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Αυτό το παιδί, το Λούη, όλο και περισσότερο το 
συμπαθώ, και δεν είναι γιατί η γυναίκα του είναι 
συγχωριανή μου (οι Χιώτες πάντα πάμε δυο-δυο). 
Ο Λούης λοιπόν, δεν παίρνει χαμπάρι. Τάμα το ’χει 
να βάζει δημοτικά συμβούλια κάθε φορά που παί-
ζει το «ακατανόμαστο» σωματείο στην Ευρώπη. 
Έτσι και την Τρίτη, την ώρα που οι γαύροι έπαιζαν 
με τη Βελγική ομαδούλα της Άντερλεχτ, έβαλε 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Λού-ης, 
Λού-ης!

Άσχετο 1: Λούη, δεν 
ξέρω αν διάβασες στις 
εφημερίδες, στα «ψιλά», 
που έχει τη Γ’ Εθνική –
αυτή τη σελίδα διαβάζω και 
εγώ πλέον, ελέω Ιωνικού-, 
αλλά στη βαθμολογία του 
ομίλου που μετέχει η ΑΕΚ, 
ο Ηρόδοτος είναι πρώτος…

Αμ ο άλλος, ο Απόστολος 
ο Αλιπράντης, τι παιδί και 
αυτό. Στο γκαλά της μόδας 
που μίλησε πρώτα χαιρέτι-
σε το Μάρκο και ύστερα το 
Βλαχογιάννη. Σημειολογι-
κό άραγε ή τα έχασε όταν 
μίλησε μπροστά σε κόσμο;

Τα καλύτερα πάντως 
ήταν στο άναμμα του δέν-
δρου την περασμένη Κυ-
ριακή στην Παροικιά. Είχα στρογγυλοκαθίσει στου 
«Πατράκη» και βλεφάριαζα την τριφυλλάρα που 
πέταγε φωτιές στην επίθεση με την…όχι Μπαρτσε-
λόνα, όχι Μπάγερν, ά με την Καλλονή ήταν, και με 
έπαιρναν τηλέφωνα συνεχώς, για να μου πουν τα 
κουτσομπολιά από την πλατεία. Χάι σκορ σημεί-
ωσε ένας υποψήφιος δήμαρχος που ανακοίνωσε 
στον Στρογγύλη από τη Σύρο, πως θα δημιουρ-
γήσει συνδυασμό για να διεκδικήσει τη δημαρχία 
στην Πάρο. Με τούτα και τα άλλα που μου έλεγαν, 
παραλίγο να έχανα και την γκολάρα του Μπεργκ.

Καλά «θάβω» κόσμο και κοσμάκι πολιτικά, αλλά 
έτσι και ανοίξω το στοματάκι μου και γράψω για τα 
επικά ντυσίματα υποψηφίων δημάρχων και συμ-
βούλων στο άναμμα του δένδρου στην Παροικιά, 
την εφημερίδα θα τη βρίσκετε μόνο στη «μαύρη» 
αγορά.

Άσχετο 2: Η «Πάρος-ΑΞΙΑ», ψήφισε «παρών» 
στον προϋπολογισμό της ΚΔΕΠΑΠ. Έτσι, από πε-
ριέργεια τώρα. Το μέλος της στο ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ 
τι ψήφισε; Εκτός και αν υπάρχουν δύο «Πάρος-
ΑΞΙΑ». Δηλαδή, άλλη στο δημοτικό συμβούλιο και 
άλλη στην ΚΔΕΠΑΠ. Τες πα. Δεν είχε τα κέφια της 

η Αννούλα –μία είναι η Kagani στην Πάρο-, αλλιώς 
θα σου έλεγα εγώ, άμα άνοιγε το στόμα της τι θα 
έλεγε στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου 
την περασμένη Τρίτη.

Προς «Πάρος-ΑΞΙΑ», again και με καλόπιστο 
τρόπο. Στις δεσμεύσεις πιστώσεων π.χ. χρηματο-
δοτήσεις συλλόγων (βλέπε ΑΟΠ), ψηφίζετε πάντα 
«παρών» για τυπικούς λόγους, ενώ γνωρίζετε πως 

για τον τρόπο δέσμευσης 
των χρημάτων είναι απα-
ραίτητη η απόφαση δημο-
τικού συμβουλίου. Ανα-
ρωτιέμαι λοιπόν τι θα γίνει 
αν σας ακολουθήσει στο 
«παρών» και η πλειοψη-
φία. Έχετε ποτέ αναρωτη-
θεί που θα κρυφτείτε όλοι 
αν συμβεί κάτι τέτοιο.

Πάμε και στα καλύτε-
ρα της συνεδρίασης του 
δημοτικού συμβουλίου 
Πάρου. Τα περισσότερα 
θέματα περνούσαν σε λίγα 
λεπτά την περασμένη Τρί-
τη. Σε κάποια στιγμή ήρθε 
και το θέμα αιτήσεων για 
την κοπή δένδρων που 
δημιουργούν πρόβλημα σε 
ακίνητα ή δρόμους. Εκεί, 
έγινε ο χαμός! Παραλίγο να 
ξημερωθούμε με το θέμα. 

Όλοι ήθελαν αναλυτική συζήτηση και ενημέρω-
ση. Βασικά, αυτό που ήθελαν ήταν να μάθουν που 
είναι το κάθε δένδρο και στη συνέχεια να πάρουν 
τηλέφωνο τον αιτούντα για να του πουν «εντάξει 
το αίτημά σου». Εκλογές έρχονται, ψηφαλάκια θέ-
λουν, λέω εγώ, ο «κακός».

Κάπου εκεί λοιπόν, στη συζήτηση για την κοπή 
δένδρων, ο κυρ-Παντελής Ρούσσος, θυμάται εκεί-
νο το καταραμένο δένδρο που είναι στη στροφή 
του δρόμου Κώστου, για Νάουσα, και θέλει να το 
βάλει και αυτό προς συζήτηση ώστε να κοπεί. Ο 
κυρ-Παντελής βέβαια πιάνει πουλιά στον αέρα στο 
ποια θέματα πρέπει να μπαίνουν τη σωστή τους 
ώρα, αλλά ως άνθρωπος της καθημερινότητας 
έχει ένα πρόβλημα στο «σερβίρισμα» της πρότα-
σης και, με τα «σας» και «σεις». Τι να κάνει λοιπόν 
για να πείσει τους υπόλοιπους για το δίκαιο του αι-
τήματός του. Σκέφτεται, ξανασκέφτεται και λέει στο 
τέλος: «Πες τα εσύ βρε Βελέντζα!».

Εννοείται βέβαια, πως ο Φραγκίσκος –που είναι 
και Πανιωνάκιας- τα είπε ως έπρεπε. Όχι, αν μπο-
ρούσε ας έκανε και αλλιώς και να δω εγώ μετά 
πως θα έσκαγε μύτη στο καφενείο στον Κώστο!

Η θέση μας φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Γιατί Δήμαρχο 
αγωνιστή;

Η «θέση» του προηγουμένου φύλου από κάποιους 
μάλλον θεωρήθηκε φωτογραφική. Επανέρχομαι γιατί 
πρέπει να γίνει κατανοητό ότι οι πολιτικές θέσεις του 
κάθε υποψήφιου ενδιαφέρει και όχι η κορμοστασιά 
του. Πρωτίστως, μας ενδιαφέρει η αγωνιστική διάθεσή 
του για την επίλυση των προβλημάτων του τόπου μας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει κανένας δημοσιοποιήσει 
επίσημα την πρόθεση του και ως εκ τούτου δεν γνωρί-
ζουμε τις θέσεις κανενός. Αυτό το θεωρώ πολύ σοβα-
ρό πρόβλημα γιατί ουσιαστικά απαξιώνει την εκλογική 
διαδικασία διαβούλευσης για την επιλογή του αξιότε-
ρου. Γιατί όμως πρέπει να επιλέξουμε για Δήμαρχο 
έναν αγωνιστή;

Ανακοινώθηκε ότι εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ το κλειστό 
γυμναστήριο. Όμως μέχρι την υλοποίησή αυτού του 
σπουδαίου έργου για την νεολαία μας χρειάζεται πολύ 
μεγάλη προσπάθεια, χρειάζεται να παλέψει ο δήμαρ-
χος με τη γραφειοκρατία, τα διάφορα εμπόδια κτλ. Το 
νέο αεροδρόμιο της Πάρου, υλοποιείται όμως, για να 
ολοκληρωθεί έγκαιρα και σωστά θέλει πολύ τρέξιμο 
από τον αγωνιστή δήμαρχο. Τα προβλήματα στα σχο-
λεία, τα προβλήματα στο κέντρο υγείας, η δραματική 
μείωση των πόρων της τοπικής αυτοδιοίκησης, η απο-
ψίλωση των υπηρεσιών με τις απολύσεις κ.λπ. χρειά-
ζονται πολλούς και σκληρούς αγώνες για να αντιμε-
τωπιστούν. Καθημερινά ο Δήμαρχος πρέπει να δίνει 
μικρές ή μεγάλες μάχες με την πολιτική που εξαθλιώ-
νει τους πολίτες, που καταστρέφει τους επαγγελματίες, 
που ισοπεδώνει την κοινωνική προσφορά των δήμων.

Σε αυτή την πολύ δύσκολη συγκυρία μόνο με απο-
φασισμένο δήμαρχο και δημοτικό συμβούλιο μπορού-
με να πάμε μπροστά. Η επιλογή μας λοιπόν, μόνο προς 
αυτήν την κατεύθυνση πρέπει να στοχεύει. Μόνο με 
τέτοια επιλογή θα έχουμε ανάπτυξη και ευημερία στα 
νησιά μας. Γι’ αυτό είναι μεγάλη και καθοριστική ανά-
γκη να δούμε γρήγορα τις θέσεις όποιων θα θελήσουν 
να διεκδικήσουν το δημαρχιακό αξίωμα.

Έτσι, θα επιλέξουμε σωστά.
Λαουτάρης
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Στατιστική 
έρευνα για 
αγρότες

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή διενεργεί 
το μήνα Δεκέμβριο, έρευνα διάρθρωσης 
γεωργικών και κτηνοτροφικών εκμεταλ-
λεύσεων, έτους 2013, σε όλη τη χώρα.

Η έρευνα διενεργείται ταυτόχρονα 
σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κάθε τρία χρόνια, σύμφωνα με 
κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλί-
ου. Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή 
στατιστικών στοιχείων για τις γεωργικές 
και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της 
χώρας και η παρακολούθηση της εξέλι-
ξης της διάρθρωσής τους.

Ειδικότερα, με την ανωτέρω έρευνα 
συγκεντρώνονται στατιστικά στοιχεία για 
τον αριθμό των γεωργικών και κτηνο-
τροφικών εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο 
εθνικό, επίπεδο περιφέρειας και περι-
φερειακής ενότητας, χαρακτηριστικά 
των εκμεταλλεύσεων που αφορούν στη 
νομική μορφή τους, στο καθεστώς κα-
τοχής, στην εκμηχάνηση της γεωργίας, 
στην απασχόληση του γεωργικού πλη-
θυσμού σ’ αυτές, κλπ. Τα αποτελέσματα 

που προκύπτουν από την έρευνα εξυ-
πηρετούν εθνικές, κοινοτικές και διε-
θνείς υποχρεώσεις της χώρας και είναι 
σημαντικά για την ανάπτυξη του πρωτο-
γενή τομέα, για τη χάραξη της αγροτικής, 
οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής, 
για τον καθορισμό της Κοινής Αγροτικής 
Πολιτικής (ΚΑΠ) της ΕΕ και την παρακο-
λούθηση της εφαρμογής των μέτρων για 
την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και για 
την επιτυχή επιχορήγηση και εφαρμογή 
Κρατικών προγραμμάτων που αφορούν 
τον Πρωτογενή τομέα. Η έρευνα είναι 
δειγματοληπτική και διενεργείται με συ-
νέντευξη σε ένα μεγάλο δείγμα 80.000 
περίπου γεωργικών/κτηνοτροφικών 
εκμεταλλεύσεων με ερευνητές της ΕΛ-
ΣΤΑΤ. Αν, ο κάτοχος της εκμετάλλευσης 
απουσιάζει κατά την επίσκεψη του ερευ-
νητή τότε, με ειδικό έντυπο, θα ενημερω-
θεί για την επόμενη επίσκεψή του. Είναι 
σημαντικό να επενδύσουν όλοι οι ερευ-
νόμενοι σε αυτή τη σύντομη συνέντευξη 
με τον ερευνητή. Η αξιοπιστία των απο-
τελεσμάτων και συνεπώς η χρησιμότητά 
τους στο κοινωνικό σύνολο θα εξαρτηθεί 
από το ποσοστό ανταπόκρισης των ερευ-
νόμενων.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή επιση-
μαίνει ότι οι πληροφορίες είναι απόλυτα 
εμπιστευτικές και τα αποτελέσματα της 
έρευνας θα είναι διαθέσιμα, ταυτόχρονα 
σε όλους τους χρήστες τον Ιανουάριο του 
2015.

Όχι
στις διακοπές 
ρεύματος

Άμεση επανασύνδεση του ηλεκτρικού 
ρεύματος και αναστολή των διακοπών 
ηλεκτροδότησης λόγω χρεών για τις ευ-
παθείς ομάδες καταναλωτών που ήταν 
εγγεγραμμένοι την 1η Νοεμβρίου 2013, 
στις λίστες των κοινωνικών-προνοια-
κών δομών, δήμων, περιφερειών και της 
εκκλησίας, αποφασίστηκε στη σύσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε στις 7/12 στο 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και 
Κλιματικής Αλλαγής, υπό τον υπουργό 
Γιάννη Μανιάτη, με συμμετοχή των προ-
έδρων των Ενώσεων Περιφερειών και 
Δήμων Γ. Σγουρού και Κ. Ασκούνη, κα-
θώς και του προέδρου της ΔΕΗ Α. Ζερ-

βού.
Οι λίστες με τις συγκεκριμένες ομάδες 

πληθυσμού θα αποσταλούν στις επιτρο-
πές ανά Νομό, που επίσης αποφασίστηκε 
να συγκροτηθούν, στις οποίες θα συμ-
μετάσχουν εκπρόσωποι της ΔΕΗ, του 
Διαχειριστή του Συστήματος, Δήμων και 
Περιφερειών όπου θα λαμβάνονται οι 
αποφάσεις για την επανασύνδεση.

Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις που 
ελήφθησαν αφορούν καταναλωτές που 
για διάφορους λόγους (άγνοια, έλλειψη 
τυπικών προϋποθέσεων κλπ.) δεν είναι 
ενταγμένοι στο Κοινωνικό Οικιακό Τι-
μολόγιο, στους οποίους έτσι κι αλλιώς, 
δεν γίνεται διακοπή της ηλεκτροδότησης. 
Όσον αφορά τις επανασυνδέσεις, στόχος 
είναι μέχρι τα Χριστούγεννα να έχουν 
ολοκληρωθεί. Τεχνικά ο Διαχειριστής 
του Συστήματος έχει τη δυνατότητα να 
επανασυνδέει 1.000 μετρητές την ημέρα 
πανελλαδικά.

Κυκλαδίτικα 
τυριά

Τη δέσμευση του υπουργού Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Αθανάσιου 
Τσαυτάρη, ότι με νομοθετική ρύθμιση θα 
προστατευθούν τα παραδοσιακά κυκλα-
δίτικα τυριά, τα οποία λόγω μη παστε-
ρίωσης κινδυνεύουν να βρεθούν εκτός 
αγοράς, έλαβε ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυ-
κλάδων, κ. Νίκος Συρμαλένιος, κατά τη 
συζήτηση στην Επιτροπή Παραγωγής και 
Εμπορίου της Βουλής, με θέμα τον τομέα 
της Κτηνοτροφίας. 

Στην ομιλία του στην επιτροπή, ο κ. Ν. 
Συρμαλένιος ανέλυσε το πρόβλημα που 
δημιουργεί η υποχρέωση παστερίωσης 
στα Κυκλαδίτικα παραδοσιακά τυριά, και 
ανέφερε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί πα-
ραγωγοί, οι οποίοι παράγουν εξαιρετικής 
γεύσης και ποιότητας τυριά, τα οποία εάν 
δεν προχωρήσει το υπουργείο σε μέτρα 
προστασίας τους, θα διακινούνται παρά-
νομα. 

