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«Δεν πάω στην Αντίπαρο γιατί πετροβολούνε», 
λέει το τραγούδι, αλλά μόλις οι Αντιπαριώτες είδαν 

τη φωτιά, καβάλησαν το φέρι-μπόουτ, πήραν μαζί 

τους τα σκαπτικά τους μηχανήματα και τις υδρο-

φόρες και έτρεξαν με το Λεβεντάκη μπροστά, για 

να έρθουν στην Πάρο.
Δ.Μ.Μ.

Τώρα βέβαια την κακία που ακούστηκε ότι οι 

Αντιπαριώτες μπερδεύτηκαν και ήρθαν γιατί είδαν 

τις λάμψεις και νόμισαν πως γίνεται πανηγύρι και 

δεν του έχουν καλέσει, δε τη συμμερίζομαι. 
Δ.Μ.Μ.

Άντε, μιας και πιάσαμε τα Αντιπαριώτικα σήμε-

ρα θα σας πω και το άλλο. Βοά το πολιτικό σινάφι 

στην Αντίπαρο, πως αυτοδιοικητικός παράγοντας 

του νησιού έκανε πάσα ιστοσελίδα για να οδηγηθεί 

μέσα απ’ αυτή στη δόξα! Αλόχα!
Δ.Μ.Μ.

Άντε, να σας φέρω τώρα και στην Πάρο. Την 

προηγούμενη βδομάδα που συνεδρίαζε το Δημο-

τικό Συμβούλιο του νησιού πήρε κάποια στιγμή το 

λόγο και η Κάγκανη, προκειμένου να τοποθετηθεί 

για το θέμα της ΚΔΕΠΑΠ. Ο Κοντός γύρισε αμέ-

σως και της είπε, πριν η Άννα ανοίξει το στόμα της: 

«Έχετε το λόγο κ. Κάγκανη, αλλά μην παίρνετε και 
θάρρος!». Μάλιστα κυρίες και κύριοι. Ο Κοντός δεν 

ήθελε να πλατειάσει η Άννα στην τοποθέτησή της 

και της την είπε φόρα-παρτίδα. Για κάτσε βρε Λούη 

μου. Ξέρεις, ότι η Άννα έχει φαν κλαμπ; Ξέρεις, 

πως ανάμεσα στο κοινό που παρακολουθούσε τη 

συνεδρίαση ήταν και οι εργαζόμενοι της ΚΔΕΠΑΠ. 

Πως εσύ λοιπόν της βάζεις στοπ.
Δ.Μ.Μ.

Του χρόνου τέτοια μέρα θα κάνουμε υπολογι-

σμούς για τους συσχετισμούς δυνάμεων στις επα-

ναληπτικές εκλογές της δεύτερης Κυριακής, στην 

τοπική αυτοδιοίκηση της Πάρου. Στην Αντίπαρο, 

θα έχουν εκλέξει από την πρώτη Κυριακή. (Ούτε 

Καζαμία να γράφαμε δεν θα πέφταμε τόσο μέσα 

σας λέω). 
Δ.Μ.Μ.

Το ό,τι δεν συζητήθηκε το θέμα του αιτήματος 

της ετ. «Ρήγας», για την αλλαγή της κανονιστικής 

απόφασης για τη φόρτωση των αδρανών υλικών 

δεν σημαίνει ότι μετά από λίγο καιρό δεν θα το 

βρούμε και πάλι μπροστά μας. Αν κάποιοι, κάτι 

κέρδισαν από την ακύρωση συζήτησης του θέμα-

τος, αυτοί ήταν οι σύμβουλοι της πλειοψηφίας, που 

επιτέλους κάποια στιγμή πρέπει να δουν σοβαρά 

την υπόθεση εμπορικό λιμάνι και όχι να παίζουν 

την κολοκυθιά.
Δ.Μ.Μ.

Πάντως, όλα τα ωραία που γίνονται στο Συντονι-

στικό Φορέων για την υγεία, έχουν ένα στόχο. Την 

ομιλία σε κοινό τον 15 Αύγουστο!
Δ.Μ.Μ.

Λοιπόν, έχουμε τώρα στο δημοτικό συμβούλιο 

Πάρου, τέσσερις δημοτικούς συνδυασμούς. Πό-

σες ομάδες υπάρχουν εκεί μέσα, γνωρίζει κανείς; 

Απάντηση: Υπάρχουν τουλάχιστον άλλες δύο ομά-

δες για να δημιουργηθούν δημοτικοί συνδυασμοί 

και μια ομάδα στην απέξω... Θα ρωτήσετε βέβαια, 

δηλαδή, θα πάμε του χρόνου το Μάιο, με 7 συν-

δυασμούς στις εκλογές. Όχι βέβαια, δεν βγαίνει το 

θέμα αριθμητικά. Μόνο που εγώ, σας έγραψα από 

τις ομάδες που υπάρχουν, τι σκέψεις γίνονται για 

δημοτικούς συνδυασμούς. Δεν έγραψα πουθενά, 

ότι από τους 4 υπάρχοντες δημοτικούς συνδυ-

ασμούς, θα κατέλθουν στις εκλογές σε 12 μήνες 

και οι 4 συνδυασμοί… Ούτε σας έγραψα πουθενά 

πως δεν υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας της μία 

μέσα ομάδας και την ομάδα που είναι τώρα εκτός 

δημοτικού συμβουλίου. Μπέρδεμα; Καθόλου. Σι-

γά-σιγά, θα σας ξετυλίγω το κουβάρι μέσα από 

τις «διαφωνίες». Αφήστε να έχει σασπένς, σαν τα 

«Άρλεκιν».
Δ.Μ.Μ.

Η θέση μας

Ένα λάθος στην ημερομηνία επανακυκλοφορίας 
της ΦτΠ. μετά τις ημέρες της αργίας του Πάσχα 
και σήμανε συναγερμός στους αναγνώστες της 
εφημερίδας μας. Τα τηλέφωνα πήραν φωτιά και 
το ερώτημα ήταν σχεδόν πάντα το ίδιο: «Γιατί δεν 
βγήκε η Φωνή;». Μέχρι την εμφάνιση του επόμενου 
φύλλου το ίδιο ερώτημα ακούστηκε πάρα πολλές 
φορές.

Όλη αυτή η ανησυχία και το ενδιαφέρον σας μας 
γεμίζει πρώτα και κύρια ευθύνη απέναντι σας και 
κατά δεύτερον μας ικανοποιεί γιατί είναι προφανές 
ότι  η ΦτΠ έχει καταξιωθεί στους παραλήπτες των 
3500 φύλλων  σαν σταθερό σημείο αναφοράς σε 
σχέση με την ενημέρωση τους.

Σε μια περίοδο δύσκολη όχι μόνο οικονομικά,  ο 
ρόλος των ΜΜΕ γενικώς αλλά κυρίως των τοπικών 
μέσων που απευθύνονται σε μικρές  κοινωνίες, 
είναι καθοριστικός για την διαμόρφωση της κοινής 
γνώμης και πολλές φορές και για την προστασία 
της συνοχής του κοινωνικού ιστού αλλά και της 
διαμόρφωσης  ψυχολογίας του κόσμου. Υπάρχουν 
πολλά παραδείγματα που η δύναμη παρέμβασης 
των μέσων έχει χρησιμοποιηθεί καταστροφικά 
για πολλά σοβαρά ζητήματα. Ο αναγνώστης 
όμως σήμερα  βουτηγμένος μέχρι τον λαιμό 
στα προβλήματα που μας ταλαιπωρούν αυτή 
την περίοδο όλους, θέλει σωστή και υπεύθυνη 
ενημέρωση. Θέλει αντικειμενική ενημέρωση 
χωρίς εντυπωσιακές «κορώνες» και αναζητά την 
αλήθεια γυρνώντας την πλάτη στον κιτρινισμό, την 
εμπάθεια και το ψέμα. Η ΦτΠ αφού την περιμένετε 
κάθε βδομάδα μάλλον έχει καταφέρει να κερδίσει 
την αποδοχή σας.. Εμείς θα συνεχίσουμε με την 
ίδια ευθύνη να προσπαθούμε να είμαστε συνεπείς 
στο εβδομαδιαίο ραντεβού μας πάρα τις  όποιες 
δυσκολίες της περιόδου.

Η αποδοχή σας μας δίνει δύναμη. Σας 
ευχαριστούμε όλους.

Λαουτάρης

Σας ευχαριστούμε 
όλους... 
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Στην Αμερική 
η Μυρτώ

Σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστα-
σης των HΠA αναμένεται να μεταφερθεί 
η Μυρτώ, που είχε κακοποιηθεί πέρσι το 
καλοκαίρι στη Χρυσή Ακτή.

Η Μυρτώ νοσηλεύεται στο νοσοκο-
μείο «Ευαγγελισμός» και με εντολή του 
Υπουργού Υγείας, κ. Ανδρέα Λυκουρέ-
ντζου, ενεκρίθη η δαπάνη νοσηλεία της.

Τέλος, σύμφωνα με ανακοίνωση του 
Υπουργείου Υγείας, διευθετούνται οι τε-
λευταίες λεπτομέρειες για την αεροδια-
κομιδή της ασθενούς.

Προβλήματα στους 
αθλητικούς χώρους

Με αφορμή έγγραφο του ΑΟΠ και του κ. Α. 
Κουταλίδη, Προέδρου της Τοπικής Κοινότητας 
Αγκαιριάς, συνεδρίασε το ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ, προ-
κειμένου να καταγράψει τις ανάγκες που παρου-
σιάζουν οι αθλητικοί  χώροι του νησιού μας.

Σημειώνουμε, πως σκοπός της ΚΔΕΠΑΠ είναι 
να επιλύσει όσα θέματα είναι στην αρμοδιότητά 
της, ενώ τα υπόλοιπα τα καταγράψει και τα στεί-
λει στο Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου, για τις πε-
ραιτέρω ενέργειες.

Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στην 
ΚΔΕΠΑΠ, ο κ. Παν. Αποστολόπουλος, ως μέλος 
της αθλητικής επιτροπής παρουσίασε τις ανά-
γκες που υπάρχουν. Σύμφωνα με τον κ. Αποστο-
λόπουλο, το θέμα της κατασκευής αποδυτηρί-
ων στο γήπεδο 5Χ5 στην Αλυκή, είναι θέμα της 
Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, που ουσιαστικά 
πρέπει να μεριμνήσει μόνο για τη μελέτη και 
αδειοδότηση, αφού έχουν ήδη βρεθεί εθελο-
ντές και χορηγοί για την κατασκευή του. Επίσης, 
η ΚΔΕΠΑΠ, πρέπει να μεριμνήσει για προσθήκη 
αντιανεμικού στην νότια πλευρά του γηπέδου της 
Αλυκής, μήκους 100 μ και ύψους 2 μ. Ακόμα, για 
το «χτένισμα» και συμπλήρωμα καουτσούκ στα 
γήπεδα Αλυκής, Μάρπησσας, Αρχιλόχου, Νάου-
σας. Τέλος, στο Δημοτικό Στάδιο Πάρου παρου-
σιάστηκαν οι εξής ανάγκες: α) Σωστή τοποθέτηση 
και αντιστήριξη των πάγκων του γηπέδου, β) κα-
τασκευή βάσης για το στρώμα του ύψους προ-
κειμένου να είναι σταθερό και να μην το παίρνει ο 
αέρας και γ) σωστή διαγράμμιση του στίβου. 

Τέλος, ο κ. Αποστολόπουλος, επισήμανε ότι 
πριν δύο χρόνια είχε πραγματοποιήσει μαζί με 
τον κ. Λ. Σκιαδά, καταγραφή των αναγκών των 
γηπέδων και εν συνεχεία  ενημερώθηκε η Τεχνι-
κή Υπηρεσία του Δήμου, αλλά μέχρι σήμερα δεν 
έχει τίποτα. Για αυτό πρέπει να ζητηθεί ένα χρο-
νοδιάγραμμα εκτέλεσης των εργασιών.

Τι υποστήριξαν οι υπόλοιποι:
Ο κ. Τρυφωνόπουλος (μέλος ερασιτεχνικής 

ομάδας μπάσκετ), παρέθεσε τα προβλήματα που 
έχει διαπιστώσει ο ίδιος και άλλοι αθλητές στα 
γήπεδα του νησιού μας.

Συγκριμένα, όπως είπε, στο γήπεδο μπάσκετ 
του ΕΠΑΛ, μετά από δυνατό άνεμο καταστρά-
φηκε η μία μπασκέτα μετατρέποντας το χώρο 
σε ακατάλληλο και επικίνδυνο για χρήση. Τα 
φώτα στο γήπεδο μπάσκετ του Γενικού Λυκεί-
ου Πάρου, βραχυκυκλώνουν οπότε το γήπεδο 
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τις βραδινές 
ώρες. Ακόμα, κρίνεται αναγκαία η αντικατάσταση 
του τάπητα και των δύο γηπέδων της Παροικιάς 
και η σωστή διαστασιολόγηση και διαγράμμισή 
τους σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς. Επί-

σης, πρότεινε την τοποθέτηση μπασκετών που 
να πληρούν τις προϋποθέσεις για την διεξαγωγή 
επίσημων αγώνων, την αγορά φωτεινού πίνα-
κα προκειμένου να πραγματοποιούνται αγώνες 
μπάσκετ, του οποίου την ευθύνη λειτουργίας θα 
έχει η επιτροπή αγώνων της κάθε διοργάνωσης 
και την κατασκευή νέου ανοικτού γηπέδου εκτός 
των σχολικών ορίων (για παράδειγμα στο χώρο 
του Αγροκηπίου), το οποίο θα δώσει νέα πνοή 
και στο χώρο. Τέλος, ο κ. Τρυφωνόπουλος κα-
τέληξε ότι όνειρο κάθε Παριανού που ασχολεί-
ται με τον αθλητισμό είναι η κατασκευή κλειστού 
γυμναστηρίου το οποίο θα δώσει μεγάλη ώθηση,

Η κ. Κυριαζάνου, ενημέρωσε ότι μετά από αί-
τημα του ΑΟΠ για τα θέματα που υπήρχαν σχετι-
κά με τον ηλιακό θερμοσίφωνο, την απομάκρυν-
ση του πεσμένου κορμού και των προβλημάτων 
που δημιούργησε στην περίφραξη, καθώς και την 
επιδιόρθωση του φωτισμού, έχουν ενημερωθεί 
οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου (λόγω του ότι 
η ΚΔΕΠΑΠ, δεν διαθέτει τεχνικές υπηρεσίες), και 
έχουν ήδη δρομολογηθεί. Επίσης, κατόπιν σχε-
τικής ενημέρωσης, διατύπωσε την αναγκαιότητα 
έγκρισης ενός ενιαίου κανονισμού λειτουργίας 
των αθλητικών εγκαταστάσεων από το Δημοτι-
κό Συμβούλιο Πάρου, αφού όλες οι αθλητικές 
εγκαταστάσεις ανήκουν στον Δήμο και έχει πα-
ραχωρηθεί στην ΚΔΕΠΑΠ, μόνο η χρήση ώστε 
να μπορεί να αναλαμβάνει την αποκατάσταση 
και συντήρησή τους με προμήθειες υλικών έως 
5.000 ευρώ.

Τι αποφασίστηκε
ΤΟ ΔΣ της ΚΔΕΠΑΠ, μετά τη συζήτηση αποφά-

σισε να κοινοποιήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Πάρου και την Τεχνική Υπηρεσία (προκειμένου 
να λάβουν γνώση), όλα τα θέματα και τα προβλή-
ματα που συζητήθηκαν. 

Ακόμα, η ΚΔΕΠΑΠ, ενημέρωσε το Δήμο Πά-
ρου, για την αναγκαιότητα έγκρισης ενός  ενιαίου 
κανονισμού λειτουργίας των αθλητικών εγκατα-
στάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού όλες 
οι αθλητικές εγκαταστάσεις ανήκουν στο Δήμο 
ενώ έχει παραχωρηθεί στην ΚΔΕΠΑΠ μόνο η 
χρήση.

