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χωρίς προκαταλήψεις φροντίζει

...για την ολοκληρωµένη ενηµέρωση του αναγνώστη
...αλλά και την προβολή του επαγγελµατία

κάθε Παρασκευή µε 4.000 φύλλα ∆ΩΡΕΑΝ
σε Πάρο και Αντίπαρο

Άιντε πάλι!

Θέλουν αύξηση του ΦΠΑ
Ο Ν. Περαντινός 
στον πόλεμο

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο, από τη συμμετοχή του Ν. 
Περαντινού στο Ελληνοαλβανικό μέτωπο, καθώς και 
φωτογραφικό υλικό, στάλθηκε στην εφημερίδα μας 
από την έφορο μουσείου γλυπτικής Περαντινού, κ. Ευ-
δοκία Παπουλή.   » σελ. 14

Το «Aqua Spirit» 
έδωσε φως… αλλά 
όχι τη νίκη…

Τον πρώτο του επίσημο αγώνα για το πρωτάθλημα 
της ΕΠΣ Κυκλάδων, κατάφερε να δώσει τη Δευτέρα 
27 Οκτωβρίου ο ΑΟΠ και ενώ έχει ξεκινήσει προετοι-
μασία από τις 16 Αυγούστου…

Το πολύπαθο πρωτάθλημα της ΕΠΣΚ δημιουργεί 
φέτος νέα προβλήματα στις ομάδες και ειδικά στο Β’ 
όμιλο που μετέχουν τα Παριανά σωματεία. Κύρια πηγή 
κακού για τα παραπάνω είναι τα προβλήματα της ΝΕΛ 
που εκτελεί τα ενδοκυκλαδικά δρομολόγια. Οι συνε-
χείς αναβολές δρομολογίων και οι ακυρώσεις λόγω 
βλαβών έχουν φέρει σε απόγνωση τις ομάδες του Β’ 
Ομίλου. Έτσι, μόλις τη Δευτέρα 27/10 ο ΑΟΠ κατά-
φερε να μεταβεί αυθημερόν στη Σέριφο, για να δώσει 
τον πρώτο του αγώνα..  

» σελ. 15

» σελ. 8-9

Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου
Συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, στις 29/10/2014. Κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν οι 

αλλαγές καταστατικού στο πολιτιστικό πάρκο Δήμου Πάρου και οι ορισμοί νέων μελών του διοικητικού του 
συμβουλίου..

Το ΔΣ του Πάρκου θα είναι πλέον εννεαμελές, από επταμελές που ήταν και η θητεία του θα είναι πενταετής, 
όση και του σημερινού δημοτικού συμβουλίου Πάρου. » σελ. 10
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθανάσιος (περιφερειακός), 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), Mini 
Market Πανώριος, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένη Σαρρή, Mini Market Μηνάς Καλακώνας 
| ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, Αρ-
τοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Αρτοποιείο Ι.Χασιώτη 
«Η παράδοση», Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Σ/Μ Market In, «Ηλεκτρου-

δραυλική» Τσουνάκης Αντώνης | ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Αρτοποιείο Ραγκούση | ΥΣΤΕΡ-
ΝΙ: Ξυλόφουρνος | ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης 

| ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή | ΜΑΡΠΗΣΣΑ: Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μα-

ρινόπουλος, φούρνος «Δήμητρα» | Π.ΛΙΒΑΔΙ: καφέ «Σουαρέ» | ΛΟΓΑΡΑΣ: Πρατήριο 

άρτου «Υρία» | ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης | ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, 

Τσαντουλή Μ., Παραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς | ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Π.Ρούσσου, 

Τ.Ρούσσου | ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων, Κατάστημα «Γιούλη» | ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Γρηγόρης 

Μαριάνος, Φούρνος Ραγκούση

Έτος 70ο, Νέα Περίοδος, Έτος ίδρυσης 1945
Κωδικός Εντύπου 3233, Αρ.Φύλλου 318
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:               - Νάντια Ραγκούση 

■ Ψυχοθεραπεία
Αυτά είναι! Παρακολουθείς δημοτικό συμβούλιο Πά-

ρου και κάνεις νέο συκώτι. Μέχρι για ψυχοθεραπεία 
σε καταθλιπτικούς πρέπει να προτείνεται το θέμα, συ-
ναγωνίστριες και συναγωνιστές στις «Διαφωνίες».

■ Στοίχημα
Αμ το άλλο; Λοιπόν θα σας «σκάσω» σήμερις ένα με-

γάλο μυστικό. Στην Παροικιά λειτουργεί εδώ και δύο 
μήνες ένα παράνομο στοιχηματζίδικο, που δεν έχει κα-
μία σχέση με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και τα τοιαύτα. 
Άλλωστε σήμερις, εκτός δύο-τριών μουρλών που ακό-
μα στοιχηματίζουμε υπέρ της Πανάθας, ποιος άλλος 
είναι αυτός που θα πόνταρε υπέρ του Μπούι, Χιούι, 
Ντιούη, ή κάπως έτσι, και του Μπερίσα. Λέμε τώρα… 
Λοιπόν, για να επανέλθουμε στο θέμα. Το στοιχηματζί-
δικο είναι ένα πολιτικό στέκι. Εκεί στοιχηματίζουν πριν 
από κάθε συνεδρίαση για το ποιοι δημοτικοί σύμβου-
λοι της πλειοψηφίας δε θα ανοίξουν το στόμα τους. 
Μάλιστα ένας τύπος έχει πάρει από πίσω τρία άτομα 
της πλειοψηφίας από το πρώτο συμβούλιο. Τους παί-
ζει παρολί. Ε λοιπόν, έχει ξετινάξει τα πάντα λέμε.

■ Χαμένος
Πήγα και εγώ από το στοιχηματζίδικο, την Τετάρ-

τη το απόγευμα και καλά ως ειδικός των δημοτικών 
συμβουλίων (λέμε τώρα), και είπα να το παίξω ανά-
ποδα το πράγμα. Έτσι, πόνταρα σε δύο άτομα, ότι θα 
μιλήσουν στη συνεδρίαση, μπας και τινάξω την μπάνκα 
στο αέρα. Τίποτα συναγωνίστριες και συναγωνιστές. 
Μάπα το καρπούζι. «Κιχ» δεν έκαναν… Πάλι στους χα-
μένους είμαι. Το ’χει η μοίρα μου φέτος, τον Αλαφούζο 
μου μέσα!

■ Προσέλθετε
Σε κάποια στιγμή που λέτε, στο δημοτικό συμβούλιο, 

ο πρόεδρας κ. Σαραντινός, δίνει εντολή για διάλλειμα. 
Μωρέ χαθήκανε ούλοι σας λέω. Βρε τι να τους φωνά-
ζει να γυρίσουν πίσω για να συνεχιστεί η συνεδρίαση, 
τι κουδούνες χτύπαγε, τίποτα αυτοί. Είδε και αποείδε 
ο άνθρωπος και άρχισε από μικροφώνου να λέει: «Δεν 
θα σας ξαναβγάλω για διάλλειμα αν δεν επιστρέψε-
τε αμέσως. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, προσέλθε-
τε σας παρακαλώ πολύ». Λίγο ακόμα δηλαδή και θα 
έψελνε και το τροπάριο της Κασσιανής για να τους 
συγκινήσει.

■ Μπάχαλο
Πάντως, με το που έλειψε -για πρώτη φορά μετά 

από χρόνια- από συνεδρίαση ο Βλαχογιάννης, μπάχα-
λο το έκαναν το μαγαζί οι της μείζονος αντιπολίτευ-
σης. Τους δούλεψε κανονικά ο Μάρκος και δεν πήραν 
είδηση. Άστο Χρήστο. Αν είναι να λείψεις άλλη φορά, 
δώσε εντολή να μην πάει κανείς δικός σου στο συμ-
βούλιο. Κάτι ξέρω σου λέω. Καλύτερα θα είναι.

■ Δια κλήρου;
Πάμε και στα καλυτερότερα. Μπορεί να έχουν πε-

ράσει δύο ολάκεροι μήνες από τότε που ανέλαβε ο 
Μάρκος, αλλά σωστό διοικητικό συμβούλιο για φορέα 

του Δήμου, δεν μπορέσαμε να κάνουμε ακόμα. Έτσι, 
την περασμένη Τετάρτη το βράδυ, ξανασυζήτησαν τον 
ορισμό μελών στο ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ. Αίφνης όμως και 
αφού είχε ακούσει την πρόταση Κωβαίου, ο Ρόκο τον 
ρώτησε αν είναι ενήμεροι αυτοί που προτείνει για μέλη 
του ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ και συγκεκριμένα για την κ. Β. 
Καπούτσου. Στη συνέχεια και ο κ. Άγουρος, ρώτησε αν 
είναι ενήμερη η κ. Ηρώ Βαβανού. Τελικά όπως επίση-

μα δηλώθηκε από τον κ. Μαρινόπουλο, κανείς δεν είχε 
ενημερωθεί. Στη συνέχεια και ο κ. Σαρρής της ΚΕΠ-
ΟΣΑ, είπε ότι ούτε ο ίδιος που είχε προταθεί για ανα-
πληρωματικό μέλος, δεν το ήθελε. Η υπόθεση μύλος 
δηλαδή. Τελικά, ο Μάρκος πήρε την απόφαση και είπε: 
«Αυτούς προτείνουμε και αν δε θέλουν τους αλλάζουμε 
στη συνέχεια!». Μάλιστα, απ’ ότι κατάλαβα θα φάμε 
5-6 μήνες ακόμα, μέχρι να μάθουμε πως ορίζονται τα 
ΔΣ των φορέων.

■ Πάρκο
Να υποθέσω άραγε και στην ακόμα μία αλλαγή της 

στιγμής που έγινε από τον κ. Κωβαίο την ώρα της συ-
νεδρίασης για τον ορισμό του ΔΣ του Πάρκου, ότι η κ. 
Αργυρώ Βαβανού είχε ενημερωθεί πρωτύτερα; «Ε’ εις 
ρημάξει κείνου του δοκάρ, Αντεμάρ-Αντεμάρ».

■ One man show
Ο Μάρκος βέβαια πρωτοτυπεί, και έτσι, άλλαξε το 

ΔΣ του Πάρκου για να έχει ακόμα ένα δικό του σύμ-
βουλο μέσα, και βέβαια το καλυτερότερο είναι που 
προτείνει και τους συμβούλους της μειοψηφίας για τα 
ΔΣ των φορέων του Δήμου!

■ Πάρκο 2
Και πάνω εκεί που πηγαίνουν να συζητήσουν την πι-

θανότητα μερικής ιδιωτικοποίησης του Πάρκου, τους 
το έκανε «ρημάδ κείνου του δοκάρ» ο Ρόκο, λέγοντας 
τους πως δεν υπάρχει τέτοιο θέμα συζήτησης στην 
ημερήσια διάταξη.

■ Προχωρημένο
Πάντως εκείνη η δεξιά πλευρά των εδράνων της 

πλειοψηφίας, θυμίζει λίγο Αργουζή εποχές. Από εκείνη 
την πλευρά έρχονται οι διαφωνίες στις αποφάσεις και 
εκείνη η πλευρά δείχνει να λαμβάνει μόνη της αποφά-
σεις για την ψηφοφορία. Αυτή τη «διαφωνία» κόφτε 
την και να τη διαβάσετε πάλι σε κανέναν χρόνο, για να 
δείτε γιατί έβαλα μέσα «Αργουζή εποχές».

■ Πέτριτς
Τα του ντέρμπι της περασμένης Κυριακής τα είδατε. 

Αυτό που δεν ξέρατε είναι πως και στην Πάρο, εκτός 
από τις δηλώσεις: «είδα και εγώ το τρίτο χέρι του Πέ-
τριτς», δημιουργήθηκε οργάνωση για τις αποκαθηλώ-
σεις σημαιών! Όχι παίζουμε.

■ Μαρινόπουλος
Ο Μαρινόπουλος πάντως, ανεπίσημα είπε ότι γνώ-

ριζαν τα άτομα που προτάθηκαν για την ΚΔΕΠΑΠ ότι 
πρόκειται να είναι στο ΔΣ. Πιο μύλος λοιπόν η υπόθε-
ση. Αν γνώριζαν, γιατί το αρνήθηκε επίσημα ο Μαρινό-
πουλος; Τι «παίχθηκε» και δεν μπορούσε να το δηλώ-
σει στο δημοτικό συμβούλιο. Οι αλήθειες φίλε Θανάση 
λέγονται στο φως και επίσημα, διότι έτσι μας βάζεις να 
σκεφτούμε άλλα πράγματα. Και πρέπει να γνωρίζεις 
ότι στην πολιτική ό,τι γίνεται κάτω από το τραπέζι δεν 
έχει καλό τελείωμα…

■ Άγουρος
Πολύ σωστά λοιπόν ο Άγγελος Άγουρος επέμενε 

στην ερώτησή του για το αν ήταν ενήμερη η κ. Βα-
βανού για την τοποθέτησή της στο ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ. 
Και ακόμα πιο σωστά απάντησε (όταν του είπε ο Μα-
ρινόπουλος «θα σου πω μετά»), ότι «τι μετά και ξεμε-
τά. Τώρα να μου πεις εδώ στο δημοτικό συμβούλιο». 
Και ξαναγράφω το πιο πάνω. Στην πολιτική ό,τι γίνεται 
κάτω από το τραπέζι δεν έχει καλό τελείωμα. Στην πο-
λιτική μετρούν τα «επίσημα» και όχι τα «μου είπε, του 
είπα…». Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε δηλαδή.

■ Μπάμπης
Προσπαθώ να βρω μία στιγμή που ο Χαράλαμπος 

Μαλινδρέτος ζήτησε το λόγο από τον πρόεδρο κ. Σα-
ραντινό και αυτό δεν οδήγησε σε μεταξύ τους διένεξη 
για τουλάχιστον 2-3 λεπτά. Δε βρίσκω συναγωνίστρι-
ες και συναγωνιστές.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.

Αγία Ελένη, Παροικία
Πάρος T.K. 84 400
τηλ: 22840 53555
fax: 22840 53055
e-mail: foni@typoparos.gr
 & sales@typoparos.gr
www.fonitisparou.gr
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Τούρλος Μάρπησσας Πάρος 84 400 Τ.Θ. 23
Τηλ: 22840 41504 | fax: 22840 28662 | efar@hol.gr | www.efar.gr

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

Πιστοποιηµένη ξυλεία, φύση και επιστήµη, µαζί .
Ένα υλικό, που δεν δηµιουργεί κανένα πρόβληµα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον.

Μεγάλη αντοχή στο χρόνο:
50χρόνια εγγύηση  για χρήση εκτός εδάφους
25χρόνια εγγύηση  για χρήση εντός εδάφους

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

Πελεκητά (τράβες) | ∆οκάρια | καδρόνια | Τάβλες | Μισόταβλες | Σκεπόξυλα | πάνελ | Ραµποτέ
deck | Πάτωµα | ∆οµικά στοιχεία µεγάλων διατοµών

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

Βήχας, καταρροή, φτάρνισµα, δύσπνοια,
άσθµα, επιπεφυκίτιδα, εξανθήµατα...

πόσοι από εµάς αναγνωρίζουµε κάποιο σύµπτωµα
από τα παραπάνω χωρίς να γνωρίζουµε τον υπεύθυνο της ταλαιπωρίας µας;

Με µια απλή εξέταση αίµατος που πραγµατοποιούµε

στη          "διάγνωση" και σε συνεργασία
µε έµπειρους γιατρούς αλλεργιολόγους,

διερευνούµε τις αλλεργικές παθήσεις
και προχωράµε σε θεραπείες

ώστε να έχουµε καλύτερη ποιότητα ζωής.

