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Πάει αδέλφια. Το έχουμε χάσει εντελώς σε τούτο 

το νησί. Οι μισοί πάνε για δημαρχαίοι και οι άλλοι 

μισοί για «δεξιά» τους χέρια. Αφήστε που σε κά-

ποιον καφενέ τους έχουν πάρει χαμπάρι και μό-

λις τους δουν τους λένε «είμαστε μαζί σας!». Έτσι, 

έχουν όλα τα φιλαράκια μου βγάλει στο τσάμπα 

όλες τις σούμες μέχρι το καλοκαίρι του 2014!

Δ.Μ.Μ.

Καλά, το ότι είμαι φαν της Άννας Κάγκανη, δίχως 

να την έχω ψηφίσει ποτέ, το ξέρετε εδώ και χρόνια. 

Μόνο που τις προάλλες στη συνεδρίαση του Συ-

ντονιστικού Φορέων για την υγεία αποκαλύφθηκε 

και άλλος φαν της Αννούλας. Και ποιος ήταν λέτε; 

Ο Αντώνης Δαβανέλος, που της έπλεξε δημόσια 

το εγκώμιο για την εργασία που προσφέρει στο 

Συντονιστικό. Τον κοίταζε, τον ξαναματακοίταζε η 

Άννα και δεν μπορούσε να το πιστέψει. Να δείτε 

που θα νομίζει ότι έχει πρόβλημα με τα αυτιά της.

Δ.Μ.Μ.

Πάμε πάλι again Κάγκανη. Την ώρα που στη 

συνεδρίαση του Συντονιστικού φάνηκαν κάποιοι 

σύλλογοι να θέλουν να προβούν σε κάποιες αυ-

τόνομες κινήσεις η Άννα ήταν απόλυτη. «Τα θέμα-

τα» είπε, «να συζητούνται εδώ!». Βρε Άννα και πάλι 

Άννα. Τουλάχιστον θα έχουμε την πλάτη μας φυ-

λαγμένη.

Δ.Μ.Μ.

Λοιπόν, αυτό πρέπει να είναι νέο Πανελλήνιο 

ρεκόρ. Οι Ολυμπιακοί της Πάρου, κόβουν τη βασι-

λόπιτά τους την Κυριακή 17 Μαρτίου. Λίγες ώρες 

δηλαδή αργότερα αν την έκοβαν, θα έγραφαν στην 

ανακοίνωσή του «κοπή λαγάνας!».

Δ.Μ.Μ.

Με το που άνοιξε το Τριώδιο στην Αντίπαρο, άρ-

χισαν τα μασκαρέματα. Ευτυχώς για μας, γιατί θα 

έχουμε θέματα να γεμίσουμε τις σελίδες μας.

Δ.Μ.Μ.

Αυτή η ανταλλαγή επιστολών μεταξύ Κυλάκου 

και Αγροτικού Συνεταιρισμού, μου θυμίζει έντο-

να το σήριαλ «Λάμψη». Τα πάντα έχει. Ατελείωτα 

επεισόδια, πλοκή υπόθεσης, ίντριγκες, εμπορικό 

δούναι – λαβείν, μέχρι και αυτοθαυμασμό! Μόνο 

έρωτες και διαζύγια δεν έχει! Άμα δε γράφει το σε-

νάριο ο Φώσκολος, δε λέει. Θα φθάσουμε στην υπ’ 

αριθμό 4.228 επιστολή και δε θα έχουμε δει ούτε 

ένα γάμο.

Δ.Μ.Μ.

Ωραίος ο Τσιργής. Από τη μία βγήκε και κατακε-

ραύνωνε το σύστημα» και από την άλλη λίγο πριν 

υποβάλλει την παραίτησή του υπέγραφε για μονά 

πληρώματα στα ασθενοφόρα της Νάξου, για να 

βγουν οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ. Θα πηγαίνει δηλα-

δή ο διασώστης στο ατύχημα και θα λέει του άλλου 

που είναι αναίσθητος κάτω στο δρόμο. «Συγγνώμη, 

επειδή είμαι μόνος μου μήπως μπορείτε να κάνετε 

μία προσπάθεια και να σηκωθείτε για να μπούμε στο 

ασθενοφόρο». Αυτά είναι ιδέες! Όχι, σαν τον προη-

γούμενο διοικητή του Νοσοκομείου Σύρου, τον κ. 

Πόθο, που δεν γνώριζε ότι μεταξύ Πάρου και Αντι-

πάρου υπάρχει θάλασσα και έβαζε εφημερίες on 

call τους Αντιπαριώτες γιατρούς.

Δ.Μ.Μ.

Τι κοινό έχει ο ληξίαρχος Πάρου με τον Μάρκο 

Κωβαίο; Απάντηση: Καμία. Το πολύ – πολύ αν ήταν 

στην ίδια εργασία, ο ληξίαρχος να ήταν υφιστάμε-

νος του Μάρκου! Το μνημονικό του Μάρκου δεν 

υπάρχει πουθενά. Γνωρίζει απέξω και ανακατωτά 

τα ονόματα όλων των Παριανών, τις ημερομηνίες 

γέννησής τους, τις γενιές τους και τα σόγια τους.

Δ.Μ.Μ.

Κουίζ: Τι σχέση έχει η σημερινή φωτογραφία με 

ό,τι θα συζητηθεί τους επόμενους μήνες;

Δ.Μ.Μ.

Αποπροσανατολισμός
Η Τροία δεν έπεσε με τη δύναμη των όπλων αλλά 

με τον Δούρειο Ίππο.
Το αγωνιστικό φρόνιμα των Παριανών και Αντι-

παριανών, η απόφαση για αγώνα μόνο με τον απο-
προσανατολισμό μπορεί να καμφθεί.

• Η προσμονή ότι επιλεκτικά για μας ενάντια στη 
γενικότερη μνημονική πολιτική ρουσφετολογικά θα 
λυθούν τα προβλήματα του Κ.Υ. είναι αποπροσα-
νατολισμός.

• Ο εφησυχασμός από τις ωραίες αλλά ψεύτικες 
υποσχέσεις είναι αποπροσανατολισμός.

• Ηαυταπάτη ότι ο εθελοντισμός μπορεί να υπο-
καταστήσει τις κρατικές δομές είναι αποπροσανα-
τολισμός.

• Η προτροπή να πληρώσουν πάλι αυτοί που 
πληρώνουν φόρους επί φόρων, χαράτσια, αυξήσεις 
ΔΕΗ κτλ, όσοι έχουν κουτσουρεμένες αποδοχές, εί-
ναι αποπροσανατολισμός.

Μας καλούνε να φτιάξουμε ταμείο για τις ανάγκες 
του Κ.Υ. Πάρου. Πόσα χρήματα πρέπει να συγκε-
ντρώσουμε; Για πόσο διάστημα πρέπει να γίνεται 
κάτι τέτοιο; Ποιος μπορεί σήμερα να επιβάλει άλλη 
μια δαπάνη στον οικογενειακό προϋπολογισμό;

Να πληρώσουμε σήμερα για αναλώσιμα, να 
πληρώσουμε για γιατρούς, να πληρώσουμε για το 
ΕΚΑΒ. 

Αύριο όμως θα χρειαστεί με την ίδια λογική να 
πληρώσουμε για τις ανάγκες των σχολείων, τις ανά-
γκες των παιδιών μας. Την επομένη θα πρέπει να 
πληρώσουμε για να έχουμε καλύτερη αστυνόμευ-
ση για μας και τα παιδιά μας.

Μα αυτή δεν είναι η λογική των μνημονίων; Κα-
λούμαστε εθελοντικά να υπηρετήσουμε τα μνημό-
νια;

Το μήνυμα και της τελευταίας σύσκεψης του συ-
ντονιστικού ήταν ξεκάθαρο: Αγωνιστική συνέχεια 
συντονίζοντας τις δυνάμεις μας Πανκυκλαδι-
κά. Περιφρουρούμε την ενότητα μας.

Καταγγέλλουμε διασπαστικές εκφυλιστικές 
ενέργειες.

Αγώνας μέχρι το τέλος.
Λαουτάρης 

Η θέση μας
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ΤΩΡΑ!
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Ανανέωση 
σύμβασης ΚΤΕΛ

Ο Δήμος Πάρου, με πρόσφατη απόφασή του, ανανέω-
σε για τους επόμενους 10 μήνες τη σύμβασή του με την 
«ΚΤΕΛ Πάρου ΑΕ», με σκοπό την παροχή συγκοινωνια-
κού έργου (Δημοτική Αστική Συγκοινωνία).

Σύμφωνα με τη σύμβαση και για χρονικό διάστημα 10 
μηνών (από 1/3/13 έως 31/12/2013), το ΚΤΕΛ για τα 
κυκλικά δρομολόγια συγκοινωνίας στην Παροικιά, θα 
λάβει το ποσό των 63.082 ευρώ περίπου, συμπεριλαμ-
βανομένου ΦΠΑ.

Το παραπάνω ποσό είναι ενδεικτικό, καθώς η τιμή του 
καυσίμου που αποτελεί βασικό στοιχείο κοστολόγησης 
κάθε δρομολο-
γίου υπόκειται 
σε μηνιαία ανα-
θεώρηση. Για 
την αρχική τιμή 
της σύμβασης 
με τα 63.082 
ευρώ, λήφθηκε 
υπόψη η μέση 
τιμή καυσίμου 
του Ιανουαρίου 
2012.

Καταγγελία 
εκπαιδευτικών 
κατά Χρυσής Αυγής

Το νησί της Πάρου τις τελευταίες μέρες έζησε πρωτό-
γνωρες στιγμές φασιστικής βίας και τρομοκρατίας όταν 
τρεις βουλευτές της Χ.Α. με την κουστωδία τους, συ-
νοδεία τριών διμοιριών ΜΑΤ πάτησαν το πόδι τους στο 
νησί για να «κόψουν πίτα»!

Ο Παριανός δημοκρατικός κόσμος συμμετείχε σε 
πρωτοφανούς έκτασης και μεγέθους για τα δεδομένα 
του νησιού, πλατιά, λαϊκή κινητοποίηση ενάντια στη φα-
σιστική δραστηριοποίηση.

Οι δυνάμεις καταστολής που συνόδευαν τη Χ.Α., ενέ-
τειναν την αίσθηση τρομοκρατίας στο νησί, ειδικά όταν 
κατέστειλαν την αντιφασιστική διαδήλωση κάνοντας 
χρήση χημικών εναντίων των διαδηλωτών, μέσα στα 
στενάκια της Παροικιάς.

Το πέρασμα της Χ.Α. από την Πάρο άφησε πίσω του 3 
τραυματίες.

Δύο διαδηλωτές, εκ των οποίων ένα μέλος μας, θύ-
ματα κτηνώδους δολοφονικής επίθεσης με πολλαπλά 
χτυπήματα στο κεφάλι, τον αυχένα και τα πλευρά, και 
έναν κάτοικο Πάρου που γρονθοκοπήθηκε από μέλη 
της ΧΑ, κατά την αποχώρησή τους από το νησί, επειδή 
τους φωτογράφιζε καθώς επιβιβάζονταν στο πλοίο.

Οι Σύλλογοί μας θα σταθούν σταθερά στην πάλη ενά-
ντια στο φασισμό και το νεοναζισμό, προασπίζοντας την 
πάλη για λαϊκές δημοκρατικές ελευθερίες.

Καλούν τα μέλη τους να συσπειρωθούν πιο στενά στα 
συλλογικά όργανα και μέσα από αυτά να αποδοκιμά-
σουν και να καταγγείλουν δραστήρια το φασισμό και τη 
νεοναζιστική δράση που εκδηλώνεται σε όλη την Ελλά-
δα. 

Σύλλογος εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας εκπαίδευσης 
Πάρου – Αντιπάρου «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΟΣ»

Σύλλογος εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας εκπαίδευσης 
Θήρας – Ίου - Θηρασιάς- Σικίνου-Ανάφης- Φολεγάν-
δρου

Σύλλογος εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας εκπαίδευσης 
Σύρου – Τήνου - Μυκόνου

Σύλλογος εκπαιδευτικών Α’ βάθμιας εκπαίδευσης 
Νάξου- Μικρών Κυκλάδων – Αμοργού

Σύλλογος εκπ/κών Α’ βάθμιας εκπ/σης Άνδρου – 
Κέας – Κύθνου - Σερίφου «Θ. Καΐρης».

Ερώτηση 
Συρμαλένιου 
για τα θαλάσσια 
αποθέματα

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος με 
ερώτησή του στη Βουλή ζήτησε να μάθει σχετικά με τα 
μέτρα για την προστασία των αλιευτικών αποθεμάτων του 
Αιγαίου και τη στήριξη των παράκτιων αλιέων των νησιών 
του αρχιπελάγους.

Ο κ. Συρμαλένιος στην ερώτησή του υποστηρίζει πως 
στη θαλάσσια περιοχή του αρχιπελάγους περιλαμβάνονται 
τρεις ελληνικές νησιωτικές περιφέρειες, που εξαρτώνται 
από τον κλάδο της αλιείας. 

Ακόμα, ο κ. Συρμαλένιος υποστηρίζει ότι το Αιγαίο πέλα-
γος έχει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στην αλιεία, 
λαμβάνοντας υπόψη τους βασικούς και πιο κρίσιμους πα-
ράγοντες για την αναπτυξιακή προοπτική του κλάδου, που 
είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η διαφύλαξη των 
αλιευτικών αποθεμάτων. Σ’ αυτό το πλαίσιο στηρίζονται 
και οι κυριότερες προτάσεις για την αλιεία που παρουσιά-
ζονται σε πρόσφατη μελέτη για το στρατηγικό αναπτυξιακό 
σχέδιο της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (2012) και οι προ-
τάσεις νησιωτικών φορέων και οργανώσεων των αλιέων. 

Την ίδια στιγμή, όπως παρουσιάζεται σε πρόσφατες ευ-
ρωπαϊκές και ελληνικές μελέτες για τις επιπτώσεις τις κλι-
ματικής αλλαγής στους αλιευτικούς πόρους και σε δημο-
σιεύματα που αφορούν σε θαλάσσιες έρευνες στο Αιγαίο, 
τα αλιεύματα μειώνονται, το εισόδημα των αλιέων έχει 
μειωθεί κατακόρυφα και το χειρότερο κινδυνεύει η αλιεία 
ως παραγωγικός κλάδος. Έτσι, αυτές οι εξελίξεις σε συν-
δυασμό με την εκτεταμένη οικονομική κρίση στην Ελλάδα, 
θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην οικονομία και στη 
διατήρηση του κοινωνικού ιστού των μικρών νησιών του 
Αιγαίου.

Ο κ. Συρμαλένιος στην ερώτησή του καταλήγει ως εξής:
«1. Έχουν ληφθεί υπόψη οι ιδιαιτερότητες των νησιωτικών 

περιφερειών του Αιγαίου στη διαμόρφωση των θέσεων της 
χώρας μας για τη νέα κοινή αλιευτική πολιτική; Προτίθενται 
να προχωρήσουν στη δημιουργία περιοχών διαχείρισης με 
προστατευόμενες περιοχές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και 
μετά από συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς; 

2. Σε ποια άμεσα μέτρα προτίθενται να προβούν για τον 
ουσιαστικό έλεγχο όλων των τύπων αλιείας στο αρχιπέλα-
γος; 

3. Έχουν εξεταστεί τρόποι αντιμετώπισης του σοβαρού 
προβλήματος της εισόδου «ξένων» ειδών (λαγόψαρα) στο 
θαλάσσιο οικοσύστημα του Αιγαίου; Σε ποια μέτρα προτί-
θενται να προβούν ώστε να εξασφαλιστούν πόροι από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας για την αποζημίωση των αλιέων 
από τα θαλάσσια θηλαστικά αλλά και για την προστασία των 
απειλούμενων ειδών; Έχουν αξιολογηθεί σχετικές μελέτες 
και «καλές» πρακτικές που εφαρμόζονται σε νησιωτικές πε-
ριοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση του 
φαινομένου της μείωσης των αλιευμάτων; 

4. Σε τι άμεσα μέτρα στήριξης των παράκτιων αλιέων προ-
τίθενται να προβούν, με άξονα τον τεχνολογικό εκσυγχρονι-
σμό του αλιευτικού στόλου, τη δικτύωση των παραγωγών 
και την εκπαίδευση τους, ώστε οι έλληνες αλιείς να κάνουν 
χρήση επιλεκτικότερων τρόπων αλιείας; 

5. Έχουν αξιολογηθεί τα αποτελέσματα, οι οικονομικές και 
λοιπές διαχειριστικές επιπτώσεις σε επίπεδο διαλειτουργι-
κότητας των εμπλεκόμενων υπουργείων από την εφαρμογή 
ειδικών μορφών τουρισμού, όπως ο καταδυτικός τουρι-
σμός, ο αλιευτικός τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός και οι 
ενάλιες δραστηριότητες; Σε τι στάδιο βρίσκεται ο σχεδιασμός 
για τον αλιευτικό και τον καταδυτικό τουρισμό; 

6. Ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για δράσεις 
ενημέρωσης και κατάρτισης των αλιέων / ανά ομάδα παρα-
γωγών και ανά νησί, στο κρίσιμο θέμα της προστασίας του 
θαλάσσιου οικοσυστήματος;».

