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■ Υποψήφιος
Κάποτε είχα τη φαεινή ιδέα να κατέβω υποψήφιος 

δημοτικός σύμβουλος και μάλιστα αυτό είχε γίνει στα 
πρώτα χρόνια διαμονής μου στην Πάρο, που ήμουν 
ψιλο-άγνωστος. Ατυχώς για εμένα και ευτυχώς για το 
νησί, δεν εξελέγην ή καλύτερα βγήκα πρώτος από το 
τέλος!

■ «Μυρωδιάς»
Η αλήθεια είναι πως δεν είχα μυρωδιά από το πώς 

πρέπει να κινείται προεκλογικά ένας υποψήφιος. Μετά 
διαπίστωσα ότι υπήρχαν άλλοι τρόποι για να κινείται 
ένας υποψήφιος και τι να λέει. Ειλικρινά όλα τα παρα-
πάνω με έφεραν προ του να πετάξω με θόρυβο όλα 
όσα είχα μάθει περί πολιτικής ως φοιτητής.

■ Υποψήφιος 2
Η αλήθεια είναι ότι ως υποψήφιος είχα επιτυχία ψή-

φων στους μπάρμαν της παραλιακής οδού Παροικιάς, 
άντε και σε μερικούς μπάρμαν πέριξ της Παροικιάς. 
Με το που έβγαινα τα «σύνορα» της διασταύρωσης 
περιφερειακού, δε με ψήφιζε ούτε η μάνα μου, άσε 
που η τελευταία τα εκλογικά της δικαιώματα δεν τα 
είχε στην Πάρο. Τέλος πάντων άλλη μία αλήθεια εί-
ναι ότι ενώ οι υπόλοιποι μάζευαν ψήφους, εγώ εκείνη 
την εποχή ξημεροβραδιαζόμουνα σε κάποια μαγαζιά 
ακούγοντας ροκιές. Με λίγα λόγια ήμουν προπομπός 
του στυλ υποψηφιότητας Δημάκη!

■ Δημάκης
Τι γιατρουδάρα, Νίκο Δημάκη, μαζί με ένα φίλο τον 

«ποτίσαμε» ουίσκι ένα βράδυ του 2010 και τον πείσα-
με να κατέλθει υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Όχι 
ότι ήταν δύσκολο δηλαδή, καθώς ο Νίκος δεν ήθε-
λε να χαλάσει χατίρι στους φίλους του. Μια ζωή έτσι 
ενεργούσε ο Νίκος. Του υποσχεθήκαμε ακόμα ότι θα 
του φτιάχναμε και προεκλογικά φυλλάδια. Βάλαμε τα 
δυνατά μας για να του φτιάξουμε τα καλύτερα, παρά 
του ότι ήταν προεκλογική περίοδος και είχαμε πολύ 
δουλειά.

■ Δημάκης 2
Ετοιμάστηκαν τα φυλλάδια, τα παραδώσαμε του 

Νικόλα και του είπαμε να πάει πόρτα-πόρτα να τα 
μοιράσει. Σε κάποια στιγμή γύρισε ο Δημάκης πίσω 
και τον ρωτήσαμε πως πήγε. Ο Νίκος απάντησε: «Μια 
χαρά. Τα έδωσα όλα και άφησα και σε φίλους μου σε 
μαγαζιά (βραδινά μπαρ εννοούσε ο μπαγάσας), για να 
τα δώσουν σε άλλους. Μόνο να, βρε παιδιά. Δε θα 
έπρεπε κάπου να γράφεται και το όνομά μου;». Τι είχε 
συμβεί λοιπόν; Μέσα στο πάθος για τη δουλειά και του 
Νικόλα να γίνει το καλύτερο προεκλογικό φυλλάδιο, 
είχαμε ξεχάσει να γράψουμε το όνομά του! Γράφαμε 
για το πόσο καλός είναι, πόσο σκληρά δουλεύει, βά-
λαμε και την καλύτερη φωτογραφία του, αλλά… ξεχά-
σαμε να γράψουμε και το όνομά του! Ούτε ο Ομπάμα 
να ήταν δηλαδή, αφού και ο αμερικανός πρόεδρος 

στην προεκλογική εκστρατεία έγραφε στα φυλλάδια 
το όνομά του. Τες πα.

■ Δημάκης 3
Η πλάκα ήταν ότι ο Δημάκης δεν ψήφιζε καν στην 

Πάρο, αφού ήταν δημότης Λαμίας! Ο Νικόλας φο-
βήθηκε μην πάρει κάτω από 10 σταυρούς και γίνει 
ρεζίλι και έτσι 2-3 φίλοι δώσαμε όρκο ότι πρέπει να 
βρούμε σταυρούς για το Δημάκη. Ο Νικόλας τελικά 
όχι μόνο δεν πήρε κάτω από 10 σταυρούς, αλλά πέρα-
σε και άλλους συν-υποψήφιους στο συνδυασμό του. 
Όσο και να φαίνεται περίεργο, ο Δημάκης είχε πάρει 
σταυρούς καθαρά προσωπικούς και από πολίτες που 
δεν είχαν καμία διάθεση να ψηφίσουν το συνδυασμό 
που ήταν. Τον ψήφισαν μόνο και μόνο επειδή ήταν ο 
φίλος τους και τον γνώριζαν καλά. Τελικά, πιο ουσία 
είχαν οι ψήφοι του Νικόλα, παρά κάποιων άλλων που 

είχαν μαζέψει εκατοντάδες σταυρούς. Και αυτό γιατί 
η γιατρουδάρα είχε δώσει ψήφους στο συνδυασμό, 
που σε καμία περίπτωση δε θα τους έπαιρνε αλλιώς. 
Και μιλάμε για εκλογές που είχαν κριθεί από ψήφους 
εννέα ατόμων… Δηλαδή, δύο οικογένειες ουσιαστικά, 
που έλεγε και ο Γ. Μπαφίτης. Ο Δημάκης πάντως δεν 
πολυ-νοιάστηκε για το αποτέλεσμα, καθώς είχαμε γί-
νει «φέσι» το βράδυ των εκλογών, καθώς ένας άλλος 
φίλος είχε φέρει κέρασμα κάποιες καλές μάρκες ου-
ίσκι και τις τιμήσαμε δεόντως. Ο Νικόλας είχε γύρει 
πάνω σε μία γωνιά πόρτας και όταν άκουσε να μιλούν 
πολιτικά και πως είχαμε χάσει τις εκλογές μονολόγη-
σε: «Βρε που έμπλεξα!». Τέλος πάντων. Θα μπορού-
σα να γράψω όλη την εφημερίδα με φάσεις από τον 
αχτύπητο Δημάκη και το πέρασμά του από το νησί, ει-
δικά την εποχή που άνοιξε δικό του ιατρείο και έμεινε 
άφραγκος, καθώς λυπόταν και δεν έπαιρνε χρήματα 
από ηλικιωμένους.

■ Πάρος
Εντρυφώντας αναγκαστικά, λόγω δουλειάς, με τα 

κοινά της Πάρου, ανακάλυψα πως κινούνται πολλοί 
«παραδοσιακοί» υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές. 
Έτσι, έμαθα από πρώτο χέρι πως κάποιοι κινούνται 
έχοντας μαζί τους εικόνες για να ορκιστεί ο ψηφοφό-
ρος ότι θα τους ψηφίσει, άλλοι τάζουν ακατάπαυστα 
και άλλοι λένε το οτιδήποτε για να πείσουν. Τελικό 
αποτέλεσμα είναι αυτό που βλέπουμε στο δημοτικό 
συμβούλιο. Αν εξαιρέσεις κάποια άτομα, οι υπόλοιποι 
είναι άστο να πάνε. Και ειλικρινά σας λέω πως προτιμώ 
και σέβομαι πολύ περισσότερο αυτούς που δεν ανοί-
γουν το στόμα τους καθόλου, καθώς έχουν αυτογνω-
σία. Αποφασίζουν δηλαδή μέσα τους τι είναι σωστό 
και ψηφίζουν, και δε λένε δημόσια κουταμάρες. Διότι 
το πρόβλημα δεν είναι να αντιλαμβάνεται ο άλλος τις 
πραγματικές του δυνατότητες, αλλά το να πιστεύει ότι 
αν και άσχετος περί των κοινών πρέπει να πείσει και 
τους υπόλοιπους για το δίκαιο των απόψεών του.

φωνίες
του Δ.Μ.Μ.
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Αύξηση ανακύκλωσης με πρωταγωνιστές τους δήμους

Η ανακύκλωση πάει 
Κυκλάδες

Η ανακύκλωση ως η πλέον ενδεδειγμένη λύση αντιμετώπισης του προβλήματος 
των απορριμμάτων και ως στοιχειώδης ενέργεια περιβαλλοντικής προστασίας ειδι-
κά στις νησιωτικές περιοχές έχει αρχίσει και δείχνει σαφή σημάδια προόδου στην 
εφαρμογή της. 

Είναι γεγονός ότι οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι νησιωτικές περιοχές –
όπως η άνιση κατανομή της παραγωγής των απορριμμάτων κατά τη διάρκεια του 
έτους, ο ολοένα αυξανόμενος όγκος τουριστών που δέχονται, η ανάγκη για μετα-
φορά των ανακυκλώσιμων υλικών προς τα κέντρα συγκέντρωσης και επεξεργασίας 
στην ηπειρωτική Ελλάδα και η απόσταση από τους τελικούς αποδέκτες των ανα-
κυκλωμένων υλικών- απασχολούν τους ειδικούς και η αντιμετώπισή τους απαιτεί 
ειδικές ρυθμίσεις και σωστή οργάνωση από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Με σταθερούς ρυθμούς έχουν ήδη γίνει τα πρώτα βήματα εισαγωγής της κουλτού-
ρας της ανακύκλωσης στην καθημερινότητα των πολιτών. Στα περισσότερα νησιά οι 
τοπικές αρχές έχουν αντιληφθεί ότι η διαχείριση απορριμμάτων δεν μπορεί πλέον να 
γίνεται με όρους μιας παρωχημένης εποχής χωρίς σχέδιο αλλά πολύ περισσότερο 
χωρίς αποτέλεσμα. Χάρτινες, πλαστικές, γυάλινες και μεταλλικές συσκευασίες έχουν 
πια την θέση τους μακριά από τη δημόσια θέα που αμαύρωνε την αισθητική εικόνα 
των νησιών και τα υποβάθμιζε περιβαλλοντικά ενώ εξαντλεί και τη χωρητικότητα 
των νέων ΧΥΤΑ που κατασκευάστηκαν ή κατασκευάζονται. 

Ειδικότερα η Πάρος αποτελεί πρωτοπόρο στα θέματα περιβάλλοντος αφού εδώ 
και σχεδόν μια 10ετία έχει δεσμευτεί στην προσπάθεια της ολοκληρωμένης ορθο-
λογικής διαχείρισης όλων των αποβλήτων. Υπενθυμίζεται ότι μόλις το περασμένο 
έτος πραγματοποιήθηκε μια νέα περιβαλλοντική επένδυση σχετικά με τη διαχείριση 
ανακυκλώσιμων υλικών, με τη δημιουργία νέας μονάδας στην οποία διαχωρίζονται 
και δεματοποιούνται τα ανακυκλώσιμα υλικά του μπλε κάδου, ενώ η φετινή χρονιά 
έχει ανακηρυχτεί ως Έτος Ανακύκλωσης από το δήμο Πάρου. 

Πολύτιμος συνεργάτης του δήμου στις προσπάθειες αυτές είναι η Ελληνική Εται-
ρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) που σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές 
λειτουργεί το σύστημα ανακύκλωσης των αποβλήτων συσκευασίας μέσω του μπλε 

κάδου. Τα αποτελέσματα της σύμπραξης δήμου Πάρου και ΕΕΑΑ στον τομέα της 
ανακύκλωσης συσκευασιών είναι αξιοσημείωτα, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το 
νησί, τον τουρισμό και την οικονομία. Πιο συγκεκριμένα, 13.700 κάτοικοι εξυπηρε-
τούνται από τους 545 μπλε κάδους που έχουν τοποθετηθεί στο νησί, ενώ ένα όχημα 
συλλογής έχει  επιφορτιστεί με την αποκομιδή του ανακυκλώσιμου υλικού και ένα 
ακόμη είναι υπό παράδοση. 

Η σωστή οργάνωση και διαχείριση της ανακύκλωσης των αστικών στερεών απο-
βλήτων θεωρείται κλειδί για την περιβαλλοντικά αποτελεσματική διαχείριση των 
απορριμμάτων και όχι μόνο. Η ανακύκλωση συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη, κα-
θώς επιτυγχάνει οικονομικά οφέλη, συμβάλλει στην αντιμετώπιση των περιβαλλο-
ντικών προβλημάτων και διασφαλίζει νέες θέσεις εργασίας.

Ποιά τα οφέλη από την ανακύκλωση;
Με την ανακύκλωση επιτυγχάνονται οφέλη σε συλλογικό επίπεδο και μάλιστα 

εξαιρετικά σημαντικά. Με τη συμμετοχή στη διαδικασία της ανακύκλωσης συσκευ-
ασιών στα προγράμματα του Μπλε Κάδου και του Μπλε Κώδωνα, συμβάλλουμε 
ενεργά στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση των κοινω-
νικοοικονομικών συνθηκών του δήμου μας και συγκεκριμένα:

- Μειώνουμε των όγκο των απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους 
ταφής

- Εξοικονομούμε την ενέργεια που απαιτείται για την παραγωγή νέων συ-
σκευασιών - Εξοικονομούμε πρώτη ύλη, γιατί τα ανακυκλωμένα υλικά αντικαθι-
στούν την πρώτη ύλη που απαιτείται για την παραγωγή υλικών

- Εξοικονομούμε πόρους αφού για κάθε τόνο αποβλήτων που δεν οδηγούνται 
στον ΧΥΤΑ ο δήμος εξοικονομεί από 25 - 45 ευρώ (τέλη ταφής)

- Δημιουργούμε μία έμπρακτη περιβαλλοντική συνείδηση την οποία κλη-
ροδοτούμε μαζί με ένα καθαρότερο περιβάλλον στις επόμενες γενιές.

