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Με το ερώτημα της παύσης παραπέ-
μπεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, 
από τον Περιφερειάρχη Β. Μπρακουμά-
τσο, στον υπουργό Εσωτερικών η Κοι-
νοτάρχης Αντιπάρου, Βαρβάρα Φαρού-
που Μανέτα, για το ζήτημα των μεταδη-
μοτεύσεων, που κρίθηκε από τους Ελε-
γκτές Δημόσιας Διοίκησης, ότι έγιναν 
«κατά παράβαση του νόμου». 

Παραπέμπεται επίσης στο Πειθαρχι-
κό Συμβούλιο, διότι κατά τη διάρκεια της 
ποινής της αργίας που της είχε επιβλη-
θεί από την Περιφέρεια, η κ. Μανέτα συμμετείχε 
κανονικά στη λειτουργία της Κοινότητας και παρί-
στατο στα Κοινοτικά Συμβούλια. 

Σύμφωνα επίσης με τις πληροφορίες, οι αποφά-
σεις του κ. Μπρακουμάτσου εστάλησαν την περα-
σμένη Τρίτη, η πρώτη στον υπουργό Εσωτερικών 
και η δεύτερη στον Πρόεδρο του Πειθαρχικού Συμ-
βουλίου και την ίδια ημέρα εστάλησαν και στην 
Κοινοτάρχη Αντιπάρου.

Το ιστορικό
Το τελικό πόρισμα των Ελεγκτών Δημόσιας Διοί-

κησης εκδόθηκε αρχές Οκτώβρη του 2009. Συγκε-

κριμένα, στην με αρ. 878/Α/2009 έκθεση επανελέγ-
χου που διενήργησε το ΣΕΕΔΔ, με αντικείμενο τη 
διενέργεια μεταδημοτεύσεων στην Κοινότητα Αντι-
πάρου, μεταξύ των άλλων, διαπιστώνεται: α) Είκο-
σι τρεις (23) εγγραφές διενεργήθηκαν με πράξεις 
(αποφάσεις) της Προέδρου της Κοινότητας Αντιπά-
ρου κατά παράβαση των διατάξεων της παρ. 8 άρ-
θρο 18, Π.Δ. 410/95, διότι από το σύνολο των στοι-
χείων που τέθηκαν υπόψη του κλιμακίου ελέγχου 
κατά τον αρχικό και τον παρόντα έλεγχο, δεν προ-
κύπτει η διετής πραγματική μόνιμη εγκατάσταση 
των αιτούντων στην Κοινότητα Αντιπάρου κατά τον 
κρίσιμο χρόνο της μεταδημότευσης.        συνέχεια στη σελ.7
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ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗΣ:
" ΌΧΙ" στη διάσπαση της "Eνότητας
   για το μέλλον"

Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΒΡΑΒΕΥΣΕ ΤΙΣ ΑΘΛΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ ΝΟΠ
σε ειδική εκδήλωση στην Παλιά Βουλή

Να παυθεί η πρόεδρος 
κ. Βαρβάρα Μανέτα

ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Γ. Μπρακουμάτσος προς Υπουργείο Εσωτερικών

σελ.9

σελ.11

Γ. Τζανίδης για το
Κέντρο Υγείας Πάρου 
Σπίτι χωρίς 
κολώνες και 
θεμέλια 

Πολλά είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
γιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό στο Κέντρο Υγεί-
ας Πάρου και έχουν επισημανθεί κατά καιρούς, φαί-
νεται όμως πως «ο κόμπος έφτασε στο χτένι», αφού 
η κατάσταση αντί να αμβλύνεται, χειροτερεύει. 

Έλλειψη γιατρών, προβλήματα με τις εφημερίες και 
τόσα άλλα, δημιουργούν ένα κλίμα φορτικό για τους 
εργαζόμενους.

Ο Διευθυντής της Γενικής Ιατρικής του Κ.Υ. Γε-
ώργιος Τζανίδης, με άρθρο του παραθέτει τα γεγο-
νότα που έφεραν σ’ αυτό το σημείο την κατάσταση, 
στέλνοντας στην εφημερίδα μας και όλα τα έγγραφα 
που αποδεικνύουν όλα όσα αναφέρει.                         σελ.4-5

Για μια ακόμη χρονιά, Σαρρή Πολυξένη, Θε-
οχάρη Σταυρούλα και Σκούρτη Βαλεντίνη 
πήραν εύσημα για τις επιδόσεις τους.
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ΑΙΡΕΤΙΚΑ 
του Χρίστου Γεωργούση

Αδικίες & ναυμαχία του Ναυαρίνου
Οι καταστροφές μας συνετίζουν κάπως, ξανα-

πέφτουμε όμως στα ίδια. «Είν’ οι προσπάθειές 
μας, των συφοριασμένων// είν΄ οι προσπάθει-
ες μας σαν των Τρώων» παραπονιέται ο Καβά-
φης. «Αν τα παρεληλυθότα μνημονεύεις, καλύ-
τερα θα σκεφθείς για τα μέλλοντα», συμβου-
λεύει ο Ισοκράτης. Μάλλον τίποτα δεν μας δι-
δάσκει, ούτε ποίηση, ούτε Ιστορία.

Μετά την Καταστροφή της Σμύρνης, στήσα-
με στον τοίχο ανθρώπους, εξορκίσαμε το κακό 
και όμως ήρθαν άλλα. Ακολούθησαν πόλεμοι, 
ο φοβερός εμφύλιος και οι δικτατορίες. Η μια 
πάνω στην άλλη οι καταστροφές, ώσπου να 
φτάσουμε στην τελευταία δικτατορία. Ήταν σί-
γουρο κι εδώ ότι θα περνούσαμε στο ξέφωτο, 
αφού πρώτα πληρώναμε νέα δεινά και αίμα-
τα. Και ήρθαν το Πολυτεχνείο και η τραγωδία 
της Κύπρου. Τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευ-
σης ελπίσαμε ότι κάτι καλό επιτέλους θα ανέ-
τειλε. Φτάσαμε όμως στα πρόθυρα άλλης με-
γάλης καταστροφής της οικονομίας και του κύ-
ρους της χώρας, αφού ναρκοθετήσαμε και υπο-
νομεύσαμε την πορεία της. 

Κάθε φορά ψάχνουμε για εξιλαστήρια θύμα-
τα, για αμνούς αίροντας τις αμαρτίες μας, για 
τράγους αποδιοπομπαίους. Φορτώνουμε αλλού 
τα φταιξίματα. Δεν μπορούμε να δούμε τις αι-
τίες της σημερινής κατάντιας και τα ρίχνουμε 
στους παραδίπλα, στους άλλους. Τα 36 χρόνια 
της μεταπολίτευσης ζούσαμε με δανεικά, χτίζο-
ντας κράτος διακρίσεων, κουμπάρων, προνομί-
ων, φεουδαρχίας. Πέρασαν δεκαετίες και προ-
σπαθούμε ακόμα να καταρτίσουμε δίκαιο φο-
ρολογικό σύστημα και ενιαίο μισθολόγιο! Με το 
«διαίρει και βασίλευε» φτιάξαμε μια Ελλάδα, 
όπου η κάθε συντεχνία εργαζομένων φροντί-
ζει τα του εαυτού της και για τους άλλους «γαία 
πυρί μιχθήτω». Όποια έχει περισσότερα όπλα 
εκβιασμών αποσπά τη μερίδα του λέοντος, η 
αδικία ολοένα εντείνεται κι αυτή είναι η πρώτη 
διαφθορά και ο πρώτος κίνδυνος. 

Στην άμμο χτίζαμε τόσα χρόνια γεφύρια της 
Άρτας και είναι τόσα τα αρνητικά, που δεν βρή-
καμε τρόπους να φρενάρουμε το κακό. Θερί-
ζουμε θύελλες απ’ τους ανέμους που σπείρα-
με. Παρακαλούμε τώρα τους Ευρωπαίους να 
επέμβουν με καινούρια ναυμαχία του Ναυαρί-
νου. Σπουδαίοι πολιτικοί και πρωθυπουργοί πέ-
ρασαν και άφησαν αλώβητο το οικονομικό σύ-
στημα της ολιγαρχίας που κραταιώθηκε εξαγο-
ράζοντας, διαφθείροντας και καταστρέφοντας 
το χαρακτήρα και την ψυχή μας. Διαμόρφωσε 
συμφεροντολόγους, ιδιοτελείς, φακελάκηδες 
και φανφαρόνους ακριβοπληρωμένους γυάλι-
νους. 

Πώς ανέχτηκαν οι ειδήμονες των οικονομι-
κών τόσα χρόνια να πληρώνουν φόρους μόνο 
οι μισθωτοί; Μια ομάδα εργαζομένων δεν φο-
ρολογείται, άλλη έχει 15 ή 16 μισθούς, τρίτη δι-
ορίζει τους συγγενείς, ετέρα αυξάνει το μισθό 
μόνη της, πέμπτη λαμβάνει «μπόνους», μίζες, 
δώρα, βραβεία, έκτη δικαιούται δωρεάν υπη-
ρεσίες, έβδομη απολαμβάνει σύνταξη στα 40, 
όγδοη παίρνει γαλόνια αξιωματικών, ένατη με 
μια καλή κλωτσιά παίρνει δωρεάν αυτοκίνητο. 

Διακρίσεις, ανισότητες, αδικία, αποτελούν ρα-
χοκοκαλιά του ελληνικού συστήματος της φε-
ουδαρχίας. Αν βουλιάξουμε, βουλιάζουν και 
οι φεουδάρχες ή έχουμε έτοιμα αεροπλάνα να 
δραπετεύσουν; Να πάμε πάλι στο Μακρυγιάν-
νη, να θυμηθούμε ότι αυτήν την πατρίδα τη μοι-
ραζόμαστε όλοι εξίσου και να σταματήσουμε να 
θέλουμε αχθοφόρους τους πολίτες στην παρά-
γκα του Καραγκιόζη και τους άλλους με χρυ-
σά άμφια και κουτάλια χορτασμένους στο σε-
ράι. Πρώτος λόγος της αποτυχίας που μας έκα-
νε ζητιάνους και αναξιόπιστους είναι η πολυ-
πρόσωπη αδικία με τα εννιά κεφάλια και μ’ αυ-
τήν πρέπει πρώτα να τα βάλουμε.
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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Καραγιώργος Αθανάσιος (πε-
ριφερειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), 
Ρούσσος Νικόλαος (Internews), Σ/Μ Ατ-
λάντικ (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρ-
τοποιείο Αλιπράντη, Αρτόπολις, Πρατήριο 
άρτου Αλιπράντη, Κάβα Τάσσος, Πρακτο-
ρείο ταξιδίων Πώλος Tours, Γενική Τα-
χυδρομική, ACS, Avant Travel, View cafe, 
Οπωροπωλείο Αλιπράντη, Καφέ ∆ωδώνη, 
Καφέ Λάζος (εφορία), Γιάννης Ρούσσος 
Audiophile, βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Πε-
ρίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης 
Σαρρής, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών)
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Τυπογραφείο, φούρνος 
Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αρια-
νούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Ευρωαγορά, 
Σ/Μ Σπυριδούλα. Αρτοποιείο Μαργαρίτη, 
Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνά-
κη, Smart computers Σκιαδάς, Μπαρμπα-
ρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna 
Travel, κατάστημα Γερμανός
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, 
Σ/Μ Ανδρέας Καβάλης
ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζα-
χαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπου-
λος, ΑΒ SHOP&GO. 
ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης
ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Σ/Μ Proton, περίπτερο Ιωάννη Χα-
νιώτη, περίπτερο Βρεττού Νικολάου, Πα-
ραδοσιακός Φούρνος της Αγκαιριάς 
ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) 
ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α. Μπάλιου,
Τάσου Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: βιβλιοπωλείο Γαλάζιο Όνειρο, 
Νικόλας Παντελαίος (Ράφτης)
ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριά-
νος, περίπτερο Ιάκωβου Μαριάνου
Αν δεν βρίσκετε την εφημερίδα στα προ-
καθορισμένα σημεία, καλέστε μας στο 
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, τηλ. 22840 53555.

Συμμετοχή της Πάρου στην Τουριστική έκθεση των Βρυξελλών 

Ωραία η Πάρος αλλά…
Στην ετήσια έκθεση Salon des vacances του Βελγίου που 

πραγματοποιήθηκε 4-8 Φεβρουαρίου και είχε ως τιμώμενη 
χώρα την Ελλάδα, την Πάρο εκπροσώπησε εκ μέρους του Δή-
μου Πάρου η Αντιδήμαρχος κ. Άννα Κάγκανη και εκ μέρους των 
ξενοδόχων ο κ. Γιώργος Πίττας. 

