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ΘΑΛΑΣΣΟΧΩΡΙΤΗΣ

Περιφερειακός Παροικίας  τ: 22840 24340  f: 22840 24705
e: gtelecom@otenet.gr w: www.telecomsystems.gr

Ταµειακή µηχανή για όλες τις χρήσεις.
• Χαρτοταινία: 1x57x50mm
• Ταχύτητα εκτύπωσης: 12 lines/sec.
• Μπαταρία: Backup για έκδοση περίπου 
500 αποδείξεων
• Περιφερειακά: Σύνδεση µε Ζυγαριά,
Barcode Scanner, σύνδεση µε Η/Υ
για λειτουργία της ταµειακής
ως φορολογικός εκτυπωτής
• Ευέλικτο πρωτόκολλο για σύνδεση
µε εµπορικές εφαρµογές

Ταµειακή µηχανή Elcom Euro-50TE Mini

Μνημόνιο και στην ασφάλεια!
Ούτε Αστυνομία έχουμε…

Ανακοίνωση
του συνδυασµού
από Γ. Λεβεντάκη

σελ. 13

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερεια-
κός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Σ/Μ Market In (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, 
Αρτόπολις, Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, Καφέ Λάζος (εφορία), Περίπτερο ΟΤΕ, 
Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Mini Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel, Μίνι 
μάρκετ Ν. Παντελαίος (Χαρίκλεια), Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini 
Market Μηνάς Καλακώνας, cafe «Cosa» ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, 
Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτο-
ποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη «Η παράδοση», 
Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: 
Αρτοποιείο Ραγκούση ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποι-
είο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή 
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-
ρινόπουλος, ΑΒ SHOP&GO, φούρνος «Δήμητρα» Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σου-
αρέ» ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ: ψητοπωλείο «Καναδός» 
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., 
Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 
Τ.Ρούσσου ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης Μαριάνος, 
Φούρνος Ραγκούση
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Η θέση μας

Γνώμη | Παραπολιτικά Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Στο δημοψήφισμα 
ψηφίζουμε: ΝΑΙ

Ψηφίζουμε ΝΑΙ: Στην καταδίκη της κυβερνητικής 
πολιτικής που έχει διαλύσει το εθνικό σύστημα υγεί-
ας και εξαθλιώνει τον λαό μας. 

 Ψηφίζουμε ΝΑΙ: Στην συνέχιση του αγώνα μας 
για δωρεάν παροχές υγείας σε όλους χωρίς περιο-
ρισμούς. 

Ψηφίζουμε ΝΑΙ: Για να διαμαρτυρηθούμε για 
την απαξίωση του Κέντρου Υγείας στην Πάρο με την 
απεργία και την γενική αποχή από όλες τα δραστηρι-
ότητες στις 26 Φλεβάρη. 

Αυτό το πλαίσιο, όπως το έχει προσδιορίσει το 
Συντονιστικό των φορέων, θα είναι το ουσιαστικό 
ερώτημα του δημοψηφίσματος της 16 Φεβρουαρίου. 
Είναι ανάγκη μέσα από την διαδικασία του δημοψηφί-
σματος να διατρανώσουν την αποφασιστικότητά τους 
οι Παριανοί και οι Αντιπαριώτες για την συνέχιση του 
αγώνα καταδικάζοντας την πολιτική που έχει δημι-
ουργήσει στρατιές ανεργίας, που έχει καταδικάσει 
στο να βάλουν λουκέτο εκατοντάδες μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και έχει οδηγήσει χιλιάδες συμπολίτες 
μας να είναι ανασφάλιστοι. Να καταδικάσει την πολι-
τική που έχει απαξιώσει το Κέντρο Υγείας της Πάρου. 

Είναι ανάγκη να δείξουμε την αποφασιστικότητα 
μας για να διεκδικήσουμε ολοκληρωμένη επάνδρω-
ση του Κ.Υ. και του ΕΚΑΒ στην Πάρο. Να διεκδική-
σουμε δωρεάν υγεία για όλους. 

Είναι ανάγκη όλοι οι εμπλεκόμενοι να περιφρου-
ρήσουν την διαδικασία του δημοψηφίσματος γιατί 
είμαστε ουσιαστικά σε προεκλογική περίοδο. Το δη-
μοψήφισμα δεν προσφέρεται για πολιτική, ιδιοτελή 
εκμετάλλευση από κανέναν. 

Ας φροντίσουμε, η αγανάκτηση όλων να γίνει φωνή 
διαμαρτυρίας και καταδίκης μέσα από το δημοψήφι-
σμα αυτό.   

Λαουτάρης

Καλά, το έλα να δεις έγινε την περασμένη Κυ-
ριακή, με τα ΑΕΚάκια της Πάρου. Ο Λούης, με τον 
Αλεξόπουλο, σαν άλλοι Κωνσταντίνοι Παλαιολό-
γοι, οδηγούσαν τις ορδές των κιτρινόμαυρων στο 
λιμάνι, για να εφορμήσουν στα τείχη της Νάξου, 
μέσω του «Blue Star» βεβαίως. Μιλάμε τώρα για 
συντονισμό. Τα έβλεπα τα ΑΕΚάκια από τον πεζό-
δρομο Εκατονταπυλιανής που έπινα καφέ και τα 
χαιρόμουν. Γιατί, όπως και να το κάνουμε θέλει 
καρδιά να ακολουθείς την ομάδα σου στα αλώ-
νια της Γ’ εθνικής, από εκεί που είχες μάθει στα 
σαλόνια της Ευρώπης. Αεκτζής μπορεί να μην εί-
μαι –αν και τρέφω πάντα μια ιδιαίτερη συμπάθεια 
για τις ομάδες που φορούν το δικέφαλο αετό του 
Βυζαντίου-, αλλά πώς να το κάνουμε τώρα. Θέλει 
καρδιά για να επιμένεις να βλέπεις την ομάδα σου 
σ’ αυτές τις κατηγορίες.

Ο Λούης λοιπόν, μαζί με πάρα-πάρα πολλούς 
άλλους Παριανούς Αεκτζήδες, εξέδραμαν στη 
Νάξο και το ωραίο 
είναι πως πανη-
γύριζαν στο τέλος, 
σαν μικρά παιδιά, 
που νίκησαν τον 
Πανναξιακό! Θυ-
μήθηκα τον εαυ-
τό μου όταν πριν 
λίγους μήνες πα-
νηγύριζα και εγώ 
σαν παλαβός που 
είχαμε ισοφαρίσει 
τον Πλατανιά, γιατί 
είχα πιστέψει στις 
αρχές του πρωτα-
θλήματος ότι είμα-
στε για φούντο στη 
Β’ Εθνική, τον Αλαφούζο μου μέσα! Είναι μεγάλη 
αρρώστια τελικά αυτή η μπάλα.

Μεταξύ μας τώρα, το μισό κόσμο των Παριανών 
Αεκτζήδων που πήγαν στη Νάξο να είχε το Συντο-
νιστικό την περασμένη Κυριακή, στη συγκέντρωσή 
του στον «Αρχίλοχο», και θα μιλούσαν για επανά-
σταση! Στη συνέχεια, οι της πλειοψηφίας, πήγαν 
για καφέ στο «Ρόδι», που είχα πάει και εγώ, για 
το μεσημεριανό καφέ. Άκουσα και έμαθα πολλά, 
αλλά δεσμεύομαι. Δεν μπορώ να σας πω τι έλεγαν 
και ποιους «έθαβαν». Πάντως με τόσο θάψιμο που 
έριξαν θα μπορούσαν άνετα να βγουν στην άλλη 
πλευρά της Γης!

Μεταξύ μας τώρα. Βρε σαν τι λείπει από την 
προεκλογική περίοδο, τι λείπει; Ποια λείπει… (Δεν 
τα λέω εγώ. Αυτοί της «Ενότητας» νταϊμέισον με 
ΚουΠεΠέ τα έλεγαν. Εγώ είμαι κλασικά με τη Λίλα 
στις… Περιφερειακές εκλογές, όπως το 2010!).

Άντε τώρα να σας πω και μυστικά. Γίνεται τρε-
λή προσπάθεια να δημιουργηθεί δημοτικός συν-

δυασμός που θα έχει προφίλ κεντροαριστερό και 
οικονομικό προφίλ Αρτέμη Σώρρα! Μιλάμε πως 
υπάρχει περίπτωση να διαβάσετε και εντός των 
προσεχών ημερών και ιδρυτικές διακηρύξεις (μα 
πως τα πετάω έτσι, πως τα πετάω το παλιόπαιδο).

Τες πα, αν γίνουν πραγματικότητα τα παραπάνω 
σενάρια –που είναι υπαρκτά- να δω στη συνέχεια 
πως θα με δουν στους καφενέδες κάποιοι παλιοί 
«συναγωνιστές».

Τώρα, και επειδή πλέον πέρασαν κάποια χρόνια, 
πρέπει να γράψουμε και μία μεγάλη αλήθεια. Το 
2010 τα είχα δώσει όλα προκειμένου να «θάψω» 
πολιτικά τον Κουντρομιχάλη. Η αλήθεια είναι ότι 
τότε –άσχετα αν δεν κατάφερε να κάνει συνδυα-
σμό- πως ο γείτονάς μου στα Μανιάτικα του Πει-
ραιά, αποτελούσε πραγματικό κίνδυνο για ό,τι 
θεωρούσα εγώ (Γρηγορία), ως εναλλακτική λύση 
απέναντι στο Βλαχοjohn. Ο Λιάκος –η αλήθεια 

είναι ότι έφαγε με-
γάλα και αναμενό-
μενα πουλήματα- 
δεν κατάφερε να 
φθάσει στην πηγή. 
Όμως ήταν αυτός, 
που έδωσε πραγ-
ματικά μεγάλη μάχη 
προκειμένου η δε-
ξιά στο νησί να έχει 
μία αληθινή αυτο-
διοικητική πρότα-
ση. Σημειώνω, πως 
ενάντια σε κάθε λο-
γική, ο Λιάκος, είχε 
μανουριάσει και με 
το συγχωρεμένο 

Καραγιαννιώτη, επειδή ο τελευταίος έκανε προε-
κλογικά εκπομπή μαζί μου. Ο Κουντρομιχάλης, δεν 
γνώριζε τη σχέση που είχα με το συγχωρεμένο και 
πόσο άστοχο ήταν να μιλήσει έτσι, στον κουρέλα 
ποδοσφαιρικά Χρηστάρα. (Ο Χρήστος με είχε πάρει 
«καπάκι» για να μου πει τι του είχε πει ο Λιάκος). 
Η υποψηφιότητα Λιάκουρα ήταν ποιοτικά πολύ 
σοβαρή και δεν έχει καμία σχέση με ό,τι θα πα-
ρουσιαστεί τις επόμενες μέρες ως αυτοδιοικητική 
πρόταση εκ δεξιών… Αν ο Κουντρομιχάλης έφθα-
σε με γραφεία μέσα στο λιμάνι της Παροικιάς και 
ένα «τσακ» πριν την κατάθεση συνδυασμού, όλοι 
όσοι ακουστούν στη συνέχεια, το πολύ-πολύ να 
φθάσουν σε τίποτα κεράσματα στους καφενέδες 
και σε καμία ανάρτηση στο Facebook

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Inside information
Οι κολοτούμπες από ρετάλια «επαναστατικού» 

δημοτικού συνδυασμού δεν έχουν τέλος. Έως το 
ΣΥΡΙΖΑ θα φθάσουν οι «επαγγελματίες» αντικο-
μουνιστές της Πάρου. Καλές κυβιστήσεις παιδιά, 
και καλό πρωτάθλημα Περιφερειακής Οδού Πα-
ροικιάς, με αίθουσα πολιτιστικού συλλόγου «Αρχί-
λοχος». Προσοχή, στη διασταύρωση Γκίκα.
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Τα «Δελφινάκια»
Ο διευθυντής του παιδικού σταθμού Αρχιλόχου, κ. Δημήτρης Γεωργιάδης, έστειλε 

στην εφημερίδα μας το παρακάτω ευχαριστήριο για τις εξετάσεις των παιδιών του 
σταθμού.

Το ευχαριστήριο έχει ως εξής:
«Τα παιδιά, οι γονείς και το προσωπικό του παιδικού σταθμού Τ.Κ. Αρχιλόχου, Δή-

μου Πάρου, αισθάνονται την ανάγκη να ευχαριστήσουν τον επιστημονικό διευθυντή 
του Κ.Υ. Πάρου κ. Παναρίτη Βασίλη, την οδοντίατρο κ. Κοκελίδου Ελισάβετ και την 
διοίκηση του Κέντρου Υγείας, για τον εξαμηνιαίο προληπτικό έλεγχο που έγινε, προ-
κειμένου να ελεγχθεί η καλή ανάπτυξη της στοματικής κοιλότητας των παιδιών του 
παιδικού σταθμού. 

Οι ενέργειες αυτές που γίνονται από δημόσιους φορείς σε συνεργασία με τις δι-
ευθύνσεις των δομών βοηθούν και κυρίως προλαμβάνουν καταστάσεις οι οποίες θα 
μπορούσαν να δημιουργήσουν προβλήματα στην ανάπτυξη των παιδιών, ενώ ταυ-
τόχρονα βοηθούν και το έργο των ανθρώπων που εργάζονται σε αυτές τις μονάδες 
αυξημένης φροντίδας, όπως είναι οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Στις δύσκολες εποχές που ζούμε έχουμε ανάγκη, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, 
τα στελέχη της δημόσιας υγείας και τις υπηρεσίες τους. Για άλλη μία φορά ένα μεγάλο 
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ από όλους εμάς».

Χιονάτη
Μια διαφορετική, ασπρόμαυρη και χωρίς δι-

αλόγους, εκδοχή του γνωστού παραμυθιού της 
Χιονάτης (Blancanieves), από την Ισπανία, προ-
βάλλουν οι κινηματογραφικές λέσχες του πολι-
τιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος» και «Νηρέας».

Η πρώτη προβολή θα γίνει στην Παροικιά, 
την Παρασκευή 31/1 στις 20:45 και η δεύτερη 
στη Νάουσα, στις 19:30. Και οι δύο προβολές 
θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες των παραπάνω συλλόγων.

Η ταινία είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία του Πάμπλο Μπέργκερ και πρωταγωνι-
στούν οι: Μαριμπέλ Βερντού, Ντανιέλ Χιμένεζ Κάτσο, Άντζελα Μολίνα και Μακαρένα 
Γκαρσία. Η ταινία τιμήθηκε πέρσι μεταξύ άλλων με 10 βραβεία Γκόγια.

Η υπόθεση ξεκινά στη Σεβίλη του 1920 με την κόρη ενός διάσημου ταυρομάχου ο 
οποίος έχει μείνει ανάπηρος και υποφέρει στα χέρια της μητριάς της. Όταν η τελευταία 
βάζει να τη δολοφονήσουν, εκείνη θα καταφέρει να ξεφύγει και να βρει καταφύγιο 
στην παρέα επτά νάνων/ταυρομάχων.

Πέρασαν 50 χρόνια…

Συγκίνηση επικρατούσε την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2014, στην αίθουσα «Σκαλκό-
τα», του Μεγάρου Μουσικής, κατά την διάρκεια τιμητικής εκδήλωσης  για τον Ηλία Χ. 
Παπαδημητρακόπουλο, με αφορμή την συμπλήρωση 50 ετών από την εμφάνισή του 
στα Ελληνικά γράμματα και 40 χρόνια από την πρώτη δημοσίευση διηγημάτων του. 

Πριν δύο χρόνια η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. αναγνωρίζοντας το έργο του συγγραφέα που μας 
έχει παραδώσει 70 περίπου μικρά αριστουργήματα τίμησε στο θέατρο Λευκών τον 
χαμηλών τόνων Ηλία, τον δικό μας Ηλία, αφού τον περισσότερο χρόνο ζει στην Πάρο, 
παρουσία πλήθους κόσμου και δύο εξαίρετων  ηθοποιών μεγάλων θαυμαστών του 
έργου του, του Στέλιου Μάινα και της Αλεξάνδρας Σακελαροπούλου. 

