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Άμεσα συζήτηση 
επί της ουσίας

Σε περίπου 70 μέρες ψηφίζουμε. Το τοπίο ακόμα 
είναι ομιχλώδες. Η απαξίωση της πολιτικής ζωής, τα 
τεράστια προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζει 
πολύ μεγάλο τμήμα του λαούς μας και τα αδιέξοδα 
στη λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης αποθαρ-
ρύνουν πολλούς υγιώς σκεπτόμενους συμπολίτες 
μας στο να ασχοληθούν με τις εκλογές. Αυτό είναι το 
μεγάλο επίτευγμα της πολιτικής των συγκυβερνήσε-
ων Ν.Δ. και ΠΑΣΟΚ.

Σ' αυτό το πολύ δύσκολο τοπίο είκοσι  ανησυχού-
ντες συμπολίτες μας ανέλαβαν μια πρωτοβουλία για 
την δημιουργία ενιαίου ψηφοδελτίου. Θεωρώ ότι 
αυτή η κίνηση είναι σε σωστή κατεύθυνση, όμως 
πρέπει να γίνει πιο συγκεκριμένη η πολιτική βάση για 
μια τέτοια συμφωνία. Θα μπορούσα να θέσω πολλά  
ερωτήματα για την προοπτική μιας τέτοιας κίνησης 
όμως ο στόχος μου δεν είναι να απαξιώσω αυτή την 
προσπάθεια, όπως βιαστικά έκαναν κάποιοι. Στόχος 
είναι να βοηθήσω στη σωστή θεμελίωση του οικοδο-
μήματος που πιθανά θα ανεγερθεί. 

Οι μέρες όμως είναι πολύ λίγες μέχρι τις εκλογές 
και ο κόσμος έχει ανάγκη να γνωρίσει τα πρόσωπα 
και τις πολιτικές τους δεσμεύσεις για την επόμενη 
κρίσιμη πενταετία. Δεν υπάρχει περιθώριο για άλ-
λους πειραματισμούς.

Όσο δεν μπαίνουν στο τραπέζι για συζήτηση τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας τα 
αδιέξοδα που έχουν συσσωρευτεί στη λειτουργία της 
τοπικής αυτοδιοίκησης απαξιώνουν την ψήφο των 
συμπολιτών μας. Ο σωστά ενημερωμένος πολίτης, 
όπως έδειξε και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσμα-
τος, αλλά και η μεγάλη συγκέντρωση στο λιμάνι της 
Παροικιάς, θα είναι ενεργός και στους αυριανούς 
αγώνες. Είναι ανάγκη άμεσα να αρχίσει η συζήτηση 
επί της ουσίας. Η εφημερίδα μας θα προσπαθήσει να 
βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Λαουτάρης

Τελικά είμαι καντέμης στις μεγάλες νίκες της τρι-
φυλλάρας. Και αυτό διότι, την περασμένη Κυριακή 
που τους πιάσαμε όλους στον ύπνο και βαρεθήκα-
με να βάζουμε γκολ στους ακατανόμαστους, δεν 
πήγα να δω την μπάλα σε δημόσιο χώρο. Λέω, λες; 
Δε θέλει και πολύ η παλιόμπαλα να γυρίσει και να 
αρχίσεις να μετράς μπαλάκια στο τέρμα σου. Και 
πριν προλάβεις να την κάνεις σπίτι σου γρήγορα-
γρήγορα μην πέσεις πάνω σε κανέναν άπιστο, να 
τους βρεις όλους μπροστά σου έτοιμους για κα-
ζούρα. Έτσι, εξαφανίστηκα και είδα το ματσάκιον 
σε σπίτι φίλου. Έχασα το καλό αδέλφια! Τι να πανη-
γυρίσεις με ομόσταυλό σου βάζελο και τι να πεις. 
Άλλη χάρη έχει το όξω απ’ το σπίτι σε νίκη της ομά-
δας σου.

Ο καλυτερότερος όλων ήταν ο παπά-Στέλιος. Ο 
π. Στέλιος λοιπόν, έζησε μεγαλείο πράσινου θρι-
άμβου. Πήγε να 
κόψει την πίτα των 
ακατονόμαστων στη 
λέσχη τους στην Πα-
ροικιά. Είδε όλο το 
θρίαμβο σε μία κα-
ρέκλα ξαπλωμένος 
και άκουγε γύρω 
του τους γαύρους 
να λένε αλί και τρι-
σαλί σε κάθε γκολ 
που έμπαινε. Και τι 
δε θα έδινα για να 
το ζήσω αυτό. Μετά 
από ένα τέτοιο κόλ-
πο θα κρέμαγα τα 
ποδοσφαιρικά μου 
κασκόλ. Αχ παπά-Στέλιο μου. Μα τέτοια τύχη που 
’χες, ούτε στον παπά να μην το πεις!

Τώρα αναμεταξύ μας βρε παιδιά. Αυτόν τον 
Τάσο Τριαντάφυλλο, μήπως τον έχει πάρει που-
θενά το μάτι σας. Αναρτήσεις στο «Fileleutheros» 
έκανα, φωτογραφίες του κόλλησα στους τοίχους 
για αναζήτηση, τηλέφωνα πήρα. Πουθενά αυτός. 
Βρε που να ’ναι, που να ’ναι… Εκτός και αν νομίζει 
πως θα σκάσει μύτη μετά από κανένα χρόνο και 
εγώ θα το έχω ξεχάσει το θέμα. Κούνια που τον 
κούναγε… Ενώ ο άλλος ο γαύρος, ο Τάσος Κουρ-
κουλόπουλος, το ήπιε κανονικά το ποτήρι και τε-
λείωσε το θέμα. Εκείνου του έβαλα silver alert 
στο «Fileleleutheros», το αποδέχθηκε, κάθισε μαζί 
μου, τα άκουσε και τελείωσε η υπόθεση. Έλα και 
εσύ βρε φιλαράκι Τριαντάφυλλε να τα πούμε από 
κοντά…

Λοιπόν, δυο-τρεις συναντήσεις ακόμα, όπως 
αυτή στο δημαρχείο την περασμένη Τετάρτη να 

γίνουν, για το λεγόμενο «ενιαίο» ψηφοδέλτιο και 
βλέπω το Ρόκο να παίρνει από την πρώτη Κυρια-
κή αυτοδυναμία. Ο Ρόκο, δεν πάει με χίλια μόνο 
στις συναντήσεις του για την κατάρτιση του ψηφο-
δελτίου του. Πάει και με άλλα χίλια, και εκεί που 
δεν πατάει το πόδι του και μυρίζεται από μακριά τα 
στησίματα… 

Κακία: Την περασμένη βδομάδα είδα περνώντας 
από την παραλιακή οδό Παροικιάς, όλο το συν-
δυασμό της Γρηγορίας μαζεμένο. Ήταν και τα τρία 
άτομα εκεί!

Τελικά, σ’ αυτό το νησί δύο πράγματα είναι απα-
γορευμένα διά ροπάλου. α) Να πεις ότι υπάρχουν 
και άλλα μέρη στη χώρα που έχουν ωραίες πα-
ραλίες και β) να ασκήσεις κριτική στο Συντονιστι-
κό Φορέων για την υγεία. Το δεύτερο μπορεί και 

να σε χαρακτηρίσει 
προδότη και να είναι 
αιτία για να σε στή-
σουν στα τρία μέτρα!

Προσπαθούσα επί 
δύο βδομάδες να 
βρω τον τρόπο που 
κάποιος γνωστός 
κερδίζει συνέχεια 
στοιχήματα σχετι-
κά με τον ποιον θα 
βρίσει περιθωριακή 
ηλεκτρονική ιστο-
σελίδα του νησιού 
και τον ποιον θα 

διαβάλλει με ψέματα. Μιλάμε ότι τα στοιχήματα 
πέφτουν βροχή και ο γνωστός κερδίζει καθημε-
ρινά. «Μα πως τους βρίσκει, πως τους βρίσκει» 
αναρωτιόμαστε όλοι. Το θέμα τελικά είναι απλό. Ο 
γνωστός γνωρίζει σε ποιους είχε κάνει πρόταση 
για να είναι υποψήφιοι μαζί του ένας «υποψήφι-
ος» δήμαρχος. Αυτά τα ονόματα λοιπόν -που τους 
είχε γίνει πρόταση- τα έχει τσεκαρισμένα. Έτσι, τα 
ποντάρει καθημερινά και κερδίζει, αφού ένας-ένας 
γίνονται στόχος σχεδόν καθημερινά. Ονόματα δεν 
λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε. (Όχι για πολύ ακόμα 
όμως).

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Inside information
Οι υποψήφιοι δήμαρχοι είναι για την ώρα έξι. 

Σχετικά γρήγορα θα ακούσετε και για έβδομο! Φυ-
σικά, μην περιμένει κανείς ότι θα κατέβουν στις 
δημοτικές εκλογές τόσοι συνδυασμοί. Ούτε οι μι-
σοί, μεταξύ μας τώρα. Το «μπαμ» το μεγάλο όμως, 
θα γίνει με την αποχώρηση του ενός, τις επόμενες 
βδομάδες. Το «μπαμ» θα ακουστεί πιο δυνατά και 
από τα βαρελότα τον 15Αύγουστο στην Παροικιά!



3www.fonitisparou.gr Αντίπαρος | Τοπικές ειδήσεις

Ολοκληρώστε
την ανοιξιάτικη

προετοιµασία της
επιχείρησής σας

Αξιοποιήστε τα διαφηµιστικά
προγράµµατα της                

από 40€!

Η συγκέντρωση 
στην Αντίπαρο

Ο Δήμος Αντι-
πάρου και οι 
Σύλλογοι Γονέων 
και Κηδεμόνων 
των σχολείων 
του νησιού συμ-
μετέχοντας στις 
κινητοποιήσεις 
για τα προβλή-
ματα του Κέ-
ντρου Υγείας,  
πραγματοποίη-
σαν πορεία στις 26/2/2014 από τον οικισμό της Αντι-
πάρου, στο λιμάνι, με σκοπό να εκφράσουν την έντονη 
αντίθεση τους στη συνεχιζόμενη υποβάθμιση των πα-
ροχών υγείας στην Πάρο και την Αντίπαρο. 

Ακόμα, συμβολικά έγινε κατάληψη στο Ferry Boat της 
γραμμής Αντιπάρου-Πούντας. Σε ανακοίνωσή του ο Δή-
μος Αντιπάρου καταλήγει: «Δηλώνουμε ότι συνεχίζουμε 
τον αγώνα μας και διεκδικούμε το αυτονόητο δικαίωμα 
μας για ΔΩΡΕΑΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ».

Ακάθιστος Ύμνος
«ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΑΡΟΝΑΞΙΑΣ
ΙΕΡΟΝ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΕΚΑΤΟΝΤΑΠΥΛΙΑ-

ΝΗΣ ΠΑΡΟΥ
Ενημερώνουμε τους ευσεβείς Χριστιανούς ότι στο 

Ιερό Προσκύνημα Παναγίας Εκατονταπυλιανής κατά 
την περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, θα τελείται 
προς  διευκόλυνση των  πιστών και 2η ακολουθία του 
ΑΚΑΘΙΣΤΟΥ ΥΜΝΟΥ κάθε  Παρασκευή στις 20:30».

Απόκριες
στην Αντίπαρο

Μια πολύ όμορφη αποκριάτικη γιορτή για τα παιδιά 
πραγματοποίησε και φέτος ο Δήμος Αντιπάρου και η 
Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου, την Κυριακή 23 
Φεβρουαρίου, προτελευταία Κυριακή της Αποκριάς. 

Τα παιδιά μασκαρεμένα διασκέδασαν και έπαιξαν με 
τους κλόουν, χόρεψαν με το Μίκυ και την Μίνι και από-
λαυσαν γλυκές λιχουδιές, φρούτα και μπισκότα βουτηγ-
μένα στο σιντριβάνι σοκολάτας που είχε ετοιμαστεί για 
αυτά.

Ευχαριστήριο
Εκατονταπυλιανής

«Πρoς Τoν Aξιότιμον κ. Δημήτριον Γιαννακόπουλον
Πρόεδρον ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Αθήνα
Η Διοικούσα Επιτροπή του Ιερού Προσκυνήματος 

Παναγίας Εκατονταπυλιανής, αισθάνεται επιτακτική 
την ανάγκη να σας εκφράσει τις ένθερμες ευχαριστίες 
της για την προσφορά σας στο κατηχητικό σχολείο του 
Ιερού Προσκυνήματος προσφέροντας μπάλες καλαθο-
σφαίρισης για τα παιδιά.

Αναμφίβολα, παρόμοιες ενέργειες συμβάλλουν θετι-
κώς στην επίτευξη των στόχων και των οραματισμών 
του Ιερού Προσκυνήματος, προωθούν την επιτέλεση 
του έργου του και αποσπούν την Χάρη του Θεού και τις 
Ευλογίες της Παναγίας.

Σας ευχαριστούμε και πάλι και ευχόμαστε η Παναγία 
η Εκατονταπυλιανή, να προστατεύει και να σκεπάζει 
εσάς, την οικογένειά σας και τους συνεργάτες σας και 
να είναι αρωγός στην επίτευξη των προσωπικών και 
συλλογικών σας στόχων».

Προσλήψεις
στο Πάρκο

Το πολιτιστικό πάρκο Δήμου Πάρου, στον Άγιο Ιωάννη 
Δέτη, αποφάσισε σε συνεδρίαση του ΔΣ την πρόσληψη 
με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου 
έως δίμηνης διάρκειας, με καθεστώς πλήρους απα-
σχόλησης, των παρακάτω ειδικοτήτων: πέντε εργατών 
καθαριότητας ΥΕ, δύο νυχτοφυλάκων ΥΕ, ενός υπευθύ-
νου ομπρελών ΥΕ, ενός ναυαγοσώστη ΔΕ, δύο μπου-
φετζήδων ΔΕ, τριών υπευθύνων μπαρ ΔΕ, δύο βοηθών 
μάγειρα ΥΕ, τεσσάρων σερβιτόρων ΔΕ, τριών βοηθών 
σερβιτόρων ΔΕ, ενός λαντζέρη ΥΕ, δύο ταμιών ΔΕ.

Ακόμα, να προβεί στην πρόσληψη με σύμβαση εξαρ-
τημένης εργασίας ορισμένου χρόνου έως δίμηνης διάρ-
κειας, με καθεστώς πλήρους απασχόλησης, υπαλλήλου 
γραφείου. Επίσης, το περιβαλλοντικό και πολιτιστικό 
πάρκο Δήμου Πάρου, αποφάσισε και τις εξής προσλή-
ψεις:

-Ενός υπεύθυνου εκδηλώσεων για τον προγραμμα-
τισμό των καλλιτεχνικών,  αθλητικών και άλλων εκδη-
λώσεων για το 2014, πλήρους απασχόλησης διάρκειας 
8 μηνών, ΠΕ.

- Ενός υπεύθυνου δημοσίων σχέσεων για την οργά-
νωση και διαχείριση υλικού για προώθηση της λειτουρ-
γίας και των υπηρεσιών του πάρκου, πλήρους απασχό-
λησης διάρκειας 6 μηνών, ΠΕ.

- Ενός γραμματέα διοίκησης για την τήρηση και αρχει-
οθέτηση αλληλογραφίας, τήρηση πρακτικών συνεδριά-
σεων Δ.Σ. και γενικώς την κάλυψη των γραμματειακών 
αναγκών της επιχείρησης πλήρους απασχόλησης διάρ-
κειας 6 μηνών, ΔΕ.