Τέλος, η ΚΔΕΠΑΠ πρότεινε την πραγματο-
ποίηση θεματικής συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου Δήμου Πάρου, με μοναδικό θέμα: 
«Αθλητισμός στην Πάρο προβλήματα – προοπτι-
κές».

Φλαμίγκο στην 
Πάρο

Στις εγκαταστά-
σεις της «Αλκυό-
νης», στην Πάρο, 
βρίσκεται από την 
Παρασκευή 24 Μαΐου, ένα Φλαμίγκο.

Το Φλαμίνγκο, εγχειρίστηκε στην «ΑΝΙΜΑ στην Αθή-
να», αφού εντοπίστηκε με σοβαρά τραύματα στη φτερού-
γα του τον περασμένο Ιανουάριο, στην Κέρκυρα. 

Το συγκριμένο Φοινικόπετρο, βρέθηκε σ’ αυτή τη θέση, 
διότι κάποιος στην Κέρκυρα, το έβαλε στο σημάδι του και 
το πυροβόλησε. Το Φλαμίγκο είναι πολύ πιθανό να μην 
πετάξει ποτέ ξανά.

Ανάπτυξη, ανάπτυξη, 
ανάπτυξη…

Οι εγχώριοι τροικανοί διαχειρίζονται 
την εξουσία και τις τύχες της χώρας και 
μιλούν για αναμενόμενη ανάπτυξη από 
επενδυτικές δυνάμεις του εξωτερικού, με 
το αζημίωτο βέβαια (εξευτελιστικές πτώ-
σεις τιμών, προσφοράς εργασίας, ακινή-
των και αγαθών για τους αγοραστές κλπ)

Σήμερα το τρίπτυχο ανάπτυξη, ανά-
πτυξη, ανάπτυξη, μορφοποιείται στην 
αρνητική του ανθρώπινη διάσταση (βλ. 
αύξηση ανεργίας, μετανάστευσης, αύξηση αυτοκτονιών μαζί με 
τις απόπειρες, αύξηση στυγνών εγκλημάτων, χιλιάδες οικογέ-
νειες στα όρια της φτώχειας, έξαρση πορνείας και ναρκωτικών, 
εξευτελισμός των αγαθών εργασίας, υγείας, φαρμακευτικής πε-
ρίθαλψης, παιδείας, κοινωνική εξαθλίωση λόγω έλλειψης οικο-
γενειακών εισοδημάτων, κ.α)

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση των συνεταίρων, ζει με το Κινέζι-
κο όνειρο ή άλλως Success Story κάνοντας όμως τον «Κινέζο», 
στα προβλήματα εξαθλίωσης και επιβίωσης  των Ελλήνων. Προ-
σκαλεί τους Κινέζους επενδυτές, να επενδύσουν σε μια χώρα 
που εξάγει το υγιές παραγωγικό δυναμικό της χώρας με την 
μορφή της μετανάστευσης, αποτυγχάνοντας έτσι –διαχρονικώς- 
να διαχειρισθεί την Ελληνική προσφορά γης, εργασίας και πνεύ-
ματος με την εκάστοτε πολιτική διαχρονική στρεβλή κομματική 
συμπεριφορά, σε επίπεδο εθνικό-περιφερειακό και τοπικό.

Στις 28-29 Μαΐου, διεξήχθη στην Αθήνα, το 2ο Posidonia 
Sea Tourism Forum, με έμφαση στον τομέα της κρουαζιέρας, 
yachting και επιβατηγού ναυτιλίας. Τα Ποσειδώνια, εδώ και 40 
χρόνια έχουν καθιερωθεί ως ένα από τα σημαντικότερα γεγο-
νότα του παγκοσμίου ημερολογίου της ναυτιλίας. Καθορίζουν, 
προσανατολίζουν και δραστηριοποιούν την ανάπτυξη της ναυ-
τιλιακής βιομηχανίας (μορφές τουρισμού, λιμενική υποδομή, 
ακτοπλοΐα, κρουαζιερόπλοια, Yachting, βελτιστοποίηση τοπικών 
υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων, προσέλκυση νέων 
επενδυτών κ.α). Το παραπάνω Forum δίνει την ευκαιρία στους 
συμμετέχοντες και εκθέτες να προωθήσουν αιτήματα, να προ-
σαρμοσθούν και να ενημερωθούν για:

την αναγκαιότητα της μείωσης του ΦΠA, την υγιή ανάπτυξη 
ακτοπλοϊκού ανταγωνισμού επιβατηγού ναυτιλίας (άρα μείω-
ση και των τιμών εισιτηρίων), τα νέα πρότυπα ανάπτυξης των 
επενδύσεων, τις νέες περιβαλλοντικές απαιτήσεις στο μέλλον 
της ναυτιλίας, τις επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις λιμανιών και δη-
μιουργίας μαρίνων με επαρκείς θέσεις ελλιμενισμού, τη διερεύ-
νηση νέων αγορών, θαλασσίων προορισμών, γραμμές κρου-
αζιέρας, την τάση για επιστροφή σε εθνικά σήματα και ειδικά 
προϊόντα τοπικού ενδιαφέροντος, την προώθηση και δικτύωση 
δραστηριότητας δρομολογίων στην περιοχή των Κυκλάδων και 
του νησιού μας, φυσικά, το οποίο αποτελεί γεωγραφικό συγκρι-
τικό πλεονέκτημα.

Μεταξύ των ομιλητών ήταν: Κ. Μουσουρούλης, Υπ. Ναυτιλίας, 
Ολ. Κεφαλογιάννη, Υπ. Τουρισμού, Γ. Ανωμερίτης, Πρόεδρος του 
Ο.Λ.Π., ο γνωστός μας Μ. Σακκέλης, Πρόεδρος Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων Passenger Shipping, κ.α Από τους εκθέτες ήταν με-
ταξύ άλλων: το Δημοτικό Harbor Treasury της Νότιας Δωδεκα-
νήσου (Ρόδος), το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κω, Δήμος Πάτμου, 
το Επιμελητήριο Ηλείας κ.α. Αντιλαμβάνεστε ότι, δεν συμμετείχε 
ούτε ένας φορέας από το Νομό Κυκλάδων (π.χ Επιμελητήριο 
Κυκλάδων), πόσο μάλλον από το νησί μας (π.χ. Λιμενικό Ταμείο, 
Δήμος) που αποτελεί «φιλέτο», (όχι όμως της κρουαζιεροπλοΐ-
ας!) στη γραμμή της Κυκλαδικής μονοπωλιακής ακτοπλοΐας με 
υψηλό κόστος ταξιδίου ανά επιβάτη (οικονομικής ή αριθμημένης 
θέσης). 

Θεωρώ και πιστεύω, ότι επιβάλλεται να ξεφύγουμε από τα 
στεγανά της εσωστρέφεια μας και της εποχικότητας, να 
προγραμματίζουμε το παρόν, να προβλέπουμε και να σχε-
διάζουμε διαχρονικά το μέλλον σε μια μετριοπαθή λογι-
κή των Πόλεων-Κρατών. Να δημιουργηθεί η δυνατότητα να 
αναπτύξουμε ένα ποιοτικά ανταγωνιστικό νησί σε περιφερειακό, 
εθνικό και γιατί όχι και σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τέλος, να μην αφηνόμαστε στην τύχη και την ψυχική δι-
άθεση αυτών που μας κυβερνούν. Ειδικά σήμερα που είναι 
ελεγχόμενοι, εξαρτημένοι και μαριονέτες ξένων συμφερόντων.

ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ
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«Άγονη Γραμμή» 
στην Αντίπαρο

Παρουσίαση βασικών αρχών πρώτων 
βοηθειών πραγματοποιήθηκε το Σάββα-
το 18 Μαΐου, από το Δήμου Αντιπάρου και 
την Κοινωφελή Επιχείρηση, στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Άγονη Γραμμή», στο οποίο 
για τρίτη συνεχή χρονιά συμμετείχε ο Δήμος 
Αντιπάρου.

Η παρουσίαση έγινε από το Σώμα Εθελο-
ντών Διασωστών και Ναυαγοσωστών  του 
Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και διήρκεσε 
τρείς ώρες. Περιελάμβανε τεχνικές που είναι απαραίτητες να γνωρίζουμε σχετικά με 
τις πρώτες ενέργειες που πρέπει να κάνουμε τα πρώτα λεπτά, που συχνά είναι και τα 
πιο καθοριστικά, προκειμένου να διατηρήσουμε τη ζωή ή να προλάβουμε την επιδεί-
νωση μιας κατάστασης. 

Η παρουσίαση περιελάμβανε:
- Πρώτες βοήθειες στον τόπο του συμβάντος
- Τρόπους κλήσης σε βοήθεια
- Τρόπους αντιμετώπισης ατυχημάτων (πχ τραύμα, αιμορραγία, έγκαυμα, κάταγμα)
- Απαραίτητο εξοπλισμό του φαρμακείου μας.
Όλοι οι παρευρισκόμενοι δήλωσαν ότι ήταν μια πραγματικά χρήσιμη ενημέρωση, 

απαραίτητη για όλους και ζήτησαν να επαναληφθεί το πρόγραμμα με μεγαλύτερη δι-
άρκεια. 

Τέλος, παρουσιάστηκαν και τα εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρ-
κεια του χειμώνα, στο πρόγραμμα «Άγονη Γραμμή» και ήταν:

- Kung Fu για παιδιά Δημοτικού – Γυμνασίου – Λυκείου.
- Μοντέρνου χορού για ενήλικες. Οι εκδηλώσεις ολοκληρώθηκαν με τη συναυλία 

από το κουαρτέτο εγχόρδων της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών.

25 Μαΐου 2014 
οι δημοτικές εκλογές

Στη διεξαγωγή των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών στην ώρα τους κα-
τέληξαν σύμφωνα με πληροφορίες οι ηγεσίες των δύο εκ των τριών κομμάτων της 
κυβέρνησης. 

ΝΔ και ΔΗΜΑΡ πείσθηκαν ότι η παράταση της θητείας των αιρετών θα είχε τελικώς 
περισσότερα μειονεκτήματα παρά πλεονεκτήματα, και αποφάσισαν να διεξαχθούν 
στις 25 Μαΐου 2014 ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές, όπως είχε προβλεφθεί. 

Σύμφωνα με όσα διέρρευσαν η απόφαση για παράταση των εκλογών θα δημιουρ-
γούσε κλίμα ηττοπάθειας, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν έτοιμος να «σηκώσει» το θέμα, κα-
τηγορώντας τους ότι φοβούνται εκλογική αναμέτρηση. Ακόμα, οι δύο κυβερνητικοί 
εταίροι πιστεύουν ότι με την ταυτόχρονη διεξαγωγή αυτοδιοικητικών εκλογών και 
ευρωεκλογών, η δυσαρέσκεια των πολιτών θα εκφραστεί κυρίως στην κάλπη για 
την ευρωβουλή. Να σημειωθεί ότι το τελευταίο διάστημα είχαν ακουστεί ανεπισήμως 
δύο προτάσεις. Η μία για εκλογές τον Νοέμβριο του 2015 και η άλλη για διεξαγωγή 
των εκλογών το Νοέμβριο του 2014.

Βοήθεια σε 
συμπολίτες μας

Το Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Προστασίας, 
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης» Δήμου Πάρου 
και το «Τοπικό Δίκτυο Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης», πρόκειται να βοηθήσουν άπορες 
οικογένειες, καθώς το ΝΠΔΔ επιλέγει ως 
ένας εκ των φορέων διαχείρισης προγράμ-
ματος για την Πάρο.

Γι’ αυτό το λόγο παρακαλούνται οι εν-
διαφερόμενοι μέχρι 31/5/2013 να υπο-
βάλλουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
στα Κ.Ε.Π. Παροικιάς-Νάουσας, εκτός των 
τριτέκνων οικογενειών οι οποίες θα υπο-
βάλλουν αίτηση μέσω του συλλόγου τριτέ-
κνων και στο σύλλογο γυναικών «Αρηίς».

Δικαιούχοι:
Δικαιούχοι ορίζονται αποκλειστικά άπο-

ροι που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Ως άποροι, θεωρούνται τα άτομα και οι 

οικογένειες, που πληρούν τα κριτήρια επι-
λεξιμότητας.

Ως εισόδημα, νοείται το φορολογούμε-
νο πραγματικό ή τεκμαρτό και το απαλλασ-
σόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο.

Ως μέλη της οικογένειας, θεωρούνται 
ο σύζυγος και η σύζυγος και τα προστατευ-
όμενα τέκνα αυτών όπως αυτά ορίζονται 
στο άρθρο 7 του κώδικα φορολογίας εισο-
δήματος (Ν. 2238/94 ΦΕΚ Α’ 151).

Ήτοι πρόσωπα που:
1. Θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολο-

γούμενο.
α. Ο ή η σύζυγος που δεν έχει φορολο-

γούμενο εισόδημα
β. Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
γ. Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν 

έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της 
ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρι-
σμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού 
ή εξωτερικού, καθώς και εκείνα τα οποία 
παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά Ιν-
στιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης στο 
εσωτερικό

Ειδικά για τα τέκνα αυτά, καθώς και για 
τα τέκνα που σπουδάζουν το χρονικό δι-
άστημα κατά το οποίο θεωρούνται προ-
στατευμένα μέλη παρατείνεται μέχρι και 
δύο έτη, εφόσον κατά τα έτη αυτά είναι 
εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του 
Ο.Α.Ε.Δ.».

δ. Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγο-
νται στην προηγούμενη περίπτωση, εφό-
σον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

ε. Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμέ-
να ή τελούν σε κατάσταση χηρείας εφόσον 
παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω.

στ. Ο ανιόντες και των δύο συζύγων.
ζ. Οι αδελφοί και οι αδελφές και των δύο 

συζύγων που είναι άγαμοι ή διαζευγμένοι 
ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον 
παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω, 
από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική 
αναπηρία.

η. Οι ανήλικοι ορφανοί από πατέρα και 
μητέρα, συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό 
οποιουδήποτε από τους συζύγους.

2. Τα πρόσωπα τα οποία αναφέρονται 
στις περιπτώσεις β έως η, της προηγούμε-
νης παραγράφου, θεωρείται ότι βαρύνουν 
το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με 
αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και 
απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερ-
βαίνει το ποσό των 2.900 ευρώ ή το ποσό 
των 6.000 ευρώ αν αυτά παρουσιάζουν 
αναπηρία 67% και πάνω.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του 
πρώτου εδαφίου αυτής της παραγράφου 
στο όριο εισοδήματος δε λαμβάνονται υπό-
ψη τα εισοδήματα που αποκτώνται από το 
δικαιούχο:

α) Το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοί-

κηση γενικά ή από την παραχώρηση της 
χρήσης ακινήτου χωρίς αντάλλαγμα σε 
πρόσωπα που είναι συγγενείς μέχρι δεύτε-
ρο βαθμό εξ αίματος.

«….. Η περ. α της παρ. 2 αντικαταστάθηκε 
ως άνω με την παρ. 8 άρθρο 2 Ν.3091/2002 
ΦΕΚ Α 330/24-12-2002.»

β) Τα εισοδήματα των ανηλίκων τέκνων, 
που κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 προ-
στίθενται στο συνολικό εισόδημα του γο-
νέα.

γ) Έσοδα από διατροφή που καταβάλλε-
ται στο ανήλικο με δικαστική απόφαση ή 
ύστερα από συμφωνία που καταρτίστηκε 
με δικαστικό έγγραφο. Δε θεωρείται ότι 
βαρύνει το φορολογούμενο αν ο ανήλικος 
αποκτά εισόδημα από εμπορικές ή γεωργι-
κές επιχειρήσεις ή αμοιβές από την άσκηση 
ελευθέριου επαγγέλματος ανεξάρτητα από 
το ποσό του εισοδήματος, εκτός αν το σχε-
τικό δικαίωμα περιήλθε στον ανήλικο από 
κληρονομία. 