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

Επιστολή Κ. Μπιζά, 
σε Βορίδη

Ο Έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, έστειλε στις 14 Οκτωβρίου, επιστολή στον υπουρ-
γό υγείας, κ. Μαυρουδή Βορίδη, σχετικά με τα προβλήματα του τομέα υγείας στα 
νησιά μας. Η επιστολή Κ. Μπιζά, έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
Ο τομέας της Δωρεάν Δημόσιας Υγείας είναι ένα από τα σημαντικότερα θέματα 

που θα πρέπει ν’ απασχολούν ένα κράτος πρόνοιας και αλληλεγγύης.
Δυστυχώς τα τελευταία πέντε χρόνια οι διαχειριστές αυτού του ευαίσθητου το-

μέα έχουν κλειστά τα αυτιά τους στα δίκαια αιτήματα των νησιωτών.
Στο Κ.Υ. Πάρου βιώνουμε την εγκατάλειψη της Κεντρικής Κυβέρνησης αφού 

υπάρχει υποστελέχωση κατά 50% σε όλους τους κλάδους και τις ειδικότητες του 
οργανισμού λειτουργίας. Όλο το υγειονομικό και διοικητικό προσωπικό βρίσκεται 
στα όρια της σωματικής και ψυχικής του αντοχής. Αξίζει να τονιστεί ότι από το 
τέλος του 2010 το Κ.Υ. Πάρου δεν έχει παιδίατρο, ενώ οι όποιες προκηρύξεις για 
επικουρικό παιδίατρο έχουν αποβεί άκαρπες. Την προηγούμενη χρονιά τα παιδιά 
της Πάρου και της Αντιπάρου δεν εμβολιάστηκαν ενώ φέτος ο εμβολιασμός πραγ-
ματοποιήθηκε πριν λίγες μέρες από κλιμάκιο ιατρών που έστειλε η 2η ΔΥΠΕ σε 
συνεργασία με το Δήμο Πάρου. Ακόμη πριν λίγες μέρες οι Γιατροί του Κόσμου σε 
συνεργασία με το σύλλογο γυναικών Μάρπησσας, εξέτασαν περίπου 400 άτομα.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες όπως αντιλαμβάνεστε έχουν κυρίως προληπτικό 
χαρακτήρα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να δώσουν λύση στα καθημερινά 
υγειονομικά προβλήματα των κατοίκων της Πάρου και της Αντιπάρου. Η διοίκηση 
του Νοσοκομείου Σύρου και του Κ.Υ. Πάρου προσπαθούν να δώσουν λύσεις αλλά 
τα χέρια τους εκτιμώ ότι είναι δεμένα. Η διοίκηση του Νοσοκομείου Σύρου στο 
οποίο υπάγεται διοικητικά το Κ.Υ. Πάρου, συχνά μετακινεί αγροτικούς ιατρούς από 
το Κ.Υ. Πάρου και από τα πολυδύναμα κατ’ ευφημισμόν ιατρεία της Νάουσας και 
της Μάρπησσας σε άλλα νησιά των Κυκλάδων.

Στην Αντίπαρο που υπηρετούν δύο γενικοί ιατροί, το φετινό καλοκαίρι μετακι-
νήθηκε για ένα μήνα ο ένας από τους δύο ιατρούς. Πρόσφατα αποφασίστηκε από 

την 2η ΔΥΠΕ Νήσων και Αιγαίου η μετακίνηση τριών αγροτικών ιατρών από το 
Κ.Υ. Πάρου σε άλλα νησιά, με πολλαπλές και αναμενόμενες αντιδράσεις από την 
κοινωνία. Όπως αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα της υποστελέχωσης δε λύνεται με 
τις μετακινήσεις από νησί σε νησί, διότι μ’ αυτό τον τρόπο απλά ανακυκλώνεται το 
πρόβλημα και δε δίνεται καμία λύση.

Οι φορείς και οι κάτοικοι της Πάρου και Αντιπάρου από το 2011 έχουν κινητοποι-
ηθεί για τα προβλήματα στον χώρο της υγείας, έχουν εκδώσει ψηφίσματα, πραγ-
ματοποίησαν μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Υγείας και 
πορεία προς την Βουλή, συμμετείχαν σε δημοψήφισμα για την υγεία  και τέλος 
έστειλαν αντιπροσωπεία  στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για να εκθέσουν τα αιτήματα 
τους. Δυστυχώς τα αποτελέσματα όλων αυτών των κινήσεων ήταν πενιχρά.

Κε Υπουργέ,
Στα νησιά μας λόγω της γεωγραφικής τους ιδιαιτερότητας, σοβαρά επείγοντα 

περιστατικά υγείας αντιμετωπίζονται σε τοπικό επίπεδο εξαιτίας των κακών και-
ρικών συνθηκών ή εξαιτίας της ιδιαιτερότητας του περιστατικού. Και αυτό συμ-
βαίνει συχνά με αποτέλεσμα να χάνονται ζωές. Η αδιαφορία που διαχρονικά έχει 
επιδείξει το Υπουργείο Υγείας μέχρι σήμερα για τα νησιά μας είναι εγκληματική 
αφού χάνονται ανθρώπινες ζωές οι οποίες θα είχαν διασωθεί, εάν ο σεβασμός 
προς την ανθρώπινη ζωή αποτελούσε στην πράξη την βασική πολιτική κατεύθυνση 
του Υπουργείου σας. Έχετε υποχρέωση να καλύψετε άμεσα τις κενές θέσεις που 
προβλέπονται από τον Οργανισμό του Κ.Υ. Πάρου με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό 
και βοηθητικό προσωπικό.

Στη σημερινή περίοδο φτώχιας και κοινωνικής ασφάλειας οι νησιώτες απαιτούν 
την θωράκιση τους από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με δωρεάν αναβαθμισμένες και 
ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας».

Αναφορά στη Βουλή

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Νίκος Συρμαλένιος, έκανε αναφορά στον 
υπουργό υγείας, κ. Μ. Βορίδη, την παραπάνω επιστολή Κ. Μπιζά.

Ο κ. Συρμαλένιος παρακαλεί τον υπουργό για την απάντησή του και τις ενέργειες 
που προτίθεται να κάνει, και του ζητά τη σχετική ενημέρωση.  
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Υποκρισίες
& αλήθειες

Ένα σοβαρό περιστατικό, με τον τραυματισμό δυο νέων 
παιδιών, έφερε ξανά στην επιφάνεια όλο το πρόβλημα 
της υγείας στα νησιά μας και την αναγκαιότητα των δια-
κομιδών στα επείγοντα περιστατικά. Το περιστατικό αυτό 
και η όλη εξέλιξη του, έφερε στο φως όλες τις πλευρές 
του προβλήματος. Πολιτικές σκοπιμότητες και οικονομικά 
συμφέροντα για άλλη μία φορά βάζουν σε δεύτερη μοίρα 
την ανθρώπινη ζωή. Το περιστατικό αυτό είναι μια ακό-
μα αφορμή να αντιμετωπιστεί επιτακτικά η τριτοκοσμική 
κατάσταση στον τομέα της υγείας. Τα προβλήματα δεν 
ξεκινούν και τελειώνουν στο αεροπλάνο του Βελέντζιου 
Ιδρύματος όπως υποκριτικά κάποιοι προσπαθούν να μας 
πουν. Τα προβλήματα είναι πολλά, τα ξέρουμε και δεν 
μπορούν να μπουν κάτω από το χαλί με το να επικεντρώ-
νουν έντεχνα μερικοί τη συζήτηση μόνο στο ασθενοφόρο 
αεροπλάνο. Βγήκε ανακοίνωση για παράδειγμα, από το Κέντρο Υγείας και ευχαρι-
στεί τον διοικητή της ΔΥΠΕ, γιατί μας έφερε γιατρούς και εξέτασαν τους μαθητές, 
έγιναν και κάποιες μαστογραφίες αλλά… δεν υπάρχει καμία αναφορά στο ότι ο ίδιος 
διοικητής ταυτόχρονα υπέγραψε απόφαση για την αποδυνάμωση ουσιαστικά του 
Κ.Υ. Πάρου. Δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι ένας νέος γιατρός παραιτήθηκε διαμαρ-
τυρόμενος για την υποστελέχωση του Κ.Υ. Αυτοί, που για πολιτικούς λόγους πανη-
γύριζαν, για τη διάθεση στο Κ.Υ Πάρου αξονικού τομογράφου (χωρίς «υποστήριξη» 
για τη συντήρηση του) σήμερα, δε λένε κουβέντα για το ότι σκουριάζει τελικά στα 
αζήτητα της αποθήκης. Δεν μας λένε τίποτα για τον παιδίατρο ή τους νοσηλευτές 
και το ΕΚΑΒ, ενώ προεκλογικά μας ανακοίνωναν καθημερινά για το διορισμό τους, 
κάτι που δεν έγινε ποτέ και δεν θα γίνει με τις υπάρχουσες πολιτικές επιλογές. Το 
πρόβλημα των διακομιδών είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να αντιμετωπιστεί ανάλο-
γα, χωρίς υποκρισίες και κουτοπονηριές. Μετά την ενημέρωση από την διοίκηση του 
Βελεντζιου Ιδρύματος το θέμα, όσο αφορά το ασθενοφόρο αεροσκάφος, μπαίνει 
στην τελική ευθεία για την απρόσκοπτη και μόνιμη ενεργοποίηση του. Η δυνατότητα 

που δίνεται στα ιδρύματα για την αξιοποίηση της περιουσίας τους, από τον νόμο 
4182/2013, εξασφαλίζει τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του αεροσκάφους. Η 
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του Βελεντζείου Ιδρύματος με το Εθνικό Κέντρο 
Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), η προϊστάμενη δηλαδή υπηρεσία του γνωστού ΕΚΑΒ, 
εντάσσει το δικό μας αεροσκάφος στο μηχανισμό των κρατικών αεροδιακομιδών 
και κατά συνέπεια δε θα παρακαλάμε για την ενεργοποίησή του έναντι των πανά-
κριβων πλωτών μέσων (και επικίνδυνων κάποιες φορές). Σ’ αυτή τη φάση απαιτεί-
ται να στρατευθούμε και να βοηθήσουμε να ξεπεραστούν όποια, πιθανά τελευταία, 
γραφειοκρατικά θέματα υπάρχουν, ώστε γρήγορα να αρχίσουν οι πτήσεις του. Σ’ 
αυτή τη φάση δε χρειάζεται να ψάχνουμε για άλλες αμφιβόλου αποτελεσματικό-
τητας λύσεις. Στο περιστατικό που προαναφέραμε η «άλλη λύση» δεν μπόρεσε να 
ανταποκριθεί στο κάλεσμα για τη μεταφορά των τραυματισμένων παιδιών. Τώρα 
είναι η ώρα να ξαναδούμε συνολικά τα προβλήματα στον τομέα της υγείας και να 
παλέψουμε για τη λύση τους χωρίς άλλες σκέψεις στο πίσω μέρος του μυαλού μας.

 
Λαουτάρης

Ευχαριστήριο
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Οίκου Ευγηρίας Ποι-

μαντικής Μερίμνης «Παναγία Εκατονταπυλιανή» Μο-
νάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων Μ.Κ. θα ήθελε να ευ-
χαριστήσει εκ βαθέων τα ελαιοτριβεία του νησιού που 
δέχτηκαν να τοποθετήσουμε, όπως κάθε χρόνο, δο-
χεία συλλογής λαδιού στις εγκαταστάσεις τους, αλλά 
και όλους τους ελαιοπαραγωγούς που προσφέρουν 
όλα αυτά τα χρόνια της λειτουργίας μας μέρος από 
την ετήσια συγκομιδή τους. 

Η πρωτοβουλία αυτή, που αγκαλιάστηκε με περισσή 
αγάπη από την τοπική κοινωνία, είχε ως αποτέλεσμα 
την κάλυψη των διατροφικών αναγκών των διαβιού-
ντων γερόντων του Γηροκομείου, σε ελαιόλαδο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΟΥ 
Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ 

29/10/14

ΠΡΟΣ: Τους κατόχους εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων 

Ανακοίνωση

Όπως σας είναι ήδη γνωστό οι φετινές δηλώσεις 
ζωικού κεφαλαίου των αιγοπροβάτων για την πληρω-
μή των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγιναν με τα 
νέου τύπου μητρώα. 

Στο μητρώο της κάθε εκμετάλλευσης αναγράφεται 
η ατομική σήμανση όλων των αιγοπροβάτων, οι με-
ταβολές (ημερομηνία γέννησης, εισόδου, εξόδου, θα-
νάτου, σφαγής, πώλησης κλπ.), η εκμετάλλευση προ-
έλευσης για αγορά, η εκμετάλλευση προορισμού για 
πώληση, το σφαγείο προορισμού και οι αντίστοιχες 
ημερομηνίες κινήσεως. 

Επίσης αναγράφεται η προμήθεια ενωτίων για νέες 
γεννήσεις ή για αντικατάσταση απολεσθέντων. 

Όλα τα αιγοπρόβατα θα πρέπει να φέρουν σήμαν-
ση με ένα ενώτιο συμβατικού τύπου 1 και ένα ενώτιο 

ηλεκτρονικού τύπου. 
Η σήμανση όλων των αιγοπροβάτων και η συμπλή-

ρωση του μητρώου είναι υποχρεωτική και είναι υπο-
χρέωση και ευθύνη του κάθε παραγωγού να την τηρεί. 

Στους ελέγχους που γίνονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και 
τις υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων, ελέγχεται η τοποθέτηση των ενωτίων 
στα αιγοπρόβατα και η ορθή συμπλήρωση του μητρώ-
ου.

Λόγω της επιβεβαιωμένης πλέον επιζωοτίας του 
Καταρροϊκού Πυρετού στο νησί μας και των μεγά-
λων απωλειών που υπάρχουν στα πρόβατα θα πρέπει 
να ενημερώσετε τα μητρώα σας με αυτές για δυο λό-
γους : α) Να γίνει η απογραφή στην κτηνιατρική βάση 
δεδομένων μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου που είναι προ-
ϋπόθεση για να πληρωθούν οι επιδοτήσεις του 2014. 
β) Να υπάρχει καταγραφή των απωλειών από την 
ασθένεια από την ασθένεια σε περίπτωση που δοθούν 
αποζημιώσεις από το κράτος. 

Κατόπιν τούτων παρακαλούνται όλοι οι κάτοχοι 
εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων να περάσουν από 
τα γραφεία της υπηρεσίας μας έχοντας μαζί τους το 
Μητρώο αιγοπροβάτων μέχρι τις 10/12/2014 τις ερ-
γάσιμες ημέρες και ώρα 09:00 – 13:00 για να απο-
γραφούν. 

Ο προϊ/νος του Τμ. Κτηνιατρικής 
Νικόλαος Τσιγώνιας.    

Μνημόσυνο

Τελούμε την Κυριακή 2 Νοεμβρί-
ου και ώρα 9:30 π.μ., στον Ιερό Ναό 
Ζωοδόχου Πηγής Άσπρου Χωριού 
Πάρου, 40ήμερο μνημόσυνο υπέρ 
αναπαύσεως της ψυχής του λα-
τρευτού μας συζύγου, πατέρα και 
παππού, Κωνσταντίνου Ι. Τριαντά-
φυλλου.

Με την ευκαιρία της δημοσίευσης 
θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όσους συμπαρα-
στάθηκαν στο πένθος μας.

