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Κοντά σας καθηµερινά!
Σας περιµένουµε!

Λιβάδια Παροικίας, Πάρος
τηλ: 22840 22081, 6976.699950

Καταδίκη
επίθεσης

Σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος της 
δημοτικής κοινότητας Νάουσας, κ. Γ. Μπαρμπαρίγος, 
το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, σε συνεδρίασή του 
στις 6 Απριλίου 2015, αποφάσισε την έκδοση ψηφί-
σματος.

» σελ. 10

Παραίτηση
Λίλας

Η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νοτίου 
Αιγαίου, κ. Λίλα Καφαντάρη, παραιτήθηκε από σύμ-
βουλος της Περιφέρειάς μας, καθώς κομματικές της 
υποχρεώσεις δεν της επιτρέπουν την απρόσκοπτη πα-
ρουσία της στις υποχρεώσεις της.

» σελ. 7

Final 4… με 
παράπονα

Φαίνεται ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν συγκε-
κριμένες κατηγορίες στις οποίες δεν εκφράζονται πα-
ράπονα για τις διαιτησίες.

» σελ. 15

» σελ. 8-9

Υγεία
Το Ιατρικό Αθηνών
στην Πάρο!

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ!!!
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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 337
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός:  - Νάντια Ραγκούση 

■ 10 Λαζόπουλοι
Το έχω γράψει βέβαια και στο παρελθόν, πως κάτι 

ανάλογο σαν τα δημοτικά συμβούλια Πάρου, δεν έχει 
πουθενά, αλλά αυτό της περασμένης Δευτέρας ξεπέ-
ρασε κάθε προηγούμενο. Δέκα εκπομπές Λαζόπουλου, 
δεν μπορούν να αποδώσουν ούτε ένα δεκάλεπτο από 
το τοπικό συμβούλιο.

■ ΚΑΠΗ
Σε κάποια στιγμή στη συνεδρίαση ο Μ. Λεοντής δια-

βάζει άρθρο προς άρθρο τον κανονισμό λειτουργίας 
του ΚΑΠΗ. Σε κάθε άρθρο του κανονισμού υπήρχαν 
και ερωτήσεις. Εκείνος που πρωταγωνιστούσε στις 
ερωτήσεις ήταν ο κ. Μαλαματένιος. Ο πρόεδρας κ. 
Σαραντινός παραξενεύεται και τον ρωτά: «Μα εσείς 
δεν είσαστε μέλος στο ΔΣ του ΚΑΠΗ; Πως και δεν ξέ-
ρετε τον κανονισμό και κάνετε ερωτήσεις;», του λέει. 
«Είμαι» απαντά ο Μαλαματένιος, «αλλά πήρα τον 
κανονισμό την ώρα της συνεδρίασης! Αύριο έχου-
με και συμβούλιο, αλλά ποιος ξέρει τα θέματα;». Ως 
κατανοείτε όλοι σας το ΚΑΠΗ είναι στον «αυτόματο». 
Τα θέματα τα γνωρίζει μόνο ο πρόεδρος και κανείς 
άλλος! Καταλαβαίνετε λοιπόν και τη συνεργασία που 
υπάρχει εκεί μέσα.

■ ΚΑΠΗ 2
Το θέμα του κανονισμού λειτουργίας του ΚΑΠΗ το 

συζητούσαν περίπου μία ώρα! Είχαμε «κολλήσει» και 
στις λεμονοπορτοκαλάδες που πίνουν εκεί μέσα οι 
θείες και οι θείοι που πηγαίνουν και αν για τα πενη-
ντάλεπτα που δίνουν για να τις πιουν, λαμβάνουν νόμι-
μες ή όχι αποδείξεις. Ένας χαμός σας λέω γινόταν γι’ 
αυτό. Σε κάποια στιγμή είδε και αποείδε ο Πούλιος και 
τους είπε να βάλουν συνδρομή 1 ευρώ ακριβότερα το 
χρόνο (7 είναι τώρα) και να τους δίνουν τα αναψυκτι-
κά δωρεάν. …Ή κάπως έτσι, γιατί για την ακρίβεια δεν 
κατάλαβα ακριβώς τι ψήφισαν στο τέλος. Την επόμενη 
μέρα πήρα και 2-3 συμβούλους τηλέφωνο να ρωτήσω 
τι στο καλό αποφάσισαν, αλλά κανείς τους δεν ήξερε 
ακριβώς.

■ Άγουρος
Ο Πρόεδρας κ. Σαραντινός προσπαθούσε να κρα-

τήσει κάποια σοβαρότητα στο μπάχαλο που γινόταν. 
Αφήστε που είχε κόψει και την προσφώνηση «παιδιά» 
και έλεγε «συνάδελφοι». Ο μόνος που δεν είχε μιλή-
σει ήταν ο Άγουρος. Σε κάποια στιγμή -άγαρμπα είναι 
η αλήθεια- αποφασίζει και αυτός μέσα στο χαμό να 
πάρει το λόγο από μόνος του. Τρελαίνεται ο Σαραντι-
νός και του λέει: «κε Άγουρε, μην παίρνετε το λόγο 
από μόνος σας. Γαμώτο! Θες να ρωτήσεις; Σήκωσε 
το χέρι!».

■ Ρουλέτα
Κοιτάζω και ματαξανακοιτάζω τις σημειώσεις μου 

από τη συνεδρίαση του συμβουλίου. Ανάθεμα και αν 
έχω έστω και μία καρατσεκαρισμένη απόφαση γράψει. 
Σχεδόν όλα τα θέματα που έχω σημειώσει, έχω και 
από μία ήττα στο αποτέλεσμα. Μπερδεύομαι εκεί, γιατί 
κάθε φορά για το ίδιο θέμα ψηφίζουν και ξαναψηφί-
ζουν. Με μπερδεύει εντελώς ο πρόεδρας. Σαν ρουλέτα 
μου φαίνονται τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών. Για 
τον κανονισμό του ΚΑΠΗ πρέπει να έχω γράψει καμιά 
δεκαπενταριά αποτελέσματα, καθώς κάθε τρεις και 
πέντε έκαναν μία προσθήκη και μία αφαίρεση.

■ Κτίριο
Το μόνο θέμα που τελείωσε στο άψε-σβήσε ήταν 

της ανακαίνισης της εξωτερικής όψης του δημαρχείου. 
Το ότι το κτίριο έχει έως και πρόβλημα στατικότητας, 
δεν τους απασχόλησε. Δηλαδή, μπορεί να γκρεμιστού-
με εκ των έσω, αλλά εξωτερικά θα δείχνουμε Ελένη 
Μενεγάκη.

■ Άσχετο
Τώρα που έγραψα Μενεγάκη, να σας ενημερώσω 

πως η Ελένη δεν έκανε καμία δήλωση αυτή την εβδο-
μάδα, ούτε βγήκε καμία φωτογραφία με το νέο μέλος 
της οικογενείας της. Είναι λεχώνα και περιμένει να σα-
ραντίσει, συν του ότι έχει και να βυζάξει την κόρη της. 
Πάντως, εμπιστευτικότατες πληροφορίες που μου με-
τέφεραν άτομα που έχουν «διασταυρωμένα» ρεπορ-
τάζ, είναι ότι η Μενεγάκη γέννησε κατ’ επιλογή σε συ-
γκεκριμένη ημέρα, που την εννοούσαν τα άστρα! Είναι 
σαν εμένα όταν γράφω Λόττο. Βάζω πάντα μέσα το 3 
πιστεύοντας ότι είναι ο τυχερός μου αριθμός. Άσχετα 
αν μέχρι τώρα, δεν έχω κερδίσει....

■ Γλύπτης
Ο άλλος σκοτωμός στο δημοτικό συμβούλιο έγινε 

με το γλυπτό, που το έχει αγοράσει ο δήμος, που κα-
τασκευάστηκε σε εκδήλωση-συμπόσιο του δήμου, που 
το χρυσοπλήρωσε ο δήμος κλπ και ΠΟΥ ο δημιουργός 
του ορίζει και το που θα μπει. Και που θα μπει το άγαλ-
μα; Που αλλού; Στην πλατεία Μαντώς… Διότι όπως 
είπε και ο καλλιτέχνης υπάρχει και συμβολισμός, διότι 
απέναντι είναι οι κάδοι σκουπιδιών! Αλήθεια σας λέω, 
έτσι είπαν, για να συμπληρώσει ο μεγάλος Μπάμπης 
Μαινδρέτος: «Α! Είναι για τα σκουπίδια δηλαδή!».

■ Μαρόκο
Το εκπληκτικό γλυπτό, που έχει ως θέμα του μία… 

χαρτόκουτα για πέταγμα… θα τοποθετηθεί κάπου εκεί 
έξω από τα φαρμακείο Φραγκούλη. Λίγο πάνω – λίγο 
κάτω, θα σας γελάσω. Πάντως κοντά πέφτω χωροτα-
ξικά. Να μην ξεχάσω να σας πω πως το γλυπτό συ-
νάδει απόλυτα με το Κυκλαδίτικο τοπίο, μιας και το 
μάρμαρο είναι από το Μαρόκο!

■ Προσευχή
Στο θέμα του γλυπτού, που συμβολικά θα τοποθε-

τηθεί απέναντι από τους κάδους σκουπιδιών, προκά-
λεσε και την προσευχή του κ. προέδρου. Εκεί που γί-
νονταν οι αντιπαραθέσεις με τον Μαλινδρέτο, λέει ο κ. 
Σαραντινός: «Δεν σας αντέχω πια!». Ο Μαλινδρέτος 
του απαντά: «Τις αδυναμίες σας ας μην τις ξεσπάτε 
εδώ!». Ο πρόεδρας ενώ ήταν έτοιμος να εκραγεί, λέει: 
«Ήμαρτον, ήμαρτον».

■ Ποιος;
Η συνεδρίαση μετά περιστράφηκε σε συζήτηση ενός 

τετάρτου για το ποιος είναι πρόεδρος στην επιτροπή 
για το γλυπτό ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Μαρινό-
πουλος και Κατ. Πατέλη, διασταύρωσαν τα ξίφη τους 
για το ποιος ήταν πρόεδρος της επιτροπής. Συγγνώμη 
πάλι… αλλά δεν κατάλαβα το πόρισμα για να σας ενη-
μερώσω για το ποιος είναι τελικά ο νικητής. Επειδή 
όμως ο Μαρινόπουλος είναι άρρωστος ποδοσφαιρό-
φιλος σαν τη μούρη μου, σας γράφω ότι εκείνος είναι 
πρόεδρος.

■ Παροικιά!
Το μεγάλο σόου έγινε στη συνέχεια με την κοπή ενός 

δένδρου στην Παροικιά. Το σόου ήταν γιατί το τοπικό 
Παροικιάς είχε γνωμοδοτήσει ομόφωνα δύο φορές. 
Μία φορά υπέρ της κοπής του δένδρου και μία 
φορά κατά της κοπής του! Και μετά μου λέτε γιατί 
δεν μπορώ να σας γράψω με ακρίβεια τις αποφάσεις 
που λαμβάνουν.

■ Καλυτερότερο
Τα καλυτερότερα στη συνεδρίαση τα άφησαν για τα 

μεσάνυχτα που συζητούσαν για παράνομη κατάληψη 
δημοτικού χώρου στο Π. Λιβάδι. Από την αρχή έλεγαν 
όλοι της αντιπολίτευσης να αναβάλλουν το θέμα, γιατί 
όπως το είχε φέρει η πλειοψηφία για συζήτηση, ήταν 
ένα μπάχαλο η όλη υπόθεση (εγώ θα συμπλήρωνα, 
το έφεραν «μπακαλίστικα»). Τες πα. Συζητούσαν λοι-
πόν μέχρι την ώρα που βάζει τα βαριά ζεϊμπέκικα το 
«island». Κάπου εκεί αποφάσισε ο ίδιος ο Κωβαίος, να 
φέρει το θέμα σε επόμενη συνεδρίαση, για να είναι πιο 
σωστό…

■ Καλυτερότερο 2
Για τα όσα έγιναν στη συζήτηση του παραπάνω 

θέματος θα μπορούσαμε να γράψουμε μία ολόκλη-
ρη εφημερίδα. Από το «έχουμε πάρει το 65%, και 
αποφασίζουμε και δίχως εισήγηση» του Πούλιου, 
έως και το «τα θέματα έρχονται άρτσι μπούρτσι και 
λουλάς» του Μαλινδρέτου. Εμείς μένουμε σε ότι είπε 
ο κ. Μ. Ισιγώνης: «Έχετε μετατρέψει το Δήμο, σε 
παραμάγαζο ιδιωτικών συμφερόντων». Άρα, από 
εμάς: «Καλή Ανάσταση», μεταφορικά και κυριολεκτικά!

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
εφαρµογέςΜΙΚΡΗ

ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr

Φεστιβάλ λαδιού
Η Περιφέρεια Νοτί-

ου Αιγαίου συνεχίζει την 
προσπάθειας της για ανά-
δειξη και προώθηση των 
τοπικών προϊόντων της 
Περιφέρειας, καθώς ενδι-
αφέρεται να συμμετάσχει 
με δικό της περίπτερο 
στην «6η AGROQUALITY 
FESTIVAL 2015» και «6ο 
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 
& ΕΛΙΑΣ», που θα πραγ-
ματοποιηθεί 8, 9 και 10 
Μαΐου 2015 στο Στάδιο 
Ειρήνης και Φιλίας, υπό 
την οργάνωση του Ευρω-
παϊκού Οργανισμού Στρατηγικού Σχεδιασμού και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

Η συμμετοχή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου έχει ως στόχο την προβολή, προώθηση 
και στήριξη του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης, καθώς επίσης και της 
προώθησης των τοπικών μας προϊόντων. Οι εκθέτες με την συμμετοχή τους έχουν 
την δυνατότητα να προβάλουν τα προϊόντα τους στο ευρύτερο κοινό αλλά και να 
έρθουν σε απευθείας επαφή με εμπορικούς αντιπροσώπους – επιχειρηματίες χον-
δρικού και λιανικού εμπορίου. 