δ) Το εξωιδρυματικό επίδομα της περί-
πτωσης ε της παραγράφου 5 του άρθρου 6 
του ΦΕΚ  και τα προνοιακά επιδόματα που 
χορηγούνται σε άτομα με διάφορες αναπη-
ρίες.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Ενιαία Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του 

τελικού δικαιούχου για τη συμμετοχή του 
στο πρόγραμμα (υπάρχει το έντυπο στα 
Κ.Ε.Π. και στον Σύλλογο Γυναικών Πάρου 
ΑΡΗΙΣ).

2. Φωτοτυπίες ταυτοτήτων ή διαβατηρί-
ων ή άλλου νόμιμου εγγράφου ταυτοποίη-
σης του τελικού δικαιούχου και συζύγου, 
επικυρωμένες.

3. Θεωρημένο αντίγραφο εκκαθαριστι-
κού σημειώματος φόρου εισοδήματος. 
Επίσης στην περίπτωση που ο δικαιούχος 
δεν υποχρεούται στην υποβολή φορολογι-
κής δήλωσης, απαιτείται υπεύθυνη δήλω-
ση του Ν. 1599/1986, θεωρημένη από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή βεβαίωση απορίας από 
δημόσια αρχή.

4. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενεια-
κής κατάστασης.

5. Πρόσφατη βεβαίωση σπουδών εφό-
σον έχουν τέκνο άνω των 18 ετών έως 25 
και σπουδάζει.

6. Βεβαίωση από την μονάδα του (ους) 
αν έχουν τέκνο (α) που υπηρετεί την θητεία 
του (ους) και είναι κάτω των 25 ετών.

7. Έγγραφα σε ισχύ από Κρατικούς Φο-
ρείς Υγείας και αρμόδιες επιτροπές που 
να πιστοποιούν ότι έχει αναπηρία 67% και 
άνω.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΕΛΙ-
ΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ (ΜΕΛΩΝ)

Διαμορφώνεται με βάση τα οικονομικά 
και κοινωνικά στοιχεία και είναι:

Για το άπορο άτομο, το ατομικό εισόδη-
μα μέχρι και 7.200 ευρώ.

2. Για την άπορη οικογένεια, το οικογε-
νειακό εισόδημα, ως ακολούθως:

Ι. Για οικογένεια με 2 μέλη (αιτών/ούσα 
και ο/η σύζυγος ή αιτών/ούσα και ένα 
προστατευμένο μέλος): μέχρι και 10.700 
ευρώ.

ΙΙ. Για οικογένεια με 3 μέλη (αιτών/ούσα 
και ο/η σύζυγος μ’ ένα προστατευμένο μέ-
λος ή αιτώ/ούσα και δύο προστατευμένα 
μέλη): μέχρι και 11.520 ευρώ.

ΙΙΙ. Για οικογένεια με 4 μέλη (αιτών/ούσα 
και ο/η σύζυγος με δύο προστατευμένα 
μέλη ή αιτών/ούσα και τρία προστατευμέ-
να μέλη): μέχρι 17.280 ευρώ.

3. Στην περίπτωση άπορου ατόμου, 
που έχει αναπηρία 67% και άνω, το ει-
σοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται κατά 
3.600 ευρώ. Σε περίπτωση άπορης οι-
κογένειας, με ένα ή και περισσότερα μέλη, 
που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω, 
εισοδηματικό κριτήριο προσαυξάνεται 
άπαξ κατά το ίδιο ποσό.

Αγώνας Υγείας 
στην Αντίπαρο

Το Σάββατο 25 Μαΐου, ολοκληρώθηκε ο 2ος αγώνας δρόμου υγείας Αντιπάρου 
24,4 χλμ. που διοργανώθηκε από τον πολιτιστικό σύλλογο «Αντίπαρος εν πλω», με τη 
συμμετοχή 77 δρομέων. 

Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε περιπατητική διαδρομή 12 χλμ. με τη συμμετοχή 
75 περιπατητών και fun race 2 χλμ. με τη συμμετοχή 70 παιδιών. Οι εκδηλώσεις για 
τον αγώνα ολοκληρώθηκαν την Κυ-
ριακή 26/5 με επίσκεψη στο σπή-
λαιο της Αντιπάρου.

Από τον πολιτιστικό σύλλογο 
«Αντίπαρος Εν Πλω» σε σχετικό δελ-
τίο τύπου γράφεται: «Ευχαριστούμε 
θερμά τους χορηγούς και τους εθε-
λοντές για την καθοριστική συμβολή 
τους στην επιτυχία της διοργάνωσης. 
Ευχαριστούμε όλους τους αθλητές, 
ιδιαίτερα αυτούς που ήρθαν από το 
εξωτερικό  και τους επισκέπτες που 
μας τίμησαν με την παρουσία τους 
και έκαναν αυτό το διήμερο ξεχωρι-
στό για όλους μας».
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Τα «Δελφινάκια»
Ο παιδικός σταθμός Τ/Κ Αρχιλόχου, «τα Δελφινάκια», 

στις 25/5, στο πλαίσιο  της παγκόσμιας ημέρας μουσεί-
ων και πολιτιστικής ανάπτυξης, διοργάνωσε εκπαιδευ-
τική εκδρομή με συνοδεία γονέων στο Αρχαιολογικό 
Μουσείο Παροικιάς, στην Εκατονταπυλιανή και στην 
έκθεση του κ. Κοτσανά «οι σημαντικότερες εφευρέσεις 
των Αρχαίων Ελλήνων». 

Τα παιδιά και οι γονείς ξεναγήθηκαν στους χώρους 
αποκτώντας έτσι ουσιαστική σχέση με την πολιτιστι-
κή μας κληρονομιά. Σε ανακοίνωση του ο παιδικός 
σταθμός τονίζει: «Αισθανόμαστε  την ανάγκη να ευχα-
ριστήσουμε τους εργαζομένους στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο και να συγχαρούμε την ΚΔΕΠΑΠ για την πρωτο-
βουλία της να φιλοξενήσει στο μικρό μας νησί την τόσο 
αξιόλογη έκθεση του κ. Κοτσανά. Τα παιδιά και οι γονείς 
έζησαν μια μοναδική εμπειρία η οποία θα τους μείνει 
αξέχαστη».

Πανηγύρι Ζ.Πηγής
Με λαμπρότητα πραγματοποιήθηκε και φέτος ο εορ-

τασμός του Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής, Άσπρου Χωριού. 
Την παραμονή τελέστηκε ο πανηγυρικός εσπερινός, 

ενώ ανήμερα της εορτής μετά την πανηγυρική Θεία Λει-
τουργία στην οποία ιερούργησε ο Επίσκοπος Ελαίας κ. 
Θεοδώρητος, και την λιτάνευση της ιερής εικόνας, στή-
θηκε το καθιερωμένο πανηγύρι με φαγητά, εδέσματα 
και ποτά, τα οποία επιμελήθηκε ο πολιτιστικός σύλλο-
γος «Ατλαντίς».

Τα παιδιά της χορευτικής ομάδας του Άσπρου Χω-
ριού, χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς. Ακολούθησε 
γλέντι μέχρι το απόγευμα με «ζωντανή μουσική». Τέ-
λος, ο σύλλογος δημοσιοποίησε τις ευχαριστίες του 
σε όλους όσοι τίμησαν τις εορταστικές εκδηλώσεις και 
όλους όσοι βοήθησαν στο στήσιμο του πανηγυριού.
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Τα «έργα», τα 
«συγχαρητήρια»

Πριν δυο χρόνια ως σύλλογος ερασιτεχνών, εγώ, 
ο Μοστράτος Βαγγέλης, ο κ. Νομικός και νομίζω ο κ. 
Τάκης Σαρρής, πήγαμε για ενημέρωση (και να προσφέ-
ρουμε την βοήθεια μας φυσικά) στο Λιμενικό Ταμείο και 
πράγματι ο άνθρωπος ανταποκρίθηκε στο να μας εξυ-
πηρετήσει.

Υπήρχαν αναρτημένες μακέτες για τις πλωτές προ-
βλήτες, για έργα ώριμα όπως μας είπε και ένα σωρό 
άλλα ωραία πράγματα και έτσι φύγαμε ευχαριστημένοι 
που επιτέλους θα γίνει κάτι στην Παροικιά. 

Τώρα που πάμε για εκλογές τα σκέφτηκαν όλα 
αυτά; Το μόνο που έγινε από τότε είναι να μπουν φώτα 
στο λιμανάκι που δένουν τα κότερα (που από τα Χρι-
στούγεννα και έπειτα δεν ανάβουν όλα) διότι υποτίθεται 
ότι δεν φτάνουν οι ασφάλειες. Και πώς ανάβουν λοιπόν 
γι’ αυτούς που έχουν τις κάρτες; Πως παίρνουν ρεύμα 
και νερό, ενώ εμείς τόσους μήνες δεν έχουμε; Ποιος 
κάνει κουμάντο τελικά; Και για τι δεν μπορούν να έχουν 
και τα υπόλοιπα; Ξήλωσαν το χώρο που φύλαγαν τις 
βαλίτσες οι ταξιδιώτες και τον χώρο που έβρισκαν στέ-
γη οι καβοδέτες από το κρύο και τη ζέστη για να βά-
λουν πινακίδα στη κεντρική προβλήτα ώστε να γνωρίζει 
ο κόσμος ποιος έφτιαξε αυτά τα σπουδαία έργα! Βέβαια 
τα γράφω αυτά ξέροντας τόσα χρόνια πως δεν νοιάζε-
ται, δεν ακούει και δεν βλέπει κανείς. 

Σας επισυνάπτω λοιπόν δυο φωτογραφίες από την 
γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης, δίνοντας «συγχαρητή-
ρια» στους τοπικούς συμβούλους της Παροικιάς πρώ-
τον, και δεύτερο στον Δήμο, για τη μεγάλη προσπάθεια 
που κάνουν στην ανάπτυξη του τουρισμού! (ο καπετά-
νιος δε του κρουαζιερόπλοιου δεινοπαθεί να αγκυρο-
βολήσει ανάμεσα στα φορτηγά πλοία).

Τέλος, τι να σχολιάσει κανείς για την εποχή που διά-
λεξαν να ξεκινήσουν τα έργα σε Παροικιά και Νάουσα, 
για το αναμενόμενο αλαλούμ που γίνετε με το κυκλο-
φοριακό. Για να αποφύγουν τις κατσάδες του κόσμου 
και των καταστηματαρχών της περιοχής που πλήττονται 
από αυτή την κατάσταση, μας λένε ότι το έργο είναι της 
Περιφέρειας και ήταν προγραμματισμένο, λες και μπο-
ρούμε να πιστέψουμε πως ο Δήμος δεν γνώριζε  και δεν 
έχει  μερίδιο ευθύνης για την εποχή που συμφώνησαν 
να ξεκινήσουν τα έργα; Να τους χαιρόμαστε!

Ευχαριστώ για την φιλοξενία,
Χρήστος Μπατσούρης.

Πολιτιστικές 
εκδηλώσεις 

- Ο ενοριακός ιερός ναός Αγίου Παντελεήμο-
νος Κώστου, πραγματοποιεί εκδήλωση μνήμης για την 
Άλωση της Πόλης (29 Μαΐου 1453), με ομιλία και «ζω-
ντανή» μουσική από το μουσικοχορευτικό Συγκρότημα 
Νάουσας, την Κυριακή 2 Ιουνίου, στις 8 το βράδυ, στην 
πλατεία του Κώστου. 

- Η χορωδία του συλλόγου γυναικών Νάουσας, 
θα παρουσιάσει αφιέρωμα στις μελωδίες και τα τραγού-
δια του Μάνου Λοΐζου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιη-
θεί την Κυριακή 2 Ιουνίου στις 8 το βράδυ, στον αύλειο 
χώρο του Δημοτικού Χώρου Τέχνης Αγίου Αθανασίου, 
στη Νάουσα. Η είσοδος είναι ελεύθερη. 

- Η καλλιτεχνική ομάδα «Κοπέρνικος», θα πα-
ρουσιάσει την εκπαιδευτική μουσικοθεατρική παρά-
σταση «ο κύριος ΚΙΧ και το μυστικό κουτί των ήχων». 
Πρόκειται για μια ευρηματική παράσταση που μαθαίνει 
τα παιδιά να αναγνωρίζουν τα μουσικά ηχοχρώματα, 
ωθώντας τα να πλάσουν με τη φαντασία τους την εικό-
να που κρύβεται πίσω από κάθε ήχο. Οι παραστάσεις θα 
δοθούν στο «Paros Rock», στο ποτάμι της Παροικιάς, 
το Σάββατο 1 Ιουνίου και θα ξεκινήσουν στις 6 το από-
γευμα και στις 8 το βράδυ. Η διάρκεια της παράστασης 
είναι μία ώρα και η είσοδος θα κοστίζει 5 ευρώ, ενώ 
θα υπάρχει ειδική τιμή για τρίτεκνους. Η διοργάνωση 
πραγματοποιείται από το σύλλογο γυναικών «Αρηίς» 
και το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων Παιδικού Σταθ-
μού Παροικιάς.

Ευχαριστίες 
ΕΠΑΨΥ, 
σε Δήμο Πάρου

Μέσω της κ. Στέλλας Παντελίδου, επιστημονικής 
υπεύθυνης Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας ΒΑ και 
Δ Κυκλάδων, η ΕΠΑΨΥ δημοσιοποίησε την παρακάτω 
ανακοίνωση:

«Το ΔΣ της ΕΠΑΨΥ και τα στελέχη της Κινητής Μονά-
δας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ ευχαριστούν 
θερμά το Δήμο Πάρου για την έμπρακτη υποστήριξη 
στο έργο της υπηρεσίας, με τη συνέχιση της χορηγίας 
για κάλυψη των δαπανών διαμονής και μετακίνησης των 
ειδικών ψυχικής υγείας του Κλιμακίου Πάρου. 

Η οικονομική ενίσχυση της Κινητής Μονάδας είναι 
αναγκαία για τη συνέχιση του σημαντικού έργου που 
επιτελεί τα τελευταία 9 χρόνια στην Πάρο, καθώς οι πε-
ρικοπές στη χρηματοδότηση (που φτάνουν στο ύψος του 
60% τα τελευταία 3 χρόνια) έχουν προκαλέσει σοβαρή 
δυσλειτουργία. Λόγω της μείωσης στη χρηματοδότη-
ση, στα υπόλοιπα νησιά που καλύπτει η Κινητή Μονάδα 
υπάρχουν πλέον σημαντικές ελλείψεις σε προσωπικό. 
Στην Πάρο, δεν έχουν υπάρξει αλλαγές στη σύνθεση 
του προσωπικού που εργάζεται στο νησί τα τελευταία  
χρόνια, καθώς με τη σημαντική υποστήριξη του Δήμου, 
υπάρχει όσο το δυνατό πιο σταθερή και συνεπής παρου-
σία στο νησί. 

Παρά τις δυσκολίες που σχετίζονται με τις οικονομι-
κές και κοινωνικές συνθήκες, επιτελείται ένα σημαντικό 
έργο από την Κινητή Μονάδα στην Πάρο, ενώ υπάρχει 
συνεχής προσπάθεια από τα στελέχη της υπηρεσίας για 
ανταπόκριση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στα αιτήμα-
τα των κατοίκων».

Εκλογές ΟΝΝΕΔ
Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή 26/5 οι 

εσωκομματικές εκλογές της ΟΝΝΕΔ, για την ανάδειξη 
νέου προέδρου του κόμματος.

