνάντησης και θα πρέπει να συνεχίσουν ατα-
λάντευτα, τον αγώνα τους στα πλαίσια των ομόφωνων 
αποφάσεων που έχουν πάρει».

Ενίσχυση ΚΗΦΗ
Την τελική κατανομή 

21.000.000 ευρώ, που 
προορίζονται για τη φε-
τινή χρηματοδότηση των 
Κέντρων Ημερήσιας 
Φροντίδας Ηλικιωμέ-
νων (Κ.Η.Φ.Η.) αλλά και 
των Κέντρων Φροντίδας 
ΑμεΑ, ανά τη χώρα, ανα-
κοίνωσε ο αρμόδιος φο-
ρέας για την υλοποίηση 
του Προγράμματος, δηλαδή, η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης 
και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.), έπειτα από συνεδρίασή της στις 
3/10/2013.

Η Ε.Ε.Τ.Α.Α. κατέληξε, έπειτα από την εξέταση των αιτήσεων και 
των δικαιολογητικών των ενδιαφερόμενων για επιδότηση Φορέων, 
στην τελική λίστα των δικαιούχων, η οποία απαρτίζεται από Νομικά 
Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Για τα Κ.Η.Φ.Η. κατανέμονται περί τα 8,7 
εκατ. ευρώ στις επιλέξιμες δομές, ενώ αντίστοιχα, 11,8 εκατ. ευρώ 
σε Κέντρα Διημέρευσης ΑμεΑ. Τέλος, η ΚΔΕΠΑ Πάρου, θα λάβει το 
ποσό των 180.000 ευρώ, για το ΚΗΦΗ «Η Αγάπη», που αφορά 30 
ωφελούμενους του προγράμματος.

Συνεδρίαση 
Συντονιστικού

Έπειτα από τις προστριβές που παρουσι-
άστηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
το μικρό Συντονιστικό πρόκειται να συνε-
δριάσει εκ νέου την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 
2013, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δη-
μοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που υπο-
γράφει ο κ. Κ. Αργουζής, τα θέματα προς 
συζήτηση είναι:

1. Ενημέρωση για την κρατούσα κατάστα-
ση του Κέντρου Υγείας.

2. Τρόπος λειτουργίας του Συντονιστικού.
3. Διαμόρφωση εισήγησης προς την Ολο-

μέλεια φορέων και πολιτών και καθορισμός 
ημερομηνίας σύγκλησής της για λήψη ορι-
στικών αποφάσεων για τη μορφή των κινη-
τοποιήσεων.

Τέλος, είναι αυτονόητο, ότι η συνεδρίαση 
είναι ανοιχτή σε κάθε φορέα και πολίτη της 
Πάρου και της Αντιπάρου. 



14 Αθλητικά Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2013

Για την τρίτη αγωνιστική του Κυκλαδί-
τικου Πρωταθλήματος αναμετρήθηκαν 
στο γήπεδο των Μαρμάρων την περα-
σμένη Κυριακή, ο Αστέρας Μαρμάρων, 
με τον ΑΟΠ.

Σ’ ένα πολύ κακό -ως προς τη διαιτη-
σία- πρώτο ημίχρονο, ο ΑΟΠ κατάφερε 
να προηγηθεί πρώτος, με την ομάδα του 
Αστέρα να χάνει με τη σειρά της ευκαιρί-
ες για γκολ. 

Στο 8ο λεπτό οι γηπεδούχοι απείλησαν 
πρώτοι με τον Παντελαίο, όταν ο ίδιος 
απευθείας φάουλ που κέρδισε η ομάδα 
του, αλλά η μπάλα δεν του έκανε το χα-
τίρι και χτύπησε στο δοκάρι. Δυο λεπτά 
αργότερα ο Αρκουλής κέρδισε πέναλτι 
για τον ΑΟΠ σε ανατροπή του. Ο ίδιος 
ανέλαβε την εκτέλεσή του και έγραψε το 
0-1 για τους φιλοξενούμενους. Στο 26ο 
λεπτό ο ΑΟΠ, είχε ευκαιρία να διπλασιά-
σει τα τέρματά του. Συγκεκριμένα, ο Αρ-
κουλής –που ήταν ο κορυφαίος του αγώ-
να- έκανε μία πολύ ωραία σέντρα από 
τα δεξιά. Οι αμυντικοί των Μαρμάρων 
δεν κατάφεραν να διώξουν την μπάλα η 
οποία στρώθηκε στο Κρουσταλλάκη, με 
τον τελευταίο από το ύψος της μεγάλης 
περιοχής, να μην μπορεί να σκοράρει.

