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τιµές χον
δρικής!

Αποκλεισμένοι
και από αέρος;

Κίνδυνος για λουκέτο στο αεροδρόμιο Πάρου

Νέο 
Αεροδρόμιο: 
Απάντηση στην 
παραφιλολογία

Το τε-
λ ε υ τ α ί ο 
χ ρ ο ν ι κ ό 
δ ι ά σ τ η μ α 
μία ομάδα 
οικονομι-
κών συμ-
φερόντων 
α ν έ π τ υ ξ ε 
μία παρα-
φιλολογία 
σχετικά με 
την τύχη 
του έργου 
του νέου 
αεροδρομίου Πάρου.

Αυτή η παραφιλολογία προκάλεσε αρχικά 
προβληματισμό σε μία μερίδα συμπατριω-
τών μας, καθώς όπως ισχυρίζονταν αυτή 
η ομάδα το έργο είχε προβλήματα και ούτε 
λίγο ούτε πολύ θα σταματούσε διότι αντιμε-
τώπιζε προβλήματα με τους περιβαλλοντι-
κούς όρους.

Το πόσο λάθος ήταν αυτές οι απόψεις και 
πόσο «ύποπτες» κατά άλλους αποδεικνύεται 
από έγγραφο της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, 
από τις 4 Μαρτίου! Σύμφωνα με το έγγρα-
φο της Περιφέρειας διαβιβάστηκε σ’ αυτή 
φάκελος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, 
στις 4 Φεβρουαρίου, για την ανανέωση πε-
ριβαλλοντικών όρων του νέου αεροδρομίου. 
Η διαδικασία δημοσιοποίησης του διαρκεί 35 
μέρες αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
δημοσίευσης.

Αυτά τα ολίγα περί παραφιλολογίας και 
το πώς εννοούν ορισμένοι στο νησί μας την 
ενημέρωση…
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Λοιπόν. Είναι φανερό ότι η ηλιθιότητα περισσεύει 

σ’ αυτό το νησί. Σε ποιον άλλο τόπο θα προσπα-

θούσαν οι κάτοικοι μόνοι τους να βγάλουν τα μάτια 

τους με τα ίδια τους τα χέρια; Σε ποιον τόπο; Δώ-

στε μου στίγμα για να τους βρω. Και όμως εδώ, 

το κάνουμε αυτό. Και όχι μόνο το κάνουμε, αλλά 

βρίσκουμε και συμπαραστάτες πολιτικά πρόσωπα. 

Να ανοίξω το στόμα μου τώρα ή να το αφήσω το 

θέμα και να το γυρίσω στην πλάκα;

Δ.Μ.Μ.

Ο δημοσιογράφος λένε, ότι είναι κάποιος τύπος 

που περνάει τη ζωή του 

κάνοντας την «πάπια» 

για πράγματα που ξέρει 

και γράφει με διαφορε-

τικό τρόπο για πράγμα-

τα που γνωρίζουν όλοι 

οι άλλοι. Άλλοι πάλι 

λένε ότι δημοσιογρά-

φος είναι κάποιος που 

ενώ αγνοεί πλήρως ένα 

θέμα, είναι έτοιμος όταν 

«σκάσει» η είδηση να 

δώσει διάλεξη περί αυ-

τού του θέματος μέσα 

σε μία ώρα. Διαλέγετε 

και παίρνετε πιο από τα 

δύο παραπάνω «κου-

μπώνει» με τις υποθέ-

σεις στην Πάρο και σε κάθε Πάρο.

Δ.Μ.Μ.

Πάμε τώρα και στα σοβαρά. Όλοι γνωρίζουν ότι 

το Λιμενικό Ταμείο στοκάρει περίπου 5 εκατομμύ-

ρια ευρώ. Όλοι φωνάζουν γι’ αυτό. Ο Γαβαλάς, με 

τη σειρά του λέει ότι δεν έχει το κατάλληλο στε-

λεχικό δυναμικό ώστε να μπορεί να ολοκληρώνει 

γρήγορα τις μελέτες στο έτσι και αλλιώς γραφει-

οκρατικό σύστημα των έργων του Λιμενικού Τα-

μείου, λόγω της φύσης τους. Αυτό όμως που δεν 

μπορεί να κατανοήσει κανείς, είναι ότι σε όλες τις 

συνεδριάσεις του Λιμενικού Ταμείου οι της αντι-

πολίτευσης «εσωτερικού» και «εξωτερικού» (βλ: 

Πάρος – Αντίπαρος) συμφωνούν ομόφωνα. Σπά-

νια απόφαση του Λιμενικού Ταμείου δεν βγαίνει με 

πλήρη ομοφωνία. Αυτό, για να γνωρίζουν όλοι οι 

πολίτες και να μην κατεβάζουν αμάσητα παραμύ-

θια.

Δ.Μ.Μ.

Και μιας και πιάσαμε το Λιμενικό Ταμείο, πρέπει 

να σας πω ότι αναπολώ εκείνες τις θρυλικές συ-

νεδριάσεις με πρόεδρο τη Βάσω και αντιπολίτευ-

ση τον Κουντρομιχάλη. Αυτές ήταν συνεδριάσεις! 

Ξεκινούσαν με μεσημεριανό φαγητό, συνέχισαν με 

απογευματινές σούμες και τελείωναν με βραδινό 

τέιον. Συνεδριάσεις, που κανείς δεν μπορεί να πει 

ότι βαριόταν. Βαρούσαν όλοι – ο ένας τον άλλον 

– από τα προημερήσιας δι-

άταξης θέματα. Από τη μία, 

Βάσω, Φραγκούλης, Γαβα-

λάς και από την άλλη όλοι 

οι υπόλοιποι. Μόνο η κυρία 

Βαρβάρα δεν μετείχε. Με 

αψεγάδιαστο μαλλί έμπαινε, 

με αψεγάδιαστο μαλλί έφευ-

γε.

Δ.Μ.Μ.

Πάντως, έχω την αίσθηση 

ότι και πάλι στην παρέλαση 

της Παροικιάς, δεν θα έχου-

με εξέδρα επισήμων. Κρίμα. 

Ήταν σημείο αναφοράς!

Δ.Μ.Μ.

Τα δρομολόγια των ταχύπλοων λιγοστεύουν από 

φέτος. Το υφιστάμενο αεροδρόμιο πάει για λουκέ-

το. Μήπως θα έπρεπε να αρχίσουμε να σκεφτό-

μαστε πολύ σοβαρά την επέκταση του Μετρό από 

Αθήνα;

Δ.Μ.Μ.

Κάγκανη, δεν έχω σήμερα! Χάσαμε όλοι! Έβγαλε 

πάντως κάτι ανακοινώσεις για πολιτιστικά θέματα 

την περασμένη βδομάδα, αλλά αν δεν έχεις live την 

Άννα και τις ατάκες της στις συνεδριάσεις τι να το 

κάνεις. Δεν είναι πια δημοτικός σύμβουλος και ο κ. 

Κώστας Χασούρης, που χαλούσα 3 στυλό σε κάθε 

συνεδρίαση για να γράφω τις ατάκες του. Όσο πάει 

δυσκολεύει για να βγει η παραπολιτική μας στήλη. 

Δ.Μ.Μ.

Πρέπει 
να σημάνει 
συναγερμός

Πρέπει να σημάνει συναγερμός σ όλους τους επι-
χειρηματίες του τουρισμού και όχι μόνο, γιατί κιν-
δυνεύουμε να μείνουμε χωρίς αεροδρόμιο.

Από την μια το υπάρχον, σύμφωνα με το ρεπορ-
τάζ, θα σταματήσει να προσφέρει αυτά τα λίγα που 
δίνει σήμερα στην οικονομία μας. Η απόφαση της 
Ε.Ε. για την βιωσιμότητα των κρατικών υποδομών 
είναι σαφέστατη: Το αεροδρόμιο της Πάρου είναι 
ζημιογόνο και θα κλείσει.

Από την άλλη το νέο αεροδρόμιο, που τα έργα 
για το πεδίο ελιγμών βρίσκονται σε εξέλιξη, δέχεται 
αυτή την περίοδο από μικρή ευτυχώς ομάδα επίθε-
ση με στόχο να σταματήσουν οι εργασίες.

Επιχειρηματικά συμφέροντα και δυστυχώς πολι-
τικές αντιπαλότητες στοχεύουν να σταματήσουν το 
μεγαλύτερο έργο πνοής για τα νησιά μας προκείμε-
νου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους ιδιοτελή σχέδια.

Προφανώς «είναι πολλά τα λεφτά» όπως έχουμε 
ακούσει στον κινηματογράφο και γι’ αυτό βρίσκουν 
εύκολα και επικοινωνιακή κάλυψη.

Πρέπει να σημάνει συναγερμός λοιπόν σ όλους 
τους επιχειρηματικούς κλάδους των νησιών μας 
αφ’ ενός για να πιέσουμε για την όσο το δυνατόν 
γρηγορότερη αποπεράτωση των έργων του νέου 
αεροδρομίου και αφ’ εταίρου να βάλουμε φραγμό 
στα κακόβουλα αυτά σχέδια.

Οι πρωτοβουλίες της διοίκησης των δήμων 
Πάρου Αντίπαρου, σε συνεργασία με τον επιχειρη-
ματικό κόσμο πρέπει να έχουν ένα στόχο: 

Να μην μείνει η Πάρος χωρίς αεροδρόμιο.
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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Γενική συνέλευση 
του εμπορικού συλλόγου 

Το ΔΣ του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου, κατά τη συνεδρίασή του στις 
18 Φεβρουαρίου 2013, αποφάσισε σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, τη Σύ-
γκληση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Συγκεκριμένα, η πρώτη σύγκληση ορίστηκε για την Κυριακή 24 Μαρτίου. Σε πε-
ρίπτωση μη απαρτίας η οριστική επαναληπτική ορίστηκε την Κυριακή 31 Μαρτίου 
και ώρα 11:00 το πρωί, στην αίθουσα του συλλόγου, που βρίσκεται έναντι της Δ.Ε.Η 
Πάρου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα με το καταστατικό είναι τα ακόλουθα:
1. Εκλογή Προεδρείου.
2. Παρουσίαση Πεπραγμένων Διοίκησης.
3. Παρουσίαση Οικονομικού Απολογισμού.
4. Τοποθετήσεις μελών επί των Πεπραγμένων.
5. Ψηφοφορία για την έγκριση Πεπραγμένων Διοίκησης και Οικονομικού Απολο-

γισμού.
6. Νέο Καταστατικό Εμποροεπαγγελματικού Συλλόγου Πάρου - Αντιπάρου.
7. Εμπορικό Πολιτιστικό Φεστιβάλ (διευρυμένο με άλλα είδη ρούχα, παπούτσια, 

καλλυντικά κτλ).
8. Πανκυκλαδική Εμπορική Έκθεση Ιουνίου.
9. Διαμόρφωση Χειμερινού Ωραρίου, α) ΔΕΥΤΕΡΑ,ΤΕΤΑΡΤΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ ΑΠΟΓΕΥ-

ΜΑ β) κατάργηση αργιών και Κυριακής.
10. Κέντρο Υγείας (ενημέρωση για τις εξελίξεις). 
Τέλος, σύμφωνα με ανακοίνωση του εμπορικού συλλόγου: «βάση του άρθρου 12 

παρ. 1 του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση έχουν 

τα ταμειακά εντάξει μέλη. Σημειώνεται ότι, δυνατότητα 
οικονομικής τακτοποίησης υπάρχει και κατά την ημέρα 
της Γενικής Συνέλευσης».

