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Αυτά είναι! Που να βλέπατε την περασμένη Κυρια-
κή, στην κοπή πίτας του συλλόγου «Εκατονταπυ-
λιανή», στην Αθήνα, τον αντιδήμαρχο Μ. Κωβαίο. 
Ίσα με 15 γυναίκες γύρω του χόρευε. Μιλάμε για 
μεγαλεία ο Μάρκος. Τώρα, η Ζαμπία τον πήρε είδη-
ση, δεν το πήρε, στο τραπέζι που καθόταν, θα σας 
γελάσω.

Δ.Μ.Μ.

Να σημειώσουμε πάντως, ότι στην κοπή της πίτας 
παρεβρέθηκε ο λιγότερος κόσμος των τελευταίων 
ετών. Είναι σίγουρο ότι το μνημόνιο και οι οικονο-
μικές του προεκτάσεις έχουν «χτυπήσει», ακόμα 
και τις κοινωνικές εκδηλώσεις.

Δ.Μ.Μ.

Τα έγραφα εγώ στον Καζαμία του 2013 για τις επι-
τροπές και τις κόντρα επιτροπές του ΣΥΡΙΖΑ και 
της ΚΕΠ Πάρου, αλλά τόση γρήγορη επιβεβαίωση 
δεν την περίμενα. Την περασμένη Κυριακή λοιπόν, 
η ΚΕΠ, είχε μάζωξη στελεχών στο Δημαρχείο, με 
θέμα την παραπέρα πορεία της. Ποια λέτε ήταν η 
πρώτη απόφαση που έλαβε η συνέλευση; Ναι, 
καλά το φανταστήκατε. Δημιούργησαν μία ακόμα 
επιτροπή!

Δ.Μ.Μ.

Τι άλλο είπαν; Δεσμεύομαι. Δεν μπορώ να τα γρά-
ψω. Πάντως, η ανακοίνωση που εξέδωσαν κατά 
Βλαχογιάννη, το βράδυ της 22/1, μόνο τυχαία δεν 
είναι.

Δ.Μ.Μ.

Στο επόμενο φ. της Φ.τ.Π. φιλοξενούμε συνέντευξη 
του Γ. Ραγκούση. Στη συνέντευξη ο κ.Γ. Ραγκούσης 
κάνει πολλές αποκαλύψεις για την υπόθεση του 
νέου αεροδρομίου, και όχι μόνο. 

Δ.Μ.Μ. 

Μια και πιάσαμε τα της αριστεράς του νησιού μας 
σήμερα στη στήλη, να γράψουμε και για το ΚΚΕ. 
Δεν πρόλαβε να βγάλει ανακοίνωση η ΚΕΠ για 
τη συγκέντρωση για τα θέματα υγείας, στην Αθή-
να, αμέσως, βγήκε και η Λαϊκή Συσπείρωση και 
εξέδωσε και τη δική της ανακοίνωση. Όχι, που θα 
άφηνε η «ορθόδοξη» αριστερά, στους οπορτουνι-
στές του ΣΥΡΙΖΑ, να παίξουν μπάλα μόνοι τους.

Δ.Μ.Μ.

Για τη συγκέντρωση της Αθήνας, να γράψουμε ότι 

η «Blue – Star» έδωσε τα 50 πρώτα δωρεάν εισιτή-

ρια μετά επιστροφής. Μόνο, που πολύ καλά έκαναν 

και ζήτησαν λίστα ονομάτων από τη Συντονιστική 

Επιτροπή Φορέων Δήμου Πάρου, ώστε να μην 

εκμεταλλευτεί κανείς, μία αγωνιστική κινητοποίη-

ση για δωρεάν ταξιδάκι στην Αθήνα. Σημειώνουμε 

ακόμα, ότι το Συντονιστικό θα δώσει τα εισιτήρια 

επιστροφής μόνο σ’ εκείνους που θα παραβρεθούν 

στη συγκέντρωση έξω από το υπουργείο υγείας 

και τη Βουλή. Εισιτήριο επιστροφής θες; Απόδειξη 

παρουσίας στην κινητοποίηση!

Δ.Μ.Μ.

Μνημονιακό ανεκδοτάκι. 

- Πήγες στον γιατρό;

- Ναι...

- Και τι σου είπε ο γιατρός;

- 30 ευρώ παρακαλώ...

- Όχι ρε, τι είχες εννοώ...

- 20 ευρώ...

- Ρε βλάκα, τι πρόβλημα είχες, θέλω να μάθω!

- Μου έλειπαν 10 ευρώ!...

Δ.Μ.Μ.

Αυτό και αν είναι 

ενδιαφέρον! Στη 

συνάντηση με τις 

αντιπροσωπείες 

κομμάτων στη 

Βουλή, του Συ-

ντονιστικού Φο-

ρέων του νησιού 

μας για τα θέματα υγείας στις 4 Φεβρουαρίου, από 

τους Ανεξάρτητους Έλληνες θα είναι παρούσα και 

η Έλενα Κουντουρά. Συνωστισμό βλέπω, για ποιος 

απ’ όλους θα είναι μπροστά, για να της παραδώ-

σει τις υπογραφές των συμπολιτών μας. Για τους 

πονηρεμένους τώρα της υπόθεσης, και επειδή 

ο υπογράφων έχει μία άλλη οπτική για το ωραίο 

φύλο, στην αντιπροσωπεία των βουλευτών των 

Ανεξάρτητων Ελλήνων που θα υποδεχθεί το Συ-

ντονιστικό Φορέων του νησιού μας, θα είναι και η 

Μίκα Ιατρίδη. Ο υπογράφων είναι εκ των ένθερμων 

φαν της Μίκας!

Δ.Μ.Μ.

Συνεχίζουμε 
όλοι μαζί δυνατά!

Όταν πριν από μερικούς μήνες ξεκίνησε η συζήτηση για 
την κατάσταση στο Κέντρο Υγείας ένας ήταν ο στόχος και 
η απόφαση όλων. «…πρέπει να ανατραπεί αυτή πο-
λίτικη γιατί δεν πάει άλλο. Ο αγώνας θα είναι πολύ 
δύσκολος και θα έχει διάρκεια και γι αυτό θέλει 
ενότητα και καλή οργάνωση».

Όλοι οι κάτοικοι των νησιών μας ανταποκρίθηκαν δυ-
ναμικά σε κάθε κάλεσμα, σε κάθε φάση εξέλιξης των 
κινητοποιήσεων του συντονιστικού των φορέων, γιατί η 
ανασφάλεια και η αγανάκτηση ξεχειλίζουν.

Το αίτημα να επανέλθει η κατάσταση στο Κ.Υ. όπως ήταν 
πριν από 20-25 χρόνια και ρεαλιστικό δεν είναι και δείχνει 
που μας έχουν καταντήσει οι κυβερνήσεις, οι συγκυβερ-
νήσεις και η «μνημονιακή» πολιτική που ακολουθούν, 
όταν στόχος μας σήμερα το 2013 είναι τα κατακτημένα της 
προηγούμενης εικοσαετίας. 

Σε όσους έσπευσαν να σπείρουν την απογοήτευση ότι 
τίποτα δεν γίνεται ή προσπάθησαν, να  διασπάσουν και να 
αποδυναμώσουν τον αγώνα μας η δυναμική των κινητο-
ποιήσεων και η εξέλιξή τους δίνουν ηχηρή απάντηση. 

Οι υπογραφές διαμαρτυρίας 5000 κατοίκων, η συγκέ-
ντρωση που οργανώθηκε με τη μεγαλύτερη έως τώρα 
συμμετοχή στην Πάρο αλλά και το αποτέλεσμα του αγώνα 
μας για να παραμείνει η εφορία στο νησί τα λένε όλα.

Η συμμέτοχη μας στο νέο κάλεσμα του συντονιστικού 
για την διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο υγείας στις 
4 Φεβρουαρίου, πρέπει να είναι πετυχημένη συνέχεια 
της μέχρι σήμερα δυναμικής πορείας μας. Να ειδοποιή-
σουμε και να κινητοποιήσουμε όλους τους συγγενείς και 
γνωστούς της Αθήνας, ώστε να δώσουν και αυτοί το δυ-
ναμικό τους παρόν.

Ο αγώνας είναι δύσκολος και πρέπει με τον πιο δυνα-
μικό τρόπο να δείξουμε ότι είμαστε ενωμένοι και αποφα-
σισμένοι να προασπίσουμε το δικαίωμα στην υγεία, στην 
ανθρώπινη περίθαλψη.

Να φωνάξουμε πολύ δυνατά ότι δεν πάει άλλο.
Η μονή λύση είναι ανατροπή αυτής της πολίτικης που 

μας εξαθλιώνει. Συνεχίζουμε δυνατά μέχρι το τέλος.

Λαουτάρης

Η θέση μας
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Ναι ρε! 
ΝΙΚΗΣΑΜΕ!

Το περασμένο Σάββατο, από 
το απόγευμα χτυπούσε συνέ-
χεια το κινητό μου τηλέφωνο. 
Συνήθως, ειδικά σε περίεργες 
ώρες του Σαββατοκύριακου, 
δεν απαντώ ποτέ στις κλήσεις. 
Η αλήθεια είναι, ότι επειδή, 
ήταν από ένα φίλο σκέφθηκα 
μια – δυο φορές να απαντήσω, 
αλλά τελικά, δεν απάντησα.

Το βραδάκι που το «άνοιξα» πάλι το τηλέφωνο, κα-
θώς το είχα απενεργοποιήσει βρήκα και πάλι κλήσεις 
από το φίλο. Και έτσι τον πήρα εγώ τηλέφωνο.

Ποιος ήταν; Ο Δημήτρης Σιφναίος, ο ηλεκτρολόγος. 
«Παλαβός» όπως πολλοί άλλοι, με την ανίατη αρρώ-
στια που λέγεται ΑΟΠ. Ο Δημήτρης, μόλις τον πήρα 
τηλέφωνο δίχως ούτε καν να πει «καλησπέρα» μου 
είπε: «Νικήσαμε ρε. Νικήσαμε 3-2 το Φιλώτι!». Τι ση-
μαίνει αυτό, που για εμένα έφερε μεγάλη συγκίνηση. 
Ο Σιφναίος, αποφάσισε πριν δύο χρόνια να ιδρύσει 
στον ΑΟΠ, τμήμα βόλεϊ. Οι περισσότεροι τον βρίσαμε, 
γιατί σκεφθήκαμε ότι πρόσθετε και άλλα έξοδα στον 
έτσι και αλλιώς «παιδο-συλλέκτη» ΑΟΠ, που έχει μα-
ζέψει τα μισά παιδιά της Πάρου στις αθλητικές του 
ακαδημίες. «Τι θέλουμε και το βόλεϊ» είπαμε. «Πως 
θα βγουν τα έξοδα;». Ο Σιφναίος όμως δεν επιβάρυνε 
ποτέ κανέναν. Έτρεξε, υποχρεώθηκε και μάζεψε ένα 
κάρο κορίτσια για να ασχοληθούν με το άθλημα. Τρέ-
λα του; Ψώνιο του; Ό,τι και να είναι, το βόλεϊ το έβα-
λε στο χάρτη της Πάρου. Το προηγούμενο καλοκαίρι 
μας έκανε και άλλες «ανακοινώσεις» ο Δημήτρης. 
Μας είπε: «Θα μετέχουμε στο πρωτάθλημα με ομά-
δες ακαδημιών κορασίδων και νεανίδων». Εκεί, ήταν 
που πολλοί βγήκαν από τα ρούχα τους! «Α, τώρα, θα 
έχουμε και ταξίδια και εισιτήρια και διατροφές και, και, 
και» είπαμε πολλοί. Βέβαια, το μεγαλύτερο πρόβλημα 
που μου δημιουργήθηκε προσωπικά ήταν οι ήττες... 
Αυτό, με προβλημάτιζε, αφού ο ΑΟΠ θα έδινε όλα τα 
παιχνίδια του στις έδρες των αντιπάλων, ακόμα και 
ως γηπεδούχος. Και αυτό διότι το νησί μας δεν έχει 
κλειστό γυμναστήριο. 

Τα νεύρα μου τσατάλια, καθώς σκεπτόμουν το δια-
συρμό της ομάδας και κυρίως την αρνητική ψυχολο-
γία που θα είχαν μικρά κοριτσάκια, που θα μετείχαν σ’ 
ένα πρωτάθλημα άγνωστο στην Πάρο, σ’ ένα πρωτά-
θλημα, που ποτέ δεν θα τις έβλεπαν οι φίλες τους και 
οι συγγενείς τους. Ειλικρινά, πιστέψτε με, πως πρέπει 
να δείτε τον αγώνα αυτών των παιδιών για να συμμε-
τέχουν σ’ ένα πρωτάθλημα με άνισους όρους, για να 
καταλάβετε τι εννοώ. Αυτά τα 13χρονα, τα 15χρονα, 
τα 17χρονα κοριτσάκια (ανάλογα σε ποιο τμήμα με-
τέχουν) σας υπογράφω ότι έχουν πολύ περισσότερο 
τσαγανό, απ’ όλους όσοι εδώ και πολλά χρόνια δεν 
έβαλαν όλες τους τις δυνάμεις για να αποκτήσει η 
Πάρος, ένα κλειστό γυμναστήριο. Στα μάτια τα δικά 
μου, αλλά και όλων όσοι αγαπούν τα αθλήματα 
που διεξάγονται σε κλειστά γυμναστήρια είναι 
υπόλογοι.

Η νίκη του ΑΟΠ, στη Νάξο, πιθανά θα απασχολήσει 
το φίλαθλο κοινό του νησιού μας, της Νάξου, άντε και 
μερικών άλλων φιλάθλων στις Κυκλάδες. Κανέναν 
άλλον! Αφήστε, που πιθανά και από τους περισσότε-
ρους από τους παραπάνω, θα έχει ξεχαστεί.

Συγγνώμη όμως, αλλά εγώ αδιαφορώ. Είμαι με τον 
Δημήτρη Σιφναίο και τη χαρά που του έδωσε το γε-
γονός. 

Έχω γράψει τα τελευταία 12 χρόνια άπειρα άρθρα 
για την τοπική πολιτική σκηνή ή γενικά για την πολι-
τική. Επιτρέψτε μου όμως, να υπερηφανεύομαι για 
το σημερινό μου άρθρο και να καμαρώνω «σα γύ-
φτικο σκεπάρνι». Είναι το πρώτο κείμενο που κάνω 
«ΖΝΤΟ» μαζί με τα κορίτσια της ομάδας κορασίδων 
του ΑΟΠ, για τη νίκη. Μια νίκη, που για όλους όσοι 
γνωρίζουν τις συνθήκες έχει μία άλλη διάσταση. Ναι 
ρε Σιφναίο! ΝΙΚΗΣΑΜΕ!

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Έντονη 
διαμαρτυρία 
Συρμαλένιου

Με τη δήλωση: «η 
πολιτική ηγεσία του 
Υπουργείου Υγείας για 
τρίτη συνεχή φορά αρ-
νείται να παραστεί στη 
Βουλή για να απαντήσει 
στην επίκαιρη ερώτη-
σή μας», ο βουλευτής 
ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. 
Νίκος Συρμαλένιος, εξέφρασε τη διαμαρτυρία του 
για το υπουργείο υγείας, και τη μη απάντησή του σε 
ερώτηση που είχε καταθέσει.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο υγείας, με πρόφα-
ση κώλυμα παρουσίας τού υπουργού, ειδοποίησε 
ότι δεν θα παραστεί στην επίκαιρη ερώτηση του 
ΣΥΡΙΖΑ, για τη δραματική κατάσταση της δημόσιας 
υγείας στις Κυκλάδες, ακυρώνοντας και πάλι τη συ-
ζήτηση τη Δευτέρα 21/1/13 στη Βουλή. Αυτή, ήταν 
η τρίτη φορά που η πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
υγείας, αποφεύγει να εμφανιστεί και να συζητήσει 
το θέμα.

Σύμφωνα, με το ΣΥΡΙΖΑ – ΕΚΜ αυτό γίνεται συ-
στηματικά με τις συνεχείς δεκάδες αναπάντητες 
ερωτήσεις βουλευτών του από τις εκλογές μέχρι 
σήμερα. 

Σε σχόλιό του ο κ. Ν. Συρμαλένιος, υποστήριξε: 
«Η απουσία της πολιτικής ηγεσίας από την επίκαιρη 
ερώτηση μας, έρχεται σαν συνέχεια της μη απάντη-
σής της για τα θέματα των νεφροπαθών, για την υπο-
χρηματοδότηση των Κέντρων Πρόληψης κατά των 
εξαρτήσεων, για το Κέντρο Υγείας της Πάρου, για την 
απουσία γιατρών σε Σέριφο, Κέα και Δονούσα, κα-
θώς και σε μια σειρά ερωτήσεων και αναφορών που 
αφορούν προβλήματα υγείας σε όλη τη χώρα. Θεω-
ρούμε ότι αυτό δεν είναι τυχαίο. 

Προφανώς έχει να κάνει με τις δραματικές επιπτώ-
σεις των μνημονιακών πολιτικών στον ευαίσθητο 
χώρο της υγείας, για τις οποίες είναι απόλυτα υπεύ-
θυνη και η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου 
Υγείας».

Η ΚΕΠ για 
τη διαδήλωση 
της Αθήνας

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου, με ανακοί-
νωσή της στις 21/1/13, καλεί τους πολίτες των νη-
σιών μας, στη συγκέντρωση της 4/2 στην Αθήνα.

Ο δημοτικός συνδυασμός σημειώνει: «Η Κίνηση 
Ενεργών Πολιτών Πάρου, καλεί τους Πολίτες της Πά-
ρου και της Αντιπάρου, να συμμετέχουν στην κινητο-
ποίηση των Φορέων και των Δήμων των δύο νησιών 
μας, και να παρευρεθούν μαζικά στη ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 
ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ την ΔΕΥΤΕ-
ΡΑ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ 2013, για να παραδώσουμε, μαζικά 
και αγωνιστικά τις 5000 υπογραφές των Παριανών 
και Αντιπαριωτών Πολιτών, και να διεκδικήσουμε τα 
αυτονόητα:

- Επάνδρωση με Μόνιμους Γιατρούς και Νοσηλευ-
τικό Προσωπικό του Κέντρου  Υγείας Πάρου.