Στο 36ο λεπτό, ο ΑΟΠ δημιούργησε μία 
νέα ευκαιρία, που ξεκίνησε από τον Κρώ-
νη, ο οποίος με κάθετη μπαλιά βρήκε τον 
Αρκουλή. Ο τελευταίος πέρασε ανάμεσα 
από δυο αμυντικούς, πάσαρε στον Τσό-
κα αλλά ο επιθετικός της Παροικιώτικης 
ομάδας δεν κατάφερε -ενώ ήταν τετ α 
τετ με τον τερματοφύλακα- να στείλει την 
μπάλα στα δίχτυα. Στο 37ο λεπτό οι γηπε-
δούχοι απείλησαν για δεύτερη φορά στο 
πρώτο ημίχρονο τον τερματοφύλακα του 
ΑΟΠ, Χαριστό, με δυο συνεχόμενες ευ-
καιρίες, αλλά κάνεις από τους Γκεμπόρις 

και Μ. Ρούσσο, δεν κατάφερε να σκορά-
ρει. Στο 38ο λεπτό -κομβικό σημείο για 
τους γηπεδούχους-  η ομάδα του Αστέρα 
Μαρμάρων έμεινε με δέκα παίκτες λόγω 
αποβολής του Παντελαίου. Στο 40ο λεπτό 
ο αγώνας διακόπηκε για οκτώ λεπτά, 
επειδή υπήρξε ένταση με τους διαιτητές, 
λόγω της αποβολής του Παντελαίου.

Στο 47ο λεπτό ο ΑΟΠ κέρδισε πέναλ-
τι με το Τσόκα και ο Αρκουλής με δεύ-
τερη εκτέλεση πέναλτι έγραψε το 0-2 
(Το πέναλτι χτυπήθηκε δύο φορές). Στο 
54ο λεπτό έγινε βαθιά μπαλιά για τον Μ. 
Ρούσσο, αλλά η ευκαιρία χάθηκε από την 
πολύ καλή και γρήγορη έξοδο του τερ-
ματοφύλακα του ΑΟΠ, Χαριστού. Ένα λε-
πτό αργότερα ο Αστέρας εκτέλεσε κόρ-
νερ, ο Χαριστός έκανε κακή έξοδο, αλλά 
οι αμυντικοί του κατάφεραν να διώξουν 
την μπάλα μακριά.

Στο 65ο λεπτό ευκαιρία ο ΑΟΠ δημι-
ούργησε νέα ευκαιρία, όταν μετά από 
ωραία συνεργασία των παικτών του, ο 
Αρκουλής πάσαρε στο Δημογιάννη, εκεί-
νος με διαγώνια πάσα βρήκε τον Κρώ-
νη, όπου με τη μία έδωσε στον Σένκα. Ο 
τελευταίος, δεν κατάφερε να κάνει καλό 
κοντρόλ, δίνοντας την ευκαιρία στον τερ-
ματοφύλακα του Αστέρα Βιτζηλαίο, να 
μπλοκάρει την μπάλα. Στο 77ο λεπτό ο 
ΑΟΠ έκανε τρία τα τέρματά του  με απευ-
θείας εκτέλεση φάουλ του Δημογιάννη, 
από τα δεξιά. Στα τελευταία τρία λεπτά 
ο Αστέρας Μαρμάρων απείλησε δυο 
φορές για να πετύχει το γκολ της τιμής, 
αρχικά με τον Κληρονόμο που σούταρε 
ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Χα-
ριστός απέκρουσε με ωραίο τρόπο, και 
στη συνέχεια με τον Κρητικό, που σού-
ταρε από καλή θέση ψηλά άουτ. 

Οι πρωταγωνιστές:
Αστέρας Μαρμάρων: (πρ. Αναστ. Κο-

πανίδης), Βιτζηλαίος, Γ. Ρούσσος (60ο Σ. 
(Κρητικός), Γκεμπόρις, Τριβυζάς, Ν. Κρη-
τικός, Παντελαίος, Μ. Ρούσσος, Δ. Κρητι-
κός), Β. Καράι, Χ. Ρούσσος (45ο Κληρο-
νόμος), Μ. Καράι.