Οι ίδιοι άνθρωποι μαζί με την κριτικό λογοτεχνίας Ελισάβετ Κοτζιά και τον Γιάννη 
Μπασκόζο, διευθυντή του ηλεκτρονικού περιοδικού «Αναγνώστης», διάβασαν, σχο-
λίασαν και εξήραν τα μοναδικά συστατικά των μικρών λιτών, απέριττων, κειμένων του 
διηγηματογράφου. Η βραδιά ξεκίνησε με αποσπάσματα από την ταινία του Λευτέρη 
Ξανθόπουλου, «Σπίτι δίπλα στην θάλασσα», όπου αναφέρεται στον Πύργο Ηλείας, τον 
τόπο καταγωγής του και μας ξεναγεί στο κτήμα του στην Πάρο, όπου ζει από το 1980 
μαζί με την σύζυγό του Νιόβη. Η βραδιά συνέχισε με ερωτήσεις του Γ. Μπασκόζου, 
δίνοντας την ευκαιρία στον Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλο, ανάμεσα σε άλλα να εκ-
φράσει την αγάπη του για τη φύση γενικότερα και ειδικά της  Πάρου, αναφερόμενος 
στην κοινή προσπάθεια του με τον Δήμο  Πάρου για τη διάσωση και φροντίδα ενός 
αιωνόβιου κέδρου που βρίσκεται κοντά στο κτήμα του. Ο συγγραφέας αναφέρθηκε 
στα παιδικά του χρόνια, στο πως συνδύασε το επάγγελμα του στρατιωτικού γιατρού 
με το γράψιμο, για το παρατσούκλι του «Ιατροφιλόσοφος» και γενικά για τα βήματά 
του στην πορεία της ζωής του. 

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν, εκ μέρους του Δήμου Πάρου η Πρόεδρος της 
ΚΔΕΠΑΠ, κ. Άννα Κάγκανη – Κορτιάνου, πολλοί φίλοι από την Πάρο, «μισό βαπόρι 
έχει έρθει» όπως χαρακτηριστικά είπε γελώντας ο διηγηματογράφος, καθώς και πλή-
θος ανθρώπων της τέχνης και των γραμμάτων.

Αλλαγές στις Πανελλαδικές
Αλλαγές πρό-

κειται να υπάρ-
ξουν στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις 
μετά την αποστο-
λή των σχετικών 
εγκυκλίων προς 
τα Λύκεια όλης 
της χώρας, από 
το υπουργείο 
παιδείας και θρη-
σκευμάτων.

Συγκεκριμένα, 
οι φετινοί τελειό-
φοιτοι θα έχουν 
μία και μοναδική 
ευκαιρία να ξανα-
χρησιμοποιήσουν 
τη βαθμολογία 
τους στις πανελ-
λαδικές εξετάσεις για να εισαχθούν στα Α.Ε.Ι. Δικαίωμα να διεκδικήσουν το 10% των 
θέσεων στην Ανώτατη Εκπαίδευση, με τη βαθμολογία που θα συγκεντρώσουν στις 
εξετάσεις του ερχόμενου Μαΐου-Ιουνίου, θα έχουν μόνο την επόμενη χρονιά, στις 
πανελλαδικές εξετάσεις του 2015.

Από το 2016 και μετά, όσοι εκ των φετινών τελειοφοίτων θελήσουν να είναι ξανά 
υποψήφιοι θα πρέπει να περάσουν εκ νέου τη δοκιμασία των πανελλαδικών εξετά-
σεων. Φέτος, με τη διαδικασία του 10% μπορούν να είναι υποψήφιοι μόνο οι περσινοί 
εξετασθέντες. Ακόμα, μία από τις δημοφιλέστερες ομάδες σχολών -οι Αστυνομικές- 
δεν θα συμπεριλαμβάνονται στο φετινό μηχανογραφικό δελτίο. Όπως αναφέρεται στη 
σχετική εγκύκλιο, δεν θα υπάρχει πλέον επιλογή προτίμησης από πολίτες, των Σχο-
λών Αστυφυλάκων και Αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. Η Σχολή Αξιωματικών θα υπάρχει 
ως επιλογή, μόνο για τους υπηρετούντες αστυνομικούς, που θα πάρουν μέρος στις 
πανελλαδικές εξετάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του «Ε.Τ.» δεν αποκλείε-
ται- μετά από συμφωνία με την Τρόικα- να «ξεκλειδωθεί» τελικά η επιλογή των Αστυ-
νομικών Σχολών, αλλά μόνο για όσους μπορούν να περιμένουν να εισαχθούν δύο 
χρόνια μετά, όπως έγινε με τους περσινούς επιτυχόντες, οι οποίοι θα εγγραφούν στις 
Αστυνομικές Σχολές του χρόνου.
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Έγκριση προγράμματος για 
τα αδέσποτα ζώα στην Πάρο

Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, σε συνεδρίασή του αποφάσισε ομόφωνα για τον 
τρόπο διαχείρισης των αδέσποτων ζώων του νησιού μας.

Την εισήγηση για το πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων έκανε ο αντιδήμαρ-
χος, κ. Παν. Κουτσουράκης.

Ο κ. Κουτσουράκης στην εισήγησή του τόνισε: «[…] Σύμφωνα με τον νόμο 3852/2010 
(άρθρο 83 παρ2) στις αρμοδιότητες των δήμων είναι και η περισυλλογή και εν γένει 
η μέριμνα για τα αδέσποτα ζώα, υποχρεώσεις τις οποίες ο δήμος αναλαμβάνει χωρίς 
ωστόσο μέχρι σήμερα να συνοδεύονται από αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις. 

Αρμοδιότητες δε, που έπρεπε να μεταβιβασθούν από 1-1-2013 μένουν σε εκκρεμό-
τητα με αποτέλεσμα να μη διαθέτει ο δήμος το εξειδικευμένο προσωπικό (κτηνίατρο) 
που θα μεταφερόταν  από την περιφερειακή ενότητα. Με τον νέο νόμο 4039/2012 
ορίζεται το νομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να τηρείται για τη διαχείριση των αδέσπο-
των και δεσποζόμενων ζώων, καθώς και τις δράσεις που οφείλει ο δήμος να πράξει 
και συγκεκριμένα στο άρθρο 9 περιγράφεται η περισυλλογή και διαχείριση των αδέ-
σποτων ζώων συντροφιάς. Ο νέος 
νόμος διαφέρει από τον προηγούμε-
νο και δεν αποσκοπεί στην ασυλο-
ποίηση των ζώων με τη δημιουργία 
και λειτουργία καταφυγίων, παρά 
δίνει έμφαση στη λειτουργία δημο-
τικών κτηνιατρείων σε ιδιόκτητους 
ή μισθωμένους ή παραχωρημένους 
από το δημόσιο χώρους, στόχο τον 
οποίο ο δήμος θα πρέπει να επιδι-
ώξει. Οι φιλόζωοι εθελοντές Πάρου 
και ο σύλλογος προστασίας ζώων 
paws, που οφείλουμε πιστεύω να 
ευχαριστήσουμε και πάλι για την με-
γάλη προσφορά τους στο πρόγραμμα 
διαχείρισης των αδέσποτων ζώων, 
συνέβαλαν με τις παρατηρήσεις των 
στην σύνταξη της απαραίτητης τεχνι-
κής μελέτης προκειμένου ο δήμος 
να προβεί στην ανάθεση παροχής 
υπηρεσιών απαραίτητες για το πρό-
γραμμα διαχείρισης των αδέσποτων 
ζώων. Στη σχετική μελέτη αναφέρο-
νται οι λεπτομέρειες του προγράμ-
ματος και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου που έγινε βάσει των τιμών που 
προσέφεραν οι δύο ιδιώτες κτηνίατροι. Με βάση τα παραπάνω προτείνω ο Δήμος να 
προχωρήσει σε σύμβαση ανάθεσης εργασιών με απ’ ευθείας ανάθεση στους δύο ιδι-
ώτες κτηνίατρους και να εξουσιοδοτηθεί ο δήμαρχος για την υπογραφή των σχετικών 
συμβάσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σας γνωρίζω δε ότι έχει εγγραφή 
στον προϋπολογισμό έτους 2013 δαπάνη για το πρόγραμμα αδέσποτων σκύλων».

Το πρόγραμμα
Σύμφωνα με την εργασία για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων (σήμανση, καταγρα-

φή, εμβολιασμός στείρωση) αναφέρεται: «[…] με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η 
ανάθεση της παροχής υπηρεσιών σε κτηνίατρο, για την διαχείριση της παρουσίας των 
αδέσποτων ζώων στους κοινόχρηστους χώρους του δήμου. 

Το έργο αυτό με τις εργασίες στείρωσης και λοιπών επεμβάσεων θα συμβάλει ση-
μαντικά στον έλεγχο του πληθυσμού τους και στην προστασία της δημόσιας υγείας. 
Στόχος είναι η προστασία των αδέσποτων ζώων όχι με την ασυλοποιησή τους που 
απαγορεύεται άλλωστε και από τον νόμο, αλλά με την σταθεροποίηση του αριθμού 
τους έχοντας ως βασικούς άξονες την περισυλλογή την σήμανση την καταγραφή τον 
εμβολιασμό την στείρωση την αποπαρασίτωση την περίθαλψη και τέλος την υιοθεσία 
ή επανατοποθέτηση τους στο περιβάλλον που βρέθηκαν με τους περιορισμούς που 
αναφέρονται στο άρθρο (…)».

Ακόμα, για το έργο διαχείρισης των δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων περιλαμ-
βάνονται και τα παρακάτω:

- Περισυλλογή και επιλογή των ζώων που θα γίνεται με ευθύνη του δήμου σε συ-
νεργασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις του νησιού. 

- Σήμανση (σκύλων) και καταγραφή των αδέσποτων ζώων που θα πραγματοποι-
είται στους χώρους που θα οδηγούνται για εφαρμογή του προγράμματος στείρωσης  
εμβολιασμού κλπ.

- Υποχρέωση του κτηνιάτρου να προσκομίζει στο δήμο έγκαιρα όλα τα στοιχεία 
του ζώου (είδος ζώου, φυλή, φύλο, χρώμα, μέγεθος, ηλικία, φωτογραφία του ζώου, 
ημερομηνία περισυλλογής, ημερομηνία στείρωσης, ημερομηνία εμβολιασμού), ώστε 
ο δήμος να τα καταγράφει στα αρχεία που θα καταρτίσει για τον σκοπό αυτό.

- Υποχρέωση του κτηνιάτρου για την καταγραφή τους στην διαδικτυακή ηλεκτρονι-
κή βάση του υπουργείου.

- Τα σκυλιά προτείνεται να φοράνε περιλαίμιο με κονκάρδα του δήμου που θα γρά-
φει «εμβολιασμένο-στειρωμένο», ενώ στις γάτες σύμφωνα με την καθιερωμένη πρα-
κτική θα κόβεται το άνω τμήμα του αυτιού. 

Στείρωση - εμβολιασμός
- Η στείρωση αποτελεί κτηνιατρική πράξη, που διενεργείται από κτηνίατρο που 

ασκεί νόμιμα το κτηνιατρικό επάγγελμα απαιτεί την χρήση αναισθητικών και χειρουρ-
γική μέθοδο που επιλέγεται από αυτόν. Τα αδέσποτα ζώα θηλυκά και αρσενικά θα 
στειρώνονται Τα θηλυκά στειρώνονται κατά προτεραιότητα Τα ζώα θα παραμένουν 
στο κτηνιατρείο ή στο χώρο που έχει προεπιλεγεί το απαραίτητο χρονικό διάστημα 
για την αποπαρασίτωσή των και την στείρωση μέχρι την αποθεραπεία τους χωρίς επί 
πλέον χρέωση.  

- Ο εμβολιασμός θα γίνεται πριν την επανένταξη ή την υιοθεσία. 
Σημειώνουμε ότι στον προϋπολογισμό του 2013 έχει εγγραφεί ποσό 10.000 ευρώ 

για τις παραπάνω δράσεις, σύμφωνα πάντοτε με τις υποδείξεις του δήμου και τις 
συνεργαζόμενες με αυτόν φιλοζωικές ενώσεις. 

Το πρόγραμμα για τα αδέσποτα
Η περισυλλογή και η επιλογή των ζώων θα γίνεται με ευθύνη του δήμου σε συνερ-

γασία με τις φιλοζωικές οργανώσεις του νησιού.
Το πρόγραμμα στειρώσεων αφορά αδέσποτους σκύλους και γάτες που διαβιούν 

στους δρόμους, στις κατοικημένες περιοχές, αλλά και στα χωράφια στις αγροτικές 
περιοχές. Οι γάτες θα πρέπει να στει-
ρώνονται, να εμβολιάζονται και να 
αποπαρασιτώνονται κατά περίπτω-
ση, να επανατοποθετούνται στο χώρο 
που βρέθηκαν και να προωθούνται 
για υιοθεσία. Τα σκυλιά πρέπει να 
αποπαρασιτώνονται, να εμβολιάζο-
νται, να στειρώνονται, να σημαίνο-
νται ηλεκτρονικά (microchip) και να 
προωθούνται για υιοθεσία ή να επα-
νεντάσσονται στο φυσικό τους περι-
βάλλον, στο χώρο που βρέθηκαν αν 
δεν κινδυνεύει η ζωή τους. Για κάθε 
αδέσποτο σκύλο που περισυλλέγεται 
θα υπάρχει καρτέλα στο Δήμο –σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία- η οποία θα 
περιλαμβάνει φωτογραφία του ζώου 
και θα αναγράφεται το φύλο, ή φυλή, 
το μέγεθος, ο αριθμός ηλεκτρονικής 
σήμανσης και η ονομασία της περιο-
χής περισυλλογής, η ημερομηνία και 
το είδος εμβολιασμού, η αντιπαρασι-
τική αγωγή, η ημερομηνία. 

Αντίστοιχα για τις γάτες θα πρέπει να κρατείται αρχείο πόσες στειρώθηκαν, αν εμ-
βολιάστηκαν, χρώμα φύλο ή φυλή και από ποια περιοχή έγινε η περισυλλογή. 

Ενημέρωση δημοτών 
Στο πλαίσιο της προαγωγής της ζωοφιλίας ο Δήμος Πάρου, σε συνεργασία με φι-

λοζωικά σωματεία θα ενημερώσει τους δημότες για το πρόγραμμα αδέσποτων του 
δήμου. 

Ο Δήμος θα ενημερώνει για το πρόγραμμα το οποίο θα έχει ως αποτέλεσμα τα 
αδέσποτα να είναι υγιή και στειρωμένα και εμβολιασμένα. Θα ανακοινώσει τηλεφω-
νική γραμμή για να επικοινωνούν οι δημότες που επιθυμούν να συνεργαστούν και να 
στειρώνουν τα αδέσποτα της γειτονιάς ή της περιοχής τους. Θα καλεί τους δημότες 
να δείχνουν τον ανάλογο σεβασμό και να μάθουν να συμβιώνουν με τα αδέσποτα. Θα 
καλεί τους δημότες να μην προβάλουν παράνομα αιτήματα για εγκλεισμό, ασυλοποί-
ηση ή εξαφάνιση των αδέσποτων. 

Σημειώνουμε, ότι ο νόμος 4039/2012 για την προστασία των δεσποζόμενων και 
αδέσποτων ζώων σε καταφύγια, ορίζει ότι τα ζώα μετά την στείρωση και ηλεκτρονική 
ταυτοποίηση επανεντάσσονται στο περιβάλλον που βρέθηκαν. 

Επίσης, από το δήμο θα γίνει ενημέρωση ότι η κακοποίηση και ο δηλητηριασμός 
(φόλες) τιμωρούνται αυστηρά από το νόμο. Θα επισημανθεί στους δημότες να μη 
μεταφέρουν τα αδέσποτα κυρίως γάτες της περιοχής τους ή της γειτονιάς τους σε 
άλλες περιοχές, αλλά να επικοινωνούν με το δήμο για τη στείρωση και την περίθαλψή 
τους στο πλαίσιο του προγράμματος. Θα γίνεται σαφές στους δημότες ότι τα αδέσποτα 
δεν «φυτρώνουν», αλλά δημιουργούνται από τους ίδιους τους ανθρώπους και τις 
ανεξέλεγκτες γέννες δεσποζόμενων ζώων και θα τους καλεί να αποβάλουν προκα-
ταλήψεις και να τους γίνει συνείδηση η στείρωση των ζώων συντροφιάς σκύλων και 
γατών. 

Σε ό,τι αφορά τα κυνηγόσκυλα-αλυσοδεμένα-ποιμενικά, επισημαίνεται ότι στο νησί 
τα αδέσποτα δημιουργούνται κυρίως από τις εγκαταλείψεις κυνηγόσκυλων και από 
τις ανεξέλεγκτες γέννες των αλυσοδεμένων και εγκαταλελειμμένων σχεδόν σκυλιών 
που είναι για φύλαξη του κοπαδιού ή του χωραφιού. Ο έλεγχος των γεννήσεων των 
ζώων αυτών αποτελεί ένα πολύ σημαντικό ζήτημα διότι το φαινόμενο των εγκαταλε-
λειμμένων κουταβιών αλλά και ενήλικων σκύλων αυξάνει τον αριθμό των αδέσπο-
των και προς την κατεύθυνση αυτή οφείλουμε να συνεργαστούμε όλοι, φιλοζωικές 
οργανώσεις και φορείς.