Η οικογένεια του εκλιπόντος
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Εκλογές 
στο Γυμνάσιο 
Νάουσας

Από το Γυμνάσιο Νάουσας, δημοσιο-
ποιήθηκαν τα αποτελέσματα των σχο-
λικών εκλογών για τα νέα προεδρεία 
των τάξεων και του σχολείου. Τα απο-
τελέσματα έχουν ως εξής:

15ΜΕΛΕΣ
Πρόεδρος: Χριστοδούλου Θεοδώρα
Α/πρόεδρος: Ρούσσου Κων/να
Γραμματέας: Φραντζεσκάκη Ανθή
Μέλη: Αλιπράντης Κων/νος, Αλιπρά-

ντη Νικολέτα, Μπάλιος Βασίλης, Σπύ-
ρου Ελένη, Αιγινήτη Ραφαέλα, Μαντβέ-
εβ Δανιήλ, Σπανόπουλος Γρηγ.-Φώτης, 
Μπαφίτης Στυλιανός, Ανουσάκη Υπα-
παντή, Μιχαλακοπούλου Εμ., Τσαντά-
νης Γεώργιος, Δαβερώνα Βασιλική.

Α1
Πρόεδρος: Μένγκα Αντζελο 
Αντιπρόεδρος: Αιγινήτη Ραφαέλα
Γραμματέας: Αρκουλής Μάριος
Ταμίας: Λουκής Γεώργιος
Μέλος: Μπαφίτης Στυλιανός

Α2
Πρόεδρος: Σινιόρι Τζερόνυμο
Αντιπρόεδρος: Τσαντάνης Γεώργιος
Γραμματέας: Σούλη Έλντα
Ταμίας: Ρούσσος Γιώργος
Μέλος: Ρούσσος Βασίλης
Β1
Πρόεδρος: Ζωντανός Βασίλης
Αντιπρόεδρος: Αρκουλής Ιωάννης
Γραμματέας: Μαλαματένιος Βασίλης
Ταμίας: Ζουμή Φαίδρα
Μέλος: Ζουμής Θωμάς
Β2
Πρόεδρος: Μπουσάι Νταγιάννα
Αντιπρόεδρος: Ρούσσου Καλλιόπη
Γραμματέας: Μαλαματένιου Αμελί
Ταμίας: Μέξη Μάρη
Μέλος: Μαργαρίτη Ματίνα
Γ1
Πρόεδρος: Αλιπράντης Κων/νος
Αντιπρόεδρος: Ελευσινιώτη Δήμητρα
Γραμματέας: Αλιπράντη Νικολέτα
Ταμίας: Ανουσάκη Υπαπαντή
Μέλος: Μαντβέεφ Δανιήλ
Γ2
Πρόεδρος: Ρούσσου Κων/να
Αντιπρόεδρος: Φρατζεσκάκη Ανθή
Γραμματέας: Χριστοδούλου Θεο-

δώρα
Ταμίας: Σπύρου Ελένη
Μέλος: Τσορέϊ Τζενσίλντα

ΔΣ γονέων 
Δημ. Σχολείου 
Αγκαιριάς

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε 
ότι ο σύλλογος μας μετά από αρχαι-
ρεσίες που διεξήγαγε την Κυριακή 19 
Οκτωβρίου, εξέλεξε νέο Διοικητικό 
Συμβούλιο. Τη Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 
2014 συγκροτήθηκε σε σώμα ως ακο-
λούθως: 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΛΕΝΗ ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ 
Α/ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΛΕΞΗΣ ΜΑΛΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΡΙΑ 
ΡΑΓΚΟΥΣΗ 

ΕΙΔΙΚΟΣ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΔΗΜΗ-
ΤΡΙΟΣ  ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

ΤΑΜΙΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΟΥΚΗ 
ΜΕΛΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑ-

ΚΗΣ 
ΜΕΛΟΣ: ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΡΚΟΥ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: 

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΕΣΥΛΛΑΣ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: 

ΜΑΡΙΑ ΛΟΥΚΗ 
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ: 

ΜΑΝΩΛΗΣ ΛΟΥΚΗΣ 
Για την Ένωση Γονέων: ΕΛΕΝΗ 

ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΥ 
Για τη Σχολική Επιτροπή: ΔΗΜΗ-

ΤΡΙΟΣ  ΚΡΗΤΙΚΟΣ.

ΔΣ γονέων 
στο Γυμνάσιο 
Παροικιάς

Μετά την εκλογοαπολογιστική γενική 
συνέλευση του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων Γυμνασίου Παροικιάς, προ-
έκυψε σε σώμα το νέο διοικητικό συμ-
βούλιο, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΛΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ (τηλ. 
6945 236860)

Α/ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΟΡΔΑΝΗ ΕΛΕΥΘΕ-
ΡΙΑ (τηλ. 6937 213155)

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΜΑΛΑΜΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλ. 6948 588669)

ΤΑΜΙΑΣ: ΑΛΙΦΙΕΡΗ ΑΡΓΥΡΩ (τηλ. 
6972 576573)

ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΠΟΥΤΣΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ (τηλ. 6970 978010)
ΜΕΛΟΣ: ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 

(τηλ. 6947 669425)
ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΡΜΟΥΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

(τηλ. 6936599888)
Ορίστηκαν επίσης ομόφωνα:
Εκπρόσωπος στην σχολική επι-

τροπή, η ΛΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ.
Εκπρόσωπος στην ένωση γονέ-

ων, η ΓΡΗΓΟΡΑΣΚΟΥ ΦΙΛΙΑ.
Εκπρόσωπος στην επιτροπή 

ελέγχου του κυλικείου, ο ΚΑΠΟΥΤ-
ΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

Τέλος, σε σχετική ανακοίνωση του 
νέου ΔΣ του συλλόγου επισημαίνεται 
το εξής:

«Όλα τα μέλη του συμβουλίου πα-
ραμένουμε στην διάθεση όποιου τυχόν 
γονέα χρειαστεί κάτι. Γι’ αυτό λοιπόν 
σας παρακαλούμε θερμά να μην δι-
στάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
για όποιο θέμα σας απασχολήσει στο 
gymparou@gmail.com».

Last Vegas!
Η κινηματογραφική λέσχη του πολιτιστικού συλ-

λόγου «Αρχίλοχος», ξεκινάει σήμερα Παρασκευή 
31/8 στις 20:45 τις χειμερινές προβολές της για τη 
σεζόν 2014-2015, με την ταινία παραγωγής 2013, 
«Last Vegas».

Στην ταινία πρωταγωνιστούν τα ιερά «τέρατα» 
του κινηματογράφου Ρόμπερτ ντε Νίρο, Μάικλ 
Ντάγκλας, Μόργκαν Φρίμαν και Κέβιν Κλάιν, σε 
ρόλους εντελώς διαφορετικούς απ’ αυτούς που 
τους έχουμε συνηθίσει.

Κριτική της ταινίας
Η κωμική ταινία του Τζον Τερτελτάουμπ, προ-

σπαθεί να αναδείξει τη φιλία, τα γεράματα και την 
ανεξάντλητη όρεξη για ζωή. Συγχρόνως μέσα από 
μία μελαγχολία που βγάζουν οι σκηνές της ταινίας 
για τη χαμένη νιότη –που κινητοποιούν τη σκέψη του θεατή- η ταινία «προσπαθεί» 
να βγάλει χιούμορ. 

Παρά ταύτα, η υποσχόμενη Αμερικανική ταινία με τους τόσους καλούς «Οσκαρι-
κούς» ηθοποιούς –πέρα από τη διασκέδαση στιγμής που προσφέρει- δεν κατάφερε 
να ξεπεράσει τη μετριότητα. Πάντως η ταινία είναι σχετικά καλή και κανείς δε θα 
μετανιώσει, απ’ όλους όσοι σπεύσουν να τη δουν. Θα τους χαρίσει 104 λεπτά γε-
μάτα από γέλιο και καλή διάθεση και όλα αυτά γίνονται χάρη στους πολύ μεγάλους 
ηθοποιούς που παίζουν, και όχι χάρη του σεναρίου, που μυρίζει «Αμερικανιά» από 
χιλιόμετρα μακριά…

Επιστολή για τη Βιβλιοθήκη
Φίλε κ. Διευθυντά,
Στις δραστηριότητες της Δημοτικής Βιβλιοθήκης «Γιάννης Γκίκας», όπως δημοσι-

εύτηκε στο φύλλο σας της 17ης Οκτωβρίου (ειλημμένες, προφανώς, από το σχετικό 
δελτίο τύπου της Βιβλιοθήκης), διάβασα, μεταξύ άλλων, και για τα συγχαρητήρια 

που δέχθηκε (η Βιβλιοθήκη, πάντα), από το διεθνές δίκτυο IVELI σχετικά με τις εκ-
δηλώσεις «για το μανικιούρ, το μακιγιάζ και τα χτενίσματα).

Η απορία μου εστιάζεται στην απουσία του πεντικιούρ: πως, δηλαδή, η εν λόγω 
δραστηριότητα διέλαθε την προσοχή και δεν συμπεριελήφθη στις καινοτόμες δρά-
σεις μιας ολόκληρης Δημοτικής Βιβλιοθήκης;

Δέξασθε κλπ
Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος

Συνάντηση 
ερασιτεχνικών θιάσων

Στη Λήμνο πραγματοποιήθηκε 
φέτος η 26η συνάντηση ερασιτε-
χνικών θιάσων Αιγαίου, στην οποία 
συμμετείχε η θεατρική ομάδα του 
μουσικοχορευτικού συγκροτήμα-
τος Νάουσας, με το έργο του Κ. 
Μποζταντζόγλου, «Ο Ελέφας».

Η συνάντηση οργανώθηκε από 
τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής και την Ομο-
σπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου 
Αιγαίου. Συμμετείχαν 23 σχήματα 
από τα νησιά: Πάρος, Λήμνος, Λέ-
σβος, Χίος, Ικαρία, Σάμος, Πάτμος, Κως, Ρόδος, Μήλος, Μύκονος, Άνδρος και Σύρος.

Η παράσταση της Παριανής ομάδας δόθηκε στο Πνευματικό κέντρο Πορτιανού 
Λήμνου. Σύμφωνα με δελτίο τύπου της θεατρικής ομάδας: «[…] Η Παριανή απο-
στολή έδωσε τον καλύτερό της εαυτό αποδίδοντας πιστά ένα έργο ιδιαίτερο. Οι 
θεατές αναγνώρισαν τη μεγάλη προσπάθεια της ομάδας που έχει κερδίσει την 
εκτίμηση όλων μέσα από τα έργα της αλλά και την άψογη συνεργασία της με την 
Ομοσπονδία θεάτρου, αλλά και τις θεατρικές ομάδες των άλλων νησιών».

Για την παράσταση έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό οι ηθοποιοί: Παναγιώτης 
Μαθιέλλης, Θεοδώρα Λουκή, Αγγελική Αλιπράντη και Λευτέρης Διαμαντόπουλος. 
Μουσική έπαιξαν οι: Παναγιώτης Μαθιέλλης (μπαγλαμά), Εμμανουέλα Γαβαλά 
(τζουρά και τουμπελέκι), Λευτέρης Διαμαντόπουλος (κιθάρα) και Φένια Θεοφίλου 
(πλήκτρα). Σκηνοθεσία: Υπαπαντή Ρούσσου. Σκηνικά: Αγκάτα Χουεντόφσκα –Μα-
θιέλλη. Μουσική: Παναγιώτης Μαθιέλλης. Επιμέλεια ήχου: Φένια Θεοφίλου. Επι-
μέλεια κοστουμιών: Μαρία Αναγνωστοπούλου. Μακιγιάζ: Ευαγγελία Βιτζηλαίου. 
Φωτογραφίες: Στ. Νιφλής, Γ. Μπαρμπαρήγος. Φροντιστήριο: Σοφία Αγγελοπούλου. 
Βιντεοσκόπηση: Γιώργος Ελευσινιώτης. Φωτισμοί, αφίσα και πρόγραμμα: Λευτέρης 
Μενέγος.

Ακόμα, η Παριανή αποστολή είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει παραστάσεις 
των άλλων ομάδων, τις παράλληλες εκδηλώσεις και σεμινάρια, και φυσικά να γνω-
ρίσει το νησί της Λήμνου. Επίσης, η θεατρική ομάδα ευχαρίστησε ονομαστικά με 
δελτίο τύπου τους ευγενικούς χορηγούς της.
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Εκδήλωση για 
την αιολική ενέργεια

Πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου, εκδήλωση από τον πολιτιστικό σύλλογο 
«Αρχίλοχος», με θέμα: «Αιολική ενέργεια βιομηχανικής κλίμακας και επιπτώσεις στην 
Πάρο». Την εκδήλωση παρακολούθησαν αρκετοί συμπολίτες μας. 

Οι ομιλίες είχαν ως στόχο την ενημέρωση του 
κοινού για τις πιθανές επιπτώσεις που θα έχει 
το νησί μας με την εγκατάσταση νέων αιολικών 
πάρκων. Ακόμα, αρκετές ομιλίες περιστράφη-
καν γύρω από ψεύδη που έχουν ακουστεί για 
το θέμα και κυρίως με τη δήθεν ανάπτυξη που 
θα προέλθει από παρόμοιες επενδύσεις στον 
τόπο μας.

Την εκδήλωση χαιρέτησαν ο έπαρχος Πάρου, 
κ. Κώστας Μπιζάς και ο δήμαρχος Πάρου, κ. 
Μάρκος Κωβαίος. Ομιλητές της βραδιάς ήταν 
οι κ.κ. Χρ. Γεωργούσης, συνταξιούχος εκπαι-
δευτικός, Γιώργος Στουρνάρας, ομότιμος κα-
θηγητής υδρολογίας, τεχνικής γεωλογίας και 
περιβαλλοντικής γεωλογίας του πανεπιστημίου 
Αθηνών, Γιώργος Ξανθούλης, δικηγόρος, Φλώ-
ρα Παπαδέδε, οικονομολόγος – πολιτικός επι-
στήμων και Αλέξανδρος Μαβής, περιβαλλοντο-
λόγος. Επίσης, το λόγο πήραν και εκπρόσωποι 
κομμάτων, δημοτικών παρατάξεων, συλλόγων της Πάρου και ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ 
Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος.

Στο χαιρετισμό του ο βουλευτής, κ. Ν. Συρμαλένιος, μεταξύ άλλων, ανέφερε:
«Το πραγματικό θέμα που συζητάμε είναι, για ποιά ανάπτυξη στο νησιωτικό χώρο 

συζητάμε, ανάπτυξη από ποιούς για ποιούς.
Είναι σαφές και αυτό υποστηρίξαμε και στην επίκαιρη ερώτηση που αναπτύξα-

με στη βουλή το χειμώνα του 2014, ότι είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι με τα 
μεγάλα βιομηχανικά αιολικά πάρκα που καταστρέφουν το περιβάλλον, το τοπίο, 
καταστρέφουν δηλαδή τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιωτικού χώρου, το 
περιβάλλον και την πολιτιστική κληρονομιά, άρα και τη βιώσιμη τουριστική ανά-
πτυξη. Και είναι σκανδαλώδες μια κυβέρνηση, ενάντια στη θέληση των Δήμων,  της 
Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης -τουλάχιστον της προηγούμενης- και των τοπικών 
κοινωνιών, να αποφασίζει την εγκατάσταση των μεγάλων αιολικών πάρκων, μόνο 
και μόνο για να εγγράψει στους δείκτες της το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μέχρι το 2020.