Οι 5 κινήσεις για τη σωστή ανακύκλωση συσκευασιών
- Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας (από χαρτί, πλαστικό, γυα-

λί, λευκοσίδηρο και αλουμίνιο) από τα σκουπίδια στο νοικοκυριό. 
- Αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα. 
- Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια ώστε να μην πιάνουν πολύ χώρο στον μπλε κάδο 
- Δεν πετάμε στον κάδο τα υλικά συσκευασίας μας μέσα σε δεμένες σακούλες 

αλλά τα ρίχνουμε χύμα.
- Δεν πετάμε ποτέ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους ανακύκλωσης.
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Από το ΚΤΕΛ Πάρου δημοσιοποιήθη-
καν τα δρομολόγια –που ολοένα γίνονται 
και περισσότερα λόγω θερινής σεζόν- 
έως τις 30 Ιουνίου 2016. Τα δρομολόγια 
έχουν ως εξής:

ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΜΑΡΑΘΙ-ΚΩΣΤΟ – 
ΛΕΥΚΕΣ – ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΜΑΡΜΑΡΑ 
– ΜΑΡΠΗΣΣΑ - Π. ΛΙΒΑΔΙ – ΛΟΓΑΡΑΣ 
- ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ - ΧΡ.ΑΚΤΗ - ΔΡYΟΣ
07.25*, 10.00, 12.10*, 14.00*, 16.10*, 18.00, 
(20.00 μέχρι Λεύκες).
ΑΠΟ ΔΡΥΟ - ΧΡ. ΑΚΤΗ - ΠΑΡ. ΠΟΥΝΤΑ 
– ΛΟΓΑΡΑΣ - Π. ΛΙΒΑΔΙ – ΜΑΡΠΗΣΣΑ 
– ΜΑΡΜΑΡΑ – ΠΡΟΔΡΟΜΟ – ΛΕΥΚΕΣ 
– ΚΩΣΤΟ – ΜΑΡΑΘΙ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ
(07.15 Από Λεύκες), 08.55*, 11.00, 13.10*, 
14.55*, 17.00*, (20.20 Από Λεύκες)
* Από / Προς Άσπρο Χωριό 
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ
07.40*, 09.00, 10.00, 10.30>>No5, 11.00*, 
11.40>>Νο5, 12.10, 13.00>> No5, 14.00, 
15.00>> Νο5, 16.10, 17.00>> Νο5, 18.00, 
19.15, 20.30>> Νο5, 22.15, 23.15>>No5
ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
07.45, 09.00*, 09.30, 10.30, 11.30*, 12.05, 
12.30, 13.15, 14.30, 16.35, 17.30, 18.35, 
19.35, 20.00, 21.00, 22.05, 23.00
* Μέσω Καμαρών
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΛΥΚΗ
07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.10^, 14.10^, 
16.10^, 17.45, 20.10^, 23.15^
ΑΠΟ ΑΛΥΚΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
07.30*, 09.10*, 11.20, 12.30*, 13.40, 14.40, 
16.40, 18.10*, 20.40, 23.45

* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΠΟΥΝΤΑ
^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΟΥΝΤΑ 
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ
07.10^, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 
13.10, 14.10, 16.10, 17.10, 17.45^, 

20.10, 22.15, 23.15
ΑΠΟ ΠΟΥΝΤΑ ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ ΠΡΟΣ ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ
07.50, 09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25*,14.25*, 16.25*, 17.25, 18.25, 20.25*, 
22.30, 23.30*
* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΑΛΥΚΗΣ
^ MEΣΩ ΑΛΥΚΗΣ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ – ΝΑΟΥΣΑ – ΠΡΟ-
ΔΡΟΜΟ – ΜΑΡΜΑΡΑ – ΜΑΡΠΗΣΣΑ - 
Π. ΛΙΒΑΔΙ – ΛΟΓΑΡΑΣ - ΠΑΡ. ΠOΥΝΤΑ 
- ΧΡ.ΑΚΤΗ – ΔΡYΟΣ
10.30, 11.40, 13.00, 15.00, 17.00, 20.30, 
23.15
ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ
10.50, 12.00, 13.20, 15.20, 17.20, 20.50, 
23.35
ΑΠΟ ΔΡΥΟ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ
07.10, 11.30, 12.40, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.30
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟ
07.10, 08.45, 12.10, 13.10, 14.10, 16.10, 
17.45, 20.10, 23.15
ΑΠΟ ΒΟΥΤΑΚΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
07.40, 09.15, 12.35, 13.30, 14.30, 16.30, 
18.15, 20.30, 23.40
ΑΠΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
07.25*, 09.05*, 11.20, 12.30*, 13.45, 14.45, 
16.45, 18.05*, 20.45
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΚΑΙΡΙΑ
07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.10^, 14.10^, 
16.10^, 17.45, 20.10^, 23.15
* MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ - ΠΟΥΝΤΑ
^ MEΣΩ ΠΟΥΝΤΑ - ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ

ΑΠΟ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ - 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ
08.55, 13.10, 14.55, 17.00
ΑΠΟ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ-
ΠΑΡΟΙΚΙΑ
07.05
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΣΠΡΟ ΧΩΡΙΟ
07.25, 12.10, 14.00, 16.10
ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
08.00, 09.35, 10.35, 11.35, 12.35, 13.50, 
14.50, 16.50, 17.35, 18.35, 20.55, 22.35, 
23.55
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΣΠΟΡΟ
07.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 16.10, 17.45, 20.10, 22.15, 23.15
ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
07.55, 09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.50, 
14.50, 16.50, 17.30, 18.30, 20.50, 22.30, 
23.50
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ
07.10, 09.10, 10.10, 11.10, 12.10, 13.10, 
14.10, 16.10, 17.10, 17.45, 20.10, 22.15, 
23.15
ΑΠΟ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
07.20*, 08.55*, 11.35, 12.20*, 13.45, 14.45, 
16.45, 17.55*, 20.45, 23.50
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΕΤΑΛΟΥΔΕΣ
07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 13.10>, 14.10^, 
16.10^, 17.55*, 20.15^, 23.15
^ MEΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ-ΑΛΥΚΗΣ
* MEΣΩ ΑΛΥΚΗΣ-ΒΟΥΤΑΚΟΥ
> ΜΕΣΩ ΒΟΥΤΑΚΟΥ
ΑΠΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
11.15
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
07.10, 08.45, 11.00, 12.10, 14.10, 16.10, 
17.45
ΑΠO ΛΕΥΚΕΣ ΠΡΟΣ ΠΑΡΟΙΚΙΑ
07.15, 09.25, 11.25, 13.40, 15.25, 17.30, 
20.20
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ
07.25, 10.00, 12.10, 14.00, 16.10, 18.00, 
20.00

ΑΠΟ ΛΕΥΚΕΣ ΠΡΟΣ ΔΡYΟ
07.45, 10.20, 12.30, 14.20, 16.30, 18.20
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣ ΛΕΥ-
ΚΕΣ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ
09.05, 11.05, 13.15, 15.05, 17.05
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥ-
ΣΑ - ΠΑΡΟΙΚΙΑ
07.15, 11.35, 12.45, 16.05, 18.05, 19.05, 
21.35
ΑΠΟ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΥΝΤΑ ΠΡΟΣ ΔΡΥΟ
08.05, 10.50, 11.15, 12.25, 12.50, 13.50, 
14.50, 15.45, 16.50, 17.45, 18.45, 21.15, 
23.55
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΥ-
ΝΤΑ
07.25, 10.00, 10.30, 11.40, 12.10, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.10, 17.00, 18.00, 20.30, 
23.15
ΑΠΟ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΡΟΣ ΛΕΥΚΕΣ - 
ΠΑΡΟΙΚΙΑ
09.00, 11.00, 13.10, 15.00, 17.00
ΑΠΟ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ-
ΠΑΡΟΙΚΙΑ
07.10, 11.30, 12.40, 16.00, 18.00, 19.00, 
21.30
ΑΠΟ ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΠΡΟΣ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ/
07.25, 10.00, 10.30, 11.40, 12.10, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.10, 17.00, 18.00, 20.30, 
23.15
ΑΠO ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ
11.40, 14.00, 16.45, 18.30
ΑΠΟ ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ
11.55, 14.15, 17.00, 18.45
ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ
10.30, 13.30, 19.30
ΑΠΟ ΚΟΛΥΜΠΗΘΡΕΣ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ
10.40, 13.40, 19.40
ΑΠΟ ΝΑΟΥΣΑ ΠΡΟΣ ΑΜΠΕΛΑ
08.40, 12.30, 20.30
ΑΠΟ ΑΜΠΕΛΑ ΠΡΟΣ ΝΑΟΥΣΑ
08.50, 12.40, 20.40

Βελέντζειος 
Αγώνας

Ο ΜΕΑΣ Κώστου, το Βελέντζειο 
ίδρυμα, η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
ο δήμος Πάρου και η τοπική κοινότη-
τα Κώστου, διοργανώνουν τον 1ο Βε-
λέντζειο αγώνα δρόμου, προς τιμή του 
μέγα ευεργέτη της Πάρου, Φραγκίσκου 
Βελέντζα.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 
27 Αυγούστου 2016 στον Κώστο και 
θα ξεκινήσει στις 18.15. Η αφετηρία 
και ο τερματισμός ορίστηκε στην πλα-
τεία του Κώστου.

Η απόσταση που θα διανύσουν οι 
αθλητές είναι: α) 9,9 χιλιόμετρα και 5,5 
χιλιόμετρα (χώμα και άσφαλτος) και 
θα υπάρχει σηματοδότηση και δείκτες 
σε κομβικά σημεία της. Ο αγώνας υπο-
στηρίζεται από την Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης (παράρτημα Κυκλάδων). Θα 
υπάρχουν δυο σταθμοί ανεφοδιασμού, 
για τα 9,9χλμ στο 3χλμ και 7χλμ και 
για τον αγώνα των 5,5 χλμ θα υπάρ-
χει σταθμός στα 3χλμ. Στους σταθμούς 
ανεφοδιασμού θα υπάρχουν νερό και 
ισοτονικά. Για οποιαδήποτε πληροφο-
ρία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνήσουν στο email του συλλόγου 
measkostou@gmail.com. 

Δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες 
των 9,9 χλμ και 5,5 χλμ έχουν όλοι (άν-

δρες και 
γ υ ν α ί κ ε ς 
ανεξαρτή-
τως ηλι-
κίας), ενώ 
σε περί-
πτωση που 
ο/η δρο-
μέας είναι 
κάτω των 
18 ετών, 
η δήλωση 
συμμετο-
χής πρέπει να είναι υπογεγραμμένη από 
τον γονέα/κηδεμόνα. Η συμμετοχή στον 
αγώνα γίνεται με ατομική ευθύνη του 
συμμετέχοντα.

Τέλος, θα δοθούν κύπελλα στους 
πρώτους ανά κατηγορία και αναμνη-
στικά μετάλλια σε όλους τους αθλητές 
που θα τερματίσουν.

Κατηγορίες

5,5χλμ
Κορίτσια - αγόρια έως 18 ετών 
Γυναίκες - Άνδρες
9,9χλμ
Γυναίκες
Άνδρες 
18-30 ετών
30-40 ετών
41-50 ετών
51 και άνω
Τέλος, για τη μεταφορά των αθλητών 

από και προς την Παροικιά, θα υπάρχει 
λεωφορείο.

Νέα 
επιστολή 
για Βίντσι

Η αυτοτιτλοφορούμενη «επιτροπή 
πολιτών για την υποστήριξη ενεργειών 
προστασίας του τομέα τουρισμού Πά-
ρου», δημοσιοποίησε νέα επιστολή στις 
15/6/2016, σχετικά με τη μεταφορά 
αδρανών υλικών από το Βίντσι Παροι-
κιάς.

Η επιστολή των κατοίκων έχει ως 
εξής:

«Στις 15/06/16 από το γραφείο δη-
μάρχου επικοινώνησαν τηλεφωνικά 
με την Επιτροπή μας για να μας προ-
σκαλέσουν σε σύσκεψη, δύο ημέρες 
μετά τη δημοσίευση της ανακοίνωσής 
μας με διαμαρτυρία επειδή η δημο-
τική αρχή αρνείται εδώ και μήνες να 
αποδεχθεί το αίτημα μας για εισαγω-
γή, συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
δημοτικά θεσμικά όργανα του θέματος 
παράτασης για τουλάχιστον ένα μήνα, 
κάθε χρόνο, της απαγόρευσης μετα-
φοράς αδρανών υλικών από το λιμάνι 
Παροικίας.

Η Επιτροπή μας:
1. Ενημερώνει ότι έχει ήδη παραστεί 

με πολύ καλή πρόθεση σε τρεις τέτοιες 
άτυπες, εκτός συνεδριάσεων των ορ-
γάνων, συναντήσεις. Σε αυτές δεν δια-
τυπώθηκε καμία απολύτως απάντηση, 
δέσμευση ή σχέδιο λύσης στο πρόβλη-
μα που έχουμε θέσει. Συνεπώς, δικαι-
ούμαστε πια να εκλαμβάνουμε τέτοιου 
είδους άτυπες συναντήσεις ως υπεκ-
φυγές της δημοτικής αρχής, προκειμέ-
νου να μην εισαχθεί ποτέ στα θεσμικά 
όργανα του Δήμου το αίτημα μας για 
συζήτηση και λήψη απόφασης με θε-
σμικό, υπεύθυνο τρόπο.

2. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτρο-
πή μας αρνείται να συμμετέχει και να 
νομιμοποιεί την κωλυσιεργία που επι-
διώκει η δημοτική αρχή. Θα συμμε-
τάσχει όμως σε οποιαδήποτε τυπική 
συνεδρίαση θεσμικών οργάνων, όποτε 
η δημοτική αρχή το αποφασίσει. Επα-
ναδιατυπώνουμε δημόσια το ερώτημά 
μας: γιατί η δημοτική αρχή δεν εισάγει 
το αίτημα 400 πολιτών για συζήτηση 
στα θεσμικά όργανα του Δήμου Πάρου; 
Υπάρχει κάτι που θέλει να αποφύγει;

3. Με την ευκαιρία, εκφράζουμε τις 
ευχαριστίες μας στις παρατάξεις της 
μειοψηφίας του δημοτικού συμβουλί-
ου των κ.κ. Ροκονίδα και Γκόκα, διότι 
με δική τους πρωτοβουλία έχουν υπο-
στηρίξει χωρίς να ζητήσουν κανένα 
πολιτικό αντάλλαγμα από μέρους μας, 
το δίκαιο αίτημά μας».

Δρομολόγια 
ΚΤΕΛ



www.fonitisparou.gr Τοπικές ειδήσεις | 5

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

Θήβα Βοιωτίας τηλ : 22620-89891

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

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

Aποκλειστική διάθεση για την Ελλάδα Κρητικός Εφαρµογές

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

Accoya woodΚρητικός
εφαρµογές

ΠΑΡΟΥ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χριστόφορος Γιώργος 

ΠΑΡ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

Χριστόφορος Γιώργος 

ΠΑΡ
Χριστόφορος Γιώργος 

Η προστασία 

του περιβάλλοντος

είναι υπόθεση 
όλων µας

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓ. ΒΛΑΣΗΣ ΑΡΧΙΛΟXΟΥ ΠΑΡΟΥ

Τηλ.: 2284042798 - 42430 | Κιν.: 6944525554, 6936686867
Fax: 2284042430 | email.: g.xristoforos@yahoo.gr

Συµβεβληµένη µονάδα
ανακύκλωσης Α.Ε.Κ.Κ.
(Απόβλητα εκσκαφών,
κατασκευών
& κατεδαφίσεων)

Τα µπάζα ανακυκλώνονται!

Ημέρες 
κινηματογράφου
στην Αντίπαρο

Οι «Ημέρες Κινηματογράφου Αντιπάρου», επιστρέ-
φουν για 3η συνεχή χρονιά, από τις 22 έως τις 25 Ιου-
λίου 2016 στην Αντίπαρο, σε συνδιοργάνωση της πε-
ριφέρειας Ν. Αιγαίου και του δήμου Αντιπάρου, μέσω 
της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αντιπάρου, με 
την υποστήριξη του ελληνικού κέντρου κινηματογρά-
φου καθώς και με τη συνεργασία αίθουσας τέχνης και 
του κινηματογράφου στην Αντίπαρο. 

Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει κινηματο-
γραφικά εργαστήρια για μαθητές Γυμνασίου και Λυ-
κείου, καθώς και προβολές ελληνικών ταινιών μεγά-
λου και μικρού μήκους στο θερινό κινηματογράφο του 
νησιού με ελεύθερη είσοδο. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι οι «Ημέρες Κινηματο-
γράφου Αντιπάρου» είναι ιδιαίτερα περήφανες που οι 
διδάσκοντες του προηγούμενου καλοκαιριού διέπρε-
ψαν με τα ντοκιμαντέρ τους στα διεθνή φεστιβάλ: Ο 
Απόστολος Καρακάσης συμμετείχε στο διαγωνιστικό 
πρόγραμμα του φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του Άμστερ-
νταμ (IDFA), το σπουδαιότερο στο είδος του, με το 
ντοκιμαντέρ του «Επόμενος σταθμός: Ουτοπία» (και 
το οποίο θα προβληθεί φέτος στην Αντίπαρο) ενώ ο 
Θάνος Αναστόπουλος παρουσίασε σε παγκόσμια πρε-
μιέρα το ντοκιμαντέρ του «Η τελευταία παραλία», στο 
επίσημο πρόγραμμα του φεστιβάλ Καννών τον περα-
σμένο Μάιο. 

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία και φέτος 
να παρακολουθήσουν καταξιωμένους επαγγελματίες 
του κινηματογραφικού χώρου να μιλούν για τα μυστι-

κά της δουλειάς τους, και μέσα από τα εκπαιδευτι-
κά εργαστήρια να έρθουν σε επαφή με τη διαδικασία 
δημιουργίας μιας ταινίας καθώς και να παρακολου-
θήσουν προβολές πρόσφατων ελληνικών ταινιών 
μεγάλου και μικρού μήκους. Οι βασικοί στόχοι του 
προγράμματος είναι η ανάπτυξη της κινηματογραφι-
κής παιδείας και ενός νεότερου κινηματογραφόφι-
λου κοινού. Οι «Ημέρες Κινηματογράφου Αντιπάρου» 
φέρνουν σε επαφή τους νέους με αναγνωρισμένους 
έλληνες δημιουργούς, προσφέροντάς τους μια πλατ-
φόρμα για να συζητήσουν τις τάσεις και εξελίξεις στο 
σύγχρονο κινηματογράφο, να μάθουν τους βασικούς 
άξονες της κινηματογραφικής γλώσσας και να εξοικει-
ωθούν με τα ψηφιακά μέσα. Για την παρακολούθηση 
των σεμιναρίων δεν απαιτούνται ιδιαίτερες κινηματο-
γραφικές γνώσεις, αλλά διάθεση για μάθηση και ομα-
δικό πνεύμα.