Προσοχή «Πυραμίδα»
Σύμφωνα με ενημέρωση που έκανε στα μέλη του 

ο εμπορικός σύλλογος σε Πάρο και Αντίπαρο, υπάρ-
χουν πληροφορίες για υπόθεση «πυραμίδας».

Γι’ αυτό το λόγο ο σύλλογος δημοσιοποίησε μία 
ανακοίνωση της Παγκύπριας Νομικής Κοινότητας, 
σύμφωνα με την οποία γίνεται αναφορά στο πως δη-
μιουργείται η υπόθεση «πυραμίδα» στη μεγαλόνησο. 
Η ενημερωτική αναφορά έχει ως εξής:

«Έχει παρατηρηθεί το τελευταίο διάστημα, ότι συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, διοργα-
νώνει συγκεντρώσεις σε όλη την Κύπρο υπό μορφή σεμιναρίων, για δημιουργία θετι-
κής σκέψης μέσω ταξιδιών. 

Οι συμμετέχοντες καλούνται να εγγραφούν ως μέλη σε συγκεκριμένη εταιρεία, κατα-
βάλλοντας χρηματικό ποσό 240 ευρώ περίπου. Στη συνέχεια, καλούνται να προσελκύ-
σουν και άλλους φίλους και συγγενείς, με σκοπό να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια και 
τελικά να εγγραφούν ως μέλη, καταβάλλοντας και αυτοί το αντίστοιχο ποσό. Σύμφωνα με 
τους διοργανωτές των σεμιναρίων, το όφελος αυτών που προσελκύουν νέα μέλη, είναι 
η εξασφάλιση δωρεάν ή φθηνών διακοπών. Τα πρόσωπα της ομάδας αυτής, που συ-
νεχώς διευρύνεται, φαίνεται να ενεργούν ως μεσάζοντες, για λογαριασμό της πιο πάνω 
εταιρείας, η οποία εδρεύει σε χώρα του εξωτερικού. Αν και μέχρι σήμερα, δεν υπήρξε 
οποιαδήποτε καταγγελία για εξαπάτηση, ο τρόπος που δραστηριοποιείται η συγκεκρι-
μένη ομάδα ατόμων, θυμίζει έντονα περίπτωση απάτης τύπου «πυραμίδας», που στην 
περίπτωση αυτή, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να εξαπατηθούν πολίτες...».

Πάντως, σε επικοινωνία που είχε η εφημερίδα μας με την τοπική Αστυνομία, μας 
έγινε γνωστό ότι έως σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ανάλογη καταγγελία στο νησί 
μας. 

Κάθε πέρσι 
και καλύτερα…

Για τέσσερις μόνο μήνες θα υπάρχει δρομολόγηση των ταχυπλόων πλοίων κατά τη 
θερινή περίοδο.

Είναι η πρώτη φορά που το ΣΑΣ (Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών), αφήνει 
να γίνει κάτι παρόμοιο. Σημειώνεται ότι λόγω ύφεσης, που έχει μειώσει την κίνηση 
κατά 20% και κόστους καυσίμων οι ακτοοπλόοι σταθερά ζητούσαν τη μείωση του 
χρόνου υποχρεωτικής δρομολόγησης των ταχυπλόων στους 4-5 μήνες. Μάλιστα στη 
συνεδρίαση του ΣΑΣ κατατέθηκε η πρόταση για τρεις μήνες δρομολόγηση, κάτι που 
όμως δε φαίνεται να γίνεται δεκτό. 

Με το δεδομένο αυτό πλέον, οι δρομολογήσεις θα γίνονται τους μήνες αιχμής. Δη-
λαδή, από μέσα Μάη μέχρι μέσα Σεπτέμβρη, ώστε και οικονομία καυσίμων να γίνεται 
και καλύτερες πληρότητες να έχουν τα συμβατικά πλοία που είναι δρομολογημένα 

στις ίδιες γραμμές. Πάντως ο περιορι-
σμός των δρομολογίων των γρήγορων 
πλοίων είχε αρχίσει να γίνεται από πέ-
ρυσι. 

Για την Πάρο μεταξύ των αιτημάτων 
για τα ταχύπλοα περιλαμβάνονταν της 
Hellenic Seaways για τη δρομολόγηση 
των «Highspeed 4» στη γραμμή Πει-
ραιάς – Πάρος – Νάξος – Ίος – Θήρα, 
από 7/6 έως 8 Σεπτεμβρίου. Επίσης, η 
Ναυτιλιακή Εταιρεία Λέσβου (ΝΕΛ) και 
η θυγατρική της C-Link Ferries, ζήτησε τη δρομολόγηση του «Αίολος Κεντέρης» από 
28/6/2013 έως 1/9/2013 στη γραμμή Πειραιάς – Πάρος – Νάξος – Ίος – Θήρα.

Ακόμα, ζητήθηκε η δρομολόγηση του «ΣΗ ΤΖΕΤ ΙΙ» στη γραμμή Ραφήνα – Κυκλά-
δων από 30-4-2013 έως 31-10-2013.

Τέλος, ομόφωνα δεκτή έγινε η παράταση δρομολόγησης του πλοίου «Ελαφόνη-
σος», στην γραμμή Αντίπαρος – Παροικιά, από 21-6-2013 έως 31-10-2013.

H Πάρος, 
σε Γερμανία και Αυστρία

O Δήμος Πάρου στο πλαίσιο των ενεργειών προβολής και προώθησης του νησιού 
μας συμμετείχε στη διεθνή έκθεση τουρισμού ΙΤΒ 2013. 

Το Δήμο Πάρου, εκπροσώπησαν ο κ. Γιώργος Μπαφίτης, πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδόχων και ο κ. Μπάλιος, μέλος του Εμπορικού Συλλόγου Πάρου. Και οι δύο είναι 
μέλη της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης του Δήμου.

Έπειτα από αρκετή προεργασία πραγματοποιήθηκαν επαφές με έγκριτους Tour 
Operators και ταξιδιωτικά πρακτορεία όπως η «ThomasCook» και η «FTI», με στόχο 
τη μεγαλύτερη διείσδυση της Πάρου, στη Γερμανική αγορά. Η εκθεσιακή συμμετοχή 
πλαισιώθηκε με την παρουσίαση του προορισμού στο κοινό στις 9 και 10 Μαρτίου και 
συγκέντρωσε το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών. Αξίζει να αναφερθούν οι επαφές 
με επιλεγμένους δημοσιογράφους και εκπροσώπους ΜΜΕ, καθώς και η διερεύνηση 
για συνεργασία με επιχειρηματίες εστίασης της ομογένειας για πολυεπίπεδη δραστη-
ριότητα που αφορά την ανάδειξη του προορισμού μέσα από πρωτότυπα projects και 
την αποστολή αντιπροσωπείας της Πάρου για την εκπαίδευση χορευτικών συγκρο-
τημάτων σε παραδοσιακούς χορούς.  

Ακόμα, στο πλαίσιο της απόφασης της Επιτροπής για διενέργεια δράσεων με σκο-
πό την ενδυνάμωση των εκθεσιακών συμμετοχών στις αγορές ενδιαφέροντος, η 
Παριανή αποστολή συμμετείχε σε εκδήλωση παρουσίασης προορισμών στη Βιέννη 
στις 12 Μαρτίου. Στην εκδήλωση συμμετείχαν και τα νησιά Μήλος, Σίφνος και Ίος. 
Τον Δήμο Πάρου εκπροσώπησε ο κ. Γ.  Μπαφίτης, που ήταν και υπεύθυνος για την 
οργάνωση της συμμετοχής. Παραβρέθηκαν περίπου 50 τουριστικοί πράκτορες, αρ-

κετοί εισαγωγείς προϊόντων καθώς 
και 10 περίπου δημοσιογράφοι που 
κάλυψαν το γεγονός. Η εκδήλωση 
τελούσε υπό την αιγίδα του πρέσβη 
της Ελλάδος, στη Βιέννη, κ. Θεμι-
στοκλή Δημίδη. Ο Έλληνας πρέσβης 
στην ομιλία του, επεσήμανε τη θέση 
κλειδί του τουρισμού για την ανα-
πτυξιακή πορεία της χώρας μας, 
εξήρε το εξαίσιο φυσικό κάλλος 
των Κυκλάδων και τόνισε την αξία 
που έχει η έννοια της φιλοξενίας για 
τους Έλληνες. Μετά την παρουσία-
ση των τεσσάρων νησιών, από τον κ. Γιάννη Ραφαλιά και την κ. Φανή Γραμματικού, 
του ΕΟΤ Βιέννης, σε επιλεγμένο κοινό από διευθυντικά στελέχη τουριστικών Γρα-
φείων, εκπροσώπους της TUI, Gulet,Ruefa, Lato, και δημοσιογράφους, ακολούθησε 
δεξίωση με Ελληνική παραδοσιακή μουσική, όπου οι εκπρόσωποι μας είχαν την ευ-
καιρία να συνομιλήσουν με τους προσκεκλημένους και να προωθήσουν τους προ-
ορισμούς τους. Τέλος, συμφωνήθηκε η διοργάνωση μέσω ΕΟΤ, δημοσιογραφικών 
ταξιδιών, (Press trips), στοχεύοντας στην περαιτέρω προβολή των Κυκλάδων στο 
Αυστριακό κοινό.

Η επόμενη έκθεση που συμμετέχει η Πάρος, είναι η «ΜΙΤΤ» στην Μόσχα, που ξεκί-
νησε στις 20 Μαρτίου και ολοκληρώνεται το Σάββατο 23 Μαρτίου 2013.

