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Τους έλιωσε όλους στη συνεδρίαση του Δημοτι-
κού Συμβουλίου Πάρου, η Γρηγορία. Βρε που σε 
πονεί και που σε δέρνει ήταν στην υπόθεση για τις 
αίθουσες του Γυμνασίου Πάρου. Κάτω έπεσαν όλοι 
από τη ρητορική που ανάπτυξε και τα επιχειρήμα-
τά της. Άλλο πράγμα σας λέω… Στο τέλος, θα σας 
γράψω και την ουσία της παρέμβασης Πρωτολάτη.

Αμ το άλλο της Γρηγορίας, για τον τουρισμό, τι 
ήταν πάλι; «Ταξιδάκια αναψυχής» χαρακτήρισε τις 
εκθέσεις τουρισμού και όλους όσοι πηγαίνουν 
εκεί. Βέβαια, εδώ, το θέμα είχε και κάποιες δυ-
σκολίες, καθώς την επόμενη μέρα δημοσιεύτηκαν 
φωτογραφίες από την έκθεση τουρισμού του Λον-
δίνου, που ήταν 
εκεί και ο κ. Ευθύ-
μιος Κυδωνιεύς. 
Μόνο, που ο κ. 
Κυδωνιεύς, είναι 
τοπικός σύμβου-
λος Παροικιάς, 
εκλεγμένος με 
την παράταξη της 
Γρηγορίας. Μάλ-
λον λάθος μέρα 
διάλεξε για τις δη-
λώσεις της η Γρη-
γορία, μου φαίνε-
ται… Δεν την είχε 
πληροφορήσει κανείς για τη σύνθεση της Παρια-
νής αποστολής στο Λονδίνο.

Τα καλυτερότερα της Γρηγορίας, ήταν στην υπό-
θεση για τα προβλήματα αιθουσών του Γυμνασίου 
Παροικιάς. Αφήστε που διαμαρτυρήθηκε, διότι το 
θέμα μπήκε εκτός ημερήσιας διάταξης και όχι κα-
νονικά για συζήτηση. Το μόνο που ξέχασε η Γρηγο-
ρία ήταν… πως η ίδια είχε ζητήσει να έρθει το θέμα 
εκτός ημερήσιας διάταξης για συζήτηση…

Πως το λένε είπατε; Ναι, ακριβώς, έτσι είναι. 
Τρεις λαλούν και δυο χορεύουν!

Πάντως, την όλη ιστορία και την μικροπολιτική 
που επιχειρήθηκε από κάποιους για τα προβλή-
ματα του Γυμνασίου Παροικιάς, δεν τα χειρίστηκαν 
καλά εκεί πάνω, στην Αγία Άννα. Έπρεπε να ρωτή-
σουν κάποιους φωστήρες, «πότε να φέρουμε την 
μπουλντόζα, για να γκρεμίσουμε το γήπεδο μπά-
σκετ;». Εκεί να δείτε γέλιο που θα έπεφτε…

Σκέτο high tech είναι ο Δήμος Πάρου. Μια εβδο-
μάδα δίχως ίντερνετ ήταν… Δε βαριέσαι. Τα ταχυ-
δρομικά περιστέρια άλλωστε τι θα απογίνουν. Σε 
απόσυρση θα τα βγάλουμε;

Ο Γιωργάκης (ο Παπανδρέου ντε), συνεχίζει τη 
διεθνή του καριέρα, έπειτα από τις συνεχείς δια-
κοπές που κάνει από τότε που την «έκατσε τη βάρ-
κα» ως πρωθυπουργός. Έτσι, πήγε μέχρι το πάρκο 
Γκεζί στην Κωνσταντινούπολη με τη Σοσιαλ(η)στι-
κή Διεθνή, που ήταν και το συνέδριο του Λαϊκού 
Ρεπουμπλικανικού κόμματος της Τουρκίας, που 
είναι στην απέξω και βλέπει διαρκώς την πλάτη 
του Ερντογάν. Στο πάρκο ο Γιωργάκης φύτεψε 
συμβολικά ένα δένδρο. Μόνο… που και εδώ ήταν 
άτυχος, αφού οι φωτογραφίες τον «κάρφωσαν» 
και έδειξαν την γκάφα του, που δεν ήταν άλλη από 
το να φυτέψει το δενδράκι μαζί με τη γλάστρα!

Βρε ποιος δημοτικός 
σύμβουλος ήταν που 
θαύμαζε τον Γιωργάκη 
για την εξυπνάδα του, 
την ευφυΐα του και την 
πολιτική οξυδέρκειά 
του. Βρε ποιος ήταν, 
ποιος ήταν; Α! Ψήφιζε 
και φανατικά Π. Ρήγα. 
Βρε ποιος ήταν, ποιος 
ήταν; 

Άντε και στο θέμα με 
τη Γρηγορία, με το σχο-
λείο Παροικιάς. Η Γρη-

γορία λοιπόν, στην τοποθέτησή της έκανε κριτική 
κανένα μισάωρο για το πρόβλημα. Θυμίζουμε πως 
έως το 2010 ήταν ως έπαρχος, η αποκλειστική 
υπεύθυνη για τα σχολεία του νησιού. Και αφού 
λοιπόν τα «έψαλε» σε όλους ένα χεράκι για το τι 
δεν έκαναν, στο τέλος, δεν έκανε καμία πρόταση 
για την επίλυση του προβλήματος! Πολύ σωστά 
λοιπόν είπε και ο Βλαχογιάννης, για το τι πρέπει να 
γίνει για να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των 
αιθουσών: «Συμφωνώ απόλυτα με τις προτάσεις 
της Γρηγορίας!». Όχι, που θα την άφηνε.

Η θέση μας φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Τι περιμένουμε για 
να αντιδράσουμε;

Inside Information

Δύο κρούσεις έως τώρα έχουν γίνει από άτο-

μα αποτυχημένου δημοτικού σχήματος προς την 

ΚΕΠ, για συνεργασία. Βέβαια και οι δύο ήταν του 

στυλ «πάμε να τα βρούμε, πάμε μαζί». Τώρα, για το 

πόσο «μεγάλη» μπορεί να είναι η πόρτα της ΚΕΠ. 

Μεγάλη θέλουν να είναι. Το θέμα είναι όμως, ότι 

όλοι δε χωρούν… και κάποιοι ακόμα ισχυρίζονται 

πως ο «σκελετός» της ΚΕΠ θα έχει διαμορφωθεί 

κατά μεγάλο μέρος πιθανά και εντός του 2013.

Τα έργα για το νέο αεροδρόμιο εξελίσσονται κα-
νονικά και ίσως θα έχουμε έτοιμο το πεδίο ελιγμών 
γρηγορότερα απ’ ότι προβλεπόταν από τη σύμβαση 
εργολαβίας. 

Τα έργα για τα κτίρια του αεροδρομίου καθυστε-
ρούν, αλλά, οι αρμόδιοι παράγοντες της Υ.Π.Α. μας 
διαβεβαιώνουν ότι θα προχωρήσουν κανονικά και σ’ 
αυτό το τμήμα των έργων. 

Το σύνολο των κατοίκων του νησιού μας εύχεται 
και ελπίζει σύντομα η Πάρος να αποκτήσει το νέο 
αεροδρόμιο της. Να αποκτήσει μια νέα πύλη για την 
οικονομική αναβάθμιση της ζωής μας. Οι πρώτες δύ-
σπιστες φωνές που αμφέβαλαν αν θα γίνει το έργο, 
έχουν πλέον πειστεί, γιατί το έργο είναι σε εξέλιξη. 

Αυτή την όμορφη αναμονή και αγωνία για να ολο-
κληρωθεί σωστά και έγκαιρα το μεγαλύτερο έργο 
των τελευταίων χρόνων στο νησί, προσπαθούν να 
την αμαυρώσει μια μικρή παρέα ολιγοήμερων επι-
σκεπτών, έχοντας μαζί τους και τον γνωστό επικοι-
νωνιολόγο τους. Ποιοι είναι αυτοί; 

Είναι οι «γνωστοί» που σταμάτησαν στο παρελθόν 
την κατασκευή του αεροδρομίου. Είναι αυτοί οι λίγοι 
με τα πολλά λεφτά και τις όμορφες βίλες που κά-
νουν διακοπές και θέλουν ησυχία νεκροταφείου στην 
Πάρο. Είναι αυτοί που οι όμορφες βίλες τους αποδί-
δουν στο πολλαπλάσιο την ωραία θέση και θέα. Είναι 
και αυτοί, οι λίγοι ντόπιοι, που έχουν παραπλανηθεί 
ότι τάχα κινδυνεύει το περιβάλλον της περιοχής. 

Το τελευταίο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού 
Συμβουλίου δεν φτάνει για να σταματήσει το κατα-
στρεπτικό τους έργο. Χρειάζεται όλοι οι επαγγελματι-
κοί φορείς να αντιδράσουν και να υπερασπιστούν τα 
συμφέροντα των επαγγελματιών που εκπροσωπούν. 

Είναι ανάγκη να σταματήσουμε τους επίδοξους 
νεκροθάφτες της προόδου της κοινωνίας μας. Δεν 
υπάρχει χρόνος αναμονής. Πρέπει να αντιδράσουμε. 
Η τύχη των νησιών μας είναι στα χέρια μας. 

Λαουτάρης
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Ανακοίνωση
Το Σάββατο 1 ∆εκεµβρίου θα 
λειτουργήσουν τα ιατρεία:

• Ενδοκρινολογικό,
κα. Αργυρού Μαρία-Παρασκευή
• Ωτορινολαρυγγολογικό,
κος. Σφήκας ∆ηµήτριος
ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22840-27479 | FAX: 22840-27480

ΙΑΤΡΕΙΑ
MEDICAL CENTER

Ανακοίνωση

Από 23/11/13
θα λειτουργεί
παθολογικό ιατρείο
κος. Μιχάλης ∆ιγενής
Ειδικός Ιατρός Γενικής Ιατρικής

ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΠΑΡΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 22840-27479 | FAX: 22840-27480

ΙΑΤΡΕΙΑ
MEDICAL CENTER

Τοπικές ειδήσεις

Νέα του Χ.Ο.Ν.
Τα μαθήματα στο Χορευτικό Όμιλο Νάουσας, έχουν 

ήδη ξεκινήσει. Όπως κάθε χρόνο, πραγματοποιούνται 
στην αίθουσα του Ομίλου στη Νάουσα (εξαιρούνται οι 
συναντήσεις της Θεατρικής Παιδικής Συντροφιάς) και 
είναι δωρεάν για όλα τα μέλη. Oι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να τηλεφωνούν για περισσότερες λεπτομέρειες 
και εγγραφές στο 6974757611 και στην ηλεκτρονική δι-
εύθυνση info@paros-xon.gr. 

Το πρόγραμμα έχει πλέον διαμορφωθεί ως εξής: 
Παιδιά προσχολικής ηλικίας (3-4 ετών)
Εισαγωγή στο χορό, το τραγούδι και το θεατρικό παι-

χνίδι. Υπεύθυνη: Κρητικού Βούλα. Τρίτη 5:30-6:15
Παιδιά νηπιαγωγείου (4-5 ετών)
Εισαγωγή στον παραδοσιακό χορό, το τραγούδι, τα 

λαϊκά παραμύθια και το θεατρικό παιχνίδι. Υπεύθυνη: 
Αρκουλή Υπαπαντή. Τρίτη 6:15-7:00

Τμήματα παραδοσιακών χορών
Παιδιά 6-7 ετών: Τετάρτη 5:30-6:30
Παιδιά 8-12 ετών: Τετάρτη 6:30-7:30
Έφηβοι: Παρασκευή 8:00-9:00
Γυναίκες: Τετάρτη 7:30-8:30
Αρχάριοι: Τετάρτη 8:30-9:30
Προχωρημένοι: 9:30-10:30
Στα παραπάνω τμήματα διδάσκουν οι Κονταράτου 

Μαρουσώ, Σπύρου Παναγιώτης, Τριώδα Ελένη, Τσιρά-
κης Μπάμπης, Τσουνάκη Σταματίνα

Θεατρική Παιδική Συντροφιά Νάουσας (7-17 
ετών)

Υπεύθυνος: Σπύρου Παναγιώτης. Δευτέρα και Τρίτη 
6:00-7:00. Τα παιδιά επιλέγουν μία από τις δύο ημέρες 
για να παρακολουθούν. Οι συναντήσεις πραγματοποι-
ούνται στην αίθουσα του Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας» και ο ΧΟΝ 
ευχαριστεί θερμά για τη διάθεση του χώρου.

Χοροί Λάτιν
Υπεύθυνη: Σουλαντίκα Ελεάνα. Τρίτη 8:30-9:30.

Τέλος, όσον αφορά τη γυμναστική, υπάρχουν δύο 
τμήματα:

Πρωινό τμήμα: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 8:30-
9:30. Απογευματινό τμήμα: Δευτέρα και Πέμπτη 6:00-
7:00, Τρίτη 7:00-8:00.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν 
με την υπεύθυνη Ελένη Σαρρή, για περισσότερες λεπτο-
μέρειες.

Πεζοπορία
Το Τμήμα Πεζοπορίας του Χορευτικού Ομίλου Νάου-

σας ξεκινάει και πάλι τη δραστηριότητά του. 
Η πεζοπορία για το μήνα Νοέμβριο θα πραγματοποι-

ηθεί το Σάββατο 16/11, με έναρξη στις 14:00, στη δια-
δρομή Αγκαιριά (Άγιος Γεώργιος) - Άγιοι Θεόδωροι και 
επιστροφή. Διάρκεια διαδρομής: 2,5 ώρες. Αρχηγός θα 
είναι o Simo Zak.

Σημειώνουμε ότι η πεζοπορία απευθύνεται σε άτομα 
άνω των 18 ετών. Οι συμμετέχοντες πρέπει να έχουν 
μαζί τους νερό (μπουκάλι 1,5 λίτρου) και μπισκότα ή 
μπανάνα σε σακίδιο πλάτης, να φορούν άνετα ρούχα 
και αθλητικά παπούτσια, καπέλο και αντηλιακό, και να 
έχουν καταναλώσει το τελευταίο γεύμα τρεις ώρες πριν. 
Σε περίπτωση βροχής η πεζοπορία αναβάλλεται. Για πε-
ρισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να καλούν στο 6974-757611.

Τα μυθικά πλάσμα-
τα του Νότου

Την πολυβραβευμένη και υποψήφια για τέσσερα βρα-
βεία Όσκαρ, Αμερικανική ταινία «Τα μυθικά πλάσματα 
του Νότου», με τη θαυμάσια ερμηνεία - έκπληξη της 
μικρούλας Κουβένζανε Γουάλις, θα προβάλλει η κινη-
ματογραφική λέσχη του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχί-
λοχος», την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου στις 20:45 και 
η κινηματογραφική λέσχη του Α.Μ.Ε.Σ. «Νηρέας», την 
Κυριακή 17 Νοεμβρίου, στις 19:30. 

Η ταινία είναι σε σκηνοθεσία Μπεν Ζάιτλιν και η υπό-
θεση ξεκινάει σε μία ξεχασμένη αλλά δυναμική κοινότη-
τα, αποκομμένη από τον υπόλοιπο κόσμο. 

Εκεί ζει η εξάχρονη Χάσπαπι στο όριο της ορφάνιας. 
Η μητέρα της έχει φύγει από καιρό, ο πατέρας της εί-
ναι ένας άγριος σε διαρκές ξεφάντωμα, και εκείνη έχει 
αφεθεί στην τύχη της σε ένα απομονωμένο περιβάλλον 

γεμάτο ημιάγρια ζώα. Αντιλαμβάνεται το φυσικό κόσμο 
σαν ένα εύθραυστο ιστό πραγμάτων, και το σύμπαν 
ολόκληρο εξαρτάται από αυτά τα πράγματα να δένουν 
αρμονικά και σωστά μαζί. Όταν μια καταιγίδα σηκώνει 
τα νερά, ο μπαμπάς της αρρωσταίνει, και άγρια ζώα ξυ-
πνούν από τους παγωμένους τάφους τους, η Χάσπαπι 
βρίσκει τη φυσική τάξη όλων των αγαπημένων πραγμά-
των γύρω της να καταρρέει. Απεγνωσμένη να αποκα-
ταστήσει τη δομή του κόσμου της, για να σώσει το σπίτι 
της και τον πατέρα της, αυτός ο μικροσκοπικός ήρωας 
πρέπει να μάθει πως να επιβιώσει από μια ασταμάτητη 
καταστροφή επικών διαστάσεων.

Η συνέχεια επί της οθόνης…

Ποδηλασία
στις Λεύκες

Την Κυριακή 17 Νοεμβρίου, διοργανώνεται ο «2ος 
Αγώνας Ορεινής Ποδηλασίας Λευκών Πάρου 2013», 
από τον Ποδηλατικό Όμιλο Πάρου, τον Μ.Ε.Ε.Α.Σ «ΥΡΙΑ» 
Λευκών, και την ΚΔΕΠΑΠ, με εκκίνηση και τερματισμό 
την πλατεία Ηρώων του χωριού.

Ο αγώνας θα περιλαμβάνει τρεις γύρους των 6 χι-
λιομέτρων και θα ξεκινήσει στις 12:30 το μεσημέρι. Για 
τον κάθε διαγωνιζόμενο υπάρχει κόστος συμμετοχής 
5 ευρώ και στην τιμή συμπεριλαμβάνεται αναμνηστικό 
μπλουζάκι.

Οι κατηγορίες διαγωνιζόμενων στους άνδρες είναι οι 
παρακάτω:

- 16-18 ετών - 19-29 ετών (Α1) - 30-39 ετών (Α2) - 
40-49 ετών (Α3) - Άνω των 50 ετών.

Οι γυναίκες θα αγωνιστούν όλες σε μία κατηγορία, 
ενώ η υπεύθυνη δήλωση κηδεμόνα για τους ανηλίκους 
αθλητές είναι υποχρεωτική. Επίσης, υποχρεωτική είναι 
και η υπεύθυνη δήλωση για τους ενήλικους αθλητές-
αθλήτριες. Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υπο-
βληθούν για όλους, είτε στη γραμματεία έως τις 12:15 το 
μεσημέρι του αγώνα, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
www.poparou.gr Ακόμα, στον αγώνα είναι υποχρεωτι-
κή η χρήση κράνους. Για περισσότερες πληροφορίες οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν σους αριθ-
μούς τηλεφώνων: 6987-985737 (Φραντζής Χρήστος) 
και 6938-799341 (Παντελαίου Μαρία), από 17:00 έως 
22:00. Τέλος, παράλληλα με την εκδήλωση θα διεξαχθεί 
και ένας αγώνας μέσα στο χωριό των Λευκών, για παι-
διά ηλικίας από 7 έως 12 ετών.