Ο κ. Ν. Συρμαλένιος, επεσήμανε ότι τα 
νησιά χρειάζονται ισόρροπη ανάπτυξη, 
που θα βασίζεται και στον πρωτογενή το-
μέα και μεταξύ άλλων πρόσθεσε: 

«Προφανώς, η κτηνοτροφία αποτελεί 
ένα βασικό πυλώνα του  πρωτογενούς 

τομέα και τα νησιά μας έχουν παραγωγή, 
αλλά αυτή πρέπει να στηριχθεί,  να μεγα-
λώσει και να ενισχυθεί. Προβλήματα σε 
σχέση με τους βοσκοτόπους δεν υπάρ-
χουν μόνο στην ηπειρωτική χώρα, αλλά 
και στα νησιά. Έχω κάποια υπομνήμα-
τα που έχουν καταθέσει και οι Ενώσεις 
Αγροτικών Συνεταιρισμών των Κυκλά-
δων, όπου αναφέρονται στο ότι μετά από 
πολλά χρόνια λειτουργίας του ΟΣΔΕ και 
ενώ έχουν ψηφιοποιηθεί οι βοσκότοποι, 
καλούνται τώρα οι δικαιούχοι παραγωγοί 
να προσθέσουν επιπλέον εκτάσεις της τά-
ξης του 37,5% σε νησιωτικές περιοχές, 
που δεν υπάρχουν μεγάλες εκτάσεις και 
υπάρχει πολύ μικρός κλήρος. Επομένως, 
εδώ υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα μεί-
ωσης της ενίσχυσης των παραγωγών. Το 
δεύτερο ζήτημα είναι η μείωση του κό-
στους μεταφοράς των ζωοτροφών και σ’ 
αυτό υπάρχουν ζητήματα που πρέπει να 
τα δει το υπουργείο και να τα διεκδικήσει 
η χώρα μας και σε σχέση με την Ε.Ε. Το 
τρίτο ζήτημα είναι αυτό των σφαγείων, 
που υπάρχουν ανολοκλήρωτα σε αρκετά 
νησιά. Επίσης, εκκρεμεί ένα Προεδρικό 
Διάταγμα για τις προδιαγραφές σφαγεί-
ων μικρών διαστάσεων προσαρμοσμένα 
για τα μικρά νησιά και τέλος πολύ σοβα-
ρό παραμένει το ζήτημα της ανυπαρξίας 
κτηνιάτρων, οι οποίοι είναι απαραίτητοι 
για τον έλεγχο, τη μετακίνηση και τη σφα-
γή των ζώων».

Ο Άι-Βασίλης φέτος
θα πάρει τα δώρα του

από το...

Νάουσα, Πάρος | Τ. 22840 28567
info@escparos.gr | www.escparos.gr
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Γιορτινό μήνυμα 
προς τους 
πολιτικούς: 
Πως Μπορείτε;

Υπουργοί της κυβέρνησης, Βουλευτές που ψηφίζετε 
νόμους.

Όταν κάθεστε στο Χριστουγεννιάτικο τραπέζι με τα 
πλούσια φαγητά και τα εκλεκτά ποτά και γλεντάτε με την 
οικογένεια σας στο πολυτελές διαμέρισμα ή στο εξοχι-
κό σας, πως μπορείτε να γιορτάζετε με ήσυχη συνείδη-
ση όταν εκατομμύρια συνάνθρωποι σας είναι φτωχοί, 
εκατοντάδες χιλιάδες είναι άνεργοι, όταν εκατοντάδες 
χιλιάδες δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, όταν οι ουρές στα 
συσσίτια είναι ατέλειωτες, εξαιτίας εσάς των πολιτικών 
που με την κακοδιαχείριση σας καταστρέψατε τη χώρα. 
Και σαν να μην έφτανε αυτό, βάζετε τους πολίτες να 
πληρώνουν από πάνω. Όπως τη βάρκα που εσείς γε-
μίσατε τρύπες και πλημμύρισε νερά, αναγκάζετε τώρα 
τους πολίτες να την αδειάζουν για να μη πνιγούν, ενώ 
εσείς είστε ασφαλείς στη στεριά.

Εκτός αν δεν αντιλαμβάνεστε τι συμβαίνει πραγμα-
τικά και βλέπετε τους πολίτες σαν νούμερα για να σας 
αποφέρουν έσοδα με τα χαράτσια και τους φόρους, ενώ 
εσείς καλοπερνάτε με παχυλές απολαβές και επιδόμα-
τα. 

Όταν φροντίζετε οι γονείς σας να είναι υγιείς, και νοιά-
ζεστε να μη τους λείψει τίποτα, αλήθεια πως μπορείτε 
να καταδικάζετε εκατοντάδες χιλιάδες παππούδες και 
γιαγιάδες να ζουν μέσα στη φτώχεια, χωρίς περίθαλψη, 
χωρίς ελπίδα. Πώς μπορείτε να εξευτελίζετε αξιοπρε-
πείς νοικοκυραίους συνταξιούχους περικόπτοντας συ-
νεχώς τις συντάξεις τους και επί πλέον να τους αναγκά-
ζετε να πληρώνουν και  χαράτσια επειδή είστε ανίκανοι 
να συλλάβετε τους φοροφυγάδες; Και δεν πρόκειται 
να τους συλλάβετε γιατί τους χρειάζεστε στις επόμενες 
εκλογές.

Όταν μοιράζετε ακριβά δώρα στα παιδιά σας, όταν την 
ίδια ώρα εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά παίζουν με ψεύ-
τικα παιγνίδια και φοράνε παλιά, χιλιοφορεμένα ρούχα. 
Πως μπορείτε να τα ξεχνάτε, όταν πολλά από αυτά θα 
δοξάσουν την Ελλάδα στον αθλητισμό, και θα πολεμή-
σουν για να προστατέψουν τη ζωή και την περιουσία τη 
δική σας και των παιδιών σας. Περιουσία αυτά τα παιδιά 
δεν θα έχουν μετά από τόση φτώχεια και οι γονείς τους 
ίσως να μη ζουν από την κακοπέραση.

Αλήθεια, τι λέτε στα παιδιά σας για τις χιλιάδες συ-
νομήλικα τους που πηγαίνουν νηστικά στο σχολείο και 
ξεπαγιάζουν από το κρύο στα σκοτεινά και παγωμένα 
σπίτια τους γιατί τους κόψατε το ρεύμα; Τους λέτε άραγε 
την αλήθεια ότι εξαιτίας σας αυτά τα παιδιά υποφέρουν 
τώρα, αλλά και αργότερα, όταν η υγεία τους θα έχει 
επιβαρυνθεί από την έλλειψη σωστής διατροφής και δι-
αβίωσης, και όταν εξαιτίας σας δεν θα μπορέσουν να 
σπουδάσουν αλλά ούτε να βρουν δουλειά και τότε  θα 
μεταναστέψουν; Τα δικά σας παιδιά όμως θα σπουδά-
σουν στο εξωτερικό και δεν θα έχουν καταλάβει τίποτα 
από την τραγωδία των υπόλοιπων παιδιών.

Όταν τα Χριστούγεννα θα πάτε στην εκκλησία, πως 
μπορείτε να προσκυνάτε και να προσεύχεστε χωρίς να 
ζητήσετε συγχώρεση από το λαό και πως μπορείτε να 
εύχεστε Καλή Χρονιά όταν θα είναι Κακή και Τρισάθλια 
εξαιτίας σας;

Αλήθεια τι θα ζητήσετε από το Θεό στην προσευχή 
σας; Βέβαια αυτά που ζητάτε κάθε χρόνο: «Θεέ μου έχε 
την οικογένεια μου και εμένα καλά να ξαναγίνω βου-
λευτής στις ερχόμενες εκλογές». Και τι νομίζετε πως ο 
λαός θα πει στο Θεό; «Θεέ μου δώσε μου τη γνώση να 
ξεχωρίζω αυτούς που με βασανίζουν και τη δύναμη να 
τους πολεμήσω και τη σοφία στις εκλογές να τους αφα-
νίσω».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΔΡΑΝΗΣ

Προϋπολογισμός 
ΚΔΕΠΑΠ

Ομόφωνα εγκρίθηκε από το διοικητικό της συμβούλιο 
ο προϋπολογισμός της ΚΔΕΠΑΠ για το 2014.

Η πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Άννα Κάγκανη, αφού 
ανέλυσε το ετήσιο πρόγραμμα δράσης ενημέρωσε ότι οι 
κοινωφελείς επιχειρήσεις χρηματοδοτούνται σύμφωνα 
με τον Ν. 4071/2012 από τον οικείο δήμο για τις δρα-
στηριότητές τους. 

Αυτή η χρηματοδότηση καλύπτει τη διαφορά εσόδων-
εξόδων του ετήσιου προϋπολογισμού της ΚΔΕΠΑΠ. 
Όμως, λόγω των δραματικών μειώσεων στα έσοδα 
που έχουν υποστεί οι Δήμοι όλης της χώρας, ύψους 
έως 70%, σε συνδυασμό με το ότι έχουν περιοριστεί οι 
χρηματοδοτήσεις των Κοινωφελών Επιχειρήσεων από 
χρηματοδοτούμενα προγράμματα για το 2014 και βάση 
του ετήσιου προγράμματος δράσης, προκύπτει ότι ο 
Δήμος Πάρου θα πρέπει να χρηματοδοτήσει την ΚΔΕ-
ΠΑΠ, με το ποσό των 450.000 ευρώ.

Επίσης, μετά από συζήτηση με το Δήμαρχο Πάρου, 
κ. Χρ. Βλαχογιάννη και τον Προϊστάμενο της Οικονο-
μικής Υπηρεσίας, έγινε γνωστό ότι ο Δήμος μπορεί να 
χρηματοδοτήσει την ΚΔΕΠΑΠ, με το ποσό των 400.00 
ευρώ, μειωμένο δηλαδή, κατά 50.000 ευρώ. Έτσι, με τη 
σύμφωνη γνώμη της ΚΔΕΠΑΠ και του Δημάρχου, μει-
ώθηκαν κατά πολύ τα ποσά που αφορούν τους κωδι-
κούς για τις εκδηλώσεις των Τοπικών Διαμερισμάτων, 
λόγω του ότι οι υπόλοιποι εγγεγραμμένοι κωδικοί στον 
προϋπολογισμό αφορούν ανελαστικές δαπάνες που δεν 
μπορούν να υποστούν μείωση. Παράλληλα όμως, ο Δή-
μαρχος, επειδή κατανοεί το πρόβλημα που θα προκύψει 
από αυτή την μείωση, ενημέρωσε ότι το Φεβρουάριο θα 
βρεθούν τα χρήματα ώστε ο προϋπολογισμός της ΚΔΕ-
ΠΑΠ να ενισχυθεί με το ποσό των 50.000 ευρώ και να 
αναμορφωθεί προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες 

αυτές και ό,τι άλλο προκύψει έως τότε.  

Τι είπαν:
Η κ. Μ. Τριβυζά, ως Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πρόνοι-

ας του Δήμου Πάρου, ενημέρωσε ότι ο Δήμος Πάρου 
ενώ είναι υποχρεωμένος βάση ΦΕΚ να χρηματοδοτή-
σει το Ν.Π.Δ.Δ. με το ποσό των 380.000 ευρώ, εντούτοις 
δυσκολεύεται παρόλο που η χρηματοδότηση αυτή θεω-
ρείται αναλυμένη υποχρέωση.    

Ο κ. Π. Αποστολόπουλος, τόνισε ότι η ΚΔΕΠΑΠ, ενώ 
έχει ενταχθεί στα «Προγράμματα Άθλησης για Όλους», 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργεί-
ου Παιδείας και Αθλητισμού, εντούτοις δεν έχει λάβει 
ακόμα καμία χρηματοδότηση, κάτι που επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό της.

Ο κ. Δ. Γεωργιάδης, τόνισε ότι έπρεπε να υπάρχει 
μεγαλύτερο αποθεματικό ώστε αν προκύψει θέμα με το 
προσωπικό των σταθμών να μπορεί να καλυφθεί. Στο 
σημείο αυτό όλα τα μέλη του συμβουλίου συμφώνησαν 
ότι η γραμμή που θα ακολουθήσει η επιχείρηση στον το-
μέα του πολιτισμού και του αθλητισμού, πρέπει να είναι 
τέτοια, ώστε οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 
μέσα στο επιτρεπτό οικονομικό πλαίσιο να αναβαθμί-
ζουν ποιοτικά το πολιτιστικό επίπεδο της τοπικής κοι-
νωνίας μας.  

Τελικά, ομόφωνα το ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ ενέκρινε τον 
προϋπολογισμό 2014 που έχει ως εξής:

Σύνολο εσόδων: 792.000 ευρώ. (Παροχή υπηρε-
σιών: 63.400 ευρώ, επιχορηγήσεις-διάφορα έσοδα: 
716.500 ευρώ, παρεπόμενες ασχολίες: 6.400 ευρώ, 
έσοδα κεφαλαίου: 5.700 ευρώ).

Σύνολο εξόδων: 792.000 ευρώ. (Αμοιβές προσω-
πικού: 600.365 ευρώ, αμοιβές τρίτων: 14.100 ευρώ, 
παροχές τρίτων: 38.210 ευρώ, διάφορα έξοδα: 133.100 
ευρώ, τόκοι: 2340 ευρώ, αποθεματικό για αναπλήρωση 
των ανεπαρκών πιστώσεων: 3.765.000 ευρώ).

Τέλος, ο προϋπολογισμός της ΚΔΕΠΑΠ εγκρίθηκε 
κατά πλειοψηφία και στη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου Πάρου, την Τρίτη 10 Δεκεμβρίου.

Χειμερινές
προσφορές

Η «Blue Star Ferries» ανακοίνωσε τις χειμερινές προ-
σφορές στα εισιτήρια για τα δρομολόγια των Κυκλάδων, 
που έχουν ως εξής:

SPECIAL ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ - 20% έκπτωση
- Ισχύει για περιορισμένο αριθμό θέσεων, στην οικο-

νομική θέση, σε κάθε δρομολόγιο.
- Δεν ισχύουν εμπορικές εκπτώσεις.
- Η έκδοση γίνεται ταυτόχρονα με την κράτηση θέσης.
- Τα εισιτήρια είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.
10% έκπτωση στη διακεκριμένη θέση-σαλόνι
- Η προσφορά ισχύει για τις γραμμές Πειραιά-Κυκλά-

δων-Πειραιά. Δεν ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές. 
20% έκπτωση στις καμπίνες
- Η προσφορά ισχύει για όλους τους τύπους καμπι-

νών, για τις γραμμές Πειραιά - Κυκλάδων - Πειραιά. Δεν 
ισχύει για τις ενδιάμεσες διαδρομές. 

- Ισχύουν εμπορικές εκπτώσεις.
- Τα εισιτήρια αυτά ακυρώνονται, μετατρέπονται σε 

ανοικτής ημερομηνίας (ισχύει η πολιτική ακυρώσεων 
της εταιρείας) και είναι δυνατή η αλλαγή της ημερομη-
νίας ταξιδίου. Σε περίπτωση που ο επιβάτης ταξιδέψει 
σε περίοδο που δεν ισχύει η προσφορά, θα μπορεί να 
αλλάξει το εισιτήριό του, πληρώνοντας την αντίστοιχη 
διαφορά.

- Η προσφορά ισχύει και ανά κρεβάτι.
40% έκπτωση στα ΙΧ αυτοκίνητα, για τους κατό-

χους της κάρτας SeaSmiles
- Η προσφορά ισχύει για τις γραμμές Πειραιά - Κυκλά-

δων - Πειραιά, μόνο στα ΙΧ αυτοκίνητα. Δεν ισχύει για τις 
ενδιάμεσες διαδρομές.

- Η συγκεκριμένη έκπτωση δεν ισχύει για κρατήσεις 
μέσω Internet.

Οικογενειακές προσφορές
Παρέχεται έκπτωση έως 25% στα εισιτήρια επιβατών 

σε τετράκλινες καμπίνες (Α4 και AB4) σε όλα τα δρομο-
λόγια από/προς Πειραιά, για Κυκλάδες & Χίο-Μυτιλήνη. 
Απαραίτητη προϋπόθεση να ταξιδέψουν τα 4 άτομα στην 

ίδια καμπίνα και με τον ίδιο Κωδικό Κράτησης.
Οι προσφορές αφορούν:
α) 4 ενήλικες σε μία καμπίνα Α4 ή ΑΒ4
β) 3 ενήλικες και ένα παιδί σε καμπίνα Α4 ή ΑΒ4
γ) 2 ενήλικες και 2 παιδιά σε καμπίνα Α4 ή ΑΒ4
Για τις κρατήσεις μέσω Internet, η συγκεκριμένη έκ-

πτωση υπολογίζεται πριν την ολοκλήρωση της κράτη-
σης, στο «Βήμα 5 - Πληροφορίες Κράτησης». 100% ΕΚ-
ΠΤΩΣΗ στα παιδιά έως 4 ετών.

Τα παιδιά έως 4 ετών ταξιδεύουν δωρεάν στην οι-
κονομική θέση, με την υποχρέωση έκδοσης εισιτηρίου 
μηδενικού ναύλου. 50% έκπτωση σε καμπίνα.