Καλούνται όσες επιχειρήσεις παραγωγής, μεταποίησης και τυποποίησης αγροτι-
κών προϊόντων της Περιφέρειας (τροφίμων και ποτών) επιθυμούν να έχουν πα-
ρουσία μέσω της συμμετοχής τους στο περίπτερο που πρόκειται να μισθώσει η 
Π.Ν.ΑΙ. να το δηλώσουν έως τη Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 (πριν τις 10.00 π.μ.) 
στην σχετική φόρμα που υπάρχει στην ιστοσελίδα http://www.pnai.gov.gr/Arthro.
aspx?a=5854. Λόγω των περιορισμένων θέσεων εκθετών που εξασφαλίστηκαν, η 
επιλογή των εκθετών θα γίνει βάση κριτηρίων όπως πιστοποίηση προϊόντων, τυπο-
ποίηση, παραγωγική δυναμικότητα, και ιδιαιτερότητα. 

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα: 22413 64928 (Εύα Αποστολίδου), 
22413 60566 (Ρούσσου Τάνια) και 22413 60572 (Τριανταφύλλου Σουζάνα).

Πρόγραμμα
κοινωφελούς
εργασίας

Ξεκίνησαν τη Μεγάλη Δευτέρα, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωφελούς χαρα-
κτήρα σε δήμους, για 32.433 θέσεις πλήρους απασχόλησης για χρονικό διάστημα 
πέντε μηνών, όπως ανακοινώθηκε από τον ΟΑΕΔ.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, εγγεγραμμέ-
νους στο μητρώο του ΟΑΕΔ ανέργους, ηλικίας 18 ετών και άνω, λήγει στις 12 το 
μεσημέριμ τη Δευτέρα 27/4/2015.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται με απλό τρόπο, αποκλειστικά μέσω του διαδι-
κτύου στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο 
«καταχώρισης ηλεκτρονικών αιτήσεων». Σύμφωνα με το περιεχόμενο της πρώτης 
δημόσιας πρόκλησης, δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων διαδικτυακά στο 
πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα 
μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ που ανήκουν σε τουλάχιστον μία από τις παρακάτω 
κατηγορίες:

1. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες 
δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών, ομοίως, είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. Εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενει-
ών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς.

3. Εγγεγραμμένοι ως μακροχρόνια άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ.
4. Άνεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμέ-

νοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, για την κάλυψη θέσεων με βάση τα τυπικά προσόντα 
τους, όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα ΙΙ της δημόσιας πρόσκλησης.

5. Εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ άνω των 29 ετών.
Τέλος, για το παραπάνω πρόγραμμα προβλέπονται 12 θέσεις για το δήμο Αντιπά-

ρου και 29 θέσεις για το δήμο Πάρου.
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Πάσχα στον 
Πρόδρομο

O πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου, «Σκόπας ο 
Πάριος», δημοσιοποίησε στις 5 Απριλίου, το πρόγραμ-
μα Πασχαλινών εκδηλώσεων στο χωριό. Το πρόγραμ-
μα από σήμερα, έχει ως εξής:

ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
10.00 π.μ. Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών (στολι-

σμός του Επιταφίου)
12.00 π.μ. Εσπερινός της Αποκαθήλωσης και μοι-

ράσματα στον προαύλιο χώρο της εκκλησίας
8.30 μ.μ. Ακολουθία του Επιταφίου Θρήνου 
10.00 μ.μ. Εξοδος του Επιταφίου και αναπαρα-

στάσεις των Παθών του Κυρίου.
ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 
8.00 π.μ. Θεία λειτουργία
11.00 μ.μ Ακολουθία της Ανάστασης και Αναστάσιμη 

Θεία λειτουργία.
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
6.00 μ.μ Ο εσπερινός της Αγάπης, περιφορά της 

Ανάστασης και αναβίωση του εθίμου «κάψιμο του Ιoύ-
δα».

Πρόγραμμα 
αλιείας

Από το Τμήμα Αλιείας της διεύθυνσης αγροτικής 
οικονομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοι-
νώθηκε ότι σύμφωνα με την 3η πρόσκληση της ει-
δικής υπηρεσίας εφαρμογής δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 
και ΘΑΛΑΣΣΑΣ του υπουργείου παραγωγικής ανασυ-
γκρότησης, περιβάλλοντος και ενέργειας «για υποβο-
λή αιτήσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας 
2007-2013 του Άξονα Προτεραιότητας 1 - Μέτρα για 
την προσαρμογή του Αλιευτικού Στόλου» Μέτρο 1.1 
«Μόνιμη Παύση Αλιευτικών Δραστηριοτήτων» γίνο-
νται δεκτές αιτήσεις.

Οι αιτήσεις αφορούν ενδιαφερόμενους πλοιοκτήτες 
τουλάχιστον ενός έτους των επαγγελματικών αλιευτι-
κών σκαφών ηλικίας άνω των δέκα ετών ή νόμιμους 
κληρονόμους αυτών, όπως καθορίζονται από την εθνι-

κή νομοθεσία, που διαθέτουν στην άδεια τους ως κύ-
ριο ή δευτερεύων αλιευτικό εργαλείο «δίχτυ τράτας 
βυθού» (ΟΤΒ) μηχανότρατα, ως εξής:

- Επανεκδήλωση ενδιαφέροντος από ενδιαφερό-
μενους που είχαν υποβάλει αιτήσεις στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης 123/29.12.2010 και των τροποποιήσε-
ων αυτής, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
2007- 2013 και δεν εντάχθηκαν λόγω έλλειψης πι-
στώσεων. Οι αιτήσεις επανεκδήλωσης ενδιαφέροντος 
πρέπει να υποβληθούν στην Υπηρεσία μας μέχρι και 
19-04-2015 προκειμένου να διαβιβαστούν στην Ειδι-
κή Υπηρεσία Εφαρμογής Δράσεων Ε.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ και 
ΘΑΛΑΣΣΑΣ.

- Από 20-4-2015 μέχρι και 19-05-2015 θα υποβάλ-
λονται στην Υπηρεσία μας νέες αιτήσεις. 

Για τις προϋποθέσεις, τα κριτήρια και τον καθορισμό 
των δικαιολογητικών και για οποιαδήποτε επιπλέον 
πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύ-
νονται στο Τμήμα Αλιείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικο-
νομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, (Ρόδος) στο 
τηλέφωνο 22413 64884.

Ευχαριστήρια 
επιστολή

Το Διοικητικό Συμβούλιο του «ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΦΙΛΩΝ 
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ - ΠΑΛΑΙΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑΣ ΠΑΡΟΥ», ευχαριστεί θερμά τους εθελοντές, 
τους συμπολίτες μας και τους χορηγούς που αναφέρο-
νται παρακάτω, οι οποίοι με το αμέριστο ενδιαφέρον, 
τη συνεχή υποστήριξη, την ευγενική προσφορά και τις 
δωρεές τους, συνέβαλαν στην επιτυχία των διαφόρων 
εκδηλώσεων του συλλόγου. 

Τέτοιες προσφορές από την πλευρά των συμπολι-
τών μας και των επιχειρήσεων της Πάρου είναι ιδιαί-
τερα τιμητικές και αποτελούν πάντα «οξυγόνο» για τον 
σύλλογο και το νησί μας. Η παρούσα επιστολή αποτε-
λεί ελάχιστη ένδειξη εκτίμησης έναντι της αξιόλογης 
και αξιέπαινης πράξης σας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ…
ΡΟΥΣΣΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΠΑΤΕΛΗ ΑΓΓΕΛΟ, ΚΑΠΟΥΤΣΟ 

ΓΕΩΡΓΙΟ, ΚΑΛΑΚΩΝΑ ΜΗΝΑ, ΠΑΝΤΕΛΑΙΟ ΠΕΤΡΟ, 
ΠΕΡΑΝΤΙΝΟ ΙΩΑΝΝΗ, ΜΠΑΡΜΠΑΡΗ ΣΤΑΥΡΟ, ΖΟΥ-
ΜΗ ΙΩΑΝΝΗ, ΚΙΡΜΠΑ - ΒΡΑΧΝΑ, ΓΕΩΡΓΙΟ ΡΑΓΚΟΥ-
ΣΗ & ΥΙΟΙ Α.Ε, ΣΤΥΛΙΑΝΟ ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ Α.Ε., ΡΑΓΚΟΥ-
ΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ, ΧΑΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΣΚΑΝΔΑΛΗ Α.Ε., 
ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΠΑΡΟΥ.

Ευχόμαστε ολόψυχα στους συμπολίτες μας και 
στους απανταχού Παρίους, το Άγιο Φως της Ανάστα-
σης του Χριστού, να ξαναζωντανέψει την ελπίδα σε 
όλους μας.

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ
ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Συγχαρητήρια 

Κ. Μπιζά
Το φιλοπρόοδο Γυμνάσιο Αρχιλόχου, απέσπασε 

πρώτο βραβείο –μεταξύ των Γυμνασίων της χώρας 
μας- για τη δημιουργία ενός βίντεο μνήμης για την 
Κύπρο. Ο Έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, γι’ αυτή την 
επιτυχία, έστειλε την παρακάτω επιστολή:

«Αξιότιμη κ. Μοσχούλα Μαρμαρά,
Διευθύντρια Γυμνασίου Αρχιλόχου
Σας εκφράζω τα ολόθερμα συγχαρητήρια της Πε-

ριφερειακής Ενότητας Πάρου για τη διάκριση του 
Γυμνασίου Αρχιλόχου Πάρου να κερδίσει το Α’ Βρα-
βείο σποτ, ανάμεσα στα Γυμνάσια της Ελλάδας που 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα: «Κύπρος: 1974 - 2014. 
Δεν ξεχνώ, Διεκδικώ, Δημιουργώ», με τίτλο: «ΔΕΝ 
ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΑΣ».

Αξίζουν πολλές ευχές σε όλους τους συμμετέχο-
ντες μαθητές αλλά και στην εκπαιδευτικό κ. Μπέτη 
Μπιζά που είχε την επιμέλεια του σποτ.

Προσπάθειες και διακρίσεις όπως την παραπά-
νω, μας κάνουν εθνικά υπερήφανους, μας χαρίζουν 
ελπίδα και προοπτική, διότι η νέα γενιά του τόπου 
μας τολμάει, αγωνίζεται και διεκδικεί τη δικαιοσύνη, 

την αλληλεγγύη και την ελευθερία όλων των λαών. 
Έχουμε ιστορική ευθύνη να μην ξεχάσουμε και να μη 
διαγράψουμε από την μνήμη μας τους αγωνιστές Έλ-
ληνες και Κυπρίους που συμμετείχαν στον απελευθε-
ρωτικό αγώνα της Κύπρου μας.

Ο αγώνας των Κυπρίων συνεχίζεται. Η Ελλάδα έχει 
υποχρέωση και καθήκον να στηρίζει αποφασιστικά σε 
όλους τους διεθνείς οργανισμούς τα δίκαια αιτήματα 
των αδελφών Κυπρίων».

Ευχαριστίες 
Δήμου 
Αντιπάρου

Ο δήμος Αντιπάρου με δημόσια ανακοίνωσή του ευ-
χαρίστησε την εταιρεία «smile». Η ανακοίνωση έχει ως 
εξής:

«Ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο Αντιπάρου 
θα ήθελε να σας ευχαριστήσει θερμά για την δωρεάν 
προσφορά σελιδοποίησης και εκτύπωσης του Σχεδί-
ου Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου Αντιπάρου.

Η εθελοντική αυτή προσφορά σας είναι πολύ ση-
μαντική στους δύσκολους αυτούς καιρούς που ζούμε 
και παράλληλα συμβάλλει στην εξοικονόμηση πόρων 
για το Δήμο μας».



Αγ. Ελένη, Παροικία | τ: 22840 28025 & 53555 | e: info@smileweb.gr

www . d o u n a i - l a v e i n . g r

Η επιχείρησή σου αξίζει
 µια µικρή επένδυση,

για την προβολή της στο

                                             ...

...χιλιάδες µάτια
βλέπουν καθηµερινά
τη διαφήµισή σου,

έντυπα & διαδικτυακά
και έτσι η προβολή σου 

αναπτύσεται...

...κάθε φορά που
σε βρίσκουν στο

η µικρή επένδυσή σου
πιάνει τόπο

και σου επιστρέφεται.



Φωνή της Πάρου | Μ. Παρασκευή 10 Απριλίου 2015

Γκρίνιες
Έντονη δυσα-

ρέσκεια υπάρχει 
στους κατοίκους 
των Λευκών για 
διάφορα θέματα 
καθημερινότη-
τας.

Σύμφωνα με 
τις καταγγελίες 
κατοίκων, προς 
την εφημερίδα 
μας, ο δρόμος 
προς το χωριό, 
από το Απάτι μέ-
χρι του Δεσύλ-
λα, μένει σκοτει-
νός, αφού στο 
συγκεκρ ιμένο 
σημείο ανάβουν 
όλα και όλα τρία φώτα. Ακόμα, από τις μεγάλες βρο-
χοπτώσεις του Οκτωβρίου 2014 έως σήμερα (η ύλη 
μας έκλεισε 7/4/2015) υπάρχουν πολλές κολώνες 
φωτισμού σβησμένες μέσα στις Λεύκες.

Σε ό,τι αφορά τα σκουπίδια που είχαν συσσωρευτεί 
σε κάδους πέριξ του χωριού, επί πολύ καιρό, υπήρξε 
πρόοδος, καθώς τη Μ. Τρίτη καθαρίστηκαν. (Για την 
πρότερη κατάσταση η Φ.τΠ. έχει πολλές φωτογραφίες 
που μας έστειλαν οι κάτοικοι. Η κατάσταση ήταν τρα-
γική και υπήρχαν γύρω από τους κάδους πεταγμένα 
από στρώματα έως οικιακές συσκευές. Δε θεωρούμε 
πως είναι ορθό η καθαριότητα στα συγκεκριμένα ση-
μεία να αφήνεται στη τύχη της για μεγάλο διάστημα 
και συγχρόνως –τυχαία- η καθαριότητα να γίνεται τη 
Μ. Τρίτη… Σημειώνουμε ακόμα πως για την παραβατι-
κότητα, όπως το πέταγμα συσκευών, στρωμάτων, κλα-
διών, κλπ, πέριξ ή μέσα στους κάδους απορριμμάτων, 
υπάρχει κανονισμός καθαριότητας…).