Εμείς πιστεύουμε και το ανέδειξαν και οι άλλοι εισηγητές, ότι μια τέτοια επένδυ-
ση θα έχει μόνο οφέλη στον επενδυτή και μηδαμινό όφελος στην τοπική κοινωνία. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην κύρωση της απόφασης του επενδυτικού σχεδίου για 
το Αιολικό Πάρκο Γούρλες Α.Ε. στηνΠάρο και την υπαγωγή του στο Ν. 3908/2011 
για τα μεγάλα επενδυτικά σχέδια, από το συνολικό κόστος των 52,7 εκατ. ευρώ, τα 
7,7 εκατ., δηλαδή το 14, 2 % θα προέλθει από επιχορήγηση και φοροαπαλλαγές, 
τα 32,07 εκατ. (60,78 %) από χαμηλού κόστους μεσομακροπρόθεσμο δανεισμό και 
μόνο τα 13,1 εκατ. (25 %), θα είναι η ίδια συμμετοχή, ενώ το επενδυτικό σχέδιο 
δύναται να χρηματοδοτηθεί και από το ΕΣΠΑ. Το καταπληκτικό είναι ότι όλη 

αυτή η επένδυση θα δημιουργήσει μία και 
μόνο θέση εργασίας και μάλιστα κατηγο-
ρίας ΠΕ ή ΤΕ.

Κλείνοντας θέλω να διαβεβαιώσω για άλλη 
μια φορά ότι θα σταθούμε συμπαραστάτες και 
δίπλα στους αγώνες των τοπικών κοινωνιών 
ενάντια στην εγκατάσταση αυτών των μεγά-
λων βιομηχανικών αιολικών πάρκων, που δεν 
έχουν καμιά σχέση με τη βιώσιμη ανάπτυξη 
των νησιών μας».

Τι ισχυρίζονται οι ίδιοι!

Μεγάλη εντύπωση όμως προκάλεσε στο κοι-
νό ένα έγγραφο που ανέγνωσε ο εκπρόσωπος 
του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, κ. Μ. Ισιγώνης.

Ο κ. Ισιγώνης ανέγνωσε το παρακάτω κείμε-
νο:

«[…] η εγκατάσταση έργων ΑΠΕ δεν γί-
νεται πάντα αποδεκτή από τις τοπικές κοινωνίες οι οποίες αντιδρούν με 
προσφυγή στις δικαστικές αρχές…».

«…η λειτουργία των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών μπορεί να προκα-
λέσει βλάβες στο φυσικό περιβάλλον ή/και ατυχήματα...».

«…ενδεικτικά η λειτουργία των ανεμογεννητριών ενδέχεται να βλάψει 
την ορνιθοπανίδα της περιοχής ή να προκαλέσει ατύχημα σε οδούς πρό-
σβασης… ο Όμιλος δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι οι ηλεκτροπαραγωγικές 
μονάδες και τα συνοδά αυτών έργα δεν θα προκαλέσουν όχληση, περι-
βαλλοντική ζημία ή σωματικό τραυματισμό…».

Αφού ανέγνωσε το κείμενο ο κ. Μ. Ισιγώνης, είπε: «Όλα τα παραπάνω δεν τα λέει 
κάποιος «φανατικός» Οικολόγος ή «βαρεμένος» ακτιβιστής για τη διάσωση του 
«Μαυροπετρίτη και του Σπιζαετού», αλλά το ενημερωτικό δελτίο για την αύξηση 
του κεφαλαίου και εισαγωγή στο Χρηματιστήριο της  «Ελ. Τεχ. Άνεμος ΑΕ» του 
Ομίλου Μπόμπολα, περιγράφοντας τους παράγοντες κινδύνου, για τους ενδεχόμε-
νους επενδυτές... Τα σχόλια δικά σας».

«Movember» και καρ-
κίνος του προστάτη

Ο Νοέμβριος έχει καθιερωθεί παγκοσμίως ως ο μήνας για την πρόληψη του καρ-
κίνου του προστάτη και των όρχεων ή αλλιώς Movember, από τον ιδρυτή του Adam 
Garone (2003). Πρόκειται για τον εορτασμό του μου-
στακιού παγκοσμίως, για έναν ολόκληρο μήνα, όπου 
άντρες όλων των ηλικιών ξυρίζονται την 1η Νοεμ-
βρίου και μετά για τις επόμενες 30 μέρες αφήνουν 
μουστάκι.

Ο στόχος αυτής της παγκόσμιας εκστρατείας είναι 
να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο, ενισχύοντας το «μου-
στάκι» και τους φιλανθρωπικούς σκοπούς ώστε να 
αυξηθούν τα ποσοστά της έγκαιρης διάγνωσης του 
καρκίνου του προστάτη. Ο προστάτης είναι ένα όργα-
νο που ανευρίσκεται μόνο στους άντρες. Οι δύο κύρι-
ες παθήσεις του που μας απασχολούν είναι η καλοήθης προστατική υπερπλασία και 
η κακοήθεια του προστάτη.

- Η καλοήθης προστατική υπερπλασία είναι μία αναπόφευκτη πάθηση της προ-
χωρημένης ηλικίας. Ο προστάτης μετά την ηλικία των 40-50 ετών διογκώνεται 
και προκαλεί δυσουρικές διαταραχές. Μετά την ηλικία των 50 ετών, οι μισοί άν-
δρες έχουν διογκωμένο προστάτη και μετά τα 80 σχεδόν όλοι. Τα συμπτώματα 
της καλοήθους υπερπλασίας είναι η συχνουρία, η δυσκολία να ξεκινήσει η ούρηση, 
η νυκτουρία, η μείωση της ακτίνας των ούρων, η διακεκομμένη ούρηση, η χρόνια 
κατακράτηση (επίσχεση) ούρων στην ουροδόχο κύστη, που αυξάνει την προδιάθεση 

για ουρολοιμώξεις. Εάν ο προστάτης διογκωθεί πολύ μπορεί να κάνει την ούρηση 
δύσκολη και επώδυνη και, σε μερικές περιπτώσεις, τελείως αδύνατη και να χρεια-
στεί επείγουσα αντιμετώπιση.

- Ο καρκίνος του προστάτη αποτελεί την πιο συχνή κακοήθεια του ουροποιογεν-
νητικού συστήματος, είναι ένας από τους πιο συχνούς καρκίνους για τους άντρες 
προχωρημένης ηλικίας και είναι υπεύθυνος για τον μεγαλύτερο αριθμό θανάτων 
μετά τον καρκίνο του πνεύμονα, στις ανεπτυγμένες χώρες. Μπορεί να προκαλέσει 
πόνο, δυσκολία στην ούρηση, ωστόσο, πολλοί άνδρες με καρκίνο του προστάτη 

δεν εμφανίζουν συμπτώματα, δεν εφαρμόζουν κάποια 
θεραπεία και τελικά καταλήγουν από μία νόσο που 
μπορεί να διαγνωστεί εγκαίρως και να αντιμετωπιστεί.

Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συνήθως σε 
άντρες κάτω των 40 ετών. Δεν αποτελεί μία από τις 
συχνότερες κακοήθειες, λόγω όμως του μεταστατικού 
του χαρακτήρα, πρέπει να γίνεται σωστός προληπτι-
κός έλεγχος ώστε να διαγνωστεί σε πρώιμα στάδια 
και να αντιμετωπιστεί επιτυχώς. 

Η εκτίμηση των επιπέδων του ειδικού προστατικού 
αντιγόνου (PSA), ο υπερηχογραφικός έλεγχος, η κλινι-

κή εξέταση από τον ουρολόγο ετησίως έχει οδηγήσει σε λιγότερους καρκίνους του 
προστάτη προχωρημένου σταδίου, με το ποσοστό της επιβίωσης να ξεπερνάει το 
70% και να βελτιώνεται συνεχώς. 

Κάθε χρόνο το Νοέμβριο, ανανεώνουμε το ραντεβού μας με τον πλήρη προληπτι-
κό έλεγχο και δεν επιτρέπουμε στον καρκίνο του προστάτη και των όρχεων να μας 
στερήσει το δικαίωμα στη ζωή.

Βαγγέλης Παππάς.
Aκτινολόγος,

υπεύθυνος Aξονικού Tομογράφου του πολυιατρείου «διάγνωση».
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Άιντε πάλι!

Θέλουν αύξηση του ΦΠΑ

Τα προβλήματα των νησιών μας φαίνεται ότι δεν τελειώνουν ποτέ και ήρθε ξανά 
στην επιφάνεια το θέμα του μειωμένου ΦΠΑ.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με αλλεπάλληλα δημοσιεύματα σε εφημερίδες των Αθη-
νών, η τρόικα πιέζει την Ελληνική κυβέρνηση για να καταργηθεί ο μειωμένος συντε-
λεστής ΦΠΑ στα νησιά, που είναι 13% και αντιπροτείνει ενιαίο στο 19 ή 21%. Από 
συζητήσεις σε πολιτικούς χώρους των Αθηνών, φαίνεται ότι η κυβέρνηση συζητάει 
το ενδεχόμενο, αλλά όλα αυτά είναι ακόμα υπό σκέψη. Τα παραπάνω δεν είναι κάτι 
που έρχεται ως συζήτηση για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, αλλά τις τελευταί-
ες μέρες ήρθε και πάλι στο προσκήνιο λόγω της τελευταίας επικαιροποίησης του 
μνημονίου.

Όπως λέγεται η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί να παρουσιάσει ένα σχέδιο μεταρ-
ρύθμισης του ΦΠΑ, να το νομοθετήσει έως το τέλος του χρόνου και να το θέσει 
σε ισχύ από 1/1/2015. Το θέμα το επανέφεραν στις 13 Οκτωβρίου οι επικεφαλής 
της τρόικας κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup στις Βρυξέλλες, όπου ενημέρωσαν 
του υπουργούς οικονομικών της ζώνης του ευρώ, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει 
περισσότερα στο τομέα του ασφαλιστικού και του ΦΠΑ.

Τι ζητούν
Σύμφωνα με πολλαπλά δημοσιεύματα, από τις 7 Οκτωβρίου, οι επικεφαλής των 

κλιμακίων του ΔΝΤ, της ΕΕ και της ΕΚΤ από την Αθήνα, επανέφεραν προς συζήτηση 
το θέμα της κατάργησης του μειωμένου ΦΠΑ που ισχύει σήμερα.

Οι τροϊκανοί θεωρούν ότι οι κατά 30% μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ που ισχύουν 
στα νησιά των Νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά 
του Αιγαίου, Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο (5%, 9% και 16%) εν-
θαρρύνουν την παραβατικότητα και πρέπει να εκλείψουν. Παράλληλα, οι δανειστές 
ζητούν καθολική αναθεώρηση του υφιστάμενου συστήματος ΦΠΑ που ισχύει από 
το 1987, με ενοποίηση κλιμακίων που θα οδηγήσουν στην υιοθέτηση ενός ενιαίου 
συντελεστή ΦΠΑ 19% ή 21%.

Γιατί υπάρχει ο μειωμένος ΦΠΑ
Το άρθρο 174 της Συνθήκης της Λισσαβόνας, που καθορίζει το αντικείμενο 

της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, τονίζει ότι πρέπει να δοθεί 
στα νησιά ειδική προσοχή, με δράσεις που θα μειώσουν την καθυστέρηση στην 
ανάπτυξη αυτών των λιγότερο ευνοημένων περιοχών και θα συμβάλλουν στην κοι-
νωνική συνοχή.

Τα χαρακτηριστικά των νησιών που θεωρούνται μόνιμα και αποτελούν στοιχεία 
της «νησιωτικότητας» είναι: α) το μικρό μέγεθος (που συνεπάγεται και μικρή διαθε-
σιμότητα φυσικών πόρων) και ο μικρός πληθυσμός (μικρή αγορά), β) η απομόνωση 
και η περιφερειακότητα και γ) το μοναδικό, αλλά εύθραυστο φυσικό και πολιτιστικό 
περιβάλλον. 

Σύμφωνα με το υπουργείο εμπορικής ναυτιλίας και Αιγαίου, στον στρατηγικό σχε-
διασμό αναγράφεται:

«Η νησιωτικότητα περιλαμβάνει πέρα από τα φυσικά χαρακτηριστικά και ένα κοι-
νωνικό: μια διακριτή «βιωματική ταυτότητα», η οποία είναι μια μη μετρήσιμη ιδιό-
τητα που εκφράζουν τα διάφορα σύμβολα με τα οποία τα νησιά είναι συνδεδεμένα 
και η οποία επηρεάζει τον τρόπο λήψης αποφάσεων. 

Τα χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν αρνητικά την ελκυστικότητα των νησιών. 
Η «νησιωτικότητα» επηρεάζει - καθορίζει το μοντέλο ανάπτυξης που μπορούν να 
υιοθετήσουν τα νησιά ώστε να έχουν ανταγωνιστικές δράσεις καθώς δεν επιτρέπει 
οικονομίες κλίμακας και συγκέντρωσης και υψηλή προσπελασιμότητα, προκαλώ-
ντας υψηλό κόστος παραγωγής των επιχειρήσεων, λειτουργίας του κράτους και 
διαβίωσης των κατοίκων. Τα παραπάνω συνηγορούν στην αναγκαιότητα για 
μια θετική διαφοροποίηση των πολιτικών υπέρ των νησιών που θα πρέπει 
να εστιάζονται στην αντιμετώπιση των παραγόντων της ελκυστικότητας. Η ανα-
γκαιότητα αυτή έχει επισημανθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και εθνικό επίπεδο».
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Η οικονομική κρίση που μαστίζει ιδιαίτερα τη χώρα μας, εμφανίζεται ιδιαίτερα 
απειλητική στα μικρά νησιά, όπως η Πάρος και η Αντίπαρος. Τα πιο σημαντικά προ-
βλήματα είναι:

1. Συνεχής υποβάθμιση των θαλάσσιων μεταφορών και του κόστους των μεταφο-
ρών που αυξάνει την απομόνωση, ειδικά τη μη τουριστική περίοδο. Οι μακροχρόνιες 
συμβάσεις που θεσπίστηκαν με στόχο να αναβαθμίσουν τις υπηρεσίες έγιναν ου-
σιαστικά υπερ-όπλο σε ναυτιλιακές εταιρείες που ουσιαστικά αποφασίζουν για τις 
μετακινήσεις μας (πρόσφατο παράδειγμα η ιστορία με τη ΝΕΛ, που έχει αποκόψει 
την ενδοκυκλαδική ακτοπλοϊκή συγκοινωνία).

2. Χαμηλή ποιότητα των υπηρεσιών 
δημοσίου συμφέροντος. Παραδείγμα-
τα ουκ ολίγα: Κ.Υ. Πάρου, ελλείψεις σε 
αίθουσες σχολείων, χώρων άθλησης, 
ελλειμματικές υπηρεσίες σε εφορεία, 
ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Όλα αυτά, 
έχουν ως αποτέλεσμα οι Παριανοί και 
Αντιπαριώτες, αλλά και όλοι οι κάτοικοι 
μικρών νησιών να αισθάνονται πολίτες 
δεύτερης κατηγορίας, αφού απολαμ-
βάνουν υπηρεσίες πολύ χαμηλότερης 
ποιότητας και αυξημένου κόστους. Οι 
χαμηλής ποιότητας υπηρεσίες απειλού-
νται από περαιτέρω υποβάθμιση εξ αι-
τίας των συνεχών περικοπών προσωπι-
κού και δαπανών λόγω της οικονομικής 
κρίσης.