Σημειώνουμε ότι η δήλωση συμμετοχής είναι απα-
ραίτητη μέχρι τις 10 Ιουλίου και θα τηρηθεί σειρά προ-
τεραιότητας. Για να δηλώσετε συμμετοχή απευθυνθεί-
τε στο sofi a@onefromtheheart.gr ή στο τηλέφωνο 
6947 639724. Τέλος, η συμμετοχή στα εργαστήρια 
και η παρακολούθηση των προβολών είναι δωρεάν.

Μέλι

Σύμφωνα με υπουργική απόφαση ενισχύεται η 
δράση 4.1 «αναλύσεις μελιού», στο πλαίσιο του προ-
γράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και 
εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για τα έτη 
2014-2016. 

Δικαιούχοι είναι οι μελισσοκόμοι και οι μελισσοκομι-
κοί συνεταιρισμοί, εφόσον το μέλι που παράγουν δια-
τίθεται προς πώληση στην αγορά.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν εφόσον:
- Είναι κάτοχοι μελισσοκομικού βιβλιαρίου σε ισχύ
- Έχουν αποδεικτικά στοιχεία για την εμπορία του 

παραγόμενου μελιού τους και
- Προσκομίσουν πρωτότυπα εξοφλημένα τιμολόγια 

αναλύσεων δειγμάτων μελιού από εργαστήριο διαπι-
στευμένο για τις συγκεκριμένες αναλύσεις που περι-
λαμβάνονται στη δράση, δηλαδή αναλύσεις για κατά-
λοιπα φαρμάκων και άλλων επικίνδυνων ουσιών (π.χ. 
βαρέα μέταλλα, αντιβιοτικά κ.α.) 

Οι ενδιαφερόμενοι το αργότερο μέχρι τις 31 
Ιουλίου 2016 υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο 
πρόγραμμα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδια-
φερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη διεύθυν-
ση αγροτικής οικονομίας Κυκλάδων (22810 
98833).
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Λόγω αυξημένης ζήτησης
η Φ.τ.Π. κυκλοφορεί σε 5.000 φύλλα

η ηλεκτρονική σελίδα για υποψιασμένους πολίτες

Εθνικό Δίκτυο 
Τηλεϊατρικής

Στις 25/5/2016 συνεδρίασε η Επιτροπή Έρευνας και 
Τεχνολογίας της Βουλής, με θέμα: «Η τηλεϊατρική στην 
υπηρεσία της κοινωνίας». 

Ουσιαστικά, η συζήτηση αφορούσε στην παρουσία-
ση της μέχρι τώρα πορείας του Εθνικού Δικτύου Τηλε-
ϊατρικής (ΕΔΙΤ), το οποίο υλοποιείται πιλοτικά από τις 
αρχές του έτους σε ορισμένα νησιά του Αιγαίου.

Σύμφωνα με την εφημερίδα «Ριζοσπάστης», στη 
συζήτηση μετείχαν, εκτός από τους εκπροσώπους των 
κομμάτων, η διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ (Πειραιάς - Βό-
ρειο και Νότιο Αιγαίο), ο διοικητής του Εθνικού Κέ-
ντρου Επιχειρήσεων Υγείας (ΕΚΕΠΥ), κ.α.

Ορισμένα στοιχεία για το δίκτυο

Η χρηματοδότηση του ΕΔΙΤ έγινε από το ΕΣΠΑ 
2007-2013 και αφορούσε την προμήθεια και εγκατά-
σταση του συστήματος, δηλαδή το τεχνικό μέρος (μο-
νάδες, εξοπλισμός). Για τη συνέχιση της χρηματοδότη-
σής του, έχει επίσης ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Ανάδοχος είναι ο ΟΤΕ, σε συνεργασία με την Intracom 
και την Cisco (εταιρεία πληροφοριακών συστημάτων).

Αποτελείται από 43 μονάδες - σταθμούς τηλεϊα-
τρικής, εκ των οποίων οι 30 είναι τοποθετημένοι σε 
Κέντρα Υγείας (ΚΥ) ή Περιφερειακά Ιατρεία (ΠΙ) νη-
σιών, οι 13 είναι τοποθετημένοι σε 5 νοσοκομεία νη-
σιών (Ρόδος, Σάμος, Χίος, Μυτιλήνη, Σύρος) και σε 
7 νοσοκομεία στην Αττική («Ασκληπιείο», «Τζάνειο», 
«Θριάσιο», «Μεταξά», Νίκαιας, «Αττικόν», ΨΝΑ) και 
ένας είναι εγκατεστημένος στο ΕΚΕΠΥ. Στόχος είναι 
το δίκτυο να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες 
τη βδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. Προς το παρόν δε 
λειτουργεί έτσι. Επίσης, προς το παρόν εξυπηρετεί τα-
κτικά, προγραμματισμένα ραντεβού - περιστατικά και 
τηλεκπαίδευση (σεμινάρια) και όχι έκτακτα περιστατι-
κά.

Χρήστες του συστήματος είναι όσοι γιατροί (των νο-
σοκομείων, των ΚΥ και των ΠΙ που εμπλέκονται στο 
πρόγραμμα) επιθυμούν να συμμετέχουν σε αυτό και 
πιστοποιούνται. Η διοικήτρια της 2ης ΥΠΕ ανέφερε ότι 
ο αριθμός των μέχρι τώρα πιστοποιημένων γιατρών 
είναι 155, 63 γιατροί νοσοκομείων και 92 γιατροί ΚΥ 
και ΠΙ. Πρόκειται για καρδιολόγους, παιδίατρους και 
χειρουργούς. Ωστόσο, σε άλλο σημείο της ομιλίας 
της ανέφερε ότι οι πιστοποιημένοι γιατροί είναι 270. 
Ο στόχος είναι να επεκταθούν τόσο ο αριθμός των 
γιατρών όσο και οι ειδικότητες. Μέχρι στιγμής, έχουν 
πραγματοποιηθεί 35 τηλεραντεβού (δηλαδή προγραμ-
ματισμένα ραντεβού από απόσταση ασθενούς και 
γιατρού) και 963 τηλεσυνεδρίες (δεν διευκρινίστηκε 
στη συζήτηση τι αφορούν, πιθανόν θα περιλαμβάνουν 
οποιαδήποτε μορφή απομακρυσμένης επικοινωνίας 
μεταξύ γιατρών, π.χ. για ιατρικές συμβουλές).

Εργαλείο υποκατάστασης ελλείψεων

Το σύστημα προβλέπεται να λειτουργήσει με το ήδη 
υπάρχον ελλιπέστατο ιατρικό προσωπικό των δημόσι-
ων νοσοκομείων και των μονάδων ΠΦΥ. 

Συγκεκριμένα, η διαδικασία κλεισίματος και πραγ-
ματοποίησης τηλεραντεβού γίνεται ως εξής: Στέλνεται 
αίτημα από το σταθμό κάποιου ΚΥ σχετικά με ένα πε-
ριστατικό, παραλαμβάνεται το αίτημα από το σταθμό 
του νοσοκομείου, δηλώνεται η διαθεσιμότητα τόσο 
της συγκεκριμένης ειδικότητας όσο και της δυνατό-
τητας να πραγματοποιήσει το ραντεβού και κατόπιν 
κλείνεται ραντεβού.

Στόχος η μείωση των κρατικών δαπανών

Κοινή συνιστώσα των παρεμβάσεων στη συνεδρί-
αση ήταν η προβολή της τηλεϊατρικής ως εργαλείου 
που αφενός θα συμβάλει στην υλοποίηση του στό-
χου για «εξοικονόμηση πόρων και ορθολογική χρήση 
των δαπανών» και αφετέρου στην αντιμετώπιση των 
οξυμένων προβλημάτων που προκαλούν οι τεράστιες 
ελλείψεις σε γιατρούς και λοιπό υγειονομικό προσω-
πικό, εξοπλισμό, διαγνωστικά μέσα κ.λπ. των κρατικών 
Μονάδων Υγείας των νησιωτικών περιοχών.

Όπως αναφέρθηκε στη συνεδρίαση, «θα ενισχύσει 
τη φυσική παρουσία των γιατρών, θα αυξήσει τις δυ-
νατότητες των Κέντρων Υγείας των νησιών και έτσι 
θα αναβαθμίσει την ποιότητα των παρεχόμενων υπη-
ρεσιών Υγείας στους κατοίκους και επισκέπτες των 
νησιών».

Στην Πάρο

Απόλυτα ευχαριστημένα είναι τα στελέχη του ιατρι-
κού προσωπικού του Κ.Υ. Πάρου, με το Εθνικό Δίκτυο 
Τηλεϊατρικής.

Κάθε Παρασκευή γίνονται τηλεσυνεδρίες με το νο-
σοκομείο Σύρου και έχουν παρασχεθεί πολύτιμες ιατρι-
κές βοήθειες. Για την ώρα οι τηλεσυνεδρίες αφορούν 
ζητήματα ψυχιατρικής, ενώ αναμένεται να επεκταθούν 
τους επόμενους μήνες και σε άλλες ειδικότητες, όπως 
της ορθοδοντικής και οφθαλμολογικής επιστήμης.

Συνάντηση για 
την υγεία

Εξαιρετικά σημαντικές αποφάσεις για την υγειονομι-
κή θωράκιση των νησιών του Ν. Αιγαίου, ελήφθησαν 
στην διάρκεια συνάντησης του περιφερειάρχη, κ. Γ. 
Χατζημάρκου με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Υγείας, το απόγευμα της Τετάρτης (15/6) στην Αθήνα, 
η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα.

Ο κ. Χατζημάρκος είχε συνεργασία με τον υπουργό 
Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, τον αναπληρωτή υπουργό 
Υγείας, κ. Παύλο Πολάκη και τη νέα διοικητή της 2ης 
ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου, κ. Όλγα Ιορδανίδου, στο 
γραφείο του υπουργού, με αντικείμενο τον σχεδιασμό 
των δράσεων υγείας που θα χρηματοδοτηθούν από 
ευρωπαϊκούς πόρους και θα δώσουν από τον επόμενο 
χρόνο αίσθημα υγειονομικής ασφάλειας και ίσες ευ-
καιρίες σε όλους τους νησιώτες, σε μικρά και μεγάλα 
νησιά.  

Ειδικότερα, συζητήθηκε η εξειδίκευση των πόρων 
του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που θα διοχετευθούν σε 
δαπάνες υγείας για τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Οι 
πόροι που θα διατεθούν, είναι κατανεμημένοι σε δύο 
μεγάλες κατηγορίες, τις  υποδομές υγείας και τον νο-
σοκομειακό εξοπλισμό. Με μέριμνα της Περιφέρειας 
θα υπάρξει ένα δεύτερο επίπεδο κατηγοριοποίησης  
των πόρων, μεταξύ μεγάλων και μικρών νησιών, ού-
τως ώστε και τα μικρά νησιά να έχουν ίσες ευκαιρίες 
συμμετοχής στους πόρους αυτούς, είτε πρόκειται για 
υποδομές υγείας, είτε για νοσοκομειακό εξοπλισμό. 
Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχουν ξεχωριστές 
κατηγορίες πόρων, τόσο για τα μεγάλα όσο και για τα 
μικρά νησιά.

Η πολιτική ηγεσία και οι υπηρεσιακοί παράγοντες 
του υπουργείου δεσμεύτηκαν ότι το αμέσως επόμενο 
διάστημα θα γίνει αποτύπωση των αναγκών των νη-
σιών του Ν. Αιγαίου και στις δύο κατηγορίες, δηλαδή 
σε κτιριακές υποδομές και σε νοσοκομειακό εξοπλι-
σμό. 

Ιδιαιτέρως σημαντική για την Περιφέρεια Ν. Αιγαί-
ου ήταν η ανακοίνωση που έγινε στην διάρκεια της 
συνάντησης, της απόφασης του υπουργείου Υγείας 
να δώσει οικονομικό κίνητρο σε γιατρούς που 
θα υπηρετήσουν σε 311 αγροτικά ιατρεία της 
χώρας, μεταξύ των οποίων και τα αγροτικά 
ιατρεία του Νοτίου Αιγαίου. Με αυτό τον τρόπο 
συμπληρώνεται άριστα η πρωτοβουλία που ανέλαβε 
η περιφέρεια Ν. Αιγαίου, να προχωρήσει το 2015, 
πρώτη στην χώρα μας, στην αντίστοιχη παροχή. Με 
την απόφαση του υπουργείου Υγείας, διπλασιάζεται 
το κίνητρο για τους γιατρούς που θα θελήσουν να 
στελεχώσουν τα αγροτικά ιατρεία των μικρών νησιών 
και των απομακρυσμένων περιοχών, ενισχύοντας το 
αίσθημα ασφάλειας των νησιωτών.

Τέλος, συμφωνήθηκε επίσης, τον προσεχή Οκτώ-
βριο, οπότε θα γίνει η αναθεώρηση των ευρωπαϊκών 
χρηματοδοτικών προγραμμάτων, η περιφέρεια μας 
από κοινού με το υπουργείο Υγείας να διεκδικήσουν 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσθετους πόρους για 
την υγεία, οι οποίοι δε θα κατευθυνθούν σε υποδομές, 
αλλά στην βελτίωση των ιατρικών υπηρεσιών προς 
τους νησιώτες.
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Λέµε τώρα ναι
στην ανακύκλωση!

Διάψευση ΕΟΔ
Η ΕΟΔ Κυκλάδων με ανακοίνωσή της υπό τον τίτλο: «Για να βάλουμε τα πράγ-

ματα στη θέση τους…», δημοσιοποίησε ανακοίνωση διαψεύδοντας φήμες που 
κυκλοφόρησαν όπως υποστηρίζει. Η ανακοίνωση της ΕΟΔ που υπογράφει η γραμ-
ματέας, κ. Σοφία Αγγελοπούλου, έχει ως εξής:

«Με μεγάλη μου λύπη και απογοήτευση -που αργότερα έγινε θυμός και αγανά-
κτηση- πληροφορήθηκα ότι κυκλοφορεί η φήμη πως μέλη της Ελληνικής Ομάδας 
Διάσωσης Παραρτήματος Κυκλάδων δηλώνουν ότι έσπευσαν σε περιστατικά στα 
οποία δεν πήγαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ, παρ’ ότι είχαν βάρδια.

Η φήμη είναι ΨΕΥΔΕΣΤΑΤΗ. 
Κι επειδή πολλά και διάφορα και πολλές φορές άσχετα με την πραγματικότητα 

ακούγονται σ’ αυτό το νησί, νοιώθω έντονα την ανάγκη να δηλώσω ότι ουδέποτε 
διαδόθηκαν από μας τέτοια ψεύδη. Γνωρίζω, από προσωπική εμπειρία, ότι διασώ-
στες του ΕΚΑΒ Πάρου έχουν σπεύσει σε περιστατικά ΕΚΤΟΣ βάρδιας τους κι όχι 
μόνο μια φορά. Τα μέλη του Παραρτήματος  της ΕΟΔ Κυκλάδων δεν έχουμε κα-
νένα λόγο και καμία πρόθεση να δημιουργήσουμε αντιπαλότητα με το προσωπικό 
του ΕΚΑΒ. 

Δε θεωρούμε εαυτούς ανώτερους κανενός επαγγελματία διασώστη. Εί-
μαστε εθελοντές και προσφέρουμε βοήθεια όταν μας ζητηθεί.

Κι επειδή κατά καιρούς έχουν τεθεί και συνδικαλιστικά θέματα, κατανοώ, ως 
ένα σημείο, τις απόψεις αλλά, από την άλλη, τόσα χρόνια δεν βλέπουμε κανένα 
ενδιαφέρον από το κράτος να λύσει το πρόβλημα της κάλυψης των θέσεων των 
διασωστών στο ΕΚΑΒ Πάρου, ώστε να μην υπάρχουν κενές βάρδιες και να ελαχι-
στοποιηθεί ο κίνδυνος για απώλεια ανθρώπινης ζωής. 

Τα μέλη της ΕΟΔ Κυκλάδων κανένα κέρδος δεν έχουμε από τις διακομιδές, πέ-
ραν του ηθικού - βοηθάμε, όπου δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν τίθεται, σε καμία 
περίπτωση, θέμα αντικρουόμενων συμφερόντων. Επιθυμούμε συνεργασία κι 
όχι παρεξηγήσεις κι θέλω να πιστεύω ότι αυτό  το γνωρίζουν οι διασώστες του 
ΕΚΑΒ και δεν έχουν λόγους να μας αντιμετωπίζουν ως «αντιπάλους».