Τέλος, με ανακοίνωσή τους ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος Βλαχογιάννης  και η 
Πρόεδρος της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής και Ανάπτυξης κ. Μαρία Χανιώτη, 
επιθυμούν να ευχαριστήσουν όλους τους επαγγελματίες που συνέβαλαν στην επιτυ-
χία των παραπάνω προσπαθειών.
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Εορτασμός 25ης Μαρτίου
Με κάθε επισημότητα θα εορταστεί και φέ-

τος η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου 1821.
Ο εορτασμός θα πραγματοποιηθεί από την 

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και σε μήνυμά του 
ο περιφερειακός σύμβουλος της πλειοψηφίας, 
κ. Παντ. Τζανακόπουλος, τονίζει τα εξής:

«H Επανάσταση του 1821 αποτελεί αναμφί-
βολα το σπουδαιότερο γεγονός της Ιστορίας του 
Ελληνικού Γένους. Την ημέρα αυτή ας αποτί-
σουμε φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης στους ηρωικούς προγόνους μας, οι οποίοι διατή-
ρησαν με τον αγώνα τους, διαμέσου των αιώνων, άσβεστη τη φλόγα του Έθνους.

Την ημέρα αυτή τιμούμε τους ήρωες του 1821, που έκαναν πράξη το όνειρο και τις 
ελπίδες των προηγούμενων γενεών, εξασφαλίζοντας σε εμάς τα υπέρτατα αγαθά της 
ανεξαρτησίας και της Ελευθερίας».

Σύμφωνα με το τελετουργικό θα πραγματοποιηθεί γενικός σημαιοστολισμός των 
Δημοσίων, Δημοτικών, Κοινοτικών και Ιδιωτικών καταστημάτων, καθώς και των κα-
ταστημάτων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, Τραπεζών, οικιών και ελλι-
μενισμένων πλοίων, από το πρωί της 23/3 μέχρι και τη δύση του ηλίου στις 25/3/13. 
Ακόμα, θα γίνει φωταγώγηση όλων των Δημόσιων και Δημοτικών καταστημάτων, 
καθώς και των καταστημάτων των Ν.Π.Δ.Δ., των Τραπεζών, Οργανισμών και Ιδρυμά-
των, κατά τις βραδινές ώρες στις 24 και 25 Μαρτίου.

Σήμερα Παρασκευή 22/3, θα πραγματοποιηθεί εορτασμός της ιστορικής επετείου 
με μεγάλη λαμπρότητα στα Σχολεία, στις Δημόσιες Υπηρεσίες, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στους 
Οργανισμούς. Στις 11:30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί προσκύνημα, κατάθεση στεφά-
νων στο μνημείο της ηρωίδας Μαντώς Μαυρογένους, από αντιπροσωπείες μαθητών 
Γενικού Λυκείου Πάρου, ΕΠΑ.Λ – ΕΠΑ.Σ, Γυμνασίου Πάρου και Δημοτικών Σχολείων 
Παροικιάς, προσερχόμενους με επικεφαλής καθηγητές και δασκάλους.

Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου, στις 7:30 το πρωί θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες 
όλων των εκκλησιών και στις 10 π.μ. θα πραγματοποιηθεί επίσημη δοξολογία στον 
Ιερό Ναό Παναγίας Εκατονταπυλιανής -μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας-, πα-
ρουσία Αρχών, μαθητών των Σχολείων Παροικιάς, Οργανώσεων, Σωματείων και κα-
τοίκων. Τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η εκπαιδευτικός του Γυμνασίου 
Πάρου, κ. Κασσάρα Γεωργία. Μετά το πέρας της Δοξολογίας θα ακολουθήσει επιμνη-
μόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους των τοπικών αρχών, Σωμά-
των Ασφαλείας, πολιτικών κομμάτων, σχολείων, οργανισμών, ιδρυμάτων, συλλόγων 
κλπ,  στο χώρο του Μνημείου Πεσόντων και στη συνέχεια θα τηρηθεί ενός λεπτού 
σιγή στο χώρο του Μνημείου των Πεσόντων. Στο τέλος της εκδήλωσης θα ψαλλεί ο 
Εθνικός Ύμνος. Στις 11 το πρωί θα γίνει η παρέλαση των μαθητών των σχολείων της 
Παροικιάς στην Παραλιακή Λεωφόρο, Ακτή Γιάννη Πάριου.

Τέλος, τελετάρχης ορίστηκε ο εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής, του Γυμνασίου Πά-
ρου, κ. Λαθούρης Δημήτρης και βοηθός τελετάρχη η κ. Μπασακάρη Αικατερίνη, εκ-
παιδευτικός  Φυσικής Αγωγής, Γυμνασίου Πάρου.

25η Μαρτίου
Ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους! Κρα-

τείστε το καλά αυτό: είτε στον αγώνα είτε στην υποτα-
γή, ποτέ όλοι οι Έλληνες δεν ήταν μαζί.

Η επανάσταση του 1821 δεν ήταν θρησκευτικός πόλεμος, 
ξεσηκωμός των Χριστιανών κατά των Μωαμεθανών.

Η επανάσταση του 1821 ήταν σύγκρουση με τον Οθωμανικό Δεσποτισμό και συν-
δεόταν με την απελευθέρωση. Όλοι οι Έλληνες δεν ήταν υπέρ της επανάστασης. Το 
1821 κάποιοι έβλεπαν στον Οθωμανό κατακτητή, το φίλο, το στήριγμα της δικής τους 
εξουσίας.

Το 1821 κάποιοι καλούσαν το λαό σε ομοψυχία για να αντέχει στον τουρκικό ζυγό. 
Οι επαναστάτες του 21 δεν χωρίζανε το λαό σε Έλληνα και ξένο. Ο Ρήγας Φεραίος κα-
λούσε Χριστιανούς και Τούρκους σε κοινό αγώνα για το γκρέμισμα της Οθωμανικής 
Αυτοκρατορίας και στη δημιουργία μιας Βαλκανικής Ομοσπονδίας. Οι επαναστάτες 
του 21 λέγανε «φωτιά και τσεκούρι στους προσκυνημένους», δε διαπραγματεύονταν 
με τους εχθρούς τους.

Σήμερα, προσκυνημένοι είναι αυτοί που στηρίζουν την Ε.Ε., το Δ.Ν.Τ. την κοινωνία 
του κέρδους και της αγοράς.

Σήμερα κάποιοι καλούν σε εθνική ομοψυχία για να βγούμε από την κρίση και εν-
νοούν να θυσιάσουμε τη ζωή μας και τα όνειρά μας, να εξαθλιωθούμε εντελώς, για 
να σωθούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και του συστήματός τους! Κάποιοι 
άλλοι, μιλάνε για «κατοχή» από ξένα κράτη, για να κρύψουν τους Έλληνες επιχειρη-
ματίες που πλουτίζουν από τον ιδρώτα των εργαζομένων και που όλα τα μέτρα που 
παίρνονται εξυπηρετούν αυτούς και μόνον αυτούς.

Την Ιστορία τη γράφουν οι λαοί! Σήμερα είναι η δική μας σειρά. Ο αγώνας για τις 
ανάγκες μας θα είναι σκληρός αλλά δίκαιος. Έτσι ήταν πάντα! Οι κοινωνίες χωρίζονται 
σε εκμεταλλευτές και εκμεταλλευόμενους. Στο λαό και τους από πάνω. Η αντίθεσή 
τους δε λύνεται με διάλογο αλλά με πάλη και αγώνα.

Τώρα πρέπει να οργανώσουμε τον αγώνα μας για τα δικαιώματά μας. Να διαβά-
σουμε και να μάθουμε την αληθινή Ιστορία του λαού και του τόπου μας, γιατί κάποιοι 
δε θέλουν να ξέρουμε τι είναι η επανάσταση για να βγάλουμε τα σωστά συμπεράσμα-
τα για το σήμερα και τη ζωή μας.

Αντάρτης – κλέφτης – παλικάρι,
Πάντα είναι ο ίδιος ο λαός!

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Νέος Αστυνομικός Δ/ντής 
στο Ν. Αιγαίο

Μετά τις πρόσφατες κρίσεις Αξιωματικών Ελ-
ληνικής Αστυνομίας, καθήκοντα Γενικού Αστυ-
νομικού Διευθυντή Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
ανέλαβε ο Ταξίαρχος Αλέξανδρος Αποστολάκης.

Ο κ. Αποστολάκης, γεννήθηκε στο Ρέθυμνο 
Κρήτης το 1963. Κατατάχθηκε στο Σώμα της 
πρώην Ελληνικής Χωροφυλακής το 1984 και 
αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών Αστυνο-
μίας το 1988. 

Μέτα την αποφοίτηση του από τη Σχολή και επί ένα έτος υπηρέτησε στο Αστυ-
νομικό Τμήμα Αιγάλεω. Ακολούθως, από το 1989 μέχρι το 2002 υπηρέτησε στην 
Υποδιεύθυνση Αποκατάστασης Τάξης της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων 
Αττικής και τα έτη 2002-2005 στο Επιτελείο της Διεύθυνσης (Τμήμα Επιχειρήσεων 
– Εκπαίδευσης). Το διάστημα 2005-2008 υπηρέτησε στο Τμήμα Επιχειρήσεων της 
Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και τα έτη 2008-2009 στην Υποδιεύθυνση 
Διοικητικών Εξετάσεων. Το 2010 προήχθη στο βαθμό του Αστυνομικού Διευθυντού 
και τοποθετήθηκε ως Διευθυντής της Β’ Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά, ενώ 
το διάστημα 2011-2012 Διευθυντής της Α’ Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Πειραιά. Από 
τον Ιούλιο του 2012 μέχρι τον Μάρτιο του 2013 τοποθετήθηκε στη θέση του Αναπλη-
ρωτή Διευθυντή στη Διεύθυνση Αστυνομίας Πειραιά. Αποφοίτησε με άριστα από το 
Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Επιτελών Στελεχών και γνωρίζει την Αγγλι-
κή γλώσσα. Ενδεικτικά  σημειώνεται ότι, ως Αξιωματικός το 2000 μετείχε σε εκπαι-
δευτικό σεμινάριο με θέματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων στην Κύπρο, ενώ το 2001 
μετείχε με την ιδιότητα του βασικού ομιλητή σε πολυήμερο αντίστοιχο εκπαιδευτικό 
σεμινάριο που διοργάνωσε η Αστυνομική Ακαδημία της Σοφίας και απευθύνονταν 
στους Αστυνομικούς Διευθυντές της Βουλγαρικής Αστυνομίας.