50% ΕΚΠΤΩΣΗ στα εισιτήρια επιβατών για:
Πολύτεκνους (25% σε διακεκριμένη θέση ή καμπίνα)
Αναπήρους πολέμου, συνοδούς και ΙΧ αναπήρων
Άτομα με ειδικές ανάγκες (με ποσοστό αναπηρίας 80% 

και άνω), στους συνοδούς τους (εφόσον συνοδεύουν 
άτομα με παραπληγία-τετραπληγία, νοητική αναπηρία, 
αυτισμό και σύνδρομο Down) και στα αναπηρικά ΙΧ (25% 
σε διακεκριμένη θέση ή καμπίνα)

τυφλούς, συνοδούς τυφλών και ΙΧ τυφλών (25% σε 
διακεκριμένη θέση ή καμπίνα)

συνταξιούχους ΝΑΤ (25% σε διακεκριμένη θέση ή κα-
μπίνα, στις γραμμές Κυκλάδων και Δωδεκανήσων)

Παιδιά 4-10 ετών.
35% ΕΚΠΤΩΣΗ στα εισιτήρια επιβατών για:
Φοιτητές (εκτός πανεπιστημίων εξωτερικού)
30% ΕΚΠΤΩΣΗ στα εισιτήρια γραμμών εσωτερι-

κού σε συνδυασμό με εισιτήρια Ελλάδας-Ιταλίας
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Νέο Γυμνάσιο 
Παροικιάς

Σύμφωνα με την από 2/12/2013 απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Κ. Χατζηδάκη, εγκρίθηκε η 
τροποποίηση του προγράμματος δημοσίων επενδύ-
σεων 2013, για το προϋπολογισμό της μελέτης για την 
Κατασκευή του Γυμνασίου Παροικιάς από 400.000 σε 
593.284,73 ευρώ. Έτσι, άναψε το πράσινο φως για τη 
δημοπράτηση της μελέτης. 

Σύμφωνα με πληροφορίες τις επόμενες ημέρες η οι-
κονομική επιτροπή του Δήμου Πάρου αναμένεται να 
λάβει τη σχετική απόφαση δημοπράτησης.

Η ανακοίνωση του υπουργείου ανάπτυξης που αναρ-
τήθηκε στο διαδίκτυο έχει ως εξής:

«1. Εγκρίνουμε την τροποποίηση στο Πρόγραμμα Δη-
μοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη ΣΑΜΠ 067/3 των 
έργων με τα αντίστοιχα οικονομικά τους στοιχεία όπως 
περιγράφονται στον «πίνακα» της απόφασης αυτής.

2. Οι εγκρίσεις αυτές θα περιληφθούν στην τροποποί-
ηση 01 της ΣΑΜΠ 067/3, οπότε παύει να ισχύει η πα-
ρούσα απόφαση.

3. Η Τράπεζα της Ελλάδος στην οποία κοινοποιείται 
η παρούσα απόφαση μπορεί από την υπογραφή της να 
εκτελεί εντολές κατανομής χρηματοδότησης της Περι-
φέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Επιστολή Μπιζά
Για το θέμα του Β’ Γυμνασίου Παροικιάς, ο Περιφε-

ρειακός Σύμβουλος Νοτίου Αιγαίου, κ. Κώστας Μπιζάς, 
δημοσιοποίησε την εξής ενημερωτική επιστολή:

«Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ενημερώσω 
τους συμπολίτες μας για την πορεία του έργου του 2ου 
Γυμνασίου Παροικίας Πάρου.

Καταρχήν αξίζει να αναφερθεί ότι η Νομαρχιακή Αυ-
τοδιοίκηση Κυκλάδων βάσει του υπ’ αριθ. 10914/2009 
συμβολαίου αγόρασε αγροτεμάχιο στην περιοχή Άγιος 
Γεώργιος Πάρου. συνολικού εμβαδού 16.927,29 τ.μ. 
για την ανέγερση σχολικής στέγης. Το παραπάνω αγρο-
τεμάχιο θα παραχωρηθεί δωρεάν από την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου στον Δήμο Πάρου, διότι η αρμοδιότητα 
ανέγερσης σχολικών κτιρίων έχει μεταφερθεί στους Δή-
μους σύμφωνα με το ν.3852/2010.   

Η συγκεκριμένη απόφαση για την παραχώρηση ήταν 
στην ημερήσια διάταξη (7ο θέμα) του προηγούμενου 
Περιφερειακού Συμβουλίου που ήταν προγραμματισμέ-
νο για τις 28.11.2013 αλλά ακυρώθηκε λόγω των πλημ-
μυρών που συνέβησαν στην Ρόδο. Εκτιμώ ότι το θέμα 

θα συζητηθεί στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και 
θα υπάρξει η σχετική απόφαση. Η ανέγερση του 2ου Γυ-
μνασίου προϋποθέτει την σύνταξη της σχετικής μελέτης.

Η μελέτη του 2ου Γυμνασίου με προϋπολογι-
σμό 400.000 ευρώ, ήταν εγγεγραμμένη με κωδικό 
2010ΜΠ06730032 στη Συλλογική Απόφαση της Πε-
ριφέρειας Νοτίου Αιγαίου ΣΑΜΠ 0673 στο ΠΔΕ έτους 
2013, η οποία είχε εκδοθεί στις 16.05.2013 (ΑΔΑ, Από-
φαση ΥΠΑΑΝ:ΒΕΝ2Φ-ΗΗ1).

Ταυτόχρονα έχουν ληφθεί οι σχετικές εγκρίσεις, Πρα-
κτικό της 23.03.2009, Επιτροπής Καταλληλότητας Οικο-
πέδου για την ανέγερση νέου διδακτηρίου, Κτιριολογικό 
Πρόγραμμα του Γυμνασίου Πάρου, δυναμικότητας 450 
μαθητών, θεωρημένο την 27.04.2010 από την ΔΙ.Π.Ε.Ε. 
του Υπουργείου Παιδείας. 

Στις 11.10.2013 (αρ. πρωτ.15032) ο Δήμος Πάρου 
έστειλε αίτημα στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για αύ-
ξηση του προϋπολογισμού της προεκτιμημένης αμοιβής 
της προς εκπόνησης μελέτης στα 593.284,73 ευρώ. 
Στις 05.11.2013 (αρ. πρωτ.102789/2607) η Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου υπέβαλε πρόταση προς το ΥΠΑΑ για 
την τροποποίηση του προϋπολογισμού της παραπάνω 
μελέτης. Στις 02.12.2013 (αρ.πρωτ.53653/ΔΕ-6060, 
ΑΔΑ: ΒΛΟΧΦ-ΓΥΩ) το Υπουργείο Ανάπτυξης και Αντα-
γωνιστικότητας (ΥΠΑΑ) ενέκρινε την τροποποίηση στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013, στη 
ΣΑΜΠ 067/3 του έργου «ΜΕΛΕΤΗ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ Ν.Α.ΚΥΚΛΑΔΩΝ» με το ποσό των 
593.284,73 ευρώ.

 Ο Δήμος Πάρου ως φορέας υλοποίησης αυτού του 
τόσο σημαντικού έργου για το νησί μας εκτιμώ ότι θα 
προχωρήσει άμεσα στην προκήρυξη της εν λόγω μελέ-
της. Στις υποχρεώσεις του Αναδόχου περιλαμβάνονται 
και οι διαδικασίες για την λήψη της απόφασης έγκρισης 
όρων δόμησης κατά παρέκκλιση καθώς και το σύνολο 
των λοιπών αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων για την υλο-
ποίηση του έργου.

Προσωπικά θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες 
μου για όσους έχουν εργαστεί μέχρι σήμερα (πρώην 
Νομαρχία, Δήμος Πάρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Πάρου και Περιφέρειας Νοτί-
ου Αιγαίου) για το παραπάνω θέμα και να ζητήσω από 
όλους τους εμπλεκόμενους τη συνεργασία και στήριξη 
του αναδόχου μελετητή για την ταχεία ολοκλήρωση της 
παραπάνω μελέτης. Εφόσον η παραπάνω μελέτη υλο-
ποιηθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να 
ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο (νέο 
ΕΣΠΑ) 2014-2020.

Τα κτιριακά προβλήματα του υπάρχοντος Γυμνασίου 
δεν μας επιτρέπουν κανένα εφησυχασμό αλλά απαιτούν 
συνεχή εγρήγορση, παρακολούθηση και εντατική δου-
λειά».

Γραφικοί όλου του 
κόσμου ενωθείτε

Είμαστε γραφικοί.
Πιστεύουμε πως ο κό-

σμος πρέπει να μπορεί 
να εργάζεται. Είμαστε 
εκτός πραγματικότητας. 
Πιστεύουμε ότι ο εργά-
της δεν πρέπει να είναι 
δούλος. Πρέπει να ζει ως 
άνθρωπος. Είμαστε πα-
ρωχημένοι. Πρέπει ο ερ-
γάτης να έχει ασφάλιση, να 
δικαιούται άδειες, να πλη-

ρώνεται τις υπερωρίες του.
Είμαστε ξεπερασμένοι. Θέλουμε τα παιδιά μας να 

πηγαίνουν σχολείο και να μην αναγκάζονται να το πα-
ρατάνε στα 14 τους χρόνια για να βγουν στο μεροκά-
ματο.

Είμαστε παλαιολιθικοί. Θέλουμε η Παιδεία να πα-
ρέχεται δωρεάν και να μην αγοράζεται και πωλείται 
σαν μακαρόνια. Θέλουμε όλα τα παιδιά του κόσμου να 
μπορούν να σπουδάσουν, να μορφωθούν, να καλλι-
εργηθούν. Είμαστε, αλλού, εκτός τόπου και χρό-
νου. Υποστηρίζουμε ότι στον 21ο αιώνα είναι ντροπή 
να υπάρχει ένας άνθρωπος που πεθαίνει από αρρώ-
στιες που γιατρεύονται. Είτε επειδή είναι ανασφάλι-
στος είτε επειδή δεν έχει χρήματα να γιατρευτεί. Εί-
μαστε ονειροπόλοι. Θέλουμε έναν κόσμο στο οποίο 
δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι και δεν θα καταστρέ-
φονται χώρες για να αντλούν δυο-τρείς πετρελαιάδες 
πιο φτηνά τον μαύρο χρυσό. Είμαστε προσκολλη-
μένοι στα φαντάσματα του χτες. Πιστεύουμε ότι 
όσα θετικά έγιναν τα προηγούμενα χρόνια δεν έγιναν 
από ανθρώπους που κάθονταν στον καναπέ τους, αλλά 
από αυτούς που αγωνίστηκαν ή θυσιάστηκαν για να τα 
πετύχουν. Είμαστε ουτοπιστές. Που ακούστηκε ότι 
μπορεί ο λαός να απολαμβάνει τα αγαθά που παράγει; 
Πρέπει αυτά να ανήκουν σε κάποιον άλλο. Σε κάποιον 
ανώτερο. Είμαστε δογματικοί. Θέλουμε ο αλλοδα-
πός γείτονας και συνάδελφός μας να ζει και να εργά-
ζεται με τους ίδιους όρους που το κάνουμε κι εμείς. 
Να μην πληρώνει το τυχαίο γεγονός της καταγωγής 
του ή την σκούρα του επιδερμίδα με την ίδια του τη 
ζωή.

Είμαστε αιθεροβάμονες. Πιστεύουμε πως τίποτα 
δεν μπορεί να γίνει από μόνο του, τίποτα δεν μπορεί να 
γίνει αν δεν παλέψουμε γι’ αυτό.

Είμαστε παρωχημένοι. Αντί να κυβερνήσουμε τον 
λαό, καλούμε το λαό να αυτοκυβερνηθεί. Να γίνει ο 
ίδιος κυρίαρχος. Να βγει μπροστά και να διεκδικήσει. 
Να πιστέψει στην δύναμή του και όχι σε νεόκοπους 
«σωτήρες». Είμαστε, για άλλη μια φορά, γραφι-
κοί. Πιστεύουμε ότι ακόμα και αυτός ο λαός, με όλες 
τις αδυναμίες που μπορεί να έχει, μπορεί να αποκτή-
σει συνείδηση και να σπάσει τα δεσμά του. Να ξεφύ-
γει από την «ακινησία» και να απελευθερωθεί απ’ την 
«αφωνία». Γι’ αυτό αγωνιζόμαστε καθημερινά.

Και επειδή οι ποιητές έχουν το χάρισμα να συμπυ-
κνώνουν σ’ ελάχιστες λέξεις την ουσία, διαβάστε με 
προσοχή τι λέει ο δικός μας ποιητής Φώτης Αγγουλές:

«Όσοι πεθαίνουν απ’ την πείνα,
κι’ όσοι σκοτώνονται στον πόλεμο,
αν έρθουν όλοι
να σκάψουμε την έρημο,
θα γίνει περιβόλι».
Αυτό κάνει το ΚΚΕ και σε συνθήκες... «ερήμου». 

Πάλευε, παλεύει και θα παλεύει για να έρθουν όλοι. 
Πιο γρήγορα, πιο σταθερά, πιο αποφασιστικά.

Αφιερωμένο στα 95 χρόνια ανιδιοτελών αγώνων 
και θυσιών του Κάπα – Κάπα – Έψιλον και σ’ όλους 
εκείνους τους συμπολίτες, που οι καρδιές μας συνε-
χίζουν να κτυπούν στον ίδιο ρυθμό.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Δημοσίευμα σε 
Ιταλική εφημερίδα

Η Ιταλική εφημερίδα «Koppipe», της Ουμβρίας, σε δη-
μοσίευμα της στις 6 Δεκεμβρίου, κάνει αναφορά για την 
υπογραφή συμφωνίας-συνεργασίας, μεταξύ του Ιταλι-
κού Προξενείου στην Πάρο και της τοπικής Ακαδημίας 
Καλών Τεχνών.

Σύμφωνα με τη συμφωνία –όπως έχουμε αναφέρει 
και σε παλαιότερα δημοσιεύματά μας- οι δύο πλευρές 
θα αναπτύξουν κοινά προγράμματα σπουδών και συ-
νεργασίας στον τομέα της έρευνας. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε προγράμματα που 
συμμετέχουν τόσο φοιτητές όσο και Ιταλοί και Έλληνες 
πολίτες, οι οποίοι ενδιαφέρονται να εμβαθύνουν την 
μελέτη της γλώσσας και του πολιτισμού των δύο χω-
ρών. Τα δύο μέρη συμφώνησαν σχετικά για την πιθα-
νή ειδίκευση των μαθημάτων και την αναγνώριση των 
εκπαιδευτικών μορίων. Η συμφωνία έχει αρχική ισχύ 
τριών ετών. 

Πρωτοβουλίες για 
τον τουρισμό

Τέσσερις πρωτοβουλίες για τον τουρισμό το 2014 εξήγ-
γειλε η υπουργός τουρισμού, κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, μι-
λώντας στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό.

Οι πρωτοβουλίες που εξήγγειλε η κ. Κεφαλογιάννη εί-
ναι οι εξής:

-Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας και διευκόλυνση επενδύσεων, διαφο-
ροποίηση τουριστικού προϊόντος με την εισαγωγή νέων 
ειδών τουριστικών εκμεταλλεύσεων, διασφάλιση της 
ποιότητας σε τουριστικές υποδομές και υπηρεσίες, εκ-
συγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου για μορφές ειδικού 

τουρισμού (συνεδριακός, ιαματικός κ.α.), αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

- Μεσοπρόθεσμο πλαίσιο προγραμματισμού. Θα αξιο-
ποιηθεί το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-20, που εί-
ναι το νέο ΕΣΠΑ.

- Χωροταξικό του τουρισμού: Για το θέμα η υπουργός 
τουρισμού είπε: «Στόχος μας είναι να τοποθετήσουμε σε 
σύγχρονες βάσεις την τουριστική ανάπτυξη της χώρας την 
επόμενη εικοσαετία». Ακόμα, δεσμεύθηκε ότι θα υπάρ-
ξει «τεκμηριωμένος προγραμματισμός για το που και πως 
μπορεί να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα».

- Επικοινωνιακή στρατηγική. Για την επικοινωνιακή 
πολιτική η κ. Όλγα Κεφαλογιάννη, είπε: «Με πολύ προ-
σπάθεια και ελάχιστα μέσα, έχουμε ξεκινήσει με επιτυχία 
την αλλαγή της εικόνας της Ελλάδας στο εξωτερικό. Σχεδι-
άζουμε εναλλακτικές στρατηγικές με αιχμή του δόρατος τα 
social media. Αλλάζουμε αρνητικές εικόνες και στερεότυ-
πα που είχαν ταυτιστεί με το όνομα Ελλάδα».
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Τα κάλαντα στη 
Νάουσα

Το περασμένο Σαβ-
βάτο (7/12), η χορωδία 
του μουσικοχορευτικού 
συγκροτήματος Νάου-
σας, τραγούδησε στους 
δρόμους του χωριού χριστουγεννιάτικα κάλαντα και 
τραγούδια. 