- Ενός επιστάτη για την μέριμνα των εγκαταστάσεων 
και του πάγιου εξοπλισμού και για επισκευές και απο-
κατάσταση ζημιών πλήρους απασχόλησης διάρκειας 4 
μηνών, ΥΕ.
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«Πάρε
τη φιλοζωική»

«Πάρε τη φιλοζωική» εί-
ναι η συνήθης φράση όσων 
νομίζουν ότι έτσι λύνεται το 
πρόβλημα των αδέσποτων. 
Είναι αυτοί που αδυνατούν 
να καταλάβουν ότι όσα σκυ-
λιά και να «μαζέψει» η φιλο-
ζωική, τα αδέσποτα δεν θα 
τελειώσουν με αυτόν τον 
τρόπο.

Το θέμα στη συνείδηση των 
περισσότερων τελειώνει στο τηλεφώνημα στη φιλοζω-
ική. Μέσα τους νιώθουν ανακουφισμένοι ότι έπραξαν 
το σωστό και λειτούργησαν ως φιλόζωοι. Όμως η φι-
λοζωική δεν είναι ο «μπόγιας» και ένα τηλεφώνημα στη 
φιλοζωική δεν σε καθιστά υπεύθυνο ενεργό πολίτη και 
φιλόζωο. Θέλεις να βοηθήσεις το αδέσποτο που βρήκες; 
Το αδέσποτο που τριγυρίζει στη γειτονιά σου;

- Βάλε νερό και φαί, φιλοξένησέ το, έστω σ’ ένα εξω-
τερικό προστατευμένο χώρο.

- Αν δεν μπορείς εσύ να το φιλοξενήσεις αναζήτησε 
σε φίλους και γνωστούς.

- Πήγαινέ το στον κτηνίατρο αν είναι τραυματισμένο ή 
για να δει αν έχει microchip.

- Αν δεν έχει πρόγραμμα στειρώσεων αδέσποτων ο 
Δήμος σου συγκέντρωσε χρήματα και στείρωσέ το με 
τη βοήθεια της φιλοζωικής.

- Δημοσίευσε τη φωτογραφία του στο διαδίκτυο με 
όσα περισσότερα στοιχεία μπορείς για να βρεθεί ο κη-
δεμόνας του ή αυτός που το παράτησε ή για να βρει οι-
κογένεια να το υιοθετήσει.

«Πάρε τη φιλοζωική» για να σε βοηθήσει σε όλα αυτά 
αλλά όχι για να το πάρει το ζώο. Η ασυλοποίηση των 
ζώων απαγορεύεται βάσει νόμου στην Ελλάδα. Επιτρέ-
πεται η ολιγοήμερη παραμονή σε καταφύγια (όσο χρει-
άζονται περίθαλψη και φροντίδα) και μετά επανένταξη 
στο φυσικό τους περιβάλλον. Μάθε να συμβιώνεις με 
τα αδέσποτα. Τα αδέσποτα δεν «φυτρώνουν», αλλά δη-
μιουργούνται από τους ίδιους τους ανθρώπους και τις 
ανεξέλεγκτες γέννες δεσποζόμενων ζώων. 

«Πάρε τη φιλοζωική» για να τη βοηθήσεις όχι για να 
της αναθέσεις αυτό που όλοι μπορούμε να κάνουμε.

ΦΙΛΟΖΩΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΈΣ ΠΑΡΟΥ

Απόκριες στο 
Άσπρο Χωριό

Το βρά-
δυ της πε-
ρ α σ μ έ ν η ς 
Κ υ ρ ι α κ ή ς 
2 Μαρτίου 
2014 ο πο-
λ ι τ ι σ τ ι κ ό ς 
σ ύ λ λ ο γ ο ς 
«Ατλαντίς», 
Ά σ π ρ ο υ 
Χωριού Πά-
ρου, διοργάνωσε αποκριάτικη συνεστίαση στην αίθου-
σά του. 

Οι μεταμφιέσεις, το γλέντι και ο χορός με ζωντανή 
μουσική κράτησαν αμείωτο το κέφι μέχρι τις πρωινές 
ώρες. Ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του ευχαριστεί όλους 
τους παρευρισκόμενους για την παρουσία τους και εύ-
χεται σε όλους καλή Σαρακοστή.

Εργασίες
στο Μπουνταράκι

Την Τρίτη 4 Μαρτίου, ξεκίνησαν εργασίες στο αλιευ-
τικό καταφύγιο της Αγίας Άννας (Μπουνταράκι) Παροι-
κιάς.

Ο Δήμος Πάρου σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοι-
νότητα Παροικιάς, προχώρησε σε εκβάθυνση και κα-
θαρισμό από φερτά υλικά του αλιευτικού καταφυγίου 
ικανοποιώντας έτσι, ένα χρόνιο αίτημα των ψαράδων 
της περιοχής.

Τα φερτά υλικά συγκεντρώνονται τους χειμερινούς 
μήνες από το χείμαρρο που εκβάλει στο συγκεκριμένο 
σημείο.

Σύμβολο
αγώνα για
τις εργαζόμενες
η 8η Μάρτη

Παρά τα 157 χρόνια που 
μας χωρίζουν από την 8η 
Μάρτη του 1857 και την 
ηρωική κινητοποίηση των 
υφαντριών της Νέας Υόρκης 
που διεκδικούσαν ανθρώπι-
νες συνθήκες δουλειάς και 
ίση αμοιβή με τους άνδρες 
συναδέλφους τους, η συγκεκριμένη μέρα αποτελεί 
σύμβολο αγώνα που φωτίζει και τη σημερινή πάλη 
των γυναικών για ισοτιμία και χειραφέτηση.

Στις σημερινές συνθήκες που η καπιταλιστική κρίση 
καθημερινά βαθαίνει και η σαρωτική επίθεση στα δι-
καιώματα της λαϊκής οικογένειας δεν έχει τελειωμό, 
ο φετινός γιορτασμός της 8η Μάρτη, αποκτά αυξημένη 
σημασία.

Η επίθεση της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, των κομ-
μάτων που την στηρίζουν και συνολικά της ΕΕ, απέναντι 
στα δικαιώματα της γυναίκας, αφορούν κύρια το τρί-
πτυχο Εργασία-Ανεργία-Μητρότητα.

Τσακίζουν κάθε της δικαίωμα στη δουλειά, κάθε της 
ανάγκη για την πρόληψη και τις υπηρεσίες υγείας, για 
τη μητρότητα. Την κάνανε πρωταθλήτρια στην ανερ-
γία, στη μερική απασχόληση, στην κακοπληρωμένη και 
ανασφάλιστη εργασία. Την σπρώχνουν στη φτώχεια και 
την εξαθλίωση πετσοκόβοντας συνεχώς μισθούς, επι-
δόματα, κοινωνικές παροχές και συντάξεις. Φοβάται 
μην αρρωστήσει γιατί πρέπει να ακριβοπληρώσει για 
εξετάσεις, φάρμακα, γιατρούς, νοσήλια. Διστάζει τέ-
λος να γίνει μητέρα αφού της κόβουν ακόμα και το 
επίδομα τοκετού.

Καμία να μη συμφιλιωθεί με το πρόσταγμα της ΕΕ 
να προσαρμόσει τις ανάγκες της στα ελάχιστα, να δου-
λεύει χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις, χωρίς Κυριακάτικη 
αργία και ξεκούραση, να μην έχει δωρεάν και με επάρ-
κεια θέσεων βρεφονηπιακούς σταθμούς για τα παιδιά 
της, να μην έχει δωρεάν δημόσια μαιευτήρια, αυξημέ-
νες άδειες εγκυμοσύνης, τοκετού, μητρότητας, ανεξάρ-
τητα αν είναι μισθωτή, αυτοαπασχολούμενη, αγρότισσα 
ή άνεργη.

Δοκιμάσαμε την ΕΕ της «ευημερίας» και γευόμα-
στε καθημερινά τα «σάπια» φρούτα της.

Μπουχτίσαμε από τις υποσχέσεις των κυβερνήσεων 
και των πολιτικών κομμάτων που έπλεκαν και πλέκουν 
τα εγκώμια της ΕΕ, εφαρμόζοντας κατά γράμμα τις οδη-
γίες της, αλλά και όσων προσπαθούν να μας παραμυ-
θιάσουν ότι μπορεί να γίνει καλύτερη, πιο φιλολαϊκή.

Ζήσαμε τους εκάστοτε Περιφερειάρχες και Δημάρ-
χους που πρώτοι αυτοί υλοποίησαν τις αντιλαϊκές απο-
φάσεις της ΕΕ για την ημιαπασχόληση και τις ελαστικές 
σχέσεις εργασίας, τις ιδιωτικοποιήσεις κοινωνικών δο-
μών. Γυρίζουμε τις πλάτες μας σε όλους αυτούς, που, με 
τις πολιτικές τους, έφεραν τις γυναίκες και τους νέους 
στην πρώτη θέση της ανεργίας, στην πρώτη θέση της 
εφήμερης δουλειάς χωρίς δικαιώματα, καθιστώντας τες 
το πιο εκμεταλλευόμενο της κοινωνίας.

Είναι μονόδρομος πλέον, απέναντι σε αυτόν τον πό-
λεμο κάθε εργαζόμενη, άνεργη, νέα, φτωχή αγρότισσα, 
αυτοαπασχολούμενη, πρέπει να απαντήσει με οργανω-
μένο τρόπο μέσα από Σωματεία, Φορείς και Συλλόγους 
για να εμποδιστούν τα μέτρα, για να ανατραπεί η αντιλα-
ϊκή πολιτική, για να ικανοποιηθούν όλες οι σύγχρονες 
ανάγκες.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Γιατί;
Ά γ ν ω σ τ ο ς 

με κυνηγετι-
κή καραμπίνα 
πυροβόλησε 
εξ επαφής 
και σκότωσε 
τη Μορένα, 
μια απόλυ-
τα φιλική και 
καλή σκυλίτσα 
σύμφωνα με 
την οργάνω-
ση «Φιλόζω-
οι Εθελοντές 
Πάρου», που 
βρισκόταν σε 
ιδιωτικό χώρο 
στην περιοχή 
Ανάληψη των 
Λευκών, την 
π ε ρ α σ μ έ ν η 
βδομάδα.

Σ ύ μ φ ω -
να με δελτίο 
τύπου της 
ΦΕΠ: «[…] Το 
φρικιαστικό θέαμα της νεκρής αιμόφυρτης σκυλίτσας 
αντίκρισε ο κηδεμόνας της το μεσημέρι της Πέμπτης 27 
Φεβρουαρίου όταν πήγε για την καθημερινή της βόλτα 
και φροντίδα. Η Μορένα ήταν πυροβολημένη εξ επαφής 
στο αριστερό ζυγωματικό και ο χώρος και το σπιτάκι της 
ήταν μέσα στα αίματα. Στο χώρο βρέθηκε και το φυσίγγι 
της καραμπίνας και ίχνη από πατημασιές. 

Με την έκθεση νεκροψίας από τον κτηνίατρο Αντώνη 
Λάμπρου, που επιβεβαίωνε τον άνανδρο πυροβολισμό 
του ζώου, και το φυσίγγι που βρέθηκε στο σημείο, ο κη-
δεμόνας της Μορένας κατέθεσε μήνυση κατ αγνώστων 
στο Αστυνομικό Τμήμα Παροικιάς. 

Η Μορένα ήταν μια φιλική σκυλίτσα 11 ετών, στειρω-
μένη, εμβολιασμένη και με microchip. Έμενε προσωρινά 
στο κτήμα, είχε το σπιτάκι της, είχε καθημερινή φροντίδα 
και βόλτες και ήταν δεμένη με αλυσίδα σε ράγα (ιμάντα) 
15 μέτρων για να έχει ελευθερία κινήσεων. Άρα το σκυλί 
ήταν περιορισμένο και ήταν αδύνατον να επιτεθεί, πέρα 
από το γεγονός ότι ήταν απόλυτα φιλικό και ήρεμο. 

Το έχουμε πει επανειλημμένα και έχει αποδειχτεί και 
από έρευνες ότι οι «άνθρωποι» που ασκούν βία στα 
ζώα, οι «άνθρωποι» που δολοφονούν ζώα σπάνια στα-
ματούν εκεί. Ο δράστης οπλοφορεί και είναι γείτονάς μας 
εδώ στην Πάρο. Ζει ανάμεσά μας».



5www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις

• Ενεργειακά πιστοποιηµένα ξύλινα κουφώµατα 
µε 30 χρόνια εγγύηση

• Τζαµιλίκι 68χιλ. µε διπλή υάλωση ενεργειακή 
απόδοση (Ug value W(m2k) 1,4-2,1)

• Τζαµιλίκι 92χιλ. µε τριπλή υάλωση ενεργειακή 
απόδοση (Ug value W(m2k) 0,6-1,8)

• Ξύλινες ντουλάπες και πέργκολες µε 50 
χρόνια εγγύηση

Εγγύηση:
Χρωµάτων: 15 χρόνια
Σιδηρικών: (µάσκουλα, πατζουρόβεργες,
                    ανεµοστηλώµατα) 30 χρόνια
Μηχανισµών: 10 χρόνια ή 60.000 ανοίγµατα
Υαλοπίνακες: 10 χρόνια

Ν. Κρητικός - Α. Κρητικός Ο.Ε.

Κρητικός
εφαρµογές

Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr     

Εκλογές των επαγγελματιών 
εστίασης

Την Τετάρτη 5 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Κυ-
κλάδων, στην Παροικιά, οι εκλογές για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου 
του συλλόγου Καφε/Εστιατόρων Πάρου. 

Προηγήθηκε απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ. και κατατέθηκαν οι εκτιμήσεις 
του για την ερχόμενη περίοδο. Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις των υποψηφίων προς 
τους συναδέλφους τους και ακολούθησε η εκλογική διαδικασία. Στο νέο διοικητικό 
συμβούλιο εξελέγησαν οι παρακάτω:

ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ, του καταστήματος «IVI CAFE».
ΧΑ∆ΙΜΟΓΛΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, του καταστήματος «ΕΛΑΙΑ».
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ, του καταστήματος «REPUBLIC».
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, του καταστήματος «ΕΦΕΣΣΟΣ».
ΠΕΪΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, του καταστήματος «ΠΕΡΙ ΟΡΕΞΕΩΣ».

Αναπληρωματικοί εξελέγησαν οι:
ΜΟΥΡΛΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ, του καταστήματος «SALOON D’ OR».
ΤΣΑΝΤΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, του καταστήματος «ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΠΑΡ».
Η κατανομή των θέσεων ευθύνης των εκλεγμένων θα ανακοινωθεί μετά την πρώ-

τη συνάντηση του νέου διοικητικού συμβουλίου. Τέλος, το απερχόμενο συμβούλιο 
ευχήθηκε καλή δύναμη στους νεοεκλεγέντες και καλεί όλους τους συναδέλφους-
μέλη του συλλόγου, να στηρίξουν τις προσπάθειες του νέου ΔΣ.

Κάλεσμα ΚΕΠ-ΟΣΑ 
Η ΚΕΠ-ΟΣΑ καλεί τα μέλη και τους φίλους της, καθώς και όλους τους πολίτες της 

Πάρου που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στις ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασί-
ες της συγκρότησης του ψηφοδελτίου της κίνησης, να παρευρεθούν στη συνέλευση 
που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 9 Μαρτίου στην αίθουσα του πολιτιστικού συλ-
λόγου «Αρχίλοχος».

Η συνέλευση θα ξεκινήσει στις 11 το πρωί και τα θέματα συζήτησης είναι τα εξής:
1. Συγκρότηση ψηφοδελτίου.
2. Υποψηφιότητες.
3. Οργανωτικά.

