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ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΠΑΡΟΙΚΙΑ: Τυπογραφείο Λαουτάρης, Ραγκούση Νάντια-Smile, Καραγιώργος Αθα-
νάσιος (περιφερειακός), Μπιζά Ελένη (Αναγέννηση), Ρούσσος Νικόλαος (Internews), 
Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης (περιφερειακός), Σ/Μ Σιρόκο, Αρτοποιείο Αλιπράντη, Αρτόπολις, 
Πρατήριο άρτου Αλιπράντη, Γενική Ταχυδρομική, ACS, View cafe, Καφέ ∆ωδώνη, Καφέ 
Λάζος (εφορία), βιβλιοπωλείο Πολύχρωμο, Περίπτερο ΟΤΕ, Πρακτορείο ΠΡΟΠΟ Αρσένης 
Σαρρής, Καπούτσος (πλ. Ταξιαρχών), Bioshop - Αλιπράντης Απ, La Palma (Βίντζι), Mini 
Market Ζωοδ. Πηγή - Bidika Vangjel.
ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ: Φούρνος Ραγκούση
ΝΑΟΥΣΑ: Σαραντινού Μαργαρίτα, Αριανούτσου Ιωάννα «Σαΐτα», Σ/Μ Σπυριδούλα, 
Αρτοποιείο Μαργαρίτη, Αρτοποιείο Μπατίστα, Αρτοποιείο Τσουνάκη, Smart computers 
Σκιαδάς, Μπαρμπαρίγου Ευαγγελία χρωματοπωλείο, Erkyna Travel, κατάστημα Γερμα-
νός, Σ/Μ Γαληνός Λαουτάρης
ΥΣΤΕΡΝΙ: Ξυλόφουρνος ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ: Αρτοποιείο η Παράδοση, Σ/Μ Ανδρέας 
Καβάλης ΜΑΡΜΑΡΑ: Φούρνος Χ. Ζουμή
ΜΑΡΠΗΣΣΑ: βιβλιοπωλείο Καλημέρα, Ζαχαροπλαστείο Νικήτας, Σ/Μ Μαρινόπουλος, 
ΑΒ SHOP&GO ΛΟΓΑΡΑΣ: Σ/Μ Μελανίτης ΔΡΥΟΣ: Σ/Μ Ανουσάκης
ΑΛΥΚΗ: Πρατήριο ΕΛΙΝ, Σ/Μ Παρούσης, Νικολέτα Χανιώτη, Τσαντουλή Μ., Παραδοσια-
κός Φούρνος της Αγκαιριάς ΣΩΤΗΡΕΣ: Κλεφτογιάννη Μαρία
(Σ/Μ Κολιόπουλος) ΚΩΣΤΟΣ: Καφενεία Α.Μπάλιου, Τ.Ρούσσου 
ΛΕΥΚΕΣ: Πλατεία Ηρώων ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ: Σ/Μ Proton, Γρηγόρης Μαριάνος
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Τι να λέμε τώρα; Προσπαθώ να καταλάβω την 
ανακοίνωση του εμπορικού συλλόγου για τη 
συνάντηση με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, 
κ. Στ. Γαβαλά. Διαβάζοντας την ανακοίνωση δύο 
σκέψεις μπορώ να κάνω. Ή υπάρχει κυβίστηση στο 
θέμα ή θέλουν οι του εμπορικού συλλόγου πολύ 
έξυπνα να εκθέσουν τον πρόεδρο του Ταμείου. 
Τρίτη υπόθεση δεν μπορώ να κάνω.

Δ.Μ.Μ.

Πάντως, εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ Πάρου είναι καταπλη-
κτικοί. Τώρα, που το κόμμα έγινε ενιαίο, στο νησί 
μας ανακάλυψαν τις συνιστώσες. Έτσι, ένας τρα-
βάει το σχοινί από την μία άκρη και ο άλλος από 
την άλλη. Το ωραίο είναι ότι πολλοί εκεί μέσα πι-
στεύουν ότι εκπροσωπούν και το σύνολο των 
ψηφοφόρων της Πάρου, των εκλογών του 2012. 
Καλά κρασιά παιδιά. Το κόμμα σας πήγε καλά όταν 
κανείς στην Πάρο δεν ήξερε για Γραμματείες και 
Επιτροπές που έχετε συστήσει.

Δ.Μ.Μ.

Θα άνοιγα συζήτηση για την ΚΕΠ Πάρου, αλλά 
δεν θέλω να απογοητεύσω κάτι φίλους μου… 
Απλά να τους πω ότι ο σημερινός ΣΥΡΙΖΑ Πάρου, 
φαντάζει πάρα πολύ καλύτερος προς τα έξω απ’ 
ότι η ΚΕΠ.

Δ.Μ.Μ.

Α, μην το ξεχάσω. Ο πρόεδρος της τοπικής ΝΔ, 
κ. Κ. Ροδίτης, βγήκε περιχαρής το περασμένο 
Σάββατο το βράδυ, στον «ΗΧΩ FΜ» και είπε ότι 
δεν έχει καμία σημασία πόσα άτομα ήταν στη 
συγκέντρωση που έκαναν με τον κ. Βρούτση. 
Μάλιστα... Υποστήριξε πάντως, ότι δεν ήταν 80-
90 άτομα που γράψαμε εμείς στην εφημερίδα 
μας την προηγούμενη Παρασκευή, αλλά 130-
140 άτομα. Εντάξει… Μόνο που οι καρέκλες που 
ήταν στην αίθουσα ήταν όλες – όλες 120… Και 
επειδή δημοσιεύσαμε φωτογραφίες, ήμασταν στην 
εκδήλωση και μετρήσαμε τα άδεια καθίσματα, δεν 
βγαίνει το νούμερο με τίποτα! Εκτός, αν μετρήσατε 
και τους αστυνομικούς που ήταν έξω στο κρύο. 
Τότε, πάμε πάσο. Τες πα, για να μη λέτε ότι είμαστε 
κακεντρεχείς μαζί σας, σας προσθέτουμε και εύ-
σημα. Σας αναγνωρίζουμε λοιπόν το γεγονός ότι 
είσαστε η μοναδική πολιτική οργάνωση στην Πάρο, 
που κόψατε πίτα και κάνατε ανοιχτή εκδήλωση. 
Αυτό, δεν το τόλμησε κανείς άλλος.

Δ.Μ.Μ.

Πολιτική οργάνωση στην Πάρο και τι θυμήθηκα 

λέτε; Την τοπική ΠΑΣΟΚ Πάρου. Που να είναι 
εκείνο το παιδί που θα έκανε την επανάσταση στα 
πολιτικά πράγματα του τόπου. Αχ βρε Γιωργάκη, 
σε χάσαμε. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά έκανες και 
καλή παρέα με τους μεζέδες και τις σούμες. Όλα 
και όλα. Σ’ αυτά ήσουν πρώτος.

 Δ.Μ.Μ.

Η Γρηγορία που λέτε είναι πολύ μπροστά. Δεν 
κάνει απλές συγκεντρώσεις οπουδήποτε. Έκανε 
που λέτε σύναξη των δημοτικών της συμβούλων 
σε καφετέρια της Παροικιάς! Καλά, αυτά και αν 
είναι προχωρημένα πράγματα. Να αποφασίζεις 
για τα μετέπειτα πολιτικά σου βήματα και δίπλα ο 
άλλος να παραγγέλλει χεβυμεταλικό φραπόγαλο 
με 15 κουτάλια ζάχαρη και να προσπαθεί να πείσει 
δίπλα του την πιτσιρίκα για να την πάει σπίτι του και 
να της δείξει τα νέα του cd...

Δ.Μ.Μ.

Πρέπει να ρωτήσουμε το δημοτικό σύμβουλο, 
κ. Γ. Μπαφίτη, πως τα καταφέρνει κάθε βδομάδα 
και είναι στο πυρ διαφόρων φορέων και πολιτικών 
οργανώσεων. Όχι τίποτα άλλο, αλλά μην βαυκαλι-
ζόμαστε μερικοί – μερικοί ότι ξέρουμε την επικοι-
νωνία καλύτερα...

Δ.Μ.Μ.

Άντε να σας πάω και στα καλύτερα τώρα. 
Θυμόσαστε το «φεστιβάλ» με τους γλύπτες πριν 
δυο καλοκαίρια στο Μαράθι και τα δημιουργήματά 
τους που θα κοσμούσαν τις πλατείες της Πάρου. 
(Μην ξαναφήσω το χέρι μου να γράψω πόσο μας 
είχε κοστίσει εκείνο το πανηγύρι, για να μην γίνω 
πάλι κακός). Λοιπόν, τα φοβερά εκείνα γλυπτά 
-που θα κοσμούσαν τις πλατείες- παραμένουν 
στο Μαράθι και καθημερινά τα περιδιαβαίνουν ένα 
κοπάδι πρόβατα. Μα πόσο προχωρημένοι είμαστε 
στην Πάρο. Μόνο εμείς έχουμε πρόβατα που 
βόσκουν ανάμεσα σε σύγχρονη γλυπτική τέχνη.

Δ.Μ.Μ.

Μελέτη- 
Ενημέρωση- 
δράση-σωτηρία!

Αυτές είναι οι λέξεις κλειδιά που καθορίζουν το 
περιεχόμενο των συναντήσεων της Δημοτικής Αρ-
χής με το κλιμάκιο της WWF κατά την πρόσφατη 
επίσκεψη τους στο νησί.

Επιτέλους, κάτι αρχίζει να κινείται για την προστα-
σία των υγροτόπων και θα πρέπει να σηματοδοτή-
σει γενικότερα το τέλος της καταστροφής του φυσι-
κού μας πλούτου. Αυτού του πλούτου που έχουμε 
βαλθεί συστηματικά να αφανίσουμε με κάθε τρόπο 
στο όνομα της αξιοποίησης κάθε πιθαμής γης, μπα-
ζώνοντας ρέματα και υγροτόπους, μολύνοντας τη 
θάλασσα, χτίζοντας άναρχα, αφανίζοντας την τοπική 
βλάστηση με τη φωτιά…

Ας ξεκινήσουμε εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία 
της μελέτης  προστασίας των υγροτόπων μας, συμ-
βάλλοντας με τη σωστή ενημέρωση, τη δράση για 
την ευαισθητοποίηση όλων των κατοίκων και συμ-
μετέχοντας εθελοντικά σε ανάλογες δράσεις. 

Τώρα να μπει με έργα τέλος στην υποβάθμιση του 
περιβάλλοντος, προστατεύοντας την φυσική κλη-
ρονομιά, τον φυσικό μας πλούτο, την «προίκα» των 
παιδιών μας.

Ο Δήμος θα πρέπει να γίνει φωτοδότης και όχι 
απλά αρωγός, να οργανώνει, να προστατεύει και 
να είναι έτοιμος για δράση σε κάθε «αντίδραση» με 
όποια απώλεια…

Λαουτάρης 

Η θέση μας
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Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)

τ: 22840 28025 & 53555

e: nadia@smileweb.gr & elli@smileweb.gr

w: smileweb.gr | fb: www.facebook.com/smileweb.grgraphic & web design

www.dounai-lavein.gr

Κάνε “κλικ” στο dounai-lavein.gr

και δες τις προσφορές

των επαγγελµατιών

της αγοράς µας!

www.facebook.com/dounailaveinparos

ΤΩΡΑ!
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Ορεινή ποδηλασία
Την περασμένη Κυριακή 24/2 πραγματοποιήθηκε ο 

1ος αγώνας ορεινής ποδηλασίας Κώστου, με τη συμμε-
τοχή 60 ποδηλατών από την Πάρο και τη Νάξο. Ο αγώ-
νας διεξήχθη σε 2 διαδρομές των 7 και 14 χιλιομέτρων.

Οι νικητές κατά διαδρομή και κατηγορία ήταν: 
7 χλμ. 
Νεανίδων
1. Μπαρμπαρή Στέλ-

λα του Εμμανουήλ                                    
2. Καλακώνα Βασι-

λική του Νικολάου                                     
3. Καλακώνα Μαρία 

του Νικολάου
Νέων:   
1. Δαφερέρας Γεώργιος του Εμμανουήλ                                      
2. Σιφναίος Κων/νος του Αντωνίου                                     
3. Σκανδάλης Εμμανουήλ του Γεωργίου
Γυναικών
1. Βελέντζα Ευαγγελία του Μάρκου                                     
2. Κάγκανη Αικατερίνη του Γεωργίου                                     
3. Χαμηλοθώρη Ιωάννα του Σπυρίδωνα
Ανδρών
1. Σκλαβούνος Ραφαήλ του Ευστρατίου                                     
2. Χατζηλάρκος Λάμπρος του Γρηγορίου                                     
3. Βλασσόπουλος Δημήτρης του Εμμανουήλ
14 χλμ. 
Γυναικών
1. Παντελαίου Βαρβάρα του Κων/νου                                    
2. Τσιγώνια Μαρία του Ηλία
Ανδρών
1. Μανιός Μιχαήλ του Βασιλείου                                    
2.Κεφάλας Παναγιώτης του Αυγουστίνου                                    
3. Ανουσάκης Ιωάννης του Νικήτα
Τέλος, σε ανακοίνωσή της η ΚΔΕΠΑΠ σημειώνει: «Θα 

θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία, τους συν-
διοργανωτές μας τον Ποδηλατικό Όμιλο Πάρου (Π.Ο.Π.) 
και τον ΜΕΑΣ ΚΩΣΤΟΥ, καθώς και τους γιατρούς του Κ.Υ. 
Πάρου κ. Σαάντα Χατζηαλή και κ. Παναρίτη Βασίλειο, για 
την ιατρική κάλυψη που πρόσφεραν, την Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης - Παράρτημα Κυκλάδων, για τη σημαντική της 
συμβολή στην ασφαλή έκβαση του αγώνα, τον κ. Βασίλη 
Γιατρά, για την επιμέλεια της αφίσας και των flyers των 
διαδρομών καθώς και τον πατέρα Νικόλαο Ανουσάκη, για 
την παραχώρηση της μικροφωνικής. Τέλος, ευχαριστού-
με κάθε ανώνυμο εθελοντή που συμμετείχε στην επιτυχή 
διοργάνωση της εκδήλωσης».

Άγρα πελατών
Το Λιμεναρχείο Πάρου, για το θέμα της άγρας πελατών στο λιμάνι Παροικιάς, κάνει 

τις παρακάτω διαπιστώσεις – επισημάνσεις:

«1. (α) Ο χώρος που – εδώ και χρόνια – έχει καθορισθεί, για την υποδοχή αποβιβα-
ζόμενων επιβατών, κρίνεται – αναμφισβήτητα – ανεπαρκής, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την 
ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση που παρουσιάζει το λιμάνι κατά την τουριστική περίοδο (με 
τη διακίνηση χιλιάδων ταξιδιωτών και εκατοντάδων οχημάτων καθημερινώς), καθώς 
και το μεγάλο αριθμό των ιδιοκτητών και υπαλλήλων ξενοδοχειακών μονάδων και ενοι-
κιαζομένων δωματίων, που προσέρχονται στο συγκεκριμένο σημείο.

(β) Η υφιστάμενη κατάσταση, σε συνδυασμό με την εν γένει διαρρύθμιση του λιμανιού 
και τα ειδικότερα χαρακτηριστικά του, αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πρόκλησης σο-
βαρού ατυχήματος (π.χ. παράσυρση παιδιού ή ηλικιωμένου ή ΑΜΕΑΙ από διερχόμενο 
φορτηγό όχημα, λεωφορείο κ.λπ).

(γ) Συνεκτιμωμένων διαφόρων αναφερόμενων δυσκολιών και προβλημάτων (π.χ. 
υποστελέχωση Υπηρεσιών), το Λιμεναρχείο Πάρου – κατά γενική ομολογία – τελικώς 
είναι η μόνη τοπική Αρχή, που με τρόπο συστηματικό αναλαμβάνει – στο μέτρο του 
εφικτού – ενέργειες καταπολέμησης του φαινομένου, επωμιζόμενη συχνά ευθύνες, οι 
οποίες ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις και να μην άπτονται της κατά νόμο απολύ-
τως τυπικής αρμοδιότητός της.

(δ) Τη θερινή περίοδο, γινόμαστε αποδέκτες δυσμενών σχολίων και παραπόνων, για 
την εικόνα που παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή πέριξ του λιμανιού, κατά τις ώρες κα-
ταπόπλου επιβατηγών πλοίων, κυρίως συνεπεία της συμπεριφοράς ιδιοκτητών τουρι-
στικών μονάδων, αλλά και υπαλλήλων τους.

(ε) Περαιτέρω, καταγράφονται περιστατικά έντονων προστριβών μεταξύ επαγγελμα-
τιών, με αποτέλεσμα να καθίσταται αναγκαία η παρέμβαση των στελεχών μας, για να 
επανέλθει η τάξη στο λιμάνι.

(στ) Σε άλλες περιπτώσεις, περιέρχονται σε γνώση μας διαμαρτυρίες για ιδιοκτήτες 
και υπαλλήλους ξενοδοχείων ή επιχειρήσεων ενοικίασης δωματίων ή εγκαταστάσεων 
CAMPING, οι οποίοι επικαλούνται αναμονή βεβαιωμένων κρατήσεων προκειμένου να 
λάβουν άδεια εισόδου στο λιμάνι, ωστόσο, στη συνέχεια, εκμεταλλευόμενοι το συνωστι-
σμό (και ίσως κάποια στιγμιαία αδυναμία επιτήρησής τους από την πλευρά των βαθμο-
φόρων του Λ/Χ Πάρου), προβαίνουν στη διενέργεια άγρας πελατών.

2. Τούτων δοθέντων – και πέραν των πάγιων μέτρων (προληπτικών και κατασταλτι-
κών), που θα εξακολουθήσουμε να λαμβάνουμε, για την ασφαλή και ομαλή λειτουργία 
του λιμένα Παροικιάς και τη βέλτιστη δυνατή εξυπηρέτηση των διακινούμενων επιβα-
τών και οχημάτων, συναφώς παρακαλούμε όπως ενημερώσετε άμεσα τα μέλη σας ότι 
στο εξής:

(α) Όσοι αναμένουν επιβάτες, για τους οποίους έχουν αποδεδειγμένα βεβαιωμένη 
κράτηση καταλύματος, θα επιτρέπεται να παραμένουν μόνο παραπλεύρως του στεγά-
στρου επιβατών (στη δυτική πλευρά – προς την Πύλη Β), σε ειδικά οριοθετημένο – για 
το σκοπό αυτό – ξεχωριστό χώρο (εντός κιγκλιδωμάτων).

(β) Στο χώρο που σήμερα χρησιμοποιείται από τα άτομα, τα οποία υποδέχονται ταξι-
διώτες, θα επιτρέπεται η παραμονή μόνο ιδιοκτητών επιχειρήσεων (και όχι υπαλλήλων 
τους), εξαιρουμένων τυχόν περιπτώσεων εξουσιοδότησης προς συγκεκριμένο εργαζό-
μενο, νομίμως απασχολούμενο στη μονάδα, φορολογικώς ενήμερο και βεβαίως νομί-
μως διαμένοντα στη χώρα (εάν πρόκειται για αλλοδαπό).

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πρόσθετη διευκρίνιση ή πληροφο-
ρία, προσβλέποντας στην κατανόηση και πολύτιμη συνεργασία σας, στο πλαίσιο της επί-
τευξης των κοινών μας στόχων, όσον αφορά στην ποιοτική αναβάθμιση του λιμένα Πα-
ροικιάς (και του νησιού μας γενικότερα), φέροντας σε γνώση σας ότι σε κάθε περίπτωση 
διαπίστωσης μη συμμόρφωσης, θα κινούμε – ως οφείλουμε – τη διαδικασία επιβολής 
των προβλεπόμενων κυρώσεων, εξετάζοντας και το ενδεχόμενο ποινικής αξιολόγησης 
της υπόθεσης, πάντοτε σε συνεννόηση με την οικεία Εισαγγελική Αρχή.