«Είμαστε 
διανοούμενες 
πόρνες»

Η εξομολόγηση ενός 
πρώην αρχισυντάκτη.

Τζόν Σουϊντον - 
πρώην αρχισυντάκτης 
των New York Times

(Στην αποχαιρετι-
στήρια δεξίωση για την 
συνταξιοδότησή του)

«Δεν υπάρχει τέτοιο 
πράγμα, σε αυτή τη 
περίοδο της ανθρώπινης ιστορίας που να απο-
καλείται ανεξάρτητος Τύπος. Το γνωρίζετε και το 
γνωρίζω.

Ούτε ένας ανάμεσά σας θα τολμούσε να εκστο-
μίσει μια έντιμη γνώμη. Και αν τολμούσατε να 
την εκφράσετε γνωρίζετε εκ των προτέρων ότι 
ποτέ δεν θα εμφανιζόταν τυπωμένη στο χαρτί. 
Πληρωνόμαστε αρκετά ώστε να κρατάμε την τί-
μια άποψή μας, έξω από την εφημερίδα για την 
οποία γράφω. Εσείς επίσης παίρνετε ικανοποιη-
τικούς μισθούς για παρόμοιες υπηρεσίες. Και αν 
κάποιος τολμούσε ή ήταν τόσο τρελός ώστε να 
γράψει την τίμια γνώμη του, θα βρισκόταν πολύ 
σύντομα στο δρόμο…

Είναι δουλειά και καθήκον κάθε δημοσιογρά-
φου να καταστρέφει την αλήθεια, να ψεύδεται, να 
διαστρεβλώνει, να εξυβρίζει, να κολακεύει γο-
νυπετής το Μαμωνά και να πουλάει τη Πατρίδα 
του για τον άρτο τον επιούσιο… Είμαστε υποτε-
λείς. Όργανα των πλουσίων που βρίσκονται στο 
παρασκήνιο. Είμαστε καραγκιόζηδες. Αυτοί οι 
άνθρωποι κινούν τα νήματα και εμείς χορεύουμε 
στο ρυθμό τους. Ο χρόνος, η ζωής μας, οι ικανό-
τητές μας είναι ιδιοκτησία αυτών των ανθρώπων. 
ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΑΝΟΟΥΜΕΝΕΣ ΠΟΡΝΕΣ».

Ομολογία που τα λέει όλα… Η ενημέρωση 
έχει ταξικό πρόσημο θα προσθέταμε εμείς. Ή 
είσαι και νοιάζεσαι για το δίκαιο των πολλών και 
κυνηγάς την αλήθεια ή είσαι με τους λίγους και 
διαστρεβλώνεις την αλήθεια γιατί έτσι εξυπη-
ρετεί τα αφεντικά σου και το σύστημά τους. Το 
«ανεξάρτητη», «αντικειμενική», «ακομμάτιστη», 
«αμερόληπτη» δημοσιογραφία δεν υπάρχει. 
Πλύση εγκεφάλου, ναι, υπάρχει.

Γι’ αυτό, λοιπόν, πρέπει να το ξανασκεφτούμε. 
Είναι δυνατόν να βρίζουμε και να σιχτιρίζουμε 
ολημερίς όλους αυτούς που μπαίνουν στα σπί-
τια μας απρόσκλητοι κάθε βράδυ στις οκτώ, 
και από την άλλη όταν συζητάμε στο καφενείο, 
στη γειτονιά, στο σπίτι μας να επικαλούμαστε τα 
επιχειρήματά τους με το γνωστό «το είπε η τη-
λεόραση»; Μήπως πρέπει να πάρουμε διαζύγιο 
απ’ αυτή τη λογική; Μήπως πρέπει να ψάχνου-
με καλύτερα την είδηση; Μήπως εμείς πρέπει 
να πρώτα να αναρωτηθούμε; Ποιός, που, πότε 
και γιατί το λέει; 

      
 

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ
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Εκδηλώσεις
• Την Καθαρή Δευτέρα (18/3) το σωματείο «Φίλοι 

του Πάρκου Πάρου» καλούν τους φίλους του χαρταε-
τού στο Πολιτιστικό Πάρκο του νησιού μας στον Άγιο 
Ιωάννη Δέτη, στις 11 το πρωί για τα παραδοσιακά κού-
λουμα.

• Την Κυριακή 17 Μαρτίου στη Μάρπησσα, θα πραγ-
ματοποιηθεί το Καρναβάλι του ομώνυμου χωριού. Οι 

μασκαράδες θα ξεκινήσουν στις 2 το μεσημέρι από την 
Αγροτολέσχη και θα καταλήξουν στην πλατεία του χω-
ριού. Την εκδήλωση θα πραγματοποιήσουν η Τοπική 
Κοινότητα και ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας. 

• Η ΠΕΦΟ Πάρου – Αντιπάρου, την Κυριακή 17 
Μαρτίου διοργανώνει στην αίθουσά της εκδήλωση με 
φαγητό και ποτό στις 2 το μεσημέρι. Η είσοδος είναι 10 
ευρώ και για τα παιδιά 5 ευρώ. Στην εκδήλωση θα πα-
ρευρεθούν μέλη του ΔΣ της ΠΑΕ Ολυμπιακός και ποδο-
σφαιριστής της ομάδας. Μέρος των εσόδων θα δοθούν 
στο πρόγραμμα «Ψωνίζω και Στηρίζω».

Νέα του 
εμπορικού 
συλλόγου

Όλες οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στο νησί 
μας ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση του Εμποροε-
παγγελματικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου και συμ-
μετείχαν στην ημερίδα ενημέρωσης «Μπορούμε όλοι 
μαζί να βρούμε λύσεις».

Τα συμπεράσματα σύμφωνα με τον εμπορικό σύλλο-
γο είναι πολλά, καθώς «το νησί μας θεωρείται «φιλέτο» 
ακόμη και στην περίοδο της κρίσης και το ενδιαφέρον 
των εμπόρων και επαγγελματιών, όπως έδειξε η πα-
ρουσία τους και οι ερωτήσεις τους, φανερώνει ότι η 
επομένη μέρα δε θα μας βρει απροετοίμαστους».

Ακόμα, σε ανακοίνωσή τους ο εμπορικός σύλλογος 
σημειώνει: «Οι τράπεζες δείχνουν διατεθειμένες να συ-
μπορευτούν στη πορεία ανάπτυξης με τις επιχειρήσεις 
και με κριτικό πνεύμα να προχωρήσουν μαζί τους, στο 
μέλλον».

Τέλος, ο εμπορικός σύλλογος ευχαρίστησε τους επαγ-
γελματίες που παρευρέθηκαν και συμμετείχαν ενεργά 
με τις παρεμβάσεις - ερωτήσεις τους, όπως και τις τρά-
πεζες: Alpha Bank με τη συμμετοχή της Διευθύντριας 
από το κατ/μα Πάρου κ. Κατερίνας Δεληγιάννη,  Εθνική 
Τράπεζα με τη συμμετοχή του Διευθυντή από το κατ/
μα Πάρου κ. Ηλία  Χατζόπουλου και τον Περιφερειακό 
Διευθυντή κ. Δημήτρη Παυλινιέρη. Εμπορική Τράπεζα 
με τη συμμετοχή του Διευθυντή από το κατ/μα Πάρου 
κ. Ηλία  Αλεξόπουλου. Τράπεζα Eurobank με τη συμμε-
τοχή του Διευθυντή από το κατ/μα Πάρου κ. Χρήστου  
Καραγκούνη και τον Περιφερειακό Διευθυντή κ. Σπύρο 
Ρεντετάκο. Τράπεζα Πειραιώς με τη συμμετοχή του Δι-
ευθυντή από το κατ/μα Πάρου κ. Ιωάννη Γυφτόπουλου.
Αίθουσα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμποροεπαγγελματικού 
Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου, αποφάσισε για τη νέα 
του αίθουσα τα παρακάτω:

Η νέα αίθουσα του Συλλόγου να διατίθεται: 
α) σε συλλόγους επαγγελματικούς, πολιτιστικούς, 

αθλητικούς κ.α., εκτός των πολιτικών παρατάξεων.
Β) σε μέλος του συλλόγου που επιθυμεί να προβάλει 

το προϊόν του ή την εταιρία που εκπροσωπεί.
Τέλος, οποιοδήποτε μέλος, χρειαστεί internet, μπορεί 

να χρησιμοποιεί τον Η/Υ του συλλόγου, καθημερινά 
από της 10 το πρωί έως της 2 το μεσημέρι, δωρεάν.

Τέλος ο ΕΟΤ 
Κυκλάδων;

Έντονη ανησυχία 
επικρατεί στις Κυκλά-
δες, αφού σύμφωνα 
με την προτεινόμενη 
αναδιάρθρωση του 
ΕΟΤ -παρουσιάστη-
κε το προτεινόμενο 
μοντέλο λειτουργίας 
του υπουργείου Του-
ρισμού- δεν συμπερι-
λαμβάνεται στο οργα-
νόγραμμα το γραφείο των Κυκλάδων.

Αντί αυτού προτείνεται η δημιουργία Περιφερειακής 
Υπηρεσίας Τουρισμού Αιγαίου, με έδρα τον Πειραιά. 

Εκεί, θα υπάγονται το Τμήμα Εγκαταστάσεων και 
Επαγγελματιών και το Τμήμα Επιθεωρήσεων και Ελέγ-
χου, καθώς και δύο υποστηρικτικά γραφεία (ένα στη 
Μυτιλήνη και ένα στη Ρόδο). Σημειώνουμε πάντως, ότι 
η μεταρρύθμιση του Υπουργείου Τουρισμού και του 
ΕΟΤ, βρίσκεται ακόμα σε στάδιο επεξεργασίας.

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων έστειλε στην υπουργό 
τουρισμού κ. Όλγα Κεφαλογιάννη την παρακάτω επι-
στολή:

«Αναφερόμενοι στο πρόγραμμα των μεταρρυθμιστικών 
δράσεων στη λειτουργία του Υπουργείου Τουρισμού – 
ΕΟΤ και συγκεκριμένα στο προτεινόμενο οργανόγραμμα 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών, θα θέλαμε να εκφρά-
σουμε τις θέσεις και τις προτάσεις του Επιμελητηρίου μας.

Είναι αυτονόητο, ότι σαν φορέας που εκπροσωπεί τις 
17.000 επιχειρήσεις του νομού μας,

είμαστε υπέρμαχοι κάθε προσπάθειας που αποσκοπεί 
στην αναδιοργάνωση – βελτίωση των υπηρεσιών από τις 
οποίες εξυπηρετούνται οι επιχειρήσεις μας και στον εξορ-
θολογισμό του λειτουργικού κόστους του δημόσιου τομέα 
γενικότερα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως, είμαστε 
κατηγορηματικά αντίθετοι στην κατάργηση της

Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού του Νομού Κυ-
κλάδων, έχοντας την βεβαιότητα ότι αυτή η επιλογή δεν 
οδηγεί σε καμία λειτουργική βελτίωση ή εξοικονόμηση 
κόστους ενώ επί της ουσίας αγνοεί την ίδια την ύπαρξη 
και τις ανάγκες ενός μεγάλου αριθμού νησιωτών επιχει-
ρηματιών οι όποιοι απασχολούνται στον τουριστικό τομέα.

Αν σκοπός της κατάργησης των Περιφερειακών Υπη-
ρεσιών Τουρισμού είναι ο περιορισμός του λειτουργικού 
κόστους, υπάρχουν άλλοι τρόποι να επιτευχθεί αυτό, ενώ 
όσον αφορά το κόστος μισθοδοσίας, εξακολουθεί να υφί-
σταται, άρα δεν τίθεται θέμα περί αυτού. 

Η πρότασή μας, εξαιρετικά απλή και κατά την άποψή 
μας βιώσιμη, είναι η υπαγωγή των ΠΥΤ στην οργανωτική 
δομή των Περιφερειών, όπως ισχύει και με τις λοιπές δι-
ευθύνσεις (Βιομηχανίας, Εμπορίου, Μεταφορών, Υγείας 
κλπ), με αντίστοιχη μεταβίβαση του συνόλου των αρμο-
διοτήτων. Προτείνουμε, οι Διευθύνσεις Τουρισμού που 
ήδη υπάρχουν και λειτουργούν στο οργανωτικό σχήμα 
των Περιφερειών, να αναλάβουν το σύνολο των υπηρε-
σιών που παρέχουν μέχρι σήμερα οι ΠΥΤ, συμπεριλαμ-
βανομένων των πιστοποιήσεων – ποιοτικών ελέγχων, με 
μεταφορά του

υπάρχοντος ανθρώπινου δυναμικού και των σχετικών 
πιστώσεων που αφορούν τη μισθοδοσία, εξοικονομώ-
ντας έτσι σημαντικό μέρος του λειτουργικού κόστους ενώ 
το κεντρικό κράτος θα αναλάβει τον καθαρά εποπτικό του 
ρόλο όπως άλλωστε αυτός ισχύει».

Παρέμβαση 
Επιμελητηρίου

Το Επιμελητήριο Κυκλάδων στη γενική συνέλευ-
ση του Επιμελητηριακού Οργανισμού Ανάπτυξης Ελ-
ληνικών Νήσων (ΕΟΑΕΝ), για τα σοβαρά θέματα που 
αντιμετωπίζουν οι νησιώτες επιχειρηματίες, πέτυχε την 
ομόφωνη αποδοχή και στήριξη των προτάσεων για τέσ-
σερα θέματα που αφορούν τη νησιωτικότητα.

Η συνέλευση πραγματοποιήθηκε στη Χίο, στις 9/3 και 
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, κ. Γ. Ρούσ-
σος, ζήτησε από το σώμα την άμεση στήριξη και παρέμ-
βαση για μια σειρά σοβαρότατων και επίκαιρων θεμά-
των που απασχολούν τους κατοίκους - επιχειρηματίες 
των νησιών, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Αιγαίου 
και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Γιάννη Σπιλάνη, από τον 
οποίο ζητήθηκε να πάρει θέση για τα θέματα αρμοδι-
ότητας του. 

Συγκεκριμένα λήφθηκε ομόφωνη απόφαση για:
1. Το θέμα των οφειλών των επιχειρήσεων και την 

άμεση ανάγκη θεσμοθέτησης ευνοϊκότερων ρυθμί-
σεων, με σημαντική αύξηση του αριθμού των δόσεων 
και ρύθμιση ανάλογη με το ύψος των οφειλών και των 
αριθμό των εργαζομένων.

2. Το θέμα των απεργιακών κινητοποιήσεων στην 
ακτοπλοΐα και την προώθηση της μακρόχρονης πρω-
τοβουλίας του Επιμελητηρίου Κυκλάδων, η οποία υπο-
στηρίζεται από όλους τους φορείς και Βουλευτές του 
Νομού και συντονίζεται στην παρούσα φάση από τον 
Βουλευτή Ν. Κυκλάδων κ. Π. Ρήγα. Σκοπός της παρέμ-
βασης είναι στις επικείμενες αλλαγές στη νομοθεσία να 
προβλεφθεί η επαρκής κάλυψη των νησιών με πλοία 
ασφαλείας ενώ αναφορά έγινε και στο θέμα των άγο-
νων γραμμών όπου συγκεκριμένα νησιά αντιμετωπί-
ζουν σοβαρότατα προβλήματα.

3. Το θέμα της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας (ΑΠΕ) στα νησιά και την ανάγκη άμεσης 
επανεκκίνησης των επενδύσεων στις Ανανεώσιμες 
Πηγές, οι οποίες μετά την έκδοση της Υπουργικής από-
φασης της 10ης Αυγούστου 2012 από το ΥΠΕΚΑ και 
τη σημαντική μείωση των τιμών διάθεσης ηλεκτρικής 
ενέργειας, έχουν παγώσει εντελώς. Ιδιαίτερα στα μη δι-
ασυνδεδεμένα νησιά της χώρας, οι επενδύσεις σε ΑΠΕ 
είναι μηδενικές, ενώ τα νησιά αυτά έχουν πολύ χαμηλή 
διείσδυση και συμμετοχή στην παραγόμενη από ΑΠΕ 
ενέργεια και συνεπώς εξακολουθούν να έχουν υψηλό 
κόστος παραγωγής αφού δεν αξιοποιείται το πλούσιο 
ηλιακό και αιολικό δυναμικό τους. Στο συγκεκριμένο 
θέμα απαιτείται ριζική επανεξέταση του τρόπου ανά-
πτυξης των ΑΠΕ ανά

νησί.
4. Την αντιμετώπιση της υποστελέχωσης των υπηρε-

σιών στα νησιά οι οποίες μετά και την εφαρμογή των 
μέτρων των μνημονίων έχουν αποψιλωθεί, προκαλώ-
ντας σοβαρότατες δυσλειτουργίες στην εξυπηρέτηση 
των πολιτών και των επιχειρήσεων. Τη συνεχόμενη 
διάλυση των υπηρεσιών όπως π.χ. των ΔΟΥ, ακολου-
θεί η προτεινόμενη - επιχειρούμενη παύση λειτουργίας 
των Περιφερειακών Υπηρεσιών Τουρισμού (Π.Υ.Τ.). Ει-
δικότερα για το θέμα αυτό το Επιμελητήριο Κυκλάδων 
βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη 
Ν. Αιγαίου κ. Ι. Μαχαιρίδη και τον Χωρικό Αντιπεριφε-
ρειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Πουσσαίο, καθώς επίσης και με 
τους Περιφερειάρχες των υπόλοιπων νησιωτικών περι-
οχών, προκειμένου η λειτουργία των Π.Υ.Τ. να ενταχθεί 
στην οργανωτική δομή των Περιφερειών.