Επίσης, παράπονα εκφράζονται για την κατάσταση 
που επικρατεί στο Ράμνο, αφού ο δρόμος έχει πολλές 
λακκούβες. Σύμφωνα με κατοίκους του χωριού υπάρ-
χει μεγάλο πρόβλημα στο συγκεκριμένο σημείο και 
προφανώς χρειάζεται ανακαίνιση. Τέλος, στη γενική 
συνέλευση που είχε πραγματοποιηθεί στο χωριό πα-
ρουσία του κ. Κωβαίου, το θέμα της κατάστασης που 
επικρατεί στο Ράμνο, δε τέθηκε.

Ανήθικη 
πολιτική 
του τέως…

Βαριές εκφράσεις ακούστηκαν από τον Περιφερει-
άρχη Ν. Αιγαίου, κ. Γ. Χατζημάρκο, για τον τέως υπουρ-
γό ανάπτυξης κ. Κ. Σκρέκα, σχετικά με τη δραματική 
μείωση των κονδυλίων του προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων, στις τρεις νησιωτικές Περιφέρειες της 
χώρας.

Ο κ. Χατζημάρκος, χαρακτήρισε «βαριά ανήθι-
κη και σκληρά υπονομευτική» την απόφαση του 
τέως υπουργού ανάπτυξης, Κ. Σκρέκα, να υπογράψει 
τη μείωση των πιστώσεων του προγράμματος -μόνο 
για τις τρεις νησιωτικές Περιφέρειες- και να αυξήσει 
τα κονδύλια για τις υπόλοιπες και κυρίως για την 
εκλογική του Περιφέρεια, την τελευταία ημέρα 
παραμονής του στο υπουργείο. 

Αποτέλεσμα της μείωσης των κονδυλίων ήταν, 15 
μέρες μετά την απόφασή του, να σταματήσουν τα 
έργα που συγχρηματοδοτούνται από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων. 

Για το σοβαρότατο πρόβλημα που έχει ανακύψει έχει 
ενημερωθεί ο νέος υπουργός ανάπτυξης, κ. Σταθάκης, 
ο οποίος έχει δώσει την διαβεβαίωση ότι μέχρι τον 
Ιούνιο θα έχει βρεθεί τρόπος συνέχισης των έργων του 
ΠΔΕ, ενώ αρχές Ιουνίου θα τροποποιηθεί η απόφαση 
Σκρέκα για την κατανομή των ορίων των πιστώσεων.
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Μέτρα για 
το Πάσχα

Ενόψει της εορταστικής περιόδου του Πάσχα, το 
αρχηγείο Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυ-
λακής εξέδωσε οδηγίες προς τις λιμενικές αρχές για 
εντατικοποίηση των διενεργούμενων ελέγχων στους 
χώρους ευθύνης τους, λόγω της αναμενόμενης αυξη-
μένης διακίνησης επιβατών προς τα νησιά μας. 

Ειδικότερα, με βασικό γνώμονα την εξασφάλιση της 
ομαλής, απρόσκοπτης και ασφαλούς διακίνησης επι-
βατών και οχημάτων από τους λιμένες της ηπειρω-
τικής χώρας προς τα νησιά μας, μέσω των σχετικών 
οδηγιών, δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στους  παρακάτω 
τομείς:

α) ασφάλειας, ενδιαίτησης, υγιεινής και προστασίας 
θαλασσίου περιβάλλοντος των δρομολογημένων Ε/Γ-
Ο/Γ πλοίων,

β) αστυνόμευσης, τάξης και τροχονομίας για την 
ομαλή διακίνηση επιβατών, οχημάτων, αγαθών,

γ) αγορανομίας και παραεμπορίου για την πάταξη 
φαινομένων αισχροκέρδειας και διαφυγής δασμών, 
καθώς και ελέγχου για την εφαρμογή της νομοθεσίας 
περί απαγόρευσης του καπνισμάτος.

Οι ως άνω έλεγχοι διενεργούνται καθημερινά, τόσο 
στους αφετήριους λιμένες, όσο και εν πλω από τις 
κατά τόπους λιμενικές αρχές και από κλιμάκια στελε-
χών αρμοδίων υπηρεσιών Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. που έχουν 
συγκροτηθεί για το σκοπό αυτό.

Επιμόρφωση
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-

ρου, συνεχίζει τη συλλογή αιτήσεων για σεμινάρια επι-
μόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα 
άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας στην Β’ και 
Γ’ κατηγορία, καθημερινά στο γραφείο του συλλόγου, 
που βρίσκεται στον Περιφε8ρειακό Παροικιάς, απένα-
ντι από την Δ.Ε.Η. 

Συγκεκριμένα,
Σεμινάρια «Επιμόρφωση εργοδοτών και ερ-

γαζομένων», διάρκειας 35 ωρών, για επιχειρήσεις 
οι οποίες υπάγονται στη Β’ κατηγορία (επιχειρήσεις 
επισκευής και συντήρησης μεταφορικών μέσων, πρα-
τήρια υγρών και αέριων καυσίμων, επιχειρήσεις τρο-
φίμων και ποτών, επιχειρήσεις κατασκευής παντός εί-
δους από ξύλο, επιχειρήσεις κατασκευής και επισκευής 
παντός είδους από μέταλλο, επιχειρήσεις παραγωγής 
κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατεργασίας δερμάτων 

και γουναρικών και κατασκευής παντός είδους από 
ύφασμα, δέρμα και γούνα, οικοδομικά και άλλα πα-
ρόμοια τεχνικά επαγγέλματα, όλες οι υπόλοιπες επι-
χειρήσεις όπως εκτυπώσεις, εκδόσεις, τοποθετήσεις 
υαλοπινάκων, κλιματιστικών κλπ) κοστίζουν 110 ευρώ 
για τα μέλη του συλλόγου και 130 ευρώ για τις  μη 
εγγεγραμμένες επιχειρήσεις.

Επίσης για τα
Σεμινάρια «Επιμόρφωση εργοδοτών», διάρ-

κειας 10 ωρών, για επιχειρήσεις οι οποίες υπάγονται 
στην Γ’ κατηγορία (επιχειρήσεις γεωργικές, κτηνοτρο-
φικές, εμπορικές, εστιατόρια, επικοινωνίες, μεταφορές, 
αποθηκεύσεις, τράπεζες και λοιπά οικονομικά ιδρύμα-
τα, ασφάλειες, διεκπεραιώσεις υποθέσεων, ενοικιά-
σεις κινητών και ακινήτων, διοικητικές και οικονομικές 
υπηρεσίες όλων των κλάδων της οικονομικής δραστη-
ριότητας) κοστίζει 50 ευρώ για τα μέλη του συλλόγου 
και 70 ευρώ για τις  μη εγγεγραμμένες επιχειρήσεις.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία η γραμ-
ματειακή υποστήριξη του συλλόγου είναι στη διάθεση 
σας, στο 22840 22262 ώρες: 09.00 – 15.00.

Πλοία που 
αγαπήσαμε

Ένα εξαιρετικό αφιέρωμα παρουσίασε η ιστοσελίδα 
news247, σχετικά με τα πλοία που για χρόνια εξυπη-
ρετούσαν τα νησιά μας και 
πλέον βρίσκονται σε άλλους 
προορισμούς.

Μεταξύ των πλοίων εί-
ναι και πολλά που έκαναν 
ταξίδια στις Κυκλάδες, με 
πρώτο και καλύτερο βέβαια 
το αγαπημένο «Blue Star 
Ithaki», που κατασκευά-
στηκε το 2000 στη Ν. Κορέα 
από την «Strintzis Lines», 
και κέρδισε την εμπιστοσύ-
νη όλων για την πολυτέλεια 
και την ταχύτητά του. Ήταν 
το πρώτο πλοίο, εκτός των 
ταχύπλοων, που συντόμευ-
σαν την ώρα από Πειραιά 
για Πάρο. Για όλους όσοι 
θυμούνται αρχικά το «Ιθάκη», εκτελούσε το δρομολό-
γιο από Πάρο για Πειραιά σε 3 ώρες και 50 λεπτά 
περίπου.

Σήμερα το πλοίο βρίσκεται στο Χάλιφαξ του Κανα-

δά, με προσωρινό όνομα «Canada 2014». Συνδέει τα 
λιμάνια του Saint John, του New Brunswick και του 
Digby στη Nova Scotia. Αυτό τον καιρό διενεργείται 
καμπάνια από τη ναυτιλιακή εταιρεία του για να βρεθεί 
το νέο του όνομα.

Το «Δαίδαλος», που συνέδεε την Πάρο με το λι-
μάνι της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου, μετονομά-
στηκε πλέον σε «Claudia Prima» και σήμερα συνδέει 

το Μπάρι με το Δυρράχιο. 
Το «Highspeed 

1», ονομάζεται πλέον 
«Orange 2», και είναι στη 
γραμμή Κορέας – Ιαπω-
νίας. Το «Highspeed 
2», διασχίζει καθημερινά 
τα στενά του Γιβραλτάρ 
συνδέοντας την Ταρίφα 
Ισπανίας με την Ταγγέρη 
στο Μαρόκο, ως «Detroit 
Jet», ενώ στην Ταγγέρη 
βρίσκεται αγκυροβολη-
μένο το «Boraq», πρώην 
«Highspeed 3».Τέλος, 
πλοία της καρδιάς μας, 
όπως το θρυλικό «Δημη-
τρούλα», η μόνιμα αρ-

γοπορημένη «Μιλένα», το ακούνητο με κάθε καιρό 
«Ρομίλντα», το εντυπωσιακό «Ελ Γκρέκο», κλπ. 
δεν υπάρχουν πια… Πήραν το ρόλο που έχουν όλα τα 
παλιά πλοία. Διαλύθηκαν και πουλήθηκαν για παλιο-
σίδερα…

δρόμος Ράμνου
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Η ΕΠΑΨΥ
για την υγεία

«Θα θέλαμε να εκφράσουμε τη συμπαράσταση μας στους κατοίκους της Πά-
ρου για τα προβλήματα που υπάρχουν στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας και την 
έμπρακτη υποστήριξη μας στον αγώνα σας.

Καθώς και η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του 
δικτύου φορέων υγείας του νησιού, έχοντας κατά διαστήματα επίσης αντιμετωπίσει 
σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της, κατανοούμε τις δυσκολίες και αγωνιζόμα-
στε μαζί σας προκειμένου να μην καταρρεύσει, αλλά να αναβαθμιστεί η λειτουργία 
του Κέντρου Υγείας Πάρου».

Ξεφάντωμα
Τη Δευτέρα του Πάσχα από τις 12 το μεσημέρι έως τις 3 το απόγευμα, στο αλ-

σύλλιο της Παναγίας Εκατονταπυλιανής, θα πραγματοποιηθεί το «2ο Πασχαλινό 
Ξεφάντωμα».

Πρόκειται για μια γιορτή γεμάτη δράση και Πασχαλινά παιχνίδια για μικρά και 
μεγάλα παιδιά.

Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει υπαίθρια Πασχαλινά παιχνίδια, αυγοδρομίες, 
δράσεις για παιδιά, Πασχαλινές δημιουργίες, Πασχαλινό εικαστικό εργαστήρι, τσου-
γκρίσματα., πρωτάθλημα τσουγκρίσματος Πασχαλινών αυγών και ακόμα, Πασχαλι-
νό κυνήγι κρυμμένων αυγών. Τα παιδιά θα πρέπει να βρουν τα κρυμμένα στο ύπαι-
θρο αυγά τα οποία κρατούν ή διακοσμούν στο εργαστήρι διακόσμησης πασχαλινών 
αυγών.

Την εκδήλωση διοργανώνει η «Ευζωία Wellness Activities», με την υποστήριξη 
της ΚΔΕΠΑΠ, της δημοτικής κοινότητας Παροικιάς, του προσκυνήματος Παναγίας 
Εκατονταπυλιανής, του συλλόγου «Αντίπαρος εν πλω», κ.α. Ευγενικοί χορηγοί της 
εκδήλωσης είναι επιχειρήσεις του νησιού μας.

Παραίτηση Λίλας
Η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Νοτίου 

Αιγαίου, κ. Λίλα Καφαντάρη, παραιτήθηκε από σύμ-
βουλος της Περιφέρειάς μας, καθώς κομματικές της 
υποχρεώσεις δεν της επιτρέπουν την απρόσκοπτη 
παρουσία της στις υποχρεώσεις της.

Η επιστολή παραίτησης της κ. Καφαντάρη, έχει ως 
εξής:

«Κύριε Πρόεδρε, κύριε Περιφερειάρχη, κύριοι 
Σύμβουλοι.

Μετά από πέντε περίπου χρόνια παρουσίας μου 
και δράσης στο Π.Σ.Ν.Α. αλλά και έξω απ’ αυτό, 
είμαι υποχρεωμένη να παραιτηθώ από μέλος του 
Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η όξυνση των προβλημάτων του κλάδου μου, 
των Ελλήνων Ηθοποιών, και η ευθύνη μου, ως 
εκλεγμένης στο Δ.Σ. του Σωματείου επί κεφαλής 
της παράταξης, που πρόσκειται στις δυνάμεις του 
ΠΑΜΕ, επιβάλλουν τη καθημερινή μου παρουσία και δράση πλάι στους συναδέλ-
φους και συναγωνιστές. Αισθάνομαι την ανάγκη ιδιαίτερα να απευθυνθώ στα μέλη 
του προηγούμενου, όπως και του σημερινού Περιφερειακού Συμβουλίου που ανε-
ξάρτητα των πολιτικών διαφορών μας, υπήρξε μεταξύ μας αλληλοσεβασμός και 
καλή προσωπική επαφή.

Ακόμα θα ήθελα να απευθυνθώ σε φορείς και γενικότερα στους κατοίκους των 
νησιών ευχαριστώντας για τη συνεργασία και τη στήριξή τους στον αγώνα που 
έδωσα απ την πλευρά μου μαζί με τους άλλους συμβούλους του ΚΚΕ εκλεγμένους 
με τη Λαϊκή Συσπείρωση, για τα τεράστια προβλήματα των νησιών μας. Ομολογώ 
ότι αυτά τα χρόνια θα τα κρατήσω στην καρδιά μου ως χρόνια δημιουργικά και 
αγωνιστικά σε τόπους φιλόξενους και πανέμορφους με κάθε καιρό και με όποιες 
δυσκολίες. Με ανθρώπους που με αγκάλιασαν γενναιόδωρα και μου έμαθαν πολλά 
όπως και οι ίδιοι οι αγώνες μας. 