Σύμφωνα με το έθιμο η χορωδία κρατούσε την παρα-
δοσιακή «καράβα» του μουσικοχορευτικού συγκροτή-
ματος, ενώ ακολουθούσαν μουσικοί και χορωδοί.  Όλοι 
μαζί κατέληξαν στην κεντρική πλατεία όπου και ακο-
λούθησε το άναμμα της φάτνης κάνοντας επίσημη την 
έναρξη της εορταστικής περιόδου στη Νάουσα. Μουσι-
κή έπαιξαν: Φ. Θεοφίλου, Μ. Δελέντας και Κ. Αλιπρά-
ντης.

Αντίπαρος | Τοπικές ειδήσεις

«Blog-αραν»
στην Αντίπαρο

Ένα κείμενο που δημοσιεύτηκε σε μικρής αναγνω-
σιμότητας blog -που ειδικεύεται στις αναδημοσιεύσεις 
δελτίων τύπου βουλευτών της ΝΔ- και άλλαξε πολλές 
φορές το κείμενό του μέσα σε λίγες ώρες έφερε εκνευ-
ρισμό σε πολλά στελέχη των συνδυασμών της αντιπολί-
τευσης του νησιού.

Συγκεκριμένα, το blog δημοσίευσε μία φωτογραφία 
με τα δύο σήματα που χρησιμοποιούν οι συνδυασμοί 
της αντιπολίτευσης του Δήμου Αντιπάρου (Ενωτική Κί-
νηση Προόδου και «Μένουμε Αντίπαρο») και τίτλο του 
κειμένου «Αντίπαρος: Με νέο συνδυασμό ενωμένη; η 
αντιπολίτευση θα διεκδικήσει το Δήμο».

Το κείμενο –που τονίζουμε αλλάχθηκε τουλάχιστον 
τρεις φορές μέσα σε λίγες ώρες- έκανε αναφορά για 
συνάντηση των δύο συνδυασμών της αντιπολίτευσης 
και όπως ισχυριζόταν οι δύο συνδυασμοί είχαν απο-
φασίσει να κατέλθουν υπό μία σημαία στις δημοτικές 
εκλογές, με επικεφαλής τον κ. Τάσο Φαρούπο, υπάλλη-
λο της Δημόσιας Οικονομικής Εφορίας Πάρου. Ακόμα, 
γραφόταν ότι η υποψηφιότητα Φαρούπου, θα στηριχθεί 
απ’ όλα τα στελέχη των δύο συνδυασμών. Όπως γρά-
ψαμε και πιο πάνω, στη συνέχεια στο κείμενο του blog, 
άρχισαν να μπαίνουν μεταξύ των λέξεων ερωτηματικά.

Τι έγινε
Συνάντηση των δύο πλευρών υπήρξε με τη μόνη δι-

αφορά ότι από πλευράς «Μένουμε Αντίπαρο», παρόν 
ήταν μόνο ένα μέλος του και αυτό για να ακούσει τη 
συζήτηση και στη συνέχεια να ενημερώσει τα υπόλοιπα 
μέλη του συνδυασμού. Ουδεμία άλλη δέσμευση υπήρ-
ξε!

Την άλλη μέρα –άγνωστο αρχικά για ποιο λόγο- η συ-
νάντηση παρουσιάστηκε από το blog που τυγχάνει κα-
λής «μεταχείρισης» ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολί-
τευσης κ. Ιω. Βασιλόπουλος. Όπως λέγεται στα πολιτικά 
στέκια της Αντιπάρου, η όλη ιστορία της δημοσίευσης 
είχε ουσιαστικά ως στόχο το «γκρέμισμα» της συζήτη-
σης από τη στιγμή που ο επικεφαλής δεν θα προερχόταν 
από το συνδυασμό της αντιπολίτευσης, αλλά συγχρό-
νως έθετε εαυτό εκτός «πρώτης γραμμής» και τον ίδιο 
τον κ. Βασιλόπουλο. Θυμίζουμε, πως ο τελευταίος δεν 
είχε εκλεγεί δημοτικός σύμβουλος, αλλά ήταν επιλαχών 
και ανέλαβε δημοτικός σύμβουλος όταν παραιτήθηκε ο 
επικεφαλής του συνδυασμού κ. Ν. Μαριάνος. Ο κ. Βα-
σιλόπουλος στη συνέχεια παρουσιάστηκε και ως επικε-
φαλής του συνδυασμού.

Τέλος, έντονες ήταν οι φήμες που ισχυρίζονται πως 
ο δημοτικός συνδυασμός «Μένουμε Αντίπαρο», θα δια-
ψεύσει τα όσα έγραψε το blog με δελτίο τύπου.

Εκλογές
Λευκιανών

Την Κυριακή 2 Δεκεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν οι 
εκλογές στον Προοδευτικό Σύλλογο Λευκιανών Πάρου, 
στη λέσχη του συλλόγου στην Αθήνα. 

Για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου ψήφι-
σαν 116 μέλη. Για το νέο Δ.Σ. υποψηφιότητα έβαλαν 11 
μέλη (εξελέγησαν οι πρώτοι εννέα σε ψήφους), ενώ για 
την εξελεγκτική επιτροπή έβαλαν τέσσερις (εξελέγησαν 
οι τρεις πρώτοι σε ψήφους).

Η σύνθεση του νέου Δ.Σ. έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Καστανιάς Κώστας
Αντιπρόεδρος: Πανώριου Ελένη
Γραμματέας: Χανιώτου Μαρία
Ταμίας: Λουκής Αποστόλης
Μέλη: Κυδωνιεύς Ιωάννης, Κοντού Μαργαρίτα, 

Σκορδίλη-Μέλλιου Ελένη, Καπαρού Δέσποινα, Μπούκι-
ου-Κυδωνιέως Μαριαρίνα

Τέλος, την Κυριακή το μεσημέρι, στις 12 Ιανουαρίου 
2014, στην αίθουσα του συλλόγου, (Βερανζέρου 59), θα 
πραγματοποιηθεί η κοπή της βασιλόπιτας.

Του Άη Νικόλα 
στην Αντίπαρο

Με ιδιαίτερη κατάνυξη 
και λαμπρότητα η Αντίπα-
ρος γιόρτασε τον πολιού-
χο της και προστάτη των 
ναυτικών μας Άγιο Νικό-
λαο. 

Μετά τη θεία λειτουργία, 
η οποία τελέστηκε από τον αιδεσιμολογιότατο π. Δημή-
τριο Κυδωνιέα, ακολούθησε η περιφορά της εικόνας 
παρουσία του Δημάρχου, του Προέδρου και των μελών 
του Δημοτικού Συμβουλίου, των περιφερειακών συμ-
βούλων κ.κ. Κ. Μπιζά και Π. Τζανακόπουλου, των αρ-
χών του τόπου και των κατοίκων του νησιού. 

Ιδιαίτερη νότα στον εορτασμό έδωσαν οι μαθητές και 
οι μαθήτριες των σχολείων, οι οποίοι όπως και τα προ-
ηγούμενα χρόνια, έτσι και φέτος, πλαισίωσαν την εικόνα 
του Αγίου και έριξαν στη θάλασσα λουλούδια και ευχές 
για τους ναυτικούς μας. 

Νέο ΔΣ στην ΠΕΦΟ
Μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στα γρα-

φεία του συνδέσμου της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλά-
θλων Ολυμπιακού Πάρου-Αντιπάρου, το νέο διοικητικό 
συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα που έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Νίκος Παπαγιάκουμος
Αντιπρόεδρος Α’: Μιχάλης Ρούσσος
Αντιπρόεδρος Β’: Ηλίας Σφακιανός
Γεν. Γραμματέας: Αναστάσιος Τριαντάφυλλος
Ειδ. Γραμματέας: Αναστασία Σκαραμαγκά
Ταμίας: Αντώνιος Δαφερέρας
Μέλη: Ιωάννης Κρουσταλλάκης, Ευάγγελος Μαύρης, 

Ελένη Περράκη.

Εκδηλώσεις
στην Αντίπαρο

Ο Δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Γιάννης Λεβεντάκης, το 
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, στις 6:30 το απόγευμα, στην 
αίθουσα Καλουδά, θα ενημερώσει για την πορεία των 
έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη, για τα έργα που πρό-
κειται να πραγματοποιηθούν στο νησί, καθώς επίσης 
και για τις μελέτες έργων που συντάσσονται. 

Παράλληλα θα γίνει αναλυτική ενημέρωση για το 
πρόγραμμα «Ασφαλιστική κάλυψη επείγουσας μεταφο-
ράς των μονίμων κατοίκων του νησιού σε περίπτωση 
ατυχήματος ή ασθένειας με οποιοδήποτε μέσο» που 
υλοποιείται από την Κ.Ε.Δ.Α. και το Δήμο Αντιπάρου και 
αφορά όλους τους μόνιμους κατοίκους του νησιού. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Δήμου Αντιπάρου 
«[…] όλα τα παραπάνω αλλάζουν καθημερινά και ανα-
βαθμίζουν τον τρόπο και την ποιότητα της ζωής μας και 
χαράσσουν το μέλλον των οικογενειών και των παιδιών 
μας. Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να έχετε 
άμεση ενημέρωση, η παρουσία σας κρίνεται απαραίτη-
τη».

Επίσης, την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου στην κεντρική 
πλατεία του χωριού, η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου 
Αντιπάρου και ο ομώνυμος Δήμος διοργανώνουν Χρι-
στουγεννιάτικη γιορτή για τα παιδιά. 

Στις 5 το απόγευμα θα έχει face painting και μία ώρα 
αργότερα θα ακολουθήσει θεατρικό έργο με τίτλο: «Ο 
κ. Τουν Τουν και τα παιχνίδια των Χριστουγέννων». Οι 
διοργανωτές υπόσχονται ακόμα πολλές εκπλήξεις και 
φυσικά την επίσκεψη του Άη Βασίλη με τα δώρα του!

Οικονομικά Ο.Τ.Α.
Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, 

κατέθεσε αναφορά στη Βουλή, τη διαμαρτυρία της Πε-
ριφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου –Τοπικό 
Παράρτημα Κυκλάδων σχετικά με τα οικονομικά των 
ΟΤΑ. 

Όπως αναφέρεται: «η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει προ-
σφέρει τα μέγιστα στην αντιμετώπιση της μεγάλης οικο-
νομικής και κοινωνικής κρίσης που ταλανίζει τη χώρα 
μας. 

Ειδικότερα τα τρία τελευταία χρόνια 2011-2013 τα τα-
κτικά έσοδα των δήμων έχουν μειωθεί σε ποσοστό 60%, 
μείωση η οποία δεν έχει γίνει σε κανέναν άλλο δημόσιο ή 
κοινωνικό φορέα. Παράλληλα η κατάργηση σημαντικών 
δημοτικών υπηρεσιών, όπως είναι η δημοτική αστυνο-
μία και οι σχολικοί φύλακες, καθώς επίσης και η συνε-
χιζόμενη υποστελέχωση της συντριπτικής πλειοψηφίας 
των νησιωτικών μας δήμων, έχει επιφέρει σημαντικά 
προβλήματα στη λειτουργία τους. Ως αιρετοί ζητάμε από 
την πολιτεία  να μην υπάρξει καμία επιπλέον παρακρά-
τηση πόρων από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
(Κ.Α.Π.), έτσι ώστε να είναι δυνατή η ανταπόκριση των 
δήμων στις ανάγκες των δημοτών τους».

Νέα
της Βιβλιοθήκης

Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου, «Γιάννης Γκίκας», 
έδωσε στη δημοσιότητα τη δραστηριότητά της για τους 
μήνες Σεπτέμβριου, Οκτώβριο και Νοέμβριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση η Βιβλιοθήκη έχει αλ-
λάξει το σύστημα δανεισμού καθιστώντας το πιο εύκο-
λο και γρήγορο, τόσο για τους χρήστες όσο και για τους 
χειριστές του προγράμματος. 

Δεν είναι πλέον απαραίτητη η συμπλήρωση του ονό-
ματός σας στις κάρτες, είναι όμως απαραίτητη η επίδει-
ξη της κάρτας μέλους για κάθε συναλλαγή σας με τη 
Βιβλιοθήκη μιας και όλα πλέον γίνονται μόνο ηλεκτρο-
νικά. Στην αλλαγή βοήθησαν οι εθελόντριες Λαμπρινή 
Γεροθανάση και Δήμητρα Τζιοβίλη, όπως άλλωστε κά-
νουν κάθε φορά. Τα κορίτσια πέρασαν τις νέες κάρτες 
δανεισμού σε περίπου 13.000 βιβλία! Ακόμα, παρά τους 
δύσκολους καιρούς ο Δήμος Πάρου, επιδότησε και φέ-
τος τη Βιβλιοθήκη, με το καθιερωμένο πλέον ποσό των 
2.000 ευρώ κι έτσι περίπου 160 νέοι τίτλοι θα είναι έτοι-
μοι για δανεισμό. Σημειώνεται πάντως, πως καταργήθη-
κε το Σάββατο ως ημέρα λειτουργίας της Βιβλιοθήκης 
από 7/12 παρά του ότι επί ένα χρόνο έγινε προσπάθεια 
για να «αγκαλιαστεί» περισσότερο κοινό. Όμως, η υπη-
ρεσία δεν εξυπηρέτησε ικανοποιητικό αριθμό χρηστών 
ώστε να παραμείνει. Επίσης, στις 23/11 φιλοξενήθηκε ο 
κ. Γ. Σκορδύλης, συντηρητής βιβλιακού και αρχειακού 
υλικού, στην εκδήλωση με τίτλο «Συντήρηση Βιβλίων». 
Την παρουσίαση παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέ-
ρον αρκετοί συμπολίτες μας οι οποίοι κράτησαν τον ομι-
λητή με ερωτήσεις για πολλή ώρα αφού, το θέμα ήταν 
πρωτότυπο και χρήσιμο.

Τέλος, τη Βιβλιοθήκη στις 17/10 επισκέφθηκε η Ε’ και 
ΣΤ’ τάξη του Δημοτικού Σχολείου Αντιπάρου, με συνοδό 
την εκπαιδευτικό κ. Σωτηρία Μπακράτση.
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Κλειστό Γυμναστήριο
Αναλυτική παρουσίαση του έργου

Ένα έργο, που είναι όνειρο δεκαετιών για το νησί, φαίνεται πως παίρνει το δρόμο 
της υλοποίησης. Το κλειστό γυμναστήριο-αίθουσα πολλαπλών χρήσεων- που θα κα-
τασκευαστεί στη Μάρπησσα, αναμένεται να δώσει άλλη πνοή στη νεολαία του νησιού 
μας και όχι μόνο.

Όπως ανακοινώθηκε από το Δήμο Πάρου, η οριστική ένταξη ης χρηματοδότησής 
του εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ με κωδικό MIS 457163 στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου». Η χρονική διάρκεια υλοποίησης της πρά-
ξης είναι 20.55 (μήνες) και ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας 
δαπανών ορίστηκε η 31/12/2015.

Τι είναι
Με τη βοήθεια του επιστημονικύ συμβούλου του Δήμου Πάρου, κ. Γιάννη Κου-

ζούμη, η «Φωνή της Πάρου», σας παρουσιάζει μερικά ενδιαφέροντα σημεία του 
όλου έργου.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην κατασκευή νέας αίθουσας πολλαπλών χρήσε-
ων και αθλητικών εκδηλώσεων σε χώρο του αγροτεμαχίου στο οποίο στεγάζεται το 

Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου-Μάρπησσας. 
Η αναγκαιότητα του έργου προκύπτει λόγω της μη ύπαρξης τέτοιου χώρου κατάλ-

ληλου για αθλητικές εκδηλώσεις σε άλλο σχολικό συγκρότημα της Πάρου. Επιπλέον, 
θα είναι το μοναδικό κτίριο σε ολόκληρο το νησί (έως την δυνατότητα κατασκευής 
του κλειστού αθλητικού κέντρου της Παροικίας) που θα έχει την δυνατότητα να φιλο-
ξενεί αθλητικές εκδηλώσεις σε κλειστό χώρο με παρουσία θεατών. 

Θα φιλοξενεί αγωνιστικό χώρο καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, με ξύλινο δά-
πεδο αγωνιστικών προδιαγραφών και κερκίδες 296 θέσεων. Στο χώρο κάτω από τις 
κερκίδες θα φιλοξενούνται τα αποδυτήρια των αθλητών, θυρωρείο, ιατρείο κυλικείο, 
WC κοινού ανδρών – γυναικών και αποθήκες. Σε όλους τους χώρους έχει προβλε-
φθεί η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. Επίσης, προβλέπονται βοηθητικοί χώροι λεβη-
τοστασίου, αποθήκης καυσίμου, πυροσβεστικού συγκροτήματος και αποθηκευτικοί 
χώροι οργάνων.