4. Οι Υπηρεσίες που κοινοποιείται το παρόν (πλην Εισαγγελίας και 6ης ΠΕΔΙΛΣ – 
ΕΛΑΚΤ), παρακαλούνται για την ενημέρωσή τους και τις – κατά την κρίση τους – δικές 
τους ενέργειες επί του θέματος».

Συνάντηση 
εμπόρων με Γαβαλά

Στις 14 Φεβρουαρίου, μέλη του εμπορικού συλλόγου 
Πάρου – Αντιπάρου, συναντήθηκαν με τον πρόεδρο του 
Λιμενικού Ταμείου, κ. Στ. Γαβαλά.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του εμπορικού συλλόγου, ο 
κ. Γαβαλάς είπε: «Τα τρία χρόνια των μελετών τελείωσαν 
και τώρα αρχίζει η ανάπτυξη και τα έργα».

Η συνάντηση έγινε προς ενημέρωση σε θέματα που 
άπτονται της λειτουργίας του Λιμενικού Ταμείου και ο 
κ. Γαβαλάς, έκανε καταρχήν δεκτή την πρόταση των 
εμπόρων για τη διοργάνωση πανκυκλαδικής εμπορι-
κής έκθεσης στο χώρο του νέου λιμανιού, τον Ιούνιο, 
καθώς και το αίτημα για τη πρόσληψη φύλακα για το 
παραεμπόριο, που θα γίνει για ένα δίμηνο με δαπάνη 
του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Για το ζήτημα της αί-
θουσας αναμονής και της διαμόρφωσης του χώρου, ο 
κ. Γαβαλάς, τους πληροφόρησε ότι φέτος θα γίνει προ-
σωρινή διαμόρφωση και θα τοποθετηθεί τουαλέτα και 
ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων.

Επίσης, ενημέρωσε ότι το έργο της τοποθέτησης των 
πλωτών εξεδρών ακυρώνεται, αλλά προχωρεί η μελέ-
τη για τα ειδικά ναύδετα πρόσδεσης κρουαζιερόπλοι-
ων, και για τους  προσκρουστήρες. Ακόμα, ο εμπορι-
κός σύλλογος πρότεινε να τοποθετηθούν και στο Βίντσι 
προσκρουστήρες και ένας ειδικός κάδος για την διευ-
κόλυνση φόρτωσης των αδρανών υλικών ελαχιστο-
ποιώντας τη ρύπανση στη θάλασσα. Ζητήθηκε ακόμη 
να λειτουργήσει χώρος παραλαβής ενοικιασμένων και 
ξενοδοχειακών αυτοκινήτων, εντός του λιμανιού. Οι 
έμποροι έθεσαν το ζήτημα της φύλαξης των λιμενικών 
χώρων και τουριστικών σκαφών και έμαθαν ότι φέτος, 
θα υπάρξουν έσοδα από την κατανάλωση του νερού και 
του ηλεκτρικού ρεύματος που παρέχεται στα σημεία 
αυτά.

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του εμπορικού συλλό-
γου «[…] έχοντας παρακολουθήσει από κοντά το τεχνικό 
πρόγραμμα και το προϋπολογισμό που ψηφίστηκε στο 
δημοτικό συμβούλιο στις 20/2/2013, βεβαιωθήκαμε ότι 
όλα αυτά έχουν πάρει το δρόμο τους. Τα έργα ρεκόρ για 
Πάρο - Αντίπαρο, του ποσού των 4.700.000 ευρώ, εφό-
σον απορροφηθούν, θα δώσουν ανάπτυξη και ζωντάνια 
στα νησιά μας. Μετά από όλα αυτά, είμαστε πεπεισμένοι, 
ότι τα δρομολογημένα έργα θα γίνουν έγκαιρα και δεν θα 
χαθούν οι  πόροι του ταμείου».

Νεονικοτινοειδή 
φάρμακα

Το θέμα που απασχολεί δεκάδες μελισσοτρόφους 
στην Πάρο, με την αντιμετώπιση των ολέθριων επιπτώ-
σεων της χρήσης εντομοκτόνων σκευασμάτων στη με-
λισσοκομία, έθεσαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ, κ.κ. 
Νίκος Συρμαλένιος και Βαγγέλης Αποστόλου

Σύμφωνα με τους δύο βουλευτές -με βάση πρόσφατα 
στοιχεία- στα Κυκλαδονήσια δραστηριοποιούνται 1.280 
μελισσοκόμοι με περίπου 49.500 σμήνη. Το ποσοστό 
θνησιμότητας των σμηνών στις Κυκλάδες ανέρχεται στο 
80% σύμφωνα με δηλώσεις  των ίδιων των εκπροσώ-
πων των μελισσοτρόφων στους αγροτικούς συνεταιρι-
σμούς. 

Έτσι, ο ΣΥΡΙΖΑ με ερώτησή του στη Βουλή ζητάει να 
δοθούν απαντήσεις από το υπουργείο αγροτικής ανά-
πτυξης, για τα προβλήματα που έχουν σχέση με τα νεο-
νικοτιδοειδή φάρμακα.

Πλακοστρώσεις
Ολοκληρώθηκε η συντήρηση του πλακόστρωτου 

τμήματος στη Πλατεία Βεντουρή, στα όρια του Παραδο-
σιακού Οικισμού της Παροικιάς. 

Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε μερική ανάπλαση 
του πλακόστρωτου τμήματος με σκοπό την αισθητική 
και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής.

Οι εργασίες κατασκευής έγιναν -χωρίς κανένα επι-
πλέον κόστος- από τους υπαλλήλους της τεχνικής υπη-
ρεσίας του Δήμου Πάρου, ενώ τα υλικά αγοράστηκαν 
από το Δήμο. Το κόστος των υλικών καλύφθηκε από το 
Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πάρου (ΣΑΤΑ).

Ακόμα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα υπεγράφη 
η σύμβαση ώστε να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής 
για την πλακόστρωση του δρόμου πλησίον της παιδικής 
χαράς στον Άγιο Νικόλαο της Αλυκής. Το έργο ανέλαβε 
ιδιώτης εργολάβος κατόπιν δημοσίου διαγωνισμού, με 
δύο μήνες περίοδο υλοποίησης. Η πλακόστρωση του 
δρόμου πλησίον της παιδικής χαράς στον Αγ. Νικόλαο 
Αλυκής, είναι αρχικού προϋπολογισμού ύψους 45.820 
ευρώ και χρηματοδοτείται μέσω του Τεχνικού Προ-
γράμματος (ΣΑΤΑ) του Δήμου Πάρου.
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Πρωτοβουλία 
εμπορικού 
συλλόγου

Την περασμένη Πέμπτη 21/2 ο εμπο-
ροεπαγγελματικός σύλλογος Πάρου – 
Αντιπάρου, πήρε την πρωτοβουλία και 
συζήτησε με άλλους φορείς στα γρα-
φεία του για τη δημιουργία ενός διασυλ-
λογικού οργάνου.

Σκοπός του διασυλλογικού οργάνου 
θα είναι ο συντονισμός, η υποστήριξη 
και η επίτευξη πολλαπλών κοινωνικών 
δράσεων, μέσω ενός κοινού ταμείου 
για την στήριξη κοινωφελών σκοπών 
με ύψιστη προτεραιότητα στην υγεία.

Γι’ αυτό το λόγο, ο εμπορικός σύλ-
λογος επαναλαμβάνει τη συζήτηση 
σήμερα 1/3 στα γραφεία του στις 6 το 
απόγευμα. Όπως τονίζει ο εμπορικός 
σύλλογος: «για τη συμμετοχή, στο δια-
συλλογικό όργανο, του ενδιαφερόμενου 
Συλλόγου, θα πρέπει στο καταστατικό ν’ 
αναφέρετε, ο κοινωφελής σκοπός, η αλ-
ληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη».

Μια δήλωση που άναψε φωτιά!
Μία δήλωση που έκανε ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου κ. Λ. Κοντός, σε 

εκδήλωση της τοπικής ΝΔ άναψε φωτιά στη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 
20 Φεβρουαρίου.

Συγκεκριμένα, ο δημοτικός σύμβουλος, της «Πάρος –ΑΞΙΑ», κ. Γ. Καρατζάς, είπε 
ότι ο κ. Κοντός μετέφερε στην εκδήλωση της ΝΔ τις ευχές όλων των δημοτικών συμ-
βούλων και αυτό δεν τον εκφράζει.

Στη συνέχεια ο δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ Πάρου, κ. Σ. Καστρουνής διαμαρ-
τυρήθηκε, καθώς όπως είπε, δεν κατανοεί τη δήλωση από τη στιγμή μάλιστα «που 
ήταν παρόν ο νεκροθάφτης των εργατικών κατακτήσεων» εννοώντας τον υπουργό ερ-
γασίας κ. Γ. Βρούτση. Ο κ. Κοντός απαντώντας υποστήριξε: «μετέφερα τις ανθρώπινες 
ευχές», για να του απαντήσει ο κ. Καρατζάς, «κάνατε κατάχρηση του τίτλου σας». Ο κ. 
Κοντός, τότε είπε: «θα εκδώσω γραπτή ανακοίνωση και θα γράφω πως δεν μετέφερα 
τις ευχές των κ.κ. Καρατζά και Καστρουνή», για να του απαντήσει ο κ. Καρατζάς: «Κά-
νατε καφενέ το δημοτικό συμβούλιο».

Τι δήλωσε:
Στην εκδήλωση της ΝΔ ο κ. Κοντός είχε πει επί λέξει:
«Ως πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου –θεσμικά- θα μεταφέρω τις θερμότερες 

ευχές όλων των δημοτικών συμβούλων απ’ όπου και αν προέρχονται, τις ευχές εις την 
κυβέρνηση της οποίας η παράταξή μας ηγείται -για να αποδώσει τα μέγιστα- σε μία 
ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Να μεταφέρω το μήνυμα ότι σήμερα στην τοπική μας κοι-
νωνία υπάρχει μία ιδιαίτερη συσπείρωση και ειδικότερα σε κάποια θέματα τα οποία μας 
κάνουν ακόμα να ερχόμαστε πιο κοντά όπως είναι αυτό το θέμα της υγείας. Και εκεί, δε 
συντρέχει κανένας λόγος, αγαπητέ μου φίλε Δαπίτη-Οννεδίτη (απαντώντας σε προη-
γούμενο ομιλητή) καπελώματος από κανέναν, γιατί τα μεγάλα προβλήματα αναδεικνύ-
ονται μέσα από τις τοπικές κοινωνίες και δεν έχουν κανένα χρώμα. Αυτά, τα λέω ως 
πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου».

Η Λαϊκή Συσπείρωση
Για το θέμα των δηλώσεων Κοντού, ακολούθησαν ανακοινώσεις.
Η Λαϊκή Συσπείρωση Πάρου, μεταξύ άλλων γράφει:
«[…] Με μεγάλη προσοχή ακούσαμε τα όσα είπε ο πρόεδρος του Δ.Σ. του Δήμου Πά-

ρου  Λ. Κοντός, παρουσία του Υπουργού Εργασίας Ι. Βρούτση στην εκδήλωση για την  
κοπή  της πίτας της Τοπικής Οργάνωσης της ΝΔ και έχουμε να επισημάνουμε τα παρα-
κάτω:

1. Τα καθήκοντα του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου με σαφήνεια περιγράφο-
νται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο και τον κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Από πουθενά δεν προκύπτει ότι ο πρόεδρος εκπροσωπεί τους δημοτικούς 
συμβούλους, παρά μόνο και αν μεταφέρει συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμ-
βουλίου και τέτοια για τον παραπάνω χαιρετισμό δεν υπήρξε ποτέ.

2. Σε καμιά περίπτωση ο δικός μας πολιτικός  πολιτισμός δεν μας υπαγορεύει να δί-
νουμε «… τις θερμότερες ευχές… εις την κυβέρνηση της οποίας η παράταξή μας ηγείται 
-για να αποδώσει τα μέγιστα…» και μάλιστα σε αυτούς που εχθρεύονται το λαό.

Αντίθετα εμείς μέσα και έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο παλεύουμε να ξεσκεπαστούν 
οι αυταπάτες ότι δήθεν αυτή η πολιτική οδηγεί στη σωτηρία του λαού μας. Αγωνιζόμαστε 
για να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις που θα εμποδίζουν όλο και περισσότερο αυτή 
την πολιτική μέχρι την οριστική ανατροπή της. Γιατί η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η 
αυτή η πολιτική της συγκυβέρνησης συντρίβει δικαιώματα και κατακτήσεις δεκαετιών, 
φτωχοποιεί και εξαθλιώνει καθημερινά εκατοντάδες λαϊκές οικογένειες, θέλει να με-
τατρέψει εργαζόμενους και αυτοαπασχολούμενους σε σύγχρονους σκλάβους. Την ίδια 
ώρα αφήνει ανέγγιχτους τους «μεγαλοκαρχαρίες» και φροντίζει όχι μόνο να μην έχουνε 
χασούρα, αλλά και πως από τα συντρίμμια του λαού αυτοί θα μεγαλώσουν τα κέρδη 
τους.

Είναι προφανώς δικαίωμα του κ. Κοντού να έχει τις πολιτικές του απόψεις, δεν είναι  
όμως δικαίωμα του να παραφράζει και μάλιστα βάναυσα τις απόψεις των παρατάξεων 
και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο μόνος δρόμος αποκατάστασης της αλή-
θειας είναι η δημόσια αναγνώριση του θεσμικού του ατοπήματος».

Επίσης, στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΕΠ Πάρου, για την παραπάνω υπόθεση γρά-
φτηκαν τα εξής:

«[…] Στο προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο στις 20/2 ζητήθηκε από τον κ Κο-
ντό να πάρει πίσω εγγράφως, την δήλωση του προς τον υπουργό, όπου έδινε τις 
θερμότερες ευχές εκ μέρους όλων των Δημοτικών Συμβούλων του νησιού, για-
τί αυτό μας βρίσκει κάθετα αντίθετους και εξηγούμε γιατί: Δεν ευχόμαστε σε κανέναν 
που οι πράξεις και οι αποφάσεις του, ζημιώνουν τον Ελληνική λαό, να συνεχίσει να 
το κάνει. Δεν διαφωνούμε απλά με την πολιτική λιτότητας που επιβάλει η τρικομματι-
κή κυβέρνηση και ο κ Βρούτσης προσωπικά, θεωρούμε ότι εξαθλιώνει τον Ελληνι-
κό λαό και καταστρέφει κατακτήσεις που χρειάστηκαν αιώνες και αίμα για να κερδη-
θούν. Σε αυτό μάλιστα ο κ. Βρούτσης μπορεί να χαρακτηριστεί και πρωτοπόρος αφού 
στην διάρκεια της θητείας τους ως υπουργός φρόντισε να αφήσει το προσωπικό του 
στίγμα στην αυταρχικοποίηση της κυβέρνησης και στην φτωχοποίηση της χώρας.  
Θεωρούμε τον κ Βρούτση και την υπόλοιπη κυβέρνηση υπεύθυνους για το όλο και 
αυξανόμενο ποσοστό των ανθρώπων που έχασαν τη δουλειά τους, που είδαν τον 
μισθό ή τη σύνταξη τους να περικόπτεται ενώ οι λογαριασμοί, τα χαράτσια και οι φό-
ροι συνεχώς αυξάνονται. Τους θεωρούμε υπεύθυνους για τις αυξανόμενες αυτο-
κτονίες στη χώρα, για την πείνα που πολλαπλασιάζεται και την ανασφάλεια που δη-
μιουργείται σε κάθε άνθρωπο που αναγκάζεται να ανεχτεί αυτήν την κατάσταση.  
Για να διασφαλίσει μάλιστα την συνέχεια της κυριαρχίας αυτής της πολιτικής, ο κ Βρού-
τσης ως άξιος υπάλληλος της τρόικας φρόντισε να καταστείλει κάθε εργατική κινητοποί-
ηση που πήγαινε να υπερβεί την εκτόνωση, όπως η αποστολή των ΜΑΤ στην απεργία 
της Χαλυβουργίας, η επίταξη των εργαζομένων του μετρό και των ναυτεργατών που 
διεκδικούσαν τα δεδουλευμένα τους. Δεν μιλάμε για μερικά νούμερα που πήγαν λάθος 
στους υπολογισμούς, αλλά για ένα προσχεδιασμένο έγκλημα καταδίκης των εργαζο-
μένων, των ανέργων και των συνταξιούχων αυτής της χώρας, ώστε να συνεχιστεί η 
κερδοφορία όλων αυτών που τόσα χρόνια ζουν εις βάρος μας.

Ο Παριανός λαός όμως, έχει μάθει πλέον ποιος είναι εναντίων του και αυτό φά-
νηκε στο ότι με δυσκολία μαζεύτηκαν 70 άτομα να ακούσουν τον υπουργό και 
τους παρατρεχάμενούς του, ενώ αναγκάστηκαν να βάλουν 30 αστυνομικούς να 
τον φυλάνε φοβούμενοι τις αντιδράσεις του κόσμου. Να θυμίζουμε και την υπο-
δοχή που του επιφύλαξε ο Παριανός λαός πέρυσι στην αντίστοιχη εκδήλωση... 
Μετά την «πορτάρα» στη Νάξο... πόρτα και στη Πάρο για Στυλιανίδη-Βρούτση».

Αυθαιρεσίες σε Ιερούς Ναούς;
Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Πάρου, στις 20/2 ο δημοτικός σύμ-

βουλος της ΚΕΠ Πάρου, κ. Σ. Καστρουνής, έκανε καταγγελίες για αυθαιρεσίες σε 
ιερούς ναούς του νησιού μας και ιδιαίτερα της Παροικιάς, που προκαλούνται από 
παρεμβάσεις.

Γύρω από την υπόθεση ακούστηκαν και άλλες σχετικές καταγγελίες και από άλ-
λους δημοτικούς συμβούλους και ο δήμαρχος, κ. Χρ. Βλαχογιάννης είπε πως για να 
γίνουν οι οποιεσδήποτε εργασίες σε ναούς είναι απαραίτητες συγκεκριμένα άδειες 
από εμπλεκόμενους φορείς. Ο κ. Καστρουνής είπε πως για τις εργασίες που έγιναν 
στον Άγιο Νικόλαο (λιμάνι Παροικιάς) δεν υπήρξε καμία άδεια από την εφορία Βυζα-
ντινών αρχαιοτήτων. Έτσι, αποφασίστηκε να σταλεί σχετική επιστολή στις αρμόδιες 
αρχές και να σταλεί ενημερωτική επιστολή και στη Μητρόπολη Παροναξίας.

Η ανακοίνωση της ΚΕΠ Πάρου, για τα παραπάνω ζητήματα έχει ως εξής:
«Στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου της 20ης-02-13 ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης μας Σ. Καστρουνής έθεσε σε 

συζήτηση εκτός ημερησίας διάταξης, μεταξύ άλλων, και το θέμα των παρεμβάσεων σε ναούς στον παραδοσιακό οικισμό της Παροικιάς.     
Άλλοθι δεν υπάρχει, καθώς η γνώση που έχουμε σήμερα για το πολιτισμικό παρελθόν μας και τον τρόπο που θα πρέπει να συμπερι-

φερόμαστε απέναντι του θα έπρεπε να οδηγεί σε διαφορετικές συμπεριφορές. Δυστυχώς η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι κάτι τέτοιο 
δεν ισχύει. 

Πιο συγκεκριμένα, πριν λίγες μέρες έγιναν οικοδομικές επεμβάσεις στον Άγιο Νικόλαο στο λιμάνι, ξηλώθηκαν τα τσιμεντένια χειροποί-
ητα πλακίδια δαπέδου τα οποία αντικαταστάθηκαν με μάρμαρα και αφαιρέθηκε το τέμπλο. Παλιότερα από άλλη εκκλησία του οικισμού 
στο κάστρο, αφαιρεθήκαν 4 τετραγωνικά μέτρα και μετατράπηκαν σε… τουαλέτα που προσαρτήθηκε στο όμορο γραφείο του ιερέα. 
Επιπλέον, στην Αγία Άννα έχουν τοποθετηθεί αλουμινένια παράθυρα με σήτα. Και ακόμα χειρότερα στο μνημείο της Εκατονταπυλιανής, 
έχουν τοποθετηθεί πλαστικά κουφώματα.