- Τοποθέτηση διασωστών στο τοπικό ΕΚΑΒ.
- Δημόσια και Δωρεάν περίθαλψη για όλους. 
Η οργανωμένη και μαζική συμμετοχή μας στη συ-

γκέντρωση της Αθήνας, ας είναι η απάντηση μας, ενά-
ντια στα σχέδια τους για την ακόμη μεγαλύτερη υπο-
βάθμιση και διάλυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 
Η κοινωνία της Πάρου και της Αντιπάρου, ενωμένη 
θα αντιμετωπίσει τις πολιτικές υποβάθμισης της ζωής 
μας στα Νησιά. 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΤΙΣ 4 ΦΛΕΒΑΡΗ. ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ».

Αλήθειες και ψέματα 
περί νέου αεροδρομίου    

«Σχετικά με το από 19 Ια-
νουαρίου 2013 πρωτοσέ-
λιδο δημοσίευμα του δη-
μοσιογράφου κ. Κώστα 
Δραγάτη, στην εφημερίδα του 
«Τα Νέα της Πάρου», όπου χα-
ρακτηρίζει «μία λακκούβα» 
την κατασκευή του «Νέου 
Πεδίου Ελιγμών Κρατικού Αε-
ρολιμένα Πάρου», έχουμε να 
αναφέρουμε τα εξής:

Καταρχήν διευκρινίζουμε ότι η παράταξή μας, στην από 14 Ια-
νουαρίου 2013 ανακοίνωσή της σχετικά με το Νέο Αεροδρόμιο 
Πάρου, ουδέποτε αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο κ. Δραγάτη. 
Αντιθέτως έγινε μία γενική αναφορά για κάποιους «δήθεν» που 
λειτουργούν με γνώμονα το ψέμα και τη παραπληροφόρηση 
ώστε να καρπώνονται διάφορα... Αλλά δημοσιογράφε κ. Δραγάτη 
μας, όποιος έχει τη μύγα μυγιάζεται όπως λέει κι ο λαός μας.  
Αφού μας προκαλείτε κ. Δραγάτη, ας γίνουμε τώρα λιγάκι πιο συ-
γκεκριμένοι:

ΑΛΗΘΕΙΕΣ και ΨΕΜΑΤΑ
Θέτουμε υπό τη κρίση του κάθε Παριανού και Παρια-

νής, την αξιοπιστία των γραπτών του κ. Δραγάτη σχετι-
κά με την κατασκευή του Νέου Αεροδρομίου Πάρου. 
Για το σκοπό αυτό, σας υπενθυμίζουμε τι υποστήριζε, τι υποστη-
ρίζει αλλά και τι προσωπικά υπογράφει ακόμη και σήμερα ο κ. 
Δραγάτης:

1. Ο κ. Δραγάτης στο πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του στις 
19 Ιανουαρίου 2013, όχι μόνο υποστηρίζει αλλά υπογράφει 
προσωπικά πως αυτό που σήμερα κατασκευάζεται δεν είναι 
Αεροδρόμιο αλλά μια απλή «λακκούβα». Πως είναι όμως δυνα-
τόν μία απλή «λακκούβα» να είναι συνολικού προϋπολογισμού 
23.250.000 ευρώ; 

2. Ο κ. Δραγάτης λίγους μήνες πιο πριν σε πρωτοσέλι-
δο δημοσίευμά του στις 12 Νοεμβρίου 2011, υπέγραφε και 
υποστήριζε πως δεν πρόκειται για έργο αλλά για ένα χαρτί έργου 
που δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ να ξεκινήσει. Τώρα όμως έχουν 
ήδη ξεκινήσει οι εργασίες κατασκευής του Νέου Αεροδρομίου 
Πάρου... 

3. Ο κ. Δραγάτης λίγους μήνες πιο πριν, είχε επίσης υπο-
γράψει και υποστηρίξει πως δεν πρόκειται ποτέ να δημοπρα-
τηθεί το συγκεκριμένο έργο (δήθεν δημοπράτηση χαρακτηριστικά 
αναφέρει). 

Τα ψέματα όμως τελείωσαν... Παριανοί και Παριανές, Το Νέο 
Αεροδρόμιο Πάρου ήδη κατασκευάζεται!!! Τιμωρείστε 
όποιον προσπαθεί να υποτιμήσει τη νοημοσύνη σας!!! 

Ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος, βασιζόμενος στη παρα-
πληροφόρηση και στη διαστρέβλωση της αλήθειας, όχι μόνο 
παραποιεί τα γεγονότα σχετικά με τη κατασκευή του Νέου Αε-
ροδρομίου αλλά κατ’ εξακολούθηση λασπολογεί και συκοφαντεί 
τη Δημοτική Αρχή και το Δήμαρχο κ. Βλαχογιάννη γενικότερα. 
Αντιθέτως, η παράταξή μας «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότη-
τα για το Μέλλον», έγκυρα και αξιόπιστα πάντοτε ενημέρω-
νε το Παριανό λαό σχετικά με τα στάδια της εξέλιξης στη κα-
τασκευή του Νέου Αεροδρομίου Πάρου με αποκορύφωμα 
τη δημοπράτηση και έναρξη των εργασιών κατασκευής του, 
απομένοντας η δημοπράτηση των κτιριακών εγκαταστάσεων. 
Εμπιστευόμενοι τη κρίση σας,

Ζητάμε από το κάθε Παριανό - Παριανή να είναι αντικει-
μενικός και αυστηρός στη κριτική του. 

Διαβάστε όλα τα δημόσια έγγραφα που σας υπενθυμίσαμε πα-
ραπάνω και:

Κρίνετε ποιος σας κορόιδεψε και ποιος σας κοροϊδεύει...
Κρίνετε ποιος σας έλεγε ψέματα και ποιος λέει ψέματα...
Κρίνετε ποιος σας παραπληροφόρησε και ποιος σας παραπλη-

ροφορεί...
Τιμωρείστε λοιπόν, την διαστρέβλωση της αλήθειας, την παρα-

πληροφόρηση και τα ιδιοτελή ψέματα.
Τόσο στη πολιτική, όσο στη δημοσιογραφία αλλά και στη 

ζωή γενικότερα η ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ, η ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, η ΑΛΗ-
ΘΕΙΑ και ο ΑΥΤΟΣΕΒΑΣΜΟΣ είναι το παν...

Όταν μιλούν οι πράξεις και τα έργα, τα λόγια είναι περιτ-
τά...

Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον».
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Μην ξεχάσω 
να προσθέσω 
στη λίστα

- Τη βία του 
μνημονίου.

- Τη βία των φο-
ροεπιδρομών.

- Τη βία με την 
οποία επιβάλλουν 
τα χαράτσια.

- Τη βία των 
περικοπών στους 
μισθούς.

- Τη βία του φα-
σισμού που εξευ-
τελίζει διεθνώς 

την χώρα.
- Τη βία που προκαλείται από τα 650δις που 

«αναπαύονται στις τράπεζες του εξωτερικού.
- Τη βία που ασκείται σε 1.500.000 εκατομ-

μύρια ανέργους.
- Τη βία που ασκείται σε 500.000 που εργά-

ζονται ανασφάλιστοι.
- Τη βία που ασκείται σ’ αυτούς που εργάζο-

νται για 400 ευρώ τον μήνα.
- Τη βία των 450.000 οικογενειών, χωρίς 

κανένα εισόδημα!
- Τη βία που βιώνει η νέα γενιά, είτε είναι 

στην ανεργία – 60% - είτε εργάζεται με αμοι-
βές - χαρτζιλίκι. 

 - Τη βία να βλέπεις τους άρρωστους να ικε-
τεύουν για λίγη προσοχή, σε νοσοκομεία που 
δεν λειτουργούν, Κέντρα Υγείας που παρα-
παίουν, φαρμακεία που χορηγούν επικίνδυνα 
γενόσημα.

- Τη βία της εικόνας του άστεγου που τυλί-
γεται με κούτες για να ζεσταθεί.

- Τη βία γύρω από έναν κάδο με σκουπίδια.
- Τη βία να σιτίζεσαι σε συσσίτια.
- Τη βία να ντύνεσαι με ρούχα που μαζεύ-

ουν οργανώσεις.
- Τη βία με την οποία χαρίζουν τα λιμάνια σε 

Τούρκους, Κινέζους Γερμανούς.
- Τη βία να βλέπεις το λιμάνι του Πειραιά 

να γίνεται η μεγαλύτερη πύλη εισαγωγής λα-
θραίων εμπορευμάτων στην Ευρώπη, αλλά 
αυτοί να μην κυνηγάνε αυτούς που τα εισά-
γουν, αλλά αυτούς που τα διακινούν.

- Τη βία με την οποία μας αρπάζουν τις περι-
ουσίες και τις χαρίζουν σε τραπεζίτες.

- Τη βία με την οποία υποστηρίζουν κρατι-
κοδίαιτους μεγαλοεργολάβους.

- Τη βία των «επιχειρημάτων» Βενιζέλου, 
Κεδίκογλου, Λαγκάρτ, Τόμσεν, Στουρνάρα, 
Τσούκαλη, Ψυχάρη, Σαμαρά, Αλαφούζου κλπ.

- Τη βία με την οποία εγκαθιστούν χρυσοθή-
ρες στα βουνά μας.

 - Τη βία με την οποία χαρίζουν τον ορυκτό 
μας πλούτο.

 - Τον εξευτελισμό εκατοντάδων χιλιάδων 
ανθρώπων που συνωστίζονται έξω από τα 
βουλευτικά τους γραφεία και παρακαλάνε για 
μια οποιαδήποτε δουλίτσα, με αντάλλαγμα την 
ψήφο.

Τέλος, την βία με την οποία θέλουν να μας 
κάνουν να πιστέψουμε, ότι τα γκαζάκια που 
σκάνε όποτε βρίσκεται σε δύσκολη θέση η 
κυβέρνηση, χαρακτηρίζουν την Αριστερά και 
όχι αυτούς που τα βάζουνε, και πολύ περισ-
σότερο αυτούς που τους συμφέρει να γίνονται 
τέτοιες ενέργειες. Προσθέστε το θράσος με 
το οποίο επανεμφανίζονται, άτομα που κούρ-
νιασαν κάτω από την λαϊκή κατακραυγή, και 
τώρα πιστεύοντας ότι έχουμε μνήμη χρυ-
σόψαρου, παριστάνουν ξανά τους σωτήρες, 
βάζοντας τους συνήθεις τσανακογλύφτες της 
εξουσίας να τους εκθειάζουν ξανά, για έργα 
που δεν έκαναν και κυρίως αποσιωπώντας 
τα εγκλήματα που διέπραξαν. Αυτούς που 
με τις αποφάσεις τους κατέστρεψαν την 
χώρα, συνέθλιψαν την κοινωνία, ενεχυ-
ρίασαν το μέλλον της νέας γενιάς.

Την υποκρισία με την οποία περιγράφουν 
την επέλαση της βαρβαρότητας. Τη δέσμευ-
ση, όπως προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο, 
να εξομοιωθούν οι μισθοί στην χώρα μας – 
μέχρι το 2015 - με τους μισθούς της χώρας 
εκείνης της Ε.Ε. με τον χαμηλότερο μισθό 
(Βουλγαρία 149ευρώ).

Τότε ίσως θα καταλάβετε ότι οι υποσχέ-
σεις για ανάπτυξη δεν είναι τίποτα άλλο από 
ένα ακόμα σχέδιο παραπλάνησης. Γιατί αν οι 
μισθοί πάνε στα 200 ευρώ, ακόμα και αν η 
ανεργία πάει στο 0% - που δεν θα πέσει ποτέ 
κάτω από το 20% - τα εισοδήματά μας θα 
είναι στο 1/3 από αυτά του 2008. Αντίθετα 
τα κέρδη του μεγάλου κεφαλαίου θα έχουν 
πολλαπλασιαστεί. Και αυτά πρέπει να γίνονται 
χωρίς κίνδυνο να ανατραπούν.

Και τότε θα καταλάβετε γιατί φταίει σε 
όλα ο ΣΥΡΙΖΑ.

Γιατί πρέπει να «εξαφανιστεί» από προσώ-
που γης. Γιατί αυτή η πολύπλευρη, συστημα-
τική, συγχρονισμένη επίθεση εναντίον του, με 
κατηγορίες που η μία αναιρεί την άλλη, με την 
λογική να απουσιάζει, την εμπάθεια να περισ-
σεύει. Γιατί αποτελεί πραγματικά κίνδυνο 
για το σύστημα.

Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί επιμένει στην ακύ-
ρωση των μνημονίων, γιατί, απέναντι στην 
καταστροφή της κοινωνίας που αυτοί υλο-
ποιούν, παρ’ όλη την πίεση που δέχεται από 
πολλές πλευρές, ανυποχώρητα προτάσσει 
την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη, 
την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας κάθε αν-
θρώπου.

Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπερασπίζεται με 
σθένος κάθε εστία αντίστασης, αυτοοργά-
νωσης και αλληλεγγύης που δημιουργείται 
στην κοινωνία, μη υποκύπτοντας στις πι-
έσεις του σάπιου συστήματος για την κα-
ταδίκη τους. Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί υπε-
ρασπίζεται τη δημοκρατία, σε μια περίοδο 
που καταλύονται οι δημοκρατικοί θεσμοί. 
Φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αγωνίζεται για έναν 
ειρηνικό ξεσηκωμό, που τα μνημόνιά τους 
και τις πολιτικές τους θα τα κάνει παρελθόν. 
Ο ΣΥΡΙΖΑ θα φταίει πραγματι-
κά μόνο αν δεν κάνει τα αδύνατα δυνα-
τά, με ενωτικούς αγώνες, να ανατρέψει 
αυτή την κυβέρνηση και τις πολιτικές της. 
Μόνη διέξοδος: η ανατροπή. Με τον ΣΥ-
ΡΙΖΑ - Ενωτικό Κοινωνικό Μέτωπο.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Ένα έγγραφο του 1987…
Τα του Συνεταιρισμού…

Οι κακοτεχνίες στο 
Οινοποιείο του Αγρο-
τικού Συνεταιρισμού 
Πάρου, είναι ορατές 
διά γυμνού οφθαλμού.

Σίδερα που χάσκουν 
στην οροφή, νερά στο 
δάπεδο, ακόμα και μία 
απλή βροχή, κάθετοι 
δοκοί που έχουν στη 
βάση τους κόντρα πλα-
κέ…

Το τι ακριβώς είχε γί-
νει κατά την κατασκευή 
του κτιρίου, όλοι ίσως 
μπορούν να το φαντα-
στούν, αλλά κανείς δεν 

μπορεί να αποδείξει με στοιχεία, το τι ακριβώς είχε γίνει… Το θέμα, όπως και να 
έχει, ίσως αποτελέσει για τον ιστορικό του μέλλοντος μία ακόμα «ενημέρωση» 
για τη δεκαετία ευμάρειας του ’80, αλλά και το πώς οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί 
παρέδωσαν ουσιαστικά τα πάντα στην Αγροτική Τράπεζα, συνεπαρμένοι από 
τις υποσχέσεις ενίσχυσης της αγροτικής οικονομίας και την ευκολοπιστία από 
τις διοικήσεις τους εν μέσω «εξαγγελιών» του τότε πρωθυπουργού (Α. Πα-
πανδρέου), που δε δίστασε μερικά χρόνια μετά, προκειμένου να κερδίσει τις 
εκλογές, να ξεστομίσει σε ομιλία του στο Περιστέρι – απευθυνόμενος στον 
υπουργό οικονομικών – το περίφημο «Τσοβόλα δώστα όλα!».

Φυσικά, και άμοιροι ευθυνών για όλα όσα έγιναν τότε, στον Αγροτικό Συ-
νεταιρισμό Πάρου, ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΜΕΤΕΙΧΑΝ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ, που 
σήμερα δυστυχώς, ορισμένοι τους έχουν βάλει το «φωτοστέφανο», εν ζωή 
ακόμα… Είναι ηλίου φαεινότερο ότι στην κατάσταση που έφθασε ο Συνε-
ταιρισμός, ευθύνη έχουν και όλοι όσοι με τον έναν ή άλλο τρόπο, έπαιρναν 
αποφάσεις και λανσάριζαν τον εαυτό τους ως τους σωτήρες της Παριανής 
αγροτιάς. Είναι οι ίδιοι που σήμερα, «ψιθυρίζουν» δεξιά και αριστερά, τα εξ 
αμάξης για όλους όσοι προσπαθούν – έχοντας να πληρωθούν επί μήνες – για 
τη σωτηρία του Συνεταιρισμού. Είναι οι ίδιοι που σήμερα, βάζουν διάφορα 
«παπαγαλάκια» - που ιδέα δεν έχουν περί της σημασίας του πρωτογενούς το-
μέα – να βάλουν ουσιαστικά κατά της Παριανής οικονομίας. Είναι οι ίδιοι που 
λόγω του ναρκισσισμού τους με φληναφήματα ισχυρίζονται ότι η ανάπτυξη θα 
έρθει για το αγροτικό κίνημα του νησιού μας αν μείνει ως έχει (δηλαδή, δίχως 
φράγκο στην τσέπη). Είναι οι ίδιοι που έκαναν το «παγώνι» για όλα όσα είχαν 
κατανοήσει πολλοί στο χτίσιμο του Οινοποιείου. Είναι οι ίδιοι που ακόμα και 
σήμερα, κερδοσκοπούν σε βάρος της Ένωσης, εκμεταλλευόμενοι την περιου-
σίας της. Είναι οι ίδιοι που ακόμα και σήμερα, που ο Παριανός αγρότης είναι 
απλήρωτος ένα ή δύο χρόνια, κερδίζουν από τον ιδρώτα του. Τέλος, είναι οι 
ίδιοι που με τα «παπαγαλάκια» τους προσπαθούν να διασπείρουν έριδες στο 
συνεταιριστικό κίνημα της Πάρου.