Πρωτοβουλία  πολιτών
Το βράδυ της 5 Μαρτίου, 20 πολίτες του νησιού μας κάλεσαν στην αίθουσα του 

δημοτικού συμβουλίου Πάρου αυτοδιοικητικά στελέχη προκειμένου να τους πουν τις 
απόψεις τους περί ενιαίου ψηφοδελτίου.

Στη συνάντηση έδωσαν το παρόν από γνωστά αυτοδιοικητικά στελέχη του τελευ-
ταίου δημοτικού συμβουλίου οι κ.κ. Χρ. Βλαχογιάννης, Μ. Ισιγώνης, Σ. Καστρουνής, 
Ανδρ. Σάμιος, Β. Πετρόπουλος, Μ. Καλακώνας και Μ. Κωβαίος. 

Τα ξημερώματα της 6ης Μαρτίου πρωτοδημοσιεύτηκε στην ηλεκτρονική σελίδα 
«Fileleutheros», η παρακάτω εισήγηση των 20 πολιτών:

«Ο σκοπός αυτής της συνάντησης, για την όποια σας ευχαριστούµε για τη 
συµµετοχή σας, είναι για το ανησυχητικό φαινόµενο της πολυδιάσπασης των 
δυνάµεων του τόπου µας που ενδιαφέρονται για τις εκλογές στον ∆ήµο µας.

Πιστεύουμε από επαφές που έχουμε κάνει με πάρα πολύ κόσμο, ότι αυτός ο κό-
σμος θέλει ενότητα δυνάμεων, είναι αρνητικός στα πολλά ψηφοδέλτια, θέλει ενότητα 
και ένα δημοτικό συμβούλιο από ανθρώπους που θα τρέξουν και θα υλοποιήσουν 
τα προγράμματα του δήμου μας. Τα 5 ή 6 ψηφοδέλτια με τα προβλήματα που έχει η 
Πάρος αποτελούν πολυτέλεια. Τα προβλήματα είναι πολλά και τεράστια και απαιτούν 
δυνατό δημοτικό συμβούλιο και ας είμαστε ρεαλιστές καμία παράταξη από αυτές που 
ακούγονται δεν μπορεί να συγκροτήσει δυνατό και ποιοτικό ψηφοδέλτιο.

Η νέα δημοτική αρχή που θα προκύψει από τις εκλογές του Μαΐου θα είναι πενταε-
τής, πρέπει να προσέξουμε και να δείξουμε ευθύνη για την Πάρο, με την  οικονομική 
και πολιτική κατάσταση της χώρας μας στο χειρότερο σημείο 

Εμείς η ομάδα αυτής της πρωτοβουλίας σας καλούμε να ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΕΤΕ τις προ-
σωπικές σας φιλοδοξίες και αντιθέσεις και να καθίσετε να δουλέψετε την ιδέα που 
πιστεύουμε ότι θα δώσει στον Δήμο μας νέες προοπτικές. Πρόσφατο είναι το παρά-
δειγμα της συσπείρωσης των Παριανών από της συγκεντρώσεις στο λιμάνι και του 
δημοψηφίσματος για την υγεία. Ζητάμε από εσάς τους επικεφαλής ενότητα και σοβα-
ρότητα τα προβλήματα είναι κοινά διεκδικούνται με ομοψυχία και τόλμη.

ΤΟΛΜΗΣΤΕ
ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΙΟΥΡΤΖΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΓΡΑ-

ΒΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΕΜΠΑΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΚΟΥΤΣΟΝΙΚΟΛΗ ΜΑΡΙΑ, 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΟΣΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΠΑΡΜΠΑ-
ΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΜΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΜΠΙΖΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΝΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 
ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΖΑΙΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, 
ΣΑΜΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΣΙΦΝΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, ΣΚΟΡΔΟΥΛΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩ-
ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ».

Αντιδρά η Τουριστική Επιτροπή
Την Τρίτη 4 Μαρτίου, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του δημο-

τικού συμβουλίου Πάρου, η συνεδρίαση της τουριστικής επιτροπής του νησιού μας.
Κύριο θέμα της συνεδρίασης ήταν ένα προ-ημερήσιας διάταξης θέμα και συγκεκρι-

μένα για τις κινητοποιήσεις του Συντονιστικού Φορέων για τα θέματα υγείας.
Ο εισηγητής του θέματος, κ. Ευθ. Κυδωνιεύς, υποστήριξε ότι κάποιες δηλώσεις 

που έχουν γίνει σε Αθηναϊκά ΜΜΕ για τα θέματα υγείας μπορεί να προκαλέσουν ανη-
συχία σε πολίτες που θα θέλουν να επισκεφθούν το νησί μας. Όπως είπε ο κ. Κυδω-
νιεύς, καλό θα ήταν οι κινητοποιήσεις στη συνέχεια να έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα 
και να μην είναι «επικοινωνιακές». Τελειώνοντας υπογράμμισε ότι άλλα νησιά αυτή 
την εποχή προβάλλουν τις ομορφιές τους, ενώ εμείς στην Πάρο προβάλλουμε τα 
αρνητικά ζητήματα για τη δημόσια υγεία.

Από την πλευρά του ο κ. Κ. Αργουζής, που όπως είπε μετέχει στη συζήτηση ως 
ενεργό μέλος του Συντονιστικού και όχι ως εκπρόσωπός του, υποστήριξε ότι οι κινη-
τοποιήσεις έχουν αποφασιστεί να γίνονται σε εποχές που δεν βλάπτουν τον τουρισμό, 
καθώς είναι γνωστό ότι η Πάρος ξοδεύει πολλά χρήματα για την προώθηση του. Ακό-
μα, συμπλήρωσε ότι αν συμβεί κάτι αρνητικό σε κάποιον «επώνυμο» επισκέπτη του 
νησιού τότε τα δημοσιεύματα που θα ακολουθήσουν θα είναι πολύ δυσμενή. Τέλος, 
υποστήριξε ότι ο ίδιος προσπαθεί σε συνεντεύξεις που έδωσε να μην μεταφέρεται 
άσχημο κλίμα στους τουρίστες για τα θέματα υγείας που υπάρχουν στο νησί μας.

Η κ. Στ. Φυρογένη, υποστήριξε ότι ο τρόπος με τον οποίο δημοσιοποιούμε ένα γε-
γονός να είναι στην πραγματική του διάσταση και όχι να το μεγεθύνουμε.

Ο κ. Κ. Μπιζάς, σε τοποθέτησή του είπε πως θα πρέπει να προβληθεί και το κομμάτι 
των καλών υπηρεσιών υγείας που μπορούν να δοθούν στο νησί μας και συμπλήρω-
σε πως οι ξένοι τουρίστες είναι «υποψιασμένοι» για την κατάσταση στον τομέα υγείας 
που επικρατεί στο νησί μας.

Ο κ. Δ. Πετρόπουλος, είπε ότι το σωματείο των ναυτιλιακών πρακτόρων -ως γνω-
στό- δε συμμετέχει στο Συντονιστικό και υποστήριξε ότι κάποια αρνητικά σχόλια προς 
τα έξω δεν μαζεύονται με τίποτα στη συνέχεια.

Η κ. Α. Πολυκανδριώτη, υποστήριξε πως πρέπει να είμαστε προσεκτικότεροι από 
εδώ και πέρα.

Η πρόεδρος της τουριστικής επιτροπής, κ. Μ. Χανιώτη, ζήτησε να πέσουν οι τόνοι 
το επόμενο διάστημα σε ό,τι αφορά τις ενέργειες για τη διεκδίκηση στον τομέα υγείας.

Ο πρόεδρος του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, κ. Απ. Αλι-
πράντης, κατήγγειλε ότι δέχθηκαν απειλές δύο συνάδελφοί του στην Παροικιά, την 
ημέρα της απεργίας, προκειμένου να κλείσουν τα καταστήματά τους.

Τελικά, ομόφωνα η τουριστική επιτροπή Δήμου Πάρου, αποφάσισε να στείλει επι-
στολή στο Συντονιστικό Φορέων για την υγεία με την οποία θα εξηγεί ότι το έως τώρα 
αποτέλεσμα που υπάρχει στο Κ.Υ. Πάρου είναι μετά τους αγώνες που έχουν γίνει, 
αλλά στη συνέχεια πρέπει να πέσουν οι τόνοι και οι κινητοποιήσεις να γίνονται με 
άλλους τρόπους και όχι με ακτιβιστικούς.
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Θύελλα αντιδράσεων 
για Αδ. Γεωργιάδη

Θύελλα αντιδράσεων προκάλεσε στην Πάρο, μία δήλωση του υπουργού υγείας, κ. 
Αδ. Γεωργιάδη, σχετικά με τις κινητοποιήσεις την περασμένη εβδομάδα για το θέμα 
της υγείας.

Συγκεκριμένα, ο κ. Γεωργιάδης, συμμετείχε στις 27/2/2014 σε ευρεία σύσκεψη με 
τους διοικητές όλων των νοσοκομείων της επικράτειας. Μετά τη σύσκεψη έγινε από 
δημοσιογράφο η εξής ερώτηση στον κ. Γεωργιάδη, που ήταν η εξής:

«Είχαμε στην Πάρο κάποια επεισόδια και στα νησιά γενικά, κάποιες κινητοποιήσεις 
για ελλείψεις σε προσωπικό. Τι ισχύει;».

Ο κ. Αδ. Γεωργιάδης, απάντησε στην ερώ-
τηση ως εξής:

«Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τα επει-
σόδια θα αυξάνονται. Μετά τις εκλογές τα 
επεισόδια θα τελειώσουν. Δεν έχει αλλάξει 
κάτι στην Πάρο τώρα σε σχέση με πριν από 
δύο μήνες ή πριν ένα χρόνο. Το ίδιο πράγμα 
είναι. Λοιπόν, η κατάσταση στα νησιά είναι 
γενικά δύσκολη. Γιατί, όπως ξέρετε, έχουμε 
προκηρύξει πολλές φορές θέσεις για επι-
κουρικούς γιατρούς και οι γιατροί δεν πάνε. 
Για αυτό γίνεται νέα προκήρυξη με τα θεσπι-
σμένα κίνητρα για τους γιατρούς στα νησιά. 

Πιστεύουμε ότι με τα κίνητρα που έχουμε 
θεσπίσει και έχουμε ήδη ψηφίσει στη Βου-
λή, θα μπορέσουν να καλυφθούν αυτές οι 
θέσεις. Ο δήμαρχος της Πάρου, όπως και 
άλλοι Δήμαρχοι, γνωρίζουν ότι αυτό έχει 
ψηφιστεί και γίνεται, ότι είναι μια εν εξελίξει 
διαδικασία. Για αυτό και μου κάνει εντύπω-
ση η κινητοποίηση και σας είπα πριν για το 
χρόνο στις επερχόμενες δημοτικές εκλο-
γές».

Η αντίδραση Βλαχογιάννη
Η πρώτη αντίδραση ήλθε από το δήμαρχο Πάρου, κ. Χρ. Βλαχογιάννη. Η απάντηση 

που έδωσε στον κ. Γεωργιάδη ήταν η εξής:
«Ο Υπουργός Υγείας, ανταγωνιζόμενος προφανώς τον Προπετή, έσπευσε με δηλώ-

σεις του να προσπαθήσει να ακυρώσει τις διαμαρτυρίες των κατοίκων της Πάρου, 
προφασιζόμενος για λόγους εντυπώσεων, ότι έγιναν λόγω προεκλογικής περιόδου (!).

Θυμίζουμε στον κ. Γεωργιάδη ότι οι κινητοποιήσεις του συντονιστικού οργάνου, στο 
οποίο συμμετέχουν όλοι οι φορείς του νησιού, γίνονται εδώ και τρία χρόνια (!) με δι-
άφορους τρόπους ακόμα και με συγκέντρωση 700 Παριανών έξω από το Υπουργείο 
Υγειάς πριν από ένα χρόνο. Η υγεία των κατοίκων ενός νησιού, που προσφέρει στην 
εθνική οικονομία μέσω του Τουρισμού αλλά και των άλλων επαγγελματικών ενασχο-
λήσεων, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με προσχηματικές δικαιολογίες που αγγίζουν 
τα όρια της αστειότητας!

Αν ο κ. Γεωργιάδης «βλέπει πίσω από κάθε δίκαιο αίτημα προεκλογικές σκοπιμό-
τητες, προφανώς «κρίνει εξ ιδίων τα αλλότρια».Εμείς ΔΕΝ παίζουμε με την υγεία των 
ανθρώπων μας. ΔΕΝ θα υποστείλουμε τη σημαία των αγώνων μας μέχρι να ασχοληθεί 
η ηγεσία του Υπουργείου σοβαρά με το πρόβλημα, δίνοντας συγκεκριμένα, μόνιμα και 
οριστικά αποτελέσματα, μακριά από τακτικισμούς του «στρίβειν δια του αρραβώνος».

Η Λαϊκή Συσπείρωση
Για το θέμα στις 2 Μαρτίου, η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, εξέδωσε το παρακάτω 

δελτίο τύπου:
«Οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας Α. Γεωργιάδη, που αποδίδουν στις πρόσφατες 

μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις του λαού της Πάρου και της Αντιπάρου για την δημόσια 
δωρεάν υγεία προεκλογική σκοπιμότητα, μόνο προκλητικές μπορούν να χαρακτηρι-
στούν.

Ο υπουργός με τα λεγόμενα του επιβεβαιώνει τη αποφασιστικότητα της συγκυβέρ-
νησης να επιβάλλει την αντιλαϊκή της πολιτική και στο χώρο της υγείας, αδιαφορώντας 
για τις συνέπειες της.

Οι παριανοί και οι αντιπαριώτες πρέπει να βγάλουν τα ανάλογα συμπεράσματα. Να 
απομονώσουν τους ντόπιους απολογητές της κυβερνητικής πολιτικής που θέλουν να 
καλλιεργούν αυταπάτες, τα «παπαγαλάκια» της καταστροφολογίας και τους κήρυκες 
της υποταγής. Να τιμωρήσουν με την ψήφο τους στις επερχόμενες εκλογές τριπλά 
τους εκφραστές αυτής της πολιτικής παρά τις μεταμφιέσεις τους.

Οι κάτοικοι των νησιών μας, στις προκλήσεις πρέπει να απαντήσουν με δυνάμωμα 
του αγώνα, γιατί όπως βροντοφώναξαν και στην τελευταία κινητοποίηση, 

Αυτή η πολιτική είναι αντιλαϊκή. Με ενότητα και αγώνα θα ανατραπεί».

Η αντίδραση του εμποροεπαγγελματικού συλλόγου
Στις 5 Μαρτίου, από τον εμποροεπαγγελματικό σύλλογο Πάρου-Αντιπάρου, εκδό-

θηκε η παρακάτω ανακοίνωση, σχετικά με τις δηλώσεις του κ. Γεωργιάδη:
«Κύριε Υπουργέ,
Εκ μέρους των παραγωγικών τάξεων της Πάρου και της Αντίπαρου, σας επιστρέφω 

το σχόλιο «πολιτικά τερτίπια» που κάνατε αναφορικά με τις κινητοποιήσεις των κάτοι-
κων των νησιών μας ως απαράδεκτο.

Για την καλύτερη πληροφόρηση σας, σας γνωρίζω ότι οι κινητοποιήσεις μας συνε-
χίζονται επί δυο χρονιά, γιατί είμαστε ακάλυπτοι στο τομέα της υγείας και εμείς και τα 
παιδιά μας. Δεν καταλαβαίνω γιατί σας καθησυχάζει και προβαίνετε σε δηλώσεις ότι η 
κατάσταση είναι ίδια εδώ και δύο χρόνια. Είναι όντως ίδια και χειρότερη, και αυτό μας 
κάνει να φωνάζουμε και όχι να το αποδεχόμαστε παθητικά. Άρα και εσείς θα πρέπει να 
ευαισθητοποιηθείτε και να δράσετε ουσιαστικά ενώ παραδέχεστε αυτή την κατάσταση 
εδώ και δύο χρόνια…

Πέραν του ότι καταβάλουμε εισφορές στους κλάδους υγείας των ταμείων μας χω-
ρίς αντίκρισμα, (ανύπαρκτο γραφείο ΟΑΕΕ, 
ανύπαρκτοι γιατροί στο κέντρο υγείας), ακό-
μη και τα παιδιά των σχολείων τα εγκαταλεί-
ψατε και είναι ακάλυπτα από εμβολιασμούς. 