Στο εκθεσιακό κέντρο, περίπου 25.000m2 είχαν εγκαταστήσει 
τα περίπτερά τους περίπου 50 χώρες από όλο τον κόσμο. Την 
έκθεση επισκέφτηκαν περισσότερα από 120.000 άτομα. Κατά τη 
διάρκεια των διαφόρων συναντήσεων που έγιναν μεταξύ των 
εκπροσώπων της Πάρου και του διευθυντή του ΕΟΤ στις Βρυ-
ξέλλες και νυν Παρισιού συζητήθηκαν οι λόγοι για τους οποίους 
η Ελλάδα ήταν τιμώμενη χώρα στην ετήσια αυτή έκθεση.

Σύμφωνα με στοιχεία του ΕΟΤ στο Βέλγιο, οι Βέλγοι που επι-
σκέπτονται την Ελλάδα ξεπερνούν τους 300.000. Σε πολλές ξένες εφημερίδες παρουσιάστηκε εντυπωσιακά 
η προβολή της Ελλάδας. Το ελληνικό περίπτερο επισκέφτηκε πάρα πολύς κόσμος,  στο οποίο τις Κυκλάδες 
εκπροσώπησαν η Πάρος και η Νάξος. 

Το ενδιαφέρον των  Βέλγων για την Πάρο, ήταν μεγάλο και εξαντλήθηκαν όλα τα έντυπα. Επίσης ένα μεγά-
λο ποσοστό των επισκεπτών είχε ήδη βρεθεί στο νησί μας για διακοπές και αποκόμησε τις καλύτερες εντυ-
πώσεις. Το συμπέρασμα από τις επαφές είναι ότι κίνητρο για να μας ξαναεπισκεφθούν θα ήταν ένα τουριστι-
κό πακέτο με χαμηλή τιμή. Κύριο πρόβλημα όμως, όλων των υποψηφίων επισκεπτών μας παραμένουν οι 
συγκοινωνίες και ειδικά οι αεροπορικές. Επίσης, η συνεργασία με την Νάξο μπορεί να αποδειχθεί στρα-
τηγικής σημασίας τόσο όσον αφορά στην προώθηση και στην επικοινωνία όσο και στο κοινό πρόβλημα απο-
κοπής μας από τις διεθνείς αεροπορικές λεωφόρους. Το θέμα μιας συνεχούς  και πυκνής επικοινωνίας με 
το αεροδόμιο της Μυκόνου θα μπορούσε να  αποτελέσει μια προσωρινή λύση.

Την έκθεση τίμησε και η υπουργός Τουρισμού-Πολιτισμού Άντζελα Γκερέκου. 

Σχέδιο Πόλης

Συστράτευση
για να δοθεί λύση 

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. του Εμποροεπαγγελαμτικού Συλλόγου 
Πάρου – Αντιπάρου, συζητήθηκε το θέμα του σχεδίου πόλης της Παροικίας και 
τα προβλήματα που αυτή η εκκρεμότητα έχει σωρεύσει. 

Ο Ε.Σ. εκφράζοντας τα συμφέροντα δεκάδων μελών του από την Παροικία, 
αλλά και συναισθανόμενος τις προσδοκίες των ανθρώπων της πόλης αυτής και 
τέλος, βλέποντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη στην πρωτεύουσα του νη-
σιού μας, χωρίς την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, αποφάσισε να πρω-
ταγωνιστήσει στην κινητοποίηση των πολιτών, ώστε να δοθεί άμεση λύση στο 
πρόβλημα. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί σε συστράτευση τη Δημοτική αρχή, τους 
φορείς της πόλης και όλους τους ενδιαφερόμενους, ώστε με συντονισμένες 
προσπάθειες ν’ απαιτηθεί εδώ και τώρα λύση από την Πολιτεία. 

Ανακοίνωση
Πραγματοποιήθηκε ο αποκριάτικος χορός του Εμποροεπαγγελματικού Συλλό-

γου, του οποίου τα έσοδα θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση της ημερίδας για 
τον καρκίνο του μαστού που συνδιοργανώνει με το Κέντρο Υγείας Πάρου.

Η συμμετοχή του κόσμου δεν ήταν η αναμενόμενη και έτσι, με απόφαση του 
Δ.Σ. η κλήρωση της λαχειοφόρου αγοράς για τα μεγάλα δώρα μετατέθηκε για 
την παραμονή της 25ης Μαρτίου, κατά την αναβίωση του εθίμου της «λαμπαδη-
φορίας», που κάθε χρόνο συνδιοργανώνει ο Σύλλογος μαζί με το Δήμο Πάρου. 

Στην εκδήλωση αυτή, θα βραβευτούν τα σχολεία που μετέχουν στην προ-
σπάθεια συγκέντρωσης φαρμάκων, που μέσω της οργάνωσης «Γιατροί του Κό-
σμου» θα ταξιδέψουν στην πολύπαθη φτωχή χώρα της Αϊτής. 

Υπενθυμίζεται, ότι όποιος θέλει να πάρει μέρος στην ανθρωπιστική προσπά-
θεια του συλλόγου, μπορεί να το κάνει έως τις 28 Φεβρουαρίου. 

Διόρθωση
Παράπονα εξέφρασε ο τέως λιμενάρχης Ηλ. Κουντρομιχάλης ότι σε προη-

γούμενο φύλλο μας δεν αποδόθηκε σωστά φράση του κατά την ομιλία του στην 
εκδήλωση κοπής της πίτας της ΝΔ, που 
κατά τον ίδιο, έχει ιδιαίτερη σημασία. 
Στην εφημερίδα γράψαμε ότι ο κ. Κου-
ντρομιχάλης "θέτει τον εαυτό του στη 
διάθεση της κομματικής βάσης". Η σω-
στή φράση είναι: "Θέτω τον εαυτόν μου 
σε εσάς (στα μέλη δηλαδή, τους φίλους 
και τα στελέχη της ΝΔ στην Πάρο) και 
στη διάθεση της κοινωνίας.
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συνέχεια από σελ.1

Πιο υποστελεχωμένο δεν γίνεται...
Έχετε ποτέ αναρωτηθεί πόσο συχνά κανείς όταν 

επισκέπτεται ένα σπίτι προσέχει τα ισχυρά πέδιλα, 
τα γερά θεμέλια ή τις κολώνες; Αντίθετα, πόσο συ-
χνά θαυμάζουμε τα ωραία έπιπλα, την όμορφη δι-
ακόσμηση ή την επίπλωση; Γιατί; Μα γιατί η ύπαρξη 
γερών θεμελίων αποτελεί δεδομένο και προϋπόθε-
ση. Είναι αδιανόητο να συζητά κανείς για οτιδήποτε 
άλλο εάν δεν έχει πρώτα εξασφαλίσει γερές βάσεις.

Ακριβώς αυτό αντιπροσωπεύει και η Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας και ο ιατρός Γενικής Ιατρικής. Απο-
τελεί τη βάση πάνω στην οποία κτίζεται οποιοδήποτε 
σύστημα υγείας. Ιδιαίτερα σε περιοχές σαν την Πάρο, 
όπου είναι εξ ορισμού αδύνατο να έχει κανείς σε κα-
θημερινή βάση διαθέσιμους ιατρούς όλων των ειδι-
κοτήτων (είτε υπάρξει ποτέ Νοσοκομείο είτε όχι), 
αποτελεί την εγγύηση για την ελάχιστη καθημερι-
νή ποιοτική φροντίδα των ασθενών σε χρόνια και σε 
επείγουσα βάση. Δεν «πουλάει» ψήφους, δεν φιγου-
ράρει όπως οι εξειδικευμένες υπηρεσίες των ειδικο-
τήτων, αλλά αποτελεί τη βάση- τα θεμέλια του κάθε 
συστήματος υγείας. 

Τα τελευταία χρόνια η Διοικούσα Επιτροπή του 
ΚΥ Πάρου, κατόρθωσε το ακατόρθωτο: όχι απλώς 
το ΚΥ βρίσκεται υποστελεχωμένο για πολλές βασι-
κές ειδικότητες (πχ ορθοπεδικού, καρδιολόγου κτλ), 
αλλά αποτελεί τη μοναδική μονάδα Πρωτοβάθμι-
ας Φροντίδας Υγείας της χώρας που δεν έχει ούτε 
ιατρούς Πρωτοβάθμιας (δηλαδή ιατρούς Γενικής 
Ιατρικής)! Αποτελεί σπίτι χωρίς θεμέλια, έτοιμο να 
γκρεμιστεί στο πρώτο κούνημα του σεισμού. 

Πως φτάσαμε ως εδώ
Ενώ από το έτος 2006 ήταν σε όλους ανεξαιρέτως 

γνωστό ότι η νομοθεσία που αφορά τις εφημερίες 
των ιατρών θα τροποποιηθεί (μετά από απόφαση της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης) και αυτό ήταν απολύτως βέ-
βαιο ότι θα οδηγούσε σε μεγάλες ελλείψεις σε ια-
τρούς ΠΦΥ (πρώτης γραμμής), κανείς δεν έπαιρ-
νε την απόφαση να προκηρύξει τις δύο κενές θέ-
σεις του υπάρχοντος οργανισμού. Τα έγγραφα που 
έστειλα εκείνη την περίοδο ήταν χωρίς κανένα αντί-
κρισμα (έγγραφο 1). Κατόπιν το ΚΥ έμεινε με έναν 

μόνο ιατρό, ακολούθησε 
βροχή εγγράφων (2, 3, 4, 
5, 6, 7), τα οποία ομοίως 
δεν είχαν κανένα αποτέ-
λεσμα και το ΚΥ παρέ-
μενε διαρκώς ακάλυπτο 
από ειδικευμένο ιατρό. 
Οι προσπάθειες και οι 
προτάσεις μου για κάλυ-

ψη των εφημεριών από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων 
(5), έπεσαν στο κενό, αφού είναι παγκοσμίως γνω-
στό, ότι ενώ ο ιατρός Γενικής Ιατρικής μπορεί υπό 
προϋποθέσεις να υποκαταστήσει τον ιατρό ειδικό-
τητας, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να συμβεί 
το αντίστροφο. Μόνο μετά από πολύ σοβαρά γεγο-
νότα αποφασίστηκε πολύ καθυστερημένα η προκή-
ρυξη των δύο κενών θέσεων (8, 9). 

Και ενώ οι θέσεις είχαν προκηρυχτεί από το 
2007 με σύμφωνη γνώμη του προηγούμενου προ-
έδρου κ. Ανδρεόπουλου, (με αντίθετη όμως γνώ-
μη της αντιπροέδρου κ. Πώλου), τα πράγματα άλ-
λαξαν δραματικά μετά την αντικατάσταση του κ. Αν-
δρεόπουλου με τον κ. Μπιζά. Η καινούρια Διοικού-
σα Επιτροπή (ΔΕ) του ΚΥ είχε άλλη άποψη: οι ιατροί 
Γ.Ι. δεν ήταν επιθυμητοί, ενώ αντιθέτως χρησιμότε-
ρη κρίθηκε η «αναβάθμιση» δύο συγκεκριμένων ια-
τρών που υπηρετούσαν στο ΚΥ.  Η ΔΕ παράκαμψε 
με αποτελεσματικότητα τους αρμόδιους υπηρεσια-
κούς παράγοντες (Νοσοκομείο-ΔΥΠΕ) και απευθυ-
νόμενη απευθείας στον υφυπουργό κ. Κωνσταντό-
πουλο, μετά από μία παράτυπη ΔΕ, όπου απουσία-
ζε ο εισηγητής (ο υπογράφων, ως Επιστημονικός Δι-
ευθυντής - ΕΔ) και αποκρύπτοντας όσα προαναφέρ-
θηκαν, αποφάσισε να μετατρέψει τις θέσεις σε μία 
δεύτερη θέση Καρδιολογίας και μία θέση Παθολο-
γίας (11). Η αιτιολόγηση της αλλαγής είναι φαιδρή 
μέχρι δακρύων: στο ΚΥ Πάρου με τεράστιες ελλεί-
ψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, 
θα έπρεπε να δημιουργηθεί «κλινική καρδιολογί-
ας» και επιπλέον έπρεπε να γίνει προκήρυξη της άλ-
λης θέσης με πλήρη αποκλεισμό των ιατρών ΓΙ, μόνο 
και μόνο ώστε να καταληφθεί σχεδόν φωτογραφικά 
από υπηρετούντα ιατρό, ώστε γίνει Επιμελήτρια Α΄ 
(από Β΄ που ήταν), γεγονός που θα συνέβαινε έτσι 
ή αλλιώς αυτόματα (μετά από 2-3 χρόνια επιπλέον 
προϋπηρεσίας της), όπως αναφέρεται καθαρά στο 
έγγραφο του Προέδρου κ. Μπιζά (10). Το γεγονός 
όμως που εξοργίζει και τον πιο αδιάφορο, είναι ότι 
οι συνάδελφοι για χάριν των οποίων άδειασε το ΚΥ 
από ιατρούς ΓΙ (για να τους γίνουν όλα τα χατίρια 
και να μείνουν στην Πάρο), εγκατέλειψαν το νησί, 
ο ένας γιατρός οριστικά και η γιατρός επ΄ αόρι-
στον, αφήνοντας «στα κρύα του λουτρού» ακόμη 

και αυτούς που μεροληπτικά τους υποστήριζαν. 
Τονίζεται, ότι ο Διοικητής του Νοσοκομείου, αλλά 

και η ΔΥΠΕ, δεν συμφωνούσαν με την αλλαγή των 
θέσεων, προσπάθησαν κανονικά να προκηρύξουν τις 
θέσεις, όμως τους πρόλαβαν τα έγγραφα του κ. Μπι-
ζά που μπλόκαραν την προκήρυξη (12, 13) σε συνδυ-
ασμό με τις ισχυρότατες πιέσεις που δέχθηκαν από 
το Υπουργείο. 