Ένα είναι σίγουρο. Ότι θα συνεχίσω να σκέφτομαι τα νησιά μας με όλα αυτά που 
σημαίνουν πια για μένα. Εύχομαι καλή συνέχεια σε όλους».

Τέλος, τη θέση της αναμένεται να καταλάβει ο Δωδεκανήσιος Λουκάς Κωτσαδάμ, 
που ήταν υποψήφιος για τη θέση του χωρικού αντιπεριφερειάρχη

Νέα από το «Φοίνικα»
Η κοινωνική λέσχη «Φοίνικας», που δραστηριοποιείται σε θέματα ψυχικής υγείας, 

ευχαρίστησε με ανακοίνωσή του το διοικητικό συμβούλιο του πολιτιστικού συλλό-
γου «Αρχίλοχος», για την αμέριστη συμπαράσταση και αρωγή του και συγκεκριμένα 
για τη φιλοξενία τόσο στο Χριστουγεννιάτικο παζάρι όσο και στην ημερίδα που 
πραγματοποιήθηκε στις 14/2/2015 με θέμα «Αλληλεγγύη και αυτοβοήθεια».

Επίσης, τα μέλη της κοινωνικής λέσχης «Φοίνικας», δημοσιοποίησαν και το παρα-
κάτω δελτίο τύπου:

«Την Παρασκευή και το Σάββατο 20 και 21 Μαρτίου 2015 λάβαμε μέρος ως ομι-
λητές στις ημερίδες που πραγματοποιήθηκαν στην Τήνο και την Άνδρο αντίστοιχα 
με θέμα «Αλληλεγγύη και Αυτοβοήθεια: απαντήσεις στην κρίση και την κοινωνική 
οδύνη»

Προσπαθήσαμε να δώσουμε το δικό μας στίγμα ως Κοινωνική Λέσχη «Φοίνικας» 
αναφορικά με την κατάθλιψη. Αναφερθήκαμε σε προσωπικές μας εμπειρίες και 
περάσαμε τα δικά μας μηνύματα σχετικά με την αυτοβοήθεια, το στίγμα και την 
κατάθλιψη.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους διοργανωτές των ημερίδων που μας έδω-
σαν την ευκαιρία να ακουστεί και η δικιά μας φωνή. Ευχαριστούμε επίσης το Δήμο 
Πάρου για τη χορηγία των εισιτηρίων, καθώς και τους επαγγελματίες των κινητών 
μονάδων της ΕΠΑΨΥ Τήνου και Άνδρου για την άψογη φιλοξενία και ζεστασιά που 
μας παρείχαν».

Τέλος, τα μέλη της κοινωνικής λέσχης, «Φοίνικας», ενημερώνουν ότι σε περίπτωση 
επιθυμίας επικοινωνίας, το τηλέφωνό τους είναι: 6972 105257.
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Υγεία
Το Ιατρικό Αθηνών στην Πάρο!

Εξαιρετικές ειδήσεις υπάρχουν σε ό.τι αφορά τον τομέα της υγείας στον ιδιωτικό 
τομέα, καθώς ο μεγαλύτερος πάροχος (Ιατρικό Αθηνών), σ’ αυτό τον τομέα της 
χώρας μας, συνεργάζεται πλέον με το πολυιατρείο «διάγνωση», που εδρεύει στην 
Πάρο.

Συγκεκριμένα, ένα από τα χρόνια προβλήματα που αντιμετωπίζει η νησιωτική Ελ-
λάδα είναι η ανεπαρκής, υγειονομική περίθαλψη, που ταλαιπωρεί τόσο τους μόνι-
μους κατοίκους όσο και τους χιλιάδες τουρίστες που την επιλέγουν ως προορισμό 
των καλοκαιρινών τους 
διακοπών. Αποτελεί δε 
δυσεπίλυτο θέμα για τους 
φορείς της τοπικής αυ-
τοδιοίκησης, ιδιαίτερα σε 
αυτές τις εποχές της οικο-
νομικής κρίσης. Σ’ αυτό το 
πρόβλημα και ειδικότερα 
για τους ανθρώπους στην 
Πάρο και την Αντίπαρο, τη 
λύση δίνει με πρωτοβου-
λίες και κινήσεις ο ιδιωτι-
κός τομέας της υγείας. 

Η πρόσφατη ανακοίνω-
ση της συνεργασίας του 
σύγχρονου πολυϊατρείου 
«διάγνωση» Πάρου με τον 
Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, 
το μεγαλύτερο ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, έρχεται να προ-
σφέρει ένα ποιοτικό άλμα στον τομέα της παροχής υπηρεσιών υγείας κατοίκων. Το 
πολυϊατρείο «διάγνωση» Πάρου, που λειτουργεί τον τελευταίο χρόνο στη Νάουσα 
της Πάρου, αποτελεί μια πρότυπη μονάδα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με ια-
τρικό εξοπλισμό υψηλής και σύγχρονης τεχνολογίας και επιστημονικά καταρτισμένο 
προσωπικό. 

Το Ιατρικό Αθηνών
Ο Όμιλος Ιατρικού Αθηνών, με συνεχείς επενδύσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και 

στο εξωτερικό, είναι σήμερα η μεγαλύτερη και πιο αξιόπιστη μονάδα παροχής δι-
αγνωστικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, 
εφάμιλλη αυτών της Δυτικής Ευρώπης και των ΗΠΑ. 

Στην Ελλάδα, ο Όμιλος διαθέτει 8 υπερσύγχρονες νοσηλευτικές μονά-
δες, με συνολικά 1200 κλίνες, ένα δίκτυο από 2800 έγκριτους ιατρούς 

και 3000 εργαζόμε-
νους πλήρους απα-
σχόλησης. Αποτελεί το 
πλέον αναγνωρίσιμο όνο-
μα στον κλάδο των υπη-
ρεσιών υγείας και χαρα-
κτηρίζεται για την υψηλή 
ποιότητα των υπηρεσιών 
που παρέχει και την προ-
σήλωσή του στο κοινωνι-
κό έργο που επιτελεί.

Στοχεύοντας στην πλή-
ρη κάλυψη περίθαλψης 
των μόνιμων κατοίκων, 
επισκεπτών αλλά και ιδιο-
κτητών θερινής κατοικίας, 
η σημαντική αυτή συνερ-
γασία έχει ως πρωταρχικό 
στόχο την παροχή υψη-

λών προδιαγραφών υπηρεσιών υγείας. 
Αναλυτικότερα, το άριστα εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ιατρικό δυναμικό του 

Ομίλου Ιατρικού Αθηνών, θα ενισχύσει με συγκεκριμένες ειδικότητες τη 
στελέχωση του πολυϊατρείου «διάγνωση» Πάρου και θα προσφέρει τις 
υπηρεσίες του στους ασθενείς του. Για οποιαδήποτε ανάγκη νοσηλείας, ο Όμι-
λος θα βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε να παρέχει ολοκληρωμένη κάλυψη σε 

Η πρόσφατη ανακοίνωση της συνεργασίας 
του σύγχρονου πολυϊατρείου «διάγνωση» 
Πάρου με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, το 
μεγαλύτερο ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών 

υγείας στην Ελλάδα, έρχεται να προσφέρει 
ένα ποιοτικό άλμα στον τομέα της παροχής 

υπηρεσιών υγείας κατοίκων. 

ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΣΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ!!!
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κάθε περίπτωση. 
Επιπρόσθετα, στην ήδη υπάρχουσα κάρτα προνομίων της «διάγνωση» θα προστε-

θούν επιπλέον ειδικές τιμές και προσφορές δευτεροβάθμιας φροντίδας, για τους 
μόνιμους κατοίκους των νησιών σε περίπτωση που αυτοί θα νοσηλευθούν στο Ια-
τρικό Αθηνών. Τέλος, η συνεργασία των δυο θα επεκταθεί και σε θέματα επιστημο-
νικά, διοικητικά και λειτουργικά. 

Η συνεργασία αυτή αποτελεί συμμαχία υψίστης σημασίας καθώς δημιουργεί ένα 
νέο πλαίσιο διαμόρφωσης για την πρωτοβάθμια υγεία, που δίνει τη δυνατότητα 
στους Παριανούς και Αντιπαριώτες να απολαμβάνουν ακόμα ποιοτικότερες υπηρε-
σίες υγείας εφάμιλλες των μεγαλύτερων νοσοκομείων του κόσμου, αναβαθμίζοντας 
σημαντικά την ποιότητα ζωής τους. Παράλληλα, η Πάρος και Αντίπαρος μετατρέ-
πονται σε μερικούς από τους πιο ασφαλείς σε θέματα αντιμετώπισης ιατρικών πε-
ριστατικών προορισμούς της νησιώτικης Ελλάδας. Μια νέα παράμετρος που είναι 
ικανή να οδηγήσει σε αύξηση της τουριστικής κίνησης αλλά και να προσελκύσει 
νέους μόνιμους κατοίκους στα νησιά. 

Κλιμάκιο στελεχών του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών αποτελούμενο από τον κ. Νίκο 
Μόσχο, διευθυντή επιχειρησιακής ανάπτυξης του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών και τον 
κ. Απόστολο Οικονόμου, υπεύθυνο οργάνωσης και συντονισμού Projects Ομίλου 
Ιατρικού Αθηνών, τον πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο του πολυιατρείου «διά-
γνωση» Πάρου κ. Αποστόλη Σταυρακάκη, πραγματοποίησαν μια σειρά συναντήσεων 
με στόχο να ανταλλάξουν απόψεις και προτάσεις με τους θεσμούς και φορείς των 

νησιών. 
Πιο συγκεκριμένα, συναντήθηκαν με τον Έπαρχο Πάρου κ. Κώστα Μπιζά, το Δή-

μαρχο Πάρου κ. Μάρκο Κωβαίο, το Δήμαρχο Αντιπάρου κ. Αναστάσιο Φαρούπο, 
τουριστικούς πράκτορες, εκπροσώπους Συλλόγων Ξενοδοχείων και Ενοικιαζόμε-
νων καταλυμάτων, καθώς και με τον Εμποροεπαγγελματικό Σύλλογο Πάρου - Αντί-
παρου. 

«Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί μια νέα πραγματικά εποχή για την ποιότητα 
ζωής των μόνιμων κατοίκων των νησιών μας» δήλωσαν εκπρόσωποι των φορέων 
και συμπλήρωσαν: «Η υγεία είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που οδη-
γούν τους κατοίκους στην εγκατάλειψη των νησιών ενώ όσοι μένουν πίσω ζουν 
διαρκώς με την αγωνία να μην ασθενήσουν οι ίδιοι ή τα παιδιά τους. Η είσοδος του 
Ομίλου Ιατρικού Αθηνών στην καθημερινότητα των Παριανών και Αντιπαριωτών, 
εξασφαλίζει σιγουριά, ασφάλεια και ποιοτική παροχή ιατρικών υπηρεσιών».

Τέλος, ο κ. Νίκος Μόσχος, διευθυντή επιχειρησιακής ανάπτυξης του Ομίλου 
Ιατρικού Αθηνών, δήλωσε: «Ο αναπτυξιακός σχεδιασμός του Ομίλου Ιατρικού Αθη-
νών διέπεται από τις βασικές αρχές που εστιάζουν στο ήθος, στη συνέπεια, στο 
σεβασμό στον άνθρωπο και στην προσφορά στη κοινωνία. Και η νέα αυτή συνερ-
γασία με την «διάγνωση» Πάρου ανταποκρίνεται πλήρως σε αυτές. 

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που μας δίνεται η ευκαιρία να μοιραστούμε την 
εμπειρία μας και τη γνώση μας με τους κατοίκους της Πάρου και Αντίπαρου, μόνι-
μους ή περιστασιακούς».
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Χρυσοχοΐδη 
έργον…

Στο νησί μας όλοι σχεδόν είμαστε σίγουροι πως 
κάποια στιγμή με τον ένα ή άλλο τρόπο θα λειτουρ-
γήσει το νέο αεροδρόμιο Πάρου. Και όταν γράφου-
με με τον ένα ή άλλο τρόπο, δεν εννοούμε σαφώς 
τους ερασιτεχνισμούς που επικοινωνεί δεξιά και 
αριστερά η δημοτική πλειοψηφία, αλλά εννοούμε 
τις σωστές προδιαγραφές που απαιτούνται για τη 
λειτουργία ενός σύγχρονου αεροδρομίου. 

Ο κύριος λόγος που μας κάνει να πιστεύουμε τα 
παραπάνω είναι ότι δεν είναι δυνατόν η πολιτεία να 
έχει δαπανήσει ένα κάρο λεφτά σε απαλλοτριώσεις 
και διάδρομο απο-προσγειώσεων και στο τέλος, 
αυτά να πάνε «υπέρ πίστεως και πατρίδος», και να 
μείνει ένα έργο ορφανός στο πουθενά. Αυτό λέει η 
κοινή λογική.