Ο παραδοσιακός οικισμός της Παροικιάς και ακόμα περισσότερο οι ναοί που βρίσκονται σε αυτόν, αποτελούν εθνικά μας κληροδοτή-
ματα, την παράδοση, τον πολιτισμό και την ιστορία μας. Κανείς δεν μπορεί να έχει ιδιοκτησιακές σχέσεις με τους χώρους αυτούς, και να 
παρεμβαίνει σα να πρόκειται να επισκευάσει το σαλόνι του. Είναι ιερά και όσια της όχι μόνο των Παριανών και του Ελληνικού λαού, αλλά 
και της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Παρεμβάσεις (επισκευές, αποκαταστάσεις, αναπαλαιώσεις και συντηρήσεις) που πιθανά 
απαιτούνται, οφείλουμε να πιέζουμε να γίνουν, με ευαισθησία και σεβασμό, αλλά από ειδικούς και πάντα με τις απαραίτητες άδειες.

Οποιεσδήποτε άλλες επισκευαστικές ενέργειες, πρέπει να απαγορεύονται, ιδανικά να παραλαβαίνονται και να αποτρέπονται».
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Ρεαλισμός 
και… 
«Ρεαλισμός»

Όταν η Δαμα-
νάκη ως Ευρω-
παία επίτροπος 
λέει ότι το θέμα 
του κατώτατου 
μισθού είναι 
ανοικτό για την 
Κομισιόν αλλά... 
αισιοδοξεί «ότι 
θα εργαστούμε αποτελεσματικά ώστε 
να μην δεχθούμε άλλες τέτοιες πιέσεις», 
μη θυμώνεις απλά.

Όταν ο Δραγασάκης τα διπλώνει «ρεαλι-
στικά» για το ίδιο θέμα (και για την εξαγ-
γελία του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κατώτατος μισθός 
θα επανέλθει στα προ κρίσης επίπεδα όταν 
ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση) και λέει πως 
αυτό θα είναι δύσκολο και ακόμη ότι «η 
κατάργηση του χαρατσιού της ΔΕΗ αφορά 
μόνο ορισμένες κατηγορίες πολιτών», μην 
παραξενεύεσαι μόνο.

Όταν ο Σκουρλέτης βγαίνει στο real fm 
για να διαψεύσει τα παραπάνω αλλά τε-
λειώνει λέγοντας ότι «δυστυχώς όμως τα 
πράγματα γίνονται κάθε μέρα και πιο δύσκο-
λα, κι επομένως το ίδιο δύσκολη θα είναι και 
η επαναφορά...» μην μπερδεύεσαι μόνο.

Όταν ο Α. Τσίπρας ετοιμάζει την πατριω-
τική του ομιλία για το ίδρυμα Κ. Καραμανλή 
(!) μη μένεις με το στόμα ανοιχτό μόνο.

Σκέψου απλά τί έχουν να δουν τα μάτια 
σου ακόμη από τους «γενικά και αόριστα 
αριστερούς», από όπου κι αν προέρχονται, 
που δεν το έχουν σκοπό να τα βάλουν με 
το σύστημα, που κάνει έφοδο για να σωθεί.

Κι αυτοί που δεν θα τα βάλουν με το 
σύστημα, ένα τους μένει. Να ψάχνουν να 
βρουν δήθεν καινούργια ισοδύναμα, στο 
όνομα του «ρεαλισμού» τους, για να τα 
ρίξουν στις πλάτες αυτών που πάντα στο 
τέλος πληρώνουν το μάρμαρο.

Σκέψου το. Όταν βγάζουν φλας «αριστε-
ρά» και στρίβουν δεξιά τότε το ατύχημα εί-
ναι δεδομένο.

Ο «ρεαλισμός» τους ... σκοτώνει.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Διαφωνίες και 
παραιτήσεις 
στον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ

Με αφορμή μία ανακοί-
νωση για την αντιφασιστική 
συγκέντρωση συνεδρίασε 
το βράδυ της 26ης Φε-
βρουαρίου, η προσωρινή 
γραμματεία του τοπικού 
ΣΥΡΙΖΑ. Στη συνεδρίαση 
φαίνεται ότι υπήρξαν αντι-
δράσεις για τα όσα είχαν 
προηγηθεί με αποτέλεσμα 
έως την ώρα που έκλεισε η 
ύλη της εφημερίδας μας να έχουν δημοσιοποιηθεί μία διαφωνία, του 
μέλους της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, κ. Αντ. Δαβανέλου 
και μία παραίτηση από την τοπική γραμματεία, του δημοτικού συμ-
βούλου, κ. Γ. Καρατζά.

Η δήλωση παραίτησης του κ. Γ. Καρατζά, έχει ως εξής:
«Σαν μέλος της προσωρινής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Πάρου-Αντι-

πάρου έχω να δηλώσω:
α. Προσωπικά εγώ, όπως και τα περισσότερα μέλη της προσωρινής 

γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχα καμία ενημέρωση για την ανακοί-
νωση και το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ  Πάρου-Αντιπάρου στην αντιφασι-
στική συγκέντρωση που διοργανώνεται από την Αντιφασιστική Πρω-
τοβουλία Πάρου.

β. Επειδή δεν είναι δυστυχώς η πρώτη φορά που παίρνονται απο-
φάσεις από λίγους, ερήμην των πολλών, και επειδή σέβομαι τις διαδι-
κασίες, τα συλλογικά όργανα, τα μέλη, τους ψηφοφόρους, τους φίλους 
του ΣΥΡΙΖΑ, και τον εαυτό μου, υποβάλλω την παραίτηση μου από την 
προσωρινή γραμματεία. Εξακολουθώ να στηρίζω την πολιτική του ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΕΚΜ, η οποία είναι αυτή που πιστεύω ότι μπορεί να μας βγάλει 
από την πολιτική και ανθρωπιστική κρίση.

γ. Δηλώνω αβίαστα ότι στηρίζω την Αντιφασιστική Πρωτοβουλία 
Πάρου. Δεν συμφωνώ όμως στην επιλογή της συγκεκριμένης ημερο-
μηνίας της συγκέντρωσης, που συμπίπτει με αυτή της Χρυσής Αυγής».

Η δήλωση του κ. Αντ. Δαβανέλου έχει ως εξής:
«Ο ελληνικός λαός δοκιμάζεται επί τέσσερα χρόνια αδιάκοπα, με τη 

λογική του πειραματόζωου, από τις εξοντωτικές μνημονιακές πολιτικές 
των διαδοχικών  κυβερνήσεων της εθνικής υποτέλειας και της κοινω-
νικής εξαθλίωσης.

Η λαϊκή αντίσταση, μέρα με τη μέρα ενδυναμώνεται και ακυρώνει 
στην πράξη, τόσο τις κυβερνητικές μεθοδεύσεις για τη μετατροπή της 
χώρας σε μια μόνιμη αποικία χρέους, όσο και το κλίμα του τρόμου και 
των ψευτοδιλημμάτων, με τα οποία εξασφαλίστηκε η οριακή επικρά-
τηση των μνημονιακών δυνάμεων στις εκλογές.

Η κυβέρνηση Σαμαρά, διολισθαίνει συνεχώς σε έναν αντιδημοκρατι-
κό, αυταρχικό κατήφορο. Έχει ήδη βάλει σε εφαρμογή τη δοκιμασμένη 
με επιτυχία από την δεκαετία του ’70 στη γειτονική μας Ιταλία, «στρα-
τηγική της έντασης», με την οποία θέλει να διαμορφώσει ένα τεχνη-
τό κλίμα κοινωνικής πόλωσης και πολιτικής βίας, στοχοποιώντας τον 
ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ και την Αριστερά, «κλείνοντας το μάτι» παράλληλα, στη 
φιλοναζιστική Χρυσή Αυγή. Νομίζει ότι έτσι θα ανασυστήσει συνολικά 
τον κεντροδεξιό χώρο για να ανακοπεί η αυξανόμενη λαϊκή δυναμική.

Οι δημοκρατικοί πολίτες της Πάρου, απέδειξαν πρόσφατα, με τις με-
γαλειώδεις κινητοποιήσεις τους για την υπεράσπιση του αγαθού της 
Δημόσιας Υγείας, ότι  ΕΝΩΜΕΝΟΙ, θα συνεχίσουν τον αγώνα για να 
αποκρούσουν τις συνέπειες των πολιτικών των Μνημονίων, οι οποίες 
αποτυπώνονται καθημερινά στην Παιδεία, στην Υγεία, στην Πρόνοια, 
στον οικονομικό μαρασμό των επαγγελματιών, των μισθωτών και συ-
νταξιούχων, των ανέργων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι δημοκρατικοί πολίτες της Πάρου, ΕΧΟΥΝ ΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΑΤΖΕ-
ΝΤΑ! Σ’ αυτή την ατζέντα προτεραιοτήτων, δεν υπάρχει ούτε η πολιτική 
βία, αλλά ούτε ο φόβος. Σ’ αυτή την ατζέντα, δεν υπάρχει ούτε η πολι-
τική μισαλλοδοξία, ούτε ο ρατσισμός και ο πολιτικός πρωτογονισμός. 
Σε όσους επιχειρήσουν να ανασύρουν στην Πάρο τα εμφυλιοπολεμικά 
σύνδρομα και τις χουντικές πρακτικές επίδειξης δύναμης, θα απομο-
νωθούν επιδεικτικά! Οι παριανοί πολίτες, από τη Δημοτική Αρχή μέχρι 
τον τελευταίο πολίτη του νησιού, οφείλουν να αποδείξουν την ακλό-
νητη πίστη τους στη δημοκρατική νομιμότητα και την διάθεσή τους για 
περιφρούρηση των ομαλών πολιτικών εξελίξεων στη χώρα. Με ψυ-
χραιμία, σθένος και περηφάνια που την αντλούν από την ιστορία τους.

Το βλέμμα του ήρωα της Εθνικής Αντίστασης Νικόλα Στέλλα, μας πα-
ρακολουθεί και μας καθοδηγεί άγρυπνο από τη Μάρπησσα».

Φιλολογικό 
συνέδριο 
με… κόλλυβα!

Αν διεξάγονταν σήμερα εκλο-
γές το ΠΑΣΟΚ δεν θα έμπαινε 
στη Βουλή. Κι όμως, ελέω Σα-
μαρά, σήμερα ο ανεκδιήγητος 
Βενιζέλος συγκυβερνά τη δύ-
στυχη χώρα… Και βέβαια δεν 
αναφέρομαι στους απλούς και 
τίμιους ψηφοφόρους του ΠΑ-
ΣΟΚ, που είδαν και αυτοί τα 
όνειρά τους να γκρεμίζονται 
κάτω από τη μπόχα των σκαν-
δάλων, της ψευτιάς και της 
υποκρισίας.

Η απόρριψη του ΠΑΣΟΚ από την κοινωνία 
είναι καθολική και μη αναστρέψιμη, όσο και αν 
επιμένουν οι «δημοσκοπήσεις» ότι το δήθεν σοσιαλι-
στικό «μωσαϊκό», που λεηλάτησε την Ελλάδα, υπάρ-
χει ακόμα! Ο εν πολλαίς αμαρτίες περιπεσών Ανδρέ-
ας Παπανδρέου, «παρέδωσε» στον εκσυγχρονιστή 
Κώστα Σημίτη έναν αλληλοσπαραζόμενο πολιτικό 
οργανισμό, που επέβαλε στη χώρα το δικό του «βλα-
χομπαρόκ» style και άνοιξε τις πύλες του ανεξήγη-
του στην κάθε Siemens, που μοίραζε «σακούλες με 
τα μαύρα», σαν καραμέλες στα πρόθυμα πιόνια του 
σάπιου συστήματος…

Επί της ουσίας όλα τελείωσαν όταν «αποχώρησε» 
ο Γιωργάκης Παπανδρέου, μετά την τραγική διε-
τή διακυβέρνηση, που αλυσόδεσε την Πατρίδα στα 
μπουντρούμια του Διεθνούς Ταμείου, εκχώρησε 
την εθνική κυριαρχία και κατέστησε τους δανειστές, 
«ανώτατο άρχοντα» με υπερεξουσίες, οδηγώντας 
έναν ολόκληρο λαό στην παραφροσύνη… γελοι-
ογραφική φιγούρα Βενιζέλου, που έκανε το 
όνειρό του πραγματικότητα αναλαμβάνοντας 
να… σώσει την κατάσταση μπορεί να δίνει ιδέες 
στις θεατρικές επιθεωρήσεις, αλλά το φώς του 
τούνελ της Ιπποκράτους αποκλείεται να ανάψει 
ξανά! Κι όμως ο άνθρωπος αυτός συγκυβερνά σή-
μερα, ελέω Σαμαρά, τη χώρα… Και είναι πολλοί όλοι 
αυτοί…

Ο Λοβέρδος, που διέλυσε την Υγεία, ο Χρυσοχοΐ-
δης, που δεν πρόλαβε να διαβάσει το μνημόνιο, αλλά 
το ψήφισε ανερυθρίαστα, η Διαμαντοπούλου, που 
κατέστρεψε τη Παιδεία, ο Παπουτσής, που διέταζε 
τα ματ να ραντίζουν με χημικά τους συνταξιούχους 
και τους ανάπηρους, (παιδί του Πολυτεχνείου γαρ), ο 
Παπακωνσταντίνου που ελέγχεται για το ψύλλου πή-
δημα της λίστας Λαγκάρντ μπροστά στα εγκλήματα, 
που έχει διαπράξει…

Όλοι αυτοί, επί τόσα χρόνια, πούλαγαν φύκια για 
μεταξωτές κορδέλες, έταζαν λαγούς με πετραχήλια 
για να βλέπουν «όνειρα γλυκά» οι μη προνομιούχοι 
μαζί με τα περήφανα γηρατειά και τα ανυπότακτα 
νιάτα!..

Και είναι πολλοί και κάποιοι άλλοι… Κάποιοι άλλοι, 
που «ευλόγησε» το ελεεινό αυτό σχήμα και που σή-
μερα έχουν το θράσος να ομιλούν… Μια Λούκα Κα-
τσέλη, ένας Κουτρουμάνος (όχι, όχι, αυτός «ανένη-
ψε»!!!), ένας Ραγκούσης, μια Άννα Νταλάρα…

Το ελεεινό λοιπόν σχήμα διοργανώνει στις 28 Φε-
βρουαρίου «φιλολογικό συνέδριο». Εν στενό οικο-
γενειακό κύκλο! Μπορεί να δούμε, και σίγουρα θα 
δούμε εκεί, και άλλους ανανήψαντες, ψοφοδεή αν-
θρωπάκια του συμφέροντος.

Κόλλυβα δεν ξέρω αν θα μοιράσουν, γιατί… ούτε 
αυτό μπορούν να κάνουν! Θα ήταν άλλωστε μια πρά-
ξη συναίσθησης και παραδοχής των εγκλημάτων 
τους.

Αλλά και αυτό θέλει κάποια δύναμη που… δεν 
έχουν!..

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ

Χορός 
στην Αγκαιριά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την περα-
σμένη Κυριακή (24/2) ο Αποκριάτικος χορός 
του Πολιτιστικού συλλόγου Αγκαιριάς. 

Αρκετοί ήταν αυτοί που παρακολούθη-
σαν την εκδήλωση που ξεκίνησε με τα τρία 
παιδικά τμήματα του χορευτικού και στην 
συνέχεια μια παιχνιδιάρα κλόουν κράτησε 
συντροφιά στους μικρούς μας φίλους. 

Η ορχήστρα, του Κυρ. Μοστράτου και του 
Κ.  Σομπόνη στην οποία συμμετείχαν αφιλο-
κερδώς και οι Μαν. Ραγκούσης, Κατ.  και Αντ.  
Νίκα, Αστέριος Ρήγας και  Ν. Δελέντας, χά-
ρισε στιγμές κεφιού στους φίλους του πολι-
τιστικού συλλόγου. Τσαμπούνα και τουμπάκι  
έπαιξαν οι Γιώργος Χανιώτης, Γιώργος Λου-
κής, Μάριος Κρητικός και Γιώργος Νίκας.
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Περί τουριστικής 
επιτροπής

Ο απολογισμός της τουριστι-
κής επιτροπής με μία πρώτη 
ματιά φαίνεται εντυπωσιακός 
και «πλούσιος». Είναι όμως έτσι 
τα πράγματα; Μάλλον, προσω-
πικά –για μία ακόμα φορά- θα 
εκφράσω τις αντιρρήσεις μου.

Είναι φανερό στον απολογι-
σμό πως στις περισσότερες εκ-
θέσεις που πήγαμε στο εξωτε-
ρικό δεν ήταν δικής μας επιλογής, αλλά επιλογή της 
εταιρείας που συνεργάζεται η τουριστική επιτροπή ή 
του ΕΟΤ ή της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου. 

Προσπαθώ π.χ. να κατανοήσω το λόγο συμμετοχής 
μας με τον α’ ή β’ τρόπο στις εκθέσεις της Ρωσίας ή 
των Σκανδιναβικών χωρών. Και αυτό διότι προσπα-
θώ να καταλάβω με ποια λογική θα έρθει ο μέσος 
Μοσχοβίτης διακοπές στην Πάρο. Με ποιον τρόπο 
θα φθάσει εδώ; Θα κάνει δηλαδή από τη χώρα του 
έως το αεροδρόμιο της Αθήνας 3 ώρες και στη συ-
νέχεια θα σκεφθεί «ας πάω στην Πάρο και ας χάσω 
μία μέρα από τις διακοπές μου, δεν πειράζει…». Και 
τελικά, όλα αυτά τα χρόνια που επιμένουμε στις εκ-
θέσεις της Ρωσίας μπορεί να μας απαντήσει κάποιος 
πόσα γκρουπ οργανωμένων τουριστών ήρθαν από 
απ’ αυτή τη βόρεια χώρα. Και φυσικά (τα έχω γράψει 
και στο παρελθόν) οι Ρώσοι λόγω ιδιαίτερης κουλ-
τούρας προτιμούν στις διακοπές τους περιοχές με 
μεγάλους αυτοκινητόδρομους, μεγάλα και πολυτελή 
ξενοδοχεία και καζίνο… Δηλαδή, όλα αυτά που δεν 
υπάρχουν στην Πάρο. Θυμίζω ακόμα, ότι ένα νησί 
που έχει αρκετούς Ρώσους τουρίστες κάθε χρόνο 
είναι η Ρόδος. Όπου η Ρόδος και αυτοκινητόδρομους 
έχει, και μεγάλα ξενοδοχεία και φυσικά καζίνο. Άρα  
λοιπόν οι εκθέσεις και οι προωθητικές ενέργειες 
θέλουν και συγκεκριμένη στόχευση. Κάτι που εμείς 
-έχω την εντύπωση- δεν κάνουμε, διότι πολύ απλά 
συμμετέχουμε όπου μας που οι άλλοι.

Το σε πόσες λούμπες έχει πέσει η τουριστική επι-
τροπή του νησιού μας από την Περιφέρεια Ν. Αιγαίου 
δεν περιγράφονται. Προφανώς, ξεχνούν ορισμένοι 
ότι σήμερα η Περ. Ν. Αιγαίου εξυπηρετεί τουριστικά 
κυρίως τη Ρόδο. Να γράψω περισσότερα για το θέμα 
ή αρκεί το ότι ο Περιφερειάρχης έχει ξεχάσει από την 
αρχή της θητείας του ποια είναι η πρωτεύουσα της 
Περιφέρειας (Ερμούπολη) και κατοικοεδρεύει μόνι-
μα στη Ρόδο.