Ημέρα 
της Γυναίκας

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της γυναίκας το 
περασμένο Σάββατο 9 Μαρτίου, ο σύλλογος γυναικών 
«Αρηίς», οι εκδόσεις «Λιβάνης» και το βιβλιοπωλείο 
«Πολύχρωμο», παρουσίασαν το βιβλίο «Να τολμάς, ν’ 
αγαπάς, να ζεις», της συγγραφέας Έλσας Φαραζή.

Αποσπάσματα του βιβλίου διάβασαν οι κυρίες Μαρία 
Πρημυκηρίου και Ελένη Τσουνάκη, ενώ τη βραδιά υπο-
στήριξαν μελωδικά η Έλλη Φασιανού στο τραγούδι και 
στην κιθάρα ο Μανώλης Κουταλίδης.
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Αποκριάτικες 
γιορτές

• Ο σύλλογος «Υρία» Λευκών, διοργανώνει το Σάβ-
βατο 16 Μαρτίου, πάρτι μασκέ σε ρυθμούς λάτιν, στο 
Κοινοτικό Μέγαρο. Η τιμή εισόδου είναι 3 ευρώ. Επίσης, 
την Κυριακή 17/3 στις 4 το απόγευμα, στο Ηρώων, θα 
πραγματοποιηθεί το παιχνίδι του χαμένου θησαυρού, 
με πολλά δώρα για τα παιδιά και μουσική.

• Ο πολιτιστικός σύλλογος Προδρόμου «Σκόπας ο 
Πάριος», διοργανώνει σήμερα Παρασκευή 15/3 στις 7 
το απόγευμα, παιδικό αποκριάτικο πάρτι. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του συλλόγου στη 
Δεξαμενή. Θα υπάρχει διαγωνισμός καλύτερης αμφίε-
σης, επαγγελματίας κλόουν, πολλά μπαλόνια, χορός και 
παραδοσιακά έθιμα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ 
για ΔΕΗ Πάρου

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Ν. Συρμαλένιος, Αθ. Πετρά-
κος και Ευγ. Ουζουνίδου, έφεραν μία περίεργη υπόθεση 
για τη ΔΕΗ Πάρου, στη Βουλή, σύμφωνα με την οποία η 
εταιρεία επιχειρεί να αγοράσει γεννήτρια για 4,75 εκατ. 
ευρώ, όταν η αξία της «scrap» σε καμία περίπτωση δεν 
είναι μεγαλύτερη από 400-500 χιλιάδων ευρώ.

Σύμφωνα με του βουλευτές η ΔΕΗ, μίσθωσε κατό-
πιν πρόχειρου διαγωνισμού μια γεννήτρια παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με κινητήρα αεριοστρόβιλο, για 
τις ανάγκες της θερινής αιχμής στο σταθμό παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας. Η ισχύς της ήταν 10 MW.

Η χρέωση της γεννήτριας ήταν ανά ημέρα, 9.500 
ευρώ. Για την ενοικίαση, η ΔΕΗ πλήρωσε για 60 ημέρες, 
570.000 ευρώ το 2011 και άλλα τόσα το 2012. Όμως, 
όταν επιχειρήθηκε να χρησιμοποιηθεί τον Αύγουστο 
του 2012 υπήρξαν αλλεπάλληλες  διακοπές ηλεκτροδό-
τησης στην Πάρο και τελικά, δεν μπήκε σε λειτουργία. 
Σύμφωνα με το ΣΥΡΙΖΑ: «Τόσο η παλαιότητα της γεννή-
τριας, όσο και το υψηλό επίπεδο θορύβου και η υψηλή 
κατανάλωση κάνουν τη συγκεκριμένη γεννήτρια περι-
βαλλοντολογικά και οικονομικά τελείως ασύμφορη και 
τεχνικά απαράδεκτη. Επίσης, η σύμβαση προέβλεπε ότι 
εφόσον η ΔΕΗ Α.Ε. το επιθυμούσε μπορούσε να επεκτεί-
νει τη μίσθωση και για το ίδιο διάστημα του 2013. Παρό-
λα αυτά, η διοίκηση της ΔΕΗ επιχειρεί να αγοράσει την 
γεννήτρια για 4,75 εκατ. ευρώ, όταν η πραγματική αξία 
μιας τέτοιας γεννήτριας είναι η αξία «scrap» και σε καμία 
περίπτωση όχι μεγαλύτερη από 400-500 χιλιάδων ευρώ 
(όσο περίπου και το ετήσιο μίσθωμα της)».

Με βάση τα παραπάνω οι βουλευτές ρωτούν:
«1. Η γεννήτρια λειτούργησε έστω και για μια ώρα το 

πρώτο διάστημα μίσθωσης του 2011; Ποιος ο λόγος για 
την μη λειτουργία της; Δεδομένου ότι η γεννήτρια δεν λει-
τούργησε το 2011 και ταυτόχρονα στο Σταθμό της Πάρου 
δεν έγιναν διακοπές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω έλλειψης 
της γεννήτριας αυτό δεν αποδεικνύει ότι η γεννήτρια δεν 
ήταν απαραίτητη και συνεπώς παράλληλα με το γεγονός 
ότι παρουσίαζε κακή λειτουργική συμπεριφορά έδινε στη 
ΔΕΗ την αφορμή να καταγγείλει τη σύμβαση; Γιατί η ΔΕΗ 
δεν το έκανε;

2. Εφόσον το 2011 η γεννήτρια δεν λειτούργησε κα-
θόλου γιατί η ΔΕΗ δεν κατήγγειλε τη σύμβαση αλλά την 
άφησε σε ισχύ και για το επόμενο έτος;  

3. Ποια διαστήματα η γεννήτρια τέθηκε σε λειτουργία το 
2012;  

4. Γιατί η ΔΕΗ ούτε δεν κατήγγειλε τη σύμβαση και όταν 
με τις δοκιμές που έγιναν μεσούσης της θερινής αιχμής 
(Ιούλιο και Αύγουστο) προκαλούσαν προβλήματα στην 
ομαλή ηλεκτροδότηση του τουριστικού νησιού;  

5. Γιατί δεν καταγγέλθηκε η σύμβαση όταν μετά τις 16 
Αυγούστου 2012 μετά από αλλεπάλληλες βλάβες η γεν-
νήτρια λειτούργησε κατά τη λειτουργία της έβγαζε τόσο 
θόρυβο και καπνό που η λειτουργία της ήταν απαγορευ-
τική;  Μετά από τις 16 Αυγούστου που υποτίθεται ότι οι 
βλάβες της γεννήτριας επισκευάστηκαν και η μονάδα 
ήταν διαθέσιμη πόσες ώρες λειτούργησε;   

6. Η ΔΕΗ θα ενεργοποιήσει τη δυνατότητα επέκτασης 
της μίσθωσης και για το 2013;  

7. Υπάρχει πρόταση από τον ανάδοχος της μίσθωσης 
που προτείνει στη ΔΕΗ να αγοράσει τη γεννήτρια αυτή; 
Με ποια διαδικασία ποιους όρους και με τι τίμημα επιτρέ-
πεται η ΔΕΗ να αγοράζει μεταχειρισμένο εξοπλισμό; Πως 
θα αξιολογηθεί η εμπειρία της ΔΕΗ από τη λειτουργική 
συμπεριφορά του Αεριοστροβίλου; Ποιο το κόστος ετή-
σιας συντήρησης; Ποια η διάρκεια ζωής της γεννήτριας; 
Ποιο είναι το έτος κατασκευής του Αεριοστροβίλου;».

Ελκυστική 
η Ελλάδα 

Στη λίστα με τους φθηνότερους προορισμούς για τον 
τρέχοντα μήνα βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα απο-
τελέσματα ερευνών τις οποίες διενήργησαν διεθνείς 
ιστότοποι με αντικείμενο τις κρατήσεις. 

Η χώρα μας κατατάσσεται πέμπτη ανάμεσα στις 24 ευ-
ρωπαϊκές χώρες που συμπεριλήφθηκαν στην έρευνα. 
Σύμφωνα με το ινστιτούτο έρευνας αγοράς «GfK», στην 
έκθεση ΙΤΒ για τον τουρισμό οι κρατήσεις για καλοκαι-
ρινές διακοπές στην Ελλάδα, από τη Βρετανία, τη Γερμα-
νία και την Ολλανδία αυξήθηκαν φέτος κατά 10%. Οι τι-
μές των Ελληνικών ξενοδοχείων παρουσιάζουν μείωση 
11,2% κατά μέσο όρο σε σχέση με το 2012. Η μέση τιμή 
δωματίου για τον τρέχοντα μήνα διαμορφώνεται σε 71 
ευρώ, από 80 ευρώ πέρσι.

Επίσης, τα έσοδα της Ελλάδας από τον τουρισμό μει-
ώθηκαν κατά 4,6%, στα 9,89 δισεκατομμύρια ευρώ, από 
τον Ιανουάριο ως τον Νοέμβριο του 2012, σύμφωνα με 
την Κεντρική Τράπεζα της Ελλάδας. Οι αφίξεις από τη Γερ-
μανία, την κατεξοχήν τουριστική αγορά για την Ελλάδα, 
μειώθηκαν κατά περίπου 20%, καθώς οι Γερμανοί φο-
βούνται το αρνητικό κλίμα σε βάρος τους, ανέφερε το 
πρακτορείο «Reuters».

Πάντως, η Γερμανίδα καγκελάριος κ. Άνγκελα Μέρκελ, 
που εγκαινίασε την εμπορική έκθεση ΙΤΒ, κάλεσε τους 
επισκέπτες της έκθεσης να επισκεφτούν χώρες της Ευ-
ρωζώνης που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, 
όπως η Ελλάδα, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Ιταλία. 

Η Πάρος 
στο Βερολίνο

Ολοκληρώ-
θηκε την περα-
σμένη Κυριακή 
10 Μαρτίου, η 
μεγάλη διεθνής 
τουριστική έκ-
θεση ΙΤΒ, στο 
Βερολίνο. 

Σύμφωνα με 
την Περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαί-
ου, οι τουριστι-
κοί φορείς και παράγοντες των νησιών μας παρατήρη-
σαν μια ιδιαίτερη αναθέρμανση του ενδιαφέροντος του 
Γερμανικού κοινού.

Η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου, συμμετείχε ως συνεκθέτης 
στο περίπτερο του ΕΟΤ και προσέφερε την ευκαιρία 
στην Πάρο και άλλα νησιά (Πάτμος, Αστυπάλαια, Νάξος, 
Σαντορίνη, Μήλο, Μύκονος, Φολέγανδρος) να προβάλ-
λουν με ιδιαίτερα αποτελεσματικό τρόπο το μοναδικό 
τουριστικό τους προϊόν. Να τονιστεί ότι τα νησιά της Ρό-
δου και της Κω, συμμετείχαν στην έκθεση σε δικό τους 
χώρο. (Για το θέμα η εφημερίδα μας θα έχει σε προσε-
χής της έκδοση ολοκληρωμένο ρεπορτάζ).

Ακόμα, τα περίπτερα της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, επι-
σκέφθηκαν Γερμανικά ΜΜΕ, όπως το RTL, το SAT 1, 
το TV Berlin, το Radio Berlin Branderburg, καθώς και 
η ΕΡΤ και έγινε ιδιαίτερη μνεία στη μοναδικότητα του 
νησιωτικού μας συμπλέγματος.

Συνεδρίαση Τουριστικής Επιτροπής
Στις 1/3/13 συνεδρίασε η Επιτροπή Τουριστικής Προ-

βολής και Ανάπτυξης του Δήμου Πάρου. 
Το πρώτο θέμα συζήτησης ήταν η παρουσίαση των 

αποτελεσμάτων της συμμετοχής του Δήμου Πάρου, 
στο πλαίσιο των ενεργειών για την προβολή του προ-
ορισμού στις εκθέσεις ΕΜΙΤΤ στην Κωνσταντινούπολη, 
ΙΜΤΜ στο Τελ Αβίβ (μοναδικό νησί των Κυκλάδων που 
συμμετείχαμε), ΒΙΤ στο Μιλάνο, σε συνεργασία με την 
Περιφέρεια, καθώς, και για τη συμμετοχή μας για πρώ-
τη φορά σε Road Show (μοναδικό νησί των Κυκλάδων) 
που πραγματοποιήθηκε σε 15 πόλεις της Γαλλίας. Ακό-
μα, έγινε ενημέρωση για την προωθητική ενέργεια που 
έγινε τον Δεκέμβριο 2012 στην Αμβέρσα του Βελγίου. 

Το δεύτερο θέμα της συνεδρίασης αφορούσε την πα-
ρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας τουρισμού 
του συλλόγου «Οι φίλοι της Πάρου». Η έρευνα πραγ-
ματοποιήθηκε από τον Ιούνιο έως το Σεπτέμβριο 2012, 
πάνω στα χαρακτηριστικά, στις προτιμήσεις και στις 
προσδοκίες των επισκεπτών της Πάρου και στο τι θα 
τους προσελκύσει να την επισκεφθούν πάλι τόσο στην 
«υψηλή» όσο και στη «χαμηλή» περίοδο. Tα συμπερά-
σματα της έρευνας είναι στην διάθεση του οποιουδή-
ποτε επαγγελματία θελήσει να τα αξιοποιήσει. Ομόφωνα 
αποφασίστηκε, η συνέχιση της προσπάθειας για συλλο-
γή στοιχείων σε ετήσια βάση, έτσι, ώστε η έρευνα να 
αποτελέσει εργαλείο για το Δήμο Πάρου, αλλά και τους 
επαγγελματίες του νησιού.

Τρίτο θέμα ήταν η συζήτηση και απόφαση επί των 
νέων προτάσεων, που αφορούν την αγορά της Ιταλίας, 
η οποία είναι σημαντική για το νησί μας, καθώς έρχεται 
στην τρίτη θέση των αγορών μετά την Ελληνική και την 
Γαλλική.

Τέλος, η πρόεδρος και τα μέλη της Τουριστικής Επι-
τροπής, ευχαρίστησαν το σύλλογο «Οι Φίλοι της Πάρου» 
και ιδιαίτερα τον κ. Μαρτίνο, για την προσπάθεια που 
κατέβαλλαν εθελοντικά, για την πραγματοποίηση της 
έρευνας. Επίσης, τους επαγγελματίες που πλαισιώνουν 
τις δράσεις του Δήμου, τους εθελοντές και τους παρα-
γωγούς που πάντα συνεισφέρουν στην προσπάθεια να 
προβληθεί το νησί και τα προϊόντα του.
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Υπόθεση 
Λιμενικού Ταμείου

Συνεχίστηκαν όλες τις τελευταίες μέρες οι καταθέσεις 
στον Ανακριτή της Εισαγγελίας Σύρου, για την υπόθεση 
του Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, που εξετά-
ζει η δικαιοδύνη.

Ειδικά, την τελευταία και την περασμένη εβδομάδα 
υπήρξαν καταθέσεις «υψηλόβαθμων» μαρτύρων από 
το νησί μας, για τη συγκεκριμένη υπόθεση, καθώς και 
αρκετών αυτοδιοικητικών προσώπων.

Ακόμα, όπως έγινε γνωστό, εις εκ των ονομάτων που 
φέρονται να υπάρχουν κατηγορίες σε βάρος του αφέ-
θηκε ελεύθερος δίχως κανένα περιοριστικό όρο, ενώ 
άλλος αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με μάρτυρες που έχουν δώσει κατάθε-
ση δε φαίνεται οι κατηγορίες που θα απαγγελθούν, να 
αφορούν υπεξαίρεση χρημάτων και αυτό όπως λέγουν 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι μόνο ένας –ως τώρα- 
πλήρωσε εγγύηση για να αφεθεί ελεύθερος και η εγγύ-
ηση ήταν ιδιαιτέρα μικρού χρηματικού ύψους. Επίσης, 
οι κατηγορίες που θα απαγγελθούν – ως φαίνεται- θα 
είναι σε βαθμό κακουργήματος (λόγω του ύψους του 
χρηματικού ποσού).

Τέλος, σύμφωνα με νομικούς κύκλους το ενδιαφέρον 
της ανάκρισης πλέον συγκεντρώνεται στο πως δούλεψε 
ο μηχανισμός τη συγκεκριμένη εποχή που εξετάζει στο 
Λιμενικό Ταμείο Πάρου – Αντιπάρου.

Απάντηση 
Συνεταιρισμού 
για ακίνητο 
στην παραλία

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου, με αφορμή την 
επιστολή της κ. Ελ. Ρούσσου – Κυλάκου, που δημοσι-
εύσαμε σε παλαιότερο φ. της εφημερίδας μας και αφο-
ρούσε το ακίνητο που ενοικίαζε η τελευταία, έστειλε 
απαντητική επιστολή που δημοσιεύουμε παρακάτω.