Υποψήφιος για τη θέση του προέδρου ήταν ο κ. Σάκης 
Ιωαννίδης, που θα είναι νέος πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, και 
θα αντικαταστήσει τον κ. Ανδρέα Παπαμιμίκο.

Στις Κυκλάδες, λειτούργησαν έξι εκλογικά κέντρα για 
τις εκλογές της ΟΝΝΕΔ (Σύρος, Μύκονος, Τήνος, Νά-

ξος, Σαντορίνη και Πάρος). 
Συνολικά ψήφισαν 209 νεολαίοι και υπέρ του κ. Ιωαν-

νίδη βρέθηκαν 209 ψηφοδέλτια, ενώ δύο ήταν λευκά. 
Στην Πάρο (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) ψήφισαν 
27 άτομα και βρέθηκαν στην κάλπη 27 έγκυρα ψηφο-
δέλτια υπέρ του κ. Ιωαννίδη.

Τέλος, μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, ο 
πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ Κυκλάδων, Φίλιππος Φόρτωμας, 
έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τα 
209 μέλη της ΟΝΝΕΔ σε όλο το νομό  που τίμησαν με 
την ψήφο τους την οργάνωση μας. Με τη συμμετοχή 

29.194 νέων σε όλη τη χώρα ολοκληρώθηκε με απόλυ-
τη επιτυχία η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη του 
νέου προέδρου της ΟΝΝΕΔ.

Θέλω να συγχαρώ το νέο πρόεδρο της οργάνωσης 
Σάκη Ιωαννίδη και να του ευχηθώ καλή επιτυχία στο δύ-
σκολο έργο του. Σήμερα ή γενιά μας εξέλεξε πρόεδρο 
της ΟΝΝΕΔ ένα πραγματικά άξιο συνοδοιπόρο. Είμαι 
σίγουρος ότι θα καταφέρει να πάει την οργάνωση ένα 
βήμα μπροστά και να αφήσει το δικό του στίγμα. Ένα εί-
ναι σίγουρο, o Ανδρέας Παπαμιμίκος αξίζει ένα μεγάλο 
μπράβο γιατί αποτέλεσε για όλους εμάς την έμπνευση 
για να διεκδικήσουμε ακόμα περισσότερα».
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Πανκυκλαδική 
εμπορική έκθεση

Σε μια δύσκολη χρονιά, όπως η φετινή για τη χώρα 
μας και τον επιχειρηματικό κόσμο, ο Εμποροεπαγγελ-
ματικός Σύλλογος Πάρου-Αντιπάρου, κόντρα στις αντι-
ξοότητες και το αρνητικό κλίμα της εποχής, αποφάσισε 
με μια πρωτοπόρα κίνηση, να στηρίξει έμπρακτα  τα 
μέλη του και να δώσει ώθηση και ελπίδα στις επιχειρή-
σεις του Νομού, διοργανώνοντας, την «1η Πανκυκλαδι-
κή εμπορική έκθεση φεστιβάλ Πάρου».

Η διοργάνωση σύμφωνα με τους εμπόρους, θα είναι 
υψηλού επιπέδου και θα τονώσει σημαντικά στις σχέσεις 
των εμπόρων με το ευρύ κοινό. Ακόμα, η διοργάνωση 
είναι υπό την αιγίδα του Επιμελητηρίου Κυκλάδων και 
της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου.

Σε ανακοίνωση του εμπορικού συλλόγου Πάρου-
Αντιπάρου τονίζονται τα εξής:

«Πιστεύουμε ότι η καταξίωση και η αναβάθμιση μιας 
περιοχής, δημιουργείται από τον αριθμό και την ποιότη-
τα των σημαντικών γεγονότων που συντελούνται, επα-
ναλαμβάνονται και τελικά θεσμοθετούνται σε αυτήν.

Προβάλλοντας τα τοπικά προϊόντα, την κατοικία και 
τις νέες ενεργειακές λύσεις, πιστεύουμε ότι επιλέξαμε 
τους τομείς αιχμής της οικονομικής δραστηριότητας του 
τόπου μας. Είμαστε βέβαιοι λοιπόν, ότι ένα τέτοιο γε-
γονός θα αποτελέσει η διοργάνωση αυτή που θα λάβει 
χώρα στο νησί μας, 26 Ιουνίου ημέρα Τετάρτη μέχρι 
Δευτέρα 1η Ιούλιου και θα την χαρακτηρίζει το υψηλό 
επίπεδο οργάνωσης και η ποιότητα παροχής υπηρεσιών 
και εκθεμάτων προς τους συμμετέχοντες αλλά και τους 
επισκέπτες.

Οι στόχοι της Έκθεσης είναι:
1. Η ανάδειξη και την προβολή της οικονομικής δρα-

στηριότητας
2. Η σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των νησιών μας 

που είναι τόσο κοντά άλλα κι τόσο μακριά
3. Η τόνωση της αγοράς από τις εμπορικές συμφωνίες
4. Η γνωριμία με νέα προϊόντα των επιχειρήσεων
 5.Η αύξηση της τουριστικής κίνησης από την προ-

σέλευση και διακίνηση εμπορικών αντιπροσώπων και 
επισκεπτών

6. Η στήριξη του επιχειρείν που αποτελεί μοχλό για την 
εξωστρέφεια των επιχειρήσεων

7. Η ανάπτυξη της ιδέας της επιχειρηματικότητας».
Στη συνέχεια της ανακοίνωσης τονίζονται ακόμα και 

τα παρακάτω:
«Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ανεξάρτητα από ποια προϊόντα ή υπηρεσίες προσφέρει 

μία επιχείρηση, η επιτυχία της εξαρτάται από τον τρόπο 
επικοινωνίας που επιλέγει για την προώθησή τους και 
την ποιότητα της επικοινωνίας της με την αγορά-στόχο.

Στο χώρο λοιπόν της επιχειρηματικής επικοινωνίας, η 
παρουσία σε μια έκθεση όπως η  Πανκυκλαδική Εμπο-
ρική Έκθεση, κατέχει αδιαφιλονίκητα την πρώτη θέση 
στην πρόσωπο με πρόσωπο επαφή, καθώς εγγυάται την 
τροφοδότηση και ανατροφοδότηση των εμπλεκομένων 
εκθετών και επισκεπτών με φρέσκιες ιδέες και νέες 
πρακτικές. Στο δρόμο προς την επιτυχία, η έκθεση μας, 
θα εμπλουτιστεί με πολλές παράλληλες εκδηλώσεις που 
θα λαμβάνουν χώρα, καθ’ όλη τη διάρκεια της στον ειδι-
κά διαμορφωμένο συνεδριακό χώρο.

Σε αυτό το μεγάλο εμπορικό και όχι μόνο γεγονός ας 
ενώσουμε τις δυνάμεις μας και ας βγούμε μπροστά, στο 
δρόμο που οδηγεί στην τόνωση και ενίσχυση της εξω-
στρέφειας και της ανταγωνιστικότητας  των τοπικών 
επιχειρήσεων, στην αξιοποίηση των δυνατοτήτων της 
επιχειρηματικότητας του τόπου μας για να γίνει η κρίση 
μια νέα αρχή για όλους. Ας δηλώσουμε λοιπόν όλοι το 
παρόν».

Φωτιά 
τα μεσάνυχτα της 
Τρίτης στην Πάρο

Οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στο νησί μας το 
βράδυ της Τρίτης 28 Μαΐου (το Λιμεναρχείο Πάρου είχε 
βγάλει νωρίτερα δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινο-
μένων), είχαν ως αποτέλεσμα να «βοηθήσουν» με την 
έντασή τους πυρκαγιά που ξέσπασε στην ευρύτερη πε-
ριοχή του νέου αεροδρομίου.

Έως και την ώρα που έκλεισε η ύλη της εφημερίδας 
μας (Τετάρτη πρωί), δεν είχαν γίνει γνωστά τα αίτια της 
πυρκαγιάς.

Η φωτιά ξεκίνησε λίγο πριν τα μεσάνυχτα στην πε-
ριοχή «Ξηροπόταμος» και κατευθύνθηκε ανεξέλεγκτα 
προς Πούντα και Βουτάκο. Αν και οι πρώτες πληροφο-
ρίες είναι συγκεχυμένες φαίνεται πως το μεγαλύτερο 
κακό αποσοβήθηκε χάρη στο νέο αεροδρόμιο που έχει 
σκαφθεί σε ακτίνα πολλών χιλιομέτρων και λειτούργησε 
ουσιαστικά ως αντιπυρική ζώνη. Σημειώνουμε ακόμα, 
πως ο μεγαλύτερος κίνδυνος για να επεκταθεί η πυρ-
καγιά και σε οικήματα υπήρξε στα Γλυσίδια, όπου εκεί 
δόθηκε πραγματική μάχη με τη φωτιά. Από την πρώτη 
στιγμή στην πυρκαγιά έσπευσε ο δήμαρχος κ. Χρ. Βλα-
χογιάννης, μαζί και με άλλους αυτοδιοικητικούς παρά-
γοντες. Στη μάχη για την κατάσβεση έσπευσαν αμέσως 
οι πυροσβέστες του νησιού με τα οχήματά τους, η ΕΟΔ 
Κυκλάδων, Αστυνομία, βυτιοφόρα, σκαπτικά μηχα-
νήματα και εθελοντές. Επίσης, ήταν σε ετοιμότητα και 
ασθενοφόρα για κάθε ενδεχόμενο.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι λίγα λεπτά μετά το ξέσπασμα 
της πυρκαγιάς έφθασαν στην Πάρο και εθελοντές από 
την Αντίπαρο, με σκαπτικά μηχανήματα και υδροφό-
ρα. Επικεφαλής ήταν ο δήμαρχος του νησιού, κ. Γιάν-
νης Λεβεντάκης. Τελικά, η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγ-
χο περίπου στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης. Τέλος, 
πυρκαγιά είχαμε την Τρίτη το βράδυ και σε δύο άλλα 
σημεία της Παροικιάς και συγκεκριμένα στην περιοχή 
που βρίσκεται η ταβέρνα «Αποστόλης» και στην περιοχή 
του παλιού κινηματογράφου «ΡΕΞ». Περισσότερα για το 
θέμα στο επόμενο φύλλο της εφημερίδας μας. 
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Ομόφωνη καταδίκη 
για το κλείσιμο της ΚΔΕΠΑΠ

Με παρουσία όλων των εργαζομένων της ΚΔΕΠΑΠ πραγματοποιήθηκε την περα-
σμένη Παρασκευή 24 Μαΐου, το δημοτικό συμβούλιο του νησιού μας, στο οποίο με-
ταξύ άλλων συζητήθηκε και το θέμα: «Ενημέρωση από Κ.Δ.Ε.Π.Α. Πάρου σχετικά με 
την κατάργηση ή συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ. των Δήμων και λήψη απόφασης».

Το θέμα ήρθε στη δημοσιότητα στην Πάρο, ύστερα από το δημοσίευμα της εφημε-
ρίδας μας την Μ. Πέμπτη 2 Μαΐου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα υπάρχει λίστα των υπό κατάργηση ή συγχώνευση-
ενοποίηση φορέων του ευρύτερου Ελληνικού δημοσίου τομέα με στόχο την απόλυ-
ση των υπαλλήλων. Σ’ αυτή τη λίστα συμπεριλαμβάνεται και η ΚΔΕΠΑΠ. 

Η αντίδραση του κ. Βλαχογιάννη, ήταν άμεση μετά τα δημοσιεύματα σε Αθηναϊκό 
και τοπικό τύπο και σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με υπεύθυνους του Υπουρ-
γείου Εσωτερικών τον διαβεβαίωσαν ότι η συγκεκριμένη λίστα που έχει διαρρεύσει 
στον τύπο δεν είναι αληθή. Επίσης, σύμφωνα με την ΚΔΕΠΑΠ: «ο ίδιος ο δημοσιογρά-
φος που υπογράφει το άρθρο (στην Αθηναϊκή εφημερίδα) όταν ερωτήθηκε από πού 
είναι η πηγή πληροφόρησής του, ενημέρωσε ότι δεν είναι στοιχεία του Υπουργείου 
αλλά δικές του προσωπικές εκτιμήσεις».

Η δική μας πληροφόρηση
Η εφημερίδα μας ήρθε σε επικοινωνία με τους συντάκτες του αρχικού άρθρου. 

Οι συγκεκριμένοι συντάκτες είναι από τους πλέον ενημερωμένους και έγκυρους σε 
θέματα του ευρύτερου δημόσιου τομέα και τα τελευταία χρόνια κάθε πληροφόρηση 

που έχουν δώσει, κάθε άλλο παρά από «δικές τους προσωπικές εκτιμήσεις είναι», 
όπως είπαν σε αυτοδιοικητικούς παράγοντες του νησιού μας. 

Αυτή η τακτική (άρνησης πληροφόρησης σε πολιτικούς παράγοντες) είναι μία πε-
πατημένη δημοσιογραφική στρατηγική, καθώς κανείς επαγγελματίας δημοσιογράφος 
δεν επιθυμεί να πει τις «πηγές» του σε πολιτικά πρόσωπα. Ο δημοσιογράφος που έχει 
την πληροφόρηση τη γράφει απευθείας στο μέσο που εργάζεται και συνομιλεί για την 
πληροφόρηση -απευθείας και μόνο- με την «πηγή» του. Σημειώνουμε ακόμα, πως 
επειδή δεν υπάρχει καπνός χωρίς φωτιά, η συγκεκριμένη είδηση έχει προβλημα-
τίσει σε ανώτερα κλιμάκια αυτοδιοικητικούς παράγοντες της χώρας και ήδη έχουν 
βγει ψηφίσματα από τοπικές ενώσεις Δήμων. Η είδηση προφανώς, που έχει βάση, 
είναι ένα πρώτο τεστ για να δουν οι αρμόδιοι ποιες είναι οι αντιδράσεις στις τοπικές 
κοινωνίες. Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνούμε ότι οι εποπτευόμενοι φορείς των ΟΤΑ 
καταργούνται μόνο με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και οποιοσδήποτε άλλος 
τρόπος είναι αντισυνταγματικός. Πόσα και πόσα όμως πράγματα τα τελευταία τρία 
χρόνια δεν υποστήριζαν όλοι πως είναι αντισυνταγματικά και στη συνέχεια είδαμε ότι 
υλοποιήθηκαν…

Τι είπαν οι εργαζόμενοι
Εκ μέρους των εργαζομένων της ΚΔΕΠΑΠ –που είχαν κατακλύσει την αίθουσα του 

δημοτικού συμβουλίου στη συνεδρίαση της 2/5/2013- μίλησε ο κ. Δημ. Γεωργιάδης, 
που μεταξύ άλλων είπε:
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«Με απορία διαβάσαμε ότι η 
ΚΔΕΠΑΠ περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο που έχει καταρτίσει η 
κυβέρνηση με τα 252 νομικά πρό-
σωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) 
που θα βρεθούν στο στόχαστρο 
–όπως προανήγγειλε ο υπουρ-
γός διοικητικής μεταρρύθμισης 
κ. Αντ. Μανητάκης- καταργήσεων 
ή συγχωνεύσεων και θα αποτε-
λέσουν την πρώτη δεξαμενή για 
τις 15.000 απολύσεις που ζητά η 
τρόικα και που οι 2.000 θα γίνουν 
άμεσα. Η ΚΔΕΠΑΠ επί σειρά ετών 
δραστηριοποιείται στους τομείς 
του πολιτισμού, του αθλητισμού, 
αλλά και της παιδείας (με τους 
παιδικούς και βρεφονηπιακούς 
σταθμούς, την Δημοτική βιβλιο-
θήκη και την Σχολή Μουσικής), 
της υγείας και της περίθαλψης για τους ηλικιωμένους και αναξιοπαθούντες συμπολίτες 
μας (με τα προγράμματα «Βοήθεια στο σπίτι» και Κ.Η.Φ.Η.), ανακουφίζοντας έτσι ένα 
μεγάλο μέρος των κατοίκων της Παριανής κοινωνίας.