Ενημέρωση
των Ξενοδόχων

Σύμφωνα με ανακοίνωση του νέου διοικητικού συμ-
βουλίου της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου-Αντιπάρου: 
«συγχαίρει τους εισηγητές και συμμετέχοντες στα δυο 
σεμινάρια ΛΑΕΚ-25 του ΟΑΕΔ, τα οποία είχαν κατά κοι-
νή ομολογία μεγάλη επιτυχία και θα επαναληφθούν με 
άλλο περιεχόμενο το συντομότερο δυνατό.

Το πρώτο σεμινάριο αναφερότ αν στην παροχή υπηρε-
σιών στα ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, εστιατόρια 
και μπαρ και διεξήχθη εν μέρει στην αγγλική γλώσσα. Το 
δεύτερο σεμινάριο αφορούσε την διοίκηση επιχειρήσε-
ων, το marketing και τη διαφήμιση στο internet».

Τέλος, η Ένωση Ξενοδόχων, ευχαριστεί ιδιαίτερα επι-
χειρηματία του νησιού μας, ο οποίος αφιλοκερδώς διέ-
θεσε τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό (projector, 
κλπ) και το σύλλογο γυναικών Νάουσας και ιδιαίτερα 
την κ. Άννα Πολυκανδριώτη, για τις υπηρεσίες που προ-
σέφερε.
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Δρόμοι
Ελευθερίας

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού 
Σχολείου Αγκαιριάς, διοργανώνει για δέκατη πέμπτη 
συνεχή χρονιά, προς τιμήν των αγωνιστών του Πολυ-
τεχνείου, την εκδήλωση «ΔΡΟΜΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ», την 
Κυριακή 17/11/2013 και ώρα 10.30 π.μ. στο λιμανάκι 
της Αλυκής.

Η εκδήλωση περιλαμβάνει: α) δρόμο 700 μέτρων για 
μαθητές Γ’ και Δ’ τάξης (αγόρια- κορίτσια) και β) δρόμο 
1.200 μ. για μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης (αγόρια – κορίτσια).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου γονέων: 
«Να εμφυσήσουμε στα παιδιά μας το μήνυμα του «ευ 
αγωνίζεσθαι».

Τιμητική
εκδήλωση

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μαρπησσαί-
ων και Αρχιλοχιτών, διοργανώνει εκδήλωση την Κυρια-
κή 24 Νοεμβρίου 2013, ημέρα εορτής του Συνδέσμου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα στις 24/11 θα πραγματο-
ποιηθούν οι εξής εκδηλώσεις:

- Θεία Λειτουργία με αρτοκλασία στον Ιερό Ναό Αγίων 
Κωνσταντίνου και Ελένης, στην Ομόνοια. 

- Βράβευση των επιτυχόντων σπουδαστών στην 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από τα χωριά Μάρπησσα και 
Μάρμαρα, στη Στέγη του Συνδέσμου (Χαλκοκονδύλη 37 
- 8ος όροφος).

- Σύντομη αναφορά, με παράλληλη προβολή φωτο-
γραφικού υλικού, στις δράσεις και την προσφορά του 
Συνδέσμου.

- Μικρή δεξίωση.
Ο Σύνδεσμος Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών με ανα-

κοίνωσή του καλεί τους Παρινιούς/ές να τιμήσουν τις 
εκδηλώσεις.

Εκδηλώσεις ΑΜΕΣ 
Μαρπησσαϊκός

Από τον ΑΜΕΣ Μαρπησ-
σαϊκός, ανακοινώθηκαν οι 
αθλητικές του διοργανώσεις 
για το 2014. Αυτές είναι οι 
παρακάτω:

1. Τουρνουά 3Χ3 το Μάιο.
2. Σεμινάριο προπονητών 

από Ομοσπονδιακούς προ-
πονητές (ΕΟΚ) και το ΣΕΠΚ.

3. Σχολές και σεμινάρια 
κριτών και διαιτητών.

4. Τουρνουά και φιλικοί αγώνες. 
5. Τοπικό - Εργασιακό Πρωτάθλημα Πάρου 
6. Kαλοκαιρινό camp.

Επιτυχίες της 
Αστυνομίας

Η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου 
Αιγαίου, ανακοίνωσε τις υποθέσεις (συλλήψεις, εξιχνιά-
σεις, εξαρθρώσεις, κατασχέσεις), κατά τη διάρκεια του 
μηνός Οκτωβρίου 2013, από τις Υπηρεσίες της Γενικής 
Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου 
(Αστυνομικές Διευθύνσεις Κυκλάδων, Α’ Δωδεκανή-
σου και Β΄ Δωδεκανήσου).

Σύμφωνα με ανακοίνωσή της: «Η Γενική Αστυνομική 
Διεύθυνση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, συνεπής στην 
αρχή της ανοιχτής διακυβέρνησης και της ενημέρωσης 
του πολίτη για το έργο των Αρχών, συνεχίζει να δημοσι-
εύει συνολικά στοιχεία συλλήψεων, από τις Υπηρεσίες 
της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Νο-
τίου Αιγαίου (Αστυνομικές Διευθύνσεις Κυκλάδων, Α΄ 
Δωδεκανήσου και Β΄ Δωδεκανήσου)».

α. Συνελήφθησαν συνολικά (461) άτομα και ει-
δικότερα:

- Για βιασμό: -3-
- Για ληστεία: -2-
- Για κλοπές: -20-
- Για ναρκωτικά: -41- 
- Για παραβάσεις του Νόμου περί Όπλων: -8-
- Για ενδοοικογενειακή βία: -2-
- Για καταδιωκτικά έγγραφα – Εντάλματα σύλληψης: 

-39-
- Για οφειλές προς το Δημόσιο: -17-
- Για πλαστογραφία πιστοποιητικών: -16-
- Για παράνομη είσοδο - διαμονή αλλοδαπών στη 

χώρα: -207-
- Για διακίνηση και διευκόλυνση μη νόμιμων αλλοδα-

πών: -3-
- Για άγρα πελατών: -3-
- Για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας: 

-34-

- Για παραβάσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονι-
σμού: -10-

- Για παραβάσεις σε Καταστήματα Υγειονομικού Ενδι-
αφέροντος: -7- 

- Για λοιπές παραβάσεις του Ποινικού Κώδικα: -44-
- Για λοιπές παραβάσεις των Ειδικών Ποινικών Νό-

μων: -5-
β. Εξιχνιάσθηκαν μεταξύ άλλων (76) υποθέσεις 

και ειδικότερα:
- Βιασμού: -3-
- Ληστείας: -3-
- Κλοπών-Διαρρήξεων: -14-
- Ναρκωτικών: -31-
- Όπλων: -15-
- Πλαστογραφίας: -8-
- Απάτης: -1-
- Προστασίας ζώων: -1-
γ. Εξαρθρώθηκε (1) σπείρα διάπραξης κλοπών
δ. Κατασχέθηκαν ενδεικτικά τα ακόλουθα:
- Ηρωίνη: (66) γραμμάρια
- Κάνναβη: (1.161) γραμμάρια
- Δενδρύλλια κάνναβης: (12)
- Τσιγαριλίκια κάνναβης: (4)
- Ναρκωτικά Δισκία: (45)
- Ζυγαριές ακριβείας: (5)
- Σύνεργα χρήσης ναρκωτικών: (3)
- Όπλα (κυνηγετικά): (4)
- Όπλα (πιστόλια, περίστροφα, πολεμικά, replica): (5)
- Φυσίγγια όπλων διαφόρων διαμετρημάτων και τύ-

πων: (74)
- Στιλέτα-Σουγιάδες-Μαχαίρια-Ράβδοι-Σιδερογρο-

θιές: (18)
- Διαρρηκτικά εργαλεία: (2)
- Πλαστά χαρτονομίσματα: (14)
- Πλαστά έγγραφα: (16)
- Οχήματα: (4)
- Κινητά τηλέφωνα: (7)
- Χρηματικό ποσό: (4.955) ευρώ
ε. Βρέθηκαν κλεμμένα μεταφορικά μέσα (αυτο-

κίνητα - δίκυκλα): -7-

Gala
Ο Σύλλογος Γυναικών Πάρου, «Αρηίς» και ο Εμπορο-

επαγγελματικός Σύλλογος Πάρου Αντιπάρου, θα πραγ-
ματοποιήσουν το 3ο φιλανθρωπικό gala με επίδειξη 
μόδας, που θα παρουσιάσουν τα καταστήματα Πάρου-
Αντιπάρου, το Σάββατο 7 Δεκεμβρίου στην αίθουσα 
«Paros Rock» στις 7 το απόγευμα.

Με την πρόσκληση αξίας 5 ευρώ, τα χρήματα που θα 
συγκεντρωθούν έχουν τρεις προορισμούς: α) «ΣΤΕΓΗ» 
Αστική Μη Κερδοσκοπική  Εταιρεία Κοινωνικής  υπο-
στήριξης Ανηλίκων και Εφήβων  των Κυκλάδων, β) Ορ-
φανοτροφείο Θηλέων Αγ. Τριάς –Καλαργύρειον παιδικό 
θέρετρο, ο Άγιος Αρσένιος, στο Υστέρνι και γ) 1ο Πρότυ-
πο Εθελοντικό Κέντρο Α.Μ.Ε.Α.Ι. Κυκλάδων, «ΣΥΜΜΕ-
ΤΟΧΗ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ».

Γαστρονομία
στη Νάουσα

Μια ξεχωρι-
στή δραστηρι-
ότητα παρου-
σιάστηκε την 
Π α ρ α σ κ ε υ ή 
8 Νοεμβρίου, 
στην αίθουσα 
εκδηλώσεων 
του Γυμνασίου 
Νάουσας. 

Τα παιδιά της 
Β’ τάξης, μετά από πολύμηνη προσπάθεια παρουσίασαν 
το ημερολόγιο του 2014 «Πολυπολιτισμική γαστρονο-
μία και παριανές γεύσεις» με πρόλογο της κ. Αργυρώς 
Μπαρμπαρίγου. Η πρωτοβουλία ήταν της καθηγήτριας 
Υπ. Ρούσσου, που πρότεινε την καταγραφή συνταγών 
στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας. Το ημερολόγιο 
περιέχει συνταγές από τις χώρες καταγωγής των παι-
διών και βέβαια και Παριανές. 

Σύμφωνα με σχετικό δελτίο τύπου «[…] πρόκειται για 
μια ενδιαφέρουσα δουλειά που ένωσε μαθητές με κατα-
γωγή από την Ρωσία, την Γερμανία, Βουλγαρία, Περού, 
Σουηδία, Αλβανία, Ισραήλ, Καναδά με την «σφραγίδα» 
της παριανής κουζίνας. Τα παιδιά ρώτησαν, έψαξαν, 
μαγείρεψαν και κατέγραψαν ωραίες συνταγές και ένιω-
σαν υπερήφανα στην εκδήλωση που έγινε στο Γυμνάσιο 
Νάουσας από τούς συλλόγους καθηγητών και γονέων. 
Η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου αποδέχτηκε με ενθουσιασμό 
την πρόσκληση να επιμεληθεί τις συνταγές, αλλά και να 
προλογίσει την προσπάθεια. Παράλληλα ταξίδεψε μέχρι 
την αγαπημένη της Νάουσα για να παρουσιάσει το ημε-
ρολόγιο. 

Στην κατάμεστη αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου οι 
μαθητές μίλησαν για την εμπειρία τους στο πρόγραμμα, 
ενώ η Αργυρώ Μπαρμπαρίγου μίλησε με πολύ θερμά 
λόγια για το ημερολόγιο, τους στόχους και τις προοπτικές 
αυτών των δράσεων».

Σημειώνουμε ακόμα, πως ο σύλλογος γονέων του 
Γυμνασίου τίμησε τις κυρίες Αργ. Μπαρμπαρήγου και 
Υπ. Ρούσσου, για την προσφορά τους. Η εκδήλωση 
ολοκληρώθηκε με προσφορά δώρων από το σύλλογο 
γονέων προς τους μελλοντικούς μαγείρους της Πάρου 
και προσφορά φαγητών και γλυκών από τους γονείς 
των μαθητών. 

Επίσης, στην ανακοίνωση των γονέων γράφεται ακό-
μα: «Ο σύλλογός μας συγχαίρει τα παιδιά της Β’ Γυμνα-
σίου Νάουσας που σε τόσο δύσκολους καιρούς πραγμα-
τοποίησαν μια συλλογική δράση μακριά από ρατσιστικές 
διακρίσεις που δίνει προοπτική ομαλής συμβίωσης  για 
τους κατοίκους της σημερινής Πάρου. Ευχαριστεί επίσης 
τους γονείς που ανταποκρίθηκαν αμέσως στο κάλεσμά 
μας για την προετοιμασία των γλυκών για την γιορτή. 
Παράλληλα ευχαριστεί για άλλη μια φορά, πρώτα την κ. 
Υπ. Ρούσσου γιατί αποτελεί πηγή έμπνευσης για τα παι-
διά μας, και στη συνέχεια την Αργυρώ Μπαρμπαρίγου, 
ένα γνήσιο τέκνο της Νάουσας, για την προσφορά της 
στον τόπο».
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Ανακοίνωση «βόμβα»
Μία συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 6 

Νοεμβρίου, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη βουλή, 
με αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ, αποτελούμενη από 
τους βουλευτές της ΕΕΚΕ Ναυτιλίας Θοδωρή Δρί-
τσα, Νίκο Συρμαλένιο και τον συντονιστή του Τμή-
ματος Σωμάτων Ασφαλείας Τάσο Μαυρόπουλο, με 
το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Προσωπικού 
Λιμενικού Σώματος Νομού Κυκλάδων, έκρυβε μία 
«βόμβα», για την οποία όμως κανείς ακόμα δεν έχει 
ευαισθητοποιηθεί.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη σχετική ανακοί-
νωση του ΣΥΡΙΖΑ, «ειδική αναφορά έγινε και για το 
θέμα των διακομιδών των έκτακτων περιστατικών 
υγείας κυρίως από τη Νάξο, όπου με εντολή του 
θαλάμου επιχειρήσεων και του ΕΚΑΒ επιλέγονται για τη μεταφορά προς τη 
Σύρο ιδιωτικά μέσα έναντι των σκαφών του λιμενικού σώματος».

Η σχετική ανακοίνωση ήρθε να ρίξει λάδι στη φωτιά, καθώς επιβεβαιώνεται επισή-
μως πλέον, πως στο θέμα των διακομιδών υπάρχουν πολλά «παιχνίδια» με ιδιωτικά 
συμφέροντα. Σημειώνουμε επίσης, πως παρόμοιες ανεπίσημες καταγγελίες έχουν 
γίνει και στην Πάρο.

Η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, αναγράφει ακόμα και τα ακόλουθα για τα προβλήματα 
του Λιμενικού Σώματος στις Κυκλάδες:

«[…] Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το προσω-
πικό του Λ.Σ.-Ε.Α. που υπηρετεί στις Κυκλάδες, τα γενικότερα αιτήματα του κλάδου, 
καθώς και οι προτάσεις αντιμετώπισής τους.

Η υποστελέχωση των Λιμενικών Αρχών του νομού, με αποτέλεσμα τη διαρκή υπε-
ρεργασία του προσωπικού κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας, η έλλειψη 
των απαραίτητων μέσων και υλικών, που η προμήθειά τους στηρίζεται στις δωρε-
ές ιδιωτών ή την αγορά από τους ίδιους τους λιμενικούς που βάζουν το χέρι στην 
τσέπη για να λειτουργήσουν οι υπηρεσίες, η παντελής έλλειψη ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης, η έλλειψη επιχειρησιακών μέσων και η αδυναμία υλικοτεχνικής υπο-
στήριξης όσων υπάρχουν, η αδιαφάνεια στη διαδικασία μεταθέσεων και αποσπάσεων 
του προσωπικού, η φτωχοποίηση του προσωπικού από τις δραματικές περικοπές των 
μισθών και οι περικοπές των δαπανών για τις λειτουργικές δαπάνες των υπηρεσιών, 
είναι τα κυριότερα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι λιμενικοί 
του νομού. 

Τέλος, ειδική αναφορά έγινε και για το θέμα των διακομιδών των έκτακτων περιστα-
τικών υγείας κυρίως από τη Νάξο, όπου με εντολή του θαλάμου επιχειρήσεων και του 
ΕΚΑΒ επιλέγονται για τη μεταφορά προς τη Σύρο ιδιωτικά μέσα έναντι των σκαφών 
του λιμενικού σώματος. 

Η αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ δήλωσε ότι στηρίζει τις προσπάθειές τους για την επί-
λυση των δίκαιων αιτημάτων τους, τις οποίες και θα ενισχύσει εξαντλώντας τις κοι-
νοβουλευτικές δυνατότητες που έχει, ενώ αντιτέθηκε στη διαδικασία με την οποία η 
ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας προβαίνει στην αναδιάταξη των λιμενικών αρχών 
και την κατάρτιση του νέου οργανογράμματος».

Συνάντηση ΚΕΠ
για τις εκλογές

Από την Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου, δημοσιοποιήθηκε ανακοίνωση σχετικά 
με συνάντηση που πραγματοποιήθηκε για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Η ανακοίνωση της ΚΕΠ Πάρου, έχει ως εξής:
«Την Κυριακή 3/11, πραγματοποιήθηκε η τρίτη Κοινή Συνάντηση μελών και φίλων 

της ΚΕΠΠ με μέλη και φίλους και άλλων συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται στο 
νησί μας. 