Μόλις αντιλήφθηκα τι είχε συμβεί, προσπάθησα με 
όλες μου τις δυνάμεις να αναστρέψω την κατάσταση 
καταγγέλλοντας το γεγονός στον ίδιο τον Υπουργό, 
αλλά και στην Ένωση ΓΙ (14,15), χωρίς όμως κανένα 
αποτέλεσμα, αφού ο οργανισμός άλλαξε λίγες μέ-
ρες πριν από τις εκλογές. Έτσι στην παρούσα φάση 
η εφημερία των ιατρών της Αντιπάρου στο ΚΥ Πάρου 
αποτελεί μονόδρομο για να καλυφθούν τα κενά των 
τριών ιατρών που λείπουν (δύο θέσεις που τροπο-
ποιήθηκαν και η θέση της κ. Φράγκου η οποία αφέ-
θηκε να απομακρυνθεί χωρίς να έρθει αντικαταστά-
της).   

Συμπερασματικά: 
1. Τα σημερινά γεγονότα ήταν πλήρως προβλέψι-

μα από το έτος 2006 (δεν ήταν αιφνίδια!) και η λύση 
είχε ήδη δρομολογηθεί

2. Η έλλειψη προήλθε από θετικές ενέργειες συ-
γκεκριμένων ανθρώπων με μεροληπτική και παρά-
νομη αιτιολόγηση και όχι γενικά και αόριστα από τις 
ελλείψεις του ΕΣΥ και του δημοσίου.

3. Τόσο η ΔΕ του ΚΥ Πάρου, όσο και οι ηθικοί αυ-
τουργοί των εν λόγω ενεργειών δεν είχαν καμία απο-
λύτως συνέπεια ούτε έχουν λογοδοτήσει πουθενά 
για τις αποφάσεις τους.

Παρότι τα γεγονότα, καθώς και τα αποδεικτικά 
στοιχεία που παραθέτω είναι αναμφισβήτητα, είμαι 
απολύτως βέβαιος, ότι κάποιοι θα προσπαθήσουν να 
καλύψουν τις τεράστιες ευθύνες τους με ψεύδη. Σε 
αυτή την περίπτωση θα υπάρξει ανταπάντηση, κα-
θώς και ανταπάντηση της ανταπάντησης κ.τλ. μέχρι 
να λάμψει ολοκληρωτικά η αλήθεια και να αποσαφη-
νιστούν οριστικά όλα τα γεγονότα.

Γ. Τζανίδης για το Κέντρο Υγείας Πάρου 
Σπίτι χωρίς κολώνες 
και θεμέλια

Τα προβλήματα στο Κέντρο Υγείας Πάρου, έχουν αντίκτυπο στο πολυδύναμο 
ιατρείο της Αντιπάρου. Σ’ αυτά αναφέρεται ο Επιμελητής Β΄ ΕΣΥ ΠΠΙ Αντιπά-
ρου Σωτήρης Σκούρτης:

«Το Κέντρο Υγείας είναι υποστελεχωμένο εδώ και ένα τουλάχιστον χρόνο. 
Κατά καιρούς εγώ προσωπικά έχω βοηθήσει στη συμπλήρωση κάποιων εφη-
μεριών στο ΚΥ ή ακόμη και πρωινού ωραρίου, μάλιστα τον περασμένο Νοέμ-
βρη μετακινήθηκα με απόφαση του Διοικητή Νοσοκομείου Σύρου κ. Πλατή 
στο ΚΥ για δύο εβδομάδες (που τελικά έγιναν μία), καθώς δεν υπήρχε Γενι-
κός Ιατρός για εκείνο το διάστημα στο ΚΥ. 

»Την τελευταία εβδομάδα, η διοίκηση του Νοσοκομείου Σύρου έσπευσε να 
καλύψει τα κενά του ΚΥ, που η ίδια δημιούργησε, δίνοντας εντολή στους δύο 
ιατρούς του Πολυδύναμου Ιατρείου Αντιπάρου για επτά εφημερίες έκαστος  
στο ΚΥ για το μήνα Φεβρουάριο, χωρίς να δίνει εξήγηση, ούτε για την υπέρ-
βαση του μέγιστου αριθμού εφημεριών του κάθε γιατρού, ούτε για το πώς 
ακριβώς θα καλυφθεί η Αντίπαρος  από αυτή τη μετακίνηση, αφού όλη η ερ-
μηνεία συμπυκνώνεται στο αόριστο “το ΠΠΙ Αντιπάρου όταν ο ένας ιατρός 

εφημερέυει στο ΚΥ, θα καλύπτεται από τον έτερο ιατρό του”, σαν να είμαστε 
φαροφύλακες σε ερημονήσι ή στρατιώτες σε φυλάκιο (Untitled-5).  Σημειω-
τέων ότι με την παρούσα κατάσταση, πριν δηλαδή από την απόφαση αυτή, οι 
εφημερίες των δύο ιατρών του ΠΠΙ Αντιπάρου δεν επαρκούν για τις 30 ή 31 
ημέρες του κάθε μήνα. Έτσι, περισσεύουν 5 ή 6 ημέρες, τις οποίες και καλύ-
πτουμε αφιλοκερδώς και αδιαμαρτύρητα εδώ και 6 χρόνια. 

»Φυσικά αυτά τα εξηγήσαμε στον κ. Πανωηλία, ο οποίος απλά μας έστειλε 
το “εντέλλεσθε” (Untitled-3) και καθάρισε. (Πληροφορίες που μου μεταφέρ-
θηκαν επιμένουν πως ασκήθηκε πολιτική πίεση για την απόφαση αυτή).

Εγώ κάλυψα λοιπόν, υπακούοντας υποχρεωτικά, το ΚΥ το περασμένο Σάβ-
βατο (και φαντάζομαι ότι και η κ. Γεωργίου έκανε το ίδιο σήμερα). Ήδη οι το-
πικοί σύλλογοι συνυπογράφουν κείμενο διαμαρτυρίας που θα περάσει κι από 
το Κοινοτικό Συμβούλιο της Πέμπτης, ενώ κι εγώ θα διαμαρτυρηθώ προς τη 
διοίκηση του Νοσοκ. Σύρου με επίσημο έγγραφο. 

»Αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο τριήμερο συνέβη ένα επεισό-
διο αναφερόμενου πνιγμού (τελικά ήταν απλή βύθιση στο νερό), στην περι-
οχή της Πούντας, που κινητοποίησε ΕΚΑΒ και Λιμενικό και η οποία βέβαια, 
αν συνέβαινε στην απέναντι πλευρά, δεν θα είχε πιθανότατα ιατρικής κάλυ-
ψης. Το βράδυ δε του Σαββάτου συνέβη σοβαρότατη υπογλυκαιμία σε διαβη-
τικό ασθενή. 

Ποιος θα χρεωθεί τέτοια ή χειρότερα συμβάντα όταν το νησί θα μένει ακά-
λυπτο; Οι γιατροί ή η Διοίκηση; Εγώ πάντως αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση 
σκέφτομαι να παραιτηθώ, αναζητώντας ακόμη τα κίνητρα του ΕΣΥ για τα μι-
κρά νησιά...».

Στο Κ.Υ.Πάρου για 
εφημερίες οι γιατροί
της Αντιπάρου
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Διαμαρτυρία των
κατοίκων Αντιπάρου 

«Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να εκφράσουμε την εντονότατη διαμαρ-
τυρία μας σχετικά με την πρόσφατη απόφαση-εντολή της  Διοίκησης του Νοσο-
κομείου Σύρου για κάλυψη εφημεριών από τους γιατρούς του Ιατρείου της Αντι-
πάρου στο Κέντρο Υγείας Πάρου (και μάλιστα επτά εφημερίες έκαστος). Οι λό-
γοι που το Κέντρο Υγείας είναι υποστελεχωμένο δεν μας αφορούν. Δεν δεχόμα-
στε όμως να γινόμαστε θεατές μιας νέας προσπάθειας απογύμνωσης του ιατρο-
νοσηλευτικού προσωπικού από το νησί μας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανά-
γκες του Κέντρου Υγείας.

Σας υπενθυμίζουμε ότι το νησί μας αριθμεί πάνω από 1000 κατοίκους, με αρ-
κετούς χρονίως πάσχοντες, ανήκει στα νησιά που από το ίδιο το Νομοσχέδιο για 
την Υγεία περιγράφεται ως «νησί με ιδιάζουσες γεωγραφικές και κοινωνικές 
συνθήκες», και είναι επανδρωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ως Πολυ-
δύναμο από το 2000.

Ασφαλώς κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το γεγονός ότι το συμπαθές γει-
τονικό νησί έχει ελλείψεις και ανάγκες σε ιατρικό προσωπικό. Αναμφίβολα κα-
τανοούμε την ανησυχία των πολιτών της Πάρου, ωστόσο η αντιμετώπιση του προ-
βλήματος δεν έγκειται στην αφαίμαξη άλλων νησιών, αφού με το ίδιο σκεπτικό 
μπορεί κάποια στιγμή κι η Πάρος να βρεθεί διαμαρτυρόμενη για παρόμοια εκ-
μετάλλευση του δυναμικού της από μεγαλύτερο νησί. Εμείς δεν θα υποδείξουμε 
τη λύση. Καθιστούμε όμως  τον κ Πανωηλία (α.α. Διοικητή Νοσοκ. Σύρου), που 
υπέγραψε την εντολή για τους  δύο γιατρούς υπεύθυνο για οτιδήποτε συμβεί στο 
νησί μας κατά τη διάρκεια απουσίας των γιατρών από την οργανική τους θέση.

»Σε μια περίοδο που αναζητούνται κίνητρα για να στελεχωθούν μικρά νησιά και 
απομονωμένες περιοχές είναι  τουλάχιστον κρίμα και άδικο να καταφεύγουν οι 
αρμόδιοι σε τέτοιες αποφάσεις  που λειτουργούν αρνητικά, ως αντικίνητρα. Ίσως 
ένας λόγος που η Αντίπαρος είναι άρτια στελεχωμένη οφείλεται στη στήριξη και 
αμέριστη συμπαράσταση που παρέχουμε οι κάτοικοι και την οποία μας ανταπο-
δίδουν και οι γιατροί, ακόμα και σε παλαιότερες δύσκολες περιόδους (ένας από 
τους γιατρούς υπηρετούσε ανελλιπώς στο νησί για ενάμισι χρόνο μη λαμβάνο-
ντας καν αναρρωτική άδεια που είχε απόλυτη ανάγκη). Είναι δε γνωστό ότι εί-
ναι διαθέσιμοι όλες τις ημέρες του μήνα, γεγονός που προσδίδει σε εμάς και του 
επισκέπτες του νησιού μία αίσθηση ασφάλειας.  

»Ευελπιστούμε στην άμεση επίλυση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος  με 
τρόπο που να μη θίγει κανένα αναφαίρετο δικαίωμα ως προς την υγεία των κα-
τοίκων και οπωσδήποτε να μη θέτει σε κίνδυνο την υγεία κατοίκων και επισκε-
πτών του νησιού μας. Επιφυλασσόμαστε για την περαιτέρω στάση μας».
• Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Νηπιαγωγείου & Δημοτικού Σχολείου 

Αντιπάρου • Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Αντιπάρου • Ναυτι-
κός Όμιλος Αντιπάρου • Σύλλογος Γυναικών Αντιπάρου • Αγροτικός Συνεταιρι-
σμός Αντιπάρου • Σύλλογος Αλιέων Αντιπάρου • Τοπική Επιτροπή Αντιπάρου της 
Ελληνικής Εταιρείας

Προβλήματα και
στις εφημερίες

Έγγραφο προς τη Διοίκηση του Κέντρου 
Υγείας Πάρου απέστειλαν και οι αγροτι-
κοί γιατροί, οι οποίοι διαμαρτύρονται, γιατί 
όπως αναφέρουν, δεν ισχύουν στη λειτουρ-
γία του Κ.Υ. τα προβλεπόμενα από το νόμο.