Αποκτήστε ολοκληρωµένη

προβολή της επιχείρησής σας,

αξιοποιήστε τις

προσφορές µας

και ανοίξτε

παράθυρο επικοινωνίας
µε όσους ζουν αλλά και όσους

ονειρεύονται

τις διακοπές τους στην Πάρο!

www.paros-vacations.com

Ρωτήστε µας για τα συνδυαστικά πακέτα προβολής

στο                                           & το                                      

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη) | τ: 22840 28025 & 53555 | e: info@smileweb.gr
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Ευχαριστήριο προς ΚΔΕΠΑΠ
Η οικογένεια του ΑΟ ΠΑΡΟΥ, θέλει να ευχαριστήσει δημόσια την ΚΔΕΠΑΠ και τους 

υπαλλήλους της για την στήριξη τους, όποτε αυτό ζητηθεί. 
Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αθλητική επιτροπή και τα μέλη της, για τον ίδιο 

ακριβώς λόγο. Τους ευχόμαστε καλή χρονιά με υγεία και πάντα να είναι κοντά μας 
στην δύσκολη προσπάθεια!

Χαιρετισμός Μ. Γλέζου
Ο βουλευτής επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και 

πρώην δημοτικός σύμβουλος Πάρου, με το 
συνδυασμό της Κίνησης Ενεργών Πολιτών, 
έστειλε τον παρακάτω χαιρετισμό στην ιδρυτική 
συνάντηση της ΚΕΠ-ΟΣΑ.

Ο χαιρετισμός του κ. Μ. Γλέζου είχε ως εξής:
«Συμπατριώτισσες και συμπατριώτες, φίλες 

και φίλοι.
Η σημερινή σας συνέλευση είναι ένα μήνυμα 

ελπίδας. Σε μια εποχή που ο Ελληνικός λαός δο-
κιμάζεται και υποφέρει από μια απάνθρωπη πο-

λιτική, η απόφαση να αντιστρέψετε το κλίμα στο νησί είναι ιστορική.
Όπως ιστορική ήταν και η πορεία που ξεκινήσαμε, μαζί με αρκετούς από εσάς πριν 

τέσσερα χρόνια με την δημιουργία της δημοτικής παράταξης της ΚΕΠ. Πριν τέσσερα 
χρόνια καταφέραμε μέσα σε απίστευτες αντιξοότητες να δηλώσουμε την ισχυρή μας 
παρουσία στα δημοτικά δρώμενα της Πάρου. Εμείς τηρήσαμε τις δεσμεύσεις μας στο 
ακέραιο και τις κάναμε πράξη. Αυτή τη φορά, πιο έμπειροι, πιο αποφασισμένοι, πιο 
πολλοί, πιο δυνατοί, πιο ενωμένοι, έχουμε, έχετε, ένα και μόνο στόχο.

Να δώσουμε, να δώσετε, στον Παριανό λαό τη δυνατότητα να διοικήσει τον δήμο 
του. Γιατί εμείς δεν θέλουμε να διοικήσουμε τον Δήμο. Θέλουμε να φέρουμε στην 
διοίκηση του Δήμο ΟΛΟ το λαό της Πάρου. Ώστε η ετεροδιοίκηση να γίνει πραγματική 
αυτοδιοίκηση. Όλος ο Ελληνικός λαός είναι έτοιμος να αλλάξει τα πράγματα στη χώρα 
μας.

Να απαλλαγεί από όλους αυτούς που είτε με την ενεργή τους παρουσία, είτε με την 
σιωπή τους σε στιγμές που θα έπρεπε να υψώσουν το παράστημα τους, δίπλα στον 
λαό, επέτρεψαν την λεηλασία αυτής της χώρας. Οι αυτοδιοικητικές εκλογές του 2014 
είναι το πρώτο μεγάλο βήμα αυτής της ανατροπής.

Χαιρετίζω την προσπάθεια σας και θα είμαι πάντα στο πλάι σας».

Προσλήψεις μέσω Ο.Α.Ε.Δ.
Σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης του ΟΑΕΔ, στο πλαίσιο της πράξης 

«Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα, σε 
επιβλέποντες φορείς για 27.948 θέσεις πλήρους απασχόλησης», και τα συστατικά ση-
μειώματα θέσης εργασίας, προσελήφθησαν στο Δήμο Πάρουμε σύμβαση εργασίας 
ορισμένου χρόνου οι παρακάτω:

1. Γεωργούσης Ιωάννης του Χρήστου, (Π.Ε. Διοικητικών).
2. Διακοσταυριανού Παντίμη του Αθανασίου, (Δ.Ε. Βοηθών Βρεφοκόμων), έως 
31/5/2014).
3. Ζουμή Ελένη του Αθανασίου, (Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικών), έως 31/5/2014.
4. Κιουρτσόγλου Μάρκος του Κυριάκου, (Δ.Ε. Διοικητικού), έως 15/6/2014.
5. Μαυροειδής Κωνσταντίνος του Γεωργίου, (Τ.Ε. Πληροφορικής) έως 31/5/2014.
6. Πετροπούλου Μαριάνθη του Ζαχαρία, (Δ.Ε. Βοηθών Βρεφοκόμων), έως 31/5/2014.
7. Σκανδάλη Βρυσηίς του Γεωργίου, (Π.Ε. Οικονομικού), έως 31/5/2014.
8. Τρουμπούκη Ελπίδα του Αθανασίου, (Τ.Ε. Διοίκησης Επιχειρήσεων), έως 
31/5/2014.
9. Χανιώτη Μαριέττα του Ιωάννη, (Τ.Ε. Διοικητικού), έως 31/5/2014.

Ανεξέλεγκτη σαβούρα 
Ολοένα και πιο έντονο είναι 

το πρόβλημα στα πάρκινγκ 
της Πάρου με τα εγκαταλε-
λειμμένα αυτοκίνητα, αλλά 
και με την ανεξέλεγκτη κατά-
σταση που επικρατεί σ’ αυ-
τούς τους χώρους.

Έτσι, στα περισσότερα πάρ-
κινγκ του νησιού μας υπάρ-
χουν αυτοκίνητα που έχουν 
εγκαταλειφτεί και αυτά είναι 
πλέον εστία μόλυνσης. 

Σε μερικά εγκαταλελειμ-
μένα αυτοκίνητα έχει γίνει 
λεηλασία (για ό,τι θα μπο-
ρούσε να φανεί χρήσιμο), 

άλλα έχουν πέσει «θύματα» βανδαλισμού (σπασμένα τζάμια, φανάρια κλπ), ενώ άλλα 
είναι φανερό πως έχουν χρησιμοποιηθεί για διάφορες άλλες άνομες πράξεις. Στα πα-
ραπάνω αυτοκίνητα είναι ολοφάνερο πως βρίσκουν καταφύγιο και αδέσποτα ζώα, 
ενώ κάποια από αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί και για τη σωματική ανάγκη περαστι-
κών… Η όλη εικόνα εκτός του πολύ άσχημου θεάματος που παρουσιάζει ενέχει και 
κινδύνους, αφού τα παρατημένα αυτοκίνητα είναι εστίες μόλυνσης. Το ζήτημα, που 
παρουσιάζεται από την εφημερίδα μας, αλλά και κατά καιρούς έχει παρουσιαστεί από 
πολίτες και έχει αναφερθεί από συμπολίτες μας, «σκοντάφτει» από πλευράς των υπη-
ρεσιών καθαριότητας του Δήμου σε νομικά ζητήματα και τη διαδικασία που πρέπει να 
ακολουθηθεί. Επειδή όμως προέχει η δημόσια υγεία πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος 
ώστε να απομακρυνθούν (αυτοκίνητα) το συντομότερο.

Επίσης, στα πάρκινγκ που υπάρχουν και κάδοι απορριμμάτων πετάγονται σχεδόν 
καθημερινά και υλικά (κλαδιά, κομμένα χόρτα, έπιπλα), που δεν έχουν καμία σχέση 
με το σκοπό που είναι εκεί τοποθετημένοι οι κάδοι. Θυμίζουμε ότι υπάρχει κανονι-
σμός καθαριότητας και όλοι όσοι θέλουν να πετάξουν αδρανή υλικά, έπιπλα κλπ, πρέ-
πει να έρχονται σε συνεννόηση με τις υπηρεσίες του Δήμου, τηλεφωνώντας 
στους αριθμούς: 1562 ή 22843-60166.

Τέλος, παραθέτουμε το δεκάλογο του Δήμου Πάρου, ώστε το νησί μας να συνεχίσει 
να είναι καθαρό και νοικοκυρεμένο:

«1. Συσκευάζω τα απορρίμματα σε βιοδιασπόμενους σάκους τους οποίους πρέπει, 
λίγο πριν την διέλευση του απορριμματοφόρου, να τοποθετώ μέσα στον κάδο που έχει 
τοποθετήσει ο Δήμος.

2. Για λόγους αισθητικής και της δημόσιας υγείας δεν  τοποθετώ τους πλαστικούς 
σάκους σκουπιδιών έξω από τους κάδους, μπροστά από ξένη ιδιοκτησία και δεν τους 
κρεμάω σε δέντρα ή κολώνες.

3. Διαχωρίζω από τα συνήθη απορρίμματα τα χαρτοκιβώτια (ελαχιστοποιώ τον όγκο 
τους και τα περιδένω) και  αυτά που είναι από χαρτί, γυαλί, πλαστικό, TETRAPAK, 
αλουμίνιο και λοιπά μεταλλικά αντικείμενα και τα τοποθετώ στους αντίστοιχους ΜΠΛΕ 
κάδους που έχει τοποθετήσει ο Δήμος για τα ανακυκλώσιμα υλικά, χωρίς να περιδέσω 
την πλαστική σακούλα.

4. Διατηρώ καθαρό το οικόπεδο μου από απορρίμματα και προβαίνω στην αποψί-
λωση του οπωσδήποτε πριν από τη θερινή περίοδο για λόγους πυρασφάλειας.

5. Τα υπολείμματα κηπουρικών εργασιών (κλαδιά, φύλλα, γκαζόν κλπ) οφείλω να τα 
απομακρύνω με δική μου αποκλειστική ευθύνη από τα όρια της ιδιοκτησίας μου και 
να τα μεταφέρω στο Χ.Υ.Τ.Α. και όχι δίπλα στους κάδους απορριμμάτων.

6. Τα μπάζα και τα άλλα αδρανή υλικά που προέρχονται από οικοδομικές εργασίες τα  
μεταφέρω επίσης με δική μου ευθύνη και δαπάνη στο Χ.Υ.Τ.Α..

7.- Τον κοινόχρηστο χώρο που χρησιμοποιώ για την επιχείρηση μου, κατόπιν άδειας,  
οφείλω να τον διατηρώ καθαρό με δικά μου μέσα. Επίσης, οφείλω να διατηρώ καθαρό 
και ασπρισμένο το πλακόστρωτο έμπροσθεν της οικίας μου ή του καταστήματος μου.

8. Δεν ρυπαίνω το περιβάλλον ρίχνοντας φέιγ-βολάν και δεν επικολλώ αφίσες ούτε 
τοποθετώ αεροπανό στις κολώνες των οργανισμών κοινής ωφελείας (ΔΕΗ-ΟΤΕ κλπ),  
στα δένδρα, στους κάδους απορριμμάτων και γενικά στους χώρους που απαγορεύεται 
η αφισοκόλληση.

9. Δεν παρκάρω το αυτοκίνητο μου δίπλα σε κάδους απορριμμάτων για να μην 
εμποδίζω  την ομαλή αποκομιδή των απορριμμάτων και δεν εγκαταλείπω το παλαιό 
όχημά μου σε κοινόχρηστο χώρο ή ιδιωτικό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκα-
τάθεση  του ιδιοκτήτη του. 

10. Απορρίπτω στους ειδικούς κάδους που υπάρχουν σε όλα τα δημοτικά καταστή-
ματα και στα ΚΕΠ τις άχρηστες μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και τις 
ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες).

Για τις άχρηστες οικιακές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και για τα παλαιά 
ογκώδη απορρίμματα (έπιπλα – στρώματα κλπ) καλώ το 1562 ή το 22843-60166 και 
μετά την ενημέρωση μου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου τα βγάζω μπροστά 
από την οικία μου το πρωινό της ημέρας που θα περάσει το όχημα του Δήμου.

Όλα τα παραπάνω συμπεριλαμβάνονται στον Κανονισμό Καθαριότητας  ο οποίος 
εγκρίθηκε ομόφωνα με την υπ’ αριθ. 287/2009 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
του Δήμου Πάρου, στον οποίο προβλέπονται αυστηρά πρόστιμα για τους παραβάτες».
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Η πίτα
στην Αγκαιριά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας της Τοπικής Κοινότητας Αγκαιριάς και 
του τοπικού πολιτιστικού συλλόγου, στο πολιτιστικό κέ-
ντρο Αγκαιριάς, την Κυριακή 26 Ιανουαρίου. 

Η αίθουσα γέμισε από κόσμο και πλούσια κεράσμα-
τα και καφές προσφέρθηκαν στους παραβρισκόμενους 
από τα μέλη του συλλόγου και της κοινότητας. 

Η εκδήλωση  ξεκίνησε με ένα σύντομο απολογισμό 
της χρονιάς που πέρασε από τον πρόεδρο της Τοπικής 
Κοινότητας, κ. Ανδρέα Κουταλίδη, χαιρετισμό από το 
Δήμαρχο Πάρου, κ. Χρήστο Βλαχογιάννη ενώ απολογι-
σμό πεπραγμένων του πολιτιστικού συλλόγου έκανε η 
πρόεδρος κ. Ευαγγελία Σκιαδά. Ενημέρωση για τις δρα-
στηριότητες του συλλόγου έκαναν οι: Κατερίνα Νίκα για 
το χορευτικό και o Δημήτρης Καλανδράνης για το πρω-
τάθλημα πινγκ πονγκ. Οι δύο τυχεροί που κέρδισαν τα 
«φλουριά» ήταν οι: Γιάννης Σκανδάλης και Αντώνης Κο-
νταράτος. Στη συνέχεια της εκδήλωσης ο ιερέας Θωμάς 
Κυδωνιεύς, τίμησε τον τυχερό, Πέτρο Σάμιο, ο οποίος 
έπιασε τον σταυρό την ημέρα των Θεοφανίων. 

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ο Δήμαρχος του νη-
σιού κ. Χρ. Βλαχογιάννης, οι Δημοτικοί σύμβουλοι κ. 
Μαρία Χανιώτη, και κ. Παντ. Ρούσσος, ο Πρόεδρος της 
Τοπ. Κοινοτήτας Λευκώ,ν κ. Απόστ. Παντελαίος, τοπικοί 
σύμβουλοι και εκπρόσωποι φορέων και πολλών πολι-
τιστικών συλλόγων. 

Δήμοι με λουκέτο;
Σύμφωνα με δημοσιεύματα 24 δήμοι της χώρας κιν-

δυνεύουν με λουκέτο, καθώς βάση το νόμο, χωρίς 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό δεν μπορούν να καλύ-
ψουν παρά μόνο τη μισθοδοσία των υπαλλήλων τους 
και καμία άλλη δαπάνη, όπως λειτουργικά έξοδα, προ-
μήθειες, καταβολή προνοιακών επιδομάτων κλπ.

Οι προϋπολογισμοί τους, σύμφωνα με το σχετικό 
νόμο, έπρεπε να είχαν εγκριθεί από τις Αποκεντρω-
μένες Διοικήσεις μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ωστό-
σο μέχρι πριν από μερικές ημέρες όχι μόνο δεν είχαν 
εγκριθεί αλλά ούτε καν αποσταλεί στις Αποκεντρωμέ-
νες Διοικήσεις!

Στην Περιφέρεια κινδυνεύουν οι Δήμοι Μεγίστης, Κι-
μώλου, Σικίνου, Σίφνου, Σερίφου, Σύρου και Φολεγάν-
δρου.

Η «Ενότητα»
προγραμματίζει

Ολοκληρώθηκε το βράδυ της 
Τετάρτης 22/1 η συνάντηση της 
Ενιαίας Κίνησης Πολιτών η Ενό-
τητα για το Μέλλον» και η δημο-
τική παράταξη της πλειοψηφίας 
δημοσιοποίησε ανακοίνωση για 
την «ανοιχτή» της συγκέντρωση.

Συγκεκριμένα η «Ενιαία Κί-
νηση Πολιτών Ενότητα για το 
Μέλλον», θα πραγματοποιήσει 
συγκέντρωση στις 9 Φεβρουα-
ρίου 2014 και ώρα 11:00 πμ, 
στην αίθουσα του «Αρχιλόχου».