Στη συνάντηση αυτή, που κρίθηκε από όλους όσους συμμετείχαν σαν πολύ πετυχη-

μένη, συζητήθηκαν τα θέματα της Αυτοδιοίκησης και του Δήμου καθώς και η πρόταση 
της ΚΕΠΠ για διεύρυνση και ισότιμη συνεργασία στις επερχόμενες Αυτοδιοικητικές 
Εκλογές. Έγινε πολύ καλή και εποικοδομητική συζήτηση, ανταλλάχτηκαν απόψεις και 
πάρθηκαν αποφάσεις, για την κοινή παρουσία στα ζητήματα Αυτοδιοίκησης της Πά-
ρου. Συστάθηκαν δύο θεματικές ομάδες δουλειάς που θα επεξεργαστούν το σχέδιο 
για τις Θέσεις και τα Οργανωτικά Θέματα. Αποφασίστηκε επίσης να προχωρήσουμε 
ενιαία σε ανοιχτές συναντήσεις σε όλη τη Πάρο, για να κάνουμε ευρύτερα γνωστές 
στους Πολίτες τις θέσεις μας και τις προοπτικές αυτής της ανοιχτής και δημοκρατικής 
διαδικασίας. 

Όλες οι Αποφάσεις της Συνάντησης πάρθηκαν με Ομοφωνία όλων των Πα-
ριστάμενων.

Δηλώνουμε ότι το δημοσίευμα σε ηλεκτρονικό ΜΜΕ του νησιού, που μας φωτογρα-
φίζει, δεν μας αγγίζει και δεν μας αφορά».

Η ΚΕΠ για την υγεία
Ανακοίνωση εξέδωσε η ΚΕΠ Πάρου σχετικά με τη συνεδρίαση του «μικρού» Συ-

ντονιστικού για τον τομέα υγείας των νησιών μας που πραγματοποιήθηκε στις 30 
Οκτωβρίου.

Μεταξύ άλλων η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου, σημειώνει:
«[…] Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση του Συντονιστικού για την 

Υγεία. Παρευρέθηκαν πολλοί φορείς και πολίτες, και εκφράστηκε ένας πλούσιος προ-
βληματισμός για το παρόν και το μέλλον του Αγώνα του Παριανού και Αντιπαριώτικου 
Λαού για την επίλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με την Υγεία στα Νησιά μας. 

Έγινε ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Κέντρο Υγείας, μετά 
την αποχώρηση των δύο γιατρών που έληξε η σύμβαση τους, ενώ άλλοι δύο θα φύ-
γουν, για τους ίδιους λόγους, τον Νοέμβρη καθώς και την ύπαρξη μόνο δύο Αγροτι-
κών γιατρών από τους 10 που προβλέπονται. 

Για άλλη μια φορά φάνηκε το αδιέξοδο που δημιουργείται με τα μπαλώματα των 
Επικουρικών Γιατρών και την  άρνηση του Υπουργείου Υγείας να καλύψει τις κενές 
Οργανικές Θέσεις με πρόσληψη ΜΟΝΙΜΟΥ Ιατρικού, παραϊατρικού και διοικητικού 
προσωπικού. Συζητήθηκε αναλυτικά το θέμα της παρέμβασης του Συντονιστικού στο 
τελευταίο Περιφερειακό Συμβούλιο. Η συντριπτική πλειοψηφία όσων τοποθετήθηκαν 

«κάλυψε», έστω και κριτικά, την παρέμβαση Αργουζή, ενώ αποφασίστηκε η δημιουρ-
γία 5μελούς Οργανωτικής Γραμματείας για τον Καλύτερο Συντονισμό της Δράσης μας.

Έγινε ταυτόχρονα και  μια πολύ γόνιμη συζήτηση για τον τρόπο λειτουργίας τόσο του 
Συντονιστικού, όσο και της Ολομέλειας των Φορέων. Δεν έγιναν δεκτές κάποιες προ-
τάσεις που έβλεπαν τις λειτουργίες αυτές, σαν κλειστά όργανα  διορισμένων εκπροσώ-
πων, αλλά αποφασίστηκε τα δύο όργανα, να εξακολουθήσουν να λειτουργούν ανοιχτά, 
με την  ελεύθερη συμμετοχή φορέων, συλλόγων, δημοτικών παρατάξεων κομμάτων 
και πολιτών. Οι αποφάσεις δεν θα παίρνονται στη βάση της Πλειοψηφίας και της Μει-
οψηφίας, αλλά στα πλαίσια της ευρύτερης δυνατής συναίνεσης με βάση και στόχο την 
ομοφωνία. Δεν θα μετατραπεί έτσι ένα Κίνημα Πολιτών από τα Κάτω σε άλλη μια Γρα-
φειοκρατική Δομή. Για το θέμα της συνέχισης των Κινητοποιήσεων αποφασίστηκε και 
ορίστηκε ημερομηνία για σύγκληση της Ολομέλειας των φορέων για την Δευτέρα 18 
Νοέμβρη. Στη συνάντηση αυτή θα συζητηθούν η  πρόταση του Συντονιστικού για την 
δημιουργία Οργανωτικής Γραμματείας και οι σχετικές προτάσεις και λεπτομέρειες για 
τις Κινητοποιήσεις, που θα αφορούν αφ’ ενός τη διενέργεια Τοπικού Δημοψηφίσματος 
και αφ’ ετέρου την Γενική Απεργία.

Συμπερασματικά, η συνάντηση του Συντονιστικού επαναβεβαίωσε την απόφαση 
μας για συνέχιση των Κινητοποιήσεων με Ανοιχτές, Δημοκρατικές, Συμμετοχικές  και 
Ενωτικές Διαδικασίες και Δράσεις. Το Μέλλον ανοίγεται μπροστά μας «Λαμπρό», Από 
εμάς εξαρτάται αν θα μπορέσουμε να το αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο».
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Σπέκουλα με τα παιδιά;
Το πρόβλημα με τέσσερις αίθουσες του Γυμνασίου Παροικιάς, λίγο έλειψε να οδη-

γήσει σε απογευματινά μαθήματα. 
Όλα ξεκίνησαν όταν στις 29 Οκτωβρίου ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του 

Γυμνασίου, ζήτησε με επιστολή του να ενημερωθεί για τις εργασίες συντήρησης του 
σχολικού συγκροτήματος. Ακόμα, ο σύλλογος των γονέων με αφορμή τραυματισμό 
μαθητή κατά την διάρκεια των αθλοπαιδιών στο γήπεδο μπάσκετ, εξηγούσε στην επι-
στολή του πως χρειάζονται συμπληρωματικές εργασίες στο συγκεκριμένο χώρο.

Την επόμενη ημέρα (30/10) ο σύλλογος ενημέρωσε για τα εξής: «Σήμερα Τετάρτη 
30 Οκτωβρίου 2013 μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνα-
σίου Πάρου μαζί με ιδιώτη αρχιτέκτονα-μηχανικό, επισκέφτηκαν το σχολείο προκει-
μένου να εκτιμήσει τη σοβαρότητα του προβλήματος που παρουσίασε η οροφή της 
αίθουσας του εργαστηρίου Φυσικής της παλαιάς πτέρυγας αιθουσών κατασκευής της 
δεκαετίας του ’50, στην οποία στεγάζονται τα τμήματα της Α’ Γυμνασίου.

Το πρόβλημα αναδείχθηκε από τον Γραμματέα της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και 
Κηδεμόνων κ. Αντώνη Δαβανέλο, ο οποίος αναφέρθηκε γραπτά όσο και προφορικά 
στα ΜΜΕ Πάρου. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν ο διευθυντής του Γυμνασίου Πάρου 
κ. Δημήτρης Λάζος καθώς και ο υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Πάρου κ. 
Γιάννης Ταΐρης. Μετά την αυτοψία του ιδιώτη αρχιτέκτονα-μηχανικού που συνδράμει 
εθελοντικά τον Σύλλογό μας, διαπιστώθηκε ότι υπάρχει σοβαρή διάβρωση στον οπλι-
σμό της οροφής της αίθουσας.

Μετά από αυτή τη διαπίστωση το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 
Γυμνασίου Πάρου, είναι ιδιαίτερα ανήσυχο για την ασφάλεια των παιδιών τους και 
ζήτησε να διακοπεί οποιαδήποτε εργασία που απλά θα καλύψει το πρόβλημα με εμβα-
λωματικό τρόπο και ζητάμε άμεσα μια ολοκληρωμένη και τεχνικά αξιόπιστη επέμβαση 
στο κτίριο.

Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε ειδικότερα:
1. Στατικό έλεγχο όλου του κτιρίου, διότι λόγω παλαιότητας υπάρχει μεγάλη πιθανό-

τητα εκτεταμένων διαβρώσεων και στις υπόλοιπες αίθουσες.
2. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου, να υπάρξει έγγραφη βεβαίωση από την Τε-

χνική Υπηρεσία του Δήμου Πάρου ότι το κτίριο της παλαιάς πτέρυγας αιθουσών είναι 
κατάλληλο για να χρησιμοποιείται για τη σχολική λειτουργία και σε περίπτωση σεισμι-
κής δόνησης δεν θα θρηνήσουμε θύματα από κατασκευαστικές αβελτηρίες».

Η συνέχεια
Το θέμα ήρθε προς συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο. Στη συνεδρίαση φάνηκε 

πως δεν υπήρχε άμεση λύση και το μόνο που φαινόταν εφικτό ήταν να υπάρξουν 
πλέον απογευματινά τμήματα του Γυμνασίου. 

Τελικά, την επόμενη μέρα έγινε σύσκεψη όλων των εμπλεκομένων φορέων και 
αποφασίστηκε να υπάρξει διευθέτηση των τμημάτων και να ξεκινήσουν εργασίες στις 
τάξεις που υπάρχει το πρόβλημα. 

Το παραπολιτικό της υπόθεσης
Οι πάντες γνωρίζουν στο νησί ότι πάρα πολλά δημόσια κτίρια είναι χτισμένα εδώ και 

δεκαετίες. Θυμίζουμε ότι το Γυμνάσιο της Παροικιάς έχει κτιστεί το 1957, αλλά κάποιοι 
ζήτησαν πιστοποιητικό αντισεισμικότητας το 2013… 

Ακόμα, οι περισσότεροι γνωρίζουν πως λόγω της υγρασίας οι περισσότερες οικο-
δομές στην Πάρο έχουν πρόβλημα. Όλα αυτά -σε καμία περίπτωση- δε σημαίνουν 
πως αν υπάρχει πρόβλημα σε μαθητικές αίθουσες, αυτές δεν πρέπει άμεσα να επι-
σκευαστούν.

Είναι φανερό λοιπόν, πως πίσω από το ανέβασμα των τόνων υπήρχαν μικροπολι-
τικά συμφέροντα. Συμφέροντα που έχουν να κάνουν με τις ορέξεις συγκεκριμένων 
ατόμων που πολιτεύονται διά μέσω των συλλόγων γονέων. Άλλωστε, πολλοί υπο-
στηρίζουν πως το θέμα το «ανέβασε» στα τοπικά ΜΜΕ (κάτι που γράφτηκε άλλω-
στε και με έπαρση από πολλούς), άτομο που ασχολείται ενεργά με την πολιτική και 
έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στους συλλόγους γονέων. Στα πολιτικά στέκια της Πάρου 
πολλοί ισχυρίζονται πως και ανακοινώσεις γονέων έχουν γραφτεί σε πολλά σημεία 
τους αποκλειστικά από το παραπάνω άτομο. «Υπάρχουν μέσα στα κείμενα «νεκρές» 
λέξεις της Ελληνικής γλώσσας που μόνο ο συγκεκριμένος χρησιμοποιεί για να εντυ-
πωσιάζει» ισχυρίζονται. Όποια και αν είναι η αλήθεια (όπως λέγεται), κάτι «παίχθηκε» 
τελικά, με αφορμή τα κτιριακά προβλήματα του Γυμνασίου. Προβλήματα που ήταν 
ικανά να φέρουν μία τοπική κοινωνία σε σύγκρουση για το ποιοι θα πηγαίνουν σε 
πρωινά τμήματα και ποιοι σε απογευματινά. Κανείς δεν γνωρίζει πόσοι συμπολίτες 
μας θα αναγκαζόντουσαν να αλλάξουν τα προγράμματα στη ζωή τους, προκειμένου 
να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές στα ωράρια μαθημάτων των παιδιών τους. Γονείς και 
κηδεμόνες μαθητών που έχουν κανονίσει τη λειτουργία της ζωής τους (εργασίες, 
μαθήματα φροντιστηρίων κλπ) σύμφωνα με τα μαθήματα 13χρονων και 14χρονων 
παιδιών. Φαίνεται, πως αυτούς δεν τους σκέφθηκε κανείς, προκειμένου να γίνει μι-
κροπολιτική πάνω στην πλειοψηφία της δημοτικής αρχής. Μίας δημοτικής αρχής –
που είναι υπεύθυνη- διότι δε φρόντισε να δώσει τις λύσεις, που έδωσε, λίγο πριν την 
γκιλοτίνα των γονιών του Γυμνασίου Πάρου... Και φυσικά, για τα δεκάδες άλλα προ-
βλήματα που θα προέκυπταν στη σχολική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, κλπ), κανείς 
δεν έκανε καμία σκέψη. Τα πάντα μπροστά στη μικροπολιτική, φάνηκαν να μην έχουν 
καμία σημασία. Τα παραπάνω γεγονότα πάντως έκαναν σοφότερους πολλούς που με 
περίσσια ευκολία βάζουν τις υπογραφές τους κάτω από πολιτικά μανιφέστα και ανα-

κοινώσεις ξεκαθαρισμάτων λογαριασμών. Και για να μην υπάρχει καμία παρεξήγηση 
δεν αναφερόμαστε με κανέναν τρόπο στις ανακοινώσεις των γονέων του Γυμνασίου 
Πάρου, που το μόνο που ήθελαν ήταν η ασφάλεια των παιδιών τους.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Πολλοί συμπολίτες μας και πολλές δημοτικές παρατάξεις έκαναν –για τους δικούς 

τους λόγους- πως δεν κατάλαβαν τίποτα από τα όσα έγιναν. Κατά την άποψη της εφη-
μερίδας μας υπήρχε όμως μία μεγάλη εξαίρεση, και αυτή ήταν της Κίνησης Ενεργών 
Πολιτών Πάρου.

Μέσα σε 536 λέξεις η ΚΕΠ είπε όλη την ουσία. Η ανακοίνωση της ΚΕΠ έχει ως εξής:
«Είναι σε όλους γνωστά τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν στην οροφή του πα-

λιού τμήματος του Γυμνάσιου της Παροικίας, με την αποκόλληση των σοβάδων, και 
την αποκάλυψη του διαβρωμένου οπλισμού της πλάκας από οπλισμένο σκυρόδεμα. 

Η αυτοψία των μηχανικών της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, και η Έκθεση που 
συνέταξαν, αποδεικνύει την ακαταλληλότητα του συγκεκριμένου τμήματος του Γυμνα-
σίου. Αυτονόητο είναι ότι οι υπ’ όψη αίθουσες δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται πια 
για διδακτικές διαδικασίες. Άμεσο πρόβλημα προς αντιμετώπιση είναι το που και 
το πως θα συνεχιστούν τα μαθήματα. 

Είναι τεράστιες οι ευθύνες της Δημοτικής Αρχής για την κατάσταση που έχει δημι-
ουργηθεί, γιατί όλα αυτά τα χρόνια δεν φρόντισε να ασχοληθεί σοβαρά με το θέμα, 
παρόλο που η κατάσταση των σχολικών κτηρίων, της ήταν γνωστή. Εδώ και χρόνια 
έχει στα χέρια της μελέτη, από την περίοδο της Δημαρχίας Αργουζή, που περιγράφει 
αναλυτικά την κατάσταση όλων των Σχολικών Υποδομών στη Πάρο. Δυστυχώς αυτή 
έμεινε στο συρτάρι, στα αζήτητα. Η Δημοτική Πλειοψηφία, τόσο επί Ραγκούση όσο και 
σήμερα, δεν προσπάθησε καν, να προχωρήσει σε έναν ορθολογικό σχεδιασμό για την 
αντιμετώπιση των ήδη γνωστών προβλημάτων. Η πολιτική τους ήταν και είναι διαφο-
ρετική, προώθησαν μελέτες για μεγαλόπνοα έργα «βιτρίνας», δες παραλία, και άφησαν 
να λιμνάζουν καταστάσεις όπως αυτές των Σχολικών Κτηρίων.

Ταυτόχρονα, παρόλα τα μεγάλα λόγια της, η Παράταξη της Πλειοψηφίας εδώ και 
χρόνια «έχει θάψει» το θέμα της ανέγερσης του Νέου Γυμνασίου. Το «ανέθεσε» στην 
«αμαρτωλή» Εγνατία (το είχαμε από τότε καταγγείλει). Όταν μετά από πολλούς μήνες 
κατάλαβε το αδιέξοδο και την αδυναμία της Εγνατίας να  προχωρήσει έστω και στη 
σύνταξη της μελέτης, αποφάσισε να προκηρύξει την μελέτη μέσω της Τεχνικής Υπη-
ρεσίας του Δήμου. Πέρασαν και πάλι μήνες, και ακόμη και σήμερα η προκήρυξη της 
μελέτης δεν έχει γίνει. Το ότι το κόστος της μελέτης αυξήθηκε από τις 400 στις 600 χι-
λιάδες ευρώ, δεν αποτελεί σοβαρή δικαιολογία, απλώς δείχνει την προχειρότητα που 
η Εγνατία κοστολογούσε μελέτες και έργα. Ας μη μιλάμε φυσικά για τη Δημοπράτηση 
του έργου. Όπως λέει κι ο λαός μας «Ζήσε Μάη μου, να φας τριφύλλι».

Το σημαντικότερο όμως είναι: ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΩΡΑ. 
Η λύση του Τεχνικού Προβλήματος δεν είναι δυνατό να γίνει άμεσα. Όποια λύση 

και αν προκριθεί, χρειάζεται μελέτες, χρηματοδότηση, δημοπρασία και κατασκευή. 
Η ΚΕΠΠ στη τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έκανε συγκεκριμένη 
πρόταση για τα τεχνικά ζητήματα, (επισκευή και όχι κατεδάφιση), με στόχο την ταχύ-
τερη επίλυση του προβλήματος. Είμαστε στη διάθεση του Δήμου για την εξειδίκευση 
της πρότασης μας.

Ως προς τα λειτουργικά ζητήματα που προκύπτουν από την εγκατάλειψη των 
4+1 αιθουσών, πιστεύουμε ότι αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν  μόνο με την 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ και ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ τους από όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς, Δήμος, Καθηγητές και Ένωση Γονέων, με στόχο την συνέχιση της Λει-
τουργίας του Γυμνασίου, με την επιλογή της καλύτερης ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΛΥΣΗΣ.

