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Μια απάντηση –  
μια τοποθέτηση

» σελ. 7

Ναρκωτικά 
και ληστείες

» σελ. 10

Ο ΑΟΠ στη 
Θεσσαλονίκη

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, μετείχε με δύο αθλη-

τές τους στο πανελλήνιο πρωτάθλημα μαραθώνιας 

κολύμβησης, που πραγματοποιήθηκε στην παραλία 

Αρετσούς στην Καλαμαριά.

» σελ. 14

ΣΥΡΙΖΑ: Αγαπάς την Πάρο;
ΑΠΟΔΕΙΞΗ!

Ροκονίδας: «Προχειρότητα και τσαπατσουλιά οι 

ενέργειες για το νέο αεροδρόμιο»
Στις 5/6/15 ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, κ. Κ. Ροκονίδας, παραχώρησε μία συνέντευξη διάρκειας μία ώρας περίπου 

στο Ρ/Σ «Ηχώ FM 102,1» και στην παραγωγό κ. Γεωργία Παττέ-Καραγιαννιώτη.
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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 345
Ιδρυτής:  Φραγκίσκος Γαϊτάνος
Ιδιοκτήτης: Ραγκούσης Νικόλαος
Εκδότης-Διευθυντής: Νίκος Ραγκούσης - Λαουτάρης
Αρχισυνταξία: Δημήτρης Μπελέγρης
Εμπορικό τμήμα-Διαφήμιση: Έλλη Ραγκούση
Σχεδιασμός: - Νάντια Ραγκούση 

■ Καλοκαιράκι
Έπιασε το καλοκαιράκι και αυτό το καταλαβαίνεις 

αμέσως από διάφορα πράγματα που βλέπεις γύρω 
σου στο νησί. Δηλαδή, οι δρόμοι γύρω από την Εκα-
τονταπυλιανή γίνονται παάρκινγκ από ενοικιαζόμενα 
αυτοκίνητα και μηχανές. Σε λίγες μέρες θα δούμε με 
μεγαλοπρέπεια να φθάνει και ο στόλος από τα μικρά 
λεωφορεία που μεταφέρουν τους πελάτες τους στα 
ξενοδοχεία και στα κάμπινγκ. I Love Paros. Είμαστε το 
μόνο νησί που έχουμε μεταβάλει σε πάρκινγκ όλους 
τους δρόμους πέριξ του λιμανιού μας. Δε το λες και 
λίγο αυτό. Έχουμε το μεγαλύτερο πάρκινγκ στη χώρα.

■ Καλοκαιράκι 2
Ο κλειστός δρόμος της παραλιακής οδού το καλο-

καίρι, ισχύει μόνο για τους ξένους ως γνωστόν. Διότι ο 
Παριανός, καβάλα πάει για καφέ, καβάλα φεύγει. Πού 
να περπατάει τώρα; Ο κλειστός δρόμος της παραλια-
κής οδού είναι ακόμα πιο όμορφος με τα μηχανάκια 
που κάνουν ντελίβερι, και τα μηχανάκια με τους επιχει-
ρηματίες της εστίασης που μεταφέρουν τις σακούλες 
με τα σκουπίδια. Διότι αν δε δεις μεγάλες σακούλες 
σκουπιδιών το βράδυ να περνούν από μπροστά σου, 
και τα μηχανάκια να τις μεταφέρουν, πώς θα καταλά-
βεις ότι είσαι στην Πάρο; Όλα και όλα δηλαδή.

■ Καλοκαιράκι 3
Το καλυτερότερο έρχεται από κάθε σπιθαμή ελεύ-

θερης Γης που υπάρχει πέριξ των πλατειών. Αυτές 
μετατρέπονται σε πάρκινγκ για τα μηχανάκια. Αυτή η 
εικόνα μου αρέσει πολύ εμένα, γιατί σ’ αυτούς τους 
τόπους όταν πας να αφήσεις ή να πάρεις τη μηχανή 
σου, κάνεις και γνωριμίες.

■ (Τ)ΣΥΡΙΖΑ
Μάλλον δεν έχουν πάρει χαμπάρι ακόμα ότι είναι 

κυβέρνηση οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων. Κά-
νουν ακόμα ερωτήσεις και αναφορές στη Βουλή για 
πράγματα που έπρεπε να έχουν λύσει μόνοι τους. Γενι-
κά, δεν το έχουν για κυβερνητικοί βουλευτές. Δείχνουν 
έξω από τα νερά τους.

■ Βάψιμο
Το δημαρχείο μας (εκείνο το κτίριο ντε, πάνω από 

τον Άη Γιάννη το ραντεβουδιάρη), τις τελευταίες μέρες 
το βάφουμε. Ατυχώς, όχι σε ροζ και φούξια χρώματα, 
για να είμαστε μέσα στο κλίμα της εποχής… Το πιο 
ωραίο είναι πως από τη κτίση του αυτό το κτίριο δεν 
έχει μελέτη από μηχανικό, για τη στατική του επάρκεια.

■ Βάψιμο 2
Το κτίριο μπορεί να το βάφουμε, και από έξω να 

δείχνει κούκλα και από μέσα πανούκλα… αλλά θα μπο-
ρέσει να μας πει κανείς αν υπάρχει μηχανικός που να 
βεβαιώνει για τη στατικότητά του. (Άκου ερωτήσεις 
που κάνουμε τώρα).

■ Λέρος
Στη Λέρο λέει για να κυκλοφορούν τα γαϊδουράκια 

στο δρόμο πρέπει να βγάλουν οι ιδιοκτήτες τους αριθ-
μό κυκλοφορίας και ασφάλεια αστικής ευθύνης, σύμ-
φωνα με απόφαση του εκεί δημοτικού συμβουλίου. 
Βλέπω να μπαίνουν ιδέες στον Μάρκο...

■ Κουίζ
Η μαρίνα της Νάουσας υπό ποιο καθεστώς λειτουρ-

γεί; (Καλά ή κάνεις ερώτηση ή όχι).

■ Δήλωση
Εγώ, ο γράφων αυτή τη στήλη, δηλώνω, έχοντας 

σώας τα φρένας (;;;) –αυτό παίζεται βέβαια- ότι του-
λάχιστον για μία εβδομάδα δε θα ξεκινώ το πρωί το 
σερφάρισμα στο ιντερνέτι διαβάζοντας gova-stileto, 
για να μαθαίνω τα καλλιτεχνικά κουτσομπολιά. Αυτό 
διότι η παραπάνω ηλεκτρονική σελίδα έγραψε για τη 
θεά Αμερικάνα μοντέλα, Kate Upton (φωτό), ότι έχει 
παχύνει! Εμπάργκο για μια εβδομάδα στην παραπλη-
ροφόρηση! (Θα διαβάζω «Ριζοσπάστη» -έντυπο- δή-
μου Πάρου μόνο!).

■ Απορία
Τις αδελφές Καρντάσιαν προφανώς θα τις έχετε 

ακούσει. Δεν ξέρω πόσες ακριβώς είναι, αν και νο-
μίζω ότι είναι πέντε για την ακρίβεια (θα ρωτήσω το 
ΦΩΚ, για φροντιστήριο), Οι πιο γνωστές είναι οι θε-
τές κόρες (Κίμ και Κλόε) του πρώην Ολυμπιονίκη στο 
δέκαθλο, Μπρους Τζένερ, και νυν, μετά την αλλαγή 
φύλου, Μπριζίτ Τζένερ. Γενικά οι αδελφές Καρντάσιαν 
–που δεν ξέρουμε τι ακριβώς δουλειά κάνουν- είναι 
πασίγνωστες κυρίως από τις φωτογραφίες τους, που 
δεν αφήνουν και πολλά για να δουλέψει η φαντασία 
μας… Η Κιμ μάλιστα έγινε φιρμάρα δείχνοντας μας ξε-
κάθαρα τον ποπό της. Μέχρι το CNN την έδειχνε! Σε 
όλη αυτή την ιστορία των Καρντάσιαν και του Τζένερ, 
μπήκε τις τελευταίες μέρες και η σύζυγος του πρώην 
Μπρους, νυν Μπριζίτ. Η μαμά, Κρις των Καρντάσιαν 
(μεγάλη ιστορία να σας εξηγήσω τώρα πώς μαμά 
Καρντάσιαν, πώς σύζυγος Τζένερ κλπ) την περασμένη 
εβδομάδα πήγε στο Παρίσι και τα πέταξε όλα σε φω-
τογράφιση. Τελικά, και αφού θαυμάσατε όλοι τις γνώ-
σεις που έχω περί των καλλιτεχνικών ζητημάτων, πρέ-
πει να ομολογήσουμε ότι όλος ο πλανήτης ασχολείται 
με τον ποπό της συγκεκριμένης οικογένειας! Άντε μετά 
να μιλήσεις αν είμαστε gredge ή αν ετοιμαζόμαστε για 
grexit. Και όλα αυτά να πρέπει να τα συζητήσεις με (Τ)
συριζαίους, που αν συμφωνήσουν με τον εαυτό δύο 
φορές τη μέρα, στη συνέχεια κλείνουν ραντεβού για 
ψυχανάλυση.

■ ΚΔΕΠΑΠ
Το ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ δεν έχει λειτουργήσει με κανονι-

κή σύνθεση από την ημέρα που ανέλαβε η νέα δημο-
τική αρχή. Ο λόγος είναι ότι στο ΔΣ είχε τοποθετηθεί 
η κ. Β. Καπούτσου, η οποία ποτέ δεν αποδέχθηκε το 
διορισμό της. Τότε, στη συζήτηση που είχε γίνει στο 
δημοτικό συμβούλιο, με σιγουριά έλεγαν κάποιοι φω-
στήρες: «καλά ας μην το αποδεχθεί. Θα δούμε τι θα 
κάνουμε». Όταν λοιπόν μία δημοτική πλειοψηφία δεν 
μπορεί να χειριστεί τον ορισμό ενός μέλους σ’ ένα δι-
οικητικό συμβούλιο, τι θα μπορούσε κάποιος να περι-
μένει περισσότερο…

■ Λογική
Για να κατανοήσετε τις εμμονές που υπάρχουν θα 

σας διηγηθώ το παρακάτω συμβάν. Ένα σημαντικότα-
το στέλεχος της νέας δημοτικής αρχής πίστεψε κάποτε 
ότι στο κτήμα του σπιτιού του υπήρχε νερό, αφού τον 
διαβεβαίωνε γι’ αυτό και ένας ραβδοσκόπος. Όλοι του 
έλεγαν πως δεν υπάρχει νερό στην περιοχή. Τελικά, 
αφού τρύπησε όλη τη Γη και αφού δαπάνησε ένα σκα-
σμό λεφτά, βρήκε νερό για να νίβει το πρόσωπό του 
κάθε πρωί, σε βάθος… λίγο πριν βγει στην Κίνα. Σήμε-
ρα, είναι υπερήφανος για εκείνο το κατόρθωμά του. 
Αυτή η λογική μεταφέρεται και στην καθημερινότητα 
της Πάρου. Αυτά…

■ Λιμενικό Ταμείο
Όλα εκείνα τα παλικάρια που ούρλιαζαν ότι το Λι-

μενικό Ταμείο επί εποχής Χρ. Βλαχογιάννη, δεν έκανε 
τίποτα (που δεν έκανε δηλαδή, για να είμαστε και σο-
βαροί), πού είναι σήμερα; Τώρα θα μου πεις μήπως 
άλλαξε και τίποτα εκεί μέσα;

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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Επισκέψεις δη-
μοσιογράφων

Την Πέμπτη 4 Ιουνίου επισκέφθηκε την Πάρο η 
δημοσιογράφος-blogger από τη «Huffington Post 
Canada», κ. Fahima M. Anwar.

Η κ. Fahima Anwar, που η εφημερίδα που εργάζε-
ται έχει μεγάλη αναγνωσιμότητα στον Καναδά, κατά 
την επίσκεψή της περιηγήθηκε στο νησί μας και συνα-
ντήθηκε με το δήμαρχο, κ. Μ. Κωβαίο. Όπως ανέφε-
ρε και η ίδια «η απόσταση δεν αποτελεί εμπόδιο στις 
καλοκαιρινές αποδράσεις όταν αφορά έναν πολλά 
υποσχόμενο αιγαιοπελαγίτικο προορισμό, όπως είναι 
η Πάρος».

Επίσης, από 9 έως 12/6 επισκέφθηκαν το νησί μας 
τρεις Γερμανοί δημοσιογράφοι-bloggers. Ο κ. Michael 
Graf, αρχισυντάκτης του εκδοτικού ομίλου «KLAMBT», 
η κ. Gabriela Beck, δημοσιογράφος, ειδικευμένη σε θέ-
ματα τουρισμού, ταξιδιών και αρχιτεκτονικής και η κ. 
Tanja Ruzicka, από τον εκδοτικό όμιλο «BAUER Living 
KG, Redaktion Service Compact». Οι δημοσιογράφοι 
περιηγηθήκαν στα ιστορικά και θρησκευτικά μνημεία, 
στους παραδοσιακούς οικισμούς και στις ομορφιές του 
νησιού. Ιδιαίτερη εντύπωση τους προκάλεσε η Μονή 
Μεταμορφώσεως (Χριστός Δάσους) – Άγιος Αρσένιος, 
όπου παρακολούθησαν ένα μέρος της ακολουθίας του 
εσπερινού. Παράλληλα πήραν μια ισχυρή «γεύση» από 
mountain bike και hiking στο νησί, καταλήγοντας στον 
χώρο τον αρχαίων λατομείων στο Μαράθι, στο πλαί-
σιο της προώθησης και προβολής του εναλλακτικού 
τουρισμού. Οι δημοσιογράφοι ευχαρίστησαν το δήμο 
Πάρου για τη φιλοξενία, υποσχόμενοι να μεταφέρουν 
την εμπειρία αυτή στην πατρίδα τους. 

Με δελτίο τύπου, ο δήμος Πάρου, ευχαρίστησε ονο-
μαστικά τις επιχειρήσεις που φιλοξένησαν τους δημο-
σιογράφους και εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, για 
τη διάθεση αυτοκινήτων για τη μετακίνηση τους στο 
νησί. Ακόμα, τους κ.κ. Ν. Στεφάνου, Χρ. Κοροβέση και 
Π. Νικολαΐδη, για την αμέριστη βοήθειά τους.

Επιτροπές
Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντιπά-

ρου, σε συνεδρίασή του την Παρασκευή 5/6/15 απο-
φάσισε τη συγκρότηση τριών στοχευμένων επιτρο-
πών, οι οποίες θα συμβάλλουν στην καθημερινότητα 
των επαγγελματιών. Οι επιτροπές που συγκροτήθηκαν 
είναι:

- Εστίαση-υγειονομικού ενδιαφέροντος, με υπεύ-
θυνο τον Φίλιππο Λουκή και μέλη τους Παναγιώτη 
Βλαχάκη και Νίκο Τσουνάκη. Η επιτροπή θα λειτουρ-
γεί υπό την επίβλεψη του Α’ αντιπροέδρου, κ. Τάσου 
Τριαντάφυλλου.

- Τουρισμός, ανάπτυξη και πολιτισμός, με υπεύθυνη 
την Αλεξανδροπούλου Αρχοντική και μέλη τις Μαρία 
Καλαργύρου, Γεωργία Πατέ, Τασία Σκαραμαγκά και 
Σταυρούλα Τρίχα. Η επιτροπή θα λειτουργεί υπό την 
επίβλεψη του Α’ αντιπροέδρου κ. Τάσου        Τριαντά-
φυλλου

- Ελεύθεροι Επαγγελματίες, με υπεύθυνο το Β’ αντι-
πρόεδρο Γρηγόρη Μαριάνο και μέλη τους Στέλιο Αλι-
φέρη, Ευστάθιο Φαρούπο και Γιώργο Ντόλκα.

Ελεύθερη 
πρόσβαση

Με αφορμή τη διαμαρτυρία του συλλόγου Κολυ-
μπηθρών στη Νάουσα για την ελεύθερη πρόσβαση 
στις παραλίες, η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, υπό 
τον τίτλο: «Όχι στις καταπατήσεις αιγιαλού και 
παραλίας», δημοσιοποίησε στις 16/6/2015 το πα-
ρακάτω δελτίο τύπου:

«Στο τελευταίο δημοτικό συμβούλιο, με αφορμή 
καταγγελία του εκπολιτιστικού συλλόγου Κολυμπη-
θρών, για πολλοστή φορά φέραμε το φαινόμενο της 
απαγόρευσης της πρόσβασης στις παραλίες του νη-
σιού, της αυθαίρετης χρήσης και της καταπάτησης 
αιγιαλού και παραλίας από διάφορους ιδιώτες.