ΑΟΠ: (πρ. Δημ. Τριανταφυλλάκος), 
Χαριστός, Μπαρδάνης, Τσόκα. Νίκας, 
Τσαντουλής, Κρουσταλλάκης (60ο Σέν-
κα),Αρκουλής (80ο (Δαφερέρας), Χρυ-
σοχός, Κρώνης, Πετρόπουλος, Δημο-
γιάννης (86ο Στεθερός).

 Νίκος Ρούσσος

Νίκη ΑΟΠ και στους παίδες

Με δύο γκολ του Νίκου Σκιαδά, οι Νέοι 
του ΑΟΠ νίκησαν το περασμένο Σάββατο 
τον Αίαντα Σύρου.

Οι φιλοξενούμενοι πάγωσαν το Δημο-
τικό Στάδιο Παροικιάς, όταν μόλις στο 3ο 
λεπτό προηγήθηκαν ύστερα από ψηλο-
κρεμαστό σουτ του Κουκούλη.

Οι Παριανοί ποδοσφαιριστές κατάφε-
ραν να ισοφαρίσουν στο 40ο λεπτό με τον 
Ν. Σκιαδά, όταν έγινε παραλήπτης της 
μπάλας έπειτα από κόρνερ του Πρίφτη 
και με το στήθοςτου την έστειλε στα δί-
χτυα του Αίαντα Σύρου. Στο 76ο λεπτό, ο 
ΑΟΠ κέρδισε πέναλτι έπειτα από ανατρο-
πή του Κρουσταλλάκη. Την έσχατη των 
ποινών ανέλαβε να εκτελέσει ο Ν. Σκια-
δάς, που με ωραίο σουτ έδωσε τη νίκη 
στην ομάδα του γράφοντας το 2-1 υπέρ 
της Παριανής ομάδας.

Βαθμολογίες
Β’ όμιλος ΕΠΣΚ
1. Παμμηλιακός 9
2. ΑΟΠ 4
3. Νηρέας 4
4. Αστ. Μαρμάρων 4
5. Σέριφος  3
6. Σίφνος                 -1

Νέων Α’ όμιλος
1. Πάγος 6
2. ΑΟΠ          6
3. Αίας           3
4. Νηρέας  3
5. ΑΟΣ          0

Υπόλοιποι όμιλοι
Για τον Α’ όμιλο της ΕΠΣΚ, είχαμε τα 

εξής αποτελέσματα:
Τήνος-Αίας Σύρου 2-2
Πάγος-Στενή 2-1
Άνω Μερά-Υδρούσσα 6-0
Στη βαθμολογία του Α’ ομίλου προ-

ηγούνται ο ΑΟ Σύρου και ο Πάγος με 6 
βαθμούς, ακολουθούν ο Αίας Σύρου, 
η Στενή και η Άνω Μερά με 4 βαθμούς, 
στην έκτη θέση η Τήνος, με ένα βαθμό 
και ουραγός δίχως βαθμούς, η Υδρούσ-
σα.

Για το Γ’ όμιλο της ΕΠΣΚ, είχαμε τα 
εξής αποτελέσματα:

ΠΑΣ Νάξου-Φιλώτι 0-5
Θύελλα Καμαρίου-Αστέρας Τραγαίας 

3-0
Αναγέννηση Νάξου-Καρτεράδος 3-1
Στη βαθμολογία προηγείται η Θύελλα 

με 9 βαθμούς, ακολουθεί ο Πανθηραϊ-
κός με 6 βαθμούς, Φιλώτι, Καρτεράδος, 
Αστέρας Τραγαίας, Λάβα και ΠΑΣ Νάξου 
έχουν από 3 βαθμούς, η Αναγέννηση 
Νάξου ένα βαθμό και ουραγός είναι η Ίος 
με -4 βαθμούς.

Αστέρας – ΑΟΠ 0-3
Ολιγόλεπτη διακοπή του αγώνα
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Ένας «μπέμπης» 
στις Ακαδημίες 
του ΑΟΠ

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, σχεδόν όλος ο ηλε-
κτρονικός και έντυπος τύπος της χώρας έγραφε μία εί-
δηση που προκάλεσε το ενδιαφέρον πολλών φίλων του 
μπάσκετ, αλλά και έντονες μνήμες από την κατάκτηση 
του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος το 1987.