Οι εργαζόμενοι (Συμβασιούχοι Ορισμένου και Αορίστου Χρόνου) στην ΚΔΕΠΑΠ, 
οι οποίοι έχουν προσληφθεί νόμιμα και μέσω ΑΣΕΠ, καθημερινά δίνουν ένα γιγά-
ντιο αγώνα, ώστε οι παραπάνω 
δράσεις της επιχείρησης να υλο-
ποιούνται με επιτυχία, παρά τις 
αντίξοες συνθήκες που κατά και-
ρούς παρουσιάζονται. Οφείλου-
με, επίσης, να επισημάνουμε ότι η 
ΚΔΕΠΑΠ, σύμφωνα με ελέγχους 
που έχουν γίνει από υπουργεία και ορκωτούς λογιστές, αποτελεί μια υγιή και καθόλα 
οργανωμένη επιχείρηση. Εξάλλου, προσφέρει τις παραπάνω υπηρεσίες στην Παριανή 
κοινωνία αίροντας έτσι το εμπόδιο της νησιωτικότητας. Για τους λόγους αυτούς, αλλά 
και γιατί θεωρούμε ότι είναι απαίτηση του συνόλου του Παριανού λαού, απαιτούμε να 
μάθουμε τους λόγους που η ΚΔΕΠΑΠ εντάχθηκε στον προαναφερθέντα κατάλογο». 

Η πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ

Η πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ κ. Άννα Κάγκανη για το ίδιο θέμα μεταξύ άλλων είπε:
«Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι η ΚΔΕΠΑΠ από το 1999 έως σήμερα, ασχολείται μ’ 

ένα ευρύτατο κύκλο εργασιών έχοντας επιδείξει, κατά γενική παραδοχή όλων των 
πολιτών του νησιού μας και όχι μόνο, ένα άριστο πρόσωπο σε όλους τους τομείς στους 
οποίους δραστηριοποιείται. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε το κομμάτι της κοινωνι-
κής μέριμνας, «Βοήθεια στο Σπίτι», Κ.Η.Φ.Η., Παιδικό 
Σταθμό Αρχιλόχου, Βρεφονηπιακό Σταθμό Παροικίας. 
Εκείνο, του τμήματος παιδείας και πολιτισμού όπως την 
λειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάρου «Γιάννης 
Γκίκας», της Δημοτικής Σχολής Μουσικής, του Μουσι-
κοχορευτικού Συγκροτήματος και  της Φιλαρμονικής 
Ορχήστρας Δήμου Πάρου, του Εικαστικού Εργαστήρι-
ου με τμήματα ζωγραφικής, κατασκευών, αγιογραφίας, 
γλυπτικής, κεραμικής, οπτικοποίησης, σχέδιο ελεύθερο 
και γραμμικό κλπ. Λειτουργεί επίσης, το «Σπίτι της Λο-
γοτεχνίας», το Μουσείο Γλυπτικής «Νικόλαος Περαντι-
νός», το Λαογραφικό Μουσείο «Όθωνας Κάπαρης», το 
Δημοτικό Χώρο Τεχνών Παροικίας, την αίθουσα τέχνης 
«Άγιος Αθανάσιος» και τις  αθλητικές εγκαταστάσεις  
του νησιού. Παράλληλα με όλα τα ανωτέρω η ΚΔΕΠΑΠ 
πραγματοποιεί πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότη-
τες στο πλαίσιο των θεσμών «Στιγμές Πολιτισμού» και 
«Βραδιές με φως», αλλά και στηρίζει   την πραγματο-
ποίηση των  πάγιων εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα 
σε όλες τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες της Πά-
ρου. Όλα αυτά έχουν ως μοναδικό στόχο όχι μόνο την 
αναβάθμιση της πολιτιστικής παιδείας των ντόπιων 
αλλά και την ανάδειξη της  πολιτιστικής παράδοσης της 
Πάρου στους επισκέπτες του νησιού. Πέραν τούτου η 
ΚΔΕΠΑΠ, είναι μία υγιής επιχείρηση που όλα τα έτη έχει 
θετική θέση στον ισολογισμό της, δεν υπάρχει πλεονά-
ζων προσωπικό, αντιθέτως όλες οι παραπάνω δράσεις 

επιτελούνται με πολύ λιγότε-
ρους από τους προβλεπόμενους 
στην οικονομοτεχνική της μελέτη 
υπαλλήλους, με αποτέλεσμα το 
υπάρχον προσωπικό να εργάζεται 
πέρα των δυνατοτήτων του και να 
δυσκολεύεται να λάβει ακόμα και 
την νόμιμη άδεια που δικαιούται. 

Ακόμα, θα ήθελα να επισημά-
νω το γεγονός ότι η Κ.Δ.Ε.Π.Α.Π. 
μέσω της συμμετοχής της έχει 
αξιοποιήσει πληθώρα ευρωπαϊ-
κών προγραμμάτων χρηματοδό-
τησης προς όφελος του Δήμου 
Πάρου και των κατοίκων της χω-
ρίς η λειτουργία της επιχείρησης 
να έχει επιβαρύνει ούτε κατά ένα 
ευρώ τον κρατικό προϋπολογι-
σμό, προσφέροντας πολύτιμες 
υπηρεσίες σε πάμπολλες οικογέ-

νειες και σε πληθυσμιακές ομάδες που βιώνουν εντονότερα την παρατεταμένη και 
διαρκώς οξυνόμενη οικονομική κρίση. Τονίζουμε ότι η ΚΔΕΠΑΠ, σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα της Καλλικρατικής αναδιοργάνωσης των Δήμων, αποτελεί την μόνη Κοινω-
φελή Επιχείρηση του Δήμου Πάρου. Τέλος, καλούμε  το Δήμο Πάρου και το Δημοτικό 

Συμβούλιο, τους Περιφερειακούς 
Συμβούλους του νησιού, τα πο-
λιτικά κόμματα, τους βουλευτές 
του Νομού Κυκλάδων να πάρουν 
θέση και να σταθούν αρωγοί στην 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων του 
Παριανού λαού και των εργαζο-
μένων στην ΚΔΕΠΑΠ».

  

Το ψήφισμα της ΚΔΕΠΑΠ

Το διοικητικό συμβούλιο της ΚΔΕΠΑΠ (πρόεδρος: Άννα Κάγκανη, μέλη: Αρμπε-
λιά Αικατερίνη, Αποστολόπουλος Παναγιώτης, Γεωργιάδης Δημήτριος, Φραγκίσκος 
Βελέντζας, Κοντός Ιωάννης, Κορδονέλλη Μαρία, Καλανδράνης Δημήτρης, Ντούση 
Αργυρώ, Σαρρής Νικόλαος), συνεδρίασε στις 9/5/2013.

Ομόφωνα το ΔΣ εξέφρασε την κάθετη αντίθεσή του στη φημολογούμενη κατάρ-
γηση της ΚΔΕΠΑΠ και ενέκρινε την κατάθεση ψηφίσματος στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Πάρου, προς ενημέρωση και περαιτέρω ενέργειες.

Το ψήφισμα καλεί το Δήμο Πάρου και το Δημοτικό Συμβούλιο, τους Περιφερεια-
κούς Συμβούλους του νησιού, τα πολιτικά κόμματα, τους βουλευτές του Νομού Κυ-

κλάδων, να πάρουν θέση και να σταθούν αρωγοί στη 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων του Παριανού λαού και 
των εργαζομένων στην ΚΔΕΠΑΠ, υπενθυμίζοντας ότι η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση ήταν η μόνη που στο πλαίσιο της 
δημοσιονομικής εξυγίανσης προχώρησε σε συγχω-
νεύσεις και αναδιαρθρώσεις των δομών και των υπη-
ρεσιών της, όταν οι κυβερνήσεις δεν τόλμησαν μέχρι 
σήμερα να προχωρήσουν στις αναγκαίες συγχωνεύ-
σεις των Οργανισμών Δημόσιας Διοίκησης.  

Ακόμα, το ψήφισμα τελειώνοντας γράφει: «Δεν χω-
ράει πλέον καμία κατάργηση κανενός φορέα σε κανέ-
να Δήμο της χώρας. Αντίθετα χρειάζεται στήριξη στις 
υπάρχουσες δομές και υπηρεσίες των Δήμων που ανα-
πληρώνουν πολλές φορές το ανύπαρκτο κράτος».

Για το ίδιο θέμα ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρω-
σης Πάρου, κ. Κ. Ροκονίδας, σημείωσε πως το ζήτημα 
δεν έχει να κάνει μόνο με την ΚΔΕΠΑΠ, αλλά είναι γενι-
κότερα πολιτικό και σε συνάρτηση με τις αποφάσεις της 
τρικομματικής κυβέρνησης. Ακόμα, είπε πως σε κάθε 
περίπτωση είναι σύμφωνος ως παράταξη με το αίτημα 
των εργαζομένων της επιχείρησης και δεν αποδέχο-
νται καμία απόλυση. Απεναντίας κρίνουν ως δημοτική 
παράταξη πως είναι απαραίτητες οι προσλήψεις στην 
ΚΔΕΠΑΠ, ώστε να συνεχίσει η τελευταία να προσφέρει 
με τις δράσεις της. 

Τέλος, το δημοτικό συμβούλιο που συνεδρίασε στις 
25/5 ομόφωνα έκανε δεκτό το ψήφισμα της ΚΔΕΠΑΠ 
και καταδίκασε κάθε σκέψη κατάργησης της επιχείρη-
σης.

Η είδηση προφανώς, που έχει βάση, 
είναι ένα πρώτο τεστ για να δουν 

 οι αρμόδιοι ποιες είναι οι αντιδράσεις
στις τοπικές κοινωνίες.
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Περί εκδηλώσεων 
στην Πάρο

Η μικρή παρουσία πολιτών 
στις εκδηλώσεις μνήμης και τι-
μής που πραγματοποιούνται στο 
νησί μας, πρέπει να προβλημα-
τίσει τους υπευθύνους. 

Δεν είναι υπερβολή να γρά-
ψουμε πως στην εκδήλωση 
μνήμης της περασμένης Κυρια-
κής, για το Νικόλαο Στέλλα, η 
προσέλευση του κόσμου ήταν 
μικρότερη από κάθε άλλη φορά. Τα ίδια γίνονται και 
σε άλλες κορυφαίες εκδηλώσεις όπως για την επέ-
τειο του ιστορικού «ΟΧΙ» ή την επέτειο για την επα-
νάσταση του 1821. Μην γράψουμε για το πόσοι πα-
ρευρίσκονται κατά την ημέρα επετείου της Εθνικής 
Αντίστασης 1941-1944. Κυριολεκτικά (ειδικά στην 
τελευταία εκδήλωση μνήμης) πολλές φορές έχω την 
εντύπωση πως είναι περισσότερα τα στεφάνια που 
καταθέτουν οι εκπρόσωποι φορέων από τους ίδιους. 
Και το τελευταίο δεν είναι υπερβολή, καθώς έχω δει 
με τα μάτια μου να κατατίθεται στεφάνι από το ίδιο 
άτομο που εκπροσωπεί π.χ. δύο συλλόγους.

Λέγουν, πως λαοί που δεν έχουν εθνική μνήμη δεν 
έχουν και μέλλον. Το Ελληνικό Έθνος είναι σίγουρο 
πως περνά μία κρίση σε ό,τι έχει σχέση με θέματα 
ιστορικής μνήμης και θέματα που πολλές φορές φο-
βάται ακόμα και να τα ψελλίσει. Κάποιοι ντρέπονται 
δημοσίως να ψάλλουν τον Εθνικό Ύμνο ή ντρέπονται 
να κρατήσουν στα χέρια τους την Ελληνική Σημαία. 
Έτσι, με ευκολία ξεχνούν πως ήρωες όπως ο Νικό-
λαος Στέλλας, θυσίασαν τη ζωή τους ακριβώς για τον 
παραπάνω λόγο. Δηλαδή, να μπορούμε όλοι οι υπό-
λοιποι να δηλώνουμε με υπερηφάνεια την εθνότητά 
μας και να είμαστε ελεύθεροι να ανεμίζουμε τα σύμ-
βολα μας.

Στην Πάρο, στις καταθέσεις στεφανιών έχω την 
εντύπωση πως έχουμε χάσει λίγο τον μπούσουλα 
και μπροστά στην ανάγκη κάποιων ντόπιων πολιτι-
κών για δημόσιες σχέσεις, έχουμε επιτελέσει κάποια 
λάθη με τις υπερβολές μας. Θεωρώ λογικό να κατα-
θέτουν στεφάνια οι εκπρόσωποι των αρχών και οι 
εκπρόσωποι συγκεκριμένων φορέων, όπως είναι τα 
κόμματα που αντιπροσωπεύουν τους πολίτες. Δεν 
θεωρώ πως είναι προς τη σωστή κατεύθυνση η κα-
τάθεση στεφανιών από φορείς-συλλόγους, που έτσι 
και αλλιώς εκπροσωπούνται από τους παραπάνω 
φορείς που αναφέραμε.

Έτσι, οι εκδηλώσεις γίνονται κουραστικές και απο-
τρέπουν τον κόσμο να προσέρχεται. Το ίδιο γίνεται και 
με τους ομιλητές. Δεν είναι δυνατόν σε μία εκδήλωση 
μνήμης να παίρνουν σχεδόν όλοι οι παρευρισκόμε-
νοι ένα μικρόφωνο για να πουν την άποψή τους, λες 
και είναι ανοιχτή λαϊκή συνέλευση. Ακόμα, δεν είναι 
δυνατόν να κατατίθεται στεφάνι από τους εκπροσώ-
πους αντιστασιακών οργανώσεων –που είναι ό,τι το 
«υψηλότερο» στις συγκριμένες εκδηλώσεις-, και στη 
συνέχεια να γίνεται κατάθεση στεφάνων από εξω-
ραϊστικούς συλλόγους (στην καλύτερη) ή ιδιωτικούς 
συλλόγους… 

Ακόμα, έχω δει στην παρέλαση της 28ης Οκτω-
βρίου, να μετέχουν πολεμικές σχολές –που ασκούν 
πολύ ωραία αθλήματα- που όμως μας «ήρθαν» από 
την Άπω Ανατολή, που στο Β’ παγκόσμιο πόλεμο πο-
λεμούσαν με τις δυνάμεις του λεγόμενου άξονα. Το 
τελευταίο είναι μία από τις δύο εκδηλώσεις που έχω 
δει με έκπληξη να πραγματοποιούνται στην Πάρο και 
ποτέ μου δεν μπόρεσα να καταλάβω. (Η άλλη εκδή-
λωση -που δεν είναι του παρόντος άρθρου- πραγμα-
τοποιείται στη Νάουσα…).

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Η εκδήλωση 
για τον Στέλλα

Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή –με 
κάθε επισημότητα από τις τοπικές αρχές- η εκδήλωση 
μνήμης του Παριανού ήρωα, Νικόλαου Στέλλα.

Στην εκδήλωση -μετά το μνημόσυνο- έγιναν οι κατα-
θέσεις στεφάνων στο μνημείο του Ν. Στέλλα, στη Μάρ-
πησσα, από τις τοπικές αρχές και άλλους φορείς.