Στην επιστολή προς την κ. Ρούσσου Κυλάκου, ο πρό-
εδρος της Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου, κ. Ν. Τσι-
γώνιας, γράφει:

«[…] Η επιστολή σας προφανώς, δείχνει άγνοια της 
πραγματικής κατάστασης που ισχύει και προφανώς δεν 
ευθύνεστε εσείς καθόσον δεν θα έχετε σχέση με τη δια-
χείριση του μισθίου ακινήτου.

Το μίσθιο αυτό όπως δηλώνετε, νοικιάστηκε προς εσάς 
το έτος 1992, δηλαδή έχουν παρέλθει από τότε 20 τουλά-
χιστον χρόνια και σκοπός της μίσθωσης αυτής ήταν η δική 
σας επιχειρηματική δραστηριότητα. Το μίσθωμα δε κατά 
το χρόνο της μίσθωσης, ήταν συγκριτικά υποδεέστερο 
από τα μισθώματα των άλλων καταστημάτων της Ένωσης 
και αυτό έγινε σαν μία προσέγγιση-προσφορά προς τον 
πατέρα κ. Αναστάσιο Κυλάκο, για τις σημαντικές υπηρε-
σίες που είχε προσφέρει στην Ένωση σα διευθυντής και 
πρόεδρος επί πολλές δεκαετίες.

Ενώ λοιπόν, η μίσθωση έγινε με σκοπό, να λειτουρ-
γήσετε εσείς δική σας επιχείρηση, μετά από λίγα χρόνια 
εκμεταλλευτήκατε το ακίνητο, αφού το χωρίσατε σε δύο 
καταστήματα, με υπομισθώσεις που κάνατε, με τη δική 
μας βέβαια έγκριση. Έτσι δε το καταβαλλόμενο ποσό από 
μέρους σας, ήταν το ισχνό ποσό των 600 ευρώ περίπου, 
αποκερδαίνατε από την υπομίσθωση των καταστημάτων 
πολλαπλάσια ποσά. Ενώ λοιπόν εξέλειπε ο λόγος για τον 
οποίο εκμισθώθηκε το ακίνητο, για ιδία επιχειρηματική 
δραστηριότητα, στη συνέχεια δεν παραδώσατε τη χρήση 
του μισθίου, αλλά το χρησιμοποιήσατε και σας πρόσφερε 
ένα σημαντικό ποσό μηνιαίως, που υπερέβαινε τα 2000 
ευρώ. Εξασφαλίσατε δηλαδή ένα γενναίο εισόδημα, από 
το μίσθιο ακίνητο της Ένωσης και από λόγους ευαισθησί-
ας, ενώ είχε παρέλθει η δεκαοκταετία δεν προχωρήσαμε 
σε αγωγή απόδοσης του μισθίου.

Αντί λοιπόν να εκτιμάτε αυτήν την τεράστια προσφορά 
του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πάρου, σήμερα με την επι-
στολή σας αυτή, φαίνεται ότι αγνοείτε όπως προαναφέρα-
με την πραγματική κατάσταση, όσον αφορά τη συνέπειά 
σας στην καταβολή του μισθώματος. Θα πρέπει λοιπόν να 
σας γνωρίσουμε ότι μέχρι σήμερα οφείλετε μισθώματα 
14 μηνών (που αφορούν ολόκληρο το 2012 και τους 2 
μήνες του 2013) που αναιτίως δεν έχετε καταβάλλει μέχρι 
σήμερα.

Το γεγονός ότι παραδώσατε μία επιταγή για τα μισθώ-
ματα του 2012, που υποτίθεται ότι θα πληρωθεί στο τέλος 
του 2013, δεν αναιρεί το χαρακτηρισμό ότι δεν έχετε κα-
ταβάλλει καθόλου μισθώματα για όλο αυτό το διάστημα, 
καθόσον διά της επιταγής πληρωτέας μετά από ένα χρό-
νο, δεν καλύπτεται η νόμιμη και εμπρόθεσμη καταβολή, 
πέραν το γεγονός ότι δεν πληρώνονται και τα μισθώματα 
του έτους 2013, οι δύο μήνες του οποίου έχουν παρέλθει. 
Κατά συνέπεια, το απλό είναι ότι ενώ πληρώνεστε και ει-
σπράττετε και κερδίζετε, δεν καταβάλλετε τα οφειλόμενα 
μισθώματα.

Η αναφορά σας ότι «ενώ δεν έχω την παραμικρή καθυ-
στέρηση στην καταβολή των ενοικίων» δεν ανταποκρίνε-
ται καθόλου στην πραγματικότητα, όπως προαναφέραμε. 
Η πρόσθετη δε αναφορά σας, ότι αυτό συμβαίνει σε άλλα 
καταστήματα τα οποία χρωστούν μισθώματα στην Ένωση, 
σας γνωρίζουμε ότι για όλα αυτά τα καταστήματα έχουμε 

προχωρήσει σε δικαστικές διαδικασίες και οι υπόχρεοι 
έχουν εξωστεί.

Στο τέλος της επιστολής σας αναφέρετε ότι παρά τη 
συνεπή καταβολή όλων των ενοικίων από μέρους μου, 
γεγονός που όπως παραπάνω αναφέραμε δεν ανταπο-
κρίνεται στην αλήθεια, δηλώνετε ότι είστε πρόθυμη να 
παραδώσετε τη χρήση του μισθίου.

Επειδή λοιπόν και ο χρόνος ο οποίος έχει παρέλθει 
δικαιολογεί την απόδοση της χρήσεως του καταστήμα-
τος και η μη καταβολή των μισθωμάτων συγκροτεί λόγο 
εξώσεώς σας (…) παρακαλούμε όπως προσέθετε στα 
γραφεία του «Αγροτικού Συνεταιρισμού», προκειμένου 
να υπογραφεί συμφωνητικό απόδοσης της χρήσης του 
μισθίου, όπως άλλωστε στην επιστολή σας δηλώσατε».

Νέα επιστολή Κυλάκου

Ο κ. Αναστάσιος Κυλάκος, με νέα επιστολή που έστει-
λε στον κ. Τσιγώνια και δημοσιοποίησε και στην εφη-
μερίδα μας, παραθέτει επιστολή της τέως «ΑΤΛΑΝΤΙΚ» 
που αναγνωρίζει οφειλή προς την ΕΑΣ Πάρου, ποσού 
56.320,61 ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Κυλάκο: «Επειδή όμως ΑΤΛΑΝΤΙΚ 
δεν υπάρχει πλέον σήμερα, το δε Super Market  της Πά-
ρου το επούλησε στην ΒΙΔΑΛΗΣ ΜΑRKET ΑΕ δυνάμει 
του από 3/12/2010 ιδιωτικού συμφωνητικού (το οποίον 
υπογράφεται κι εσείς κ. Τσιγώνια ως εκπρόσωπος της 
ΕΑΣ Πάρου) και από πουθενά δεν προκύπτει ότι εισεπρά-
χθει από την ΕΑΣ  Πάρου το άνω ποσό, το οποίο σημειω-
τέον ανήκει εις τους αμπελουργούς και κτηνοτρόφους της 
Πάρου, είναι ανάγκη να υπάρξει εκ μέρους σας μια σχε-
τική και γραπτή ενημέρωση προκειμένου να ενημερωθεί 
η Παριανή κοινωνία και ιδιαίτερα οι αγροτοκτηνοτρόφοι  
της Πάρου οι οποίοι, όπως γνωρίζετε καλύτερα από εμέ-
να, παρακολουθούν με αγωνία τα διαδραματιζόμενα τόσο 
στην ΤΕΩΣ ΕΑΣ Πάρου όσον και στον νεοσύστατο Αγροτι-
κό Συνεταιρισμό Πάρου».

Σημειώνουμε, ότι στην επιστολή της η «Ατλάντικ», 
που είχε γίνει προς τον κ. Κυλάκο, αναγνώριζε την 
οφειλή της που είχε γίνει από 4/11/2003 έως 7/2/2008 
και ζητούσε λόγω της οικονομικής κρίσης να εξοφλήσει 
το ποσό των 56.320 ευρώ, με μηνιαίες δόσεις των 3000 
ευρώ.

Δελτίο τύπου 
Δήμου Αντιπάρου

«Η επικίνδυνη  ανευθυνότητα έχει όνομα. 
Οι ενοποιημένες πλέον παρατάξεις της αντιπολίτευ-

σης επιβεβαίωσαν για άλλη μια φορά το βασικό τους 
χαρακτηριστικό.

Είναι επικίνδυνα ανεύθυνοι και καταστροφικοί 
για το νησί μας.

Μονίμως με ψέματα και κραυγές πιστεύουν ότι θα 
εντυπωσιάσουν τους Συμπολίτες μας   δημιουργώντας  
οπαδούς.

Με την ίδια καταστροφική ανευθυνότητα που το προ-
ηγούμενο διάστημα προσπάθησαν να θέσουν σε κίνδυ-
νο τα εκτελούμενα έργα χρησιμοποίησαν αυτή τη φορά 
τους δύο συλλόγους γονέων και κηδεμόνων για να επι-
τεθούν στον δήμαρχο.

Είναι τέτοιο το μέγεθος της ανευθυνότητας τους που 
για να πουν τα ψέματα τους, δεν δίστασαν αφενός να 
χρησιμοποιήσουν  και να εκθέσουν τους δικούς τους 
ανθρώπους και αφετέρου να παραπληροφορήσουν 
τους γονείς των παιδιών μας. 

Το ότι αναγκάστηκαν στο τέλος οι εκπρόσωποι των 
συλλόγων να ανακαλέσουν τις ανακρίβειες και τα ψέ-
ματα και να ζητήσουν συγνώμη επιβεβαιώνει το πόσο 
αδίστακτοι είναι.  Προκειμένου να πετύχουν τους φτη-
νούς αντιπολιτευτικούς σκοπούς τους δεν υπολογίζουν 
τίποτα.

Εμείς κατανοούμε τον πανικό τους.
Οι Αντιπαριώτησες και οι Αντιπαριώτες βλέπουν το 

νησί μας να αναβαθμίζεται, βλέπουν να υλοποιούνται 
έργα που τα περίμεναν δεκαετίες, ακούνε τα σφυριά της 
αποχέτευσης και δεν δίνουν σημασία στους ψιθύρους 
των πεζοδρομίων από τα διάφορα κακόβουλα παπαγα-
λάκια.  

Βλέπουν και γνωρίζουν ότι όλα αυτά γίνονται επί δη-
μαρχίας Λεβεντάκη.

Δεν θα επιτρέψουμε όμως σε κανέναν και για κανένα 
λόγο να δημιουργήσει προβλήματα στη διαδικασία ανα-
δημιουργίας της Αντιπάρου. Θα καταγγέλλουμε κάθε 
κακόβουλη προσπάθεια από τους ανθρώπους αυτούς. 
Τους παραδίδουμε στη κρίση σας για να τους τοποθετή-
σουμε όλοι μαζί στη θέση που τους αρμόζει.

Στη τελευταία τους θεατρική παράσταση χρησιμοποί-
ησαν τα παιδιά μας και τα σχολεία μας.

Παρόλο που γνώριζαν μετά από την ενημέρωση τους 
από τον ίδιο τον δήμαρχο ότι έχουν αντιμετωπιστεί τα 
προβλήματα τα επαναφέρουν μόνο και μόνο για να δη-
μιουργήσουν εντυπώσεις.

Ενώ δεν έθεσαν τα θέματα που ψευδώς παρουσιά-
ζουν στη σχολική επιτροπή που είναι αρμόδια να ειση-
γείται στο Δήμαρχο ή το δημοτικό συμβούλιο ζητούν να 
γίνει ειδική θεματική συνεδρίαση.

Αγαπητοί συγχωριανοί δεν πρόκειται να αλλάξουμε 
την ρότα αναδημιουργίας του νησιού μας, θα προχωρή-
σουμε δυναμικά στη πορεία ανάπτυξης της Αντιπάρου 
αφήνοντας πίσω στη γωνιά της μιζέριας, τους  συνεργα-
ζόμενους αρχιτέκτονες της καταστροφής».
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Δυναμική συνάντηση 
του Συντονιστικού Φορέων

Χάραξη νέων μορφών αγώνα για την υγεία
Πιο μαζική από ποτέ ήταν η συνάντηση της περασμένης Δευτέρας 11 Μαρτίου, του 

Συντονιστικού των Φορέων για τα θέματα του τομέα υγείας στα νησιά μας, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου.

Το παρόν έδωσαν περίπου 50 φορείς (!) της Πάρου, σε μία κατάμεστη αίθουσα και 
το ενδιαφέρον κρατήθηκε αμείωτο για περίπου τέσσερις ώρες που διήρκεσε η συ-
νεδρίαση.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης όλοι οι φορείς εξέφρασαν την αγωνία τους για 
τις υποσχέσεις που δόθηκαν στην επίσκεψη στο υπουργείο υγείας και ως τώρα (ένα 
μήνα μετά), τίποτα δεν έχει υλοποιηθεί.

Όπως είπε στην παρέμβασή του ο δήμαρχος του νησιού μας κ. Χρ. Βλαχογιάννης: 
«Ένας μήνας μετά τη συγκέντρωση της Αθήνας, δεν είδαμε τίποτα! Απλά, κάναμε το πρό-
βλημα μας γνωστό σε ευρύτερο κοινό. Στόχος μας είναι η στελέχωση του Κ.Υ. Πάρου, 
με μόνιμους γιατρούς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι υπάρχει καμία μομφή κατά των επι-
κουρικών γιατρών που έχουν έλθει και όλοι όπως μου λέγουν έχουν αφήσει άριστες 
εντυπώσεις.

Η 2η ΥΠΕ κατά την άποψή μου είναι ένα εντελώς ανύπαρκτο όργανο. Οι υπεύθυνοί της 
μάλλον πρέπει να ακολουθήσουν το δρόμο του κ. Τσιργή. Και φυσικά, ο κ. Τσιργής, δεν 
παραιτήθηκε γιατί δε στελεχώθηκε το Κ.Υ. Πάρου. Αδιάφορος ήταν. Παραιτήθηκε διότι 
όπως είπε δεν μπορούσε να βλέπει το αδιέξοδο που υπήρχε μπροστά του».

Τι αποφασίστηκε
Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν διεξοδικά όλοι οι φορείς συμφώνησαν ότι:

1. Η προσπάθεια που ξεκινήσαμε θα έχει διάρκεια και θα περάσει από πολλές φά-
σεις. Το πρώτο που πρέπει να διαφυλάξουμε είναι η ενότητά μας. Αυτή είναι η δύναμή 
μας και αυτήν υπολογίζει η κυβέρνηση. Αν υπάρξουν διασπάσεις και μεμονωμένες 
πρωτοβουλίες, η μεγάλη αυτή προσπάθεια θα εκφυλισθεί και θα πάει χαμένη. Γι’ αυτό 
και οι όποιες πρωτοβουλίες χρήσιμο είναι να συζητιούνται στο συντονιστικό.

2. Παρακολουθούμε από κοντά την υλοποίηση των υπεσχημένων. Όπως τι γίνεται 
με την πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου, με τις προκηρύξεις θέσεων, με τη δρα-
στηριότητα της αντιπολίτευσης.  

3. Προχωρούμε σε καλύτερη οργάνωση. Ψάχνουμε για γιατρούς, νοσηλευτές και 
Εκαβίτες με εντοπιότητα ή να έχουν σχέση με την Πάρο. Πρέπει να καταρρίψουμε την 
επιχειρηματολογία του υπουργείου,ότι δεν βρίσκουν προσωπικό πρόθυμο να έλθει 
στην Πάρο.

4. Ενεργοποιούμε τους Παριανούς και Αντιπαριώτικους συλλόγους  των Αθηνών. 
Ήδη το πρώτο βήμα έχει γίνει. Έχει μεγάλη σημασία η ενεργοποίησή τους, επειδή 
βρίσκονται κοντά στα κέντρα των αποφάσεων. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να γίνει σύ-
σκεψη με όλους τους συλλόγους των Αθηνών, για να έχουν πλήρη ενημέρωση και 
να υπάρξει συντονισμός.

5. Ενεργοποιούμε κάθε Παριανό και φίλο της Πάρου που έχει τη δυνατότητα και 
μπορεί να βοηθήσει.

6. Στις αρχές Απριλίου θα σταλούν τηλεγραφήματα από φορείς και μεμονωμένους 
πολίτες στον υπουργό και τα κόμματα με υπενθύμιση των υποσχέσεων που μας 
έδωσαν.

7. Στα μέσα του Απρίλη επιδιώκουμε συνάντηση με τον υπουργό και τα πολιτικά 
κόμματα και θα δοθεί συνέντευξη τύπου στα Αθηναϊκά Μέσα Ενημέρωσης.

ΦΩΤΟ: studio Αχιλλέας
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8. Ενεργοποίηση 
της κοινότητας των 
ευρωπαίων πολιτών 
της Πάρου.

9. Συμμετοχή με 
προτάσεις μας στο 
σχέδιο νόμου «Ιππο-
κράτης»  που ετοι-
μάζει το υπουργείο 
Υγείας.   