Στη συγκέντρωση θα κατατεθούν και θα συζητηθούν 
απόψεις, προτάσεις και ιδέες για το μέλλον του νησιού, 
ενώ θα διαμορφωθεί και το πλαίσιο των προγραμματι-
κών θέσεων. Ακόμα, θα συγκροτηθεί επιτροπή κατάρ-
τισης του προγράμματος και θα υποβληθούν υποψηφι-
ότητες για τον επικεφαλής υποψήφιο Δήμαρχο και θα 
διεξαχθεί ψηφοφορία για την ανάδειξη του επικεφαλής 
υποψηφίου Δημάρχου για τις εκλογές του Μάιου 2014. 
Σημειώνουμε ότι δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη του 
επικεφαλής υποψηφίου Δημάρχου θα έχουν ουσιαστι-
κά ΟΛΟΙ. Δηλαδή, όλοι όσοι ήταν υποψήφιοι Δημοτικοί 
και Τοπικοί Σύμβουλοι της παράταξης στις εκλογές του 
2010, καθώς και όλοι όσοι επιθυμούν και δεσμευ-
τούν ενυπόγραφα έως και την ημέρα της συγκέ-
ντρωσης, και να θέσουν τον εαυτό τους στη διάθεση 
της παράταξης για την επιλογή τους ως υποψήφιοι στις 
επερχόμενες εκλογές ή για την συμμετοχή τους σε άλ-
λες εκλογικές δράσεις.

Διαμαρτυρία
εκπαιδευτικών

Ο σύλλογος 
εκπαιδευτικών 
πρωτοβάθμιας 
ε κ π α ί δ ε υ σ η ς 
Πάρου-Αντιπά-
ρου, «Παναγιώ-
της Καλλίερος», 
δημοσιοποίησε 
την παρακάτω 
δ ι α μ α ρ τ υ ρ ί α 
του:

«Συνάδελφε, 
συναδέλφισσα,

Διανύουμε τη χειρότερη περίοδο στην ιστορία της 
Δημόσιας Εκπαίδευσης. Τη στιγμή που στα ταμεία των 
σχολείων δεν υπάρχει μία, τη στιγμή που χιλιάδες εκπαι-
δευτικοί παραμένουν άνεργοι, τη στιγμή που οι μαθητές 
της Γ’ ΕΠΑΛ δεν διδάσκονται πανελλαδικώς εξεταζόμενα 
μαθήματα, κυβέρνηση και Ε.Ε. δαπανούν 3,5 εκ. ευρώ 
για την προώθηση της αξιολόγησης!

Αυτή τη δύσκολη στιγμή, το Υπουργείο διατηρεί ένα 
μηχανισμό από 800 περίπου στελέχη-«σχολικούς συμ-
βούλους», οι οποίοι έχουν δώσει κυριολεκτικά «τον κα-
λύτερό τους εαυτό» για την προώθηση της αξιολόγησης! 
Στο νησί μας καταγράφηκε ένα αξιοσημείωτο γεγονός 
την Παρασκευή 17/01/2014, όταν σε όλη τη χώρα οι 
εκπαιδευτικοί αντιδρούν δυναμικά με μαζικές συγκε-
ντρώσεις σε κάθε προσπάθεια επιβολής του θεσμού της 
Αυτοαξιολόγησης. Μετά την πρωτοφανή σε συμμετοχή 
για τα δεδομένα του νησιού παρεμπόδιση της πρώτης 
απόπειρας οργάνωσης του σεμιναρίου, σαν σε αλλοτινό 
κρυφό σχολειό και χωρίς να έχουν επίσημα ενημερω-
θεί τα νηπιαγωγεία του νησιού και οι προϊστάμενές τους, 
πραγματοποιήθηκε επιμορφωτικό σεμινάριο για την Αυ-
τοαξιολόγηση για «λίγους και εκλεκτούς».

Προκύπτουν λοιπόν τα εξής ερωτήματα:
- Πώς κάποιες προϊστάμενες ενημερώθηκαν και μά-

λιστα «όλως τυχαίως» όσες δεν συμμετείχαν στην στάση 
εργασίας της πρώτης απόπειρας οργάνωσης του σεμινα-
ρίου και όλες οι υπόλοιπες όχι;

- Ποιος αποφάσισε ότι επίσημα η ενημέρωση αυτή 
δεν έπρεπε να φτάσει σε όλα τα νηπιαγωγεία και για ποιο 
σκοπό;

- Μήπως η αξιολόγηση ήδη μας έχει χωρίσει σε δύο 
στρατόπεδα; Σε αυτούς που με τακτικές ραγιαδισμού 
υπακούουν τις  άνωθεν εντολές και σε αυτούς που υψώ-
νουν τη φωνή τους και αντιστέκονται στην ισοπέδωση 
της εκπαίδευσης!

- Πόσο αντικειμενική τελικά θα είναι η Αξιολόγηση, 
όταν ήδη κάποιοι είναι αρεστοί στα στελέχη της εκπαί-
δευσης και κάποιοι άλλοι όχι;  

Συνάδελφε, συναδέλφισσα,
Εσύ είσαι ο πραγματικός στόχος της αξιολόγησης σχο-

λείων και εκπαιδευτικών!
Σε μια εποχή που το Υπουργείο επιχειρεί να πείσει ότι 

για τα δεινά της εκπαίδευσης ευθύνονται οι εκπαιδευτι-
κοί, οι μαθητές και οι γονείς τους προς κάθε κατεύθυνση 
δηλώνουμε ότι «ο εκπαιδευτικός είναι πρόσωπο κι όχι 
ένα άμορφο ανθρωπάκι υποταγμένο και φοβισμένο στην 
δύναμη της Εξουσίας. Γιατί η διδασκαλία είναι μια διαδι-
κασία πνευματική και απελευθερωτική, μια πράξη παι-
δαγωγική, μια σχέση μοναδική δασκάλου και μαθητή, 
που δεν μετριέται με καινοτομίες και «καλές πρακτικές», 
αλλά με το ανάστημα  ψυχής στα μαρμαρένια αλώνια της 
τάξης και της ζωής».(Γιάννης Σπυράλατος)».

ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΝΙΑΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι επαναστάτες 
για τους  Ξηρούς... 
«επαναστάτες»

Με αφορμή το σήρι-
αλ Ξηρού και τα περί 
τρομοκρατίας, παρα-
θέτουμε παρακάτω 
πως οι πραγματικοί 
επαναστάτες στέ-
κονταν απέναντι στο 
θέμα της τρομοκρα-
τίας.

«Είμαστε ειλικρινά 
πεπεισμένοι ότι η τρο-
μοκρατία είναι ένα 
αρνητικό όπλο, που 
δεν προσφέρει απο-

λύτως ποτέ τα αναμενόμενα αποτελέσματα κι ότι 
μπορεί να απομακρύνει το λαό από ένα επαναστατικό 
κίνημα, αφού συνδέεται ολοκληρωτικά με αυτούς 
που επιδιώκουν ανθρώπινες απώλειες χωρίς 
προοπτική για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα».
(Τσε Γκεβάρα, «Ο Ανταρτοπόλεμος», σελ. 127, εκδό-
σεις «Καρανάση», Αθήνα, 1982).

«Η δολοφονία και ο τυφλός τερορισμός (τρο-
μοκρατία) δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Είναι 
προτιμότερο να γίνεται μαζική δουλειά, να εντυπώ-
νεται το επαναστατικό ιδανικό, και να το κάνει να 
ωριμάσει για να μπορούν, στη δοσμένη στιγμή, να 
κινητοποιήσουν αυτές τις μάζες υποστηριζόμενες 
από τον επαναστατικό στρατό και να κάνουν να κλί-
νει η πλάστιγγα προς την πλευρά της Επανάστασης».
(Τσε Γκεβάρα, στο ίδιο, σελ. 118-119).

«(...) Οι μεμονωμένες απόπειρες δολοφονίας, 
σαν επαναστατική τακτική, είναι άσκοπες και 
επιζήμιες. Μόνο το μαζικό κίνημα μπορεί να 
θεωρηθεί σαν πραγματική πολιτική πάλη (...)».
(ΛΕΝΙΝ, Άπαντα, τ. 40, σελ. 312).

«Το συνέδριο αποκρούει κατηγορηματικά την 
τρομοκρατία, δηλαδή το σύστημα των πολιτι-
κών εκτελέσεων μεμονωμένων προσώπων 
σαν μέθοδο πολιτικής πάλης τελείως ακα-
τάλληλη... (γιατί) καλλιεργεί και στους ίδιους 
τους επαναστάτες και στον πληθυσμό γενικά τις 
πιο στραβές αντιλήψεις για τα καθήκοντα και τις 
μεθόδους πάλης ενάντια στην απολυταρχία».
(ΛΕΝΙΝ, Άπαντα τ. 7, σελ. 249).

Με την ευκαιρία. «Ποιος ωφελείται» απ’ όλα αυτά; 
Ο ντυμένος με «κόκκινο» - όλως τυχαίως - φούτερ 
Ξηρός, αλήθεια, από ποιον παίρνει εντολές; Ποιο 
«κίνημα» εξυπηρετεί; Σε ποιον τελικά δίνει αναφορά; 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Πίτα εμπόρων
Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπά-

ρου, θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Κυρια-
κή 2 Φεβρουαρίου 2014 στις 11 το πρωί, στην αίθουσα 
του συλλόγου.

Ο σύλλογος, αποφάσισε παράλληλα με την κοπή της 
πρωτοχρονιάτικης πίτας του, να βραβεύσει τα άτομα 

που μέσω οργανώσεων της Πάρου, προάγουν τον εθε-
λοντισμό.

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
11:00 Προσέλευση
11:30 Έναρξη ομιλίας προέδρου
11:45 Έκθεση πεπραγμένων και απολογισμός 2013
12:00 Κοπή πίτας
12:15 Απονομή βραβείων στους εθελοντές των Ορ-

γανώσεων.
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Δραματικές είναι οι ώρες που περνά η χώρα σε όλο το δημόσιο τομέα, αφού οι 
προσλήψεις προσωπικού έχουν παγώσει ουσιαστικά εδώ και 2,5 χρόνια, ενώ η στε-
λέχωση πλέον ακόμα και ευαίσθητων τομέων της χώρας, γίνεται με το σταγονόμε-
τρο…

Μία από τις πλέον χαρακτηριστικές ελλείψεις που υπάρχουν είναι στην Ελληνική 
Αστυνομία, τη στιγμή μάλιστα που το οργανωμένο έγκλημα έχει πολλαπλασιαστεί, 
ενώ η λαθρομετανάστευση έχει χτυπήσει κόκκινο.

Πόσο μάλιστα όλα τα παραπάνω όταν ο πολίτης, ειδικά, στη νησιωτική χώρα, κατα-
νοεί κάθε στιγμή πως η ασφάλειά του επαφίεται ουσιαστικά στη τύχη, αφού αν προ-
σπαθήσει να ζητήσει την προστασία των αρχών, αυτό θα γίνει μόνο έπειτα από την 
καλή θέληση των οργάνων τάξης. Τα ζητήματα που μπαίνουν είναι ουσιαστικά και 
οι πολίτες πολύ καλά κάνουν και έχουν απαιτήσεις για τα αυτονόητα. Είναι χαρακτη-
ριστικό πως στην Πάρο, η στελέχωση του αστυνομικού τμήματος του νησιού 
είναι ελλιπής, ενώ η υπερ-προσπάθεια που καταβάλλουν τα όργανα της τάξης 
συχνά θυμίζουν ρώσικη ρουλέτα. 

Είναι χαρακτηριστικό πως για να ανταπεξέλθουν στις υποθέσεις καθημερινότητας 
οι αστυνομικοί στην Πάρο υπερβάλλουν εαυτούς, εργάζονται πολλές περισσότερες 
ώρες σχεδόν καθημερινά, απ’ ό,τι απαιτεί η βάρδια τους και όλα αυτά προκειμένου να 
υπάρχει ευνομία στο νησί μας. Έτσι, είναι συχνό το φαινόμενο να καλούνται σε υπο-

θέσεις και να πηγαίνουν μόνο με ένα άτομο στο περιπολικό, αφού δεν υπάρχει 
άλλο άτομο διαθέσιμο τη στιγμή που το απαιτεί το συμβάν. Το πόσο είναι επικίνδυνο 
αυτό (ένα άτομο στο περιπολικό για συμβάν), είναι εύκολο να το καταλάβει ο ανα-
γνώστης μας.

Η πραγματικότητα
Η οργανική δύναμη της Πάρου είναι 32 άτομα. Αριθμός βέβαια, που υπάρχει μόνο 

στα οργανογράμματα του υπουργείου.
Στη δύναμη του Α.Τ. Πάρου, σήμερα, βρίσκονται 23 άτομα. Το πρόβλημα αναμένεται 

να χειροτερεύσει τους επόμενους μήνες, καθώς υπάρχουν και οι συνταξιοδοτήσεις. 
Ακόμα, εκ των 23 ατόμων που υπηρετούν τα τέσσερα άτομα είναι σε υπηρεσία γρα-
φείου για τις καθημερινές εργασίες που απαιτούνται (ταυτότητες, άδειες κλπ). Άρα, 
για υπηρεσία αστυνόμευσης μένουν 19 άτομα. Αν διαιρέσουμε την παραπάνω δύ-
ναμη σε τρεις οκτάωρες βάρδιες και συνυπολογίσουμε τα ρεπό των αστυνομικών 
και τις άδειες που δικαιούνται –σημειώνουμε πως δεν παίρνουν άδεια ποτέ το κα-
λοκαίρι- είναι εύκολο να κατανοήσουμε ότι για την αστυνόμευση όλου του νησιού ο 
αριθμός που απομένει δεν είναι ικανός να συμπληρώσει ούτε ομάδα ποδοσφαίρου 
για 5Χ5… Όλα αυτά φυσικά, με την προϋπόθεση πως δεν υπάρχουν μεταγωγές κατη-

Μνημόνιο και στην ασφάλεια!
Ούτε Αστυνομία έχουμε…
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γορουμένων στην Αθήνα ή τη Σύρο, πως δεν 
υπάρχουν χρηματαποστολές κλπ.

Σε ό,τι αφορά τα μηχανοκίνητα μέσα που 
έχει το Α.Τ. Πάρου και εδώ τα πράγματα είναι 
απογοητευτικά. Στην Παροικιά, υπάρχει ένα 
περιπολικό και ένα συμβατικό αυτοκίνητο, 
ενώ στη Νάουσα μόνο ένα συμβατικό αυτο-
κίνητο. Το πρόβλημα μεγαλώνει ιδιαίτερα το 
καλοκαίρι όταν η αστυνόμευση χρήζει μεγα-
λύτερης προσοχής, αφού ο πληθυσμός στο 
νησί μας εκείνη την εποχή πολλαπλασιάζε-
ται κατά πολύ, αλλά και πρέπει σύμφωνα με 
τις προτροπές της Αστυνομικής Διεύθυνσης 
να υπάρχουν σε κίνηση τέσσερις μηχανές 
για αστυνόμευση. Οι δόκιμοι αστυνομικοί 
που ενισχύουν το Α.Τ. Πάρου τους θερινούς 
μήνες (το λέει και η λέξη «δόκιμοι»), δεν 
αναπληρώνουν το κενό και ουσιαστικά δεν 
έχουν καμία αρμοδιότητα πλέον αυτής να 
βλέπουν πως ενεργεί ένας κανονικός αστυ-
νόμος για τα συμβάντα.

Η παρέμβαση Συρμαλένιου

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, με αφορμή τις ελλείψεις που 
παρουσιάζονται στα νησιά μας, έκανε την εξής αναφορά προς το Προεδρείο της Βου-
λής των Ελλήνων και το υπουργό δημόσιας τάξης και προστασίας του πολίτη:

«Θέμα: Ενίσχυση της Α.Δ. Κυκλάδων με Αστυνομικό Προσωπικό κατά τις τακτικές 
μεταθέσεις έτους 2014

Ο Βουλευτής Κυκλάδων κ. Νικόλαος Συρμαλένιος, καταθέτει αναφορά το έγγραφο 
της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυκλάδων της 21.01.2014 με αρ. πρωτ. 