Η δαπάνη όλων των εργασιών που προβλέπεται να γίνουν με την παρούσα 
μελέτη προϋπολογίζονται στο ποσόν των 2.180.000 ευρώ. Το έργο χρηματο-
δοτείται από το Ε.Σ.Π.Α.  

Κάτοψη ισογείου
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Το ιστορικό
Οι μελέτες ολοκληρώθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του 

Δήμου Πάρου. Στη συνέχεια πάρθηκαν όλες οι 
απαραίτητες εγκρίσεις και εκδόθηκε η οικοδομι-
κή άδεια. Τέλος, συντάχθηκαν ο Προϋπολογισμός 
και τα Τεύχη Δημοπράτησης και το έργο πλήρες 
και ώριμο κατατέθηκε με σχετική αίτηση στην 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την εξασφάλιση 
της χρηματοδότησης της κατασκευής του από το 
Ε.Σ.Π.Α. Ζητήθηκε η ένταξή του σε πρόγραμμα 
βελτίωσης σχολικών υποδομών, όμως επειδή η 
Περιφέρεια (λογικά) έδωσε προτεραιότητα στην 
κάλυψη των αναγκών του Νοτίου Αιγαίου για αί-
θουσες διδασκαλίας, δεν ενέταξε το παραπάνω 
έργο, σημειώνοντας ότι ο φάκελος ήταν πλήρης 
και το έργο ώριμο.

Πρόσφατα, από τα υπόλοιπα του Ε.Σ.Π.Α. που 
διέθετε η Περιφέρεια κάλεσε τους Δήμους να 
υποβάλουν κάποιο ώριμο έργο προς χρηματο-
δότηση. Ο Δήμος Πάρου απέστειλε αμέσως το 
παραπάνω έργο. Η ενημέρωση του Περιφε-
ρειάρχη για την απουσία κλειστού γυμνα-
στηρίου και την αναγκαιότητα του για την 
Πάρο, κατά την παρουσία του στην Πάρο στο 
πρόσφατο Περιφερειακό Συμβούλιο, από τον 
Δήμαρχο Πάρου ήταν η επόμενη κίνηση.

Τελικά το έργο εντάχθηκε στο Ε.Σ.Π.Α. και έτυ-
χε της χρηματοδότησής του από το νέο πρόγραμ-
μα της Περιφέρειας.

Γιατί όχι στην Παροικιά
Ένα ζήτημα –που από πολλούς αντιμετωπίστη-

κε μικρόψυχα- ήταν γιατί το έργο δεν γίνεται στην 
Παροικιά.

Ο κ. Γ. Κουζούμης μας είπε:
«Το πρώτο που πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος 

(και έχει πολλές φορές ειπωθεί) είναι ότι το ΕΣΠΑ 
ΔΕΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΣΕ αθλητικές εγκαταστά-
σεις.

Κατά συνέπεια (και παρ’ όλες τις προσπάθειες 
του Δήμου και του Δημάρχου προσωπικά) δεν 
ήταν δυνατή η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 
ενός ΑΜΙΓΩΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ όπως το 
κλειστό αθλητικό κέντρο της Παροικίας (θέση 
Ζευλάκι). Άρα ο Δήμος έπρεπε να βρει άλλον 
τρόπο να υλοποιήσει ένα έργο κατασκευής 
κλειστού γυμναστηρίου.

Η μοναδική δυνατότητα που υπήρξε ήταν η κα-
τασκευή κλειστού γυμναστηρίου ως μέρος μιας 
σχολικής μονάδας. Δηλαδή ως απαραίτητο συ-
μπλήρωμα των εγκαταστάσεων ενός σχολικού 
κτιρίου (βελτίωση των εγκαταστάσεων). Το μο-
ναδικό σχολικό κτίριο, το οποίο διαθέτει οικόπε-
δο ικανών διαστάσεων για την κατασκευή τέτοιου 
μεγέθους εγκατάστασης (περίπου 1000 τ.μ. κάτο-
ψη κλειστών χώρων) είναι το Δημοτικό Σχολείο 
Μάρπησσας - Αρχιλόχου. Ήταν δηλαδή μονόδρο-
μος η επιλογή της θέσης του έργου. Η Πάρος, με χρηματοδότηση από το Ε.Σ.Π.Α., 
ή θα αποκτούσε ένα κλειστό γυμναστήριο στο σχολικό συγκρότημα του Δημοτικού 
Σχολείου Μάρπησσας - Αρχιλόχου ή ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΟΚΤΟΥΣΕ ΤΙΠΟΤΑ. 

Τέλος, όσον αφορά τη δημιουργία του ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ στην θέση 
Ζευλάκι της Παροικίας, σημειώνω ότι η προσπάθεια ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΓΚΑΤΑΛΗΦΘΕΙ, 
αντιθέτως έχει ενταθεί. Περισσότερες πληροφορίες πιθανόν θα υπάρξουν σε σύ-
ντομο χρόνο».

Τεχνικά Στοιχεία
Το συγκρότημα του Κλειστού Γυμναστηρίου θα αποτελείται από τρία (3), βασικά 

τμήματα:
α. Την αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής 
β. Τις κερκίδες 
γ. Τους κάτω από τις κερκίδες βοηθητικούς χώρους των θεατών και το συ-

γκρότημα των βοηθητικών της αίθουσας, χώρων, που θα εξυπηρετούν τους 
αθλούμενους.

1. Η αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής είναι ενιαίος χώρος, μη διακοπτόμενος 
από οποιοδήποτε οικοδομικό ή άλλο στοιχείο, με καθαρές διαστάσεις 28.95Χ33.40 μ. 
και απολύτως ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 7.60 μέτρα, (στη περιοχή του αγωνιστικού 
χώρου).

2. Οι κερκίδες, οι οποίες θα κατασκευασθούν παράλληλα προς τον μεγάλο άξονα 
της αίθουσας γυμναστικής και αθλοπαιδιών προς τη μία μεγάλη πλευρά της, θα έχουν 

δε χωρητικότητα 296 θεατών περίπου και θα πληρούν όσον αφορά στο τρόπο κατα-
σκευής και τις προσπελάσεις, απολύτως τον κανονισμό πυροπροστασίας. 

3. Το συγκρότημα των βοηθητικών χώρων των 
θεατών και αθλουμένων που αποτελείται από:

α. Το συγκρότημα των βοηθητικών χώρων της 
αίθουσας αποτελείται από τους χώρους εξυπη-
ρέτησης των αθλουμένων, των προπονητών, δι-
αιτητών κτλ., τους χώρους διοικητικής υποστήρι-
ξης, την αποθήκη οργάνων και το μηχανοστάσιο. 
και 

β. τους χώρους εισόδου στις κερκίδες από τον 
περιβάλλοντα χώρο, χώρους υγιεινής (W.C.) για 
το κοινό, ένα μικρό κυλικείο και μία αποθήκη.

4. Ο περιβάλλων χώρος του Γυμναστηρίου πε-
ριλαμβάνει:

2.4.1. Πεζοδρόμιο πλάτους τουλάχιστον 2.00 μ. 
περιμετρικά και 5.00 μ. στην είσοδο του κτιρίου.

2.4.2. Όλες τις απαιτούμενες σκάλες, ράμπες 
και εξωτερικούς διαδρόμους, προσπελάσεις 
προς και από τους χώρους του γυμναστηρίου.

2.4.3. Όλα τα απαραίτητα τεχνικά έργα για τη 
προστασία του κτιρίου και για τη δυνατότητα εύ-
ρυθμης λειτουργίας του (π.χ. τοίχοι αντιστήριξης, 
απορροές όμβριων κτλ.).

Λειτουργίες Γυμναστηρίου - Κυκλοφορία αθλη-
τών-Κοινού

Για την ομαλή διεξαγωγή των εσωτερικών 
λειτουργιών του Γυμναστηρίου, εξασφαλίζεται η 
ανεξάρτητη κίνηση αθλητών και κοινού. (Πλήρης 
εσωτερικός διαχωρισμός των επιμέρους διαδρο-
μών), με τη χωροθέτηση των εισόδων του κοι-
νού και των κερκίδων στην απέναντι από τους 
χώρους των αποδυτηρίων, μεγάλη πλευρά της 
αίθουσας.

Λειτουργικά χαρακτηριστικά επί μέρους χώρων
1. Αίθουσα αθλοπαιδιών και γυμναστικής.
Θα χρησιμοποιείται για προπόνηση γυμναστι-

κής, καθώς και για τις παρακάτω αθλοπαιδιές:
α. Καλαθοσφαίριση (BASKETBALL).
β. Πετοσφαίριση (VOLLEYBALL).
Το δάπεδο θα είναι ξύλινο (παρκέ), όπως ανα-

λυτικά περιγράφεται στη συνέχεια, στην αντίστοι-
χη παράγραφο των οικοδομικών εργασιών.

Η κατασκευή της στέγης θα ακολουθήσει πιστά 
τις προδιαγραφές εργασιών Πολιτικού Μηχα-
νικού που ακολουθούν, και θα ληφθούν όλα τα 
απαραίτητα μέτρα αντιδιαβρωτικής προστασίας, 
όλων των μεταλλικών μερών.

Για την επικάλυψη της στέγης θα χρησιμοποι-
ηθούν τα κατάλληλα υλικά και μέθοδοι κατα-
σκευής, ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτα, τόσο η 
απαιτούμενη θερμομόνωση, όσο και κυρίως η 
απόλυτη και σε μακρά διάρκεια χρόνου στεγανό-
τητα.

Τα πλευρικά τοιχώματα θα κατασκευαστούν 
από κατάλληλη λιθοδομή (50 + Κ εκ.), ενώ θα ληφθεί μέριμνα ώστε ο τρόπος κατα-
σκευής και τα υλικά τελειωμάτων (π.χ. επιχρίσματα, επενδύσεις με κατάλληλα υλικά), 
που θα χρησιμοποιηθούν στη κατασκευή τους να εξασφαλίζουν το μέγιστο δυνατό 
βαθμό ηχοαπορρόφησης.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Η προμήθεια του εξοπλισμού για τις αθλοπαιδιές, αποτελεί αντικείμενο της οικονο-
μικής προσφοράς των διαγωνιζομένων, το είδος δε αυτού προσδιορίζεται αναλυτικά 
στον παρακάτω πίνακα:  

Δύο (2) ζεύγη μπασκετών.
Δύο (2) ζεύγη ορθοστατών VOLLEYBALL με το δίκτυ.
Ηλεκτρονικοί πίνακες αποτελεσμάτων (ως προδιαγραφές Η/Μ εργασιών).

ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΚΕΡΚΙΔΩΝ

Στις κερκίδες του Γυμναστηρίου θα τοποθετηθούν ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΜΕ 
ΕΝΙΑΙΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΑΘΙΣΜΑ ΚΑΙ ΡΑΧΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΒΡΑΧΙΟΝΙΑ.

Τα καθίσματα θα τοποθετηθούν απ’ ευθείας επί των κερκίδων του Κλειστού Γυμνα-
στηρίου, οι οποίες αποτελούνται από οπλισμένο σκυρόδερμα φινιρισμένο κατάλληλα 
και με άνω επιφάνεια πλήρως επίπεδη και οριζόντια, ώστε η τοποθέτηση των καθι-
σμάτων να είναι εφικτή και άρτια τεχνικά, χωρίς την παρεμβολή μεταλλικού σκελετού.
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Φρέντο μέτριο
Τελικά, είμαστε απίστευ-

τοι σε τούτο τον τόπο. Δεν 
είμαστε ευχαριστημένοι 
για τίποτα, αλλά από κριτι-
κή σκίζουμε…

Δημοσιεύω την περα-
σμένη Δευτέρα το με-
σημέρι στην προσωπική 
μου ηλεκτρονική σελίδα 
(Fileleutheros), την είδηση 
για την ένταξη του κλει-
στού γυμναστηρίου στη 
Μάρπησσα στο ΕΣΠΑ. Η είδηση αφορούσε όλη την 
Πάρο, που επί χρόνια ονειρεύεται αυτό το έργο.

Δεν περνούν λίγα λεπτά και αρχίζουν τα τηλέφωνα: 
«Γιατί στη Μάρπησσα και όχι στην Παροικιά;». Μετά 
από λόγο μπαίνω στη σελίδα μου στο Facebook, που 
είχα και εκεί αναρτήσει την είδηση από το προσω-
πικό μου site. Τι να δω λέτε; Τα ίδια! Φαγωμάρα και 
τσακωμός. Μην σας τα πολυλογώ, ούτε λίγο, ούτε 
πολύ, θυμήθηκα το σύνθημα της χούντας των συ-
νταγματαρχών. «Κάθε πόλη και γήπεδο, κάθε χωριό 
και γυμναστήριο». Αυτοί είμαστε…

Πάμε παρακάτω τώρα. Πάω στη συνέχεια για να 
πιω καφέ σε καφετέρια της Παροικιάς. Δίπλα μου η 
παρέα είχε ανοίξει συζήτηση για τα προβλήματα του 
τομέα υγείας στην Πάρο. Η συζήτηση φούντωσε σε 
κάποια στιγμή και όλοι σχεδόν έβαλαν κατά αλλή-
λων, διότι όπως υποστήριζαν «δεν γίνεται τίποτα στο 
συγκεκριμένο θέμα». Όλοι λοιπόν, είχαν και από μία 
άποψη, για το τι πρέπει να γίνει για να καλυτερεύσει 
η υπόθεση. Μα όλοι σας λέω. Κοιτώντας λίγο καλύ-
τερα τα πρόσωπα που συζητούσαν, δεν αναγνώρισα 
κανέναν που στο παρελθόν είχε κατέβει στο δρόμο 
στις συγκεντρώσεις που έχουν γίνει για το θέμα. Από-
ντες όλοι από τις συγκεντρώσεις που είχαν γίνει στο 
παρελθόν. Δεν διέθεσαν δηλαδή, ούτε μία ώρα από 
τη ζωή τους για να κάνουν το ελάχιστο. Δηλαδή, να 
διαμαρτυρηθούν. Και όμως, όλοι οι «πουθενάδες», 
είχαν άποψη για το θέμα. Όλοι πιστεύουν ότι για ό,τι 
γίνεται υπεύθυνοι είναι όλοι οι άλλοι και οι ίδιοι είναι 
αμέτοχοι στο θέμα όταν έρθει στο «διά ταύτα». Μην 
πάμε και πιο μακριά, και ας δούμε θέματα που μας 
αφορούν απόλυτα. Συνδικαλιστικοί σύλλογοι στην 
Πάρο. Απεργία έγινε και συγκέντρωση λόγω των 
νέων μέτρων, για τους εργαζόμενους σε δημοτικές 
επιχειρήσεις. Πόσοι κατέβηκαν στις κινητοποιήσεις 
από τους άμεσα θιγόμενους στην περίπτωση; Ας μη 
γράψουμε καλύτερα, γιατί θα γίνουμε πάλι κακοί. 
Στο εργασιακό θέμα και στις απεργιακές κινητοποιή-
σεις σκίζουμε στην Πάρο. Είμαστε πρωταθλητές στις 
απουσίες μας από τις συγκεντρώσεις…

Ο εμπορικός σύλλογος του νησιού μας είναι ένας 
πολύ δραστήριος σύλλογος. Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν οι έμποροι είναι πολλά.

Ο σύλλογος με αφορμή ασφαλιστικά του θέματα 
και θέματα χρεών προς τις τράπεζες, διοργάνωσε 
για τα μέλη του διάφορες ενημερωτικές συναντή-
σεις. Επειδή, το θέμα αφορούσε όλους –ούτε το 
20% των εμπόρων, δεν έχει ασφαλιστική κάλυψη-, ο 
κόσμος γέμισε τα γραφεία του συλλόγου. Λόγω του 
ενδιαφέροντος που υπήρχε οι συναντήσεις επανα-
λήφθηκαν. Με λίγα λόγια για ένα άμεσο πρόβλημα 
όλοι έδειξαν ενδιαφέρον. Στα υπόλοιπα θέματα του 
εμπορικού συλλόγου όμως, ήταν τρεις και ο κού-
κος. Σε όλους τους συλλόγους συμβαίνουν σχεδόν 
τα ίδια. Δυο-τρεις, που κινδυνεύουν να χαρακτηρι-
στούν γραφικοί τρέχουν, και οι υπόλοιποι στην ξά-
πλα και στην κριτική του καφενέ.

Έτσι, αποφάσισα και εγώ, όταν μου ζήτησαν την 
άποψή μου για το θέμα της υγείας εκεί που έπινα 
τον καφέ μου να απαντήσω αδιάφορα, όπως συνη-
θίζεται από πολλούς συμπολίτες μου και είπα: «Ένα 
φρέντο μέτριο».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Ενδιαφέρον
από Αμερική

Σε συνεργασία με το Ελληνοαμερικανικό Τουριστικό 
Επιμελητήριο (HACT), η Τουριστική Επιτροπή Δήμου 
Πάρου, διασφάλισε την επίσκεψη-φιλοξενία στο νησί 
μας, της έγκριτης Αμερικανίδας δημοσιογράφου και εκ-
δότριας, κ. Peggy Sijswerda.