Πιστεύουμε ότι, στο θέμα της  Εκπαίδευσης των παιδιών μας, δεν χωράνε ούτε  
Προσωπικές Πολιτικές και Σκοπιμότητες , ούτε προσπάθειες για την Μικροκομματική 
και Μικροπολιτική εκμετάλλευση της τραγικής κατάστασης  που έχει δημιουργηθεί. 
Οι ευθύνες του Δήμου, όπως εξηγούμε παραπάνω, είναι σαφείς και συγκεκριμένες.  
Προέχει όμως η επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων που δημιουργήθηκαν, τα 
υπόλοιπα έπονται.

Όποιος έχει στο μυαλό του, να εκμεταλλευτεί την κατάσταση για «ίδιον όφε-
λος», ας έχει υπ’ όψη του ότι όταν κάποιος «ανοίγει τον Ασκό του Αιόλου», 
κινδυνεύει ο ίδιος, να τον πάρει ο Αέρας».
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...για να δουν τη θέα από εσάς!

Απάντηση των κυνηγών
Με αφορμή το κείμενο των φιλοζωικών κινήσεων στο νησί μας, για τα κουτιά με-

ταφοράς σκύλων, που δημοσιεύσαμε στο φ. 277 της 2 Νοεμβρίου 2013, ο κυνηγετι-
κός σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, μας έστειλε μία ενημερωτική επιστολή για τα όσα 
γράφτηκαν.

Η επιστολή-απάντηση των κυνηγών έχει ως εξής:
«Μετά την ανάγνωση του κειμένου της Φωνής της Πάρου –την οποία ευχαριστούμε 

για τη δική μας δημοσίευση- θέλουμε να σας πληροφορήσουμε ότι δεν είμαστε διατε-
θειμένοι να συνεχίσουμε τις συζητήσεις μέσω των τοπικών μέσων ενημέρωσης με τις 
φιλοζωικές οργανώσεις.

Επειδή όμως είμαστε υποχρεωμένοι απέναντι στα μέλη του κυνηγετικού συλλόγου, 
να σας γνωστοποιήσουμε τα εξής:

α) Οι κυνηγοί έχουν ενημερωθεί από τον πλέον υπεύθυνο άνθρωπο, απεσταλμένο 
από την Κυνηγετική Ομοσπονδία Στερεάς Ελλάδος, κ. Βαγγέλη Χατζηνίκο, Δασολόγο – 
Περιβαλλοντολόγο, στη Γενική μας Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουνίου 
2013.

Β) Με πρωτοβουλία του ΔΣ του Συλλόγου μας οι κυνηγοί μαζί με την έκδοση άδειας 
παρέλαβαν και ενημερωτική οδηγία για τα κουτιά μεταφοράς σκύλων, τα μικρο-τσιπ, 
το εμβόλιο της λύσσας και γενικά κάθε τι για την ευζωία των σκύλων.

Γι’ αυτό λοιπόν θεωρούμε ότι είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά για το καλό όλων 
(κυνηγών και σκύλων).

Τέλος, επειδή ο Σύλλογος μας είναι ανοιχτός σε κάθε συζήτηση, γνωστοποιούμε σε 
όλους ότι το γραφείο μας βρίσκεται στον παραλιακό δρόμο στην περιοχή Κάτω Γιαλός 
Παροικιάς και το τηλέφωνο-φαξ είναι το 22840-21401».

Η σύγκρουση δύο λέξεων
Το λεξικό θεωρείται απ’ τα εγκυρότερα στον κόσμο (Merriαm-Webster). Έχει 

βεβαίως και ιστότοπο. Κατέγραψε τις δύο πλέον αναζητούμενες λέξεις στο διαδί-
κτυο για το 2012.

 Ποιες είναι; Το σεξ; Το χρήμα; Αμ δε! Οι δύο πολυαναζητούμενες, μεταξύ 
δισεκατομμυρίων, λέξεις είναι αυτές που εξηγούν αυτόν καθαυτόν τον πόλεμο που 
ζούμε: «Καπιταλισμός» και «Σοσιαλισμός».

Αυτές είναι οι δύο λέξεις, τα ποσοστά αναζήτησης των οποίων στον παγκόσμιο 
ιστό διπλασιάστηκαν μέσα στο 2012 σε ωριαία, εβδομαδιαία, μηνιαία βάση. Και πιο 
συγκεκριμένα η λέξη σοσιαλισμός αναζητήθηκε πιο συχνά κι απ’ τη λέξη κα-
πιταλισμός… Είναι μια συγκλονιστική αποκάλυψη στον παγκόσμιο ηλεκτρονικό 
κόσμο που δείχνει την αγωνία σε όλο τον πλανήτη για αυτό που παγκόσμια ζούμε.

Είναι η κραυγή που καμιά προπαγάνδα, καμιά τεχνητή πραγματικότητα δεν μπο-
ρεί να αναιρέσει ως δίλημμα ζωής: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα; Την αλήθεια 
μπορεί να τη βρει κάποιος αλλά θα πρέπει να την ψάξει αρκετά. Δε θα τη βρει ούτε 
στα «προτεινόμενα», ούτε στις πρώτες θέσεις των μηχανών αναζήτησης.

Ούτε αποθεώνουμε το διαδίκτυο, ούτε το υποτιμάμε. Το ΚΚΕ ήταν από τους 
πρώτους που το αξιοποίησε στην Ελλάδα (π.χ. ιστοσελίδα «Ριζοσπάστη») και βελ-
τιώνει ουσιαστικά την αξιοποίηση και αυτού του εργαλείου μέσω του portal του 
Κόμματος. 

Το διαδίκτυο, πέρα από άλλες πλευρές και εφαρμογές που έχει, σήμερα εμπλέ-
κεται άμεσα με την ενημέρωση και την προπαγάνδα. Το θέμα είναι προπαγάνδα και 
ενημέρωση από ποιον και για τα συμφέροντα ποιας τάξης. Αυτή η μικρή είδηση, 
λοιπόν, για πολλούς χωρίς νόημα, αποδεικνύει ότι οι άνθρωποι που ασχολούνται 
με το διαδίκτυο, οι… ψηφιακοί άνθρωποι των οθονών όπου Γης, παραμένουν πο-
λιτικά ζώα. Είναι ενθαρρυντικό, είναι ελπιδοφόρο, είναι βάλσαμο για ορισμένους 
που επιμένουν να μιλάνε με την «ξύλινη γλώσσα». Τη γλώσσα της αλήθειας. Τη 
γλώσσα της ταξικής πάλης. Τη γλώσσα της ιστορίας. Τη γλώσσα της καθημερινής 
μάχης για την επιβίωση. Αποδεικνύει επίσης ότι, όλοι αυτοί, αναζητούν λέξεις-
θέσεις που τους συγκαθορίζουν και τους συντοποθετούν στις δύο όχθες της αβυσ-
σαλέας ταξικής μάχης.

Αυτό το υπόγειο ρεύμα που ψάχνει να βρει διέξοδο και να απελευθερώσει την 
ενέργειά του προς θετική κατεύθυνση, κάποια στιγμή θα εκραγεί και τότε ...θάρθει 
ανάποδα ο ντουνιάς.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Εκλογές στη ΝΔ
Την περασμένη Κυριακή 10 Νοεμβρί-

ου, πραγματοποιήθηκε στην Παροικιά, 
γενική συνέλευση της ΝΔ Πάρου-Αντι-
πάρου, με θέμα τη διεξαγωγή των εκλο-
γών του νέου συμβουλίου της Τοπικής 
Οργάνωσης.

Αυτό το Σάββατο, 16 Νοεμβρίου, θα 
πραγματοποιηθούν οι εκλογές της Το-
πικής Οργάνωσης, για την ανάδειξη 
προέδρου και μελών της Δημοτικής Το-
πικής Επιτροπής, καθώς και εκπροσώ-
πων θεματικών τομέων, στο ξενοδοχείο 
«Αργώ» της Παροικιάς. Οι εκλογές θα ξεκινήσουν στις 11 το πρωί και θα ολοκληρω-
θούν στις 7 το απόγευμα.

Ακόμα, η τοπική ΝΔ με ανακοίνωσή της ενημέρωσε ότι οι θεματικές ενότητες 
έχουν τους εξής κωδικούς:

Αγροτικού, Κωδ. 1, Δικαιοσύνης Κωδ. 2, Εμπόρων, Βιοτεχνών και Επαγγελματιών, 
Κωδ. 3, Κοινωνικής Πολιτικής, Κωδ. 4, Μισθωτών Κωδ. 5, Οικονομίας, Κωδ. 6, Παι-
δείας, Κωδ. 7, Πολιτισμού, Κωδ. 8, Υγείας Κωδ. 9, Υποδομών και Δικτύων, Κωδ. 10.

Βοήθημα ξενοδοχοϋπαλλήλων
Ερώτηση στον υπουργό εργασίας, κ. Γ. Βρούτση, κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ, σχετικά με τη 

μεγάλη καθυστέρηση καταβολής του εφάπαξ βοηθήματος και της επιστροφής εισφο-
ρών των ξενοδοχοϋπαλλήλων που δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στους δικαιού-
χους και τις οικογένειές τους.

Συγκεκριμένα, παρατηρείται μεγάλη καθυστέρηση, πέραν του έτους, στη διεκπε-
ραίωση αιτήσεων εφάπαξ και επιστροφής εισφορών των ξενοδοχοϋπαλλήλων. 

Σύμφωνα με ενημέρωση του ΤΑΠΙΤ στις 15/10/2013, «όσον αφορά στη έκδοση 
χρηματικών ενταλμάτων για αιτήσεις Αθήνας-Κέρκυρας διεκπεραιώνεται ο Μάρτιος 
του 2012, Ρόδου-Ρεθύμνου-Χανίων ο Απρίλιος του 2012 και Λοιπών Περιφερειακών 
Παραρτημάτων ο Αύγουστος 2012, ενώ όσον αφορά στη έκδοση αποφάσεων για αι-
τήσεις Αθήνας-Κέρκυρας έχουν δοθεί αποφάσεις έως και τον Μάρτιο του 2012 και για 
Λοιπών Περιφερειακών Παραρτημάτων έως και τον Σεπτέμβριο 2012 (ο υπολογισμός 
γίνεται από τα περιφερειακά τμήματα)». Η μεγάλη καθυστέρηση οφείλεται στην έλλει-
ψη επαρκούς προσωπικού σε συνδυασμό με την ανυπαρξία μηχανογράφησης, ενώ 
στην κεντρική υπηρεσία του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα – Τομέας Πρόνοιας 
Ξενοδοχοϋπαλλήλων- 3 εργαζόμενοι (ο ένας νέος) προσπαθούν να διεκπεραιώσουν 
τον όγκο της έκδοσης αποφάσεων με όλα τα στοιχεία να είναι χειρόγραφα.

Στην ερώτησή του προς τον κ. Βρούτση, ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει: «Σε ποιες άμεσες 
ενέργειες θα προβεί προκειμένου να στελεχωθεί επαρκώς το αρμόδιο τμήμα απονο-
μής του Ταμείου Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα – Τομέας Πρόνοιας Ξενοδοχοϋπαλλήλων 
ώστε η διαδικασία έκδοσης αποφάσεων και ενταλμάτων να μην είναι τόσο χρονοβόρα 
και οι δικαιούχοι ξενοδοχοϋπάλληλοι να λαμβάνουν το εφάπαξ ή την επιστροφή ει-
σφορών σε εύλογο χρονικό διάστημα; Είναι στις προθέσεις τους η μηχανογράφηση 
του ΤΑΠΙΤ;».
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Τελειωμό δεν έχουν οι πιέσεις που δέχεται η κατασκευή του νέου αεροδρομίου 
Πάρου. Κυριολεκτικά το τελευταίο χρονικό διάστημα υπάρχει μία ενορχηστρωμένη 
επίθεση και «πυρά», τόσο εντός Πάρου, όσο και εκτός νησιού.

Κύριος εκφραστής των επιθέσεων αυτή την εποχή είναι ιδιοκτήτες κατοικιών στην 
περιοχή όπου κατασκευάζεται το νέο αεροδρόμιο, αλλά και διάφοροι άλλοι που για 
μικροπολιτικές σκοπιμότητες φανερώνουν τις διαθέσεις τους με λιβελλογραφήματα. 

Το νέο «χτύπημα» ήρθε από ομάδα ιδιοκτητών κατοικιών της περιοχής όπου με 
επιστολή που έστειλε στη βουλευτή Κοζάνης, των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Ραχήλ 
Μακρή, δίνει την εντύπωση πως στην Πάρο υπάρχει μία δικτατορία η οποία απειλεί 
τους πάντες, προκειμένου να μην αντιδρούν στις αποφάσεις τους. 

Η επιστολή που έστειλαν έχει ως εξής:
«Αισθανόμαστε την ανάγκη να σας εκφράσομε τη βαθειά μας ευγνωμοσύνη για τη 

συμπαράσταση και τη βοήθειά στη φοβερή κατάσταση που βιώνουμε εδώ και 18 χρό-
νια, αντιμέτωποι με τα μεγάλα συμφέροντα.

Στην εποχή μας που δυστυχώς κυριαρχούν, η απάτη, η δωροδοκία, οι μίζες, η ανο-
μία και η διαφθορά, είναι παρήγορο που υπάρχουν άνθρωποι, όπως εσείς, που μάχο-
νται για τη δικαιοσύνη και τη νομιμότητα, χωρίς ρουσφέτια και συμφέροντα.

Με τη βοήθειά σας αποδείχθηκε ότι το δήθεν απαραίτητο β’ αεροδρόμιο στηρίζεται 
σε απάτες, ψέματα, εκβιασμούς και δωροδοκίες. Οι κάτοικοι αισθάνονται δικαιωμένοι 
μετά την απάντηση στις εύστοχες ερωτήσεις σας, από το γραφείο Κοινοβουλευτικού 
ελέγχου των υπουργών περιβ. ενέργ. Υποδομών κλπ, με αρ. πρωτ. 1946 β στις 2-9-
13 ΘΕΜΑ: «Έγκριση περ. όρων για τη λειτουργία και κατασκευή έργων βελτίωσης του 
κρατ. Αερολ. Πάρου» και διευκρινίζει… το έργο αφορά στη λειτουργία του υφιστάμε-

νου κρατ. Αερ. Πάρου και στην επέκταση, εκσυγχρονισμό συντήρηση και επισκευή 
των αερολ. Υποδομών.

Δεν πήραν έγκριση για το νέο αερ. αλλά για επέκταση στο υπάρχον. Ότι λένε είναι 
ψέματα και στηρίζονται σε εκβιασμούς, φοβέρες και απάτες. Λένε ότι 2-3 ξένοι είναι 
που αντιδρούν μόνο. Τις 45 υπογραφές των κατοίκων της περιοχής και των ιδιοκτητών 
(παρά τις απειλές και εκβιασμούς) κάνουν σαν να μην υπάρχουν. Την υποβάθμιση του 
περιβ. και την καταστροφή της καλυτ. Γεωργ. Περιοχής πάλι δεν τα βλέπουν, ούτε τα 
χρημ. που ξοδεύονται. Οι άνθρωποι είναι αδίστακτοι.

Με ευγνωμοσύνη και βαθειά εκτίμηση μια ομάδα από τους κατοίκους της περιοχής».

Περί επιστολής
Η επιστολή που δημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα της κ. Ρ. Μακρή, έχει σβη-

σμένα τα ονόματα. Όλα τα ονόματα είναι γραμμένα σε 5-6 γραμμές και άρα σε καμία 
περίπτωση δεν υπογράφουν την επιστολή οι αρχικοί 45 κάτοικοι (;) που είχαν εκφρά-
σει τις αντιρρήσεις τους αρχικά, σχετικά με την περιβαλλοντική μελέτη.

Θυμίζουμε, ότι η ιστορία έχει ξεκινήσει από μία εποχιακή κάτοικο της Αλυκής (!) 
που στέλνοντας ηλεκτρονικά μηνύματα έγραφε μεταξύ άλλων: «[…] Εάν θέλετε να 
βοηθήσετε και εσείς στο να πετύχουμε τον στόχο μας και να διαφυλάξουμε ότι πο-
λυτιμότερο έχει το νησί, δηλαδή το φυσικό περιβάλλον παρακαλώ πολύ να το κάνετε 
με REPLY γράφοντας το όνομα σας, τον αριθμό ταυτότητας σας και την περιοχή που 
βρίσκεται το σπίτι σας στην Πάρο ή στην Αντίπαρο όπως εγώ».

Με λίγα λόγια οι 45 υπογραφές δεν είναι κατοίκων-παραθεριστών του Βουτάκου, 

Νέες επιθέσεις στο αεροδρόμιο
Αντίδραση Βλαχογιάννη
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αλλά της ευρύτερης περιοχής. Ακόμα, όπως διαβάσατε στο μήνυμα που μοιράστηκε 
στα e-mail, η επιστολή της κατοίκου είναι από την Αντίπαρο!!! Επίσης, οι 45 υπογρα-
φές δεν αφορούν 45 ιδιοκτήτες οικιών, αλλά κατά το συνήθη τρόπο έχουν υπογράψει 
όλα τα μέλη των οικογενειών τους, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις ο ιδιοκτήτης 
του ακινήτου και ο ενοικιαστής. Σημειώνουμε ακόμα πως η χειρόγραφη επιστολή 
έχει σταλεί από την Αθήνα, από εταιρεία χάρτου.

Τέλος, η επιστολή είναι φανερό πως προσπαθεί να εντυπωσιάσει τον παραλήπτη 
της χρησιμοποιώντας εκφράσεις που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να ειπωθούν 
σε δημόσιο διάλογο και είναι γραμμένη πολύ βιαστικά, καθώς «κόβονται» λέξεις και 
υπάρχουν συντμήσεις δίχως να βγαίνει νόημα αν αναγνωστεί το κείμενο από κάποιον 
που δεν γνωρίζει την υπόθεση.