Προσπαθώ ακόμα, να εξηγήσω στον απολογισμό 
της τουριστικής επιτροπής του νησιού μας ποιος ο 
λόγος καταχωρήσεων σε έντυπα Σκανδιναβικών χω-
ρών και όχι π.χ. σε έντυπα της Κύπρου. Ποιος είναι ο 
λόγος; Μήπως στη μία περίπτωση η καταχώρηση έγι-
νε γιατί ήταν πρόγραμμα κάποιου γραφείου, ενώ στην 
άλλη περίπτωση (Κύπρος), δεν υπήρχε πρόγραμμα; 
Άρα λοιπόν ποιος αποφασίζει για τις ενέργειες μας; 
Εμείς ή κάποιοι άλλοι; Να μην κάνω βέβαια κανένα 
σχόλιο για τις προωθητικές μας ενέργειες στο Μπου-
ένος Άιρες και σε πόλη του Βελγίου τα Χριστούγεννα. 
Στην Αργεντινή συμμετείχαμε γιατί μας φώναξαν και 
στο Βέλγιο επειδή κάποιος συμπολίτης μας ήθελε να 
βοηθήσει και ήταν εκεί. Δηλαδή, στόχευση πουθενά 
Μας «κάθισαν» και οι δύο περιπτώσεις.

Όλα τα παραπάνω τα γράφω γιατί πολλοί στην 
τουριστική επιτροπή προσπαθούν και δουλεύουν 
αμέτρητες ώρες προκειμένου να πετύχουν το στό-
χο τους. Άποψή μου είναι πως αυτό θα το πετύχουν 
μόνο όταν ξεφύγουν από τακτικές του παρελθόντος. 
Και όπως έχουν έρθει τα πράγματα δεν λέμε «πους 
θέλουμε να έχουμε πελάτες», αλλά «ποιοι μπορούν να 
είναι υποψήφιοι πελάτες μας».

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Ενδιαφέρον 
από Γερμανούς 
τουρίστες

Με τίτλο «Αύξηση 
κρατήσεων για τα ελλη-
νικά νησιά», η Γερμανική 
εφημερίδα «Frankfurter 
Rundschau», σε ρε-
πορτάζ υποστηρίζει ότι 
υπάρχει υψηλή ζήτηση 
τουριστικών πακέτων 
για τις Κυκλάδες, όπως 
και για άλλα νησιά του 
Αιγαίου.

Σύμφωνα με πράκτο-
ρες του τουρισμού οι 
Γερμανοί παραθεριστές που αρέσκονται σε ιδι-
ωτικά ταξίδια στρέφονται σε μικρά οικογενειακά 
ξενοδοχεία των Κυκλάδων, ενώ τη μερίδα του 
λέοντος από τους Γερμανούς παίρνει η Ρόδος και 
η Κρήτη.

Ακόμα, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς 
καταγράφεται αύξηση τουριστών κατά 10% από 
Γερμανία για τη χώρα μας, ενώ στην Αυστρία η 
αύξηση κυμαίνεται στο 33%. Στην Πολωνία, οι 
προκρατήσεις σε σχέση με πέρσι έχουν αυξηθεί 
κατά 39%, ενώ αύξηση παρουσιάζεται ακόμα σε 
Μ. Βρετανία, Ρωσία, ΗΠΑ και Καναδά. Ο πρόεδρος 
του HATTA, κ. Γ. Τελώνης, σε δημόσιες δηλώσεις 
είπε: «[…]  Δεν πρέπει να εντυπωσιαζόμαστε με τις 
αυξήσεις που καταγράφονται στις προκρατήσεις 
αυτή τη στιγμή καθώς πέρσι το αντίστοιχο διάστη-
μα οι κρατήσεις κυμαίνονταν σε πάρα πολύ χαμηλά 
επίπεδα εξαιτίας των γεγονότων και της αβεβαιότη-
τας και της ανασφάλειας που είχε καλλιεργηθεί στην 
Ευρώπη για την Ελλάδα. Επίσης, οι επιδόσεις της 
ελληνικής τουριστικής αγοράς θα κριθεί και από την 
οικονομική κατάσταση των Ευρωπαίων που αυτή 
τη στιγμή δεν είναι καλή. Η Ελλάδα πρέπει να γίνει 
περισσότερο ανταγωνιστική με άμεσες μειώσεις 
στα τέλη αεροδρομίου, το ΦΠΑ στην εστίαση, στους 
φόρους ακτοπλοΐας, ενώ παράλληλα οι ξενοδόχοι 
να διατηρήσουν χαμηλά τις τιμές». Τέλος, ο κ. Τε-
λώνης επισήμανε την ανάγκη επανάληψης του 
πιλοτικού προγράμματος με την Τουρκία το οποίο 
απέδωσε τα μέγιστα πέρσι προσελκύοντας εκατο-
ντάδες χιλιάδες Τούρκους τουρίστες στην Ελλάδα.

Επενδυτικά σχέδια
Εγκρίθηκαν από την υπουργό τουρισμού, κ. 

Ολγα Κεφαλογιάννη, 467 επενδυτικά σχέδια με 
συνολικό προϋπολογισμό άνω των 50.000.000 
ευρώ, τα οποία συμμετέχουν στο πρόγραμμα 
«Εναλλακτικός Τουρισμός» και χρηματοδοτούνται 
από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστι-
κότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ ΙΙ). 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και το Ελληνικό δημόσιο και η επιχορήγη-
ση των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε ποσο-
στό 50% (25 εκατ. ευρώ) του εγκεκριμένου προϋ-
πολογισμού τους.

Τέλος, μία αρκετά φιλόδοξη πρωτοποριακή δια-
δικτυακή μηχανή αναζήτησης καταλυμάτων είναι 
έτοιμη να βγει στον «αέρα» στις αρχές Απριλίου. 
Πρόκειται για τη διαδικτυακή πλατφόρμα DeKoHo, 
που ξεκίνησε με μετοχικό κεφάλαιο ενός εκατομ-
μυρίου ευρώ και στοχεύει να γίνει σημείο αναφο-
ράς στην παγκόσμια τουριστική αγορά. Η DeKoHo 
σύμφωνα με το επιχειρησιακό της πλάνο, υπολο-
γίζει ότι μέχρι το τέλος του 2014 θα φιλοξενεί στην 
πλατφόρμα της 500.000 περίπου καταλύματα από 
165 χώρες.

Απολογισμός 2012 
Τουριστικής 
Επιτροπής

Η τουριστική επιτροπή 
Δήμου Πάρου παρουσίασε 
προ ημερών τις ενέργει-
ες που έκανε την περσινή 
χρονιά για την προβολή 
του νησιού μας.

Σύμφωνα με την τουρι-
στική επιτροπή: «πρωταρ-
χικό κριτήριο που ελήφθη 
υπόψη ήταν ο σχεδιασμός 
προγράμματος που να 
ανταποκρίνεται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες του 
επαγγελματία του τουρισμού στην Πάρο, με δεδομένο το περιο-
ριστικό πλαίσιο λειτουργίας του Δήμου. Για το λόγο αυτό, στοχεύ-
σαμε στην προσέγγιση σημαντικών αγορών ενδιαφέροντος μέσω 
συμμετοχών σε εκθέσεις τουρισμού, και παράλληλες πρωτότυ-
πες και σύγχρονες  ενέργειες - δράσεις για την ενδυνάμωση της 
παρουσίας μας σε αυτές πάντα σε συνεργασία με τους επαγγελ-
ματίες του Τουρισμού του νησιού».

Σημειώνουμε, ότι οι αγορές στις οποίες η επιτροπή αποφάσι-
σε να στοχεύσει ήταν οι Σκανδιναβικές χώρες, η Γαλλία, η Ιτα-
λία, η Γερμανία, το Λονδίνο, το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Ρωσία, η 
Αυστρία για το 2012, και στην συνέχεια άνοιγμα και στην αγορά 
του Ισραήλ και της Τουρκίας.

Στο εξωτερικό ο δήμος μας μετείχε στις εκθέσεις WTM (Λον-
δίνο), ITB (Βερολίνο), ΜΙΤΤ (Μόσχα) και BIT (Μιλάνο), ενώ μοι-
ράστηκαν έντυπα και στις εκθέσεις Salon se Vacances (Βρυξέλ-
λες), ΜΑΤΚΑ (Φινλανδία), FERIE FOR ALLE (Δανία), REISELIV 
(Νορβηγία) και TUR (Σουηδία). Ακόμα, υπήρξαν καταχωρήσεις 
σε έντυπα Σκανδιναβικών χωρών. Επίσης, η τουριστική επιτρο-
πή φιλοξένησε αποστολές (δημοσιογράφων ή και τουριστικών 
πρακτόρων) στο νησί μας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 
Μεταξύ των προωθητικών ενεργειών που έγιναν ήταν: α) η πα-
ρουσίαση της Πάρου στο κοινό της Ολλανδίας και Βελγίου, β) η 
χορηγία σε πολιτιστική εκδήλωση στην Ιταλία, για το Μίκη Θεο-
δωράκη, όπου μοιράστηκαν έντυπα και έγινε κλήρωση δωρεάν 
διαμονής σε ξενοδοχείο στην Πάρο, γ) η παρουσία του νησιού 
μας σε κιόσκι σε θαλάσσιο πάρκο στην Ιταλία, με κληρώσεις 
δωρεάν 4ήμερων διαμονών, δ) η διανομή προωθητικού υλι-
κού σε εμπορικά καταστήματα της συνοικίας Brera Ιταλίας, ε) 
η φιλοξενία Ρωσικού τηλεοπτικού συνεργείου με σκοπό την 
παραγωγή ντοκιμαντέρ με θέμα τα Ορλωφικά και στ) η συμμε-
τοχή της Πάρου ως υποστηρικτής ιστιοπλοϊκών αγώνων στην 
Μαδέρα και το Cadiz με διανομή  προωθητικού υλικού.

Τέλος, συμμετείχαμε σε εκδήλωση για την τουριστική προβο-
λή της Ελλάδας στο Μπουένος Άιρες, όπως και σε χριστουγεν-
νιάτικη γιορτή στην Αμβέρσα του Βελγίου, με σκοπό την προ-
βολή του προορισμού και των τοπικών προϊόντων.

Ελλάδα
Στη χώρα μας η τουριστική επιτροπή παρουσίασε μία δέσμη 

ενεργειών με προωθητικές ενέργειες όπως σε ραδιοφωνικούς 
διαγωνισμούς, συνεντεύξεις, προβολή μέσω αλυσίδων κατα-
στημάτων, υπαίθρια διαφήμιση σε λεωφορεία κλπ.

Επίσης, έγιναν διαφημιστικές καταχωρήσεις σε περιοδικά και 
εφημερίδες, ενώ υπήρξε και φιλοξενία τηλεοπτικού συνεργεί-
ου σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων, για την  δημιουρ-
γία ντοκιμαντέρ για το Πάσχα στην Πάρο. Συγχρόνως, έγινε φι-
λοξενία τηλεοπτικών συνεργείων και δημοσιογράφων με στόχο 
τηλεοπτικά ντοκιμαντέρ και την πρόκληση δημοσιευμάτων. Πα-
ρόμοιες ενέργειες έγιναν και με Ευρωπαϊκά και Αυστραλιανά 
τηλεοπτικά προγράμματα

Τέλος, η τουριστική επιτροπή του Δήμου Πάρου, τονίζει σε 
ανακοίνωσή της τα εξής: «Σε όλα αυτά που έγιναν υπήρξε άψογη 
συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Πάρου, τους συλλόγους 
Ενοικιαζομένων δωματίων και καταλυμάτων, τον σύλλογο Καφε-
ζυθεστιατόρων, τους τουριστικούς πράκτορες, τους επαγγελματί-
ες του νησιού  και τους εθελοντές πολίτες του νησιού μας καθώς 
και με άλλους φορείς του νησιού μας. Στόχος μας πάντα είναι 
κάθε ευρώ που δαπανάται για προβολή να μεγιστοποιεί την αξία 
του προγράμματος μας».
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Βελέντζειο Υγειονομικό Αεροσκάφος
Την ώρα που η Παριανή κοινωνία σύσσωμη διαδήλωνε εντός και εκτός Πάρου για 

την κατάσταση και τις ελλείψεις στον τομέα της δημόσιας υγείας στο νησί, οι εκπρό-
σωποι  του Συντονιστικού Φορέα ενημέρωναν τον Υπουργό, και τους εκπροσώπους 
των πολιτικών κομμάτων, για τα χρόνια και άλυτα προβλήματα του Κ.Υ. Πάρου.

Τα θέματα γνωστά: Στελέχωση σε ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό, διασωστών 
του ΕΚΑΒ, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, ακόμα και βασικά αναλώσιμα. 

Σε όλους μας πλέον, είναι ξεκάθαρη η πρόθεση των κυβερνώντων για μία γενι-
κευμένη άτυπη προσπάθεια πανελλαδικά, για την απαξίωση και υποβάθμιση της 
δημόσιας και δωρεάν παροχής υγείας, σε τέτοιο σημείο, ώστε να προετοιμαστεί το 
έδαφος για να περάσουμε σε ένα μοντέλο ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης 
της υγείας σε όλα τα επίπεδα. Εξαίρεση δεν θα αποτελούσε βέβαια η προσπάθεια 
εφαρμογής αυτού του μοντέλου και στην Πάρο…

Τήνος: Το άνοιγμα της πόρτας…
Η γεωφυσική ιδιαιτερότητα και οι τραγικές ελλείψεις υποδομών υγείας σε όλα τα 

Κυκλαδονήσια προσφέρουν εύφορο έδαφος για την ανάπτυξη ιδιωτικών μονάδων 
υγείας και την δραστηριοποίηση κάθε μορφής ιδιωτικής πρωτοβουλίας με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. 

Σε πορεία ιδιωτικοποίησης βρίσκεται βέβαια και ο ευαίσθητος και πολύπαθος το-
μέας των διακομιδών ασθενών. Πρόσφατο παράδειγμα η υπογραφή σύμβασης με-
ταξύ του Δήμου Τήνου και ιδιωτικής εταιρείας, με σκοπό την υπηρεσία άμεσης ια-

τρικής βοήθειας στους μόνιμους κατοίκους Τήνου και τον συντονισμό υγειονομικής 
μεταφοράς. Η σύμβαση προβλέπει για ένα χρόνο, 12 αεροδιακομιδές ασθενών με 
ελικόπτερο, μόνο ημέρα, ενώ κατά την διάρκεια της νύχτας προβλέπει την μεταφορά 
του ασθενούς με πλωτό στη Μύκονο και από εκεί με αεροπλάνο στην Αθήνα. Το ποσό 
της σύμβασης ανέρχεται στις 40000 ευρώ ετησίως.

Με την υπογραφή της σύμβασης ουσιαστικά άνοιξε πλέον ο δρόμος για την ιδιω-
τικοποίηση των αεροδιακομιδών, με μετακύλιση του κόστους στην τοπική αυτοδιοί-
κηση. Οι διακομιδές αναμφισβήτητα αποτελούν την αχίλλειο πτέρνα του συστήματος 
υγείας στη νησιωτική Ελλάδα και έχουν αποτελέσει επί σειρά ετών αντικείμενο συζη-
τήσεων, αντιπαραθέσεων ακόμα και εκμετάλλευσης σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο.

Νάξος: Η αναζήτηση
Σε αναζήτηση λύσης στο μεγάλο πρόβλημα των διακομιδών βρίσκεται εδώ και και-

ρό και η δημοτική αρχή Νάξου.
Στην αρχή ζητούσε από το κράτος δημιουργία βάσης αεροδιακομιδών και διάθεση 

ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας που θα στάθμευε μόνιμα στο γειτονικό νησί. 
Αντιλαμβανόμενη όμως ότι κάτι τέτοιο αποτελεί ευσεβή πόθο, στράφηκε στην λύση 
της Πάρου και της Σαντορίνης, εξετάζοντας την προοπτική και τη δυνατότητα συνερ-
γασίας των δύο νησιών και εξυπηρέτηση των περιστατικών της, από το υγειονομικό 
αεροσκάφος του Βελεντζείου Ιδρύματος Πάρου. Ήδη έχουν υπάρξει συναντήσεις και 
διαβουλεύσεις επί του θέματος και από τους δύο δήμους και από πλευράς του Βελε-
ντζείου Ιδρύματος. 

Η αλήθεια, τα παιχνίδια των ιδιωτών
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Τα πλωτά
Από πλευράς Πάρου στην πρόσφατη 

ατζέντα των διεκδικήσεων για μία ακόμη 
φορά τέθηκε στους αρμόδιους το καυτό 
θέμα των διακομιδών εκτάκτων περιστα-
τικών που χρήζουν μεταφοράς σε εξει-
δικευμένες νοσοκομειακές μονάδες των 
Αθηνών. 

Για πρώτη φορά, στις πρόσφατες συνα-
ντήσεις που έγιναν στην Αθήνα με τους 
αρμόδιους, το πρόβλημα τέθηκε σε μία 
άλλη βάση από αυτή που είχε συζητηθεί 
μέχρι σήμερα. Είναι γνωστό ότι η επιχει-
ρησιακή διαθεσιμότητα των πτητικών 
μέσων της Πολεμικής Αεροπορίας που 
εξυπηρετούν τις αεροδιακομιδές ασθε-
νών μέσω ΕΚΑΒ, δεν επαρκούν, λόγω 
έλλειψης μέσων και επιφορτισμένου πολ-
λαπλού έργου. Η λύση ανάγκης μετά από 
αίτημα του συντονιστικού διακομιδών του 
ΕΚΑΒ δίνεται πολλές φορές από το κέ-
ντρο επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώμα-
τος (ΚΕΠΙΧ), το οποίο σε συνεργασία με τα 
κατά τόπους Λιμεναρχεία βρίσκει κάποιο 
διαθέσιμο πλωτό, με το οποίο μεταφέρει 
τον ασθενή στο περιφερειακό νοσοκομείο 
Σύρου. 

Αυτά τα σκάφη δεν έχουν υπογράψει καμία σύμβαση με το Υπουργείο Υγεί-
ας ή το ΕΚΑΒ, δεν διαθέτουν εγκεκριμένη υγειονομική πιστοποίηση, στοι-
χειώδη ιατρικό εξοπλισμό, ασφαλιστική κάλυψη για τους μεταφερόμενους 
ασθενείς και δεν έχουν ελεγχθεί για την καταλληλότητα τους από επίσημο 
φορέα για μεταφορά επειγόντων περιστατικών. Το κόστος της κάθε θαλάσ-
σιας διακομιδής στη Σύρο ανέρχεται στις 3500-4000 ευρώ και βαρύνει τους 
φορολογούμενους μέσα από τα κονδύλια του Υπουργείου Υγείας/ΕΚΑΒ.

Στην Παροναξία η χρησιμοποίηση συγκεκριμένου ιδιωτικού πλωτού για την συντρι-
πτική πλει-
οψηφία των 
διακομιδών 
έχει απασχο-
λήσει πολλές 
φορές (με πιο 
πρόσφατο το 
κεντρικό δελ-
τίο του Alpha πριν από μερικές μέρες) τα μέσα ενημέρωσης, που έχουν αναδείξει και 
σχολιάσει το θέμα αφήνοντας αιχμές για μία «ατμόσφαιρα» σκανδάλου. 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του Λιμεναρχείου Νάξου, για το έτος 2012, μόνο από 
τη Νάξο, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 128 διακομιδές με πλωτά σκάφη. Από αυτές 
μόλις οι 9 έγιναν με το σκάφος του Λιμενικού σώματος που ελλιμενίζεται στη Νάξο, 
3 από το σκάφος «Αργοκοιλιώτισσα» και οι υπόλοιπες 116 από το σκάφος «Κυρίαρ-
χος».