Για την υπηρεσιακή του απόδοση του έχουν απονεμηθεί ηθικές αμοιβές, παράσημα 
και μετάλλια αστυνομικής αξίας.

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

...χωρίς πολλά λόγια
η ανάπτυξη στα µέτρα σας

» τουριστικά καταλύµατα µέχρι 300.000

» µεταποιητικές επιχειρήσεις µέχρι 300.000

» επιχειρήσεις υπηρεσιών-χον. εµπορίου µέχρι 100.000

Αναπτύξτε την επιχείρησή σας αξιοποιώντας τα προγράµµατα ΕΣΠΑ

Επικοινωνήστε ΤΩΡΑ µαζί µας!

» επιδοτούνται παλιές & νέες επιχειρήσεις υπο σύσταση

» επιδοτείται η ανέγερση νέων δωµατίων τουριστικών καταλυµάτων

» χωρίς ιδιωτική συµµετοχή, µε δυνατότητα προκαταβολής της επιδότησης

Τηλ.: 22850 24858 | Fax: 22850 22645 | Κιν.: 6973 370 313
www.praxeisnaxos.gr | e-mail: praxeisnaxos@yahoo.gr
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Για την αποφυγή εξαπάτησης 
Η Γενική Αστυνομική Δ/νση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο του προληπτικού και κοι-

νωνικού της ρόλου, με ανακοίνωσή της δίνει χρήσιμες συμβουλές για την αποφυγή εξαπάτησης από 
επιτήδειους.

Η Αστυνομία επισημαίνει τα εξής:
- Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας «πλησιάζουν» ως γνωστοί συγγενικών - φιλι-

κών προσώπων.
- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και 

τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.
- Εφόσον άγνωστο άτομο εισέλθει στην οικία σας με οποιαδήποτε πρόφαση (π.χ. διεξαγωγή έρευ-

νας, πώληση κάποιου προϊόντος, ανάγκη να πραγματοποιήσουν μια κλήση κλπ), να μην επιτρέπετε να 
μεταβαίνει σε άλλους χώρους του σπιτιού σας, πέραν αυτών που χρειάζεται και ποτέ να μην χάνετε 
την οπτική επαφή μαζί του. Σ’ αυτήν την περίπτωση αυτή, να προσέχετε τα προσωπικά σας αντικεί-
μενα, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αφαίρεσής τους με τη μέθοδο της απασχόλησης.

- Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή 
χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού προσώπου (π.χ. νο-
σηλεία σε νοσοκομείο). Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να 
μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση.

- Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού -συγγενικού σας προσώ-
που, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό-συγγενικό σας πρόσω-
πο, προς επιβεβαίωση. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτο-
βουλίας και να μη δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι. Σε κάθε περίπτωση, να 
δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί-συγγενείς σας.

- Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα 
ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

- Να μην πείθεσθε εύκολα σε ευκαιριακές αγορές προϊόντων που σας προτείνουν άγνωστα άτομα, 
ιδιαίτερα δε δίχως να δείτε πρώτα τα προϊόντα αυτά.

- Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή 
άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προη-
γουμένως καλέσει.

- Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή 
συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα-εταιρείες για αγορά αγαθών-προ-
σφορά υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται 
η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από 
πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

- Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινω-
νήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

- Προσπαθήστε να συγκρατήσετε τα χαρακτηριστικά των δραστών, καθώς και τα οχήματα με τα 
οποία κινούνται (αριθμό κυκλοφορίας, μάρκα οχήματος, χρώμα κλπ), για να βοηθήσετε το έργο των 
διωκτικών αρχών.

- Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε 
βάρος σας.

Βραβείο σε Παριανόπουλο
Το 2ο βραβείο κέρδισε ο Παριανός Δημήτρης Γουρδού-

κης, στο διεθνή διαγωνισμό που προκήρυξε το Ίδρυμα Ωνά-
ση για την ανάπλαση της ενότητας οδός Πανεπιστημίου – 
πλατείας Ομόνοιας (φωτό). 

Σημειώνουμε ότι το Α’ βραβείο το κέρδισε αρχιτεκτονικό 
γραφείο της Ολλανδίας, ενώ ο Δ. Γουρδούκης, είχε κερδίσει 
το 2ο βραβείο και στο διεθνή διαγωνισμό για την οδό Αρεο-
παγίτου στην Ακρόπολη.

Ο νεαρός Παριανός αρχιτέκτονας, στην πρότασή του αντι-
λαμβάνεται την πόλη ως ένα οικοσύστημα που περιλαμβά-
νει περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπου όλοι οι 
ανοικτοί και δημόσιοι χώροι έχουν εν δυνάμει τη δυνατότητα να δημιουργήσουν ιδιαίτερες τοπικές 
συνθήκες. Κοιτάει τη φυσική δομή της πόλης μέσα στη οποία ο άξονας της επέμβασης παίρνει το 
ρόλο μίας συνδετικής ραχοκοκαλιάς που ενώνει τους ως τώρα διεσπαρμένους ανοικτούς χώρους. Η 
ραχοκοκαλιά αυτή λειτουργεί σε πολλά διαφορετικά επίπεδα: Πέρα από το να ορίζει έναν «πράσινο» 
άξονα, μετατρέπεται στο συμβολικό, πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό κέντρο της Αθήνας.

Ταυτόχρονα η πρόταση κοιτάζει και στο τοπικό επίπεδο, τη γειτονιά, σε χώρους όπως μικρές πλα-
τείες, κήπους και οροφές κτιρίων, πεζόδρομους και ακάλυπτους κτιρίων· χώροι που φέρουν μέσα 
τους έναν δυνητικά άπειρο αριθμό δυνατοτήτων που περιμένουν να ενεργοποιηθούν. Όλοι αυτοί οι 
δευτερεύοντες χώροι ενώνονται μεταξύ τους μέσω της «ραχοκοκαλιάς». Η κινητήριος δύναμη πίσω 
απ’ αυτή την προσέγγιση είναι η θέση ότι ο δημόσιος χώρος ανήκει στους ανθρώπους που τον κατοι-
κούν - ντόπιους, μετανάστες, επισκέπτες – και για αυτό πρέπει να «παραδοθεί» σ’ αυτούς. 

Ακόμα, η αντιμετώπιση οικολογικών ζητημάτων αποτελεί ένα από τα κύρια μελήματα της πρό-
τασης. Το μεγάλο εύρος στα είδη φυτεύσεων που χρησιμοποιούνται ενισχύει τη βιοποικιλότητα και 
βοηθάει στη διαμόρφωση του μικροκλίματος. Η χρήση κατάλληλων υλικών επιτρέπει την επαρκή 
αποστράγγιση των όμβριων υδάτων. Τα χρώματα των δαπέδων προκύπτουν από τα χρώματα που 
συναντάμε στα πετρώματα των γύρω βουνών ενώ τα υλικά που χρησιμοποιούνται προέρχονται, 
όπου είναι δυνατό, από τοπικές πηγές.

Τέλος, η πλατεία Ομόνοιας μετατρέπεται σ’ ένα χώρο που έχει ως βασικό του στόχο να προσελκύσει 
τον κόσμο, να δημιουργήσει ένα τόπο που θα είναι ενεργός και ζωντανός καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ημέρας. Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός φυτεύσεων παρέχει τον απαραίτητο σκιασμό. Ένα καφέ και 
ένα πωλητήριο τοποθετούνται μέσα στην πλατεία ώστε να ενισχύσουν ακόμα περισσότερο την αν-
θρώπινη δραστηριότητα, ενώ ένα χαρακτηριστικό στέγαστρο τοποθετείται κεντρικά στην πλατεία έτσι 
ώστε να λειτουργήσει εν είδη τοπόσημου. 

Προειδοποιήσεις 
του Δήμου για τα ζώα

Ο Δήμος Πάρου, σε συνεργασία με τις φιλο-
ζωικές οργανώσεις στο νησί μας, δημοσιοποί-
ησε τις βασικές προϋποθέσεις για την ευζωία 
των ζώων σύμφωνα με την Ελληνική Νομο-
θεσία.

Στην ανακοίνωσή του ο Δήμος σημειώνει τα 
εξής:

«Σύμφωνα με το Νόμοo 4039/2012: o άν-
θρωπος πρέπει να φροντίζει για την ευζωία 
των αδέσποτων και δεσποζόμενων ζώων συ-
ντροφιάς και να μεριμνά για τον σεβασμό της 

ύπαρξής τους. Ως ζώα συντροφιάς θεωρούνται κυρίως οι γάτες και οι σκύλοι, 
ακόμη και αυτοί που χρησιμοποιούνται για το κυνήγι, τη φύλαξη ποιμνίων, 
αλλά και τη φύλαξη χώρων. Ευζωία είναι το σύνολο των κανόνων, που πρέπει 
να εφαρμόζει ο άνθρωπος στα ζώα για την προστασία τους και την καλή μετα-
χείρισή τους, έτσι ώστε να μην πονούν και υποφέρουν. 

- Τα ζώα πρέπει να έχουν κατάλληλη και επαρκή τροφή και καθαρό νερό. 
Ψωμί, κόκαλα, ψοφίμια, ωμά κρέατα ή μόνο αποφάγια απαγορεύονται σύμ-
φωνα με τους κανόνες υγιεινής και προστασίας της δημόσιας υγείας.

- Τα σκυλιά πρέπει να ζουν σε χώρο στεγνό και καθαρό. Να έχουν άνετο, 
υγιεινό και κατάλληλο κατάλυμα (σπιτάκι), προστατευμένο από τις καιρικές 
συνθήκες.

- Απαγορεύεται να ζουν σε βαρέλια, κλουβιά, ντεπόζιτα και άλλες πρόχειρες 
ή μεταλλικές κατασκευές. Όχι μόνιμη παραμονή σε ταράτσες, βεράντες ή έξω 
από το κτήμα ή την αυλή.

- Τα σκυλιά απαγορεύεται να είναι μόνιμα αλυσοδεμένα. Πρέπει να έχουν 
ελευθερία κινήσεων και δυνατότητα άσκησης απαραίτητη για την υγεία και την 
ευζωία τους.

- Απαγορεύεται ο βασανισμός, η βάναυση μεταχείριση οποιουδήποτε εί-
δους ζώου, καθώς και οποιαδήποτε πράξη βίας όπως η δηλητηρίαση, το κρέ-
μασμα, ο πνιγμός, το κάψιμο, η σύνθλιψη και ο ακρωτηριασμός. Το κόψιμο 
αυτιών και ουράς θεωρείται ακρωτηριασμός.