3. Η έλλειψη σχεδιασμού για να αντι-
στραφεί η τουριστική κρίση στα νησιά, 
έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερα ει-
σοδήματα για τους κατοίκους, παράνομη απασχόληση αλλοδαπών, παράβαση της 
περιβαλλοντικής νομοθεσίας κλπ. Η φετινή χρονιά (2014), που ήταν καλύτερη από 
θέμα αποβίβασης επιβατών στα νησιά μας –αλλά όχι ανάλογου τζίρου-, δεν μπορεί 
σε καμία περίπτωση να «ισοφαρίσει» το χαμένο εισόδημα της τελευταίας πενταετί-
ας…

Ακόμα, η ανυπαρξία σχεδιασμού για την υποστήριξη των παραδοσιακών δρα-
στηριοτήτων των νησιών μας και η συνεχής υποβάθμιση της ιχθυοπανίδας και του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος, αυξάνουν τον κίνδυνο της ερημοποίησης, αφού ο νησιώ-
της αντιμετωπίζει οξύτερο οικονομικό πρόβλημα, λόγω των μεγαλύτερων εξόδων 
που έχει. Αυξημένα έξοδα, που, είναι σε συνεχή άνοδο, λόγω του ότι οι συμπολίτες 
μας αναγκάζονται να μετακινούνται εκτός νησιού για την υλοποίηση των συναλλα-
γών τους με δημόσιες υπηρεσίες. Η συζητούμενη λοιπόν κατάργηση του μειωμένου 
ΦΠΑ, που έχει θεσπιστεί για να αντισταθμίσει μερικώς το αυξημένο κόστος της 
νησιωτικότητας, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα επιβίωσης σε κατοίκους 
και επιχειρήσεις.

Τέλος, σύμφωνα με ερώτηση του βουλευτή ΝΔ Δωδεκανήσου, κ. Μάνου Κόνσο-
λα, στον υφυπουργό Ανάπτυξης, κ. Γεράσιμο Γιακουμάτο, με αφορμή τις δηλώσεις 
του τελευταίου για κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του 
Αιγαίου: «[…] οι επιπτώσεις από μία ενδεχόμενη κατάργηση των μειωμένων συ-
ντελεστών ΦΠΑ, είναι ότι θα υπάρξουν ανατιμήσεις τουλάχιστον κατά 4.5% 
στις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών και κατακόρυφη αύξηση του κόστους 
διαβίωσης».

Αντιδράσεις στη Βουλή

Ο Βουλευτής Επικρατείας των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κ. Τ. Κουίκ, με ερώτησή 
του στη Βουλή, για το παραπάνω θέμα, σημειώνει:

«Ζητώ από τη συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει χωρίς μισόλογα αν θα 
καταργήσει τον μειωμένο ΦΠΑ στο Αιγαίο. Αν πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση η 
Τρόικα και τελικά αποδεχθεί αυτές τις εντολές.

Οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ δεν θα καθίσουμε με σταυρωμένα χέρια, αν το απο-
τολμήσει. Θα είμαστε στο πλευρό όλων των νησιωτών που θα ξεσηκωθούν. Εμείς 
δεν θα παίξουμε, με το μέλλον των νησιών, πόσο μάλλον όταν και το παρόν τους 
-λόγω μνημονιακών πολιτικών- είναι μαύρο και άραχνο.

Επιπλέον οι ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ζητούμε μειωμένο ΦΠΑ και για τα Ιόνια 
νησιά (…)».

Η Περ. Ν. Αιγαίου

Με αφορμή τα δημοσιεύματα του 
τύπου που αναφέρονται για μια ακόμη 
φορά σε πιέσεις που ασκούνται από την 
τρόικα στην Ελληνική κυβέρνηση, για 
κατάργηση του μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ που ισχύει σήμερα σε νησιωτικές 
περιοχές της χώρας, ερωτηθείς ο Πε-
ριφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώρ-
γος Χατζημάρκος δήλωσε: 

«Τα τελευταία χρόνια έρχεται  συ-
νεχώς στην επικαιρότητα – πάντα ως 
διαρροή και ποτέ μέσα από κάποιο επί-
σημο «κανάλι» - η είδηση της συζήτη-
σης, του αιτήματος ή της πίεσης, σχε-
τικά με την κατάργηση των μειωμένων 
συντελεστών  ΦΠΑ που ισχύουν στα 
νησιά του Αιγαίου.

Έχω την εντύπωση ότι, το να  χτυ-
πάει συνέχεια ο συναγερμός κάθε δύο 

ή τρεις μέρες, είναι μια διαδικασία απολύτως εσφαλμένη. Εμείς δεν θα πρέπει να 
αντιδρούμε σ’ αυτές τις διαρροές, που μπορεί να γίνονται και εσκεμμένα για να 
δοκιμάσουν τις αντοχές μας. Η δική μας στάση  πάνω σ’ αυτό το ζήτημα είναι μια 
και μοναδική: 

Πρώτον, το θέμα των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ είναι αδιαπραγμάτευτο. 
Δεύτερον, να θυμίσουμε ότι μια κυβέρνηση με 155 βουλευτές, για να καταργήσει 

τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ, θα πρέπει να πάρει την ψήφο των βουλευτών 
της νησιωτικής Ελλάδας, εκεί που ισχύουν οι συντελεστές αυτοί. 

Αν υπάρχουν κοινοβουλευτικοί μας εκπρόσωποι πρόθυμοι να διαπρά-
ξουν τέτοιο έγκλημα και να «σκοτώσουνε» με αυτόν τον τρόπο τις περιο-
χές και τον λαό που εκπροσωπούν, τότε κι εμείς δεν θα πρέπει να μείνουμε 
άλλο πια σ’ αυτόν τον τόπο».

Για το ίδιο θέμα δήλωση είχαμε και από τον Αντιπεριφερειάρχη, κ. Χαρ. Κόκκι-
νο, που είπε:

«Τις τελευταίες ημέρες γίναμε δέκτες «δημοσιογραφικών πληροφοριών» – «δι-
αρροών» ότι η τρόικα ζητά από την κυβέρνηση να επιβληθούν νέα δυσβάσταχτα 
και αντιλαϊκά μέτρα. 

Την ίδια ώρα ο λαός μας βρίσκεται σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» και δεν 
αντέχει αλλά άδικα μέτρα που θα τα διακρίνει η σκληρή φορολογία, η ανεργία, η 
φτώχια. Μεταξύ των προκλητικών απαιτήσεων της Τρόικα είναι και η κατάργηση 
των μειωμένων συντελεστών στα νησιά μας. Οι εκπρόσωποι των δανειστών δεν 
«κάμπτονται» και επανέρχονται στη παράλογη και αντιαναπτυξιακή απαίτηση τους. 
Πρέπει να σταματήσουμε τις «ορέξεις» τους άμεσα.

Δεν παζαρεύουμε ούτε εκχωρούμε ένα από τα ελάχιστα κίνητρα που 
έχουν απομείνει στο νησιωτικό μας χώρο. Στέλνουμε το μήνυμα: «Κάτω τα 
χέρια τους από τους μειωμένους συντελεστές Φ.Π.Α.».
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Ο αποκλεισμός 
του πολίτη…

Λίγες μέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων 
του νέου δημάρχου Πάρου, κ. Μ. Κωβαίου, στην 
ηλεκτρονική σελίδα πολιτικής και παραπολιτικής 
που αρθρογραφώ (Fileleutheros.net), είχα γράψει 
για τα νέα ήθη και έθιμα που θα εφαρμόζονταν με 
σκοπό τον αποκλεισμό του πολίτη από το Δήμο 
Πάρου.

Το παραπάνω δεν το είχα γράψει λόγω αντιπο-
λιτευτικής διάθεσης, αλλά βασιζόμενος σε νοο-
τροπίες που είχα αντιληφθεί και σε συγκεκριμένα 
στοιχεία που είχα στη διάθεσή μου.

Το πρώτο μέτρο που είχα «αποκαλύψει» (πρώτη 
ή δεύτερη μέρα του κ. Κωβαίου στο Δήμο Πάρου), 
ήταν η πόρτα που τοποθετήθηκε έξω από τον 
προθάλαμο που οδηγεί στο γραφείο δημάρχου. 
Στη συνέχεια (δεύτερο μέτρο), είχαμε το αυτόμα-
το άνοιγμα της εισόδου του γραφείου δημάρχου, 
από τον ίδιο. Εκείνες οι «αποκαλύψεις» μέσω του 
Fileleleutheros.net είχαν συνέχεια και σε άλλα 
παρόμοια θέματα και ως άλλοι «προφήτες» υπο-
στηρίξαμε ότι στο εγγύς μέλλον ο δημότης δε 
θα μπορεί να συνομιλεί για τα προβλήματα του 
νησιού μας σε καθημερινή βάση, αλλά θα ορι-
ζόταν ημέρα και ώρες επίσκεψης. Το παραπάνω 
επισημοποιήθηκε στις 23/10/2014 με το «κομψό» 
δελτίο τύπου υπό τον ευφάνταστο τίτλο: «Ημέρα 
Δημότη» καθιερώνει ο Δήμαρχος Πάρου». 

Την επομένη ημέρα από την έκδοση του δελτίου 
τύπου έγραψα στην ηλεκτρονική σελίδα που αρ-
θρογραφώ το εξής: «Επειδή, παρόμοιες τακτικές 
θα ακολουθήσουν και στο μέλλον με την πολι-
τική τεχνική της «σαλαμοποίησης» που εφαρμό-
ζουν σε όλη τη χώρα οι κυβερνώντες και οι συν-
ακόλουθοί τους στην αυτοδιοίκηση, κρούουμε τον 
κώδωνα του κινδύνου για τον πλήρη αποκλεισμό 
του δημότη, ώστε να τεθεί στο περιθώριο της πο-
λιτικής ζωής».

Πολλοί, είναι φυσικό, θα ρωτήσετε: «Μα είναι 
δυνατόν όποτε θέλει ο καθένας, να πηγαίνει και να 
χτυπάει την πόρτα του δημάρχου για να του λέει 
τα προβλήματα που αντιμετωπίζει;». Όχι, φυσικά, 
ποτέ δεν υποστήριξα κάτι τέτοιο και υπήρξα σκλη-
ρός κριτής σε προηγούμενη δημοτική πλειοψηφία 
γι’ αυτό. Όμως, τον απλό πολίτη δεν μπορείς να 
τον βάλεις στο περιθώριο και να του κλείσεις ρα-
ντεβού για το πότε μπορεί να σε δει. Μην παιδια-
ρίζουμε τώρα. Και με προηγούμενους δημάρχους 
(Ραγκούσης, Βλαχογιάννης) τα ίδια γίνονταν και 
αρκετοί πολίτες για ψύλλου πήδημα απαιτούσαν 
να δουν τον ίδιο το δήμαρχο! Πάντα όμως βρι-
σκόταν λύση. Εντάξει, δεν τον έβλεπαν τη στιγμή 
που τον ήθελαν, αλλά πάντα με παραχώρηση «έλα 
σε καμία ωρίτσα που θα έχει τελειώσει ο δήμαρ-
χος ή πέρνα αργά το απόγευμα», βρισκόταν λύση. 
Τώρα τι άλλαξε λοιπόν και γιατί όλα αυτά τα μέ-
τρα (πόρτες εισόδου, αυτόματο άνοιγμα της πόρ-
τας κλπ). Τέλος πάντων, κάθε βδομάδα κάτι νέο 
ανακοινώνεται. Να δείτε στο τέλος που θα απο-
κλειστεί και ο όροφος που βρίσκεται το γραφείο 
δημάρχου. Κάτι ξέρω και «προφητεύω» πάλι…

Συνεδρίαση Δημ. 
Συμβουλίου

Συνεδρίασε το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, στις 
29/10/2014. Κύρια θέ-
ματα που συζητήθηκαν 
ήταν οι αλλαγές κατα-
στατικού στο πολιτιστικό 
πάρκο Δήμου Πάρου και 
οι ορισμοί νέων μελών 
του διοικητικού του συμ-
βουλίου.

Το ΔΣ του Πάρκου θα 
είναι πλέον εννεαμελές, 
από επταμελές που ήταν 
και η θητεία του θα είναι 
πενταετής, όση και του 
σημερινού δημοτικού 
συμβουλίου Πάρου.

Τα νέα μέλη που θα 
αποτελούν το ΔΣ του 
Πάρκου θα είναι από 
τους δημοτικούς – τοπικούς συμβούλους ο κ. Αθ. Μα-
ρινόπουλος με αναπληρωματικό την κ. Κ. Πατέλη, ο κ. 
Χρ. Σαραντινός, με αναπληρωματικό τον κ. Αγ. Πατέλη 
(πλειοψηφία) και η κ. Άν. Κάγκανη με αναπληρωματικό 
την κ. Αργ. Βαβανού. Ως εκπρόσωπος της Δημοτικής 
Κοινότητας Νάουσας ορίστηκε ο κ. Παν. Σιμιτζής και 
από πολίτες οι: Ελ. Παπαζώη, Ν. Μαλατέστας, Γ. Κου-

λιανός, Αν. Πολυκανδριώτη και Τ. Λεγάκης. Άλλα θέμα-
τα που πήγαν να τεθούν σχετικά με τη λειτουργία του 
εστιατορίου και της παραλίας του Πάρκου, δε συζητή-
θηκαν τελικά, καθώς δεν ήταν στην ημερήσια διάταξη. 
Σημειώνουμε ότι το παραπάνω θέμα αποτέλεσε συζή-
τηση πολλών κατοίκων και επαγγελματιών της Νάου-
σας, σε συζήτηση που είχε προηγηθεί προ ημερών στο 

κτίριο που στεγάζεται η 
εκεί Δημοτική Κοινότητα.

Επίσης, η πλειοψηφία 
του δημοτικού συμβου-
λίου πρότεινε νέα μέλη 
για το ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ, 
αφού η απόφαση που 
είχε πάρει προ ημερών 
δεν ήταν σωστή (υπήρξε 
και η παραίτηση Απο-
στολόπουλου). Από τους 
δημοτικούς-τοπικούς 
συμβούλους ψηφίστηκαν 
κατά πλειοψηφία ο κ. Αθ. 
Μαρινόπουλος, η κ. Κ. 
Πατέλη και η κ. Αργυρώ 
Βαβανού. Σημειώνουμε 

ότι υπήρξε αντίδραση από τη μειοψηφία, αφού ορί-
στηκαν σύμβουλοι (τακτικοί ή αναπληρωματικοί) στο 
ΔΣ από άλλες παρατάξεις της αντιπολίτευσης, δίχως 
οι ίδιοι να το γνωρίζουν (περιπτώσεις Ν. Σαρρή, Β. 
Καπούτσου και Ηρ. Βαβανού) και δεν γνωρίζουν αν 
οι ίδιοι το αποδεχθούν. Ο κ. Κωβαίος επέμενε στην 
πρότασή σου λέγοντας ότι αν δεν θέλουν θα ορίσουν 
άλλους! 

«Ημέρα 
δημότη»

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε ο Δήμος 
Πάρου, καθιερώνεται «ημέρα δημότη». Το δελτίο τύ-
που –που παρουσιάζεται αυτούσιο- έχει ως εξής:

«Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος καθιε-
ρώνει και επίσημα πλέον από αύριο, Παρασκευή 24 
Οκτωβρίου,  την «Ημέρα Δημότη» για την πιο άμεση 

και πληρέστερη επικοινωνία της Δημοτικής Αρχής με 
τους δημότες.

Ο Δήμαρχος, κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος θα δέχεται τους 
πολίτες κάθε Παρασκευή από τις 09:00 - 14:00, στο 
Δημαρχείο Πάρου (Δήμος Πάρου, Παροικία Πάρος). 
Όσοι επιθυμούν να κλείσουν ραντεβού, μπορούν να 
επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Δημάρχου, κα-
θημερινά από 08:00- 15:00, στο τηλέφωνο 22843 
60129.

Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Μάρκος Ι. Κωβαίος δηλώνει: 
«Μέλημα μας είναι ο Δήμος σε κάθε ενέργεια του να 
είναι κοντά στους δημότες. Πρωταρχικός στόχος μας 
είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη».

Χρήματα 
για έργα

Χρηματοδότηση ύψους 50 εκατ. ευρώ, για την κα-
τασκευή μικρών δημόσιων έργων στους δήμους της 
χώρας, εξασφαλίζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων, με νέα πρόσκληση υποβολής προ-
τάσεων, για την ένταξη των έργων.

Την πρόσκληση ανακοίνωσε ο υπουργός, κ. Γ. Καρα-
σμάνης, στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής για τα 
δημόσια έργα και με στόχο την προώθηση κατασκευής 
αναγκαίων υποδομών για τον αγροτικό κόσμο της χώ-
ρας, που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής στην ύπαιθρο και την ελκυστικότητα των αγροτι-
κών περιοχών. Η προθεσμία λήγει την 1/12/2014. Τα 
έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το κάθε Μέτρο 
είναι: 

ΜΕΤΡΟ 321 (30 εκ. ευρώ)

- Κατασκευή μικρών φραγμάτων, λιμνοδεξαμενών, 
εμπλουτισμός υπόγειων υδροφορέων, ομβροδεξαμε-
νές κ.α.

- Βελτίωση - εκσυγχρονισμός αρδευτικών δικτύων, 
αντλιοστασίων, δεξαμενών και κάθε επέμβαση που 
μπορεί να επιφέρει εξοικονόμηση ύδατος.

- Μικρά έργα αγροτικής οδοποιίας για την πρόσβα-
ση των αγροτών στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

- Προστασία γεωργικών εκμεταλλεύσεων από φαι-
νόμενα υπερχείλισης ποταμών και χειμάρρων.

- Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευ-
τικών,περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και 
δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγ-
γύης, όπως Κέντρα Φροντίδας Παιδιών Προσχολικής 
Ηλικίας, Δημοτικές Βιβλιοθήκες και Ωδεία.

ΜΕΤΡΟ 322 (20 εκ. ευρώ)
- Βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, 

με έργα διαμόρφωσης υπαίθριων Δημοτικών χώρων, 
πλακοστρώσεις - πεζοδρομήσεις, υπογειοποίηση κα-
λωδίων, δενδροφυτεύσεις, εγκατάσταση πρασίνου, 
παιδικές χαρές κ.α.

Κυνηγετικός 
Σύλλογος Πάρου-
Αντιπάρου

«Το Δ.Σ. του κυνηγετικού συλλόγου Πάρου - Αντιπά-

ρου σας ενημερώνει ότι μετά από συμφωνία με τους 
ιδιωτικούς κτηνίατρους της Πάρου (Α. Λάμπρου και Ε. 
Ρουσοχατζάκη) θα πραγματοποιηθούν εμβολιασμοί 
και τσιπ για τα κυνηγετικά σκυλιά με νέες μειωμένες 
τιμές.

Η προσφορά ισχύει από 01/11/2014 έως 
10/11/2014

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στα 
μέλη του Δ.Σ και στους αρμόδιους κτηνίατρους»
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Ίδρυμα «Tyre»
 Στο 5ο Φόρουμ «Ο Δρόμος του Αλφάβητου: Πολιτι-

στική Κληρονομιά και Προκλήσεις στη Μεσόγειο», που 
διοργανώθηκε για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα, από 
το σύνδεσμο Χαναανικών, 
Φοινικικών και Καρχηδονι-
ακών Πόλεων (LCCPP) του 
ιδρύματος Tyre, πραγματο-
ποιήθηκε στο αρχαιολογικό 
μουσείο Πειραιά στις 11-
12 Οκτωβρίου 2014, υπό 
την αιγίδα του υπουργείου 
πολιτισμού και αθλητισμού 
και της UNESCO, συμμε-
τείχε ο δήμαρχος Πάρου, κ. 
Μ. Κωβαίος.

Ο κ. δήμαρχος, σύμφωνα 
με δελτίο τύπου, στο χαι-
ρετισμό του παρουσίασε τη μακραίωνη και πλούσια 
ιστορία της Πάρου, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδε-
μένη με το σπουδαίο Παριανό μάρμαρο, και την οι-
κονομική, εμπορική και πολιτιστική σχέση της με τους 
Φοίνικες.

Στο πλαίσιο των εργασιών του Φόρουμ, ο κ. Κω-
βαίος, μαζί με άλλους δημάρχους και εκπροσώπους 
μεσογειακών πόλεων, υπέγραψε τη Χάρτα Αξιών του 
Συνδέσμου Πόλεων, συμμετείχε στο «Κολλέγιο των 
Δημάρχων», το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Δη-
μαρχείο Αθηνών, και προσκάλεσε τους σύνεδρους να 
επισκεφτούν και να γνωρίσουν από κοντά την Πάρο. 
Στόχος της εκδήλωσης ήταν η προβολή των πόλεων 
και των νησιών της Μεσογείου και η δημιουργία ενός 
δικτύου συνεργασίας σε βασικούς τομείς όπως είναι 
ο πολιτισμός και η εκπαίδευση, ο πολιτιστικός τουρι-
σμός, το θαλάσσιο περιβάλλον, οι τέχνες και η παρά-
δοση.

Επίσκεψη 

Στις 15/10/2014, ο κ. Κωβαίος, υποδέχθηκε τους 
συνέδρους του 5ου Φόρουμ, οι οποίοι επισκέφθηκαν 
την Πάρο, στο πλαίσιο προώθησης του πολιτιστικού 

τουρισμού και της συνερ-
γασίας με τα μέλη του δι-
κτύου αλληλεγγύης Μεσο-
γειακών πόλεων με κοινές 
ιστορικές ρίζες. 

Κατά τη συνάντησή τους 
με τον κ. δήμαρχο έγινε 
αναφορά στους ιστορικούς 
δεσμούς μεταξύ των Πα-
ρίων και διαφόρων λαών 
της Μεσογείου, τονίζοντας 
την ανάγκη για μελέτη, δια-
τήρηση και προώθηση της 
κοινής πολιτιστικής κληρο-
νομιάς. 

Η πρόεδρος του Ιδρύ-
ματος, Tyre, κ, Maha El-

KhalilChalabi, επισήμανε ότι η Πάρος είναι ένας τόπος 
με σπουδαία ιστορία και κοινές πολιτιστικές καταβο-
λές με τους Φοίνικες, γεγονός που την κατατάσσει σε 
μια ξεχωριστή θέση ανάμεσα στα μέλη του δικτύου. 

Κατά την επίσκεψη τους στο νησί ξεναγήθηκαν 
στους σημαντικότερους αρχαιολογικούς και ιστορι-
κούς  χώρους. Στη συνέχεια παρατέθηκε δείπνο, όπου 
δόθηκε η ευκαιρία στους επισκέπτες να δοκιμάσουν 
τη τοπική κουζίνα με συνοδεία παραδοσιακών χορών. 

Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος δήλωσε: «Απο-
τελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή η συμμετοχή της Πάρου 
σε μια τόσο σημαντική δράση, η οποία προάγει  τον 
πολιτισμό και την τέχνη. Η Πάρος έχει να επιδείξει μια 
πλούσια ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά, για την 
οποία είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι και την οποία πρέ-
πει να προβάλλουμε και να αναδεικνύουμε σε κάθε 
ευκαιρία».

Παράληψη  
ευχαριστιών

Σ’ ένα τυπωμένο κείμενο, αν παρουσιαστούν λάθη 
ή παραλήψεις, λέγεται, συνήθως, ότι: «έβαλε το χε-
ράκι του ο δαίμων του τυπογραφείου». Στο κείμενό 
μου όμως, που η «Φωνή (μας) της Πάρου» είχε την 
καλοσύνη να δημοσιεύσει, με τις ευχαριστίες μου, φαί-
νεται ότι, μάλλον έβαλε το ποδαράκι του ο «δαίμων 
της γραφίδας».

 Έτσι παραλήφθηκαν ονόματα πολύ αγαπημένων 
προσώπων, που με στήριξαν με την αγάπη τους και την 
εμπιστοσύνη τους: Είναι ο αρχοντόπαπας π. Κωνστα-
ντίνος (Κωστάντιος) Χερουβείμ κι ο καλός και αγαθός 
γιός του, πρωτοπρεσβύτερος Πέτρος. Ας είναι η μνήμη 
τους αιωνία. 

Θέλω να καυχηθώ ότι, είχα την τιμή να έχω συνερ-
γάτες στο αναλόγιο, δυο γυμνασιόπαιδες, φερέλπιδες 
τότε, τους μετέπειτα Δημάρχους: Στέλιο Φραγκούλη 
και Κώστα Αργουζή. Τους ευχαριστώ εκ βαθέων._ 

Μανώλης Ι. Χανιώτης

Υδάτινοι πόροι
Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος 

συμμετείχε την Παρασκευή 24/10 σε ημερίδα που 
οργάνωσε το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ), με 
θέμα τους υδατικούς πόρους των νησιών και την αξιο-
ποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων χρηματοδότησης 
για τη διαχείριση τους. 

Στο σύντομο χαιρετισμό του, επεσήμανε ότι, παρά τα 
τέσσερα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης και τα τεράστια 
κονδύλια που εισέρευσαν, σε πολλά νησιά της χώρας 
μας, το πρόβλημα της λειψυδρίας και της ορθολογικής 
διαχείρισης των υδάτινων πόρων παραμένει.

Τόνισε επίσης ότι αποτελεί σκάνδαλο η συνέχιση της 
μεταφοράς του νερού σε κάποια νησιά με υδροφόρα 

πλοία και με κόστος από 12 έως 18 ευρώ το κυβικό 
ή και η συνέχιση των ανεξέλεγκτων γεωτρήσεων που 
εξαντλούν το υδάτινο δυναμικό. «Η ολοκληρωμένη 
διαχείριση των υδάτινου δυναμικού, απαιτεί σύνθετη 
και όχι μονομερή αντιμετώπιση, ανάλογα με τις ιδιαί-
τερες συνθήκες του κάθε νησιού» είπε και συνεχίζο-
ντας τόνισε: «Μιλάμε για την κατασκευή μικρών ανα-
σχετικών φραγμάτων που εμπλουτίζουν ταυτόχρονα 
και τον υδροφόρο ορίζοντα, για λιμνοδεξαμενές, για 
την υποχρεωτική κατασκευή ομβροδεξαμενών στις 
νέες κατοικίες αλλά και τη συντήρηση τους στις υφι-
στάμενες, για κατασκευή μονάδων αφαλάτωσης με 
αξιοποίηση των ΑΠΕ».

Τέλος, τόνισε ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και γι’ 
αυτό η διαχείριση του είναι ευθύνη του δημοσίου και 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και όχι των ιδιωτών.

Συνέδριο 
εμπορικών 
συλλόγων

Πραγματοποιήθηκε η συνάντηση εργασίας μεταξύ 
των εμπορικών συλλόγων του Νομού Κυκλάδων, μετά 
από πρωτοβουλία του προέδρου του συλλόγου Πά-
ρου-Αντιπάρου, κ. Απόστολου Αλιπράντη.

Η συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε μέσω τη-

λεδιάσκεψης στο γραφείο του Επιμελητηρίου Κυκλά-
δων, στην Πάρο, καθώς και μέσω του λογαριασμού 
Skype του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πά-
ρου-Αντιπάρου. Παραβρέθηκαν αντιπρόσωποι από τα 
νησιά: Πάρος, Τήνος, Νάξος, Σαντορίνη, Κέα, Σίφνος, 
Σύρος και Ίος/

Στη συνάντηση εργασίας συζητήθηκε το θέμα της δι-
οργάνωσης του 8ου Συνεδρίου εμπορικών συλλόγων 
Κυκλάδων. Ο προεδρεύων της συνάντησης εργασίας, 
κ. Απ. Αλιπράντης, ενημέρωσε για την αδυναμία του 
συλλόγου Σύρου να το διοργανώσει. Οι συμμετέχο-
ντες πρόεδροι έλαβαν θέσεις και τελικά αποφασίστη-
κε η διοργάνωση του συνεδρίου να πραγματοποιηθεί 
στην Πάρο, το διήμερο 25-26 Απριλίου 2015.

Ανταλλακτική αγορά
Το δίκτυο αλ-

ληλεγγύης και 
ανταλλακτικής οι-
κονομίας Πάρου-
Αντιπάρου, «Κουρ-
σέβα», απεύθυνε 
ανοιχτό κάλεσμα 
για την Κυριακή 
2 Νοεμβρίου, στο 
εμπορικό κέντρο 
Νάουσας, όπου 
στεγάζεται.

Σε σχετική ανα-
κοίνωση γράφουν: 
«Ελάτε να ανταλ-
λάξουμε προϊόντα 
– υπηρεσίες - αντι-
κείμενα, με καλή δι-
άθεση και αίσθημα 
αλληλεγγύης. Να συζητήσουμε για την οργάνωση 
της Κουρσέβας, του παντοπωλείου και τις επόμενες 
δράσεις μας».

Μαθήματα ταγκό

Στον πολιτιστικό σύλλογο, «Αρχίλοχος», κάθε Δευ-
τέρα θα γίνονται μαθήματα tango, στην αίθουσα του, 
στην Παροικιά.