Τέλος, σε πα-
ρέμβασή του ο κ. 
Κ. Αργουζής, είπε: 
«Επειδή, η αρχή της 
νησιωτικότητας είναι 
το βασικό επιχείρη-
μα που έχουμε και το 
οποίο στηρίζεται στη 
γεωγραφική πραγμα-
τικότητα των νησιών 
μας, πρέπει να  απευ-
θυνθούμε σε όλα χω-
ρίς εξαίρεση τα νησιά 
των Κυκλάδων και 
να συντονίσουμε τη 
δράση τους. Η Πάρος 
λόγω των πρόσφατων κινητοποιήσεων έχει τη δυνατότητα επικοινωνίας με φορείς των 
άλλων νησιών».

Η συνάντηση με τη Επιτροπή Νάξου
Την περασμένη Τετάρτη 6/3 πραγματοποιήθηκε συνάντηση με την Επιτροπή Αγώνα 

για την υγεία της Νάξου.
Η συνάντηση έγινε μέσα σε κλίμα αλληλεγγύης και συνεργασίας και τονίστηκε ότι 

μόνο ο συντονισμένος και διαρκής αγώνας των τοπικών κοινωνιών μπορεί να ανα-
κόψει την κατάρρευση των δομών Δημόσιας Υγείας, συνέπεια των μνημονιακών πο-
λιτικών λιτότητας. Όπως ειπώθηκε «μόνο ο συντονισμένος αγώνας μπορεί να οδηγή-
σει στη στελέχωση του Κ.Υ. Πάρου, και στην άρση της συγχώνευσης του Νοσοκομείου 
Νάξου με αυτό της Σύρου, και στην ανάπτυξή του».

Ακόμα, στη συνάντηση εξετάστηκαν τα προβλήματα της Α/βάθμιας, Β/βάθμιας, 
και επείγουσας ιατρικής στα δυο νησιά και τις Κυκλάδες γενικότερα. Εκτιμήθηκε ότι 
η επεξεργασία  και διεκδίκηση ενός κοινού και ενιαίου σχεδιασμού υγειονομικών 
δομών για την νησιωτική μας περιοχή, με γνώμονα την δωρεάν και δημόσια υγεία, 
καθώς και η αξιοποίηση 
κάθε φορέα, που λει-
τουργεί στα νησιά μας και 
στο κέντρο, θα συμβάλ-
λει στον συντονισμό των 
προσπαθειών μας. Ειδικά 
για τις αεροδιακομιδές 
διαφάνηκε ότι η εξυπη-
ρέτηση των επειγόντων 
περιστατικών και της 
Νάξου από το υγειονομι-
κό αεροπλάνο του Βελε-
ντζείου Ιδρύματος, είναι 
εφικτή, ασφαλής, και οι-
κονομικότερη, και πρέ-
πει άμεσα να υλοποιηθεί 
με κρατική επιχορήγηση. 
Τέλος συμφωνήθηκε να 
κλιμακωθούν οι δράσεις 
σε παγκυκλαδικό επίπε-
δο, και να ενεργοποιη-
θούν οι φορείς των νη-
σιών.

Η ανακοίνωση του Συντονιστικού Φορέων
Στη συνεδρίαση του Συντονιστικού Φορέων του νησιού μας στις 11/3 εγκρίθηκε 

ομόφωνα με αφορμή τις διακομιδές το παρακάτω δελτίο τύπου:
«Παρά την αναλυτική και με συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία παρουσίαση στον 

υπουργό, ότι το κόστος των πλωτών διακομιδών με σκάφη ιδιωτικών συμφερόντων 
κρίνεται άκρως επιβαρυντική για τον κρατικό προϋπολογισμό,  για τα ασφαλιστικά τα-
μεία αλλά και για τον ίδιο τον ασθενή, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμιά αντίδραση 
εκ μέρους του υπουργείου, παρά τις εναλλακτικές και οικονομικά συμφέρουσες προτά-
σεις που του κατατέθηκαν.

Αντ’ αυτού χθες είχαμε και τις πρώτες διακομιδές, από Πάρο για Σύρο, με το σκάφος 
«ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΕΞΠΡΕΣ» ιδιωτικών συμφερόντων με έδρα την Αντίπαρο. Μετά το σκάφος 
«ΚΥΡΙΑΡΧΟΣ» με έδρα την Νάξο, νάτο και το άλλο στην γειτονική μας Αντίπαρο. Απευ-

θυνόμαστε προς κάθε 
αρμόδιο φορέα και 
για άλλη μια φορά 
ρωτάμε:

Ποιος είναι εκεί-
νος ο κρατικός φο-
ρέας που έχει δώ-
σει την άδεια στα 
σκάφη«ΑΦΡΟΔΙΤΗ 
ΕΞΠΡΕΣ» της Αντι-
πάρου και «ΚΥΡΙΑΡ-
ΧΟ» της Νάξου για 
να πραγματοποιούν 
πλωτές διακομιδές;

Ποιος αρμόδιος 
κρατικός οργανισμός 
ήλεγξε τα παραπά-
νω σκάφη εάν είναι 

εξοπλισμένα με το απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό που θα εξασφαλίζει στον 
ασθενή την ασφαλή 
μεταφορά του στο 
νοσοκομείο της Σύ-
ρου;

Γιατί μετά τη μεγα-
λειώδη πορεία των 
Παριανών και των 

Αντιπαριωτών στην Αθήνα και την προβολή της από το σύνολο σχεδόν των ΜΜΕ, στα 
επόμενα δύο έκτακτα περιστατικά που έχρηζαν διακομιδής κατέφθασαν τα πλωτά μέσα 
του Λιμενικού της Νάξου και της Σύρου, και δεν έγινε το ίδιο και με τα χθεσινά περιστα-
τικά;

Μήπως όμως έγινε λόγω του απόηχου της τεράστιας δημοσιότητας του θέματος και 
μετά από λίγες μέρες επανερχόμαστε πάλι στην ίδια κατάσταση;

Κάποιοι αρμόδιοι πρέπει να απαντήσουν άμεσα, επίσημα και χωρίς χρονοτριβή.
Η συνεχιζόμενη απαξίωση του ΕΚΑΒ, η μη ανάπτυξή του σε πανελλαδική κλίμακα, 

σε συνδυασμό και με τις τρομακτικές ελλείψεις βασικών υποδομών στην Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα Υγείας δίνουν τη δυνατότητα, με πρωταγωνιστές και τις τοπικές αυτοδιοικήσεις 
ελέω Καλλικράτη, να ανοίγονται νέοι δρόμοι εμπορευματοποίησης και στον τομέα των 
διακομιδών. Δίνουν τη δυνατότητα σε κάποιους να επενδύσουν επιχειρηματικά σε το-
μείς που παρουσιάζουν κερδοφορία.

Ο Παριανός λαός με τους αγώνες του θα διεκδικήσει μέχρι τέλους την ικανοποίηση 
των αιτημάτων του:

Τη δημιουργία και ανάπτυξη ενός σύγχρονου, κρατικού φορέα διακομιδών 
επειγόντων περιστατικών από αέρα και θάλασσα για τη μεταφορά τους στο πε-

ριφερειακό ή τα κεντρι-
κά νοσοκομεία.

Ζητάμε, μετά από τη 
σύμφωνη γνώμη του 
Βελέντζειου Ιδρύματος, 
το υγειονομικό αερο-
σκάφος να ενταχθεί στο 
φορέα με έδρα το νησί 
μας. Να προμηθεύεται 
δωρεάν και αδασμολό-
γητο καύσιμο.

Διεκδικούμε το δικαί-
ωμά μας σε ένα δημό-
σιο, δωρεάν, και ενιαίο 
σύστημα Υγείας και 
Πρόνοιας».

Ομάδα αλληλεγγύης
Αρκετή συζήτηση έγινε 

στη συνεδρίαση του Συ-
ντονιστικού Φορέων για 

την παρακάτω κοινή ανακοίνωση του εμπορικού συλλόγου, του συλλόγου γυναικών 
«Αρηίς», του συλλόγου γυναικών Νάουσας, του συλλόγου γυναικών Μάρπησσας και 
της ΕΟΔ Κυκλάδων.

Στην ανακοίνωση γράφεται: «Συναντήθηκε, την Παρασκευή 1 Μαρτίου και την Τρί-
τη 5 Μαρτίου 2013 και συζήτησε την σύσταση της ομάδας, που σκοπός της, 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. Αποφασίστηκε ομόφωνα, η οργάνωση εκδήλωσης αλληλεγγύης, για την 
αντιμετώπιση των πρώτων αναγκών του Κέντρου Υγείας Πάρου και των αγροτικών Ια-
τρείων των νησιών Πάρου-Αντιπάρου, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 24 
Μαρτίου 2013. Τέλος, να ενημερώσουμε, όσους επιθυμούν, την οικονομική στήριξη, 
των σκοπών της Διασυλλογικής Ομάδας Αλληλεγγύης, ότι μπορούν να επικοινωνούν 
καθημερινά με το γραφείο του Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου-Αντιπάρου, 
στο τηλέφωνο 22840-22262.

Η Διασυλλογική Ομάδα Αλληλεγγύης».

Η 2η ΥΠΕ είναι ένα εντελώς ανύπαρκτο όργανο. 
Οι υπεύθυνοί της μάλλον πρέπει να ακολουθήσουν

το δρόμο του κ. Τσιργή

ΦΩΤΟ: studio Αχιλλέας

ΦΩΤΟ: studio Αχιλλέας
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Εκδήλωση 
για Πάρο 
και Δεσποτικό

Ο Σύνδεσμος Μαρπησσαίων και Αρχιλοχιτών Πάρου 
και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, διοργανώνουν την Τε-
τάρτη 3 Απριλίου, ομιλία με θέμα: «Η αρχαία πόλη της 
Πάρου και το ιερό του Απόλλωνα, στο Δεσποτικό».

Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στις 7 το απόγευμα στις 
εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος (Καραγι-
ώργη Σερβίας 18, Πειραιάς). Ομιλητής θα είναι ο κ. Γ. 
Κουράγιος, αρχαιολόγος ΚΑ’ ΕΠΚΑ της Γενικής Γραμ-
ματείας Πολιτισμού.

Τέλος, το νέο διοικητικό συμβούλιο που προέκυψε 
από τις εκλογές του συλλόγου Μαρπησσαίων – Αρχιλο-
χιτών, στις 3 Μαρτίου 2013 έχει ως εξής: 

Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ροδόπουλος
Α/πρόεδρος: Νίκος Πούλιος
Γεν. Γραμματέας: Κική Ασπροπούλου
Ταμίας: Μαίρη Παπανδρέου
Μέλη: Μιχάλης Τσαντουλής, Ιφιγένεια Ροδοπούλου, 

Μαίρη Αγούρου - Θεοδωράκη

Νεκρές θαλάσσιες 
χελώνες

Μία νεκρή θαλάσσια χελώνα εντοπίστηκε το περα-
σμένο Σάββατο 9 Μαρτίου, στην περιοχή της Μακριάς 
Μύτης στην Αλυκή, σε απόσταση περίπου 30 μέτρων 
από την ακτή. 

Σύμφωνα με το zoosos.gr το θαλάσσιο ερπετό είναι 
βέβαιο ότι δεν σύρθηκε μόνο του μέχρι εκεί. 

Δίπλα του βρέθηκε το ματωμένο σεντόνι με το οποίο 
οι άνθρωποι το κουβάλησαν στο σημείο που εντοπίστη-
κε από κατοίκους, για να το αφήσουν να πεθάνει, αν 
αυτό δεν είχε συμβεί ακαριαία (ώστε να το κρύψουν). 
Ακόμα, σύμφωνα με το zoosos: «Η χελώνα πιθανότατα 
τραυματίστηκε από δίχτυα αλιευτικού ή από δυναμίτη. Το 
βέβαιο είναι δεν υπήρχε καμιά ελπίδα να επιζήσει χωρίς 
τη βοήθεια των ειδικών επιστημόνων και μάλιστα τόσο 
μακριά από τη θάλασσα. Η θαλάσσια χελώνα μήκους πε-
ρίπου ενός μέτρου ζούσε στις βραχονησίδες Παντερονή-
σια, αφού λουόμενοι την έβλεπαν συχνά στην περιοχή. 
Οι θαλάσσιες χελώνες θεωρούνται είδη απειλούμενα με 
εξαφάνιση και περιλαμβάνονται στο «Κόκκινο Βιβλίο» 
των απειλούμενων ειδών που εκδίδει η Διεθνής Ένωση 
για τη Διατήρηση της Φύσης (IUNC)».

Σημειώνουμε, ότι για το συμβάν ενημέρωσαν οι Φι-
λόζωοι Εθελοντές Πάρου, οι οποίοι όπως λέγουν έχουν 
στη διάθεση τους επιπλέον φωτογραφικό υλικό που 
δείχνει το ματωμένο σεντόνι με το οποίο άνθρωποι 
απομάκρυναν το ζώο από την ακτή αφήνοντας το πε-
θάνει… Το πτώμα της χελώνας μύρισε ο σκύλος ενός 
κατοίκου της περιοχής και τον οδήγησε μέχρι εκεί. Για 
το συμβάν ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Πάρου.

Τέλος, μία ακόμη χελώνα καρέτα – καρέτα, βρέθηκε 
νεκρή στην παραλία Λιβάδια Αντιπάρου, σε κατάσταση 
αποσύνθεσης. Σημειώνουμε, ότι η καρέτα – καρέτα, θε-
ωρείται ένα είδος προς εξαφάνιση και γι’ αυτό άλλωστε 
προστατεύεται. Πριν 80 χρόνια ο πληθυσμός της ξεπερ-
νούσε τις 50.000, ενώ σήμερα, δεν ξεπερνάει τις 4000 
παγκοσμίως.

Από  
την Αλεξανδρού-
πολη ως την 
Πάρο (Α’ μέρος)

Αλήθεια, πόσοι από εμάς 
έχουμε προβληματισθεί ή 
διερωτηθεί, για τα όσα συμ-
βαίνουν τον τελευταίο καιρό 
στην Αλεξανδρούπολη και 
στις Σκουριές Χαλκιδικής αν 
πρέπει να μας απασχολούν, 
αφού είναι μακριά από την 
πόρτα μας! Ένεκα της χρόνο-
απόστασης και της γεωγρα-
φικότητας.

Λάθος το σκεπτικό, να βλέπουμε μόνο την κα-
μπούρα μας ή το δάχτυλο μας. Τα κοινά χαρακτη-
ριστικά με τις παραπάνω περιοχές της τρέχουσας 
επικαιρότητας είναι πολλά, γενικά και ειδικά

Τα γενικά είναι, ότι ανήκουν στο ελληνικό έθνος, 
στην ελληνική επικράτεια με κοινή ιστορία, γλώσ-
σα, αξίες, παραδόσεις κ.λπ Τα ειδικά είναι πολλά, θα 
απαριθμήσω μερικά:

- Ο σταδιακός ξεκληρισμός της τοπικής κοινωνίας 
και η διάσπαση του κοινωνικού ιστού όταν η εξορυ-
κτική-μεταλλευτική δραστηριότητα ολοκληρωθεί.

- Η περιβαλλοντολογική καταστροφή του τεράστι-
ου αρχέγονου δάσους με τα υπεραιωνόβια δέντρα 
με υψηλό βαθμό παρθένας χλωρίδας και πανίδας

- Η μόλυνση από την χρήση επιβλαβών χημικών 
(π.χ. αρσενικό) για την επεξεργασία των μεταλλευ-
μάτων. Με τα απόβλητα να καταλήγουν σε θάλασσα 
τόσο μέσα από το υπέδαφος όσο και επιφανειακά

- Η καταστροφή του υδροφόρου ορίζοντα και η 
αύξηση των πλημμύρων ένεκα της δασικής αποψί-
λωσης 

- Η αύξηση των θανατηφόρων ασθενειών του 
καρκίνου στους ντόπιους και  τους περιφερειακούς 
κατοίκους

- Η υποβάθμιση μιας περιοχής ιδιαίτερου φυσι-
κού κάλλους, από αγροτική και τουριστική περιοχή 
σε περιοχή βαριάς βιομηχανίας

- Η εξάλειψη επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
(μελισσοκομία, γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, δα-
σοπονία τουρισμός, εμπόριο κ.α)

- Το ελληνικό κράτος παραχωρεί τα μεταλλευτικά 
δικαιώματα αντί πινακίου φακής…

Το βασικό και σημαντικό γνώρισμα των  μεταλ-
λευτικών δραστηριοτήτων είναι, ότι έχουν εφή-
μερη παραγωγική διάρκεια και κέρδος. Φυσικά 
σε ολίγους, οι οποίοι, θα καταστρέψουν ένα τόπο 
που αργότερα, δεν πρόκειται να ζήσουν εκεί ή δεν 
ζουν εκεί. Που δεν έχουν κάνει ή δεν έχουν λάβει 
υπόψη τους, τις μακροκοινωνκές αναλύσεις με κοι-
νωνικοοικονομικά κριτήρια με βασικό κριτήριο την 
αειφόρο ανάπτυξη και την επιχειρηματική «πράσι-
νη» ανάπτυξη των ολίγων εις βάρος των πολλών… 
πόσο μάλλον των κατοίκων ενός τόπου που ζουν 
και πεθαίνουν εκεί που μεγάλωσαν!