Τόσο στο παρελθόν όσο και σήμερα, η ευθύνη της 
δημοτικής αρχής να διαφυλάξει τον δημόσιο χαρα-
κτήρα τους και την ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές, 
χανόταν στα γρανάζια της γραφειοκρατίας, στη λειψή 
στελέχωση των υπηρεσιών και στο περιβόητο πολι-
τικό κόστος των τοπικών αρχόντων. Αυτή η τακτική 
έχει αποθρασύνει διάφορους επίδοξους διεκδικητές 
της δημόσιας περιουσίας.

Για το λόγο αυτό προτείναμε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και επιμένουμε στη λήψη μέτρων, 
που με τη παρουσία των δημοτικών συμβούλων 
κατοχυρώνουν  την ελεύθερη πρόσβαση στις 
παραλίες με ταυτόχρονη απομάκρυνση όλων 
των αντικειμένων που παράνομα τις καταλαμ-
βάνουν.

Είναι λοιπόν ευνόητο, ότι στηρίζουμε τις κινητο-
ποιήσεις του συλλόγου των Κολυμπηθρών, καλούμε 
όλους τους κατοίκους της περιοχής να συμμετέχουν 
σε αυτές και όλους τους κατοίκους του νησιού στη 
δική τους περιοχή να διεκδικήσουν το αυτονόητο».

Παραεμπόριο
Έπειτα από καταγγελίες στη Νάουσα και την Παροι-

κιά, πραγματοποιήθηκε δράση για την εκδίωξη παρά-
νομων εμπόρων σε δρόμους του νησιού μας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εμποροεπαγγελματι-
κού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου: «Μαζί με την οικο-
νομική κρίση και την πτώση της αγοράς που βιώνουμε 
καθημερινά, ένα επιπλέον σημαντικό ζήτημα προέκυ-
ψε εδώ και χρόνια, το παραεμπόριο. Ήδη ξεκίνησε η 
μαζική προσέλευση των αθίγγανων στο νησί μας και 
καλούμαστε όλοι οι φορείς και οι επαγγελματίες να το 
προστατέψουμε.

Από την Παρασκευή 5/06 που συζητήθηκε το θέμα 
στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροεπαγγελμα-
τικού Συλλόγου έγιναν οι πρώτες συστάσεις και 
ενέργειες. Δήμος, Αστυνομία, Λιμεναρχείο και Εμπο-
ροεπαγγελματικός Σύλλογος συντονισμένα  προσπα-
θούμε να περιορίσουμε την έκταση του προβλήμα-
τος. Έλεγχοι που διεξήχθησαν στη Νάουσα, Σάββατο 
06/06 και Τρίτη 09/06 στην Παροικιά οδήγησαν στην 
εκδίωξη μεγάλου αριθμού αθίγγανων. Παράλληλα, 
παρατηρείται η διακίνηση ακατάλληλων προϊόντων 

(τρόφιμα - ελαιόλαδο, μέλι, τυριά) επικίνδυνων για τη 
δημόσια υγεία, από πλανόδιους πωλητές. Εφιστούμε 
τη προσοχή των πολιτών γι αυτή την επικίνδυνη δρα-
στηριότητα.

Μέχρι την επίτευξη του τελικού μας στόχου, τη μό-
νιμη λύση του προβλήματος, καλούνται όλοι οι συ-
νάδελφοι οι οποίοι εντοπίζουν παραεμπόριο (Αθίγγα-
νοι και πλανόδιοι πωλητές) να επικοινωνήσουν με το 
Α.Τ Πάρου στο τηλ.: 22840-23333 ή τα γραφεία του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου στο τηλ.: 22840-
22262».

Συνάντηση 
με φορείς

Το νέο διοικητικό συμβούλιο του εμποροεπαγγελ-
ματικού συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου πραγματοποίησε 
τις προγραμματισμένες συναντήσεις με το δήμαρχο 
Πάρου, το διοικητή της αστυνομίας, το λιμενάρχη και 
τον πρόεδρο του λιμενικού ταμείου.

Κατά τις παραπάνω συναντήσεις τα μέλη του ΔΣ 
ενημερώθηκαν για τα τρέχοντα ζητήματα που αφο-
ρούν τα νησιά μας.

Πιο συγκεκριμένα στη συνάντηση με το δήμαρχο 
Πάρου, κυριάρχησε το θέμα του υγειονομικού αερο-
σκάφους. Συζητήθηκαν επίσης, τρέχοντα θέματα που 
αφορούν τους επαγγελματίες του νησιού και επιση-
μάνθηκε το ενδεχόμενο πραγματοποίησης εμπορικού 
φεστιβάλ υπό την αιγίδα του δήμου. Στη συνάντηση 
με το διοικητή της αστυνομίας συζητήθηκε ιδιαίτερα 
το ζήτημα της πάταξης του παραεμπορίου στο νησί 
μας, με την συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φο-
ρέων. Παράλληλα, θα γίνει προσπάθεια και από τους 
εμπόρους για εξεύρεσης κατάλληλου χώρου στη Νά-
ουσα, για να στεγαστούν οι αστυνομικές υπηρεσίες. Η 
συνάντηση εργασίας με το λιμενάρχη περιστράφηκε 
γύρω από τα σημαντικά θέματα του παραεμπορίου και 
των ενδοκυκλαδικών δρομολογίων, ενώ ο πρόεδρος 
του λιμενικού ταμείου τους ενημέρωσε για την πορεία 
των έργων που είναι υπό την επίβλεψη του (στέγα-
στρο, χώροι αναμονής, προσκρουστήρες, τοποθέτηση 
παγκακίων και φωτιστικών παραλίας, καρνάγιο).

Σε σχετική ανακοίνωσή του ο εμποροεπαγγελμα-
τικός σύλλογος τονίζει: «Σε αυτούς τους δύσκολους 
καιρούς ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος Πάρου 
Αντιπάρου, με την συνεργασία όλων των φορέων, 
προσπαθεί να είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια στή-
ριξης των μελών του».

Εμπορικό 
φεστιβάλ

Ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου-Αντι-
πάρου, με άξονα αναφοράς την απόφαση της γενικής 
συνέλευσης, που αφορά το έκτακτο θέμα: «Συνέχιση 
ή ματαίωση του καλοκαιρινού φεστιβάλ», για διορ-
γάνωση του εμπορικού φεστιβάλ το Δεκαπενταύ-

γουστο (πρώην εμποροπανήγυρις), καλεί τη Δευτέρα 
22/6/2015 και ώρα 21.00, τα μέλη του να αποφα-
σίσουν για την τελική μορφή συμμετοχής τους στην 
υλοποίηση της εκδήλωσης.

Σε σχετική ανακοίνωση του συλλόγου σημειώνεται: 
«[…] Καλούνται όλοι οι επαγγελματίες, έμποροι, πολι-
τιστικοί σύλλογοι και έτεροι φορείς που επιθυμούν τη 
συμμετοχή τους στο εμπορικό φεστιβάλ, να παρευ-
ρεθούν. 

Η συμμετοχή σας κρίνεται απαραίτητη για την 
πραγματοποίηση του φεστιβάλ».
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Πρόγραμμα 
Αγρ. Εστίας

Η διοίκηση του ΟΓΑ ενημερώνει τους ενδιαφε-
ρόμενους επιχειρηματίες ότι ξεκίνησε η διαδικα-
σία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στα 
προγράμματα της Αγροτικής Εστίας.

Σε ό,τι αφορά τα προγράμματα που αφορούν τις 
επιχειρήσεις των νησιών μας είναι τα ακόλουθα:

1) Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού για 
85.000 άτομα από όλους τους νομούς της χώρας, 
το οποίο περιλαμβάνει πακέτο 6ήμερων διακο-
πών (5 διανυκτερεύσεις) σε

συμβεβλημένα τουριστικά καταλύματα όλης της 
χώρας. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ξενοδοχεια-
κές επιχειρήσεις όλων των λειτουργικών μορφών 
και τάξεων, ενοικιαζόμενων δωματίων/διαμε-

ρισμάτων 2, 3 και 4 κλειδιών και επιπλωμένων 
κατοικιών, καθώς και οργανωμένες τουριστικές 
κατασκηνώσεις (camping).

2) Εκδρομικό Πρόγραμμα τριήμερων, διήμερων 
ή μονοήμερων εκδρομών για 49.000 άτομα από 
όλους τους νομούς της χώρας, στο οποίο δικαί-
ωμα συμμετοχής έχουν Τουριστικά Γραφεία όλης 
της χώρας.

3) Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Εισιτηρίων Θε-
άτρου για 90.000 άτομα, από όλους τους νομούς 
της χώρας, τη θερινή περίοδο 2015 και τη χει-
μερινή περίοδο 2015-2016, για παραστάσεις που 
θα δοθούν σε πόλεις όλων των νομών της χώρας 
από συμβεβλημένες θεατρικές επιχειρήσεις.

5) Πρόγραμμα Δωρεάν Παροχής Βιβλίων για 
180.000 άτομα, από όλους τους νομούς της χώ-
ρας, στο οποίο έχουν δικαίωμα συμμετοχής βιβλι-
οπωλεία και εκδοτικοί οίκοι από όλη τη χώρα.

Τέλος, η υποβολή των σχετικών αιτήσεων θα 
διαρκέσει μέχρι την Τρίτη 30-6-2015.

Εκδήλωση στον 
Κώστο

Ο δήμος Πάρου, η το-
πική κοινότητα Κώστου 
και ο ΜΕΑΣ Κώστου, 
προσκαλούν τους συμπο-
λίτες μας στις εορταστι-
κές εκδηλώσεις που θα 
πραγματοποιηθούν στον 
Κώστο από 24 έως 25 Ιουνίου 2015, για τον εορτασμό του Αγίου 
Αθανασίου του Πάριου.

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων έχει ως εξής:
Τετάρτη 24 Ιουνίου
Ώρα 20:00: Αρχιερατικός εσπερινός με αρτοκλασία
Ώρα 19:00 Παζάρι τοπικών προϊόντων
Πέμπτη 25 Ιουνίου
Ώρα 07:15: Όρθρος και Αρχιερατική Θεία λειτουργία
Ώρα 10:00: Λιτάνευση της Ιεράς εικόνος και του τιμίου λειψά-

νου του Αγίου Αθανασίου του Πάριου, με τη συνοδεία του 1ου 
συστήματος ναυτοπροσκόπων Λευκών.

Ώρα 21:00: Παραδοσιακοί χοροί από το μουσικοχορευτικό συ-
γκρότημα Νάουσας (τμήματα Κώστου), στην πλατεία του Κώστου.

Ώρα 19:00: Παζάρι τοπικών προϊόντων.
Τέλος, μετά το πέρας του εσπερινού και της Θείας λειτουργίας 

θα προσφερθούν κεράσματα στην αίθουσα εκδηλώσεων, κάτω 
από τον Ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου.

Διαμαρτυρία 
Λεονταρίτη

O αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, κ. Γιώργος Λεονταρίτης, 
έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας στον αναπληρωτή υπουργό ναυ-
τιλίας, κ. Θεόδωρο Δρίτσα, για «την απαράδεκτη και τριτοκο-
σμική κατάσταση της ακτοπλοϊκής συγκοινωνίας και την ανύ-
παρκτη ενδοεπικοινωνία μεταξύ των νησιών και κυρίως με την 
Σύρο, την έδρα της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου».

Ο κ. Λεονταρίτης εκφράζει στον υπουργό την έντονη διαμαρ-
τυρία του και του απευθύνει νέα έκκληση, καλώντας τον «να 
αναλάβει τις ευθύνες του», τονίζοντας ότι σε περίπτωση που 
δε δοθεί άμεσα λύση, το υπουργείο με τη στάση του θα έχει 
συμβάλει στην καταδίκη της ναυαρχίδας του Ελληνικού τουρι-
σμού σε συγκοινωνιακή απομόνωση και οικονομικό μαρασμό. 
Δηλώνει δε πως η Περιφερειακή αρχή είναι αποφασισμένη να 
υπερασπιστεί με κάθε νόμιμο μέσο και με κάθε πρόσφορη νο-
μική διαδικασία τα συνταγματικά δικαιώματα των πολιτών της 
περιφέρειάς της.

Όπως σημειώνει στην επιστολή του ο κ. αντιπεριφερειάρχης: 
«οι επί χάρτου σχεδιασμοί και οι ανεφάρμοστες προεκλογικές 
εξαγγελίες της Κυβέρνησης, έχουν καταδικάσει σε απομόνωση 
όσους επιμένουν «να φυλάττουν Θερμοπύλες» και να εξασφα-
λίζουν την ελληνικότητα του Αιγαίου» για να προσθέσει πως: 
«Σε εποχές όπως η σημερινή, όπου οι συνθήκες της  βαθιάς 
οικονομικής και κοινωνικής κρίσης «έχουν ρίξει άγκυρα στις 
ζωές μας», είναι τουλάχιστον λυπηρό η Πολιτεία να αδυνατεί 
να εφαρμόσει τα συνταγματικά δικαιώματα  των νησιωτών για 
ίσες ευκαιρίες, ισονομία και ισοπολιτεία και να τους αντιμετω-
πίζει ως πολίτες «ενός κατώτερου Θεού». Στη συνέχεια της επι-
στολής γράφει: «οι μαζικές ακυρώσεις κρατήσεων, το υψηλό 
κόστος στις μετακινήσεις των νησιωτών, το αίσθημα ανασφά-
λειας των κατοίκων, ο οικονομικός μαρασμός που βρίσκεται 
προ των πυλών, απαιτούν άμεσες ενέργειες από την πλευρά 
της κυβέρνησης προκειμένου να βρεθεί οριστική και βιώσιμη 
λύση που θα βγάλει τα νησιά από το καθεστώς της απομόνω-
σης».

Ο κ. Λεονταρίτης καταλήγει: «Οι Κυκλάδες δεν μπορούν να 
εκλιπαρούν εσαεί την ελεημοσύνη του κεντρικού κράτους για 
τα αυτονόητα. Οι νησιώτες θα αγωνισθούν για τη βελτίωση της 
ποιότητας της ζωής τους, την ασφάλεια και την υγεία τους, την 
επιχειρηματική τους ανάπτυξη, τη διατήρηση του πληθυσμού 
στα νησιά μας. Η δίκαιη αγανάκτησή τους μπορεί να οδηγήσει 
σε δυναμικές κινητοποιήσεις για την κατάκτηση του αυτονόη-
του δικαιώματός μας, που είναι αυτό της μετακίνησης».

Αναφορά 
στη Βουλή

Οι βουλευτές Κυκλάδων ΣΥΡΙΖΑ, κ.κ. Νικ. Συρ-
μαλένιος, Αντ. Συρίγος και Νικ. Μανιός, κατέθεσαν 
στις 12 Ιουνίου 2015 στο προεδρείο της Βουλής, 
αναφορά σχετικά με την προσέγγιση του πλοίου 
«SEA JET 2» στην Πάρο, ύστερα από επιστολή του 
κ. Μ. Κωβαίου.

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ με την αναφορά ζη-
τούν την άμεση ενημέρωσή τους για το θέμα.

Η επιστολή του δημάρχου κ. Κωβαίου, έχει ως 
εξής:

«Η θερινή περίοδος έχει ήδη ξεκινήσει και 
προκειμένου να έχουν κάποιο αποτέλεσμα οι 
προσπάθειες προβολής των νησιών μας για την 
ενίσχυση της τουριστικής κίνησης θα πρέπει να 
υπάρχει καλή και αξιόπιστη ενδοκυκλαδική επι-
κοινωνία με τα νησιά που έχουν διεθνή αεροδρό-
μια αλλά και με τα υπόλοιπα νησιά. 