Ας μην επιτρέψουμε σε  κάποιους, που για δικούς τους λόγους (;) επιδιώκουν να 
δημιουργούν προβλήματα στη σχέση διασωστών του ΕΚΑΒ Πάρου και εθελοντών 
της ΕΟΔ Κυκλάδων, να κερδίσουν.

Η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητη και σ’ αυτό συμφωνούμε και  οι 
επαγγελματίες και οι εθελοντές».

Εκδηλώσεις ΚΔΕΠΑΠ
Από την ΚΔΕΠΑΠ ανακοινώθηκαν οι εκδηλώσεις των προσεχών ημερών στο νησί 

μας. Οι εκδηλώσεις είναι οι παρακάτω:
25/6 ΣΑΒΒΑΤΟ 
11ο Πανκυκλαδικό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου κατηγοριών Κ13 και 

κάτω. Συνδιοργάνωση ΑΟΠ, ΑΜΕΣ Μαρπησσαϊκός, ΑΜΕΣ ΝΗΡΕΑΣ, Περιφέρεια Ν. 
Αιγαίου, Δήμος Πάρου, Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Έως 27/6.

Κώστος | Εορτασμός Αγ. Αθανασίου του Παρίου. Παραδοσιακοί χοροί και τρα-
γούδια από το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νάουσας. Συνδιοργάνωση Τ/Κ Κώ-
στου – ΜΕΑΣ Κώστου. Ώρα 21:00.

26/6 ΚΥΡΙΑΚΗ  
Παροικία | Θερινή μαθητική συναυλία του Δημοτικού Ωδείου Πάρου «Μουσικές 

Συνεργασίες». Αίθουσα Π.Σ. «Αρχίλοχος». Διοργάνωση Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. Ώρα 20:30.
27/6 ΔΕΥΤΕΡΑ 
Παροικία | Eugenios Gerards Soccer Camp 2016. Προπονητικά Σεμινάρια Πο-

δοσφαίρου. Δημοτικό Στάδιο Πάρου. Έως 30/6.
Λεύκες | Θερινή μαθητική συναυλία του Ωδείου «Μυθωδία», με τη συμμετοχή 

των μουσικών συνόλων, χορωδιών και καθηγητών του Ωδείου. Ανοικτό Θέατρο 
Λευκών. Ώρα 20:30.

Νάουσα | 2ο BATALA DRUMCAMP 2016 στο Κάμπινγκ Σάντα Μαρία έως 4/7.
28/6 ΤΡΙΤΗ 
Καμάρες | Πανηγύρι Πέτρου & Παύλου και Αγίων Αποστόλων - Παραδοσιακή 

μουσική βραδιά. Διοργάνωση Συλλόγου Καμαρών. Ώρα 21:30.
29/6 ΤΕΤΑΡΤΗ 
Λεύκες | Παράσταση Καραγκιόζη από το Θέατρο Σκιών του Αργύρη Αθανασίου, 

στο Ανοικτό Θέατρο Λευκών. Ώρα 20:30.
Νάουσα | Παρέλαση 100 περίπου μουσικών στο πλαίσιο του 2ου BATALA 

DRUMCAMP 2016. Πλατεία Νάουσας. Ώρα 20:00.
30/6 ΠΕΜΠΤΗ 
Παροικία | Πανηγύρι Αγίων Αναργύρων. Ώρα 20:00.
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Πάρος προ του εγκεφαλικού
Μη βλέπουμε το δένδρο 
και χάνουμε το δάσος…

Θέμα σε ειδησεογραφικά πρακτορεία, τηλεοπτικές εκπομπές, κλπ, αποτέλεσε την 
περασμένη εβδομάδα η Πάρος, με αφορμή «απόπειρες» αρπαγής του ασθενοφόρου 
οχήματος από το ΕΚΑΒ του νησιού μας. 

Τα θέματα του τομέα υγείας στο νησί μας δείχνουν καθημερινά να «βαδίζουν» σε 
ολοένα πιο δύσβατο δρόμο και τα προβλήματα συνεχώς πολλαπλασιάζονται. Η πε-
ρίπτωση της αρπαγής του ασθενοφόρου αποτέλεσε τη θρυαλλίδα που πυροδότησε 
τις εξελίξεις. Η Παριανή κοινωνία βλέπει καθημερινά να υποβιβάζονται κοινωνικές 
δομές με πιο χαρακτηριστική αυτή του τομέα υγείας.

Ακόμα, η υπόθεση του ασθενοφόρου δεν πρέπει να μας αποπροσανατολίσει και 
να εστιάσουμε μόνο στο ζήτημα αυτό, αλλά πρέπει να δούμε τα ζητήματα του τομέα 
υγείας στο σύνολό τους και να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τα αυτονόητα. 

Ασθενοφόρο
Η πρωτοφανής κίνησης αρπαγής του ασθενοφόρου από το ΕΚΑΒ Πάρου, είχε απ’ 

όλα. Διαμαρτυρίες, ξενύχτια, «καραούλι» έξω από το Κέντρο Υγείας, κυνηγητά στο 
λιμάνι, αρπαγές κλειδιών και ό,τι άλλο βάλει ο νους του ανθρώπου. Όλα αυτά για τα 
αυτονόητα, δηλαδή, να μη μείνει το νησί μας με ένα ουσιαστικά ασθενοφόρο όχημα.

Όλα ξεκίνησαν την περασμένη Παρασκευή (16/6) το μεσημέρι, όταν με προφο-
ρική εντολή ζητήθηκε από την κεντρική διοίκηση του ΕΚΑΒ να μεταφερθεί το ένα 
ασθενοφόρο από την Πάρο στη Μύκονο. Το ασθενοφόρο θα το κρατούσε το ΕΚΑΒ 
Μυκόνου εκεί, και το δικό τους θα το έστελναν στη συνέχεια στη Λέσβο! Τελικά, όταν 
το δικό μας ασθενοφόρο έφθασε στο λιμάνι Παροικιάς, εκεί βρίσκονταν ο δήμαρχος 
Πάρου, κ. Μ. Κωβαίος, ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Χ. Μαλινδρέτος, ο εκδότης της 
εφημερίδας μας, κ. Ν. Ραγκούσης-Λαουτάρης, καθώς και ένας πολίτης. Το ασθενο-
φόρο τελικά δεν αναχώρησε για Μύκονο, καθώς απέσπασε τα κλειδιά από το όχημα 
ο κ. Κωβαίος.

Παρόμοια γεγονότα είχαμε το βράδυ της Παρασκευής, όταν και πάλι επιχειρήθηκε 
μεταφορά του ασθενοφόρου. Τότε, συγκεντρώθηκαν πολίτες και αυτοδιοικητικοί 
εκπρόσωποι και απέτρεψαν και πάλι τη «φυγή» του ασθενοφόρου. Παρόμοια γε-
γονότα είχαμε και το Σάββατο στο λιμάνι, όταν και πάλι με προφορική εντολή το 
ΕΚΑΒ ζήτησε τη μεταφορά του ασθενοφόρου. Πολίτες του νησιού μας μπλόκαραν 
το ασθενοφόρο βάζοντας γύρω του άλλα οχήματα, με αποτέλεσμα να μην μπορεί 
να μετακινηθεί.

Η τηλεδιάσκεψη
Το Σάββατο 18 Ιουνίου και εν μέσω των κυνηγητών μεταξύ Κ.Υ. Πάρου και λιμα-

νιού για να μην κάνει «φτερά» το ασθενοφόρο από το νησί μας, πραγματοποιήθηκε 
στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου τηλεδιάσκεψη, μέσω Skype, με το διοικητή 
του ΕΚΑΒ κ. Καρακατσιανόπουλο.

Παρόντες ήταν εκτός του δημάρχου, κ. Κωβαίου, ο έπαρχος Πάρου, κ. Μπιζάς, ο 
επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ. Κ, Ροκονίδας, δημοτικοί σύμβουλοι, η ένω-
ση συλλόγων γονέων, ο εμποροεπαγγελματικός σύλλογος, τοπικά ΜΜΕ και πολλοί 
συμπολίτες μας.

Στο διοικητή του ΕΚΑΒ, κ. Καρακατσιανόπουλο, όλοι οι παρευρισκόμενοι απο-
φασιστικά διατύπωσαν την ομόφωνη θέση του δημοτικού συμβουλίου ότι δεν θα 
επιτρέψουν να φύγει κανένα ασθενοφόρο. Ο διοικητής απαντώντας είπε ότι είναι 
«πολυτέλεια» για την Πάρο να θέλει να έχει δύο ασθενοφόρα, κάτι –όπως ήταν 
αναμενόμενο- που εξόργισε τους παρευρισκόμενους.

Τέλος, παρέμβαση έκανε και ο πολιτευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Στέλλας ο 
οποίος υπερασπίστηκε τις απόψεις του προέδρου, και είπε ότι ούτε ο δήμαρχος, 
ούτε ο έπαρχος έχουν δικαιοδοσία να αποφασίσουν για τι θα γίνει με τα ασθενο-
φόρα στη Πάρο. Και η δήλωση Στέλλα εξόργισε τους παρευρισκομένους. Τελικά, 
η σύσκεψη έκλεισε με την επιβεβαίωση ότι παραμένουμε στην ομόφωνη θέση του 
δημοτικού συμβουλίου ότι κανένα ασθενοφόρο δεν θα φύγει από την Πάρο.

Το ψήφισμα του δήμου Πάρου
«Η συνεχιζόμενη υποβάθμιση  της δημόσιας υγείας στο νησί μας είναι γνωστή 

και οι υποσχέσεις που πήραν οι εκπρόσωποι των φορέων του νησιού μας στην 
πρόσφατη συνάντηση με την διοικήτρια της 2ης ΔΥΠΕ, δεν αποτελούν για μας 
στοιχείο εφησυχασμού. Όπως στο παρελθόν έτσι και τώρα αυτό που βιώνουν οι 
παριανοί πολίτες σαν αποτέλεσμα της κυβερνητικής πολιτικής  είναι η κατεδάφιση 
των δομών και των υποδομών της δημόσιας υγείας. 

Σαν «κερασάκι στην τούρτα» αυτής της καταδικασμένης πολιτικής στην συνείδη-
ση του παριανού λαού, ήρθε η απόφαση του ΕΚΑΒ να αποσύρει για τις ανάγκες του 
το προηγούμενο πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο, επειδή έστειλαν ένα νέο χωρίς 
όμως τον ίδιο εξοπλισμό. Οι ανάγκες του νησιού μας και οι δείκτες ατυχημάτων 
ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο καθιστούν αναγκαία την παραμονή στην Πάρο 
και των δύο ασθενοφόρων, εκ των οποίων το παλαιότερο είναι κινητή μονάδα.

Η θέση και η στάση αυτή του δημοτικού συμβουλίου είναι αδιαπραγμά-
τευτη γιατί  εκφράζει το σύνολο των παριανών πολιτών και το δεσμεύει 
απέναντι τους, να εξασφαλίσει με κάθε τρόπο την παραμονή των ασθενο-
φόρων στο νησί μας.

Αντίθετα το χρέος του ΕΚΑΒ είναι να φροντίσει να εξασφαλίσει στο νησί 
μας μόνιμο προσωπικό ώστε να καλύπτονται όλες οι βάρδιες του.
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Δηλώνουμε λοιπόν ότι αυτά τα δύο ασθενο-

φόρα δεν φεύγουν από το νησί μας και όποιος 
επιχειρήσει την απομάκρυνση τους θα μας 
βρει μπροστά του».

Παρανομία
Ο έπαρχος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, έστειλε στον 

υπουργό Υγείας, κ. Α. Ξανθό, την παρακάτω επιστο-
λή:

«Αξιότιμοι Κύριοι,
Στις 13.06.2016 με το α.π. 2774 έγγραφο της 

Π.Ε.ΠΑΡΟΥ σας ζητήσαμε να μην μετακινηθεί το νέο 
ασθενοφόρο της Πάρου.

Το νέο ασθενοφόρο χρηματοδοτήθηκε από την 
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου - ΕΣΠΑ 2014-2020, με 
βάση την τεχνική έκθεση που υπέβαλε στην Πε-
ριφέρεια το Υπουργείο Υγείας. Η κατανομή των 8 
ασθενοφόρων στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου έγινε 
με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας. Τα συγκεκρι-
μένα ασθενοφόρα έχουν χρηματοδοτηθεί με 
Ευρωπαϊκούς πόρους και δεν επιτρέπεται να 
φύγουν από τα νησιά που εστάλησαν χωρίς 
τροποποίηση της απόφασης ένταξης στο χρη-
ματοδοτούμενο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. 
Δηλαδή δεν μπορούν να μετακινηθούν χωρίς 
τη νόμιμη διαδικασία.

Εντολές προφορικές δεν νομιμοποιούν την με-
τακίνηση τους, οπότε η όποια μετακίνηση του 
ασθενοφόρου από την Πάρο χωρίς τις νόμι-
μες πράξεις θεωρείται παράνομη».

Στοχεύετε την Πάρο
Ο δήμαρχος, κ. Μ. Κωβαίος, στις 21/6/2016, 

δημοσιοποίησε την επιστολή που έστειλε στον υπ. 
Υγείας, για το θέμα. Η επιστολή έχει ως εξής:

«Προς:
1. Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό
2. Αναπλ. Υπουργό Υγείας κ. Παύλο Πολάκη 
3. Βουλευτές Ν. Κυκλάδων 
4. Πρόεδρο ΕΚΑΒ κ. Κων/νο Καρακατσιανόπουλο
Προς αποκατάσταση της αλήθειας, η πραγματικότητα που βιώνει το νησί μας 

σχετικά με τη λειτουργία του ΕΚΑΒ, έχει ως εξής:
Η Πάρος μέχρι την έλευση του νέου ασθενοφόρου, διέθετε ένα εν ενεργεία 

ασθενοφόρο-μονάδα στο ΕΚΑΒ και ένα εφεδρικό. Ακόμα και η λειτουργία του ενός 
ασθενοφόρου ήταν προβληματική αφού δεν υπήρχε η στελέχωσή του έτσι ώστε 
να λειτουργεί και να προσφέρει τις υπηρεσίες του στους κατοίκους και επισκέπτες 
του νησιού μας επί 24ώρου βάσεως. 

Δεν ήταν λίγες οι φορές που η Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Παράρτημα Κυκλά-
δων, που έχει έδρα την Πάρο, κάλυπτε το κενό στις βάρδιες του ΕΚΑΒ και πραγμα-
τοποιούσε και πραγματοποιεί διακομιδές ασθενών στο νησί μας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου με ομόφωνο ψήφισμά του, αλλά και σύσσω-
μη η Παριανή κοινωνία, ζητάει τη μη μετακίνηση του νέου ασθενοφόρου και του 
ασθενοφόρου που μας έκανε δωρεά η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, ούτως ώστε 
να υπάρχουν δύο ασθενοφόρα και με την επιβεβλημένη στελέχωση του ΕΚΑΒ 
Πάρου να παρέχονται υπηρεσίες στους κατοίκους και τους χιλιάδες επισκέπτες 
του νησιού μας όλο το 24ωρο. Τα προβλήματα στον τομέα της υγείας που 
αντιμετωπίζει το νησί μας δεν είναι προς πολιτική εκμετάλλευση, είναι 
διαχρονικά και πάγια. Ζητάμε την παρέμβασή σας κάνοντας έκκληση για 
στελέχωση του Κέντρου Υγείας Πάρου με ιατρούς, νοσηλευτικό και παραϊ-
ατρικό προσωπικό. Δεν μπορούμε άλλο να μας αντιμετωπίζουν ως πολίτες 
B’ κατηγορίας. 

Ζητάμε να παραμείνει και το δεύτερο ασθενοφόρο στο νησί μας, το οποίο είναι 
ένα από τα οκτώ που μέσω του ΕΚΑΒ ήρθε στην Πάρο με Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 
από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Το πρώτο ήταν δωρεά των Ελλήνων Εφο-
πλιστών μεταξύ των εκατό που δόθηκαν για τις πυρόπληκτες περιοχές και από 
αυτά τα δεκατέσσερα δόθηκαν σε νησιά του Αιγαίου μετά από άδεια της Ένωσης 
Ελλήνων Εφοπλιστών και απόφαση του Δ.Σ. του ΕΚΑΒ. Γιατί αυτή η στόχευση 
στο νησί μας; 

Αντιλαμβανόμενοι το πραγματικό πρόβλημα που υπάρχει σε άλλο νησί, αν κριθεί 
σκόπιμο, μπορεί να μετακινηθεί το εφεδρικό το οποίο μπορεί το ΕΚΑΒ να το μετα-
τρέψει σε μονάδα και να το χρησιμοποιήσει για τις ανάγκες του».