Το έγγραφο φωτιά

Στις 8 Σεπτεμβρίου 1987 ο κ. Αναστάσιος Πλατάκος, τότε, αρχιλογιστής (γε-
ωτεχνικός γεωπόνος) στην ΑΤΕ Πάρου, υπέβαλλε την παραίτησή του!!! Ο λό-
γος; Το χτίσιμο του Οινοποιείου. (επιστολή για την οποία ο τότε Συνεταιρισμός, 
δεν έβγαλε «κιχ»).

Η επιστολή του κ. Πλατάκου, έγραφε τα εξής:
«Κύριε Διοικητά.
Τελευταία όλως ανεπίτρεπτα και ανεξήγητα δημιουργήθηκε θεά συνεργασίας 

μεταξύ των Υπηρεσιών της ΑΤΕ κατά την ανέγερση του νέου Οινοποιείου – Εμ-
φιαλωτηρίου της Ένωσης Γ.Σ. Πάρου – Αντιπάρου με αποτέλεσμα να μου δη-
μιουργηθεί η πεποίθηση ότι η θέση των γεωπόνων της Α.Τ.Ε. είναι άσκοπη ή 
ανεπαρκής.

Επειδή, αυτό σαν νέος επιστήμων που είμαι και σαν υπάλληλος που έχω υπη-
ρετήσει σε πολλά καταστήματα με επιτυχία, μου δημιούργησε φοβερό ψυχολο-
γικό πρόβλημα, υποβάλλω την παραίτησή μου από την Τράπεζα από 8-9-87.

Η απόφαση μου αυτή είναι αμετάκλητη και είναι λυπηρό να υποσκάπτεται το 
κύρος της υπηρεσίας εκείνης που έχει συνδεθεί με τον Έλληνα αγρότη».

Δ.Μ.Μ.



Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 20136 Ειδήσεις ειδήσεις

Επιστολή 
Βλαχογιάννη 
– Λεβεντάκη, 
για την υγεία

Οι δήμαρχοι των νησιών μας, κ.κ. Χρ. Βλαχογιάνης 
και Γ. Λεβεντάκης, έστειλαν επιστολή στις 14/1/13 
στον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο, σχε-
τικά με την ενημερωτική επίσκεψη που πρόκειται να 
πραγματοποιήσουν.

Στην επιστολή τους οι δύο δήμαρχοι Πάρου, Αντι-
πάρου, αναφέρουν:

«Παρά το γεγονός, ότι σας είναι γνωστά τα προβλή-
ματα που αντιμετωπίζει το Κέντρο Υγείας Πάρου, αυτά 
όχι μόνο δεν επιλύονται, αλλά αντιθέτως καθημερινά 
επιδεινώνονται.

Σύσσωμη η κοινωνία της Πάρου και της Αντιπάρου 
σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που πραγματοποιή-
θηκε στις 14 Δεκεμβρίου 2012 για την τραγική κατά-
σταση στο Κέντρο Υγείας, απαίτησε για άλλη μια φορά 
να γίνει συνάντηση εκπροσώπων του Συντονιστικού 
των Φορέων των νησιών μας με εσάς προσωπικά για 
να σας εκθέσουμε λεπτομερώς την κατάσταση.

Ευελπιστώντας στην κατανόηση από την πλευρά 
σας των δυσκολιών μετακίνησης και εξεύρεσης κοι-
νής ημερομηνίας που να εξυπηρετεί όλα τα μέλη του 
Συντονιστικού που είναι εργαζόμενοι επαγγελματίες, 
ζητάμε η συνάντηση να γίνει στο Υπουργείο σας την 
Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013 και ώρα 10.00 π.μ.

Για τον σκοπό αυτό σας ενημερώνουμε εγκαίρως 
ούτως ώστε και σεις να ρυθμίσετε το πρόγραμμά σας 
και να βρείτε τον χρόνο στην παραπάνω ημερομηνία 
και ώρα για να συζητήσουμε τα οξυμμένα προβλή-
ματα στο χώρο της δημόσιας υγείας των νησιών μας. 
Εκ των προτέρων σας ευχαριστούμε για την ανταπό-
κρισή σας».

Η επιστολή στη Blue-Star

Ακόμα, οι δύο δήμαρχοι των νησιών μας, προ-
κειμένου να επιτύχει η συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
στην Αθήνα, στις 4 Φεβρουαρίου, έστειλαν κοινή 
επιστολή στον διευθύνοντα σύμβουλο της Blue-
Star, κ. Μιχάλη Σακέλλη.

Στην επιστολή τους γράφουν τα εξής:
«Ο Δήμος Πάρου,ο Δήμος Αντιπάρου και όλοι οι 

φορείς των δύο νησιών στο πλαίσιο των κινητοποιή-
σεων που κάνουν για να επιλυθούν τα σοβαρά προ-
βλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας, 
αποφάσισαν την αποστολή πολυμελούς αντιπροσω-
πείας (100-150 ατόμων) στην Αθήνα για συνάντηση 
με τον Υπουργό Υγείας και με τους εκπροσώπους 
όλων των κομμάτων στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.

Η αποστολή θα αναχωρήσει την Κυριακή 3 Φε-
βρουαρίου με το πρωινό καράβι και η επιστροφή θα 
γίνει την Τρίτη 5 Φεβρουαρίου.

Γνωρίζοντας εκ των προτέρων την ευαισθησία σας 
στα θέματα υγείας ζητάμε εκ μέρους της εταιρείας σας 
όπως χορηγήσει δωρεάν τα εισιτήρια μεταφοράς και 
επιστροφής της αντιπροσωπείας.

Με αυτή σας την προσφορά θα δοθεί η δυνατότητα 
σε περισσότερους συμπατριώτες μας να συμμετέ-
χουν στην αντιπροσωπεία ασκώντας έτσι μεγαλύτερη 
πίεση στα κέντρα των αποφάσεων, για να γίνει πιο 
βροντερή η φωνή του νησιού εκεί που πρέπει.

Εκ των προτέρων σας ευχαριστούμε πολύ».

Απάντηση ΚΕΠ 
για Βλαχογιάννη

Η Κίνηση Ενεργών Πολιτών Πάρου, με τίτλο «Σχόλιο για 
την Δήλωση Βλαχογιάννη περί Κουρέματος ή «Κάποιος 
πήγε για Μαλλί και βγήκε… Κουρεμένος», δημοσιοποίησε 
στις 21/1 το παρακάτω δελτίο τύπου: 

«Αντιγράφουμε από το blog της παράταξης της Πλει-
οψηφίας του Δήμου Πάρου, την δήλωση Βλαχογιάννη, 
με την οποία έκλεισε την συζήτηση στο ΔΣ για το Τεχνικό 
Πρόγραμμα:

«Η διαφορά μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας κατά 
την συζήτηση του τεχνικού προγράμματος είναι πως η 
μειοψηφία μπορεί να παρουσιάζει απόψεις, ιδέες και 
οράματα «ακούρευτα», ενώ η πλειοψηφία είναι υποχρε-
ωμένη να τα «κουρέψει» και να τα περιορίσει στις 659.000 
ευρώ». Και σχολιάζουμε:

Ο κ. Δήμαρχος μας λέει την μισή αλήθεια ξεχνώντας, 
αθέλητα άραγε; την αιτία, και ποιος τον υποχρεώνει σε 
ένα τέτοιου είδους «κούρεμα». Κάποια ανώνυμη και αθέ-
ατη υπερφυσική δύναμη; Όχι βέβαια.

- Ξέχασε μήπως ποιός έφτιαξε και προώθησε τον 
«Καλλικράτη»;

- Ξέχασε ότι και ο ίδιος θεωρούσε ότι ο «Καλλικράτης» 
θα έλυνε όλα τα προβλήματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
και θα έκανε τους Δημάρχους μικρούς Κυβερνήτες (τρο-
μάρα τους); 

- Ξέχασε μήπως ποιος Παριανός πρώην Υπουργός 
υπέγραψε τα πρώτα μνημόνια με τα οποία η Κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε την οικονομική και όχι μόνον, κατα-
στροφή της Ελληνικής Κοινωνίας;

- Ξεχνάει, παρά τα εκάστοτε «αντιμνημονιακά» του ψελ-
λίσματα, ότι η ευρύτερη πολιτική παράταξη, αυτών που 
τον στήριξαν και τον στηρίζουν, είναι αυτή που ευθύνεται 
για την εξαθλίωση της Κοινωνίας, την καταρράκωση των 
Θεσμών, την διάλυση της Αυτοδιοίκησης, το ξεπούλημα 
της Πατρίδας;

Βέβαια όπως λέει ο κ. Δήμαρχος, η Αντιπολίτευση έχει 
«…απόψεις, ιδέες και οράματα…», μόνο που σε αντίθεση 
με τον ίδιο πιστεύουμε ότι, για να μπορέσουν αυτά να γί-
νουν πραγματικότητα, θα πρέπει, πρώτα απ’ όλα, να ανα-
τραπούν αυτές οι Μνημονιακές πολιτικές που σήμερα 
εμποδίζουν την πραγμάτωση τους».

Πρώτες Βοήθειες!
Διημερίδα Πρώτων Βοηθειών θα πραγματοποιηθεί με 

πρωτοβουλία της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης (Παράρ-
τημα Κυκλάδων) και υπό την αιγίδα του Ιατρικού Συλλό-
γου Κυκλάδων.

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 15 
Φεβρουαρίου από τις 5 το απόγευμα έως τις 8 το βρά-
δυ και το Σάββατο 16/2 από τις 9 το πρωί έως τις 12 το 
μεσημέρι, στην αίθουσα του ΝΗΡΕΑ στη Νάουσα, για το 
προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας και για τους εκπαι-
δευτικούς όλων των βαθμίδων. Στους συμμετέχοντες θα 
δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν τη συμμετο-
χή με γραπτό μήνυμα (ονοματεπώνυμο, επάγγελμα) στο 
6944 266676, ως την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου.Πτώμα στον Αμπελά

Το απόγευμα της 22ης Ιανουαρίου, το Λιμεναρχείο Πάρου, 
ενημερώθηκε για εντοπισμό πτώματος σε βραχώδη ακτή στην 
περιοχή «Άσπρος Γκρεμός» Αμπελά.

Άμεσα στο σημείο μετέβησαν λιμενικοί και διαπίστωσαν πως 
επρόκειτο για πτώμα ανδρός σε κατάσταση προχωρημένης 
σήψης, απροσδιορίστου ηλικίας, ύψους περίπου 1,75 μέτρων 
και βάρους περίπου 85 κιλών.

Η σορός ανασύρθηκε με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής 
Πάρου παρουσία και της Ελληνικής Αστυνομίας και μεταφέρ-
θηκε στο Κέντρο Υγείας του νησιού μας. Την επόμενη μέρα 
(23/1) το πτώμα παραδόθηκε στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία 
Πειραιά, για διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής. Προανάκριση 
διενεργείται από τη Λιμενική Αρχή Πάρου.

Κλιμακώνουμε τον 
αγώνα για το Κ.Υ.

«Λες: Πολύ καιρό αγωνίστηκες. Δεν 
μπορείς άλλο πια ν’ αγωνιστείς. Άκου 
λοιπόν: Είτε φταις είτε όχι: Σαν δε μπο-
ρείς άλλο να παλέψεις, θα πεθάνεις.

Λες: Πολύ καιρό έλπιζες. Δεν μπορείς 
άλλο πια να ελπίσεις. Έλπιζες τι; Πως ο 
αγώνας θαν’ εύκολος;

Δεν είν’ έτσι. Η θέση μας είναι χειρό-
τερη απ’ όσο νόμιζες.

Είναι τέτοια που: Αν δεν καταφέρουμε το αδύνατο δεν έχουμε 
ελπίδα.

Αν δεν κάνουμε αυτό που κανείς δεν μπορεί να μας ζητήσει, 
θα χαθούμε.

Οι εχθροί μας, περιμένουν να κουραστούμε.
Όταν ο αγώνας είναι στην πιο σκληρή καμπή του.
Οι αγωνιστές έχουν την πιο μεγάλη κούραση.
Οι κουρασμένοι, χάνουν τη μάχη».

Με αυτά τα λόγια του διαχρονικού Μπέρτολτ Μπρέχτ, μπρο-
στά στην κλιμάκωση του αγώνα για το Κέντρο Υγείας. Σας κα-
λούμε ξεπερνώντας εμπόδια και προβλήματα της καθημερινό-
τητας, όσο το δυνατό περισσότεροι, να δηλώσετε συμμετοχή 
για να πάμε στην Αθήνα. Για να τους δείξουμε ότι είμαστε 
αγωνιστές και όχι υποτακτικοί.

Διαβάστε – σκεφτείτε - προβληματιστείτε και αποφα-
σίστε θετικά.

3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ!

ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΡΟΥ

Ευχαριστήρια
- Η διεύθυνση του Γυμνασίου Νάουσας, με ανακοίνωσή της 

στις 18/1 απευθύνει ευχαριστίες προς το σύλλογο γονέων και 
κηδεμόνων του εν λόγω σχολείου, για την άμεση και έμπρακτη 
συντήρηση, αποκατάσταση και όπου χρειάστηκε αντικατάστα-
ση, των φθαρμένων κουρτινών όλων των αιθουσών του σχο-
λείου μας. 

- Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείο και του Δημοτικού Σχο-
λείου Κώστου, με ανακοίνωσή τους ευχαριστούν το ΔΣ του 
Βελεντζείου Ιδρύματος, για την οικονομική ενίσχυση που πρό-
σφεραν στα σχολεία. Σύμφωνα, με τους εκπαιδευτικούς, «[…] 
η επιχορήγηση κάλυψε με αποδοτικό τρόπο ανάγκες των σχο-
λείων σε υλικοτεχνική υποδομή και εποπτικά μέσα διδασκαλί-
ας». Τέλος, στην ίδια ανακοίνωση τονίζεται: «Επίσης, θα θέλαμε 
να ευχαριστήσουμε όλους όσοι από την αρμόδια επιτροπή του 
Βελεντζείου Ιδρύματος, με δική τους παρέμβαση, κατάφεραν να 
ξεπεράσουν τα προβλήματα που προκαλεί η γραφειοκρατία ακό-
μα και στο χώρο της εκπαίδευσης, άκουσαν τις ανάγκες μας και 
αποδέχθηκαν τις προτάσεις μας».

Πρόσκληση
Καλούνται τα μέλη του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου 

σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη30/1/13 στις 18:30 μ.μ. 
στα γραφεία του Συνεταιρισμού για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων:

ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Υλοποίηση συμφωνίας Ε.Α.Σ. ΠΑΡΟΥ με 
Αγροτική Τράπεζα.

ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Πρόγραμμα αναδιοργάνωσης Αγροτι-
κού Συνεταιρισμού Πάρου.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ. Σ. θα επαναληφθεί την 
επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα, στον ίδιο τόπο 
και με τα ίδια θέματα.

ΛΑΪΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

ΠΑΡΟΥ
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Αναστάσιος Διμελλάς:  
«Ο καρκίνος 
του τραχήλου είναι 
ο δεύτερος πιο συχνός 
καρκίνος στις γυναίκες 
παγκόσμια»

Ο ιός των κονδυλωμάτων, γίνεται ολοένα και πιο συχνός 
στις μέρες μας, κάνοντας πολλές γυναίκες να ανησυχούν. Γι’ 
αυτό το λόγο συναντήσαμε στο ιατρείο του, το Μαιευτήρα - 
Χειρουργό Γυναικολόγο, κ. Αναστάσιο Διμελλά, ο οποίος μας 
μίλησε για τον ιό HPV, δίνοντας μας απαντήσεις που θα μας 
λύσουν απορίες και φόβους, που μέχρι σήμερα ενδεχομέ-
νως να είχαμε.

Ο ιός
Στο άκουσμα και μόνο του ιού των κονδυλωμάτων, 

οι περισσότερες γυναίκες τρομοκρατούνται. Τι είναι 
ακριβώς ο ιός των κονδυλωμάτων, γνωστός και ως 
HPV; Πρέπει πράγματι 

να προκαλεί τόσο μεγάλο τρόμο;
Α.Δ.: «Ο ιός των κονδυλωμάτων είναι κατά βάση 

ένας σεξουαλικά μεταδιδόμενος ιός και εκδηλώνε-
ται κυρίως με δύο μορφές. Είτε στα εξωτερικά γεν-
νητικά όργανα σαν οξυτενή κονδυλώματα είτε με 
αλλοιώσεις στο τράχηλο που θα φανούν με το τεστ 
ΠΑΠ ή/και με τη κολποσκόπηση».

Πόσο συχνός είναι ο HPV;
Α.Δ.: «Με στατιστικές των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν δεδο-

μένα, τα κονδυλώματα εμφανίζονται στο 70% των σεξουαλικά ενεργών γυναικών. Μιλάμε 
λοιπόν για μία πανδημία, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό γυναικών που κάποια στιγμή θα έρθει 
σε επαφή με το HPV. Ευτυχώς, ένα μικρό ποσοστό θα προχωρήσει σε σοβαρές βλάβες ή 
δυστυχώς σε κακοήθεια. Αλλά, επειδή, ο αριθμός είναι μεγάλος έχουμε φτάσει ο καρκίνος 
του τραχήλου να είναι ο δεύτερος πιο συχνός καρκίνος στις γυναίκες παγκόσμια αλλά οι 
περισσότερες βρίσκονται στις αναπτυσσόμενες χώρες».