Στο πλαίσιο αυτό ζητάμε το SEA JET 2 να συμπε-
ριλάβει και την Πάρο στα δρομολόγιά του ώστε να 
υπάρχει καθημερινή σύνδεση με τα υπόλοιπα νη-
σιά και να μην υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός των 
γραμμών μεταξύ ανατολικών και δυτικών Κυκλά-
δων που καθιστά πολύ δύσκολη έως αποτρεπτική 
τη διακίνηση των επισκεπτών από το ένα νησί στο 
άλλο. Η εξασφάλιση αυτής της επικοινωνίας θα εί-
ναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική ανάπτυξη 
των νησιών μας και αποτελεί πάγιο αίτημά μας. Για 
την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητη η 
ενίσχυση του Λιμεναρχείου Πάρου με το απαραί-
τητο προσωπικό διότι το συγκεκριμένο ταχύπλοο 
προσεγγίζει αποκλειστικά και μόνο το Πίσω Λιβά-
δι Πάρου γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του 
χρόνου ταξιδιού.

Η γεωγραφική θέση και η υποδομή του λιμένα 
αυτού παρέχουν τη δυνατότητα προσέγγισης των 
ταχυπλόων σκαφών της γραμμής αυτής -εξυπηρέ-
τηση που έχει γίνει και στο παρελθόν στην ίδια θέση 
για σκάφη τέτοιου τύπου- χωρίς παράκαμψη στο 
ήδη προγραμματισμένο δρομολόγιό τους».
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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

Ευχαριστίες
από Αντίπαρο

Ο δήμαρχος Αντιπάρου, κ. Αναστ. Φαρούπος με δύο επιστο-
λές του ευχαρίστησε πολίτες για ευγενικές δωρεές τους προς 
το Περιφερειακό ιατρείο του νησιού. 

Η επιστολή προς τον κ. Ν. Γκίκα, έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Αντιπάρου και το προσωπικό του ΠΠΙ Αντιπάρου 

ευχαριστούν θερμά το Σύλλογο Γυναικών Αντιπάρου για τη 
συνεχιζόμενη υλική στήριξή τους στις ανάγκες του ιατρείου, 
που αφορούν ιατρονοσηλευτικά αναλώσιμα, διαγνωστικά 
αναλώσιμα (ταινίες μέτρησης ολικής χοληστερόλης και γλυ-
κοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης) και αναλώσιμα γραφείου (με-
λάνια εκτύπωσης). 

Χάρη στην υποστήριξη του δραστήριου Συλλόγου Γυναικών 
είναι δυνατή η απρόσκοπτη συνέχιση της κανονικής λειτουρ-
γίας του ιατρείου τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστούμε ιδιαιτέ-
ρως το φίλο και επισκέπτη του νησιού κ. Νικόλαο Γκίκα για 
την πρόσφατη χρηματική δωρεά του προς το Σύλλογο Γυναι-
κών, ώστε να καλυφθούν τρέχουσες ανάγκες του ιατρείου».

Η επιστολή προς την οικογένεια Π. και Σ. Μαρινόπουλου, 
έχει ως εξής:

«Ο Δήμος Αντιπάρου και το προσωπικό του ΠΠΙ Αντιπά-
ρου ευχαριστούν θερμά την οικογένεια Πάνου και Σάντρας 
Μαρινόπουλου για την ευγενική δωρεά τους προς το ιατρείο 
Αντιπάρου σημαντικού ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και 
αναλώσιμου υλικού, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουρ-
γία του και την επαρκή κάλυψη των αναγκών προς τους μο-
νίμους κατοίκους και τους επισκέπτες. 

Η πράξη τους αυτή έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά αντί-
στοιχων παροχών-δωρεών της οικογένειας προς το ιατρείο 
Αντιπάρου εδώ και αρκετά έτη, οι οποίες καλύπτουν σε σημα-
ντικό βαθμό τα κενά και τις ελλείψεις που προκύπτουν από την 
υποχρηματοδότηση του ΕΣΥ. Ευχόμαστε η ευγενική προσφο-
ρά τους να βρει αντίστοιχους διαχρονικούς μιμητές».

Δημόσια
διοίκηση

Τέσσερις είναι οι μείζονες αλλαγές που ανα-
μένεται να αναμορφώσουν τη δημόσια διοίκηση 
στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Στόχος τη κυβέρνησης και του αρμόδιου 
υπουργείου εσωτερικών και διοικητικής ανασυ-
γκρότησης, δεν είναι άλλος από τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματικό-
τερη εξυπηρέτηση του κοινού, αλλά και την αύξη-
ση της παραγωγικότητας της δημόσιας διοίκησης 
προς όφελος και της οικονομίας.

Μακροπρόθεσμος στόχος είναι, διαμέσου της 
εξέλιξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, να 
ενισχυθεί η διαφάνεια και των δημοκρατικών θε-
σμών, να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία, αλλά 
και να αξιοποιηθούν ευρύτερα οι ψηφιακές τεχνο-
λογίες. Οι τέσσερις μείζονες πρωτοβουλίες, είναι 

οι εξής:
– Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση εγγράφων από τις 

δημόσιες υπηρεσίες.
– Η ολοκλήρωση του «Σύζευξις» μέσω του οποί-

ου θα επικοινωνούν 35 χιλιάδες κτήρια δημοσίων 
υπηρεσιών.

– Ο μετασχηματισμός των ΚΕΠ σε ηλεκτρονικές 
πύλες εξυπηρέτησης του πολίτη.

– Η θέσπιση της κάρτας του πολίτη, η οποία θα 
ξεκινήσει πιλοτικά και θα εφαρμοστεί σε συγκεκρι-
μένες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα που παρέχο-
νται σε κοινωνικές ομάδες.

Έκθεση
ζωγραφικής

Η γκαλερί «αντί», στην Αντίπαρο, εγκαινιάζει τη 
φετινή θερινή περίοδο υποδεχόμενη έργα ζω-
γραφικής της Ηώς Αγγελή, από 20 έως 2 Ιουλίου 
1015. Τα εγκαίνια της έκθεσης θα πραγματοποιη-
θούν το Σάββατο 20/6 στις 8 το βράδυ.

Το πρόγραμμα της αίθουσας τέχνης, «αντί», στη 
συνέχεια του καλοκαιριού έχει ως εξής:

4/7 - 13/7: 
« A N T I PA R O S 
P H O T O 
F E S T I V A L 
2015».

17/7 - 30/7: 
H A R A L D 
EGEDE, ζωγρα-
φική.

1/8  - 14/8: 
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΪΔΙΝΗΣ, ζωγραφική – γλυπτική.

15/8 - 30/8: ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ, ζωγραφική 
31/8 - 27/9: ΣΥΝΟΨΙΣ ομαδική  των συμμετο-

χών 2015.
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Θέσεις 
γιατρών

Δημοσιεύθηκε από το υπουργείο υγείας η πρόσκλη-
ση ενδιαφέροντος για την κάλυψη των κενών θέσεων 
στα ΠΕΔΥ- Κέντρα Υγείας, στα ΠΕΔΥ-Περιφερειακά Ια-
τρεία και Γενικά Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας  άγονων 
και νησιωτικών περιοχών.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της για την κάλυ-
ψη των ελλείψεων που έχουν καταγραφεί στα νησιά 
των Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, η Περιφέρεια Νο-
τίου Αιγαίου ζήτησε εγγράφως από το υπουργείο, να 
περιληφθούν στην προκήρυξη συγκεκριμένες θέσεις 
επικουρικών και αγροτικών ιατρών, που θα προσλη-
φθούν στα νησιά Κυκλάδων και Δωδεκανήσου, βάσει 
των κινήτρων που παρέχει η Περιφέρεια, με δύο δι-
αδοχικές αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 
στις 2 Μαρτίου 2015 και 23 Μαΐου 2015. 

Οι αποφάσεις προβλέπουν την καταβολή επιδόμα-
τος σε 60 συνολικά ιατρούς οι οποίοι θα ενδιαφερ-
θούν να καλύψουν τις κενές θέσεις στα μικρά νησιά, 
όπως αυτές κατεγράφησαν από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες  της Περιφέρειας (μεταξύ των νησιών είναι και η 
Πάρος).

Σημειώνεται ότι η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου είναι η 
πρώτη πανελλαδικά που αποφάσισε τη χορήγηση 
επιδότησης επικουρικών και αγροτικών ιατρών, ως κί-
νητρο για την κάλυψη των κενών θέσεων στα μικρά 
νησιά της Περιφέρειας, όπου διαχρονικά δεν εκδηλώ-
νεται ενδιαφέρον. Η πρωτοβουλία της Περιφέρειας 
υιοθετήθηκε από τον υπουργό υγείας, κ. Π. Κουρου-
μπλή και βρήκε μιμητές και σε άλλες περιφέρειες της 
χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση, την οποία υπογράφει 
ο αναπληρωτής υπουργός υγείας, κ. Ανδρ. Ξανθός, 
η προκήρυξη αφορά σε: γενικούς ιατρούς, ιατρούς 
υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου και ιατρούς υπηρεσί-
ας υπαίθρου με θητεία. Επίσης, ειδικευόμενοι ιατροί, 
που κατέχουν θέση με παράταση, μπορούν να λάβουν 
μέρος. Το ίδιο ισχύει και για τους ιατρούς υπηρεσίας 
υπαίθρου που υπηρετούν με παράταση της θητείας 
τους. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσε-
ων ορίστηκε στις 23/6/2015.

Σχέδιο για την 
πρωτοβάθμια 
υγεία

Σχέδιο για την ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φρο-
ντίδας υγείας, θα εξετάσει η ηγεσία του υπουργείου 
υγείας, με βάση το οποίο καθορίζονται οι σχέσεις 
επαγγελματιών υγείας και δημοσίου, σε ό, τι αφορά 
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Έλενας Φυντανίδου, 
για την εφημερίδα «Βήμα», η ομάδα εργασίας που 
συγκρότησε το σχέδιο αυτό προτείνει την εφαρμογή 
ενός μικρού συστήματος, στο οποίο θα συμμετέχουν 
τόσο οικογενειακοί γενικοί γιατροί όσο και ειδικευμέ-
νοι. Επίσης, θα προβλέπονται και θα έχουν σημαντι-
κό ρόλο οι οικογενειακοί νοσηλευτές. Μελετάται το 
ενδεχόμενο οι γιατροί να συνεργάζονται με το ΕΣΥ, 
μέσω ενός συμβολαίου που ουσιαστικά προσδιορίζει 

τη δουλειά και τις αποδοχές τους.
Ειδικότερα, ο οικογενειακός γιατρός θα εργάζεται 

σε καθεστώς 
πλήρους και 
αποκλειστικής 
απασχόλησης. 
Θα υπογράφει 
συμβόλαιο με 
την υγειονομι-
κή περιφέρεια 
στην οποία 
ανήκει και θα 
αμείβεται είτε 
μόνο με μισθό, 
είτε και με μπό-
νους ανάλογα 
με την απόδοσή 
του. Δίπλα του 
θα έχει τους 
οικογενειακούς 
νοσηλευτές, οι 
οποίοι θα μπο-
ρούν να παρέχουν συμβουλευτική στήριξη, αλλά και 
νοσηλευτική φροντίδα ειδικά σε περιπτώσεις όπου 

απαιτείται κατ’ οίκον νοσηλεία.
Οι μονάδες του ΠΕΔΥ (Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο 

Υγείας) θα στε-
λεχωθούν και 
από γιατρούς 
ειδικοτήτων, οι 
οποίοι θα βρί-
σκονται μέσα 
στις μονάδες 
υγείας, και θα 
αξιολογούνται 
κάθε τρία χρό-
νια. Οι παραπά-
νω γιατροί θα 
είναι πλήρους 
και αποκλειστι-
κής απασχόλη-
σης, εκτός από 
έκτακτες περι-
πτώσεις. Αυτό 
σημαίνει ότι θα 
μπορούν να συ-

νάπτονται συμβάσεις ορισμένου χρόνου με επαγγελ-
ματίες υγείας για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.

Καμία 
ασφάλεια

Το Σωματείο Εργαζομένων Τομέα Υγείας Νομού 
Κυκλάδων, (Σ.Ε.Τ.Υ.Νο.Κ.), έχει στην εποπτεία του, ως 
θεσμικό πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, το Γ.Ν.-
Κ.Υ. Νάξου, τα Κ.Υ. Άνδρου, Τήνου, Μυκόνου, Πάρου, 
Ίου, Σαντορίνης, Μήλου, Αμοργού και όλα τα Π.Π.Ι. των 
Κυκλάδων. Από τον πρώτο χρόνο ίδρυσής του αγωνί-
ζεται να προάγει και να αναβαθμίσει τις δημόσιες υπη-
ρεσίες των υγειονομικών μονάδων των νησιών. 

Με επιστολή του το σωματείο προς το υπουργείο 
υγείας, τη ΔΥΠΕ και όλους τους εμπλεκόμενους φο-
ρείς, κάνει αναφορά στα προβλήματα που υπάρχουν 
στον τομέα υγείας των Κυκλάδων, τις ελλείψεις που 
έχουν παρουσιαστεί και τους κινδύνους που υπάρχουν. 
Η επιστολή έχει ως εξής:

«Δυστυχώς, η κατάσταση στα νησιά μας είναι τρα-
γική. Οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό σε όλες τις 
ειδικότητες, σε συνδυασμό με τις ελλείψεις σε υγει-
ονομικό υλικό, αδυνατούν να παρέχουν στοιχειώδεις 
υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους και τους επισκέ-
πτες  των νησιών. 

Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση έχει επιδεινω-
θεί, λόγω της συνταξιοδότησης ιατρικού και παραϊ-
ατρικού προσωπικού, με αποτέλεσμα να ερχόμαστε 
αντιμέτωποι με επικίνδυνες συνθήκες για τη ζωή των 
ασθενών. Πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας, ότι 
εμείς οι νησιώτες έχουμε έναν επιπλέον λόγο ανη-
συχίας, αφού λόγω της γεωγραφικής θέσεως των 
Κυκλάδων, είμαστε αποκομμένοι από την άμεση πρό-
σβαση σε δευτεροβάθμια και πρωτοβάθμια οργανω-
μένη δημόσια περίθαλψη.      

Σε καμία υγειονομική μονάδα δεν υπάρχει ασφαλής 

εφημερία. Οι ελάχιστοι επαγγελματίες  υγείας επιτε-
λούν ένα δύσκολο έργο με φιλότιμο, σε συνθήκες συ-
νεχούς εντατικοποίησης για να προσφέρουν το καλύ-
τερο στον συνάνθρωπό τους. Μετακινούνται από το 
νοσοκομείο ευθύνης τους με διοικητικές αποφάσεις 
για την κάλυψη άλλων θέσεων ή ασκούν αλλότρια 
καθήκοντα που δεν συνάδουν με την ειδικότητά τους. 
Μονάδες-τμήματα όπως τεχνητό νεφρό, αιμοδοσία, 
χειρουργεία και σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξο-
πλισμός παραμένουν παροπλισμένα, αφού κανείς δεν 
μπόρεσε να τα στελεχώσει και να αξιοποιήσει τις δυ-
νατότητες της κάθε μονάδας χωριστά. Η μείωση των 
προϋπολογισμών των υγειονομικών μονάδων δεν 
μπορεί να αποτελεί οικονομικό μέτρο, αφού πρόκειται 
για δημόσια υγειονομική περίθαλψη και οι άνθρωποι 
είτε είναι εργαζόμενοι είτε ασθενείς, δεν μπορούν να 
προσομοιάζουν με χρηματικό ποσό αφού η ανθρώπι-
νη αξία είναι ανεκτίμητη και αδιαπραγμάτευτη.

Για όλα αυτά και πολλά άλλα σας καλούμε να επι-
σκεφθείτε αυτές τις υγειονομικές μονάδες και σε 
συνεργασία μαζί τους να επιλύσετε τα προβλήματά 
τους. Αναφέρουμε ενδεικτικά:

- Αναβάθμιση όλων των υγειονομικών μονάδων 
των νησιών των Κυκλάδων.

- Άμεση πρόσληψη μόνιμου ιατρικού – παραϊατρι-
κού – νοσηλευτικού – διοικητικού – τεχνικού - βοη-
θητικού προσωπικού

- Στελέχωση του ΕΚΑΒ με διασώστες για την κάλυ-
ψη όλων των θέσεων σε βάρδιες 24ωρου

- Αύξηση των προϋπολογισμών και κρατικές επιχο-
ρηγήσεις για την σύσταση νέων οργανισμών που θα 
αντικατοπτρίζουν τις πραγματικές ανάγκες της κάθε 
υγειονομικής μονάδας χωριστά.

Είναι αναφαίρετο συνταγματικό δικαίωμα του κάθε 
πολίτη η πρόσβαση στο δημόσιο υγειονομικό σύστη-
μα και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να προ-
ασπίσουμε το συμφέρον των πολιτών και των επαγ-
γελματιών υγείας».