Στην ανακοίνωσή τους, που κοινοποιεί-
ται στον Επιστημονικό Διευθυντή του Κ.Υ., 
στο Διοικητή ΓΝ Σύρου, στον Επιστημονικό 
Διευθυντή ΓΝ Σύρου, στο Υπουργείο Υγεί-
ας και στο ΕΚΕΠΥ, αναφέρεται: «Με βάση 
το υπ’ αριθμ. Φύλλο 1342 της εφημερίδας 
της Κυβέρνησης (6 Ιουλίου 2009) ισχύει ότι: 
«Στα Κέντρα Υγείας καθημερινά θα εφημε-
ρεύει σε ενεργό εφημερία, ένας γενικός γιατρός ή παθολόγος και ένας παι-
δίατρος, εφόσον υπηρετεί».

»Οι γιατροί αναφέρουν ως παράδειγμα συγκεκριμένες ημέρες κατά τις 
οποίες δεν υπήρχε σε ενεργό εφημερία κανένας γενικός γιατρός ή παθολό-
γος κατά παράβαση των ανωτέρω.

»Παρακαλούμε όπως ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να τηρηθούν 
τα ανωτέρω…Σε αντίθετη περίπτωση, σας ενημερώνουμε ότι ουδεμία ευθύνη 
φέρουν οι εφημερεύοντες αγροτικοί γιατροί».

      Ο "Καλλικράτης"
αφανίζει τις μικρές κοινωνίες

Στο πρόγραμμα «Καλλικράτης» αναφέρονται με ανακοίνωσή τους τα μέλη Τ.Ε Πάρου του 
ΣΥΡΙΖΑ, εκφράζοντας την άποψή τους για το νέο σχέδιο, που εκτιμούν ότι «καταργεί το 
αυτοδιοίκητο της ελληνικής κοινωνίας», καταστρέφοντάς την. Παράλληλα, εκφράζουν την 
αντίθεσή τους στο ενδεχόμενο συνένωσης Πάρου – Αντιπάρου, επισημαίνουν ωστόσο, ότι 
γι’ αυτό θ’ αποφασίσουν οι Αντιπαριώτες. Στην ανακοίνωση μεταξύ των άλλων αναφέρεται:

Η Κυβερνητική Πολιτική  για  την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκφράζεται σήμερα με το πρό-
γραμμα  «Καλλικράτης». Για 2η φορά επί ΠΑΣΟΚικής  διακυβέρνησης γίνεται βίαιη παρέμ-
βαση για την συνένωση  των ΟΤΑ μετά τον «Καποδίστρια» του 1997. Στόχος της στα λόγια, 
η δημιουργία ισχυρών Δήμων με οικονομική αυτοτέλεια και  η αποκέντρωση της εξουσίας. 
Η πραγματικότητα  όμως  είναι τελείως διαφορετική. Τόσο με τον «Καποδίστρια»  όσο και  
με  τον  «Καλλικράτη»,  ο  κύριος  και βασικός  στόχος  της κυβερνητικής  πολιτικής  ήταν  
και  είναι  η ουσιαστική κατάργηση του αυτοδιοίκητου της ελληνικής κοινωνίας, ο καλύτε-
ρος έλεγχος της  Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την συγκεντροποίηση της εξουσίας  σε λιγότε-
ρα και ευκολότερα ελεγχόμενα κέντρα.

Στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η καταστροφή των μικρών κοινωνιών, ενσω-
ματώνοντας τις μικρές κοινωνίες σε μεγαλύτερα σχήματα, για να δυσκολέψουν ακόμη πε-
ρισσότερο την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών, τη δημόσια έκφραση των διαφορετι-
κών φωνών και απόψεων. Ο «Καλλικράτης» εξυπηρετεί τα σχέδια του δικομματισμού, για-
τί όσο μεγαλύτερη είναι η συγκεντροποίηση τόσο πιο εύκολος ο αποκλεισμός της Αριστε-
ράς, στους νέους ΟΤΑ.

Κατά τα άλλα οι σημερινές παθογένειες διατηρούνται: Εκλογικό σύστημα παραμένει το 
πλειοψηφικό των 3/5  αντί της απλής αναλογικής, οι εξουσίες του δημάρχου και των αντι-
δημάρχων γίνονται απεριόριστες, αντί να προωθείται η ενίσχυση του δημοτικού συμβου-
λίου.

Σε  Κυκλαδικό επίπεδο  είμαστε αντίθετοι  στο  ένας Δήμος ανά νησί, γιατί θα ισοπεδώ-
σει παραπέρα ό,τι γλίτωσε  από τον «Καποδίστρια». • Για την ενσωμάτωση της Κοινότητας 
Αντιπάρου στον Δήμο Πάρου, τον πρώτο λόγο τον έχουν οι ίδιοι οι Αντιπαριώτες, οι οποί-
οι θα πρέπει να δουν την εξέλιξη και το μέλλον του νησιού τους σε βάθος χρόνου. Η εν-
σωμάτωση της Κοινότητας Αντιπάρου, όμως  μπορεί, κάτω από συγκεκριμένους όρους, να 
αποδειχτεί καταστροφική για την προοπτική του νησιού και τη δυναμική εξέλιξή του, γιατί 
θα χάσουν την οικονομική και διοικητική τους αυτοτέλεια και θα ενσωματωθούν στο Δήμο 
Πάρου, όπου θα μετατραπούν σε ένα ακόμη Δημοτικό Διαμέρισμα. Καλούμε τους  Παρια-
νούς  και τους Αντιπαριώτες να αντιδράσουν  σε  ό,τι προγραμματίζεται για αυτούς, αλλά 
χωρίς  αυτούς  και  να κινητοποιηθούν για  την  ακύρωση  των  κυβερνητικών  σχεδίων  για  
τη  βάναυση  και βίαιη ενοποίηση των ΟΤΑ στα νησιά.
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Ελληνικά Δικαιώματα
με Ευρωπαϊκές Υποχρεώσεις

Μόλις χθες ανακοινώθηκαν  τα   νέα φορολογι-
κά μέτρα  και η εισοδηματική πολιτική της Κυ-
βέρνησης. Αναμένουμε τα σχέδια νόμου, ώστε 
να μπορούμε με ακρίβεια να τα κρίνουμε,  αλλά  
μια πρώτη  ανάγνωση είναι εφικτή και η περι-
γραφή της αποδίδεται με τον τίτλο του άρθρου.
Αν εξαιρέσουμε τη μερική χρήση των αποδεί-
ξεων που θα έπρεπε να είναι γενικευμένη και 
με φορολογικά κίνητρα σε ολόκληρο το ποσόν, 
οι υπόλοιπες ρυθμίσεις δημιουργούν σημαντι-
κά αντικίνητρα για την ανάπτυξη της χώρας και 
την εξέλιξη της μικροοικονομικής κατάστασης 
των Ελλήνων. Δηλαδή, οι Έλληνες  θα γίνουν 
φτωχότεροι και εμπεδώνεται για άλλη μια φορά 
η βεβαιότητα ότι στην Ελλάδα το θέμα είναι να 
βρεις τρόπο να αποκτήσεις πλούτο, χωρίς κανό-
νες και εις βάρος οποιουδήποτε νομικού πλαι-
σίου. Αργότερα, κάποια κυβέρνηση θα νομιμο-
ποιήσει αυτόν τον πλούτο με ένα 5% στα δημό-
σια ταμεία.
Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Στη χώρα μας η φοροδιαφυγή και η αντιπαρα-
γωγικότητα είναι εθνικό σπορ. Ο πολίτης αισθά-
νεται έρμαιο κάθε παραβατικού παράγοντα  της 
Διοίκησης  και αντιδρά με εξίσου παραβατικό 
τρόπο, αποκρύπτοντας εισοδήματα   και ανα-
πτύσσοντας δραστηριότητες που βρίσκονται στη 
σφαίρα της κατοχικής αντίστασης. Όπου χρειά-
ζεται τη φροντίδα του κράτους, π.χ. στην  παι-
δεία ή στην υγεία πρέπει να βάζει βαθειά το 
χέρι στην τσέπη, ενώ ταυτόχρονα φορολογείται 
με 40%, όσο περίπου και ο Σουηδός και Φιλαν-
δός  συμπολίτης μας, που ο μέσος μισθός εί-
ναι 2.500 € και οι κοινωνικές δαπάνες αφορούν 
τους πολίτες και όχι μόνον τους αετονύχηδες.
Δυστυχώς, για τους κυβερνώντες, ζώντας  και 
δουλεύοντας   στις  Κυκλάδες, έχουμε το προ-
νόμιο μεταξύ των άλλων, να συζητάμε με τους 
πελάτες και τους φίλους μας για κάθε πτυχή της 
οικονομικής και κοινωνικής ζωής των χωρών 
μας. Η εμπειρία αυτή μας επιτρέπει, με μεγά-
λη ασφάλεια να καταλήξουμε σε ορισμένα συ-
μπεράσματα.
Κανένα φορολογικό πλαίσιο δεν μπορεί να απο-
δώσει αν δεν συγκεντρώνει την αποδοχή των 
δυο μεγάλων κομμάτων και αν δεν δηλωθεί ξε-
κάθαρα ότι θα ισχύσει για όσα χρόνια αυτοί οι 
πολιτικοί σχηματισμοί επηρεάζουν  τις πολιτι-
κές εξελίξεις. Κάθε σοβαρός επιχειρηματίας 
θέλει να γνωρίζει τι ρίσκο αναλαμβάνει για την 
επένδυσή του. Για αυτούς που θα δουν καθυ-
στερήσεις και προβλήματα, ένα μόνο αρκεί να 
ειπωθεί: ας αντιγράψουμε το Γερμανικό μοντέ-
λο.
Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητο να περιφρουρη-
θούν τα Ελληνικά δικαιώματα των φορολογου-
μένων με τη μετατροπή τους σε Ευρωπαϊκά. Για 
να καταλάβετε τι εννοώ, δοκιμάστε να στείλετε 
ένα ερώτημα για κάποιο θέμα ζητώντας πληρο-
φορίες σε δυο ίδιες υπηρεσίες, μια στην Ελλάδα 
και μια στη Μεγάλη Βρετανία, για να διαπιστώ-
σετε πόσο πλήρη απάντηση θα λάβετε από του 
Βρετανούς και πόσο θα αγνοηθείτε από «τους 
δικούς» μας ανθρώπους.
Η χώρα μας είναι πανέμορφη και μοναδική. Έλ-
κει και μαγνητίζει το θαυμασμό, αλλά και τον 
φθόνο πολλών, που στερούνται τα προνόμια και 
τις δυνατότητες του τόπου μας. Είναι στο χέρι 
μας να διατηρήσουμε την επιρροή μας στις υπο-
θέσεις μας και να ζήσουν οι απόγονοι μας με 
συνθήκες ευνοϊκότερες από τις δικές μας, εφό-
σον κατανοήσουμε ότι οφείλουμε όλοι να στα-
ματήσουμε να θριαμβολογούμε προϋπολογιστι-
κά και να θρηνούμε απολογιστικά. Μπορούμε 
έστω και τώρα, την δωδεκάτη ώρα.

ΔΙΛΗΜΜΑΤΑ 
του Σταμάτη Μαύρου
Μέλους της Κεντρικής Επιτροπής της Ν.Δ.

π.Προέδρου ΟΝΝΕΔ

       Ανακοίνωση
Με αφορμή τα δημοσιεύματα στον τύπο σχετικά με τις δηλώσεις του επικεφαλής της Ε.Δ.Κ.Π.Π. και μέλους 

της ΝΟΔΕ Κυκλάδων κ. Λουίζου Κοντού, που αναφέρονταν στην ομιλία του βουλευτή Κυκλάδων της Ν.Δ. για 
τις προσεχείς δημοτικές εκλογές, η Δημοτική Τ.Ε. της Ν.Δ. ανακοινώνει τα παρακάτω:

Ο μοναδικός βουλευτής της Ν.Δ. στο νομό Κυκλάδων, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε στην ομιλία του, κατά την 
κοπή της πίτας ότι «η Νέα Δημοκρατία στις προσεχείς δημοτικές εκλογές θα έχει δική της αυτοδιοικητική 
πρόταση, αποδεκτή από την κοινωνία, ενώ πρέπει να δοθεί τέλος στα σενάρια εκ του πονηρού για ενιαίο ψη-
φοδέλτιο, διότι ο κόσμος μας δεν πέφτει σε αυτήν την παγίδα...». Η παραπάνω δήλωση του βουλευτή μας πι-
στεύουμε ότι αντανακλά πλήρως τις απόψεις του αρχηγού μας Αντώνη Σαμαρά, αλλά και της Τ.Ε. Κατά την 
άποψή μας το μεγαλύτερο μέρος των 800.000 μελών και φίλων του κόμματος που ψήφισαν στις τελευταί-
ες εσωκομματικές εκλογές,  δεν επιθυμούν να γίνει το κόμμα μας ουραγός κανενός!... Η Ν.Δ. σαν ζωντανός 
πολιτικός οργανισμός δικαιούται, αλλά και έχει την υποχρέωση να συμμετάσχει στις τοπικές διεργασίες και 
να στηρίξει πρόταση αποδεκτή από την κοινωνία. Πρέπει όλοι να κατανοήσουμε, ότι κανείς μας δεν έχει το 
προβάδισμα, όλοι κρινόμαστε από τις πράξεις και τις συμπεριφορές μας. Άλλωστε ουδείς ορίστηκε εκφρα-
στής των θέσεων του αρχηγού μας Αντώνη Σαμαρά και το κόμμα στην Πάρο και την Αντίπαρο εκπροσωπεί-
ται από την Τ.Ε. Η ενότητα και το τέλος στην εσωστρέφεια, που απαίτησαν οι εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφό-
ροι της 29ης Νοεμβρίου, πρέπει να γίνουν αποδεκτά από όλους. 