Τα περίεργα
Σε απάντηση που έστειλε ο προϊστάμενος της ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης περι-

φέρειας Νοτίου Αιγαίου, κ. Αντώνης Βουτσίνος, -στην επιστολή Κ. Μπιζά- υποστήρι-
ξε ότι το ασθενοφόρο που αγοράστηκε με χρήματα του ΕΣΠΑ, από την Περιφέρεια, 
θα παραμείνει στην Πάρο σε αντικατάσταση της παλιάς μονάδας, η οποία θα διατε-
θεί σύμφωνα με τις επιχειρησιακές ανάγκες του ΕΚΑΒ.

Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την απάντηση είναι πολλά, αφού ο κ. Βουτσί-

νος, άγνωστο με ποια αρμοδιότητα, αποφασίζει για 
το ποιο ασθενοφόρο θα φύγει και ποιο θα μείνει. Το 
πρώτο ερώτημα είναι, ότι εάν το ασθενοφόρο (μο-
νάδα) είναι «πολυτέλεια» για ένα νησί με χιλιάδες 
τουρίστες το καλοκαίρι, τότε γιατί οι αρμόδιες υπη-
ρεσίες είχαν αποφασίσει προ ημερών να έρθει στο 
νησί μας νέο ασθενοφόρο;

Το δεύτερο ερώτημα είναι πως ο κ. Βουτσίνος 
γράφει ότι θα διατεθεί το ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ. 
Έχει συνεννοηθεί και αν ναι, με ποιους, και φυσικά 
επαναλαμβάνουμε υπό ποία ιδιότητα;

Απάντηση Μπιζά
Ο έπαρχος Πάρου, Κ. Μπιζάς, όταν έλαβε την πα-

ραπάνω επιστολή από τον κ. Βουτσίνο, έστειλε την 
παρακάτω απάντηση:

Σε συνέχεια του εγγράφου σας με α.π. 
2625/21.6.16, το οποίο μας γνωστοποιεί ότι το νέο 
ασθενοφόρο (το οποίο είναι ενταγμένο στο Περιφε-
ρειακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020) και κατόπιν 
επικοινωνίας σας με τον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ, θα 
παραμείνει στην Πάρο, θα θέλαμε να εκφράσουμε 
την ικανοποίηση μας για την άμεση ανταπόκριση 
σας.

Επιπλέον σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμ-
βούλιο του Δήμου Πάρου έχει πάρει ομόφωνη 
απόφαση να μην μετακινηθούν εκτός Πάρου 
τα δύο ασθενοφόρα (αυτό που είναι από το 
ΕΣΠΑ 2014-2020 καθώς και του άλλου που 
είναι κινητή μονάδα και είναι δωρεά της Ένω-
σης Ελλήνων Εφοπλιστών). Οι ανάγκες της 
Πάρου και της Αντιπάρου και τα πολυάριθμα 
τροχαία ατυχήματα ιδιαίτερα την καλοκαιρι-
νή περίοδο καθιστούν αναγκαία την παραμο-
νή στο ΕΚΑΒ Πάρου και των δύο παραπάνω 

ασθενοφόρων.
Τα παραπάνω αναφέρθησαν και στον Πρόεδρο του ΕΚΑΒ κ. Καρακατσιανόπου-

λο, το Σάββατο το μεσημέρι, στην συζήτηση που πραγματοποιήθηκε μέσω skype 
στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου».

Ανακοίνωση ΝΔ
Για τα θέματα υγείας ανακοίνωση εξέδωσε και η ΝΔ Πάρου-Αντιπάρου. Η ανακοί-

νωση έχει ως εξής:
«Με αφορμή τα διαδραματιζόμενα, τις τελευταίες ημέρες, στο χώρο της νοσοκο-

μειακής περίθαλψης έχουμε να επισημάνουμε τα εξής:
Η Δημόσια υγεία στα νησιά μας έχει δεχθεί ακόμη ένα ράπισμα μετά από τις προ-

σπάθειες να μετακινηθεί το ένα από τα τρία νοσοκομειακά οχήματα που εξυπηρε-
τούν το νησί μας, και μάλιστα η καθόλα αξιόπιστη και εξοπλισμένη κινητή μονάδα 
δωρεά της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ευτυχώς που οι Τοπικές αρχές και η 
δύναμη των Παριανών Πολιτών ανέστειλαν τις απόπειρες αυτές.

Από την άλλη αναφύονται τα εξής ερωτήματα: 
α) Το τρίτο και τελευταίο ασθενοφόρο όχημα έχει διατεθεί στο νησί μας με χρη-

ματοδότηση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (πράξη: 24/12/2015, ενταγμένη στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020). Προφανώς και η διάθεση έγινε μετά από καταγραφή των ανα-
γκών των νησιών από το ΕΚΑΒ και ακριβώς γιατί έκριναν ότι η Πάρος το χρει-
αζόταν στις 29/05/2016 που έγινε η διάθεση. Δεν μπορεί λοιπόν μέσα σε τόσο 
σύντομο χρονικό διάστημα να εξέλιπε η αιτία. Εν όψει της τουριστικής περιόδου 
και των μεγάλων προβλημάτων που καλείται κάθε καλοκαίρι να αντιμετωπίσει το 
νησί μας σε νοσοκομειακή περίθαλψη και με ελλιπές ιατρικό προσωπικό λόγω 
υποστελέχωσης αλλά και άλλων δυσλειτουργιών τα δύο αξιόπιστα νοσοκομειακά 
οχήματα πρέπει να παραμείνουν στο νησί μας και το τρίτο ας το διαθέσει το ΕΚΑΒ 
όπου κρίνει ή ας το επισκευάσει.

β) Όλοι αυτοί που διαδήλωναν και κόπτονταν για την υγεία (και καλώς το έπρατ-
ταν) αλήθεια που κρύβονται τούτη την ώρα; Όλα έχουν επιλυθεί δια μαγείας και 
σιωπούν; Γιατί δεν έχουν μεριμνήσει ακόμη να τοποθετηθεί Πρόεδρος Διοικούσας 
Επιτροπής στο Κέντρο Υγείας Πάρου; Γιατί προσπαθούν με πλάνες υποσχέσεις «οι 
επάνω» περί στελέχωσης του Κέντρου Υγείας να αποπροσανατολίσουν τους πο-
λίτες;

Να θυμούνται όλοι αυτοί που «διερρήγνυαν τα ιμάτιά τους» για την υγεία ότι 
στην πολιτική οφείλεις να αναγνωρίζεις το εφικτό από το ανέφικτο και ότι η σιωπή 
αποτελεί πλέον συνενοχή.

Εμείς από την πλευρά μας διαδηλώνουμε τη στήριξή μας στις ενέργειες τόσο του 
Δήμου Πάρου όσο και του Επαρχείου γιατί διέπονται από αίσθηση ευθύνης προς 
τους κατοίκους του νησιού μας.

Η Νέα Δημοκρατία Πάρου Αντιπάρου για άλλη μια φορά προτάσσει το όφελος 
των νησιών μας, χωρίς να λάβει υπόψη της το πολιτικό κόστος, χωρίς να σιωπά 
γιατί αυτό που προέχει είναι οι ανάγκες των ανθρώπων και αυτές θα συνεχίσει να 
υπερασπίζεται».

Τέλος, οι ειδήσεις που αναφέρουμε στο κείμενό μας ισχύουν ως την ώρα που 
έκλεισε η ύλη της εφημερίδας μας (βράδυ 22ης Ιουνίου 2016).
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συνήθης 
ύποπτος
του ΔΗΜΗΤΡΗ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗ

#Ξεκουμπίδια
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ είναι επικίνδυνη για 

τον τόπο και πιστεύει ότι κάνοντας προξενιά -τα 
δικά της παιδιά- σε διευθυντικές θέσεις, μπορεί να 
κρατηθεί στη ζωή… Από πού να αρχίσει κανείς και 
που να τελειώσει ειδικά για θέματα υγείας; 

Οι ευθύνες της κυβέρνησης για το Κ.Υ. Πάρου 
είναι πολύ μεγάλες. Επιμένουν καταρχήν να αφή-
νουν ακέφαλο το Κ.Υ. Πάρου και να μη διορίζουν 
πρόεδρο της διοικούσας επιτροπής. Ευθύνες βέ-
βαια, που δε σταματούν μόνο στην κυβερνητική 
πολιτική, αλλά συνεχίζουν και στην τοπική ορ-
γάνωση ΣΥΡΙΖΑ, που το μόνο που γνωρίζουν να 
κάνουν καλά είναι το «λιβάνισμα» των τοπικών 
βουλευτών.

Αφήνω στην άκρη το μόνιμο κάτοικο Αθηνών 
και περιστασιακό επισκέπτη του νησιού μας, υπο-
ψήφιο βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Στέλλα, ο 
οποίος στην τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων της αυ-
τοδιοίκησης και άλλων φορέων του νησιού μας με 
το διοικητή του ΕΚΑΒ, κ. Καρατσιανόπουλο, ούτε 
λίγο ούτε πολύ μας είπε «τι το θέλετε δεύτερο 
ασθενοφόρο» και συμπλήρωσε φυσικά ότι «ούτε 
ο δήμαρχος, ούτε ο έπαρχος έχουν δικαιοδοσία 
να αποφασίσουν για τι θα γίνει με τα ασθενοφόρα 
στη Πάρο». Σωστά κε Στέλλα, δεν έχουν αρμοδι-
ότητα να συμβαδίσουν με την κοινή λογική αυτοί 
που ψηφίστηκαν από τον ντόπιο πληθυσμό, αλλά 
έχετε εσείς από την Αθήνα και τους 15 σταυρούς 
που είχατε πάρει με την ΚΕΠ-ΟΣΑ! (Αλήθεια, ποια 
είναι η άποψη των κ.κ. Γκόκα και Κασαπίδη για τις 
τοποθετήσεις του συν-υποψηφίου τους;)

Πάμε και παρακάτω τώρα με την τοποθέτηση 
της κ. Μαργαρίτας Μπουραντά, ως διοικήτριας 
του νοσοκομείου Σύρου, το οποίο θυμίζουμε ότι 
εδώ και ένα χρόνο είναι ακέφαλο! Αναδημοσιεύω 
από το «Fileleutheros.net» τα προσόντα της κ. 
Μπουραντά, τα οποία αντιγράφηκαν από δεκάδες 
ιστοσελίδες της χώρας:

«- Ήταν υποψήφια δημοτική σύμβουλος στο 
δήμο Κερατσινίου – Δραπετσώνας με το συνδυ-
ασμό που κέρδισε τις εκλογές με ποσοστό ρεκόρ 
62,68%. Παρά ταύτα, η κ. Μαργαρίτα Μπουρα-
ντά, συγκέντρωσε 87 ψήφους. Δηλαδή, δε τη 
γνωρίζουν ούτε στη γειτονιά της για οιαδήποτε 
κοινωνική δράση έχει.

- Έχει εργαστεί στο νοσοκομείο παίδων, «Η Αγία 
Σοφία», ως κλινικός ψυχολόγος. Η εργασία της 
ξεκίνησε το 1990 και συνταξιοδοτήθηκε έπει-
τα από 13 χρόνια εργασίας!

Προσπαθώντας να βρούμε ποια είναι τελικά τα 
προσόντα της για μία τόσο σημαντική θέση, εστι-
άσαμε στο βιογραφικό της που γράφει: «Υπήρξα 
μέλος της ΚΝΕ στα εφηβικά νεανικά μου χρόνια 
και έκτοτε έως και σήμερα παραμένω ανένταχτη 
αριστερή».

Άφησα τελευταίο να διαβάσετε για το νέο διοι-
κητή του ΕΚΑΒ, κ. Κ. Καρακατσιανόπουλου. Ο πρό-
εδρος του ΕΚΑΒ είναι μηχανολόγος εφαρμοστής 
του ΤΕΙ Καβάλας και συνδικαλιστής του ΜΕ.Τ.Α. 
(Μέτωπο Ταξικής Ανατροπής), συνδικαλιστικό όρ-
γανο του ΣΥΡΙΖΑ! Μεταξύ των επαγγελμάτων πριν 
γίνει δερβέναγας της διάσωσης της χώρας, ήταν 
αξιολογητής ΚΤΕΟ! 

Ε ρε «λαμαρίνα» στο κεφάλι που κουβαλούν κά-
ποιοι… 

Τηλεοπτικό σήμα
Για το θέμα τη μη λήψης σήματος στους τηλεοπτικούς δέκτες της Παροικιάς, το γραφείο αντιδημάρχου Πάρου, 

έκανε την παρακάτω ανακοίνωση:
«Αναφορικά με την μεγάλη αναστάτωση που έχει προκληθεί λόγω της διακοπής του τηλεοπτικού σήματος των 

ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών στην περιοχή του οικισμού της Παροικίας σας ενημερώνω για τις ενέργειες 
που έχουν γίνει από πλευράς Δήμου προκειμένου να γνωστοποιηθεί η έκταση του προβλήματος αλλά και η 
νομική αναρμοδιότητα που οδηγεί τον Δήμο σε πρακτική αδράνεια.

Λόγω γεωγραφικής θέσης ο οικισμός της Παροικίας δεν έχει οπτική επαφή με τους αναμεταδότες των Αγ. 
Πάντων, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα ήδη από τις προηγούμενες δεκαετίες είχαν τοποθετηθεί αναλογικοί 
αναμεταδότες στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων όπου κάλυπταν το μεγαλύτερο μέρος του οικισμού.

Το 2015 κατά την μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό σήμα λειτουργούσαν με ψηφιακό σήμα οι αναμε-
ταδότες στους Αγ. Πάντες και με αναλογικό σήμα οι αναμεταδότες στους Αγ. Αναργύρους.

Η κυβέρνηση προκειμένου να εξοικονομήσει χρήματα πώλησε (380 εκ.) τις αναλογικές τηλεοπτικές συχνότη-
τες στις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας προκειμένου να αναπτύξουν την τεχνολογία 4G. Απαραίτητη προϋπόθεση 
για την μεταβίβαση ήταν η διακοπή κάθε αναλογικής εκπομπής σε όλη την χώρα από 1η Ιουνίου 2015

Στην Πάρο όμως συνέχιζαν οι αναμεταδότες των Αγ. Αναργύρων να εκπέμπουν, οπότε μετά από καταγγελίες 
έφτασε κλιμάκιο την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και εντόπισε τους αναμετα-
δότες στέλνοντας ΕΞΩΔΙΚΟ στον Δήμο Πάρου να διακόψει άμεσα κάθε εκπομπή.

Ο Δήμος Πάρου, και όλοι οι ΟΤΑ βάση των διατάξεων των νόμων ΔΕΝ τους δίνεται η δυνατότητα να αγορά-
ζει – τοποθε- τεί - λειτουργεί 
και επισκευάζει αναμεταδότες 
τηλεοπτ ικών καναλιών. Παρ’ 
όλα αυτά προ- σπάθησε να 
δ ι α τ η ρ ή σ ε ι το τηλεοπτικό 
σήμα στην Πα- ροικία ενεργό 
έως και τον προηγούμενο 
μήνα.

Βάση όμως των διατάξεων 
των νόμων και των απο-
φάσεων του Ελεγκτικού Συ-
νεδρίου (που εξετάζει την 
ν ο μ ι μ ό τ η τ α των δαπανών 
που πραγμα- τοποιούν οι 
Δήμοι) όλες οι σχετικές δαπά-
νες κρίνονται ΜΗ ΝΟΜΙΜΕΣ οπότε κατά συνέπεια κάθε δαπάνη για την εν λόγω μη νόμιμη ενέργεια δεν μπορεί 
να πληρωθεί.

Σχετικές αποφάσεις του ελεγκτικού συνεδρίου μόνο για το 2012! (3/2012, 44/2012, 61/2012, 92/2012, 
94/2012, 126/2012)

Τελευταίο στοιχείο αποτελεί η λύση του μισθωτηρίου, και η αρνητική διάθεση του ιδιοκτήτη για επαναμί-
σθωση στον Δήμο Πάρου του οικίσκου στους Αγ. Αναργύρους στον οποίο είχαν τοποθετηθεί οι αναμεταδότες 
πριν δεκαετίες, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει πλέον ακίνητο μέχρι να βρεθεί νέος κατάλληλος χώρος που να 
καλύπτει την μεγάλη διεύρυνση του οικισμού της Παροικίας προς Έλητα και Κακάπετρα. Ο Δήμος έχει ήδη προ-
κηρύξει την ανάγκη για εξεύρεση νέου χώρου που να πληρεί τις προδιαγραφές.