Αντεπίθεση Βλαχογιάννη
Για το θέμα έκανε παρέμβαση ο δήμαρχος Πάρου κ. Χρ. Βλαχογιάννης. Η ανακοί-

νωση Βλαχογιάννη έχει ως εξής:
«Είναι γεγονός, ότι το νέο αεροδρόμιο της Πάρου, τον τελευταίο καιρό, αποτέλεσε θέμα 

συζήτησης όχι μόνο σε τοπικό αλλά και σε πανελλήνιο επίπεδο εξαιτίας της επερώτησης 
και των δηλώσεων της Βουλευτού των Ανεξαρτήτων Ελλήνων κας Ραχήλ Μακρή αλλά 
και των αντιδράσεων ελάχιστης μερίδας κατοίκων του νησιού. 

Καθημερινά όμως, τα πράγματα γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρα. Τα προσωπεία πέφτουν 
και φαίνονται τα πρόσωπα εκείνων που δεν θέλουν να πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο 
έργο στην ιστορία του νησιού. 

Κατανοούμε απολύτως, τους λίγους συμπατριώτες μας που νομίζουν ότι θίγονται, 
όμως δεν είναι σωστό να περιορίζονται μόνο σε αυτό, θα πρέπει να δουν το θέμα σε όλη 
του τη διάσταση, για να διαπιστώσουν ότι η ολοκλήρωση αυτού του έργου μόνο οφέλη 
πρόκειται να φέρει σε όλους τους κατοίκους και τους επισκέπτες του νησιού. 

Δεν κατανοούμε, σε καμία περίπτωση, εκείνους που επέλεξαν το πανέμορφο νησί 
μας ως τόπο διακοπών, έχτισαν τις βίλες τους στη συγκεκριμένη περιοχή, και τώρα με 
κάθε τρόπο προσπαθούν να μπλοκάρουν ένα τόσο σημαντικό έργο ξεχνώντας ότι αυτό 
αφορά το σύνολο των κατοίκων του νησιού και τις ανάγκες του. 

Δεν πρέπει να τους διαφεύγει ότι πέρα από τις απαράμιλλες ομορφιές του νησιού μας 
υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε διάφορους τομείς όπως στην υγεία, στη μετακίνηση 
και στη μεταφορά αγαθών. Είναι επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης 
των υποδομών μας έτσι ώστε να γίνουμε ανταγωνιστικός προορισμός που θα παρέχει 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες και δεν θα αποτελεί η Πάρος, δορυφόρο άλλων νησιών. 

Καταδικάζουμε πρακτικές όπως αυτές που κατά κόρον παρακολουθούμε να 
εξελίσσονται το τελευταίο διάστημα και που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση προσωπικών 
συμφερόντων και μόνο, αδιαφορώντας για το καλό του νησιού και χωρίς κανένα 
δισταγμό συκοφαντούν, με το χειρότερο τρόπο, πρόσωπα, εκμηδενίζουν προσπάθειες 
ετών, ταυτίζονται με «αλεξιπτωτιστές» που μιλάνε για την Πάρο χωρίς να έχουν έρθει 
ποτέ στην Πάρο και που ποτέ δεν μπήκαν στον κόπο να ζητήσουν τη γνώμη των θεσμικών 
παραγόντων και συλλογικών φορέων του νησιού ενώ καθημερινά διατυμπανίζουν ότι 
αγωνίζονται ανεξάρτητοι από κάθε είδους εξάρτηση, για το «καλό του λαού». 

Το νέο αεροδρόμιο, για την συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων της Πάρου αποτελεί 
έργο πνοής, ελπίδας και προοπτικής, γι’ αυτό, έχουμε χρέος όλοι μαζί να αγωνιστούμε 
για την γρήγορη ολοκλήρωση του κι ας απογοητευτούν οι λίγοι που το πολεμούν».

Άλλες αντιδράσεις
Για το θέμα υπήρξαν ανακοινώσεις και από τους βουλευτές κ.κ. Συρμαλένιο και 

Ρήγα. Σημειώνουμε ότι η εφημερίδα μας επικοινώνησε τρεις φορές με το γραφείο 
του κ. Βρούτση, αλλά αν και μιλήσαμε με συνεργάτη του και του στείλαμε τα στοιχεία 
που μας ζήτησε, δεν λάβαμε απάντηση.

Η ανακοίνωση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιου, έχει ως εξής:
«Από δημοσιεύματα του τοπικού τύπου αλλά και από τις πληροφορίες που κυκλοφο-

ρούν το τελευταίο διάστημα, μετά και τη συγχώνευση της Olympic air με την Aegean, 
φαίνεται ότι εύλογα έχουν δημιουργηθεί ανησυχίες σχετικά με την τύχη των περιφε-
ρειακών αεροδρομίων που δεν είναι διεθνή και κερδοφόρα και ειδικότερα ορισμένων 
νησιών των Κυκλάδων (Σύρος, Νάξος, Πάρος, Μήλος).

Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε, μαζί με άλλους συναδέλφους βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ, καταθέσαμε πρόσφατα στη Βουλή σχετική Ερώτηση, με στόχο να έχουμε την 
επίσημη απάντηση της ελληνικής κυβέρνησης στις πληροφορίες αυτές.

Θεωρώ βεβαίως θετικό ότι, σε πρόσφατη σύσκεψη της διοίκησης της Aegean με 
δημάρχους και εκπροσώπους τοπικών φορέων, οι παραπάνω πληροφορίες διαψεύ-
στηκαν και μάλιστα υπήρξε και σχεδιασμός για την καλλίτερη λειτουργία των συγκεκρι-
μένων γραμμών με σκοπό την αύξηση της επιβατικής κίνησης. Παρόλα αυτά, εμείς θα 
περιμένουμε τις σαφείς απαντήσεις της κυβέρνησης, για να σχηματίσουμε την πλήρη 
εικόνα για το μέλλον των αερομεταφορών και ειδικότερα της νησιωτικής μας περιο-
χής.

Στο παραπάνω πλαίσιο και εντελώς αιφνιδιαστικά πληροφορηθήκαμε ότι, μετά και 
την κατάθεση σχετικής Ερώτησης από τη βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων κ. Ρα-
χήλ Μακρή, τέθηκε σε αμφισβήτηση η σκοπιμότητα περαίωσης του νέου αεροδρομίου 
της Πάρου. Θέλω να διαβεβαιώσω, τόσο το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο, όσο 
και τους φορείς της Πάρου, ότι όσο κατηγορηματικά αντίθετοι είμαστε στο κλείσιμο 
των αεροδρομίων των νησιών μας αλλά και στην ενδεχόμενη ιδιωτικοποίηση τους, 
άλλο τόσο κατηγορηματικά αντίθετοι είμαστε και στην όποια αμφισβήτηση της σκο-
πιμότητας του νέου αεροδρομίου του νησιού. Θεωρούμε ότι το νέο αεροδρόμιο της 
Πάρου και με τις προδιαγραφές που έχουν συμφωνηθεί, θα αποτελέσει σταθμό για 
την ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού για το νησί αλλά και για την ευρύτερη περιοχή.

Προς αυτή την κατεύθυνση, σε ότι μας αφορά, θα συμβάλλουμε έτσι ώστε το ζωτικό 
αυτό έργο μαζί με όλες τις απαραίτητες υποδομές του (πύργος ελέγχου κλπ) να ολο-
κληρωθεί και να παραδοθεί προς χρήση το συντομότερο δυνατόν».

Η ανακοίνωση του Βουλευτή ΠΑΣΟΚ Κυκλάδων, κ. Π. Ρήγα, έχει ως εξής:
«Τουλάχιστον έκπληξη προκαλεί η αναιτιολόγητη παρέμβαση της εκ Κοζάνης ορ-

μώμενης βουλευτού του κόμματος του κ. Καμμένου, κ. Ραχήλ Μακρή με στόχο ουσι-
αστικό την παρεμπόδιση της συνέχισης και ολοκλήρωσης του νέου αεροδρομίου της 
Πάρου. 

Αν και είναι σύνηθες το τελευταίο διάστημα οι δήθεν «αδέσμευτοι» και «αδιάφθο-
ροι» πάσης κατηγορίας και προέλευσης να αποδεικνύονται στην πράξη τοποτηρητές 
και εκπρόσωποι πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων θα προτιμούσα να αποδώσω την 
ενέργεια της βουλευτού των ΑΝΕΛ σε απειρία και πολυπραγμοσύνη.  

Το νέο αεροδρόμιο της Πάρου έχει περάσει από μύρια κύματα μέχρι να ξεκινή-
σει, γι’ αυτό το τελευταίο που χρειάζεται σήμερα είναι να αναζωπυρωθούν οι αρχικές 
«έριδες» και αντιπαραθέσεις και να αρχίσουν νέες περιπέτειες. Θα είναι καταστροφικό 
για το νησί και το μέλλον του, να μπει το αεροδρόμιο στην διελκυστίνδα των μικρο-

κομματικών και μικροπαραταξιακών αντιπαραθέσεων. Καλό είναι να θυμίσουμε ότι 
το συγκεκριμένο έργο είχε και έχει την καθολική και ομόθυμη στήριξη της Παριανής 
κοινωνίας και των φορέων του νησιού. Αποτέλεσε αντικείμενο συλλογικής διεκδίκη-
σης επί αρκετά χρόνια και θεωρείται ζωτικής σημασίας έργο για την Πάρο στα πλαίσια 
της βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού. Για το έργο αυτό έχουν δαπανηθεί σημαντικά 
ποσά που αφορούν στις απαλλοτριώσεις και τις μελέτες καθώς και για τις εργασίες που 
αφορούν στο νέο υπό κατασκευή διάδρομο. Θα ήταν, πράγματι, κατασπατάληση πό-
ρων να υπάρξει παρεμπόδιση της συνέχισης του έργου και θα πρέπει να το σκεφτούν 
πολύ σοβαρά όσοι την αποτολμήσουν. Αντίθετα, μέριμνα και στόχος όλων πρέπει να 
είναι η εντός της συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωση του έργου του διαδρόμου του 
αεροδρομίου καθώς και η έγκαιρη εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τα έργα 
της επόμενης φάσης. Όπως είναι γνωστό, εάν δεν μεσολαβήσει κάτι απρόβλεπτο, η 
πρώτη φάση του έργου που αφορά στην κατασκευή του διαδρόμου θα ολοκληρωθεί 
μέχρι το τέλος του 2014. 

Ο φορέας υλοποίησης και επίβλεψης του έργου που είναι η ΕΥΔΕ Αεροδρομίου Νο-
τίου Αιγαίου του Υπουργείου Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων έχει την ευθύνη της 
παρακολούθησης της ομαλής εξέλιξης του έργου του οποίου η χρηματοδότηση είναι 
εξασφαλισμένη από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για 
να προχωρήσει η επόμενη φάση που θα περιλαμβάνει τα κτηριακά έργα, τις οδούς 
πρόσβασης και τον εξοπλισμό πρέπει η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ως Κύριος 
του έργου να προχωρήσει στην προκήρυξη των μελετών των πιο πάνω έργων. Η ανά-
θεση και εκπόνηση των μελετών δεν είναι ούτε απλή ούτε σύντομη υπόθεση. Χρειά-
ζεται – αν δεν υπάρξουν απρόβλεπτες καθυστερήσεις – περισσότερο από ένας χρόνος 
για να ολοκληρωθούν οι οριστικές μελέτες και οι μελέτες εφαρμογής του υπόλοιπου 
έργου. 

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι πρέπει να προγραμματιστεί και να διασφαλισθεί στο 
μέλλον η απαραίτητη χρηματοδότηση του υπολοίπου του έργου, που με πρόχειρους 
υπολογισμούς θα ξεπερνά τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι 
το αεροδρόμιο της Πάρου έχει αρκετό δρόμο να διανύσει μέχρι να ολοκληρωθεί και 
γι’ αυτό χρειάζεται συντονισμένη και σοβαρή υποστήριξη και όχι υπονόμευση. Η ολο-
κλήρωσή του αναμφίβολα θα ενισχύσει την τουριστική κίνηση και ταυτόχρονα θα ανα-
βαθμίσει την αεροπορική εξυπηρέτηση του νησιού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. 
Όπως και κατά το παρελθόν, έτσι και σήμερα, τόσο το ΠΑ.ΣΟ.Κ., το οποίο εκπροσω-
πώ, όσο και εγώ προσωπικά, στηρίξαμε και στηρίζουμε έμπρακτα την κατασκευή του 
νέου Αεροδρομίου της Πάρου. Χωρίς μικροψυχίες και επιφυλάξεις αναγνωρίζω την 
ουσιαστική συμβολή όσων βοήθησαν στο ξεκίνημα του έργου και αναλαμβάνω την 
υποχρέωση να συμβάλλουμε αποφασιστικά στην ολοκλήρωσή του. Αναμφίβολα, το 
έργο του Αεροδρομίου αναβαθμίζει τις υποδομές του νησιού, βελτιώνει το τουριστικό 
προϊόν της Πάρου και της Αντιπάρου, και την αναδεικνύει ως προορισμό ευκολότερης 
πρόσβασης. 

Το αεροδρόμιο είναι έργο ζωής για την Πάρο και την Αντίπαρο, και πρέπει να βοη-
θήσουμε όλοι ώστε να ολοκληρωθεί και να αξιοποιηθεί στην αναπτυξιακή προσπάθεια 
που καταβάλουν οι Παριανοί και οι Αντιπαριανοί».

«Είναι επιτακτική η ανάγκη εκσυγχρονισμού 
και αναβάθμισης των υποδομών μας»
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Μην 
επιπλεύσουν!

Αν μη τι άλλο τα τελευταία γε-
γονότα μικροπολιτικής σκοπι-
μότητας (βλ: ρεπορτάζ για προ-
βλήματα αιθουσών Γυμνασίου 
Παροικιάς), αποδεικνύουν πως 
το προεκλογικό κλίμα των αυτο-
διοικητικών εκλογών, μόνο ως 
καλό δεν προοιωνίζεται. 

Παρόμοια «κουδουνάκια» 
έχουμε ακούσει εδώ και καιρό και όπως όλα δείχνουν 
τα πράγματα δεν πηγαίνουν και τόσο καλά. 

Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών γεγονότων, αλλά 
πιστεύω πως οι εκλογές του Μαΐου θα είναι από τις 
χειρότερες που έχει ζήσει ο τόπος. Η μικρή μας κοι-
νωνία θα δει και θα ακούσει πράγματα που ουδέπο-
τε φαντάστηκε. Από τη στιγμή που η κοινωνία μας ζει 
υπό καθεστώς μνημονίου και μεγάλα τμήματα πλη-
θυσμού είναι υπό βίαιη φτωχοποίηση, θα πίστευε ο 
καθένας μας πως θα υπήρχαν και ανάλογα πολιτικά 
αναστήματα για να αντιδράσουν. Μόνο, που αυτό δε 
συμβαίνει. Αντιθέτως η πολιτική γίνεται όλο και πιο 
βίαιη και όλο και πιο αλήτικης νοοτροπίας. Χρησιμο-
ποιούνται μέσα που κανείς δεν φανταζόταν. Ουδείς 
δείχνει να θέλει κανόνες και ουδείς μάλλον τους επι-
θυμεί. Τα όσα έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες σε 
τοπικό επίπεδο αποδεικνύουν πως κυρίαρχη πλέον 
είναι η μικροπολιτική και τα πισώπλατα μαχαιρώματα 
δίνουν και παίρνουν. Τα παραδείγματα ουκ ολίγα και 
σε θέματα ζωτικής σημασίας για τα νησιά μας. 

Μόνο η υπόθεση κατασκευής του νέου αεροδρομί-
ου και τα όσα συμβαίνουν πίσω από την κουρτίνα είναι 
ικανά να αηδιάσουν κάθε σκεπτόμενο συμπολίτη μας. 
Από την άλλη οι δημοτικές παρατάξεις υπό τη σημε-
ρινή σύνθεσή τους δείχνουν απελπιστικά κουρασμέ-
νες και οι λίγες γνήσιες και τίμιες φωνές χάνονται από 
τις κραυγές και το δούναι λαβείν με τα ψηφαλάκια. Η 
σπέκουλα έχει επικρατήσει μεταξύ ομάδων σε κάθε 
συνδυασμό και λίγοι φαίνονται να νοιάζονται πραγμα-
τικά για την αυριανή ημέρα. Μέσα στους στόχους πολ-
λών έχουν μπει και υγιή τμήματα ή φορείς του νησιού 
μας και μία άλλη τάξη (οι νοικοκυραίοι που λέγαμε 
κάποτε), φοβούνται να «επαναστατήσουν» μπροστά 
στις μεθόδους που χρησιμοποιούν ορισμένοι για να 
επιπλεύσουν πολιτικά. Σχεδόν κρύβονται για να μην 
στοχοποιηθούν από τις οργανωμένες ομάδες και τα 
σκυλιά που «γαυγίζουν»... Πολλοί έχουν μείνει σε επο-
χές που η ενασχόληση με τα κοινά θεωρούνταν ως 
κάτι «ευγενές» και υποχρέωση προσφοράς στον τόπο. 
Και σήμερα υπάρχουν παρόμοιοι πολίτες που σκέπτο-
νται με τον παραπάνω τρόπο, αλλά δυστυχώς αυτοί, 
δεν είναι η πλειοψηφία. 

Από την άλλη, σε συνεδριάσεις δημοτικών συμβου-
λίων χάνουμε τον μπούσουλα και κανείς δεν μπορεί 
να κατανοήσει πως πολιτεύονται ορισμένοι και για 
ποιον σκοπό. Με έκπληξη άκουσα ένα δημοτικό σύμ-
βουλο –που αυτοπροσδιορίζεται πολιτικά στο χώρο 
του ΣΥΡΙΖΑ- στην τελευταία συνεδρίαση να τάσσεται 
υπέρ των προτάσεων του κ. Σώρρα. Αδιαφορώ πραγ-
ματικά αν τα χρήματα του κ. Σώρρα είναι πραγματικά 
ή όχι. Με ενδιαφέρει ότι στις προτάσεις του αναφέρε-
ται σε έργα Σ.Δ.Ι.Τ. και έργα δημοσίου συμφέροντος 
με Σ.Δ.Ι.Τ. μόνο για ωφέλεια ενός τόπου δεν μπορεί 
να είναι. Και ειλικρινά αν και γνωρίζω πολύ καλά ότι 
αύριο το πρωί η «λαοπρόβλητη» συγκυβέρνησή μας 
μπορεί να μας ανακοινώσει π.χ. πως πουλήθηκε το 
λιμάνι της Παροικιάς, σε κάποιον επιχειρηματία, αυτό, 
αν γίνει, μην είναι με τη δική μου υπογραφή. Με κανέ-
ναν τρόπο δεν επιθυμώ λοιπόν να δώσω ένα έργο π.χ. 
λιμάνι Παροικιάς, σε κάποια εταιρεία ενός κ. Σώρρα, 
από μόνος μου. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Προτάσεις 
εμπόρων 
για ΟΑΕΕ

Το μεγάλο θέμα με την ασφάλιση των εμπόρων λόγω 
της οικονομικής κρίσης, έχει απασχολήσει τους ελεύ-
θερους επαγγελματίες Πάρου και Αντιπάρου. Για το 
θέμα έχουν πραγματοποιηθεί πολλές συναντήσεις στον 
εμποροεπαγγελματικό σύλλογο των νησιών μας.