Επίσης, να τονίσω ότι η παραπάνω μεταλλευτική 
δραστηριότητα σε βάθος χρόνου θα επηρεάσει και 
εμάς στο Νότο ανάλογα με τις κλιματολογικές συν-
θήκες, γιατί θα μεταφερθούν επιβλαβή φερτά υλι-
κά. Ακόμη και η μετακίνηση του αλιευτικού πληθυ-
σμού που είναι δεδομένη στην λεκάνη του Αιγαίου 
θα επηρεάσει τις αλιευτικές μας δραστηριότητες με 
άμεσες συνέπειες και στην καθημερινή διατροφή 
μας. 

ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ
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Την περασμένη Κυριακή (10/3) πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του ΑΜΕΣ «Νη-
ρέας» η πρώτη συνάντηση-συγκέντρωση, της πρωτοεμφανιζόμενης Κίνησης Αλλη-
λεγγύης Πάρου – Αντιπάρου. Στη συνάντηση έδωσαν το παρόν πολλοί συμπολίτες 
μας που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην Κίνηση, που αρχικό σκοπό έχει την 
ανταλλαγή προϊόντων.

Ο μαθηματικός, κ. Νίκος Βολοσυράκης, που ήταν από τους πρώτους εμπνευστές 
της Κίνησης, παραχώρησε στην εφημερίδας μας συνέντευξη προκειμένου να εξηγή-
σει τους σκοπούς της. Η συνέντευξη έχει ως εξής:

Τι ακριβώς προσπάθεια αφορά η κίνηση αλληλεγγύης που προσπαθείτε να 
δημιουργήσετε;

Ν.Β.: «Η προσπάθειά μας έχει δύο κα-
τευθύνσεις. Η μία έχει κοινωνική διάστα-
ση και η άλλη οικονομική. Στην κοινωνική 
κάνουμε προσπάθεια ώστε να έρθουν και 
πάλι οι άνθρωποι κοντά που λόγω κρί-
σης έχουν απελπισία και μία ηττοπάθεια 
ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Και το λέω 
αυτό, γιατί, η Πάρος έχει μία παράδοση 
στην επικοινωνία και την ανταλλαγή προϊόντων. Η άλλη διάσταση του εγχειρήματος 
είναι η οικονομική προσπάθεια. Δηλαδή, θέλουμε να κάνουμε ανταλλαγή προϊόντων 
και υπηρεσιών χωρίς τη μεσολάβηση των χρημάτων».

Πως θα γίνεται η συνεννόηση. Θα έρχονται οι δύο πλευρές σε μία συζήτηση 
και θα γίνεται συνεννόηση;

Ν.Β.: «Μπορεί εύκολα η συνεννόηση να γίνεται μέσω ενός site που θα βάζουν όσοι 
ενδιαφέρονται αγγελία και θα γράφουν τι προσφέρουν και τι ζητούν. Ακόμα και επαγ-
γελματίες που έχουν καταστήματα μπορούν να ασχοληθούν μ’ αυτό το θέμα. Αυτό, θα 
είναι η άμεση ανταλλαγή. Κάποιος προσφέρει, κάποιος το θέλει και προσφέρει με τη 
σειρά του κάτι άλλο. Απευθυνόμαστε σε όλους τους κατοίκους Πάρου – Αντιπάρου».

Για να το καταλάβουμε. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα σακί πατάτες και ζητάμε 
ένα σακί φασόλια.

Ν.Β.: «Ναι. Μπορεί ακόμα, να ζητάς μαθήματα για το παιδί σου ή να ζητάς να μά-
θεις κιθάρα».

Αυτό, θα μπορούμε να το κάνουμε και σκέτο. Δηλαδή, μόνο να αγοράζουμε 
ή μόνο να πουλάμε;

Ν.Β.: «Η λογική είναι να υπάρχει αλληλεπίδραση. Δηλαδή, κάτι να δίνεις, κάτι να 
παίρνεις. Γιατί αλλιώς, δε θα υπάρχει ανταλλαγή; Φυσικά, δεν αποκλείεται από κά-
ποιον που έχει ένα πλεόνασμα σε κάτι να έχει τη διάθεση να το χαρίσει. Π.χ. κάποιος 
έχει μία βιβλιοθήκη που δε την θέλει και τη χαρίζει».

Η ιδέα σας πως δημιουργήθηκε;
Ν.Β.: «Αυτή η ιδέα υπάρχει σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές 

πόλεις. Αν δείτε στο διαδίκτυο θα εκπλαγείτε σε πόσες πόλεις γίνεται. Δεν είναι κάτι 
καινούργιο δηλαδή. Σε συζητήσεις που είχαμε είδαμε ότι αυτό το πράγμα δε μας είναι 
«ξένο». Άλλο ακόμα, να γίνεται σ’ ένα αστικό περιβάλλον –που δεν υπάρχει μεγάλη 
εμπιστοσύνη μεταξύ των ανθρώπων- και άλλο να γίνει εδώ, που οι γονείς μας, οι 
παππούδες μας το έκαναν παλαιότερα και το κάνουν ακόμα σε τοπικό επίπεδο. Ο 
ένας σπέρνει, ο άλλος θερίζει, ο άλλος δίνει ψωμί, τυρί κλπ. Αυτό, γίνεται ακόμα. 
Οπότε, γιατί να μην το κάνουμε πιο οργανωμένα για να δώσουμε στον κόσμο και μία 
άλλη διέξοδο, λόγω της έλλειψης χρημάτων που υπάρχει. Δεν ισχυριζόμαστε ότι θα 
αντικαταστήσουμε το οικονομικό σύστημα που υπάρχει. Απλά, να δώσουμε μία άλλη 
πτυχή του θέματος και μία ιδέα ότι μπορεί να γίνει και κάπως αλλιώς».

Στη Νάουσα που ξεκινήσατε την προηγούμενη βδομάδα πως έγινε; 
Ν.Β.: «Η αλήθεια είναι πως οι περισσότεροι που ξεκινήσαμε είμαστε από τη Νάου-

σα. Βεβαίως, θέλουμε να ανοιχθεί αυτό και να απευθυνθούμε σε όλους τους πολίτες. 
Να «μεγαλώσουμε» το θέμα. Ενδεχομένως, η επόμενη συνάντησή μας να είναι στην 
Παροικιά».

Και πως άρχισε η ιδέα. Συζητήσατε φίλοι μεταξύ σας;
Ν.Β.: «Ναι, έτσι απλά. Ξεκινήσαμε μιλώντας με φίλους – γνωστούς στη γειτονιά και 

μεγάλωσε το πράγμα…».

Το κίνημα αλληλεγγύης που αλλού θα μπορούσε να βοηθήσει;
Ν.Β.: «Το κίνημα αλληλεγγύης αφορά το οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να έχει η 

κοινωνία. Αφορά και τα προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος και με την αδυναμία 
αποπληρωμής οφειλών. Αν κάποιος δεν μπορεί να πληρώσει τη ΔΕΗ και υπάρχει 
κίνδυνος να του κόψουν το ρεύμα ή να του κόψουν το νερό, εμείς μπορούμε να 
σταθούμε πλάι του».

Και πως θα μπορεί να γίνει αυτό; Προσφέροντας χρήματα;
Ν.Β.: «Το πώς ακριβώς θα το δούμε στην πορεία… Από το πιο απλό (χρηματική 

βοήθεια), έως και τη δυναμική λύση επανασύνδεσης του ηλεκτρικού ρεύματος».

Μιλάμε και για κινήσεις ακτιβισμού;
Ν.Β.: «Αυτή τη στιγμή μεταφέρω την προσωπική μου άποψη. Ό,τι θα μπορούμε να 

κάνουμε θα το δούμε συλλογικά. Δεν μπορώ να δεσμευτώ για όλη την προσπάθεια».

Το έχετε συζητήσει αυτό το θέμα;
Ν.Β.: «Μπορεί να είναι προσπάθεια στήριξης με οικονομικό τρόπο μπορεί να είναι 

και μία άλλη πιο ενεργητική προσπάθεια. Μας αφορούν τα προβλήματα του κόσμου 
και η επικρατούσα κατάσταση. Δεν θέλουμε να κάνουμε κάτι ελιτίστικο ή πολιτιστικού 
χαρακτήρα ενέργεια. Θέλουμε να κάνουμε κάτι ουσιαστικό».

Έχετε κάτι στο μυαλό σας σαν πρότυπο ανάλογης κίνησης αλληλεγγύης.
Ν.Β.: «Σα σύνολο έχουμε πολλά ερεθίσματα. Δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο από 

κάποια πόλη της χώρας. Σίγουρα όμως εμπνευστήκαμε από το κίνημα του Βόλου, 
που υπάρχει ένα δίχτυο πολύ δυνατό με πολλά μέλη και εμπειρία. Ανταλλακτι-
κό Δίκτυο Μαγνησίας λέγεται. Υπάρχουν όμως και άλλες κινήσεις όπως αυτές που 

επανασυνδέουν το ρεύμα σε 
πολύ κόσμο, τα κινήματα που 
βοηθούν τους παραγωγούς 
να φθάσουν τα προϊόντα τους 
κατευθείαν στον καταναλωτή. 
Όλες αυτές οι προσπάθειες δί-
νουν ερεθίσματα».

Η συνάντηση της περα-
σμένης Κυριακής, τι εντύπωση σας άφησε;

Ν.Β.: «Η συνάντηση ήταν πολύ καλή. Ακούστηκαν πολλές ιδέες και προβληματι-
σμοί. Θέλαμε συζήτηση και αυτό έγινε. Συμφωνήσαμε να ξεκινήσουμε με το απλό 
που είναι η άμεση ανταλλαγή. Αυτό είναι ρεαλιστικό. Δεν είναι ουτοπικό. Είμαστε ευ-
χαριστημένοι από την παρουσία του κόσμου».

Όλη αυτή η ιστορία με τις κινήσεις παρόμοιου χαρακτήρα στο νησί μας ποια 
έχουν γενεσιουργό αιτία;

Ν.Β.: «Μα προφανώς την οικονομική κρίση που βιώνουμε. Είναι δεδομένο αυτό. 
Απλά άλλοι σύλλογοι βοηθούν με γεύματα κλπ και εμείς σκεφθήκαμε να δώσουμε 
στο θέμα μία άλλη διάσταση. Κάτι δηλαδή, που θα γίνεται με αξιοπρέπεια».

Σας κάνει εντύπωση ότι στην Πάρο, που θεωρήθηκε σε περασμένες δεκαε-
τίες οικονομικό Ελντοράντο, σήμερα, γίνονται συσσίτια;

Ν.Β.: «Δυστυχώς ναι. Αυτή είναι η κατάσταση, αν και σε άλλες περιοχές της χώρας 
τα πράγματα είναι πιο τραγικά. Εδώ, βιώνουμε για την ώρα σε μικρότερο βαθμό την 
κρίση. Τα προβλήματα όμως και εδώ, μέρα με τη μέρα δυσκολεύουν».

Να σας κάνω μία ερώτηση για τα εργασιακά σας. Στο φροντιστήριο που 
εργάζεστε τι πτώση υπάρχει σε μαθητές;

Ν.Β.: «Φέτος, έφθασε περίπου στο 20%. Ακόμα κάποιοι δυσκολεύονται να πλη-
ρώσουν τα δίδακτρα. Εμείς όμως στο φροντιστήριο την ανταλλαγή προϊόντων την 
έχουμε εφαρμόσει εδώ και πολλά χρόνια…».

Ν. Βολοσυράκης:
«Ανταλλαγή προϊόντων 
με αξιοπρέπεια».

Εδώ, βιώνουμε για την ώρα 
σε μικρότερο βαθμό την κρίση. 
Τα προβλήματα όμως και εδώ, 
μέρα με τη μέρα δυσκολεύουν
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

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

ΠΥΡΓΑΚΙ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
πωλείται κατοικία δυο ε-
πιπέδων (60 τμ ισόγειο, 22 
τμ ορόφου), με τακτοποιη-
μένους τους ημιυπαίθριους 
χώρους και εξαιρετική θέα 
στο λιμάνι. Τηλ.: 6948872161 
(κα Μαύρη)

ΠΑΡΟΣ, από κατασκευαστή 
λόγω ανάγκης,  πωλούνται 
σε διάφορες τοποθεσίες 
σπίτια εξοχικά και εντός οι-
κισμού  από 60 έως 150 τμ 
σε τιμές κάτω του κόστους, 
πολύ μικρή προκαταβο-
λή, πολλές δόσεις . www.
paroshomes.livadas.de 
Τηλ.: 6932285768

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
- ΖΗΤΗΣΗ     

ΑΝΤΙΠΑΡΟΣ, ζητείται βίλλα 
προς αγορά, σε οικόπεδο, 
με τουλάχιστον 3 ή 4 κρε-
βατοκάμαρες. Όχι μεζονέτα. 
Τηλ.: 6945169793

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

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 (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

ΝΑΟΥΣΑ, ενοικιάζονται 
μονόχωρες γκαρσονιέρες, 
25 τμ, επιπλωμένες, σε ά-
ριστη κατάσταση. Αυτόνομη 
θέρμανση, θέα θάλασσα. 
Ενοικιάζονται με το χρό-
νο ή σεζόν. Πλυντήριο και 
internet δωρεάν. Τηλ.: 
6976433642 

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, στην κεντρική 
αγορά, ενοικιάζεται κατά-
στημα, 40 τμ, εξοπλισμένο 
με ράφια από γυψοσανίδα, 
air-condition, w/c. Τηλ.: 
6936670239

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

3ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΠΑΡΟΙ-
ΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, πάνω 
στον κεντρικό δρόμο, ενοι-
κιάζεται κατάστημα 250 τμ. 
ισόγειο και 150 τμ. υπόγει-
ο. Κατάλληλο για σούπερ 
μάρκετ.  Ενοικιάζεται και 
τμηματικά. Επίσης, στο 2o 
ΧΛΜ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ-ΑΛΥΚΗΣ, 
ενοικιάζεται κατάστημα 100 
τμ, κατάλληλο για γραφεί-
ο, με δικό του πάρκινγκ, 
380,00 ευρώ.  
Τηλ.: 6977618527, 
6978085886 

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ, περιοχή Κά-
στρο, στον παραδοσιακό 
οικισμό, ενοικιάζεται studio 
33τμ, επιπλωμένο. Τηλ: 
6976675669

 
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   

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

ΚΥΡΙΑ ή ΔΕΣΠΟΙΝΙΔΑ 
ζητείται, υπεύθυνη και έ-
μπειρη, για φύλαξη παιδιού 
δυόμιση χρονών. Από Α-

πρίλιο έως Οκτώβριο. Τηλ.: 
2284022520, 6976065689 

To ξενοδοχείο Minois Village 
ζητά: 
1) ΚΑΜΑΡΙΕΡΕΣ με 
προϋπηρεσία για 8ωρη α-
πασχόληση.  Τηλ.: 6945 191 
585 (9.00-14.00 & 18.00-
21.00) 
2) ΜΠΟΥΦΕΤΖΟΥ ΣΕΡ-
ΒΙΤΟΡΑ για το Pool Bar 
(απαραίτητη γνώση αγγλι-
κών) για την απογευματινή 
βάρδια 16.00 - 00.00. Τηλ.:  
6945 191 585 (9.00-14.00 & 
18.00-21.00) 
3) RECEPTIONIST με γνώ-
ση αγγλικών και γαλλικών 
(Βιογραφικά με φωτογρα-
φία (danosvasilis@hotmail.
com)

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

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

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΜΑΘΗ-
ΜΑΤΙΚΟΣ παραδίδει 
ιδιαίτερα μαθήματα. Τηλ.: 
6945016363

ΚΥΡΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ζητεί 
εργασία ως βοηθός κου-
ζίνας ή σε λοιπές συναφή 
εργασίες. 
Τηλ.: 6972938242  

ΕΛΛΗΝΙΔΑ, μαγείρισσα-
σερβιτόρα,  με πολύχρονη 
πείρα, ζητεί εργασία. 
Τηλ.: 2284025182, 
6972117399

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

ΕΠΙΠΛΑ, σε άριστη κα-
τάσταση πωλούνται. Τηλ.: 
6973366992 

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€

Περιφερειακός Παροικίας | 22840 22669
Πλατεία Νάουσας | 22840 51860



∆ΩΡΟ
 1 ΚΡΕΜΑ ΜΑΤΙΩΝ 

ΜΕ  ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ ΚΡΕΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ESTEE LAUDER
ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 19-23 ΜΑΡΤΙΟΥ / ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΣΕ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΜΕΓΕΘΟΣ

Θερµοκήπια
Κυκλάδες, Πάρος

Τηλ.: 22840 42039
ktimalazanaki@gmail.com

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

Γιάννης Παύλου
Παροικία | τηλ: 698 5956148
e-mail: yannis@abacus.com.gr

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

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

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Θέµα:  «Η δασκάλα µας»

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεµόνων
του Δηµοτικού-Νηπιαγωγείου  Λευκών-Κώστου

σας καλεί να παρευρεθείτε στην τιµητική εκδήλωση
που διοργανώνει για τη «δασκάλα µας»,

την κυρία Άννα Κονταράτου.
Το «κουδούνι» θα χτυπήσει

στις 7 το απόγευµα, στις 24 Μαρτίου,
στην αίθουσα του Κοινοτικού Μεγάρου Λευκών 

για ένα ξεχωριστό µάθηµα ζωής!