- Επιβάλλεται ο καθαρισμός του χώρου που ζει το ζώο από τα περιττώμα-
τα όπως και η συλλογή των περιττωμάτων κατά τον περίπατο σε δημόσιους 
χώρους.

- Είναι υποχρεωτικό το βιβλιάριο υγείας όπου να αναγράφονται οι εμβολι-
ασμοί και οι αποπαρασιτώσεις των ζώων σας για να μην έχουν ψύλλους και 
τσιμπούρια.

- Υποχρεωτική είναι και η τοποθέτηση από τον κτηνίατρο ηλεκτρονικής σή-
μανσης (μικροτσίπ).

- Ο ιδιοκτήτης του ζώου έχει την υποχρέωση να φροντίζει για τη στείρωσή 
του, εφόσον δεν επιθυμεί τη διατήρηση των νεογέννητων ζώων. Η απόρρι-
ψη νεογέννητων κουταβιών ή γατών στους κάδους απορριμμάτων και κάθε 
εγκατάλειψη διώκεται ποινικά.

- Η συμπεριφορά μας απέναντι στα ζώα είναι δείγμα του πολιτισμού μας».
Τέλος, στην ανακοίνωσή του ο Δήμος Πάρου, κάνει αναφορά στις διοικη-

τικές κυρώσεις και τα πρόστιμα σύμφωνα με το Νόμο 4039/2012
Αυτά είναι:
- Παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης (μικροτσίπ) και καταγραφής του 

ζώου συντροφιάς ή δήλωσης της απώλειας του ζώου. Πρόστιμο 300 ευρώ.
- Παράλειψη τήρησης των κανόνων ευζωίας του ζώου συντροφιάς ή της 

κτηνιατρικής εξέτασης του ζώου. Πρόστιμο 300 ευρώ.
- Εγκατάλειψη του ζώου χωρίς τήρηση των οριζόμενων στο άρθρο 5 

παρ. 1 περ. β) και ε) και αποφυγή στείρωσης χωρίς τήρηση των οριζόμενων 
στο άρθρο 5 παρ. 1 περ. ζ) πρόστιμο 300 ευρώ.

- Μη τοποθέτηση της μεταλλικής κονκάρδας εμβολιασμού ή παράλειψη 
άμεσου καθαρισμού του περιβάλλοντος από τα περιττώματα ζώο. Πρόστι-
μο 100 ευρώ.

- Παράλειψη τήρησης των κανόνων για τον ασφαλή περίπατο του σκύλου 
ή πρόκληση ζημιάς από σκύλο ή παράλειψη λήψης μέτρων πρόληψης της 
εξόδου. Πρόστιμο 300 ευρώ.

- Μη κατοχή ενημερωμένου διαβατηρίου/βιβλιαρίου υγείας του κυνηγε-
τικού σκύλου σε οποιαδήποτε μετακίνηση του ζώου. Πρόστιμο 300 ευρώ.

- Κακοποίηση, βασανισμός, κακή ή βάναυση μεταχείριση ζώου και 
οποιαδήποτε πράξη βίας κατ’ αυτού, ή πώληση, εμπορία και παρουσία-
ση-διακίνηση μέσω διαδικτύου οποιουδήποτε οπτικοακουστικού υλικού ή 
φωτογραφικού στα οποία απεικονίζεται πράξη βίας εναντίον ζώου. Πρόστι-
μο 30.000 ευρώ για κάθε ζώο και κάθε περιστατικό ξεχωριστά.

- Εκτροφή, αναπαραγωγή ή πώληση ζώων συντροφιάς για εμπορικούς 
σκοπούς χωρίς άδεια. Πρόστιμο 3.000 ευρώ.

- Εκτροφή περισσότερων από δύο θηλυκών σκύλων αναπαραγωγής ή 
θηλυκών σκύλων με περισσότερους από δύο τοκετούς ανά έτος χωρίς 
άδεια εκτροφής. Πρόστιμο 1.000 ευρώ για το πρώτο ζώο με προσαύξηση 
κατά 10% για κάθε επόμενο.

- Εγκατάλειψη τραυματισμένου ζώου μετά από τροχαίο ατύχημα. Πρό-
στιμο 300 ευρώ.
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Συνέλευση 
των γυναικών 
Νάουσας

Την ετήσια τακτική Γενική του Συνέλευση πραγματο-
ποίησε ο σύλλογος γυναικών Νάουσας, την Κυριακή 3 
Μαρτίου, στην αίθουσα του Αγίου Αθανασίου στη Νά-
ουσα. 

Παρουσία μελών και φίλων, η πρόεδρος κ. Ελευθερία 
Μπαρμπαρήγου έκανε μια μικρή αναδρομή σχετικά με 
τις δράσεις του συλλόγου, η γραμματέας Ζαμπία Κω-
βαίου και η ταμίας Μαργαρίτα Σπύρου, παρουσίασαν 
τον απολογισμό δραστηριοτήτων και τον οικονομικό 
απολογισμό αντίστοιχα, ενώ το μέλος του Δ.Σ. Ανθούλα 
Θεοδωράκου, έδωσε μια εικόνα των επερχόμενων εκ-
δηλώσεων-δραστηριοτήτων που έχει προγραμματίσει ο 
σύλλογος. 

Στη συνέχεια ακολούθησε ένα μικρό γλέντι με τη βο-
ήθεια των κ.κ. Γαρυφαλλιάς Γαβαλά, Γιάννη Κατσαρού, 
Μένεγου Μαύρη και Γιώργου Στέλλα, κάτι που ικανο-
ποίησε ιδιαίτερα τους παρευρισκόμενους. Με ανακοί-
νωσή του ο σύλλογος σημειώνει τα εξής: «Ευχαριστού-
με όλον το κόσμο που μας τίμησε με την παρουσία του, 
παρά τις άσχημες καιρικές συνθήκες και φυσικά τους 
μουσικούς-τραγουδιστές που μας κράτησαν συντροφιά».

Ακόμα, με αφορμή την «ημέρα της γυναίκας», ο σύλ-
λογος γυναικών Νάουσας, διοργάνωσε εκδήλωση 
την Παρασκευή 8 Μαρτίου, στην αίθουσα του ΑΜΕΣ 
«Νηρέα». Μετά την ομιλία της αντιπροέδρου κ. Μαρί-
ας Τριπολιτσιώτου-Τσουνάκη, σχετικά με την ημέρα, 
παρουσιάστηκε στο κοινό, η παράσταση «η Σονάτα του 
Σεληνόφωτος». Με δελτίο τύπου ο σύλλογος σημειώ-
νει: «[…] Ευχαριστούμε τους συντελεστές που αποδέχτη-
καν την πρόταση του συλλόγου μας να την παρουσιάσουν 
και στη Νάουσα, μετά τις επιτυχημένες παραστάσεις  που 
δόθηκαν στην Παροικία. Το κοινό έφυγε ενθουσιασμένο 
με το έργο, τις ερμηνείες, αλλά και την ιδέα του συλλόγου 
για τη συγκεκριμένη εκδήλωση, ενώ μετά όλοι μαζί, συ-
ντελεστές της παράστασης, κοινό και φίλοι που δεν κατά-
φεραν να παρευρεθούν, συνέχισαν τη βραδιά, διασκεδά-
ζοντας σε εστιατόριο της Νάουσας με ζωντανή μουσική. 
Ευχαριστούμε όλον τον κόσμο που για μία ακόμα φορά 
ήταν μαζί μας».

Εκδηλώσεις
Η ΚΔΕΠΑΠ, θα παρουσιάσει τη θεατρική παράσταση 

«η Σονάτα του Σεληνόφωτος», σε σκηνοθεσία Μ. Κο-
ντόσταυλου και Δήμητρας Σοφιανού, στο πρώην κτίριο 
Δημητρακοπούλου, την Τετάρτη 27 Μαρτίου. Η παρά-
σταση θα αρχίσει στις 8 το βράδυ. Παίζουν Μοσχ. Κο-
ντόσταυλου και Βασίλης Ποταμιάνος. Τηλέφωνο κρατή-
σεων: 22840-21166.

Ο πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», θα φιλο-
ξενήσει το 1ο πρότυπο εθελοντικό κέντρο Α.Μ.Ε.Α.Ι Κυ-
κλάδων, που διοργανώνει ένα «μουσικό ταξίδι αγάπης 
και στήριξης» από τον 18ο έως των 20ο αιώνα, την Κυ-
ριακή 24 Μαρτίου, στις 8 το βράδυ. Μέτζο σοπράνο: 
Απολλωνία Οικονόμου, βιολί: Ανδρέας Χανιώτης, διεύ-
θυνση: Ορφέας John Munsey. Η είσοδος είναι 8 ευρώ 
και για τους μαθητές 4 ευρώ.

Η θεατρική ομάδα 
του μουσικοχορευ-
τικού συγκροτήμα-
τος Νάουσας, θα πα-
ρουσιάσει τη θεατρική 
κωμωδία, «Της Τύχης 
τα μπερδέματα», του 
Νικόλαου Λάσκαρη. 
Οι παραστάσεις θα 
δοθούν στην αίθουσα 
της θεατρικής ομάδας 
στη Νάουσα, το Σάβ-
βατο 23, Κυριακή 24, 
Δευτέρα 25, Σάββατο 
30 και Κυριακή 31 
Μαρτίου, στις 8:30 το 
βράδυ.

Η διασυλλογική ομάδα αλληλεγγύης, διοργανώ-
νει εκδήλωση αλληλεγγύης, με το συγκρότημα «Dela 
Paro» την  Κυριακή 24 Μαρτίου, στις μία το μεσημέρι, 
στο εστιατόριο «Αλυκή» του Γ. Σκανδάλη, στο ομώνυμο 
χωριό.

Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, σε συνερ-
γασία με τον Ποδηλατικό Όμιλο Πάρου, διοργανώνουν 
ομιλία με θέμα: «Το ποδήλατο στη ζωή μας» το Σάββα-
το 23 Μαρτίου και ώρα 7 μ.μ. στο Πολιτιστικό Κέντρο 
Αγκαιριάς. Η πρόσκληση απευθύνεται στους φίλους του 
αθλήματος όλων των ηλικιών, ειδικότερα στα παιδιά και 
τους νέους.