390/1/14.Το έγγραφο αναφέρει συγκεκριμένα ότι «Η Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλά-
δων, έχει έλλειψη αστυ-
νομικού προσωπικού της 
τάξεως του 41%. Ποσοστό 
που, χρόνο με το χρόνο, δυ-
στυχώς αυξάνεται, εξαιτίας 
της δημοσιονομικής πολιτι-
κής που επέβαλε η Τρόικα 
(πάγωμα προσλήψεων), της 
αθρόας συνταξιοδότησης των συναδέρφων μας αλλά και της μη αναπλήρωσης όσων 
μετατίθενται από τις Κυκλάδες σε άλλη περιοχή επιλογής τους εκτός του Νομού. Εν-
δεικτικά, ο παρακάτω πίνακας, απεικονίζει τα ποσοστά, επί τοις εκατό, της έλλειψης 
αστυνομικού προσωπικού:  

Α.Τ ΠΑΡΟΥ 33%
Α.Σ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ 17%
Α.Τ ΜΥΚΟΝΟΥ 32%
Α.Τ ΤΗΝΟΥ 41%
ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΥΚΟΝΟΥ 75%
Α.Τ ΘΗΡΑΣ 35%
Α.Τ ΚΕΑΣ 50%
Α.Τ ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ 60%
4Α.Τ ΙΗΤΩΝ 53%
Α.Τ ΑΝΔΡΟΥ 42%
Α.Τ ΜΗΛΟΥ 53%
Α.Σ ΥΔΡΟΥΣΑΣ ΑΝΔΡΟΥ 50%
Παρακαλούμε για την απάντηση και τις 

ενέργειές σας και να μας ενημερώσετε σχε-
τικά.

Αθήνα, 23.01.2014
Ο καταθέτων Βουλευτής
Νικόλαος Συρμαλένιος».

Το έγγραφο

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυ-
κλάδων –εκπρόσωποί της ήταν στην Πάρο 
την περασμένη Δευτέρα 25 Ιανουαρίου- εί-
χαν στείλει στους εμπλεκόμενους με το πρό-
βλημα, και τους δημάρχους των νησιών, το 
παρακάτω έγγραφο:

«ΘΕΜΑ: «Ενίσχυση της Α.Δ Κυκλάδων με 
Αστυνομικό Προσωπικό κατά τις τακτικές με-
ταθέσεις έτους 2014»

Αξιότιμε Κυρία-ε Δήμαρχε, 
Η Ε.Α.Υ. Κυκλάδων παίρνει την πρωτο-

βουλία να σας ενημερώσει, για το ποσοστό 
έλλειψης της αστυνομικής δύναμης στη νήσο 
σας, εν αναμονή της ανακοίνωσης των θέ-
σεων, που θα καλυφθούν ανά Αστυνομική 
Διεύθυνση, με τις τακτικές μεταθέσεις έτους 
2014, οι οποίες θα ανακοινωθούν μέχρι την 
31-01- 2014 από το Αρχηγείο της Ελληνικής 
Αστυνομίας, όπως προβλέπεται από το Π.Δ. 
100/2003.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Κυκλάδων, 
έχει έλλειψη αστυνομικού προσωπικού 
της τάξεως του 41%. Ποσοστό που, χρόνο 
με το χρόνο, δυστυχώς αυξάνεται, εξαι-
τίας της δημοσιονομικής πολιτικής που 
επέβαλε η Τρόικα (πάγωμα προσλήψε-
ων), της αθρόας συνταξιοδότησης των 
συναδέρφων μας αλλά και της μη αναπλή-
ρωσης όσων μετατίθενται από τις Κυκλάδες 
σε άλλη περιοχή επιλογής τους εκτός του 
Νομού.

Η οργανική δύναμη των Υπηρεσιών υπο-
λογίστηκε από υπηρεσιακούς παράγοντες, 
με βάση κυρίως τον πληθυσμό και τα στατι-

στικά στοιχεία εγκληματικότητας, ανά περιοχή, παρελθόντων ετών, κριτήρια που δεν 
αντιπροσωπεύουν την σημερινή πραγματικότητα και την γενικότερη κατάσταση που 
επικρατεί στην περιοχή μας (αύξηση μόνιμων κατοίκων – τουρισμός κλπ).Αξίζει να 
υπογραμμισθεί, ότι το Π.Δ. 116/2007, που αφορά στην αναδιάρθρωση των Υπηρεσι-
ών της Γ.Α.Δ.Π. Νοτίου Αιγαίου, στο οποίο προβλέπεται η ίδρυση Τμημάτων Ασφαλεί-
ας στις νήσους Θήρας και Μυκόνου, μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοσθεί. Η οργανική 
δύναμη των Τμημάτων Ασφαλείας αγγίζει τους δεκαπέντε {15}περίπου αστυνομικούς, 
αντίστοιχα, οι οποίες όμως δεν πληρώνονται, λόγω μη έναρξης λειτουργίας των υπη-
ρεσιών αυτών. 

Επομένως, η έλλειψη αστυνομικού προσωπικού στα νησιά αυτά, αυτομάτως φθάνει 
το ποσοστό 54% για την Θήρα και 49% για την Μύκονο, αφού η δύναμη που προ-

βλέπεται για τα Τμήματα 
Ασφαλείας, δεν υπολογίζε-
ται επιπλέον στις οργανικές 
θέσεις των Αστυνομικών 
Τμημάτων, που έχουν και 
τις αρμοδιότητες ασφαλείας. 
Εξ αφορμής των ανωτέρω 

ποσοστών και ένεκα της επικείμενης ανακοίνωσης των, προς πλήρωση, θέσεων στην 
περιοχή μας, κρίνουμε σκόπιμο, να σας ενημερώσουμε για την τρέχουσα κατάστα-
ση και εφόσον κρίνετε αναγκαίο, να ενημερώσετε, στο μέτρο που είναι εφικτό, τόσο 
τους αξιοσέβαστους και φιλήσυχους πολίτες του νησιού, που σας εκτίμησαν και σας 
εξέλεξαν, για την κατάσταση που επικρατεί, όσο και να αναδείξετε το πρόβλημα υπο-
στελέχωσης που αντιμετωπίζουμε, με όποιο τρόπο κρίνετε, τόσο σε επαφές σας με 
τους παράγοντες  των Υπουργείων, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και 
Τουρισμού, όσο και από κοινού με άλλους φορείς, φρονώντας ότι μπορεί να επιτύχου-
με καλύτερα αποτελέσματα, στις θέσεις που θα καταρτισθούν, για τις μεταθέσεις του 
2014, για την περιοχή των Κυκλάδων.

   
Τα τελευταία δύο χρόνια, κατ’ επανάληψη, έχουμε ενημερώσει, με έγγραφά μας, το 

Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ., για την έλλειψη δυνάμεων που υπάρχει στις Κυκλάδες, όμως 
κάθε χρόνο παραμένουμε, στο ίδιο έργο, θεατές. 

Κυρία -ε Δήμαρχε, είναι ευρέως αναγνω-
ρισμένο, ότι ο τουρισμός είναι η βαριά βιο-
μηχανία της Ελλάδας και η μεγαλύτερη ελπί-
δα όλων, για την βελτίωση των οικονομικών 
της χώρας, ειδικότερα την περίοδο της κρί-
σης και του μνημονίου. Με βάσει τα τρέχοντα 
ποσοστά, για την θερινή περίοδο του 2014, 
αναμένεται αύξηση, συγκριτικά με παλιότερα 
έτη.

 
Όπως γνωρίζεται καλύτερα από όλους, τα 

νησιά των Κυκλάδων αποτελούν την βιτρίνα 
της χώρας μας για τον τουρισμό, και κατά συ-
νέπεια, το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών 
και των τουριστών πρέπει να παραμείνει 
υψηλό, πράγμα που επιτυγχάνεται, κυρίως 
με την πρόληψη του εγκλήματος, μέσω της 
εμφανούς αστυνόμευσης και των περιπολι-
ών, με την βασική προϋπόθεση όμως την 
ύπαρξη αστυνομικής δύναμης. 

Στηρίξτε την προσπάθειά μας αυτή για το 
καλό όλων μας».

Στην Πάρο, η στελέχωση του αστυνομικού τμήματος του νησιού
είναι ελλιπής, ενώ η υπερ-προσπάθεια που καταβάλλουν τα όργανα της τάξης

συχνά θυμίζουν ρώσικη ρουλέτα.



10 Απόψεις |Αντίπαρος Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2014

Νέος Δημοτικός 
Συνδυασμός
στην Αντίπαρο

Στις 22 Ιανουαρίου 2014, στην Αντίπαρο, δόθηκε στη 
δημοσιότητα η διακήρυξη νέου Δημοτικού Συνδυα-
σμού.

Η ιδρυτική διακήρυξη έχει ως εξής:
«Αγαπητές συμπολίτισσες, συμπολίτες, φίλοι και φί-

λες σε λίγους μήνες καλούμαστε όλοι μας υπεύθυνα να 
εκλέξουμε την νέα Δημοτική αρχή του νησιού μας. Η 
επόμενη Δημοτική μας αρχή θα πρέπει να διανύσει μια 
κρίσιμη πενταετία. 

Ο νέος Δήμος Αντιπάρου χρειάζεται όραμα και όρεξη 
για προσφορά και δουλειά. Δεν έχουμε την πολυτέλεια 
για άλλα σφάλματα, οφείλουμε ενωμένοι να χαράξουμε 
μια νέα πορεία για το μέλλον μας και το μέλλον των παι-
διών μας.

Με γνώμονα την δημοκρατία, την ισότητα και ισονομία 
και εφόδια το αίσθημα ευθύνης, την αγάπη για τον τόπο 
μας και τον σεβασμό σε όλους τους Αντιπαριώτες, ανα-
κοινώνουμε ότι θα μετέχουμε στις επόμενες Δημοτικές 
εκλογές τον προσεχή Μάιο, με τον ανεξάρτητο συνδυ-
ασμό ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ με έμβλημα μας την 
ελιά. 

Με αρχηγό μας τον Φαρούπο Αναστάσιο του Δημητρί-
ου, θα ζητήσουμε (και δεν θα αγοράσουμε) την ψήφο 
σας, για να μας δώσετε την δύναμη να πάμε όλοι μαζί ένα 
βήμα μπροστά, αυτό τον ευλογημένο τόπο που μας χά-
ρισε ο Θεός και οι πρόγονοι μας. Ξεχνάμε τις κομματικές 
μας ταυτότητες και χωρίς ρουσφετολογίες θα βάλουμε τα 
θεμέλια για μια διαφορετική διακυβέρνηση βασισμένη 
στην ειλικρίνεια και την διαφάνεια σε όλες τις κινήσεις 
και εργασίες του Δήμου. Είμαστε δημότες της Αντιπά-
ρου, άνθρωποι της κοινωνίας και της εργασίας που απο-
δείξαμε και αποδεικνύουμε καθημερινά τι μπορούμε 
να πετύχουμε στο στίβο της ζωής. Δεν θα χρειαστεί να 
εξαργυρώσουμε κανένα γραμμάτιο από τους μηχανι-
σμούς της εξουσίας.

Ο συνδυασμός μας βρίσκεται στο τελικό στάδιο στελέ-
χωσης του από αξιόλογα άτομα της μικρής μας κοινωνί-
ας. Είμαστε ανοιχτοί και φιλικοί σε τυχόν συνεργασίες, 
προτάσεις και παρατηρήσεις από όλους τους πολίτες του 
νησιού μας. Όλοι μαζί βρίσκοντας αυτά που μας ενώ-
νουν, προχωράμε με θέληση και δυναμική. 

Στην προσπάθεια 
μας αυτή δεν περισ-
σεύει κανείς, όλοι μαζί 
ενωμένοι ανεξάρτητα 
από τις κομματικές 
και πολιτικές μας πε-
ποιθήσεις δηλώνουμε 
πως πάνω από όλα εί-
ναι και θα είναι η Αντί-
παρος.

Τον προσεχή Μάιο 
ενωμένοι, πρέπει και 
μπορούμε να αλλά-
ξουμε νοοτροπία και όλοι μαζί να κάνουμε τον τόπο μας 
καλύτερο από ότι τον βρήκαμε. Σας χρειαζόμαστε συνο-
δοιπόρους ενεργούς πολίτες και να είστε σίγουροι πως 
με ομόνοια και σύμπνοια θα ξεπεράσουμε τις διαχωρι-
στικές γραμμές και θα δώσουμε μαζί, αυτό που οφεί-
λουμε στον τόπο μας και στα παιδιά μας».

Το βιογραφικό του επικεφαλής
Ο επικεφαλής του νέου συνδυασμού είναι ο κ. Ανα-

στάσιος Φαρούπος, υπάλληλος της εφορίας Πάρου.
Ο κ. Φαρούπος, γεννήθηκε στην Αντίπαρο, το 1965 

(49 ετών), τελείωσε το 1982 το Λύκειο Πάρου, με βαθμό 
16 και 1/12. Στη συνέχεια φοίτησε στη σχολή Διοίκησης 
και Οικονομίας (τμήμα λογιστικής) του ΤΕΙ Ηρακλείου, 
όπου και αποφοίτησε το 1987 με βαθμό 7,07. Ακολού-
θως, το 1990, παρακολούθησε επιμορφωτικό σεμινάριο 
διάρκειας 200 ωρών «σύγχρονη λογιστική οργάνωση 
για Μ.Μ.Ε., που οργανώθηκε στο Κέντρο Καινοτομιών 
Αθήνας. Από το 1991 έως και το 2009 έλαβε μέρος σε 
επιμορφωτικά σεμινάρια στην Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Διοίκησης, άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια φορολογικού 
αντικειμένου του πανελλήνιου συλλόγου λογιστών και 
της πανελλήνιας ομοσπονδίας λογιστών, καθώς και 
σεμινάρια στη σχολή υπαλλήλων του υπουργείου οι-
κονομικών. Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
(πιστοποιητικό TOEIC) και είναι γνώστης προγραμμάτων 
υπολογιστών και διαδικτύου. 

Από το Μάρτιο του 1993 έως και το Σεπτέμβριο του 
2005 ήταν ιδιοκτήτης φοροτεχνικού γραφείου, ενώ από 
1/1/2000 έως και 31/12/2003 ήταν οικονομικός διευ-
θυντής της Κοινοτικής Επιχείρησης Αντιπάρου. Από τον 
Οκτώβριο του 2005 είναι υπάλληλος του υπουργείου 
οικονομικών.

Τέλος, είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος, έχει άδεια υπογραφής ισολογισμών και απο-
τελεσμάτων χρήσης και άδεια χρήσης επαγγέλματος 
λογιστή φοροτεχνικού Α’ τάξης.

Ο δήμαρχος που 
θέλουμε

O χορός της προεκλογικής 
περιόδου άνοιξε και με κάθε 
επισημότητα στην Πάρο, με 
την ανακοίνωση της υποψη-
φιότητας δύο παρατάξεων, 
και λογικά στο αμέσως χρονι-
κό διάστημα θα εμφανιστούν 
και οι υπόλοιποι υποψήφιοι.

Η θητεία της επόμενης δη-
μοτικής αρχής και ιδιαίτερα 
αυτή του Δημάρχου θα είναι από τις δυσκολότερες 
των τελευταίων ετών λόγω των κοινωνικο-οικονομι-
κών συνθηκών που επικρατούν στη χώρα μας, έχοντας 
πλήξει σε μεγάλο βαθμό και την τοπική αυτοδιοίκηση, 
έχοντας πολλές φορές αρνητικό αντίκτυπο στη καθημε-
ρινότητα μας. Συνεπώς, τα δικά μας κριτήρια επιλογής, 
θα πρέπει να εμπεριέχουν περισσότερη σκέψη και δι-
εργασία, ώστε να σκεφτούμε τι θα ψηφίσουμε την ώρα 
της κάλπης και τι πραγματικά θέλουμε για το τόπο μας 
και πως τελικά, θα επιλέξουμε το δήμαρχο που θα μας 
εκπροσωπήσει για τα επόμενα χρόνια.

Ο δήμαρχος, που θέλουμε, θα πρέπει να είναι αποτε-
λεσματικός στις δύσκολες οικονομικές και κοινωνικές 
συγκυρίες που θα έχει να αντιμετωπίσει κατά τη δι-
άρκεια της θητείας του. Όπως ήδη γνωρίζουμε η χρη-
ματοδότηση της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αρκετά 
μειωμένη με αρκετούς δήμους ανά την Ελλάδα, να μην 
μπορούν να δημιουργήσουν έργα και ακόμη, να αντι-
μετωπίζουν προβλήματα βιωσιμότητας, βρισκόμενοι 
ένα βήμα πριν το λουκέτο. Ο δήμαρχος, για να αποφύγει 
δυσάρεστες καταστάσεις, θα  χρειαστεί να είναι καινοτό-
μος και να βρίσκει εναλλακτικές λύσεις, όπως σε προ-
βλήματα καθημερινότητας, να μπορεί να οργανώνει το 
Δήμο αποτελεσματικά και να μην διαχειρίζεται απλώς τα 
καθήκοντα του χωρίς όρεξη και κίνητρο, «πετώντας» το 
μπαλάκι αλλού, για το κακό που μας έχει βρει... 