Άμεση 
αποκατάσταση

Να αποκατασταθεί άμεσα η ακτοπλοϊκή σύνδεση 
μεταξύ των νησιών των Κυκλάδων ζήτησε με παρέμ-
βασή του στον περιφερειάρχη Νότιου Αιγαίου, κ. Γ. Χα-
τζημάρκο, ο επικεφαλής της «Λαϊκής Συσπείρωσης», κ. 
Λουκάς Κωτσαδάμ.

Σε σχετικό δελτίο Τύπου επισημαίνονται τα εξής: 
«Παρέμβαση στον περιφερειάρχη του Νότιου Αιγαί-

ου κ. Χατζημάρκο έκανε ο επικεφαλής της «Λαϊκής 
Συσπείρωσης», Λουκάς Κωτσαδάμ για την ανάγκη 
άμεσης αποκατάστασης της ενδοεπικοινωνίας των 
νησιών των Κυκλάδων.

Όπως είναι γνωστό, η προβληματική μέχρι σήμερα 
ενδοεπικοινωνία διακόπηκε. Και το τελευταίο καράβι 
που υπήρχε, το «Άρτεμις», σταμάτησε τα δρομολόγια, 
με αποτέλεσμα να αποκοπεί η σύνδεση των νησιών 
μεταξύ τους και με την πρωτεύουσα του νομού Σύρο. 
Η μόνη διέξοδος που υπάρχει είναι η χρησιμοποίη-
ση των ταχύπλοων με κόστος δυσβάστακτο για τους 
νησιώτες. Επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά η ρε-
αλιστικότητα της θέσης της «Λαϊκής Συσπείρωσης» 
για τον ενιαίο φορέα ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών που 
στο πλαίσιο της λαϊκής οικονομίας θα λειτουργεί με 
βάση τις λαϊκές ανάγκες και όχι τα κέρδη των εφο-
πλιστών.

Καλούμε τους κατοίκους των νησιών να αγωνι-
στούν μέσα από τους φορείς τους για την άμεση απο-
κατάσταση της ενδοεπικοινωνίας στην κατεύθυνση 
της πρότασης της «Λαϊκής Συσπείρωσης».
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Ήρθε η ώρα για να ανοίξεις...

 Έχεις τα κατάλληλα υλικά;
µενού    σουπλά    σουβέρ

επαγγελµατικές κάρτες

µπλοκ παραγγελίας
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Μια απάντηση –  
μια τοποθέτηση

Ο αερολιμενάρχης Πάρου, κ. Κ. Λεοντίδης, απάντησε σε ερώτηση που είχαμε γρά-
ψει, στην παραπολιτική στήλη «διαφωνίες» της εφημερίδας μας. σχετικά με το αν 
προβλέπεται ραδιοβοήθημα στο νέο αεροδρόμιο της Πάρου. Η απάντηση του κ. 
Λεοντίδη, που σημειώνουμε η ερώτηση δεν απευθυνόταν μόνο προς εκεί-
νον, μας γεμίζει ανησυχίες, καθώς αφήνει πολλά κενά σε ό,τι αφορά αν τις σκέψεις 
τους ασπάζονται και άλλοι… Η απάντηση Λεοντίδη (με έντονα γράμματα δικές μας 
σημειώσεις), έχει ως εξής:

«Για το θέμα της ύπαρξης ραδιοβοηθήματος ή μη, στο νέο Αερολιμένα, η καθυ-
στερημένη απάντηση, παρακαλώ, ας χρεωθεί σε μένα, από λάθος ή παράλειψη ή 
αβλεψία, όχι όμως εσκεμμένα. Πρέπει να υπάρχει!

Βοηθά στην ασφαλή προσέγγιση και αναχώρηση αεροσκαφών, με ενόργανες δι-
αδικασίες (IFR). Απουσία του θα έχει αποτέλεσμα ακυρώσεις, λόγω καιρικών φαι-
νομένων, π.χ. χαμηλή νέφωση, δυσκολίες σε VFR προσεγγίσεις, αδυναμία εκτέλε-
σης νυχτερινών πτήσεων. Εταιρεία, αποποιείται, έστω προσωρινά, αυτή την 
αναγκαιότητα. Αυτό σήμερα....(!) Αύριο; Η ΥΠΑ προβλέπει εγκατάσταση NDB, 
καλύτερα δηλαδή από τώρα, μελλοντικά δε και VOR, θέλω δε να πιστεύω ότι έτσι 
θα γίνει. Άλλωστε, στο νέο Αερολιμένα, ήδη υπάρχει ενδιαφέρον δραστηριοποίηση 
και άλλων εταιρειών, από την τοπική αγορά, οι οποίες, φυσικά, θα αιτούνται τέτοιον 
εξοπλισμό και δυνατότητες... Για αυτές από το εξωτερικό, απλά αναλογιστεί-
τε...».

Γιατί το ερώτημα;
Η εφημερίδα μας -με όσο πιο ήπιο τρόπο μπορεί- προσπαθεί να εκφράσει την 

αγωνία της για τις απόψεις που εκφράζουν πολλοί, γύρω από τις κατασκευές των 
υποδομών που χρειάζονται για να λειτουργήσει το νέο αεροδρόμιο Πάρου.

Επίσης, η Φ.τΠ. δε θέλει να δυναμιτίσει το κλίμα και έτσι δε μεταφέρει στην κοινω-
νία του νησιού μας τα όσα τραγελαφικά γίνονται ή λέγονται γύρω από την υπόθεση. 
Το ότι εσχάτως αρχίζουν και ακούγονται όλο και περισσότερες φωνές για τους 
ερασιτεχνισμούς που ακολουθούν ορισμένοι για να «επιλύσουν» το πρόβλημα, δε 
μας κάνει χαρούμενους ή δε μας δίνει την ικανοποίηση ότι δικαιωνόμαστε. Χαρά και 
ικανοποίηση θα μας δοθεί όταν βρεθεί πραγματική λύση για το μεγαλύτερο έργο 

που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή στο νησί μας. 
Σημειώνουμε όμως –για την ώρα- τα εξής:
1. Οι κατασκευαστικές υποδομές του νέου αεροδρομίου «τρέχουν» αυτή τη στιγ-

μή με τη σκέψη πως υπάρχει μόνο μία αεροπορική εταιρεία που θα το χρησιμοποιεί. 
Τα πάντα γίνονται ωσάν να πρέπει να έρχονται στο νησί μας αεροσκάφη μόνο μέχρι 
80 θέσεων. Διαφεύγει σε ορισμένους το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και 
άλλες εταιρείες που ενδιαφέρονται για δρομολόγια στην Πάρο και αυτές μπορούν 
στον υπάρχον διάδρομο απo-προσγειώσεων να έρθουν με αεροσκάφη μεγαλύτε-
ρης χωρητικότητας επιβατών. 

2. Τα ραδιοβοηθήματα που αναφέρει ο αερολιμενάρχης Πάρου, κ. Κώστας Λεοντί-
δης, είναι απαραίτητα σε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, για να μην κλείνει μόλις πέσει 
το φως της ημέρας και να μη σταματά τη λειτουργία του με την πρώτη κακοκαιρία.

3. Η διαδικασία τοποθέτησης των ραδιοβοηθημάτων NDB που αναφέρονται στην 
απάντηση, μόνο για να τοποθετηθούν χρειάζονται 45-50 μέρες!  Όλα αυτά, αν όλα 
πάνε καλά, δηλαδή, υπάρχουν οι απαραίτητες εγκρίσεις από την ΥΠΑ, ο προϋπο-
λογισμός, οι υπάλληλοι κλπ. Τα ραδιοβοηθήματα για να τοποθετηθούν δε σημαίνει 
ότι χρειάζεται απλά η μεταφορά τους. Υπάρχουν συγκεκριμένες τεχνικές εργασίες 
που πρέπει να γίνουν και διαδικασίες για τις προσεγγίσεις και τις απογειώσεις των 
αεροσκαφών.

4. Το ραδιοβοήθημα VOR για να τοποθετηθεί χρειάζεται χώρο πολλών στρεμμά-
των. Μπορεί 40, μπορεί 50 στρέμματα. Αυτό, διότι πρέπει να τοποθετηθεί σε σημείο 
δίχως «σκιές» και φυσικούς όγκους, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία τους. 
Σημειώνουμε ακόμα, ότι ο χώρος που θα τοποθετηθεί δεν είναι στα απαλλοτριωμέ-
να στρέμματα του νέου αεροδρομίου. Δηλαδή, θα πρέπει να απαλλοτριωθούν νέα 
στρέμματα!

Όλα τα παραπάνω τα γράφουμε για να εξηγήσουμε ότι για γίνει ένα αεροδρόμιο 
που θα χαρακτηριστεί ως διεθνές, θα πρέπει να έχει κάποιες συγκεκριμένες προ-
διαγραφές. Αν θέλουμε ένα αερολιμένα με «πύλη εισόδου», πρέπει να 
υπάρχουν σε αυτό και οι απαραίτητες υποδομές εδάφους!

Πώς πιστεύει κάποιος ότι θα μπορεί να έρχεται ένα αεροπλάνο από το Λονδίνο, 
όταν δεν θα μπορεί να κάνει ανεφοδιασμό στην Πάρο. Οι κοντόφθαλμες λογικές «να 
λειτουργήσει τώρα με κάθε τρόπο, έστω και πρόχειρα», δε θα οδηγήσουν πουθενά. 
Θυμίζουμε ότι για να τοποθετηθούν τα φώτα εμποδίων στο υπάρχον αεροδρόμιο 
του νησιού μας πέρασαν 5,5 χρόνια…

Τέλος, το ερώτημά μας παραμένει. Στη σύσκεψη που έγινε στην Αθήνα μεταξύ 
εκπροσώπων της ΑΜΚΕ και της Τεχνικής Υπηρεσίας της ΥΠΑ τι απάντηση δόθηκε 
στο θέμα της ύπαρξης των ραδιοβοηθημάτων από την Παριανή αποστολή; (Ας μην 
επεκταθούμε και από ποιον δόθηκε η απάντηση).

Δ.Μ.Μ.
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ΣΥΡΙΖΑ: Αγαπάς την Πάρο;
ΑΠΟΔΕΙΞΗ!

Η χιλιοειπωμένη ιστορία χρηματοδότησης του ασθενοφόρου αεροσκάφους του 
Βελεντζείου Ιδρύματος Πάρου, από το υπουργείο υγείας, «παίχθηκε» και πάλι την 
περασμένη Πέμπτη 11 Ιουνίου.

Συγκεκριμένα, στις 11/6 στο υπουργείο υγείας, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εκ-
προσώπων του Βελεντζείου Ιδρύματος και του Συντονιστικού, με το γιατρό, αναπλη-
ρωτή υπουργό υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, και το σύμβουλό του για θέματα ΕΚΑΒ, κ. 
Θάνος Μυλωνέρο, σχετικά με τη χρηματοδότηση του ασθενοφόρου αεροσκάφους.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ακόμα: Οι βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ.κ. Συρ-
μαλένιος, Μανιός και Συρίγος, ο ΔΥΠΕάρχης κ. Νικ. Καρβούνης, οι επιστημονικοί 
σύμβουλοι του Βελεντζείου Ιδρύματος, κ.κ. Θανάσης Γαβαλάς, πρ. επιθεωρητής 
αεροσκαφών της Ολυμπιακής Αεροπορίας, ο ιατρός κ. Παντ. Μεσσαρόπουλος, ο 
εκπρόσωπος και γιος του δωρητή του Βελεντζείου Ιδρύματος, κ. Φρ. Βελέντζας, ο 
κ. Ευρ. Ακάλεστος και ο εκπρόσωπος του Συντονιστικού για τα θέματα του τομέα 
υγείας στην Πάρο, κ. Ηλ. Γουρδούκης.

Η πρόταση της χρηματοδότησης του ασθενοφόρου αεροσκάφους του Βελεντζεί-
ου Ιδρύματος στηρίχθηκε με θέρμη και κατανόηση από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Κυ-
κλάδων και το ΔΥΠΕάρχη, κ. Ν. Καρβούνη. Μάλιστα, ο κ. Καρβούνης, που είχε έρθει 
προ ημερών στην Πάρο και είχε ενημερωθεί στη διήμερη παραμονή του στο νησί 
μας για τα προβλήματα του τομέα υγείας στα νησιά μας, δήλωσε στη σύσκεψη πως 

αν νομικά του επιτραπεί, τότε θα ήταν πρόθυμος ο ίδιος (2η ΔΥΠΕ), να υπογράψει τη 
σύμβαση με το αεροσκάφος του Βελεντζείου Ιδρύματος.

Ακόμα, κατά τη συνάντηση στο υπουργείο υγείας, οι εκπρόσωποι του Βελεντζείου 
Ιδρύματος ανέλυσαν τις προτάσεις για τις σχέσεις τους με το Κέντρο Υγείας Πάρου 
και ειδικότερα για την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών που χρειάζονται 
διακομιδή σε μεγάλα νοσοκομεία. 

Επίσης, εξηγήθηκε στον υπουργό, κ. Ξανθό, η προσπάθεια «εισόδου» των ιδιωτών 
και ασφαλιστικών εταιρειών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, μέσω των Δήμων. Αυτό, 
όπως εξηγήθηκε, γίνεται προσπάθεια να γίνει μέσω των διακομιδών που λειτουρ-
γούν ως το «τυράκι», για τη «φάκα» των μεγάλων ιδιωτικών νοσηλευτικών ιδρυμά-
των.

Τέλος, έγινε εκτενής ανάλυση του θεσμικού πλαισίου των αεροδιακομιδών με τα 
ιδιόκτητα αεροσκάφη των ιδρυμάτων του Βελεντζείου Ιδρύματος και του Ιδρύμα-
τος «Νομικός» στη Σαντορίνη, καθώς και συζήτηση για τα οικονομικά μεγέθη των 
πλωτών διακομιδών.

Τι είχε προηγηθεί
Το δημοτικό συμβούλιο Πάρου, στη συνεδρίαση στις 8/6/2015 (για την οποία τόσα 

πολλά ειπώθηκαν και είχαμε γράψει στο προηγούμενο φ. της Φ.τΠ.), είχε συζητήσει 
εκτός ημερήσιας διάταξης το θέμα του Βελεντζείου ασθενοφόρου αεροσκάφους.
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Το Συντονιστικό υγείας μέσω εκπροσώπου του είχε ζητήσει να υπάρχει μία από-
φαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία θα ανέφερε ότι είναι σύμφωνοι στην 
υπογραφή σύμβασης μεταξύ δήμου Πάρου και Βελεντζείου ιδρύματος, για τις αερο-
διακομιδές. Σημειώνουμε, πως αν και κάτι τέτοιο υπάρχει στον προϋπολογισμό του 
δήμου Πάρου για το οικονομικό έτος 2015, τα χρήματα αυτά δεν έχουν δοθεί ακόμα 
(68.000 ευρώ), αν και αποτελούν συμβατική υποχρέωσή του από την εποχή της 
προγραμματικής σύμβασης με το Βελένζειο. Όπως υποστήριξε το Συντονιστικό, μία 
τέτοια απόφαση θα λειτουργούσε ενισχυτικά στη συνάντηση στο υπουργείο υγείας.

Η όλη συζήτηση είχε γίνει υπό το βάρος του χαμού συμπολίτη μας, ο οποίος δι-
ακομίστηκε με καθυστέρηση (και τελικά εξέπνευσε). Η συζήτηση σημαδεύτηκε από 
την έντονη λογομαχία που υπήρξε και τις αλληλοκατηγορίες που ανταλλάχτηκαν.

Τελικά, το ψήφισμα του δημοτικού συμβουλίου, ήταν το παρακάτω:
«Η Απόφαση - Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου για το Αεροσκάφος - Ασθε-

νοφόρο του Βελεντζείου
Αποφασίζει ομόφωνα
Ζητά από τον Υπουργό Υγείας να πάρει όλες τις απαραίτητες νομοθετικές και 

άλλες πρωτοβουλίες, πέραν των προβλεπομένων από τον «Καλλικράτη» άρθρα 
100 και 104, προκειμένου να αξιοποιηθεί το αεροσκάφος-ασθενοφόρο του Βε-
λεντζείου Ιδρύματος Πρόνοιας και Μορφώσεως στο ζήτημα των αεροδιακομιδών 
ασθενών. Το αεροσκάφος –ασθενοφόρο αγοράστηκε από το Βελέντζειο Ίδρυμα για 
το σκοπό αυτό, εξοπλίστηκε κατάλληλα για να μετατραπεί σε ένα ασφαλές – πιστο-
ποιημένο ήδη και υπό ένταξη σε αερομεταφορέα κάτοχο πιστοποιητικού πτητικής 
εκμετάλλευσης (Α.Ο.C.) – Αεροσκάφος-Ασθενοφόρο στην υπηρεσία των πολιτών 
Πάρου-Αντιπάρου.