Ο Δήμος Πάρου και η ΚΔΕΠΑΠ, με ανακοίνωσή 
τους χαιρετίζουν την έκδοση της κομψής κασετίνας των 
εκδόσεων Γαβριηλίδη, η οποία περιέχει τα έξι τομίδια 
– συλλογές του καλού φίλου και σπουδαίου πεζογρά-
φου συμπατριώτη μας Ηλία Χ. Παπαδημητρακόπουλου. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση «ο Ηλίας Χ. Παπαδημη-
τρακόπουλος, αποτελεί ένα σημαντικό σταθμό στην με-
ταπολεμική ελληνική πεζογραφία. Ξεκινώντας από την 
«Οδοντόκρεμα με χλωροφύλλη» του 1973 μέχρι και 
τον «Θησαυρό των Αηδονιών» του 2009, χάραξε μέσα 
σε αυτά τα 36 ολόκληρα χρόνια της δημιουργικής του 
γραφής, μία πορεία γεμάτη από ήρεμες και μεστές εξο-
μολογήσεις, οξυδερκείς και ευφυείς παρατηρήσεις για 
να καταλήξει τέλος σε φιλοσοφημένες διαπιστώσεις για 
τον κόσμο που μας περιβάλει, για τον κόσμο που αλλάζει 
γύρω μας και μαζί του αλλάζουμε και εμείς».

Η Μοσχούλα 
στη Σονάτα 
του Σεληνόφωτος

Παρακολουθήσαμε αυ-
τές τις μέρες μια ξεχωριστή 
πνευματική εκδήλωση. Ας 
μου επιτραπεί να την ονομά-
σω έτσι, γιατί η παρουσίαση 
της «Σονάτας του Σεληνόφω-
τος», του Γιάννη Ρίτσου, στο 
κτίριο Δημητρακόπουλου, 
δεν ήταν μια απλή θεατρι-
κή παράσταση, αλλά ύμνος 
στην τέχνη και ταυτόχρονα 
σεβασμός προς τον άνθρω-
πο θεατή, που με ανοιχτές 

τις αισθήσεις του περιμένει να ξεδιψάσει από τα μεγάλα 
μηνύματα της τέχνης. 

Τρεις - τέσσερις άνθρωποι τόλμησαν, με ελάχιστα 
(μηδαμινά) μέσα να πάνε τα πολιτιστικά μας πιο πέρα, 
θα έλεγα πιο πάνω. Αναφέρω πρώτα τους συντελεστές 
που δημιούργησαν τις συνθήκες για την παρουσίαση: 

Σκηνοθεσία: Δήμητρα Σοφιανού - Μοσχούλα Κοντο-
σταύλου.

Μουσική επιμέλεια:  Ελένη Τσέλιγκα 
Νέος: Βασίλης Ποταμιάνος.
Αυτοί οι ελάχιστοι άνθρωποι κινήθηκαν με φαντασία 

και ευαισθησία και δημιούργησαν το περιβάλλον, μέσα 
στο οποίο ο «σκηνικός μονόλογος» που ακολούθησε 
έθεσε με τρόπο μαγικό τα μεγάλα ερωτήματα, τα με-
γάλα διλήμματα στα οποία ο ποιητής στοχεύει με τη 
σονάτα του. Και ήρθε στη σκηνή η φιγούρα που με την 
κίνηση του σώματος, τον λόγο, τη χροιά της φωνής, το 
πάθος, τη λεπτότητα, την ευαισθησία, την αποκάλυψη, 
την υποκριτική τελειότητα, μας ταξίδεψε εκεί που στό-
χευε ο ποιητής. Ζωντανά, άμεσα. Η ηλικιωμένη γυναίκα 
που μονολογεί και συγχρόνως εξομολογείται μας πη-
γαίνει στις εσωτερικές αδυναμίες, στις αστοχίες, τις δια-
ψεύσεις, τις χαμένες ελπίδες, στα τωρινά και τα ύστερα, 
τα μεταφυσικά, πάνω στο σχοινί της «τέταρτης διάστα-
σης), του χρόνου δηλαδή, του χρόνου της φθοράς, του 
ιστορικού χρόνου, αφήνοντας και κάποιο παράθυρο 
προσδοκίας.

Η γυναίκα που επί μία ώρα καθήλωσε τους θεατές 
σε μια αίθουσα που δεν ακουγόταν ούτε αναπνοή, δεν 
μπορούσε να είναι άλλη από τη Μοσχούλα της Πάρου. 
Δεν υπερβάλλω. Για να υποδυθείς ένα τέτοιο ρόλο, 
όπως είχαμε την τύχη να παρακολουθήσουμε, δεν 
αρκεί να έχεις γνώσεις υποκριτικής. Πρέπει να έχεις 
και πνευματική καλλιέργεια, πρέπει να έχεις και ευαι-
σθησία, πρέπει να έχεις και σεβασμό προς αυτούς που 
απευθύνεσαι. Τότε πετυχαίνεις να φτάσεις στον άνθρω-
πο. Εκείνο το βράδυ πιστεύω ότι ο μεγάλος ποιητής 
καθόταν ανάμεσά μας ευχαριστημένος. Γιατί σκεπτόταν 
τη σημασία της τέχνης, όταν αυτή είναι πραγματική. Ας 
το επαναλάβουμε κι εμείς οι ελάχιστοι με τα λόγια ενός 
μεγάλου διανοητή:  

«Ο Θεός μας παρουσιάζεται πρώτα-πρώτα ανάμε-
σα από τη ζωή του σύμπαντος και δεύτερα ανάμεσα 
απ’ τη σκέψη του ανθρώπου. Η πρώτη εκδήλωση 
ονομάζεται Φύση, η δεύτερη ονομάζεται Τέχνη…» 
(Β.Ουγκώ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ, έκδ.1950 με-
τάφρ. Κ. Μεραναίος).

Εκείνο το βράδυ πιστεύω ότι καθένας καθώς χαι-
ρετούσε τη Μοσχούλα, θα της ψιθύριζε. «Άφησέ με ν’ 
άρθω μαζί σου». Εγώ την ευχαριστώ που με λογαριάζει 
ως φίλο της. 

Αλέκος Κοντογιώργος

Θέσεις για παραγω-
γούς και ζωγράφους

Σε προηγούμενη συνεδρίαση του το δημοτικό συμ-
βούλιο Πάρου, αποφάσισε τον ορισμό θέσεων για κατό-
χους αδειών παραγωγών άσκησης υπαίθριου στάσιμου 
εμπορίου στη Δημοτική Κοινότητα Πάρου και Νάουσας.

Συγκεκριμένα, για την Παροικιά όρισε τις εξής θέσεις:
- Πίσω από τον Άγιο Νικόλαο, λιμάνι Παροικιάς για 

πώληση οπωροκηπευτικών και μόνο προϊόντων.
- Δύο θέσεις για ζωγράφους στον Αγ. Κων/νο, παρα-

λιακή οδός Παροικιάς, για δημοτικό χώρο έως 3 τ.μ. οι 
οποίοι και θα προσκομίσουν άδεια παραγωγής έργων 
τέχνης.

Για τη Νάουσα ορίστηκαν οι εξής θέσεις: 
- Στο ποτάμι της Νάουσας (αφαλάτωση), σε πάγκους 

για πώληση οπωροκηπευτικών και μόνο προϊόντων με 
οριοθέτηση των θέσεων από την Δημοτική Αστυνομία 
σε συνεργασία με την Δ.Κ. Νάουσας.

- Τρεις θέσεις για ζωγράφους στην πλατεία της Νά-
ουσας, για δημοτικό χώρο έως 3 τ.μ. οι οποίοι και θα 
προσκομίσουν άδεια παραγωγής έργων τέχνης.

Ακόμα, το τέλος χρήσης δημοτικού χώρου για τους 
ζωγράφους για τις Δημοτικές Κοινότητες Πάρου και 
Νάουσας, ορίστηκε στα 750 ευρώ / ανά θέση / ετησίως. 
Για τους κατόχους αδειών παραγωγών άσκησης υπαί-
θριου στάσιμου εμπορίου (αγρότες), η παραχώρηση 
δημοτικού χώρου θα συνεχίσει να είναι δωρεάν.
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Πονοκέφαλο αποτελεί για τους Παριανούς επιχειρηματίες η απόφαση της Διυπουρ-
γικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, από τις 27/10/2011, 
να μεταβιβάσει χωρίς ανταλλάγματα όλα τα κρατικά αεροδρόμια στο ΤΑΙΠΙΕΔ (Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Δημοσίου). 

Με τη σειρά του το ΤΑΙΠΕΔ, προκειμένου να αξιοποιήσει την περιουσία των αερο-
δρομίων απαίτησε την άμεση νομοθετική ρύθμιση για σύννομη μεταφορά όλων των 
αεροδρομίων από την ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) στο Ταμείο, και ανέθεσε 
μελέτη σε εταιρεία συμβούλων για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης ή παραχώρησης 
των κρατικών αερολιμένων.

Σύμφωνα με υπόμνημα που έστειλε η Ομοσπονδία Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας, στις 22 Νοεμβρίου 2012 «[…] το χειρότερο δε είναι, όσον αφορά στα 
αεροδρόμια, ότι 
σύμφωνα δε με 
το καταστατικό 
του ΤΑΙΠΕΔ, 
ότι δεν μπορεί 
να πωλήσει ή 
αξιοποιήσει το 
«κλείνει!».

Στο ίδιο υπό-
μνημα της Ομο-
σπονδίας Συλλό-
γων Υπηρεσίας 
Πολιτικής Αεροπορίας γράφεται: «Η μελέτη των συμβούλων, από όσα είμαστε σε θέση 
να γνωρίζουμε, καταλήγει στην πρόταση ότι από το σύνολο των 39 κρατικών αεροδρο-
μίων, περίπου 6 παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον, κάποια άλλα, κατά τη γνώμη 
τους, μπορούν να αναπτυχθούν και περίπου 22 πρέπει να κλείσουν.

Δυστυχώς παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις του ίδιου του υπουργού κ. Χατζηδάκη, 
στην από 4/10/12 συνέντευξη τύπου, ότι ουδέν αεροδρόμιο θα κλείσει, τα επίσημα οι-
κονομικά στοιχεία δείχνουν ότι οι ακολουθούμενες μεθοδεύσεις του ΤΑΙΠΕΔ οδηγούν 
μαθηματικά στο κλείσιμό τους».