Ο μεγαλύτερος «μπέμπης» στην ιστορία του ελληνι-
κού μπάσκετ, Φάνης Χριστοδούλου, θα αναλάβει τις 
ακαδημίες καλαθόσφαιρας του ΑΟΠ.

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με ανακοίνωση του ΑΟΠ: 
«Η διοίκηση του ΑΟ ΠΑΡΟΥ ανακοινώνει την επίσημη 
συμφωνία της με το Φάνη Χριστοδούλου, ο οποίος ανα-
λαμβάνει υπεύθυνος στα τμήματα υποδομών του συλ-
λόγου μας.

Η διοίκησή μας θα σταθεί στο πλευρό του με κάθε τρό-
πο, για να μπορέσουν τα παιδιά μας να ωφεληθούν τα 
μέγιστα από την πείρα και τις γνώσεις της μεγάλης δόξας 
του Ελληνικού μπάσκετ».

Ό,τι και να γραφτεί για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα 
του Ελληνικού μπάσκετ, που έπαιζε με άνεση όλες τις 
θέσεις, από την ένα έως την πέντε, θα είναι λίγο. Απλά 
η εφημερίδα μας προς ενημέρωση στους μικρότερους 
αναγνώστες της υπενθυμίζει λίγα πράγματα από το 
εντυπωσιακό του βιογραφικό μέσα από τη «wikipedia».

«Ο Φάνης Χριστοδούλου (γεν. Αθήνα, 22 Μαΐου 1965) 
είναι πρώην καλαθοσφαιριστής και αποτελεί μια σημα-
ντική μορφή για την ιστορία του αθλήματος στην Ελλάδα.

Το προσωνύμιο Μπέμπης δεν άργησε να του κολλήσει 
και παρέμεινε μέχρι το τέλος της καριέρας του. Ο «Μπέ-
μπης» μεγάλωσε και μπήκε στο Ελληνικό Hall Of Fame 
του Μπάσκετ και μάλιστα είναι υποψήφιος μαζί με τους 
Παναγιώτη Γιαννάκη, Παναγιώτη Φασούλα, Γιώργο Κο-
λοκυθά για να ακολουθήσει τον Νίκο Γκάλη στην ένταξη 

του FIBA Hall Of Fame.
Ο Φάνης Χριστοδούλου ήταν ένας μπασκετμπολίστας 

που μπορούσε να αγωνιστεί σε όλες τις θέσεις κατά τη 
διάρκεια του αγώνα. Ήταν ασυναγώνιστος στη θέση του 
φόργουορντ αλλά και ως πάουερ φόργουορντ, όμως 
όταν χρειαζόταν μπορούσε να γίνει ένας εξίσου καλός 
πλέι μέικερ ή σούτιγκ γκαρντ αλλά και ένας αξιόμαχος 
σέντερ (έστω και με δυσκολία λόγω ύψους). Ξεκίνησε 
την μπασκετική του καριέρα από το σωματείο της Δάφ-
νης, πριν μεταπηδήσει στον Πανιώνιο και γίνει ο ηγέτης 
της ομάδας για πολλά χρόνια. Το 1989 επιλέχθηκε από 
τους Ατλάντα Χωκς στο νούμερο 96 του ντραφτ, αλλά 
ποτέ δεν πήρε τη μεγάλη απόφαση για να παίξει στον 
NBA. Στον «ιστορικό» αγωνίστηκε για 13 συνεχόμενες 
χρονιές και έγινε ταυτόσημο με τον μπασκετικό Πανιώ-
νιο που φιγουράριζε στις 4 καλύτερες ομάδες της χώ-
ρας. Με τον Πανιώνιο κατέκτησε το Κύπελλο Ελλάδας το 
1991 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (73-70) με αντίπαλο 
τον τότε κάτοχο του Κυπέλλου Κυπελλούχων Ευρώπης 
Π.Α.Ο.Κ. Στην Ευρώπη η μεγαλύτερη διάκριση του Φάνη 
σε συλλογικό επίπεδο ήταν η πορεία μέχρι τον ημιτελικό 
του Κυπέλλου Κόρατς το 1994.