Αν αυτά λοιπόν είναι πολιτικά τερτίπια 
ή όχι, ο καθένας που θέλει να ασχοληθεί 
σοβαρά με το θέμα και όχι για να ασκήσει 
μικρο-πολιτική ή πολιτική εντυπώσεων, το 
καταλαβαίνει. Τα προβλήματα απατούν λύ-
σεις με έργα και όχι με λόγια στα κανάλια. 
Δεν μας καλύπτει ως απάντηση το γεγονός 
ότι είναι σε εξέλιξη οι προκηρύξεις για κά-
ποια θέση. Είστε υποχρεωμένος να βρείτε 
λύση για τις ανθρώπινες ζωές που χάνο-
νται εξαιτίας της κατάστασης αυτής εδώ και 
τώρα.

Κύριε υπουργέ υγείας,
- Θα θέλατε να σταματήσουν τα νησιά όπως 

η Πάρος να καταβάλουν εισφορές αφού δεν 
είναι ανταποδοτικές και να δείτε πόσο πλάκα 
ή τί πολιτικό τερτίπι θα ήταν αυτό;

- Θα θέλατε επίσης να καταθέσουμε όλο 
το νησί τα εκλογικά μας βιβλιάρια ως ένδει-

ξη διαμαρτυρίας για το καθημερινό μαρτύριο που περνάμε στο ανύπαρκτο σύστημα 
υγείας που μας παρέχετε;

- Θα θέλετε να σας στέλνουμε το λογαριασμό κάθε φορά που για μια εξέταση μετα-
κινούμαστε στην Αθήνα για να σώσουμε τη ζωή μας αλλά και των παιδιών μας λόγο 
ανύπαρκτων γιατρών;

Εάν πάραυτα, θελήσετε να μας ακούσετε και να μεριμνήσετε για τα προβλήματά μας, 
είμαστε εδώ και σας καλούμε να δεχτείτε διάλογο που θα οδηγήσει σε λύσεις των 
προβλημάτων μας.

Από τον Εμπορο-επαγγελματικό σύλλογο της Πάρου και της Αντίπαρου χωρίς  κομ-
ματικές σημαίες και λόγια εντυπωσιασμού».

Αντιδράσεις πολιτών
Η κ. Μαρουσώ Σκιαδά, συνταξιούχος Ο.Τ.Α. δημοσιοποίησε την παρακάτω επιστο-

λή που έστειλε στο υπουργείο υγείας:
«Εμείς οι κάτοικοι των νησιών  Πάρου Αντιπάρου αγωνιζόμαστε για καλύτερη πρω-

τοβάθμια περίθαλψη. Αγωνιζόμαστε για τη στελέχωση του κέντρου υγείας με μόνιμο 
ιατρικό και βοηθητικό προσωπικό και εσείς σε συνέντευξη τύπου απαξιώσατε τις κι-
νητοποιήσεις μας αυτές με τη δήλωσή σας: «Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τα επεισόδια 
θα αυξάνονται. Μετά τις εκλογές τα επεισόδια θα τελειώσουν. Δεν έχει αλλάξει κάτι 
στην Πάρο τώρα σε σχέση με πριν από δύο μήνες ή πριν ένα χρόνο. Το ίδιο πράγμα 
είναι».

Μας εξοργίζετε τα μέγιστα με τα λεγόμενά σας κύριε Υπουργέ. Γιατί κύριε υπουργέ 
δεν αγωνιζόμαστε για το θεαθήναι, αλλά γιατί πεθαίνουμε στους δρόμους λόγω έλλει-
ψης   προσωπικού του ΕΚΑΒ. Γιατί εδώ και τέσσερα χρόνια  στο Κέντρο Υγείας δεν 
υπάρχει παιδίατρος, δεν υπάρχει καρδιολόγος, δεν υπάρχει γυναικολόγος. Γιατί ως 
άνθρωποι των  νησιών είμαστε αποκομμένοι από την υπόλοιπη Ελλάδα και κινδυνεύ-
ουμε ανά πάσα στιγμή λόγω απόστασης και καιρικών συνθηκών.

Γιατί η μεταφορά μας σε μεγάλα νοσοκομεία των Αθηνών είναι πολυδάπανη και 
λόγω φτώχιας αδύνατη. Γιατί εμείς οι κάτοικοι των νησιών δεν είμαστε άνθρωποι δευ-
τέρας κατηγορίας. Γιατί η Πατρίδα δεν είναι έννοια αφηρημένη, έχει εδάφη και πολίτες. 

Και εσείς κ. υπουργέ της δημόσιας υγείας, αντί να σκύψετε στο πρόβλημά μας με 
ευαισθησία και σύνεση, απαξιώνετε με την περίσσια αλαζονεία της εξουσίας, την αξία 
του αγώνα μας για καλύτερη υγειονομική περίθαλψη και προσβάλλετε το πολίτευμα 
της   Δημοκρατίας και τη βούληση του λαού των νησιών Πάρου και Αντιπάρου γονυ-
πετώντας  στην τρόικα.

Επίσης, σας γνωρίζω κ υπουργέ ότι οι κινητοποιήσεις μας αυτές, δεν γίνονται λόγω  
εκλογών όπως λέτε. Ο αγώνας μας έχει αρχίσει πολύ πριν από την ανάληψη των κα-
θηκόντων σας ως υπουργός  υγείας. Μάλιστα μετά την παραλαβή σας από τον κ. Λυ-
κουρέντζο, σε  ερώτημά μας είχατε επικαλεσθεί άγνοια για αυτό το πρόβλημά. Τι έγινε; 
δεν έχετε ενημερωθεί ακόμη;

Όσο κύριε Υπουργέ  γι’ αυτό που λέτε ότι: «Δεν έχει αλλάξει κάτι στην Πάρο τώρα σε 
σχέση με πριν από δύο μήνες ή πριν ένα χρόνο. Το ίδιο πράγμα είναι», έχετε απόλυτο  
δίκιο, γιατί με τα λόγια σας αυτά συμφωνείτε μαζί μας και επιβεβαιώνετε την παθο-
γένεια, την αδράνεια, την αναλγησία και την αποτυχία τη δική σας και της  παρούσας 
κυβέρνησης ως προς τη λύση θεμάτων που προκύπτουν στο λαό που κυβερνάτε…».
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Η άλλη άποψη
Από τον κ. Γεώργιο Πατσιώτη, λάβαμε επιστολή σχετικά με τα θέματα του τομέα 

υγείας των νησιών μας. Η επιστολή του έχει ως εξής:
«Με πηχυαίο τίτλο, «ΥΠΟ ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ», το ΣΚΑ’Ι’ των 

γνωστών ΑΛΑΦΟΥΖΩΝ, δυ-
σφήμησε τη ΠΑΡΟ και την 
ΑΝΤΙΠΑΡΟ, τη περίοδο αυτή, 
που Έλληνες και ξένοι κάνουν 
σχέδια για τις πασχαλινές δι-
ακοπές τους και τα νησιά μας 
είναι από τους αγαπημένους 
προορισμούς τους. 

Δεν θύμωσα αγαπητοί συ-
μπολίτες, με τον Ευαγγελάτο, 
που σχολιάζοντας μετέφερε 
την Άθλια αυτή συκοφαντία, 
θύμωσα όμως πολύ, με αυτούς 
που ηθελημένα ή άθελα, του τη 
σέρβιραν στο πιάτο. Αγαπη-
τοί συμπολίτες, στα 27 χρόνια 
λειτουργίας του, το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ «έμπαζε από παντού», όπως ακριβώς 
«έμπαζαν από παντού», όλοι οι τομείς του δημοσίου. Όμως αγαπητοί συμπολίτες, στα 
27 αυτά χρόνια λειτουργίας του, το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ, παρά τα προβλήματα και 
τις ελλείψεις, ουδέποτε βρέθηκε στα πρόθυρα διάλυσης και ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ. 
Τα παρακάτω που γράφω τα αριθμώ.

1. Αγαπητοί συμπολίτες, στο φύλλο της εφημερίδας «ΠΑΡΙΑΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» του 
Γενάρη του 2014, έφερα σε γνώση σας πρωτοσέλιδο άρθρο με τίτλο «ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
ΓΙΑ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ», που ανακάλυψα στο φύλλο 151 της 
εφημερίδας «ΠΑΡΙΑΝΗ ΓΝΩΜΗ» του ΙΟΥΛΗ του 1993. Επίσης, αγαπητοί  συμπολίτες, 
στο ίδιο φύλλο της «ΠΑΡΙΑΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ» του 1993, συμπολίτης μας με τα αρχικά 
Κ.Φ. αποτυπώνει την αγανάκτησή του, διότι στο ΚΕΝΤΡΟ υγείας Πάρου δεν υπήρχε 
ούτε μία ασπιρίνη για τον ασθενή πατέρα του.

2. Στα 27 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ, αρκετοί του σημερινού 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ βρέθηκαν σε δημαρχιακούς, δημοτικούς και άλλους θώκους, τους 
ΕΡΩΤΩ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΕΚΑΝΑΝ ΚΑΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΦΥΓΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΛΙΑ ΤΟΥ 
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ;

3. Φίλος μου του ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ, υπήρξε κάποια περίοδο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΕ-
ΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ, του θυμίζω ότι, τη περίοδο της ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ του, συνεστήθη 
επιτροπή, της οποίας επιτροπής ήταν μέλος και ο υποφαινόμενος υδραυλικός, που 
και τότε συζητούσαμε για τα ΧΑΛΙΑ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ και τρέχαμε δεξιά 
και αριστερά και με σφοδρότητα συγκρου-
όμαστε με τους τότε εξουσιαστές, όμως η 
ρεμούλα από την μια απέτρεπε οικονομι-
κή βοήθεια και από την άλλη η αδυναμία 
υπουργών να επιβληθούν σε γιατρούς, 
εμπόδιζε τη κάλυψη κενών θέσεων,  με 
αποτέλεσμα να πέσουν στο κενό, όλες οι 
προσπάθειες της επιτροπής εκείνης. 

4. Με τα παραπάνω που θύμισα, αγαπητοί 
συμπολίτες, περιγράφω το ΧΘΕΣ, το ΧΘΕΣ 
που το ελληνικό δημόσιο διέθετε πάνω 
από 1.000.000 δημόσιους υπαλλήλους και 
τα τρισεκατομμύρια δραχμές και τα δισε-
κατομμύρια ευρώ έπεφταν βροχηδόν για 
την ΥΓΕΙΑ, μόνο που πήγαιναν κατευθείαν 
στις τσέπες ΦΑΡΜΑΚΟ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ, 
ΦΑΡΜΑΚΕΜΠΟΡΩΝ και σε βίλες, εξοχι-
κά, επαύλεις και καταθέσεις κάποιων επί-
ορκων γιατρών, στους οποίους επίορκους 
άπληστους γιατρούς δεν αρκούσαν οι πα-
χουλοί μισθοί και οι μίζες, αλλά έγδερναν 
και τους φτωχούς ασφαλισμένους, εκβιά-
ζοντας με διάφορους τρόπους το φακελάκι 
τους. ΚΑΙ όλη αυτή η ρεμούλα στις πλάτες 
της συντριπτικής πλειοψηφίας, των έντιμων λειτουργών γιατρών του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣ-
ΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, που μέσα σε αντίξοες συνθήκες επιτελούσαν με αυταπάρνηση το 
έργο τους τηρώντας τον ΟΡΚΟ τους.

ΚΑΙ όλη αυτή η ρεμούλα στις πλάτες της συντριπτικής πλειοψηφίας των χαμηλό-
μισθων του διοικητικού και νοσηλευτικού προσωπικού, που υπερβάλλοντας τους 
εαυτούς τους, έραβαν καθημερινά τις πληγές από τις ύπουλες μαχαιριές που δεχόταν 
από τους λωποδύτες και τους επίορκους το ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙ-
ΔΑΣ ΜΑΣ. 

ΚΑΙ όλη αυτή η ρεμούλα στις πλάτες ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ παιδιών, νέων, μεσόκο-
πων,  γερόντων, που ή σχημάτιζαν τεράστιες ουρές στα εξωτερικά ιατρεία του ΙΚΑ, 
ή τους έβρισκες πεταμένους με δίχως φροντίδα σε βρώμικα ράντζα, στους λερούς 
διαδρόμους των νοσοκομείων, των νοσοκομείων που στις τεράστιες αποθήκες τους 
ανάμεσα σε σάπια τρόφιμα, βρώμικα κλινοσκεπάσματα, εκατομμύρια ληγμένα φαρ-
μακευτικά σκευάσματα και σκουριασμένα ιατρικά εργαλεία σουλατσάριζαν ποντικά-
κια και κατσαριδούλες. Αυτή η περιγραφή, λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες, αφορούσε 

το ΧΘΕΣ, το ΣΗΜΕΡΑ μας το παρουσίασε ξεκάθαρα ο ΠΑΣΟΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
ΛΟΒΕΡΔΟΣ με τη φράση «ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΑΛΙΟ».

5. Αγαπητοί συμπολίτες, την Κυριακή 16-02-2014 είπατε ένα τεράστιο ΝΑΙ ΣΤΟ 
ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ΟΤΙ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΑΦΑΝΙΣΜΟ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ. 

Δύο ημέρες μετά το δημοψήφι-
σμα στις 18-02-2014 πέρασε στο 
Φ.Ε.Κ (Φύλλο Εφημερίδας της 
Κυβέρνησης) το νομοσχέδιο για 
την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΥΓΕΙΑΣ, που αποτυπώνει την ΠΟ-
ΛΙΤΙΚΗ του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ 
και κατά συνέπεια τη ΚΥΒΕΡΝΗ-
ΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ.

Το εν λόγω νομοσχέδιο, αγα-
πητοί συμπολίτες, λέει ΟΧΙ  στη 
συνέχιση της ΡΕΜΟΥΛΑΣ, ΤΗΣ 
ΛΑΜΟΓΙΑΣ, ΤΗΣ ΜΙΖΑΣ, ΤΟΥ ΦΑ-
ΚΕΛΑΚΙΟΥ. Λέει ΟΧΙ στη συνέχιση 
της δράσης κάποιων επίορκων 
άπληστων γιατρών, να χρησιμο-

ποιούν τα ιερά ιατρεία του δημόσιου συμφέροντος ως προθαλάμους των δικών τους 
ιατρείων και να ρημάζουν πέρα από το αίμα και τον ιδρώτα των φορολογούμενων 
ΕΛΛΗΝΩΝ και μέρος των πενιχρών εισοδημάτων των ασφαλισμένων.

Λέει ΟΧΙ στη συνέχιση της αθλιότητας, να μην έχουν πρόσβαση στη δημόσια υγεία 
τρία εκατομμύρια ανασφάλιστων ΕΛΛΗΝΩΝ και ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ μας από άλλες πα-
τρίδες.

Λέει ΟΧΙ σε παιδίατρους που μη θέλοντας να χάσουν τις βολές τους, στιβιάζονται 
στα κεντρικά νοσοκομεία και στα κεντρικά δημόσια ιατρεία, αρνούμενοι να υπηρετή-
σουν στα ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ.