Ακόμα, δίχως καμία υπερβολή όλα τα μεγάλα 
έργα που γίνονται στη χώρα μας βγαίνουν εκτός 
χρονοδιαγράμματος και υλοποιούνται με μεγάλη 
καθυστέρηση. Εξαίρεση αποτελούν τα έργα που 
κατασκευάστηκαν την περίοδο πριν τους Ολυμπια-
κούς αγώνες των Αθηνών, όταν έγινε και το μεγάλο 
φαγοπότι των νταβατζήδων καναλαρχών και εργο-
λάβων της πατρίδας μας, ελέω Σημίτη…

Με το σκεπτικό λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν σε 
εποχή μνημονίου να μείνει ένα έργο ορφανό, όπως 
αυτό του νέου αεροδρομίου Πάρου, ξεκινήσαμε 
μία έρευνα σχετικά με άλλα παρόμοια έργα στη 
χώρα μας. Αίφνης διαπιστώσαμε πως παρόμοι-
ες «μαϊμουδιές» έχουν γίνει και αλλού στη χώρα 
μας και πως παρόμοια εξαπάτηση της κοινωνίας 
υπάρχει και στις καλύτερες οικογένειες... Η Ηλεία, 
τα τελευταία χρόνια είναι ο νούμερο ένας Νομός 
της χώρας, που έχει σημειώσει τη μεγαλύτερη 
τουριστική ανάπτυξη. Το παγκόσμιο brand name 
«Ολυμπία» (ανυπολόγιστης αξίας), με την ιστορία 
που έχει και το ενδιαφέρον των μουσείων και του 
Σταδίου της, έχει κυριολεκτικά «απογειώσει» τον 
τουρισμό, κυρίως με τη δημιουργία του νέου λιμα-
νιού στο Κατάκολο, το οποίο σε καθημερινή βάση 
υποδέχεται μεγάλα κρουαζιερόπλοια. Σύμφωνα με 
επίσημα στοιχεία, πέρσι στο Κατάκολο κατέφθασαν 
περί τους 600.000 τουρίστες, ενώ φέτος αναμέ-
νεται να προσεγγίσουν τους 700.000! Η Αρχαία 
Ολυμπία υποδέχεται περίπου 1,3 εκ. τουρίστες κατ’ 
έτος. Πολύ κοντά (30 χλμ), υπάρχει στο Επιτάλιο, 
ένα εγκαταλελειμμένος διάδρομος απο-προσγει-
ώσεων από τη δεκαετία του ’80. Το αεροδρόμιο 
χρησιμοποιείται από την αερολέσχη Πύργου πλέον 
και για στάθμευση πυροσβεστικών αεροσκαφών. 
Πολύ κοντά στην περιοχή υπάρχουν και τα αερο-
δρόμια Αράξου και Ανδραβίδας. Τα δύο τελευταία 
είναι στρατιωτικά. Και εκεί έχουν γίνει κατά καιρούς 
εγκαίνια μακέτας… για τη λειτουργία τους ως πο-
λιτικού χαρακτήρα αεροδρόμια. Τα δύο τελευταία 
είναι στρατιωτικά αεροδρόμια.

Σε επικοινωνία μας με δημοσιογράφους της 
Ηλείας ενημερωθήκαμε ότι λίγο πριν τις εκλογές 
έγιναν νέες εξαγγελίες στην περιοχή, για δημοπρά-
τηση έργων προϋπολογισμού 35 εκ. ευρώ και την 
ολοκλήρωση αυτών σε 35 μήνες. Από ποιον; Από 
τον κ. Μιχ. Χρυσοχοΐδη. Αν σας θυμίζει τίποτα αυτή 
η ιστορία και αυτό το όνομα, πολύ απλά χαμογελά-
στε… Καλή Ανάσταση!

Καταδίκη 
επίθεσης

Σχετικά με την επίθεση που δέχθηκε ο πρόεδρος της δημο-
τικής κοινότητας Νάουσας, κ. Γ. Μπαρμπαρίγος, το δημοτικό 
συμβούλιο Πάρου, σε συνεδρίασή του στις 6 Απριλίου 2015, 
αποφάσισε την έκδοση ψηφίσματος.

Σημειώνουμε ότι η απαράδεκτη λεκτική και σωματική επί-
θεση, που δέχτηκε από πολίτη, παρουσία μαρτύρων, ο πρόε-
δρος της Νάουσας, μέσα στο κοινοτικό κατάστημα, είχε ως 
αποτέλεσμα τον τραυματισμό του στη μέση μετά από πτώση. 
Ο λόγος της επίθεσης σύμφωνα με ανακοίνωση της δημοτι-
κής κοινότητας, «αφορούσε σε επαγγελματικό ανταγωνισμό 
συμπολιτών».

Το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, έχει ως 
εξής: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου θέλει να στείλει ένα 
ηχηρό μήνυμα προς όλους ότι δεν εκβιάζεται και δεν φοβά-
ται να εφαρμόσει τη νομοθεσία. Ο Δήμος μας σέβεται όλους 
τους πολίτες, τους αντιμετωπίζει με ισοτιμία και ισονομία και 
προάγει τις αρχές της δημοκρατίας».

Δημοτικό 
Συμβούλιο: 
Άκρως 
επικίνδυνο

Παρά το γεγονός ότι με την παράταξη «Πά-
ρος, τώρα στην πράξη», έχει εκλεγεί στενότατο 
συγγενικό μου πρόσωπο, αυτό δε θα μ’ εμπο-
δίσει να δημοσιοποιήσω κάποια συμπεράσματα 
για όσα παρακολουθώ εφτά μήνες τώρα.

Όταν έρχονται νέα πρόσωπα στην εξουσία, 
δίνεις κάποιο διάστημα ανοχής, μέχρι να κα-
τατοπιστούν και να μάθουν τη λειτουργία και 
τον κανονισμό ενός δημοτικού συμβουλίου. Ο 
θεσμός του Προέδρου του Δημοτικού Συμβου-
λίου είναι το κυριότερο και σοβαρότερο όργα-
νο διοίκησής του. Όντως έχει πάρα πολλή δου-
λειά, πολλές ώρες διαβάσματος και δεν πρέπει 
να σου ξεφεύγει τίποτα! Στην αρχή λοιπόν λες 
ότι είναι νωρίς ακόμα και με τον καιρό θα τα 
πάνε καλύτερα... 

Πόσο καιρό όμως να δίνεις ανοχή πια;;; Παρα-
κολουθώντας το τελευταίο δημοτικό συμβού-
λιο στις 6/4/2015, νιώθω ντροπή για το Προ-
εδρείο! Νιώθω ότι προσβάλλεται η νοημοσύνη 
μου ως ψηφοφόρου της συγκεκριμένης πα-
ράταξης κι ως πολίτη αυτού του νησιού! Εφτά 
μήνες δε φτάνουν για να λειτουργούν σωστά 
οι διαδικασίες;;; Οι μαθητές της Α’ Δημοτικού 
μέσα σε τρεις μήνες έχουν μάθει να διαβάζουν 
και να γράφουν. Εσείς πόσο καιρό θέλετε, για 
να μάθετε να ενημερώνετε σωστά τους συμ-
βούλους και να λαμβάνετε σωστές αποφάσεις; 
ΉΜΑΡΤΟΝ εμείς, κύριοι της πλειοψηφίας!

Επιπροσθέτως, ένας Δήμαρχος παράταξης 
του 65%, όπως καμαρωτά διατυμπανίζουν με-
ρικοί από τους συμβούλους της πλειοψηφίας, 
οφείλει να έχει το σθένος να βάζει τάξη στα 
του οίκου του και να συγκρούεται με όσα κι 
όσους είναι ενάντια στο συμφέρον του τόπου 
του!

Ο χρόνος περνά κύριοι κι οι δικαιολογίες 
τελειώνουν. Υπάρχουν πολλά σοβαρά προβλή-
ματα που ταλανίζουν όλη τη χώρα και οι λει-
τουργίες των Δήμων φαντάζουν Γολγοθάς. Τα 
χρήματα είναι ελάχιστα, η γραφειοκρατία τερά-
στια και οι ελλείψεις σε προσωπικό πάρα πολ-
λές. Αυτό δε σημαίνει όμως ότι σταματούμε να 
διεκδικούμε, είτε με κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, 
είτε με ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Υιοθετώντας την πολι-
τική του «πασαλείμματος», όπως πάει να γίνει 
με το αεροδρόμιο, «ανακουφίζουμε» το κράτος 
από τις υποχρεώσεις και τις δεσμεύσεις του. 

Το 65% του Παριανού λαού σας ψήφισε για 
να δώσετε μάχες στα φλέγοντα θέματα του 
τόπου κι όχι να «παίζετε» με καρναβάλια και 
Χριστουγεννιάτικα 
χωριά! Την ουσία 
της διακυβέρνησής 
σας για πόσο καιρό 
ακόμη  θα την ψά-
χνετε;; 

Όσοι δεν τη βρί-
σκετε ή δεν μπο-
ρείτε να τη βρείτε, 
ας παραιτηθείτε κι 
ας αναλάβουν όσοι 
καταλαβαίνουν τη 
σοβαρότητα των 
καιρών και δεν προ-
δίδουν την ψήφο 
των Παριανών!

Αγγελική Παυλάκη - Ρούσσου 
εκπαιδευτικός

Νέα αύξηση στα 
ποτά;

Καμπανάκι κινδύνου για τις επιπτώσεις στην αγορά εργα-
σίας και στην ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού τουριστικού 
προϊόντος κρούει το Συμβούλιο Παραγωγών και Εταιρειών 
Διακίνησης Αλκοολούχων Ποτών (Σ.Π.Ε.Δ.Α.Π.), το οποίο 
καλεί την κυβέρνηση να λάβει ξεκάθαρη θέση απέναντι στη 
φημολογούμενη εδώ και εβδομάδες επιβολή επιπρόσθετης 
φορολογίας στα αλκοολούχα ποτά. 

Το συμβούλιο εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και τη βα-
θιά αγωνία των μελών του στο φόντο αντικρουόμενων δη-
λώσεων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.

Επιπλέον, ζητεί από την κυβέρνηση να «δώσει τέλος στην 
αγωνία τη δική μας και των εργαζομένων στην ευρύτερη 
αλυσίδα αξίας του κλάδου, λαμβάνοντας αποφάσεις με οικο-
νομικούς και αναπτυξιακούς όρους, δηλαδή διορθώνοντας 
τις υπάρχουσες στρεβλώσεις, οι οποίες πράγματι θέτουν σε 
κίνδυνο τα έσοδα του κράτους, καθώς και αντιμετωπίζοντας 
το βασικό αίτιο διόγκωσης του λαθρεμπορίου με αποκλι-
μάκωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα αλκοολούχα 
ποτά, που ούτως ή άλλως σηκώνουν μέχρι τώρα όλο το φο-
ρολογικό βάρος». 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πολιτική υπερ-φορολόγησης 
είχε ως αποτέλεσμα τα αλκοολούχα ποτά να συνεισφέρουν 
το 80% των ειδικών φόρων για μόλις 19% της αλκοόλης η 
οποία καταναλώνεται στη χώρα μας, μέσω αυτής της κατη-
γορίας οινοπνευματωδών. Την ίδια ώρα, ωστόσο, εξαιτίας της 
ανισορροπίας στην αγορά και της συνεπακόλουθης έξαρσης 
του λαθρεμπορίου τα διαφυγόντα έσοδα από φόρους εκτινά-
χθηκαν. «Ευελπιστούμε η κυβέρνηση να μείνει προσηλωμένη 
στην επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, τη δημιουρ-
γία θέσεων εργασίας και την απελευθέρωση επενδύσεων, 
προσφέροντας, μεταξύ άλλων, ένα σταθερό και δίκαιο φο-
ρολογικό πλαίσιο, καθώς κατ’ αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει 
ελπίδα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και 
την ανακούφιση των βαρύτατα πληγέντων από την εξαετή 
οικονομική κρίση» αναφέρει σχετική ανακοίνωση του Συνδέ-
σμου. Όπως τονίζεται: «το ενδεχόμενο συνέχισης μίας ατε-
λέσφορης πολιτικής επιλογής με την, εκ νέου, κλιμάκωση 
της ήδη υψηλής φορολογίας στα αλκοολούχα ποτά θα βάλει 
ταφόπλακα σε ενδεχόμενο ξεκλείδωμα της αναπτυξιακής 
δυναμικής του κλάδου». 

Ακόμα, σημειώνουμε ότι περίοδο της κρίσης ο Ειδικός Φό-
ρος Κατανάλωσης Οινοπνευματωδών Ποτών (ΕΦΚΟΠ), αυ-
ξήθηκε από τις προηγούμενες κυβερνήσεις κατά 125%, ενώ η 
υψηλή φορολόγηση σε συνδυασμό με τη συρρίκνωση του δι-
αθέσιμου εισοδήματος, όπως αναφέρεται, έστρεψαν τους κα-
ταναλωτές σε κατηγορίες οινοπνευματωδών ποτών, οι οποίες 
απολαμβάνουν μηδενικής φορολόγησης, είτε σε κατηγορίες 
που φοροδιαφεύγουν στο σύνολο της αλυσίδας διάθεσης 
(π.χ. χύμα τσίπουρο, χύμα κρασί).



www.fonitisparou.gr

Ο Κ. Μπιζάς για το ΦΠΑ
Ο Έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, στη 

συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβου-
λίου, Ν. Αιγαίου, που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα στις 1 Απριλίου, με μοναδικό 
θέμα ημερήσιας διάταξης: «Προστασία 
ειδικού καθεστώτος συντελεστών Φ.Π.Α. 
στα νησιά του Αιγαίου και πορεία προς 
την Βουλή», μεταξύ άλλων είπε:

«Το θέμα της αύξησης των συντελε-
στών του Φ.Π.Α. είναι πάρα πολύ ση-
μαντικό και ζωτικής σημασίας για τα 
νησιά μας. Για τον παραπάνω λόγο εί-
ναι κατοχυρωμένη συνταγματικά η Νη-
σιωτικότητα. Και παρόλο ότι υπάρχει 
νομοθετική πρόβλεψη για την στήριξη 
των νησιών η Πολιτεία εδώ και πολλά 
χρόνια δεν υποστηρίζει τις βασικές της 
υποχρεώσεις στην υγεία, στην παιδεία 
και στην ασφάλεια των νησιωτών.

Η μοναδική πηγή βιοπορισμού των νησιωτών μας είναι ο τουρισμός που άρχισε να αναπτύσσεται την 
δεκαετία του 60 και του 70. Πριν τι συνέβαινε; Οι γονείς μας ξενιτεύονταν στην Αμερική, τη Γερμανία, 
τον Καναδά, την Αυστραλία κ.α. όπως συνέβαινε και από τις υπόλοιπες περιοχές της Ελλάδας. Αυτό 
επιθυμούν κάποιοι για τους νησιώτες και τα παιδιά τους; Να πουλήσουμε τη Γη των πατεράδων και των 
παππούδων μας για να έρθουν κάποιοι να την αγοράσουν για ψίχουλα; Όχι κύριοι αυτό είναι ανήθικο και 
προδοτικό για την εθνική μας κυριαρχία.