Τα μαθήματα είναι δωρεάν και απευθύνονται σε 
όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει tango, αλλά θα ήθελαν 
να κάνουν μερικά βήματα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του συλλόγου: «[…] Θα 
μάθουμε να περπατάμε, να περπατάμε μαζί, να περ-
πατάμε με πρόθεση, να περπατάμε με ενσυναίσθηση 
και άλλα πολλά. Παρακαλώ μοιραστείτε την πληρο-
φορία με φίλους και γνωστούς και προσπαθείστε να 
έρθετε σε ζευγάρια. Μόλις βάλαμε μουσική και σας 
περιμένουμε!».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN           

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευ-
αστή λόγω ανάγκης,  
πωλούνται σε διάφορες το-
ποθεσίες σπίτια εξοχικά και 
εντός οικισµού,  από 60 έ-
ως 150τµ σε τιµές κάτω του 
κόστους από 45.000€, πολύ 
µικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ, πωλείται 
παλαιά µονοκατοικία 65 τµ. 
Χρειάζεται µικροεπισκευές 
αλλά µπορεί και να οικοδο-
µηθεί. Τιµή 45.000 €. Τηλ.: 
6972330035

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, πω-
λείται διαµέρισµα 107 τµ, σε 
τριώροφη οικοδοµή και σε 
κεντρικό σηµείο, έτος κατα-
σκευής 2005. Σε προσιτή τιµή. 
Τηλ.: 2284022891  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕ∆ΩΝ       
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ             

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, πω-
λείται οικόπεδο 302 τµ, 
συντελεστής δόµησης 0,70. 
Υπάρχουν αρχιτεκτονικά σχέ-
δια. Επίσης, ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 
(επί κεντρικού δρόµου Νά-
ουσας προς χωριά, έναντι 
πλακιδίων Ζουµή), πωλείται 
κτήµα 5.200 τµ. Έχει άδεια 
από δασική υπηρεσία. Και τα 
δυο σε τιµή ευκαιρίας, λόγω 
ανάγκης. Τηλ.: 6945275152 

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                           
Ενοικιάζονται: ΠΑΡΟΙΚΙΑ 
(ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ), διαµέρισµα 
70τ.µ., 260€. ΚΑΛΑΜΑΥ-
ΚΑ (ΠΕΤΑΛΟΥ∆ΕΣ), 70τ.µ., 
250€. ΕΛΗΤΑΣ, 65τ.µ. 300€. 
ΕΛΗΤΑΣ, 100τ.µ. 350€, 2Υ/∆, 
καλοριφέρ. ΑΛΥΚΗ, γκαρσο-
νιέρα, 120€, επιπλωµένα ή 
µη. Τηλ. 6932285768  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, στον κεντρικό 
δρόµο, ενοικιάζεται κατάστη-
µα, 125 τµ, 400,00 €. Τηλ.: 
6978126696, 2284042642  

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, ενοικι-
άζεται γκαρσονιέρα, µη 
επιπλωµένη 40τµ, 160 ευρώ. 
Τηλ. 6974601331

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα, 45 τ.µ. στην πλαγιά 
των Αγίων Αναργύρων. Πα-
νοραµική θέα. Air-condition. 
Τηλ.: 6973530583

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ενοικι-
άζεται κατάστηµα (πρώην 
χρυσοχοείο ∆ενέγρη). Τηλ.: 
6940571581, 6909186051 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (ΚΑΣΤΡΟ), ενοι-
κιάζεται διαµέρισµα, προς την 
θάλασσα,  άνωθεν εστιατορί-
ου Πλάζα). Τηλ.: 6940571581, 
6909186051 

ΚΛΗΜΑΤΑ, ενοικιάζε-
ται αποθήκη, 100 τµ, µε 
θέσεις parking πολλών αυτο-
κινήτων. Τηλ.: 6940571581, 
6909186051 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
ισόγειο διαµέρισµα, ένα υπνο-
δωµάτιο, µεγάλο καθιστικό, 
κουζίνα, µπάνιο, σκεπαστή 
βεράντα, εξαιρετική θέα. Τηλ.: 
6948872161, 6949043463

ΝΑΟΥΣΑ (ΒΟΥΝΑΛΙ), 
ενοικιάζεται µονόχωρη γκαρ-
σονιέρα 25 τµ, επιπλωµένη. 
Άριστη κατάσταση, αυτόνοµη 
θέρµανση – ψύξη, θέα θάλασ-
σα. Ενοικιάζεται µε το χρόνο, 
150,00 το µήνα. Πλυντήριο 
και internet δωρεάν. Τηλ.: 
6976433642  

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται οι-
κία, µεζονέτα 85 τµ, µε 
βασικό οικιακό εξοπλισµό, 
ηλιακό θερµοσίφωνα, τζάκι, 
air condition, µπάρµπεκιου, 
πλησίον Αγίας Αικατερίνης. 
Τηλ.: 6948511546  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιφερειακός, 
ενοικιάζεται κατάστηµα 50 τµ. 
Τηλ.: 2284021644 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται 
γκαρσονιέρα – δυάρι. Τηλ.: 
6972077052

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Παραλία), ε-
νοικιάζεται κατάστηµα (και 
πωλείται η επιχείρηση), 40 τµ. 
Τηλ.: 6974362246  

ΣΟΥΒΛΙΑ, 1 χλµ από Πα-
ροικία, στο δρόµο προς 
αεροδρόµιο, ενοικιάζεται τρι-
άρι διαµέρισµα, επιπλωµένο ή 
µη, αυτόνοµη θέρµανση, air-
condition, µε βεράντες. 100 
µέτρα από θάλασσα, µε θέα 

θάλασσα. Τηλ.: 2284023779, 
6973366992

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΖΗΤΗΣΗ             

ΑΡΤΟΠΟΛΙΣ, ζητείται πωλή-
τρια. Τηλ.: 2284024966

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ       

ΕΛΛΗΝΙ∆Α ΚΥΡΙΑ, ζητεί ερ-
γασία για φροντίδα παιδιών. 
Τηλ.: 6978439474 

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Υ-
ΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ παραδίδονται 
σε λογικές τιµές. Μάθε το 
Laptop ή το Tablet καλύτερα. 
Τηλ.: 6974717978

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία για 
καθαρισµούς οικιών και 
καταστηµάτων. Επίσης για 
φροντίδα παιδιών. Περιοχές 
Λογαράς, Πούντα, Πίσω Λιβά-
δι, Πρόδροµος. Χαµηλές τιµές, 
υπεύθυνες συστάσεις. Τηλ.: 
6945275152, 6983606128 

ΚΥΡΙΑ, ζητεί εργασία σε κα-
τάστηµα ή για καθαρισµούς 
ή φύλαξη ηλικιωµένων ή για 
οποιαδήποτε άλλη σχετική 
εργασία. Τηλ.: 6946860245 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ παραδίδει ι-
διαίτερα µαθήµατα (αρχαία, 
έκθεση, λατινικά, ιστορία) σε 
παιδιά Γυµνασίου – Λυκείου. 
Αναλαµβάνει µελέτη µαθητών 
∆ηµοτικού. Τηλ.: 6982287020

ΙΤΑΛΙΚΑ. Μαθήµατα οµα-
δικά ή ατοµικά. Ταχύρρυθµα 
σεµινάρια για επαγγελµατίες 

για τον τουρισµό. Προετοιµα-
σία για σπουδές στην Ιταλία. 
Πληρ.: 6974365805

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ  
& ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ              

ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ στην παραλία 
Παροικίας Πάρου πωλείται, 
σε λειτουργία, µε πλήρη ε-
ξοπλισµό. Τηλ.: 6946467908, 
2284024507

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΤΑΣ-
ΤΗΜΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΨΥΧΗΣ (εστιατόριο ή 
καφετέρια) πωλείται, στην 
µαρίνα της Νάουσας Πάρου. 
Τηλ.: 6937375269

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ                
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ                

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΤΟ ΣΤΕΚΙ 
ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ» στις Σωτήρες, 
ενοικιάζεται. Ή για οποια-
δήποτε άλλη επαγγελµατική 
χρήση. Τηλ.: 6934173780

∆ΙΑΦΟΡΑ               

ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΟΥΚΕΤΑ 
πωλείται, σε λευκό χρώµα, 
ελαφρώς µεταχειρισµένη, µε 
δυο στρώµατα, τιµή 150,00 €. 
Τηλ.: 2284024827

ΕΠΙΠΛΑ ΞΥΛΙΝΑ πωλούνται, 
καινούρια, ελαφρώς χρησι-
µοποιηµένα, σε πάρα πολύ 
καλή κατάσταση. Επίσης, Η-
ΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
(ψυγείο, πλυντήριο πιάτων, 
πλυντήριο ρούχων, κουζίνα, 
αποροφητήρας, κλιµατιστικά), 
όλα σε πολύ καλή κατάσταση. 
Τηλ.: 6939037044  

ΜΑΡΠΗΣΣΑ, πίσω από το γή-
πεδο, νότια, παραχωρώ κτήµα 
8 στρεµµάτων, µε 70 ελιές και 
20 πορτοκαλιές, δυο πηγάδια, 
αποθήκη, ρεύµα, σκαπτικό 
µεγάλο και λοιπά εργαλεί-
α. Αντάλλαγµα τους µισούς 
καρπούς των δέντρων. Τηλ.: 
6945275152

ΒΑΡΚΑ πωλείται, 5x2, µε 
µηχανή εσωλέµβια 40 ίπ-
πων. Τιµή 3.200,00 €. Τηλ.: 
6972431833
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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

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πεσιρίδου Ευτυχία,  πνευµονολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
κάθε  Παρασκευή 10.00-13.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Πάντος Τριαντάφυλλος, παθολόγος
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε ηµέρα  08:00-14:00 Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Κάπαρη Νικολίνα,  διατροφολόγος 
θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

κάθε  ∆ευτέρα 10.00-12.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Αναγνώστου Κωνσταντίνος MD Ορθοπαιδικός 
Χειρουργός, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»

Παρασκευή 7 Νοεµβρίου 12.00-20.00
Σάββατο 8 Νοεµβρίου 9.00-14.00

Μετά τις 14.00 τα επείγοντα θα εξυπηρετούνται κατόπιν 
συνεννόησης µε το τηλεφωνικό µας κεντρο.

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Πατεράκη Ευστρατία MD MSc Χειρουργός 
Γυναικολόγος-Μαιευτήρας Συνεργάτης Ιασώ, Γαία, Ρέα, 

Λητώ, θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 7 Νοεµβρίου 12.00-20.00

Σάββατο 8 Νοεµβρίου 9.00-14.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Η κ. Μαρία Χόλη Παιδίατρος, ∆ιεθνώς Πιστοποιηµένη 
Σύµβουλος Γαλουχίας IBCLC,

θα κάνει ιατρείο στη «διάγνωση»
Παρασκευή 7 Νοεµβρίου 12.00-20.00

Σάββατο 8 Νοεµβρίου 9.00-14.00

Νάουσα | τηλ.: 22840 55444 & 55333 | www.diagnosiparou.gr

διάγνωση
ιδιωτικό πολυιατρείο

Ο κ. Φαϊτατζιάδης ∆ηµήτρης, καρδιολόγος, θα κάνει 
ιατρείο στη «διάγνωση»

Σάββατο 15 Νοεµβρίου 9:00 - 14:00
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Εκδήλωση 28ης
Οκτωβρίου

Πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη 28 Οκτωβρίου οι εκδη-
λώσεις μνήμης για την εθνική επέτειο, στην Πάρο και την 
Αντίπαρο.

Στις εκδηλώσεις έδωσαν το παρόν εκατοντάδες συ-
μπολίτες μας τιμώντας μ’ αυτό τον τρόπο τους νεκρούς 
ήρωες, που με το αίμα τους έγραψαν χρυσές σελίδες στην 
ιστορία της πατρίδας μας το 1940. 

Παροικιά

Παροικιά

Λεύκες

Λεύκες
Μάρμαρα

Αντίπαρος

Αρχίλοχος

Νάουσα

Πρόδρομος



Φωνή της Πάρου | Σάββατο 1 Νοεμβρίου 201414 | Το θέμα της εβδομάδας

Ο Ν. Περαντινός 
στον πόλεμο

Ένα σπάνιο ντοκουμέντο, από τη συμμετοχή του Ν. Περαντινού στο Ελληνοαλβανικό 
μέτωπο, καθώς και φωτογραφικό υλικό, στάλθηκε στην εφημερίδα μας από την έφο-
ρο μουσείου γλυπτικής Περαντινού, κ. Ευδοκία Παπουλή.

Όπως γράφει στον πρόλογό της η κ. Παπουλή: «[…] Διαβάζουμε από το ημερολόγιο 
του Αλέκου Μανέτα, μια μικρή ατζέντα τσέπης 7Χ11 με μνήμες που έμειναν ανεξίτηλες. 
Το ημερολόγιο του το καθαρογράφει το 1985 σε κόλλες ριγέ διαγωνισμού Α4 σε 112 
σελίδες και το στέλνει στον Νίκο Περαντινό με την αφιέρωση: «Στον αγαπημένο μου Νίκο 
Περαντινό, που σε όλη την εκστρατεία του Ελληνοϊταλικού πολέμου στη Αλβανία υποφέ-
ραμε από κοινού τα μαρτύρια του. Με πολλή αγάπη Αλέκος Γ. Μανέτας».

Τα κύρια αποσπάσματα από το ημερολόγιο (αφήνουμε τη γραμματική ως έχει), 
έχουν ως εξής:

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 1940
Το χιόνι εξακολουθεί, το βράδυ δεν έκλεισα μάτι, από τους πόνους της μέσης μου. 

Ταχυδρόμησα επιστολές για την γυναίκα μου .
Η παρέα μου στο αντίσκηνο είναι Νίκος Περαντινός, Ν. Πασπάτης και Ν Κυριαζής, 

ήπιαμε λίγο κονιάκ λόγω του κρύου και βγήκαμε έξω γιατί θα μας έκαναν θεωρία 
για σήματα ΜΟΡΣ. Εδώ έχω να τονίσω ότι εγώ με τον Περαντινό – Κυριαζή – Φα-
μελιάρη – Κουκουλάρι - Ντούμα και μερικούς ακόμη ήμεθά στην ομάδα διοικήσεως 
τάγματος ως παρατηρητές – οπτιστές - τηλεφωνητές, ειδικά εγώ με τον Περαντινό 
παρατηρητές.

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 1940
… Αναχωρήσαμε για ΚΑΤΡΑΚΙ και 8 η ώρα φθάσαμε στο σχολείο του χωριού, σε μια 

μεγάλη αίθουσα, που είχε και θεατρική σκηνή. Αποθέσαμε τα υπάρχοντα μας, κρεμά-
σαμε τα σακίδια στους τοίχους και ξαπλώσαμε κατάκοποι. Πολλοί συνάδελφοι καλ-
λιτέχνες όπως ο Ν. Περαντινός  τενόρος, ο Γιώργος Ναουδάκης απαγγελία και πολύ 
άλλοι σκέφτηκαν να οργανώσουν καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (…).

Δευτέρα 28 0κτωβρίου1940
Ξυπνήσαμε με κακά μαντάτα. Ο Ταγματάρχης Παπαδημητρίου διέταξε συναγερ-

μό, βάρεσε η σάλπιγγα και συγκεντρωθήκαμε όλοι στην πλατεία του χωριού, όπου 
ο ταγματάρχης μας ανακοίνωσε ότι οι Ιταλοί μας κήρυξαν τον πόλεμο, και ότι στα 
Ελληνοαλβανικά σύνορα άρχισαν εχθροπραξίες (…) Πολύς ενθουσιασμός από τους 
στρατιώτες που σήκωναν τον Ταγματάρχη στα χέρια. Η Παρέα μου και εγώ δεν ήμα-
στε ενθουσιώδεις γιατί ξέραμε τι μας περίμενε, ήμεθά ψύχραιμοι. Ο Περαντινός που 
έζησε και στην Ιταλία ως γλύπτης μας έλεγε «θα τα βγάλουμε πέρα με τους Ιταλούς 
που διαθέτουν, κανόνια τάνκς;» του είπα ότι θα κάνουμε ότι μπορούμε και επειδή το 
δίκιο είναι με εμάς, θα μας βοηθήσει ο Θεός (…).

Παρασκευή 1/11/1940
Την προηγούμενη μέρα  έγινε βομβαρδισμός στο ΜΕΤΣΟΒΟ ως έμαθα με 4 θύ-

ματα, κάναμε μια βόλτα μες το χωριό, έμαθα από Μετσοβίτη ότι στην εκκλησία του 
Αη Γιώργη έχουν τοποθετήσει αρκετά πυρομαχικά (…) Επιστρέφουμε στο σχολείο να 
ετοιμαστούμε για αναχώρηση. Ο Περαντινός σκιτσάρισε στον πίνακα με κιμωλία τον 
Νεουδάκη με πολύ επιτυχία (…).

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου 1940
Λησμόνησα να αναφέρω ότι χθες το βράδυ ο Ταγματάρχης κάλεσε όλους τους 

αξιωματικούς και τους είπε ότι φθάσαμε πλέον εις την πρώτη γραμμή και ότι σεις 
πρέπει να εμψυχώσετε τους στρατιώτες και πρώτοι Σείς με το περίστροφο στο χέρι 

θα ορμήσετε  στον εχθρό (…).