Το «story» των ιδιωτικοποιήσεων

Σύμφωνα με τον υπουργό κ. Χατζηδάκη, πρόκειται εντός του προσεχούς διαστήμα-
τος να ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί για την αποκρατικοποίηση έως και 22 περιφερεια-
κών αερολιμένων από το ΤΑΙΠΕΔ. Όπως είπε σε συνέντευξή του: «οι ιδιωτικοποιήσεις 
αυτές, που προβλέπονται από το μνημόνιο, περιλαμβάνονται στην νέα εθνική στρατηγι-

κή για τα αεροδρόμια».
Ο διευθύνων σύμβου-

λος του ΤΑΙΠΕΔ, κ.  Γιάν-
νης Εμίρης, τόνισε ότι έως 
και 22 περιφερειακοί αε-
ρολιμένες θα ενταχθούν 
σε δύο ή τρεις συστάδες 
αεροδρομίων, με στό-
χο την παραχώρηση της 
εκμετάλλευσής τους σε 
ιδιώτες επενδυτές, οι 
οποίοι θα αναλάβουν και 

επενδύσεις, άνω των 200 εκατ. ευρώ, που απαιτούν οι αερολιμενικές υποδομές. Όσα 
μικρά αεροδρόμια δεν αποκρατικοποιηθούν, θα ενταχθούν σε μία κρατική ανώνυμη 
εταιρία που θα τα λειτουργήσει είτε από μόνη της, είτε παραχωρώντας το μάνατζμεντ 
σε ιδιώτη. Ακόμα, όπως είπε ο κ. Εμίρης, τα αεροδρόμια έχουν χωριστεί σε τέσσερις 

Αποκλεισμένοι και από αέρος;
Κίνδυνος για λουκέτο στο αεροδρόμιο Πάρου

Η μελέτη των συμβούλων, από όσα είμαστε σε 
θέση να γνωρίζουμε, καταλήγει στην πρόταση ότι 

από το σύνολο των 39 κρατικών αεροδρομίων, 
περίπου 6 παρουσιάζουν επενδυτικό ενδιαφέρον, 

κάποια άλλα, κατά τη γνώμη τους, μπορούν να 
αναπτυχθούν και περίπου 22 πρέπει να κλείσουν
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κατηγορίες. 
Στην πρώτη ανήκουν Ρόδος, Θεσσαλονίκη, 

Κως, Κέρκυρα, Χανιά που έχουν κίνηση άνω 
του ενός εκατ. επιβατών κατ’ έτος (αθροιστικά το 
2013 αναμένονται 13,4 εκατ. επιβάτες). Στη δεύ-
τερη ανήκουν Ζάκυνθος, Σαντορίνη, Μυτιλήνη, 
Μύκονος, Σάμος, Κεφαλονιά, Άκτιο και Καβάλα, 
που έχουν επιβατική κίνηση μεταξύ 250.000 και 
1 εκατ. επιβατών κατ’ έτος και συνολικά εκτιμά-
ται ότι θα έχουν 3,9 εκατ. ταξιδιώτες το 2013. Η 
τρίτη κατηγορία είναι τα αεροδρόμια στα οποία 
μετακινούνται από 75.000 έως 250.000 επιβάτες 
κάθε χρόνο (Σκιάθος, Λήμνος, Αλεξανδρούπολη, 
Ν. Αγχίαλος, Χίος, Ιωάννινα, Κάρπαθος, Καλαμά-
τα, Άραξος, Λήμνος), που το 2013 εκτιμάται ότι 
θα χρησιμοποιηθούν από 1,3 εκατ. επιβάτες.

Η τέταρτη κατηγορία είναι τα πολύ μικρά αε-
ροδρόμια, με επιβατική κίνηση κάτω των 75.000 
ατόμων κατ’ έτος που θα χρησιμοποιηθούν το 
2013 από 300.000 επιβάτες (Σητεία, Κύθηρα, 
Καστελόριζο, Ικαρία, Νάξος, Κάσος, Πάρος, Κάλυμνος, Σκύρος, Λέρος, Αστυπάλαια, 
Καστοριά, Μήλος, Σύρος, Κοζάνη). 

Η ανησυχία

Η εφημερίδα μας καθ’ όλες τις προηγούμενες μέρες ήταν σε επικοινωνία με εμπλε-
κόμενους παράγοντες για τη τύχη του υφιστάμενου αεροδρομίου.

Η ανεπίσημη ενημέρωσή μας ήταν πως το υφιστάμενο αεροδρόμιο της Πάρου 
είναι πιθανό θα κλείσει το 2014 και αυτό διότι στην τέταρτη κατηγορία των πολύ μι-
κρών αεροδρομίων είναι σχεδόν απίθανο να βρεθεί ιδιώτης επενδυτής.

Ακόμα, σύμφωνα 
με τον κ. Π. Καμπού-
ρογλου, διευθύνων 
σύμβουλο της εται-
ρείας συμβούλων 
ασφαλείας «ICTS 
Hellas» και εκτελε-
στικό διευθυντή Νο-
τιοανατολικής Ευ-
ρώπης, «ο αρμόδιος επίτροπος για τις Μεταφορές ήταν σαφής: ένας από τους στόχους 
της ιδιωτικοποίησης κρατικών αερολιμένων είναι η μείωση των δημοσίων δαπανών. 
Και η αλήθεια είναι ότι τα περιφερειακά αεροδρόμια επιβαρύνουν υπέρογκα το κράτος, 
ενώ διαστρεβλώνουν τον υγιή ανταγωνισμό. Δεν εκπλήσσει λοιπόν το υποτονικό επεν-
δυτικό ενδιαφέρον, που περιορίζεται σε μόλις 5-6 αεροδρόμια υψηλής κίνησης. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες του υπουργείου, τα μικρότερα κρατικά αεροδρόμια έχουν ζημίες 
που φθάνουν τα 700 ευρώ ανά επιβάτη! (…) Από την άλλη, αεροδρόμια όπως της Μυ-
κόνου και της Σαντορίνης, με μεγάλη τουριστική 
ζήτηση, δεν έχουν τα κονδύλια να λειτουργήσουν 
αξιοπρεπώς. Χρειάζεται λοιπόν άμεσα ένα νέο μο-
ντέλο βιώσιμης ανάπτυξης των αερολιμένων σε 
συνάρτηση με τις διεθνείς ανάγκες και εξελίξεις 
στον χώρο».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου, κ. Γιώργος 
Μπαφίτης εξέφρασε στην εφημερίδα μας την 
απογοήτευσή του για τυχόν αρνητική εξέλιξη. 
Όπως μας είπε γυρνώντας από τις εκθέσεις του-
ρισμού σε Γερμανία και Αυστρία, «χωρίς αερο-
δρόμιο το νησί μας, τουριστικά έχει «τελειώσει». Το 
διαπίστωσα σε κάθε τόνο σε συζητήσεις που είχε 
με τουριστικούς πράκτορες. Αυτό ήταν το μεγάλο 
μήνυμα. Είμαστε καταδικασμένοι αν δεν έχουμε 
σύντομα ένα νέο – σύγχρονο αεροδρόμιο».

Η ανακοίνωση Συρμαλένιου για τις ιδιωτικοποι-
ήσεις

Ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, με αφορμή την ανακοίνωση 
του υπουργού ανάπτυξης κ Χατζηδάκη και τα δημοσιεύματα που είδαν το φως της 
δημοσιότητας τις τελευταίες μέρες, σχετικά με την ιδιωτικοποίηση των περιφερεια-
κών αεροδρομίων δήλωσε:

«Σε ακριβά εισιτήρια, λιγότερα δρομολόγια και χαμηλή ποιότητα υπηρεσιών θα οδη-

γήσει η πώληση των αεροδρομίων της χώρας, 
μεταξύ των οποίων και τα έξι αεροδρόμια των 
Κυκλάδων στα νησιά Σαντορίνη, Μύκονο, Νάξο, 
Πάρο, Σύρο και Μήλο. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί 
ως άλλοθι για την πώληση των αεροδρομίων την 
ανάγκη εξεύρεσης χρημάτων, χωρίς να υπολογί-
ζει ότι αυτά που θα χάσει μπορεί να είναι περισσό-
τερα από αυτά που πρόσκαιρα θα κερδίσει. Και για 
γίνουμε πιο σαφείς:

1. Οι επενδυτές για να έχουν γρήγορα αποσβέ-
σεις και κέρδη θα αυξήσουν τις τιμές των εισιτη-
ρίων, ειδικά στις τουριστικές περιοχές όπως είναι 
τα νησιά, καταδικάζοντας τον τοπικό πληθυσμό σε 
αδυναμία μετακίνησης αεροπορικώς. Επιπλέον, 
η ιδιωτικοποίηση με τον τρόπο που προτείνεται 
αφήνει ανοικτό το δρόμο για τη δημιουργία καρτέλ 
τιμών, καθώς η ΥΠΑ θα είναι απλώς διακοσμητική 
και η παρέμβαση του κράτους επουσιώδης.

2. Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, το συμβατικό αντάλ-
λαγμα θα είναι αρχικό εφάπαξ τίμημα και ετήσιες πληρωμές, αναλόγως κερδών ή εσό-
δων. Η σκανδαλώδης αυτή δυνατότητα που δίνεται στους υποψήφιους επενδυτές να 
μην πληρώνουν στο Ελληνικό Δημόσιο τις δόσεις που προβλέπεται ετησίως από τη 
σύμβαση που θα υπογράψουν, επικαλούμενοι οικονομικές ζημιές, θα οδηγήσει με μα-
θηματική ακρίβεια σε κάθε είδους λογιστικά τεχνάσματα, προκειμένου τα αεροδρόμια να 
εμφανίζονται ζημιογόνα, ώστε οι ιδιώτες να απαλλαγούν από την καταβολή χρημάτων.

3. Το μέλλον των λιγότερο κερδοφόρων αεροδρομίων που δεν θα πουληθούν είναι 
άγνωστο, καθώς σήμερα η λειτουργία τους χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό, μέσω συμψηφισμού κερδών και ζημιών μεταξύ όλων των αεροδρομίων της 
χώρας. Στην περίπτωση δε που μια ιδιωτική εταιρεία αναλάβει τα αεροδρόμια μιας γε-

ωγραφικής περιοχής, 
δεν θα έχει τη δυνα-
τότητα να λάβει επι-
δοτήσεις για τις «άγο-
νες» γραμμές, καθώς 
αυτό απαγορεύεται 
από την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία.

4. Μια σειρά από αεροδρόμια έχουν εντάξει έργα υποδομών τους στο ΕΣΠΑ, προ-
γράμματα πολλών εκατομμυρίων που κινδυνεύουν να χαθούν σε περίπτωση ιδιωτικο-
ποίησής τους.