Ο σύλλογος έστειλε για την αντιμετώπιση του παρα-
πάνω θέματος τις εξής προτάσεις στον υπουργό εργα-
σίας κ. Γ. Βρούτση.

«- Πάγωμα, κεφαλαιοποίηση και μετατροπή οφειλών 
σε ασφαλιστικό χρόνο. Η κεφαλαιοποίηση θα αποτελέ-
σει μία ρεαλιστική και όχι λεκτική «νέα αρχή» καθώς θα 
δώσει την ευκαιρία στους οφειλέτες του οργανισμού να 
επανενταχθούν στην ασφαλιστική οικογένεια. Παράλλη-
λα, θα επιλύσει το κατεπείγον κοινωνικό ζήτημα που έχει 
δημιουργηθεί με την ιατροφαρμακευτική κάλυψη των 
ιδίων και των οικογενειών τους.

- Προστασία των «εντός της κρίσης» οφειλετών. Απώ-
τερος στόχος του εμπορικού κόσμου είναι η παροχή 
κάλυψης των εντός της κρίσεως οφειλετών, δηλαδή 
εκείνων των υπόχρεων που βρίσκονταν σε αδυναμία 
εξυπηρέτησης των ασφαλιστικών τους εισφορών από 
τις 1/1/2009 έως και σήμερα. 

- Διαρκής Ιατροφαρμακευτική κάλυψη ασφαλισμέ-
νων. Με δεδομένο ότι οι εντασσόμενοι στις ρυθμίσεις 
της κεφαλαιοποίησης θα καλυφθούν ως προς την ιατρο-
φαρμακευτική τους περίθαλψη, πρέπει ανάλογη πρό-
νοια να ληφθεί και για όσους «άνεργους» εμπόρους δεν 
μπορούν να ενταχθούν στις σχετικές ρυθμίσεις. 

- Διεύρυνση της ασφαλιστικής βάσης του ΟΑΕΕ. Με 
βάση τις ισχύουσες διατάξεις, προβλέπονται στο αρ.25 
του ν.3846/2010 υπό τον τίτλο «θέματα ΟΑΕΕ-ΟΓΑ» 
οι δυνατότητες εξαίρεσης από την ασφάλιση του ΟΑΕΕ 
επαγγελματιών, βιοτεχνών, εμπόρων κλπ, για περιοχές 
κάτω των 2.000 κατοίκων».

Ακόμα, ο εμπορικός σύλλογος προτείνει την κατάρ-
τιση νέου νομοθετικού πλαισίου ασφαλιστικής αντιμε-
τώπισης των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται 
σε προαιρετικές περιοχές ή κατηγορίες ασφάλισης και 
είναι οι εξής:

α) Πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητες υπαγόμε-
νες στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ, ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ, 

ανεξάρτητα από πε-
ριοχή άσκησης επαγ-
γέλματος.

β) Η ασφάλιση στον 
ΟΑΕΕ είναι υποχρεω-
τική, εφόσον συντρέ-
χουν οι προϋποθέ-
σεις υπαγωγής στον 
φορέα, ανεξαρτήτως 
άλλων προϋποθέσε-
ων, πληθυσμιακών 
και εισοδηματικών.

γ) Θεσπίζεται νέα 
ασφαλιστική κατηγο-
ρία με χαμηλότερο ασφάλιστρο από αυτό της υπάρχου-
σας 1ης κατηγορίας, με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, 
στα ίδια επίπεδα εισφορών για τους ασφαλισμένους 
στον ΟΓΑ και συγκεκριμένα για μία τριετία.

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-
ρου κλείνει την επιστολή του προς τον κ. Γ. Βρούτση, 
ως εξής:

«Με βάση τις παραπάνω διατάξεις, κρίνουμε πως, 
πέραν της παράθεσης προτάσεων, ορισμένα κομβικής 
σημασίας ζητήματα όπως η διεύρυνση της ασφαλιστικής 
βάσης, με επανεξέταση του συμψηφισμού των οφει-
λών από την διαφορά των ασφαλιστικών εισφορών των 
εμπόρων σε άλλα ταμεία, χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής 
από τους αρμοδίους.

Δυνατότητα ελεύθερης επιλογής χαμηλότερης ασφα-
λιστικής κατηγορίας. Το δικαίωμα για αλλαγή ασφαλιστι-
κής κατηγορίας ακόμα και ελεύθερης επιλογής κλάσης 
να δίνεται σε εκείνους που θα προβαίνουν σε ρύθμιση 
των οφειλών τους. Περαιτέρω μία τέτοια ρύθμιση εκτι-
μούμε πως θα υπερκαλύψει το προβλεπόμενο για το 
2014 πραγματικό έλλειμμα του ταμείου

Η λογική της αλλαγής της ασφαλιστικής κατηγορίας 
σε χαμηλότερες κλάσεις, αποτελεί μία πρόταση η οποία 
εκτιμάται πως θα αποφέρει ετήσια έσοδα στον ΟΑΕΕ, 
από τους «ενεργούς» οφειλέτες, ύψους περίπου 1,24 
δις ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής των οφειλετών 
κατά 100%, 994 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής 
του 80% των ενεργών ασφαλισμένων, 808 εκ. ευρώ 
εάν το ποσοστό συμμετοχής των υπόχρεων προσεγγίσει 
το 65% και 621 εκ. ευρώ σε περίπτωση συμμετοχής του 
50% των ασφαλισμένων Τα παραπάνω ποσά, και με τις 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, διαμορφώνονται σε 518 
εκ. ευρώ, σε 414 εκ. ευρώ, σε 336 εκ. ευρώ και 259 
εκ. ευρώ εάν η ρύθμιση ισχύσει αναδρομικά για τα δύο 
τελευταία δίμηνα του χρόνου».
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Υπόθεση Σώρρα
Στο Δημοτικό Συμβούλιο στις 5 Νοεμβρίου, μεταξύ των άλλων θεμάτων που 

συζητήθηκαν ήταν και η πρόταση συνεργασίας Δήμου Πάρου από εταιρεία E.N.D. 
(NATIONAL END DEBT, μετάφραση: το τέλος του χρέους).

Η συζήτηση έφερε αρκετούς πολίτες στη συνεδρίαση, που ήταν ένθερμοι υποστη-
ρικτές του κ. Αρτέμη Σώρρα, που φέρεται ως επικεφαλής της παραπάνω εταιρείας. Ο 
ίδιος ο κ. Σώρρας, μίλησε στη συνεδρίαση μέσω skype και ανάπτυξε τις απόψεις του 
για τη συνεργασία.

Ακόμα, η εταιρεία END είχε καταθέσει ένα συμφωνητικό που αναγνώστηκε στη συ-
νεδρίαση σύμφωνα με το οποίο μπορεί να χρηματοδοτήσει δραστηριότητες-έργα του 
Δήμου. Σύμφωνα με το συμφωνητικό αν υπήρχε κάποια συμφωνία για χρηματοδό-
τηση: «[…] το δημοτικό συμβούλιο παραιτείται του δικαιώματος ανάκλησης και το πα-
ρόν (συμφωνητικό) έχει κληρονομική μεταθανάτια ισχύ». Ακόμα, «[…] σε περίπτωση 
που λόγω πολιτικών ή διοικητικών αλλαγών αντικατασταθεί ο δήμαρχος και ένας νέος 
δήμαρχος εκλέγεται ή διορίζεται στη θέση του, λόγω του ότι ο δήμαρχος και κατ’ επέ-
κταση όλοι οι πολίτες έχουν μεταφερόμενο έννομο συμφέρον (διότι θα προβεί σε συμ-
φωνίες με τρία μέρη οι οποίοι με τη σειρά τους θα έχουν έννομο συμφέρον) όλες οι 
πράξεις και ενέργειες που έχουν προχωρήσει ή και ήδη ολοκληρωθεί σε πλαίσιο του 
παρόντος θα πρέπει να είναι αμετάκλητες και μη αναστρέψιμες και ο νέος δήμαρχος 
δεν θα μπορεί να αναιρέσει ή να αντιστρέψει 
οποιεσδήποτε τέτοιες πράξεις και υποχρεω-
τικώς οφείλει να συνεχίσει και να διατηρήσει 
σε ισχύ το παρόν πληρεξούσιο».

Επίσης, σύμφωνα με το συμφωνητικό που 
παρουσιάστηκε, ο χρηματοδότης (βλ: END), 
θα δεσμεύσει δική της περιουσία στο πα-
γκόσμιο χρηματοπιστωτικό καταπίστευμα 
(ταμείο) για να γίνει εφικτή η ελευθέρωση 
των κονδυλίων. Για να γίνουν τα παραπά-
νω θα πρέπει να εκχωρηθεί η αντίστοιχη 
περιουσία για να διασφαλιστεί η επιστροφή 
κεφαλαίων κλπ. Σύμφωνα με τον κ. Σώρρα, 
ο ίδιος θα ενεργεί ως ο θεματοφύλακας και 
όπως υποστήριξε έχει καταθέσει αίτημα με 
προϋπολογισμούς για Ελλάδα και Κύπρο 
ύψους 2.3 τρις δολαρίων. 

Σε ότι αφορά τα έργα που μπορούν να 
χρηματοδοτηθούν και θα είναι αποδοτικά, 
αυτά θα μεταφερθούν άμεσα ως κληροδό-
τημα στο Δήμο και θα διατηρηθεί η διαχεί-
ρισή τους από το θεματοφύλακα (Σώρρας), 
μέχρι να αποπληρωθούν. Μέρος των καθα-
ρών εσόδων θα επιστρέφονται στα Ταμεία 
για αποπληρωμή του χρέους (2% ή και πε-
ρισσότερο αν είναι δυνατόν) και το υπόλοιπο να διατίθεται στο Δήμο για κάλυψη των 
εξόδων λειτουργίας.

Η συζήτηση
Από τη συζήτηση που επακολούθησε για το θέμα κανείς δεν μπόρεσε να εξάγει 

συμπεράσματα, καθώς ούτε το συμφωνητικό δεν βοηθούσε ώστε να γίνει κατανοητό 
(ειπώθηκε από συνεργάτη του κ. Σώρρα πως «γράφτηκε από μία κοπέλα»).

Όμως, ούτε από τις ερωτήσεις που έγιναν προς τον κ. Σώρρα, μπόρεσαν να βγουν 
συμπεράσματα. Είναι χαρακτηριστικό πως σε ερώτηση που έγινε προς τον κ. Σώρ-
ρα, για το αν υπάρχουν άλλοι δήμοι που έχουν συμφωνήσει, ο κ. Σώρρας ενώ είπε 
«ναι», αρνήθηκε στη συνέχεια να αποκαλύψει ποιοι είναι αυτοί οι δήμοι. Ακόμα, η 
κακή επικοινωνία που υπήρχε με τον κ. Σώρρα, είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρχει 
καλή ακουστική και έτσι πιθανόν και ο ίδιος να μην μπορούσε να δώσει τις κατάλλη-
λες απαντήσεις. Η αλήθεια πάντως είναι ότι σχεδόν κανείς μέσα στην αίθουσα (εκτός 
των υποστηρικτών του κ. Σώρρα), δεν έμεινε ικανοποιημένος από τις απαντήσεις ή 
καλύτερα υπήρχε μεγάλη ασάφεια σε πολλά θέματα. Εντύπωση πάντως προκάλεσε 
ότι εκεί που ήταν σαφέστατο το συμφωνητικό ήταν σε ό,τι αφορούσε τις πιθανότητες 
αστοχίας μετά την υπογραφή, καθώς υπήρχαν σημειώσεις για τον πληρεξούσιο (δή-
μαρχος) σε περίπτωση που αλλάξει γνώμη, σε περίπτωση που δεχθεί πιέσεις από 
τρίτους (δημοτικούς συμβούλους, δημότες, Φορείς κλπ), σε περίπτωση που διατα-
ραχθεί η ψυχική του υγεία, σε περίπτωση που καθαιρεθεί ή δεν εκλεγεί, και σε περί-
πτωση που αποβιώσει… 

Τελικά, το δημοτικό συμβούλιο αποφάσισε να επανέλθει στο θέμα εφόσον υπάρ-
χουν πιο σαφείς θέσεις και διευκρινήσεις στο συμφωνητικό.

Η ΚΕΠ
Η ΚΕΠ Πάρου αντέδρασε για το θέμα συζήτησης με την παραπάνω εταιρεία και 

εξέδωσε υπό τον τίτλο «η Πάρος δεν έχει ανάγκη τους κάθε είδους… «νταβαντζήδες» 
το εξής δελτίο τύπου:

«Στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης 5 Νοέμβρη, γίναμε θεατές ενός απίστευτου 
«Θεατρικού Δρώμενου» με πρωταγωνιστές τον Αρτέμη Σώρρα και τους υποστηρικτές 
του, ενώ στο ρόλο των «αμήχανων» θεατών οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Να μην ξεχά-
σουμε και τους παρατηρητές - χειροκροτητές του «Αρτέμη».

Εντυπωσιακή ήταν η στάση της Πλειοψηφίας, που εμφανίστηκε χωρίς Εισήγηση, 
χωρίς Άποψη, χωρίς καν την, έστω και ανεπίσημη γνωμοδότηση κάποιου δικηγόρου 
(μιας και ο Δήμος δεν διαθέτει πια δικό του). Φοβόντουσαν μάλλον να πάρουν ξεκά-
θαρη θέση γιατί κάποιοι, ενδόμυχα ίσως, συμφωνούσαν με τις προτάσεις του Αρτέμη. 
Γι’ αυτό και δέχτηκαν να συνομιλήσουν  μέσω Skype με τον ίδιο τον Σώρρα, για να 
ενημερωθούν (;) δήθεν από πρώτο χέρι. 

Δεν μας εκπλήσσει η στάση τους γιατί είναι για μας σαφές ότι αρκετοί από αυτούς, 
και όχι μόνο, είναι οπαδοί της Κυβερνητικής Πολιτικής για τη «Σύμπραξη Δημόσι-
ου και Ιδιωτικού Τομέα-ΣΔΙΤ», που μαθηματικά οδηγεί τους Δήμους στο ξεπούλημα 
στα Ιδιωτικά Συμφέροντα. Καταλαβαίνουμε την «αμηχανία» τους, μιας και έρχονται 
εκλογές και η ύπαρξη ακροατηρίου έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Δεν θέλανε να απογοη-
τεύσουν κανένα από τους οπαδούς του Αρτέμη, παρ’ όλο που οι προτάσεις του και τα 
εν λευκώ πληρεξούσια που ζητούσε, είναι κάτι παραπάνω από δεσμευτικά, μιας και 
δένουν χειροπόδαρα τον Δήμο στο Άρμα του «επενδυτή».  

Τα σχέδια τους όμως τα χάλασε η ξεκάθαρη στάση της ΚΕΠΠ που ανέλυσε τις 
θέσεις και επιδιώξεις των «επενδυτών», κατάγγειλε όλες αυτές τις μεθοδεύ-
σεις, και πρότεινε την απόρριψη των προτάσεων του Αρτέμη Σώρρα.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για νέα επαφή με τον Αρτέμη για να του 
ζητηθούν περισσότερες διευκρινήσεις, κρίνουμε ότι δεν είναι τίποτε άλλο από μία  κί-
νηση για να κερδηθεί χρόνος και να μπορέσει να επανέλθει ο Αρτέμης, καθώς μια 
αρνητική απόφαση θα του έκλεινε ουσιαστικά και οριστικά το δρόμο».

Τα δημοσιεύματα
Η ΚΕΠ έδωσε στη δημοσιότητα και ένα 

κείμενο της εφημερίδας «Έθνος», για τον κ. 
Σώρρα. Το κείμενο μεταξύ άλλων γράφει:

«[…] Προϊόν απάτης και δόλου, είναι τα 
χρεόγραφα των εξακοσίων δισεκατομμυρί-
ων δολαρίων, με τα οποία ο Αρτέμης Σώρρας 
και η παρέα του θα έσωζαν την Ελλάδα. (…) 
Μεγάλη έρευνα που διεξάγεται στην ευρύτε-
ρη πολιτεία της Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, βγάζει 
πλέον... στον αφρό, την απάτη του Έλληνα 
υπηκόου Αρτέμη Σώρρα και του Ελληνοαμε-
ρικανού Μανώλη Λαμπράκη, της περίφημης 
Οργάνωσης Εnd National Debt (το τέλος του 
χρέους), που με το πακέτο 600 δισ. δολαρί-
ων, που διατείνονται ότι έχουν..., θέλουν να 
σώσουν τη χώρα! Φάκελος 670 σελίδων βρί-
σκεται στα χέρια του κ. Γιώργου Γιαλτουρίδη, 
οικονομολόγου και επιχειρηματία στον τομέα 
του Risk solutions, τμήματος του Τειρεσία 
στη Βοστώνη, όπου αποκαλύπτεται ξεκάθαρα 
με επίσημα στοιχεία η απάτη που έχει στηθεί 
από τους Σώρρα-Λαμπράκη.