Για όσους δεν γνωρίζουν ας μάθουν ότι τα νησιά Μύκονος και Σαντορίνη αποτελούν διεθνείς πύλες 
για όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Για αυτό το πάγιο και διαρκές αίτημα των υπόλοιπων νησιών όπως της 
Πάρου, της Νάξου, της Σύρου κ.α. είναι η ύπαρξη καθημερινής ακτοπλοϊκής σύνδεσης με τα παραπάνω 
δύο νησιά για να μεταφέρονται οι υποψήφιοι πελάτες – τουρίστες. Άρα η όποια επιβάρυνση σε αυτά τα 
δύο νησιά θα έχει άμεσες και καταστροφικές επιπτώσεις και στους υπόλοιπους προορισμούς».

Ακόμα, ο κ. Μπιζάς στη συνέχεια της τοποθέτησής του έκανε αναφορά σε αποφάσεις της των δημοτικών 
συμβουλίων Πάρου και Αντιπάρου για το θέμα της υγείας, καθώς και σε δράσεις της τοπικής κοινωνίας για 
τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους, και ολοκληρώνοντας είπε: «Σε αυτά τα θέματα οι μόνιμοι κάτοικοι 
των νησιών του Αιγαίου είναι ενωμένοι και αποφασισμένοι. Δεν Επαιτούμε αλλά Απαιτούμε τα Αυτονό-
ητα».
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Ήρθε η ώρα για να ανοίξεις...

 Έχεις τα κατάλληλα υλικά;
µενού    σουπλά    σουβέρ

επαγγελµατικές κάρτες

µπλοκ παραγγελίας

διαφηµιστικά έντυπα
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«Agora»
Η ΕΛΜΕ Πάρου-

Αντιπάρου, θα πα-
ρουσιάσει στις 23 
Μαΐου, την ταινία 
«Agora», του Γιώρ-
γου Αυγερόπουλου, 
στο πολυγωνικό 
κτίριο του ΓΕΛ Πά-
ρου. Στην προβολή 
θα παρευρεθεί και 
ο κ. Γ. Αυγερόπουλος και θα ακολουθήσει συζήτηση με το κοινό.

Η ταινία, «Agora», καταγράφει την εξέλιξη της κρίσης από 
τα πρώτα στάδια, ενώ αφουγκράζεται τον αντίκτυπό της στις 
ζωές απλών ανθρώπων από όλες τις κοινωνικές τάξεις, τους 
οποίους παρακολουθεί σε βάθος χρόνου. 

Γίνεται μάρτυρας των αντιδράσεων του κόσμου στο δρόμο, 
της ανόδου του φασισμού αλλά και των κινημάτων αλληλεγ-
γύης, ενώ παράλληλα αναζητά απαντήσεις από τις σημαντι-
κότερες πολιτικές προσωπικότητες της χώρας, καθώς και από 
ειδικούς αναλυτές και αρμόδιους για τη λήψη αποφάσεων από 
τη διεθνή πολιτική σκηνή.

Η ταινία κέρδισε Βραβείο καλύτερου Project στο διεθνές φε-
στιβάλ οπτικοακουστικών έργων «Fipa Indystry», τον Ιανουά-
ριο 2014, στο Μπιαρίτζ Γαλλίας.

Ο Γιώργος Αυγερόπουλος, είναι δημοσιογράφος και δημι-
ουργός ντοκιμαντέρ. Εργάστηκε ως πολεμικός ανταποκριτής 
στα μέτωπα της Βοσνίας, Κροατίας, Ιράκ, Αφγανιστάν, Κοσσό-
βου και Παλαιστίνης, ενώ κάλυψε γεγονότα που συγκλόνισαν 
τον κόσμο όπως η εξέγερση στην Αλβανία, οι σεισμοί της Τουρ-
κίας και του Ιράν, και το ναυάγιο του «Εσθονία». 

Το 2000 δημιούργησε την πολυβραβευμένη σειρά ντοκιμα-
ντέρ «Εξάντας». Μέχρι το Δεκέμβριο του 2014, η σειρά ντοκι-
μαντέρ «Εξάντας», είχε τιμηθεί με 34 διεθνείς διακρίσεις σε φε-
στιβάλ ντοκιμαντέρ και κινηματογράφου, που διοργανώθηκαν 
σε διάφορες χώρες του κόσμου.
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πω-
λούνται 3 σπίτια, 150 τµ το 
καθένα, µε 2 στρέµµατα και 
πηγάδι. Επίσης 1 δυάρι 53 
τ.µ. ∆ίνονται ξεχωριστά ή 
µαζί. Μεσολάβηση για λήψη 
τραπεζικού δανείου. Τηλ.: 
6940622456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι, 156 τµ, µε 740 
τµ οικόπεδο, 200 µ από τη 
θάλασσα. Μεσολάβηση για 
λήψη τραπεζικού δανείου. 
Τηλ.: 6940622456 (Vasil 
Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οικι-
σµού,  από 60 έως 150τµ σε 
τιµές κάτω του κόστους από 
45.000€, πολύ µικρή προκα-
ταβολή, πολλές δόσεις έναντι 
ενοικίου. www.paroshomes.
livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλείται οικό-
πεδο 550 τµ, 100 µ. από τη 
θάλασσα. Τηλ.: 6978235942 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΟΣ, πωλεί-
ται αµφιθεατρικό κτήµα 1 
στρέµµα, 300 µέτρα από τη 
θάλασσα, περιφραγµένο, µε 
ηµιτελή κατοικία 80 τ.µ. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6945540705

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ   

4ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – 
ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται 
καταστήµατα, από 70 τ.µ.-450 
τ.µ., µε µεγάλους χώρους για 
πάρκινγκ και αποθήκες. Τηλ : 
6944900855

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΕΞΟΧΙΚΗ ΚΑ-
ΤΟΙΚΙΑ ενοικιάζεται, 90 τ.µ., 
5 χιλιόµετρα από το λιµάνι, 
για σεζόν. Τηλ: 6980453329

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – Α-
ΛΥΚΗΣ, πάνω στον κεντρικό 
δρόµο, ενοικιάζεται χώρος 
για κατάστηµα ή γραφείο, 
100 τ.µ. ισόγειο και 100 τ.µ. 
υπόγειο. Ενοικιάζονται µαζί ή 
και ξεχωριστά. Με πάρκινγκ. 
Τηλ: 6977618527

ΛΙΑΡΟΚΟΠΙ-ΠΑΡΟΙΚΙΑ, 
ενοικιάζεται δυάρι, (υπνο-
δωµάτιο, σαλονοκουζίνα, 
µπάνιο). Τιµή: 200,00€. Τηλ: 
6974601331

ΜΑΡΠΗΣΣΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
ενοικιάζεται, στον κεντρικό 
δρόµο, 125 τ.µ., 400,00€.
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 
42642, 697 8126696

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - 
ΖΗΤΗΣΗ 

ΣΠΙΤΙ ΠΡΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ 
ζητείται, ισόγειο ή µονοκα-
τοικία, µε 2 ή 3 υπνοδωµάτια,
στην Παροικία ή στην 
ευρύτερη περιοχή, (Κα-
κάπετρα, Παρασπόρος, 
Καµάρες κ.λπ.), µε θέρ-
µανση (καλοριφέρ). Τηλ. 
2284092034/6907150518

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

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

ΙΤΑΛΙΚΑ Ταχύρρυθµα σε-
µινάρια για τον τουρισµό, 
µαθήµατα ιδιαίτερα, οµαδικά 
ή ατοµικά. Προετοιµασία για 
όλα τα διπλώµατα και για 
σπουδές στην Ιταλία. Τηλ. 
6974 365805

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ              

ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ζητείται για 
το εµπορικό τµήµα της ε-
φηµερίδας «Φωνή της 
Πάρου». Στείλτε τα βιο-

γραφικά σας στο e-mail: 
foni@typoparos.gr

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ για το service 
και το bar ζητείται από το 
εστιατόριο “Thalassamou” 
στην Πίσω Αλυκή. Απα-
ραίτητες προϋποθέσεις, η 
αντίστοιχη προϋπηρεσία και 
η πολύ καλή γνώση του-
λάχιστον Αγγλικών. Τηλ.: 
6972297557

ΑΤΟΜΟ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ζητεί-
ται, για service πρωινών και 
pool bar. Απαραίτητη η γνώ-
ση Αγγλικών. θα προτιµηθεί 
άτοµο που γνωρίζει επιπλέον 
Γαλλικά ή/και Ιταλικά. Παρα-
καλώ επικοινωνήστε µε τον 
διευθυντή στα τηλέφωνα: 
22840 51858 & 6958 621575

Ο∆ΗΓΟΣ ζητείται α-
πό εµπορική εταιρεία 
τροφίµων και διανοµών. Α-
παραίτητες προϋποθέσεις: 
Απολυτήριο Λυκείου, ∆ί-
πλωµα Οδήγησης, Ηλικία 
έως 35 ετών, Ελληνικής 
Υπηκοότητας. Προϋπηρεσία 
σε αντίστοιχη θέση θα ληφθεί 
σοβαρά υπόψη. Τηλ. επικοι-
νωνίας: 6944109845

ΤΕΧΝΙΤΗΣ ζητείται από το 
κοµµωτήριο ART HAIR – 
Καστανιάς Στέφανος, για 
χτενίσµατα και βαφείο. Απα-
ραίτητη η προϋπηρεσία. Τηλ: 
2284023660

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ – ΚΑΜΑΡΙΕ-
ΡΑ ζητείται για πολυτελείς 
βίλες, µε προϋπηρεσία, για 
καλοκαιρινή σεζόν. Τηλ. επι-
κοινωνίας: 6932316389

ΑΡΤΕΡΓΑΤΗΣ & ΠΩΛΗΤΡΙΑ 
ζητούνται. Τηλ.2284024966, 
Κιν.6974367781

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΚΑΙ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείται για 
ενοικιαζόµενη τουριστική 
κατοικία, από Ιούνιο µέχρι Σε-
πτέµβριο. Τηλ: 6979291449, 
∆ευτέρα-Παρασκευή 18.00-
19.30

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑ ζητεί κυρία για µπουφέ 
ή λάντζα. Τηλ: 2284027207, 
2284023652

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται 
από λογιστικό γραφείο στην 
Πάρο, µε εµπειρία τουλάχι-
στον 3 ετών. Βιογραφικά στο: 
prime@primenet.gr 

ΠΩΛΗΤΡΙΑ για εξωτερικές 
πωλήσεις ζητείται από εται-

ρεία διανοµών. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις: Απολυτήριο 
Λυκείου, ∆ίπλωµα Οδήγησης, 
Κάτοχος µεταφορικού µέ-
σου, Ευφράδεια λόγου, 
Ικανότητες επικοινωνίας, 
Ευχάριστη προσωπικότη-
τα. Εµπειρία στις πωλήσεις 
θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. 
Προϋπηρεσία σε αντίστοι-
χη θέση επιθυµητή αλλά όχι 
απαραίτητη. Τηλ. επικοινω-
νίας: 2284041252,41764. 
Κιν:6979798938

ΚΟΠΕΛΑ ΓΙΑ POOL BAR 
– ΜΠΟΥΦΕ ζητείται για την 
σεζόν, σε ξενοδοχείο στην 
Παροικία. Πληροφορίες και 
αποστολή βιογραφικού στο: 
4ioparos@otenet.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
νέος,-α ζητείται από εταιρεία 
ενοικιάσεων αυτοκινήτων 
στην Πάρο, επιθυµητή προ-
ϋπηρεσία, όχι απαραίτητη, 
αγγλικά, γαλλικά, ευγενικός,-
η. Αποστείλατε βιογραφικό 

στο e-mail: europcarparos@
gmail.com

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
& ΕΠ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ πωλείται 
σε άριστη κατάσταση για 
εστιατόριο - καφετέρια. 
Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 
6937 375269

∆ΙΑΦΟΡΑ              

ΒΑΡΚΑ ΞΥΛΙΝΗ ΠΑΛΙΑ ζη-
τείται για αγορά από 3 έως 5 

µέτρα, σε οποιαδήποτε κα-
τάσταση, χωρίς χαρτιά. Κος 
Γιάννης. Τηλ. επικοινωνίας: 
6937060803

ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙ∆ΙΟΥ 
- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΛΕΙ-
ΤΟΥΡΓΟΥΣΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 
ζητώ µε µετρητά, εστίασης 
ή καφέ-µπαρ, ξενοδοχείου, 
ενοικίασης οχηµάτων. ∆υ-
νατότητα απασχόλησής µου 
από το Μάιο έως το Σεπτέµ-
βριο. Τηλ. 6977577891 κ. 
Γιάννης(∆ιαθέτω ασφάλεια 
ΤΕΒΕ).
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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

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΜΟΥ

Η Αλεξάνδρα Μεταξά του Πέτρου και της Μέρυλην Λη Ανν Πό-
µερανκ (Marilyn Le Ann Pomerenk), γεννηθείσα στις 13-8-1984 
στο Αµαρούσιον Αττικής, κάτοικος Λονδίνου, 142 Victoria Rise 
London SW40NW, θα έλθει εις Γάµον µε τον Charles Sung του 
Wai Lun Sung και της Eileen Margaret Montgomery, γεννηθείς 
στις 22-4-1982 στο Belfast της Βορείου Ιρλανδίας, κάτοικος 
Λονδίνου, 142 Victoria Rise London SW40NW. Το µυστήριο του 
Γάµου θα τελεστεί στη Μονή του Αγίου Ιωάννη του ∆έτη στη Νά-
ουσα της Πάρου.