Ζητά από το Υπουργείο Υγείας και το Ε.Κ.Α.Β. να προχωρήσουν αμέσως σε προ-
γραμματική σύμβαση με το Βελέντζειο Ίδρυμα, όπως είχε συζητηθεί με την προη-
γούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί για τις 
αεροδιακομιδές που θα πραγματοποιεί. Το κόστος για την Πολιτεία θα είναι κατά 
πολύ μικρότερο από εκείνο που διαθέτει σήμερα σε πλωτά μέσα για τη μεταφορά 
ασθενών στο Νοσοκομείο της Σύρου ή τις αεροδιακομιδές με πτητικά μέσα της 
Πολεμικής Αεροπορίας».

Η ουσία

Το θέμα χρηματοδότησης του Βελεντζείου ασθενοφόρου αεροσκάφους ταλανίζει 
την τοπική μας κοινωνία τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα από τη στιγμή που το 
Ίδρυμα άρχισε να αντιμετωπίζει δεκάδες οικονομικά προβλήματα, λόγω του ότι δε 

λαμβάνει τα ενοίκια από την κλινική που ενοικιάζει στην Αθήνα, και των μεγάλων 
εισφορών που έχει κληθεί να πληρώσει με τους φόρους («χαράτσια» κλπ).

Το θέμα της χρηματοδότησης από την επίσημη πολιτεία δεν είναι κάτι νέο και 
αυτό έχει επιχειρηθεί να γίνει και κατά το παρελθόν. Στην προηγούμενη κυβέρνηση 
(ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) το θέμα είχε προχωρήσει πάρα πολύ, επί αναπληρωτή υπουργού, κ. 
Λεων. Γρηγοράκου και όλοι πίστεψαν ότι θα έκλεινε θετικά υπέρ της πλευράς του 
Βελεντζείου ιδρύματος. Η πτώση της κυβέρνησης ήταν η αιτία που το εγχείρημα δεν 
ολοκληρώθηκε, καθώς οι γνωρίζοντες καλά το θέμα υποστηρίζουν ότι «ήταν στο 
παρά πέντε».

Στη συνέχεια είχαμε την εκλογή της νέας κυβέρνησης. Στην πρώτη συνάντηση 
Παριανής αποστολής, με τη νέα σύνθεση του υπουργείου υγείας και του υπουργού 
κ. Κουρουμπλή, το θέμα τέθηκε και πάλι. Και τότε, μετά τη συνάντηση, το θέμα φά-
νηκε ότι ήταν προς διευθέτηση. Όπως μάλιστα μας είχε δηλώσει σε ρεπορτάζ που 
κάναμε εκείνη την εποχή για το θέμα, στέλεχος του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ που διατηρεί 
άριστες σχέσεις σε κεντρικό επίπεδο με το κόμμα: «Για όλα τα θέματα της υγείας 
που τέθηκαν για την Πάρο, η ηγεσία του υπουργείου ήταν αρνητική, τουλάχιστον 
μέχρι τα τέλη καλοκαιριού και έως να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τους δανειστές. 
Αυτό που βλέπουν εύκολο –και ουσιαστικά ανέξοδο να κάνουν- είναι το θέμα του 
αεροπλάνου. Θεώρησέ το τελειωμένο σε λίγες μέρες». 

Παρά ταύτα και παρά τις διαβεβαιώσεις, τίποτα δεν έχει γίνει έως τώρα και το 
πρόβλημα της χρηματοδότησης παραμένει. Έως σήμερα –μέσα σε τέσσερις μήνες- 
έχουμε δύο συναντήσεις, που σύμφωνα με στελέχη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ «όλα πήγαν 
καλά». Κάτι άλλωστε που το παραδέχονται και όλοι όσοι έχουν μετάσχει στις συνα-
ντήσεις στο υπουργείο υγείας. Τι φταίει λοιπόν και το θέμα δεν προχωράει; Φταίνε 
οι τοπικοί κομματικοί παράγοντες; Φταίνε όσοι κάνουν σπέκουλα με το θέμα, ώστε 
να βρίσκονται στην πρώτη γραμμή δημοσιότητας; Ή είναι κάτι πιο βαθύ, που δεν 
μπορούν να κατανοήσουν όσοι εμπλέκονται στην υπόθεση;

Από την άλλη, μόνο καλοί λόγοι έχουν εκφραστεί για τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ (που 
έχουν εμπλακεί στην υπόθεση), από την Αθήνα. Τα καλύτερα έχουν ακουστεί για την 
αντιμετώπιση που υπήρχε και την κατανόηση, από τους κ.κ. Κουρουμπλή, Ξανθό και 
Καρβούνη.

Τέλος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ μας τα συμφέροντα στον τομέα των διακομιδών 
έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ. Εκτός των συμφερόντων (από ιδιώτες) που υπήρχαν 
στα πλωτά μέσα, τώρα υπάρχουν συμφέροντα και στα πτητικά μέσα. Τα εκατομ-
μύρια ευρώ πολλαπλασιάζονται και μαζί με αυτά και η ηθική. Και πάντα στην άκρη 
υπάρχουν και οι σπεκουλαδόροι της τοπικής πολιτικής σκηνής. (Αυτό δεν ήταν προ-
νόμιο μόνο των Νεοδημοκρατών…).
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συνήθης 
ύποπτος

του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

Παραεμπόριο
Οι «επικοινωνιακές» φωτογραφίες πριν τραβή-

χτηκαν προ ημερών σε πάρκινγκ της Πάρου, όπου 
άτομα του δήμου και ιδιώτες (;) προσπαθούσαν να 
επιβάλλουν την τάξη σε Ρομά και να τους εκδιώ-
ξουν από εκεί, μας γέμισαν για μια ακόμα φορά με 
προβληματισμό.

Ο λόγος είναι πως το παραεμπόριο συνεχίζει να 
ανθεί σε βάρος της τοπικής μας κοινωνίας και ότι 
«στοχεύσαμε» για άλλη μία φορά σε λάθος άτομα. 

Οι Ρομά δεν είναι το πρόβλημα και όταν κατα-
φέρουμε να τους διώξουμε από την Πάρο, αυτό 
δε θα σημάνει και το τελειωτικό χτύπημα στο πα-
ραεμπόριο. Η συγκεκριμένη νομαδική φυλή όλα 
της τα χρόνια επιβιώνει, διότι έχει μάθει καλά να 
κάνει κυρίως παραεμπόριο. Άρα, οι συγκεκριμένοι 
άνθρωποι, με το ότι τους διώξαμε για την ώρα, δε 
σημαίνει ότι αύριο, δε θα έχουμε παρόμοιο πρό-
βλημα.

Ένας άλλος λόγος προβληματισμού είναι πως 
εμείς (δήμος), αποφασίσαμε να υποκαταστήσουμε 
το κράτος και να «κυνηγήσουμε» τους ασκούντες 
το παραεμπόριο. Το παραεμπόριο υπάρχει διό-
τι υπάρχει ο καταναλωτής που θέλει φθηνότερο 
εμπόρευμα, ανεξαρτήτου ποιότητας. Αν δεν υπήρ-
χε ο καταναλωτής που επιζητά την αγορά παρά-
νομου εμπορεύματος, δε θα υπήρχαν και όλα τα 
παρελκόμενα.

Είναι σίγουρο πως οι έμποροι του νησιού μας 
μαστίζονται από τη γάγγραινα του παραεμπορίου. 
Όμως πόσοι από εμάς είμαστε αποφασισμένοι να 
βάλουμε ένα τέλος; Ποιος από εμάς δεν έχει αγο-
ράσει εμπορεύματα από πλανόδιο πωλητή; Εμείς 
νομίζουμε τη στιγμή που κάνουμε την πράξη, ότι 
«βοηθάμε» την τσέπη μας, μη κατανοώντας ότι 
ουσιαστικά την βλάπτουμε. Υπεύθυνοι λοιπόν για 
την ύπαρξη του παραεμπορίου είμαστε όλοι μας…

Ας πάμε τώρα και στην ουσία. Υπεύθυνοι για την 
καταπολέμηση του φαινομένου δεν είναι φυσικά 
οι του δήμου Πάρου, ούτε οι του εμποροεπαγγελ-
ματικού συλλόγου. Υπεύθυνοι για την καταπολέ-
μηση του φαινομένου είναι τα όργανα της πολιτεί-
ας και κανείς άλλος. Ο δικός μας ρόλος έχει λήξει 
με την καταγγελία του φαινομένου στα αρμόδια 
όργανα.

Επίσης, το φαινόμενο δεν «χτυπιέται» στα πάρ-
κινγκ της Πάρου ή στο αλσύλλιο της Εκατονταπυ-
λιανής. Η καταπολέμηση της παράνομης πράξης 
γίνεται στο λιμάνι του Πειραιά και στα λιμάνια 
όλης της χώρας. Δεν είναι δυνατόν να εισέρχε-
ται ένα φορτηγό στο λιμάνι του Πειραιώς γεμάτο 
πραμάτειες πάνω του και στριμωγμένοι σε κάθε 
επιφάνειά τους ολόκληρες οικογένειες Ρομά, και 
εσύ κε λιμενικέ να σφυρίζεις αδιάφορα και να ζη-
τάς απλά τα εισιτήριά τους. Πού πάνε με όλα αυτά 
τα εμπορεύματα; Έχουν τιμολόγιο αγοράς; Έχουν 
τιμολόγιο πώλησης για το που πηγαίνουν τα εμπο-
ρεύματα; Μην τρελαθούμε εντελώς δηλαδή; 

Εδώ γίνονται κυριολεκτικά εισβολές σε εμπο-
ρικά καταστήματα για να τους ζητήσουν απίθανα 
πράγματα για τα εμπορεύματά τους. Δεν μπορούν 
να ξεχωρίσουν τα λιμενικά όργανα –που είναι 
εντεταλμένοι για την ευταξία στους λιμένες- τους 
παράνομους εμπόρους;

Ναρκωτικά και 
ληστείες

Αστυνομικού του αστυνομικού τμήματος Πάρου, συ-
νέλαβαν στις 10 Ιουνίου 2015, έναν 33χρονο υπήκοο 
Βελγίου, κατηγορούμενο για καλλιέργεια δενδρυλλίων 
κάνναβης και κατοχή ναρκωτικών ουσιών, με σκοπό τη 
διακίνηση.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιολόγησης στοιχείων που 
είχαν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, εντοπίστηκε ο κα-
τηγορούμενος και σε έλεγχο που του έγινε βρέθηκαν 
στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

- Ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης «σοκολάτα» 
βάρους 3 γραμμαρίων.

- Χρηματικό ποσό και μία συσκευή τηλεφώνου.
Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου παρου-

σία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθη-
καν:

- Ποσότητα κατεργασμένης κάνναβης «σοκολάτα» 
βάρους 240 γραμμάριων.

- Τέσσερα δενδρύλλια κάνναβης ύψους από 27 έως 
65 εκατοστά, τα οποία καλλιεργούσε σε γλάστρες κα-
θώς και ένα αποξηραμένο δενδρύλλιο κάνναβης.

- Ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης «σοκολάτα» 
βάρους 44,9 γραμμάριων.

- Τριάντα τρία ναρκωτικά χάπια.
- Δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας.

- Σύνεργα επεξεργασίας και συσκευασίας ναρκωτι-
κών ουσιών.

Την επόμενη ημέρα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το 
ίδιο άτομο είχε εμπλοκή σε κλοπή κατοικίας που είχε 
διαπραχθεί το Νοέμβριο του 2013. Συγκεκριμένα στο 
πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας διαπιστώθηκε ότι, ο 
33χρονος είχε αφαιρέσει από κατοικία 38χρονου ημε-
δαπού, κοσμήματα και έγγραφα. Τα κλαπέντα αντικεί-
μενα βρέθηκαν και αποδόθηκαν στον δικαιούχο.

Ακόμα, στις 12/6/15 εξιχνιάστηκαν μετά από εμπερι-
στατωμένη αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε το αστυ-
νομικό τμήμα Πάρου, δυο ληστείες που είχαν διαπρα-
χθεί στο νησί τον Ιούλιο του 2014. Για τις περιπτώσεις 
αυτές σχηματίσθηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 
33χρονου υπηκόου Βελγίου και δυο υπηκόων Αλβα-
νίας, ηλικίας 26 και 37 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται 
για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και διάπραξη 
ληστειών. Οι τρεις κατηγορούμενοι ενεργώντας οργα-
νωμένα διέπραξαν από κοινού τις ακόλουθες ληστείες 
στην Πάρο:

- Στις 7-7-14 πρώτες πρωινές ώρες έχοντας καλυμ-
μένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους ακινη-
τοποίησαν με απειλή όπλων (πιστόλι και μαχαίρι) δυο 
ημεδαπούς, ηλικίας 54 και 17 ετών που επέβαιναν σε 
Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και τους αφαίρεσαν χρήματα

- Στις 8-7-14 βραδινές ώρες μπήκαν σε κατοικία 
που διέμενε 62χρονη υπήκοος Κύπρου και με την απει-
λή όπλου την ακινητοποίησαν και αφαίρεσαν χρήματα 
και κοσμήματα

Όλοι οι δράστες οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα πλημ-
μελειοδικών Σύρου.

ΚΕΠ-ΟΣΑ προς 
Μ. Κωβαίο: 
«ΑΜΚΕ και 
συνεχή 
φληναφήμα-
τα»

Σχόλιο εξέδωσε ο δημοτικός συνδυασμός, ΚΕΠ-
ΟΣΑ (Κίνηση Ενεργών Πολιτών, Οικολογία, Συμμετοχή, 
Αλληλεγγύη), σχετικά με την απάντηση που είχε κάνει 
ο δήμαρχος κ. Μ. Κωβαίος, για το δελτίο τύπου που 
είχε διανείμει σχετικά 
με το νέο αεροδρόμιο 
και την ΑΜΚΕ.

Το σχόλιο της ΚΕΠ-
ΟΣΑ, έχει ως εξής:

«Κύριε Δήμαρχε,
θα σχολιάσουμε 

μόνο μερικά από τα 
σημεία της απάντη-
σης σας στο Δελτίο Τύπου της ΚΕΠ-ΟΣΑ και μόνο 
αυτά που έχουν κάποια σοβαρότητα, μιας και ο συ-
ντάκτης της απάντησης σας, στο μεγαλύτερο κομμάτι 
του κειμένου του, κινείται σε πλαίσια εξυπνακισμού 
και φτηνών χαρακτηρισμών, διακατεχόμενος από πο-
λιτικό και κομματικό φανατισμό και τα γραφτά του 
δεν χρήζουν άλλου σχολιασμού.

Κύριε Δήμαρχε,
από πότε η απάντηση μιας Δημοτικής Παράταξης 

όπως είναι η ΚΕΠ-ΟΣΑ, που στις εκλογές έλαβε το 
18% των ψήφων, μπορεί να θεωρείται «μεμονωμένη 
αντίδραση»; 

Η φράση του συγγραφέα σας «Δεν είμαστε απολο-
γητές Υπουργών, νυν και πρώην, ούτε Δημοτικών Αρ-
χών που πέρασαν από το νησί», μόνο θυμηδία μπορεί 
να προκαλέσει μιας και η σύντομη ιστορία σας στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχει δείξει το αντίθετο, καθώς 

εσείς πανηγυρίζατε για τις θέσεις Χρυσοχοΐδη 
και εσείς είσασταν, σαν Αντιδήμαρχος και μετέ-
πειτα Δήμαρχος, απολογητής και αβανταδόρος 
Υπουργών, όπως ο Βρούτσης.