Αν σε μία γυναίκα διαγνωστούν οξυτενή κονδυλώματα, τι ακριβώς πρέπει να 
κάνει για να θεραπευθεί;

Α.Δ.: «Όταν εμφανιστούν οξυτενή κονδυλώματα σε μία γυναίκα, θεωρούνται χαμηλού 

κινδύνου για κακοήθεια, αλλά πρέπει να θεραπευτούν. Η θεραπεία όταν αφορά μικρό αριθ-
μό και μικρό μέγεθος κονδυλωμάτων, γίνεται με κάποιες ειδικές κρέμες που υπάρχουν και 
εφ’ όσον τα κονδυλώματα επιμένουν γίνεται θεραπεία με laser».

Η διάγνωση
Εάν γίνει διάγνωση αλλοιώσεων στον τράχηλο από HPV με το τεστ ΠΑΠ, ποια 

διαδικασία πρέπει να ακολουθηθεί;
Α.Δ.: «Οι αλλοιώσεις που εμφανίζονται στο τράχηλο, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγο-

ρίες. Στις χαμηλού βαθμού αλλοιώσεις και στις υψηλού βαθμού αλλοιώσεις. 
Κατ’ αρχάς η γυναίκα πρέπει να κάνει κολποσκόπηση και όταν είναι χαμηλού βαθμού αλ-

λοιώσεις, η γυναίκα θα πρέπει να παρακολουθείται κάνοντας τεστ ΠΑΠ κάθε 6 μήνες. Εάν 
επιμένει η αλλοίωση, θα πρέπει να κάνει θεραπεία με laser. Εάν γίνει διάγνωση υψηλού 
βαθμού αλλοίωσης, τότε θέλει άμεση θεραπεία με κωνοειδή εκτομή με loop διότι εκεί υπάρ-
χει πιθανότητα 30% να εξελιχθεί σε καρκίνο. Φυσικά η θεραπεία εξατομικεύεται σε κάθε 
ασθενή και κάθε γυναίκα παίρνει την απόφαση για το είδος της θεραπείας σε συνεννόηση με 
το γυναικολόγο της».

Οι περισσότερες γυναίκες φοβούνται ακριβώς αυτό, ότι θα εξελιχθεί σε καρκίνο. 
Κατά πόσο ισχύει αυτός ο φόβος;

Α.Δ.: «Ο HPV είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να εμφανιστεί καρκίνος στο τράχηλο. Από 
τις γυναίκες που ήρθαν σε επαφή με τον ιό, που είναι μεγάλος ο αριθμός, τελικά ένα μικρό 
ποσοστό θα εξελιχθεί σε καρκίνο του τραχήλου. Βέβαια, δεν μπορούμε να ξέρουμε ποιες 
γυναίκες θα είναι αυτές και γι’ αυτό είτε μπαίνει σε συχνή παρακολούθηση η γυναίκα είτε 
παρεμβαίνουμε θεραπευτικά για να διακόψουμε την πορεία προς κακοήθεια».

Επομένως, η πρόληψη μέσω του τεστ ΠΑΠ είναι ιδιαιτέρως σημαντική, έτσι δεν 
είναι;

Α.Δ.: «Το τεστ ΠΑΠ είναι η μοναδική εξέταση που κάνει διάγνωση προκαρκινικών αλλοι-
ώσεων. Ενώ ακόμη και η μαστογραφία, που όλοι ξέρουμε τη σημασία της, διαγνώσκει καρ-
κίνο, ναι μεν σε πολύ πρώιμο στάδιο, αλλά καρκίνο. Το τεστ ΠΑΠ διαγνώσκει προκαρκινικές 
αλλοιώσεις ακόμα και πολλά χρόνια πριν εμφανιστεί ο καρκίνος».

Η θεραπεία
Εφ’ όσον μία γυναίκα κάνει τη θεραπεία που θα της συστήσει ο γιατρός της, ο ιός 

συνεχίζει να υπάρχει;
Α.Δ.: «Γενικά ο ιός συνεχίζει να υπάρχει. Βέβαια, κάποιες έρευνες τελικά λένε πως μετά 

από μερικά χρόνια εξαφανίζεται. Ουσιαστικά, εμείς παίρνουμε σα δεδομένο ότι συνεχίζει 
να υπάρχει και γι’ αυτό χρειάζεται τουλάχιστον το πρώτο διάστημα μετά τη θεραπεία, μια 
συχνή παρακολούθηση. Το ποσοστό υποτροπής κυμαίνεται περίπου στο 5%-15% μετά από 
θεραπεία, αναλόγως βέβαια και το είδος της θεραπείας. Μεγάλο ρόλο παίζει και το κάπνισμα 
που αυξάνει 4 φορές τον κίνδυνο για καρκίνο του τραχήλου όταν υπάρχει προσβολή από 
τον HPV».

Ο σύντροφος της γυναίκας κινδυνεύει; Πρέπει να ενημερωθεί;
Α.Δ.: «Σίγουρα και ο σύντροφος είναι φορέας και αυτός είναι ουσιαστικά που μεταφέρει 

από γυναίκα σε γυναίκα τον ιό, αλλά δεν έχει αποδειχθεί ακόμα ότι κάνει κάποια καρκινογέ-
νεση στον άντρα. Ακόμα βέβαια το θέμα είναι υπό έρευνα. Το αν θα πρέπει να ενημερωθεί ο 
σύντροφος, είναι θέμα του ζευγαριού. Το σωστό βέβαια είναι να υπάρχει ειλικρίνεια».

Είναι εφικτό μετά τη θεραπεία, να ξανα-κολλήσει μία γυναίκα HPV;
Α.Δ.: «Για να κάνει αλλοίωση από τον ίδιο στέλεχος του ιού, επειδή υπάρχουν πολλά στε-

λέχη του ιού, πάνω από 120 τύπους, ισχύουν τα ποσοστά υποτροπής που προαναφέραμε, 
γύρω στο 5%-15%. Από εκεί και πέρα μπορεί να κολλήσει κάποιον άλλο τύπο του ιού, ίσως 
ενδεχομένως από τη σεξουαλική δραστηριότητα με έναν καινούργιο σύντροφο».

Τι μπορεί να κάνει προληπτικά μία γυναίκα, προκειμένου να αποφύγει την επαφή 
με τον ιό HPV;

Α.Δ.: «Για να μειώσει την πιθανότητα προσβολής 
από τον HPV, είναι απαραίτητη η χρήση προφυ-
λακτικού σε μόνιμη βάση. Επίσης υπάρχουν 2 
εμβόλια που κυκλοφορούν στην αγορά. Μπορεί 
μια γυναίκα να εμβολιαστεί, και καλύπτεται για 
κάποιους από τους πιο συχνούς τύπους του ιού. 
Και επειδή έχουν γίνει πολλά εκατομμύρια δό-
σεις, θεωρείται ασφαλές πλέον το εμβόλιο για το 

καρκίνο του τραχήλου, άρα συστήνω ανεπιφύλακτα 
όλες τις κοπέλες να εμβολιαστούν με βάση τις επίση-

μες οδηγίες».

Μπορεί να εμβολιαστεί και μία γυναίκα η οποία έχει ήδη σεξουαλικές επαφές;
Α.Δ.: «Σαφώς. Το όφελος βέβαια θα είναι λιγότερο, μιας και ενδέχεται να έχει ήδη κάποιον 

τύπο του HPV. Οπότε θα έχει λιγότερη ωφέλεια από το εμβόλιο. Αλλά πάλι κάποια ωφέλεια 
θα έχει. Το ιδανικό είναι να εμβολιαστεί μία γυναίκα πριν από την έναρξη των σεξουαλικά 
επαφών, που έτσι θα είναι σίγουρο ότι δε θα έχει κανέναν τύπο ιού».

Μια κοπέλα που ήδη έχει προσβληθεί από HPV, μπορεί να κάνει το εμβόλιο;
Α.Δ.: «Βεβαίως. Και σε αυτή τη περίπτωση πάλι το όφελος θα είναι μικρότερο, αλλά θα 

καλυφθεί από τους υπόλοιπους τύπους. Άρα, πάλι υπάρχει όφελος».

το τεστ ΠΑΠ είναι η μοναδική 
εξέταση που κάνει διάγνωση 
προκαρκινικών αλλοιώσεων« »

μήτρα

ωοθήκηωοθήκη

κόλπος



Πρώτο Θέμα Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 20138

44%

22%

8%

Πάρος: 13.715 κάτοικοι
Αντίπαρος: 1.211 κάτοικοι

Εντυπωσιακά είναι τα ευρήματα της απογραφής του 
2011 στα νησιά μας, για το μόνιμο πληθυσμό τους.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα 
της απογραφής (που τα πλήρη στοιχεία της αναμένονται 
τους δύο επόμενους μήνες), η Πάρος έχει 13.715 μόνι-
μους κατοίκους και η Αντίπαρος 1.211 μόνιμους κατοί-
κους. Συνολικά, ο Νομός Κυκλάδων έχει 109.251 κατοί-
κους..

Αυτό όμως, που προκαλεί μεγαλύτερη εντύπωση στον 
πληθυσμό της Πάρου, είναι η 
αποκέντρωση που έχει πραγμα-
τοποιηθεί, καθώς περιοχές που 
μέχρι πριν λίγα χρόνια δεν είχαν 
μόνιμους κατοίκους, παρά μόνο 
μερικές κατοικίες με αγρότες, σή-
μερα σφύζουν από ζωή.

Αναλυτικά, οι μόνοι κάτοικοι της 
Πάρου – Αντιπάρου, διαμένουν 
στις παρακάτω περιοχές.

Δημοτική Κοινότητα Νάουσας (σύνολο 3.124 κάτοικοι)
Άγιος Ανδρέας: 49
Αμπελάς: 296
Καμάραι: 49
Κολυμπήθρες: 25
Λάγκερη: 65
Λιβάδια: 20
Μονή Λογγοβάρδας: 38

Νάουσα: 2.468
Ξιφάρα: 55
Πρωτόργια: 61

Δημοτική Κοινότητα Πάρου (σύνολο 6.058 κάτοικοι)
Άγιος Χαράλαμπος: 36
Βουνιά (Δ.Κ. Πάρου): 37
Βουτάκος (Δ.Κ. Πάρου): 38
Γλυσίδια: 59
Έλητας: 94
Κακάπετρα: 259
Καλάμι: 193

Καμάρες: 189
Κάμπος: 110
Κουκουμαυλές: 77
Κρωτήρι 231
Μονή Χριστού Δάσους: 24
Παρασπόρος: 55
Παροικιά: 4.326
Πούντα: 240

Σαρακίνικο: 11
Σωτήρες: 78
Χωριουδάκι: 21

Τοπική Κοινότητα Αγκαιριάς (σύνολο 1.118 κάτοικοι)
Άγιος Ιωάννης Τρυπητής: 13
Αγκαιριά: 280
Αλυκή: 657
Ανερατζά: 7
Βουτάκος (Τ.Κ. Αγκαιριάς): 55
Καμάρι: 69
Μακριά Μύτη: 21
Μονή Αγίων Θεοδώρων: 16

Τοπική Κοινότητα Αρχιλόχου (σύνολο 1.066 κάτοικοι)
Γλυφάδες: 39
Μάρμαρα: 552
Μώλος: 28
Πρόδρομος: 410
Τσουκαλιά: 37

Τοπική Κοινότητα Κώστου (σύνολο 427 κάτοικοι)
Ιστέρνιο: 49
Κώστος: 253
Μαράθι: 125

Τοπική Κοινότητα Λευκών (σύνολο 857 κάτοικοι)
Άσπρο Χωριό: 263
Βουνιά (Λευκών): 5
Γλυφά: 41
Λαγκάδα: 3

Πολλοί κάτοικοι
των παραδοσιακών οικισμών

θεωρούν ως πρόβλημα
τη στάθμευση

των αυτοκινήτων τους
« »

Μεγαλώνουμε…
Απλωνόμαστε…
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Λεύκες: 545

Τοπική Κοινότητα Μάρπησσας (σύνολο 1.065 κάτοικοι)
Δρυός: 171
Μάρπησσα: 582
Π. Λιβάδι: 108
Πυργάκι: 61
Τζάνες: 54
Τούρλος: 30
Τσουκαλάς: 4
Χρυσή Ακτή: 55

Δήμος Αντιπάρου (σύνολο 1.211 κάτοικοι)
Άγιος Γεώργιος: 25
Αντίπαρος: 1.102
Κάμπος: 49
Σωρός: 35

Συμπεράσματα
Ακόμα και διά γυμνού οφθαλμού είναι φανερό ότι ο κό-

σμος φεύγει από τις έδρες των Κοινοτήτων και πηγαίνει 
για μόνιμη κατοικία στις πέριξ περιοχές.

Αυτό, έχει ως πρώτο αποτέλεσμα τη μείωση της αξίας 
των κατοικιών εντός των παραδοσιακών τόπων διαμονής 
των κατοίκων της Πάρου και την αντίστοιχη αύξηση των 
τιμών στις περιοχές μακριά, απ’ ότι εντός πολλών εισαγω-
γικών, ονομάζουμε «αστικά» κέντρα του νησιού. Φυσικά, 
ρόλο σε όλη αυτή την υπόθεση είχε και η εγκατάλειψη 
που υπήρχε σε παραδοσιακούς οικισμούς (ιδιαίτερα της 
Παροικιάς). Τόποι, που κάποτε έσφυζαν από ζωή (βλ: Κά-
στρο Παροικιάς, Παραδοσιακός 
Οικισμός) σήμερα μετρούν τους 
κατοίκους τους – τους περισσό-
τερους υπερήλικες – με τα δά-
χτυλα. 

Άνθρωποι, που έχουν γεννη-
θεί στον παραδοσιακό οικισμό 
Παροικιάς και έχουν μεγαλώσει 
εκεί, σήμερα θα τους βρει κα-
νείς, μόνο έξω από εκεί. Ποιος 
ήταν άραγε ο λόγος που αυτοί 
εγκατέλειψαν τους παραδοσια-
κούς τόπους που μεγάλωσαν; 
Αρχικά, όλα δείχνουν, ότι ήταν 
η άναρχη και δίχως κανόνες 
επέκταση των καταστημάτων 
διασκέδασης, αλλά και τα Προ-
εδρικά Διατάγματα που έκαναν 
ολόκληρους οικισμούς να μην 
μπορούν να αναπτύξουν εργα-
σίες που θα προσέλκυαν εκεί, 
μία άλλου είδους επαγγελμα-
τική ανάπτυξη. Έπειτα, τόσο 
στον παραδοσιακό οικισμό Πα-
ροικιάς, όσο και της Νάουσας, 
δεν θα υπάρχουν εκείνα τα κα-
ταστήματα που είναι ανταγω-
νιστικά ως προς τις τιμές τους 
για τα καθημερινά ψώνια ενός 
σπιτιού. Τα παλαιότερα χρόνια, 
που δεν υπήρχαν σούπερ – 
μάρκετ, όλοι οι κάτοικοι αυτών 
των περιοχών έκαναν τα ψώνια 
τους από τον μπακάλη και το 
μανάβη της γειτονιάς. Σήμερα, 
όλοι αυτοί οι κάτοικοι αυτών 
των περιοχών ψωνίζουν από 
τα πολυκαταστήματα τροφίμων. 
Όμως, οι παραδοσιακοί οικισμοί 

δεν έχουν δρόμους για τα αυτοκίνητα. Και το αυτοκίνητο 
– η ευκολία δηλαδή – ανάγκασε πολλούς να φύγουν από 
τους παραδοσιακούς οικισμούς όλου του νησιού. Πολλοί 
θα αναρωτηθούν πως παλιά ήταν δυνατόν ο κόσμος που 
έμενε στην Πάρο να μπορεί να ζήσει χωρίς αυτοκίνητο, 
ενώ όλοι σήμερα, δεν μπορούν δίχως αυτό. Η απάντηση 
απλή. Άλλαξαν οι εποχές. Τόσο απλό.

Ακόμα, δεν είναι τυχαίο, ότι πολλοί κάτοικοι των παρα-
δοσιακών οικισμών θεωρούν ως πρόβλημα τη στάθμευ-
ση των αυτοκινήτων τους. Έτσι, η εύκολη λύση για πολ-
λούς ήταν η αλλαγή κατοικίας για όλους τους παραπάνω 
λόγους. Οι αλλαγές συνηθειών και οι ανέσεις που θέλει ο 
σύγχρονος Έλληνας δεν μπορούν να «χωρέσουν» ακόμα 
και στις παλιές κατασκευές των οικιών στους παραδο-
σιακούς οικισμούς. Ούτε τυχαίο είναι ότι στους παραδο-
σιακούς οικισμούς του νησιού διαμένουν σήμερα κατά 
συντριπτική πλειοψηφία άνθρωποι που βρίσκονται στην 
Πάρο ως οικονομικοί μετανάστες (Έλληνες και αλλοδα-
ποί). Ελάχιστοι είναι πλέον οι έλκοντες από την Πάρο την 
καταγωγή τους, που διαμένουν στους παραδοσιακούς 
οικισμούς.

Τέλος, η αύξηση του πληθυσμού στην Πάρο καταγρά-
φηκε και επίσημα με την καταγραφή του 2011. Το 2001 
που είχε γίνει η προηγούμενη απογραφή, η Πάρος, είχε 
12.853 κατοίκους και στην απογραφή του 2011 έχει χί-
λιους περίπου παραπάνω κατοίκους. Μία αύξηση πλη-
θυσμού περίπου στο 9% μέσα σε 10 χρόνια, μόνο μικρή 
δεν μπορεί να χαρακτηριστεί. Αύξηση, που λόγω της επι-
κρατούσας οικονομικής κατάστασης τον τελευταίο χρόνο 
είναι ακόμα μεγαλύτερη και απόδειξη γι’ αυτό, είναι η αύ-

ξηση μαθητών Δημοτικών Σχολείων στο νησί μας.