Το πρόβλημα δεν είναι μόνο στην Πάρο καθώς Πανελλαδικά υπάρχουν εκατοντάδες φαινόμενα όπου η τοπική 
κοινωνία δυσανασχετεί με την εξέλιξη αυτή.

Ο Υπουργός Υποδομών μεταφορών και Δικτύων ζήτησε την παραίτηση των μελών της ΕΕΤΤ για τα προβλή-
ματα στην μετάδοση του σήματος τον Απρίλιο.

Βουλευτές (Δημήτριος Γάκης, Νεκτάριος Σαντορινιός. Ηλίας Καματερός Κώστας Δερμιτζάκης και πολλοί 
άλλοι) έχουν υποβάλει ερωτήσεις στην Βουλή για την ασυνέχεια της εκπομπής του ψηφιακού τηλεοπτικού 
σήματος μετά την Digea.

Περιφερειάρχες και Δήμαρχοι από όλη την Ελλάδα έχουν υποβάλλει γραπτώς διαμαρτυρίες για την κα-
τάσταση ζητώντας την επίλυση του προβλήματος από την Digea και την ΕΕΤΤ είτε ακόμη μέσω νομοθετικής 
ρύθμισης που να επιτρέπει την πραγματοποίηση δαπανών από τους ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού για την αγορά-τοποθέ-
τηση-λειτουργία και συντήρηση συστημάτων εκπομπής ψηφιακού σήματος στις περιοχές που δεν καλύπτονται 
από την Digea.

Μεταξύ αυτών που έχουν υποβάλει εγγράφως τις διαμαρτυρίες τους βρίσκεται και ο Δήμος Πάρου με επιστο-
λή του Δημάρχου Πάρου κ. Μάρκου Κωβαίου από πέρυσι.

Όπως αντιλαμβάνεστε το πρόβλημα είναι πολυδιάστατο και πανελλαδικό, την λύση μπορούν, οφείλουν και 
πρέπει να μας δώσουν με νομοθετική ρύθμιση οι Κυβερνώντες μας αλλιώς πρέπει να αναλάβουμε με ιδιωτική 
πρωτοβουλία την συγκέντρωση χρημάτων για την αγορά-τοποθέτηση-λειτουργία και συντήρηση νέων ψηφια-
κών αναμεταδοτών για να καλυφθεί η Παροικιά».

Επί της ουσίας
Η αλήθεια παραμένει μία. Η Παροικιά δε λαμβάνει τηλεοπτικό σήμα, παρά μόνο 2-3 καναλιών και αυτών με 

πολύ κακή ποιότητα σήματος. Το πρόβλημα λοιπόν είναι υπαρκτό και παραμένει και όλα τα άλλα είναι προφάσεις 
εν αμαρτίαις…

Το πρόβλημα υφίσταται και δεν είναι κάτι που προέκυψε τις τελευταίες μέρες, όπως αποδέχεται άλλωστε και η 
ανακοίνωση του δήμου. Μία ανακοίνωση που είναι καθαρά δημοσιογραφικού χαρακτήρα, αναλύει το 
πρόβλημα, αλλά όπως και όλα τα δημοσιογραφικά κείμενα επί Γης, δεν μπορούν να δώσουν λύση. Λύση δίνουν 
μόνο οι πολιτικοί και η πολιτική! Οι δημοσιογράφοι αναλύουν, ενημερώνουν και προσπαθούν να γράψουν 
τα του δημόσιου βίου. Τίποτα άλλο!

Η «μαγκιά» της ανακοίνωσης θα ήταν μόνο αν πρότεινε λύση. Να βρει δηλαδή τον τρόπο με τον οποίο οι κά-
τοικοι της Παροικιάς θα μπορούν απρόσκοπτα να λαμβάνουν τηλεοπτικό σήμα, κάτι που άλλωστε το πληρώνουν 
και δεν είναι δωρεά, μέσω των λογαριασμών ΔΕΚΟ. Όλα τα υπόλοιπα, «η αρνητική διάθεση του ιδιοκτήτη για 
επαναμίσθωση στον Δήμο Πάρου του οικίσκου στους Αγ. Αναργύρους» ή «Ο Δήμος έχει ήδη προκηρύξει την 
ανάγκη για εξεύρεση νέου χώρου που να πληρεί τις προδιαγραφές» κλπ, είναι θέματα που ζητούν πολιτική λύση 
και όχι για ενημερωτικό δελτίο τύπου, το οποίο πολύ απλά σημειώνει ότι ο δήμος Πάρου είναι ανήμπορος να 
αντιμετωπίσει το θέμα!
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NNHellas.gr

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας, στα 
γραφεία της ΝΝ Hellas στην Πάρο και 
ενημερωθείτε για τις ευκαιρίες καριέρας 
στον ασφαλιστικό χώρο!
Τηλ. επικοινωνίας: 22840-27255  
Ώρες επικοινωνίας: 10:00-14:00
Υπεύθυνη επικοινωνίας: Νίκη Βάσιου

Στην NN Hellas 
οι Συνεργάτες μας 
έχουν σημασία.

Αύξηση 
κίνησης

Βελτιωμένα και πάλι δείχνουν τα νούμερα με τις 
αφίξεις επιβατών και τροχοφόρων μέσων κατά το 
εορταστικό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στην Πάρο, 
όπου σημειώθηκε εκρηκτική αύξηση σε σχέση με τις 
προηγούμενες χρονιές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του λιμεναρχείου Πάρου 
από 17 έως 20 Ιουνίου 2016, στο νησί μας αποβι-
βάστηκαν 11.849 επιβάτες, έναντι 5.881 πέρσι, 1201 
επιβατικά οχήματα φέτος, έναντι 540 πέρσι, 149 φορ-
τηγά φέτος, έναντι 63 πέρσι και 306 δίκυκλα φέτος, 
έναντι 150 πέρσι. Δηλαδή, η αύξηση ξεπερνά το 100% 
από την περσινή χρονιά.

Πιθανόν στη μεγάλη αύξηση βοήθησαν και οι μεγά-
λες θερμοκρασίες που επικρατούσαν τις ημέρες εκεί-
νες. Παρά ταύτα, η αύξηση των επιβατών είναι μεγά-
λη, όπως και το Πάσχα, έστω και αν οι επιχειρηματίες 
τουρισμού «διαμαρτύρονται» για τους μικρούς τζίρους 
που έκαναν, κάτι πάντως που και αυτό τείνει να γίνει 
συνήθεια, αφού τα οικονομικά μεγέθη έχουν συρρι-
κνωθεί σε όλη τη χώρα.

Πάντως οι αριθμοί δείχνουν μία αυξητική τάση, κα-
θώς στην επιβατική κίνηση έχουμε κατά το τριήμερο 
του Αγίου Πνεύματος: 2016: 11.849 επιβάτες. 2015: 
5.881 επιβάτες. 2014: 6.905 επιβάτες. 2013: 8.370 
επιβάτες. 2012: 6.293 επιβάτες. 2011: 7.787 επιβά-
τες και 2010 (πρώτη χρονιά μνημονίου) 8.934 επι-
βάτες. 

Νέο Δ.Σ.
Την Τετάρτη 15/6/2016, το νέο επταμελές διοικητι-

κό συμβούλιο του συλλόγου: «Φίλοι στήριξης κέντρου 
υγείας Πάρου», συνήλθε σε συνεδρίαση και συγκροτή-
θηκε σε σώμα ως εξής:
Πρόεδρος: Αντιπαριώτη Αικατερίνη
Αντιπρόεδρος: Αλιφιέρης Χρήστος
Γενικός Γραμματέας: Μωραϊτίδης Ιωάννης
Ειδικός Γραμματέας: Μανωλάκη Θεοδοσία
Ταμίας: Φραντζή Άννα
Μέλη: Ροδίτης Κωνσταντίνος, Καστρουνής Σωτήριος

Ζητούν μόνιμο 
ιερέα 

Μια μικρή, 
αλλά πολύ πα-
λιά θρησκευ-
τική κοινότητα 
στην Πάρο, ζη-
τάει λύση στο 
αιώνιο πρόβλη-
μά της, που δεν 
είναι κανένα 
άλλο, πλην της 
ύπαρξης μόνι-
μου κληρικού.

Στην Πάρο, 
ως γνωστόν, 
υπάρχει μια μι-
κρή κοινότητα 
Καθολικών, που ξεπερνά τους 8 αιώνες ζωής. 

Η ακμάζουσα περίοδος ήταν μέχρι τις αρχές του 
19ου αιώνα, αλλά από τη μια τα Ορλωφικά και από 
την άλλη η αδιαφορία της Καθολικής εκκλησίας άφη-
σε, αυτόν τον πληθυσμό στην μοίρα του, και επήλθε  
μαρασμός. Εδώ και σχεδόν δύο αιώνες η ενορία της 
Πάρου υπολειτουργεί, ασκώντας τα εκκλησιαστικά της 
καθήκοντα για ελάχιστες ώρες, κάθε Κυριακή και αυτό 
όχι πάντα, αφού πολλές φορές ο εφημέριος Πάρου, 
που αναγκάζεται να έρθει από τη Νάξο, λόγω καιρού 
ακυρώνει το ταξίδι του. Το πρόβλημα έγινε εντονό-
τερο τα τελευταία 25-30 χρόνια, αφού ο Καθολικός 
πληθυσμός της Πάρου εκτινάχθηκε αριθμητικά λόγω 
των οικονομικών μεταναστών που πλέον λογίζονται 
μετά από τόσα χρόνια μόνιμοι κάτοικοι, αλλά και από 
το πλήθος των δυτικοευρωπαίων που ζουν μόνιμα 
στο νησί. Όλος αυτός ο πληθυσμός μπορεί σήμερα να 
ξεπερνάει το 5% των κατοίκων της Πάρου, χωρίς να 
λαμβάνουμε υπόψη τους τουρίστες.

Πάγιο αίτημα των Καθολικών κατοίκων του νησιού 
είναι η μόνιμη εγκατάσταση ιερέα, όμως δυστυχώς γι’ 
αυτούς, παρά τις παρακλήσεις τους, το αίτημά τους 
ποτέ δεν εισακούστηκε.

Μιλώντας με ορισμένες οικογένειες καθολικών, μας 
επιβεβαίωσαν αυτό το πρόβλημα και μας ανέφεραν 
ότι τα παιδιά τους τα στέλνουν στην Ορθόδοξη εκ-
κλησία για κατήχηση μιας και στην Καθολική ενορία 
η κατήχηση γίνεται σπάνια και ώρες που οι γονείς ή 
τα παιδιά τους αδυνατούν να παραβρεθούν. Μόνο στη 
Νάουσα υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 20 παιδιά 
και άλλα τόσα στην νότια Πάρο. Παρόλα αυτά την πρ-
ο-περασμένη Κυριακή, η μετάδοση του μυστηρίου του 
Χρίσματος δόθηκε σε δύο μόλις παιδιά της ενορίας. 
Μάλιστα μας έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου λέ-
γοντάς μας ότι αν δεν ενσκήψει η Αρχιεπισκοπή τους 
στο πρόβλημα αυτό, στέλνοντας στην Πάρο μόνιμο 
ιερέα, τότε πολύ σύντομα οι καθολικοί στην Πάρο θα 
εξαλειφθούν.

Συντήρηση  
οδικού δικτύου

Με πρωτοβουλία του επαρχείου Πάρου εγκρίθηκαν 
στην οικονομική επιτροπή της περιφέρειας Ν. Αιγαί-
ου, τα πρακτικά δημοπρασίας νέου έργου: «Συντήρη-
ση οδικού δικτύου Νήσου Πάρου» με προϋπολογισμό 
70.000 ευρώ.

Η παραπάνω εργολαβία υλοποιήθηκε σε δύο στά-
δια:

1) Κατασκευή λιθόδμητου τοίχου στην επαρχιακή 
οδό Παροικίας –Αγκαιριάς, στην περιοχή «Σωτήρες», 
700 μέτρα από την στροφή Πούντας, στο ύψος του 
φυτωρίου του κ. Σιφναίου. Το παραπάνω τοιχίο (με 
μήκος 51.5 μέτρα και ύψος από 2.14 έως 2.42 μέ-
τρα) ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 2015 και παραδό-
θηκε στην οδική κυκλοφορία ένα σημαντικό έργο για 
την στήριξη και προστασία του συγκεκριμένου οδικού 
άξονα 

2) Συντήρηση του οδικού δικτύου νήσου Πάρου. 
Στο διάστημα από 6.6.16 - 11.6.16 ασφαλτοστρώθη-
καν 4.610,19 τ.μ. (στην Μάρπησσα 2.833,98 τ.μ. και 
στην επαρχιακή Παροικίας - Νάουσας 1.776,21 τ.μ. ). 
Η παραπάνω εργολαβία είχε διακοπεί τον Μάιο του 
2015 λόγω των οικονομικών προβλημάτων που είχε 
η χώρα μας.

Με την ολοκλήρωση του παραπάνω έργου ο έπαρ-
χος Πάρου, κ. Κ. Μπιζάς, ευχαρίστησε τον περιφερει-
άρχη Ν. Αιγαίου, τον αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων και 
τη διεύθυνση τεχνικών υπηρεσιών της περιφέρειας 
για την ουσιαστική τους συμβολή και υποστήριξη.

Dance festival 
Boslward

Στα τέλη Ιουνίου, το μουσικοχορευτικό συγκρότημα 
Νάουσας, θα εκπροσωπήσει το νησί και τη χώρα μας 
στις εκδηλώσεις πολιτισμού της Ολλανδικής πόλης 
Boslward.

Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν χορευτικά συ-
γκροτήματα από διάφορες χώρες του κόσμου, ενώ 
θα γίνουν παρελάσεις και εμφανίσεις σε ανοικτούς και 
κλειστούς χώρους μπροστά στους θεατές.

Το παριανό συγκρότημα, χορευτές και μουσικοί, 
προετοιμάζεται για να παρουσιάσει την ελληνική μου-
σική και χορευτική παράδοση με συνέπεια και αυθεντι-
κότητα. Με τον τρόπο αυτό πιστεύει ότι προβάλλει το 
καλύτερο πρόσωπο της Πάρου και της Ελλάδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του παριανού συλλόγου: 
«[…] Δίνεται μια καλή ευκαιρία στην Πάρο να εμφα-
νιστεί σ’ ένα παγκόσμιο φόρουμ δείχνοντας, μέσα 
από τις δικές της δυνάμεις, και μια άλλη πλευρά της, 
αυτή της  παράδοσης και του πολιτισμού που ακό-
μα κάποιοι στο νησί πιστεύουν και έχουν κάνει τρόπο 
ζωής».
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & 
ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ∆ΑΣΟΣ, πωλούνται 
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.: 6940 622 
456 (Vasil Konday) 

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πωλείται 
σπίτι, 156 τµ, µε 740 τµ οικόπεδο, 
200 µ από τη θάλασσα. Μεσολάβηση 
για λήψη τραπεζικού δανείου.  Τηλ.: 
6940 622 456 (Vasil Konday) 

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή λόγω 
ανάγκης,  πωλούνται σε διάφορες 

τοποθεσίες σπίτια εξοχικά και εντός 
οικισµού,  από 60 έως 150τµ σε τι-
µές κάτω του κόστους από 45.000€, 
πολύ µικρή προκαταβολή, πολλές 
δόσεις έναντι ενοικίου. www.
paroshomes.livadas.de. Τηλ.: 
6932285768

ΛΕΥΚΕΣ - ΜΥΛΟΙ ΠΡΟΣ ΑΓΙΑ ΚΥ-
ΡΙΑΚΗ, πωλείται κτήµα 4.200 τ.µ. 
οικοδοµήσιµο µε παλαιά κτίσµατα. 
Τιµή συζητήσιµη. Τηλ. 22840 43160, 
6945 112 134

ΛΕΥΚΕΣ περιοχή ΚΑΡΚΑΡΟΥ – 
ΑΓΡΙΛΙΕΣ, πωλείται κτήµα 17,5 
στρέµµατα. Απεριόριστη θέα , 
οικοδοµήσιµο. Τηλ. επικοινωνίας: 
6974 501 576
ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

ΒΟΥΤΑΚΟΣ, κοντά στο νέο 

αεροδρόµιο. Ενοικιάζεται κτίριο 
καταστηµάτων – γραφείων – γκα-
ράζ. Ισόγειο 240 τ.µ., Υπόγειο 200 
τ.µ., 1Ος όροφος 70 τ.µ. Ολόκληρο 
ή τµηµατικά. Πληροφορίες: 6944 
360 971

3ο ΧΛΜ. ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ – ΑΛΥ-
ΚΗΣ, 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: 
6977 618 527

ΛΕΥΚΕΣ ενοικιάζεται για όλο το 
χρόνο, νεόδµητο πετρόκτιστο ισόγει-
ο δυάρι, 45 τ.µ. µε θέα και πάρκινγκ. 
Τηλ. 6988 401 084

ΕΡΓΑΣΙΑ ΖΗΤΗΣΗ 

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΡΙΑ ζητείται για 
πώληση ηλεκτρονικού οδηγού. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
nadia@smileweb.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΦΩΝΗ 
ΤΗΣ ΠΑΡΟΥ ζητούνται για το 
εµπορικό τµήµα της εφηµερίδας. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
nikos@typoparos.gr

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ζητείται µε γνώσεις λογιστικής και 
υπολογιστών, µε άδεια οδήγη-
σης αυτοκινήτου, για εταιρεία 
ανακύκλωσης. Ώρες επικοινωνίας: 
08:00 – 17:00
στα τηλέφωνα: 22840 52771, 6984 
243 753

ΚΥΡΙΑ ζητείται για φύλαξη ηλικιω-
µένης, µόνο το βράδυ.
 Τηλ. επικοινωνίας: 6972 819 259, 
6973 754 382

ΠΩΛΗΤΡΙΕΣ ζητούνται για αρτοποι-
είο για µόνιµη εργασία.
Τηλ. επικοινωνίας: 22840 24966

ΒΟΗΘΟΣ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ και ΚΑΜΑ-
ΡΙΕΡΑ ζητούνται από το ξενοδοχείο 
AKS CHROMA PAROS στη Νάουσα 
για τους µήνες Ιούλιο και Αύγουστο. 
Πληροφορίες στο 22840 55207. 