Συμφωνούμε ότι κληρονομήσατε ένα πρόβλημα, 
αλλά ξέρατε, και πολύ καλά όμως, ότι η Δημοπράτη-
ση του έργου ήταν, μόνο για τα χωματουργικά και τις 
ασφαλτοστρώσεις, χωρίς κτηριακές εγκαταστά-
σεις. Από τότε μέχρι σήμερα τι κάνατε για να διεκδι-
κήσετε από την Πολιτεία την ολοκλήρωση του Έργου; 
Γιατί πήγαν όλα αυτά τα χρόνια χαμένα;

Εμείς δεν «θρηνούμε» ούτε «διαμαρτυρόμαστε 
ρητορικά», απλά σας προτείνουμε να αφήσετε τις 
«πρωτοπόρες» πρακτικές σας περί ΑΜΚΕ και λοιπά 
συναφή φληναφήματα και να προχωρήσετε στην 
εφαρμογή της ομόφωνης απόφασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου για τη διεκδίκηση από την πολιτεία 
των ΜΟΝΙΜΩΝ Κτηριακών εγκαταστάσεων του 
Νέου Αεροδρομίου.

Θα σας εξηγήσουμε ξανά, αλλά και για τελευταία 
φορά, ότι η επικινδυνότητα του εγχειρήματος σας 
έγκειται, πρώτα απ’ όλα, στη προσπάθεια σας να πα-
ρακάμψετε την Απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-

μοσίων Συμβάσεων 
με πλάγιο τρόπο.

Κατά δεύτερον 
προωθείτε την παρά-
δοση, χωρίς κανονι-
κή δημοπράτηση και 
διαφάνεια, αλλά με 
απ’ ευθείας ανάθεση, 
ενός τόσο σπουδαίου 

έργου στα ιδιωτικά συμφέροντα των μεγαλοεργολά-
βων (εκτός αν θεωρείτε την ΙΝΤΡΑΚΑΤ του Κόκκαλη, 
μικρή οικογενειακή επιχείρηση) που θα αναλάβουν, 
κατά δήλωση σας βέβαια, και τις μελέτες.

Το κυριότερο όμως πρόβλημα επικινδυνότητας για 
το έργο είναι, ότι με τα Προ-Κατ/Λυόμενα/Παράγκες, 
εσείς ο ίδιος απεμπολείτε τη δυνατότητα κατα-
σκευής των Ολοκληρωμένων Κτηριακών Εγκαταστά-
σεων, παίζοντας ηθελημένα ή αθέλητα το παιχνίδι της 
Μονοπωλιακής Aegean και των περί αυτής.

Η ΚΕΠ-ΟΣΑ είναι στη διάθεση των Οργάνων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για να βοηθήσει στην υλο-
ποίηση της Ομόφωνης Απόφασης του ΔΣ Πάρου με 
όλες της τις δυνάμεις, που όπως πολύ καλά ξέρετε 
υπάρχουν!

ΥΓ. Αφήστε το Καβάφη στη μακαριότητα και στην 
ησυχία του, δεν σας πάει και πολύ!».



www.fonitisparou.gr

Αγ. Αντώνιος 
Παδούης

Με λαμπρότητα εορτάστηκε από την καθολική κοι-
νότητα Πάρου, η μνήμη του Αγίου Αντωνίου της Πα-
δούης, προστάτη της Παροικιάς. 

Στις 13 Ιουνίου 2015 τελέστηκε ο πανηγυρικός 
εσπερινός, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Νάξου – Τή-
νου – Μυκόνου - Άνδρου, Νικολάου Πρίντεζη και του 
εφημέριου π. Γεώργιου Παλαμάρη. Το δήμο Πάρου 
εκπροσώπησε ο κ. Μαν. Μαλαματένιος, ενώ αρκετοί 
πιστοί προσήλθαν στο ναό. Ακόμα, σε προσκύνημα 
εκτέθηκε το λείψανο του Αγίου Αντωνίου της Παδού-
ης, που μεταφέρθηκε από τη Μητρόπολη Νάξου όπου  
φυλάσσεται.

Την Κυριακή (14/6/15) τελέστηκε Αρχιερατική Θεία 

λειτουργία, παρουσία του Αρχιε-
πισκόπου, και την παρακολούθη-
σαν πολλοί πιστοί -όχι μόνο ντό-
πιοι-, αλλά και μεγάλος αριθμός 
παραθεριστών. Στο κήρυγμα του 
ο σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος, 
Νικόλαος, μίλησε για τη ζωή του 
Αγίου Αντωνίου της Παδούης. 
Κλείνοντας ευχήθηκε στους πα-
ραθεριστές καλές διακοπές και 
στους ντόπιους να ξανανταμώ-
σουν του χρόνου στην εορτή του 
Αγίου. Μετά το πέρας της Θείας 
λειτουργίας προσφέρθηκαν κε-
ράσματα στους ενορίτες, ενώ το 
απόγευμα της χοροστάτησε στη 
Θεία λειτουργία του Αγίου Γεωρ-
γίου, στη Νάουσα.

Τοπικές ειδήσεις | 11

Μυρτώ
Το καλοκαίρι του 

2012 έχει χαραχτεί 
στις μνήμες όλων στο 
νησί μας, καθώς τότε 
είχε γίνει το θλιβερό 
και βίαιο επεισόδιο 
κατά της 15χρονης 
Μυρτούς, στη Χρυσή 
Ακτή, από τον παρά-
νομα εισελθόντα στη 
χώρα, Αχμέτ Βακάς. Η 
15χρονη Μυρτώ είχε 
πέσει θύμα βιασμού 
και άγριου ξυλοδαρ-
μού.

Ο δράστης στη συ-
νέχεια, μετά από πρω-
τοφανή ανθρωποκυ-
νηγητό της Ελληνικής 
Αστυνομίας, είχε συλ-
ληφθεί και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη από το 
μεικτό ορκωτό δικαστήριο Σύρου.

Η μητέρα της Μυρτώς, Μαίρη Κοτρώτσου, τότε είχε 
δηλώσει: «Καμία καταδίκη από ανθρώπους, για μένα, 
δεν θα είναι αυτή που αξίζει. Μια καταδίκη πρέπει να 
υπάρξει για το παιδί. Για εμένα όχι. Το παιδί δεν θα 
ξαναγίνει όπως ήταν». Το κορίτσι ήταν φριχτά βασα-
νισμένο και χτυπημένο. Η κατάστασή της είναι τόσο 
σοβαρή όπου μετά την πρώτη νοσηλεία μεταφέρθηκε 
σε ειδικό κέντρο στη Βοστόνη των ΗΠΑ, όπου και πα-
ρέμεινε εκεί για επτά μήνες. Στη συνέχεια επέστρεψε 
στην Ελλάδα και από τότε βρίσκεται στο Κέντρο Απο-
κατάστασης και Αποθεραπείας «Animus», στη Λάρισα. 
Μιλώντας τότε, η επιστημονική διευθύντρια του κέ-
ντρου αποκατάστασης και αποθεραπείας «ANIMUS», 
κ. Κατερίνα Σαραμούρτση, έλεγε: «Η επικοινωνία γίνε-
ται με τα μάτια και με κάρτες. Η Μυρτώ ήταν χαμογε-
λαστή, αντέδρασε πολύ καλά και συμμετείχε πλήρως 
στο πρόγραμμα».

Τώρα πλέον τα μηνύματα για την κατάσταση της 
υγείας της είναι ενθαρρυντικά, καθώς όπως εξήγησε 
η κ Σαραμούρτση στην εφημερίδα «Espresso»: «[…] Η 
Μυρτώ αντιλαμβάνεται τα πάντα. Δίνουμε πλέον με-
γάλη έμφαση στην επίτευξη της λεκτικής επικοινωνί-
ας, δηλαδή όλα αυτά που συνειδητοποιεί να μπορεί 
και να τα πει. Δεν υπάρχει στιγμή μέσα στην ημέρα 
που να μην επικοινωνεί. Δεν φαίνεται να πονάει και 
μπορεί να κάνει κίνηση ενεργητική με εντολή στο αρι-
στερό της χέρι».

Τέλος, η επιστημονική διευθύντρια του κέντρου 
αποκατάστασης και αποθεραπείας «ANIMUS», τόνισε 
επίσης ότι η Μυρτώ μπορεί να σταθεί όρθια, με τη 
βοήθεια των γονιών της.

PAWS
Ημέρα ελεύθερης επίσκεψης στο καταφύγιο ζώων 

«Paws», στην Τρυπητή, ανακοίνωσαν οι φιλόζωοι για 
την Κυριακή 21 Ιουνίου 2015, από τις 5 το απόγευμα 
έως τις 9 το βράδυ.

Το καταφύγιο έχει κυρίως σκυλιά, αλλά και μια μι-
κρή «γειτονιά» γατιών. Κάθε χρόνο διασώζουν γύρω 
στα 200 εγκαταλελειμμένα σκυλιά και προσπαθούν να 
τους βρουν σπίτι κατ’ αρχήν στην Πάρο ή στo Μόναχο, 
μέσω της οργάνωσης «PAROSHUNDE», με την οποία 
υπάρχει συνεργασία.

Σκοπός-στόχος, είναι να βρίσκουν λύση για τα αδέ-
σποτα στην Πάρο, έτσι ώστε σταδιακά να μη χρειάζε-
ται να ψάχνουν για σπίτια εκτός Ελλάδος. Αυτό βέβαια 
σημαίνει ότι ο κόσμος οφείλει να στειρώνει τα σκυλιά 
του και να καταλάβει ότι το ζώο που έχει σπίτι του 
αποτελεί μέλος της οικογένειάς του και δεν πρέπει να 
το εγκαταλείπει!

Οι δύο αρμόδιες υπεύθυνες για το καταφύγιο, Dani 
και Heike, θα σας ξεναγήσουν στους χώρους και θα 
σας απαντήσουν σε απορίες και ερωτήσεις που πιθα-
νόν να έχετε για συγκεκριμένα σκυλιά, καθώς και για 
τη λειτουργία του καταφύγιου. Το ίδιο θα κάνουν και 
όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του «PAWS» 
που θα βρίσκονται εκεί, ενώ θα υπάρχει φαγητό, ποτά 
και “ζωντανή» μουσική, από τους John Doyle και Άννα 
Περράκη. 

Οδηγίες (Δείτε τα μπαλόνια!)

Από τον Δριό, κατευθύνεστε προς παραλία Γλυφά 
και στο δεύτερο καθρέφτη στρίβετε δεξιά, προς το 
λόφο. Στα 1.600μ περίπου, θα δείτε το καταφύγιο στο 
βάθος δεξιά.

Από τον Φάραγγα, μετά την απότομη στροφή που 
κατηφορίζει ο δρόμος, στα 100 μέτρα υπάρχει χω-
ματόδρομος, αριστερά προς το λόφο. Στο τέλος του 
χωματόδρομου στρίβετε πάλι αριστερά και θα δείτε 
το καταφύγιο.

Συνέδριο 
αρχαιολογίας

Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Δ’ διε-
θνούς συνεδρίου αρχαιολογίας Πάρου και Κυκλάδων, 
με θέμα: «H Πάρος και οι αποικίες της», το οποίο δι-
εξήχθη από 11 έως 14 Ιουνίου στο χώρο του πολιτι-
στικού συλλόγου «Αρχίλοχος», στην Παροικιά, με διορ-
γανωτές το δήμο Πάρου, το ινστιτούτο αρχαιολογίας 
Πάρου και Κυκλάδων και τον Π.Σ. «Αρχίλοχος».

Η πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα θεματολογία, η 
συντονισμένη δράση της οργανωτικής επιτροπής και η 
μεγάλη συμμετοχή καταξιωμένων Ελλήνων και ξένων 
αρχαιολόγων, αποτελούν τα κύρια συστατικά της επι-
τυχίας του συνεδρίου.

Σημαντικό και άξιο μνείας γεγονός αποτελούν τα 
αποκαλυπτήρια αναθηματικής μαρμάρινης στήλης με 
κείμενα στις δύο γλώσσες, Ελληνικά, της μητρόπολης 
Πάρου και Κροατικά, της αποικίας Φάρου, ως ιστο-
ρική ανά τους αιώνες μαρτυρία του γεγονότος της 
ίδρυσης της αποικίας των Παρίων στην Αδριατική, με 
αφορμή την συμπλήρωση φέτος των 2400 χρόνων 
από την ίδρυση της αποικίας της Φάρου. Η στήλη έχει 
τοποθετηθεί στην πλατεία έμπροσθεν του Ιερού Ναού 
της Εκατονταπυλιανής. Αντίστοιχη και ακριβώς ίδια 
στήλη-επιγραφή, θα τοποθετηθεί σε μεταγενέστερο 
χρόνο στην πόλη του Stari Grad, στο πλαίσιο πολιτι-
στικών ανταλλαγών μεταξύ μητρόπολης και αποικίας. 
Οι σύνεδροι κατά την παραμονή τους στο νησί είχαν 

την ευκαιρία να ξεναγηθούν στο αρχαιολογικό μου-
σείο και σε σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους όπως 
τα αρχαία λατομεία, το γεωμετρικό νεκροταφείο, το 
Ασκληπιείο κ.α. και να θαυμάσουν τον αρχαιολογικό 
πλούτο της Πάρου.

Ο δήμαρχος Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, δήλωσε για το 
γεγονός: «Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος και συγκινη-
μένος που μια τόσο σπουδαία εκδήλωση έλαβε χώρα 
στο νησί μας. Η Πάρος είναι ένας τόπος με λαμπρή 
και μακραίωνη ιστορία, την οποία εμείς οι Παριανοί 
πρέπει να διαφυλάξουμε και να προβάλουμε. Θα 
ήθελα να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους μας τί-
μησαν με την παρουσία τους, ιδιαίτερα τον Πρέσβη 
της Κροατίας και τον Δήμαρχο του Stari Grad, και 
φυσικά όλους αυτούς που συνέβαλλαν στην επιτυχή 
διεξαγωγή του συνεδρίου».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

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

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

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω ανάγκης,  πω-
λούνται σε διάφορες τοποθεσίες σπίτια εξοχικά 
και εντός οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τιµές 
κάτω του κόστους από 45.000€, πολύ µικρή προ-
καταβολή, πολλές δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

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

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ενοικιάζεται στην 
Παροικία, περιοχή Καινούριο Πηγάδι. Τιµή: 300 
ευρώ. Τηλ. επικοινωνίας: 22840 23516, 6944 702 
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ΛΕΥΚΕΣ, επί του κεντρικού δρόµου, (στην είσοδο 
του χωριού), ενοικιάζεται επαγγελµατικός χώρος, 
500 τ.µ. ισόγειο και 500 τ.µ. υπόγειο, µε µεγάλο 
προαύλιο χώρο. Μεµονωµένο ή ολόκληρο. Τηλ. 
22840 44018 και 6988 449 419

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ενοικιάζεται διαµέρισµα 
50 τ.µ., 2ος όροφος, 1 υ/δ, σαλόνι, ανεξάρτητη 
κουζίνα και µπάνιο, µπαλκόνι µε θέα πράσινο. 
Πόρτα ασφαλείας, καινούρια κουφώµατα- ντου-
λάπες- παρκέ, τέντα.  Σε ήσυχη γειτονιά, κοντά 
σε στάση µετρό και λεωφορείου. ΤΙΜΗ:300€ Τηλ. 
6974365805

ΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

ΚΥΡΙΑ γνώστης 3 ξένων γλωσσών, ευχάριστη και 
ευπαρουσίαστη, έµπειρη µάγειρας (πρώην εστιά-
τορας), ζητά εργασία στην περιοχή της Παροικίας, 
για µπουφέ, σέρβις, προσωπική µάγειρας ή ρεσε-
ψιόν, κατά προτίµηση πρωινές ώρες ή µετά τις 6 
το απόγευµα. Τηλ. επικοινωνίας: 6932 629 045

ΙΤΑΛΙΚΑ Ταχύρρυθµα σεµινάρια για τον τουρισµό, 
Μαθήµατα ιδιαίτερα, οµαδικά ή ατοµικά, Προετοι-
µασία για όλα τα διπλώµατα και για σπουδές στην 
Ιταλία. Τηλ. 6974 365805

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, απόφοιτος της 
Ψυχοπαιδαγωγικής σχολής, µε εξειδίκευση σε 
θέµατα Τέχνης & Πολιτισµού, παραδίδει µαθήµατα 
Γλώσσας, Λογοτεχνίας, Ιστορίας σε παιδιά γυµνα-
σίου και λυκείου. Τιµές προσιτές. Τηλ. 6947 268 
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ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