Ο πληθυσμός στις υπόλοιπες Κυκλάδες
Αναλυτικά στα νησιά των Κυκλάδων, ο πληθυσμός κα-

τοίκων έχει ως εξής:
Σύρος: 21.507
Νάξος: 17.930
Θήρα: 15.289
Πάρος: 13.715
Μύκονος: 10.134
Άνδρος: 9.221
Τήνος: 8.636
Μήλος: 4.977
Σίφνος: 2.625
Κέα: 2.455
Ίος: 2.024
Αμοργός: 1.973
Κύθνος: 1.456
Σέριφος: 1.420
Αντίπαρος: 1.211
Κίμωλος: 910
Φολέγανδρος: 765
Κουφονήσια: 399
Θηρασιά: 319
Σίκινος: 273
Ανάφη: 271
Σχοινούσσα: 227
Δονούσα: 167
Ηρακλειά: 141
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Εκλογές 
στο Δημοτικό 
Συμβούλιο 
Αντιπάρου

Συνεδρίασε στις 6 Ιανουαρίου, το Δημοτικό 
Συμβούλιο Αντιπάρου, προκειμένου να εκλέ-
ξει νέο Προεδρείο και τα μέλη του διοικητικού 
συμβουλίου της Οικονομικής Επιτροπής.

Στη συνεδρίαση ήταν παρόντα 11 από τα 13 
μέλη (απουσίαζαν οι κ.κ. Παρασκευάς Καπού-
τσος και Παναγιώτης Φαρούπος).

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εξε-
λέγη ο κ. Κ. Φαρούπος, από την πλειοψηφία, 
αντιπρόεδρος ο κ. Αντώνης Πατέλης, από την 
μείζονα αντιπολίτευση και γραμματέας η κ. Εμ-
μανουηλία Βιάζη από την πλειοψηφία. Και οι 
τρεις συγκέντρωσαν το απόλυτο, δηλαδή και 
τους 11 ψήφους όλων όσοι εκ των δημοτικών 
συμβούλων παραβρέθηκαν.

Για την Οικονομική Επιτροπή εξελέγησαν ο 
κ. Γ. Λεβεντάκης ως πρόεδρος και ως μέλη οι: 
Βιάζη Εμμανουλία, Βιάζη Ελένη, Καπούτσος 
Παρασκευάς, Κουβαράς Παρασκευάς (πλει-
οψηφία) και οι κ.κ. Βασιλόπουλος Ιωάννης 
και Σκούρτης Σωτήρης (αντιπολίτευση). Ανα-
πληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι: Μαριάνου 
Φιλοθέη, Μαριάνος Γεώργιος, Φαρούπος Πα-
ναγιώτης, Παλαιολόγος Δαμιανός και Τριαντά-
φυλλος Ιωάννης.

Τέλος, σε ό,τι αφορά την άρνηση του δημοτι-
κού συνδυασμού «Μένουμε Αντίπαρο», για τη 
θέση της γραμματείας – όπως προβλέπεται – ο 
συνδυασμός της ελάσσονος μειοψηφίας στη 
σελίδα που διατηρεί στο διαδίκτυο, μέσω του κ. 
Σ. Σκούρτη υποστηρίζει: «[…] Αρνήθηκα τη θέση 
(την οποία κατείχα εδώ και ένα έτος, κατά τη θη-
τεία μου, και πριν από μένα ο κ. Σφαλαγκάκος), 
εφόσον μέχρι σήμερα αποτελεί μία πολιτική 
θέση, που συναινεί με τις δημοτικές αποφάσεις, 
ενώ παράλληλα δεν επιτελεί κανένα άλλο από 
τους προβλεπόμενους ρόλους της. Ο λόγος για 
αυτό είναι ότι δεν έχει εφαρμοστεί ο κανονισμός 
λειτουργίας στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
μας. Κι αυτό, παρόλο που έχει ψηφιστεί σχετι-
κή απόφαση εδώ και ενάμιση χρόνο. Εξέφρα-
σα αυτό το σκεπτικό μου και, ενώ περίμενα να 
ακούσω μία υπόσχεση άμεσης εφαρμογής του 
κανονισμού, τελικά παρουσιάστηκε η άποψη ότι 
δεν υπάρχει λόγος να μπούμε σε καλούπια, τη 
στιγμή που έτσι λειτουργούμε πιο άμεσα. 

Φυσικά έχουν υπάρξει συμβούλια που κα-
ταλύθηκε κάθε έννοια άμεσης δημοκρατίας και 
εκεί η χρήση του κανονισμού θα είχε εξομαλύνει 
το κλίμα. Παράλληλα, μέσω του κανονισμού θα 
ήταν υποχρεωμένος ο Πρόεδρος να φέρει στην 
ημερήσια διάταξη αιτήματα των συνδυασμών, 
που με την παρούσα κατάσταση δεν έρχονται 
ποτέ προς συζήτηση. Καλή λοιπόν η άμεση δη-
μοκρατία, αλλά ακόμα καλύτερη η προσήλωση 
στους κανόνες που προστατεύουν τη δημοκρα-
τία και τους θεσμούς. Αλλιώς η ίδια η δημοτική 
αρχή δείχνει ότι αντιμετωπίζει τα συμβούλια 
με έλλειψη σοβαρότητας αλλά και νομικής σύ-
μπλευσης με τις καθορισμένες από το κράτος δι-
ατάξεις. Κι αν η ίδια η δημοτική αρχή δεν μοιάζει 
να σέβεται τη σοβαρότητα και νομιμότητα που 
απαιτείται εντός των δημοτικών συμβουλίων, 
πώς περιμένουμε από τους άλλους να μας σε-
βαστούν;».

Νέος χώρος 
άθλησης

Ολοκληρώ-
θηκαν οι ερ-
γασίες τοπο-
θέτησης του 
συνθετ ικού 
χλοοτάπητα 
και της περί-
φραξης, στο 
νέο προπο-
νητικό κέντρο 
8Χ8 του Νηρέα, διαστάσεων 65X35 μέτρων 
στην περιοχή του Αγροκηπίου Νάουσας. 

 
Το συγκεκριμένο προπονητικό κέντρο βρί-

σκεται σ’ ένα ιδανικό φυσικό περιβάλλον για 
άθληση, πλαισιωμένο από δέντρα, ώστε να λει-
τουργήσει σαν «πηγή οξυγόνου» για τα ποδο-
σφαιρικά τμήματα του Νηρέα και την γενικότε-
ρη άθληση της νεολαίας της περιοχής.

Σημειώνουμε πάντως, ότι πάγιο αίτημα 
της νεολαίας της περιοχής και φυσικά των 
υποσχέσεων που έχουν δοθεί είναι ένα κα-
νονικό γήπεδο, στο οποίο θα μπορεί η ομά-
δα της Νάουσας, να δίνει τους επίσημους 
αγώνες της. Θυμίζουμε ακόμα ότι ο Νηρέ-
ας είχε παραχωρήσει το παλιό του γήπεδο, 
προκειμένου να αναγερθεί εκεί, σχολική μο-
νάδα, με αντάλλαγμα ένα σύγχρονο στάδιο. 
Το έργο κόστισε 100.000 ευρώ τα οποία διατέ-
θηκαν από το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου 
Πάρου (ΣΑΤΑ), ενώ υλοποιήθηκε υπό την επί-
βλεψη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Πά-
ρου.

Η διαφορετικότητα 
μιας άποψης

Η αντίληψη ότι μέσα από την διαφορετικότητα των 
ανθρώπων και των απόψεων τους, επέρχεται η πρό-
οδος και η εξέλιξη του ανθρώπινου γένους, είναι μία 
ευρέως διαδεδομένη άποψη. 

Πόσο μάλλον, όταν η έκφραση μιας διαφορετικής 
άποψης είτε σε περιφερειακό ή σε εθνικό επίπεδο, 
πραγματοποιείται στα πλαίσια της ελευθεροτυπίας 
και της δημοκρατίας χωρίς δόλο και ιδιοτέλεια. Βα-
σισμένη στο επιχείρημα της συνεχής εμπειρικής πα-
ρατήρησης, πεπαιδευσιμότητας και του ερεθίσματος κάποιων γεγονότων ή 
καταστάσεων χωρίς να γίνεται αντιληπτό το μέγεθος των πιθανών συνεπει-
ών, που καλοπροαίρετα προσπαθεί να αφυπνίσει μια δημόσια σκεπτόμενη 
άποψη.

Ο εκάστοτε πολίτης αυτή της χώρας έχει το δικαίωμα της ψήφου να εκλέξει 
την κατάλληλη ομάδα ανθρώπων που θα προασπίσει - διαχειρισθεί κατάλλη-
λα τα κοινωνικά αγαθά. Παράλληλα όμως, έχει και την κοινωνική υποχρέ-
ωση να πληρώνει τα ανταποδοτικά τέλη και να ελέγχει για την χρηστή και 
εύρυθμη λειτουργία τους ή να υποδεικνύει πιθανές δυσλειτουργίες τους. 
Σήμερα, που για τα κεκτημένα κοινωνικά αγαθά πλέον καταβάλλουμε ετή-
σιο ενοίκιο στο Κράτος, (βλ. χαράτσι στην ατομική ιδιοκτησία μέσω της ΔΕΗ 
κλπ) που καταχράστηκε σε μέγιστο βαθμό τους πολίτες του, γιατί έκαναν το 
«λάθος» να ζουν στον τόπο που γεννηθήκαν. Που χρεοκόπησε και υποθή-
κευσε τις επόμενες γενεές, τόσο σε επίπεδο οικονομικό - βιοτικό όσο και 
σε επίπεδο ατομικής - κοινωνικής συμπεριφοράς, διαμορφώνοντας νέα ήθη 
και αξίες στο βωμό της παγκοσμιοποίησης και του απροκάλυπτου, επονείδι-
στου δανεικού τρόπου ζωής (βλ. προσωπικά δάνεια και δόσεις μνημονίων). 
Επανέρχομαι στο θέμα της διαφορετικότητας μια άποψης, προάγεται έντονα 
στις τοπικές κοινωνίες διότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις του τρόπου ζωής 
της υπαίθρου και της αμεσότητας της φύσης που σε κάνουν να σκέφτεσαι να 
δημιουργήσεις περά από αυτό που βλέπεις στην τοπική κοινωνία.

Γι’ αυτό και οι εκάστοτε νέοι έχουν την τάση να φύγουν από τις τοπικές κοι-
νωνίες για να αποκομίσουν εμπειρίες και γνώσεις, Με τις οποίες νοσταλγούν 
να επιστρέψουν, για να τις εφαρμόσουν στις τοπικές κοινωνίες με αίσθημα 
ευθύνης και δημιουργικότητας που θα σηματοδοτεί την εξέλιξη και την δι-
αμόρφωση κοινωνικών αξιών, μέσα από την διαφορετικότητα της άποψης 
τους.

Τα εμπόδια που συναντούν κατά την προσπάθεια τους αυτή μπορεί να εί-
ναι, οι στεγανές τοπικές αντιλήψεις και συμπεριφορές που άπτονται τόσο σε 
ατομικά ή τοπικιστικά συμφέροντα ολίγων (βλ. Φουρτουνάκηδες και Βρο-
ντάκηδες). Όσο και οι επιμέρους συμπεριφορές καχυποψίας, εθελοτυφλίας, 
κουτοπονηριάς, ξεβολέματος, αλαζονείας και της εκάστοτε ατομικής έπαρ-
σης. Χαρακτηριστικά, που εμποδίζουν την κάθε λογής κοινωνική ενόραση για 
βελτίωση του τοπικού βιοτικού επιπέδου, που θα συμβάλλει ποσοστιαία και 
σε εθνικό επίπεδο. Ισχυρή Περιφέρεια σημαίνει ισχυρή Πολιτεία.

Ενδεικτικά αναφέρω, την πιθανολογούμενη δημιουργία εμπορικού λιμα-
νιού (πριν 23 χρόνια περίπου, θα θυμούνται οι παλαιότεροι) σε συγκεκριμένη 
τοποθεσία στην Αλυκή και εμποδίστηκε από διαμαρτυρόμενους κατοίκους 
με το επιχείρημα της διατάραξης της οικολογικής ισορροπίας! Εκ των υστέ-
ρων, όπως αποδείχθηκε σήμερα, ικανοποιήθηκαν ατομικά συμφέροντα ολί-
γων αλλά και ξένων - αλλοδαπών καταπατητών, που αγόρασαν γη αντί πινα-
κίου φακής, δίδοντας εφήμερο πλούτο σε ολίγους. Χωρίς να αναλογιστούν 
ότι υποδουλώνουν των μέλλον των παιδιών τους, από τους αγοραστές που 
θα αποκτήσουν μελλοντικά οικονομική και κοινωνική ισχύ. Ομολογώ, ότι 
συμμετείχα διαδηλώνοντας, παρασυρμένος από τον ενθουσιασμό της νιότης 
μου, αλλά και της λογικής της τοπικής σύμπνοιας και αλληλεγγύης που με 
διακατέχει και ουχί της λογικής του προβάτου και της αγέλης. Τα θυμίζω όλα 
αυτά, γιατί η διαφορετικότητα της άποψης δημιουργεί την εξέλιξη, την ενό-
ραση της ανάπτυξης μιας τοπικής κοινωνίας που σήμερα μπορεί να είχε μαζί 
με το εμπορικό λιμάνι, μαρίνα θαλασσίου τουρισμού και την άμεση επέκταση 
του αεροδρομίου της, με συνδέσεις εσωτερικού - εξωτερικού και ενδεχομέ-
νως Νοσοκομείου που καρκινοβατεί σε διαχρονικές ουτοπικές εξαγγελίες 
εφήμερων υπουργών και τοπικών αρχόντων. Προσπαθώντας σήμερα, να 
διασώσουμε την λειτουργία του υπάρχοντος Κέντρου Υγείας!

Τέλος, όσον αφορά την διαφορετικότητα της άποψης της οποίας υπέρμα-
χος ήταν ο Νίκος Καζαντζάκης και για να μην παρεξηγηθώ ως όψιμος πα-
τριώτης θα τον επικαλεσθώ, αναφέροντας μεταξύ άλλων: «[…] η ψυχή ξέρει 
πολύ καλά, κι ας κάνει πως το ξεχνάει, πως έχει να δώσει λόγο στα πατρικά 
χώματα... τα πατρικά χώματα είναι κάτι βαθύτερο, πιο σεμνό και λιγομίλητο, 
καμωμένο από τα τριμμένα παμπάλαια κόκαλα».

Επιπροσθέτως, τα κόκαλα των γονιών μας, που αναπαύονται στην πατρική 
μας γη, η οποία είναι ζόρικη και τραχειά.

ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ

Έκοψαν πίτα 
στην Αγκαιριά

Την περασμένη Κυριακή (20/1) στην αίθου-
σα του πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς, έγινε 
η κοπή της βασιλόπιτας του συλλόγου και της 
Τοπικής Κοινότητας.

Στην εκδήλωση έδωσαν το παρόν φίλοι του 
συλλόγου, δημοτικοί σύμβουλοι και πρόεδροι 
Τοπικών Κοινοτήτων του νησιού μας.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε απο-
λογισμός πεπραγμένων της Τοπικής Κοινότη-
τας και του πολιτιστικού συλλόγου, καθώς και 
η απονομή αναμνηστικού δώρου από τον π. 
Θωμά Κυδωνιέα, στο νεαρό Μοσχονά Σκανδά-
λη του Ματθαίου, που «έπιασε» το Σταυρό στον 
αγιασμό τον υδάτων στην Αλυκή. Στο τέλος της 
εκδήλωσης μέλη του συλλόγου είπαν τα παρα-
δοσιακά κάλαντα με την συνοδεία τσαμπούνας 
από τον μικρό Γαβριήλ Χανιώτη, ενώ τουμπάκι 
έπαιξε ο κ. Γιώργος Χανιώτης.
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Ο καθηγητής του τμήματος περιβάλλοντος και φυσικών πόρων στο πανεπιστήμιο του 
Μίσιγκαν, κ. Γιόχαν Φουφόπουλος, έχει γεννηθεί στην Αθήνα, από Παριανό πατέρα και 
Γερμανίδα μητέρα, σπούδασε βιολογία στο πανεπιστήμιο του Μαρβούργου στη Γερμανία 
και στο τρίτο έτος κέρδισε μια υποτροφία για το πανεπιστήμιο του Ιλινόις. 

«Στην Αμερική γνώρισα έναν καινούργιο κόσμο, βρέθηκα σε ένα τελείως διαφορετικό 
επιστημονικό περιβάλλον. Την επόμενη χρονιά πήρα ξανά υποτροφία και έκανα μεταπτυ-
χιακό στο Ουισκόνσιν. Ακολούθησε το διδακτορικό μου στο ίδιο πανεπιστήμιο και η μετα-
διδακτορική έρευνα στο «Πρίνστον». Στο Μίσιγκαν δουλεύω εδώ και μία δεκαετία», λέει ο 
ίδιος σε δημόσιες δηλώσεις του.

Ο κ. Φουφόπουλος, κάνει έρευνα γύρω από τη βιοποικιλότητα, τις σχέσεις του αν-
θρώπου με τη φύση, αλλά και μια σειρά αναδυόμενων ασθενειών, όπως η ελονοσία των 
πουλιών. «Με τους συνεργάτες μου προσπαθούμε να βρούμε πώς συνδέεται το φυσικό 
περιβάλλον με τη μετάδοση ασθενειών Για παράδειγμα, η μετάδοση της ελονοσίας, που τα 
τελευταία χρόνια εμφανίστηκε ξανά σε ανθρώπους στην Ελλάδα, ευνοείται σε μεγάλο βαθ-
μό από τις κλιματικές αλλαγές. Βλέπουμε επίσης νέες ασθένειες, όπως ο ιός του Δυτικού 
Νείλου (WNV) ή το SARS («οξύ σύνδρομο αναπνευστικής ανεπάρκειας»), που περνούν 
σήμερα πιο εύκολα από τα ζώα στους ανθρώπους, εξαιτίας της υποβάθμισης των φυσικών 
οικοσυστημάτων», λέει ο ίδιος σε δηλώσεις στην εφημερίδα «Δημοκρατία». Ακόμα, ο 
ίδιος συντονίζει μελέτες σε διάφορα μέρη του κόσμου, από το Κολοράντο και τη Νέα 
Γουινέα ως τα βάθη της Κένυας και τα νησιά Γκαλαπάγκος. «Στην Κένυα παρακολουθού-
με την ασθένεια «Q Fever», μια μολυσματική νόσο που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια 
και ανθρώπους και επηρεάζει τους πνεύμονες, την καρδιά και άλλα σημεία του οργανι-
σμού. Αποστολή μας είναι να διαλευκάνουμε τον τρόπο μετάδοσης της ασθένειας και να 
βοηθήσουμε τους ντόπιους να διαχειριστούν σωστά το περιβάλλον, ώστε να ελαχιστοποιη-
θεί ο αριθμός των κρουσμάτων» συμπληρώνει.