ΑΤΟΜΟ έµπειρο ζητείται για κουζίνα 
καφέ εστιατορίου στην Παροικιά, 
(πρωινή βάρδια).
Τηλ. επικοινωνίας: 6932 334 848, 
ώρες: 10:00-12:00

ΚΟΠΕΛΑ ζητείται µε γνώσεις αγ-
γλικών και υπολογιστή για γραφείο. 
Τηλ. 22840 93018, 6988 135 543, 

6971 826 374

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ για πρωινή βάρδια και 
υπάλληλος reception για νυχτερινή 
βάρδια ζητούνται από ξενοδοχείο 
στην Παροικία της Πάρου. Γνώση 
Αγγλικής γλώσσας θα εκτιµηθεί. 
Τηλ. 22840/22829, 22830. 11:00-
17:00

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ  και ΚΟΠΕΛΑ για 
σνακ µπαρ ζητούνται για ξενοδοχείο 
στην Παροικία. Πληροφορίες στο 
τηλ.  6975 770 203

ΚΑΜΑΡΙΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ 
ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ ζητείται στη Χρυσή 
Ακτή. Επιθυµητή η προϋπηρεσία σε 
ξενοδοχεία. Τηλέφωνο επικοινωνί-
ας: 6973 808 729

ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ Υ-
ΠΟΣΤΗΡΙΞΗ σε λογικές τιµές. Μάθε 

το Laptop ή το Tablet καλύτερα. Τηλ.: 

6974 717 978

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ Ο∆ΗΓΟΣ πρώην 

κάτοικος Πάρου, µε πολλά χρόνια 

προϋπηρεσία σε Πάρο και Αθήνα, 

ζητάει εργασία. Τηλ. επικοινωνίας: 

6934 173 774

∆ΙΑΦΟΡΑ 

ΠΟΛΥΚΟΥΖΙΝΑΚΙΑ ΜΕ ΨΥΓΕΙΑΚΙ 
πωλούνται, µε 2 µάτια και νεροχύτη.

Τηλ. επικοινωνίας: 6944 155 819

ΡΑΠΤΟΜΗΧΑΝΗ SINGER πωλείται 

από ιδιώτη σε άριστη κατάσταση. 

Τιµή πώλησης: 180 ευρώ. Τηλ. 

επικοινωνίας: 22840 28429, 6987 

220 168
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ΤΗΛ. 22840 52528   ΚΙΝ. 69422 07896

ΕΜ. Ι. ΡΟΥΣΣΟΣ

Εκκλησιαστικά είδη | Είδη κοιµητηρίου
Είδη µνηµοσύνου

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€

22840 53334, info@kohls-ic.com

ζητάµε αξιόλογα ακίνητα για τους πελάτες µας

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΠΙΤΥΧΙΑ

∆ηµοσιεύστε την αγγελία σας στη

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

Δημοσίευση
Με την με αρ. 2/2016 διάταξη του 

Ειρηνοδικείου Πάρου ιδρύθηκε το 
σωματείο “ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ και ΤΕΧΝΗΣ 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ” και με σκοπό ό,τι 
αναφέρεται στα 30 άρθρα του από 
22-2-16 Καταστατικού.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος του 
Σωµατείου

Δρ. ΙΩΑΝΝΗΣ-ΙΑΚΩΒΟΣ Γ. ΠΑ-
ΡΑΔΕΙΣΗΣ

Δικηγόρος Σύρου

Εορτή Αγ. 
Αθανασίου

Ο δήμος Πάρου και η τοπική κοινό-
τητα Κώστου, σε συνεργασία με το 
ΜΕΑΣ Κώστου, διοργανώνουν από 
χθες (24/6) τις εορταστικές εκδηλώσεις 
στον Κώστο, για τον εορτασμό του Αγί-
ου Αθανασίου του Πάριου.

Σήμερα, Σάββατο 25 Ιουνίου, στις 
7.15 π.μ. θα έχουμε τον όρθρο και τη 

Θ. λειτουργία, ενώ στις 10 το πρωί θα 
ακολουθήσει η λιτάνευση της ιεράς 
εικόνος και του τιμίου λειψάνου του 
Αγίου Αθανασίου του Πάριου, με τη συ-
νοδεία από τη φιλαρμονική του δήμου 
Πάρου. Μετά το πέρας της Θείας λει-
τουργίας θα προσφερθούν κεράσματα 
στην αίθουσα εκδηλώσεων κάτω από 
τον ιερό ναό του Αγίου Αθανασίου.

Τέλος, στις 8 το βράδυ, θα παρουσια-
στούν παραδοσιακοί χοροί από το σύλ-
λογο γυναικών Πάρου, «Αρηίς» (τμήμα 
Κρητικών χορών). 

Εκδήλωση 
ΝΔ

Ο τομέας παιδείας και πολιτισμού της 
δημοτικής τοπικής οργάνωσης Νέας 
Δημοκρατίας Πάρου-Αντιπάρου, διορ-
γανώνει εκδήλωση με θέμα: «Αγαπάμε 

τα ζώα, είναι θέμα 
παιδείας…».

Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί 
το Σάββατο 2 
Ιουλίου 2016, 
στην αίθουσα του 
πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλοχος», 
στην Παροικιά και θα ξεκινήσει στις 8 
το βράδυ.
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Εκδήλωση στη Νάουσα
Μια όμορφη εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Νάουσα στις 5/6/16 από το 

μουσικοχορευτικό συγκρότημα.
Ο σύλλογος παρουσίασε πρόγραμμα με «ζωντανή» μουσική, θέατρο, έθιμα, χο-

ρούς και θεατρικά δρώμενα. Ακόμα, παρουσιάστηκαν χοροί και έθιμα από την 
Ικαρία, τη Ρόδο, τη Χίο, τη Σκύρο, τα Κύθηρα και την Πάρο.

Μουσική έπαιξαν οι: Μανώλης Δελέντας, βιολί, Ζαχαρούλα Τσαντουλή, λαούτο, 
Φένια Θεοφίλου, κιθάρα, Στέλιος Ζουμής, τουμπελέκι, Άννα Ρούσσου, Ευαγγελία 
Τριπολιτσιώτου, τραγούδι.
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Ακαδημίες  
ποδοσφαίρου

Την Κυριακή 12 Ιουνίου 2016, στο δημοτικό στάδιο 
Πάρου, πραγματοποιήθηκε η τελετή λήξης του 6ου 
τουρνουά ακαδημιών ποδοσφαίρου Πάρου, παρουσία 
200 και πλέον γονιών και θεατών που τίμησαν την εκ-
δήλωση με την παρουσία τους.

Στην τελετή συμμετείχαν αθλητές από τις ακαδημίες 
του Α.Ο. Πάρου, του ΑΜΕΣ «Νηρέας», του ΑΜΕΣ Μαρ-
πησσαϊκός και του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς.

Ο πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ, κ. Θ. Μαρινόπουλος, εκ 
μέρους της αθλητικής επιτροπής και του διοικητικού 
συμβουλίου της επιχείρησης, στο σύντομο χαιρετισμό 
που απηύθυνε, ευχαρίστησε τους προέδρους και τις 
διοικήσεις των συλλόγων που συμμετείχαν στο τουρ-
νουά, τους προπονητές των ακαδημιών για την εξαιρε-
τική τους δουλειά, το μεράκι και την αφοσίωσή τους, 
καθώς επίσης και τους γονείς των λιλιπούτειων ποδο-
σφαιριστών που στήριξαν αυτήν την προσπάθεια σε 
όλη τη διάρκεια του τουρνουά. Τέλος, απένειμε συγ-
χαρητήρια και πολλές ευχαριστίες στους ποδοσφαιρι-
στές των ακαδημιών που με την συνολική παρουσία 
τους στη διοργάνωση έδωσαν μήνυμα ελπίδας και 
αισιοδοξίας για το αθλητικό μέλλον του νησιού μας 
αγωνιζόμενοι σε πνεύμα αθλητικής αλληλεγγύης και 
«Ευ Αγωνίζεσθαι».

Στη διάρκεια του 6ου τουρνουά ακαδημιών ποδο-
σφαίρου Πάρου συμμετείχαν συνολικά 260 παιδιά, 
που είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν το αγαπημένο 
τους άθλημα μέσα από τη διαδικασία της ομαδικής 
άμιλλας, και παράλληλα να αναπτύξουν και να αναδεί-
ξουν το ατομικό τους ταλέντο. Τις απονομές των επά-
θλων που θεσμοθέτησε η ΚΔΕΠΑΠ έκαναν οι επίσημοι 
που παραβρέθηκαν και τίμησαν με την παρουσία τους 
την εκδήλωση. Έπαθλα δόθηκαν και στους τέσσερεις 
συλλόγους που συμμετείχαν στο τουρνουά, ενώ ανα-
μνηστικοί έπαινοι απονεμήθηκαν σε όλους τους συμ-
μετέχοντες αθλητές.

Τέλος, η ΚΔΕΠΑΠ και η αθλητική της επιτροπή ανα-
νεώνουν το ραντεβού τους για τον προσεχή Σεπτέμ-
βριο με την έναρξη του 7ου τουρνουά ακαδημιών πο-
δοσφαίρου Πάρου. 
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Ήττα με το  
κεφάλι ψηλά

Η ήττα του ΑΟΠ στον τελικό της ΕΠΣ Κυκλάδων, για 
το πρωτάθλημα Κ17 με σκορ 5-2 από τον ΑΟ Μυ-
κόνου, είναι το τελευταίο που πρέπει να απασχολήσει 
τους ανθρώπους της Παριανής ομάδας και αυτό διότι 
το Παριανό σωματείο για μία ακόμα φορά απέδειξε 
ότι πρωταγωνιστεί σε όλες τις εκδηλώσεις των τμη-
μάτων υποδομής στα νησιά μας.

Η σύγκρουση δύο ομάδων (ΑΟΠ – Μύκονος), στον 
τελικό που πραγματοποιήθηκε στο ΔΑΚ Νάξου, δεν 
έμεινε απαρατήρητη από την ΠΑΕ Ατρόμητος Αθηνών, 
καθώς και τα δύο σωματεία των νησιών μας συνεργά-
ζονται μαζί του. Έτσι, τη συνάντηση παρακολούθησε ο 
σκάουτερ του Ατρόμητου κ. Απ. Αποστόλου.

Ο αγώνας ήταν μία καθαρή σύγκρουση ομάδων 
εφήβων, που ποτέ δεν υπάρχει φαβορί και όλα είναι 
περισσότερο θέμα ψυχολογίας και λιγότερο ποδο-
σφαιρικών ικανοτήτων. 

Ο ΑΟΠ μπήκες φουριόζος στον αγώνα και έδειξε 
ότι θα ήταν ο πρωταγωνιστής της συνάντησης, ενώ 
έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Κοσμά Σαρρή. Στην 
πρώτη όμως σοβαρή επίθεση της Μυκόνου, στο 12ο 
λεπτό, ο ΑΟΠ δέχθηκε γκολ από το Ντούρο, και εκεί, 
όσο και να φαίνεται περίεργο, έληξε ουσιαστικά και 

ο αγώνας, καθώς όπως γράψαμε και παραπάνω οι 
αγώνες των τμημάτων υποδομών του ποδοσφαίρου, 
είναι ουσιαστικά περισσότερο θέμα ψυχολογίας. Δύο 
λεπτά αργότερα ο ΑΟΠ δέχθηκε και δεύτερο γκολ από 
το Χιλάι, ενώ ο ίδιος παίκτης λίγο αργότερα έγραψε 
το 3-0 υπέρ της Μυκόνου. Ως τη λήξη του πρώτου 
ημιχρόνου η Μύκονος έχασε και άλλες ευκαιρίες να 
διευρύνει το σκορ.

Η ποιότητα της αναμέτρησης άλλαξε στο δεύτερο 
ημίχρονο, καθώς τα πάντα είχαν κριθεί ως προς τον 
τελικό νικητή και έτσι η Παριανή ομάδα ήταν ανταγω-
νιστική. Ο ΑΟΠ βγήκε να προασπίσει την τιμή του ως 
φιναλίστ στον τελικό πρωταθλήματος Κ17 και με το 
Φραντζεσκάκη μείωσε στο 55ο λεπτό σε 3-1. Λίγο αρ-
γότερα όμως ο δαιμόνιος Χιλάι πέτυχε το 4-1 για τους 
Μυκονιάτες, ενώ ο ΑΟΠ μείωσε εκ νέου σε 4-2 με 
γκολ του Σαρρή. Το τελικό 5-2 για τη Μύκονο έγραψε 
ο Δακτυλίδης.

Οι πρωταγωνιστές
Μύκονος: Ψύλλιας (Μπουρντέμης), Παλάσης (Τσά-

νης), Πλάκα (Ασράμ), Ματρίσι (Κάνιουρας), Πατσάνη, 
Ράγια, Σούμπασης (Δάρας), Μ. Βερώνης, Χιλάι, Ντού-
ρο (Δακτυλίδης), Κ. Βερώνης Κ. (Ελπέγια)

ΑΟΠ: Λάμπρου, Κότσαρης, Ντόμπρης (Γκιόκα), 
Σκιάδασης, Πρίνα, Τσούκε, Φρατζεσκάκης, Κοσμάς 
Σαρρής, Κ. Σαρρής, Σένκα, Χίσκα

Διαιτητής: Κολυμπίρης, με βοηθούς τους Νεοκο-
σμίδη και Ψαρρά.

Δυσφορία 
ΕΠΣΚ

Η ΕΠΣ Κυκλάδων δημοσιοποίησε επιστολή της προς 
τον περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου, σχετικά με τη μη αντα-
πόκριση της περιφέρειας ώστε να συνδράμει οικονο-
μικά σε διοργανώσεις του ποδοσφαίρου των νησιών 
μας.