Όσο δε αφορά τις τοπικές δημοτικές εκλογές, η Νέα Δημοκρατία θα στηρίξει την αυτοδιοικητική πρόταση, 
χωρίς να αποκλείει συνεργασίες, που θα πείσει τον Παριανό κόσμο ότι θα βγάλει το νησί από την αδράνεια 
και απραξία της σημερινής Δημοτικής Παράταξης.

Με την ευκαιρία των παραπάνω, η Τ.Ε. της Ν.Δ. ανοίγει το θέμα των δημοτικών εκλογών του Νοεμβρίου το 
2010 και καλεί όλα τα μέλη της, τους φίλους, αλλά και κάθε ενεργό πολίτη των νησιών μας να καταθέσει τις 
απόψεις και τις γόνιμες προτάσεις του.

Βούλγαρης – Καρυστιάνη 
στον Νηρέα

Ο σκηνοθέτης της ταινίας «Ψυχή βαθειά» Π. Βούλγαρης και η σεναριογράφος Ιωάννα Καρυστιάνη, 
θα παραβρεθούν στην προβολή της ταινίας, που θα γίνει την Κυριακή στις 7.30 μ.μ. στην αίθουσα του 
Νηρέα στη Νάουσα. 

Μετά την προβολή θα ακολουθήσει συζήτηση με τους παραβρισκόμενους. Καλούνται όλοι να δουν 
την ταινία, αλλά και να μείνουν στη συνέχεια για τη συζήτηση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 

Λουίζος Κοντός

Αντιδημοκρατική ενέργεια
με συνέπειες…

Άστοχη χαρακτηρίζει την ανακοίνωση της Τ.Ο. της Νέας Δημοκρατί-
ας, που αφορά στο πρόσωπό του, ο κ. Λουίζος Κοντός και εκτιμά ότι 
ο Πρόεδρος της Οργάνωσης φέρει ευθύνες για τον τρόπο λειτουργί-
ας της. 

Ο κ. Κοντός απάντησε σε ερωτήσεις της ΦτΠ και ήταν σαφής στις 
δηλώσεις του. 

Κύριε Κοντέ, αν και δεν παραβρεθήκατε στη συνεδρίαση της Τ.Ο. 
της Νέας Δημοκρατίας, για ένα θέμα που σας αφορούσε, πως σχο-
λιάζετε την ανακοίνωση που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε;

Η ανακοίνωση, νομίζω ότι είναι λιγάκι άστοχη και δεν εξυπηρετεί 
ούτε προάγει κάτι το θετικό. Το μόνο που μπορεί να προκαλέσει, είναι 
προβλήματα στα στελέχη, στην παράταξη και στον βουλευτή κ. Βρού-
τση, που πραγματικά δεν έχει καμία ευθύνη γι’ αυτό το θέμα, μετά τις πρωτοβουλίες που πήρε ο Πρόεδρος 
της Οργάνωσης και δεν γνωρίζω ποιος άλλος, για να προχωρήσουν στην έκδοση αυτής της ανακοίνωσης.

Η Τ.Ο. θα μπορούσε ν’ ασχοληθεί με σοβαρότερα θέματα, όπως π.χ. το Κέντρο Υγείας, που απασχολούν το 
νησί μας, αντί να αφιερώσει το χρόνο της, για ν’ απαντήσει αντ’ αυτού, του βουλευτή δηλαδή. Αν θεωρήσει, 
ότι ο βουλευτής είχε πρόβλημα (εγώ δεν το πιστεύω), θα μπορούσε να απαντήσει ο ίδιος.

Το ότι δεν κληθήκατε στη συνεδρίαση, πως το σχολιάζετε;
Το θεωρώ το λιγότερο αντιδημοκρατικό. Εμείς τουλάχιστον στη Νέα Δημοκρατία, έχουμε συνηθίσει σε δη-

μοκρατικές διαδικασίες και ήταν πολύ άκομψο να μην κληθώ σε μια συζήτηση που είχε προκληθεί από δη-
λώσεις μου και θα εξεδίδετο μια ανακοίνωση που θα ανέφερε το όνομά μου.

Η διαφορά σας τελικά με τις δηλώσεις του κ. Βρούτση ποια είναι;
Εγώ δεν έχω διαφορές με κανέναν. Ο κ. Βρούτσης έχει την άποψή του και είναι σεβαστή. Δεν κάνω κριτι-

κή σε κανενός την άποψη. Εκτιμώ, ότι η άποψή μου σχετικά με την Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι συγκεκριμέ-
νη, αυτήν θα υπηρετήσω, άσχετα αν συμπίπτει ή όχι, με άλλων την άποψη. Εμείς είμαστε μια ομάδα ανθρώ-
πων που θέλουμε την Τ.Α. μπροστά και το κόμμα στην υπηρεσία της. Αυτή η άποψη εκφράστηκε και από τον 
Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, γι’ αυτό και δήλωσα ότι συμφωνώ μαζί του. Αυτό δεν σημαίνει, ότι θα κα-
ταδικάσω την οποιαδήποτε άλλη άποψη.

Αυτή η ανακοίνωση της Τ.Ο. εκτιμάτε ότι θα επιφέρει κάποιες εξελίξεις, δυσάρεστες ίσως, στους κόλ-
πους της;

Εύχομαι να μην συμβεί. Πιστεύω όμως, επειδή είναι προσβλητική για αρκετά άτομα και για ανθρώπους 
που συμμετέχουν σ’ αυτή την παράταξη, ότι θα σηματοδοτήσει εξελίξεις. Δυστυχώς, ο άνθρωπος που έχει 
την ευθύνη για τη λειτουργία αυτής της παράταξης, είναι ο Πρόεδρός της. Αυτός λοιπόν, θα πρέπει να δια-
χειριστεί τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται, με τον κατάλληλο τρόπο. Αν δεν μπορεί να το κά-
νει, ας αναλάβει τις ευθύνες του. 
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Aνακαλύψτε
το pilates
µε τα αυθεντικά
µηχανήµατα!

"Σε 10 συνεδρίες
νιώθεις τη διαφορά,
σε 20 συνεδρίες
βλέπεις τη διαφορά
και σε 30 συνεδρίες
έχεις ένα νέο σώµα!"

Joseph H. Pilates

Έπιπλο - Φωτιστικό - Διακόσµηση

Επωφεληθείτε
από τις εκπτώσεις µας!
ΑΠΟ 20% ΕΩΣ 50%

1ο κατάστηµα

 2ο κατάστηµα

Πλατεία Νάουσας

Περιφερειακός Νάουσας
τηλ.: 22840 51261
         22840 53390

συνέχεια από σελ.1
Σύμφωνα επίσης με το πόρισμα των Ελεγκτών, «από τις 23 εγγραφές, οι 

τρεις αφορούν σε ανήλικα τέκνα, ενώ οι 18 αφορούν ενήλικες οι οποίοι με-
ταδημότευσαν έως τις 30/6/2006 στην Κοινότητα, συμπεριελήφθησαν στους 
κοινοτικούς καταλόγους με τους οποίους διεξήχθησαν οι Δημοτικές και Κοι-
νοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 2006 και ενδεχομένως άσκησαν το εκλογι-
κό τους δικαίωμα».

Υπενθυμίζεται, ότι το αποτέλεσμα στις Κοινοτικές εκλογές στην Αντίπαρο 
κρίθηκε με μία και μόνη ψήφο.

Η αργία
Σε αργία ενός μηνός υποχρεώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών η κ. Μα-

νέτα, για την άρνησή της να χορηγήσει τα στοιχεία των μεταδημοτεύσεων σε 
υποψήφιους και σε κοινοτικούς συμβούλους. Η κ. Μανέτα είχε προσφύγει 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της απόφασης, το οποίο όμως απέρριψε 
την αίτηση αναστολής της και έτσι από τα μέσα Ιανουαρίου και για ένα μήνα 
ίσχυε η αργία του ενός μηνός από τα καθήκοντά της. Η Πρόεδρος ωστόσο, 
ασκούσε κανονικά τα καθήκοντά της, συμμετέχοντας και στις συνεδριάσεις 
του Κοινοτικού Συμβουλίου. 

Να παυθεί η πρόεδρος
κ. Βαρβάρα Μανέτα

ΣΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΝΗΣ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ

Γ. Μπρακουμάτσος προς Υπουργείο Εσωτερικών

Εν τω μεταξύ, αναμένεται η απόφαση για την απόδοση ευθυνών που 
αφορά στην απένταξη του έργου ανάπλασης του σπηλαίου της Αντιπά-
ρου. Με την απένταξη, το Ελληνικό Δημόσιο επιβαρύνθηκε με 350 εκα-
τομμύρια ευρώ, που είναι η Κοινοτική επιχορήγηση. Σε περίπτωση που 
αποφασιστεί, τα χρήματα αυτά να επιστραφούν από το ταμείο της Κοινό-
τητας Αντιπάρου, ο κίνδυνος πτώχευσης είναι άμεσος. 

Χορευτικός Όμιλος Νάουσας 

Ετήσια Γενική 
Συνέλευση 

 
Την Τετάρτης 20 Ιανουαρίου, στην ετήσια Γενική Συνέλευση των μελών του 

Ομίλου, ο πρόεδρος και χοροδιδάσκαλος Παναγιώτης Σπύρου αναφέρθηκε στις 
δραστηριότητες της προηγούμενης χρονιάς, που μεταξύ άλλων περιελάμβαναν 
την ανακαίνιση της αίθουσας, τη δημιουργία των τμημάτων λάτιν χορών, της Θε-
ατρικής Παιδικής Συντροφιάς και του Τμήματος Πεζοπορίας, τις αποστολές στο 
Καρναβάλι Νάουσας Ημαθίας και στη Σίφνο, 5 καλοκαιρινές χορευτικές παρα-
στάσεις, τη φιλοξενία της Χορευτικής Ομάδας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, την 
παρουσία στις εκπομπές ΜΕΝΟΥΜΕ ΕΛΛΑΔΑ (ΝΕΤ) και ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ (ΣΚΑΪ) κ.λπ. 
Στη συνέχεια, έκανε σύντομη αναδρομή στην 22χρονη ιστορία του συλλόγου, ενώ 
ευχαρίστησε δημόσια όλους εκείνους που βοήθησαν με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ακολούθησε ο οικονομικός απολογισμός από την ταμία Ζαμπέτα Μοστράτου 
και  προβλήθηκε βίντεο με τις κυριότερες δράσεις του 2009. Τέλος, έγινε ενη-
μέρωση των μελών για τις επερχόμενες εκδηλώσεις, μεταξύ των οποίων έχουν 
προγραμματιστεί:

» Εκδήλωση θρησκευτικού χαρακτήρα τη Μεγάλη Εβδομάδα
» Συμμετοχή στην πασχαλινή γιορτή του Δ.Δ. Νάουσας
» Θεατρική παράσταση της Θεατρικής Παιδικής Συντροφιάς το Μάιο
» Θεματική παράσταση παραδοσιακού χορού με τη συμμετοχή όλων των τμη-

μάτων τον Ιούνιο, σε συνέχεια των παραστάσεων «Στα μονοπάτια της παράδο-
σης» των προηγούμενων ετών.

Θεατρική παιδική συντροφιά 
Στη Θεατρική Παιδική Συντροφιά του ΧΟΝ έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του 

νέου έργου που θα παρουσιαστεί φέτος, με τον τίτλο «Ξέρω ένα παραμύθι». 
Πρόκειται για ένα πρότζεκτ για τα κλασικά παραμύθια, με έξι από αυτά να μπλέ-
κονται στο όνειρο ενός παιδιού. Το αποτέλεσμα επί σκηνής το Μάιο, με τη συμ-
μετοχή των 25 παιδιών – μελών της Συντροφιάς.