Η Πάρος
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημο-

κρατία» εκτός από τις έρευνες στις ΗΠΑ, 
στην Αφρική και στα νησιά του Ειρηνικού, 
ο κ. Φουφόπουλος δραστηριοποιείται τα 
τελευταία χρόνια και σε ελληνικά νησιά, 
όπως η Νάξος, η Πάρος και οι Μικρές Κυ-
κλάδες. «Αγαπάω πολύ τα νησιά του Αιγαί-
ου και κυρίως την Πάρο, που είναι ο τόπος 
καταγωγής μου. Έρχομαι στην Ελλάδα κάθε 
χρόνο για δυο τρεις μήνες και, σε συνεργα-
σία με ελληνικά πανεπιστήμια και τοπικούς 
φορείς, ασχολούμαι με θέματα όπως η 
προστασία της βιοποικιλότητας και η αειφό-
ρος ανάπτυξη» συμπληρώνει.

Τα κυριότερα προβλήματα που έχουν 
εντοπίσει στις Κυκλάδες ο κ. Φουφόπου-
λος και η ερευνητική ομάδα του είναι η 
άναρχη τουριστική δόμηση, η υπερβό-
σκηση και η υπεραλίευση. «Δημοφιλείς 
προορισμοί, όπως η Πάρος ή η Μύκονος, 
κινδυνεύουν να χάσουν τη φυσιογνωμία 
τους λόγω της υπερβολικής δόμησης και 
της άναρχης τουριστικής ανάπτυξης. Η ανε-
ξέλεγκτη βόσκηση οδηγεί τη Νάξο στην 
ερημοποίηση. Τα δέντρα και το χώμα λιγοστεύουν· το έδαφος δεν κρατάει πια νερό. Αν δεν 
αλλάξει κάτι, το νησί θα μετατραπεί σύντομα σε ξερό βράχο. Πώς θα συνεχίσει να προσελ-
κύει τουρίστες, αν καταστραφεί ο φυσικός πλούτος του; Πώς θα ζουν οι κάτοικοι; Από την 
πέτρα και τα φρύγανα;» τονίζει.

Οι μετρήσεις στην Πάρο, στη Νάξο και τις Μικρές Κυκλάδες θα συνεχιστούν και τα 
επόμενα χρόνια, ενώ, αν οι συνθήκες το επιτρέψουν, η έρευνα θα επεκταθεί σύντομα 
και σε άλλα νησιά. «Σκοπός μας είναι να δουλέψουμε στην Ελλάδα για πολύ καιρό. Το φυ-
σικό περιβάλλον της χώρας μας είναι μοναδικό, δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτός ο βιολο-
γικός πλούτος. Έχουμε έναν τεράστιο θησαυρό, αλλά τον σπαταλάμε απερίσκεπτα. Είναι σαν 
να έχει κάποιος μια πολύτιμη βιβλιοθήκη και να καίει τα βιβλία στη σόμπα για να ζεστάνει το 
σπίτι του. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι η καταστροφή του περιβάλλοντος υποθη-
κεύει το μέλλον των παιδιών μας» υποστηρίζει ο κ. Φουφόπουλος.

Ολοκληρώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου 2012, η έκθεση φωτογραφίας με τον τίτλο 
«Greece», που παρουσιάστηκε στη διάσημη γκαλερί «Colette» στο Παρίσι. «Δράστης» 
της έκθεσης που παρουσιάστηκε στο Γαλλικό κοινό ήταν ο διεθνώς αναγνωρισμένος 
φωτογράφος Πλάτων Αντωνίου, πιο γνωστός παγκοσμίως, με το όνομα Platon.

Ο 44χρονος φωτογράφος έχει τραβήξει με το φακό του τους πιο ισχυρούς ανθρώ-
πους του πλανήτη και περίπου 130 ηγέτες, τους περισσότερους από οποιονδή-
ποτε άλλον φωτογράφο. Τα πορτρέτα του, του έδωσαν το πρώτο βραβείο 
στο διαγωνισμό «World Press Photo».

Τον Σεπτέμβριο του 2009 ο Platon έφτιαξε ένα μικρό στούντιο στον 
όροφο της Γενικής Συνέλευσης στο κτίριο του ΟΗΕ. Μπροστά από 
τον φακό του πέρασαν όλοι οι ηγέτες του κόσμου, από τον Ομπά-
μα και τον Νετανιάχου ως τον Τσάβες και τον Αχμαντινετζάντ. 
Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Πλάτων Αντωνίου, ερχόταν 
αντιμέτωπος με ακριβοθώρητους ανθρώπους. Τα πορτρέτα 
του Κλίντον, του Πούτιν και όλων των αστέρων του Χόλυ-
γουντ, που είχαν δημοσιευθεί στα καλύτερα περιοδικά της 
Αμερικής, τον είχαν καθιερώσει ήδη ως έναν από τους 
καλύτερους φωτογράφους στον κόσμο - σίγουρα τον πιο 
γνωστό πορτρετίστα της εποχής μας. Τα τελευταία χρό-
νια έχει στρέψει την προσοχή του σε ανθρώπους που δεν 
έχουν τα προνόμια της δύναμης και της φήμης, όπως οι 
ακτιβιστές της Ρωσίας και οι άνθρωποι της πλατείας Τα-
χρίρ.

Ποιος είναι, η σχέση με την Πάρο, η έκθεση
Ο Πλάτων Αντωνίου γεννήθηκε στην Αθήνα, πέρασε τα 

πρώτα καλοκαίρια του στην Πάρο και σε ηλικία 7 ετών 
μετανάστευσε στην Αγγλία. 

Στο Παρίσι, ο διεθνούς φήμης φωτογράφος, των διασή-
μων και των ισχυρών προσωπικοτήτων, παρουσίασε πορτρέτα Παριανών. Πρόσωπα 
σκαμμένα από τα σημάδια του χρόνου, χέρια που κρατούν με ευλάβεια ένα πολυπαιγ-
μένο μπουζούκι, παιδιά με παραδοσιακές φορεσιές πάνω σε φθαρμένες από τον καιρό 
καρέκλες, γυναίκες που στο ένα χέρι βαστούν το μπαστούνι τους και στο άλλο ένα ει-

κόνισμα. Αυτή είναι Πάρος, για τον 44χρονο καλλιτέχνη, γιο αρχιτέκτονα, συνεργάτη του 
Δοξιάδη, που όταν ήταν παιδί περνούσε τα καλοκαίρια του στην Πάρο; 

Σε συνέντευξή του στο «Νσυν», ο Platon μεταξύ άλλων δήλωσε: «[…] Έχω δεχτεί κριτι-
κή επειδή οι φωτογραφίες μου δεν απεικονίζουν τη σύγχρονη Ελλάδα αλλά δεν ήταν αυτός 
ο σκοπός μου. Για μένα η Ελλάδα είναι το όνειρο της παιδικής μου ηλικίας. Αντιπροσωπεύ-
ει έναν γήινο και ειλικρινή τρόπο ζωής. Γι’ αυτό και θέλησα να αποτυπώσω με τον φακό 
μου τον πολιτισμό της που εξαφανίζεται με πολύ γοργό ρυθμό. Ξέρετε, οι άνθρωποι στο 
πρόσφατο παρελθόν με ευκολία απέρριπταν την πολιτιστική κληρονομιά τους και οι νέοι 
έλκονταν από τον σύγχρονο διεθνοποιημένο τρόπο ζωής. Λόγω της οικονομικής κρίσης 
όμως, τώρα όλοι κατανοούν ότι οι νέοι πρέπει να επιστρέψουν στο πνεύμα της ελληνικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως και το ότι η σύγχρονη ζωή δεν τους δίνει πιθανότατα τις 
απαντήσεις που αναζητούν. Η συγκεκριμένη δουλειά είναι ένας τρόπος να δείξουμε ότι η 

Ελλάδα είναι μοναδική και πως το οικονομικό πρόβλημα κινδυνεύει να καταστρέ-
ψει την ταυτότητα και το παρελθόν της. Ελπίζω να στείλω ένα μήνυμα στον 
ελληνικό λαό και να τους πω «δείτε πόσο όμορφος είναι αυτός ο τρόπος ζωής, 

θυμηθείτε τις αξίες που είχαμε και που δεν πρέπει να ξεχάσουμε. Δεν έχει ση-
μασία αν αποκτούμε ρυτίδες όσο μεγαλώνουμε. Μια κιθάρα δεν πρέπει να 

είναι καινούργια για να είναι τέλεια. Πρέπει να έχει γρατσουνιές που να 
δείχνουν ότι ήταν παρούσα σε πολλές υπέροχες βραδιές. Είναι ση-
μάδια μιας καλής ζωής, όπως και τα σημάδια πάνω στα πρόσωπα 
των ανθρώπων. Όλα αυτά τα έχουμε υποτιμήσει αναζητώντας το 
υψηλό βιοτικό επίπεδο και καταστρέφοντας εν μέρει έναν μονα-
δικό πολιτισμό. Στόχος μου είναι να υπενθυμίσω σε όλους πόσο 
ξεχωριστός είναι ο αυτός ο τρόπος ζωής».

Κλείνοντας τις δηλώσεις του ο Platon είπε: «Στην καρδιά μου 
αισθάνομαι Έλληνας. Η ψυχή μου είναι ελληνική. Στο μυαλό εί-
μαι Βρετανός (σ.σ.: η μητέρα του είναι Αγγλίδα) αλλά θεωρώ τον 

εαυτό μου και πολίτη του κόσμου. Αντλώ δύναμη για να κάνω 
τη δουλειά μου από την ανατροφή και τις αρχές που πήρα ως 

ελληνόπουλο. 
Παντρεύτηκα στην Πάρο, επιστρέφω στην Ελλάδα τουλά-

χιστον μία φορά τον χρόνο, φέρνω τα παιδιά μου διακοπές. 
Είναι ο τόπος στον οποίο επιστρέφω για να γιατρευτώ. Και ελ-
πίζω ειλικρινά να μπορέσω να επιστρέψω κάποια στιγμή στην 

Ελλάδα με τη δουλειά που έχω κάνει σε όλο τον κόσμο και να δείξω με περηφάνια στην 
πατρίδα μου όσα έχω πετύχει, γιατί δεν υπάρχουν πολλοί έλληνες φωτογράφοι στον διεθνή 
χώρο. Νομίζω πως είμαι ο μοναδικός στη Νέα Υόρκη που ασχολείται με το συγκεκριμένο 
είδος φωτογραφίας. Ελπίζω η ιστορία μου να έχει το ίδιο τέλος με του Οδυσσέα».

Γιοχάνες Φουφόπουλος: 
 Ένας επιστήμων 
και Παριανή καταγωγή

Η Πάρος με το φακό 
του Platona, στο Παρίσι…
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

ΕΥΚΑΙΡΙΑ, αγοράστε δικό σας 
σπίτι αντί του ενοικίου σας σαν 
δόση και με πολύ μικρή προκα-
ταβολή. Τηλ. 6932285768.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ ΔΑΣΟΣ, πωλούνται 
3 σπίτια 150τμ το καθένα, με 
2 στρέμματα με πηγάδι. Δίνο-
νται χωριστά ή μαζί, 650.000€.
Πληροφορίες: Vasil Konday - 
6940622456

ΚΑΜΠΟΣ ΒΟΥΤΑΚΟΥ, πω-
λείται σπίτι 156τμ. με 740τμ 
οικόπεδο, 200μ από τη θά-
λασσα. Πωλείται 240.000€. 
Πληροφορίες: Vasil Konday - 
6940622456

ΚΑΜΠΟΣ (ΒΟΥΤΑΚΟΥ), οικία 
85τ.μ. πετρόχτιστη, με θέα την 
Αντίπαρο, 2 κρεβατοκάμαρες, 
σαλόνι, σκεπαστή βεράντα, 
καλοριφέρ, μεγάλες βεράντες 
με πέργολες, κήπος περιφραγ-
μένος. 145.000€ Έκπτωση στα 
μετρητά ή ευκολίες δεκτές. 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768.

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια 
πετρόχτιστη οικία 70τ.μ. σα-
λόνι, 2 υ/δ, 2 μπάνια, θέα 
θαλάσσης, βεράντες, πέργολες, 
καλοριφέρ, κήπος, 108.000 €. 
Έκπτωση στα μετρητά, ευκο-
λίες, ανταλλαγές δεκτές. Τηλ. 
6932285768.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικία πρώτου 
ορόφου 129 τ.μ., βεράντες, πέρ-
γολες, 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 
2 μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική κα-
τασκευή. Τιμή 165.000€. Έτερη 
οικία 150 τ.μ., 2 ή 3 υπνοδωμά-
τια, 2 μπάνια, κουζίνα πλήρως 
εξοπλισμένη, καλοριφέρ, air 
condition, ειδική κατασκευή, 
βεράντες, πέργολες, κήπος, 
πισίνα. Τιμή 205.000€ Έκπτωση 
στα μετρητά, ευκολίες, ανταλ-
λαγές δεκτές. Κατασκευαστής 

www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μο-
νοκατοικία 100τ.μ., 2 Υ/Δ, 2 
μπάνια, σαλόνι με τζάκι, καλορι-
φέρ, κτήμα 1800τ.μ. με 10 ελιές, 
αμπέλι, οπωροφόρα, βεράντες, 
πέργολες. 115.000€ Έκπτωση 
στα μετρητά, ευκολίες, ανταλ-
λαγές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.de 
Τηλ. 6932285768 

ΕΛΗΤΑΣ, οικία 100τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπάνια, 
τζακούσι, μεγάλο σαλόνι, κου-
ζίνα, καλοριφέρ, βεράντες με 
πέργολες, ανεμπόδιστη θέα του 
λιμανιού και ηλιοβασιλέματος. 
135.000 € Έκπτωση στα με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 
δεκτές. Κατασκευαστής www.
paroshomes.livadas.de Τηλ. 
6932285768.

ΔΑΦΝΗ (ΑΘΗΝΑ), ευκαιρί-
α, πωλείται διαμέρισμα, 52 τμ, 
μεγάλες βεράντες, φωτεινό 
σαν 3ος όροφος, άριστη κα-
τάσταση, τιμή 52.000 €. Τηλ.: 
6944856105, 2107213500

ΓΚΥΖΗ (ΑΘΗΝΑ), πλα-
τεία, ευκαιρία, πωλείται 
διαμέρισμα, ισόγειο, 33 τμ, μπά-
νιο, κουζίνα, μπαλκονόπορτα, 
φωτεινότατο, ησυχία, πλήρως 
ανακαινισμένο, τιμή 14.000 €. 
Τηλ.: 6944856105, 2107213500

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, πω-
λείται κατοικία δυο επιπέδων 
(60 τμ ισόγειο, 22 τμ ορόφου), 
με τακτοποιημένους τους 
ημιυπαίθριους χώρους και ε-
ξαιρετική θέα στο λιμάνι. Τηλ.: 
6948872161 (κα Μαύρη)

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ    

ΑΓ. ΠΑΝΤΕΣ, πωλείται κτήμα 
100 στρέμματα, πάνω από τα 
ΧΥΤΑ. Τηλ: 6975065776

ΕΛΗΤΑΣ, πωλείται αγροτεμάχιο 
8 στρ., άρτιο και οικοδομήσιμο. 
Τηλ. 6942263782 

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

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσιμο. 
Τιμή 75.000€ Ευκολίες, ανταλ-

λαγές, έκπτωση στα μετρητά. 
Τηλ. 6932285768

ΝΑΟΥΣΑ, (προς Αμπελά), ευ-
καιρία, πωλείται οικόπεδο, 
6.600 τμ, γωνιακό, χωματό-
δρομος, ησυχία, θέα θάλασσα, 
οικοδομήσιμα 260 τμ, μονοκα-
τοικίες δίπλα, 300 μέτρα από 
άσφαλτο. Τιμή 60.000 €. Τηλ.: 
6944856105, 2107213500

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (θέση Φλόγα), 
ενοικιάζεται οικόπεδο, με 
πρόσωπο στον περιφερειακό, 
1.200 τμ περίπου, για επαγ-
γελματική χρήση. Πλησίον 
δημοτικού χώρου στάθμευσης. 
Τιμή 700 €. Τηλ.: 6978403252, 
210-5818196, 6945885770 (κα. 
Μαριάννα)

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεόδμητο 
2άρι με 2 υπνοδωμάτια, λου-
τρό, σαλόνι, κουζίνα με τζάκι 
και θέρμανση, 300μ από τη 
θάλασσα. Τηλ.: 6932715583, 
6936568372 

ΚΛΗΜΑΤΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ 
(διασταύρωση Λευκών – Νά-
ουσας), ενοικιάζονται δύο 
καταστήματα, 94 τμ και 70 τμ, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
και ως ενιαίος χώρος, κατάλ-
ληλα και για αποθήκες. Τηλ. 
22840 21328, 6945973303.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Αγ. Ελέ-
νη), ενοικιάζονται χώροι για 
γραφεία. Τηλ.: 6977403535.