Λέει ΟΧΙ  στη συνέχιση της δράσης, κάποιων ανεκδιήγητων-κρατικοδίαιτων-συνδι-
καλιστών, φορέων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ, που πίσω από κάθε λαμογιά  
ανακαλύπτεις και κάποιον από δαύτους.

Λέει ΟΧΙ στη συνέχιση της δράσης κάποιων επίορκων γιατρών που δημιουργούσαν 
πανικό σε συγγενείς ασθενών, για να τους μεταφέρουν σε ιδιωτικές κλινικές, για να 
εισπράττουν μετά αυτοί από τους κλινικάρχες τις παχουλές μίζες τους.

Πιστεύω λοιπόν, ακράδαντα, αγαπητοί συμπολίτες, ότι την Κυριακή 16-02-2014 δεν 
είπατε ΟΧΙ στο νομοσχέδιο για την ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ, που επανα-
λαμβάνω πέρασε στο Φ.Ε.Κ στης 18-02-2014.

Θεωρώ λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες, ότι, ο φίλος Νίκος Ραγκούσης – Λαουτάρης 
θα πρέπει να ψηλαφίσει το νομοσχέδιο, να διασταυρώσει αυτά που έγραψα και εάν 

διαπιστώσει την ακρίβεια τους, να διορθώ-
σει τον τίτλο της εφημερίδας του, «99% ΟΧΙ 
ΣΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ», διότι δεν 
είναι δυνατόν να ψηφίζει κάποιος για κάτι 
που δεν γνωρίζει.

6. Αγαπητοί συμπολίτες, το νομοσχέδιο 
για τη ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ, 
που πέρασε στο Φ.Ε.Κ στης 18-02-2014, 
παρά το ότι αφήνει αρκετά κενά (που κα-
λείται να καλύψει ο όποιος υπουργός με 
υπουργικές αποφάσεις). Θεωρώ ότι βρί-
σκεται σε κατεύθυνση μερικής αναχαίτισης 
του ΒΟΡΒΟΡΟΥ και της ΣΑΠΙΛΑΣ που μό-
λυναν τις τελευταίες δεκαετίες όλα τα μήκη 
και όλα τα πλάτη του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑ-
ΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ. Επίσης, 
αγαπητοί συμπολίτες, εάν έχω ερμηνεύσει 
σωστά το νομοσχέδιο, που από της 19-02-
2014 το υλοποιούν, έως της 25 Μαρτίου 
στο ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΡΟΥ θα έχουν κα-
λυφθεί όλες οι ειδικότητες , συν αυτή του 
παιδιάτρου, οπότε το ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑ-
ΡΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ και ΕΜΕΙΣ οι περί 
των κοινών, οι «ακομμάτιστοι» και «ανιδι-
οτελείς», κάτι άλλο θα πρέπει να ανακαλύ-

πτουμε και να στέλνουμε στον Ευαγγελάτο, τουλάχιστον μέχρι τις εκλογές, γιατί μετά 
τις εκλογές, εάν δεν εκλεγούμε θα ξεκουραστούμε.

7. «ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΛΟΥ», το απόσταγμα αυτό της σοφίας των προγό-
νων μας σημαίνει ότι, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ.

Αγαπητοί συμπολίτες, μέσα στο τεράστιο κακό που συμβαίνει στη ΠΑΤΡΙΔΑ μας και 
στο ΛΑΟ μας, παρουσιάζονται και κάποια ελάχιστα ψήγματα καλού, αυτά τα ελάχιστα 
ψήγματα καλού θα πρέπει να τα διακρίνουμε και να τα προστατεύουμε.

 
Με αγάπη,

Γιώργος Πατσιώτης

Υ.Γ. Αγαπητοί συμπολίτες, μετά την εκπομπή του Ευαγγελάτου σε βρασμό ψυχής 
ευρισκόμενος, τη πέννα μου καθοδήγησε η κακία και ο υποκειμενισμός, οι χειρότε-
ροι δηλαδή εχθροί της αντικειμενικότητας. Φρόντισα, λοιπόν, αγαπητοί συμπολίτες, 
κακίες και υποκειμενισμό και τα πήρα πίσω.
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Σχέδιο Πόλης Παροικιάς
Ένα μεγάλο θέμα, το σχέδιο πόλης Παροικιάς, συζητήθηκε σε συνεδρίαση της Δη-

μοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
Σύμφωνα με τον κ. Παναγιώτη Κουτσουράκη, που έκανε την εισήγηση του θέ-

ματος «[…] το σχέδιο πόλης Παροικίας είναι το σημαντικότερο πρόβλημα με όλα τα 
επακόλουθα που αυτό επισύρει και μάλιστα τεράστιο εάν λάβει κανείς υπόψη του και 
ότι μόνο 320 στρέμματα είναι εντός οικισμού και ότι τα 1100 στρέμματα μένουν αδρα-
νή επί πλέον της εικοσαετίας και με την ακύρωση του σχεδίου δεν γνωρίζουμε για 
πόσα ακόμα. Γι αυτό θα πρέπει να επέμβουμε άμεσα. Το δρόμο ήδη τον άνοιξε το 
εγκεκριμένο πολεοδομικό σχέδιο το οποίο δίδει πλέον άλλες δυνατότητες, διότι συ-
μπεριλαμβάνει επί πλέον 1200 στρέμματα. Πρέπει να εξετασθούν όλες οι δυνατότητες, 
δεδομένου ότι εάν ενταχθούν σε μελέτη από την αρχή όλα τα στρέμματα θα ήταν ότι 
καλύτερο δεδομένου ότι η όλη διαδικασία μπορεί να τεθεί από αυτοχρηματοδότηση 
από τις εισφορές ωφελουμένων».

Σχέδιο πόλης
Την εισήγηση για το σχέδιο πόλης Παροικιάς έκανε ο κ. Γεώργιος Κοττίκας. Σύμ-

φωνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Πάρου, την πολεοδομική ενότητα Παροι-
κιάς, την αποτελούν: 

- η περιοχή του ακυρωθέντος Π.Δ/τος 15/23.10.2002 «Έγκριση πολεοδομικής με-
λέτης τμήματος της πολεοδομικής ενότητας του οικισμού Παροικιά του Δήμου Πά-
ρου, κλπ» (ΦΕΚ 927Δ) με την 3616/2007 απόφαση του ΣτΕ (1100 στρ), 

- ο οριοθετημένος οικισμός Κακάπετρα (383 στρ) 
- οι εντασσόμενες σε σχέδιο περιοχές Επέκταση Ι (1100 στρ), 
- Επέκταση ΙΙΑ (65 στρ),
- Επέκταση ΙΙΒ (83 στρ), 

- Επέκταση ΙΙΙ-Κρωτήρι (409 στρ) 
- ο συνοικισμός Έλητα (214 στρ)
Μεγάλο τμήμα του σχεδίου πόλης της Παροικιάς και συγκεκριμένα εκείνο που 

εγκρίθηκε με το πολεοδομικό σχέδιο του 2002 ακυρώθηκε μετά από απόφαση του 
ΣΤΕ, το 2007.

Έκτοτε στην Παροικιά, παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν οικόπεδα δομη-
μένα με πολύ μεγάλο συντελεστή δόμησης, ως εντός σχεδίου και σήμερα να είναι 
εκτός σχεδίου. Για τα οικόπεδα αυτά να πληρώνονται φόροι ως εντός σχεδίου, αλλά 
εάν επιθυμείς να κτίσεις το οικόπεδό σου να μην μπορείς γιατί είναι εκτός σχεδίου. 
Ενδεικτικά τα οικόπεδα που βρίσκονται πέριξ τις περιφερειακής οδού Παροικιάς, εί-
ναι σήμερα εκτός σχεδίου. Η πίεση που ασκείται πλέον από τους πολίτες, τόσο για την 
δημιουργία οικοπέδων και δρόμων, όσο και για την δημιουργία χώρων για κοινωφε-
λείς χρήσεις, επιβάλλει σήμερα την προώθηση των ενεργειών για την επέκταση του 
σχεδίου της Παροικιάς.

Διαδικασία ένταξης οικοπέδων στο σχέδιο πόλης
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας περιοχής στα σχέδια πόλεως και οι-

κισμών είναι η ύπαρξη Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ), των γενικών δηλαδή 
πολεοδομικών όρων και ρυθμίσεων της περιοχής. Για την Πάρο, υπάρχει Γ.Π.Σ. από 
τον Μάιο του 2012. Επομένως για την Παροικιά, η διαδικασία ένταξης έχει τρία βασικά 
στάδια:

1. Την ανάθεση της μελέτης και αποτύπωση της υφιστάμενης στην υπό ένταξη πε-
ριοχή κατάστασης.

2. Την πολεοδόμηση της περιοχής.
3. Την πράξη εφαρμογής.
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Η πρώτη φάση ανά-
θεσης της μελέτης αφο-
ρά στην αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης 
(καταγραφή ιδιοκτησιών 
κ.λπ.) μέσω κτηματογρα-
φικών διαγραμμάτων. 
Μόλις ολοκληρωθεί η 
καταγραφή, αναρτάται η 
μελέτη και υποβάλλονται 
οι όποιες ενστάσεις υπάρ-
χουν και οι οποίες, κατά 
κύριο λόγο, αφορούν στα 
όρια των ιδιοκτησιών και 
τους ιδιοκτήτες των ακι-
νήτων. Οι ενστάσεις εκ-
δικάζονται και ακολουθεί 
το Β’ στάδιο, που αφορά 
στην πολεοδόμηση της 
υπό ένταξη περιοχής, με 
τον καθορισμό όρων και 
περιορισμών δόμησης, τη 
χάραξη οδικού δικτύου, 
κοινόχρηστων και λοιπών 
κοινωφελών χώρων. Μό-
λις ολοκληρωθεί η πολε-
οδόμηση τα σχετικά δια-
γράμματα αναρτώνται και 
υποβάλλονται εκ μέρους 
των ενδιαφερόμενων ιδι-
οκτητών οι όποιες ενστά-
σεις υπάρχουν. Οι ενστά-
σεις εκδικάζονται και με 
βάση όσες έγιναν αποδε-
κτές επανασυντάσσεται η 
μελέτη, που αναρτάται εκ νέου προκειμένου να υποβληθούν τυχόν νέες ενστάσεις. 
Μόλις ολοκληρωθεί η μελέτη πολεοδόμησης, εκδίδεται διάταγμα από το ΥΠΕΚΑ το 
οποίο αποστέλλεται προς επεξεργασία (έλεγχο της νομιμότητάς του) στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας και ακολουθεί η υπογραφή του από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση του διατάγματος στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. Ακολουθεί η Γ’ φάση, της πράξης εφαρμογής, όπου ουσιαστικώς 
αποτυπώνεται η μελέτη στο έδαφος. Η διαδικασία αυτή (της πράξης εφαρμογής) είναι 
στην αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη, με απόφαση του οποίου κυρώνονται -καθορί-
ζονται- και τα τελικά όρια των ιδιοκτησιών, μετά τον συνυπολογισμό της εισφοράς σε 
γη και χρήμα, στην οποία υποχρεούνται οι ιδιοκτησίες που εντάσσονται στο σχέδιο. Ο 
Περιφερειάρχης υπογράφει τη σχετική απόφαση, που πηγαίνει για ΦΕΚ στην Εφημε-
ρίδα της Κυβερνήσεως. Μόλις δημοσιευθεί σε ΦΕΚ, έχει ολοκληρωθεί και τυπικά η 
διαδικασία ένταξης.

Προβλήματα
Όπως είναι φυσικό το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα για την προώθηση της επέ-

κτασης ενός σχεδίου πόλεως είναι οικονομικό. 
Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η επέκταση ενός σχεδίου πόλεως είναι στην ουσία 

μία διαδικασία αυτοχρηματοδοτούμενη από τις εισφορές των ιδιοκτητών, έτσι όπως 
προκύπτουν από την πράξη εφαρμογής. Ένα τμήμα αυτού του προβλήματος λύνε-
ται με την διαδικασία που περιγράφεται στην κοινή υπουργική απόφαση (5494/2004 
ΦΕΚ 204/Β’/04-02-2004) των υπουργών οικονομίας και εσωτερικών, σύμφωνα με 
την οποία ορίζεται διαδικασία για την είσπραξη χρηματικών προκαταβολών από ιδιο-
κτήτες ακινήτων σε περιοχές που πρόκειται να ενταχθούν σε ρυμοτομικό σχέδιο. Οι 
προκαταβολές αυτές ορίζονται σε 10% επί της προεκτιμώμενης εισφοράς σε χρήμα.

Προτάσεις
Ο κ. Γ. Κοττίκας, στη συνέχεια της εισήγησής του είπε: «Θα πρέπει να επισημάνουμε 

ότι η σημερινή εντός σχεδίου έκταση της Παροικιάς, είναι περίπου 325 στρ. 
Προτείνεται σήμερα, η επέκταση του σχεδίου Πόλης της Παροικιάς στην περιοχή 

του ακυρωθέντος σχεδίου πόλεως και στον οικιστικό υποδοχέα με τίτλο «Επέκταση 
ΙΙα». Οι χρήσεις γης στις δύο αυτές περιοχές είναι, για την πρώτη «Γενική κατοικία» με 
τμήματα ως «Πολεοδομικό Κέντρο» και για την δεύτερη, «Αναψυχή». Στην συνέχεια 
παρατίθενται διευκρινήσεις για τις παραπάνω χρήσεις».

Γενική κατοικία:
1. Κατοικία
2. Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλινών και ξενώνες. Ειδικότερα στην περιοχή της Παροι-

κιάς που εμπίπτει στη ζώνη που καθορίστηκε ως Περιοχή Ελεγχόμενης Τουριστι-
κής Ανάπτυξης με την απόφαση 2647/ΥΠΕΘΟ 538866/ΕΙΔ135/ΕΟΤ/86 (ΦΕΚ 797Β), 
ισχύει πέραν του περιορισμού της μέγιστης δυναμικότητας των 100 κλινών και η 
υποχρέωση για ξενοδοχειακά καταλύματα ΑΑ και Α κατηγορίας.

3. Εμπορικά καταστήματα (με εξαίρεση τις υπεραγορές και τα πολυκαταστήματα).
4. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί.

5. Κτίρια εκπαίδευσης.
6. Εστιατόρια.
7. Αναψυκτήρια.
8. Θρησκευτικοί χώροι.
9. Κτίρια κοινωνικής 

πρόνοιας.
10. Επαγγελματικά ερ-

γαστήρια χαμηλής όχλη-
σης.

11. Αθλητικές εγκατα-
στάσεις.

12. Γήπεδα στάθμευσης.
13. Πολιτιστικά κτίρια 

(και εν γένει πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις).

Πολεοδομικό κέντρο:
1. Κατοικία.
2. Ξενώνες, ξενοδοχεία 

και λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις. Κλίνες ως 
ορίζεται με την έγκριση 
του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. για τον 
Τουρισμό (ΦΕΚ 1138/
Β/11-06-2009).

3. Εμπορικά καταστήμα-
τα.

4. Γραφεία, τράπεζες, 
ασφάλειες, κοινωφελείς 
οργανισμοί.

5. Διοίκηση (στα τοπικά 
κέντρα επιτρέπονται μόνο 
κτίρια διοίκησης επιπέδου 
Δ.Δ.).

6. Εστιατόρια.
7. Αναψυκτήρια.
8. Χώροι συνάθροισης κοινού.
9. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
10. Κτίρια εκπαίδευσης.
11. Θρησκευτικοί χώροι.
12. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας.
13. Επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης.
14. Κτίρια - γήπεδα στάθμευσης.
15. Πρατήρια βενζίνης
16. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
17. Τερματικοί σταθμοί λεωφορείων για επιβίβαση - αποβίβαση επιβατών, αλλά όχι 

εγκαταστάσεις στάθμευσης λεωφορείων.