Ακόμα, παραβρέθηκε και ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυ-
κλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, που σε σύντομο χαιρετισμό 
του τόνισε ότι, «η καλλίτερη τιμή στη θυσία του Ν. Στέλ-
λα, είναι η ενδυνάμωση, πέρα από κομματικές και ιδεο-
λογικές διαφορές, του αντιφασιστικού μετώπου, που θα 
αντιταχθεί στο νεοφασιστικό μόρφωμα της «Χρυσής Αυ-
γής», το οποίο αποτελεί και δημιούργημα της συστημι-
κής καπιταλιστικής κρίσης». Από την πλευρά του ο τοπι-
κός ΣΥΡΙΖΑ, μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή του έγραψε:

«Σήμερα που τιμούμε την μνήμη του Νικόλα Στέλλα, 
του ανθρώπου, του νεολαίου, που έδωσε την ζωή του 
για να μείνει αδούλωτη η πατρίδα μας, ενάντια στην να-
ζιστική γερμανική κατοχή, το  παράδειγμα των αγωνι-
στών της Εθνικής Αντίστασης πρέπει να  μας εμπνέει.

Πρέπει να μας εμπνέει, ιδιαίτερα την σημερινή εποχή, 
που ο φασισμός επανεμφανίζεται, παραποιώντας την 
Ιστορία του λαού μας και των λαών της Ευρώπης». 

Το ΚΚΕ Πάρου, σε ανακοίνωσή του αναφέρει:
«Πέρασαν 69 χρόνια από τότε που ο Νικόλας Στέλλας 

θυσιάστηκε στο βωμό του αγώνα, ενάντια στους φασί-
στες κατακτητές στα 23 του χρόνια.

Αποτελεί και αυτός μαζί με άλλους το τίμημα που κατέ-
βαλαν τα νησιά μας στον  αντιστασιακό αγώνα του λαού 
μας την περίοδο της ιταλογερμανικής κατοχής. Το μήνυ-
μα αυτής της θυσίας γίνεται πιο επίκαιρο, σήμερα που 
επιχειρείται η διαστρέβλωση του αντιφασιστικού αγώ-
να των λαών την περίοδο του Β’ Παγκόσμιου πολέμου 
και της αντιφασιστικής νίκης, σήμερα που επιχειρείται 
να ξαναγραφτεί η ιστορία όπως βολεύει αυτούς που μας 
κάθονται στο σβέρκο, σήμερα που το αστικό σύστημα 
βγάζει «το φίδι από το αυγό του» γιατί θέλει να προλάβει 
τον ξεσηκωμό του λαού».

Τέλος, ανακοίνωση εξέδωσε και η Αντιφασιστική 
Πρωτοβουλία Πάρου-Αντιπάρου, που μεταξύ άλλων 
γράφει:

«Ένας λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικα-
σμένος να την ξαναζήσει. Ο Νικόλαος Στέλλας ήταν ένας 

από τους Παριανούς 
που αντιστάθηκαν στην 
Ναζιστική κατοχή και 
το πλήρωσε με τη ζωή 
του. Αν και βασανίστη-
κε από τους Γερμανούς 
κατακτητές, στάθηκε 
αλύγιστος και επέλεξε 
να πεθάνει στα 23 του 
χρόνια, παρά να προ-
δώσει τους συναγωνι-
στές του».

Έγγραφο Ντοκουμέντο
Την Κυριακή (26/5) 

της εκδήλωσης-μνή-
μης για το Νικόλαο 
Στέλλα, η ιστοσελίδα 
«Fileleutheros», έφερε στο φως της δημοσιότητας ένα 
ποίημα που γράφτηκε το 1965 και διαβαζόταν για αρκε-
τά χρόνια την επέτειο του απαγχονισμού του.

Το ποίημα είναι το παρακάτω:
«Εικοσιένα χρόνια σήμερα εις τον Τσιπίδο,
Κρεμάλα στήσαν οι εχθροί εις τον επάνω Μύλο.
Εκρέμασαν αλύπητα όπου μας είρθε τρέλα,
Τον τιμημένο ήρωα, Νικόλαο τον Στέλλα.
Φόβο κρατούσε όλους μας κι ανατριχίλα αλήθεια,
αντικριστά του το σκοινί μας πλήγωνε τα στήθια.
Τρεις μέρες έμεινε άταφος, απάνω στην κρεμάλα, 
για να σκορπίσει σε όλους τη φρίκη την τρομάρα.
Στο τάφο που επέταξαν το σώμα το Άγιο,
ούτε κεράκι άναψαν, ούτε έψαλλαν τρισάγιο.
Ούτε μανούλα άφησαν στερνό φιλί να δώσει,
οι δολοφόνοι έστεκαν κανείς να μη ζυγώσει.
Μας πλήγωσε κατάκαρδα Νικολή ο θάνατός σου,
πολύ μας εσυγκίνησε ο πατριωτισμός σου.
Ποτέ δε θα 

ξ ε χά σ ο υ μ ε 
Νικόλα το 
σκοινί σου,

το τραγικό 
μαρτύριο που 
υπέστη το 
κορμί σου.

Και θα σε 
στεφανώνου-
με με δάφνι-
νο στεφάνι,

γιατί έπε-
σες ηρωικώς 
ένδοξο παλι-
κάρι».
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Διά «πάσαν
νόσον…»
Βελέντζειο Ίδρυμα

Για άλλη μια φορά είναι σκόπιμο να ξεκαθαρίσει ο 
ρόλος του Βελέντζειου Ιδρύματος, το οποίο από αιμο-
δότης σε ευθύνες που δεν του ανήκουν, κινδυνεύει να 
γίνει αποδιοπομπαίος τράγος.

Και ενώ η προσφορά του Ιδρύματος είναι γνωστή σε 
όλη την Παριανή κοινωνία εδώ και χρόνια, κάποιες φω-
νές τελευταία επιμένουν και προσπαθούν να πείσουν, 
ότι το Ίδρυμα πρέπει να βάλει το χέρι πιο βαθιά στην 
τσέπη για να καλύψει τις ολοένα αυξανόμενες «τρύπες» 
του Κέντρου Υγείας.

Δεν θα εγκρίνει το νοσοκομείο της Σύρου τα κονδύ-
λια για την κάλυψη των ελλείψεων του Κέντρου Υγείας; 
Η λύση; Εύκολη. Βελέντζειο Ίδρυμα.

Δεν έχουν έντυπα για να γράφουν τα φάρμακα οι για-
τροί; To Ίδρυμα ας είναι καλά. Δεν λειτουργεί το τάδε 
μηχάνημα και θέλει επισκευή και η Σύρος δεν χρημα-
τοδοτεί; Βελέντζειο και όλα μέλι γάλα. Δεν υπάρχουν 
ακτινολογικές πλάκες και φιλμ για τις μαστογραφίες; 
Δεν έχουμε οξυγόνο; Φτιάχνουμε μονάδα παραγωγής 
οξυγόνου, να μην εξαρτιόμαστε και από την Σύρο. Έγ-
γραφο, λοιπόν, στο Ίδρυμα για ικανοποίηση των 
παραπάνω αναγκών...

Και αν κάποια στιγμή, αντικειμενικά, το Ίδρυμα βρε-
θεί σε οικονομική στενότητα, τότε που θα στραφούν 
τα βέλη; Που; Ρητορικό το ερώτημα, αλλά χρήζει μιας 
απάντησης, αν κάποιοι αισθάνονται την ανάγκη να απα-
ντήσουν.  

Και όσο εμείς θα βλέπουμε το δένδρο και θα χάνουμε 
το δάσος τόσο η κατάσταση θα πηγαίνει από το κακό 
στο χειρότερο. Τόσο κάποιοι άλλοι ανενόχλητα και χω-
ρίς καμιά αντίσταση θα συνεχίζουν να μας οδηγούν 
στην εξαθλίωση. Διότι εξαθλίωση και βαρβαρότη-
τα είναι η συνειδητή μείωση του προϋπολογισμού 
του νοσοκομείου της Σύρου, και όχι μόνο, από το 
1.500.000 ευρώ στα 450.000 ευρώ. Και αν αύριο 
ο προϋπολογισμός πάει ακόμα παρακάτω; Αυτή είναι η 
αιτία των προβλημάτων, γι’ αυτό και τα χάλια των Υπη-
ρεσιών Υγείας. Η αντιλαϊκή οικονομική πολιτική της συ-
γκυβέρνησης.  

Προειδοποιούμε και ζητάμε την προσοχή των συμπα-
τριωτών μας. Οι λογικές και οι πρακτικές προσώ-
πων ή δυνάμεων για το «εφικτό», για την αντιμε-
τώπιση προβλημάτων «εδώ και τώρα», για «την 
κάλυψη της κυβερνητικής απραξίας ή της κρατι-
κής αδυναμίας, από όσους μπορούν...» είναι τα-
κτική δοκιμασμένη στο παρελθόν που δεν οδηγεί 
πουθενά.

Αντίθετα οδηγεί στην ενσωμάτωση και την ανοχή των 
λαϊκών οικογενειών στην υπάρχουσα αντιλαϊκή και 
βάρβαρη πολιτική που εφαρμόζεται σε βάρος τους και 
οξύνει τα προβλήματα ακόμα περισσότερο. Οδηγεί στην 
αποδοχή αυτής της λογικής από την τοπική κοινωνία, 
ούτως ώστε να καλύπτει το κόστος των όποιων υπηρε-
σιών υγείας της παρέχεται. Και αυτή η λογική δεν έχει 
να κάνει τίποτα με αυτό που ο Παριανός λαός εδώ και 
καιρό έχει κάνει σαφές: «Δεν τους χρωστάμε τίποτα, 
μας οφείλουνε πολλά». Είναι δυνατόν να πετύχεις το 
στόχο, σημαδεύοντας στο πουθενά;

Οι όλες μας προσπάθειες, λοιπόν, πρέπει να επικε-
ντρώνονται στον βασικό υπεύθυνο αυτής της κατάστα-
σης και όχι στις επιμέρους και αδιέξοδες λύσεις εκ των 
έσω, δηλαδή από την τσέπη μας. Γιατί σήμερα μπορεί... 
να υπάρχουν. Αύριο όμως…;

Όλη η λογική μας πρέπει να περιγράφεται με την 
φράση: Κρατική χρηματοδότηση για αποκλειστικά 
δημόσιο και δωρεάν σύστημα υγείας για όλες και 
όλους, όλες τις μέρες και όλες τις ώρες του χρό-
νου.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ ΚΚΕ

Απόρριψη
των προτάσεων 
του Συντονιστικού

Το Συντονιστικό Φορέων για την υγεία, αφού πρώτα 
έδωσε στη διαβούλευση τις προτάσεις του, εξέδωσε 
προ ημερών την παρακάτω ανακοίνωση:

«Το Συντονιστικό για την ΥΓΕΙΑ καλεί όλους τους φο-
ρείς της Πάρου και της Αντιπάρου στις 3 Ιουνίου, στις 6 
μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρα-
κάτω θέματα.

1. Εκτίμηση για τα αποτελέσματα από τη μέχρι τώρα 
δράση των φορέων και

2. Απόφαση για τη συνέχιση ή μη των κινητοποιήσεων 
κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι στην ολομέλεια των φορέων, στις 24 
Απριλίου 2013, υποβλήθηκαν προτάσεις για κινητοποι-
ήσεις προκειμένου αυτές να συζητηθούν στα Δ.Σ. των 
φορέων που συμμετείχαν.

Οι προτάσεις αυτές έχουν ως εξής:
1. Συμβολική κατάληψη του Κέντρου Υγείας.
2. Συμβολική κατάληψη του γραφείου του Διοικητή 

του Νομαρχιακού Νοσοκομείου στη Σύρο.
3. Συμβολική κατάληψη της Δ.Ο.Υ. Πάρου
4. Τοπικό δημοψήφισμα για τη μη πληρωμή οφειλών 

προς τη Δ.Ο.Υ. Πάρου.
5. Συναυλία για τη συγκέντρωση χρημάτων που θα 

ενισχύσουν οικονομικά τη συνέχιση των κινητοποιήσε-
ων.

6. Συγκέντρωση στη Πάρο των φορέων των Κυκλά-
δων με αντικείμενο τη οργάνωση παγκυκλαδικής κινη-
τοποίησης για την επίλυση των προβλημάτων της πρω-
τοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης στο νομό 
μας.

Είναι αυτονόητο, ότι οι φορείς έχουν τη δυνατότητα να 
υποβάλουν στην ολομέλεια και άλλες προτάσεις.

Επειδή ο αγώνας, για δωρεάν δημόσια περίθαλψη, εί-
ναι αγώνας για την προστασία της υγείας όλων μας και 
ιδιαίτερα των παιδιών μας,

Επειδή ο αγώνας αυτός θα έχει διάρκεια και ένταση με 
τελικό αποτέλεσμα την απρόσκοπτη και ικανοποιητική 
λειτουργία του Κέντρου Υγείας της Πάρου και της Αντι-
πάρου, το Συντονιστικό κάνει έκκληση σε όλους τους 
φορείς να δώσουν το αγωνιστικό του παρόν στη συνά-
ντηση της 3ης Ιουνίου, ενωμένοι και χωρίς σκοπιμότη-
τες για την υλοποίηση του κοινού μας στόχου».

Η απόρριψη των προτάσεων

Στο δημοτικό συμβούλιο που συνεδρίασε στις 24 Μα-
ΐου, ο δήμαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάννης, ενημέρωσε το 
σώμα για τις παραπάνω προτάσεις που είχαν γίνει από 
το Συντονιστικό Φορέων για την υγεία.

Τόσο, ο δήμαρχος όσο και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι 
εξέφρασαν την άποψη πως το τελευταίο χρονικό διά-
στημα έχει γίνει μία προσπάθεια να έρθουν στην Πάρο 
επικουρικοί γιατροί και αυτή τη στιγμή η υπόθεση του 
τομέα υγείας βρίσκεται κάπως καλύτερα απ’ ότι ήταν 
προ μηνών. Έτσι, ομόφωνα το δημοτικό συμβούλιο 
υποστήριξε πως πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες 
και οι πιέσεις προς τους αρμοδίους, αλλά σε καμία πε-
ρίπτωση δεν πρέπει να γίνουν μέσα στη θερινή σεζόν 
ενέργειες (όπως οι καταλήψεις), που πιθανά θα στρα-
φούν ενάντια στη χειμαζόμενη οικονομία του νησιού.

Υπάρχουν λάθος κινήσεις στο Συντονιστικό;

Τους τελευταίους μήνες στο Συντονιστικό Φορέων 
γίνονται ενέργειες οι οποίες δείχνουν ότι δεν υπάρχει 

συλλογικότητα στις κινήσεις, αλλά ό,τι γίνεται αποφασί-
ζεται από μία μικρή ομάδα. Έτσι και οι προτάσεις που 
μπήκαν αρχικά σε διαβούλευση, δεν πήγαν σε όλους 
τους συλλόγους, παρά μόνο σε όποιους αποφάσισαν να 
τις στείλουν οι συγγραφείς της ανακοίνωσης. 

Σημειώνουμε ακόμα, πως η μεγαλύτερη συγκέντρω-
ση του Συντονιστικού (ολομέλεια) που είχε πραγματο-
ποιηθεί στις 24/4 είχε γίνει προκειμένου οι εκπρόσωποι 
των φορέων να αποφασίσουν για τις ενέργειες που θα 
συνεχιζόταν ο αγώνας. Τότε, για πρώτη φορά ακούστη-
καν και απόψεις για δημιουργία προεδρείου του Συντο-
νιστικού! Ακόμα, αν και η μαραθώνια εκείνη συζήτηση 
είχε διαρκέσει πολλές ώρες (κουράζοντας τους πάντες), 
στο τέλος, μετά από παρέμβαση του κ. Κ. Αργουζή, είχε 
προταθεί οι τελικές αποφάσεις να ληφθούν σε νέα συ-
νάντηση μετά το Πάσχα! Κάπου εκεί το θέμα άρχισε να 
προβληματίζει πολλούς, αφού δεν κατάλαβαν για ποιο 
λόγο δεν λήφθηκε απόφαση.