Η δημοσιογράφος που επισκέφθηκε την Πάρο από 
27 έως 29/11, θα δημοσιεύσει τα άρθρα της στο κορυ-
φαίο ταξιδιωτικό περιοδικό «Home & Away», με τίτλο 
Greece’s lesser-known islands. Το άρθρο θα δημοσι-
ευθεί επίσης στα περιοδικά «AAA Journeys» και «AAA 
Traveler». Σημειώνουμε πως η «ΑΑΑ» θεωρείται ένας 
εκ των ισχυρότερων Τour Operators των ΗΠΑ, που 
στοχεύει σε εκατομμύρια ταξιδιώτες που διαθέτουν δι-
αβατήριο και έχουν τη δυνατότητα επίσκεψης προορι-
σμών του εξωτερικού. Η κυκλοφορία των περιοδικών 
ανέρχεται στους 650.000 αναγνώστες και η κ. Sijswerda, 
έχει πρόθεση να δώσει έμφαση σε μη καθιερωμένους 
προορισμούς.

Η χορωδία
Γυμνασίου
Αρχιλόχου, 
σε Παροικιά
και Λεύκες

Η χορωδία του Γυμνασίου Αρχιλόχου, προσκαλεί τους 
Παριανούς και τις Παριανές, σ’ ένα μουσικό ταξίδι με 
υπέροχα κάλαντα απ’ όλη την Ευρώπη, στο Χριστουγεν-
νιάτικο παζάρι του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», 
το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου, στις 8 το βράδυ. Η εκδή-
λωση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του συλλόγου 
«Αρχίλοχος» στην Παροικιά.

Επίσης, το μουσικό ταξίδι της χορωδίας του Γυμνασί-
ου Αρχιλόχου, θα παρουσιαστεί την Κυριακή 15 Δεκεμ-
βρίου, στις 6 το απόγευμα, στο Μέγαρο των Λευκών. 
Μετά την εκδήλωση στις 7 το απόγευμα, ο ΜΕΑΣ «Υρία» 
Λευκών, προσκαλεί όλους τους μικρούς και μεγάλους 
φίλους της χριστουγεννιάτικης μαγείας των ημερών στο 
άναμμα της φάτνης των Λευκών, στην πλατεία του χω-
ριού.
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Έλλειψη «ειδικών» 
εκπαιδευτικών

Αναφορά στο 
προεδρείο της 
Βουλής κατέθεσε 
ο ΣΥΡΙΖΑ (μεταξύ 
των βουλευτών 
και ο κ. Ν. Συρ-
μαλένιος), σχετι-
κά με τη διακοπή 
προσλήψεων εκ-
παιδευτικών και 
Ειδικού Εκπαι-
δευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) στα Ειδικά Σχολεία και 
στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας και 
Νοτίου Αιγαίου».

Σημειώνουμε, πως το παραπάνω θέμα έχει απασχο-
λήσει και το νησί μας. Στην αναφορά ΣΥΡΙΖΑ γνωστοποι-
είται η τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει 
οι δομές Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΚΕ.Δ.Δ.Υ & 
Σ.Μ.Ε.Α.Ε). Επισημαίνονται, μεταξύ άλλων, τα τεράστια 
κενά των δομών Ε.Α.Ε. στις εν λόγω περιφέρειες, απο-
τέλεσμα αφενός της διακοπής σε αυτές της διαδικασί-
ας πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε και 
Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) διαμέσου 
του κρατικού προϋπολογισμού, και αφετέρου της δια-
κοπής των προσλήψεων αναπληρωτών από Προγράμ-
ματα ΕΣΠΑ καθώς επίσης και οι επιπτώσεις της υποστε-
λέχωσής τους. 

Στην επιστολή που στάλθηκε στις 4/12 από το σύλλο-
γο ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού ειδικής αγωγής, 
σημειώνεται: «[…] Οι συνέπειες της υποστελέχωσης μέ-
χρι τούδε αυτών των δομών έχουν σημαντικά δυσμενή 
αντίκτυπο στην κάλυψη των αναγκών των μαθητών και 
των οικογενειών τους και στην εύρυθμη λειτουργία των 
αντίστοιχων πλαισίων. Ενώ λοιπόν εντός ολίγου θα κλεί-
σουν τα σχολεία για τις διακοπές των Χριστουγέννων, 
στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ των 2 αυτών Περιφερειών μέχρι και σήμε-
ρα είναι ανέφικτο να λειτουργήσουν οι διεπιστημονικές 
ομάδες, που είναι αρμόδιες για την αξιολόγηση, διάγνω-
ση και υποστήριξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, λόγω  παντελούς -σε αρκετά εξ 
αυτών - έλλειψης εκπαιδευτικού και Ειδικού Εκπαιδευ-
τικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π). 

Η δραματική αυτή κατάσταση επιτείνεται από το γεγο-
νός πως στο παρόν χρονικό διάστημα, τα ΚΕ.Δ.Δ.Υ εκ 
του νόμου πρέπει να προβούν σε αξιολογήσεις μαθητών 
Λυκείου με μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να τους χορη-
γηθεί Γνωμάτευση η οποία θα χρησιμοποιηθεί για τη 
συμμετοχή τους στις Πανελλήνιες Εξετάσεις του 2014».

Φτάνουν τα ψέμα-
τα κ. υπουργέ

Μέσα από ένα παραλήρημα λασπολογίας και απαξίω-
σης των 2500 περίπου ειδικευμένων ιατρών του ΕΟΠΥΥ, 
ο Υπουργός Υγείας από τηλεπαράθυρο σε τηλεπαράθυρο 
δεν σταματά να συνεχίζει την εντεταλμένη υπηρεσία του. 

Η υπηρεσία αυτή αφορά την πλήρη διάλυση του Δη-
μόσιου πρωτοβάθμιου συστήματος Υγείας με στόχο την 
παράδοση του στις ιδιωτικές πολυεθνικές του είδους 
και παράλληλα εξυπηρετεί τις επιταγές της Τρόικας που 
απαιτεί την δραματική μείωση των δαπανών Υγείας και 
την  διαθεσιμότητα  - απόλυση των ιατρών. 

Δήλωσε ότι η «Μεταρρύθμιση της πρωτοβάθμιας Υγεί-
ας» είναι μνημονιακή υποχρέωση και διεκδικεί για τον 
εαυτό του –με παράλληλη υποβολή μήνυσης για  όποιον 
υπουργό ισχυριστεί το αντίθετο – την δόξα των απολύ-
σεων. Αργότερα όμως μετά από δυο τρεις ημέρες αυτο-
διαψεύδεται και αυτοαναιρείται. Από την μια δηλώνει ότι 
δεν χρειάζονται ιατροί ειδικοτήτων στην ΠΦΥ και από την 
άλλη ότι θα εντάξει όλους αυτούς τους ιατρούς σε ένα 

αναμορφωμένο ΠΦΥ. Από την μια δηλώνει ότι θα απο-
λύσει τους ιατρούς και από την άλλη ότι θα τους εντάξει 
σε ένα εξαθλιωμένο ΕΣΥ με μισθούς πρωτοδιόριστων 
επιμελητών Β’. Και αυτό το λέει απευθυνόμενος σε ειδι-
κευμένους ιατρούς που έχουν 20 και 30 χρόνια προϋπη-
ρεσίας στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Κύριε Υπουργέ, αν ενδιαφέρεστε πραγματικά για την 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Δημόσιου συστήματος 
πρωτοβάθμιας Υγείας με αστικά Κέντρα Υγείας 24ωρης 
λειτουργίας δεν θα διαλύατε το υπάρχον σύστημα. Θα 
φροντίζατε να αναβαθμίσετε τις υπάρχουσες δομές, να 
αξιοποιήσετε το υπάρχον προσωπικό, να προσλάβετε 
όπου χρειάζεται νέους ιατρούς πλήρους και αποκλειστι-
κής απασχόλησης και να εξασφαλίσετε ένα μεταβατικό 
στάδιο για τους ήδη υπηρετούντες  για να αποφασίσουν 
εάν θέλουν να ενταχτούν, χωρίς απολύσεις και διαθεσι-
μότητες. Αν όντως σκεφτόσαστε αυτά δεν θα μειώνατε 
κατά 1.2δις τις δαπάνες της Υγείας για το 2014 και δεν 
θα κόβατε τις παροχές ασθενείας στους ασφαλισμένους 
κατά 539 ευρώ και δεν θα περικόπτατε κατά 30% την επι-
χορήγηση των Νοσοκομείων.

ΦΤΑΝΟΥΝ ΤΑ ΨΕΜΑΤΑ κ. ΥΠΟΥΡΓΕ!  
Οι κινητοποιήσεις των ιατρών του ΕΟΠΥΥ γίνονται για 

να μην διαλυθούν οι δημόσιες δομές της ΠΦΥ. Γίνονται 
για να μην εξαναγκαστούν οι πολίτες λόγω έλλειψης ει-

δικών ιατρών στην πρωτοβάθμια  να προσφεύγουν είτε 
στην λύση του ιδιωτικού τομέα – όπως διακαώς επιθυ-
μείτε γιατί σας κοστίζει λιγότερο –είτε σε πολύμηνες ανα-
μονές των ήδη επιβαρημένων εξωτερικών ιατρείων των 
Νοσοκομείων της χώρας. 

Αντί λοιπόν να ξεχωρίσετε, κ. Υπουργέ, τα νοσοκομεία 
του ΕΣΥ από την πρωτοβάθμια περίθαλψη, τα βουλιάζετε 
στην απαξίωση και στην υποβάθμιση, φορτώνοντας τα με 
όλον αυτό το διαφαινόμενο όγκο απελπισμένων ασθε-
νών που λόγου απολύσεων των ειδικών ιατρών από την 
ΠΦΥ θα στραφούν σε αυτά. Με ψήφισμα της Γενικής του 
Συνέλευσης ο Ιατρικός Σύλλογος Κυκλάδων συμπαρα-
στέκεται και στηρίζει την απεργία των ιατρών του ΕΟΠΥΥ 
που αγωνίζονται για  ένα σωστό Δημόσιο σύστημα πρω-
τοβάθμιας Υγείας. 

Ένα σύστημα που θα στηρίζεται στη δωρεάν, εύκολη 
και απρόσκοπτη πρόσβαση του πολίτη σε αυτό και στην 
αξιοπρεπή αντιμετώπιση των επιστημόνων που μέσα από 
μακρόχρονες και επίπονες σπουδές απέκτησαν το πτυ-
χίο και την εξειδίκευση στην Ιατρική την κορυφαία των 
ανθρωπιστικών επιστημών. Ένα τίτλο που τους δίνει την 
τιμή να περιθάλπουν και να φροντίζουν τον συνάνθρωπο 
τους στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, αυτές της 
αρρώστιας και του πόνου.

ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ναι στο
δημοψήφισμα

Ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, στη συνε-
δρίασή του το βράδυ της Τρίτης 10 Δεκεμβρίου, τάχθη-
κε υπέρ της στήριξης της απόφασης του Συντονιστικού 
Οργάνου Υγείας για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. 
Ακόμα, το δημοτικό συμβούλιο υιοθέτησε και το ψήφι-
σμα του Συντονιστικού για το δημοψήφισμα.

Όπως είπε ο δήμαρχος Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννης 
«για εμάς είναι μονόδρομος το δημοψήφισμα».

Σημειώνουμε, πως ο Δήμος Πάρου θα στηρίξει με 
κάθε τρόπο την παραπάνω ενέργεια, δηλαδή, σε υλικο-
τεχνική υποδομή κλπ. Για το δημοψήφισμα ενώ αρχι-
κή σκέψη ήταν να ψηφίσουν οι κάτοικοι του νησιού με 
βάση τους εκλογικούς καταλόγους, πλέον υπάρχει και 
μία άλλη σκέψη για να ψηφίσουν όλοι –και οι αλλοδα-
ποί ή μη δημότες Πάρου- αφού το θέμα (υγεία) αφορά 
όλους όσοι διαμένουν στο νησί μας.

Τέλος, παρόμοια απόφαση για τη διεξαγωγή δημοψη-
φίσματος πήρε και ο Δήμος Αντιπάρου.

Το ψήφισμα
Για το δημοψήφισμα εκδόθηκε από το Συντονιστικό 

για τον τομέα υγείας Πάρου-Αντιπάρου, η παρακάτω 
ανακοίνωση:

«ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ: Η ΩΡΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,
Τα οικονομικά μέτρα που πήραν οι προηγούμενες κυ-

βερνήσεις και η τωρινή μαζί με την τρόικα είναι βαριά 
και δυσκόλεψαν πολύ τη ζωή μας. Οι μισθοί και οι συ-
ντάξεις μειώθηκαν απελπιστικά και προβλέπεται να μει-
ωθούν κι άλλο, οι επιχειρήσεις κλείνουν ή φυτοζωούν, 
οι απολύσεις είναι καθημερινό φαινόμενο, η νεολαία 
ψάχνει και δε βρίσκει δουλειά, τα σχολεία μας μαραζώ-
νουν και αντίθετα η φορολογία αυξάνει συνεχώς, χωρίς 
να μπορούμε να πληρώσουμε τους φόρους. Τώρα φο-
ρολογούν και τα χωράφια μας και απειλούν τα σπίτια μας 
με πλειστηριασμούς.

Το σοβαρότερο όμως είναι ότι δεν προστατεύεται πια 
η υγεία μας. Τρία χρόνια τώρα ζητάμε για το Κέντρο 
Υγείας μόνιμους γιατρούς, μόνιμο νοσηλευτικό προσω-
πικό και ΕΚΑΒ που να μας καλύπτει όλες τις ώρες και 
δεν βρίσκουμε ανταπόκριση. 2500 παιδιά παραμέ-
νουν τα τελευταία χρόνια χωρίς παιδίατρο. Για τους 
πολύ σημαντικούς αυτούς λόγους οι φορείς που 
συμμετέχουν στο συντονιστικό προτείνουν ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΠΕΡΓΙΑ στην Πάρο και την Αντίπαρο.

Στις 16 Φεβρουαρίου 2014 θα διοργανώσουμε για 
πρώτη φορά τοπικό δημοψήφισμα, όπου όλοι μας θα 
δηλώσουμε με ένα ΝΑΙ ή ένα ΟΧΙ, αν συμφωνούμε στη 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ, κι αν η 
απεργία θα είναι μονοήμε-
ρη, διήμερη ή τριήμερη. Στο 
δημοψήφισμα, αν κριθεί 
αναγκαίο και χρήσιμο, μπο-
ρούν να τεθούν και άλλα 
ερωτήματα, εφόσον αυτά 
προκύψουν από το διάλογο 
που θα οργανωθεί σε όλες 
τις δημοτικές  κοινότητες 
και σε όλους τους χώρους δουλειάς και θα αναφέρονται 
στην παραπέρα κλιμάκωση του αγώνα.

Η συμμετοχή όλων μας στο διάλογο και το δημοψή-
φισμα αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την επιτυχία 
και την αποτελεσματικότητα της πρωτόγνωρης και με-
γάλης αυτής προσπάθειας. Αν η κυβέρνηση προχώρησε 
σε κάποια μπαλώματα στο Κέντρο Υγείας, αυτό οφείλεται 
στους δικούς μας αγώνες με κορύφωση τη μεγάλη συ-
γκέντρωση της Αθήνας

Συμπατριώτισσες, Συμπατριώτες,
Η ζωή μας χειροτέρεψε, άλλαξε δραματικά. Αν τους 

αφήσουμε θα χειροτερέψει κι άλλο. Στο χέρι μας είναι να 
τους σταματήσουμε».

Η γραμματεία
Η γραμματεία του Συντονιστικού δημοσιοποίησε την 

πρώτη ανακοίνωσή της μετά τη συγκρότησή της σε 
σώμα.

Μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της γράφει:
«Στις 5 Δεκεμβρίου 2013 συνεδρίασε η Γραμματεία 

του Συντονιστικού της Υγείας, προκειμένου να διαμορ-
φώσει ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό δράσεων, 
στο πλαίσιο της υλοποίησης της σχετικής ομόφωνης 
απόφασης που ελήφθη στις 25/11/2013, για την διε-
ξαγωγή του Δημοψηφίσματος της 16ης Φεβρουαρίου 
2014 σε Πάρο και Αντίπαρο.