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Λειβάδια), ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα δυάρι, 
επιπλωμένο, με αυτονομία ΔΕΗ 
– νερό. Για όλο το χρόνο. Τηλ.: 
210-9631639, 6977785214 

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ 
ΝΑΟΥΣΑΣ, ενοικιάζεται γκαρ-
σονιέρα επιπλωμένη, 28 τμ, και 
ισόγειο κατάστημα 34 τμ. Τηλ.: 
6936994002 

ΝΑΟΥΣΑ (ΒΟΥΝΑΛΙ), 
ενοικιάζονται μονόχωρες γκαρ-
σονιέρες, 25 τμ, επιπλωμένες, 
άριστη κατάσταση, αυτόνομη 
θέρμανση, θέα θάλασσα. Ενοι-
κιάζονται με το χρόνο, 150 € το 
μήνα. Πλυντήριο και internet 
δωρεάν. Τηλ.: 6976433642 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Άνωθεν ΙΚΑ), ε-
νοικιάζονται διαμερίσματα 1ου 
ορόφου, 30τμ, για οικία πλή-
ρως εξοπλισμένα. 
Κατάλληλα και για επαγγελμα-
τική χρήση/γραφείο. Ενοίκιο 
250 €. Τηλ : 6977200338

ΝΑΟΥΣΑ (περιφερειακός), ε-
νοικιάζονται καταστήματα. Τηλ: 
6977200338

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, οδός Λευκών 14, 
ενοικιάζεται γκαρσονιέρα 30 
τμ., γωνιακή. 
Τηλ.: 6937651265 

ΑΛΥΚΗ (Εντός οικισμού), ε-
νοικιάζεται οροφοδιαμέρισμα 
126 τμ, σε οικόπεδο 1.000 τμ, 
έτους κατασκευής 2008, 3 υ/δ, 
2 μπάνια, αυτόνομη θέρμανση, 
ηλιακός, τζάκι, κλειστό γκαράζ. 
Τηλ.: 6948060721 

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω στον 
κεντρικό δρόμο, ενοικιάζεται 
κατάστημα 250 τμ. ισόγειο και 
150 τμ. υπόγειο. Κατάλληλο για 
σούπερ μάρκετ. Ενοικιάζεται 
και τμηματικά. Επίσης, στο 2o 
ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, ε-
νοικιάζεται κατάστημα 120 τμ, 
κατάλληλο για γραφείο, με δικό 
του πάρκινγκ, 450,00 ευρώ. 
Τηλ.: 6977618527, 6978085886 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιοχή Κάστρο, 
στον παραδοσιακό οικισμό, 
ενοικιάζεται studio 33τμ, επι-
πλωμένο. Τηλ: 6976675669

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κακάπετρα), ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα 2άρι, με 
αυτονομία σε θέρμανση, ΔΕΗ 
και νερό. Τηλ.: 6974489697 
(κος Σιφναίος Δημήτρης) 

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αικατε-
ρίνης), ενοικιάζεται διώροφη 
παλιά παραδοσιακή οικία, α-
πολύτως εκσυγχρονισμένη, 
με κήπο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Σταυρός 
– Κακάπετρα), ενοικιάζονται έ-
να υπερυψωμένο ισόγειο, 104 
τμ, και ένα δυάρι, 50 τμ. Και τα 
δύο με αυλή, αυτόνομη θέρ-
μανση, αποθήκη, 10ετίας. Τηλ.: 
2284023944 (μετά τις 17:30), 
6944585600 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

ΟΛΟΣ Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ πωλείται (3 
επαγγελματικά ψυγεία, μηχα-
νές κιμά, ζυγαριές κλπ.) Τηλ.: 
2284043064

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ζητάει 
άμεσα 5 άτομα για συνεργασία 
σε τοπικό και πανελλαδικό ε-
πίπεδο. Σκοπός η προώθηση 
προϊόντων ευρείας κατανάλω-
σης και η δημιουργία δικτύου 
καταναλωτών & συνεργατών 
(Όχι Πλασιέ ή Ντίλερ). Η εταιρία 
προσφέρει μεγάλες προμήθει-
ες και Bonus αποδοτικότητας 
(ταξίδια, εταιρικό αυτοκίνητο). 
Μόνο σοβαρές προτάσεις. Τηλ. 
6981299005

ΝΕΟΣ ζητείται, για οργα-
νωτική και γραμματειακή 
υποστήριξη επιχείρησης. Δε-
κτές μόνο αιτήσεις αποφοίτων 
Γενικού Λυκείου με βαθμό 19,6 
και άνω. 
Επικοινωνία: eidikos2012@
gmail.com 

ΒΟΗΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗ ζητείται, 
για λογιστικό γραφείο, με τρι-
ετή προϋπηρεσία, μόνιμος 
κάτοικος Πάρου. Βιογραφικό 
στο email: prime@primenet.gr 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει ι-
διαίτερα μαθήματα κατ’ οίκον, 
στα μαθηματικά σε μαθητές 
Γυμνασίου – Λυκείου. Τηλ.: 
6993939396 

ΚΥΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ (Έλλη-
νες) αναλαμβάνουν συντήρηση 
και καθαρισμούς κήπων και 
οικιών. Τηλ.: 6940561192, 
6974543884

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ, αναλαμ-
βάνει την φύλαξη παιδιών 
καθώς και καθαρισμούς 
οικιών ή καταστημάτων ή σχε-

τικές οικιακές εργασίες. Τηλ.: 
6940561192 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαμβά-
νει το διάβασμα παιδιών. Τηλ.: 
6973814493 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ αναλαμβά-
νει την προετοιμασία μαθητών 
Γ’ Λυκείου στα μαθήματα Α.Ο.Θ 
- Α.Ο.Δ.Ε. Τηλ. 6979633553

ΚΥΡΙΑ, ζητάει εργασία για 
φύλαξη υπερηλίκων ή καθαρι-
σμούς σπιτιών. 
Τηλ.: 6998817070 

ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, 29 ετών, με άρι-
στη γνώση αγγλικών, κάτοχος 
ECDL αναζητά εργασία για σε-
ζόν (ξενοδοχείο, τουριστικό 
μαγαζί κλπ) στη Πάρο.
Τηλ.: 6976744837

ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, Έλληνας, α-
ναλαμβάνει ηλικιωμένους ή 
άτομα που χρήζουν βοήθεια. 
Τηλ.: 6980572952

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

CITROEN XSARA-PICASSO 
πωλείται, μοντέλο 2000, 
1.800 cc, 189.000 χιλιόμετρα, 
full extra. Τιμή 2.800 €. Τηλ.: 
6944522931, 6947517937 

FIAT PUNTO πωλείται, μοντέ-
λο 2003, 1250 cc, πληρωμένα 
τέλη 2013, καινούρια εξάτμιση, 
μόνο 1400 €. Τηλ.: 6930789991 

DAIHATSU TERIOS πωλεί-
ται, τελευταίο μοντέλο Τηλ: 
6977200338

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, μάρ-
κας Dynamic, 66.000 btu, σε 
πολύ καλή κατάσταση. Τηλ.: 
6977248885

ΚΟΥΖΙΝΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ πω-
λείται, σε καλή κατάσταση, με 
πρόσφατο service, τιμή 80 €. 
Τηλ.: 6948701070, 2284055007

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΑΓΓΕΛΙΩΝ

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

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

Έγχρωμη αγγελία: 15,00€

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

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

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 3 ΑΓΓΕΛΙΕΣ = 15€

Τηλ.: 22840 27189 | Fax: 22840 27208 | Κιν.: 6942 414196
E-mail: gbizas@amgpartners.gr | www.amgpartners.gr

Μπιζάς Γ. - Γεννατά Αγγ.

•λογιστική •επιδοτήσεις •ΕΣΠΑ

¦¿¤Ãª ¶¤¶Ë£¶Ä¹Ãª
Αγορά Παροικίας

τηλ: 22840 21400
www.dunlopillo.gr

ΧΩΡΑ ΝΑΞΟΥ 
Τηλ.: 22850 24858 | Fax: 22850 22645

Κιν.: 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr | e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - MARKETING - ΕΠΙ∆ΟΤΗΣΕΙΣ
ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ
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Ρευματοειδής 
αρθρίτδα
    

Ο πόνος, το πρήξιμο, 
η δυσκαμψία είναι συ-
χνά συμπτώματα από τις 
αρθρώσεις που ταλαι-
πωρούν και ανησυχούν 
τους πάσχοντες και τους 
αναγκάζουν να ζητήσουν 
ιατρική βοήθεια. Μία από 
τις πρώτες ερωτήσεις 
είναι εάν πρόκειται για 
ρευματοειδή αρθρίτιδα.

Δεν είναι κάθε «ρευματισμός» (αρθρικός πόνος) ρευματοειδής 
αρθρίτιδα - παρότι είναι αρκετά συχνή νόσος, που πλήττει το 1% 
των ατόμων. Έχει όμως ιδιαίτερη σημασία, γιατί πρόκειται για μία 
σοβαρή χρόνια συστηματική φλεγμονώδη αρθρίτιδα. Αν αφεθεί 
χωρίς θεραπεία καταλήγει σε προοδευτική καταστροφή των αρ-
θρώσεων, ανικανότητα, αναπηρία και κακή ποιότητα ζωής των 
ασθενών, όχι μόνο λόγω των λειτουργικών προβλημάτων αλλά 
και λόγω του έντονου και βασανιστικού πόνου. Πότε όμως ο ασθε-
νής θα υποψιαστεί τη νόσο ώστε να προσφύγει έγκαιρα στο γιατρό;

Η πάθηση, κατ’ αρχήν, πλήττει τις γυναίκες τρεις φορές συχνότε-
ρα από τους άνδρες. Παρόλο που μπορεί να εμφανιστεί σε οποια-
δήποτε ηλικία, είναι συχνότερη μεταξύ 20 και 60 ετών. Συνήθως 
αρχίζει ύπουλα και βαθμιαία, σε χρονική περίοδο εβδομάδων ή 
μηνών. Αρχικά τα συμπτώματα δεν είναι ξεκάθαρα και χαρακτη-
ριστικά. Υπάρχει αίσθημα κόπωσης, διάχυτοι μυοσκελετικοί πόνοι, 
απώλεια βάρους ή δεκατική πυρετική κίνηση. Αργότερα εγκαθί-
σταται η τυπική εικόνα, πού είναι πόνος, ευαισθησία στην πίεση, 
πρήξιμο και σπανιότερα ερυθρότητα των αρθρώσεων. Χαρακτη-
ριστικά προσβάλλει συμμετρικά τις αρθρώσεις (δηλ. και στις δύο 
πλευρές του σώματος, δεξιά και αριστερά). Άλλα χαρακτηριστικά 
συμπτώματα είναι η πρωινή δυσκαμψία («πιάσιμο») που κρατάει 
πάνω από 15 λεπτά και ο νυκτερινός πόνος. Συχνότερα πάσχουν 
οι αρθρώσεις των άκρων χεριών, των αγκώνων, των ώμων, των 
γονάτων, των άκρων ποδιών καθώς και η αυχενική μοίρα της 
σπονδυλικής στήλης. Δεν προσβάλλονται οι τελευταίες αρθρώσεις 
των δακτύλων. 

Εκτός των αρθρώσεων η νόσος προσβάλλει και εσωτερικά όρ-
γανα (καρδιά, πνεύμονες, αγγεία, κ.α.) χωρίς όμως να δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα και συνήθως περνά απαρατήρητη. Η διάγνω-
ση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας θα τεθεί από το ιστορικό και την 
κλινική εικόνα και θα επιβεβαιωθεί με εργαστηριακές εξετάσεις 
(αίματος, ούρων, ακτινογραφίες). Αξίζει να σημειωθεί ότι η ανί-
χνευση του ρευματοειδή παράγοντα (Ra test) δεν σημαίνει απα-
ραίτητα ότι υπάρχει νόσος ούτε, αν αυτός λείπει, ότι αυτή αποκλεί-
εται. Ο γιατρός συνεκτιμά πολλά στοιχεία για να θέσει τη διάγνωση. 

Τι γίνεται όμως με τη θεραπεία; Το ευχάριστο είναι ότι έχει σημει-
ωθεί αλματώδης πρόοδος τα τελευταία 20 χρόνια. Έτσι, εκτός των 
παλαιότερων φαρμάκων που στοχεύουν τον πόνο και τη φλεγμο-
νή (ασπιρίνη, κορτιζόνη, αντιφλεγμονώδη) έχουμε πλέον φάρμακα 
που τροποποιούν, αλλάζουν και βελτιώνουν την πορεία της νόσου. 
Έτσι επιβραδύνεται η καταστροφή των αρθρώσεων και ανακόπτε-
ται η αναπηρία -αρκεί βέβαια η θεραπεία να αρχίζει νωρίς, πριν την 
αρθρική καταστροφή. Γι’ αυτό και εδώ η έγκαιρη διάγνωση σώζει. 
Ο ασθενής νιώθει καλά, δεν πονά και είναι λειτουργικός στις κα-
θημερινές του ασχολίες και τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. 
Η είσοδος νέων φαρμάκων, όπως οι βιολογικοί παράγοντες, βοη-
θούν ασθενείς που ως τώρα δεν είχαν ωφεληθεί. 

Παρά τις μεγάλες προόδους της φαρμακοθεραπείας, ωστόσο, 
η καλή συνεργασία του ρευματολόγου με τον ασθενή, τους για-
τρούς άλλων ειδικοτήτων και τους φυσιοθεραπευτές παραμένει η 
θεμέλια λίθος της σωστής και ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των 
ασθενών με μία χρόνια και επίμονη νόσο, όπως η ρευματοειδής 
αρθρίτιδα.

Θ. Σαρλάνης
Ρευματολόγος

Ο γιατρός μας «Παιδί, έφηβος 
και Ψυχική Υγεία»

Αυτό το Σαββατοκύριακο (26-27/1), θα πραγμα-
τοποιηθεί στην αίθουσα «Καλουδά» της Αντιπάρου, 
η διημερίδα «Παιδί, έφηβος και Ψυχική Υγεία».

Συγκεκριμένα, η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρι-
κής και Ψυχικής Υγείας Ν. Φωκίδας σε συνεργασία 
με την Κινητή Μονάδα Β.Α. Κυκλάδων της ΕΠΑΨΥ 
και τον Δήμο Αντιπάρου, πρόκειται να υλοποιήσουν 
τη διημερίδα στο πλαίσιο του προγράμματος ευαι-
σθητοποίησης και ενημέρωσης σε θέματα ψυχικής 
υγείας.

H ώρα προσέλευσης για την πρώτη μέρα (Σάββα-
το 26/1) είναι στις 6 το απόγευμα, ενώ την δεύτερη 
μέρα (Κυριακή 27/1) θα πραγματοποιηθεί ομάδα 
γονέων το πρωί από τις 10:30 έως τις 13:30. Στό-
χος της διημερίδας αποτελεί η ενημέρωση και η 
ευαισθητοποίηση σε θέματα που σχετίζονται με τη 
παιδική και εφηβική ηλικία, το άγχος και τις διατα-
ραχές συμπεριφοράς που παρουσιάζονται σ’ αυτές 
τις ηλικίες και πως τελικά ο γονιός ή ο εκπαιδευ-
τικός μπορεί να αναγνωρίσει και να αντιμετωπίσει 
μια συμπεριφορά. Σκοπό ακόμα αποτελεί οι γονείς 
και οι εκπαιδευτικοί να συνειδητοποιήσουν το είδος, 
το μέγεθος και τον τρόπο με τον οποίο εμπλέκονται 
στην σχολική, αλλά και γενικότερη καθημερινότητα 
ενός παιδιού ή εφήβου. Γενικός σκοπός του προ-
γράμματος ευαισθητοποίησης είναι η αλλαγή της 
στάσης της κοινότητας απέναντι στη ψυχική νόσο 
και την προώθηση της κοινωνικής αλληλεγγύης, 
την προαγωγή της ψυχικής υγείας του πληθυσμού 
και την πρόληψη των ψυχικών διαταραχών, καθώς 
και την ψυχοκοινωνική επανένταξη των ψυχικά 
ασθενών στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης της ψυχι-
ατρικής μεταρρύθμισης που επιτελείται στη χώρα. 

Σημειώνουμε, ότι θα δοθεί βεβαίωση παρακο-
λούθησης στους συμμετέχοντες. Για περισσότερες 
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνούν στα τηλέφωνα: 22650-22924 και 22840-
22011 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: omadaergou.
fok@gmail.com

Το πρόγραμμα
Σάββατο 26 Ιανουαρίου
Συντονισμός: Στέλλα Παντελίδου, Κλινική Ψυχο-

λόγος, Επιστημονική Υπεύθυνη Κινητών Μονάδων 
Ψυχικής Υγείας ΒΑ και Δ Κυκλάδων ΕΠΑΨΥ

18:00 Προσέλευση
18:15 Χαιρετισμοί
18:30 «Παρουσίαση του Προγράμματος Ευαι-

σθητοποίησης και Ενημέρωσης σε θέματα Ψυχικής 
Υγείας (ΕΣΠΑ 2007-13)», Ιωάννα Καλλία, Ψυχολό-
γος.

18:45 «Το παιδί και τα στάδια εξέλιξης της οικο-
γένειας», Δέσποινα Παπαϊωάννου, Εικαστική Ψυχο-
θεραπεύτρια.

19:15 «Ερμηνεύοντας τις διαταραχές συμπερι-
φοράς των παιδιών στο οικογενειακό και σχολικό 
περιβάλλον», Βάλα Μήλια, Παιδοψυχίατρος.

19:45 «Γνωριμία με το άγχος: τρόποι αναγνώ-
ρισης του και αποτελεσματικής αντιμετώπισης στα 
παιδιά και τους εφήβους», Ιωάννης Σύρος, Ψυχία-
τρος Παιδιών και Εφήβων.

20:15 Ερωτήσεις – Συζήτηση
21:00 Κλείσιμο

Κυριακή 27 Ιανουαρίου
10:30 Προσέλευση
10:45 Βιωματική ομάδα για γονείς με θέμα: «Συ-

νεργασία με το παιδί στην καθημερινότητά του», Ιω-
άννα Καλλία, Ψυχολόγος - Δέσποινα Παπαϊωάννου, 
Εικαστική Ψυχοθεραπεύτρια.