Υπάρχει ζήτημα Αργουζή;

Σύμφωνα με άλλες πηγές η απόφαση δεν λήφθηκε 
τότε, διότι η συνάντηση δεν είχε προέλθει –όπως σχε-
δόν πάντα- από τον κ. Αργουζή, αλλά τη σύγκληση του 
Συντονιστικού την είχαν προκαλέσει για πρώτη φορά 
άλλα άτομα.

Σημειώνουμε ακόμα, πως ο κ. Αργουζής, φέρεται ως 
άτυπος πρόεδρος του Συντονιστικού Φορέων και είναι 
αυτός που στην ουσία χειρίζεται το επικοινωνιακό και 
όχι μόνο κομμάτι του οργάνου. Σχεδόν όλες οι συναντή-
σεις έχουν προκληθεί από εκείνον και σχεδόν όλες οι 
προτάσεις ακούγονται από αυτόν. Μία από τις τελευταίες 
επιμονές του κ. Αργουζή, είναι να συγκληθεί συνάντηση 
όλων των φορέων των Κυκλάδων, που αγωνιούν για τα 
ζητήματα υγείας. Αυτή η πρόταση του κ. Αργουζή, έχει 
φέρει πολλούς σε προβληματισμό, αφού δεν ξέρουν τι 
μπορεί να κερδίσει το νησί μας απ’ αυτή την υπόθεση. 
Ακόμα, ο κ. Αργουζής, έχει βάλει ως στόχο να γίνει μία 
συναυλία τον Αύγουστο, για να συγκεντρωθούν χρή-
ματα για το Κέντρο Υγείας Πάρου και για τη λειτουργία 
του Συντονιστικού. Εν μέσω μάλιστα της συναυλίας έχει 
ακουστεί να γίνει και μία ενημέρωση στους θεατές για 
τα προβλήματα του Κ.Υ. Πάρου!!!

Οι περίεργοι χειρισμοί κάποιων από το Συντονιστικό 
έχουν ως αποτέλεσμα την αποχή πολλών φορέων που 
στο παρελθόν είχαν δείξει ενδιαφέρον και πρωταγωνι-
στούσαν στις κινητοποιήσεις. Σημειώνουμε, πως σπά-
νια έρχονται πλέον στις συναντήσεις του Συντονιστικού 
εκπρόσωποι συνδικαλιστικών σωματείων. Όλα τα πα-
ραπάνω μπορεί να είναι συμπτωματικά, αλλά μπορεί να 
είναι και αποτέλεσμα συγκεκριμένων συμπεριφορών. 
Τέλος, σε συνέντευξη που έδωσε αυτή την εβδομάδα 
ο κ. Αργουζής, σε τηλεοπτικό κανάλι των Κυκλάδων, 
παρουσιάστηκε για μία ακόμα φορά ως ο συντονιστής 
των Φορέων και όπως λέγεται όχι και τόσο «απλόχε-
ρος» με τους εκπροσώπους της σημερινής αυτοδιοίκη-
σης του νησιού μας. Μάλιστα, η τελευταία κίνησή του 
προκάλεσε έντονο προβληματισμό σε αυτοδιοικητικούς 
παράγοντες που όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα 
αν και δυσαρεστημένοι από τις κινήσεις του κ. Αργουζή, 
δεν είχαν διατυπώσει δημόσια το παραμικρό.
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   

 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 

λόγω ανάγκης,  πωλούνται 

σε διάφορες τοποθεσίες 

σπίτια εξοχικά και εντός οι-

κισµού  από 60 έως 150 τµ 

σε τιµές κάτω του κόστους, 

πολύ µικρή προκαταβο-

λή, πολλές δόσεις . www.

paroshomes.livadas.de 

Τηλ.: 6932285768

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πω-

λείται κατοικία δυο επιπέδων 

(60 τµ ισόγειο, 22 τµ ορό-

φου), µε τακτοποιηµένους 

τους ηµιυπαίθριους χώρους 

και εξαιρετική θέα στο λι-

µάνι. Τηλ.: 6948872161, 

2108041920 (κα Μαύρη)

ΝΑΟΥΣΑ, µε προκαταβολή 

και την εξόφληση όπως επι-

θυµείτε, διατίθενται οικίες 55 

τµ, 75 τµ, ετοιµοπαράδοτα, 

100 τµ ηµιτελές, κατάλληλο 

για οικία και επαγγελµατική 

στέγη. ∆εκτή και ανταλλαγή. 

Τηλ.: 6977336620

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 

οικία, 70 τµ, µε 400 µέτρα 

οικόπεδο, εντός σχεδίου, µε 

θέα. Τηλ.: 6971962021

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ  

ΑΛΥΚΗ, πωλείται οικόπεδο 

316 τµ, 50µ από λίµνη Αλυ-

κής, θέα, µε άδεια οικοδοµής 

για µεζονέτα 138 τµ, τιµή 

85.000€. Τηλ.: 6932285768, 

www.paroshomes.livadas.

de

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αι-

κατερίνης) ,ενοικιάζεται 

διώροφη παλιά παραδο-

σιακή οικία, απολύτως 

εκσυγχρονισµένη, µε κή-

πο. Τηλ.: 2284042268, 

6974558663  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή 

Σταυρός – Κακάπετρα), 

ενοικιάζεται ένα υπερυψω-

µένο ισόγειο, 104 τµ. Με 

αυλή, µπαλκόνι, αυτόνοµη 

θέρµανση, αποθήκη, 8ετίας. 

Τηλ.: 2284023944 (µετά τις 

17:30), 6944585600 

ΛΙΒAΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΊΑΣ, 

ενοικιάζεται studio, επι-

πλωµένο µε κουζίνα και 

πλυντήριο ρούχων. Τηλ.: 

6989871269, 6975328459

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται µεζο-

νέτα-µονοκατοικία, 100 τµ, 

µε πολύ καλή θέα. 

Τηλ.: 6972092675

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος), ε-

νοικιάζεται διαµέρισµα. Τηλ.: 

6972077052 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται ε-

στιατόριο (Έφεσσος) πίσω 

από το Κέντρο Υγείας. ∆ίνε-

ται πλήρως εξοπλισµένο ή 

κενό για οποιαδήποτε χρή-

ση. Τηλ.: 6934179139 

ΔΡΥΟΣ, στον κεντρικό 

δρόµο, ενοικιάζεται επαγ-

γελµατικός χώρος, 103 τµ 

εσωτερικά, µε εξωτερική 

αυλή, κατάλληλο για κάθε 

χρήση. Τιµή συζητήσιµη. 

Τηλ.: 6972855134

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-

ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 

στον κεντρικό δρόµο, ενοι-

κιάζεται κατάστηµα 250 τµ. 

ισόγειο και 150 τµ. υπόγει-

ο. Κατάλληλο για σούπερ 

µάρκετ.  Ενοικιάζεται και 

τµηµατικά. Επίσης, στο 2ο 

ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, 

ενοικιάζεται κατάστηµα 100 

τµ, κατάλληλο για γραφεί-

ο, µε δικό του πάρκινγκ, 

380,00 ευρώ.  

Τηλ.: 6977618527, 

6978085886

ΠΩΛΗΣΕΙΣ  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ   

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟ-

ΡΙΟΥ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 

πωλείται στην Παροικία, τιµή 

20.000 €. Τηλ.: 2284027275  

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ-

ΜΠΑΡ, πωλείται στην 

παραλία της Παροικίας, µε 

άδεια 100 καθισµάτων, σε 

καλή τιµή. 

Τηλ.: 6977286865

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαµ-

βάνει το διάβασµα παιδιών. 

Τηλ.: 6973814493 

ΚΥΡΙΑ ζητεί εργασία σε 

εστιατόριο, ξενοδοχείο ή 

φύλαξη παιδιών και υπερη-

λίκων. Τηλ.: 6994401324

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥ-

ΤΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, 25 ετών, 

ζητά εργασία. Οποιαδήποτε 

άλλη θέση εργασίας συζητή-

σιµη. Τηλ.: 6970831158

ΕΛΛΗΝΙΔΑ, µαγεί-

ρισσα-σερβιτόρα,  µε 

πολύχρονη πείρα, ζητεί ερ-

γασία. Οποιαδήποτε άλλη 

εργασία συζητήσιµη. 

Τηλ.: 2284025182, 

6972117399 

Καθηγήτρια Αγγλικής Φι-

λολογίας, φροντιστηριακής 

πείρας, 24 ετών, αναλαµ-

βάνει όλα τα επίπεδα και 

προετοιµασία πτυχίων 

LOWER/PROFICIENCY. 

Τηλ.: 6974554342

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 

μάρκας Dynamic, 66.000 

btu, σε πολύ καλή κατά-

σταση. Τηλ.: 6977248885

Π Α Ρ Α Δ Ο Σ Ι Α Κ Ο 

ΛΑΟΥΤΟ πωλείται, ανακα-

τασκευασµένο, 650 € (χωρίς 

µαγνήτη) ή 750 € (µε µαγνή-

τη). Τηλ.: 6982792403

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ. Πωλούνται 

: Γραφείο Σκουρόπουλος. 

Πολυθρόνα µασάζ. Mariner 

4 hp. 

3 ποδήλατα γυναικεία, λό-

γω αναχώρησης. Τηλ.: 

6942772023 (κος Γιάννης)  

Αν αγαπάτε τη ΝΗΣΙΏΤΙΚΗ 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΉ ΜΟΥΣΙ-

ΚΉ, είστε στην Πάρο και 

θέλετε να µάθετε να παί-

ζεται λαούτο, παρακαλώ 

επικοινωνήστε στο τηλέφω-

νο:  6975661841  

Peugeot πωλείται, 1.400 

cc, µοντέλο 12/1999, 88.000 

km, τιµή 2.000 €. 

Τηλ.: 6973805682

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΝΤΟΥΛΑ-

ΠΑ πωλείται, 55.000 BTU, 

σε άριστη κατάσταση. Επί-

σης, άρτιος εξοπλισμός 

εστιατορίου, ελαφρώς µε-

ταχειρισµένος. Τηλ.: 22520, 

6976065689  

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 10,00€

Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€Απλή αγγελία µεσιτών (ως 15 λέξεις): 5,00€

Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€Έγχρωµη αγγελία: 15,00€

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

Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξηΑγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,35€ / λέξη

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

είδη δώρων | gadget
αξεσουάρ µόδας

Υπεύθυνη καταστήµατος Μαλατέστα Αργυρώ | τηλ: 22840 22601
Παροικία, διασταύρωση Γκίκα (προς τον δρόµο για Καµάρες) 

ΠΕΝΘΟΣ
Για τον Αλέκο Τσιγώνια

«Από το παράθυρό σου
πέρασε το καλοκαίρι, πέρασε

κι η συννεφιά…
πέρασε όλη μας η αγάπη
πέρασε όλη μας η πίκρα

πέρασε και η χαρά…»
Στίχοι: Ιάκωβος Καμπανέλλης 
Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης

Δεν πρόλαβα τη στιγμή του αποχαιρετισμού του μπάρμπα μου του 
Αλέκου. Του τελευταίου και πιο πικρού, του αποχαιρετισμού που 
έκλεισε τον κύκλο μιας ζωής, μιας γενιάς, που μέσα σ’ έναν περίπου 
αιών, έζησε και είδε τόσα πολλά. 

Ο Αλέξανδρος Τσιγώνιας, ο πιο μικρός από τα 11 αδέρφια, παιδιά 
του Νικόλα και της Κυριακής, ο μόνος μέχρι πριν από λίγες μέρες 
ζωντανός, διακριτικά όπως έζησε, αθόρυβα όπως δημιούργησε, 
προξενώντας όμως πολλή συγκίνηση, ξεκίνησε για το στερνό ταξίδι. 
Έπεσε πίσω του η αυλαία, όπως τελειώνει μια καλή παράσταση 
στο θέατρο καθώς την ίδια ώρα που κλείνει η σκηνή, ενώ σβήνουν 
τα φώτα και φεύγουν οι θεατές, ανοίγουν ταυτόχρονα δρόμοι, 
χαράζονται μονοπάτια, για να μπορέσεις να βαδίσεις, να σκεφτείς, να 
γίνεις καλύτερος άνθρωπος. 

Αδύνατο να μετρηθούν αυτοί που πέρασαν από τη ζωή του 
Αλέκου, από το σπίτι του Αλέκου και της Ασημίνας, από τις αυλές 
και την εκκλησιά του, από τους κήπους και τα χωράφια του. Κι όλοι 
κερδισμένοι, όλοι γεμάτοι από το χαμόγελο και την αγάπη του, όλοι 
λιγάκι πιο σοφοί από το απόσταγμα –έτσι όπως έπεφτε σταγόνα, 
σταγόνα χωρίς θόρυβο– της εμπειρίας του, κάποιες φορές και λίγο 
ζαλισμένοι απ’ το απόσταγμα της σούμας του. 

Η απουσία του Αλέκου θα είναι έντονη. Ιδιαίτερα για τα παιδιά 
του και τα εγγόνια του, αλλά και για εμάς, τα ανίψια του, που στο 
πρόσωπό του βλέπαμε ακόμη ζωντανούς τους δικούς μας γονείς, 
για τους φίλους του, για όλες και για όλους όσους τον γνώρισαν. 

Σκληρή απουσία για τη στρατιά των σκύλων και των γάτων του, 
που με περίσσεια αγάπη και αφοσίωση για χρόνια αποτελούσαν την 
καθημερινή του παρέα, σύντροφοι ακόμη πιο αφοσιωμένοι, σαν να 
διαισθανόταν τον αποχωρισμό, ιδιαίτερα την τελευταία δύσκολη 
περίοδο της ζωής του. 

Ο Αλέκος δεν θα λείψει μόνο από τα έμψυχα. Θα λείψει ακόμη 
και από τα άψυχα, απ’ όλα αυτά που με τα χέρια του και το μυαλό 
του έδινε ζωή. Από την γλιτσίνια που σκιάζει και ευωδιάζει την αυλή 
του, από τις ελιές και το αμπέλι του, από τις λεμονιές και τις ροδιές 
του, από τα κόκκινα, κίτρινα και πράσινα λιβάδια της γειτονιάς, από 
τις μαργαρίτες, τις παπαρούνες και τα στάχυα που θα έστρωναν 
ασφαλώς (δεν το είδα αλλά μπορώ να το φανταστώ) το πιο ακριβό 
χαλί στο δρόμο που περνούσαν οι συγγενείς, οι φίλοι και ο ίδιος, 
ξεκινώντας το τελευταίο του ταξίδι «την ώρα π’ άνοιγε πανιά για την 
απάνω γειτονιά» αφήνοντας ανοιχτά πόρτες και παράθυρα σ’ ένα 
σπίτι και μια ζωή που ήταν πάντοτε ανοιχτή σε όλους. Και που θα 
παραμείνουν ανοιχτά γιατί ο Αλέκος έτσι έμαθε τα παιδιά του και 
μαζί, το ίδιο μάθανε και τα εγγόνια του. 

Ο μπάρμπας μου ο Αλέκος ήταν και θαυμάσιος τραγουδιστής, είχε 
ωραία φωνή, κρατούσε σωστά το ρυθμό και θυμόταν με ευκολία 
πάρα πολλούς στίχους. Σιγοψιθυρίζοντας, ίσως και τραγουδώντας 
μετά το μνημόσυνό του στις 2 του Ιούνη θα βρεθούμε ξανά κάτω 
από το παράθυρό του, σαν να μπορούσε για λίγο να’ ρθεί, και να 
τραγουδήσει κι εκείνος μαζί μας. 

Νίκος Δ. Τσιγώνιας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ    



ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

ΣΕ ΠΑΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟ;

3.500 ΦΥΛΛΑ
∆ΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ∆ΩΡΕΑΝ

Μπορείτε να δυναµώσετε τώρα
την ένταση της επικοινωνίας σας
& να ενισχύσετε την προβολή σας

... από 40€
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Τα Παριανόπουλα συνεχίζουν και κερδίζουν τη μία μετά την άλλη τις πρωτιές. Σειρά 
αυτή τη φορά είχε ο Νηρέας, που την περασμένη Κυριακή 26 Μαΐου, αγωνιζόμενος 
ουσιαστικά εκτός έδρας, κέρδισε 1-0 στον τελικό του πρωταθλήματος Νέων της ΕΠΣ 
Κυκλάδων, τους Νέους Ολυμπιακού Σύρου, μέσα στο γήπεδο της Ερμούπολης.