Διαπιστώθηκε η μέχρι τώρα πολύ θετική ανταπόκριση 
της τοπικής κοινωνίας στις πρώτες επαφές που επιχεί-
ρησε το Συντονιστικού με τους φορείς των Λευκών, των 
Μαρμάρων, της Μάρπησσας, του Κώστου, καθώς και με 
τους εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ και του Δήμου Πάρου 
(…)

Διαπιστώθηκε επίσης η ανάγκη ξεχωριστών συναντή-
σεων με κατηγοριοποιημένες ομάδες επαγγελματιών 
της Πάρου και της Αντιπάρου. Στη βάση αυτή, θα πραγ-
ματοποιηθεί και ειδική ξεχωριστή συνάντηση με το σύ-
νολο των εκπαιδευτικών κοινοτήτων (γονείς, μαθητές, 
εκπαιδευτικοί) των δύο νησιών. Επισημάνθηκε η ανά-
γκη να εκδοθούν άμεσα σχετικές αποφάσεις στήριξης 
του Δημοψηφίσματος από τα Δημοτικά Συμβούλια των 
Δήμων Πάρου και Αντιπάρου (…)

Η παρουσία όλων των μελών του Συντονιστικού κρίνε-
ται πλέον απαραίτητη και επιβεβλημένη. Υπενθυμίζουμε 
για μια ακόμη φορά, ότι οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές 
για κάθε πολίτη της Πάρου και της Αντιπάρου».

Υγεία



12 Μικρές αγγελίες

 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

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 

ΝΑΟΥΣΑ, στην περιοχή 
Αγ. ∆ηµήτριος, πωλείται 
ακίνητο κατάλληλο για ε-
παγγελµατική στέγη. Τηλ. 
6977336620

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
- ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ 

ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΥΚΗΣ 

– ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, πωλείται α-
γροτεµάχιο εµβαδού 3.325 
τµ, µε θέα στην θάλασσα, 
οικοδοµική άδεια του 2013 
για δυο κατοικίες. Τηλ.: 
6944942165, 2294098976

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα-δυάρι. Τηλ.: 
6972077052  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΟΥΝΑΔΟΣ), 
ενοικιάζεται επαγγελµατι-
κός χώρος, 190 τµ, πρώην 
εικαστικό εργαστήρι ∆ή-
µου. Τηλ.: 6972077052 

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  

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 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται 
πλήρως εξοπλισµένη και 
επιπλωµένη κατοικία 65 
τµ, µε 2 υ/δ, µπάνιο, ενιαίο 
χώρο κουζίνας τραπεζα-
ρίας. Επιπλέον διαθέτει 2 
σκεπαστές βεράντες 24 
τµ, κλειστό γκαράζ 15 
τµ, αυτόνοµη κεντρική 
θέρµανση, ηλιακό θερµο-
σίφωνα τριπλής ενέργειας, 
ενεργειακά κουφώµατα µε 
σίτες. Τηλ.: 6948060721

ΚΡΙΟΣ, ενοικιάζεται δι-
αµέρισµα 50 τµ, µε 
αυτόνοµη θέρµανση, κα-
τασκευή 2010, internet, 
θέα στην θάλασσα και 
στην Παροικία, parking, 
ηµιεπιπλωµένη, για όλο το 
χρόνο, τιµή 200,00 ευρώ. 
Τηλ.: 6932331812  

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται επι-
πλωµένο δυάρι για όλο το 
χρόνο ή σεζόν, τιµή λογική.
Τηλ.: 2284042660, 
6932656851 

ΝΑΟΥΣΑ (ΒΟΥΝΑΛΙ), 
ενοικιάζεται επιπλωµένη 
γκαρσονιέρα 50 τµ, τιµή 
280,00 €. Τηλ.: 2284022341

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόµο, ενοι-
κιάζεται κατάστηµα 250 τµ. 
ισόγειο και 150 τµ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
µάρκετ.  Ενοικιάζεται και 

τµηµατικά. Επίσης, στο 
2ο ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-
ΑΛΥΚΗΣ, ενοικιάζεται 
κατάστηµα 100 τµ, κατάλ-
ληλο για γραφείο, µε δικό 
του πάρκινγκ, 380,00 ευ-
ρώ.  
Τηλ.: 6977618527, 
6978085886

ΑΘΗΝΑ, ενοικιάζεται 
διαµέρισµα δυάρι, 3ος 
όροφος, κοντά σε ηλεκτρι-
κό και µετρό, αυτόνοµη 
θέρµανση, σε ήσυχη οι-
κογενειακή πολυκατοικία. 
Τηλ.: 6982378390

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ  

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

ΝΑΟΥΣΑ (Κέντρο, Λι-
µανάκι), ζητείται δυάρι 
ή γκαρσονιέρα, είσοδος 
χωρίς σκαλοπάτια. Τηλ.: 
6976759110

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 παλιά σπίτια 
προς αγορά, µε θέα θάλασ-
σα. Τηλ.: 6945169793

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΓΑΛΛΙΚΑ Α-
ΠΟ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ 
ΓΑΛΛΙΔΑ µε µακρόχρονη 
εµπειρία παραδίδονται, για 
παιδιά και ενήλικες, στην 
Πάρο και την Αντίπαρο.
Τηλ.: 6977500713   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ µε πο-
λυετή πείρα και γνώση 
Αγγλικών – Γερµανικών 
ζητά άµεσα απασχόληση. 
Τηλ.: 6974258469 

ΚΥΡΙΑ αναλαµβάνει παι-
δάκι στο χώρο του. Τηλ.: 
6973475021

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙ-
Α ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ζητεί 
νέο, οδηγό, µε εµπειρία 
πωλήσεων επί αυτοκινή-
του, κάτοχος διπλώµατος 
Β’ ή Γ’ κατηγορίας. Τηλ.: 
6944109845

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

ΒΑΡΚΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 
πωλείται, 5 m X 2 m, µε 
εσωλέµβια µηχανή Toyota 
40 hp. Τιµή 3.500 €. Τηλ.: 
6972431833

PEUGEOT 106, πωλείται, 
1000 cc, µε κοτσαδόρο και 
µπαγκαζιέρα, τιµή συζητή-
σιµη. 
Τηλ.:  6973086872

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

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

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2013

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

το Σάββατο 21 ∆εκεµβρίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449

Απευθυνόµαστε σε όσους χρησιµοποιούν ακουστικά βαρηκοΐας και σε όσους 
ενδιαφέρονται να προµηθευτούν ένα νέο ακουστικό συνηθισµένο ή υψηλής 
τεχνολογίας. Η εταιρεία ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ που ειδικεύεται στα ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ 
ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ από το 1945 βρίσκεται δίπλα σας. 

Η ειδικός κ. Ειρήνη ∆ηµοπούλου - Μαρινοπούλου, µε τον σύζυγο της κ. Γ. 
∆ηµόπουλο, ειδικό σύµβουλο και εφαρµοστή ακουστικών βαρηκοΐας βρίσκονται 
στην Πάρο κάθε µήνα. ∆ίνουν συµβουλές και βοήθεια σε χρήστες ακουστικών 
και τους προτείνουν λύσεις για την προµήθεια νέου ακουστικού. Η 
συµπατριώτισσά σας κ. Ειρήνη µε τον κ. ∆ηµόπουλο, έρχονται στο σπίτι σας 
στην Πάρο ή στην Αντίπαρο, για να σας δώσουν λύσεις στα προβλήµατα σας. 

∆ε χρειάζεται πλέον να ταξιδεύετε στο κέντρο για τα προβλήµατά σας. Αλλά αν 
το επιθυµείτε, τα καταστήµατα ∆ΗΜΟΠΟΥΛΟΣ θα σας εξυπηρετούν στην 
Αθήνα-Οµόνοια, Μαρούσι, Αµπελόκηπους, Περιστέρι, Ελληνικό-Γλυφάδα, 
Πειραιά, Πάτρα, Βόλο, Λάρισα, Μυτιλήνη, Καλαµάτα, Θεσσαλονίκη.

Για ραντεβού
τηλ. 210-6142663
κιν. 6932193378
e-mail: dimmak@gdimopoulos.gr

ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
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με το φακό
 της 

Επίσκεψη στον 
Αγ. Ανδρέα

Τα παιδιά του κατηχητικού σχολείου και των νεα-
νικών συντροφιών του Ιερού Προσκυνήματος Πα-
ναγίας Εκατονταπυλιανής, πραγματοποίησαν την 
καθιερωμένη μηνιαία εκδρομή τους, στο πλαίσιο της 
γνωριμίας τους με τα μοναστήρια του νησιού μας. 

Συγκεκριμένα, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, επισκέ-
φθηκαν την Ιερά Μονή Αγίου Ανδρέα στη Νάουσα. 
Ήταν η δεύτερη εκδρομή καθώς τον προηγούμενο 
μήνα είχαν επισκεφθεί την Ι. Μ. Αγίου Χαραλάμπους 
στο Καμπί. Τα παιδιά και οι γονείς τους, είχαν την 
ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους του μονα-
στηριού και μετά το μάθημα να παίξουν και να ψυ-
χαγωγηθούν. 

Τέλος, σε ανακοίνωσή τους οι υπεύθυνοι του κα-
τηχητικού σχολείου επισημαίνουν: «[…] Θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε τη Δ.Ε. του Ι. Προσκυνήματος 
και ειδικά τα μέλη της Χερουβίμ Τ., Καπούτσο Γ. και 
Βεντούρη Μ., τις κ. Μαύρη Μ., Ματσάγκου Χ. και το 
Γηροκομείο Πάρου, για την πολύτιμη βοήθειά τους, 
την ΚΤΕΛ Α.Ε. για την άψογη συνεργασία μας και τον 
κ. Ζουμή Γεώργιο, για την ζεστή φιλοξενία του στους 
χώρους του Μοναστηριού. Με την ευκαιρία αυτή, 
θα θέλαμε να ενημερώσουμε ό,τι περιμένουμε όλα 
τα παιδιά, μικρά και μεγάλα στη μεγάλη μας παρέα, 
κάθε Κυριακή στις 10.30 στους χώρους του Κατη-
χητικού Σχολείου της Εκατονταπυλιανής. Τέλος, να 
ενημερώσουμε ότι την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου και 
ώρα 10.30 θα πραγματοποιηθεί η χριστουγενιάτικη 
γιορτούλα που ετοίμασαν τα παιδιά μας».
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Στραβοπάτησε στη Σίφνο
Πανσιφναϊκός-Νηρέας 0-0

Αν και ο Νηρέας ήθελε ένα θετικό 
αποτέλεσμα, για να διασκεδάσει τις αρ-
νητικές εντυπώσεις από την ήττα του 
προηγούμενου αγώνα του με τον ΑΟΠ, 
δεν το κατάφερε και έτσι, παραχώρησε 
ισοπαλία 0-0 στο γήπεδο της Σίφνου, με 
την ουραγό τοπική ομάδα.

Ο Νηρέας ήταν αρκετά καλύτερος από 
τον αντίπαλό του, αλλά τελικά δεν κατά-
φερε να πάρει το τρίποντο της νίκης. Ο 
αγώνας έγινε υπό πολικές συνθήκες, 
αφού η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια 
του αγώνα ήταν πολύ χαμηλή, και αυτό 
αποτέλεσε τροχοπέδη και για τους 22 
ποδοσφαιριστές.

Το πρώτο ημίχρονο ήταν άτονο και μοι-
ρασμένο από πλευράς εντυπώσεων. Την 
πιο μεγάλη ευκαιρία η Παριανή ομάδα 
την έχασε με τον Μετάι, καθώς σουτ που 
επιχείρησε έφυγε ελάχιστα εκατοστά πιο 
έξω από την εστία της Σίφνου. Από την 
άλλη οι γηπεδούχοι είχαν μία καλή ευ-
καιρία με τον Κορακή.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Νηρέας κυ-
ριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, αλλά 
τελικά δεν κατάφερε να πετύχει το πο-
λυπόθητο γκολ της νίκης, ιδιαίτερα στα 
τελευταία 20 λεπτά της συνάντησης όταν 
και οι Σιφνιοί έμειναν με εννέα παίκτες 
στον αγωνιστικό χώρο, λόγω αποβολής 
των Γκούμα αρχικά και του Ατσόνιου στη 
συνέχεια για σκληρό παιχνίδι.

Οι πρωταγωνιστές
Πανσιφναϊκός: (πρ. Δ. Δημητριάδης), 

Κάραβος, Α. Χρύσος (60ο Λυκογιάνης, 
90ο Γ. Χρύσος), Διαρεμές, Ζάσκας, Ζι-
ώγας, Σταυριανός, Ατσόνιος, Κορακής, 
Ζουμής, Ποδότας, Γκούμας.

Νηρέας: (πρ. Γ. Μοστράτος), Παπαδά-
κης, Π. Ρούσσος, Χασάνι, Δελημπαλταδά-
κης, Μπαρμπαρίγος, Π. Τριπολιτσιώτης 
(80ο Τσενάι), Τόδρη, Ιμέρι, (88ο Κουτσού-

κου), Δ. Ρούσσος, Μετάι, Μοστράτος.
Διαιτητής: Δρόσος, με βοηθούς του 

τους κ.κ. Νομικό και Αγγέλου.

Β’ όμιλος ΕΠΣΚ
1. Παμμηλιακός  18
--------------------------
2. ΑΟΠ               13
--------------------------
3. Νηρέας 11
4. Αστέρας Μ. 7
5. Σέριφος  3
6. Σίφνος  3
ΣΗΜ: Ο Πανσιφναϊκός έχει -2 βαθμούς 

από την περσινή περίοδο.

Η επόμενη αγωνιστική
Μόνο ένας αγώνας θα πραγματοποιη-

θεί για το Β’ όμιλο της ΕΠΣ Κυκλάδων. 
Συγκεκριμένα, για την ολοκλήρωση της 
7ης αγωνιστικής ο Αστέρας Μαρμάρων 
θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τη Σέριφο.

Γ’ Όμιλος
«Βόμβα» στο Γ’ Όμιλο της Α’ ΕΠΣΚ εί-

χαμε την προηγούμενη αγωνιστική, κα-
θώς ο Καρτεράδος, νίκησε 1-0 τη Θύελ-
λα Καμαρίου και βρέθηκε τρεις βαθμούς 
πίσω από τις δύο προνομοιούχες θέσεις 
του ομίλου, που οδηγούν στα μπαράζ για 
το πρωτάθλημα Κυκλάδων.

Ακόμα, η Αναγέννηση Νάξου κέρδισε 
7-2 τον ΠΑΣ Νάξου, ενώ ο Αστέρας Τρα-
γαίας ηττήθηκε 3-1 από το Φιλώτι.

Βαθμολογία Γ’ Ομίλου
1. Θύελλα Καμαρίου  18
2. Πανθηραϊκός          18
--------------------------
3. Καρτεράδος            15
4. Αναγέννηση            14
5. Φιλώτι                     12
6. Τραγαία                   11

7. ΠΑΣ Νάξου              6
8. Λάβα                        4
9. Ίος                           -1
ΣΗΜ: Η Ίος έχει -4 βαθμούς και η Ανα-

γέννηση Νάξου -2 βαθμούς.

Το πρωτάθλημα Νέων
Για το πρωτάθλημα Νέων της ΕΠΣΚ, ο 

ΑΟΠ κέρδισε 3-1 το Νηρέα. Το σκορ για 
τους Παροικιώτες άνοιξε ο Πρίφτης με 
κεφαλιά στο 35ο λεπτό και ισοφάρισε ο 
Νηρέας στο 42ο λεπτό, με σουτ του Χα-
σάνι.

Στη συνέχεια του όμορφου αγώνα των 
Νέων, ο ΑΟΠ σημείωσε το 2-1 με γκολ 
του Σταθερού, έπειτα από σουτ που επι-
χείρησε έξω από τη μεγάλη περιοχή των 
αντιπάλων. Το τελικό 3-1 σημείωσε ο Κ. 
Σαρρής στο 66ο λεπτό.

Ο ΑΟΠ ξεκίνησε τον αγώνα με τους: 
Λάμπρου, Κ.Π. Σαρρή, Σάμιο, Σ. Σκιαδά, 
Ντόμπρη, Σταθερό, Ν. Σκιαδά, Κ. Σαρρή, 
Κρουσταλλάκη, Πρίφτη και Σένκα.

Ο Νηρέας ξεκίνησε τον αγώνα με τους: 
Ρούσσο, Κοτσάρη, Τσούκε, Τσενάι, Κα-
λαφατά, Ντούση, ΤΖανακόπουλο, Ζενέλι, 
Βιτζηλαίο, Γκέτσι και Ζυμπερί.

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο κ. Κουζού-
μης. 

Βαθμολογία
1. Αίας Σύρου   9
2. Πάγος           9
3. ΑΟΠ            9
4. Νηρέας      3
5. ΑΟ Σύρος  0

Πρωτάθλημα Παίδων
Για το Β’ όμιλο Παίδων της ΕΠΣ Κυ-

κλάδων, ο Μαρπησσαϊκός γνώρισε βαριά 
ήττα με 11-0 από τον ΠΑΣ Νάξου.