Για λόγους, που μόνο το τμήμα διακομιδών του ΕΚΑΒ και το Κέντρο Επιχειρήσεων 
του Λιμενικού γνωρίζει -και μπορεί να εξηγήσει- το συγκεκριμένο ιδιωτικό σκάφος 
πραγματοποιεί κατά αποκλειστικότητα διακομιδές απ’ όλες τις Κυκλάδες χρεώνοντας 
το Ελληνικό Δημόσιο και τον Έλληνα φορολογούμενο με αρκετές εκατοντάδες χιλιά-
δες ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή υπάρχουν πλωτά του Λιμενικού Σώματος στο 
λιμάνι της Σύρο και της Νάξου που σπάνια ενεργοποιούνται για διακομιδές! 
Εντυπωσιακό είναι ότι μετά από κάθε διακομιδή με το ιδιωτικό 
πλωτό υπάρχει ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΛΣ παρουσιάζο-
ντας την ως επίτευγμα συντονισμένης επιχείρησης. 

Η παράνοια
Η παράνοια της Ελληνικής πραγματικότητας δεν σταματά 

εδώ, αλλά φτάνει και στο νησί της Πάρου, που ως γνωστό δι-
αθέτει υγειονομικό αεροσκάφος πιστοποιημένο, ασφαλισμένο 
και εγκεκριμένο από τους κρατικούς φορείς για αεροδιακομι-
δές επειγόντων περιστατικών από το  ΚΥ Πάρου σε νοσοκομεία 
των Αθηνών. 

Το αεροπλάνο της Πάρου, στα περίπου 5 χρόνια συνο-
λικής λειτουργίας του, έχει πραγματοποιήσει πάνω από 
750 αεροδιακομιδές ασθενών. Η προστασία και διασφάλιση 
του τουριστικού μας προϊόντος που συντηρεί την οικονομία του 
νησιού με την ύπαρξη πτητικού μας μέσου έχει αποτυπωθεί στη 
συνείδηση των περισσοτέρων που ασχολούνται με τουριστικές 
επιχειρήσεις

Και ενώ, η διάθεση του πτητικού μέσου στο ΚΥ Πάρου είναι 
μια πραγματικότητα, υπήρξαν αρκετές περιπτώσεις ασθενών 
που διακομίστηκαν καθυστερημένα και κάτω από δυσμενείς 
(τριτοκοσμικές συνθήκες) στην Σύρο, με το πανάκριβο ιδιωτικό 
πλωτό, ενώ την ίδια στιγμή το αεροπλάνο του Βελεντζεί-

ου Ιδρύματος βρισκόταν στο υπόστεγο 
στο αεροδρόμιο της Πάρου πανέτοιμο 
να διακομίσει σε 30 λεπτά τον ασθενή στην 
Αθήνα χωρίς οικονομική επιβάρυνση για 
το Ελληνικό δημόσιο. Σημειώνουμε, ότι 
πολλά απ’ αυτά τα περιστατικά διακομιδής 
με πλωτό στη Σύρο, χρειάστηκε να μετα-
φερθούν εκ νέου την επόμενη μέρα στην 
Αθήνα με εναέριο μέσο του ΕΚΑΒ, επειδή 
δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν εκεί. 
Αποτέλεσμα: Η επιβάρυνση του Δημοσίου 
και φυσικά ο κίνδυνος της κατάστασης 
του ασθενή.

Σε άλλη παράλογη περίπτωση υπήρξε 
διακομιδή ασθενούς στη Σύρο με το 
ιδιωτικό πλωτό ενώ το ίδιο απόγευ-
μα και την ίδια περίπου ώρα υπήρ-
χαν 3 δρομολόγια πλοίων για Σύρο. 
Είναι επίσης γνωστά και καταγεγραμμένα 
τα προβλήματα που δημιούργησε στην 
απρόσκοπτη λειτουργία του αεροπλάνου 
συγκεκριμένος νεόφερτος γιατρός που 
ζηλεύοντας την δόξα του πλωτού προ-
σπάθησε να εμποδίσει τη λειτουργία του 
με αποτέλεσμα να ξεσηκωθούν οι τοπικές 
αρχές και ο γιατρός να φύγει για άλλες 

πολιτείες...
Μέσα σ’ ένα κλίμα γενικότερης έλλειψης ενημέρωσης και μεθοδευμένης απαξιωτι-

κής προπαγάνδας από μεμονωμένα άτομα, αλλά και ομάδες συμπολιτών μας, φτάσα-
με στο σημείο ως τοπική κοινωνία να πολεμάμε τις ίδιες μας τις κατακτήσεις 
που αποτελούν σημείο αναφοράς και μίμησης για διπλανά νησιά. Κανείς καλο-
προαίρετος δεν αναρωτήθηκε, δεν αντέδρασε, και δεν έβαλε το μυαλό του να σκεφτεί 
προς την σωστή κατεύθυνση. Ευτυχώς όμως, που σ’ ένα διαφορετικό μήκος κύματος 
κινήθηκαν οι συντελεστές των πρόσφατων κινητοποιήσεων για τα προβλήματα υγεί-
ας. Έθεσαν με αποφασιστικότητα στον υπουργό υγείας και τους εκπροσώπους των 

κομμάτων της 
Βουλής την 
πρόταση να 
χρηματοδοτη-
θεί η λειτουρ-
γία του αερο-
πλάνου της 

Πάρου (όπως συνέβη και στο παρελθόν επί υπουργίας  Δ. Αβραμόπουλου) 
από μέρος των χρημάτων που ξοδεύονται σε ιδιώτες για θαλάσσιες διακομιδές, με 
την δυνατότητα το αεροσκάφος να εξυπηρετήσει ενδεχόμενος με ταχύτητα και αξι-
οπρέπεια επείγοντα περιστατικά και από άλλα γειτονικά νησιά που διαθέτουν αερο-
δρόμιο όπως π.χ. η Νάξος. Η χρηματική διαφορά και το μεγάλο οικονομικό κέρδος 
του υπουργείου υγείας και κατ’ επέκταση του κρατικού προϋπολογισμού, θα εξοικο-
νομήσει τα απαιτούμενα κονδύλια για την πρόσληψη γιατρών και κάλυψη ανάλογων 
αναγκών και σε άλλα νησιά.

Δηλαδή, όταν ισχυρίζονται οι υπεύθυνοι ότι δεν υπάρχουν ανάλογα κονδύλια για τις 
ανάγκες της υγείας μας και την ίδια στιγμή διαθέτουν χιλιάδες ευρώ στις διακομιδές 
με ιδιωτικά πλωτά μέσα, το μόνο που μπορεί να σκεφτεί κανείς, είναι ότι, ή στραβός 
είναι ο γιαλός ή στραβά αρμενίζουμε και μάλιστα σε τιμές πολυτελούς κρουαζιέρας!  

Οι προτάσεις – οι λύσεις
Στις συναντήσεις με υπερεσιακούς παράγοντες προτάθηκε να 

χορηγηθούν τα καύσιμα ή να δοθούν έστω αφορολόγητα καύ-
σιμα για τις πτήσεις αεροδιακομιδών του αεροπλάνου που λει-
τουργώντας επικουρικά στο επίσημο φορέα αεροδιακομιδών 
(πραγματοποιώντας ετησίως 150-200 αεροδιακομιδές μόνο 
από την Πάρο) απαλλάσσει τον κρατικό προϋπολογισμό από 
τεράστια ποσά και ταυτόχρονα αποδεσμεύει τα πτητικά μέσα 
ώστε να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους σε άλλους 
συνανθρώπους μας.

Το Βελέντζειο Ίδρυμα με μόνο έσοδο ετησίως την εκμίσθωση 
ιδιόκτητης κλινικής στην Αθήνα, έχει να εισπράξει (λόγω ΕΟΠ-
ΠΥ) ενοίκια πάνω από δυόμιση χρόνια, γεγονός που δυσκολεύ-
ει την απρόσκοπτη χρηματοδότηση των κοινωφελών - φιλαν-
θρωπικών του δράσεων (ετήσια χρηματοδότηση ΚΥ Πάρου, 
λειτουργικά έξοδα υγειονομικού αεροσκάφους, χρηματοδό-
τηση γηροκομείου, Δημοτική Κοινότητα Κώστου κλπ). Το θέμα 
πλέον είναι ο τρόπος αντίδρασης της τοπικής μας κοινωνίας σ’ 
αυτά τα παιχνίδια συμφερόντων που έχουν δυστυχώς τελικό 
αποδέκτη εμάς τους ίδιους και την υγεία των παιδιών μας. 

Κάποια στιγμή πρέπει να διαφυλάξουμε αυτά που μας ανή-
κουν, που μετά από πολύ χρόνο και κόπο κατακτήσαμε! Αυτά 
που μας ανήκουν και πάνω από όλα δικαιούμαστε.

Εντυπωσιακό είναι ότι μετά από κάθε διακομιδή με το ιδιω-
τικό πλωτό υπάρχει ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΛΣ πα-

ρουσιάζοντας την ως επίτευγμα συντονισμένης επιχείρησης« »
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Μικρή ανάσα στο 
ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με ΦΕΚ, που δημοσιεύτηκε στις 21/2/2013, 
τοποθετείται στο ΕΚΑΒ Πάρου ένας διασώστης (μετά-
θεση από ΕΚΑΒ Μυτιλήνης).

Η τοποθέτηση του νέου διασώστη στο ΕΚΑΒ Πάρου, 
πρόκειται να δώσει μία ανάσα στη σημερινή κατάσταση. 
Σημειώνουμε πάντως, ότι και με τον ερχομό του νέου 
διασώστη, το ΕΚΑΒ του νησιού μας, δεν μπορεί να έχει 
ολοκληρωμένες βάρδιες όλο τι εικοσιτετράωρο.

Ερώτηση για το 
Κ.Υ. Πάρου

Απευθύνουμε το ερώτημα προς τη συγκυβέρνηση 
Ν.Δ.- ΠΑΣΟΚ- ΔΗΜΑΡ και προς κάθε αρμόδιο να απα-
ντήσει.

Αληθεύουν οι πληροφορίες ότι κάποιοι καρεκλοκέ-
νταυροι, εκεί πάνω στην Αθήνα, στηριζόμενοι στο νόμο 
περί δημοσίων υπαλλήλων, σκέφτονται να καλέσουν σε 
Ένορκη Διοικητική Εξέταση (Ε.Δ.Ε.) νοσηλεύτρια του 
Κέντρου Υγείας Πάρου γιατί, σε ρεπορτάζ του τηλεοπτι-
κού σταθμού ALPHA για τα χάλια της υγείας, απάντησε 
στις ερωτήσεις της δημοσιογράφου και αποτύπωσε την 
σκληρή πραγματικότητα;

Δεν είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας κάποιων. 
Έχουν διαρρεύσει και κυκλοφορούν στην Παριανή κοι-
νωνία. Οφείλετε μια ξεκάθαρη απάντηση εδώ και τώρα.

Για ένα πράγμα μπορούμε να σας διαβεβαιώσουμε. 
Κανένας δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας δεν μπορεί πλέ-
ον να κρύψει τα αποτελέσματα της ανάλγητης πολιτικής 
σας. Την βαρβαρότητα που βιώνουμε καθημερινά. Ο 
Παριανός λαός είναι σε επιφυλακή. Έχει πλούσια πείρα 
πλέον.

Το «μια εικόνα χίλιες λέξεις», δυστυχώς για σας, είναι 
πλέον γεγονός.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013

«Παστίλιες για τον 
πόνο του άλλου»

Οι «γιατροί χωρίς σύνορα» έχουν ξεκινήσει το πρό-
γραμμα – εκστρατεία, με τον τίτλο «Παστίλιες για τον 
πόνο του άλλου».

Το πρόγραμμα που στηρίζεται στον εθελοντισμό έχει 
σκοπό την ανακούφιση στα προβλήματα υγείας των πα-
σχόντων συνανθρώπων μας.

Οι «Παστίλιες για τον πόνο του άλλου», είναι μια πλή-
ρης εκστρατεία ευαισθητοποίησης και ανεύρεσης πό-
ρων των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. 

Με τη συμβολική αγορά ενός κουτιού με έξι καραμέ-
λες από μέλι και θυμάρι από τα φαρμακεία σε ολόκληρη 
τη χώρα, κάθε αγοραστής συμβάλλει στην προσπάθεια 
των Γιατρών Χωρίς Σύνορα να βοηθήσουν ασθενείς 
ευάλωτους, «ξεχασμένους», αποκλεισμένους από την 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην Ελλάδα και τον 
υπόλοιπο κόσμο. Είναι κι ένα πρακτικό «όχημα» αλλη-
λεγγύης, αφού με την αγορά ενός πακέτου παστίλιες 
(1,60 ευρώ), το ένα ευρώ διατίθεται απευθείας σε προ-
γράμματα των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στην Ελλάδα και 
τον υπόλοιπο κόσμο. Η εκστρατεία αποτέλεσε σύλληψη 
ενός συνεργάτη του Ισπανών Γιατρών Χωρίς Σύνορα 
και συγκεκριμένα του γιατρού, Χόρχε Μαρτίνες. 

Για την υλοποίησή του προσφέρουν αφιλοκερδώς 
εταιρείες, φαρμακοποιοί, αλλά και γνωστοί καλλιτέχνες 
στο επικοινωνιακό τομέα. Στις Κυκλάδες, έχουν ήδη δι-
ατεθεί περισσότερες από 5.000 συσκευασίες σε 11 νη-
σιά του Νομού, μεταξύ τους και η Πάρος. 

Ενημέρωση του 
Συντονιστικού Φο-
ρέων για την υγεία 

Το Συντονιστικό φορέων Πάρου – Αντιπάρου για την 
υγεία, δημοσιοποίησε ανακοίνωσή του στις 21/2 με 
αφορμή τη μεγάλη συγκέντρωση της Αθήνας στις 11 
Φεβρουαρίου 2013. 

Σύμφωνα με το Συντονιστικό Φορέων «η συγκέντρω-
ση έξω από το υπουργείο Υγείας και η πορεία προς τη 
Βουλή, αιφνιδίασε και την κυβέρνηση και τα πολιτικά 
κόμματα του ελληνικού κοινοβουλίου που επισκεφτήκα-
με. Κανένας τους δεν περίμενε αυτό το ειρηνικό ξέσπα-
σμα που ήδη έχει καταγραφεί στη συνείδηση κάθε Πα-
ριανού και Αντιπαριώτη και αποτελεί πλέον αγωνιστική 
παρακαταθήκη».

Ακόμα, το Συντονιστικό Φορέων για την υγεία. επιση-
μαίνει ότι με τη συγκέντρωση της Αθήνας, αναδείχθηκε 
στο πανελλήνιο το τεράστιο έλλειμμα της πρωτοβάθμιας 
δημόσιας περίθαλψης στα νησιά μας, αφού η κινητοποί-
ηση ήταν τόσο μεγάλη, που όλα τα μεγάλα μέσα ενημέ-
ρωσης, έντυπα και ηλεκτρονικά, αναφέρθηκαν εκτενώς 
σ’ αυτήν.

Επίσης, ο υπουργός υγείας, κ. Λυκουρέντζος υποσχέ-
θηκε, ότι, στο πλαίσιο των δημοσιονομικών υποχρεώ-
σεων της χώρας και μέχρι το τέλος Απριλίου, με πράξεις 
του υπουργικού συμβουλίου θα κάνει ό,τι μπορεί για να 
καλύψει τα κενά του Κέντρου Υγείας. Σημειώνουμε, ότι 
λεπτομέρειες, για το τι ειπώθηκε στη σύσκεψη με τον 
υπουργό, δίνονται στις ενημερωτικές συγκεντρώσεις 
που ήδη ξεκίνησαν σε όλη την Πάρο. 

Σύμφωνα με το Συντονιστικό Φορέων «η τηλεφω-
νική ενημέρωση από αξιωματούχο της 2ης ΔΥΠΕ προς 
το δήμαρχο Πάρου, ότι, από την 1η του Μάρτη, θα έλθει 
παιδίατρος στο Κέντρο Υγείας, που θα αντικαθίσταται ανά 
15θήμερο από άλλον, δεν ικανοποιεί το αίτημα του συ-
ντονιστικού για μόνιμο διορισμό παιδιάτρων στις κενές 
οργανικές θέσεις του Κέντρου Υγείας. Επίσης, δεν ικανο-
ποιεί το αίτημα του συντονιστικού, η κάλυψη με έναν μόνο 
γιατρό γενικής ιατρικής και μάλιστα επικουρικό, των κε-
νών του Κέντρου Υγείας σε ιατρικό προσωπικό. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι ο εν λόγω γιατρός θα αναλάβει υπηρεσία, 
μόνον εφόσον του παρασχεθεί δωρεάν στέγη. Οι πρόχει-
ρες εμβαλωματικές αυτές «λύσεις» δεν αντιμετωπίζουν 
με σοβαρότητα το οξύ πρόβλημα της μόνιμης στελέχω-
σης του Κέντρου Υγείας με ιατρικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό, ενώ για την υποστελέχωση του ΕΚΑΒ δεν έχει 
ειπωθεί ακόμη τίποτε».

Τέλος, στην ενημέρωση των Φορέων σημειώνονται 
και τα εξής: «Το συντονιστικό δηλώνει και πάλι ότι αγώ-
νας του παριανού και του αντιπαριώτικου λαού, για δημό-
σια και δωρεάν υγεία, θα έχει διάρκεια και ένταση μέχρις 
ότου υπάρξει ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Και στη μεγάλη 
αυτή προσπάθεια δεν περισσεύει κανένας. Η μέχρι τώρα 
ενότητα, χωρίς ιδιοτέλειες και σκοπιμότητες, που επέδει-
ξαν όλοι οι φορείς του νησιού, αποτελεί μεγάλη κατάκτη-
ση, που πρέπει να διαφυλαχτεί ως κόρη οφθαλμού. 

Αυτή άλλωστε είναι και η απαίτηση των τοπικών κοι-
νωνιών των νησιών μας, που χωρίς την αγωνιστική τους 
συμμετοχή, το συντονιστικό θα ήταν αποδυναμωμένο και 
αναποτελεσματικό».

Γρίπη (μέρος Α’)
Η γρίπη είναι οξεία μεταδοτική νόσος η οποία εκ-

δηλώνεται κυρίως με συμμετοχή του αναπνευστι-
κού συστήματος και οφείλεται στους ιούς της γρίπης 
ομάδας Α’ και Β’.

Προκαλεί εξάρσεις κρουσμάτων ή και επιδημίες 
αναπνευστικής λοίμωξης με συμπτωματολογία που 
θα αναλυθεί παρακάτω. 

Στην Ελλάδα οι εποχικές εξάρσεις της γρίπης εμ-
φανίζονται τους χειμερινούς μήνες (από Οκτώβριο 
έως Απρίλιο) και οφείλονται κατά κανόνα στους ιούς 
ομάδος Β’ που είναι απλούστεροι, ενώ οι επιδημί-
ες και πανδημίες στον ιούς γρίπης της ομάδος  Α’. 
Οι τελευταίοι  χωρίζονται περαιτέρω σε υποτύπους 
με βάση τα επιφανειακά αντιγόνα του ιού που είναι 
η αιμαγλουτινίνη (Η) και η νευραμινιδάση (Ν). Έτσι, 
προκύπτουν οι υπότυποι, που ακούμε συχνά: Α/
Η1Ν1(γρίπη των χοίρων ή και ισπανική γρίπη), Α/
Η2Ν2 (Ασιατική γρίπη), Α/Η5Ν1(γρίπη των πουλερι-
κών).

Η κλινική εικόνα συνίσταται σε αιφνίδια έναρξη πυ-
ρετού >38,5 με τουλάχιστο ένα  σύμπτωμα από το 
αναπνευστικό (έντονος βήχας-πονόλαιμος) και ένα 
συστηματικό σύμπτωμα όπως έντονη κακουχία, η 
οποία διαρκεί συχνά πάνω από 10 ημέρες, κεφαλαλ-
γία, ρίγη και έντονες αρθραλγίες και μυαλγίες.