Νωρίτερα, το Μάρτιο τα μέλη της Συντροφιάς θα βρεθούν στην Αθήνα, στο 
πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής που διοργανώνει ο Όμιλος.
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Σταμάτης & Γιάννης Βιτζηλαίος 
Μάρπησσα, τηλ.: 22840 42195, e-mail: tehnofos@gmail.com

ενέργεια από 
          τον ήλιο

Ελλανίκου 20, Αθήνα 116 35, 
e-mail: info@photovoltaic.gr, http://www. photovoltaic.gr

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αντιπρόσωπος, Πάρου - Αντιπάρου

Φωτοβολταϊκά &  αιολικά συστήματα

 ΔΙΑΦΟΡΑ   

ΠΑΠΙ HONDA 
INOVA 125 
cc, πωλεί-
ται, 8.500χλμ, 
3ος 06’, σέρ-
βις Ιούνιος 09’, 

καινούργια λάστιχα & 2 ρεζέρβα & κουκούλα. Τηλ.: 
6944145787. 

ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΕΠΙΠΛΑ, 3θέσιος καναπές, 2 πολυθρόνες, 
3 τραπεζάκια σαλονιού, 4 τμχ σύνθετο με μπαρ & 2 
φωτιζόμενες βιτρίνες, 1 τραπεζάκι τηλεφώνου & 1 με-
γάλο γραφείο. Όλα μαζί 1.500€ Τηλ.: 22840 22633. Από 

τις 21:00μμ - 00:00μμ.

RENAULT CLASSIC, πωλείται full extra, 36.000 χλμ, 8 
ετών. Τηλ.: 22840 91624. Από τις 13:00μμ - 15:00μμ.

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ ΠΩΛΕΙΤΑΙ ΜΑΡΚΑΣ OLYMPIΑ SPLENDID 
για χώρο έως 100τμ2. Τιμή 350€. Τηλ.: 6977254520. 
Μετά τις 18:00μμ

RENAULT CLIO 1993’, πράσινο σκούρο, σε καλή κα-
τάσταση. Πληρωμένα τέλη. Πωλείται 1500€. Τηλ.: 
6934401222, 6936529229.

ΜΗΧΑΝΑΚΙ ΤΡΙΚΥΚΛΟ, PIAGGIO ΑΡ 50cc μοντέλο 2007’ 
πωλείται. Τηλ.: 22840 53384. 

ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (MERCEDES 404), υπ’αριθ. 
κυκλοφορίας ΕΜΖ 4118, πωλείται μαζί με τις αναλο-
γούσες σε αυτό μετοχές της Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΡΟΥ σε ποσο-
στό 50% ή 100%. Ανταλλάσσεται και με ακίνητο. Τηλ.: 
6972697183. 

ΜΑΛΤΕΖ ΚΟΥΤΑΒΑΚΙΑ, πωλούνται, 2 μηνών, καθα-
ρόαιμα από γονείς εξωτερικού. Τιμή προσιτή. Τηλ.: 
6938940856.

AIR CONDITION FUJITSU R-410A 36.000 BTU (κασέτα 
οροφής), πωλείται σχεδόν αμεταχείριστο. Τιμή: 1.850€. 
Τηλ.: 6938748863

∆ΥΟ ΚΑΝΑΠΕ∆ΕΣ (χωρίς πλάτη) πωλούνται, ταπετσαρία 
καπιτονέ μαύρη 1,80 χ 0,50 χ 0,45 εκ. ύψος. Κατάλλη-
λοι για κατάστημα, γραφείο ή ιατρείο. Τιμή: 450€ για 
τους δύο και 250€ για τον ένα. Τηλ.: 6938748863 

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ & ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ                                             

ΘΑΨΑΝΑ, ορεινό κτήμα (15 λεπτά από Παροικία) 
15.604τ.μ. με κατοικιά, αποθήκες και παλαιό μύλο 
(ημιτελή). 220 ελιές και πολλά οπωροφόρα. Ηλε-
κτροδοτείται με φωτοβολταϊκά. Επιπλωμένο. Θέα. 
Τιμή 165.000€.  www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768

ΓΛΥΣΙ∆ΙΑ, γωνιακό αγροτεμάχιο εντός ζώνης 3.200τμ, 
οικοδομεί 400τμ, θέα θάλασσα, τιμή 250.000€ ASPIS 
REAL ESTATE ΤΗΛ 22840 24007 www.Aspis-RealEstate.
gr. Κωδικός: ΠΠ04-18 

ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ, πωλείται κτήμα εντός ορίων οικισμού, 
με θέα και σε καλή τιμή. Tηλ.: 6932350992. 

ΑΜΠΕΛΑΣ, πωλούνται 10 στρέμματα με θέα προς τη 
θάλασσα. Τηλ.: 6932346544. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ∆ΡΟΜΟ), πωλείται οικόπε-
δο εντός σχεδίου 900m2 με 2 πηγάδια, νερό, φως, 
πολλά φρουτόδεντρα και παλιά κατοικία 35m2. Tηλ.: 
6932319774. 

ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (δεξιά μεριά), πωλείται χωράφι 
6 στρέμματα, οικοδομήσιμο, δασικό (με πιστοποίηση 
δασαρχείου). Στην εξαιρετική Τιμή των 50.000€ Τηλ.: 
22840 41641, 6942860714.

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ &                                            
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ                                            

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη βίλα 230 τ.μ., άνετοι χώροι ,4 υπνο-
δωμάτια, 3 μπάνια, ανεξάρτητος ξενώνας, μεγάλη 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη, βεράντες, καλοριφέρ, 
air condition, ειδική κατασκευή, κήπος 810τ.μ., πισί-
να. 460.000 €. Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, οικία 109,03τ.μ., πετρόκτιστη με την ποιο 

ωραία θέα του νησιού για απαιτητικούς. Μεγάλες 
βεράντες, πέργολες, bbq, κήπος φυτεμένος, γκα-
ράζ, 285.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές.  www.
paroshomes.livadas.de  Τηλ. 6932285768. 

ΈΛΗΤΑΣ, οικία 117τ.μ. 2 μεγάλες κρεβατοκάμαρες, και 
έναν ξενώνα, 4 μπάνια,  τζακούσι, σαλόνι, καλοριφέρ, 
πισίνα, βεράντες με πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 320.000 € Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de  Τηλ. 
6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ - ΚΑΚΑΠΕΤΡΑ, καινούργια πετρόχτιστη οι-
κία 89τ.μ., καλοριφέρ, παρκινγκ, κήπος, πέργο-
λες. 155.000 € Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια πετρόχτιστη οικία 45τ.μ. θέα 
θαλάσσης, μεγάλες βεράντες, πέργολες, καλοριφέρ, 
κήπος 85.000 €  Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 70τ.μ. πετρόχτιστη, με κτήμα 1.366τ.μ., 
βεράντες, καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μά-
ντρα. 138.000€ Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές. www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΙ, οικία 65τ.μ., με κτήμα 1.442τ.μ., βεράντες, 
καλοριφέρ, ταράτσα, θέα, πέτρινη μάντρα. 128.000€  
Εκπτώσεις ή ευκολίες δεκτές.  www.paroshomes.
livadas.de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, οικία 85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα 
την Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, σαλόνι, σκεπα-
στή βεράντα, καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες με πέρ-
γολες, κήπος περιφραγμένος. 205.000€ Εκπτώσεις 
ή ευκολίες δεκτές. www.paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, μονοκατοικία 150τμ 500μ από θάλασ-
σα με 2 υ/δ, 2 μπάνια, τζάκι, μεγάλες βεράντες, BBQ, 
οικόπεδο 520τμ, θέα θάλασσα ASPIS REAL ESTATE 
ΤΗΛ 22840 24007 www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: 
ΠΠ02-100

ΝΑΟΥΣΑ 2χλμ από το κέντρο του οικισμού, νεόδμη-
τη κατοικία 140τμ σε 3 επίπεδα, 4 υ/δ, 3 μπάνια, βε-
ράντες με ωραία θέα στη Νάουσα ASPIS REAL ESTATE 
ΤΗΛ 22840 24007 www.Aspis-RealEstate.gr. Κωδικός: 
ΠΠ01-160

ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ - ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ∆ΙΚΟ πωλείται, εν ενεργεία, 
πλήρως εξοπλισμένο, στην παραλία της Παροικίας. 
Τηλ.:6973438183

ΑΘΗΝΑ – ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ, πωλούνται διαμερίσματα και-
νούργια 85τ.μ., 80τ.μ., 76τ.μ. και 60τ.μ. Επίσης σε ΝΕΑ-
ΠΟΛΗ & ΚΟΡΥΔΑΛΛΟ, 2 μαγαζιά 50τ.μ. Κατασκευαστική 
Εταιρία Αντιπαριώτης. Τηλ.: 210 5622980, 6937394436. 

ΣΟΥΒΛΑΤΖΙ∆ΙΚΟ ΣΤΗ ΜΑΡΠΗΣΣΑ, πωλείται πλήρως 
εξοπλισμένο λόγω αναχώρησης. Μόνο σοβαρές προ-
τάσεις. Τηλ.: 6972296728, 6986160959.

ΑΘΗΝΑ - ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ, πωλείται διαμέρισμα 33τ.μ. 
ισόγειο. Τηλ.: 22840 53510, 6937150618.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΟΙΝΟΜΑΓΕΙΡΕΙΟ με την 
επωνυμία «Αλυγαριές», στο κέντρο της Παροικίας (λι-
μάνι), πωλείται εν ενεργεία σε συμφέρουσα τιμή. Τηλ.: 
6948899253. Κος Νίκος. 

ΝΑΟΥΣΑ, πωλείται μεζονέτα καινούργια 95τ.μ. εντός 
οικισμού σε προνομιούχα θέση, θέα στη θάλασσα και 
όχι ηχορύπανση, 2 δωμάτια, 2 μπάνια, σαλοκουζίνα, 
τζάκι, κλιματισμός, κεντρική θέρμανση και γκαράζ. 

Τηλ.: 6936351159.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΖΗΤΗΣΗ                                            

ΣΠΙΤΙ, ζητείται επιπλωμένο για σεζόν με 2 υπνοδωμά-
τια και 2 μπάνια. Τηλ.: 6944145787.

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ                                                 
 
ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται κατάστημα ισόγειο 73τ.μ., γωνι-
ακό 30 μέτρα από την  θάλασσα, έναντι στάσης ΚΤΕΛ. 
Τηλ.: 22840 91407, 6957464241. 

ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΠΗΓΑ∆Ι-ΖΩΟ∆ΟΧΟ ΠΗΓΗ - ΠΑ-
ΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται επαγγελματική στέγη 40τ.μ. Τηλ.: 
6976771096. 

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ενοικιάζεται κατάστημα 38τ.μ. διαμπερές 
στο κεντρικό δρόμο του χωριού, πλησίον Δημοτικού 
σχολείου. Τηλ.: 210 8049119, 6977071373.

ΚΑΜΑΡΕΣ, κοντά στο DIA, ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 
35τ.μ. με αυτόνομη θέρμανση και κλιματισμό. Τιμή: 
260€/μήνα. Τηλ.: 6944249688. 

ΛΕΥΚΕΣ (ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ), ενοικιάζεται μεζονέτα 110m2. 
Τηλ.: 6932319774.

ΜΑΡΜΑΡΑ, ενοικιάζεται τριάρι με 2 υ/δ, σαλόνι, κου-
ζίνα, μπάνιο. Τηλ.: 6945888928. 

∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ - ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζονται 
καταστήματα, γραφεία και 1 αποθήκη 160τ.μ. με ιδιω-
τικό παρκινγκ. Τηλ.: 22840 23830, 22840 25292. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ, αναλαμβάνει νοσηλευτική εργασία κατ’ 
οίκον. Τηλ.: 6946066781. 

ΙΤΑΛΙΚΑ Ι∆ΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ παραδίδονται σε ενήλι-
κες και παιδιά. Προετοιμασία Celi 1-5 Diploma, κρατι-
κό πιστοποιητικό. Τηλ.: 6974365805. 

ΓΕΡΟΚΟΜΟΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ, μόνιμος κάτοικος Πά-
ρου, αναλαμβάνει ηλικιωμένους και άνθρωπος που 
έχουν ανάγκη από βοήθεια. Συστάσεις. Τηλ.: 22840 
22091, 6938385668.

ΝΕΟΣ, 28 ετών αναζητεί μόνιμη εργασία. Προσόντα : 
Πτυχιούχος μηχανολόγος ΤΕΙ, άριστες γνώσεις ηλε-
κτρονικών υπολογιστών (software & hardware), πτυ-
χίο αγγλικής γλώσσας (proficiency με άδεια διδασκα-
λίας), παραδίδει ιδιαίτερα επίσης μπορεί να εργα-
στεί και σε φροντιστήριο. Δίπλωμα αυτοκινήτου. Τηλ.: 
6948448274, 6932312118.