Στο τέλος της καριέρας του, πήγε στον Παναθηναϊκό, 
με τον οποίο κατέκτησε το μοναδικό τρόπαιο που έλειπε 
από την πλούσια καριέρα του «μπέμπη», το Πρωτάθλη-
μα Ελλάδας (1998). Μετά το τέλος αυτής της σεζόν, το 
καλοκαίρι του 1998 ανακοίνωσε την οριστική του απο-
χώρηση από το άθλημα, μιας και οι χρόνιοι τραυματισμοί 
δεν του επέτρεπαν να συνεχίσει να αγωνίζεται ανταγω-
νιστικά. Ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες της Εθνι-
κής ομάδας για πολλά χρόνια, με την οποία κατέκτησε το 
Ευρωμπάσκετ της Αθήνας το 1987. Δύο χρόνια αργό-
τερα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ 
του Ζάγκρεμπ. Με δικό του τρίποντο στο τέλος του ημιτε-
λικού αγώνα εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, η εθνική 
νίκησε 81-80 και πέρασε στον τελικό της διοργάνωσης. 
Συμμετείχε ακόμα στα Ευρωμπάσκετ του 1991, 1993, 
1995 και 1997, στα Μουντομπάσκετ του 1986, 1990, 
1994 και στους Ολυμπιακούς αγώνες του 1996».

Δεν είχε άστρο
Άτυχος ήταν ο Νηρέας, στον αγώνα του περασμένου 

Σαββάτο στο γήπεδο της Παροικιάς, όπου και ηττήθηκε 
1-0 από τον πρωτοπόρο Παμμηλιακό.

Η ομάδα της Νάουσας θα μπορούσε να έχει βάλει 
γκολ από το πρώτο ημίχρονο, απέναντι σ’ έναν Παμμη-
λιακό, που ήταν ο χειρότερος που έχουμε δει τα τελευ-
ταία χρόνια σε αγώνα στην Πάρο.

Η Παριανή ομάδα επέβαλλε πλήρως το ρυθμό της 
στο πρώτο ημίχρονο. Στο 19ο λεπτό ο Κορτιάνος έφθα-
σε πολύ κοντά σε επίτευξη τέρματος, αλλά το σουτ 
που επιχείρησε απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ ο 
Μηλιός τερματοφύλακας Αϊβαλιώτης. Ο τερματοφύλα-
κας του Παμμηλιακού είχε άλλη μία καλή ενέργεια στο 
πρώτο ημίχρονο, όταν σε επιθετική ενέργεια της Πα-
ριανής ομάδας στο 23ο λεπτό, πρόλαβε και έδιωξε με 
τα πόδια την μπάλα, μπροστά από τον Βεντουρή, που 
έφευγε μόνος προς την περιοχή της Μήλου. Σε όλο το 
χρονικό διάστημα του πρώτου ημιχρόνου οι Μηλιοί 
ποδοσφαιριστές δεν δημιούργησαν ουσιαστικά καμία 
ευκαιρία, πλην κάποιων μακρινών σουτ που έκαναν οι 
επιθετικοί της.

Στο Β’ ημίχρονο η Μήλος, προσπάθησε να βγει σε κά-
ποιες αντεπιθέσεις, αλλά και πάλι ο Νηρέας ήταν αυτός 
που φαινόταν πιο απειλητικός. Έτσι, στο 70ο λεπτό σε 
ανατροπή του Σουλίδη του Νηρέα, από τον τερματοφύ-
λακα των φιλοξενουμένων Αϊβαλιώτη, κέρδισε πέναλτι. 
Το πέναλτι εκτέλεσε ο Τόδρη, αλλά ο γκολκίπερ των φι-
λοξενουμένων με ωραία διπλή προσπάθεια είπε «στοπ» 
στο Νηρέα. Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, στο 83ο λε-
πτό, ο Φρόκου, που είχε μπει ως αλλαγή λίγο νωρίτερα, 
μπήκε στη μεγάλη περιοχή της Παριανής ομάδας και με 
σουτ έγραψε το 0-1. Στα υπόλοιπα λεπτά ως τη λήξη του 
παιχνιδιού οι παίκτες της Μήλου «ταμπουρώθηκαν» 
στην άμυνά τους και μπόρεσαν να αποδράσουν με τους 
τρεις βαθμούς της νίκης.