22840 28025ο σχεδιασµός & οι εκτυπώσεις έγιναν µε την ευγενική χορηγία

Νέο ΔΣ 
στην Αγκαιριά

Το νέο ΔΣ του συλλόγου γονέων Δημοτικού Σχολείου 
Αγκαιριάς, έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΤΑΛΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΛΙΑΝΑ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΩ
ΤΑΜΙΑΣ: ΚΡΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΥΚΗ ΙΩΑΝΝΑ
ΜΕΛΗ: ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ, ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΗΛΙΑΣ, 

ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ: ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ του 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ: ΛΟΥΚΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΤΣΑΝΤΟΥΛΗ ΜΑ-

ΡΙΑ 
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Απάντηση 
Αντιφασιστικής 
Πρωτοβουλίας 
σε Κ. Ροδίτη

Με αφορμή την επιστολή του κ. Κώστα Ροδίτη, που 
δημοσιεύσαμε στο προηγούμενο φ. της εφημερίδας 
μας η Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Πάρου – Αντιπά-
ρου, έστειλε απαντητική επιστολή. Στην επιστολή γίνε-
ται παράθεση των σκέψεων του κ. Ροδίτη, (με έντονα 
πλάγια γράμματα), και στη συνέχεια υπάρχουν οι απα-
ντήσεις από την Αντιφασιστική Πρωτοβουλία.

Η επιστολή έχει ως εξής:
«Ας μας επιτρέψετε κ Ροδίτη, να αναφερθούμε σε 

εσάς ως αρχηγό της τοπικής Νέας Δημοκρατίας και 
όχι ως απλό πολίτη της Πάρου, όπως υπογράφετε και 
να απαντήσουμε τις (ρητορικές μάλλον) ερωτήσεις 
σας, με επιχειρήματα και πηγές.

«Η Πάρος έφτασε στα πρόθυρα του εμφυλίου 
[…]Τώρα έχουμε μεταφερόμενους δημοκράτες, 
μεταφερόμενους πατριώτες και μεταφερόμενους 
αστυνομικούς».

Σύμφωνα με την Wikipedia, o εμφύλιος πόλεμος 
είναι πόλεμος κατά τον οποίο μέρη εντός της ίδιας 
κουλτούρας, κοινωνίας ή εθνικότητας πολεμούν το 
ένα το άλλο διεκδικώντας τον έλεγχο της πολιτικής 
εξουσίας.

Μάλλον σκόπιμα προσπαθήσατε να παραπλανήσε-
τε τους πολίτες της Πάρου και να δημιουργήσετε την 
εντύπωση ότι πρόκειται για δύο αντίπαλες ομάδες, 
που συγκρούονται για να επικρατήσουν στο πολιτικό 
σκηνικό της χώρας. Γι αυτό δεν θα μπούμε καν στον 
κόπο να περιγράψουμε γιατί η συγκέντρωση και η πο-
ρεία, (που σύμφωνα με τη «Φωνή της Πάρου», ήταν 
μία από τις μεγαλύτερες που έχουν γίνει στο νησί μας) 
δεν φέρνουν καθόλου σε εμφύλιο. Είναι πολύ εύκολο 
να εξισώσεις τους 20 φίλους που ήρθαν από τη Νάξο 
γιατί αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα, με τους 
περιφερόμενους μαχαιροβγάλτες που αλωνίζουν την 
Ελλάδα με κρατικά λεφτά και 3 κλούβες ΜΑΤ για ιδιω-
τική ασφάλεια. Είναι όμως πολύ δύσκολο ο Παριανός 
λαός να σε πιστέψει. Σύμφωνα με «τα Νέα Πάρου-
Αντιπάρου» περισσότερα από 800 άτομα πέρασαν 
από την συγκέντρωση, συνεπώς σχεδόν κάθε οικογέ-

νεια του Νησιού είχε τουλάχιστον ένα μέλος της εκεί. 
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μάταιη η προσπάθεια 
σας να δημιουργήσετε ψευδής εντυπώσεις.

«Δεν μπορούμε να διαφυλάξουμε τον τόπο 
μας;»

Αν με το «εμείς» θεωρείτε τους κατοίκους της Πά-
ρου, προφανώς και μπορούμε, μάλιστα το αποδεί-
ξαμε ξανά στις μεγαλειώδης συγκεντρώσεις για το 
κέντρο υγείας και στην πρόσφατη αντιφασιστική συ-
γκέντρωση. Αν με το «εμείς» θεωρείτε το κόμμα της 
Ν.Δ. που ηγείστε τοπικά, μάλλον όχι. Για την ακρίβεια 
εσείς δημιουργήσατε αυτήν την κατάσταση που έφε-
ρε πρόσφορο έδαφος για να ακουστούν οι φασιστικές 
απόψεις σαν λύση στην κρίση που ζούμε. Είστε εσείς 
που φέρατε το ένα μνημόνιο μετά το άλλο και εξαθλι-
ώνετε καθημερινά τον Ελληνικό λαό. Είστε εσείς που 
έχετε κάνει επίσημη πολιτική του κράτους, το πολιτι-
κό πρόγραμμα της χρυσής αυγής, για να σταματήσετε 
επιτέλους, την διαρροή ψήφων προς τα ακροδεξιά.

«Σκέπτομαι τι θα κάναμε εάν δεν υπήρχαν τα 
ΜΑΤ και η αστυνομία»

Αν δεν υπήρχαν τα ΜΑΤ, απλά θα ακυρωνόταν η 
εκδήλωση τους, καθώς χωρίς την συνοδεία της αστυ-
νομίας δεν πάνε πουθενά. Είναι χυδαία η προσπάθεια 
σας να αποκρύψετε ότι η επίθεση των χρυσαυγιτών 
στον συγκεντρωμένο κόσμο έγινε σε συνεργασία με 
τα ΜΑΤ. Η προσπάθεια να δικαιολογήσετε τις αποφά-
σεις της κυβέρνησης σας, που στέλνει στρατό κατοχής 
στην Πάρο, αντί για παιδίατρο και τραυματιοφορείς, 
πέφτει στο κενό.

«Δεν μπορούμε να διαφυλάξουμε την ειρήνη 
μας, τον τουρισμό μας;»

Βεβαίως! Αυτός ήταν και ένας από τους λόγους της 
εναντίωσης μας, στη φασιστική συμμορία. Γνωρίζου-
με ότι όπου και να άνοιξαν γραφεία, τα μαχαιρώματα 
και οι επιθέσεις έγιναν καθημερινό φαινόμενο. Όποιος 
είναι λίγο διαφορετικός, γίνεται αυτόματα και στόχος. 
Ακόμα και τουρίστες έχουν πέσει θύματα της ρατσι-
στικής βίας, επειδή είχαν περάσει το «επιτρεπτό όριο 
μαυρίσματος». Μάλιστα, σύμφωνα με το «Έθνος στις 
17/11/2012» η Αμερικάνικη πρεσβεία εξέδωσε του-
ριστική οδηγία για την χώρα μας, με αιτία τις ρατσι-
στικές επιθέσεις. Αλλά να μην πάμε μακριά, το είδαμε 
και το καλοκαίρι στην Πάρο όπου με πρόσχημα την 
επίθεση στην μικρή Μυρτώ, είχαν εξαπολύσει ανθρω-
ποκυνηγητό προς κάθε μελαψό που μένει στο νησί.

Η κοινωνία και κυρίως η νεολαία του νησιού, με αυ-
τήν την συγκέντρωση που κατηγορείτε για εμφύλιο, 
έδωσε ένα ηχηρό μήνυμα στη φασιστική συμμορία ότι 
είναι ανεπιθύμητη! Άρα μέχρι την επόμενη προσπά-
θεια απόβασης «περιφερόμενων φουσκωτών», θα 
ζούμε ειρηνικά στο όμορφο νησί μας…».

Οι ηγέτες ξεπη-
δούν στις δύσκο-
λες στιγμές!..

Όλοι μας, έχουμε, κάποια στιγμή, 
ακούσει το αγωνιώδες ερώτημα 
των συμπατριωτών μας. Ποιοί λοι-
πόν θα ορθώσουν το παράστημά 
τους απέναντι στη ρότα της κατα-
στροφής, που βαδίζει η χώρα;

«Όλβιος όστις Ιστορίης έσχεν μά-
θησιν» συμβουλεύει ο Ευριπίδης. Ο 
μεγάλος σοφός λέει λοιπόν ότι, ευ-
τυχής και τυχερός είναι αυτός που 
γνωρίζει την Ιστορία του!... Η Ελλη-
νική Ιστορία είναι εκείνη που πάντα 
έδειχνε και δείχνει το δρόμο και τη 

διέξοδο στα αδιέξοδα του τόπου μας, όταν ο ευλογημέ-
νος λαός μας έπεσε σε λάθη, διχόνοια ή είχε ανάξιους 
κυβερνήτες… Δεν θα πάμε πολύ πίσω. Πριν διακόσια 
χρόνια το Έθνος μας έβγαινε από τα σκοτάδια της οθω-
μανικής σκλαβιάς… Ένα Έθνος, μια Πατρίδα εξαθλιωμέ-
νη, δίχως φίλους, ξεπουλημένη, δίχως ελπίδα και φως, 
ένα κοπάδι δίχως τσοπάνο, σκορπισμένο στις τέσσερις 
άκρες… Και όμως το απλωμένο χέρι του γέρου στα Δερ-
βενάκια και η βροντερή φωνή του ένωσε και ταίριαξε τα 
σπασμένα κομμάτια, φλόγισε τις κρύες και απογοητευ-
μένες καρδιές και οι σκλάβοι γίνανε ελεύθεροι! Αλήθεια 
ποιος ήξερε, μέχρι τότε, το γέρο του Μωριά, ποιός του 
έδινε σημασία από τη θλιβερή και προσκυνημένη «ηγε-
σία» του τόπου, τους καιρούς εκείνους;

Και μετά το όνειρο πήρε σάρκα και οστά στο Μανιά-
κι!.. Ποιος ήξερε τότε τον άσημο παπά, με τη λιονταρί-
σια ψυχή, που ανάστησε και πότισε με το αίμα του το 
λάβαρο της λευτεριάς; Αντίθετα λοιδορήθηκε από τους 
Προύχοντες της εποχής εκείνης γιατί «χαλούσε» τα σχέ-
δια της υποτέλειας και της προδοσίας.

«Που πας παλληκάρι, ωραίος σαν μύθος, κι ολόισια 
στο θάνατο κολυμπάς;» ύμνησε ο λαϊκός συνθέτης της 
καλογριάς το γιο! Περιφρονημένος και άσημος κι αυτός, 
από τους νάνους, που περιφρόνησαν την Πατρίδα τους, 
σήκωσε στους ώμους του το δυσβάστακτο φορτίο και 
το απόθεσε στο τόπο του μαρτυρίου του, στη μάχη του 
Πειραιά. Και ενώ όλα έδειχναν χαμένα, η ελπίδα αναστή-
θηκε ξανά, ποτισμένη από το αίμα του Γεωργίου Καρα-
ϊσκάκη!..

Και έπειτα από 150 χρόνια, ολάκερη η ανθρωπότητα 
εκστασιασμένη μπροστά στο θαύμα με τις σκυφτές γυ-
ναίκες της Πίνδου και τους ρακένδυτους στρατιώτες της 
Αλβανίας, αδυνατούσε να πιστέψει πως το ασύλληπτο 
γίνεται πραγματικότητα, και πώς οι Έλληνες ξεπερνού-
σαν τους ήρωες. Και οι ήρωες αυτοί, άσημοι, άγνωστοι 
και καταφρονεμένοι μέχρι τότε, μέσα από τις στάχτες 
οδήγησαν τον τόπο ξανά στο ξέφωτο της εθνικής αξιο-
πρέπειας! Ποιος άραγε γνώριζε τον εύελπι Κουκίδη και 
τα παλληκάρια που κατέβασαν αργότερα τη μισητή σβά-
στικα από τον Ιερό βράχο της Ακρόπολης; Ποιοι γνώ-
ριζαν, λοιπόν, όλους αυτούς τους πραγματικούς ήρωες 
και σωτήρες του Έθνους; Οι αληθινά μεγάλοι δεν το δεί-
χνουν, δεν κάνουν φασαρία, όπως οι νάνοι! Ξέρουν τι 
πρέπει να κάνουν, όραμά τους είναι το Εθνικό καθήκον 
και όχι η σκιά του ιδιοτελούς συμφέροντος!

Να ποια είναι η δική μου απάντηση στο αγωνιώδες 
ερώτημα, ποιός, από τους σημερινούς εθνοπατέρες 
μας, θα μας σώσει… Η Ιστορία μας διδάσκει ότι, όταν 
αυτός ο λαός πάρει στα χέρια του τις τύχες του, τότε θα 
ξεπηδήσουν, σαν τις φλόγες μέσα από τις στάχτες, οι 
ηγέτες του. Και αυτοί οι ηγέτες θα μπορούν να δείξουν 
σε όλους εμάς, τους μικρούς και καταφρονεμένους, το 
δρόμο στο φως. Αν μπορέσουν, ας ακολουθήσουν και 
όσοι από τους πολιτικούς έχουν ακόμα ελληνική ψυχή! 
Μένει να το αποδείξουν…

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ

Τσικνοπέμπτη 
στις Λεύκες
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Μία πολύ άσχημη εμφάνιση έκανε το περασμένο Σάββατο (9/3) ο Αστέρας Μαρ-
μάρων στο γήπεδό του, στον αγώνα πρωταθλήματος με τους Νέους Ολυμπιακού 
Σύρου, όπου έχασε με 5-0.

Η Παριανή ομάδα έχοντας απέναντί της ένα πολύ καλό σύνολο που διεκδικεί τη 
συμμετοχή του στο final 4 του πρωταθλήματος, δεν μπόρεσε σε καμία στιγμή του 
παιχνιδιού να διεκδικήσει κάτι καλύτερο.

Μόλις στο 17ο λεπτό οι Συριανοί προηγήθηκαν με τον πρώην παίκτη του ΑΟΠ, Σ. 
Μουράι, που με δυνατή κεφαλιά εκμεταλλεύτηκε κτύπημα κόρνερ του Σαγκινέτου 
και έγραψε το 0-1. Σαν να μην έφθανε το σχετικά γρήγορο γκολ των Συριανών, τρία 
λεπτά αργότερα σ’ ένα κακό υπολογισμό του Ρούπα, η μπάλα κατευθύνθηκε και πάλι 
στα δίχτυα της ομάδας των Μαρμάρων και έτσι οι Νέοι Ολυμπιακού προηγήθηκαν 
0-2. Κάπου εκεί, μόλις δηλαδή στο 20ο λεπτό τελείωσε ουσιαστικά το παιχνίδι σε ό,τι 
αφορούσε τον τελικό νικητή του αγώνα. Στα υπόλοιπα 70 λεπτά οι θεατές παρακο-
λούθησαν ένα μονόπρακτο με την μπάλα να γυρίζει στα πόδια των Συριανών παικτών 
και τους Παριανούς ποδοσφαιριστές να προσπαθούν να αντιδράσουν με ατομικές 
ενέργειες. Στο 35ο λεπτό οι Συριανοί παίκτες με ωραία συνδυασμένη ενέργεια σημεί-
ωσαν και τρίτο γκολ με τον Μπαλόπιτα, όταν ο τελευταίος εκμεταλλεύτηκε επιθετική 
ενέργεια της ομάδας του και ως τελικός αποδέκτης έδωσε διαστάσεις θριάμβου ση-
μειώνοντας το 0-3.

Στη συνέχεια του παιχνιδιού οι ποδοσφαιριστές του Αστέρα (και πάλι με ατομικές 
προσπάθειες) προσπάθησαν να μειώσουν το σκορ, αλλά ήταν άτυχοι στην τελική τους 
προσπάθεια. Μία φορά με Β. Ρούσσο και άλλη μία φορά με το Ζουμή στον 43ο και 57ο 
λεπτό αντίστοιχα. Στο 70ο λεπτό και πάλι ο Μπαλόπιτας πέτυχε με ωραία προσπάθεια 
το 0-4 για να ολοκληρωθεί ο θρίαμβος των Συριανών με εξαιρετική προσπάθεια του 
Μανουδάκη στο 84ο λεπτό που έγραψε το τελικό 0-5. Κάπου εκεί, τελείωσε και η 
«σεμνή» τελετή για τον Αστέρα, που στα φετινά του παιχνίδια είχε δείξει πολύ καλύ-
τερος ως σύνολο.

Οι πρωταγωνιστές
Αστέρας Μαρμάρων: (πρ. Χ. Σάμιος), Πούλιος, Ρούπας, Κρητικός, Αλιπράντης, 

Παπαδόπουλος, Ζουμής, Β. Ρούσσος, Κορρές, Βιτζηλαίος, Κληρονόμος, Καρανίκης.
Νέοι Ολυμπιακού Σύρου: (πρ. Μ. Πούλος), Συριανός, Μελισσάκης (46ο Κ. Ρούσ-

σος), Τσιριγώτης, Παπαδάκης (78ο Σπανός), Μουράι, Καραβάς, Μπαλόπιτας, Λούσας 
(46ο Συμιγδαλάς), Σαγγινέτος, Μανουδάκης, Ξυγκάκης.