ΚΟΠΕΛΑ, αναλαμβάνει την φροντίδα κατοικίδιων, σί-
τιση, βόλτα, υγιεινή όταν εσείς απουσιάζεται. Τηλ.: 
6934154808. 

 ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ                              

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ζητείται για κατάστημα στην Παροικία, με 
γνώσεις αγγλικών. Απασχόληση όλο το χρόνο. Μόνιμη 
εργασία. Μισθός ικανοποιητικός. Τηλ.: 22840 23393.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

» Απλή αγγελία ιδιωτών (ως 15 λέξεις): 5,00€
» Απλή αγγελία μεσιτών (ως 15 λέξεις): 3,00€
» Έγχρωμη αγγελία: 10,00€
» Αγγελία με φωτο (ως 15 λέξεις): 15,00€
» Αγγελία πέραν των 15 λέξεων: 0,25€ / λέξη

Απλή αγγελία ιδιωτών ως 15 λέξεις
∆ΩΡΕΑΝ οι 2 πρώτες δημοσιεύσεις.

Κατοικία 80τμ2 με 2 υ/δ,
ενδοδαπέδια θέρμανση,
όλες τις ηλεκτρ.συσκευές
1 στρέμμα δικιά του γη,
50μ. από την παραλία
του δελφινιού στην Παροικία.
Ιδανική για μόνιμη κατοικία.

Αφοί Ιωακειμίδη ΑΕΕ
www.paroshouses.eu
τηλ 6942.985.111

ΠΩΛΕΙΤΑΙ

Να µην ξεχάσω...

να επικοινωνήσω στο 53555
για το ∆ΟΥΝΑΙ ΛΑΒΕΙΝ!

∆ιαχείριση συναισθηµάτων
& κρίσεων

Ειδίκευση στην πρόληψη & αντιµετώπιση
του παιδικού τραύµατος

ΠΑΡΟΣ •  ΑΘΗΝΑ / τηλ.: 6936.765088
www.maria-alexandrou.gr

Μέλος Γερµανικού Συλλόγου Ψυχ/των
IFB Ελβετία / NGH ΗΠΑ

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΡΙΑ
Πτυχιούχος ΕΚΒ Ζυρίχης / Κολωνίας
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801.11.22.100

για MENU;

τιµοκατάλογοι   σουβέρ   σουπλά

Μόνο στο...

Επειδή σηµασία έχει
...πώς το σερβίρεις!

mexican
food pizza SCOPA

2 2 8 4 0  5 3 5 5 5

coffeeholic

Η ΓΝΩΜΗ ΜΟΥ 
του Παναγιώτη Ρήγα
Βουλευτή N. Κυκλάδων του ΠΑ.ΣΟ.Κ.

Πολιτικές «υπεργολαβίες»
Ο «Καλλικράτης», εκτός από βαθιά θεσμική 
τομή και πρωτόγνωρη σε εύρος θεσμική αλλα-
γή, αποδεικνύεται και μέγας ανατροπέας πολι-
τικών ισορροπιών, αλλά και προσωπικών σχεδι-
ασμών. Αφαιρεί πολυθρόνες από το βάθρο της 
τοπικής εξουσίας και τίτλους από το πρωτόκολ-
λο εθιμοτυπίας.
Έτσι, το πλεονάζον πολιτικό προσωπικό της Αυ-
τοδιοίκησης είναι θεμιτό να επιδιώκει επανα-
προσδιορισμό στόχων και ανακατανομή ρόλων. 
Ο καθένας και η καθεμία επιλέγει το δικό του 
προσωπικό τρόπο και τη δική του τακτική για να 
συμμετέχει στο νέο «πολιτικό παίγνιο».
Κάποιοι θέλουν να φέρουν τον «Καλλικράτη» 
στα μέτρα τους. Κάποιοι άλλοι εκλαμβάνουν 
τις θεσμικές αλλαγές ως «κουστούμια» ή «τα-
γιέρ» που οφείλουν να σχεδιαστούν στο μέγε-
θος τους. 
Ορισμένοι αναλαμβάνουν οι ίδιοι την «εργολα-
βία» της κατασκευής της μελλοντικής τους πο-
λιτικής διαδρομής. Το κάνουν δηλαδή με «αυτε-
πιστασία» και με τα δικά τους μέσα.
Κάποιοι άλλοι το αναθέτουν σε «υπεργολά-
βους». Τους αναθέτουν -υποθέτω με το αζη-
μίωτο– όχι μόνο να διανοίξουν για λογαριασμό 
τους την πολιτική οδό που θέλουν να ακολου-
θήσουν οι ίδιοι, αλλά και το έργο της υπονό-
μευσης και της παρεμπόδισης της πολιτικής δι-
αδρομής των αντιπάλων τους. 
Κάτι τέτοιο φαίνεται να εξελίσσεται στην 
Πάρο. Και γίνεται με τρόπο άκομψο, μα πολύ 
άκομψο. «Βγάζει μάτι» θα έλεγε ο μέσος Πα-
ριανός πολίτης.
Εδώ τον ρόλο του «υπεργολάβου» τον ανα-
λαμβάνει μια μοναδική και ασυναγώνιστη στο 
έργο της «εταιρεία» ειδικευόμενη στις κατε-
δαφίσεις, το λάσπωμα και το σπατουλάρισμα.
Αυτή τη φορά, όμως, θα τα βρει μπαστούνια. Θα 
κολλήσει στην κατεδάφιση, δηλαδή στο αρχι-
κό στάδιο της εργολαβίας. Το οικοδόμημα έχει 
γερά θεμέλια, δυνατά «μπουντέλια» που το στη-
ρίζουν και δεν πέφτει με χτυπήματα βαριοπού-
λας. Και αν δεν γίνει η κατεδάφιση, το σπατου-
λάρισμα είναι σίγουρα διαδικασία πρωθύστερη 
άρα ανώφελη. 
Ας παραιτηθούν από την υπεργολαβία και ας 
αφήσουν τον εργοδότη που τους την ανάθεσε 
να κάνει το έργο του -αν μπορεί ο ίδιος- με αυ-
τεπιστασία, δηλαδή με τα δικά του μέσα. Θα εί-
ναι καλύτερο για αυτούς και αξιοπρεπέστερο 
για τον ίδιο.
Πιστεύω να έγινα αντιληπτός και για όποιον 
δεν κατάλαβε τα ονόματα στην διάθεση του.

Αντιδράσεις προκάλεσε η δημο-
σιοποίηση ανακοίνωσης από τους 
συμβούλους της «Ενότητας για το 
μέλλον», να είναι υποψήφιος της 
παράταξης ο νυν Δήμαρχος Χρή-
στος Βλαχογιάννης. Οι αντιδρά-
σεις προκλήθηκαν από άλλον επί-
δοξο υποψήφιο, που είδαν το φως 
της δημοσιότητας με τη μορφή ει-
δικής έκδοσης από τοπική εφημε-
ρίδα, που με ίδια μέσα και με συ-
νεργείο από την Αθήνα, μοιράστη-
κε σε όλο το νησί. 

«Λιβελογράφημα» χαρακτηρί-
στηκε το συγκεκριμένο δημοσίευ-
μα από το Δήμαρχο Χρ. Βλαχογιάν-
νη, ο οποίος με ανακοίνωσή του, 
επισημαίνει ότι «δεν πρόκειται να 
εμπλακεί και να γίνει μέρος μιας χαμηλότατου επιπέ-
δου αντιπαράθεσης, που θα έχει ως αποτέλεσμα να 
υποβαθμίσει ανεπίτρεπτα την ποιότητα της πολιτικής 
και δημόσιας ζωής του νησιού μας». 

Ο κ. Βλαχογιάννης, κάνει λόγο για πολιτικό πολιτι-
σμό και για αξίες στις οποίες πιστεύει προσωπικά και 
με βάση αυτές τις αξίες, πορεύτηκε στην εικοσαετή 
πορεία του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

«Το λιβελογράφημα της τοπικής εφημερίδας «Τα 
Νέα Πάρου-Αντιπάρου» της 13ης Φεβρουαρίου, απο-
τελεί μία άνευ προηγουμένου αήθη επίθεση στο πρό-
σωπό μου και χαράσσει έναν απαράδεκτο και ολισθη-
ρό δρόμο, τον οποίο δεν πρέπει σε καμιά περίπτω-
ση, για το καλό του νησιού μας, να ακολουθήσω και 
να ακολουθήσουμε», τονίζει ο Δήμαρχος και εκφρά-

ζει την άποψη ότι «προφανής στό-
χος των εμπνευστών είναι να πλή-
ξουν, με ανήθικο τρόπο εμένα και 
όσους θεωρούν πολιτικούς αντι-
πάλους, δηλαδή εμπόδια στην πο-
ρεία, που αυθαίρετα και χωρίς να 
ρωτήσουν κανέναν, οι ίδιοι χάρα-
ξαν μέσα από αδιαφανείς και σκο-
τεινές διεργασίες».

Τονίζει επίσης, ότι «μπροστά στο 
πάθος τους για την εκπλήρωση των 
προσωπικών τους φιλοδοξιών, επι-
χειρούν να πλήξουν κάθε συλλογι-
κό κεκτημένο του νησιού αδιαφο-
ρώντας, ότι με τον τρόπο αυτό στην 
πραγματικότητα πλήττουν το υπέρ-
τατο αγαθό της ενότητας της «Ενό-
τητας για το μέλλον».

Μια «ενότητα που έχει τεράστια σημασία για την 
Πάρο μας, διότι αυτή αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο 
της ευημερίας και προόδου που συντελέστηκε στο 
νησί μας από το 2002 και μετά».

Ο κ. Βλαχογιάννης, τονίζει πως «η ενότητα της 
«Ενότητας για το μέλλον» πρέπει να είναι υπεράνω 
προσωπικών επιδιώξεων και στόχων γι’ αυτό κανείς 
και καμία δεν πρέπει να επωμιστεί την τεράστια ευθύ-
νη για τη διάσπασή της».

Αυτή είναι η αλήθεια, σημειώνει ο κ. Βλαχογιάν-
νης και αφήνει σαφείς αιχμές για συγκεκριμένα πρό-
σωπα, κάνοντας λόγο για ανθρώπους που δεν πρέπει 
να ξεχνούν ότι «καταξιώθηκαν πολιτικά στην Παρια-
νή κοινωνία, είτε ως συμπληρωματικές, είτε ως δο-
ρυφορικές παρουσίες της «Ενότητας για το μέλλον».  

Τέλος, ο κ. Βλαχογιάν-
νης, κάνει έκκληση «σε 
αυτούς που θα αναγνωρί-
σουν τον εαυτό τους πίσω 
από τις γραμμές αυτής 
της ανακοίνωσης, να μη 
συνεχίσουν αυτές τις δι-
ασπαστικές ενέργειες, 
αναλογιζόμενοι το βα-
ρύτατο σφάλμα που διέ-
πραξαν και αυτό, όχι γιατί 
στο τέλος μπορεί να κα-
ταφέρουν κάτι, αλλά γιατί 
οι ίδιοι θα στιγματιστούν 
ανεπανόρθωτα στη συ-
νείδηση της λογικής και 
της νηφάλιας πλειοψηφί-
ας των πολιτών της Πά-
ρου και κυρίως στη συ-
νείδηση της νέας γενιάς 
του νησιού μας». 

Χρ. Βλαχογιάννης

«Όχι» στη διάσπαση της 
«Ενότητας για το μέλλον»
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Με την παρουσία αιδεσιμοτάτου ιερέα, του Δη-
μάρχου Πάρου, του Προέδρου και Αντιπροέδρου 
του Δ.Δ. Αρχιλόχου, καθώς φίλων και μελών του 
Αναπτυξιακού Συλλόγου Μώλου – Τσουκαλιάς – 
Γλυφάδων «Πρόοδος - Ανάπτυξη», έγινε η κοπή 
της βασιλόπιτας, το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου, στα 
γραφεία της Κοινότητας στα Μάρμαρα.

Διασκέδαση και 
…γνωριμία

Έγινε με επιτυχία στις αρχές Φεβρουαρίου, ο καθιε-
ρωμένος αποκριάτικος χορός του Συλλόγου Παρίων – 
Αντιπαρίων «Η Εκατονταπυλιανή». Φίλοι και συμπατρι-
ώτες σχολίασαν θετικά την όμορφη γιορτή και το Διοι-
κητικό Συμβούλιο τους ευχαρίστησε θερμά για την πα-
ρουσία και το κέφι τους, όπως και όλους όσοι με «γεν-
ναιοδωρία προσέφεραν τα δώρα τους για τη λαχειοφό-
ρο αγορά».