Βαθμολογία

1. ΠΑΣ Νάξου       15
2. ΑΟΠ                    9
3. Φιλώτι                 3
4. Μαρπησσαϊκός   3
5. Νηρέας               3
6. Αναγέννηση       -3
ΣΗΜ: Νηρέας και Φιλώτι έχουν 2 

αγώνες λιγότερους, ενώ ΑΟΠ και Ανα-
γέννηση Νάξου, έναν αγώνα λιγότερο.

Βόλεϊ
Δύο αγώνες έδωσαν οι Παριανές ομά-

δες για τα πρωταθλήματα πετοσφαίρισης 
Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, οι κορασίδες του ΑΟΠ 
αγωνίστηκαν τυπικά γυπεδούχες στη 
Νάξο, με τον Ήφαιστο Θήρας. Ο αγώνας 
έληξε 3-0 υπέρ της ομάδας της Σαντορί-
νης, αλλά οι Παριανές θα έχουν να λένε 
για την ατυχία τους, αφού και τα τρία σετ 
τα έχασαν με 25-23! Στο τελευταίο μάλι-
στα σετ, προηγήθηκαν 23-18! Η ομάδα 
μας χρησιμοποίησε τις εξής παίκτριες: 
Ραγκούση, Νίκα, Σκιαδά, Αιγινήτου, Βάσ-
σου, Σιφναίου, Καρατζούνη, Φραγκού-
λη, Λιαράτσικα, Σακελλαροπούλου και 
Μπαρμπαρή.

Στη Σύρο, η νεοσύστατη ομάδα του 
Νηρέα, έχασε στο πρωτάθλημα παίδων 
με 3-0 από το Νεώριο (25-10, 25-11, 
25-19). Η εμφάνιση της νέας ομάδας του 
Νηρέα ήταν ελπιδοφόρα. Οι Ναουσαί-
οι αγωνίστηκαν με τους: Μαλαματένιο, 
Αλιπράντη, Σαρηκώστα, Νικολόπουλο, Σ. 
Σιφναίο, Αθ. Σιφναίο, Αρκουλή, Ρούσσο, 
Τσαντάνη, Μπαρμπαρήγο. Ι. Αρκουλή και 
Κουτσαυτάκη.

Τέλος, η Ελληνική Ομοσπονδία Πετο-
σφαίρισης ανακοίνωσε τους νέους πε-
ριφερειακούς προπονητές της. Στις Κυ-
κλάδες, η Ομοσπονδία προσέλαβε τον κ. 
Σπύρο Κελμάερ για το βόλεϊ και τον κ. 
Στέφανο Παλαιολόγο για το beach volley. 

φωτο: SportCyclades
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Το άναμμα 
του δένδρου

Ένα ξεχωριστό ανθρώπινο και εορτα-
στικό Κυριακάτικο απόγευμα απόλαυσαν 
εκατοντάδες δημότες της Πάρου που 
παραβρέθηκαν στην καθιερωμένη εκδή-
λωση ανάμματος του Χριστουγεννιάτικου 
Δέντρου όλης της Πάρου, την περασμένη 
Κυριακή 8 Δεκεμβρίου.

Από νωρίς το απόγευμα άρχισε η προ-
σέλευση μικρών και μεγάλων στην πλα-
τεία Εκατονταπυλιανής όπου με χαρά 
και προσμονή ανέμεναν την έναρξη των 
πλούσιων εορταστικών εκδηλώσεων και 
την άφιξη του Άη Βασίλη. 

Η βραδιά άνοιξε με την παιδική χο-
ρωδία της Σχολής Μουσικής του Δήμου 

Πάρου υπό την διεύθυνση της κ. Μαρου-
λίας Κοντού και τη συμμετοχή των καλ-
λιτεχνών μέτζο σοπράνο, Σοφία Μάλαμα, 
τενόρο, Δημήτριο Σιγαλό και μπάσο, Μι-
χάλη Χατζή που ερμήνευσαν χριστου-
γεννιάτικα τραγούδια ενθουσιάζοντας το 
κοινό που τους έδωσε απλόχερα το θερ-
μό του χειροκρότημα. Στη συνέχεια τα 
παιδιά της σχολής μπαλέτου της κ. Έφης 
Λουδάρου, παρουσίασαν μια γιορτινή 
χορογραφία που απέσπασε κολακευτικά 
σχόλια και επευφημίες από το σύνολο 
της κατάμεστης πλατείας. Αμέσως μετά 
ανέβηκε στην εξέδρα ο Δήμαρχος Πά-
ρου, κ. Χρήστος Βλαχογιάννης, παίρνο-
ντας την σκυτάλη από την Πρόεδρο της 
ΚΔΕΠΑΠ, κ. Άννας Κάγκανη-Κορτιάνου, 
η οποία ευχαρίστησε τους πολλούς και 
πρόθυμους χορηγούς της όμορφης εκ-
δήλωσης, έστειλε το δικό του μήνυμα ελ-
πίδας αισιοδοξίας και αλληλεγγύης μιας 

έννοιας που οφείλει να βρί-
σκεται στην καρδιά του καθ’ 
ενός από εμάς, ιδιαίτερα σε 
αυτές τις δύσκολες στιγμές 
που περνάνε  πολλοί συνάν-
θρωποί μας. Η αντίστροφη 
μέτρηση είχε αρχίσει και το 
πλούσια φωτισμένο χριστου-
γεννιάτικο δέντρο με το φω-
τεινό αστέρι στην κορυφή 
του ζέστανε τις καρδιές και 
χάρισε το φως της αγάπης σε 
μικρούς και μεγάλους.

Ο ενθουσιασμός όλων κο-
ρυφώθηκε με την εμφάνι-
ση του Άη Βασίλη, ο οποίος 
κρούοντας τον κώδωνα της 
χαράς και της ελπίδας διέ-
σχισε την πλατεία παίρνοντας 
θέση στον θρόνο του περι-
τριγυρισμένος από τους βο-
ηθούς του και τα δώρα του, 
μοιράζοντας σε όλους τους 
μικρούς του φίλους το πολυ-
πόθητο δωράκι για το καλό 
και τις ευχές του για έναν κα-
λύτερο χρόνο. 

Στη συνέχεια, σειρά είχε η 
παραδοσιακή νησιώτικη μου-
σική με τους Α. Νίκα, Γ. Νίκα, 
Μ Δελέντα, Μ. Κρητικό, που 
με το τραγούδι, τους ήχους 
του λαούτου, του βιολιού και 
της τσαμπούνας, συνοδεία 
της ντόπιας σούμας και των 
παραδοσιακών εδεσμάτων 
ξεσήκωσαν τους παραβρι-
σκόμενους όπου γλέντησαν 
μέχρι αργά το βράδυ.

Η ΚΔΕΠΑΠ με ανακοίνωσή 
της ευχαρίστησε τη Δημοτική 
Κοινότητα Πάρου, τον Εμπο-
ρικό Σύλλογο Πάρου-Αντι-
πάρου, το σύλλογο γυναικών 
Πάρου, «Αρηίς», τον πολιτι-
στικό σύλλογο Αγκαιριάς, το 
σύλλογο γυναικών Νάουσας 
και το σύλλογο φίλων παρα-
δοσιακού οικισμού και παλαι-
άς αγοράς Παροικιάς, για την 
από καρδιάς συμμετοχή τους 
που με την εθελοντική πα-
ρουσία και προσφορά τους, 
λάμπρυναν την εκδήλωση. 
Επίσης, ευχαρίστησε ονο-
μαστικά τους χορηγούς της 
εκδήλωσης που όπως κάθε 
χρόνο πρόσφεραν απλόχερα 
γλυκίσματα για τους μικρούς 
μας φίλους. 

Ανάλυση 
Χερουβικού 
Φιλόθεου 
Ζερβάκου
Ἀγαπητοί φίλοι ἀναγνώστες,
Στὸν Ὀρθόδοξο τύπο, τεῦχος 1991 τῆς 

27ης Σεπτεμβρίου 2013 σελ. 4, καθώς 
καὶ σὲ τοπικὲς ἐφημερίδες τῆς Πάρου, 
μηνός Σεπτεμβρίου 2013, εἶχα τὴν εὐκαι-
ρία νὰ παρουσιάσω τὸ μουσικὸ ἔργο τοῦ 
Πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου. 
Ἐκεῖ  σᾶς εἴχα ὑποσχεθεῖ ὅτι, μὲ τὴν 

πρώτη εὐκαιρία θὰ ἀνέλυα ἔνα ἀπὸ τὰ 
θεόπνευστα πράγματι μουσικὰ κείμενα 
τοῦ ὁσίου. ( Ἐπιβεβλημένη διόρθωση: 
Ἐκ παραδρομῆς τότε ἐγράφη ὅτι καλλι-
γράφος τῶν δύο μουσικῶν βιβλίων τοῦ 
Πατρός Φιλοθέου μὲ τίτλο «Πνευματική 
κιθάρα» ἦταν ἡ Βρυαίνη Τομῆ, μοναχὴ 
τῆς Ἱ. Μ. Χριστοῦ τοῦ Δάσους . Νεό-
τερες ὅμως καὶ πιὸ ἐμπεριστατωμένες 
μελέτες, μᾶς ὁδηγοῦν στὸ συμπέρασμα 
ὅτι, τοὺς τόμους καλλιγράφησε ἡ τότε 
ἡγουμένη τῆς Ἱ. Μ. Χριστοῦ τοῦ Δάσους 
Παϊσία, ἑνῶ ἡ πρώτη ἀσχολεῖτο μόνο μὲ 
τὴν ἁγιογραφία ).   

Σήμερα λοιπόν παρουσιάζουμε ἔνα 
ἀπὸ τὰ τέσσερα χερουβικά  (αὐτό σὲ 
ἦχο Ἅγια σὲ ἀργό παπαδικό μέλος ) ποὺ 
συνέθεσε ὁ ὅσιος. Τὰ ἄλλα τρία εἶναι σὲ 
ἤχους Α΄, πλάγιο τοῦ Δ΄ καὶ Ἅγια ΔΙ, σὲ 
σύντομο παπαδικό μέλος.

Τὸ χερουβικό αὐτό κατατάσσεται στὰ 
ἀργά, ἀποτελούμενο ἀπὸ 168 μέτρα, καὶ 
προοριζόμενο προφανῶς γιὰ ἀρχιερα-
τικὲς ἤ πανηγυρικὲς γενικότερα θεῖες λει-
τουργίες. Ἡ σύνθεση δύο χερουβικῶν σ’ 
αὐτό τὸν  ἦχο δείχνει τὴν προτίμηση τοῦ 
ὁσίου. (Ὁ ἦχος Ἅγια ἐκ τοῦ Δι παρου-
σιάζει ἀρκετές δυσκολίες καὶ σπανίζει 
ἰδίως στὰ λειτουργικὰ . Ἐπίσης ἀπαιτεῖ 
σοβαρὲς γνώσεις τοῦ ἤχου στὶς ἐκφω-
νήσεις ὥστε νὰ μὴ διολισθήσει ὁ ἐκφω-
νών  πρὸς τὸν τρίτο ἦχο, ποὺ εἶναι πιὸ 
εὔληπτος). Ἀπὸ τὸ ἀπήχημα καὶ μόνον 
φαίνεται ἡ βαθιά γνώση τοῦ ὁσίου στὰ 
συστήματα τῶν ἤχων, χρησιμοποιώντας 
τὸ «κλιτόν» γιὰ νὰ προσδιορίσῃ τὸ γα 
δίεση, ὅταν ἡ μελωδία κινεῖται γύρω ἀπό 
τὸν Δι.(τὸ γα σὲ στάση εἶναι φυσικὸ). 
Ἀς μὲ συγχωρήσουν οἱ φίλοι ἀναγνώ-

στες ποὺ ἀναγκάζομαι νὰ μεταχειρίζομαι 
μουσικούς ὅρους, ἀλλά πρακτικά δὲν 
ὑπάρχει ἄλλος τρόπος γιὰ ἔνα τέτοιο 
ἐγχείρημα. 
Ἡ ὅλη σύνθεση βασίζεται στὴ γνήσια 

ἐκκλησιαστική μουσική παράδοση τῶν 
μεγάλων μουσουργῶν τῆς ὀρθοδόξου 
ἀνατολικῆς ἐκκλησίας «μηδόλως ἀφι-
στάμενος τῶν αἰωνίων ἐκείνων πρωτο-
τύπων». Δὲν καινοτομεῖ, γνωρίζοντας 
προφανώς ὅτι τέτοιες συνθέσεις συνήθως 
ἀποβάλλονται ἀπό τὸ σῶμα τῆς ἐκκλη-
σίας, ἀλλ’ ἀπεναντίας πιστεύει βαθιά ὅτι, 
οἱ συνθέσεις τῶν παλαιῶν σπουδαίων 
μελοποιῶν τῆς ἐκκλησίας εἶναι θεόπνευ-
στες. 

Κάνει χρήση τοῦ μαλακοῦ διατόνου 
(ὅλων τῶν τετάρτων ἤχων καθώς καὶ τοῦ 
πλαγίου τετάρτου ). Πολύ δεξιοτεχνικά 
ἐπίσης χρησιμοποιεῖ τὴν ἐλάσσονα  κλί-
μακα τοῦ Νη (ἦχος τέταρτος τοῦ σκλη-
ροῦ διατόνου ἀπό τὸν Νη, μὲ βου ὕφεση 
καὶ κε ὕφεση). Χρησιμοποιεῖ ἀκόμα 
τὸν τέταρτο τοῦ σκληροῦ διατόνου μὲ 
βάση τὸν Δι. Τὸ ἀποκορύφωμα ὅμως τῆς 
μελωδικῆς ἔκφρασης ἀποδίδεται μὲ τὴ 
χρήση τοῦ σκληροῦ χρωματικοῦ πλαγίου 
τοῦ δευτέρου μὲ βάση τὸν Δι. 

Χρησιμοποιεῖ περαιτέρω ἁλυσιδωτά 
μελωδικά σχήματα μὲ μία ἀβίαστη φυ-
σική ἐξέλιξη καὶ ἀπόλυτη συνοχὴ στὴ 
δομή, πάντα στὰ πλαίσια τῆς ζωντανῆς 
λειτουργικῆς πράξης. Ἡ συνοχή αὐτή 
εἶναι ποὺ κρατᾶ τὸν ἀκροατή σὲ πνευ-
ματική ἀνάταση καὶ τελικά ἕνωση τοῦ 
ἀνθρώπου μὲ τὸ θεῖο.

Προαπαιτούμενα γιὰ τὴν ἐκτέλεση τέ-
τοιων συνθέσεων μὲ ὑψηλές ἀπαιτήσεις.

Α) Καλή γνώση τῆς παρασημαντικῆς 
καὶ γνώση τῆς λειτουργίας κάθε ἤχου 
στὸν ὁποῖο μεταπίπτει ἡ μελωδία (ὑφε-
σοδιέσεις κ.λ.π.).

Β) Αὐξημένη αἰσθητική ἀντίληψη.
Γ) Ἐναλλαγή ἐντάσεως τοῦ ἤχου μὲ 

προτίμηση σὲ ἤρεμες καὶ κατανυκτικές 
φωνές. 

Δ) Προσευχητική διάθεση καὶ προσπά-
θεια ἀπόδοσης τῶν νοουμένων.

Ε) Ἀντιστοιχοῦσα στὸν ἤχο ἐκφώνηση 
τῶν ἱερέων χωρίς σπουδή καὶ διακοπή 
τοῦ μέλους. 

Ζ) Ἦθος καὶ ζῆλος γιὰ τὰ τελούμενα, 
ἀνάλογος τῶν μακαριστῶν Ἀρχιμαν-
δριτῶν:  Μάρκου Μανώλη καὶ βεβαίως 
τοῦ συνθέτου Φιλοθέου Ζερβάκου. 

Πόση ἀλήθεια ἁγιότητα ἐξέπεμπαν καὶ 
οἱ δύο ἐκεῖνοι ἐκκλησιαστικοί ἄνδρες, 
χωρίς νὰ προφέρουν οὔτε μία λέξη. Γι’ 
αὐτό καὶ ἅγιοι θεωροῦνται.
Ἀπό τὴν πλευρά μας, τὸ μόνο ποὺ 

μποροῦμε νὰ ὑποσχεθοῦμε, εἶναι νὰ 
προσπαθήσουμε νὰ παρουσιάσουμε τὸ 
συγκεκριμένο χερουβικό σὲ εὔλογο χρό-
νο ἀν μας τὸ ἐπιτρέψει ὁ ἅγιοςθεός.  

Εὔχομαι σὲ ὅλους καλά Χριστούγεννα 
καὶ ὅλοι μας νὰ ἔχουμε τὴν εὐλογία τῶν 
Ὁσίων πατέρων μας.

Μεταμόρφωση Ἀττικῆς 
3η  Δεκεμβρίου 2013

Ἐμμανουήλ Ἀντ. Χανιώτης 
Μουσικοδιδάσκαλος

Πρωτοψάλτης Ἱ. Ν. Ἁγίου Διονυσίου 
Διονύσου
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