Μολονότι στη καθημερινότητα ο όρος «γρίπη» 
είναι συνώνυμος με το κοινό κρυολόγημα, το τε-
λευταίο προκαλείται και από άλλους ιούς, ενώ τα 
συμπτώματά του διαφέρουν από τη γρίπη στα εξής 
χαρακτηριστικά της γνωρίσματα: στον υψηλό πυρε-
τό της γρίπης, έναντι του χαμηλού του κρυολογή-
ματος, στην έντονη κακουχία και εξασθένηση που 
επιφέρει, στις έντονες μυαλγίες και αρθραλγίες που 
προκαλεί κάνοντας μας «κουρέλι», στον έντονο και 
επίμονο ξερόβηχα καθώς και στην αιφνίδια έναρ-
ξη των συμπτωμάτων της έναντι της σταδιακής στο 
κρυολόγημα. Παρ’ όλα αυτά κάποιες φορές η γρίπη 
εμφανίζεται ως απύρετη αναπνευστική νόσος όπως 
στο κοινό κρυολόγημα ή ως συστηματική νόσος πχ 
με πυρετό, κεφαλαλγία, ρίγη με ελάχιστη συμμετοχή 
του αναπνευστικού.

Επίσης, στα παιδιά μπορεί να επικρατεί άτυπη συ-
μπτωματολογία πχ πυρετός με ναυτία, εμετούς ή/και 
κοιλιακό άλγος. H νόσος στην πλειονότητα των πε-
ριπτώσεων είναι αυτοπεριοριζόμενη (περνάει μόνη 
της) με τα συμπτώματα να παρουσιάζουν σταδιακή 
βελτίωση σε 2-5 ημέρες από την έναρξη τους αν και 
μπορεί να διαρκέσει έως και μία εβδομάδα ή περισ-
σότερο. Εκτός από τη ταλαιπωρία των συμπτωμάτων 
υπάρχουν και οι επιπλοκές της νόσου που αυξάνουν 
τη νοσηρότητα και τη θνητότητα της. Για λόγους συ-
ντομίας αναφερόμαστε στη κυριότερη επιπλοκή που 
είναι η ανάπτυξη πνευμονίας. Η πνευμονία  μπορεί 
να είναι είτε πρωτοπαθής από τον ίδιο τον ιό της γρί-
πης είτε δευτεροπαθής βακτηριακή (από πνευμονιό-
κοκκο, σταφυλόκκοκο κ.α) ή ταυτόχρονα ιογενής και 
βακτηριακή. Η υποψία για την εμφάνιση πνευμονίας 
τίθεται όταν τα συμπτώματα της γρίπης επιμένουν 
και αυξάνουν αντί να μειώνονται. Υψηλός πυρετός, 
δύσπνοια, κυάνωση και κυρίως το σύνδρομο οξείας 
αναπνευστικής δυσχέρειας είναι δηλωτικά της σοβα-
ρότητας της νόσου, που απαιτούν νοσηλεία σε μονά-
δα εντατικής θεραπείας, με υψηλή θνητότητα.

Η πνευμονία παρατηρείται συχνότερα σε ασθενείς 
με χρόνια νοσήματα του καρδιαγγειακού συστήμα-
τος ή του αναπνευστικού συστήματος, ασθενείς με 
σακχαρώδη διαβήτη, νεφρική ανεπάρκεια ή ανοσο-
καταστολή, ασθενείς που διαβιούν σε οίκους ευγηρί-
ας και ασθενείς άνω των 65 ετών.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Π. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ

Ο γιατρός μας
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Σύσταση 
ΔΕΥΑ Αντιπάρου

Σε συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Αντιπάρου, 
στις αρχές Φεβρουαρίου, αποφασίστηκε η σύσταση και 
ίδρυση Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Δήμου Αντιπάρου.

Η επιχείρηση αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δι-
καίου με κοινωφελή χαρακτήρα και διέπεται ως προς την 
διοίκηση, την οργάνωση, την εκτέλεση, λειτουργία και συ-
ντήρηση των έργων αρμοδιότητάς της και σκοπός της είναι: 
α) ο προγραμματισμός των απαιτούμενων έργων υποδο-
μής για την εξασφάλιση της ύδρευσης και αποχέτευσης του 
Δήμου Αντιπάρου, καθώς και η μέριμνα για την χρηματο-
δότηση των έργων αυτών, β) η εκπόνηση ή η ανάθεση εκ-
πόνησης όλων των απαιτούμενων μελετών που αφορούν 
στην κατασκευή έργων ύδρευσης- αποχέτευσης, γ) όλες οι 
σχετικές για την υλοποίηση των παραπάνω τεχνικών έρ-
γων, δραστηριότητες, δ) η λειτουργία και η συντήρηση των 
δικτύων και των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων ύδρευσης, 
αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων υδάτων, επεξεργα-
σίας λυμάτων και της επαναχρησιμοποίησής τους, καθώς 
και επεξεργασίας και αξιοποίησης ιλύος, ε) κάθε άλλη σχε-
τική με το αντικείμενό της δραστηριότητα, που νόμιμα θα 
της ανατεθεί από το Δήμο, την περιφερειακή αυτοδιοίκηση, 
το δημόσιο αλλά και από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιω-
τικού δικαίου.

Η επιχείρηση θα διοικείται από επταμελές ΔΣ τα μέλη του 
οποίου ορίζονται με τους αναπληρωτές τους από το Δημο-
τικό Συμβούλιο. 

Το κεφάλαιο σύστασης της επιχείρησης είναι 50.000 
ευρώ,  το οποίο θα εισφέρει ο Δήμος Αντιπάρου. Στην επι-
χείρηση θα μεταβιβασθούν από το Δήμο Αντιπάρου -και θα 
αποτελούν περιουσία της- όλα τα αντίστοιχα περιουσιακά 
στοιχεία υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου 
(δίκτυα, αντλιοστάσια, εγκαταστάσεις, ακίνητα, εξοπλισμός 
κλπ).

Οι αντιδράσεις
Για τη σύσταση της επιχείρησης ήταν αρνητικοί οι δύο 

συνδυασμοί της αντιπολίτευσης.
Συγκεκριμένα, ο κ. Γ. Βασιλόπουλος υποστήριξε ότι η 

σύσταση και λειτουργία της αυτή τη χρονική περίοδο πρέ-
πει να αναβληθεί, γιατί το έργο της αποχέτευσης θα ολο-
κληρωθεί, το έργο του βιολογικού καθαρισμού αναμένεται 
να τελειώσει σε δύο χρόνια και αν η επιχείρηση ξεκινήσει τη 
λειτουργία της εντός του έτους θα καταδικαστεί σε ελλειμ-
ματικό ισολογισμό, αφού τα έσοδα από την διαχείριση του 
νερού δεν ξεπερνούν τις 20-30.000 ευρώ.

Ο κ. Σ. Σκούρτης, της ελάσσονος αντιπολίτευσης υπο-
στήριξε ότι υπάρχουν επιφυλάξεις γιατί τα έσοδα δεν ήταν 
αυτά που θα περίμενε κάποιος να ακούσει διαβάζοντας για 
πρώτη φορά τη μελέτη βιωσιμότητας. 

Από την πλευρά του ο δήμαρχος κ. Γ. Λεβεντάκης, είπε 
ότι είναι έκπληκτος από αυτά που άκουσε από την αντι-
πολίτευση και συμπλήρωσε: «[…] Στο δημοτικό συμβούλιο 
άκουσα ότι το έργο της αποχέτευσης θα τελειώσει σε ενάμιση 
χρόνο και ο βιολογικός σε δύο χρόνια. Σας ενημερώνω ότι 
ο βιολογικός σαν έργο είναι πολύ μικρότερος από την απο-
χέτευση. Δεν έχει καμία σχέση με την αποχέτευση εκτός αν 
κάποιος δεν έχει τη μελέτη. Τόσο κακοπροαίρετη κριτική και 
αντιπολιτευτική τακτική δεν την περίμενα ειδικά από τον κ. 
Βασιλόπουλο γιατί είναι έργα πνοής για το νησί μας και πρέ-
πει να βοηθηθούν. Μιλάτε για πόρους. Τι πόρους έχει αυτή 
τη στιγμή το νησί μας και δεν ερωτώ το σώμα και τους συνα-
δέλφους του δημοτικού συμβουλίου αλλά το ερώτημα είναι 
και προς το κοινό. Τι εισπράττουμε από το νερό και τι χαλάμε 
για το νερό και ποιο είναι το μέλλον του νερού. (…)  Αυτή τη 
στιγμή ο δήμος χάνει 500.000 ευρώ μόνο από το νερό. Την 
εταιρεία δεν την ιδρύουμε για να πτωχεύσει. Αν την παραλά-
βουν άλλοι και την πτωχεύσουν είναι δικό τους πρόβλημα».

Τελικά, η σύσταση της εταιρείας ψηφίστηκε ομόφωνα από 
την πλειοψηφία, μειοψηφούντων των κ.κ. Ι. Βασιλόπουλου, 
Δ.Παλαιολόγου, Α.Πατέλη, Ι. Τριαντάφυλλου και Σ. Σκούρτη. 

«Άγονη Γραμμή – 
Γόνιμη» 

Ο Δήμος Αντιπάρου και η Κοινωφελής Επιχείρη-
ση συμμετέχουν και φέτος στο πρόγραμμα «Άγο-
νη Γραμμή – Γόνιμη» που διοργανώνεται από την 
Α.Μ.Κ.Ε. «Διάδραση» και τελεί υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρη-
σκευμάτων.

Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ξεκινήσουν στην 
Αντίπαρο, τα εργαστήρια:

KUNG FU για παιδιά Δημοτικού και Γυμνασίου 
- Λυκείου 

Τα παιδιά θα έρθουν σε επαφή με τη φιλοσοφία, 
την παράδοση και την ηθική των Κινέζικων πολεμι-
κών τεχνών και με τρόπο διασκεδαστικό θα μάθουν 
να αθλούνται. Το εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί 
από τον κ. Γιώργο Διβάνη, παγκόσμιο πρωταθλητή 
Kung Fu, στις 1, 2 και 3 Μαρτίου.

ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΧΟΡΟΣ για ενήλικες
Στο εργαστήριο οι ενήλικες θα έρθουν σε επαφή με 

τις βασικές αρχές του σύγχρονου χορού και θα ανα-
ζητήσουν νέους τρόπους σωματικής επικοινωνίας 
μέσα από τον αυτοσχεδιασμό, το παιχνίδι, την κίνηση 
και την ακινησία. Τα μαθήματα γι’ αυτόν το μήνα θα 
πραγματοποιηθούν στις 6, 7 και 8 Μαρτίου.

Τέλος, δηλώσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα μπο-
ρούν να δηλώσουν οι ενδιαφερόμενοι στο Κ.Ε.Π. του 
Δήμου Αντιπάρου και στο τηλέφωνο 22840-28314 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι τις 27 Φε-
βρουαρίου. Σημειώνουμε, ότι η συμμετοχή στα μα-
θήματα είναι δωρεάν.

Πέρασε 
από Αντίπαρο 
Τουρκικό πλοίο!

Στις 20 Φεβρουαρίου, πέρασε από την Αντίπαρο η 
Τουρκική κορβέτα «BOZCAADA».

Συγκεκριμένα και σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, η Τουρ-
κική κορβέτα «BOZCAADA», προερχόμενη από το λι-
μάνι της Σμύρνης, εισήλθε στις 11 το πρωί στις 20/2 
σε Ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Μυκόνου και Νά-
ξου.

Στη συνέχεια με δυτική πορεία κινήθηκε βόρεια 
της Πάρου και κατόπιν με νότια πορεία κινήθηκε 
μεταξύ Σίφνου και Αντίπαρου. Το Τουρκικό πολεμι-
κό πλοίο εξήλθε από τα χωρικά μας ύδατα στις 2:30 
το μεσημέρι της ίδιας μέρας. Σημειώνουμε, ότι πλοία 
του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού παρακολούθη-
σαν την κορβέτα του Τουρκικού Ναυτικού σε όλη τη 
διάρκεια του πλου της.

Αγώνας υγείας 
στην Αντίπαρο

Ανακοινώθηκε από την επιτροπή διεξαγωγής του 2ου 
αγώνα υγείας Αντιπάρου, το πρόγραμμα του αγώνα 
που θα διεξαχθεί στις 25 Μαΐου 2013.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές ο αγώνας θα ξεκινή-
σει στις 5 το απόγευμα και η μέγιστη διάρκειά του δε θα 
ξεπεράσει τις 3,5 ώρες.

Ο τόπος εκκίνησης / τερματισμού του αγώνα θα είναι 
το λιμάνι Αντιπάρου, (παλαιός Μώλος) και η απόσταση 
που θα διανύσουν οι αθλητές 24,4 χιλιόμετρα.

Παράλληλα θα διεξαχθούν:
1. Περιπατητική διαδρομή περίπου 12 χιλιομέ-

τρων με ώρα εκκίνησης στις 4:30 το απόγευμα. Η εκ-
κίνηση θα γίνει από τον Άγιο Γεώργιο Αντιπάρου και 
θα ακολουθήσει την πορεία: Προφήτης Ηλίας, Κάμπος, 
Χωριό. Το μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής είναι ομα-
λός χωμάτινος δρόμος, μισή ώρα κατηφορικό μονο-
πάτι και λίγη άσφαλτος. Απαιτείται σακίδιο πλάτης, κα-
τάλληλα παπούτσια, καπέλο, νερό. Θα υπάρχει και ένα 
σταθμός με νερό. Η συνάντηση θα είναι στο λιμάνι, στο 
ξύλινο κιόσκι στις 4 το απόγευμα και η μεταφορά των 
πεζοπόρων στον Άγιο Γεώργιο θα γίνει με πούλμαν.

2. Αγώνας 2 χιλιομέτρων για όλους (Fun race). 
Ώρα εκκίνησης στις 5:30 το απόγευμα. Το σημείο εκκί-
νησης θα είναι το ίδιο με τους δρομείς της απόστασης 
των 24.4 χιλιομέτρων

3. Αγώνας 24, 4 χιλιομέτρων για χειρήλατα αμα-
ξίδια (ΑΜΕΑ).

Σημειώνουμε ότι ο αγώνας δεν περιορίζεται μόνο 
για τους αθλητές αλλά και για τους πολίτες που θέλουν 
να πάρουν μέρος μόνο για την εμπειρία. Η συμμετοχή 
στον αγώνα θα είναι με ατομική ευθύνη του καθενός. 
Αθλητές κάτω των 18 ετών θα συμμετέχουν με ευθύνη 
των γονέων τους. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται 
μέχρι τις 13 Μαΐου 2013 και θα βρίσκονται στη σελίδα 
www.antiparosenplo.blogspot.com. Τις δηλώσεις θα 
μπορούν να τις στείλουν οι ενδιαφερόμενοι  στην ηλε-
κτρονική διεύθυνση: antiparosenplo@gmail.com ή με 
φαξ στον αριθμό 22840 – 61111. Ακόμα, οι αθλητές από 
Πάρο-Αντίπαρο μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή έως  
το μεσημέρι της ημέρας του αγώνα. Οι αριθμοί συμμε-
τοχής θα δοθούν στην αφετηρία πριν την έναρξη του 
αγώνα από τις 12 έως τις 3 το μεσημέρι. Το κόστος συμ-
μετοχής για τον αγώνα (δεν ισχύει για τα 2 χιλιόμετρα) 
είναι 5 ευρώ.

Η διαδρομή, ο αγώνας
Πρόκειται για μια όμορφη διαδρομή που ξεκινά από 

το λιμάνι και διασχίζει το χωριό (1 χλμ), συνεχίζει δίπλα 
στη θάλασσα έως τον οικισμό του Αγίου Γεωργίου με 
θέα το Δεσποτικό και επιστροφή σε ασφαλτόστρωμα.

Οι αθλητές είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν ως 
μισή ώρα πριν την έναρξη του αγώνα ώστε να μην 
υπάρξει καθυστέρηση στην εκκίνηση. Οι σταθμοί τρο-
φοδοσίας (6 συνολικά) θα βρίσκονται στα 5, 8, 12, 16, 
19 και στα 22 χιλιόμετρα, με νερό, ισοτονικά, μπανά-
νες και στον τερματισμό νερά. Ανεπίσημα αποτελέ-
σματα θα αναρτηθούν άμεσα κατά τη διάρκεια των 
τερματισμών σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον 
τερματισμό, ενώ τα επίσημα θα δημοσιευθούν από 
τους διοργανωτές μαζί με φωτογραφίες του αγώνα. 
Κύπελλα θα δοθούν στις 3 πρώτες γυναίκες και 3 πρώ-
τους άντρες, ενώ μετάλλια και διπλώματα σε όλους. 
Ακόμα, θα δοθούν κύπελλα στα 3 πρώτα αγόρια και 
κορίτσια για τα 2 χιλιόμετρα. Επίσης, για τα ΑΜΕΑ θα 
υπάρχει και ξεχωριστή κατηγορία για αθλητές με χει-
ρήλατο αμαξίδιο. Μετά το τέλος του αγώνα θα υπάρχει 
δυνατότητα μασάζ στους δρομείς και μπουφές με εδέ-
σματα για όλους τους συμμετέχοντες. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να επικοινωνούν με τους: Δανιηλίδη Γιώργο 
(6973-853790), Παντελάκη Γιάννη (6974-870862) και 
Κυριακοπούλου Βίκυ (22840 -61012).
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

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

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

ΚΑΛΑΜΑΥΚΑ, καινούρια 
πετρόχτιστη οικία 70τ.μ. 
σαλόνι, 2 υ/δ, 2 μπάνια, θέα 
θαλάσσης, βεράντες, πέρ-
γολες, καλοριφέρ, κήπος, 
108.000 €. Έκπτωση στα με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 
δεκτές. Τηλ. 6932285768.

ΑΛΥΚΗ, πέτρινη οικί-
α πρώτου ορόφου 129 
τ.μ., βεράντες, πέργολες, 
3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, 2 
μπάνια, κουζίνα, καλοριφέρ, 
air condition, θέα, ειδική 
κατασκευή. Τιμή 165.000€. 
Έτερη οικία 150 τ.μ., 2 ή 
3 υπνοδωμάτια, 2 μπάνια, 
κουζίνα πλήρως εξοπλισμέ-
νη, καλοριφέρ, air condition, 
ειδική κατασκευή, βεράντες, 
πέργολες, κήπος, πισίνα. Τι-
μή 205.000€ Έκπτωση στα 
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, μο-

νοκατοικία 100τ.μ., 2 Υ/Δ, 
2 μπάνια, σαλόνι με τζάκι, 
καλοριφέρ, κτήμα 1800τ.μ. 
με 10 ελιές, αμπέλι, οπωρο-
φόρα, βεράντες, πέργολες. 
115.000€ Έκπτωση στα με-
τρητά, ευκολίες, ανταλλαγές 
δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768 

ΕΛΗΤΑΣ, οικία 100τ.μ. 2 
κρεβατοκάμαρες, 2 μπά-
νια, τζακούσι, μεγάλο 
σαλόνι, κουζίνα, καλοριφέρ, 
βεράντες με πέργολες, ανε-
μπόδιστη θέα του λιμανιού 
και ηλιοβασιλέματος. 
135.000 € Έκπτωση στα 
μετρητά, ευκολίες, ανταλλα-
γές δεκτές. Κατασκευαστής 
www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768.

ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ στην Αθήνα, 
ανταλλάσσεται με άμεσα κα-
τοικήσιμο σπίτι στην Πάρο. 
Τηλ.: 6975105982

ΝΑΟΥΣΑ (Αγ. Ανάργυ-
ροι-παραλία), πωλείται 
ένα δωμάτιο 25 τμ, 150 μέ-
τρα από τη θάλασσα. Τηλ.: 
2284051109 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Γερμανικά), 
πωλείται ανεξάρτητη κα-
τοικία, 35 τμ, με 100 τμ 
κήπο, 50 μέτρα από τη θά-
λασσα. Τιμή 95.000 €. Τηλ.: 
6945169793

ΚΩΣΤΟΣ (Πάνω Μεριά), 
πωλείται γκαρσονιέρα. Τηλ.: 
6956270421

 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ    
& ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ    

ΘΑΨΑΝΑ, ορει-

νό κτήμα (15 λεπτά 
από Παροικία) 15.604τ.μ. 
με κατοικιά, αποθήκες και 
παλαιό μύλο (ημιτελή). 220 
ελιές και πολλά οπωρο-
φόρα. Ηλεκτροδοτείται με 
φωτοβολταϊκά. Επιπλω-
μένο. Θέα. Τιμή 165.000€. 
www.paroshomes.livadas.
de Τηλ. 6932285768 

ΚΑΜΑΡΙ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ, α-
γρόκτημα 8 περίπου στρ., σε 
ήσυχο μέρος, οικοδομήσι-
μο. Τιμή 75.000€ Ευκολίες, 
ανταλλαγές, έκπτωση στα 
μετρητά. Τηλ. 6932285768

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ 

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

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Αγ. 
Ελένη), ενοικιάζονται χώ-
ροι για γραφεία. Τηλ.: 
6977403535.

ΛΕΥΚΕΣ (περιο-
χή Αγ. Αικατερίνης), 
ενοικιάζεται διώροφη παλιά 
παραδοσιακή οικία, απολύ-
τως εκσυγχρονισμένη, με 
κήπο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663  

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Απέναντι από το 
λιμάνι), ενοικιάζεται γραφεί-
ο, 1ος όροφος, 54 τμ. Τηλ.: 

2284022040, 6973530583

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, ενοικιάζεται υ-
περυψωμένη ισόγεια οικία, 
60 τμ, διαμπερής, μπάνιο, 
2 δωμάτια, κουζίνα, κλι-
ματισμός, τέντα. Τηλ.: 
210-2530158

ΣΩΤΗΡΕΣ, ενοικιάζεται 
ισόγεια κατοικία, 60 τμ, air-
condition, τζάκι, γκαράζ, 
απεριόριστη θέα. Τιμή προ-
σιτή. Τηλ.: 6974457463 

ΑΛΥΚΗ, ενοικιάζεται νεόδ-
μητο 2άρι με 2 υπνοδωμάτια, 
λουτρό, σαλόνι, κουζίνα με 
τζάκι και θέρμανση, 300μ 
από τη θάλασσα. Τηλ.: 
6932715583, 6936568372

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κουνάδος), ε-
νοικιάζεται διαμέρισμα 45 
τμ. Τηλ.: 6972077052

ΚΑΜΠΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (2,5 
χλμ έξω από Νάουσα), ενοι-
κιάζεται διαμέρισμα, 50 τμ, 
με σαλόνι, κουζίνα, ένα υ-
πνοδωμάτιο, τζάκι, βεράντα. 
Θέα στη Νάξο.  
Τηλ.: 6977000058

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΓΙΑΤΡΟΣ ΖΗΤΕΙ ΠΡΟΣ 
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ τριάρι στην 
Παροικία, για όλο το χρό-
νο, με αυτόνομη θέρμανση, 
επιπλωμένο ή και χωρίς 
επίπλωση. Δυνατότητα ε-

νοικίου 300 έως 350 ευρώ. 
Τηλ.: 6974434361

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ    
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ     

ΛΟΛΑΝΤΩΝΗΣ, ενοικι-
άζεται ταβέρνα, πλήρως 
εξοπλισμένη, με δυνατότητα 
λειτουργίας χειμώνα και κα-
λοκαίρι. Τηλ.: 6938887070

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

40 ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΕΣΤΙΑΤΟ-
ΡΙΟΥ πωλούνται, διάστασης 
80 Χ 80 cm, μαζί με 120 κα-
ρέκλες. Τηλ.: 6932362568 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ-
ΜΠΑΡ, πωλείται στην 
παραλία της Παροικίας (πλα-
τεία Βεντουρή).
Τηλ.: 6977286865

ΤΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ «ΧΑ-
ΡΟΥΜΕΝΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ 
ΑΓΕΛΑΔΕΣ» πωλείται, 
στον παραδοσιακό οικισμό 
της Παροικίας. Πλήρως ε-
ξοπλισμένο. Τιμή 25.000 
€. Τηλ.: 6938706534, 
2284023701 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ 
πωλείται, (πιάτα, ποτήρια, 
πλατό μεγάλο), καινούρια, 
σε εξαιρετική τιμή. Τηλ.: 
6978795299

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΖΗΤΗΣΗ   

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΙΑ 
Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ε Ι Α Κ Η 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ζητείται, α-
παραίτητα προσόντα η πολύ 
καλή γνώση ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και τουλάχι-
στον 2 χρόνια εμπειρία σε 

γραμματειακή υποστήριξη. 
Αποστολή βιογραφικών στο 
e-mail: kmparos@epapsy.
gr και στο fax : 2284024911

ΚΟΠΕΛΑ ΜΕ 
ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – 
ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ζητείται (κατά 
προτίμηση κάτοχος άδειας 
εξασκήσεως επαγγέλματος). 
Τηλ.: 6970040798

ΥΠΕΥΘΥΝH/ΟΣ ΥΠΟ-
ΔΟΧΗΣ ζητείται από τo 
ξενοδοχείο Minois Village.  
Απαραίτητα: προϋπηρεσί-
α, Αγγλικά και Γαλλικά, Η/Υ 
- διαχείριση online συστη-
μάτων κρατήσεων - internet 
marketing, οργανωτικές 
- διοικητικές ικανότητες, υ-
ποδειγματική συμπεριφορά, 
συστάσεις. Βιογραφικά με 
πρόσφατη  φωτογραφία : 
vasilisdanos@gmail.com 

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ αναλαμ-
βάνει το διάβασμα παιδιών. 
Τηλ.: 6973814493 

ΕΜΠΕΙΡΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ 
αναλαμβάνει τη φύλαξη και 
εκμάθηση παιδιών προ-
σχολικής ηλικίας. Τιμές 
προσιτές. Τηλ.: 6981744134

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑ-
ΤΙΚΟΣ παραδίδει ιδιαίτερα 
μαθήματα. Τηλ.: 6945016363

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΤΥΠΟΥ 
ΝΤΟΥΛΑΠΑ πωλείται, 
μάρκας Dynamic, 66.000 
btu, σε πολύ καλή κατά-
σταση. Τηλ.: 6977248885

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

Λογιστικά-Φοροτεχνικά
Χρηµατοοικονοµικές αναλύσεις
Προγράµµατα ΕΣΠΑ
∆ανειακοί διακανονισµοί
Οικονοµικά προγράµµατα
∆ιεκπεραίωση συντάξεων
Ηλεκτροδότηση ακινήτων

Γιάννης Παύλου
Παροικία | τηλ: 698 5956148
e-mail: yannis_pavlou@hotmail.com

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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Εκλογές ΧΟΝ
Την ετήσια Γενική Συνέλευση μελών του πραγματο-

ποίησε ο Χορευτικός Όμιλος Νάουσας Πάρου την Τε-
τάρτη 13 Φεβρουαρίου 2013, στην αίθουσά του στη Νά-
ουσα, καθώς και εκλογές για την ανάδειξη του νέου του 
διοικητικού συμβουλίου.

Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης τα μέλη του απερ-
χόμενου συμβουλίου έκαναν τον οικονομικό απο-
λογισμό και τον απολογισμό δραστηριοτήτων για το 
προηγούμενο έτος, αναφερόμενα στα πιο σημαντικά 
γεγονότα. Ακολούθησε η κοπή της πίτας και οι εκλογές 
για την ανάδειξη του νέου συμβουλίου.

Σύνθεση νέου Δ.Σ.
Το νέο διοικητικό συμβούλιο του Παριανού συλλόγου 

για τα επόμενα δύο χρόνια είναι το εξής:
Πρόεδρος: Σιφναίου Κατερίνα
Αντιπρόεδρος: Ρούσσου Παναγιώτα
Γραμματέας: Θεοδωράκου Ανθούλα
Ταμίας: Μοστράτου Ζαμπέτα
Έφορος Χορευτικού Τμήματος: Δευτερήγου Στέλλα
Έφορος Μουσικού Τμήματος: Τάλλαρος Γιώργος
Έφορος Λαογραφικού Τμήματος: Τσιράκης Μπάμπης

Επίσης, με ευκαιρία τη συμπλήρωση 25 χρόνων από 
την ίδρυση του ΧΟΝ, πρόκειται να πραγματοποιηθεί 
σειρά εκδηλώσεων όλη τη χρονιά, αρχής γενομένης με 
την καθιερωμένη ανοιξιάτικη παράσταση, που αυτή τη 
φορά θα δοθεί το Σάββατο 16 Μαρτίου 2013, στις 8 το 
βράδυ στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νηρέας». Η παράστα-
ση θα έχει και επετειακό χαρακτήρα και θα συμμετά-
σχουν όλα τα τμήματα χορευτών.

Αντιδράσεις 
για δηλώσεις 
Γ. Μπαφίτη

Με αφορμή ανταλλαγή ηλεκτρονικών μηνυμάτων 
μεταξύ του προέδρου της Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου 
–Αντιπάρου, κ. Γιώργου Μπαφίτη και της προέδρου του 
Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου 
Νάουσας, κ. Μαρίας Κορδονέλλη, στις 19 Φεβρουαρί-
ου, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου 
Πάρου, εξέδωσε ανακοίνωση που μεταξύ άλλων γρά-
φει:

«Κατηγορείτε στα μηνύματά σας την κ. Κορδονέλλη για 
την προώθηση προς τους γονείς - μέλη του Συλλόγου Γο-
νέων της Νάουσας, της από 18/2/2013, ανακοίνωσης της 
Ένωσης Γονέων, η οποία αφορούσε την υποστήριξη της 
Ένωσης στην Γενική Πανελλαδική απεργία της 20ης Φε-
βρουαρίου. Σας ενημερώνουμε ότι η Πρόεδρος απλώς 
διεκπεραίωσε, ως όφειλε, το εν λόγω έγγραφο της Ένω-
σης, όπως γίνεται κάθε φορά και με όλα τα άλλα σχετικά 
έγγραφα. Οι ουσιαστικοί λόγοι της ενόχλησής σας δεν εί-
ναι σαφείς. Κατά τα άλλα, διατηρείτε το απόλυτο δικαίωμα 
να μη συμφωνείτε με το περιεχόμενο της ανακοίνωσης 
αυτής.

Διατείνεστε ότι η θέση της Ένωσης Συλλόγων Γονέων 
και Κηδεμόνων είναι θέση που θυμίζει άποψη πολιτικού 
κόμματος. Εμείς αντιθέτως πιστεύουμε ότι η στήριξή μας 
σε αγώνες των εργαζομένων - και ιδίως των εκπαιδευτι-
κών - που αγωνίζονται καθημερινά δίπλα στα παιδιά μας 
σε ολοένα και πιο αντίξοες συνθήκες, είναι επιβεβλημέ-
νη και αυτονόητη. Αν οι συνθήκες που οδηγούν σε συγ-
χωνεύσεις τμημάτων και Σχολικών Μονάδων, ελλείψεις 
εκπαιδευτικών και αναγκαίων υποδομών και γενικότερη 
υποβάθμιση των συνθηκών εκπαίδευσης των παιδιών 
μας, είναι αποτέλεσμα πολιτικών επιλογών, είναι επίσης 
υποχρέωσή μας  να πάρουμε σαφή και κρυστάλλινη 
θέση. Αν αυτό θεωρείται από την πλευρά σας θέση πο-
λιτικού κόμματος, πολύ θα θέλαμε να γνωρίζουμε πού 
ακριβώς κατευθύνεται ο συλλογισμός σας.

Σε ό,τι αφορά τα λεγόμενά σας περί «μικροπολιτικών 
προσεγγίσεων», τα μαθήματα «υπευθυνότητας» και 
«ακομμάτιστων τοποθετήσεων», οφείλουμε να σας επι-
σημάνουμε ότι η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδε-
μόνων είναι, εξ ορισμού, ακομμάτιστο και δημοκρατικά 
εκλεγμένο όργανο (όπως και οι Σύλλογοι Γονέων που τη 
στηρίζουν) και όλες οι αποφάσεις της έχουν ληφθεί μέχρι 
τώρα συλλογικά και ομόφωνα. Αν θεωρείτε τις τοποθε-
τήσεις της «απρόσεκτες», «μικροπολιτικές» και «κομμα-
τικές», μας δίνετε δυστυχώς το δικαίωμα της ιδιαίτερα 
λυπηρής διαπίστωσης, ότι διολισθαίνετε ενυπόγραφα, σε 
συμφωνία με τη συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση των 
σχολείων του νησιού μας.

Καταλήγουμε με μια απορία που έχει δημιουργηθεί σε 
όλους μας από τον τρόπο διατύπωσης των ηλεκτρονικών 
μηνυμάτων σας. Οι απόψεις που διατυπώνετε είναι από-
ψεις προσωπικού χαρακτήρα ή είναι και απόψεις του ΔΣ 
της  Ένωσης Ξενοδόχων Πάρου Αντιπάρου, ως Πρόε-
δρος της οποίας υπογράφετε; Έχουν ενημερωθεί για τις 
θέσεις σας τα υπόλοιπα μέλη της Ένωσης Ξενοδόχων την 
οποία εκπροσωπείτε; Επειδή «ουδέν κρυπτόν υπό τον 
ήλιον», είμαστε βέβαιοι ότι θα συνδράμετε επαρκώς προς 
την κατεύθυνση αυτή τις αμέσως προσεχείς ημέρες, μετά 
από τις σχετικές διευκρινίσεις τις οποίες θα ζητήσουμε να 
μας παρασχεθούν εγγράφως από τον φορέα που εκπρο-
σωπείτε.

Κλείνουμε με την ελπίδα, ότι δε θα χρειαστεί να επανέλ-
θουμε στο συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο θεωρούμε ότι 
δημιουργήθηκε εκ του «μη όντος» και για άγνωστους σε 
εμάς λόγους και σκοπιμότητες. Δηλώνουμε ότι εφεξής η 
κάθε ανταλλαγή απόψεων επί του θέματος πρέπει και θα 
γίνεται δημόσια».

Σύνδεση 
με Ραφήνα

Ανακοινώθηκαν τα 
θερινά δρομολόγια 
μίας εκ των ναυτιλι-
ακών εταιρειών που 
δραστηριοποιούνται 
το καλοκαίρι στο νησί 
μας.

Συγκεκριμένα, η 
«Blue – Star Ferries», 
ανακοίνωσε ότι στη 
θερινή δρομολογια-
κή περίοδο στη γραμμή Πειραιά – Πάρου – Νάξου – Ίου 
– Θήρας, θα επιστρέψει το «Blue Star Delos».

Ακόμα, η ναυτιλιακή εταιρεία θα εγκαινιάσει τη γραμ-
μή. Ραφήνας – Μυκόνου – Πάρου – Νάξου – Ίου. Αυτό 
το δρομολόγιο θα εκτελεί το «Blue Star Ithaki», ενώ το 
«Blue Star Paros», θα παραμείνει στη γραμμή Πειραιά 
– Σύρου – Πάρου – Νάξου – Θήρας και Αμοργού – Μι-
κρών Κυκλάδων. Άγιος Κωνσταντίνος

Η ερανική επι-
τροπή του Ιερού 
Ναού Παμμεγί-
στων Ταξιαρχών 
Παροικιάς, δι-
οργανώνει εκ-
δήλωση για την 
α π ο π ε ρ ά τ ω σ η 
του Ιερού Ναού 
Αγίου Κωνστα-
ντίνου, στο Κάστρο Παροικιάς.

Συγκεκριμένα, την επόμενη Κυριακή 10 Μαρτίου, 
στις μία το μεσημέρι, θα πραγματοποιηθεί συνεστίαση 
στο εστιατόριο του κ. Γιάννη Σωτηρίου Σκανδάλη, στην 
Αλυκή.

Η τιμή εισόδου που περιλαμβάνει γεύμα και ποτά εί-
ναι 20 ευρώ.

«Ανακαλύπτοντας 
το παιδί μου»

Ο σύλλογος 
γονέων και 
κ η δ ε μ ό ν ω ν 
του δημοτι-
κού σταθμού 
Π α ρ ο ι κ ι ά ς , 
δ ιοργανώνε ι 
την Τετάρτη 
6 Μαρτίου, 
ομιλία και συ-
ζήτηση με την 
ψυχοθεραπεύ-
τρια, κ. Μαρία Αλεξάνδρου.

Η εκδήλωση είχε θέμα: «Ανακαλύπτοντας το παιδί 
μου» και αφορά γονείς με παιδιά προσχολικής ηλικίας. 
Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 6:30 το απόγευμα και θα 
πραγματοποιηθεί στο χώρο του Παιδικού Σταθμού που 
βρίσκεται απέναντι από το πολυκατάστημα Carrefour.

Περί Δ.Ο.Υ. Πάρου
κ. Βρούτση, κ.Υπουργέ Εργασίας, κατά την ομιλία σας 

στην κοπή της πίττας της Τοπικής Οργάνωσης Νέας 
Δημοκρατίας Πάρου – Αντιπάρου, αναφερθήκατε στη 
Δ.Ο.Υ Πάρου.

Σας ανταπαντώ λοιπόν, πως όλοι εμείς που αγωνιστή-
καμε για της παραμονή της εφορίας στο νησί μας δεν το 
κάναμε γιατί ξαφνικά (!) όπως είπατε κάπως ειρωνικά (!) 
αγαπήσαμε την εφορία και τους εφοριακούς! 

Αλλά,
Γιατί, αγαπάμε τους υπαλλήλους της και δεν θέλουμε να 

βρεθούν στην δύνη θέση, της μετακόμισης ή της απόλυσης .  
Γιατί, σκεπτόμαστε την ταλαιπωρία και τα έξοδα των Πα-
ριανών φορολογούμενων. Γιατί, έχουμε την ευαισθησία 
που λείπει από όλους εσάς που κυβερνάτε.

Μαρουσώ Σκιαδά 
Αλυκή Πάρου

Γενική Συνέλευση 
των γυναικών 
Νάουσας

Η ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γυ-
ναικών Νάουσας Πάρου, θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 
Μαρτίου 2013 στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα του Αγ. 
Αθανασίου στη Νάουσα. 

Στη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί απολογισμός 
δραστηριοτήτων, οικονομικός απολογισμός, ενώ θα 
ανακοινωθεί και το πρόγραμμα για το τρέχον έτος. Το 
Δ.Σ. του συλλόγου προσκαλεί τα μέλη του να παρευρε-
θούν στη Γενική Συνέλευση.

«Η λίμνη των κύκνων»
Το μουσικοχορευτικό συγκρότημα Νάουσας, θα πα-

ρουσιάσει στο παιδικό θέατρο το έργο: «η λίμνη των 
κύκνων».

Συγκεκριμένα, η παιδική σκηνή της θεατρικής ομά-
δας, θα παρουσιάσει την παράσταση το Σάββατο 2 και 
την Κυριακή 3 Μαρτίου, καθώς και το Σάββατο 9 και 
την Κυριακή 10 Μαρτίου στις 6:30 το απόγευμα, στην 
αίθουσά του στη Νάουσα.

Το έργο είναι μια παράσταση βασισμένη στο ομώνυ-
μο έργο του Π. Τσαϊκόφσκι, γεμάτη με μουσική, κλασικό 
χορό, ωραία κοστούμια και εντυπωσιακά σκηνικά. Η 
σκηνοθεσία είναι της Σ. Αγγελοπούλου, τα σκηνικά της 
Μαρίας Μέξη και οι χορογραφίες της Κικής Τζούμπα.



Αθλητικά Παρασκευή 1 Μαρτίου 201314

Άλλη μία νίκη πρόσθεσε στο ενεργητικό της η ομάδα παίδων μπάσκετ του ΑΟ Πά-
ρου, που φέτος πάει να τρελάνει τους Κυκλαδίτες φιλάθλους με τις εμφανίσεις της.