Επίσης, ο δήμαρχος που θέλουμε για την επόμενη 
θητεία της δημοτικής αρχής, να παρουσιάσει μια ανα-
νεωμένη ομάδα, όχι απλά νέων ηλικιακά πολιτών, αλλά 
πολιτών που δεν είχαν ενεργή συμμετοχή στη τοπική 
πολιτική σκηνή, και ταυτόχρονα να μπορούν να προ-
σφέρουν κάτι νέο. Να δώσουν έναν αέρα αλλαγής, 
πηγαίνοντας μας ένα βήμα παραπέρα. Θέλουμε ένα δή-
μαρχο, όπου θα δώσει μεγάλη βαρύτητα στις δραστη-
ριότητες των νέων, στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. 
Γενικότερα να δώσει μεγαλύτερη σημασία στη ζωή των 
παιδιών και των νέων. 

Ο δήμαρχος που θέλουμε, πρέπει να δώσει οριστικές 
λύσεις, όπου το νησί ζητά απαντήσεις εδώ και καιρό, για 
παράδειγμα η «εικόνα» της Παροικιάς, το εμπορικό λι-
μάνι, τα προβλήματα στο χώρο της υγείας, κλπ. Ακόμη, 
θέλουμε ένα δήμαρχο που θα αναπτύξει περισσότερο 
τις κοινωνικές δομές στο νησί σε συνεργασία με άλλους 
φορείς, στήνοντας ένα δίχτυ προστασίας στους ασθενέ-
στερους που αυξάνονται ανησυχητικά και στη Πάρο. 

Θέλουμε δήμαρχο, που θα ζητήσει τη ψήφο μας για το 
πρόγραμμα του, αλλά και για την ομάδα του. Θέλουμε 
δήμαρχο με όραμα για μέλλον της Πάρου και της ζωής 
των πολιτών της σε αυτό. Μέχρι την ώρα της ψήφου, 
έχουμε καιρό αλλά βρισκόμενοι στη προεκλογική περί-
οδο, θα δούμε και θα ακούσουμε πολλά. 

Εμείς, από τη μεριά μας, καλό θα ήταν να ακούσου-
με και να δούμε τι έχουν οι υποψήφιοι στο μυαλό τους, 
αλλά εμείς πρέπει να σκεφτούμε τι ακριβώς θέλουμε 
για την επόμενη μέρα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΡΙΦΤΗΣ
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Δήμο – Ψήφισμα (2)
3. Το δημοψήφισμα όμως 

δεν είναι ούτε άμεση δημο-
κρατία, όπως ενδεχομένως 
πιστεύουν ορισμένοι. Όποιος, 
από παρανόηση, ταυτίζει το 
δημοψήφισμα με την άμεση 
δημοκρατία, δεν κάνει τίποτα 
άλλο από το να συρρικνώνει 
την έννοια της άμεσης Δημο-
κρατίας. 

Η άμεση Δημοκρατία είναι 
μια συνεχής διαδικασία και 

ένα καθεστώς, το οποίο αλλάζει, όταν και όπως οι πολίτες κρί-
νουν, καθώς οι ίδιοι ως κυρίαρχοι το εφαρμόζουν. Στην άμεση 
Δημοκρατία το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να γίνει «ενσυνεί-
δητος δημιουργός της ζωής του, των νόμων και των θεσμών 
του». Να φτιάχνει ο ίδιος τους θεσμούς και να τους αλλάζει 
όποτε κρίνει αναγκαίο, για να ανοίγει νέα πεδία αυθεντικής 
συμμετοχής των πολιτών, να συγκροτεί την ταυτότητά του. Το 
δημοψήφισμα μπορεί να είναι η τελική φάση – η ψηφοφορία 
για τη λήψη απόφασης, όταν αυτό δεν μπορεί να γίνει στη Συ-
νέλευση– μιας διαδικασίας διαλόγου που έχει προηγηθεί. Αν 
το Συντονιστικό ή ο Δήμος επινοήσει ένα ερώτημα και καλέ-
σει τον κόσμο να αποφασίσει σ’ ένα δημοψήφισμα, είναι αυτό 
άμεση Δημοκρατία; Η άμεση δημοκρατία είναι η από κοινού 
διαβούλευση του Δήμου (του λαού), όπου ο καθένας μπορεί 
να φέρει οποιοδήποτε θέμα αφορά τους πολίτες προκειμένου 
να αποφασίσουν οι ίδιοι και όχι οι αντιπρόσωποί του. Εκεί 
αποφασίζουν όλοι για όλα. Το δημοψήφισμά μας μπορεί και 
πρέπει να λάβει όσα περισσότερα χαρακτηριστικά της άμεσης 
δημοκρατίας γίνεται (Λαϊκές Συνελεύσεις κλπ).

4. Το δημοψήφισμα, επίσης, δεν είναι εκλογές (εθνικές, αυ-
τοδιοικητικές, κλπ). Οι εκλογές μπορούν να πάρουν δημοψη-
φισματικό χαρακτήρα (π.χ. καταδίκη της κυβερνητικής πολιτι-
κής). Το δημοψήφισμα όμως δεν είναι μια διαπάλη πολιτικών 
κομμάτων ή δημοτικών παρατάξεων για την κατάληψη της 
κυβερνητικής, δημοτικής ή άλλης εξουσίας. Με το δημοψή-
φισμα δεν εκλέγουμε τη νέα δημοτική Αρχή. Είναι άστοχο να 
δούμε το δημοψήφισμα σαν πρόωρες εκλογές, οπότε θα πρέ-
πει να κινηθούμε αναλόγως οχυρωμένοι πίσω από ταμπέλες, 
μηχανισμούς κομμάτων κλπ.

5. Το δημοψήφισμα δεν είναι αυτοσκοπός. Δεν κάνουμε 
το δημοψήφισμα λες και θέλουμε να αποδείξουμε (σε ποιον 
άραγε;) ότι είμαστε ικανοί να το διεξάγουμε. Υπάρχει λόγος, 
ανάγκη αυτοεπιβεβαίωσης (ως άτομα ή ως Συντονιστικό); Να 
επιβεβαιωθούμε για τον εαυτό μας ή γιατί θέλουμε να το χρη-
σιμοποιήσουμε κάπου αλλού (π.χ. στις επικείμενες εκλογές); 

6. Το δημοψήφισμα είναι προφανές πως αποτελεί ένα μέσο 
σε μια κρίσιμη στιγμή του αγώνα για τη στελέχωση του Κέ-
ντρου Υγείας και ευρύτερα της Δημόσιας Δωρεάν Υγείας. Ένα 
μέσο στην υπηρεσία της αποτελεσματικότητας του αγώνα. Εί-
ναι ένα μέσο πίεσης. Θέλουμε όλοι οι πολίτες που πλήττονται 
από τα μέτρα, να βρεθούν από την ίδια πλευρά, προκειμένου 
να δημιουργηθεί ένα αρραγές κοινωνικό και πολιτικό μέτωπο 
απέναντι στην εξουσία και τις πολιτικές της που διαλύουν το 
Σύστημα Υγείας (δεν το καταργούν τελείως, το υποβαθμίζουν 
ώστε όλο το σύστημα να κινείται σε χαμηλά επίπεδα με το δη-
μόσιο όμως πάντα πιο κάτω από το ιδιωτικό), φτωχοποιούν 
την κοινωνία, εξαθλιώνουν τη ζωή των πολιτών, κλέβουν το 
μέλλον και τα όνειρά τους. 

Είναι δυνατόν όμως να συμβιβαστούμε με μια τέτοια στενό-
μυαλη ερμηνεία του δημοψηφίσματος, που το συρρικνώνει σε 
μια οργανωτική διαδικασία (σαν να είμαστε ένας μηχανισμός) 
ή μόνο σε μέσο πίεσης; Αν το οργανωτικό υπερκαλύπτει το 
πολιτικό (ο αγώνας είναι πολιτικός - όχι κομματικός-, εφόσον 
πολιτικές είναι και οι αποφάσεις), τότε χάνουμε το στόχο. Τότε 
θα πρέπει να είναι κατανοητή και η επιφυλακτικότητα που 
ενδεχομένως έχουν ορισμένοι πολίτες για το όλο εγχείρημα. 
Διότι, αν δεν βλέπουν ξεκάθαρα το πολιτικό του περιεχόμενο 
- παρόλο που ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι η επιτυχία του δη-
μοψηφίσματος ενταγμένου στον αγώνα για το Κ. Υγείας, απο-
τελεί εξ ορισμού καταδίκη της εφαρμοζόμενης πολιτικής στην 
υγεία – εύλογο είναι να επιθυμούν να εξασφαλιστεί η πολιτική 
διάσταση μέσω του ερωτήματος, ώστε να καλυφθεί αυτό το 
κενό. (η συνέχεια στο επόμενο φύλλο) 

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ

Απόψεις | Τοπικές ειδήσεις

Στο Σ.τΕ. για τις 
Α.Π.Ε.

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας πρόκειται να 
προσφύγει ο Δήμος Πάρου σχετικά με την από-
φαση για την εγκατάσταση νέων ανεμογεννητριών 
στο νησί μας.

Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο (27/1) ο κ. 
Βλαχογιάννης απαντώντας σε εκτός ημερήσιας δι-
άταξης θέμα είπε:

«Η Οικονομική Επιτροπή θα ορίσει δικηγόρο για 
τις Α.Π.Ε. στην προσφυγή που θα γίνει στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας. Η Πάρος δεν είναι στην 
ίδια κατηγορία με τα άλλα νησιά και γι’ αυτό δεν 
θα προσφύγει μαζί τους. Η Πάρος έχει άλλο Προε-
δρικό Διάταγμα για το Πολεοδομικό της Σχέδιο και 
υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Άρα, καλύτερο είναι κάθε 
νησί να προσφύγει μόνο του. Γι’ αυτό λοιπόν άμεσα 
πρέπει να προσφύγουμε στο Σ.τΕ. αρκεί να μην το-
ποθετηθούν πρώτα οι Α.Π.Ε., κάτι πάντως που δεν 
θέλω να πιστέψω…».

Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης, κ. Κ. Ροκονίδας, είπε ότι όπως ει-
πώθηκε στη συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβού-
λιο Νοτίου Αιγαίου, ο υπουργός περιβάλλοντος, κ. 
Μανιάτης, πιέστηκε για να υπογράψει τις συγκεκρι-
μένες μελέτες και κάτι ανάλογο είχε γίνει και στη 
Σκύρο.

Τι αποδείχθηκε στη Σκύρο
Έντονες πιέσεις έχουν ασκηθεί το τελευταίο διά-

στημα προκειμένου να πέσουν οι υπογραφές ώστε 
να εγκριθεί η επένδυση της Μονής Μεγίστης Λαύ-
ρας, Αγίου Όρους που, μέσω μιας κοινοπραξίας, 
επιδιώκει την κατασκευή εννέα αιολικών πάρκων 
στη νότια Σκύρο, σε μια έκταση αμφισβητούμενου 
ιδιοκτησιακού καθεστώτος, στην οποία θα εγκα-
τασταθούν 111 γιγαντιαίες ανεμογεννήτριες των 
3MW και συνολική ισχύ 333 MW.

Πρόκειται για ένα φαραωνικό έργο, η υλοποίηση 
του οποίου δεν έχει επιτευχθεί αφού έχει προκα-
λέσει τη σύσσωμη αντίδραση των Σκυριανών, που 
θεωρούν ότι στην πραγματικότητα πρόκειται για 
ένα περιβαλλοντοκτόνο έργο που, εφόσον υλο-
ποιηθεί, θα καταλάβει περίπου τη μισή έκταση του 
νησιού.

Όμως, τον Οκτώβριο του 2012, ο δήμαρχος Σκύ-
ρου, κ. Μιλτιάδης Χατζηγιαννάκης, δέχθηκε τηλε-
φώνημα από τον υπουργό περιβάλλοντος, ο οποίος 
του δήλωσε ότι δέχεται πιέσεις από την Ευρωπα-
ϊκή Ένωση Αιολικής Ενέργειας (EWEA), ώστε να 
υπογράψει την άδεια εγκατάστασης των Αιολικών 
Πάρκων στη Σκύρο. Όπως αποδείχθηκε, μια μέρα 
πριν, ο Τόμας Μπέκερ, διευθύνων σύμβουλος της 
EWEA, που αντιπροσωπεύει το λόμπι της αιολικής 
βιομηχανίας στην Ευρώπη, είχε αποστείλει επιστο-
λή προς τον υπουργό προκειμένου να εκφράσει τις 
ανησυχίες του σχετικά με την ανάπτυξη της αιολι-

κής ενέργειας στην Ελλάδα και, πιο συγκεκριμένα, 
για την υπόθεση του έργου της Σκύρου.

Όπως αναφέρεται, μεταξύ άλλων, στην επιστο-
λή, «αν και σημαντικές προσπάθειες γίνονται για 
την ανάπτυξη μεγάλων αιολικών πάρκων στα νησιά 
του Αιγαίου και τη σύνδεσή τους στο δίκτυο με την 
ηπειρωτική χώρα, σημαντικοί διοικητικοί φραγμοί 
εξακολουθούν να καθυστερούν την πλήρη παροχή 
αδείας και την υλοποίηση των σχεδίων αυτών. Πιο 
συγκεκριμένα, θα ήθελα να σας ζητήσω να υπο-
στηρίξετε το πρότζεκτ των 333 MW στη Σκύρο, ένα 
τέλειο παράδειγμα ενός αιολικού έργου το οποίο 
καθυστερεί από διοικητικά εμπόδια. Στην περί-
πτωση αυτή, αν και οι αρμόδιες εθνικές αρχές και 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξήγαγαν την ενδελεχή 
ανάλυση της περιβαλλοντικής μελέτης, η συγκατά-
θεση καθυστερεί ακόμα από τις πολιτικές. Πιστεύω 
ότι η υποστήριξή σας θα στείλει ένα ισχυρό μήνυμα 
στις διεθνείς αγορές, δείχνοντας τη δέσμευση της 
κυβέρνησής σας έναντι των επενδυτών της αιολι-
κής ενέργειας».

Την επόμενη μέρα, ο δήμαρχος Σκύρου, δέχθη-
κε δεύτερο τηλεφώνημα από τον υπουργό περι-
βάλλοντος, στο οποίο του δήλωσε ότι δέχεται πι-
έσεις από τον ίδιο τον πρωθυπουργό κ. Σαμαρά, 
ο οποίος του είπε να υπογράψει άμεσα την άδεια 
εγκατάστασης και ότι είναι υποχρεωμένος να το 
κάνει. Ωστόσο, στη συνάντηση που ακολούθησε 
στο υπουργείο στις 25 Οκτωβρίου, ο κ. Μανιάτης, 
προχώρησε σε μια γενναία πολιτική απόφαση, μη 
υπογράφοντας την έγκριση του έργου και ζητώ-
ντας απ’ όλες τις πλευρές «να σέβονται τις αρχές 
της αειφόρου ανάπτυξης και τους τρεις πυλώνες 
όπου αυτή εδράζεται, δηλαδή του περιβάλλοντος, 
της κοινωνίας και της οικονομίας». 

Σημειώνουμε, ότι οι Σκυριανοί αντιδρούν στην 
εγκατάσταση του θηριώδους αιολικού πάρκου 
στο νησί τους γιατί πιστεύουν ότι θα επιφέρει μια 
μη αναστρέψιμη καταστροφή τόσο στην οικονομία 
όσο και στο περιβάλλον. Και αυτό γιατί η μετατρο-
πή της περιοχής σε βιομηχανική ζώνη παραγωγής 
ενέργειας θα έχει αποτέλεσμα τη δραματική υπο-
βάθμιση του τοπίου και του φυσικού περιβάλλο-
ντος ολόκληρης της Σκύρου.

Συγκέντρωση για 
το δημοψήφισμα

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή 26 
Ιανουαρίου, στην αίθουσα του πολιτιστικού συλ-
λόγου «Αρχίλοχος», η γενική συνέλευση του Συ-
ντονιστικού Φορέων για τα θέματα υγείας Πάρου-
Αντιπάρου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν περίπου 60-70 συ-
μπολίτες μας και συζήτησαν τα θέματα συνέχισης 
του αγώνα και το δημοψήφισμα που πρόκειται να 
διεξαχθεί στις 16 Φεβρουαρίου. Το παρόν στη συ-
νάντηση έδωσε και ο δήμαρχος Πάρου, κ. Χρ. Βλα-
χογιάννης ο οποίος μίλησε, και έθεσε όλες τις δυ-

νάμεις του δήμου στη διάθεση του Συντονιστικού 
για την επιτυχία του δημοψηφίσματος. 