Αναψυχή:
1. Κατοικία.
2. Εμπορικά καταστήματα.
3. Εστιατόρια.
4. Αναψυκτήρια.
5. Κέντρα διασκέδασης, αναψυχής.
6. Χώροι συνάθροισης κοινού.
7. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές λειτουργίες.
8. Κτίρια, γήπεδα στάθμευσης.
9. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
10. Συνεδριακά κέντρα.
11. Στις περιοχές με τη χρήση αναψυχής, τα αναψυκτήρια και τα κέντρα διασκέ-

δασης - αναψυχής θα χωροθετηθούν από την πολεοδομική μελέτη μόνο σε συγκε-
κριμένα οικοδομικά τετράγωνα, με γνώμονα την ελαχιστοποίηση της όχλησης των 
παρακείμενων χρήσεων από πλευράς θορύβου και στάθμευσης αυτοκινήτων, απο-
κλειομένων οποιωνδήποτε άλλων χρήσεων εντός αυτών.

12. Με τις πολεοδομικές μελέτες, μπορεί να τίθενται εξειδικευμένες κατά οικισμό 
και περίπτωση χρήσεις, μέσα στο πλαίσιο των παραπάνω χρήσεων.

13. Εντός των ορίων των παραδοσιακών οικισμών:
α. Απαγορεύεται η αλλαγή χρήσης κατοικίας σε εμπορικά καταστήματα, εστιατόρια,
αναψυκτήρια.
β. Απαγορεύεται η ίδρυση και λειτουργία:
- Χορευτικών κέντρων,
- Μπαρ με μουσική,
- Εστιατορίων γρήγορου φαγητού, (τύπου fast food)
- Καταστημάτων ενοικίασης αυτοκινήτων ή/και μοτοποδηλάτων – δικύκλων – μη-

χανών.
γ. Τα νομίμως λειτουργούντα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της παρα-

πάνω περίπτωσης (πλην δηλαδή, των καταστημάτων ενοικίασης αυτοκινήτων ή/και 
μοτοποδηλάτων – δικύκλων – μηχανών) διατηρούνται, με δυνατότητα εκσυγχρονι-
σμού χωρίς όμως δυνατότητα επέκτασης και με δυνατότητα αλλαγής χρήσης μόνο 
σε κατοικία.

Πρώτο Θέμα
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Άκου
κε Βλαχογιάννη

Οι εκλογές θα γίνουν υπό την πί-
εση της κοινωνικής-οικονομικής 
κρίσης και της καταβαράθρωσης 
του βιοτικού επιπέδου των συμπο-
λιτών μας.

Η αυτοδιοίκηση μοιάζει πλέον ως 
σάκος του μποξ. Βρίσκεται ανάμε-
σα στα «θέλω» της πολιτείας και τα 
«πρέπει» των πολιτών. Η κυβέρνη-
ση τραβάει οριζόντιες γραμμές για 
την εφαρμογή του μνημονίου και οι πολίτες προσπαθούν 
ανήμποροι να βρουν σωσίβιο απ’ όποιο πλοίο νομίζουν ότι 
υπάρχει περίπτωση να τους βοηθήσει. 

Η αυτοδιοίκηση πελαγοδρομεί, δεν έχει στρατηγική και 
κυρίως, δεν έχει πρόταση. Πόσο μάλλον στην Πάρο, που 
η λογική του σογιού και τα ψηφαλάκια θριαμβεύουν στην 
προεκλογική περίοδο. Ακόμα και σε έρευνες που έχουν 
γίνει (πρόσφατη του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Αυτοδιοίκη-
σης, στους δημάρχους της χώρας), το 66.3% των ερωτώ-
μενων απάντησε ότι η αυτοδιοίκηση πιάστηκε «αδιάβαστη» 
μπροστά στις εξελίξεις, αφού δε διέθετε προτάσεις, ενώ 
το 82% πιστεύει ότι το τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ στα 
Ιωάννινα ήταν κατώτερο των περιστάσεων! Αν λοιπόν η 
νέα πενταετία πρέπει να αποτελέσει πραγματικά μία άλλη 
πολιτική στο δήμο μας τότε πρέπει να έχει και ανάληψη κά-
ποιων πρωτοβουλιών. Δηλαδή: 

α) Επανακαθορισμό του ρόλου του σε θέματα ανάπτυξης 
και καταπολέμησης της ανεργίας.

β) Στήριξη των κοινωνικών δομών, δράσεων και κοινω-
νικών παρεμβάσεων και βέβαια αναζήτηση τρόπων χρη-
ματοδότησης του πλαισίου δράσης για το νέο ΕΣΠΑ (2014-
2020).

γ) Ανακατανομή αρμοδιοτήτων δημάρχου-δημοτικού 
συμβουλίου-οργάνων, ώστε να απεμπλακούμε από το δη-
μαρχοκεντρικό σύστημα.

δ) Έργα ουσίας και όχι βιτρίνας και δημοσίων σχέσεων.
ε) Ουσιαστικούς προϋπολογισμούς κάθε χρονιά και όχι 

«μαγειρέματα» και μετακυλιόμενα ελλείμματα.
στ) Αντικειμενικό τρόπο κατανομής των ΚΑΠ (Κεντρικοί 

Αυτοτελείς Πόροι).
ζ) Όχι άλλη μείωση του προσωπικού του Δήμου. Διαφά-

νεια στον τρόπο προσλήψεων μέσω προγραμμάτων ΟΑΕΔ 
κλπ.

Ατυχώς, όλα τα παραπάνω «αγνοούνται» από την αυτο-
διοίκησή μας. Αμφιβάλλω ακόμα και πόσοι εκ των δημο-
τικών συμβούλων αντιλαμβάνονται τι ακριβώς γράφουμε. 
Πολύ πιθανά και να μην τους ενδιαφέρουν όλα αυτά. Μάλι-
στα, άτομο που τα τελευταία χρόνια έπαιξε πρωταγωνιστι-
κό ρόλο κ. δήμαρχε, σε θέση που εσείς ο ίδιος του είχατε 
αναθέσει, υποστηρίζει πως δεν έχει ανάγκη κανένα πρό-
γραμμα ΕΣΠΑ για να πάει το δήμο μπροστά. Όπως υποστη-
ρίζει μπορεί να έχει χρηματοδότηση ο Δήμος Πάρου από 
τις ενοικιάσεις κτημάτων του! (Προφανώς εννοεί τα βοσκο-
τόπια που ενοικιάζονται με συμβολικό τίμημα σε αγρότες 
και κτηνοτρόφους της Πάρου).

Για να επανέλθουμε όμως στη σοβαρότητα. Αν πραγμα-
τικά κε Βλαχογιάννη, πιστεύετε ότι μπορείτε να συνεχίσετε 
να είσαστε στο τιμόνι του δήμου την επόμενη πενταετία, 
τότε, πρέπει να ανοίξετε ένα ειλικρινή διάλογο όχι μόνο 
με τους πολίτες, αλλά και με τους υπόλοιπους δημοτικούς 
συνδυασμούς. Κάτι τέτοιο ως σήμερα, δεν έχει γίνει, δίχως 
να γνωρίζω φυσικά αν έχει γίνει τέτοια πρόταση. Σημειώνω 
πάντως, ότι ευθύνη μεγάλη φέρουν και οι συμπολίτες μας, 
αφού την επιτροπή διαβούλευσης την έγραψαν στα παλαι-
ότερα των υποδημάτων τους και ποτέ δεν κατανόησαν το 
λόγο ύπαρξής της.

Κλείνοντας, διαβεβαιώνω τους πάντες, ότι αν δεν γίνει δι-
άλογος ουσίας πάνω στα συγκεκριμένα θέματα και κυρίως 
κάτω από το βάρος της κεντρικής μνημονιακής πολιτικής, ο 
επόμενος δήμαρχος του νησιού θα πρέπει να αγοράσει και 
μία ταμπέλα με την ένδειξη «κλειστόν», για να την τοποθε-
τήσει στην πόρτα του κτιρίου της Αγίας Άννας.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

Εμβολιασμοί 
παιδιών

Επιστολή προς τον υπουργό υγείας 
έστειλε ο Περιφερειακό Σύμβουλος, κ. Κ. 
Μπιζάς, σχετικά με τη μη πραγματοποίηση 
του αντιφυματικού εμβολίου στα παιδιά.

Η επιστολή του κ. Μπιζά έχει ως εξής:
«Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Η σχολική χρονιά 2013-2014 τελειώνει 

και τα παιδιά της Πάρου και της Αντιπάρου 
δεν έχουν πραγματοποιήσει το αντιφυμα-
τικό εμβόλιο διότι το Υπουργείο Υγείας δεν 
έχει στείλει τα εμβόλια  στην Δ/νση Δημό-
σιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το θέμα είναι 
πολύ σοβαρό, αν αναλογισθεί κανείς ότι 
έχουν εμφανισθεί ασθένειες που η χώρα 
μας είχε ξεχάσει.

Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι στις 24 
Ιανουαρίου 2014 έστειλα επιστολή προς 
την Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 
ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ με την οποία ζητούσα να 
ενημερωθώ για το χρονικό διάστημα που 
προβλέπετε να πραγματοποιηθεί το ΑΝΤΙ-
ΦΥΜΑΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΟ στα παιδιά της Πά-
ρου και της Αντιπάρου. Την ίδια ημέρα στις 
24.01.14 η αρμόδια Δ/νση της Περιφέρει-
ας μου έστειλε την παρακάτω απάντηση: 

«Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι 
ο Αντιφυματικός εμβολιασμός για το έτος 
2014 δεν έχει ολοκληρωθεί  ακόμα στα 
περισσότερα νησιά του Νομού, λόγω έλ-
λειψης εμβολίων από το Υπουργείο Υγείας 
-Δ/νση Δημόσιας υγείας (Αριστοτέλους 
17- Αθήνα). Το πρόβλημα υπάρχει από 
πέρσι και για αυτό τον λόγο αρκετά νησιά 
δεν έκαναν εμβόλια ούτε την Σχολική χρο-
νιά 2013. Είμαστε σε συχνή επικοινωνία 
μαζί τους, αν υπάρχει κάτι νεότερο θα σας 
ενημερώσουμε».

Δυστυχώς έχουν περάσει 40 ημέρες και 
δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη στο παρα-
πάνω θέμα.

Επειδή λοιπόν είναι ορατός ο κίνδυνος 
να μην πραγματοποιηθεί ο σχετικός εμβο-
λιασμός  ζητάω την συνδρομή σας για την 
επίλυση του σοβαρού αυτού θέματος για 
την υγεία των παιδιών μας».

70 χρόνια 
«ΦΩΝΗ»

Αγαπητέ κύριε Λαουτάρη,
Με την ευκαιρία του εορτασμού, των 70 

χρόνων λειτουργίας της ιστορικής εφη-
μερίδας για την Πάρο, «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΠΑ-
ΡΟΥ», θα θέλαμε να σας εκφράσουμε τα 
συγχαρητήριά μας και να σας ευχηθούμε 
ολόψυχα, να γιορτάσετε και τα 100 χρόνια 
λειτουργίας της, ενημερώνοντας πάντα 
τον λαό της Πάρου.

Επίσης, να συνεχίσετε με την ίδια ζέση 
να σχολιάζετε τα κοινά του τόπου μας 
όπως και να βοηθάτε με τον τρόπο σας 
τους συλλόγους μας, που τόσο είναι απα-
ραίτητο για όλους μας.

Από εμάς έχετε ένα μεγάλο ΕΥΧΑΡΙΣ-
ΤΩ  για τα μέχρι τώρα χρόνια συνεργασίας 
μας, όπως και για τα μελλοντικά.

Με πολύ εκτίμηση
Για το Δ.Σ.

Η πρόεδρος
Άννα Πολυκανδριώτη

«Ο ιδανικός δήμαρχος»
Δεν θέσαμε τυχαία αυτό τον τίτλο. 

Ανεξάρτητα από το τι θα γράψεις για 
τον «ιδανικό», τον «καλό», ή τον «κα-
λύτερο» δήμαρχο, υπάρχουν συνδη-
λώσεις, αποσιωπήσεις, χωρίς αυτό 
να σημαίνει υποχρεωτικά ότι τούτο 
γίνεται συνειδητά για να κρύψουν 
σκοπιμότητες της κυρίαρχης ελίτ. Η 
στοχοθεσία όμως είναι προφανής:

1. Είναι ένας έμμεσος τρόπος για να προωθήσουν την 
υποψηφιότητα συγκεκριμένων προσώπων. Αποδίδουν στον 
«ιδανικό δήμαρχο» τα χαρακτηριστικά υποψηφίων, χωρίς 
να αναφέρονται ονομαστικά σε πρόσωπα, γιατί αυτό… προ-
σγειώνει αναγκαστικά, μερικές φορές με κρότο, στην πραγ-
ματικότητα που ορίζει το μπόι του συγκεκριμένου υποψήφι-
ου. 

2.  Η «πραγματεία» περί «ιδανικού δημάρχου» υποδηλώνει 
μια αντίληψη για την αυτοδιοίκηση και τον τρόπο λειτουργίας 
του Δήμου. Κι αν δεν δηλώνεται ρητά, είναι φανερό ότι λαν-
θάνει. Αφετηρία της ο συγκεντρωτισμός· όχημά της η εμπε-
δωμένη από την εξουσία αντίληψη περί «αποτελεσματικό-
τητας» δήθεν του δημαρχο – κεντρικού τρόπου λειτουργίας. 
Μονοπρόσωπη εξουσία του δημάρχου. Ο ρόλος της κοινωνί-
ας, εξαντλείται στην εκλογή του δημάρχου και των… Ηρακλει-
δών του. Απ’ τη στιγμή που ο κόσμος εκλέγει τον αφέντη του, 
πρέπει, για πέντε έτη, να αποσύρεται στον ιδιωτικό του χώρο, 
ώστε να αποφασίζει, ερήμην της κοινωνίας, μόνο ο επαγγελ-
ματίας πολιτικός. Οι άνθρωποι όμως δεν είναι πρόβατα που 
ψάχνουν βοσκό να τους… βοσκήσει. Ένας ορισμός της πολι-
τικής είναι ακριβώς ο χωρισμός από το πρότυπο του ποιμένα 
που δίνει τροφή στην… αγέλη δηλαδή στην κοινωνία. 

3. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι περίπου διακοσμητικό όρ-
γανο επικύρωσης όσων αποφασίζει, στο παρασκήνιο με τα 
πραγματικά αφεντικά, ο… καίσαρας-δήμαρχος. Δεν είναι τυ-
χαίο ή λάθος όταν μιλάνε για «αρχηγό» της παράταξης. Είναι 
επιλογή. Αναμενόμενο: ο προεκλογικός «αρχηγός» μεταλλάσ-
σεται μετεκλογικά σε … αυτοκράτορα; Πλήρης επικράτηση και 
νομιμοποίηση της πολιτικής εξουσίας που υφαρπάζει την κυ-
ριαρχία από τον λαό. Ο λαός από κυρίαρχος γίνεται υπήκοος… 

4. Γι’ αυτό ακούμε για συνδυασμό του… επικεφαλής-
αρχηγού (ούτε καν της παράταξης) κι όχι των πολιτών. Γι’ 
αυτό θεωρούν φυσιολογικό να περιμένουν τις λύσεις από 
τον… Δήμαρχο –«μάγο». Ο συγκεντρωτισμός, όμως, δεν οδη-
γεί στην χειραφέτηση, στην απελευθέρωση των ανθρώπων, 
αλλά στην επικράτηση των επαγγελματιών της πολιτικής και 
στον αυταρχισμό. Οι άνθρωποι, αν απελευθερωθούν, θα απε-
λευθερωθούν μόνο από τη δική τους δράση. 