Συγκεκριμένα, η ομάδα παίδων του ΑΟΠ, που μετέχει για πρώτη φορά στην ιστορία 
της στο Κυκλαδικό πρωτάθλημα μπάσκετ, δείχνει για την ώρα να μην έχει αντίπαλο.

Έτσι, ο ΑΟΠ την περασμένη Κυριακή το πρωί νίκησε στο ανοιχτό γήπεδο της Μάρ-
πησσας, τον Πανναξιακό, με 44-37. Σημειώνουμε, ότι ο αξιόμαχος Πανναξιακός είναι 
μία ομάδα που τα παιδιά τα έχει πολλά χρόνια μαζί και έτσι έχουν αποκτήσει ένα 
ομοιογενές σύνολο. Η ομάδα της Νάξου, που ξεκίνησε ως το μεγάλο φαβορί του Β’ 
ομίλου του πρωταθλήματος μπάσκετ παίδων Κυκλάδων, απέδειξε μέσα στον αγω-
νιστικό χώρο πως είναι μία πολύ καλή ομάδα. Όμως και στα δύο παιχνίδια φέτος με 
τον ΑΟΠ (τόσο στη Νάξο, όσο και στην Πάρο), δεν μπόρεσε να νικήσει την Παριανή 
ομάδα.

Ο αγώνας της περασμένης Κυριακής, παρά το ακατάλληλο της ώρας (09:30 π.μ.) 
συγκέντρωσε αρκετούς φιλάθλους στο γήπεδο της Μάρπησσας, που θέλησαν να πα-
ρακολουθήσουν τις δύο καλύτερες ομάδες του Β’ ομίλου παίδων. Και οι δύο ομάδες 
ήθελαν τη νίκη, αφού ο πρώτος της βαθμολογίας θα πάει στο final 4 Κυκλάδων, και 
θα αντιμετωπίσει στον ημιτελικό το δεύτερο του Α’ ομίλου (που θα είναι πιθανά ο ΑΟ 
Μυκόνου).

Ο αγώνας δεν ξεκίνησε καλά για την Παριανή ομάδα που στο πρώτο δεκάλεπτο 
«έσπασε» τα στεφάνια, ενώ «έτρωγε» σχετικά εύκολα τον αιφνιδιασμό. Ο ΑΟΠ άρ-
χισε να βελτιώνεται στο τέλος του α’ ημιχρόνου όταν μπόρεσε να πάρει αμυντικά 
ριμπάουντ και βρήκε πατήματα στη ρακέτα του αντιπάλου. Στο Β’ ημίχρονο με τον 
ενθουσιασμό που του μετέδωσαν οι φίλαθλοι μπόρεσε και έφερε το σκορ στα ίσια. 
Στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα η Παριανή ομάδα ήταν καταιγιστική και με αιχμή 
του δόρατος τον Νίκο Σκιαδά, μπόρεσε και πήρε διαφορά από την πολύ καλή Ναξιώ-
τικη ομάδα. Το τελικό σκορ θα μπορούσε να ήταν πολύ πιο ευρύ υπέρ του ΑΟΠ, αλλά 
ο προπονητής του κ. Θ. Καζακίδης προτίμησε να δώσει χρόνο συμμετοχής και στους 
μικρότερους παίκτες, που και αυτοί με τη σειρά τους μπόρεσαν και έδειξαν μέρος του 
ταλέντου τους, που δίχως υπερβολή φέτος «ξεχειλίζει» στην Παριανή ομάδα. 

Το «φαινόμενο» των πιτσιρικάδων
Η συγκεκριμένη ομάδα του ΑΟΠ, έως και πριν μερικούς μήνες απλά ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ.
Αυτά τα μικρά παιδιά που τρέχουν να κάνουν τρεις προπονήσεις τη βδομάδα στα 

γήπεδα των σχολείων της Παροικιάς, αντιμετωπίζουν τους αντιπάλους τους δίχως 
ένα σωστό χώρο προπόνησης στην Παροικιά, δίχως ένα κλειστό γυμναστήριο στο 
νησί, τη στιγμή που όλοι τους οι αντίπαλοι –πλην Μαρπησσαϊκού – έχουν ένα σύγ-
χρονο κλειστό για να προπονηθούν και να αγωνιστούν. Αυτά τα μικρά παιδιά που εί-
ναι παρακαταθήκη της Παριανής κοινωνίας για το αύριο, έχουν «θαμπώσει» τα μάτια 
όλων των φιλάθλων στις Κυκλάδες, καθώς έχουν σημειώσει 8 νίκες σε 8 αγώνες. 
Σημειώνουμε, ότι τη μικρότερη διαφορά σε πόντους στις φετινές νίκες του ο ΑΟΠ τη 
σημείωσε την περασμένη Κυριακή, στο ντέρμπι με τον Πανναξιακό.

Οι συνθέσεις:
ΑΟΠ: (πρ. Καζακίδης), Παπαχατζής 7 (1), Σιφναίος 13, Δεκαβάλλας 2, Χερουβείμ 9, 

Καλόγηρος 4, Μπιζάς 2, Δούζας, Καλακώνας, Ζουμής, Μέγας, Καπετανέας.
Πανναξιακός: (πρ. Δαμιανίδης), Δαβίλας 10, Βασιλάκης 16, Γ. Βαθρακοκοίλης 3, 

Σπ. Βαθρακοκοίλης 4, Βάρσος 2, Μαγγιώρος 2.

Βαθμολογία 2ος όμιλος

1. ΑΟΠ 16
2. Πανναξιακός 16
3. Άτλας 13
4. Φανάρια 12
5. Πανιώνιος 10
6. Μάρπησσα 7

Σημ: Ο ΑΟΠ έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από τους αντιπάλους του και ο Μαρπησσα-
ϊκός δύο παιχνίδια λιγότερα.

Ήττες στο ποδόσφαιρο
Δύο ήττες σε δύο ισάριθμους αγώνες γνώρισαν οι Παριανές ομάδες για το πρωτά-

θλημα ΕΠΣ Κυκλάδων.
Συγκεκριμένα, την αυλαία των αγώνων άνοιξε ο ΑΟΠ, το περασμένο Σάββατο 23/2 

που έχασε 3-1 στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς, από τον Πάγο Σύρου.
Ο ΑΟΠ ήταν κατώτερος των Συριανών στο Α’ ημίχρονο όταν οι φιλοξενούμενοι 

προηγήθηκαν 2-0 με αυτογκόλ του Μπάλιου στο 17ο λεπτό – όταν η μπάλα κόντραρε 
πάνω του σε έξοδο του Παριανού τερματοφύλακα Χαριστού - και του Κ. Ρούσσου, 
στο 40ο λεπτό. Στο Β’ ημίχρονο ο ΑΟΠ ήταν σαφώς βελτιωμένος και μείωσε στο σκορ 
στο 60ο λεπτό όταν ο Αρκουλής μπήκε στη μεγάλη περιοχή των φιλοξενουμένων 
με συνεχείς τρίπλες και έδωσε ασίστ στον Χρ. Γαβαλά. Ο τελευταίος με ωραίο πλασέ 
έβαλε το γκολ. Η Παριανή ομάδα προσπάθησε στη συνέχεια να ισοφαρίσει με κύριο 
επιθετικό της εκφραστή το Ν. Γιουρτζίδη. Οι συνεχείς επιθετικές προσπάθειες δεν 
έφεραν θετικό αποτέλεσμα, ενώ σε μία αντεπίθεση των Συριανών, ο Μαρμαγκιόλης 
με ωραία κεφαλιά πέτυχε το τρίτο γκολ για τους Συριανούς.

Ο ΑΟΠ αγωνίστηκε με τους: Χαριστό, Διακάτο, Κρώνη, Χρ. Ρούσσο (72ο Τσαντάνη), 
Γαβαλά, Καβάλλη, Ν. Γιουρτζίδη (81ο Ιω. Νίκα), Αρκουλή. Κασιμάτη και Κρουσταλλά-
κη (46ο Δαφερέρα).

Η φιλοξενούμενη ομάδα του Πάγου αγωνίστηκε με τους Λοΐσιο, Κακακιό, Βαμβα-
κάρη, Πρελορέτζο (55ο Μανωλιό), Ν. Ρούσσο, Δ. Φωτεινιά, Τρόκα ((54ο Βαρθαλίτη), 
Κ. Ρούσσο, Μ. Πρίντεζη, Χούρο και Γ. Ρούσσο (76ο Μαρμαγκιόλη).

Ήττα στη Σίφνο

Άτυχος ο Νηρέας στον αγώνα της περασμένης Δευτέρας 25/2, αφού έχασε στο νέο 
γήπεδο της Σίφνου από τον τοπικό Πανσιφναϊκό 1-0.

Στο παιχνίδι ήταν ξεκάθαρο ότι νικητής θα ήταν αυτός που θα σημείωνε το πρώτο 
γκολ, αφού και οι δύο ομάδες πρώτιστα πρόσεχαν τις άμυνες τους. Τελικά, ο Πανσιφ-
ναϊκός ήταν ο πιο τυχερός, αφού σε μία ανύποπτη φάση στο 70ο λεπτό, ο Α. Ατσόνιος, 
βρέθηκε στη μεγάλη περιοχή της Παριανής ομάδας και με ψύχραιμο πλασέ πέτυχε το 
γκολ της νίκης.

Βαθμολογία
1. Παμμηλιακός 30
2. Νέοι Ολυμπιακού 30
3. Πάγος 27
4. Νηρέας 13
5. ΑΟΠ 12
6. Αστέρας Μαρμ. 8
7. Σίφνος 6
8. Σέριφος 1

ΣΗΜ: Αστέρας Μαρμάρων και Παν-
σιφναϊκός, έχουν -2 βαθμούς

Διδάσκουν μπάσκετ τα Παριανόπουλα
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) at: www.facebook.
com/paroslife

If you have a smart phone, just download QRReader 
and scan this QR code and you will have a link straight 
to all the What's On information for Paros & Antiparos.

MARCH 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 

25 Feb-3 Mar,  7.30pm & 9.45pm, Movie «Anna Karenina / Άννα Κα-
ρένινα» with Greek subtitles at Mikro Cine Rex, Paroikia. Entrance 5€. Info: 
22840-21676, http://www.facebook.com/cine.rexparikiaparos

1-3 Mar, Kids Movie «Ραλφ. Η Επόμενη Πίστα /Wreck-it Ralph» dubbed 
into Greek at Mikro Cine Rex, Paroikia. Fri & Sat @ 5.30pm, Sun @ 11.30am 
& 5.30pm. Entrance 5€. Info: 22840-21676, http://www.facebook.com/
cine.rexparikiaparos

2 Mar, 3.30pm, «Young Explorers 2» treasure hunt with Alkistis 
Archimandriti at Paros Park. Free of charge. Environmental education 
and learning orientation for children 3-12 years. All children must be 

accompanied by an adult. In case of bad weather, will be postponed for 
next week, same day and time. Info: Alkistis 694-465-5200, efzoiasmile@
gmail.com

2 & 3 Mar, 6.30pm, Children’s musical theatre performance of «Swan 
Lake» by the Music Dance Group of Naoussa at their hall in Naoussa. 
Info:Ypapandi 22840-52284, http://users.otenet.gr/~parofolk/naussagr.
htm, Facebook: Mousikoxoreutiko Sugkrotima «Naoussa Parou»
 
2 & 3 Mar, 8pm, Theatrical production by the Archilochos Theatrical 
Society of «O Ελαφοβασιλιάς / The King Stag» (adapted from Carlo Gozzi’s Il 
Re Cervo) at Archilochos Hall, Paroikia. Info: Giorgos 694-484-5372, http://
www.facebook.com/groups/321073924574181/

2 & 3 Mar, 8pm, Theatrical Performance of «Moonlight Sonata» by Yiannis 
Ritsos at the Dimitracopoulos Building, Paroikia. Directed by Moschoula 
Kontostavlou & Dimitra Sofianou; performing Moschoula Kontostavlou and 
Vassilis Potamianos.  
http://www.facebook.com/events/538320359535787/

7 Mar, Tsiknopempti, a day of meat-eating celebrated on the second 
Thursday of carnival season.

8 Mar, International Women’s Day.

8 Mar, 7pm, Theatrical Performance of «Moonlight Sonata» by Yiannis 
Ritsos at the Hall of the Naoussa Dimotiko School in celebration of 
International Women’s Day, organized by the Naoussa Women’s 
Association. Entrance free.

8 Mar-30 May, Paros International Creative Music Programme Autumn 
Semester. Info: 693-494-6750, http://www.parosmusicprogram.org

9 Mar, 6pm, Workshop by clinical psychologist Marialena Kalyva on 
identifying learning difficulties in children and how to manage stress and 
anxiety in the family at Linguakids Montessori, Potami, Naoussa. Open to 
all. Info: Katerina 22840-55117, 697-282-4325. 

9 & 10 Mar, 6.30pm, Children’s musical theatre performance of «Swan 
Lake» by the Music Dance Group of Naoussa at their hall in Naoussa. 
Info:Ypapandi 22840-52284, http://users.otenet.gr/~parofolk/naussagr.
htm, Facebook: Mousikoxoreutiko Sugkrotima «Naoussa Parou»

WORKSHOP FOR PARENTS

On Saturday 9 March at 6pm, a workshop by clinical psychologist Marialena 
Kalyva will take place at Linguakids Montessori Naoussa on identifying 
learning difficulties in children and how to manage stress and anxiety in 
the family. The workshop is open to all interested parents.  Marialena lives 
on Paros with her husband and their two small children. She completed her 
BA at the University of South Africa, majoring in English and Psychology, 
holds a postgraduate honours degree in Clinical Psychology from UNISA, a 
MSc in School Counseling from the University of La Verne, California, and 
completed a 1-year counseling course in Child and Family Therapy at the 
Eclectic Center in Athens. She has working counseling victims of violent 
crime, with pre-school children aged 2-5 with developmental delays, 
physical and mental disabilities, and with children with learning difficulties 
such as dyslexia, dysgraphia and attention deficit disorders. In 2002 she 
started a private practice in Athens and in 2007 she began working at the 
American Community Schools of Athens where she taught Psychology 
at IB level, developed the high-performing students programme and 
counseled children and teenagers with learning, behavioural, social and 
emotional problems. She now works on a freelance basis for Hillside Press 
(www.elthillside.com) as an educational consultant delivering lectures 
about children and adolescents to teachers and parents throughout Greece 
and Cyprus.  Call Katerina on 22840-55117, 697-282-4325 for further 
information. 

PAVEMENTS ON THE PAROIKIA RINGROAD

Local political party Eniaia Kinisi Politon Enotita gia to Mellon announces 
that work on the project to construct pavements on the ringroad of 
Paroikia will begin within the next few days. http://eniaia-enotita.blogspot.
gr/2013/02/blog-post_25.html

ρακοµελοµεζεδοκαταστάσεις, µουσική που ανεβάζει το κέφι
και τιµές που ενθουσιάζουν!

Κάθε Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή από τις 6 το απόγευµα.
Λιβάδια Παροικιάς (στο γεφυράκι) | τηλ: 23943

Νέο ΔΣ στο ΝΟΠ
Στις 13 Φεβρουαρίου 2013, ο Ναυτικός Όμιλος 

Πάρου, πραγματοποίησε την εκλογο απολογιστι-
κή του γενική συνέλευση.

Από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν προ-
έκυψε το νέο διοικητικό συμβούλιο. Η σύνθεσή 
του είναι η εξής:

Πρόεδρος: Πώλος Ελευθέριος
Α/πρόεδρος: Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Γραμματέας: Φωσκίνης Γαϊτάνος
Ταμίας: Μερεμέτης Δημήτριος 
Έφοροι ιστιοπλοΐας Τριγώνου - Ανοικτής Θαλάσσης: Μπρούσης Ιωάννης,  

Σκλαβούνος Ραφαήλ
Έφοροι κολύμβησης: Δαφερέρας Ευθύμιος, Σπανού Μαργαρίτα 
Έφοροι υλικού εγκαταστάσεων: Μπομποτάς Δημήτριος, Οικονομόπουλος Γιώρ-

γος
Έφορος Beach volley και Ξυλορακέτας: Ιορδάνη Ελευθερία
Έφοροι εντευκτηρίου: Βρότσος Ανδρέας, Νούμτας Αριστείδης

Το Νηπιαγωγείο Νάουσας 
στο Κ.Η.Φ.Η.

Στις 12 Φεβρουαρίου, το ολοήμερο 
τμήμα του Νηπιαγωγείου Νάουσας, 
με 23 παιδιά και δύο νηπιαγωγούς, 
επισκέφθηκε το Κ.Η.Φ.Η. (Κέντρο 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων) 
του ομώνυμου χωριού, προκειμένου 
οι μικροί μαθητές να γνωρίσουν τη 
λειτουργία του.

Η ανταπόκριση των μελών του 
ΚΗΦΗ και του προσωπικού ήταν άψο-
γη. 

Στην αρχή η αρμόδια υπάλληλος 
εξήγησε στα παιδιά πως ακριβώς λει-
τουργεί αυτή η κοινωνική υπηρεσία 
και τι ακριβώς προσφέρει. Όπως τους είπε: «είναι «ανοιχτή αγκαλιά» για μεγάλους και 
μικρούς για αυτό το λέμε Κ.Η.Φ.Η (Η ΑΓΑΠΗ)». Στη συνέχεια έγινε συζήτηση των παι-
διών με τα μέλη του ΚΗΦΗ. Άξιο λόγου επισήμανσης είναι οι ερωτήσεις των παιδιών 
που με την αθωότητά τους ρωτούσαν τους μεγάλους:

«Πώς ξεκινάτε τη μέρα σας; Είστε ευχαριστημένοι; Τι άλλο κάνετε; Αγαπάτε τα εγγο-
νάκια σας; Παλιά είχατε εσείς παιχνίδια; Πώς παίζατε; Είχατε τετράδια και βιβλία; Όταν 
πηγαίνατε για μπάνιο είχατε μαγιό;»

Οι απαντήσεις των ηλικιωμένων (γλαφυρό απόσταγμα εμπειρίας ολόκληρης ζωής) 
είχαν μοναδικότητα λόγου και σοφίας. Τα μέλη του ΚΗΦΗ απάντησαν στις ερωτήσεις 
των παιδιών ως εξής: «Τη μέρα μας την αρχίζουμε και την τελειώνουμε με προσευχή. 
Έτσι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που μαθαίνουμε για το Θεό και τους Αγίους. Πλέκου-
με, ράβουμε, φτιάχνουμε μαρμελάδες, κουλουράκια, λουκουμάδες. Ακόμα κάνουμε και 
θεραπευτική γυμναστική. Τα εγγονάκια μας τα αγαπάμε όσο εσάς οι γονείς σας. Δεν εί-
χαμε όμως παιχνίδια αλλά φτιάχναμε μόνοι μας και παίζαμε με τις υφασμάτινες κούκλες 
τα κορίτσια και με τις καράβες τ’ αγόρια. Δεν είχαμε τετράδια και βιβλία αλλά πάνω σε μια 
πλάκα σβήνοντας και γράφοντας τα μαθαίναμε όλα. Όσο για το μπάνιο δεν είχαμε μαγιό 
αλλά φορούσαμε πουκαμίσες».

Αφού τελείωσε η συζήτηση παιδιών και πιο μεγάλων παιδιών… ξεκίνησαν τα κε-
ράσματα για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του ΚΗΦΗ. Όπως είπαν οι ηλικιω-
μένοι: «[…] αντάλλαγμα, (από τα φωτεινά προσωπάκια τους ένα πλατύ χαμόγελο και μια 
ζωγραφιά από τα χεράκια τους),  χάρισμα ελπίδας της ζωής που ξέρει να προχωρεί στο 
μέλλον. Τους ευχαριστούμε από ψυχής γι’ αυτό».
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