Το θέμα έφερε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
που πραγματοποιήθηκε στη Ρόδο και ο Περιφε-
ρειακός Σύμβουλος, κ. Παντ. Τζανακόπουλος, 
ο οποίος στην τοποθέτησή του είπε: «[…] Έχουν 
γίνει συζητήσεις επί συζητήσεων που απλώς πε-
ριγράφουν το πρόβλημα χωρίς να μπορούμε λόγω 
αναρμοδιότητας να δώσουμε λύσεις. Η Παριανή 
κοινωνία είναι ανάστατη. Εδώ και τρία χρόνια με 
συνεχείς κινητοποιήσεις ζητεί τα ελάχιστα, ήτοι 
έναν παιδίατρο και ένα γυναικολόγο. Ε, ούτε και 
αυτά τα ελάχιστα δεν έχουν επιτευχθεί. Είναι σκέ-
τη απογοήτευση. Παρ’ όλα αυτά οι Παριανοί δεν το 
βάζουν κάτω. Προγραμματίζουν για τις 16 Φεβρου-
αρίου τοπικό Δημοψήφισμα, το οποίο εκτιμούμε ότι 
θα αποτελέσει έναν επιπλέον μοχλό πίεσης προς το 
αρμόδιο Υπουργείο».
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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

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 (περιοχή Πιπέ-
ρι-Παλιόµυλος), πωλείται 
ή ενοικιάζεται 2άρι, 48 τµ, 
πλήρως επιπλωµένο, 150 
µέτρα από θάλασσα, θέα 
θάλασσα. Τιµή ενοικίασης 
300,00 €. 
Τηλ.: 2108950247, 
6946378440

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΛΕΥΚΕΣ (ΜΥΛΟΙ), πω-
λείται κτήµα 4.200 τµ, 
οικοδοµήσιµο, µε πα-
λαιά κτίσµατα. Τηλ.: 
2284043160

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗ-
ΤΩΝ  - ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

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 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑ∆Ι-
Α), ενοικιάζεται ισόγειο 
2άρι, επιπλωµένο, µε αυ-
τονοµία ∆ΕΗ και νερό. Τηλ.: 
2109631639, 6977785214 

ΝΑΟΥΣΑ (ΑΓ. ∆ΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ), ενοικιάζεται 
διαµέρισµα 3άρι, 80 τµ. 
Τηλ.: 6973079626 

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα 25 τµ, µο-
νόχωρη, επιπλωµένη, σε 
άριστη κατάσταση, µε θέρ-
µανση και ψύξη, internet 
δωρεάν. Απεριόριστη θέα 
θάλασσα. Ενοικιάζεται µε 
το χρόνο. Τιµή 150,00 ευρώ 
το µήνα. Τηλ.: 6976433642, 
2284052655 

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΣ, ενοικιάζεται 
2άρι, µερικώς επιπλωµέ-
νο, µε air-condition. Τηλ.: 
6974489697 

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται 3ά-
ρι, 90 τµ. Τηλ.: 2284027466, 
6936893125 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΑ-
ΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ), 
δίπλα στην αστυνοµία, 
ενοικιάζεται επαγγελµα-
τικός χώρος, 35τµ. Τηλ.: 
6945440850 

ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ (ΣΤΑΥΡΌΣ), 
ενοικιάζεται ένα ισόγειο 
δυάρι, 55τµ, µε αυτόνοµη 
θέρµανση και αυλή,  7ε-
τίας. Τηλ.: 2284023944, 
6944585600

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται το 
Mistral, η κάτω αίθουσα. 
Τηλ.: 2104182197 

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, κατάλληλο για γρα-
φείο, µε δικό του πάρκινγκ, 
380,00 ευρώ.  
Τηλ.: 6977618527, 
6978085886 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΛΙΑ, ε-
νοικιάζεται δυάρι 35τµ, 
νεόκτιστο, µε αυτόνοµη 
θέρµανση και a/c. Τηλ.: 
6947188703 

ΕΛΗΤΑΣ (θέση Αγ. Ρα-
φαήλ), ενοικιάζεται 2άρι, 
ισόγειο, µε εύκολο πάρ-
κινγκ. Τηλ.: 2284022881 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα – δυάρι. Τηλ.: 
6972077052 

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

ΣΩΤΗΡΕΣ, κοντά στην Πα-
ροικία, ενοικιάζεται οικία 
µε 4 υπνοδωµάτια (ντου-
λάπες), 3 µπάνια, µεγάλη 
κουζίνα, κήπος. Καλή τιµή. 
Τηλ.: 693 231 6369

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΟΡΜΟΣ), 
ενοικιάζεται επιπλωµένη 
γκαρσονιέρα, µε αυτό-
νοµη θέρµανση. Τηλ.: 
2284024789, 6945255080

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ  

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

6944415044

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – BAR 
«ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ» στη Νά-
ουσα, πωλείται, µαζί µε την 
άδεια. Έτοιµο για λειτουρ-
γία. Τηλ.: 6978152873, 
e-mail: Nathalie_Frederic_
paros@yahoo.com

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΡΜΑ-
ΝΙΚΩΝ. Καθηγήτρια 
παραδίδει µαθήµατα γερ-
µανικών για όλα τα επίπεδα, 
σε παιδιά και ενήλικες. 
Τηλ.: 6972605262 

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΠΩΛΗΤΡΙΑ Ή ΠΩΛΗΤΗΣ 
ζητείται, από το GALERIE 
DE BEAUTE ΠΑΡΟΥ, για 
πλήρη απασχόληση. Α-
παραίτητα προσόντα: Η 
προϋπηρεσία σε πωλήσεις, 
οι γνώσεις αισθητικής, 
ξένες γλώσσες και προαι-
ρετικά γνώσεις µανικιούρ. 
Αποστολή βιογραφικού µε 
fax στο 2284022669 ή µε 
e-mail στο tpantelaios@
hotmail.com  

ΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙ-
ΔΩΝ, στην Χρυσή Ακτή, 
ζητά προσωπικό όλων 
των ειδικοτήτων για το 

καλοκαίρι 2014. Αποστο-
λή βιογραφικών στο info@
poseidon-paros.gr ή στο 
φαξ 2106232082

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ στη Νάου-
σα ζητά: Ρεσεψιονίστ µε 
άριστη γνώση υπολογιστή, 
Αγγλικών και Γαλλικών και 
καµαριέρα έµπειρη στον 
καθαρισµό, έως 30 ετών, 
απαραίτητη προϋπηρεσία. 
Τηλ.: 6972601031  

CALME BOUTIQUE 
HOTEL, ∆ρυός , ζητούνται: 
σερβιτόρα-ος, µαγείρισ-
σα-µάγειρας, υπάλληλος 
υποδοχής, µε προϋπηρε-
σία, από Μάιο µέχρι και 
Σεπτέµβριο. Τηλ.:22840 
28695, βιογραφικό στο 
calme@hotmail.gr

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 

btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6977248885 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ: δερ-
µάτινος τριθέσιος 
καναπές-κρεβάτι, τραπε-
ζαρία χωριάτικη από µασίφ, 
180Χ80, µε 8 σκαλιστές 
καρέκλες µε µαξιλάρι. Γρα-
φείο – τραπέζι 190Χ90, µαζί 
µε ράφι – βιβλιοθήκη. Μο-
νά ξύλινα κρεβάτια µαζί µε 
τις τάβλες και τα στρώµατα. 
Πωλούνται όλα µαζί ή χω-
ριστά. Τηλ.: 6976433642

ΠΙΣΣΟΧΑΡΤΟ πωλείται, 
100 τµ., 5αρι, σε ρολά των 
10,  λόγω πλειονότητας, 
σε πολύ καλή τιµή. Τηλ.: 
6932331812

ΖΑΝΤΕΣ ΑΧΡΗΣΙΜΟ-
ΠΟΙΗΤΕΣ πωλούνται, 
αλουµινίου, 17’’, εργοστα-
σιακές,  από Honda Civic 
Type-S, µοντέλο 2007. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ.: 
6975765118

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 31 Ιανουαρίου 2014

πουλάτε το αυτοκίνητό σας;

παραδίδετε ιδιαίτερα µαθήµατα;

ζητάτε εργασία;
ψάχνετε σπίτι;

Τότε δηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

Παροικιά Πάρου
Τ. 22840 69925
F. 22840 69926

email kritikou.oe@outlook.com

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
Α.ΚΡΗΤΙΚΟΥ - Λ.ΚΡΗΤΙΚΟΥ Ο.Ε.

ΠΕΝΘΗ

Το Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2014, θα τελεστεί το 
40ήμερο μνημόσυνο για την ανάπαυση της ψυχής 
του Ευθύμιου Παπαϊωάννου, στον Ιερό Ναό Ζωο-
δόχου Πηγής Άσπρου Χωριού. 
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Τηλεδιάσκεψη για την αλιεία
Ολοκληρώθηκε στις 22 Ιανουαρίου, η ενημέρωση στελεχών του Λιμενικού Σώμα-

τος-Ελληνικής Ακτοφυλακής σε θέματα αλιείας, που διοργάνωσε η 6η Περιφερειακή 
Διοίκηση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. με την συνεργασία της Διεύθυνσης Ελέγχου Αλιείας (Δ.ΕΛ.ΑΛ.) 
του Αρχηγείου Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ στις εγκαταστάσεις του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, στην 
Ερμούπολη της Σύρου. 

Στην ενημέρωση που διήρκεσε από 20-22/1/2014 συμμετείχαν για πρώτη φορά 
μέσω τηλεδιάσκεψης οι υπεύθυνοι των γραφείων αλιείας των Λιμενικών Αρχών των 
Κυκλάδων (ΣΥΡΟΥ-ΑΝΔΡΟΥ-ΤΗΝΟΥ-ΜΥΚΟΝΟΥ-ΠΑΡΟΥ-ΝΑΞΟΥ-ΜΗΛΟΥ-ΘΗΡΑΣ) 
και ΣΑΜΟΥ, καθώς και των υπολοίπων Λιμενικών Αρχών / Υπηρεσιών της χώρας, 
μέσω διαδικτύου (livestreaming). 

Με αυτό τον τρόπο δόθηκε η δυνατότητα της παρέμβασης των συμμετεχόντων 
στην ενημέρωση, είτε ζωντανά, είτε μέσω υποβολής ερωτημάτων με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, στα οποία εδόθησαν απαντήσεις-διευκρινήσεις. Συμμετείχαν πάνω από 
60 Λιμενικές Αρχές, ενώ μετά από τεχνική επεξεργασία από την αρμόδια Διεύθυνση, 
η τριήμερη παρουσίαση θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο ανά θεματική ενότητα για ενημέ-
ρωση των ενδιαφερομένων πολιτών η στελεχών Λ.Σ.  

Εισηγητές στην ενημέρωση ήταν τα στελέχη της Δ.ΕΛ.ΑΛ.: α) Υποπλοίαρχος Λ.Σ Χα-
σανίδης Γεώργιος, β) Υποπλοίαρχος Λ.Σ Κουζίλου Σταυρούλα και γ) Επικελευστής 
Λ.Σ Ακριβός Δημήτριος. Το συντονισμό κατά την διάρκεια διεξαγωγής της ενημέρω-
σης είχε το στέλεχος της 6ης ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Ανθυπασπιστής Λ.Σ Ξαγοράρης Μάρ-
κος, ενώ στην παραλαβή και στην επεξεργασία των ερωτημάτων μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου ήταν ο Σημαιοφόρος Λ.Σ Καψάσκης 
Παρασκευάς (Ν/Γ 511) και η Επικελευστής Λ.Σ 
Βουτσινά Μαρία (6η ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ).  Την γενι-
κή εποπτεία είχε ο Διοικητής 6ης ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. 
Αρχιπλοίαρχος Λ.Σ Αποστόλης Γεώργιος. Σκοπός 
της διεξαγωγής της ανωτέρω ενημέρωσης ήταν η 
διευκόλυνση στην άσκηση των καθηκόντων των 
στελεχών των γραφείων αλιείας των Λιμενικών 
Αρχών/Υπηρεσιών σε ολόκληρη την επικράτεια 
και κατ’ επέκταση η επίτευξη ποιοτικότερης εξυπη-
ρέτησης των πολιτών και ειδικότερα των αλιέων.     
Την ικανοποίησή του εξέφρασε ο Αρχηγός Λ.Σ. Αντιναύαρχος Λ.Σ. Δημήτριος Μπα-
ντιάς, στα στελέχη που συνέλαβαν την ιδέα και υλοποίησαν την ανωτέρω πιλοτική 
τηλεδιάσκεψη. Ανάλογες επιμορφωτικές συναντήσεις προγραμματίζονται στο άμεσο 
μέλλον και σε άλλους τομείς. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής 
θα εξετασθεί η υλοποίηση, σε μόνιμη βάση, της εκπαίδευσης των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.
ΑΚΤ με τηλεδιάσκεψη-τηλεκπαίδευση.  

Τέλος τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν τα παρακάτω: 
Κανόνες Αλιευτικής Πολιτικής, Διοικητικός Έλεγχος Αλιείας, Εργαλεία παράκτιας 

αλιείας, Αλιευτικά εργαλεία «μηχανότρατα-βιντζότρατα», «γρι-γρι», Ερασιτεχνική αλι-
εία, Διατάξεις αναφορικά με τα μεγάλα πελαγικά είδη, Ημερολόγια Αλιείας, Αλιεύ-
ματα, Αλιευτικές Επιθεωρήσεις, Εθνικό Αλιευτικό Μητρώο, Ηλεκτρονική εφαρμογή 
αποφάσεων αλιευτικής νομοθεσίας, χρήση οργάνου μέτρησης διχτυού, Κέντρο Πα-
ρακολούθησης Αλιείας.

Η πίτα στο Άσπρο Χωριό
Σε μια κατάμεστη αίθουσα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 26 Ιανουα-

ρίου 2014 η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του πολιτιστικού συλλόγου Άσπρου 
Χωριού, «Ατλαντίς». 

Η εκδήλωση ξεκίνησε με χαιρετισμό και έναν σύντομο διοικητικό απολογισμό της 
χρονιάς που πέρασε από τον πρόεδρο του 
συλλόγου, κ. Νίκο Τριαντάφυλλο και η ευλογία 
της πίτας από τους παρευρισκόμενους ιερείς. 

Στη συνέχεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν τα 
παιδιά του χωριού που πέτυχαν την εισαγω-
γή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και που 
έπιασαν τον σταυρό την ημέρα των Θεοφανί-
ων. Συγκινητική ήταν η στιγμή αφιερώματος με 
προβολή βίντεο στους αείμνηστους τσαμπου-
νιέρηδες Γιάννη Ρούσσο και Γιωργή Κυδωνιέα, 
που κοσμούσαν με τους ήχους τους τις εκδη-

λώσεις του συλλόγου, ενώ παραδοσιακό χαρακτήρα έλαβε η εκδήλωση όταν τρα-
γουδήθηκαν τα κάλαντα και άλλα παραδοσιακά τραγούδια με τη συνοδεία παραδοσι-
ακής τσαμπούνας και τουμπακιού που έπαιξαν οι Χριστόδουλος Κυδωνιεύς, Βασίλης 
Τριαντάφυλλος, Γιάννης Ρούσσος, Δημήτρης Τριαντάφυλλος και Γιώργος Κυδωνιεύς. 

Η εκδήλωση κράτησε μέχρι αργά με γλέντι συνοδευόμενο με «ζωντανή» νησιώτικη 
μουσική που έπαιξαν οι: Μανώλης Δελέντας, Κώστας Πατέλης, Μάρκος Κυδωνιεύς 
και Ηλίας Γαβαλάς και τα παιδιά του χωριού: Μιχάλης Κυδωνιεύς, Γιάννης Ρούσσος 
και Μαργαρίτα Κυδωνιέως ενώ τραγούδησαν οι Άννα Ρούσσου, Μαρία Αρκουλή, 
Άννα Περάκη, Αγγελική Σκιαδά, και η μικρή Πέγκυ Ρούσσου τους οποίους ο σύλλο-
γος ευχαριστεί θερμά για την συμμετοχή τους. 

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Πάρου, κ. Χρήστος Βλα-
χογιάννης, οι Δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Χανιώτη, Γιώργος Λουκής και κ. Παντελής 
Ρούσσος, οι Πρόεδροι των Τοπ. Κοινοτήτων Λευκών, Απόστολος Παντελαίος, Πα-
ροικίας, Μηνάς Καλακώνας, Νάουσας, Γιώργος Μπαρμπαρήγος, Αγκαιριάς Ανδρέας 
Κουταλίδης και Αρχιλόχου, Γεώργιος Ρούσσος, τοπικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι 
φορέων και πολλών πολιτιστικών συλλόγων. 

Τέλος, ο σύλλογος ευχαριστεί όλους όσοι παρευρέθηκαν και τους παραπάνω φο-
ρείς για την άψογη συνεργασία τους.