Σύμφωνα με την επιστολή όλα ξεκίνησαν με από-
φαση του αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού, κ. Ι. Μαρ-
γαρίτη. Όπως σημειώνεται: «[…] Μετά την παρέλευση 
τριμήνου και μη έχοντας καμία απάντηση από την Πε-
ριφέρεια, απευθυνθήκαμε στον αντιπεριφερειάρχη κ. 
Γ. Λεονταρίτη, για να μας ενημερώσει επί του θέμα-
τος, ο οποίος μας ζήτησε να επαναλάβουμε το αίτημά 
μας, με αποδέκτες τον Περιφερειάρχη, τον ίδιο τον 
κ. Λεονταρίτη και τον αντιπερειφεριάρχη αθλητισμού 
κ. Μαργαρίτη, κάτι που πραγματοποιήσαμε άμεσα. 
Όμως και πάλι απάντηση δεν λάβαμε και σε σχετική 
όχλησή μας, ζητήθηκε εκ νέου η αποστολή του σχετι-
κού αιτήματος μας, τον Μάρτιο 2016 (…) 

Όμως και πάλι απάντηση από την Περιφέρεια δε 
λάβαμε (…). Η επαφή μας με τον κ. Μαργαρίτη όμως 

ήταν ένα ΣΟΚ για εμάς, αφού μας είπε ότι δεν ανα-
γνωρίζει το ΔΣ της ΕΠΣ Κυκλάδων και δεν πρόκειται 
να μας χρηματοδοτήσει, λόγω του ότι υπάρχει δικα-
στική προσφυγή, που αφορά την νομιμότητα του ΔΣ 
μας. Βέβαια αυτή η υπόθεση έχει τελεσιδικήσει, στο 
αρμόδιο Δικαστήριο, το οποίο αναγνωρίζει την νομι-
μότητα του ΔΣ της ΕΠΣ Κυκλάδων. Άλλωστε και η 
προσφυγή που είχε γίνει, κατά της νομιμότητας του 
ΔΣ, ήταν αίολη και για τον λόγο αυτό αναγνωριζό-
μαστε από όλες τις αρχές, ΓΓΑ, ΕΠΟ, Περιφέρεια, 
Δήμους κλπ, εκτός βέβαια από τον αντιπεριφερειάρ-
χη αθλητισμού Ν. Αιγαίου κ. Ι. Μαργαρίτη, ο οποίος 
λειτούργησε εντελώς παράλογα, πιθανόν επηρεαζό-
μενος από τον προσφεύγοντα, που τυγχάνει να είναι 
προσωπικός του φίλος (…)».

Η επιστολή προς τον κ. Χατζημάρκο κλείνει σημειώ-
νοντας: «[…] Το ΔΣ της ΕΠΣ Κυκλάδων θα ήθελε να 
σας ευχαριστήσει προσωπικά, για την κατανόηση και 
ευαισθησία, που δείξατε κατά την συνάντησή μας, η 
οποία δυστυχώς έγινε πολύ αργά, όταν και σας εκ-
θέσαμε το πρόβλημα και είμαστε βέβαιοι ότι με τη 
συμβολή σας στο μέλλον δεν θα αντιμετωπίσουμε 
παρόμοια προβλήματα και η Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου θα συνεχίσει να είναι αρωγός στο Κυκλαδίτικο 
ποδόσφαιρο και στον αθλητισμό μας γενικότερα».

Συνέλευση 
ΕΠΣΚ

Την ετήσια γενική συνέλευση θα διεξάγει η ΕΠΣ Κυ-
κλάδων, την Κυριακή 26 Ιουνίου 2016, στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του δημοτικού συμβουλίου Πάρου. 

Η ετήσια συνέλευση που θα ξεκινήσει στις 11.30 το 
πρωί, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έπειτα από 
την παρέμβαση Χρ. Καφτηράνη (δες διπλανή σελίδα) 

και τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

1. Επικύρωση των πληρεξουσίων αντιπροσώπων.
2. Εκλογή δύο γραμματέων. 
3. Διαγραφή σωματείων 
4. Διοικητικός απολογισμός 2015-2016 
5. Οικονομικός απολογισμός 2015 
6. Οικονομικός προϋπολογισμός 2017. 
7. Γενικά θέματα – προτάσεις. 
Τέλος, σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα πραγμα-

τοποιηθεί την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο και μία ώρα 
μετά την αρχικά ορισθείσα ώρα.
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Δωρεάν  
μετακινήσεις ομάδων
Δωρεάν έξοδα  
διαιτησίας!

Τα πάνω κάτω έρχονται στο πολύπαθο χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου 
Κυκλάδων, καθώς ο συνδυασμός της αντιπολίτευσης της ΕΠΣ Κυκλάδων (Χρ. Κα-
φτηράνης), υπόσχεται δωρεάν μετακινήσεις των ομάδων και δωρεάν έξοδα 
διαιτησίας!

Η ανακοίνωση του συνδυασμού Καφτηράνη –που είχε χάσει για μία ψήφο τις 
εκλογές- έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο των νησιών μας, κα-
θώς τα δύο παραπάνω έξοδα, είναι αυτά που έχουν γονατίσει οικονομικά τις ομάδες 
του Νομού μας. Σημειώνουμε, ότι ειδικά οι ομάδες εκτός Σύρου, είναι αναγκασμένες 
πολλές φορές να πληρώσουν έξοδα διαιτησίας 
πάνω από 400-500 ευρώ, ενώ και μία απλή με-
τακίνηση σε άλλο νησί είναι ικανή να ξεπεράσει 
τα 1000 ευρώ εξόδων. Υπάρχουν δε ομάδες, π.χ. 
Παμμηλιακός –και όχι μόνο- που για να μετακινη-
θούν για τις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις μπο-
ρεί να λείπουν από το νησί τους δύο και τρεις μέ-
ρες με τις αντίστοιχες διανυκτερεύσεις, γεύματα, 
εισιτήρια, κλπ, που εκτοξεύουν τα έξοδα συχνά 
σε 2-3.000 ευρώ για ένα μόνο παιχνίδι.

Η ανακοίνωση Καφτηράνη εκδόθηκε για μία 
ανακοίνωση της πλειοψηφίας (Ρένος Φρέρης) 
για τον αντιπεριφερειάρχη αθλητισμού, κ. Μαρ-
γαρίτη και για τις χορηγίες που είχε υποσχεθεί ο 
νυν πρόεδρος της ΕΠΣΚ. Η ανακοίνωση σημείω-
νε: «[…] Τέλος πάντων είναι δύσκολο κανείς να 
παρακολουθήσει αυτή τη δήθεν «αριστερίστικη» 
τακτική που για όλα φταίνε οι άλλοι. Για μένα 
αλλά και για όλες τις ομάδες πιστεύω πως ο κ. 
Φρέρης είναι εκτεθειμένος  θα έλεγα «ξεγυμνώ-
θηκε». Πού είναι οι μεγάλοι χορηγοί; Πού είναι 
η οικονομική στήριξη των ομάδων; Πού είναι τα 
γήπεδα που έταξε; Πού είναι η ισότιμη και δίκαιη 
αντιμετώπιση των ομάδων; Ναι ξέχασα… δόθη-
καν τα «πανάκριβα» μπουφάν! Αυτά μοίρασε ο κ. 
Φρέρης και φυσικά πολλά-πολλά πρόστιμα για 
να υπάρχουν φυσικά και έσοδα». 

Στη συνέχεια η ανακοίνωση Καφτηράνη γινό-
ταν πιο επιθετική και σε προσωπικό επίπεδο, κα-
θώς έγραφε: «[…] Ο κ. Φρέρης είναι συνηθισμέ-
νος στις «καταστροφές». Θυμίζω με ότι ποδοσφαιρικά ασχολήθηκε στο παρελθόν 
το «διέλυσε» π.χ. Αστέρας Σύρου…  Ελπίζω και εύχομαι να μην έχει την ιδία τύχη 
και η ΕΠΣ Κυκλάδων».

Οι δωρεές
Η ουσία της ανακοίνωσης που προκάλεσε ενδιαφέρον, εστιαζόταν στις παρακάτω 

παραγράφους:
«[…] Τέλος, επειδή εμείς μιλούμε με έργα και όχι λόγια αν ο κ. Φρέρης δεν μπο-

ρεί… εμείς θα αναλάβουμε τη διοίκηση της ΕΠΣ Κυκλάδων και ταυτόχρο-
να όλα τα έξοδα της διαιτησίας και μετακίνησης όλων των ομάδων, γιατί 
πραγματικά νοιαζόμαστε για το ποδόσφαιρο και τη νέα γενιά αξιοποιώντας όλα τα 
σωματεία σε όλα τα νησιά ο λόγος όμως και η απόφαση είναι και ανήκει φυσικά 
μόνο στις ομάδες και σε κανέναν άλλον!

Ο Συνδυασμός μας αναλαμβάνει την ευθύνη, εφόσον η παρούσα διοί-
κηση δεν μπορεί να εξασφαλίσει τα αντίστοιχα, να βγει μπροστά και να δι-
οργανώσει ένα δίκαιο, ισότιμο και με μεγάλη οικονομική άνεση για όλα 
τα σωματεία επόμενο πρωτάθλημα. Εμείς κ. Φρέρη είμαστε εδώ παρόντες στα 
δύσκολα με διάθεση και εμπειρία να βοηθήσουμε το ποδόσφαιρο με ανιδιοτέλεια 
χωρίς προσωπικές φιλοδοξίες για καρέκλες και κοινωνική καταξίωση μέσω του 
ποδοσφαίρου, διότι η ιστορία, η κοινωνική καταξίωση και τα έργα του καθενός 
είναι αδιάψευστοι και αντικειμενικοί κριτές!».

Η συνέλευση
Στην ανακοίνωση Καφτηράνη –που υπέγραφε και υπό την ιδιότητά του μέλους 

της τεχνικής και αναπτυξιακής επιτροπής της ΕΠΟ- καταγγελλόταν ο τρόπος που 
πραγματοποιείται η γενική συνέλευση της ΕΠΣΚ και σημειωνόταν:

«[…] Η ετήσια Γενική Συνέλευση γίνεται για να δοθεί η δυνατότητα στα Σωματεία 
να καταθέσουν τις προτάσεις τους  και γι’ αυτό υπάρχει συγκεκριμένος  χρόνος απ’ 

όταν ανακοινώνεται η Γεν. Συν/ση  τουλάχιστον 15 ημέρες πριν την ημέρα διεξα-
γωγής της και  φέτος και για πρώτη φορά στα χρονικά ανακοινώθηκε σε 
ένα μόλις sait, ούτε καν στην ίδια την επίσημη σελίδα της Ένωσης χθες 
16/6/2016 και περί ώρα 21:17 και η ανακοίνωση έγραφε οι προτάσεις 
των σωματείων να κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 17/6/2016 στα γρα-
φεία της Ένωσης!

Αλήθεια θέλει πολύ μεγάλη σοφία και εξυπνάδα για να καταλάβει κανείς ότι αυτό 
που ζητάνε είναι αδύνατο, ουτοπικό και φιμώνει τα σωματεία μας! Εφόσον δεν 
δίνεται ο χρόνος στα Σωματεία μάλλον δεν τον – δεν τους ενδιαφέρει και η άποψη 
τους και οι προτάσεις τους! Αυτόν έχετε για Πρόεδρο και αυτούς για συμβούλους 
της Ένωσης μας καμαρώστε  τους  και συνεχίστε να τους επιβραβεύετε!».

Οι διευκρινήσεις
Η ανακοίνωση του συνδυασμού Χρ. Καφτηράνη προκάλεσε όπως ήταν φυσικό το 

ενδιαφέρον όλων των ομάδων των Κυκλάδων και γι’ αυτό το λόγο έγινε και δεύτε-
ρη διευκρινιστική – ενημερωτική ανακοίνωση, που εξηγούσε:

«Καταρχήν ότι ανακοινώθηκε είναι εξασφαλισμένο και θα ισχύσει για 
όλα τα σωματεία που θα πάρουν μέρος στο πρωτάθλημα!

Επειδή τα σωματεία είναι επιφυλακτικά στην εξαγγελία αυτή (δικαιολογημένη 
επιφύλαξη αφού στις εκλογές ειπώθηκαν πάρα πολλά από την απέναντι πλευρά 
και δεν τηρήθηκε απολύτως τίποτα) για μας δεν είναι απλά εξαγγελία ή δέσμευση. 

Θα ανακοινώσουμε τον τρόπο και θα αναγρα-
φεί η πρόταση μας εγγράφως στην προκήρυξη 
των πρωταθλημάτων. Όλα τα σωματεία δεν 
θα έχουν καμιά οικονομική επαφή με τους 
διαιτητές! Οι διαιτητές θα πληρώνονται τα εξο-
δολόγια από την Ε.Π.Σ.Κ. κάθε Δευτέρα.

Έτσι εκτός από σημαντική και πρωτόγνωρη 
οικονομικά, από της ιδρύσεως της Ε.Π.Σ.Κ. πρά-
ξη απελευθερώνονται περισσότερο οι διαιτητές 
και δεν θα έχουμε φαινόμενα του τύπου… αν δεν 
πληρωθώ δεν αρχίζει ο αγώνας κλπ. Επίσης, οι 
μετακινήσεις των ομάδων θα προγραμματί-
ζονται και θα πληρώνονται απευθείας από 
την ΕΠΣΚ! 

Οι ομάδες θα παίρνουν τα εισιτήρια με κω-
δικούς χωρίς καμία απολύτως επιβάρυνση. Πι-
στεύουμε ότι με τον τρόπο αυτό και με αυτή τη 
σημαντική οικονομική βοήθεια σε όλες, ξαναλέ-
με, στις ομάδες θα δοθεί η δυνατότητα σε 
περισσότερες ομάδες να συμμετέχουν στα 
πρωταθλήματα».

Πώς θα γίνει
Η ανακοίνωση Καφτηράνη απαντούσε και στο 

ερώτημα «πως μπορούν να γίνουν τα παραπά-
νω», γράφοντας:

«Ρωτούν κάποιοι μα πως θα γίνει αυτό; Φυσι-
κά με αλλαγή Διοίκησης! Το έχουμε πει επα-
νειλημμένως: Η ΕΠΣ Κυκλάδων, όπως κάθε 

ΕΠΣ, ανήκει στα Σωματεία της δύναμης της! Τα Σωματεία καθορίζουν την 
πορεία της διοίκησης και αυτά αποφασίζουν ποιοι, πόσο και πως θα διοι-
κούν την ΕΠΣ.

Όλα τα υπόλοιπα είναι λόγια του «καφενείου» και έργα από ανθρώπους που δεν 
ξέρουν για ποιο λόγο εξελέγησαν και κυρίως δεν σέβονται αυτούς που 
τους ψήφισαν.

Έχουμε μπροστά μας μια Γ.Σ. (που δυστυχώς ούτε για αυτήν τηρήθηκε 
το καταστατικό μας) που δύναται να αλλάξουν πολλά και τα Σωματεία να 
γίνουν κυρίαρχο όργανο της λειτουργίας της ΕΠΣΚ, όπως ακριβώς ανα-
φέρεται και στο καταστατικό! Εμείς βγαίνουμε μπροστά αυτή τη δύσκολη ώρα 
για να ξαναζωντανέψει το ποδόσφαιρο όλων των νησιών. Αναγκαία όμως είναι 
η αλλαγή του Δ.Σ.!!!

Εξάλλου αν γυρίσουμε λίγο πίσω θα δούμε πως η σημερινή πλειοψηφία στην 
ουσία δεν υπάρχει, αφού δύο σωματεία που ενώ ψήφισαν (με παραδοχή των ίδιων 
το ψηφοδέλτιο του κ. Φρέρη) αμέσως απέσυραν τις ομάδες από την αγωνιστική 
δράση. Αγαπητοί φίλοι, αν πραγματικά θέλετε και εσείς καλύτερο ποδόσφαιρο, αν 
πιστεύετε ότι η πρόταση μας θα βοηθήσει τα σωματεία σας είμαστε ανοιχτοί για 
κάθε συζήτηση, για κάθε διευκρίνηση».

Ιδού η Ρόδος
Κλείνοντας η ανακοίνωση Καφτηράνη, απευθυνόμενη στον κ. Φρέρη, σημειώνει:
«Αν μπορείτε υλοποιείστε με πράξεις και όχι με ευχολόγια και εξαγγελίες όπως 

κάνετε εδώ και ένα χρόνο ακριβώς εσείς αυτά που εμείς δεσμευόμαστε δημόσια 
και θα σας χειροκροτήσουμε. Εξάλλου όπως διατυμπανίζεις εμείς δεν έχουμε μία… 
ενώ εσύ…είσαι «όμορφος και πλούσιος».

Αυτός είναι ο Πρόεδρος της ΕΠΣΚ, αν σας αρέσει ο τρόπος διοίκησης και αντιμε-
τώπισης σας, συνεχίστε να τον χειροκροτείτε! Εμείς δεν έχουμε ούτε να κερδίσου-
με… ούτε να χάσουμε απολύτως τίποτα! Η επιλογή είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και 
μόνο Δική σας και κανενός άλλου!!!».
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Κυκλοφορεί!

Μην ξεχάσεις να ανακυκλώσεις το παλιό σου τεύχος!

Ειδικό αφιέρωµα για την ανακύκλωση στις τελευταίες σελίδες!
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