Ο∆ΗΓΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΣ ζητείται από 
εµπορική εταιρεία τροφίµων και διανοµών. Α-
παραίτητες προϋποθέσεις: Απολυτήριο Λυκείου, 
∆ίπλωµα Οδήγησης, Ηλικία έως 35 ετών, Ελλη-
νικής Υπηκοότητας. Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη 
θέση θα ληφθεί σοβαρά υπόψη. Τηλ. επικοινωνίας: 
6944 109 845

ΚΟΠΕΛΑ εµφανίσιµη και επικοινωνιακή ζητεί-
ται για να εργαστεί  σε κατάστηµα ενδυµάτων 
στη Νάουσα της Πάρου. Απαραίτητη η γνώση της 
αγγλικής γλώσσας. Επιθυµητή η προϋπηρεσία. 
Οι ενδιαφερόµενες παρακαλούνται να αποστεί-
λουν βιογραφικό µε φωτογραφία στο email: hr@
park2fl y.gr 

ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ στην Παροικία, ζητεί άτοµο για 
εργασία για 4 ώρες ηµερησίως, έως τις 30 

Σεπτεµβρίου. Μισθός 400 ευρώ και ΙΚΑ. Πληρο-
φορίες κος. Μένιος. Τηλ. 22840 24956

ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ ζητείτε µε χαρτιά, για καθηµερινή 
τετράωρη απασχόληση (∆ευτέρα έως Σάββατο 
10.00 µε 14.00), για περίοδο 1 Ιουλίου µέχρι 15 
Σεπτεµβρίου, περιοχή Σάντα Μαρία. Απαραίτητες 
προϋποθέσεις, µεταφορικό µέσο και ελληνικάΤηλ 
6977 651327

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑ (βοηθός µάγει-
ρα, σαλάτες, λάντζα), ζητείται από το εστιατόριο 
Αµαρυλλίς στην Χρυσή Ακτή.  Προϋπηρεσία απα-
ραίτητη. Τηλ. 22840 45061- 6981 367 600

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ζητείται για το λιµένα 
της ΠΑΡΟΥ , από την εταιρία ICTS, εταιρία ηγέτης 
στην παροχή ολοκληρωµένων λύσεων ασφάλειας. 
Απαραίτητα Προσόντα: Άδεια Εργασίας Προσωπι-
κού Ασφάλειας (Security), Εκπαίδευση ISPS code 
(προαιρετικά), Γνώση Αγγλικών, Υπευθυνότητα, 
∆υνατότητα εργασίας σε βάρδιες. Η Εταιρία προ-
σφέρει: Άριστο Εργασιακό Περιβάλλον, Συνεχή 
Εκπαίδευση, Ευκαιρίες επαγγελµατικής εξέλιξης
Τηλέφωνο επικοινωνίας: ΠΑΤΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ-
ΝΟΣ: 6945.770599, 6981.250588

ΝΕΟΣ -α ζητείται για 6µηνη απασχόληση µε προο-
πτική µόνιµης συνεργασίας σε κατάστηµα επίπλων 
– διακόσµησης σπιτιού στη Νάουσα Πάρου. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Πώληση,  ∆ιαχείριση πελα-
τολογίου και Επικοινωνιακών Μέσων ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 
Απαραίτητη εµπειρία σε πωλήσεις, Άριστες επι-
κοινωνιακές ικανότητες, Άριστη γνώση Αγγλικής 
γλώσσας και Η/Υ. Αποστολή βιογραφικών στο e-
mail : paros@artgroup.gr

∆ΙΑΦΟΡΑ  

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυ-
κλάδων της ΕΠΑΨΥ στην Πάρο στα πλαίσια του 
ολοκληρωµένου προγράµµατος ψυχοκοινωνικής 

στήριξης που παρέχει στο νησί 
της Πάρου ζητάει να συνεργα-
στεί µε εθελοντή εκπαιδευτικό 
Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης µε 
στόχο την µαθησιακή στήριξη 
2 άπορων µαθητών κατά τους 
καλοκαιρινούς µήνες. Πληροφο-
ρίες: 2284022011

ΑΡΓΑΛΕΙΟΣ ΠΑΛΙΟΣ πωλείται 
µε όλα τα εξαρτήµατα. Πληροφο-
ρίες στο τηλ. 2284 772 535

12 | Αγγελίες

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

VANGELI
KRISTAQ

Βαψίµατα κουφωµάτων
& τοίχων

Σπατουλαρίµατα

συνέπεια | άµεση εξυπηρέτηση | χαµηλές τιµές

693 2637952

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

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

ΜΙΚΡΗ
ΑΓΓΕΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ
      ΕΠΙΤΥΧΙΑ
∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

∆ΙΑΝΟΜΗ ∆ΩΡΕΑΝ 4.000 ΦΥΛΛΑ | τηλ: 22840 53555 | sales@typoparos.gr
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Ροκονίδας: 
«Προχειρότητα 
και τσαπατσουλιά 
οι ενέργειες για 
το νέο αεροδρόμιο»

Στις 5/6/15 ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, κ. Κ. Ρο-
κονίδας, παραχώρησε μία συνέντευξη διάρκειας μία ώρας περίπου στο 
Ρ/Σ «Ηχώ FM 102,1» και στην παραγωγό κ. Γεωργία Παττέ-Κα-
ραγιαννιώτη.

Αρχικά στη συνέντευξη του τέθηκαν ζητήματα περί της κεντρικής πολι-
τική σκηνής. Σε ό,τι αφορά τα τοπικά θέματα ο κ. Κ. Ροκονίδας –μεταξύ 
άλλων- υποστήριξε:

Νέο Αεροδρόμιο
Μέχρι την ανάληψη της νέας δημοτικής αρχής, υπάρχουν ευθύνες για 

το Γ. Ραγκούση και το Χρ. Βλαχογιάννη. Ο Ραγκούσης θα μπορούσε να 
εξασφαλίσει το έργο και όχι μέρος ενός έργου. Ο Βλαχογιάννης θα μπο-
ρούσε στο διάστημα της θητείας του να έχει διεκδικήσει τη λειψή εργολαβία που 
προέκυψε από την απόφαση Ραγκούση τη τελευταία μέρα της θητείας του στην 
κυβέρνηση Παπαδήμου. Ο Βλαχογιάννης εγκλωβίστηκε στην επιλογή Ραγκούση. 
Υπερασπίστηκε ένα έργο που δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα. Έτσι, ένας 
κόσμος είχε παγιδευτεί να πιστεύει ότι το έργο που γινόταν (πεδίο ελιγμών) είναι το 
έργο του νέου αεροδρομίου. Δεν μπορούσε να διακρίνει τις διαφορές ενός έργου 
προς χρήση, από ένα έργο που ήταν μέρος του συνόλου για την υλοποίηση του νέου 
αεροδρομίου.

Στην περιβόητη επίσκεψη Χρυσοχοΐδη, (που εκτός του ότι δεν είχε διαβάσει το 
μνημόνιο δεν είχε διαβάσει και τον τρόπο που ανατίθενται τα δημόσια έργα), ακο-
λουθήθηκε μία διαδικασία που έπασχε εκ των προτέρων. Δεν ήταν δυνατόν την 
ολοκλήρωση να την παρουσιάζεις ως έργο μέσα στην υπάρχουσα εργολαβία με 
απευθείας ανάθεση! Μία ανάθεση που ξεκίνησε στα λόγια με 2 εκ. ευρώ και κατέλη-
ξε στα 5 εκ. ευρώ. Πολύ καλά έκαναν οι δημόσιες ελεγκτικές αρχές και απέρριψαν 
το αίτημα. 

Οι μόνοι που είχαν σαφή τοποθέτηση ήμασταν εμείς που είχαμε εκδώσει δελτίο 
τύπου και λέγαμε ότι οι εξελίξεις όπως παρουσιάζονταν δεν ήταν θετικές και συ-
μπληρώναμε ότι το νέο αεροδρόμιο δεν είναι δώρο κανενός, όπως ήθελαν κάποιοι 
να το παρουσιάσουν, αλλά είναι απαίτηση 20 και πλέον ετών των κατοίκων των 
νησιών μας, που ικανοποιεί τις συγκοινωνιακές ανάγκες με ασφάλεια χωρίς όρους 
και προϋποθέσεις. Κλείναμε την ανακοίνωσή μας καλώντας τους πολίτες να διεκδι-
κήσουν το αυτονόητο. Επίσης, σημειώναμε ότι η δημοτική αρχή δεν έπρεπε 
να παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά να τις καθορίζει.

Το σήμερα
Όταν ανέλαβε το Φεβρουάριο πρωτοβουλία ο Έπαρχος Πάρου. Κ. Μπιζάς, εμείς 

διατυπώσαμε πρόταση να γίνει συνάντηση με τον υπουργό και να ζητήσουμε το κτί-
ριο των 850 τ.μ. που μας είχε υποσχεθεί η προηγούμενη εξουσία, αφού η διαδικασία 
ανάθεσης είχε ακυρωθεί. 

Το έργο πλέον είναι ημιτελές. Αυτή είναι η ουσία. Το Ελληνικό δημόσιο μαζί με τις 
απαλλοτριώσεις που έγιναν έχει δαπανήσει γύρω στα 30 εκ. ευρώ. 

Το αυτονόητο θα ήταν να επισκεφθούμε τους επίσημους φορείς και να 
θέσουμε το ζήτημα στην πραγματική του διάσταση. Δηλαδή, ότι το έργο για 
να είναι λειτουργικό χρειάζονται ακόμα 3-4 εκ ευρώ. Τότε οι αρμόδιοι θα έπρεπε 
να μας απαντήσουν πως θα χειριστούν την υπόθεση για την ολοκλήρωση ενός δη-
μόσιου έργου. Μέχρι στιγμής, η νέα δημοτική αρχή εδώ και 9 μήνες, τέτοια 
πρωτοβουλία δεν πήρε. Οι κινήσεις της είναι σε άλλη κατεύθυνση…

Με βάση την κατεύθυνση αυτή, με τις πρωτοβουλίες του δημάρχου, δημιουργή-
θηκε η ΑΜΚΕ. Εδώ προκύπτουν πολλά ερωτήματα. Κατά την άποψή μας έπρεπε να 
υπάρχει στρατηγική και τακτική. Τακτική δεν υπάρχει. Στρατηγικός στόχος είναι να 
λειτουργήσει το αεροδρόμιο. Η δική μας άποψη είναι ότι αυτό που είχε η ΥΠΑ στο 
μυαλό της ήταν στη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή, μέσα στο συνολικό μάστερ πλαν 
των εγκαταστάσεων των κτιρίων υλοποιείς ένας μέρος του και εάν, και όποτε στη 
συνέχεια, αξιοποιείς το συνολικό έργο, όταν μπορείς. Το κάθε έργο δηλαδή, «κου-
μπώνει» σε οποιαδήποτε άλλη επέκταση των εγκαταστάσεων στο μέλλον. Έπρεπε 
λοιπόν να διεκδικήσουμε αρχικά τα 850 τ.μ. που είναι μέρος των 7.500 τ.μ. Έτσι θα 
«κούμπωναν» όλα. 

Σε ερώτηση στο παραπάνω μέρος της συνέντευξης Ροκονίδα, η κ. Παττέ-Καρα-
γιαννιώτη είπε πως αυτό θα στοίχιζε 4 εκ. ευρώ. Ο κ. Ροκονίδας ρώτησε με τη σειρά 
του «από πού προκύπτει αυτό» και συμπλήρωσε ότι προκύπτει μόνο από την 

απευθείας μελέτη που έχει 
κάνει μία εταιρεία και ότι αυτό 
δεν είναι το σύστημα που γίνονται 
τα δημόσια έργα.

Συνεχίζοντας ο κ. Ροκονίδας είπε 
πως δεν υπάρχει αυτή τη στιγ-
μή αίτημα της δημοτικής αρ-
χής προς την πολιτεία για το 
έργο του νέου αεροδρομίου. 
Αίτημα του νησιού προς τους 
αρμόδιους φορείς δεν υπάρ-
χει! Πως επιδιώκει λοιπόν αυτός ο 
τόπος την επίλυση του προβλήμα-
τος; Εκ των έσω; Ό,τι έχει γίνει, 
έχει γίνει με συνειδητό ή ασυ-
νείδητο τρόπο, κάτω από την 
πίεση συγκεκριμένων ιδιωτι-
κών συμφερόντων. Υπάρχουν 
μεγάλα συμφέροντα που 
έχουν όφελος από την πάσα 
θυσία λειτουργία του διαδρό-
μου, έστω και χωρίς εγκατα-
στάσεις! Το συμφέρον του τό-
που μας είναι να λειτουργήσει το 
αεροδρόμιο με τέτοιο τρόπο, που 
αύριο δε θα είναι ξεπερασμένο. 
Όχι σήμερα να λύσει το πρόβλημα 
κάποιων επειδή «καίγονται», αλλά 

πως για τον τόπο μας θα διαμορφώσουμε τρόπους και προϋποθέσεις, ώστε το 
έργο να έχει μέλλον και προοπτική. Και επειδή ζούμε στην Πάρο, μήπως θα έπρεπε 
να αναφερθούμε από την εμπειρία που έχουμε από το προηγούμενο αεροδρόμιο; 
Πως ξεκίνησε και πόσα χρόνια πέρασαν για να γίνει η πέργκολα με την καλαμιά, για 
να γίνει ένας αξιοπρεπής χώρος. Πόσα χρόνια πέρασαν για να γίνει ο χωμάτινος 
διάδρομος, άσφαλτος; Όλα αυτά δεν τα λαμβάνουμε υπόψη μας για να χαράξουμε 
μία σωστή τακτική που θα λύσει το πρόβλημα και θα δώσει ώθηση στον τουρισμό. 

Αντ’ αυτού έχουμε σήμερα μια τσαπατσουλιά και μια προχειρότητα, η οποία όμως 
χάνει τα χαρακτηριστικά της γραφικότητας και οδηγεί σε επικίνδυνους διαδρόμους 
και πάνω στα βράχια την ιστορία του νέου αεροδρομίου.

ΑΜΚΕ
Αντί λοιπόν να υπάρχει λογική, ο δήμαρχος και όχι ο δήμος, επέλεξε να στήσει μία 

αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Όσοι μετέχουν, μετέχουν ως φυσικά πρόσωπα και 
όχι με τις ιδιότητες τους. Άρα έχουν συστήσει μία ιδιωτική εταιρεία. Εδώ, 
ανακύπτουν ζητήματα. Άρα, αναλαμβάνει μία εταιρεία ιδιωτικής πρωτοβουλίας να 
κινήσει τα ζητήματα υλοποίησης ενός δημοσίου έργου. Αυτά είναι παγκόσμιες πρω-
τοτυπίες και έχουν ένα στοιχείο μιας ανορθόδοξης λογικής. 

Στην ανακοίνωση του συλλόγου εργαζόμενων του δήμου απάντησε η ΑΜΚΕ (δί-
χως να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη της αποστολής του), η οποία (ΑΜΚΕ) βάζει 
ζήτημα επικινδυνότητας της λειτουργίας του υπάρχοντες αεροδρομίου. Έτσι, ανά-
γκασε τον αερολιμενάρχη να υπερασπιστεί την εργασία και την υπηρεσία του. Τελι-
κά, ποιος είναι ο επικίνδυνος. Το υπάρχον αεροδρόμιο ή οι ανακοινώσεις της 
ΑΜΚΕ;

Ο παραλογισμός συνεχίζεται με την ΑΜΚΕ στη λογική του εράνου, για ένα έργο 
που δεν ξέρουμε πόσο κοστίζει, τι προϋποθέσεις έχει, τι καλύπτει και το βασικότερο 
δεν «κουμπώνει» πάνω του τίποτα όταν η ΥΠΑ δρομολογήσει μια κατασκευή. Να 
μαζέψουμε λοιπόν τα φραγκοδίφραγκα για κάτι που δεν ξέρουμε πόσο κοστίζει. Η 
προχειρότητα βρίσκεται στο ότι το κόστος του έργου δεν έχει ακριβή προσδιορισμό.

Το ψήφισμα
Στη συνέχεια διαμορφώθηκε ένα ομόφωνο ψήφισμα του δήμου με βασικό στοι-

χείο την διεκδίκηση από την πολειτεία της ολοκλήρωσης του έργου. Περιμένω λοι-
πόν να μου εξηγήσει κάποιος την άποψη του δημάρχου με το στήσιμο της ΑΜΚΕ 
και την υιοθέτηση αυτού του ψηφίσματος και της πλειοψηφίας… Ένα ομόφωνο ψή-
φισμα σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση απ’ αυτή που υιοθετεί ο δήμαρχος με την 
ίδρυση της ιδιωτικού τύπου εταιρεία. 