 

Ανακοίνωση του Δημοτικού 
συνδυασμού Γ. Λεβεντάκη

«Η Ανεξάρτητη Δημοτική Παράταξη «Ανά-
πτυξη Ενότητα Δημιουργία», συνεχίζει δυνα-
μικά την πορεία της προς τις Αυτοδιοικητικές 
Εκλογές του Μαΐου.

Αγαπητοί Συμπολίτες Αντιπαριώτες και 
Αντιπαριώτησες,

Με αίσθημα ευθύνης και με σταθερή προ-
σήλωση στις αξίες που υπηρετούμε, απευ-
θυνόμαστε σήμερα σε όλους και όλες εσάς, 
ανακοινώνοντας τους υποψηφίους της πα-
ράταξής μας «Ανάπτυξη Ενότητα Δημιουρ-
γία» στις Δημοτικές Εκλογές του Μαΐου με 
επικεφαλής τον νυν Δήμαρχο Γιάννη Λεβεντάκη. Έναν άνθρωπο που απέδειξε με τη 
στάση και τη συμπεριφορά του ότι πράττει με ήθος, σεβασμό και ταπεινότητα προς τη 
κοινωνία της Αντιπάρου. 

Ως νέα δημοτική αρχή αποδείξαμε ότι μας διέπουν αξίες προσφοράς στην κοινωνία, 
πολιτικό ήθος, διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση, ειλικρίνεια και αλήθεια προς 
τους πολίτες. 

Υλοποιήσαμε τις προεκλογικές μας δεσμεύσεις κάνοντας πράξη έργα υποδομών 
που ήταν μέχρι χθες μακρινό όνειρο.  

Οραματιζόμαστε το μέλλον των οικογενειών μας, των παιδιών μας. 
 Με προγραμματισμό, μεθοδικότητα και γνώσεις βάζουμε τις βάσεις για ένα καλύ-

τερο μέλλον με οικονομικές, επαγγελματικές και αναπτυξιακές προοπτικές. 
Αποδείξαμε με τη παρουσία μας ότι είμαστε παρόντες καθημερινά με προτάσεις 

ιδέες και λύσεις. 
Απευθυνόμαστε με καθαρή συνείδηση και κοιτάμε στα μάτια, όλους τους πολίτες 

του νησιού μας ζητώντας τη ψήφο σας για μια ακόμα φορά προκειμένου να συνεχί-
σουμε την ανοικοδόμηση και την αναπτυξιακή πορεία της Αντιπάρου, του τόπου μας. 

Με αυτές τις σκέψεις ο Συνδυ-

ασμός μέχρι σήμερα αποτελείται 

από τους παρακάτω συμβούλους: 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΛΕ-

ΒΕΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΙΑΖΗ ΕΛΕΝΗ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΒΙΑΖΗ ΕΜΜΑΝΟΥΛΙΑ του ΓΕ-

ΡΑΣΙΜΟΥ

ΚΑΛΑΡΓΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

του ΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΝΙ-

ΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΟΣ ΠΙΠΙΝΟΣ του ΠΕΤΡΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΜΑΡΙΑΝΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗ του ΠΕΤΡΟΥ

ΜΑΡΙΝΑΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ

ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΘΩΜΑΣ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

ΡΟΥΣΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΜΙΧΑΗΛ

ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ»
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Δικαίωση για τη Μυρτώ;
Ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη στον Βακάς

Με ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξη ποινή στον Αχμέτ Βακάς, που κακοποίησε τη 
Μυρτώ το καλοκαίρι του 2012 στη Χρυσή Ακτή της Πάρου, ολοκληρώθηκε το δικα-
στήριο στη Σύρο, το βράδυ της 28ης Ιανουαρίου.

Στον Βακάς, επιβλήθηκαν οι παρακάτω ποινές:
- Για τη ληστεία: ισόβια κάθειρξη
- Για την απόπειρα ανθρωποκτονίας: ποινή κάθειρξης 18 ετών
- Για το βιασμό: ποινή κάθειρξης 18 ετών
- Για την παράνομη εργασία: τρεις μήνες φυλάκιση
Η συνολική ποινή είναι ισόβια κάθειρξη και 25 έτη, καθώς και ισόβια στέρηση πολιτι-

κών δικαιωμάτων. «Όταν και εάν βγει από τη φυλακή, να απελαθεί ισόβια από τη χώρα 
μας» πρότεινε επίσης, ο εισαγγελέας, αναφερόμενος στον Αχμέτ Βακάς. Ο ίδιος, στην 
αγόρευσή του είπε: «Εξάντλησε την κτηνωδία 
του». Υπήρχε παράλληλος δόλος. Ήθελε και 
να κλέψει το κινητό και να βιάσει… Είναι 
ένοχος για την κτηνωδία που προκάλεσε και 
αυτό οφείλεται στον ίδιο τον άνθρωπο, την 
ψυχή του, το χαρακτήρα του. Να ευχηθώ καλό 
κουράγιο στην οικογένεια της Μυρτούς».

Με τη σειρά της η μητέρα της άτυχης Μυρτούς, 
είπε στο τέλος της δίκης: «Ήθελα να δω το βλέμ-
μα του, γι’ αυτό ήμουν όρθια. Προσπαθούσα να 
τον δω. Είμαι ικανοποιημένη για τις ποινές και 
τους ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα εξακολουθήσω να 
βλέπω το παιδί μου σε αυτή την κατάσταση και να 
ελπίζω να βελτιωθεί. Ο δράστης ήταν καλά δα-
σκαλεμένος». 

Τέλος, ο δικηγόρος της οικογένειας κ. Δημή-
τρης Κουσιουρής είπε: «Η απόφαση μας δικαι-
ώνει πλήρως».

Τα δάκρυα όλων

Σπαρακτική ήταν η κατάθεση της μητέρας της Μυρτούς, στο δικαστήριο της Σύρου, 
κατά την κατάθεσή της. Είναι χαρακτηριστικό πως όλοι δάκρυσαν, ενώ οι δικαστές 
προσπάθησαν να της δώσουν θάρρος.

Η κ. Μαίρη Κοτρώτσου (μητέρα της Μυρτούς) είπε:
«Πήγαμε στην Πάρο επειδή η μεγάλη μου κόρη είχε ψυχικά κουραστεί από τις Πα-

νελλαδικές εξετάσεις! Ήθελε να πάει με τις φίλες της διακοπές, αλλά εγώ φοβόμουν! 
Έτσι αποφασίσαμε να πάμε όλοι μαζί για να προσέχω τη μεγάλη μου κόρη! Είχα και το 
αυτοκίνητο μαζί μου οπότε ό,τι και αν χρειάζονταν και τα άλλα παιδιά, θα ήμουν δίπλα 
τους! Εκείνη την ήμερα καθόμασταν στην παραλία, η Μυρτώ ως υστερικά συντηρητικό 
και μη κοινωνικό άτομο δεν ήθελε να βγάλει τα ρούχα της και να κολυμπήσει! 
Μου ζήτησε να πάει μια βόλτα! Όχι της είπα!

- Γιατί μαμά; είπε η Μυρτώ.
- Γιατί παιδί μου είναι ένας μαυριδερός και συνέχεια κοιτάζει προς τα εδώ και με 

φοβίζει. Και θα φύγουμε σε λίγο.
- Πού είναι τώρα, δεν τον βλέπω, είπε η Μυρτώ
- Έφυγε προς τα επάνω παιδί μου, της είπα
- Εντάξει, θα είμαι εδώ στα βράχια και θα ακούω μουσική. Μόλις μαζέψεις τα πράγ-

ματα φώναξε με ή τηλεφώνησε μου και θα έρθω...
Λίγο αργότερα όμως, όταν της τηλεφώνησα διαπίστωσα ότι το κινητό της τηλέφωνο 

ήταν απενεργοποιημένο. Αμέσως ξεκίνησα να την ψάχνω μαζί με τη μεγάλη μου κόρη. 
Φτάσαμε στα βράχια και μου λέει η κόρη μου:

- Μαμά, είναι ένας περίεργος άνθρωπος εδώ κάτω.
- Μήπως είναι η Μυρτώ; ρώτησα
- Όχι, δεν νομίζω, είπε το κορίτσι μη μπορώντας να αναγνωρίσει την ίδια της 

την αδερφή!
Όταν πλησίασα το σημείο είδα ένα αλλοιωμένο σώμα και πρόσωπο. Έβλεπα παντού 

αίμα. Παρά πολύ αίμα. Το δεξί της μάτι ήταν κλειστό, πρησμένο και μελανιασμένο. 
Το αριστερό της μάτι ήταν ανοιχτό και ασάλευτο. Πρησμένο και αυτό και ματωμένο. 
Σκέφτηκα πως αν δεν πέθανε ακόμα, σε λίγα λεπτά θα είναι σίγουρα νεκρή! Στο νοσο-
κομείο μου είπαν ότι το παιδί μου είναι κλινικά νεκρό. Όπως διαπιστώθηκε αργότερα 
στο νοσοκομείο, όλο της το πρόσωπο ήταν σπασμένο. Τέσσερις μήνες μετά το συμβάν 
πήγα πάλι στο ίδιο σημείο! Ήθελα να το δω. Ήθελα να δω το μέρος που κακοποιήθηκε 
το παιδί μου. Παρόλο που έβρεξε και η θάλασσα ξέβραζε τα νερά της, τα βράχια είχαν 
ακόμα το αίμα του παιδιού μου! Εννέα φιάλες αίμα της χορηγήσαν στο νοσοκομείο».

Σ’ αυτό το σημείο ήταν τόσο φορτισμένη και πονεμένη η κ. Κοτρώτσου, που ο ει-
σαγγελέας της έδρας έψαξε λόγια για να την παρηγορήσει και να μην χάσει 
τις ελπίδες της: «Θα σας πω κάτι, κανένας γιατρός δεν ξέρει τα πάντα! Όλοι οι αν-
θρώπινοι οργανισμοί αντιδρούν διαφορετικά. Αυτό να το θυμάστε πάντα» της είπε.

Η απολογία και η «συγγνώμη» Βακάς

Ο Αχμέτ Βακάς, στην απολογία του είπε:
«Ζητάω χίλιες φορές συγγνώμη από τη Μυρτώ, τη μαμά της και τον πατέρα της. Δεν 

ήξερα τι έκανα. Ρωτήστε για μένα στο Πακιστάν, έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Σχετικά με την ηλικία μου, μάλλον έκανα λάθος την πρώτη φορά που με ρώτησαν. 

Γεννήθηκα στις 27 Απριλίου του 1994. Ένα χρόνο πριν το συμβάν ήρθα στην Ελλάδα. 
Δούλευα περιστασιακά ως βοηθός οικοδόμου, και μετά πήγα στην Πάρο και δούλευα 
στον κήπο του ξενοδοχείου. Καθάριζα και μάζευα τα σκουπίδια. Τον πρώτο καιρό 
έπαιρνα 400 ευρώ το μήνα και δούλευα σχεδόν όλες τις μέρες. Την επόμενη σεζόν 
πληρωνόμουν 450 ευρώ το μήνα».

Ανατριχιαστικές απαντήσεις Βακάς

Ο Αχμέτ Βακάς, δέχτηκε πληθώρα ερωτήσεων από τον πρόεδρο.
Πρόεδρος: Πότε την είδες πρώτη φορά;
Βακάς: Περνούσα το δρόμο και καθόταν μια κοπέλα. Την είδα πρώτη φορά. Στην 

αρχή σκέφτηκα να της κλέψω το κινητό και 
μετά σκέφτηκα να τη βιάσω.

Πρόεδρος: Πώς της πήρες το κινητό;
Βακάς: Έκανε σκηνικό για να το κρατήσει. Γλι-

στρήσαμε στις πέτρες και πέσαμε μαζί κάτω. Το 
κινητό έπεσε δίπλα μας. Πιαστήκαμε στα χέρια. 
Εγώ λίγο την έσπρωξα. Μετά της έβγαλα τα 
ρούχα για να μην με ακολουθήσει. Πήγα να 
φύγω και με τράβηξε με το πόδι της. Έπεσα, 
είδα την πέτρα, την άρπαξα και την πέταξα γύρω 
μου, αφού γύρισα και την κοίταξα. Η πέτρα έπε-
σε στο μάτι της.

Πρόεδρος: Την είχες χτυπήσει προηγουμέ-
νως;

Βακάς: Όχι.
Πρόεδρος: Αντιστάθηκε στο βιασμό;
Βακάς: Δεν ήθελε, με το ζόρι τη βίασα.
Πρόεδρος: Της έκλεισες το στόμα; Της έπια-

σες τα χέρια;
Βακάς: Με το ένα χέρι την κρατούσα από 

το λαιμό και με το άλλο έκανα αυτό το πράγμα. Ζητώ συγγνώμη.
Πρόεδρος: Είχε τις αισθήσεις της;
Βακάς: Φώναξε δυο-τρεις φορές.
Πρόεδρος: Γιατί σταμάτησε να φωνάζει;
Βακάς: Δεν ξέρω. Μετά τελείωσα και πήγα να φύγω, αλλά με έπιασε με το 

χέρι της.
Πρόεδρος: Όταν ο ίδιος αυνανιζόσουν, η Μυρτώ τι έκανε;
Βακάς: Φώναξε δυο-τρεις φορές. Έκανα ό,τι μου ερχόταν. Δεν δούλευε το κεφάλι 

μου.
Πρόεδρος: Πότε πήρες το κινητό;
Βακάς: Αφού της πέταξα την πέτρα. Όταν έπεσε το κινητό και πέσαμε και εμείς τότε 

σκέφτηκα να κάνω το άλλο...
Πρόεδρος: Τι σκέφτηκες να κάνεις μετά;
Βακάς: Ήμουν φοβισμένος και όταν άκουσα το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, έτρεξα να 

κρυφτώ. Πήγα στο ξενοδοχείο, είχα πάνω μου το κινητό, μετά το πέταξα στον κάδο, 
επειδή φοβήθηκα, άλλαξα ρούχα και πήγα να ποτίσω στον κήπο, τα ρούχα τα έπλυνα 
δύο μέρες μετά, μαζί με τα υπόλοιπα.

Πρόεδρος: Μετά τι έγινε;
Βακάς: Το βράδυ δεν κοιμήθηκα, ούτε έφαγα. Σκεφτόμουν ότι, αν έρθει η αστυ-

νομία, θα ομολογήσω. Δυο μέρες μετά θα έφευγαν δύο φίλοι μου για την Αθήνα, με 
προορισμό το Πακιστάν. Θα πήγαινα και εγώ και κει θα προσευχόμουν στο Θεό, για 
να με συγχωρέσει!

Τέλος, να σημειώσουμε ότι κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας η πλευ-
ρά της παθούσας κατέθεσε στο δικαστήριο φρικιαστικές φωτογραφίες από το πρό-
σωπο και το σώμα της Μυρτώς, μετά την κακοποίησή της. Κατά τη διάρκεια της επί-
δειξης των φωτογραφιών οι πάντες στην αίθουσα λύγισαν…

Η πραγματικότητα για τη Μυρτώ

Στη Λάρισα νοσηλεύεται από το Σάββατο 25 Ιανουαρίου, η Μυρτώ Παπαδομιχελά-
κη, στο Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας της Λάρισας «ANIMUS». 

Τη Μυρτώ επισκέφθηκε την Κυριακή 26/1 ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, κ. Δημήτρης 
Κοντός, προκειμένου να μεταφέρει το ενδιαφέρον και τις ευχές του υπουργού Υγείας 
Άδωνη Γεωργιάδη, στην οικογένειά της. Ο πρόεδρος του ΕΟΠΥΥ, ευχαρίστησε τον 
πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο  του Κέντρου, Αχιλλέα Νταβέλη, για την ανιδι-
οτελή προσφορά του, να μην χρεώσει καμία δαπάνη για τις υπηρεσίες νοσηλείας και 
αποκατάστασης, που θα παρέχει το «ANIMUS», στη Μυρτώ για όσο καιρό χρειαστεί.

Σημειώνουμε, πως η διακομιδή της μικρής Μυρτούς από τις ΗΠΑ, έγινε με ασθενο-
φόρο του ΕΚΑΒ με συνοδεία επιστημονικού κλιμακίου.
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Η πίτα του Νηρέα
Στην κατάμεστη από κόσμο αίθουσα του ΑΜΕΣ 

«Νηρέας», στη Νάουσα, πραγματοποιήθηκε την Τε-
τάρτη 22 Ιανουαρίου, η κοπή πίτας του συλλόγου.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκε η 
πρωταθλήτρια ομάδα Νέων Κυκλάδων 2013 του 
συλλόγου.



Εκτελούνται εργασίες για τον σχεδιασµό
της νέας έκδοσης 2014-2015

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025 & 53555

e: info@smileweb.gr
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