Οι κίτρινοι της Πάρου ήταν σαφώς ανώτεροι από τους πολυδιαφημιζόμενους αντι-
πάλους τους και το τελικό 1-0 κρίνεται μάλλον φτωχό για τα παιδιά του κ. Γιώργου 
Μοστράτου.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε μπροστά σε περίπου 200 φίλους του ποδοσφαίρου 
και μεταξύ τους ήταν περίπου 80-90 άτομα από την Πάρο.

Το προφίλ του αγώνα
28ο: Ο Μετάι του Νηρέα πιάνει ένα εντυπωσιακό δυνατό σουτ πολύ έξω από τη 

μεγάλη περιοχή της ομάδας της Σύρου, αλλά η μπάλα δεν του κάνει το χατίρι, καθώς 
φεύγει λίγο έξω από την εστία του Συριανού τερματοφύλακα Πρίντεζη.

33ο: «Αχ η παλιόμπαλα». Τρομερό σουτ του Μετάι, προσκρούει με δύναμη στο δεξί 
κάθετο δοκάρι των Νέων Ολυμπιακού Σύρου. Στη συνέχεια ο Πραμάτιας του Νηρέα 
γίνεται κάτοχος της μπάλας, αλλά ο διαιτητής κ. Ζαράνης τον υποδεικνύει ως ευρι-
σκόμενο σε θέση οφσάιντ. 

38ο: Πρώτη ουσιαστικά επίθεση από τους Συριανούς. Το τελικό σουτ του Λοΐζου, 
φεύγει πάνω από τα δοκάρια του Παριανού τερματοφύλακα, Καρποδίνη.

42ο: Ο Ξυγκάκης της Συριανής ομάδας εκτελεί πολύ όμορφα ένα φάουλ, αλλά ο 
τερματοφύλακας του Νηρέα, Καρποδίνης, με ωραία προσπάθεια «καπακώνει» την 
μπάλα.

54ο: Ο Ξυγκάκης, των Νέων Ολυμπιακού Σύρου, φεύγει στην αντεπίθεση μόνος 
του. Ο Παριανός τερματοφύλακας, Καρποδίνης, βγαίνει πολύ γρήγορα και τον ανα-
γκάζει να χάσει το οπτικό του πεδίο. Η φάση δεν συνεχίζεται, καθώς ο Συριανός Ξυ-
γκάκης, χάνει την μπάλα και αυτή καταλήγει άουτ.

61ο: Εκπληκτική ευκαιρία για το Νηρέα να ανοίξει το σκορ. Ο Μετάι δίνει πολύ 
ωραία μπαλιά στον αμαρκάριστο Πραμμάτια. Ο τελευταίος λίγο πριν κάνει το τελικό 
σουτ βλέπει το Συριανό τερματοφύλακα Πρίντεζη, να του παίρνει την μπουκιά από το 
στόμα…

79ο ΓΚΟΛ: Ένα λεπτό πριν λήξει ο αγώνας (τα παιχνίδια Νέων διαρκούν 80 λεπτά), 
ο Μετάι εκτελεί απευθείας φάουλ, 10 μέτρα περίπου έξω από τη μεγάλη περιοχή και 
πλάγια. Το αριστοτεχνικό του σουτ στέλνει την μπάλα να αναπαυτεί στα δίχτυα των 
Συριανών, ενώ παίκτες και φίλαθλοι του Νηρέα γίνονται ένα κουβάρι με τους πανη-
γυρισμούς. Όλοι οι παίκτες της Συριανής ομάδας μένουν στο έδαφος μη μπορώντας 
να πιστέψουν αυτό που συμβαίνει!

80ο: Εκπληκτική ευκαιρία του Νηρέα, για να διευρύνει και άλλο το σκορ. Ο Κου-
τσούκου, δέχεται μπαλιά διαβήτη από τον Πραμμάτια, μέσα στη μικρή περιοχή των 
Συριανών. Το τελικό σουτ που εξαπολύει αποκρούεται από τον πολύ καλό Συρια-
νό τερματοφύλακα, Πρίντεζη. Η επέμβαση του Πρίντεζη χαρακτηρίστηκε ως η από-
κρουση του αγώνα.

80+: Το παιχνίδι διακόπτεται, καθώς φίλος των γηπεδούχων εισβάλει στον αγωνι-
στικό χώρο προσπαθώντας να επιτεθεί στο διαιτητή κ. Ζαράνη! Η ψυχραιμία του δι-
αιτητή και η παρέμβαση των ψυχραιμότερων αποσοβούν τα χειρότερα και ο αγώνας 

ξαναρχίζει.
 

Οι πρωταγωνιστές
Νέοι Ολυμπιακού Σύρου: (πρ. Ρούσσος): Πρίντεζης, Χαλαβαζής (78ο Μενδρινός), 

Λοΐζος, Ρηγούτσος, Χατζηιρεμίας (60ο Δεναξάς), Καράβας, Σπανός (68ο Καφτηράνης), 
Φουάσης, Γκούφας (80ο Χούλης), Ξυγκάκης, Σταφυλάς. 

Νηρέας: (πρ. Μοστράτος ): Καρποδίνης, Τσιγώνιας, Χασάνι, Μαθιέλλης, Ήμερι, Με-
τάι, Γκέμπορις, Ζενέλι, (79ο Δ. Παγώνης), Δ. Κρητικός, Τριπολιτσιώτης (55ο Κουσού-
κου).

Διαιτητής: Ζαράνης, με βοηθούς τους κ.κ. Αρμακόλα και Μουτάφη.

Παραλειπόμενα
- Για μία ακόμα φορά οι πυλώνες φωτισμού του γηπέδου Ερμούπολης είχαν πρό-

βλημα και έτσι, ο φωτισμός του αγωνιστικού χώρου δεν ήταν αυτός που θα έπρεπε.
- Αν και ο τελικός ήταν προγραμματισμένος να διεξαχθεί στο ουδέτερο γήπεδο της 

Νάξου, τελικά, η έδρα του τελικού άλλαξε μετά από συναίνεση των δύο ομάδων. 
Παρά ταύτα, το γήπεδο της ΕΠΣ Κυκλάδων, που διεξήχθη ο αγώνας, είχε σημαιοστο-
λιστεί με τα χρώματα της Συριανής ομάδας και μόνο ουδέτερο δεν φάνταζε για την 
ομάδα της Πάρου!

- Την δική τους κερκίδα είχαν στήσει σε μια γωνιά του γηπέδου οι αθλητές της 
ακαδημίας του Ολυμπιακού Σύρου και παρά το πολύ νεαρό της ηλικίας τους (παιδιά 
κάτω των 12 ετών), αναλώθηκαν σε υβριστικά συνθήματα κατά του διαιτητή και των 
αθλητών του Νηρέα. Το ήθος δεν είναι να το διαφημίζουμε μόνο στα φυλλάδια και 
στις αφίσες της κάθε ακαδημίας, αλλά να το διαφημίζουμε και με τις πράξεις μας 
εντός και εκτός αγωνιστικών χώρων.

- Οι πιτσιρικάδες του Νηρέα το γλέντησαν με την ψυχή τους μέσα στο πλοίο της 
επιστροφής, στη συνέχεια στο λιμάνι της Παροικιάς και τέλος, το μεγάλο γλέντι κο-
ρυφώθηκε στην κεντρική πλατεία της Νάουσας και σε εστιατόριο του χωριού όπου 
γευμάτισαν όλοι μαζί, παίκτες, προπονητές, διοίκηση. 

- Μεγάλη μορφή των πανηγυρισμών ο Παγώνης του Νηρέα, ο οποίος δεν αποχω-
ρίστηκε σε καμία στιγμή το Κύπελλο και οι πληροφορίες τον θέλουν να κοιμήθηκε 
αγκαλιά με το τρόπαιο!

Οι δηλώσεις Μοστράτου
Ο προπονητής του Νηρέα, κ. Γιώργος Μοστράτος, έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις 

στην εφημερίδα μας για την μεγάλη επιτυχία του Νηρέα:
«Αξίζουν συγχαρητήρια σ’ αυτά τα παιδιά. Είναι δίκαια η καλύτερη ομάδα στις Κυ-

κλάδες και πρωταθλητές. Αμείφτηκαν για τους κόπους τους και τις θυσίες που έκαναν 
όλη τη χρονιά. Είμαι περήφανος γι’ αυτούς, αλλά και για όλους όσοι πίστεψαν και στή-
ριξαν αυτήν την προσπάθεια από την αρχή μέχρι το τέλος. Το μέλλον τους ανήκει και 
με ταπεινότητα και συνεχή δουλειά μπορούν να φτάσουν και σ’ άλλες επιτυχίες. Αυτά 
τα παιδιά έδωσαν χαρά, θέλω να πιστεύω, σ’ όλη την Πάρο με την επιτυχία τους».

Πηγή ρεπορτάζ και φωτογραφικό υλικό: SportCyclades.gr

Να παιδιά, να μάλαμα!
Νηρέας Πρωταθλητής Κυκλάδων
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) at: 
www.facebook.com/paroslife
If you have a smart phone, just download QRReader and 
scan this QR code and you will have a link straight to all 
the What's On information for Paros & Antiparos.

MAY 2013

Food distribution to those in need by the Paros Women’s Association 
Ariis every Wed 9.15-10.15am at Paros Rock, Paroikia. Info: 694-258-
2321, 694-732-5919 & 693-667-0556.  http://www.facebook.com/
groups/syllogos.gynaikon.parou.ariis 

until 2 Jun, Mary Chatzaki photography exhibition at Argonauta 
Restaurant, Manto Mavrogenous square, Paroikia. Duration 2/5-2/6. Info: 
22840-23303, www.argonauta.gr

until 13 Jun, Exhibition of the Museum of Ancient Greek Technology 
Kostas Kotsanas «The HI-TEC Inventions of the Ancient Greeks» at the 
Event Hall of the Technical Lyceum (EPAL) Paroikia.  Duration 2/5-13/6, 
daily 12-3pm & 6-9pm.  http://www.kotsanas.com/gb/index_ektheseis.
html

31 May, 7-10pm, Presentation of the Russian & Hebrew guide to 
Paros & Antiparos «Paros with Love» at Parea Cafe, Paroikia (behind 
Cavo D’oro). Info: Katerina 22840-24879, 693-462-0501, http://www.
facebook.com/Paroswithlove

31 May, 8.30pm, Aegean Center Solo Concert & Vocal Ensemble a 
cappella concert at the Dimitracopoulos Building, Market Street, Paroikia. 
Info: 22840-23287, www.aegeancenter.org

JUNE 2013
  
1-2 Jun, Opening of the Paros Dance Academy Paroikia at Parea Cafe, 
Livadia, Paroikia. 2 days with free lessons in Latin, Salsa & Ballroom 
dancing, Zumba & Pilates, prizes, Latin shows, Capoeira. Info: Kay 697-
935-3401, 697-880-3234, http://www.facebook.com/Parosdance1
 
1 Jun, 6pm & 8pm, Educational musical performance «Mr Kix and 
his Secret Box of Sounds» organized by the Paros Women’s Association 
Ariis at the Paros Rock, Potami, Paroikia. For children aged 2.5-7 years. 
Entrance: 5€. Info: 694-258-2321, 694-732-5919 & 693-667-0556, 
http://www.facebook.com/groups/syllogos.gynaikon.parou.ariis

1 Jun, 7.30pm, Student Painting & Photography Exhibition at the Aegean 
Center, Paroikia. Info: 22840-23287, www.aegeancenter.org

2-8 Jun, Hatha Yoga Course with Oona Giesen in Alyki. Info: 697-935-
1951, www.yoga-paros.com

2-30 Jun, University of Arizona, School of Anthropology Study Abroad 
course “Mediterranean Crast  Technologies and Environmental Strategies: 
Past and Present” with Prof. Eleni Hasaki. Info: http://anthropology.
arizona.edu/content/arizona-aegean

2 Jun, 9am, Marpissa Volunteer Team painting & clean-up at the 
monastery of Ag. Antonios, meeting at 9am at the Marpissa windmills.  
Info: Maria 694-508-3520.

2 Jun, 9.30am, Memorial service for WWII hero Nikolas Stellas at 
Aghios Giorgios, Damalia (above Angeria). http://lefkianos.blogspot.
gr/2012/05/blog-post_20.html  

2 Jun, 8pm, Tribute concert to Manos Loïzos by the Naoussa Women’s 
Association Choir at Aghios Athanasios Hall, Naoussa.
http://www.facebook.com/events/271012413042312/ 

2 Jun, 8.30pm, Performance by the Children’s Theatrical Group of 

Marpissa «Ο Ζωντανός Υπολογιστής / The Living Computer» directed by 
Tassos Varvelis with the support of the Marpissa Women’s Association at 
the Agrotoleschi Hall, Marpissa. Info: Irini 694-518-6978.
http://www.facebook.com/events/371622112939049/

5 Jun, World Environment Day, designated by the U.N. to raise awareness 
of the environment. See www.unep.org/wed

5 Jun, 6-8pm, Celebration of World Environment Day with an 
environmental hike & treasure hunt for adults & children with Alkistis 
Archimandriti on the walking paths at Paros Park. Info: 22840-53573, 
www.parospark.com 
 
8-15 Jun, Ashtanga Yoga Mysore Style Beach Retreat with Jorgen 
Christiansson at Okreblue, Santa Maria. Info: 697-909-3731, http://www.
facebook.com/Okreblue, www.oneom.co.uk

Nikolas Stellas Annual Memorial

A moving ceremony took place in Marpissa on Sunday 26 May 2013, in 
memory of Nikolas Stellas, local hero of the resistance in WWII. Parian 
school children honoured his memory, Mayor Christos Vlachoyiannis 
spoke about how important it is for all of us to follow Stellas’ example 
and how glad he is that the young people of this island show that 
they are engaged against 
fascism and Nazism, and a 
young representative from the 
Antifascist Initiative of Paros & 
Antiparos spoke of how they 
are inspired by Nikolas Stellas 
bravery. We were reminded by 
one speaker of the words of 
Winston Churchill:
«Hence we will not say that 
Greeks fi ght like heroes, but we 
will say that heroes fi ght like 
Greeks.»

The story of Nikolas Stellas was 
published in the May 2010 issue 
of Paros Life & Naxos Life at 
www.paroslife.com

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

Μενου**είναι η εικόνα σας,
πριν καν ο πελάτης
δοκιµάσει το φαγητό σας!
εσείς τι θα του δείξετε;

& ακόµα σουπλά | σουβέρ | θήκες για µαχαιροπίρουνα | επαγγελµατικές κάρτες | µπλοκ παραγγελίας | διαφηµιστικά έντυπα



Σκέψου τον πλανήτη σου...
ανακύκλωσε “τη ΦΩΝΗ σου”

Ε β δ ο μ α δ ι α ί α  π ο λ ι τ ι κ ή  ε φ η μ ε ρ ί δ α  Π ά ρ ο υ  -  Α ν τ ι π ά ρ ο υ

αφιερωµένα
στην ενηµέρωση
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Η προετοιµασία για τις διακοπές ξεκινά!
Εσένα θα σε βρουν;

www.paros-vacations.com

ο πληρέστερος ηλεκτρονικός
τουριστικός οδηγός για την Πάρο,

σε Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη) | τ: 22840 28025 
e: nadia@smileweb.gr | w: smileweb.gr | fb: www.facebook.com/smileweb.gr

Να παιδιά, να μάλαμα!
Νηρέας Πρωταθλητής Κυκλάδων