Στην ανακοίνωσή τους τονίζεται ότι «ο χορός δεν εί-
ναι μόνο ένα μέσο ενίσχυσης των οικονομικών του Συλ-
λόγου, αλλά η αφορμή για να έλθουν πιο κοντά οι φί-
λοι και τα μέλη και να διασκεδάσουν. Είναι επίσης, μια 
ευκαιρία για το ευρύτερο κοινό να γνωρίσει το Σύλλο-
γο και να εμπλακεί με θέρμη στις χαρές και τις αγωνί-
ες των Παριανών της Αθήνας». 

Από τον 
αποκριάτικο χορό 
του συλλόγου 
«Ατλαντίς»

Από τον 
αποκριάτικο χορό 
του Πολιτιστικού 
Συλλόγου 
Αγκαιριάς

Αποκριάτικο Γλέντι
Την πίτα του έκοψε ο Χορευτικός Όμιλος Νάου-

σας, το απόγευμα της Τετάρτης 20 Ιανουαρίου, στην 
αίθουσά του στη Νάουσα, καλωσορίζοντας επίσημα 
το 2010.

H κοπή της πίτας από τον πρόεδρο, μαζί με τους 
πρώην προέδρους, Μαρία Τριπολιτσιώτου Τσουνάκη 
και Μιχάλη Θεοδωράκο και στη συνέχεια τα μέλη και 
οι φίλοι του συλλόγου απόλαυσαν τον πλούσιο μπου-
φέ, που επιμελήθηκαν τα μέλη του γυναικείου τμή-
ματος, και χόρεψαν μέχρι αργά.

Πολλά ήταν τα μέλη του ΧΟΝ που ανταποκρίθη-
καν στο κάλεσμά του να γλεντήσουν αποκριάτικα στο 
μπαρ ΜΠΡΙΚΙ την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου. Η δυ-
νατή χορευτική μουσική και οι ευρηματικές μεταμ-
φιέσεις χαρακτήριζαν τη βραδιά και, όπως ήταν ανα-
μενόμενο, το γλέντι κράτησε μέχρι πρωίας. Και του 
χρόνου!

Αποκριάτικος χορός του 
Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου 
Πάρου - Αντιπάρου



11Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2010 www.fonitisparou.grΑθλητισμός

Ατύχησαν 
παίδες & νέοι…

Αναβλήθηκαν όλοι 
οι αγώνες την περα-
σμένη Κυριακή σε 
όλους τους Ομίλους, 
με απόφαση της ΕΠΣ 
Κυκλάδων, διότι έγι-
ναν οι αγώνες των 
μικτών ομάδων (παί-
κτες μικρής ηλικίας 
που …ξεχώρισαν).

Η Μικτή Κυκλά-
δων, στην οποία με-
τέχουν πολλοί παί-
κτες του ΑΟΠ, δεν 
κατάφερε να πά-
ρει την πρόκριση και 
έτσι αποκλείστηκε 
από τη συνέχεια της 
διοργάνωσης και οι 
παίδες και οι νέοι.

Συγκεκριμένα οι 
παίδες έχασαν από 
τα Δωδεκάνησα με 3-0. Λέσβος και Δωδεκάνησα θα είναι και 
στον επόμενο γύρο της διοργάνωσης (περνάνε οι 2 πρώτοι). 

Στους νέους η ομάδα μας έχασε με 1-0 από τα Δωδεκά-
νησα.

Παίδες
Ομάδα Βαθμολ.

Λέσβος 17

Δωδεκάνησα 16

Κυκλάδες 9

Σάμος 4

Χίος 1

Νέοι
Ομάδα Βαθμολ.

Δωδεκάνησα 16

Λέσβος 11

Χίος 11

Κυκλάδες 8

Σάμος 1

Ο χορός του Αστέρα
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε ο χορός του Αστέρα Μαρμάρων. Κατά-
μεστη ήταν η αίθουσα και υπήρχε πολύ κέφι και διασκέδαση. Κατά την εκδή-
λωση ο όμιλος προσέφερε τιμητικές πλακέτες σε ανθρώπους που προσφέρουν 
στον όμιλο με οποιοδήποτε τρόπο.

Κορυφαία στιγμή για την Πάρο 

Αναγνώριση των αθλητών 
από την πολιτεία

Κορυφαία στιγμή για το Ναυτι-
κό όμιλο Πάρου και τους αθλη-
τές του. Για μία ακόμη χρονιά 
βραβεύτηκαν από την Πολιτεία 
για τις επιδόσεις τους.

Συγκεκριμένα, οι πρωταθλή-
τριες του Ναυτικού Ομίλου Πά-
ρου Σαρρή Πολυξένη, Θεοχά-
ρη Σταυρούλα και Σκούρτη Βα-
λεντίνη βραβεύτηκαν στην ετή-
σια εκδήλωση που οργανώθηκε 
από την Γ.Γ. Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής, του υπουργείου 
Μεταφορών Υποδομών και Δικτύ-
ων που γίνεται στο κτήριο της Πα-
λιάς Βουλής στην Αθήνα. Στη φε-
τινή εκδήλωση λόγω αδιαθεσίας 
του Προέδρου της Δημοκρατίας, 
η απονομή έγινε από τον υπουργό 
κ. Σηφουνάκη και τον υφυπουργό 
Παιδείας, δια βίου μάθησης και 
θρησκευμάτων Γιάννη Πανάρετο. 

Οι αθλήτριες του ΝΟΠ έχουν 
διακριθεί σε διεθνές και εθνικό 
επίπεδο επί σειρά ετών και μάλι-
στα οι δυο έχουν βραβευθεί ξανά 
στην ίδια τελετή για τις επιδόσεις 
τους. Οι διακρίσεις αυτές μαζί με 
την παρουσία και άλλων αθλη-
τών του ομίλου μας στην εθνι-

κή ομάδα, φανερώνουν 
το επίπεδο της δουλειάς 
που γίνεται στον Ναυτικό 
Όμιλο Πάρου. Οι επιτυχί-
ες αυτές οφείλονται στη 
συστηματική προπόνη-
ση από τους εξαίρετους 

τεχνικούς Βασίλη Σωτηρί-
ου και Τζώρτζη Κεφαλωνί-
τη, καθώς και την υποστήρι-
ξη που παρέχει ο ΝΟΠ και οι 
γονείς των αθλητών.

Δήλωση Λ. Πώλου
«Ο Ν.Ο.Π. βρίσκεται σε 

ανοδική πορεία και αυτή τη 
στιγμή θεωρείται ο καλύτε-

ρος ναυτικός όμιλος της πε-
ριφέρειας. Οι αθλητές μας εί-
ναι οι πρεσβευτές του νησιού 
μας, που κάνουν την Πάρο 
γνωστή παντού, ενώ τιμούν 
και συνεχίζουν μια παράδοση 
ναυτοσύνης αιώνων. Ποτέ άλ-
λοτε το νησί μας δεν εκπρο-
σωπήθηκε από τόσους αθλη-
τές  σε εθνικό και διεθνές επί-
πεδο, που παράλληλα πέτυ-
χαν μεγάλες διακρίσεις. Ευ-
χαριστώ τους αθλητές για την 
προσπάθεια τους, τους γονείς 
που μας στηρίζουν, καθώς 
και τον βασικότερο υποστηρι-
κτή της προσπάθειάς μας αυ-
τής, το Δήμο Πάρου. Βρισκό-
μαστε μόνο στην αρχή!»

Γιορτή στον Ωλίαρο
Σε δυο λιτές εκδηλώσεις τα μέλη και οι αθλη-

τές του ναυτικού ομίλου Ωλίαρος έκοψαν τις 
πρωτοχρονιάτικες πίτες των διαφόρων τμημά-
των του (ιστιοπλοΐας, χορού, αερόμπικ, ζωγρα-
φικής).

Κατά την εκδήλωση και σύμφωνα με τον πρό-
εδρο του Δ.Σ. του Ομίλου Τάσο Φαρούπο, δό-
θηκαν για μία ακόμη φορά υποσχέσεις από την 
κοινότητα, ότι επιτέλους θα προσπαθήσουν να 
επισπεύσουν τις διαδικασίες για την παραχώ-
ρηση  κοινοτικής έκτασης στην οποία  ο σύλ-
λογος θα δημιουργήσει τις δικές του εγκατα-
στάσεις. Οι του ομίλου και ο κ. Φαρούπος, ελ-
πίζουν να μην πρόκειται και πάλι μόνο για υπο-
σχέσεις!  

Πρόσκληση
Το Δ.Σ. του ΝΟΠ, συγκαλεί Γενική Συνέλευση των 

μελών του την Κυριακή 21/02 στις 11:00πμ στις 
εγκαταστάσεις του Ομίλου. Σε περίπτωση μη απαρ-
τίας, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την Κυριακή 28/02 στις 
11:00πμ στον ίδιο χώρο.
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 Για πο-
λιτικό πο-
λ ι τ ι σ μ ό 
μιλάει ο 
Χ. Βλαχο-
γ ι ά ν ν η ς 
στην ανα-

κοίνωσή του και ελπίζει ότι όλοι οι υπο-
ψήφιοι θα φροντίσουν να λειτουργήσουν 
σ’ αυτό το πλαίσιο. Αν και δεν αρχίσαμε 
καλά την προεκλογική περίοδο, στο χέρι 
μας είναι να κινηθούμε όλοι, υποψήφιοι 
και ΜΜΕ, με μόνο γνώμονα την αξιοπρέ-
πεια και το καλό του τόπου. 

 Βρισκόμαστε στην πολυτάραχη κοι-
νοβουλευτική περίοδο της αποστασί-
ας επί πρωθυπουργίας του Γεωργίου Πα-
πανδρέου. Ο Γέρος βρίσκεται στο βήμα 
της Βουλής και αγορεύει. Από τα έδρα-

να των αποστατών ακούγεται κάποιος να 
του φωνάζει «είσαι μαλάκας». Σταματάει 
ο Γέρος της Δημοκρατίας την αγόρευση 
και σε πολύ αυστηρό τόνο ρωτάει: «ποιος 
το είπε αυτό;» Πετάγεται ο αποστάτης και 
φωνάζει «Εγώ». Τότε ο Γ. Παπανδρέου 
λέει απαξιωτικά: «Α… καλά» και συνέχισε 
την αγόρευση. «Α… καλά» λοιπόν και 
τότε και τώρα. 

 Ρώταγε και ξαναρώταγε την Τρίτη στο 
ΗΧΩ FM ο Καραγιαννιώτης τον Χαράλα-
μπο γιατί στην Τ.Ο. της Ν.Δ., αφού εξέτα-
σαν τη στάση του Κοντού, δεν τον κάλε-
σαν να παρευρεθεί, αλλά απάντηση δεν 
έπαιρνε. Ποιος μπορεί να μας ενημερώ-
σει, αν μετά την αλλαγή ηγεσίας στο κόμ-
μα, η δημοκρατική λειτουργία αναβαθμί-
στηκε σε τέτοιο βαθμό όπως  εφαρμόζε-
ται στην Τ.Ο. της Πάρου;

 Η αλήθεια είναι ότι με τις δηλώσεις 
του ο Λούης έχει εκθέσει το βουλευ-
τή που ζήτησε, η Ν.Δ. να έχει τη δική της 
πρόταση, σε αντιπαράθεση με την πρότα-
ση του ΠΑΣΟΚ. Το παράξενο όμως είναι, 
αφενός ότι ο βουλευτής τόσες μέρες δεν 
έκανε μια δήλωση για να επανορθώσει 
ή έστω να διαμαρτυρηθεί και αφετέρου 
γιατί εκεί στην Τ.Ο. δεν διαγράφουν αυτόν 
που εκθέτει το μοναδικό βουλευτή τους; 

 Πρέπει να κρατήσουμε σημειώσεις 
για να μη χάσουμε το λογαριασμό. 
Έχουμε λοιπόν και λέμε:  Πρώτον, παρα-
πέμπεται στο πειθαρχικό, γιατί κατά τη 
διάρκεια της ποινής της αργίας, η κυρία 
προέδρευε. 
Δεύτερον, παραπέμπεται στο υπουργείο 
εσωτερικών με το ερώτημα της παύσης, 

για τις παράνομες μεταδημοτεύσεις. 
Τρίτον, αναμένεται η απόφαση για την 
απένταξη του έργου αναμόρφωσης του 
σπηλαίου, που χάθηκαν 350 ευρωπαϊ-
κά εκατομμύρια. Μήπως θα πρέπει να 
συμφωνήσουμε όλοι εκεί στην Αντίπαρο 
να έχουμε ακόμα μια θητεία για την κυ-
ρία πρόεδρο, ώστε να προλάβει να εκτί-
σει όλες τις ποινές που θα συγκεντρώσει 
με όλα αυτά στο τέλος;

 Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα στο 
Κέντρο Υγείας και γίνονται ακόμα σοβα-
ρότερα μετά την παραίτηση της διοίκησής 
του. Πρέπει να πιεστούν όλοι οι αρμόδι-
οι για την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος, γιατί με τα ζητήματα υγείας δεν παί-
ζουμε… 
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