5. Οι δημαγωγικές παραινέσεις «μη σκέφτεστε, σκεφτόμα-
στε εμείς για εσάς», αποσκοπεί στο να ξαναγίνουν οι πολίτες, 
ψηφοφόροι, να (ξανα)πιστέψουν σ’ ένα… θαύμα που θα τους 
σώσει. Πάντα οι κυρίαρχες μειοψηφίες επιδιώκουν πίστη σε 
θαύματα που αναζωπυρώνουν φενακισμένους φανατισμούς 
και οπαδοποιήσεις. 

6. Με τέτοιες λογικές διασφαλίζεται η αναπαραγωγή του 
κυρίαρχου πολιτικού προσωπικού, που πολιτεύεται κάτω 
από διάφορες ταμπέλες. Επαγγελματίες πολιτικοί, «αιώνιοι» 
εκλεγμένοι συσσωρεύουν ή εναλλάσσουν αξιώματα δημο-
τικά, νομαρχιακά εξουσιάζοντας την κοινωνία, με την οποία 
συνδέονται μόνο μέσω πελατειακών μηχανισμών και αντι-
προσώπευσης συμφερόντων. 

7. Στη Δημοκρατία, όμως, αν θα πρέπει κάποιοι να απο-
κλειστούν είναι αυτοί που θέλουν να αποκτήσουν εξουσία 
μηχανορραφώντας, που διακατέχονται από ζωηρή επιθυμία 
κατάκτησης. Η χειρότερη διακυβέρνηση, λέει ο Rancier, είναι 
η διακυβέρνηση εκείνων που αγαπούν την εξουσία και είναι 
επιτήδειοι να την οικειοποιηθούν και η καλύτερη εκείνων που 
δεν επιθυμούν να κυβερνήσουν. Οι επαγγελματίες πολιτικοί 
όμως θεωρούν «σκάνδαλο» να θέλουν να κυβερνήσουν και 
οι απλοί πολίτες. Αυτό είναι μόνο δικό τους προνόμιο!!

ΗΛΙΑΣ ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ



Η Πάρος ταξιδεύει
σε όλο τον κόσµο µέσα από το

www.paros-vacations.com.

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη) | τ: 22840 28025 & 53555 | e: info@smileweb.gr

Εσύ είσαι µέσα;
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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 

 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 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα – δυάρι. Τηλ.: 
6972077052 

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

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΟΥΒΛΙΑ, ε-
νοικιάζεται γκαρσονιέρα, 
µε air-condition, καλο-
ριφέρ, θέα στη θάλασσα. 

Τηλ.: 6973366992

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΛΕΙΒΑΔΙΑ), 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα, 
πλήρως επιπλωµένη.
Τηλ.: 6989871269

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

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζεται 
δυάρι, 48 τµ, επιπλωµένο. 
Άριστη κατάσταση. Θέα θά-
λασσα, µεγάλες βεράντες, 
ελεύθερο internet. Με το 
χρόνο. Τηλ.: 6976433642, 
2284052655

ΣΩΤΗΡΕΣ (5 χλµ. από 
Παροικία), ενοικιάζεται 
ισόγεια κατοικία, 60 τµ, 
επιπλωµένη,  µε ψυγείο, 
πλυντήριο ρούχων, air-
condition, τζάκι, γκαράζ. 
Με κήπο και απεριόριστη 
θέα. Τηλ.: 6974457463 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΖΗΤΗΣΗ  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, (εκτός πα-
ραδοσιακού οικισµού), 
ζητείται 2άρι για ενοικία-
ση, για όλο το χρόνο.  Τηλ.: 
6973047502

ΕΝΤΟΣ Ή ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ 
ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, ζητείται σπί-
τι προς ενοικίαση, για όλο 
το χρόνο, µε τρία ή τέσ-
σερα υπνοδωµάτια. Τηλ.: 
6972288829

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
ΑΚΙΝΗΤΩΝ-ΖΗΤΗΣΗ  

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

ΕΡΓΑΣΙΑ-ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΚΥΡΙΑ ΑΠΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, 
50 ετών µε άριστη γνώση 
της ελληνικής γλώσσας 
και ελληνικής κουζίνας, 
ζητάει εργασία για ηλι-
κιωµένα άτοµα. Τηλ.: 
6985767432

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΠΛΗΡΟ-
ΦΟΡΙΚΗΣ (Computer 
Science) αναλαµβάνει την 
εκπαίδευση σας στον µαγι-
κό κόσµο των computers. 

Ανεξαρτήτως ηλικίας. Τηλ.: 
6939584102, 6948626940, 
2284091332, 2284022379 

ΚΥΡΙΑ, 48 ετών, από Γε-
ωργία, νοσοκόµα, ζητεί 
εργασία για φύλαξη ηλικι-
ωµένων, ως εσωτερική. 
Τηλ.: 6998817070

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ   

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙ-
ΚΟ για το service από το 
“Thalassamou restaurant 
tapas bar” στην πίσω 
Αλυκή. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις, η αντί-
στοιχη προϋπηρεσία και 
η πολύ καλή γνώση του-
λάχιστον Αγγλικών. Τηλ.: 
6972297557

ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΙ έµπειροι, 
Έλληνες, ζητούνται, για 
εστιατόριο στην Παροικία 
Πάρου.  Τηλ.: 2284023652

ΤΟ KANALE’S 
ROOMS & SUITS, ζητεί 
receptionist, πρόγραµµα 
κρατήσεων, αγγλικά, ευ-
γενή άτοµα. Επιθυµητά 
γαλλικά. Αντίστοιχη εµπει-
ρία θα εκτιµηθεί. E-mail: 
kanalesu@otenet.gr, τηλ.: 
6937263928 

ΚΥΡΙΑ για φύλαξη παιδιών 
ζητείται. Τηλ.: 6977783113

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ έµπει-
ρη καµαριέρα έως 30 
ετών και ρεσεψιονίστ (ά-
ριστα αγγλικά, γαλλικά 
και υπολογιστή). Απαραί-
τητη προϋπηρεσία. Τηλ.: 
6972601031 

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ζητείται, 
από ξενοδοχείο στη Νάου-
σα. Τηλ.: 6976156084

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ   
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  

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

Τηλ.: 6934173780  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην πα-
ραλία Παροικίας Πάρου 
πωλείται, σε λειτουργία, 
µε πλήρη εξοπλισµό. Τηλ.: 
6946467908, 2284024507

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗ-
ΤΟΠΩΛΕΙΟΥ πωλείται, 
µεµονωµένα ή όλος µαζί. 
Τηλ.: 6978976476

 ΔΙΑΦΟΡΑ    

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

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑ-
ΦΟΡΩΝ SPEEDEX, µέλος 
των οµίλων FOURLIS & 
SFAKIANAKIS, ζητά συ-
νεργάτη (Franchisee) για 
την Πάρο και την Αντίπαρο. 
Για πληροφορίες: 
τηλ: 210-3407196, fax: 
2103407027, e-mail: 
network@speedex.gr

MERCEDES SLK 200 
KOMPRESSOR κάµπρι-
ο πωλείται,1796 κυβικά, 
µοντέλο 2005,ασηµί, full 
extra, µε δερµάτινα καθί-
σµατα, σε γκαράζ, άριστη 
κατάσταση. Τιµή 13.500 €.  
Τηλ.:  6934671196

FORD RANGER πωλείται, 
µοντέλο 2001, τετράπορ-
το, 2.500 cc, turbo diesel, 
χρώµα ασηµί, προβολείς, 
σκαλοπάτια, cd player, σε 
άριστη κατάσταση. Τηλ.: 
6977205591 

Κ Α Ρ Α Μ Π Ι Ν Α 
REMINGTON sportsman 
πωλείται, και µπετονιέρα 
ηλεκτρική µισού σάκου. 
Τηλ.: 6977205591

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

Σάββατο 8 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ   

Ο Σύλλογος Ερασιτεχνών Αλιέων Πάρου – Αντιπάρου 
καλεί τα μέλη του σε Γενική Συνέλευση και παράλληλη 
διεξαγωγή εκλογών στο café “Defacto”, (στην παραλία 
Παροικίας, κοντά στο ΚΤΕΛ), την Κυριακή 9 Μαρτίου, 
ώρα 11:00 το πρωί.   

Εκ του Δ.Σ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΥ   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 27/02/2014 
ΩΡΑ:  12:32’ 
ΕΙΔΟΣ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ Ή ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ: ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΩ-
ΛΕΙΑΣ 

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ: 
Προσήλθε σήμερα 27-02-2014 και ώρα 10:50 στην 

Υπηρεσία μας ο ΣΑΜΑΛΤΑΝΗΣ Γεώργιος του Μάρκου 
και της Γραμματικής, γεν. 29/07/1953 στην Νάουσα 
Πάρου Κυκλάδων, κάτοχος του υπ’ αριθ. Κ-877628/14-
09-1977 Α.Τ. Πάρου Δ.Α.Τ., κάτοικος Νάουσας Πάρου 
και με υπεύθυνη δήλωση που μας προσκόμισε μας 
δήλωσε ότι σε άγνωστο τόπο και χρόνο απώλεσε την 
άδεια κυκλοφορίας του υπ’ αριθ. 1704 αγροτικού μηχα-
νήματος ιδιοκτησίας του καθώς και την άδεια ικανότη-
τας οδηγήσεως του, για το ανωτέρω αγροτικό μηχάνη-
μα. Από την Υπηρεσία μας εκδόθηκαν αναζητήσεις. 

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: ΑΡΧ/ΚΑΣ ΙΤΣΟΔΕΛΛΗ Γ. 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 2516/14/73

Ο Διοικητής ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
Υπαστυνόμος Α’ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ 
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΥ 
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1010/1/1735-α’

Ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο Βιβλίο Αδικη-
μάτων και Συμβάντων της Υπηρεσίας μας. 

Πάρος, 02 Μαρτίου 2014 
Ο Διοικητής του Τμήματος  

ΦΡΑΓΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
ΥΠΑΣΤΥΝΟΜΟΣ Α’
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με το φακό
 της 

Η «λακκούβα» 
μεγαλώνει…

Εντυπωσιακή είναι η πορεία εργασιών του 
νέου αεροδρομίου Πάρου, που κατασκευάζε-
ται αυτή την εποχή. Οι εργασίες έχουν σημει-
ώσει μεγάλη πρόοδο, ενώ τα αποτελέσματα 
είναι πλέον ορατά, αφού έχει αρχίσει και δια-
μορφώνεται ο διάδρομος των από-προσγειώ-
σεων των αεροπλάνων.

Ο τίτλος του σημερινού μας φωτο-ρεπορτάζ 
αφιερώνεται σε όλους όσοι συντάχθηκαν με 
τους επικριτές του έργου.
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ΤοπΣα Πάρου
Η αναπτυξιακή σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ» και ο Δήμος Πά-

ρου, στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης: «Τοπικό Σχέδιο Δρά-
σης για την Προώθηση της Απασχόλησης στο Δήμο Πάρου», 
η οποία εντάσσεται στη Δράση 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απα-
σχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών 
Εργασίας», διοργανώνει την 1η ενημερωτική εσπερίδα.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17η Μαρτί-
ου 2014, από τις 6 έως τις 8 το βράδυ, στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου 
(Περιφερειακός Παροικιάς – απέναντι από τη ΔΕΗ), με θέμα 
την παρουσίαση του έργου και την ενημέρωση των δυνητικών 
ωφελούμενων και της τοπικής κοινωνίας. Στόχος της αναπτυ-
ξιακής σύμπραξης «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ» είναι η προετοιμασία και 
η προώθηση στην απασχόληση των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνει όλες 
τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και τη δημιουργία θέσε-
ων απασχόλησης. 

Το σχέδιο απευθύνεται σε συνολικά 60 ωφελούμενους, οι οποίοι θα προωθηθούν 
στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα με την:

- Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.),
- Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ),
- Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας και
- Πρόσληψη σε Επιχειρήσεις της περιοχής.
Η παρέμβαση θα εστιαστεί σε οικονομικούς κλάδους που θα ωφελήσουν άμεσα 

την τοπική οικονομία και την ευημερία της περιοχής. Έμφαση θα δοθεί κυρίως στον 
τριτογενή τομέα, αλλά και σε στοχευμένες δράσεις ανάπτυξης δραστηριοτήτων του 
πρωτογενή τομέα. Η αναπτυξιακή σύμπραξη μέσω της εμπειρίας όλων των μελών 
της που έχουν δραστηριοποιηθεί στο παρελθόν στην παροχή κατάρτισης και συμ-
βουλευτικής δύναται να στηρίξει ουσιαστικά την προσπάθεια αυτή με την παροχή 
τεχνογνωσίας και υποστήριξης για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη δημιουργία 
νέων και κοινωνικών επιχειρήσεων.

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΠΑΡΟΥ» αποτελείται από τους παρακάτω φο-
ρείς:

- Εμπορικός Σύλλογος Πάρου - Αντιπάρου (Συντονιστής Εταίρος).
- Δήμος Πάρου.
- Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πάρου (Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π).
- Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Πάρου Κοινωνικής Προστασίας Πρόνοιας & Αλληλεγγύης.
- Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «Εκπαιδευτική Νοτίου Αιγαίου».
- Asset Τεχνολογική.

Τι είναι τα ΤΟΠΣΑ;
Αντικείμενο των ΤοπΣΑ είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέ-

ων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, 
ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των 
αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Η υλοποίηση των παραπάνω πραγματοποιείται μέσω των Τοπικών Σχεδίων Δρά-
σης  τα οποία αφορούν μια οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή παρέμβασης. Ο σχε-
διασμός και η υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων Δράσης πραγματοποιείται από τις 
Αναπτυξιακές Συμπράξεις στις οποίες συμμετέχουν αντιπροσωπευτικοί φορείς της 
γεωγραφικής περιοχής παρέμβασης στην οποία αναφέρονται. Τα Τοπικά σχέδια δρά-
σης έχοντας ως πεδίο αναφοράς την τοπική αγορά εργασίας επικεντρώνονται στην 
υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων της περιοχής παρέμβασης 
για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Έμφαση δίνεται τόσο στην 
εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, 

όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης 
και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης 
νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότη-
τας. Οι βασικές ενέργειες αφορούν στην προετοιμασία 
των ανέργων ωφελουμένων για την είσοδο τους στην 
αγορά εργασίας μέσω της συμβουλευτικής και της κα-
τάρτισης. Βασικό χαρακτηριστικό των ΤοπΣΑ είναι ότι η 
χρηματοδότηση των Τοπικών Σχεδίων Δράσης εξαρτά-
ται σε μεγάλο βαθμό από τον αριθμό των ωφελουμέ-
νων που τελικά θα εξασφαλίσουν απασχόληση.

Μέσα από τα τοπικά σχέδια δράσης εξασφαλίζεται 
ότι (α) οι ωφελούμενοι που θα συστήσουν τη δική τους 
επιχείρηση θα προετοιμαστούν κατάλληλα ώστε να 
ιδρύσουν επιχειρήσεις, οι οποίες θα καλύπτουν δια-
πιστωμένες ανάγκες της περιοχής παρέμβασης και θα 
βασίζονται στην αξιοποίηση των ιδιαίτερων χαρακτηρι-
στικών της περιοχής, όπως περιγράφονται στο σχέδιο 

δράσης ή/και (β) οι ωφελούμενοι που θα προωθηθούν για επιδότηση/επιχορήγηση 
από άλλα επενδυτικά κλπ προγράμματα θα προετοιμαστούν κατάλληλα για την έντα-
ξή τους στο αντίστοιχο πρόγραμμα ή/και (γ) οι ωφελούμενοι που θα προσληφθούν 
από επιχειρήσεις θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα ώστε να καλύπτουν πραγματι-
κές και διαπιστωμένες ανάγκες των επιχειρήσεων που θα τους προσλάβουν.