Οι ελληνικές Αρχές ρώτησαν: «Τα λεφτά υπάρχουν;» και οι αμερικανικές απάντη-
σαν: «...Δεν υπάρχουν». Στον αμερικανικό Τειρεσία της Μασαχουσέτης έχουν φθά-
σει έγγραφα που αποδεικνύουν ότι τα 600 δισ. εμπεριέχονται σε πλαστά χρεόγραφα 
που έχει τυπώσει και διακινεί ένας πρώην δικηγόρος ονόματι Στίβεν Λούις Γουόσνι. 
Το ομοσπονδιακό υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε οδηγία, με την οποία 
προειδοποιούσε για την ύπαρξη απατεώνων οι οποίοι διακινούσαν πληροφορίες ότι 
διαθέτουν κρατικά αμερικανικά ομόλογα πολλών δις. Το ομοσπονδιακό υπουργείο Οι-
κονομικών των ΗΠΑ εξέδωσε οδηγία, με την οποία προειδοποιούσε για την ύπαρξη 
απατεώνων οι οποίοι διακινούσαν πληροφορίες ότι διαθέτουν κρατικά αμερικανικά 
ομόλογα πολλών δισεκατομμυρίων, ενώ φάκελος 670 σελίδων που βρίσκεται στα χέ-
ρια του κ. Γ. Γιαλτουρίδη, οικονομολόγου και επιχειρηματία, αποκαλύπτει την απάτη 
που είχε στηθεί από τους Σώρρα-Λαμπράκη.

Ο εκδότης και υπογράφων τα ομόλογα είναι κάτοικος της πολιτείας της Ουάσιγκτον 
και το 2003 διεγράφη ως ανίκανος να ασκήσει δικηγορία, από τον Δικηγορικό Σύλλογο 
της πολιτείας, με απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της πολιτείας, που φιλοξενείται 
στον επίσημο δικτυακό τόπο του συλλόγου.

Μετά την αργία του λοιπόν, «είχε τη φαεινή ιδέα» ή άλλως πρόκειται για τη λεγόμε-
νη «θεωρία του αχυρανθρώπου», να αποδώσει σε αμερικανική εταιρεία με τον τίτλο 
«UNITED STATES» που εδρεύει στην Ουάσιγκτον, την έκδοση χρεογράφων, τα οποία 
φέρονται να ενσωματώνουν χρέος των Ηνωμένων Πολιτειών... έναντι διαφόρων που 
τα χρησιμοποιούν! (…).

Μάλιστα, ανερυθρίαστα οι END παρουσίασαν πέρσι τον Οκτώβρη στην Αθήνα πλα-
στό, όπως απεδείχθη, έγγραφο που αναφέρει ότι ο κ. Αρτέμιος Σώρρας έχει καταθέσει 
το ισόποσο των 600 δισ. δολαρίων σε χρεόγραφα του αμερικανικού Δημοσίου με ημε-
ρομηνία λήξεως τον Αύγουστο του 2014. Δεν δίστασαν να μπλέξουν και την Bank of 
Montreal στην περίεργη υπόθεσή τους, ισχυριζόμενοι ότι εκεί βρίσκεται ο θησαυρός 
του Μίδα. Η Bank of Montreal είναι μία από τις 5 μεγαλύτερες τράπεζες του Καναδά 
με καταθέσεις που φτάνουν τα 150 δισ. δολάρια, δηλαδή το ένα τέταρτο από τα υποτι-
θέμενα κεφάλαια που κατέθεσαν οι ομογενείς (…)

«Ζούμε το θέατρο του παραλόγου και ο εισαγγελέας έχει υποχρέωση να ζητήσει να 
δει τα έγγραφα που έχουμε στη διάθεσή μας. Πρόκειται για απατεώνες, που θα έπρεπε 
ήδη να τους είχαν μαζέψει. Απορώ γιατί αυτό δεν έχει γίνει ακόμη στην Ελλάδα, αλλά 
πιστεύω ότι σύντομα θα γίνει στην Αμερική», λέει στο «Έθνος της Κυριακής» ο Γιώρ-
γος Γιαλτουρίδης».
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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 από 45.000, 
πολύ µικρή προκαταβολή, 
πολλές δόσεις έναντι ενοι-
κίου. 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 95.000€.  
Έκπτωση στα  µετρητά, 
ευκολίες, ανταλλαγές δε-
κτές. Κατασκευαστής . Τηλ. 
6932285768 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ-
ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

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

ΠΟΥΝΤΑ, µετά τα Γλυ-
σίδια, επί κεντρικού 
δρόµου, πωλείται κτήµα, 
µε άδεια για τρία µαγα-
ζιά, µόνο 51.000 €. Τηλ.: 
6944856105, 2284052225

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ, κοντά στη 

θάλασσα, πωλείται αγροτε-
µάχιο 4.300 τµ, µε άδεια για 
τρεις οικίες. Τιµή 150.000 
€. Τηλ.: 6944856105, 
2284052225

ΝΑΟΥΣΑ, παραλία Αγ. 
Αναργύρων, πωλείται α-
γροτεµάχιο εντός σχεδίου, 
300 τµ, µε άδεια για τρεις 
µεζονέτες. Ή αντιπαρο-
χή. Τηλ.: 6944856105, 
2284052225

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052  

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

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, 190 τµ, πρώην 
εικαστικό εργαστήρι ∆ή-
µου. Τηλ.: 6972077052 

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

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται 
ισόγειο 2άρι, επιπλωµένο. 
Τηλ.: 6946688388 

ΚΑΜΑΡΕΣ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα ορόφου. Τηλ.: 
6946688388

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΛΙΑ (α-
πόσταση 1 χλµ από την 
Παροικία), ενοικιάζε-
ται διαµέρισµα 3άρι, θέα 
προς θάλασσα, αυτόνοµη 
θέρµανση, air-condition, 
µεγάλες βεράντες, επι-
πλωµένη ή µη, για όλο το 
χρόνο. Τηλ.: 6973366992 

ΚΩΣΤΟΣ, στον πα-
ραδοσιακό οικισµό, 
ενοικιάζεται οικία 90 τµ, 
τιµή ευκαιρίας, 200,00 
€. Τηλ.: 2284021965, 
6937193835 

Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ (ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), 
διαµέρισµα 70τ.µ., 260€. 
ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ (ΠΕΤΑ-
ΛΟΥΔΕΣ), 70τ.µ.,  250€.  
ΈΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€.  
ΈΛΗΤΑΣ,  100τ.µ. 350€, 
2Υ/∆, καλοριφέρ.  ΑΛΥ-
ΚΗ, γκαρσονιέρα, 120€, 
επιπλωµένα ή µη. Τηλ. 
6932285768.   

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥ-
ΡΌΣ), ενοικιάζονται ένα 
δυάρι, 55τµ, µε αυτόνοµη 
θέρµανση και αυλή,  7ε-
τίας, και στο ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ 
ΠΗΓΑΔΙ µια γκαρσονιέρα, 
30 τµ, αυτόνοµη, δυο δω-
µατίων. Τηλ.: 2284023944, 
6944585600  

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ  

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   

ΠΑΡΟΣ – ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, 
ζητούνται σπίτια προς α-
γορά, µε θέα θάλασσα, 
100.000 – 150.000 €. Τηλ.: 
6945169793

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕ-
ΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

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

Ε Π Α Γ Γ Ε Λ Μ Α Τ Ι Κ Ο Σ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ από εστια-
τόριο-µπαρ στη Νάουσα, 
πωλείται. 
Τηλ.: 6978152873, 
e-mail: Nathalie_Frederic_
paros@yahoo.com 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΥ-
ΤΟΚΙΝΗΤΩΝ πωλείται, 
στην Παροικία, 100 τµ, πά-
νω στον κεντρικό δρόµο, 
µε πλήρη εξοπλισµό, όλα 
σε πολύ καλή κατάσταση. 
Σε καλή τιµή. Επίσης, ∆ΙΑ-
ΜΕΡΙΣΜΑ πωλείται, 96 τµ, 
πάνω από το συνεργείο, 
σε καινούρια κατάσταση, 
θέα θάλασσα, 100 µέ-
τρα από θάλασσα. Τηλ.: 
6974930117, 2284021142 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ MINI-
MARKET-ΨΙΛΙΚΑ, στην 
Παροικιά πωλείται εν λει-
τουργία.  
Τηλ.: 2284021861 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

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

ΙΤΑΛΙΚΑ για ενήλικες 
και παιδιά, έµφαση στην 
προφορική επικοινωνία, 
προετοιµασία εξετάσεων 
για όλα τα διπλώµατα
(CELI, Diploma Di lingua 
italiana, ΚΠΓ) και για 
σπουδές στην Ιταλία. 
Πλούσιο διδακτικό υλικό, 
ευελιξία ωραρίου. 
∆υνατότητα παρακολού-
θησης και online. Τηλ. 
6974 365805

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία, για 
µερική απασχόληση, ως 
πωλήτρια ή για φύλαξη και 
καθαρισµούς οικιών. Τηλ.: 
6938986775 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει 
µαθήµατα σε παιδιά δη-
µοτικού, γυµνασίου και 
λυκείου. Προετοιµασία για 
πανελλαδικές εξετάσεις. 
Τηλ.: 6977445803

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

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

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΥΠΑΛΛΗ-
ΛΟΣ ζητείται, απαραίτητα 

προσόντα η άριστη 
γνώση ηλεκτρονικών υ-
πολογιστών, τουλάχιστον 
2 χρόνια εµπειρία σε γραµ-
µατειακή υποστήριξη και 
πτυχίο ΙΕΚ/ΤΕΙ. e-mail: 
kmparos@epapsy.gr, fax: 
2284024911

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

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

ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣ-
ΤΟΠΟΙΗΣΗΣ (τεχνικού 
ασφαλείας και πτυχίο πλη-
ροφορικής). Τηλ.: 6930798061, 
2105770101

VW POLO πωλείται, µο-
ντέλο 2000, 1400 cc, 
χρώµατος ασηµί, 58.000 
χλµ., τιµή 3.200 €. Τηλ.: 
6970980013 

PEUGEOT 206 πωλείται, 
µοντέλο quicksilver, έτους 
2001, 1400 cc, 2πορ-
το, χρώµα ασηµί, 85.000 
χλµ. Τιµή 2.000 €. Τηλ.: 
6972875765   

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: 2 επαγ-
γελµατικά ψυγεία, 1 
σουβλιέρα γκαζιού και 
1 µπεν µαρί. Τιµή ευκαι-
ρίας. Τηλ.: 6981137348, 
6980811774 

ΑΘΗΝΑ (ΓΚΥΖΗ), πίσω 
από τα δικαστήρια, οδός 
Κεδρηνού 19 και Λουκά-
ρεως, στούντιο 14 τµ, µε 
κουζίνα και µπάνιο, στον 
ηµιώροφο, ιδανικό για 
φοιτητές, ανταλλάσσεται 
µε ανάλογο ακίνητο στην 
Πάρο. Τηλ.: 2102810035, 
6974648624

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€

ΠΑΡΟΙΚΙΑ  • ΤΗΛ/FAX: 22840 24271
ΚΙΝΗΤΟ: 6977 423575 • E-mail: xrma2009@otenet.gr

Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ  -  Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Ε Σ

Αποκλειστική διάθεση:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ-ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΥΡΗΣ

η θέρµανση 
...όπως τη σκέφτηκε η φύση

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

το Σάββατο 23 Νοεµβρίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449
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Έκθεση Β. Γαβαλά
Ολοκληρώθηκε από το Σύνδεσμο Μαρπησσαίων και 

Αρχιλοχιτών, η έκθεση ζωγραφικής του Βύρωνα Γα-
βαλά -μέλους του Συνδέσμου- που συνδιοργανώθηκε 
από το Σύνδεσμο και τον Δήμο Καλλιθέας, στη δημοτική 
πινακοθήκη Καλλιθέας, «Σοφία Λασκαρίδου» και σημεί-
ωσε μεγάλη επιτυχία. 

Στη διάρκεια της από 14 έως 25 Οκτωβρίου 2013 την 
επισκέφθηκαν πολλοί φίλοι του Συνδέσμου και φιλότε-
χνοι που οποίοι απόλαυσαν την εικαστική αισθητική και 

τη θεματολογία του καλ-
λιτέχνη.

Σε ανακοίνωσή του 
ο Σύνδεσμος Μαρπησ-
σαίων και Αρχιλοχιτών 
σημειώνει: «[…] Συγχαί-
ρουμε τον Βύρωνα για 
την καλλιτεχνική του ευ-
αισθησία, ευχαριστούμε τον Δήμο Καλλιθέας για την πα-
ραχώρηση των αιθουσών της δημοτικής πινακοθήκης 
και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Πάρου, για την ευγενική 
χορηγία του».

Τα νησιά μας στη 
Σικελία…

Οι αρχαιολογικές ανακαλύψεις στο αρχαϊκό ιερό του 
Δεσποτικού, φαίνεται πως με τις προσπάθειες του Ιτα-
λικού Προξενείου στην Πάρο, θα μας φέρουν πιο κοντά 
με τη Σικελία… Σημειώνουμε, πως στο Δεσποτικό έκα-
ναν την πρακτική τους άσκηση, φοιτητές από το τμήμα 
μεταπτυχιακών σπουδών του πανεπιστήμιου της Κατά-
νιας, στην Σικελία.

Έτσι, στη διάσημη αίθουσα «Coro di Notte», στο πρώ-
ην μοναστήρι των «Benedettini» στην Κατάνια, πραγμα-
τοποιήθηκε μία ενδιαφέρουσα εκδήλωση όπου φιλο-
ξενήθηκαν οι εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας, δηλαδή, 
η επίτροπος πολιτισμού της Περιφέρειας της Σικελίας, 
κ.  Μariarita Sgarlata, ο επίτιμος πρόξενος της Ιταλίας 
στην Πάρο, κ. Βαζαίος Πετρόπουλος, ο επίτιμος πρό-
ξενος της Ελλάδας, στην Κατάνια, κ. Arturo Bizzarro, ο 
Διευθυντής του Μεταπτυχιακού τμήματος του πολυτε-
χνείου της Κατάνιας, καθηγητής κ. Μassimo Frasca και 
ο υπεύθυνος του Ιταλικού Προξενικού Γραφείου στην 
Πάρο, πολιτικός μηχανικός κ. Ιάκωβος Σκιαδάς.

Το μάθημα της αρχαιολογικής κληρονομιάς στο πολυ-
τεχνείο της Κατάνιας, το παρακολουθούν πολλοί φοιτη-
τές, τόσο από την Κατάνια, όσο και τη Μεσίνα, οι οποίοι  
συμμετείχαν στην ανασκαφή στο Δεσποτικό.

«Αυτές οι ανασκαφές έχουν ρίξει φως στην τοπογρα-
φία της αρχαίας πόλης και μας επέτρεψαν να γνωρίσου-
με ένα μεγάλο πολιτισμό, ο οποίος κατακλύζεται από 
εδαφικές και ιστορικές αλλαγές. Αυτή η τόσο σημαντι-
κή ανασκαφή στο Δεσποτικό του αρχαιολόγου, Γιάννου 
Κουράγιου, πρέπει να γίνει  γνωστή και να την επισκε-
φτούν όχι μόνο οι αρχαιολόγοι, μα κυρίως ο απλός κό-
σμος. Υπέροχη ήταν η ανακάλυψη του σημαντικού και 
μοναδικού ζωγραφισμένου πήλινου γυναικείου αγάλ-
ματος, μεγάλων διαστάσεων, που χρονολογείται  γύρω 
στο 680-660 π.Χ. Σώζεται μόνο ο άνω κορμός με το κε-
φάλι και απεικονίζει τον Απόλλωνα», είπε η Επίτροπος 
της Σικελίας, κ.  Μariarita Sgarlata, η οποία είναι επίσης 
καθηγητής της Μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής στο πολυ-
τεχνείο της Κατάνιας.

Στο Μπάρι
Οι αρχαιολογικές ανασκαφές στο Δεσποτικό, παρου-

σιάστηκαν από τον αρχαιολόγο Γιάννο Κουράγιο, σε δι-
άλεξη που πραγματοποιήθηκε και στο πανεπιστήμιο του 
Μπάρι. 

Η διάλεξη πραγματοποιήθηκε μετά από συμφωνία 
μεταξύ του Επίτιμου Προξενείου της Ιταλίας, στην Πάρο, 
με τον επίτιμο πρόξενο αρχιτέκτονα κ. Βαζαίο Πετρό-
πουλο, την Μεταπτυχιακή Σχολή της Αρχαιολογικής 
Κληρονομιάς του Πανεπιστημίου του Μπάρι, υπό την 
προεδρία του καθηγητή κ. Antonio Enrico Felle, σε συ-
νεργασία με «COMITES Ελλάδα» (Κοινότητα των Ιταλών 
στο εξωτερικό), και την Ελληνική Κοινότητα του Μπάρι.

Μετά από την πρόσκληση του κ. Πετρόπουλου και 
του Γενικού υπεύθυνου του προξενείου. Κ. Ιάκωβου 
Σκιαδά, μια αντιπροσωπεία του Ελληνικού Συλλόγου 
του Τάραντου, «Dopolavoro Filellenico», παρακολού-
θησε την εκδήλωση, ενώ τους πρόσφερε και ένα ανα-
μνηστικό κάδρο όπου απεικονίζονται οι δραστηριότητές 

του συλλόγου «Dopolavoro Filellenico» της πόλης του 
Τάραντου, έργο του Mario Lazzarini. Το ίδιο αναμνηστι-
κό κάδρο στη συνέχεια παραδόθηκε στον Πρόξενο κ. Β. 
Πετρόπουλο, για να δοθεί στο σύλλογο «ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥ-
ΛΙΑΝΗ», ο οποίος τον περασμένο Ιούνιο, επισκέφτηκε 
τον Τάραντο, μετά από συμφωνία με το Επίτιμο Ιταλι-
κό Προξενείο στην Πάρο. Μετά τη διάλεξη, τα μέλη του 
συλλόγου «Dopolavoro Filellenico» προσκλήθηκαν για 
να γιορτάσουν στην έδρα της Ελληνικής Κοινότητας του 
Μπάρι, υπό την προεδρία των κ.κ. Gianni Grittani και 
Cosimo De Vietro, με την παρουσία πολλών Ιταλών και 
Ελλήνων φίλων, όπου ο αρχαιολόγος Γιάννος Κουρά-
γιος κλήθηκε να δώσει μια επιπλέον σύντομη διάλεξη 
παρουσιάζοντας τις φάσεις της αρχαιολογικής έρευνας 
στο νησί. Στο τέλος της διάλεξης ο Επίτιμος Ιταλός Πρό-
ξενος, κ. Βαζαίος Πετρόπουλος, χαιρέτισε τους επισκέ-
πτες της βραδιάς εξ ονόματος των κατοίκων της Πάρου 
και Αντιπάρου.