Οι πρωταγωνιστές:
Νηρέας: (πρ. Γ. Μοστράτος), Παπαδάκης, Κουτσί-

κου (88ο Ι. Τριπολιτσιώτης), Χασάνι, Π. Τριπολιτσιώτης, 
Μπαρμπαρήγος, Χατζία, Τόδρη, Κορτιάνος, Σουλίδης, 
Βεντουρής, Μοστράτος.

Παμμηλιακός: (πρ. Ζαχ. Γκούτζας), Αϊβαλιώτης, Κυ-
ρίτσης, Πουλάκης, Σίδερης, Μπαργιάμη, Ατανάσοφ, Χα-
τζίεφ, Σύτη, Καμακάρης (81ο Μ. Καμακάρης), Παπαδη-
μητρίου (86ο Στεφανή), Μαθιουδάκης (65ο Φρόκου).

Στίβος ΑΟΠ
Από τις 15 Οκτωβρίου, ξεκίνησαν οι προπονήσεις 

της Ακαδημίας Κλασικού Αθλητισμού του Αθλητικού 
Ομίλου Πάρου.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα δημιουργηθούν 
τρεις ομάδες.

Α. Η ομάδα νεαρών αθλητών, για ηλικίες 5-10 ετών.
Β. Η ομάδα των υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ και τις 

στρατιωτικές σχολές.
Γ. Η ομάδα των επίλεκτων αθλητών και των ενηλίκων.

Οι ώρες προπονήσεων έχουν ως εξής.
ΟΜΑΔΑ Α: Κάθε Τρίτη και Πέμπτη 16.15-17.15
ΟΜΑΔΕΣ Β-Γ: Κάθε Τρίτη-Πέμπτη 17.15-18.30 και 

κάθε Τετάρτη-Παρασκευή 16.15-17.30.
Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι να συμμετέχουν στις ακα-

δημίες κλασικού αθλητισμού, μπορούν να επικοινω-
νούν τον κ. Κώστα Τσαντάνη (6977 607171) ή την κ. 
Ευαγγελία Βιτζηλαίου (6938 887070) ή και στο γρα-
φείο του ΑΟΠ στο Δημοτικό Στάδιο Παροικίας, τις κα-
θημερινές 18.00-20.00 και τα Σαββατοκύριακα 10.00-
13.00.

Ένας «μπέμπης» 
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Ο κάμπος της Νάουσας
Στις 17-18 Οκτωβρίου 2013 ο Παριανός αγρότης, Αρσένης Λουκής, 

ήταν προσκαλεσμένος στις Βρυξέλλες, από τον ευρωβουλευτή κ. Ν. 
Χρυσόγελο, σε διημερίδα που πραγματοποιήθηκε με θέμα την ποιοτική 
γεωργία και την καλή διατροφή. Στη συνάντηση ήταν προσκεκλημένοι 
από την Ελλάδα, περίπου 30 άτομα (σύμβουλοι τροφίμων, γεωπόνοι, 
πρόεδροι επιμελητηρίων και 10 παραγωγοί, μεταξύ των οποίων και ο 
Αρσένης Λουκής). Ο παράδεισος του Παριανού αγρότη παρουσιάζεται 
σήμερα στη Φ.τΠ.

Σε ανακοίνωσή του ο δήμαρχος Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννης, μεταξύ 
άλλων για τον Παριανό αγρότη σημειώνει: «[…] Ευχόμαστε η επιτυχία 
της εργασίας του να αποτελέσει έναυσμα για τους κατοίκους του νησιού 
όλων των ηλικιών, ώστε να στραφούν προς την καλλιέργεια της γης 
είτε ερασιτεχνικά, είτε επαγγελματικά και να αποκομίσουν τα αδιαμφι-
σβήτητα οφέλη απ’ αυτήν, αλλά γενικότερα να μην διστάζουν να επεν-
δύσουν σε καινοτόμες και εναλλακτικές ιδέες, γιατί όταν αυτές έχουν 
γερές βάσεις και διακρίνονται από επαγγελματισμό, επιβραβεύονται».γερές βάσεις και διακρίνονται από επαγγελματισμό, επιβραβεύονται».