Τρίτη 5 Νοεμβρίου 1940
Έφαγα 2 γαλέτες που αγόρασα από συνάδελφο, έπειτα από 4 ημέρες πείνα και 

ορειβασία. Μας εδώθει διαταγή να στήσουμε παρατηρητήρια εις κορυφογραμμή ένα-
ντι μετώπου. Ιταλικό τάγμα που είχε εισχωρήσει έπαθε μεγάλη φθορά, τα Ελληνικά 
στρατεύματα ανακαταλαμβάνουν τα χωριά (…) η ημέρα είναι ωραία, παρατηρείται 
είμεθα εγώ, ο Περαντινός, ο Κωστάλας, και ο Φαμελιάρης 

Επάνω στη βουνοκορφή ΚΟΥΚΟΥΡΟΥΤΖΟΣ
Τρίτη 12 Νοεμβρίου 19401
Ξυπνάμε το πρωί στις 7 αναμένουμε, διαταγή αναχωρήσεως, ερχονται διάφοροι 

συνάδελφοι που ήταν σκορπισμένοι, με διάφορα Ιταλικά λάφυρα. Φεύγουμε γιά να 
στήσουμε αντίσκηνα στο βουνό για λόγους ασφαλείας. Στο δρόμο πέρασαν και πάλι 
περι τους 500 Ιταλοι αιχμάλωτοι, πλούσια συγκομιδή, Βρίζοντας τον Μουσολίνι. Τους 
δώσαμε λίγο κουραμάνα λίγα τσιγάρα και μερικά χρήματα (…).

Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 1941
Εξακολουθούμε να μένουμε, λόγω της κακοκαιρίας δεν φεύγουμε. Ευτυχώς ήλθε 

και ο Περαντινός, μάτισε κι αυτός το αντίσκηνο του και έτσι γενήκαμε τρείς παρέα, του 
έδωσα μερικά ξερά σύκα, λίγο κονιάκ και λίγη κουραμάνα και συνήλθε και αυτός (…).

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 1941
… παρατηρώ από ψηλά στο δρόμο του στενού της Κλεισούρας, Αυτοκίνητα Ιταλικά 

να κινούνται, φεύγω και ειδοποιώ τους όλμους μας. Άρχισαν από πάνω οι όλμοι και 
αμέσως έκαναν πίσω οι Ιταλοί. Πήγα να παραδώσω τα κιάλια, αλλά μου λέει ο Πα-
παδημητρίου, Μανέτα, εξ, υποκλοπής ο ασύρματός μας πήρε διαταγή που εδίδετο εις 
τους Ιταλούς να μας επιτεθούν, γι αυτό θα πάτε με τον Ανθυπολοχαγόν Κονδυλάκην 
εσύ και ο Νίκος Περαντινός να φυλάξετε όλη τη νύχτα (…).

Σάββατο 3 Μαρτίου 1941
Το απόγευμα στις 5 Ιταλικό αεροπλάνο μας έριξε προκηρύξεις, ως αυτή που παρα-

θέτω, πού μας προτρέπει να πετάξουμε τα όπλα και να παραδοθούμε σ αυτους (…).

Κυριακή 4 Μαρτίου 1941
Από τις 7 πρωί  αρχίσαν οι Ιταλοί την εαρινήν επίθεση των με την παρουσία του 

Μουσολίνη ως μάθαμε. Περί τα 2000 κανόνια περίπου βάζουν στις θέσεις των προ-
ωθημένων τμημάτων μας που γατζωμένοι στο έδαφος χωρίς σπιθαμή υποχωρήσεως  
αμύνονται ηρωικά και απαντούν με πυρά πυροβολικού, είναι τα τόσο πολύς ο θόρυβος 
από τους κρότους των τηλεβόλων που νομίζεις ότι χτυπάνε χιλιάδες τύμπανα και αυτό 
διάρκεσε όλη την ημέρα χωρίς οι Ιταλοί να κατορθώσουν τίποτα (…).

Τρίτη 11 Μαρτίου 1941
Η αντεπίθεση των Ιταλων εξακολουθεί χωρίς να κατορθώνουν ούτε σπιθαμή εδά-

φους να καταλάβουν, σε κάθε επίθεσίν των συλλαμβάνονται και αρκετοί αιχμάλωτοι 
(…).

Πέμπτη 13 Μαρτίου 1941
Αι επιχειρήσεις κόπασαν οι Ιταλοί έκαναν πίσω βλέποντας ότι δεν μπορούν να προ-

χωρήσουν, οι δικοί μας άρχισαν να επανασυντάσονται, αρκετοί τραυματίες μεταφέρο-
νται στα ορεινά χειρουργεία και στα νοσοκομεία Ιωαννίνων (…).

Κυριακή του Πάσχα 20 Απριλίου 1941
Όλη την μέρα καμουφλαρισμένοι μες το δάσος, το απόγευμα υπό ραγδαία βροχή, 

περνάμε την θολωτή γέφυρα της Κονίτσης και όλη την νύχτα, μέσα σε λάσπες και 
δύσβατα βουνά και μετά από 12 ώρες πορεία φθάσαμε κοντά στην Αρίστη ένα μικρό  
χωριό από τα ΖΑΓΟΡΙΑ. Εκεί έμαθα ότι συνθηκολογήσαμε με τους Γερμανούς.
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Το «Aqua Spirit» 
έδωσε φως… 
αλλά όχι τη νίκη…

Τον πρώτο του επίσημο αγώνα για το πρωτάθλημα της ΕΠΣ Κυκλάδων, κατάφερε 
να δώσει τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου ο ΑΟΠ και ενώ έχει ξεκινήσει προετοιμασία 
από τις 16 Αυγούστου…

Το πολύπαθο πρωτάθλημα της ΕΠΣΚ δημιουργεί φέτος νέα προβλήματα στις 
ομάδες και ειδικά στο Β’ όμιλο που μετέχουν τα Παριανά σωματεία. Κύρια πηγή κα-
κού για τα παραπάνω είναι τα προβλήματα της ΝΕΛ που εκτελεί τα ενδοκυκλαδικά 

δρομολόγια. Οι συνεχείς αναβολές δρομολογίων και οι ακυρώσεις λόγω βλαβών 
έχουν φέρει σε απόγνωση τις ομάδες του Β’ Ομίλου. Έτσι, μόλις τη Δευτέρα 27/10 
ο ΑΟΠ κατάφερε να μεταβεί αυθημερόν στη Σέριφο, για να δώσει τον πρώτο του 
αγώνα.

Ο αγώνας
Κάθε άλλο παρά φαβορί για νίκη μέσα στον αγωνιστικό χώρο ήταν ο ΑΟΠ, αφού 

η ομάδα της Σερίφου αποδείχθηκε σκληρό καρύδι και εκμεταλλεύτηκε πλήρως το 
μικρό γήπεδο με φυσικό χόρτο που διαθέτει, αλλά και την αγωνιστική ανετοιμότητα 
των παικτών της Παριανής ομάδας.

Ο ΑΟΠ προσπαθούσε με ατομικές προσπάθειες να δημιουργήσει ευκαιρίες, ενώ η 
άμυνά του -ορισμένες φορές- ήταν πολύ κακή. Η Παριανή ομάδα πάντως, σύμφωνα 
με όσα έγιναν στον αγωνιστικό χώρο δικαιούταν ένα γκολ ακόμα, αλλά αυτό δεν 
αποτελεί δικαιολογία για το πολύ καλό αγωνιστικό προφίλ που φαίνεται να διαθέτει 
φέτος ο ΑΟΠ.

Το προφίλ του αγώνα
2ο: Ο Πετρόπουλος (ΑΟΠ) κερδίζει κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή της Σερί-

φου και τη δίνει στον Ν. Σκιαδά, που βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση. Το σουτ του 
τελευταίου –που έδειξε να αιφνιδιάζεται- είναι ανεπιτυχές.

5ο: Ο Λιβάνιος της Σερίφου κάνει μία ωραία ντρίπλα στη μεγάλη περιοχή του ΑΟΠ 
και δίνει την μπάλα στον επερχόμενο Παρίση. Το σουτ του τελευταίου είναι βεβι-
ασμένο και αποκρούεται ενστικτωδώς από τον Παριανό τερματοφύλακα Μανέκα.

11ο: Κεφαλιά του Δαφερέρα (ΑΟΠ), από καλή θέση, φεύγει άουτ.
15ο ΓΚΟΛ: Ο Κ. Βαλσαμάκης (κορυφαίος του αγώνα), κερδίζει ένα φάουλ περί-

που 10 μέτρα πιο κάτω από τη σέντρα. Όλοι οι παίκτες –και των δύο ομάδων- ετοι-
μάζονται να δουν που θα πάει η μπάλα μετά την εκτέλεση του φάουλ, μιας και το 
μόνο που μπορεί να γίνει από τόσο μακριά είναι σέντρα προς την περιοχή του ΑΟΠ. 
Η εκτέλεση φάουλ του Κ. Βαλσαμάκη είναι απευθείας προς την εστία της Παριανής 
ομάδας και ο τερματοφύλακας Μανέκας, είναι εκτός θέσης. Η μπάλα (βοηθούμενη 
και από τον άνεμο) καταλήγει στα δίχτυα, εν μέσω αποθέωσης του σκόρερ από 
φιλάθλους και συμπαίκτες της ομάδας του. Ήταν μια άτυχη στιγμή για τον Παριανό 
τερματοφύλακα, που φέρει όμως 100% την ευθύνη του γκολ.

19ο: Ο Δαφερέρας (ΑΟΠ), από το ύψος του πέναλτι προσπαθεί να πιάσει ένα 
ανάποδο ψαλίδι προς την εστία της Σερίφου, αλλά η μπάλα φεύγει ψηλά άουτ.

21ο: Ο Μαγουλάς της Σερίφου μπαίνει στη μεγάλη περιοχή του ΑΟΠ, όμως το 

σουτ που επιχειρεί είναι πολύ κακό και η μπάλα φεύγει άουτ.
28ο: ο Καράι του ΑΟΠ παίρνει την μπάλα σε πολύ καλό σημείο της μικρής πε-

ριοχής της Σερίφου, αλλά το κοντρόλ που επιχειρεί δεν έχει επιτυχία και η μπάλα 
φεύγει άουτ.

30ο: Ο Αρκουλής (ΑΟΠ), παίρνει την μπάλα και επιχειρεί να περάσει όποιον βρί-
σκεται μπροστά του για να σουτάρει προς την εστία της Σερίφου. Το δυνατό σουτ 
που επιχειρεί εξοστρακίζεται από το οριζόντιο δοκάρι της Σερίφου.

34ο: Ο Αρκουλής προσπαθεί να πλαγιοκοπίσει τους αμυντικούς της Σερίφου, 
μπαίνοντας προς τη μεγάλη περιοχή. Το τελικό σουτ που επιχειρεί φεύγει άουτ.

45ο: Αδύνατο πλασέ του Πετρόπουλου (ΑΟΠ), μετά από πάσα του Καράι, απο-
κρούεται εύκολα από τον τερματοφύλακα της Σερίφου, Αναστασίου.

51ο: Ο Λιβάνιος της Σερίφου κερδίζει κατά κράτος τον Σκιαδά και μπαίνει απειλη-
τικά στη μεγάλη περιοχή του ΑΟΠ. Το καλό γωνιακό σουτ που επιχειρεί αποκρούεται 
ενστικτωδώς από το δεξί πόδι του τερματοφύλακα Μανένα, σε κόρνερ.

58ο: Ο ΑΟΠ πιέζει ψάχνοντας το γκολ της ισοφάρισης. Ο Αρκουλής μπαίνει από 

τα δεξιά στη μεγάλη περιοχή της Σερίφου και δίνει ασίστ στο Σένκα, που βρίσκεται 
μόνος στη δεξιά πλευρά της μεγάλης περιοχής. Το τελικό σουτ φεύγει όμως άουτ.

67ο: Η Σέριφος φεύγει απειλητικά στην αντεπίθεση με τον καλύτερο παίκτη του 
αγώνα (Λιβάνιος). Ο τελευταίος ξεπερνά και τον τερματοφύλακα, Μανέκα, που έχει 
βγει στο «Γ» της μεγάλης περιοχής για να τον προλάβει. Ο Λιβάνιος γυρνάει την 
μπάλα παράλληλα προς το τέρμα του ΑΟΠ, αλλά ο επερχόμενος Μονεβάσιος δεν 
προλαβαίνει απλά να «φυσήξει» την μπάλα για να πετύχει γκολ.

72ο ΓΚΟΛ: Ο Σένκα εφορμά σαν άνεμος προς τη μεγάλη περιοχή της Σερίφου 
και εκεί ανατρέπεται από το Γεροντάρη. Την εσχάτη των ποινών εκτελεί ο Αρκουλής, 
που στέλνει δεξιά την μπάλα και τον τερματοφύλακα Αναστασίου αριστερά.

76ο: Ο Αρκουλής εκτελεί σέντρα «λουκούμι», ύστερα από φάουλ έξω από τη 
μεγάλη περιοχή της Σερίφου. Ο Σκιαδάς πιάνει ωραία κεφαλιά, αλλά η μπάλα απο-
κρούεται ενστικτωδώς σε κόρνερ, από το δεξί πόδι του τερματοφύλακα Αναστασί-
ου, που σώζει την ομάδα του από βέβαιη παραβίαση.

82ο: Ο Γ. Ράμπιας της Σερίφου εκτελεί φάουλ προς τη μεγάλη περιοχή του ΑΟΠ. 
Ο Γ. Λιβάνιος γίνεται αποδέκτης της μπάλας και σεντράρει στον αμαρκάριστο Μ. 
Λιβάνιο. Ο τελευταίος από καλή θέση στέλνει την μπάλα στην αγκαλιά του τερμα-
τοφύλακα Μανέκα.

87ο: Τρομακτικό σουτ σε δύναμη, από το Βούσουλα του ΑΟΠ, φεύγει άουτ.
90+: Αυτά δε χάνονται! Η μπάλα ύστερα από χτύπημα φάουλ του Κληρονόμου, 

φθάνει στην «καρδιά» της περιοχής της Σερίφου. Ο Σκιαδάς με ένα περίεργο τακου-
νάκι δίνει την μπάλα στον αμαρκάριστο Αρκουλή. Ο τελευταίος πιάνει κεφαλιά και 
ενώ όλοι φωνάζουν «γκολ», ο τερματοφύλακας Αναστασίου πετάγεται στη δεξιά 
του γωνία και στέλνει την μπάλα κόρνερ! Σ’ αυτή τη φάση τραυματίστηκε στο χέρι ο 
τερματοφύλακας της Σερίφου και οδηγήθηκε με πλοίο… στη Σύρο για να εξεταστεί, 
καθώς στο νησί δεν υπάρχει ούτε ακτινογραφικό μηχάνημα…

Οι πρωταγωνιστές
Σέριφος: (πρ. Μιχ. Παλαιός), Αναστασίου, Δ. Ρώτας (46ο Γεροντάρης), Μ. Λιβάνι-

ος (63ο Μονοβάσιος), Ρεβίνθης, Μουστάκας, Κ. Βαλσαμάκης, Γαβριήλ 46ο Ράμπιας), 
Β. Ρώτας, Παρίσης, Λιβάνιος, Μαγουλάς.

ΑΟΠ: (πρ. Δ. Τριανταφυλλάκος) Μανέκας, Κρουσταλάκης, Νίκας, Τσαντουλής 
(50ο Κληρονόμος), Βούσουλας, Αρκουλής, Σκιαδάς, Καράι, Πετρόπουλος, Δαφερέ-
ρας, Σένκα.

Διαιτητής: Ζαράνης (ελέγχεται διότι στο πέναλτι έπρεπε να αποβάλλει το Γερο-
ντάρη, που ήταν τελευταίος παίκτης), με βοηθούς τους κ.κ. Μουτάφη και Βασάλο.
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