Πολιτισμική-επιστημονική συνεργασία
 Το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Καλών Τεχνών «Pietro 

Vannucci», στην Περούτζια, προωθεί και διαχέει τη 
γνώση και τη μελέτη των καλών τεχνών και την ιστο-
ρική και καλλιτεχνική κουλτούρα της πόλης της Περού-
τζια και της Νομαρχίας της Ούμπριας.

Ακόμα, συνεργάζεται με δημόσιους φορείς, τόσο της 
Ιταλίας όσο και των ξένων χωρών, για την προώθηση 
και την ανάπτυξη της τέχνης και του πολιτισμού. Μ’ αυτό 
το σκεπτικό και με δεδομένο ότι το Προξενείο Πάρου, 
είναι ένας οργανισμός που εκπροσωπεί την Ιταλία στο 
Ελληνικό έδαφος (προωθεί και διαδίδει την ιστορική και 
καλλιτεχνική κουλτούρα, συνεργάζεται με δημόσιους 
φορείς, τόσο της Ιταλία όσο και των ξένων χωρών, για 
την προώθηση και την ανάπτυξη της τέχνης και του πο-
λιτισμού της Ιταλίας και τις Ελλάδας), συμφώνησαν τα 
εξής:

Το Ακαδημαϊκό Ίδρυμα Καλών Τεχνών «Pietro 
Vannucci», στην Περούτζια και το Προξενείο Πάρου, 
συμφωνούν να προωθήσουν έργα και δραστηριότη-
τες από κοινού που απευθύνονται σε φοιτητές και σε 
Ιταλούς – Έλληνες πολίτες, που ενδιαφέρονται για την 
προώθηση της Ιταλικής και της Ελληνικής γλώσσας και 
του πολιτισμού των δύο χωρών. Επίσης, συμφώνησαν 
την πιθανή μεταβλητότητα των μαθημάτων και όχι και 
την αναγνώριση των μορίων για τους φοιτητές. Η πα-
ραπάνω συμφωνία θα οριστικοποιηθεί και θα τεθεί σε 
ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και θα έχει δι-
άρκεια τριών ετών, ενώ τυχόν τροποποιήσεις των ειδι-
κών προγραμμάτων θα είναι το αντικείμενο διαδοχικών 
συμφωνιών.

Νέο εκλογικό
σύστημα και
τοπικές εκλογές

Με αφορμή το ενδεχόμενο 
αλλαγής στον τρόπο διεξα-
γωγής των τοπικών εκλο-
γών, τα δύο ψηφοδέλτια δη-
λαδή με το ένα να έχει τους 
δημάρχους και το άλλο τους 
δημοτικούς συμβούλους, η 
προπαγάνδα του συστήμα-
τος κάνει λόγο για «τερμα-
τισμό του εναγκαλισμού 
των κομμάτων στην Τοπι-
κή Διοίκηση».

Δηλαδή, το γεγονός ότι ένας ψηφοφόρος θα μπορεί 
να επιλέξει δήμαρχο και δημοτικούς συμβούλους που 
θα στηρίζονται από διαφορετικές παρατάξεις, θεωρούν 
ότι είναι σε θετική κατεύθυνση για την Τοπική Διοίκηση.

Και λένε πως οι ψηφοφόροι θα μπορούν να επιλέξουν 
κάποιον από διαφορετική παράταξη από εκείνη που 
στηρίζουν, επειδή λέει «μπορεί να είναι ένας άνθρω-
πος που θα κάνει καλό στον τόπο, άσχετα από πού 
ανήκει πολιτικά». Ποιοι όμως τα λένε αυτά; Αυτοί οι 
ίδιοι δεν έκαναν αγώνα δρόμου στις εκλογές του 2010 
για να πείσουν το πανελλήνιο ότι οι τοπικές εκλογές 
έχουν καθαρά πολιτικό χαρακτήρα και ότι ανάλογα με 
τα αποτελέσματα ο λαός θα ενέκρινε ή θα απέρριπτε την 
δήθεν «επαναστατική μεταρρύθμιση του Καλλικράτη»; 
Ότι ο λαός θα επιβράβευε ή θα καταδίκαζε την κυβερ-
νητική πολιτική;

Οι ίδιοι δεν είναι που το βράδυ των εκλογών χρωμά-
τιζαν τον χάρτη της χώρας –δήμους και περιφέρειες- 
με πράσινο και μπλε χρώμα για να βγάλουν τον νικητή 
της βραδιάς και με στόμφο να διαλαλούν ότι η πολιτική 
τους επιβραβεύτηκε; Οι ίδιοι δεν είναι που προεκλογι-
κά λανσάριζαν τους δικούς τους υποψήφιους, για να 
θολώσουν την πραγματική τους ταυτότητα, σαν δήθεν 
«υπερκομματικούς», «ουδέτερους», «ανεξάρτητους», 
αλλά «εξαρτημένοι» όλοι τους από την ίδια αντιλαϊκή 
πολιτική και στο χώρο της τοπικής διοίκησης; Γιατί τώρα 
μιλάνε ότι «θα είναι η πρώτη φορά που οι άξιοι και 
οι ικανοί, όπως τους κρίνει η τοπική κοινωνία, θα 
έχουν τη δυνατότητα να αναλάβουν και τα ηνία της 
προσπάθειας για την ανόρθωση της χώρας»;

 Δηλαδή, οι δικοί τους δήμαρχοι ξαφνικά έγιναν «ανά-
ξιοι» και «ανίκανοι»; Δηλαδή για την οικονομική ασφυ-
ξία της τοπικής διοίκησης τόσα χρόνια έφταιγε το ότι δεν 
υπάρχει ενιαία λίστα για να μπορεί να διαλέγει ο πολίτης; 

Μα ποια λογική λέει ότι τα πρόσωπα κρίνονται από το 
εάν είναι «καλοί» ή «άξιοι» ή «ικανοί» έτσι γενικώς και 
αορίστως, και όχι από το ποια συμφέροντα εξυπηρε-
τούν, ποια πολιτική εφαρμόζουν; Η πολιτική δεν κρίνε-
ται εκ του αποτελέσματος; Όλα αυτά που ακούγονται το 
τελευταίο διάστημα, αλλά και αυτά που θα επακολου-
θήσουν ένα σκοπό έχουν. Να θολώσουν τον βαθιά 
πολιτικό χαρακτήρα κι αυτής της εκλογικής μάχης 
που θα έχουμε τον επόμενο Μάιο. Γι’ αυτό και τα 
κυβερνητικά σχέδια για αλλαγή του εκλογικού συ-
στήματος στις τοπικές εκλογές.

Επιδιώκουν να μετριάσουν την αγανάκτηση που 
υπάρχει, αλλά και την θέληση εκατομμυρίων νοι-
κοκυριών να καταδικάσουν την αντιλαϊκή πολιτική 
– σε κεντρική και τοπική διοίκηση – που συμβάλ-
λει στη διαχείριση της κρίσης του συστήματος και 
που τα βάρη πέφτουν στις πλάτες τους.

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ

Έκθεση Β. Γαβαλά
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Νίκη-τόνωση της ψυχολογίας του πέτυχε την περα-
σμένη εβδομάδα ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, μέσα στη 
Σέριφο, με σκορ 3-1.

Η ομάδα της Πάρου έπειτα από την ήττα σοκ που δέ-
χθηκε στο γήπεδο της Παροικιάς από τη Σίφνο την προ-
ηγούμενη αγωνιστική, πήγε στη Σέριφο, με την πλάτη 
στον τοίχο και έχοντας απαγορευτικό κάθε άλλο αποτέ-
λεσμα εκτός της νίκης.

Οι Παροικιώτες μπήκαν φουριόζοι στο παιχνίδι και 
πριν ακόμα συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό ο Τσαντου-
λής εκτέλεσε φάουλ λίγο κάτω από τη σέντρα φέρνο-
ντας την μπάλα στη μεγάλη περιοχή των γηπεδούχων. 
Η μπάλα κατέληξε στα πόδια του νεαρού Κρώνη και 
ο τελευταίος με ψύχραιμο σουτ την έστειλε στα δίχτυα 
γράφοντας το 0-1.

Ο ΑΟΠ λίγο έλειψε στο 3ο λεπτό να πετύχει και άλλο 
γκολ, όταν κεφαλιά στου Αρκουλή, κατέληξε ελάχιστα 
εκατοστά πιο έξω από την εστία της Σερίφου. Μετά τη 
συμπλήρωση των πρώτων 15 λεπτών οι Σερφιώτες 
βγήκαν στην αντεπίθεση και προσπάθησαν να ισοφαρί-
σουν. Αυτό, το κατάφεραν στο 17ο λεπτό με το Λιβάνιο 
που μπήκε στην περιοχή της Παριανής ομάδας και με 
δυνατό σουτ κατέφερε να γράψει το 1-1 μέσα σε χει-
ροκροτήματα των φιλάθλων της τοπικής ομάδας, που 
προσπαθούσαν μέσα σε φίλαθλο πλαίσιο να στηρίξουν 
την ομάδας σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Η Σέρι-
φος στο 26ο λεπτό, παραλίγο να πετύχει και άλλο γκολ 
όταν ο Ράμπιας, εκτέλεσε ένα δυνατό φάουλ προς της 
εστία του ΑΟΠ, αλλά ο Παριανός τερματοφύλακας, 
Χαριστός, με εκπληκτική εκτίναξη έκανε την από-
κρουση του αγώνα στέλνοντας την μπάλα κόρνερ.

Στη συνέχεια είχαμε και από τις δύο ομάδες επιθετι-
κές προσπάθειες, καθώς η μπάλα ανεβοκατέβαινε και 
προς τις δύο εστίες. Στο 31ο λεπτό όμως, ήταν η ώρα 
να μιλήσει ο ηγέτης του ΑΟΠ, Στ. Αρκουλής, όταν 
αφού πρώτα κατέβασε την μπάλα με άψογη ενέργεια, 
στη συνέχεια με γυριστό σουτ την έστειλε να αναπαυτεί 
στα δίχτυα του εμβρόντητου Σερφιώτη τερματοφύλακα, 
Ζαχαρία, γράφοντας το 1-2 για την Παριανή ομάδα. Το 
γκολ έδωσε φτερά στον ΑΟΠ, αφού στη συνέχεια μονο-
πώλησε το ενδιαφέρον του αγώνα και προσπάθησε να 
πετύχει και άλλο γκολ. Το τρίτο γκολ για την ομάδα μας 
ήρθε στο 45ο λεπτό, όταν ο νεαρός Δημογιάννης, από 
ελεγχόμενη θέση οφσάιντ, πέτυχε με πλασέ το 1-3.

Στο δεύτερο ημίχρονο το ενδιαφέρον του παιχνι-
διού «έπεσε», αφού το 1-3 που είχε διαμορφωθεί από 
τα πρώτα 45 λεπτά είχε επηρεάσει και τους 22 ποδο-

σφαιριστές ως προ το νικητή της αναμέτρησης. Η πιο 
αξιόλογη φάση έγινε στο 78ο λεπτό όταν η Σέριφος είχε 
οριζόντιο δοκάρι έπειτα από σουτ κεραυνό του Ράμπια.

Οι πρωταγωνιστές
Σέριφος: (πρ. Μιχ. Παλαιός), Ζαχαρίας, Ιω. Μποφίλιος 

(65ο Γαβριήλ), Μουστάκας, Χρυσολωράς, Γεροντάρης, 
Κ. Βαλσαμάκης, Μποφίλιος, Ράμπιας, Α. Βαλσαμάκης 
(50ο Κοτσέτας), Παρίσης (59ο Μονεμβάσιος), Λιβάνιος.

ΑΟΠ: (πρ. Δημ. Τριανταφυλλάκος), Χαριστός, Κρου-
σταλλάκης, Μπαρδάνης, Νίκας, Τσαντουλής, Σένκα (55ο 
Δαφερέρας), Αρκουλής, Γιουρτζίδης, Κρώνης (75ο Τσό-
κα), Σταθερός, Δημογιάννης (87ο Πρίφτης).

Διαιτητής: Δεληγιάννης, με βοηθούς τους κ.κ. Σο-
φούλη και Βαρθαλίτη.

Νίκη Νηρέα
Σαφώς ανώτερος ο Νηρέας πήρε σημαντική βαθμο-

λογική νίκη μέσα στα Μάρμαρα από τον Αστέρα, νικώ-
ντας 3-1 στο τοπικό ντέρμπι.

Η ομάδα της Νάουσας αγωνίστηκε πολύ καλά, ενώ 
από την άλλη οι γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν σε καμία 
στιγμή του αγώνα να δικαιολογήσουν τα καλά λόγια που 
φέτος έχουν ακουστεί γι’ αυτούς.

Αρχικά ο Αστέρας προσπάθησε να δημιουργήσει ευ-
καιρίες για γκολ, αλλά ο Νηρέας στην πρώτη του ουσι-
αστική ευκαιρία με το Μοστράτο, κατάφερε και έκανε 
το 0-1. Στο 30ο λεπτό και πάλι ο Μοστράτος λίγο έλει-
ψε να κάνει το 0-2, αλλά στο τετ-α-τετ που βγήκε με 
τον έμπειρο τερματοφύλακα Βιτζηλαίο, ο τελευταίος 
ήταν ο νικητής. Στο β’ ημίχρονο και ειδικά έως το 65ο 
λεπτό, υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο μόνο μία ομάδα 
και αυτός ήταν ο Νηρέας. Συγκεκριμένα, ο Μοστράτος 
στο 52ο λεπτό έγραψε το 0-2, ενώ ο Χατζία στο 61ο λε-
πτό ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 0-3. Η ομάδα των 
Μαρμάρων κατάφερε και στο τέλος του αγώνα (86ο και 
90ο λεπτό) μείωσε σε 2-3 με πέναλτι του Παντελαίου 
και φάουλ του Β. Καράι, αντίστοιχα.

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Μαρμάρων: (πρ. Αν. Κοπανίδης), Βιτζηλαί-

ος, Παντελαίος, Γκεμπόρις, Τριβυζάς, Ε. Κρητικός (80ο Γ. 
Ρούσσος), Μ. Ρούσσος, Ν. Κρητικός, Β. Καράι, Μ. Κα-
ράι, Γιαννιώτης, Ε. Κρητικός (66ο Κληρονόμος).

Νηρέας: (πρ. Γ. Μοστράτος), Παπαδάκης, Ρούσσος, 
Βεντουρής (71ο  Ίμερι), Δελημπαλταδάκης, Μπαρμπα-
ρήγος, Χατζία, Τόδρη, Κορτιάνος (90+ Κουτσίκου), Με-
τάι (Τριπολιτσιώτης), Μοστράτος. 

Διαιτητής: Ζαράνης, με βοηθούς τους κ.κ. Παγώνη 
και Μπελίτση.

Η συνέχεια
Με τον αγώνα Πανσιφναϊκού-Παμμηλιακού, που έλη-

ξε με νίκη 3-0 των φιλοξενουμένων ολοκληρώθηκε ο 
πρώτος γύρος του Β’ ομίλου της ΕΠΣ Κυκλάδων. 

Η ομάδα της Μήλου –όπως αναμενόταν- τελείωσε 
τον Α’ γύρο δίχως καμία βαθμολογική απώλεια (έχο-
ντας δεχθεί μόλις ένα γκολ) και όλα δείχνουν πως θα 
αγωνιστεί ως πρώτη στον όμιλο για την ανάδειξη του 
πρωταθλητή Κυκλάδων. Η μάχη πλέον γίνεται για τη 
δεύτερη προνομιούχο θέση που οδηγεί –αρχικά- σε 
αγώνα μπαράζ με το δεύτερο του Α’ ομίλου και στη συ-
νέχεια στον όμιλο των ομάδων (πρώτοι Α’ Β’ Γ’ ομίλου, 
δεύτερος Γ’ ομίλου), για την ανάδειξη του πρωταθλητή. 
Η ομάδα που θα αναδειχθεί πρωταθλήτρια Κυκλάδων 
θα αγωνιστεί στη συνέχεια στα μπαράζ ανόδου για τη Γ’ 
Εθνική κατηγορία.

Όλα δείχνουν ότι ο μεγάλος αγώνας θα διεξαχθεί την 
επόμενη αγωνιστική (23-24/11/13, αυτή την εβδομάδα 
δεν υπάρχει δραστηριότητα στο Β’ όμιλο), στο ντέρμπι 
μεταξύ Νηρέα και ΑΟΠ στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς. 
Αν ο Νηρέας πάρει τη νίκη τότε πολύ δύσκολα θα χάσει 
τη δεύτερη θέση, καθώς θα ξεφύγει με 6 βαθμούς (ου-
σιαστικά 7 λόγω των καλύτερων αποτελεσμάτων που 
θα έχει στους μεταξύ του αγώνες με ΑΟΠ).

Ο ΑΟΠ θέλει οπωσδήποτε και αυτός με τη σειρά τη 
νίκη ώστε αρχικά να πιάσει στη βαθμολογία το Νηρέα 
και στη συνέχεια να εκμεταλλευτεί το καλό του πρό-
γραμμα στο Β’ γύρο, αφού έχει μόνο ένα αγώνα εκτός 
Πάρου με τον Πανσιφναϊκό.

Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός      15
2. Νηρέας               10
3. ΑΟΠ                    7
4. Αστέρας Μαρ.     4
5. Σέριφος               3
6. Σίφνος                 2
Σημ: Ο Πανσιφναϊκός έχει -2 βαθμούς από την περ-

σινή περίοδο.

Νίκη ψυχολογίας για τον ΑΟΠ
Σέριφος-ΑΟΠ 1-3

φωτο: SportCyclades
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Πήραν φωτιά
τα καζάνια!

Ξεκίνησαν από το τέλος Οκτωβρίου οι καζανιές με το 
αγαπημένο ποτό των νησιών μας, τη σούμα. Υπολογίζεται 
ότι στα περίπου 50 ρακοκάζανα που υπάρχουν σε Πάρο και 
Αντίπαρο, πρόκειται να γίνει παραγωγή 50 τόνων σούμας.

Τα ρακιδιά περνούν μέρες δόξας και τα μικρά πανηγύρια 
στήνονται από άκρη έως άκρη των νησιών μας, με τους 
απαραίτητους χορούς, τους μεζέδες και τα τραγούδια.

ΦΩΤΟ: Oliaros Dg

ΦΩΤΟ: Oliaros Dg