Διαιτητής: Βακόνδιος, με βοηθούς τους κ.κ. Κουζούμη και Γρυπάρη.

Ήττα και για τον ΑΟΠ
Την ήττα με 1-0 γνώρισε και ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, στον αγώνα που πραγμα-

τοποιήθηκε στη Μήλο, από τον τοπικό Παμμηλιακό, τη Δευτέρα 11 Μαρτίου.
Ο ΑΟΠ λόγω του εργασίμου της ημέρας μετέβηκε στη Μήλο για να αντιμετωπίσει 

τον πρωτοπόρο του ομίλου Παμμηλιακό, με μόνο 12 ποδοσφαιριστές στην αποστολή 
του και μεταξύ αυτών ήταν πολλοί μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Παρά τις πάρα πολλές απουσίες που είχε η Παριανή ομάδα στη βασική της ενδε-
κάδα στάθηκε ισάξια στην ίσως καλύτερη Κυκλαδίτικη ομάδα στην ΕΠΣΚ και στις 
λεπτομέρειες έχασε την ευκαιρία να κάνει το μεγάλο «μπαμ» του πρωταθλήματος. 
Ο Παμμηλιακός ξεκίνησε τον αγώνα βγαίνοντας μαζικά στην επίθεση, αλλά ο ΑΟΠ 
ήταν πολύ καλά στημένος στην αμυντική γραμμή και απόκρουε σχετικά εύκολα τους 
επιθετικούς της Μήλου.

Στο 19ο λεπτό ο ΑΟΠ έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να πετύχει γκολ, όταν το σουτ του 
μικρού Διακάτου απέκρουσε με υπερένταση σε κόρνερ ο Μηλιός τερματοφύλακας 
Αϊβαλιώτης. Στη συνέχεια της εκτέλεσης του κόρνερ ακολούθησε ασυνεννοησία στην 

περιοχή του Παμμηλιακού, αλλά δίχως κανείς Παριανός επιθετικός να προλάβει και 
να στείλει την μπάλα στα δίχτυα σε σέντρα «ξυράφι» που έγινε και έτσι η μπαλιά πέ-
ρασε και πάλι ανεκμετάλλευτη. Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά στο 31ο λεπτό σε μία 
λάθος απόκρουση της αμυντικής γραμμής του ΑΟΠ, ο Παπαδημητρίου με καλοζυγι-
σμένο σουτ έστειλε την μπάλα στα Παριανά δίχτυα, γράφοντας το 1-0 για τους πρω-
τοπόρους του Β’ ομίλου ΕΠΣΚ.

Στο Β’ ημίχρονο ο Παμμηλιακός παρουσιάστηκε και πάλι επιθετικός δίχως όμως να 
μπορεί να πετύχει γκολ. Στα τελευταία λεπτά του αγώνα οι παίκτες του Παμμηλιακού 
προσπάθησαν και πέτυχαν να κάνουν καθυστερήσεις για να πάρουν την τελική νίκη, 
μη θέλοντας να ρισκάρουν για να βγουν στην επίθεση. Ακόμα, στα τελευταία λεπτά, ο 
έτσι και αλλιώς αποδεκατισμένος ΑΟΠ, αναγκάστηκε να αγωνιστεί και με παίκτη λιγό-
τερο όταν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο Γιουρτζίδης. Τέλος, μετά τη λήξη 
του παιχνιδιού υπήρξαν και μερικές αψιμαχίες μεταξύ των παικτών των δύο ομάδων.

Οι πρωταγωνιστές
Παμμηλιακός: (πρ. Ζαχ. Γκούντζας): Αϊβαλιώτης, Κυρίτσης, Μάνη, Μπαργιάμη, Σί-

δερης, Ατανάσοφ, Μάλλης (84ο Β. Καμακάρης), Τσιριγωτάκης (80ο Ν. Ψαθάς), Χατζί-
εφ, Παπαδημητρίου (86’ Στεφανής), Α. Ψαθάς.

ΑΟΠ: (πρ. Άρ. Λάππη): Χαριστός, Γαβαλάς, Γιουρτζίδης, Κασιμάτης Δαφερέρας, 
Σένκα, Σκιαδάς, Διακάτος, Κρώνης, Τσάνταλης (72ο Σάμιος), Μπαρδάνης.

Διαιτητής: Πάντος, με βοηθούς τους κ.κ. Σουλτάνη και Μενδρινό.

Πρωτάθλημα Νέων
Ο αγώνας της περασμένης βδομάδας μεταξύ Νηρέα και ΑΟΠ, στο γήπεδο των 

Μαρμάρων, δεν ανάδειξε νικητή, αφού το παιχνίδι ήρθε 0-0 και έτσι ο Νηρέας συνε-
χίζει και έχει το προβάδισμα στον όμιλο για την πρώτη θέση που οδηγεί στον τελικό 
Κυκλάδων, για τον πρωταθλητή Νέων της ΕΠΣΚ.

Ο ΑΟΠ προσπάθησε να νικήσει για να πιάσει σε απόσταση βολής το Νηρέα, αλλά 
άλλοτε το οριζόντιο δοκάρι του τερματοφύλακα Καρποδίνη και άλλοτε ένα γκολ του 
Ξένου που ακυρώθηκε (ορθά) από το διαιτητή κ. Κουζούμη, τον σταμάτησαν. Από 
την πλευρά τους οι παίκτες του Νηρέα έχουν κάποιες καλές επιθετικές προσπάθειες, 
αλλά ήταν φανερό ότι προσπαθούσαν περισσότερο για να κρατήσουν το μηδέν στην 
εστία τους. Το τελικό σφύριγμα του διαιτητή κ. Κουζούμη βρήκε τελικά ισόπαλες τις 
δύο ομάδες και το Νηρέα από θέση ισχύος για τη συνέχιση του πρωταθλήματος.

Ο Νηρέας του προπονητή κ. Γ. Μοστράτου, ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Καρποδίνη, 
Τσιγώνια, Τριπολιτσιώτη, Μετάι. Πραμμάτια, Χασάνι. Κρητικό, Μαθιέλη, Ήμερι, Ζενέλι.

Ο ΑΟΠ του προπονητή κ. Α. Λάπη, ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Παντελαίο, Σκιαδά, 
Ρούσσο, Σιέτο, Νίκα, Διακάτο, Καλόγερο, Κρώνη, Κρουσταλλάκη, Ξένο και Τσαντάνη.

Βαριά ήττα για τον Αστέρα

Βαθμολογία Α’ ΕΠΣΚ
1. Παμμηλιακός 34
2. Νέοι Ολυμπιακού 34
3. Πάγος 28
4. Νηρέας 14
5. ΑΟΠ 12
6. Αστέρας 8
7. Πανσιφναϊκός 7
8. Σέριφος 2
ΣΗΜ: Αστέρας Μαρμάρων και ο Παν-

σιφναϊκός έχουν -2 βαθμούς. Παμμη-
λιακός, Νηρέας, Αστέρας Μαρμάρων 
και Σέριφος, έχουν ένα αγώνα λιγότερο.

Βαθμολογία (Νέων)

1. Νηρέας 22
2. ΠΑΣ Νάξου 18
3. ΑΟΠ 17
4. Φιλώτι 12
5. Αναγέννηση 7
6. Πανναξιακός 1
7. ΑΕ Νάξου  -4
ΣΗΜ: Ο ΑΟΠ έχει ένα αγώνα λιγότερο. 

Ο ΑΟΠ, ο Πανναξιακός και η Αναγέννηση 
Νάξου έχουν -2 βαθμούς λιγότερους. Η ΑΕ 
Νάξου έχει -4 βαθμούς.
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Καρναβάλι 
στη Νάουσα

Την περασμένη Κυριακή 10 Μαρ-
τίου, πραγματοποιήθηκαν οι εκδη-
λώσεις του Καρναβαλιού στη Νά-
ουσα.

Η πλατεία της Νάουσας, γέμισε 
με μασκαράδες και με πρωταγωνι-
στή το κέφι, «παιδιά» κάθε ηλικίας 
χόρεψαν και διασκέδασαν με Χιπ Χοπ, Λάτιν, Γιάνκα, Τουίστ, Καλαματιανά και Μπά-
λους.

Τέλος, η Δημοτική Κοινότητα Νάουσας ευχαριστεί τη Σχολή Μπαλέτου Νάουσας 
(το τμήμα του Χιπ Χοπ), το Μουσικοχορευτικό Συγκρότημα Νάουσας, και το Σύλλογο 
Γονέων Δημοτικού Σχολείου Νάουσας για τη συμμετοχή τους. Επίσης, την κ. Μυρτώ 
Παλούμπη, τον κ. Δημήτρη Μακρή, τον κ. Νίκο Αλιπράντη, τον κ. Μανώλη Σιφναίο και 
όλους όσοι παραβρέθηκαν, σκορπίζοντας το κέφι τους τριγύρω. 

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 

15 Mar, 7-10pm, Children’s Carnival Party organized by the “Scopas O 
Parios” Association with competition for best costume, magic, balloons & 
traditional activities at the Dexameni, Prodromos.
http://www.facebook.com/events/165511506936205

16 Mar, 11am-2pm, Children’s Carnival Party at Mikro Cafe, Market 
Street, Paroikia. Info: Colin 22840-24674.

16 Mar, 8pm, Folkdance Group of Naoussa (XON) annual spring folkdance 
performance, “25 Χορευτικά Βήματα” (25 dancing steps) at the Nireas Hall, 
Naoussa. Traditional dances and songs from Mitilini, Samos, Asia Minor 
coast, Kythira & Cephalonia, accompanied by live music. Admission: 4€. 
Info: http://www.paros-xon.gr/activities_gr.html

16 Mar, 9.30pm, Adult’s Carnival Party at Mikro Cafe, Market Street, 
Paroikia. Info: Colin 22840-24674.

16 Mar, 10pm, Carnival party of the MEEAS Yria Association of Lefkes at 
the Koinotiko Megaro in Lefkes. Drinks 3€ each.  
http://lefkianos.blogspot.gr/2013/03/blog-post_11.html

17 Mar, St. Patrick’s Day.

17 Mar, Last day of Apokries. Carnival parade starting around 10.30am 
from the Cultural Centre of Angeria and ending at the paralia. Info: Maria 
22840-92217. 

17 Mar, 11am, Treasure hunt for children organized by the MEEAS Yria 
Association of Lefkes at the Square of the Heros, Lefkes.
http://lefkianos.blogspot.gr/2013/03/blog-post_11.html

17 Mar, 11am, Bike ride starting from Manto Mavrogenous Square, 
Paroikia to the port of Alyki. Info: http://www.facebook.com/poparou

17 Mar, 2pm, Marpissa Carnival parade starting at the Agrotoleschi Hall 
and ending at Platia Christou. Info: Irini 694-518-6978.

17 Mar, 7pm, St Patrick’s Day Party at Entropy Bar, Paroikia.
http://www.facebook.com/events/529089457134185/

17 Mar, eve, Carnival party at El Prado Cocktail Bar, Piso Livadi. Info: 
22840-42444.

18 Mar, Clean Monday (Kathari Deftera), the first day of Lent. Traditionally 
a day for the traditional “koulouma” celebrations of flying kites and picnics. 
Shops closed.

18 Mar, 11am, “Koulouma” Clean Monday traditions - picnic and kite 
flying at Paros Park. Info: www.parospark.com
http://www.facebook.com/events/361345013979271/

20 Mar, 4.30pm, Workshop “Back to the Earth: Need or Opportunity” 
organized by the Cycladic Chamber of Commerce with simultaneous 
videoconferencing to the chamber office in Paros. Info: 22810-82346 (ext. 
119), www.e-kyklades.gr, DImitris Michaelidis, call 699-828-2382.

22 Mar, World Water Day.  See www.worldwaterday.org

23 Mar, 8.30pm, Earth Hour 2013.   See www.earthhour.org

24 Mar, 8pm, Benefit concert for AMEAI Centre in Naoussa for People 

with Special Needs & Abilities with Konstantina Andreakou (piano), 
Andreas Xaniotis (violin) & Apollonia Oikonomou (voice) at the Archilochos 
Hall, Paroikia. Entrance: 8€ (4€ students/children). Info: Apollonia 697-700-
0058.

SPORTS FOR ALL

On 4 March, the Paros Municipal Cultural Department (KDEPAP) launched 
the programme “Sports for All” which will run until 14 June 2013. The 
programme is staffed by five gym teachers and courses began with 
excellent participation from all the communities and towns of Paros in 
various spaces as well as in school sports facilities. The Sports for All 
programme is open to all athletes of any age: Preschool, School age, Youth, 
Adults, Seniors and those with Special Needs. 
For further information call 22843-60167, 22843-60168 (daytime).

BACK TO THE EARTH

On Wednesday 20 March at 4.30pm a workshop will be held:  “Back to 
the Earth: Need or Opportunity” organized by the Cycladic Chamber of 
Commerce in Syros with simultaneous videoconferencing to chamber 
offices in Paros, Naxos, Andros, Santorini, Milos, Mykonos and Tinos.

The workshop is organized by the Chamber of Commerce, the Organization 
for Cycladic Development & Progress and the Greek Agricultural 
Organisation “Dimitra” to identify opportunities and prospects in the 
agricultural sector, especially for young people.

Topics include: “Farming as a way to keep young people in the islands”, 
“Production from field to shelf”, “Rural Entrepreneurship”, “Common 
Agricultural Policy and Sustainable Rural Development”, “Connecting 
local agricultural quality produce with culture & tourism: the palette of 
traditional Cycladic cheeses” and “The role of the General Directorate of 
Rural Economy and Regional Cycladic Veterinary Service”.
Information on: Beekeeping development / improvement, traditional 
cheese production, new products, viticulture-oenology, suggestions for 
crops: aloe, figs, capers, scented plants: sage, thyme, oregano, fennel, 
mint, gene-bank-produced cereal, production of edible/medicinal 
mushrooms, generating new feed-legumes, licensing, aid from the 
Ministry of Agriculture and assistance from farmers with significant 
experience in Paros.
Info: Cyclades Chamber of Commerce: 22810-82346 (ext. 119), www.e-
kyklades.gr
DImitris Michaelidis: 699-828-2382.

Η προσφορά ισχύει έως 30/04/13

∆ιανοµή και εκτός Παροικίας, έως Αλυκή, Νάουσα & Κώστο
      PIZZAlicious.paros.greece

Βράβευση Νηπιαγωγείου Λευκών
Η έκδοση του ημερολογίου 2012 του Νηπιαγωγείου Λευκών, «12 μήνες, ονειρεμένα 

πρόσωπα κι ευλογημένα χέρια», υπό την επιμέλεια και καθοδήγηση της δασκάλας κ. Γιάν-
νας Σέργη, τιμήθηκε με έπαινο σχολικού εντύπου από τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά.

Ο έπαινος αθλοθετήθηκε από τον εκδοτικό οίκο «Πατάκης» και απονέμεται από επιτροπή 
που συνθέτουν καταξιωμένοι λογοτέχνες.

Σ’ αυτή την έκδοση οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου Λευκών, αναβιώνουν τα παλιά 
επαγγέλματα της κοινωνίας του χωριού. Σε ανακοίνωσή του ο σύλλογος γονέων του Νη-
παιγωγείου Λευκών μεταξύ των άλλων σημειώνει:

«Μόνο συγχαρητήρια και έκφραση βαθιάς εκτίμησης αξίζει στη δασκάλα μας, τόσο για την 
παιδαγωγικότητα του εγχειρήματος το οποίο, εκτός των άλλων, έχει αξιοσημείωτες διαστάσεις 
πολιτισμικής αγωγής και αγωγής υγείας, όσο και για το αισθητικά άψογο αποτέλεσμα. 

Ευχαριστούμε όλους τους Παριανούς για τον ενθουσιασμό με τον οποίο αγκάλιασαν και 
επαίνεσαν το ημερολόγιό μας. Με την ευκαιρία, έστω και περίπου ενάμιση χρόνο μετά, θέλου-
με να συγχαρούμε την κ. Γιάννα Σέργη (τη Γιάννα μας) για την αναγόρευσή της σε Διδάκτορα 
των Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Αιγαίου και να εκφράσουμε την ικανοποίησή 
μας που παραμένει στο νησί μας και στο Νηπιαγωγείο μας και συνεχίζει να δημιουργεί μια 
κιβωτό όπου κρατάει άσβεστες τις παραδόσεις, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου μας. 
Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ και θερμά συγχαρητήρια από καρδιάς στα παιδιά μας, που μας 
δίνουν πάντα έμπνευση και φως».

Markakis restaurant
Λογαράς, τηλ: 22840 42346
Το Σάββατο 16 Μαρτίου ανοίγουµε

και µετά... κάθε Σαββατοκύριακο ανοιχτά!

Το Σαββατοκύριακο 16 & 17/03 ανοιχτά µεσηµέρι - βράδυ
και την Καθαρά Δευτέρα όλη µέρα!



Η προετοιµασία για τις διακοπές ξεκινά!

Εσένα θα σε βρουν;

www.paros-vacations.com

∆ιαφηµίσου τώρα
µόνο από 84€/χρόνο!

ο πληρέστερος ηλεκτρονικός τουριστικός οδηγός για την Πάρο, σε Ελληνικά-Αγγλικά-Γαλλικά
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