Ιδανικός υποψήφιος ή ιδανική υποψήφια είσαι 
αν έχεις φιλοδοξίες, και συνείδηση της 
σηµασίας που έχει η τοπική παραγωγή στην 
οικονοµία και τον πολιτισµό των Κυκλάδων. Αν 
ζεις στην Πάρο και αγαπάς το Αιγαίο και τα νησιά 
µας. Αν βάζεις στόχους και τους επιτυγχάνεις. 
Αν η επαγγελµατική σου ενασχόληση είναι 
µέρος της προσωπικότητας σου και πρέπει να 
σε ενθουσιάζει. Αν δεν κάνεις τίποτα από 
ανάγκη! Αν σου αρέσει η επαφή µε τους 
ανθρώπους και ξέρεις να δηµιουργείς και να 
διατηρείς σχέσεις. Τέλος αν µπορείς να 
δουλεύεις αυτόνοµα από παντού και γνωρίζεις 
πως να αξιοποιείς τη σύγχρονη τεχνολογία!
Επαγγελµατική Εµπειρία: Έχεις τουλάχιστον 

δυο χρόνια στις πωλήσεις ιδανικά τροφίµων η 
ποτών. Είσαι κάτοχος µεταφορικού µέσου, 
αυτοκινήτου ή µηχανής. Παρακαλούµε για την 
αποστολή βιογραφικού στην διεύθυνση: 
info@nissosbeer.com µε θέµα «ΠΑΡΟΣ»

Η ΝΗΣΟΣ των Κυκλάδων µεγαλώνει και σε θέλει στην Οµάδα! 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΜΕ Ε∆ΡΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟ 

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
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Των Βαΐων στις Λεύκες
Με κάθε μεγαλοπρέπεια και θρησκευτική κατάνυξη εορτάστηκε η μέρα των 

Βαΐων στις Λεύκες, την περασμένη Κυριακή 5 Απριλίου 2015, στην Αγία Τριάδα.
Την εορτή, που λάμπρυνε με την παρουσία του το 1ο Σύστημα Ναυτοπροσκό-

πων Πάρου, τίμησαν πολλοί συμπολίτες μας και εκπρόσωποι της δημοτικής αρ-
χής.
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Απευθείας 
χρήματα στα 
ερασιτεχνικά 
σωματεία

Απευθείας χρηματοδότηση των τοπικών Ενώσεων 
Ποδοσφαιρικών Σωματείων και των ερασιτεχνικών 
συλλόγων, χωρίς την παρεμβολή της ΕΠΟ, προανήγ-
γειλε στη Βουλή ο υφυπουργός πολιτισμού, παιδείας 
και θρησκευμάτων, Σταύρος Κοντονής, απαντώντας σε 
σχετική ερώτηση του βουλευτή Χίου ΣΥΡΙΖΑ, Ανδρέα 
Μιχαηλίδη.

Ο κ. Κοντονής επισήμανε ότι η Ελληνική Ποδοσφαι-
ρική Ομοσπονδία δεν είναι φορολογικώς ενήμερη και 

για το λόγο αυτό δεν μπορεί να επιχορηγηθεί από 
την πολιτεία, ενώ πρόσθεσε ότι έχουν εγκριθεί και θα 
εκταμιευτούν άμεσα 540.000 ευρώ για να δοθούν 
απευθείας στις ΕΠΣ, κάνοντας χρήση σχετικής τρο-
πολογίας που ψηφίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, 
κατόπιν πρότασης του τότε υφυπουργού Αθλητισμού, 
Γιάννη Ανδριανού.

Ο κ. Κοντονής αναφέρθηκε αναλυτικά στο πως η 
ΕΠΟ παρουσίασε φορολογική ενημερότητα, χωρίς να 
είναι -όπως είπε- ενήμερη. «Στις 19 Νοεμβρίου κοι-
νοποιείται έγγραφο από το Ελεγκτικό Συνέδριο, την 
υπηρεσία του Επιτρόπου η οποία εδρεύει στο πρώ-

ην Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ότι αυτά 
τα χρήματα, το 1.444.100 εκατ., δεν είναι δυνατό να 
εκταμιευτούν διότι υπάρχει οφειλή της ΕΠΟ και ως 
εκ τούτου αυτό το ποσό δεν δύναται να το εισπράξει» 
είπε.

Όσον αφορά το τι πρόκειται να γίνει με την επιχορή-
γηση των Ενώσεων, ο κ. Κοντονής είπε ότι «ο υπουρ-
γός Αθλητισμού της προηγούμενης Κυβέρνησης, ο κ. 
Ανδριανός, κατά τη γνώμη μου πολύ ορθά, έφερε μία 
έκτακτη τροπολογία στη Βουλή και ψηφίστηκε, αυτά 
τα χρήματα να μπορέσει το Υπουργείο να τα διαθέ-
σει απευθείας στα σωματεία και στις Ποδοσφαιρικές 
Ενώσεις. Αυτή η τροπολογία έχει περάσει και είναι 
Νόμος του Κράτους». Και συνέχισε: «Όμως ο Νό-
μος ψηφίστηκε παραμονή Χριστουγέννων και μέχρι 
να ολοκληρωθεί η διαδικασία μπήκαμε στο επόμενο 
έτος, όπου εκεί πλέον είχαμε μπροστά μας τον προ-
ϋπολογισμό του 2015... Να ξέρετε ότι ήδη αυτή τη 
στιγμή που μιλάμε, έχουμε εγκρίνει για τις ΕΠΣ 
540.000 ευρώ, που θα εκταμιευτούν άμεσα και 
θα αποδοθεί στα σωματεία της Ελλάδας».

Παίζοντας με την πλάτη στον τοίχο ο Νηρέας, σε ό,τι 
αφορά την υπόθεση σωτηρίας του στην Α’ κατηγορία 
της ΕΠΣ Κυκλάδων, νίκησε την περασμένη εβδομάδα 
τον Πανσιφναϊκό, με το εντυπωσιακό 10-1! Το σκορ 
ρεκόρ, που πέτυχε η Παριανή ομάδα, έκανε «θόρυβο» 
σε όλες τις ποδοσφαιρικές Κυκλάδες και αποτέλεσε 
βάλσαμο για τους οπαδούς της Ναουσαίικης ομάδας.

Δίχως υπερβολή ο αγώνας ήταν ένας διαρκής μονό-
λογος για το Νηρέα και από την άλλη, ένας εφιάλτης 
για τον Πανσιφναϊκό.

Το σκορ άνοιξε ο Ζένελι, που πήρε την τελική μπαλιά 
από τον Κασκούτη, στο 20ο λεπτό. Το 2-0, που ήταν 
έπειτα από ωραίο συνδυασμό των παικτών του Νη-
ρέα, πέτυχε με κεφαλιά ο Κασκούτης, πέντε λεπτά αρ-
γότερα. Στο 35ο λεπτό ο Τσιόπουλος για το Νηρέα είχε 
δοκάρι, ενώ το 3-0 διαμορφώθηκε στο 37ο λεπτό, με 
τον Κορτιάνο. 

Το 4-0 έγινε στο 42ο λεπτό από τον Κασκούτη, ο 
οποίος έκανε χατ τρικ ένα λεπτό αργότερα, πετυχαίνο-
ντας το 5-0 για το Νηρέα. Αυτό το γκολ ίσως να ήταν 
το ωραιότερο του Κασκούτη, καθώς έγινε με καλή 
προσωπική προσπάθειά του.

Ο Νηρέας ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, όπως 
ακριβώς τελείωσε και το πρώτο, δηλαδή, με γκολ! Με 
σουτ του Δελημπαλταδάκη, στο 47ο λεπτό, γράφτηκε 
το 6-0. Ο Κασκούτης πέτυχε νέο γκολ στο 53ο λεπτό, 
ενώ το 8-0 γράφτηκε δύο λεπτά αργότερα από το 
Χρυσοχό. Το 9-0 έγινε στο 67ο λεπτό, και πάλι από τον 
Κασκούτη. Στη συνέχεια ο προπονητής του κ. Παπαδά-
κης, τον απέσυρε από τον αγωνιστικό χώρο για να τον 
προστατεύσει για τη συνέχεια και έτσι, το παιχνίδι ηρέ-
μησε… Δίχως υπερβολή ο Κασκούτης είχε συμμετοχή 
και στα 9 γκολ της ομάδας του, άλλοτε σαν σκόρερ 
και άλλοτε ως δημιουργός. Ο Πανσιφναϊκός πέτυχε το 
γκολ της τιμής στο 77ο λεπτό, με το Σαβιολίδη, ενώ το 
τελικό 10-1 έγραψε στο 87ο λεπτό, ο Χατζία.

Οι πρωταγωνιστές
 Νηρέας: (πρ. Μιχ. Παπαδάκης), Βεντουρής, Ζουμής, 

Χασάνι (67ο Αρκουλής), Δελημπαλταδάκης, Μπαρμπα-
ρίγος, Τσιόπουλος, Χατζία, Κορτιάνος, Κασκούτης (71ο 
Φυρίγγος), Χρυσοχός (56ο Τσιγώνιας), Ζενέλι.

Πανσιφναϊκός: (πρ. Μ. Φράγκος), Κάραβος, Χρύ-
σος (46ο Μαστρόκαλος). Σαΐλοβιτς (46ο Σιγάλας), 
Ατσόνιος, Κίτσαλης, Λεμπέσης, Ζουμής (75ο Κολαρά-
κης), Ζαμπέλης, Ζάσκας, Σταυριανός. Σαβιολίδης.

Διαιτητής: Αγγέλου, με βοηθούς τον κ. Β. Ρούσσο 
και την κ. Μαργαρίτη.

Όμιλοι παραμονής
Για τα play out της Α’ κατηγορίας ΕΠΣΚ, είχαμε τα 

εξής αποτελέσματα.

Α΄ Όμιλος
ΠΑΣ Τήνου – Ανδριακός 2-3
Αίας Σύρου – Πάγος 1-2

Γ’ Όμιλος
ΠΑΣ Νάξου – Καρτεράδος 1-3

Βαθμολογίες play out
A’ Όμιλος
1. Πάγος 10
2. Ανδριακός 6
3. Αίας Σύρου 5
4. Τήνος 1

Β’ Όμιλος
1. Σίφνος 6
2. Νηρέας 4
3. Σέριφος 1

Γ’ Όμιλος
1. Φιλώτι 6
2. Καρτεράδος 6
3. ΠΑΣ Νάξου 0

ΑΟΠ – Πανναξιακός 2-2
Με 2-2 τελείωσε στο δημοτικό στάδιο Παροικιάς, 

ο αγώνας μεταξύ ΑΟ Πάρου και Πανναξιακού, στο 
πλαίσιο των αγώνων για τον πρωταθλητή της ΕΠΣ 
Κυκλάδων.

Ο ΑΟΠ αγωνίστηκε πάρα πολύ καλά στον αγώνα 
εναντίον του Πανναξιακού, που φαντάζει ένα από τα 
φαβορί για το πρωτάθλημα.

Η Ναξιώτικη ομάδα προηγήθηκε 2-0 με γκολ του 
Χαμηλοθώρη στο 23ο λεπτό και με του Κούτρου στο 
27ο λεπτό, έπειτα από εύστοχο χτύπημα πέναλτι. Ο 
ΑΟΠ κατάφερε να μειώσει λίγο πριν τη λήξη του πρώ-
του ημιχρόνου με γκολ του Στ. Αρκουλή.

Στο 6ο λεπτό, του δευτέρου ημιχρόνου, ο ΑΟΠ πέ-
τυχε την ισοφάριση με το Σένκα. Στα τελευταία λεπτά 
του αγώνα και οι δύο ομάδες προσπάθησαν για το 
νικητήριο γκολ που θα τους έδινε τη νίκη, αλλά τελικά 
το παιχνίδι έληξε 2-2.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Δ. Τριανταφυλλάκος), Τετάου, Ρούσσος, 

Κ. Σαρρής (82ο Κ.Π. Σαρρής), Σένκα, Τσαντουλής (82ο  
Γαβαλάς), Παντελαίος, Αρκουλής, Γιουρτζίδης, Καράι 
(47ο Κληρονόμος), Πετρόπουλος, Δαφερέρας.

Πανναξιακός: (πρ. Γ. Προμπονάς), Τσουκαλάς, Κα-
ρελέμογλου, Λεγάκης, Παπανικολάου, Κατσάνης, Χα-
μηλοθώρης, Ευριπιώτης, Σέμε, Βαθρακοκοίλης, (65ο 
Ντάσιος), Κούτρος, Κατσούδας.

Διαιτητής: Μαραγκός, με βοηθούς τους κ.κ. Βασά-
λο και Τσιριγώτη.

Όμιλοι πρωταθλητή
Τα αποτελέσματα των αγώνων για την ανάδειξη του 

πρωταθλητή Κυκλάδων, έχουν ως εξής:

Α’ Όμιλος
Θύελλα Καμαρίου – Πανθηραϊκός 3-1

Β’ Όμιλος
Άνω Μερά – Μύκονος 0-3
ΑΟ Σύρου – Παμμηλιακός 2-1
Αγώνες στις 7/4/2015
Παμμηλιακός – Άνω Μερά 3-1
Μύκονος – ΑΟ Σύρου 1-1

Βαθμολογίες
Α’ Όμιλος
1. Πανθηραϊκός 9
2. Πανναξιακός 7
3. Θύελλα 4
4. ΑΟΠ 1

Β’ Όμιλος
1. Μύκονος 10
2. ΑΟ Σύρου 8
3. Μήλος 7
4. Άνω Μερά 3

Βάζει ακόμα γκολ…
Νηρέας – Σίφνος 10-1
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Final 4… 
με παράπονα

Φαίνεται ότι στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν συγκεκριμένες κατηγορίες στις οποί-
ες δεν εκφράζονται παράπονα για τις διαιτησίες. Έτσι, πλήθος παραπόνων εκφράζει 
ο ΑΟΠ για το final 4 του πρωταθλήματος παίδων της ΕΠΣ Κυκλάδων, που πραγμα-
τοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο δημοτικό στάδιο Νάξου.

Οι παίδες του ΑΟΠ, που για πολλοστή φορά τα τελευταία χρόνια μετείχαν στα 
τελικά εκφράζουν τα φριχτά παράπονά τους για τη διαιτησία του τελικού στις 5 
Απριλίου, στον αγώνα κόντρα στο γηπεδούχο ΠΑΣ Νάξου, στον οποίο ηττήθηκαν με 
4-2, σ’ ένα παιχνίδι αξέχαστο για όποιον βρέθηκε στο γήπεδο.

Ο ημιτελικός
Την Παρασκευή 3 Απριλίου, ο ΑΟΠ αγωνίστηκε κόντρα στον Αίαντα Σύρου, για τα 

ημιτελικά του final 4 της ΕΠΣΚ.
Η Παριανή ομάδα κέρδισε πεντακάθαρα με 3-1. Ο ΑΟΠ προηγήθηκε στο 31ο 

λεπτό με τον Πρίνα, αλλά λίγα λεπτά αργότερα δέχθηκε την ισοφάριση με το Βαρ-
θαλίτη.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ΑΟΠ παρουσιάστηκε στον αγωνιστικό χώρο πιο συγκρο-
τημένος και προηγήθηκε 2-1 στο 51ο λεπτό με το Σκιαδά, ενώ πέντε λεπτά αργότε-
ρα με το Σαρρή, διαμόρφωσε το 3-1, που ήταν και το τελικό σκορ του παιχνιδιού.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Μ. Φραντζής), Λουκής, Τσαντά-

νης, Κούκος (Λουκής), Νικολόπουλος, Καρα-
φυλλάκης, Γκιόκα (68ο Πατέλης), Γεωργιάδης 
(42ο Γιατράς), Δράγατης (35ο Σκιαδάς), Σαρ-
ρής (60ο Καραγιαννόπουλος), Μαριάνος, Πρί-
να.