Προσπαθώ να καταλάβω πως μία δημόσια υπηρεσία (ΥΠΑ) συνδιαλέγεται με μία 
ιδιωτική εταιρεία, για ένα δημόσιο έργο; Ποιος είναι αυτός που έχει δώσει την 
εντύπωση στην ΥΠΑ, πως όταν συζητάει με την ΑΜΚΕ, συζητάει με τη 
δημοτική αρχή; Δηλαδή αύριο, ο οποιασδήποτε ιδιώτης επειδή δεν του αρέσει 
ο τρόπος στησίματος του αεροδρομίου, στήνει ένα μαγαζί και επικοινωνεί με μία 
δημόσια υπηρεσία και τη βάζει να σχεδιάζεται και να προγραμματίζει; Σε ποια βάση 
για την εκτέλεση ενός δημόσιου έργου; Αυτά είναι πρωτάκουστα και ανήκουστα. 
Αν αυτά δεν είναι προχειρότητα και σχεδιασμοί επικίνδυνοι, τότε τι είναι; Αυτά τα 
πράγματα στέλνουν το έργο του αεροδρομίου, όχι στο 2016-17 και 2020, αλλά στο 
2025.

Τέλος, για την πρωτοβουλία Κ. Μπιζά για την συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό, 
ο κ. Ροκονίδας είπε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, διεκδικώντας το αυτονόητο, 
την ολοκλήρωση του έργου από την πολιτεία.
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Ο ΑΟΠ στη 
Θεσσαλονίκη

Ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, μετείχε με δύο αθλη-
τές τους στο πανελλήνιο πρωτάθλημα μαραθώνιας 
κολύμβησης, που πραγματοποιήθηκε στην παραλία 
Αρετσούς στην Καλαμαριά.

Στους αγώνες μετείχαν όλα τα μεγάλα σωματεία της 
χώρας μας στην κολύμβηση μεγάλων αποστάσεων και 
το παρόν έδωσε και ο παγκόσμιος πρωταθλητής Σπύ-
ρος Γιαννιώτης.

Ο ΑΟΠ μετείχε με τους κολυμβητές του Σπύρο 
Μπούμπα και Κοσμά Κονταράτο, οι οποίοι τερμάτισαν 
με επιτυχία στα 5000 μέτρα. Ο αθλητές του ΑΟΠ ήταν 
οι πρώτοι Κυκλαδίτες που αντιπροσώπευσαν το Νομό 
μας σε παρόμοιο πανελλήνιο πρωτάθλημα και αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα τα θετικά σχόλια της Ελληνικής 
Κολυμβητικής Ομοσπονδίας. Τους δύο Παριανούς κο-
λυμβητές στους αγώνες συνόδευσαν ο προπονητής 
τους κ. Κάρολος Μορόνι και ο έφορος του κολυμβητι-
κού τμήματος του ΑΟΠ, κ. Μιχ. Μπούμπας. 

Νέο ΔΣ 
στην ΕΠΣΚ

Συνήλθε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο της 
ΕΠΣΚ (Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλά-
δων), έπειτα από τις εκλογές που διενεργήθηκαν. Θα 
πρέπει να τονιστεί ότι ο Παριανός σύμβουλος, Γιώργος 
Παρούσης (που ήταν πρώτος σε ψήφους στις εκλο-

γές), ανέλαβε γραμματέας της ΕΠΣΚ.
Το νέο ΔΣ έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Ρένος Φρέρης
Α’ Αντιπρόεδρος: Στράτος Φουτάκογλου
Β’ Αντιπρόεδρος: Αντώνης Φωτεινός
Γεν. Γραμματέας: Γιώργος Παρούσης
Ταμίας: Μάριος Ξαγοράρης
Έφορος: Νίκος Παρίσης
Μέλη: Χρήστος Καφτηράνης, Γιώργος Χωριανό-

πουλος, Μάριος Γαλανός.

Μαρπησσαϊκός

Με εκδρομή στην Αντίπαρο έκλεισαν τη χρονιά οι 
ακαδημίες καλαθοσφαίρισης του Μαρπησσαϊκού.

Στην Αντίπαρο, πραγματοποιήθηκαν δυο αγώνες 
αγοριών και κοριτσιών με τις ακαδημίες του νησιού 
που κάνουν τα πρώτα βήματα τους. Τα δυο παιχνίδια 
διεξήχθηκαν με αρκετό κόσμο από την Αντίπαρο, αλλά 
και την Πάρο, κάτι που έδωσε φτερά στους μικρούς 
αθλητές.

Το Δ.Σ. του Α.Μ.Ε.Σ Μαρπησσαϊκού, ευχαρίστησε με 
ανακοίνωσή του τους ανθρώπους της Αντιπάρου για 
την άψογη φιλοξενία τους, την κ. Καπέλιου Σωτηρία 
και τον κ. Φαρούπο Βασίλη, τους επιχειρηματίες του 
νησιού για την βοήθεια τους και το ΚΤΕΛ Πάρου για 
την προσφορά του στη μετακίνηση των αθλητών και 
γονέων του συλλόγου.

Το απόγευμα της Κυριακής, στην Αντίπαρο, πραγ-
ματοποιήθηκε και φιλικός αγώνας βόλεϊ μεταξύ των 
γυναικείων τμημάτων της Αντιπάρου και του Μαρπησ-
σαϊκού. Η ομάδα της Μάρπησσας, ευχαρίστησε τον 
προπονητή της Αντιπάρου, κ. Καϊμενόπουλο, το διαιτη-
τή της αναμέτρησης κ. Κυριαζή, τα κορίτσια της Αντι-
πάρου, αλλά και όλους όσοι βοήθησαν για την άψογη 
φιλοξενία τους.

Ποδηλασία
Ο Αθλητικός Ποδηλατικός Όμιλος Πάρου, σε συνερ-

γασία με το δήμο Πάρου, τη ΚΔΕΠΑΠ και την «Ευζω-
ία», διοργάνωσαν για πέμπτη χρονιά τον ποδηλατικό 
γύρο Πάρου. 

Οι συμμετοχές έφτασαν τις 150, όμως λόγω του δυ-
νατού αέρα δεν κατάφεραν και τερματίσουν όλοι οι 
ποδηλάτες. Η αλλαγή θέσης εκκίνησης - τερματισμού 
(στο παραλιακό δρόμο αντί της πλατείας), με τη πα-
ράλληλη αλλαγή κατεύθυνσης των ποδηλάτων, έκα-
ναν τον αγώνα κατά γενική ομολογία των αθλητών 
πιο όμορφο από άλλες χρονιές. 

Σε αυτό συνέτειναν όλοι οι εθελοντές οι οποίοι με 
τη πολύτιμη βοήθεια τους κατάφεραν και πραγματο-
ποίησαν αυτό τον αγώνα. Σε ανακοίνωσή του ο πο-
δηλατικός όμιλος Πάρου, ευχαρίστησε το αστυνομικό 
τμήμα Πάρου, για την υποδειγματική ρύθμιση της κυ-
κλοφορίας οχημάτων και τη φροντίδα της ασφάλειας 
των ποδηλατιστών σε όλη τη διαδρομή, το προσωπικό 
του λιμεναρχείο Πάρου για τη συνδρομή τους, την Ελ-
ληνική Ομάδα Διάσωσης και όλα τα μέλη της που για 
άλλη μία φορά ήταν στο πλάι τους και τέλος, το ΝΟΠ, 
για την παραχώρηση οχήματος. Ακόμα, ευχαρίστησαν 
τους 10 μοτοσυκλετιστές που τους ακολούθησαν, τις 
τοπικές αρχές και όλους τους ευγενικούς χορηγούς 
τους.

«Cyclades Regatta 
2015» 

Ο 21ος διεθνής ιστιοπλοϊκός αγώνας 
«CYCLADES REGATTA 2015» καινοτο-
μεί φέτος, αφού θα ξεκινήσει από την 
Κέα και θα τερματίσει στη Σίφνο, αυξά-
νοντας τα νησιά-σταθμούς που παραδο-
σιακά επισκέπτεται.

Τα ελληνικά και ξένα σκάφη με τα πλη-
ρώματά τους των κατηγοριών (ORCi, 
ORC Club, ORC Club NonSpinnaker και 
IRC), θα εκκινήσουν από την Τζια, θα 
πλεύσουν προς Πάρο, Αμοργό, Κουφο-
νήσι και θα τερματίσουν στην Σίφνο.

Ο Ναυταθλητικός Όμιλος Τζιτζιφιών 
Καλλιθέας, υλοποιεί για 21η χρονιά, από 
27 Ιουνίου έως 5 Ιουλίου, ένα διεθνή 
ναυταθλητικό αγώνα, ο οποίος συνδυά-
ζει τον αθλητισμό με πολιτιστικές εκδη-
λώσεις στο νησιωτικό σύμπλεγμα των 
Κυκλάδων, στο μέσο του Αιγαίου, φέρ-
νοντας κοντά τους ναυταθλητές με την 
νησιώτικη πραγματικότητα, παράδοση 
και ζωή. 

Στα νησιά σταθμούς φέτος, Κέα, Πάρο, Αμοργό, Κουφονήσι και Σίφνο, οι τοπικές 
αρχές, οι σύλλογοι, οι ναυτικοί όμιλοι και οι κάτοικοι, παραδοσιακά φιλοξενούν και 

αγκαλιάζουν ζεστά τον αγώνα, δεξιώνονται και γνωρίζουν στους ναυταθλητές τις 
παραδόσεις, τις ομορφιές και τα μνημεία του τόπου τους. Την περίοδο διεξαγωγής 
του αγώνα, στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην περιοχή των Κυκλάδων, συνήθως επι-
κρατούν ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Οι Κυκλάδες αποτελούν από τους πιο αγαπη-

τούς προορισμούς ιστιοπλοϊκών σκαφών και συνδυάζουν φυσική 
ομορφιά, πατροπαράδοτη φιλοξενία, την κατάλληλη υποδομή για 
σκάφη αναψυχής, αλλά και την χαρακτηριστική ναυτική παράδοση, 
δηλαδή όλα αυτά που γοητεύουν Έλληνες και αλλοδαπούς επι-
σκέπτες. Ο αγώνας φέτος αναμένεται να έχει ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον καθώς η συμμετοχή προβλέπεται να είναι μεγάλη και οι ιστι-
οπλόοι θα απολαύσουν το αγαπημένο τους άθλημα στο υπέροχο 
γαλάζιο των κυκλαδίτικων νερών, ενώ παράλληλα οι εκδηλώσεις 
και τα happening που προγραμματίζονται για τα νησιά-σταθμούς 
θα είναι μοναδικές.

Το «CYCLADES REGATTA 2015» διοργανώνεται στο πλαίσιο 
του επίσημου αγωνιστικού προγράμματος της ΕΑΘ/ΕΙΟ, με τη συν-
διοργάνωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και τελείται υπό την 
αιγίδα της Γ.Γ.Α, του Ε.Ο.Τ, με την υποστήριξη των ΕΛΤΑ και του 
πολεμικού ναυτικού. Τον αγώνα θα συνοδεύει κανονιοφόρος του 
Πολεμικού Ναυτικού.

Πρόγραμμα

- Παρασκευή 26/06/2015 - 19:30: Φάληρο - Συγκέντρωση κυ-
βερνητών στο θωρηκτό «Αβέρωφ»
- Σάββατο 27/06/2015 - 20:00: Συγκέντρωση σκαφών στην Τζιά
- Κυριακή 28/06/2015 - 11:00:Εκκίνηση ΤΖΙΑ - ΠΑΡΟΣ: 60 ΝΜ
- Τρίτη 30/06/2015 - 11:00: ΠΑΡΟΣ - ΑΜΟΡΓΟΣ: 56 ΝΜ

- Πέμπτη 02/07/2015 - 11:00:ΑΜΟΡΓΟΣ -ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ:20 ΝΜ
- Σάββατο 04/07/2015 -11:00: ΚΟΥΦΟΝΗΣΙ -ΣΙΦΝΟΣ: 50 ΝΜ
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Σεμινάρια πρώτων βοηθειών
Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία τα σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών από την 

Εθελοντική Διασωστική Ομάδα Κρίσεων (ΕΔΟΚ), που διοργανώθηκαν στις 23-
24/5/15, με πρωτοβουλία της Blue Star Ferries και την υποστήριξη του Βελε-
ντζείου Ιδρύματος 

Οι εκπαιδευτές της ΕΔΟΚ, με κέφι, μεράκι και υπομονή, παρείχαν στους συμ-
μετέχοντες συμπολίτες μας χρήσιμες πληροφορίες για τις πρώτες βοήθειες σε 
έκτακτες καταστάσεις (σεισμός, πυρκαγιά, πλημμύρες, ατύχημα κλπ), παρουσία-
σαν τη μέθοδο ΚΑΡΠΑ (τεχνητή αναπνοή) και απάντησαν με σαφή, κατανοητό και 
απλό τρόπο σε όλες τις ερωτήσεις.   

Το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων συμπολιτών μας, των οποίων ο αριθμός 
έφθασε στους 100 περίπου, ήταν ιδιαίτερα μεγάλο. Κατά την λήξη των σεμινα-
ρίων, οι συμμετέχοντες έλαβαν από την ΕΔΟΚ πιστοποιητικό παρακολούθησης 
των σεμιναρίων. Το Βελέντζειο Ίδρυμα δεσμεύθηκε να επαναλάβει τα σεμινάρια 
αυτά, στο προσεχές διάστημα, έτσι ώστε να μπορέσουν να τα παρακολουθήσουν 
περισσότεροι συμπολίτες μας. Το Βελέντζειο Ίδρυμα ευχαριστεί θερμά:

- Την Blue Star Ferries για την ευγενική πρωτοβουλία της να πραγματοποιη-
θούν στην Πάρο τα σεμινάρια αυτά 

- Τους εκπαιδευτές της ΕΔΟΚ για τις σημαντικές πληροφορίες που μας παρεί-
χαν και για τον πολύτιμο χρόνο που αφιέρωσαν 

- Τον πολιτιστικό σύλλογο «Αρχίλοχος», για την ευγενική παραχώρηση της αί-
θουσας και του εξοπλισμού 

- Τους συμπολίτες μας που δήλωσαν συμμετοχή και παρακολούθησαν τα σε-
μινάρια.
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Ενηµέρωση
Στο πολυιατρείο «διάγνωση» σας ενηµερώνουµε ότι εκτός από το µικροβιολογικό-βιοπαθολογικό και το ακτινοδιαγνωστι-

κό τµήµα (αξονικό τοµογράφο, ψηφιακό µαστογράφο cr, µέτρηση οστικής πυκνότητας, ορθοπαντογράφο, ψηφιακό ακτινολο-
γικό cr & υπερηχοτοµογράφο) λειτουργούν και τα κάτωθι ιατρεία:

Παθολογικό: ιατρός Τριαντάφυλλος Πάντος | Καθηµερινά 8.00 -13.00

Ορθοπαιδικό: ιατρός Αναγνώστου Κωνσταντίνος | Καθηµερινά  9.00 - 14.00

Γαστρεντερολογικό: ιατρός Μπαρµπατσάς Χαράλαµπος | Καθηµερινά  9.00 - 14.00               

Καρδιολογικό: ιατροί Χαρίτος ∆ιονύσης & Τσινιβίζοβ Παύλος, υπό την εποπτεία του Τσιαχρή ∆ηµήτρη, ∆ιευθυντή
Καρδιολογικής Κλινικής του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών | Καθηµερινά 9.00 - 17.00

Παιδιατρικό: οµάδα παιδιάτρων υπό την εποπτεία του παιδιάτρου Ζαργάνη ∆ιαγόρα, ∆ιευθυντή της Β' Παιδιατρικής Κλινικής 
του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών | Καθηµερινά 9.00 - 17.00

Γυναικολογικό: ιατρός Πατεράκη Ευστρατία | Παρασκευή 26/6 12.30 - 21.00 & Σάββατο 27/6 9.00 -13.30 

Νευρολογικό: ιατρός Τριαντάφυλλος Ηλίας | Παρασκευή 26/6 & Σάββατο 27/6 10.00 - 13.30

Το πολυιατρείο «διάγνωση»  λειτουργεί καθηµερινά 7.00 - 21.00 | Για έκτακτα περιστατικά τηλεφωνήστε στο 6944746462