12:45 Συμπεράσματα
13:30 Κλείσιμο

Αλλαγή στο ΔΣ του εμπορικού συλλόγου
Έπειτα από την παραίτηση του μέλους του διοικητικού συμβουλίου του εμπορικού συλλόγου Πάρου – 

Αντιπάρου, κ. Ν. Ραγκούση – Λαουτάρη, το ΔΣ του συντεχνιακού φορέα συνεδρίασε στις 14 Ιανουαρίου.
Κατά τη συνεδρίαση του εμπορικού συλλόγου, αποφασίστηκε όπως τη θέση του κ. Ν. Ραγκούση, στο ΔΣ 

καταλάβει το αναπληρωματικό μέλος, κ. Αντώνης Μπαρμπαρής.
Ο κ. Μπαρμπαρής, θα αναλάβει τη θέση του ειδικού γραμματέα του συλλόγου, ενώ ο κ. Ηλίας Κρητικός, 

τη θέση του γραμματέα, που κατείχε ο κ. Ν. Ραγκούσης.

Στην τελική ευθεία 
οι μύλοι της Παροικιάς

Ολοκληρώνονται εντός των προσεχών ημερών οι δύο μύλοι στην περιοχή 
της Αγίας Άννας, δίπλα από το Δημαρχείο Πάρου.

 Οι μύλοι - που σημειώνουμε είναι λειτουργικοί - κυριολεκτικά ομορφαίνουν 
το νησί μας και μπορούν μελλοντικά να αποτελέσουν έναν από τους πλέον επι-
σκέψιμους χώρους στην Πάρο.

Για τη χρήση τους δεν έχει γίνει τίποτα ακόμα γνωστό, παρά τα όσα έχουν ακουστεί κατά καιρούς. Πά-
ντως, η αποκατάσταση και η αναπαλαίωση τους πρέπει να αποτελέσει μία τουριστική ευκαιρία για το νησί 
μας. Δίχως να γνωρίζουμε πόσοι άλλοι παλαιοί μύλοι είναι λειτουργικοί στη χώρα, πρέπει με κάθε τρόπο 
οι δύο μύλοι της Παροικιάς, να αποτελέσουν χώρο έλξης για εκατοντάδες επισκέπτες (μαθητές σχολείων, 
λαογράφους, καλλιτέχνες κλπ).

Το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση και Αναπαλαίωση Ανεμόμυλων Αγίας Άννας και Δημαρχείου Πάρου», 
είναι κόστους 340.000 ευρώ και η παράδοσή τους αναμένεται εντός των ημερών. Το έργο υλοποιείται από 
το Δήμο Πάρου, με χρηματοδότηση μέσω του ΕΣΠΑ

Στη βουλή ο Συνεταιρισμός
Το θέμα του Αγροτικού Συνεταιρισμού, που ανέδειξε η εφημερίδα μας, προ δύο εβδο-

μάδων, έφθασε και στο Ελληνικό Κοινοβούλιο.
Συγκεκριμένα, οι βουλευτές του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου και Νίκος Μωραΐτης, κα-

τέθεσαν αναφορά στους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Οι δύο βουλευτές του ΚΚΕ στην αναφορά τους κατέθεσαν το υπόμνημα του Αγροτικού Συνεταιρισμού 

Πάρου, στο οποίο καταγγέλλεται ότι υπάρχει κίνδυνος να διακοπεί η λειτουργία του, εξαιτίας του ότι δεν 
έχει ακόμη υλοποιηθεί η συμφωνία της διοίκησης της πρώην Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Πάρου, 
με την Αγροτική Τράπεζα.
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2ο Πρωτάθλημα Παριανών Ακαδημιών
Στις 9 Φεβρουαρίου, ορίστηκε να ξεκινήσει φέτος το 2ο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου 

Παριανών Ακαδημιών, που κατά την περσινή χρονιά έκλεψε την παράσταση, αφού τους 
αγώνες του, τους παρακολούθησαν πολλοί θεατές.

Στο Πρωτάθλημα Ακαδημιών – που θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της ΚΔΕΠΑΠ 
– θα λάβουν μέρος με τα εξής τμήματα οι παρακάτω ομάδες:

ΑΟΠ: Κ7 (όπου Κ ηλικιακή κατηγορία), Κ9, Κ11, Κ13.
Αστέρας Μαρμάρων: Κ7, Κ9, Κ13.
Νηρέας: Κ7, Κ9, Κ11, Κ13.
Μαρπησσαϊκός: Κ7, Κ9, Κ11, Κ13.
Παναθηναϊκός Πάρου: Κ9, Κ11.
Αλυκή: Κ7, Κ9, Κ11, Κ13.
Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στα γήπεδα Παροικιάς, Νάουσας, Μάρπησσας, 

«Πάνθεον», Αλυκής και Μαρμάρων. Συνολικά στους αγώνες αναμένεται να αγωνιστούν 
περίπου 250 παιδιά από 7 έως 11 ετών.

Το «πνεύμα» των αγώνων
Σύμφωνα με την προκήρυξη του πρωταθλήματος «στόχος είναι η άρτια διοργάνωση, 

η διαπαιδαγώγηση παιδιών και γονέων στο πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθε» καθώς και η 
ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ ακαδημιών και παιδιών».

Γι’ αυτό το λόγο συστάθηκε επιτροπή διεξαγωγής Πρωταθλήματος που αποτελείται 
από δύο μέλη της Αθλητικής Επιτροπής της ΚΔΕΠΑΠ και έναν εκπρόσωπο από κάθε 
ακαδημία (τακτικό ή αναπληρωματικό του). Η επιτροπή θα συνεδριάζει όποτε αυτό 
κρίνεται απαραίτητο, αλλά το λιγότερο κάθε 15θήμερο σε χώρο που θα ορίζει η ίδια. 
Αντικείμενο της επιτροπής είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με την ομαλή διεξαγωγή του 
πρωταθλήματος και κυρίως τη διασφάλιση και διαφύλαξη των συμφωνηθέντων όρων 
διεξαγωγής του, καθώς και η επίλυση των ενστάσεων και των πάσης φύσεως αθλητι-
κών διαφορών.

Γήπεδα – Ηλικίες - Κανόνες
Το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί με συμμετοχή παιδιών τεσσάρων ηλικιακών κατηγοριών 

σε γήπεδα με διαστάσεις ανάλογες της κάθε κατηγορίας και με αριθμό συμμετεχόντων 
παικτών (αγοριών – κοριτσιών) όπως έχει συμφωνηθεί από όλες τις συμμετέχουσες 
ακαδημίες.

Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΜΠΑΜΠΙΝΙ: Γεννηθέντες 2006-2007. Γήπεδα διαστάσεων 
45mΧ25m. Αριθμός συμμετεχόντων ποδοσφαιριστών 6 ανά ομάδα με απεριόριστο 
αριθμό αλλαγών. Διάρκεια αγώνα δύο ημίχρονα των 20 λεπτών.

Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΠΡΟΤΖΟΥΝΙΟΡ: Γεννηθέντες 2004-2005. Γήπεδα διαστάσεων 
45mX25m με 6 ποδοσφαιριστές ανά ομάδα και απεριόριστες αλλαγές. Διάρκεια αγώνα 
δύο ημίχρονα των 25 λεπτών.

Γ΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΤΖΟΥΝΙΟΡ: Γεννηθέντες 2002 – 2003. Γήπεδα διαστάσεων 
45mX25m με 6 ποδοσφαιριστές ανά ομάδα και απεριόριστο αριθμό αλλαγών. Διάρκεια 
αγώνα 2 ημίχρονα των 25 λεπτών.

Δ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ – ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΟ: Γεννηθέντες 2000 – 2001. Γήπεδα διαστάσεων 
45mX60m με 9 ποδοσφαιριστές ανά ομάδα και απεριόριστο αριθμό αλλαγών. Διάρκεια 
αγώνα δύο ημίχρονα των 30 λεπτών.

Σημειώνουμε ακόμα, ότι κάθε ομάδα δύναται να χρησιμοποιήσει έως τρείς ποδοσφαι-
ριστές μικρότερης ηλικίας ανά κατηγορία με τη διαφορά ότι αυτοί θα είναι δηλωμένοι 
στην κατάσταση ποδοσφαιριστών που θα κατατεθεί στην επιτροπή διεξαγωγής του 

πρωταθλήματος. Ακόμα, σε κάθε κατηγορία μπορούν να συμμετέχουν έως τρία κορί-
τσια κατά ένα χρόνο μεγαλύτερα από την συγκεκριμένη κατηγορία. 

Επίσης, η ευθύνη για τον προληπτικό ιατρικό έλεγχο του κάθε συμμετέχοντα ποδο-
σφαιριστή, βαρύνει τον ίδιο τον σύλλογο στον οποίο ανήκει και αποδεικνύεται με ιατρική 
βεβαίωση ή κατάσταση υγείας συμμετεχόντων ποδοσφαιριστών η οποία θα βρίσκεται 
στη διάθεση της επιτροπής διεξαγωγής των αγώνων. Για κάθε αντικανονική συμμετοχή 
ποδοσφαιριστή ή πλαστοπροσωπία από τα προκαθορισμένα, το σωματείο θα μηδενίζε-
ται. Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο γύρους. Για κάθε αποτέλεσμα οι διαγωνιζόμε-
νες ομάδες βαθμολογούνται με το σύστημα 3 – 1 – 0 (νίκη – ισοπαλία - ήττα).

Σημειώνουμε, ότι οι ομάδες υποχρεούνται να βρίσκονται στο ορισθέν γήπεδο τέλεσης 
του αγώνα 30 λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης του αγώνα παρουσία του 
γενικού αρχηγού της ομάδας, ο οποίος πρέπει να παραδίδει στην γραμματεία τις κάρτες 
αθλητών μαζί με την κατάσταση συμμετεχόντων ποδοσφαιριστών. Διαιτητές των αγώ-
νων θα ορίζονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής Πρωταθλήματος. Για την έναρξη του 
αγώνα είναι υποχρεωτική η παρουσία γιατρού με ευθύνη της γηπεδούχου ομάδας. Σε 
διαφορετική περίπτωση η γηπεδούχος ομάδα μηδενίζεται. Ως ιατροί αγώνων μπορούν 
να συμμετέχουν και οι διασώστες του ΕΚΑΒ. 

Ο πρωταθλητής – Τα έπαθλα
Πρωταθλητής ανά κατηγόρια αναδεικνύεται ο πρώτος της βαθμολογίας και σε περί-

πτωση ισοβαθμίας ο έχων το καλύτερο αποτέλεσμα στα μεταξύ τους παιχνίδια. Σε πε-
ρίπτωση που ούτε τότε προκύπτει πρώτος, θα διεξάγεται αγώνας μπαράζ. Το ίδιο ισχύει 
και για την ανάδειξη του δεύτερου και τρίτου νικητή.  

Στην πρώτη ομάδα κάθε κατηγορίας θα δοθούν κύπελλο και χρυσά μετάλλια, στη 
δεύτερη ομάδα θα δοθούν ασημένια μετάλλια και στην τρίτη ομάδα θα δοθούν χάλκινα 
μετάλλια. Σε όλους τους συμμετέχοντες αθλητές ανεξάρτητα βαθμολογικής κατάταξης 
θα δοθεί αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής τους στο πρωτάθλημα.

Η πρώτη αγωνιστική (9/1/13)
Πρωτάθλημα Μπαμπίνι
Αλυκή – Νηρέας
Μαρπησσαϊκός – Αστέρας Μαρμάρων
Ρεπό: ΑΟΠ

Πρωτάθλημα Προ-τζούνιορ
ΑΟΠ – Αλυκή
Παναθηναϊκός Πάρου – Αστέρας Μαρμάρων
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας

Πρωτάθλημα Τζούνιορ
ΑΟΠ – Παναθηναϊκός Πάρου
Αλυκή – Νηρέας
Ρεπό: Μαρπησσαϊκός

Πρωτάθλημα Προ-παίδων
ΑΟΠ – Αλυκή
Μαρπησσαϊκός – Νηρέας
Ρεπό: Αστέρας Μαρμάρων
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Κόβουν πίτα
- Ο πολιτιστικός σύλλογος 

Άσπρου Χωριού, «Ατλαντίς», 
θα κόψει την παραδοσιακή βασι-
λόπιτα την Κυριακή 27 Ιανουαρίου, 
στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 
του συλλόγου, που βρίσκεται στον 
ισόγειο χώρο του Ιερού Ναού Ζ. 
Πηγής. Στη συνέχεια ο πολιτιστικός σύλλογος θα παρουσιάσει τον απολογισμό δράσης 
του για το 2012, ενώ θα ακολουθήσουν τα παραδοσιακά κάλαντα με τη συνοδεία τσα-
μπούνας, από ομάδα παιδιών του χωριού

- Την Κυριακή 27 Ιανουαρίου, στις 7 το απόγευμα, τα παιδιά και οι κατηχητές του Νε-
ανικού Κέντρου της Ζωοδόχου Πηγής Παροικιάς, θα κόψουν την πρωτοχρονιάτι-
κη πίτα στην αίθουσά τους. Στη συνέχεια, τα παιδιά, θα παρουσιάσουν ένα πρόγραμμα 
σχετικό με τις γιορτινές μέρες. Την πίτα θα ευλογήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης 
Παροναξίας, κ. Καλλίνικος.

- Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο Πάριος», το Σάββατο 26 Ια-
νουαρίου, στις 6 το απόγευμα, θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα «Δεξαμενή» του Προδρόμου. Κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης θα μοιραστούν δωράκια στα παιδιά, ενώ θα υπάρχει και καλλιτεχνικό πρό-
γραμμα.

- Ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας, θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα του την Τε-
τάρτη 13 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στην 
αίθουσά του στη Νάουσα. Ακόμα, στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική 
συνέλευση των μελών του, με τον απολογισμό δραστηριοτήτων και τον οικονομικό 
απολογισμό, καθώς και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου διοικητικού συμβουλίου 
για τη διετία 2013-2014.

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.

CONTINUING... 

JANUARY 2013
Food distribution to those in need by the Paros Women’s Association Ariis 
every Mon 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 

21-26 Jan, 8.30pm (weekend 6.30 & 9.45pm) Movie “The Hobbit: 
an Unexpected Journey” English version with Greek subtitles at Mikro 
Cine Rex, Paroikia. Info: 22840-21676, http://www.facebook.com/cine.
rexparikiaparos

25 Jan, 8.45pm, Movie “Albert Nobbs” at the Archilochos Hall, Paroikia 
& cutting of the New Year vassilopita. Info: Giorgos 694-484-5372, http://
www.facebook.com/groups/321073924574181/
http://www.youtube.com/watch?v=lGpV_14HTR4

26 Jan, 6pm, “The bicycle in our life” event & pita cutting of the Paros 
Bicycle Club at the Ag.Athanasios hall in Kostos.
http://www.facebook.com/poparou

26 Jan, 6pm, Cutting of the New Year Pita of the Scopas o Parios 
Association of Prodromos at the “Dexameni”, Prodromos with live music. 

http://skopasoparios.blogspot.gr/#!/2013/01/2013_19.html

26-27 Jan, Women’s Kundalini Yoga Weekend at Tao’s Center, Ambelas. 
Info: 22840-28882, www.taos-greece.com
http://www.facebook.com/events/375861592503176/

27 Jan, 6.30pm, Cutting of the New Year vassilopita of the Paroikia 
Municipal Community and the Paros Women’s Association Ariis with live 
music at the Paros Rock, Potami, Paroikia.  Info: 694-258-2321, 694-
732-5919 & 693-667-0556, http://www.facebook.com/groups/syllogos.
gynaikon.parou.ariis 

27 Jan, 7.30pm, Movie “Albert Nobbs” at the Nireas Hall, Naoussa. Info: 
Tassos 22840-53550, http://www.facebook.com/pages/Κινηματογραφική-
λέσχη-ΑΜΕΣ-Νηρέας/242656309125609

30 Jan, 6pm, Knitting course with Irene Meijer at the Secondhand Shop, 
Paroikia. Info:  Irene 695-805-3937. 

FEBRUARY 2013

2 Feb, Ypapandi, 40 days since the birth of Christ. Local holiday in Naoussa 
- schools and shops closed.

NEW PAROS AIRPORT

Construction is underway 
for the new airport at 
Kambos - the largest 
infrastructure project ever 
undertaken on Paros.  
See  the discussion on 
our Facebook group at 
w w w . f a c e b o o k . c o m /
groups/paroslife as to 
why the airport is a good 
development  for the island.  
With a runway of 1400m, it 
will NOT accommodate 
large international jets 
which require a runway 
of 2000m, but will 

mean that the current Olympic Air flights will be able to fly with full capacity 
because the new runway WILL be long enough for them to do so safely.

Photographs by Eniaia Kinisi Politon Enotita gia to Mellon (Citizens United 
Movement for the Future).
Additional photographs at: http://eniaia-enotita.blogspot.gr/2013/01/blog-
post_22.html

Κλειστή, λόγω απογραφής
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη Πάρου, θα παραμείνει κλειστή από τη Δευ-

τέρα 4 Φεβρουαρίου, έως και Σάββατο 2 Μαρτίου, για την καθιερω-
μένη απογραφή.

Γι’ αυτό το λόγο οι υπεύθυνοι της βιβλιοθήκης καλούν τους φίλους 
τους που έχουν δανειστεί βιβλία να τα επιστρέψουν ως το Σάββατο 
2 Φεβρουαρίου 2013, για την καθιερωμένη πενταετή απογραφή του 
υλικού.



Φίλε επαγγελµατία,
στην καθηµερινή ζωή το δούναι+λαβείν είναι ΚΑΝΟΝΑΣ
για την επικοινωνία και την προβολή σου.

Εσύ θα είσαι η εξαίρεση;
Mπες τώρα κι εσύ στη νέα έκδοση 2013-2014!
ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ!!!η 
επ

ικ
οι

νω
νί

α 
σα

ς
εκτύπωση

internet

διαφήµιση

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)

τ: 22840 28025 & 53555

e: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr
graphic & web design

www.dounai-lavein.gr