Αίας Σύρου: (πρ. Ν. Βουτσίνος), Κωστα-
ρίδης, Γεράρδης, Κοτσιπετσίδης, Λιέας, Βου-
τσίνος, Πρίντεζης, Σκορδίλης (35ο Καραμολέ-
γκος), Ξαγοράρης, Μαραγκός (45ο Βενέτης), 
Βαρθραλίτης, Βαμβακούσης (35ο Παράβα-
λος).

Τέλος, στον άλλο ημιτελικό της ημέρας ο 
γηπεδούχος ΠΑΣ Νάξου κέρδισε με το εντυ-
πωσιακό 7-2 τη Σύρος 2002.

Τέσσερα γκολ για τους Ναξιώτες πέτυχε 
ο δαιμόνιος Πρεβόλης, και από ένα γκολ οι: 
Μπουλάρι, Γρυλλάκης και Δεγάιτας. Τα γκολ 
της τιμής για τους Συριανούς, που σημειώθη-
καν μετά το 7-0 (!), σημείωσαν οι Δριμάλλας 
και Φώσκολος.

Ο θριαμβευτής ΠΑΣ Νάξου αγωνίστηκε με 
αρχική ενδεκάδα τους: Μανδηλαρά, Κατσου-
ρό, Κωστούλα, Λαγογιάννη, Σέργη, Μαργαρίτη, Μπουλάρι, Δεγάιτα, Πρίντεζη, Γρυλ-
λάκη και Πρεβόλη, ενώ η Σύρος 2002 αγωνίστηκε με τους: Μαρουδιά, Δριμάλλα, 
Βλαχόπουλο, Κωνσταντινίδη, Συργιάννη, Φρέρη, Σιγάλα, Κασσανδρινό, Κουβέλη, 
Λελάι και Φώσκολο.

Ο τελικός
Ο μεγάλος τελικός της Κυριακής, που έγινε με κάθε επισημότητα που αρμόζει 

σε παρόμοιους αγώνες, ήταν ένα παιχνίδι που κράτησε καθηλωμένους τους θεα-
τές στην εξέδρα, αλλά όπως γράψαμε είχε και έναν αρνητικό πρωταγωνιστή, το 
Ναξιώτη διαιτητή Βαν Άακεν. Ο διαιτητής θεωρείται υπαίτιος για το πέναλτι που 
παραχώρησε υπέρ της Ναξιώτικης ομάδας, λίγο πριν την ολοκλήρωση του πρώτου 
ημιχρόνου,

Η Παριανή ομάδα προηγήθηκε μόλις στο 8ο λεπτό, με το συνήθη ύποπτο, Πρίνα. 
Στο 18ο λεπτό ο ΠΑΣ Νάξου ισοφάρισε 1-1 με γκολ του. Ο μόνιμος σκόρερ των 
Ναξιωτών, Πρεβόλης, έδωσε την πρωτοπορία στην ομάδα του με το πέναλτι που 
σήκωσε τις διαμαρτυρίες. Ο ίδιος παίκτης στο 48ο λεπτό διεύρυνε το σκορ της ομά-
δας του σε 3-1 με νέο γκολ που πέτυχε. Ο ΑΟΠ μείωσε το 64ο λεπτό με γκολ του 
Μαριάνου, σε 3-2. Όμως, ο Πρεβόλης πέτυχε και τρίτο προσωπικό του τέρμα στο 
68ο λεπτό και έγραψε το 4-2 υπέρ του ΠΑΣ Νάξου.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Μ. Φραντζής), Λουκής, Τσαντάνης, Κούκος, Νικολόπουλος, Καραφυλ-

λάκης, Γκιόκα, Σκιαδάς, Γιατράς, Σαρρής. Μαριάνος, Πρίνα.
ΠΑΣ Νάξου: (πρ. Π. Μαράκης), Μανδηλαράς, Κατσουρός, Κωστούλας, Λαγο-

γιάννης, Σέργης, Μαργαρίτης, Μπουλάρι, Δεγάιτας, Πρίντεζης, Μελισσουργός, Πρε-
βόλης.

Διαιτητής: Βαν Άακεν, με βοηθούς τους κ.κ. Κολυμπίρη και Τσιριγώτη.

Διευκρίνηση
Η κακή διαιτησία του κ. Φαν Άακεν, στον τελικό, δε μειώνει σε τίποτα την αξία 

του ΠΑΣ Νάξου, που κατ’ ομολογία είναι μία από τις πλέον δυναμικές και σωστές 
ακαδημίες ποδοσφαίρου στις Κυκλάδες. 

Όμως, επειδή το πέναλτι που κέρδισε στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή –που ο 
ΑΟΠ φαινόταν καλύτερος μέσα στον αγωνιστικό χώρο- έδωσε ουσιαστικά και τη 
νίκη στη Ναξιώτικη ομάδα, αυτό, δίνει κάθε δικαίωμα στους Παριανούς παράγοντες 
να διαμαρτύρονται και να έχουν μία πίκρα για τον τρόπο που έχασαν το μεγάλο 
τρόπαιο.

Σημειώνουμε ακόμα, πως στο final 4 παραβρέθηκε πλήθος παραγόντων της ΕΠΣΚ, 
πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι της Νάξου με επικεφαλής το δήμαρχο κ. Μ. Μαργαρίτη 
και σύμβουλοι της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η πίκρα - Η διαμαρτυρία
Από τον προπονητή της Παριανής ομάδας, κ. Μανώλη Φραντζή, δόθηκε στη δημο-

σιότητα η παρακάτω επιστολή για τον αγώνα του ΑΟΠ με τον ΠΑΣ Νάξου.
«Αποδείχθηκε περίτρανα για μία ακόμη φορά, αποδείχθηκε και στον τελικό του 

φάιναλ φορ Παίδων της Νάξου, ότι δυστυχώς κάποιοι άνθρωποι δεν σέβονται την 
προσπάθεια και τον ιδρώτα αυτών που αγωνίζονται.

Ούτε καν αν πρόκειται για μικρά παιδιά, τα οποία, ευρισκόμενα στην εύπλαστη 
ηλικία των 12 και 13 ετών, γνωρίζουν τι σημαίνει αδικία, τι σημαίνει να μην σου 
επιτρέπουν να διακριθείς, να χαρείς το παιχνίδι, να πανηγυρίσεις, να στενοχωρη-
θείς, να διαγωνισθείς με τους αντιπάλους σου. 

Ο σεβασμός εξέλειπε στην άρτια κατά τα λοιπά διοργάνωση του φάιναλ φορ της 
Νάξου, διότι έτσι έκρινε ο διαιτητής Van Aaken. Ο «άρχοντας του γηπέδου»... έστη-
σε -με απόφαση που προκάλεσε τα γέλια ακόμα και στον γιατρό του αγώνα- στα 

9,15 μέτρα τον ΑΟ Πάρου, μη επιτρέποντας 
έτσι στην ομάδα μου, με το σκορ στο 1-1, να 
διεκδικήσει τη νίκη και το τρόπαιο από τον 
ΠΑΣ Νάξου. Το γνωρίζουν άπαντες, ακόμα κι 
εκείνοι που κρίνουν με τις αποφάσεις τους 
τις τύχες ενός αγώνα, ότι οι Ακαδημίες ποδο-
σφαίρου, καθώς και λοιπών αθλημάτων, δεν 
αποτελούν απλά μια συνάθροιση ατόμων. 
Πρόκειται για μία οντότητα που λειτουργεί 
αποτελεσματικά κάτω από ορισμένες προϋ-
ποθέσεις και ακολουθώντας ορισμένες αρ-
χές. Τα μέλη τους μοιράζονται ορισμένους 
κανόνες, υπηρετούν κοινούς στόχους, υπάρ-
χει ενιαίος τρόπος αλληλεπίδρασης των παι-
διών, κοινή μορφή επικοινωνίας και δράσης. 
Ο ορισθείς από την ΕΠΣ Κυκλάδων ρέφερι 
δεν ακολούθησε τις αρχές της διαιτησίας, μη 
τηρώντας, ως όφειλε, την ισονομία. 

Το αγαπημένο παιδί της Ένωσής μας, το 
οποίο διαμένει στη Νάξο, σαφώς και δεν 
αποτελούσε την ενδεδειγμένη επιλογή για να 
διευθύνει τον τελικό, αφ’ ής στιγμής ο ένας 
εκ των δύο διεκδικητών του τροπαίου έχει 

έδρα τη Νάξο. 
Οι διοικούντες την ΕΠΣ Κυκλάδων, φρονώ ότι γνωρίζουν τη ρήση για τη σύζυγο 

του Ιούλιου Καίσαρα και την τιμιότητά της. «Διότι η γυναίκα του Καίσαρα δεν πρέ-
πει μόνο να είναι τίμια, αλλά και να φαίνεται τίμια». Και ο ορισθείς διαιτητής Φίλιπ-
πος Van Aaken, ο οποίος φαίνεται πως «έχει μπάρμπα» στην Ένωσή μας, υπήρξε 
τουλάχιστον ατυχής επιλογή. Κι αν ήθελαν κατ’ αυτόν τον τρόπο να τον προωθή-
σουν στην ιεραρχία, εκείνο που κατάφεραν ήταν να τον εκθέσουν. Και παράλληλα 
να πληγώσουν μικρά παιδιά, που πήγαν στη Νάξο για να παλέψουν για τη νίκη, 
αλλά τελικά παρακολούθησαν μία παράσταση μαύρου θεάτρου. Ας το καταλάβουν 
καλά οι κρατούντες τις τύχες του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου των Κυκλάδων, ότι 
η συνολική εικόνα δημιουργείται από την εικόνα του καθενός μας. Η εικόνα αυτή 
είναι καθρέπτης των κόπων, των προσπαθειών όλων μας για καλύτερη αθλητική 
παρουσία. 

Εμείς, ο ΑΟ Πάρου, τον οποίον έχω την τιμή να υπηρετώ, δώσαμε, με ειλικρινή 
αισθήματα, τα συγχαρητήριά μας στη νικήτρια ομάδα του ΠΑΣ Νάξου, διότι υπηρε-
τούμε εμπράκτως και όχι στα λόγια το «ευ αγωνίζεσθαι».

Συγχαρητήρια ΚΔΕΠΑΠ
Για την εμφάνιση του ΑΟΠ στο final 4 παίδων εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση 

από την ΚΔΕΠΑΠ:
«Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση συγχαίρουμε τους μικρούς - μεγάλους 

αθλητές του τμήματος παίδων ποδοσφαίρου του Α.Ο. Πάρου, οι οποίοι κατέκτησαν 
τη δεύτερη θέση στο Final Four Πρωταθλήματος Κυκλάδων που διεξήχθη την Πα-
ρασκευή 3 και την  Κυριακή 5 Απριλίου, στη Νάξο. 

Η Αθλητική Επιτροπή της Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. θα είναι πάντα αρωγός, στο πλαίσιο των 
δυνατοτήτων της, στις προσπάθειες όλων των αθλητών που με τον δικό τους 
τρόπο εκπροσωπούν επάξια το νησί μας. Καλή επιτυχία σε οποιαδήποτε αθλητική 
σας δραστηριότητα».
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Tο Πολυϊατρείο «διάγνωση» Πάρου είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την έναρξη της συνεργασίας του µε τον Όµιλο Ιατρικού 
Αθηνών, το µεγαλύτερο ιδιωτικό πάροχο υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα.

Στα πλαίσια της συνεργασίας αυτής γιατροί του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς της ∆ιάγνωσης 
Πάρου ενώ για οποιαδήποτε ανάγκη νοσηλείας ο Όµιλος θα βρίσκεται σε πλήρη ετοιµότητα. Επιπλέον θα υπάρχει συνεχής συνεργασία των 
δύο σε θέµατα επιστηµονικά, διοικητικά και λειτουργικά.

Η συνεργασία αυτή αφενός θα βελτιώσει την υπάρχουσα παροχή υπηρεσιών Υγείας στα νησιά µας, αφετέρου θα διευκολύνει σηµαντικά την 
πρόσβαση των Παριανών και Αντιπαριωτών στις Κλινικές του Οµίλου Ιατρικού Αθηνών, προσφέροντάς τους υπηρεσίες εφάµιλλες των µεγα-
λύτερων νοσοκοµείων του κόσµου.

Σύντοµα θα σας ενηµερώσουµε λεπτοµερέστερα για την πολύ σηµαντική αυτή εξέλιξη στον τοµέα της Υγείας για τα νησιά µας.   

Κλείνοντας ένα χρόνο λειτουργίας, το Πολυϊατρείο «διάγνωση» Πάρου συνεχίζει την προσπάθειά του για ουσιαστική αναβάθµιση των παρε-
χόµενων υπηρεσιών Υγείας στην Πάρο και Αντίπαρο.

Εκ δεξιών: Αποστόλης Οικονόµου Υπεύθυνος Οργάνωσης και Συντονισµού Projects Οµίλου Ιατρικού Αθηνών,
Νίκος Μόσχος ∆ιευθυντής Επιχειρησιακής Ανάπτυξης Οµίλου Ιατρικού Αθηνών,
Κώστας Κούρτης Καθηγητής χειρουργός Παν/µιου Αθηνών Επιστηµονικός Σύµβουλός πολυιατρείου «διάγνωση» Πάρου,
Απόστολος Σταυρακάκης Πρόεδρος-∆ιευθύνων Σύµβουλος πολυιατρείου «διάγνωση» Πάρου, Κώστας Κοκκίνης Νοµικός Σύµβουλος πολυιατρείου «διάγνωση» Πάρου

www.iatriko.gr

Συνεργασία
Οµίλου Ιατρικού Αθηνών & «διάγνωση» Πάρου

διάγνωση
www.diagnosiparou.gr