Η επίτευξη των παραπάνω βεβαιώνεται ως εξής:
1. για ίδρυση νέας επιχείρησης, η σύνταξη business plan και η βεβαίωση έναρξης 

επιχείρησης από την εφορία.
2. για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, η αναγγελία πρόσληψης,
3. για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο αναπτυξιακό πρό-

γραμμα εκτός προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανάπτυξης, Επεν-
δυτικός Νόμος, κλπ) η σύνταξη business plan και η αίτηση υπαγωγής στο φορέα 
υλοποίησης του προγράμματος,

4. για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπει-
ρίας.

Ειδικότερα για τους ωφελούμενους Νέους Επιστήμονες και Αγρότες, η επίτευξη 
των παραπάνω βεβαιώνεται ως εξής:

1. με επέκταση των δραστηριοτήτων της ήδη υπάρχουσας επιχείρησης του ωφε-
λούμενου σε αντικείμενο σχετικό με το επιχειρησιακό σχέδιο της πράξης. Η εν λόγω 
επέκταση θα αποδεικνύεται από την «βεβαίωση μεταβολής εργασιών επιτηδευματία» 
που εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ, με την πρόσθεση τουλάχιστον μια δευτερεύου-
σας δραστηριότητας σχετικής με το αντικείμενο της πράξης. Για την επιχείρηση του 
ωφελούμενου έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται με την επέκταση των νέων δραστηρι-
οτήτων θα συνταχθεί το αντίστοιχο business plan.

2. Στην περίπτωση που οι εν λόγω ωφελούμενοι δεν προβούν σε επέκταση δευ-
τερεύουσας δραστηριότητας των επιχειρήσεών τους και διατηρήσουν τις ήδη υπάρ-
χουσες δραστηριότητες τους, θα πρέπει να συνταχθεί business plan και να πραγμα-
τοποιηθεί η εκτέλεση ενός τουλάχιστον έργου σχετικού με το αντικείμενο της πράξης, 
στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της επιχείρησής τους. Η πραγματοποίηση του έργου 
αυτού θα αποδεικνύεται με την έκδοση οριζόμενου από τον νόμο φορολογικού πα-
ραστατικού, όπως σχετική σύμβαση, ιδιωτικό συμφωνητικό κ.ά., και θα πρέπει να 
βεβαιώνεται εντός του τριμήνου από την ολοκλήρωση των ενεργειών προετοιμασίας 
του ωφελούμενου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σχέδιο δράσης.

3. με την αναγγελία πρόσληψης για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχει-
ρήσεις,

4. με τη σύνταξη business plan και την αίτηση υπαγωγής στο φορέα υλοποίησης 
του προγράμματος για ένταξη σε πρόγραμμα επιχορήγησης, επιδότησης ή άλλο ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα εκτός προγραμμάτων του ΟΑΕΔ (ΕΠΑΕ, Ε.Π. Αγροτικής Ανά-
πτυξης, Επενδυτικός Νόμος, κλπ),

5. με τη σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.
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Νέα ερώτηση Συρμαλένιου 
για την αστυνομία

 «Η κυβέρνηση φέρνει στη Βουλή ένα ακόμα νομοσχέδιο, στο οποίο  δεν λαμβάνε-
ται υπόψη η παράμετρος της νησιωτικότητας, παρότι έχει ψηφιστεί από ευρωπαϊκές 
συνθήκες και αναφέρεται και στο Σύνταγμα», τόνισε ο βουλευτής Κυκλάδων Νίκος 
Συρμαλένιος, κατά την παρέμβασή του στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη διάρκεια 
συζήτησης για το νομοσχέδιο του υπουργείου Δημόσιας Τάξης για την αναδιοργάνω-
ση της ΕΛ.ΑΣ. 

Ο Ν. Συρμαλένιος επεσήμανε, μεταξύ άλλων: «Το νομοσχέδιο αυτό δεν λαμβάνει 
υπόψη του τα υπομνήματα που έχει καταθέσει η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Κυ-
κλάδων, τα οποία εμείς έχουμε καταθέσει ως αναφορά στη Βουλή από τις 21.01.2014. 

Η έλλειψη αστυνομικού προσωπικού στα νησιά των Κυκλάδων ανέρχεται στο 41% 
επί των οργανικών θέσεων.  Το ποσοστό αυτό αυξάνεται συνεχώς και δραματικά λόγω 
των μνημονιακών πολιτικών που επιβάλλουν απαγόρευση στις προσλήψεις, καθώς 
και με τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις και τις μεταθέσεις. Ωστόσο, πολλά από τα νησιά 
των Κυκλάδων  είναι κορυφαίοι τουριστικοί προορισμοί, που ο πληθυσμός ορισμένων 
εξ αυτών αυξάνεται κατακόρυφα την τουριστική περίοδο. Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση 
έχει καταργήσει τη δημοτική αστυνομία, αλλά και την τουριστική αστυνομία (…). Σε 

παλαιότερη απάντησή του, ο υπουργός ανέφερε ότι τα κενά καλύπτονται με δόκιμους 
αστυνομικούς, όμως αυτό δεν ισχύει γιατί γνωρίζουν όλοι πολύ καλά ότι ο ρόλος αυ-
τών των αστυνομικών είναι καθαρά εκπαιδευτικού χαρακτήρα. 

Αντίστοιχες ελλείψεις υπάρχουν και στο Λιμενικό Σώμα, το οποίο έχει αυξημένες 
αρμοδιότητες στην περιοχή των Κυκλάδων, όμως επειδή το θέμα δεν είναι της αρ-
μοδιότητας του υπουργείου Δημόσιας Τάξης, δεν θα επεκταθώ περισσότερο.  Θέλω 
να υπενθυμίσω ότι το 2007 υπήρχε Προεδρικό Διάταγμα για την ίδρυση  τμημάτων 
ασφαλείας, εκτός από τη Σύρο, στη Νάξο, Σαντορίνη και Μύκονο, λόγω της αυξημένης 
τουριστικής κίνησης. Τίποτε από όλα αυτά δεν έγινε. 

Θα ήθελα, κλείνοντας για το θέμα της νησιωτικότητας, να αναφέρω ένα στοιχείο: Η 
μεταφορά δεκάδων αστυνομικών από τη Σύρο και άλλα νησιά στη Νάξο μέσω Πειραιά 
για την επιτήρηση του αγώνα Παναξιακού-ΑΕΚ και η διαμονή τους  στο νησί στοίχησε 
στο ελληνικό δημόσιο 9.500 ευρώ.  Μετά αναζητά η κυβέρνηση τα αίτια της κατασπα-
τάλησης του δημόσιου χρήματος αλλού, ενώ υπάρχουν δεκάδες τέτοιες περιπτώσεις, 
που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, με απλή λογική.

Κλείνοντας, θέλω να πω ότι με τη κατάργηση των Αστυνομικών Διευθύνσεων ανά 
νομό ενισχύετε τη γραφειοκρατία. Στο Νότιο Αιγαίο καταργείτε τις διευθύνσεις ανά 
νομό (Κυκλάδες-Δωδεκάνησα) και τις εντάσσετε σε μια υπερ-διεύθυνση μαζί με την 
Κρήτη. Με αυτό τον τρόπο ενισχύετε τον συγκεντρωτισμό και τη γραφειοκρατία, με 
αποτέλεσμα την αργή διεκπεραίωση των υποθέσεων και την υπερσυγκέντρωση στον 
τρόπο λήψης των αποφάσεων».
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Θετικό αποτέλεσμα
Το ντέρμπι των νέων για το πρωτάθλημα του Α’ ομί-

λου της ΕΠΣΚ, μεταξύ Αία Σύρου και Αθλητικού Ομίλου 
Πάρου, που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυρια-
κή 2 Μαρτίου, στο γήπεδο της Σύρου, ήρθε ισόπαλο με 
2-2.

Ο ΑΟΠ, αν ήταν λίγο πιο προσεκτικός στην τελική προ-
σπάθεια, ειδικά στο β’ ημίχρονο, θα μπορούσε ακόμα 
και να αποσπάσει τους τρεις βαθμούς της νίκης. Πά-
ντως, το τελικό 2-2 κρίνεται δίκαιο ως αποτέλεσμα και 
δίνει τη δυνατότητα στην Παριανή ομάδα να διεκδικήσει 
την είσοδό της στο fi nal 4 του πρωταθλήματος στα υπό-
λοιπα παιχνίδια.

Η Συριανή ομάδα άνοιξε το σκορ νωρίς-νωρίς, όταν 
στο 10ο λεπτό της συνάντησης ο Σταφυλάς των γηπε-
δούχων, μέσα από την μεγάλη περιοχή της Παριανής 
ομάδας, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραίο πλασέ, 
γράφοντας το 1-0 για τον Αία Σύρου. Ο ΑΟΠ αντέδρα-
σε και ισοφάρισε στο 18ο λεπτό, με γκολ του Πρίφτη. Το 
γκολ του Παριανού ποδοσφαιριστή ήταν υπέροχο, αφού 
μέσα σε ένα περίπου τετραγωνικό μέτρο ακινητοποίησε 
σχεδόν όλη τη Συριανή άμυνα και με σουτ έστειλε την 
μπάλα στα δίχτυα. Όμως, στο 40ο λεπτό η Συριανή ομά-
δα πήρε και πάλι κεφάλι στο προβάδισμα με γκολ του 
Σαμανίου.

Παρά την υπεροχή του στο β’ ημίχρονο ο ΑΟΠ και 
τις ευκαιρίες που έχασε, τελικά, το μόνο που κατάφερε 
ήταν να ισοφαρίσει σε 2-2 με γκολ του Σαρρή, στο 75ο 
λεπτό.

Ο Αίας Σύρου ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Κουλού-

ρα, Λουλού, Αργυρό, Ψαρρά, Φουάση, Καραδήμα, Σα-
μανίου, Βόλτη, Κουκούλη, Σταφυλά και Δεναξά.

Ο ΑΟΠ ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Λάμπρου, Χάλκο, 
Ντόμπρη, Σάμιο, Γκιόκα, Σαρρή, Κρουσταλλάκη, Σταθε-
ρό, Σένκα, Πρίφτη και Σκιαδά.

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο κ. Αρμακόλας, με βοη-
θούς τους κ.κ. Μουτάφη και Σαρλολόγο.

Βαθμολογία Νέων
1. Αίας Σύρου  16
2. ΑΟΠ            14
3. Πάγος          13
4. Νηρέας         6
5. ΑΟ Σύρου    3

Πρωτάθλημα Παίδων
Δύο αναμετρήσεις θα πραγματοποιηθούν αυτή την 

Κυριακή για το Β’ όμιλο παίδων που μετέχουν οι Πα-
ριανές ομάδες.

Συγκεκριμένα, στο γήπεδο των Μαρμάρων, την Κυ-
ριακή 9/3 στις 11 το πρωί, ο Μαρπησσαϊκός θα υπο-
δεχθεί τον ΠΑΣ Νάξου. Την ίδια μέρα, στο γήπεδο της 
Παροικιάς, στις 4 το απόγευμα, θα διασταυρώσουν τα 
ξίφη τους ο τυπικά γηπεδούχος Νηρέας με τον ΑΟΠ.

Βαθμολογία Παίδων
1. ΠΑΣ Νάξου       27
2. ΑΟΠ                  21
3. Νηρέας              15

4. Φιλώτι                9
5. Μαρπησσαϊκός  9
6. Αναγέννηση      -3

Μπαράζ πρωταθλήματος
Ξεκινούν σήμερα Σάββατο 8/3 οι αγώνες των μπα-

ράζ, που θα αναδείξουν τον πρωταθλητή της ΕΠΣ Κυ-
κλάδων, με δύο αγώνες που θα πραγματοποιηθούν στο 
Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς.

Συγκεκριμένα, στις 4 το απόγευμα θα γίνει ο αγώνας 
μεταξύ Πανθηραϊκού και Αία Σύρου και θα ακολουθή-
σει στις 6:30 το απόγευμα, ο αγώνας Θύελλας Καμαρίου 
και ΑΟ Σύρου. Ρεπό την πρώτη αγωνιστική έχει η ομάδα 
του Παμμηλιακού.

Πολύ καλά πήγε ο Σκιαδάς
Ο Νίκος Σκιαδάς, του ΑΟΠ, ήταν ένας από τους εκλε-

κτούς της 10ης Περιφέρειας της χώρας μας (ΕΠΣ Κυ-
κλάδων, ΕΠΣΚ Σάμου, ΕΠΣ Χίου, ΕΠΣ Δωδεκανήσου, 
ΕΠΣ Λέσβου), που συμμετέχει στο πρωτάθλημα προε-
πιλογής Εθνικών Ομάδων 2013-2014.

Γι’ αυτό το σκοπό ο Παριανός ποδοσφαιριστής βρέθη-
κε στη Χαλκίδα, όπου και αγωνίστηκε με τη 10η Περι-
φέρεια στον αγώνα με την 11η Περιφέρεια, που αποτε-
λούνταν από τις ομάδες των ποδοσφαιρικών Ενώσεων 
της Κρήτης. Η 10η Περιφέρεια νίκησε 1-0 στον αγώνα.

Σημειώνουμε ότι από τις Κυκλάδες είχαν κληθεί 
στους αγώνες προεπιλογής των Εθνικών ομάδων τρεις 
ποδοσφαιριστές (δύο από Σύρο και ένας –ο Σκιαδάς- 
από την Πάρο).

Εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, η αποδοχή χρηματοδότησης και η 
έγκριση των επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης του έργου: «Αίθουσα πολ-
λαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου 
Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου».

Συγκεκριμένα, η διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Πάρου, το Δεκέμβριο 
του 2013 στην έκθεση μελέτης που υπέβαλε για το έργο χρηματοδότησης ΕΤΠΑ, συ-
νολικής δαπάνης 2.110.000 ευρώ, που υπογράφθηκε από τον πολιτικό μηχανικό, κ. 
Ταϊρη Ιωάννη και θεωρήθηκε από την προϊσταμένη του τμήματος, μηχανολόγο μηχα-
νικό, κ. Κούτλα Ασημίνα αναφέρει ότι:

«Με το συγκεκριμένο έργο προβλέπεται να κατασκευαστεί σχολική αίθουσα πολλα-
πλών

χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων η οποία θα φιλοξενεί αγωνιστικό χώρο καλα-
θοσφαίρισης και πετοσφαίρισης, με ξύλινο δάπεδο αγωνιστικών προδιαγραφών και 

κερκίδες 296 θέσεων. Στον χώρο κάτω από τις κερκίδες θα φιλοξενούνται τα απο-
δυτήρια των αθλητών, θυρωρείο, ιατρείο κυλικείο, WC κοινού ανδρών-γυναικών και 
αποθήκες. Σε όλους τους χώρους έχει προβλεφθεί η προσβασιμότητα των ΑΜΕΑ. Τέ-
λος προβλέπονται βοηθητικοί χώροι λεβητοστασίου, αποθήκης καυσίμου, πυροσβε-
στικού συγκροτήματος και αποθηκευτικοί χώροι οργάνων».

Η δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 2.110.000 ευρώ, η χρηματοδότησή του θα γίνει 
από το

ΕΤΠΑ, και θα ολοκληρωθεί εντός 14 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το 
έργο έχει ενταχθεί στην πράξη: «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδη-
λώσεων

στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου» με κωδικό 
MIS 457163 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτη & Νήσοι Αιγαίου» (Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου.

Εγκρίσεις για το κλειστό της Μάρπησσας
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