5. Τέλος, τα μεικτά αεροδρόμια, αυτά δηλαδή που χρησιμοποιούνται και από τις ένο-
πλες δυνάμεις, εκχωρούνται δίνοντας τη δυνατότητα στον επενδυτή να κάνει τροποποιή-
σεις στη λειτουργία τους, μετά από συνεννόηση με το υπουργείο Άμυνας. Αυτό αποτελεί 
παγκόσμια πρωτοτυπία που θα οδηγήσει σε απίστευτης έμπνευσης καταστάσεις όπου 

ιδιώτες και  υπουργείο Άμυνας θα ερίζουν για την 
αναγκαιότητα ή όχι τροποποιήσεων στη λειτουργία 
αυτών των αεροδρομίων, με ό,τι αυτό σημαίνει για 
την ασφάλεια, την αμυντική θωράκιση, αλλά και τη 
διεθνή εικόνα της χώρας».

«Ακτινογραφία»

Όλη η υπόθεση περικλείεται σε δύο προτάσεις 
του παραπάνω ρεπορτάζ. Η μία πρόταση είναι 
της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσίας Πολιτι-
κής Αεροπορίας, που γράφει: «Σύμφωνα δε με 
το καταστατικό του ΤΑΙΠΕΔ, ότι δεν μπορεί 
να πωλήσει ή αξιοποιήσει το «κλείνει!». Και η 
άλλη πρόταση είναι στην ανακοίνωση του κ. Συρ-
μαλένιου που γράφει: «Στην περίπτωση δε που 
μια ιδιωτική εταιρεία αναλάβει τα αεροδρόμια μιας 
γεωγραφικής περιοχής, δεν θα έχει τη δυνατό-
τητα να λάβει επιδοτήσεις για τις «άγονες» 

γραμμές, καθώς αυτό απαγορεύεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία».
Οι δύο παραπάνω προτάσεις ουσιαστικά ενισχύουν την άποψη πολλών ότι το υφι-

στάμενο αεροδρόμιο Πάρου, δεν έχει «ζωή…». Άρα, τώρα, γίνεται πιο επιτακτικό το 
νέο αεροδρόμιο που κατασκευάζεται στο νησί μας να τελειώσει όσο δυνατόν πο γρή-
γορα γίνεται.

Στην περίπτωση δε που μια ιδιωτική εταιρεία ανα-
λάβει τα αεροδρόμια μιας γεωγραφικής περιοχής, 
δεν θα έχει τη δυνατότητα να λάβει επιδοτήσεις 

για τις «άγονες» γραμμές, καθώς αυτό απαγορεύ-
εται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία
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Ως την Πάρο (Β’ 
μέρος)

Ας δούμε τον παραλληλισμό με την Πάρο και το 
Αιγαίο και να υπενθυμίσω ένα σημαντικό δεδομένο, 
τις Ειδικές Οικονομικές Ζώνες (ΕΟΖ). Σύμφωνα με 
τη δεοντολογική μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού 
Σχεδίου Πάρου της από 12-7-06 σύμβασης και σε 
σύγκριση με τα συμβαίνοντα προγενέστερα και με-
ταγενέστερα, εξιστορώ τα παρακάτω:

- Την άναρχη δόμηση άνευ χωροταξικής μελέτης 
(οργασμός ανέγερσης της προηγούμενης δεκαετί-
ας «καλοκαιρινών κατοικιών - καλυμμάτων») με τη 
σταδιακή καταστροφή του ελάχιστου δασικού φυσι-
κού περιβάλλοντος μας ή παράκτιας περιοχής.

- Το «κόψιμο» παραδοσιακών ψαροκάικων και τον 
αφανισμό συναφών δραστηριοτήτων στον βωμό της 
εκταμίευσης του εφήμερου χρηματικού αντιτίμου 
από την Ε.Ε. Ξερίζωμα της παραδοσιακής ναυπηγι-
κής μας.

- Την επιπόλαιη δημιουργία αλιευτικών καταφυγί-
ων - αγκυροβόλια χωρίς ορθολογικές υποθαλάσσι-
ες έρευνες των υποθαλάσσιων ρευμάτων, με συνέ-
πεια την καταστροφή της ακτογραμμής της εκάστοτε 
αιγιαλίτιδας ζώνης με την ταυτόχρονη καιροσκοπική 
επιχειρηματική τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων. 

- Τη μείωση των αλιευμάτων ένεκα της συλλογι-
κής απερισκεψίας επαγγελματιών και ερασιτεχνών 
ψαράδων, μη λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νο-
μοθεσία περί αναπαραγωγής του αλιευτικού πληθυ-
σμού.

- Τη διαχρονική και συνεχή μόλυνση των τελευταί-
ων ναυαγίων (βλ. Σαμίνα, Sea Diamond, ημι-ναυαγι-
σμένο Ποσειδών Εξπρές κλπ).

- Την αλόγιστη - καιροσκοπική (σήμερα φορολο-
γούνται!) τοποθέτηση φωτοβολταϊκών και ανεμο-
γεννητριών σε γόνιμα αγροτικά εδάφη και όχι σε 
άγονα Αποτέλεσμα, η περαιτέρω μείωση της ήδη 
περιορισμένης αγροτικής παραγωγής μας, με ακό-
λουθη μείωση της αυτάρκειας μας

- Οι πωλήσεις ή παραχωρήσεις, δημοσίων ή ιδι-
ωτικών εκτάσεων και βοσκότοπων, χωρίς να μας 
προβληματίζει η μελλοντική τους χρήση. Και, κατό-
πιν εορτής σηκώνουμε μαύρες σημαίες, γιατί είχαμε 
μάθει να εισπράττουμε όπως, όπως χωρίς να πράτ-
τουμε! Πόσον μάλλον σήμερα που θα προκύψουν 
ξεπουλήματα αντί πινακίου φακής…

- Η αλόγιστη χρήση του νερού, χωρίς να σκεφτό-
μαστε το πρόβλημα της λειψυδρίας που είχαμε αντι-
μετωπίσει παλαιότερα, κουβαλώντας μπιτόνια με 
νερό, από συγκεκριμένα υδραγωγεία-πηγές για να 
καλύψουμε το βασικό αίσθημα της δίψας

Συμπερασματικά και ελέω καταστάσεων που βιώ-
νουμε, επιβάλλεται οι τοπικοί μας άρχοντες να έχουν, 
την πολιτική ενόραση, το θάρρος, το ανιδιοτελές και 
πατριωτικό κίνητρο να προασπίσουν, να προστα-
τεύουν και να διαφυλάξουν, το φυσικό περιβάλλον 
(περιοχές NATURA), τη γεωργική γη, το θαλάσσιο οι-
κοσύστημα, τις παράκτιες ζώνες και τους λιγοστούς 
υδάτινους πόρους. Που αποτελεί ικανή και αναγκαία 
συνθήκη για να αναπτυχθεί-βελτιωθεί ορθολογικά 
και διαχρονικά η τουριστική επισκεψιμότητα ανεξαρ-
τήτου εποχικότητας, που είναι το γεωγραφικό μας 
συγκριτικό πλεονέκτημα.

Επίσης, εμείς οι κάτοικοι, έχουμε την ευθύνη του 
υπολόγου για το ποιοι αποφασίζουν για εμάς και 
εκπροσωπούν εμάς. Πρέπει να είμαστε σε καθη-
μερινή εγρήγορση και έλεγχο για τις αποφάσεις της 
εκάστοτε τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί, σύμφωνα με 
τις πολιτικές «συνήθειες» της τελευταίας 30ετίας, πα-
νελλαδικώς και η τοπική αυτοδιοίκηση, διακατέχεται 
από το σύνδρομο της διαφθοράς. Που σήμερα –επι-
τέλους!- αποκαλύπτεται και θεσμικά με την επέμβα-
ση της αδέκαστης δικαιοσύνης. Ελέω των νταβατζή-
δων της Τρόικας

Τέλος, σώφρον θα είναι, λόγω της Τρόικας που τις 
δώσαμε λαβές και πατήματα, να μην διακατεχόμαστε 
από τακτικές ωχαδερφισμού, παρτακισμού και κα-
τωσωβρακοκισμού.

ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ 

 «Αλιεία στις Κυκλάδες. 
Παρόν και Μέλλον»

Ο Δήμος Πάρου και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Αρχίλοχος», διοργανώνουν διημερίδα με θέμα: «Αλιεία στις Κυ-
κλάδες Παρόν και Μέλλον». Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 30-31 Μαρτίου 2013 στην αίθουσα του πολιτι-
στικού συλλόγου «Αρχίλοχος».

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση της κατάστασης και των προβλημάτων της αλιείας στις Κυκλάδες, η 
ανταλλαγή απόψεων και η διατύπωση προτάσεων για την αντιμετώπιση τους. Στην οργανωτική επιτροπή μετέ-
χουν: Κουτσουράκης Παναγιώτης, Πουλίου Ελένη, Περαντινός Γιάννης, Χανιώτης  Γιάννης, Μητρογιάννης Σπύρος, 
Γεωργούσης Χρήστος, Κουζούμης Γιάννης, Μπιρμπίλη Μαρία και Μαύρη Μαρία.

Το πρόγραμμα της διημερίδας είναι το εξής:
Σάββατο 30 Μαρτίου 2013
17:00-18:00 Έναρξη - Χαιρετισμοί 
18:00-18:15 «Ρίχνοντας τα Δίχτυα», Γεωργούσης Χρήστος, εκπρόσωπος του πολιτιστικού συλλόγου «Αρχίλο-

χος».
18:15-18:30 «Αλιεία στις Κυκλάδες: Προβλήματα και προτάσεις», εκπρόσωπος των αλιέων της Πάρου.          
18:30-18:45 «Νέα Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Αλιεία», Δαμανάκη Μαρία, επίτροπος θαλάσσιας πολιτικής και 

αλιείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
18:45-19:00 Διάλειμμα.
19:00-19:15 «Βιώσιμη Αλιεία στο Νότιο Αιγαίο και Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας», Χρυσόγελος Νίκος, 

Ευρωβουλευτής Οικολόγων - Πράσινων.
19:15-19:30 «2021, Κυκλάδες, Παράκτια Αλιεία», Ζάννες Δημήτρης, επαγγελματίας ψαράς.
19:30-19:45 «Ελληνικές θάλασσες σήμερα: Πλεονεκτήματα, προβλήματα και προοπτικές», Σαλωμίδη Μαρία Πε-

ριβαλλοντολόγος  ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.
19:45-20:30 Παρεμβάσεις – τοποθετήσεις- συζήτηση.
Κυριακή 31 Μαρτίου 2013
10:00-10:15 «Ελληνική και ευρωπαϊκή αλιευτική νομοθεσία», Πανελλήνιος σύλλογος ιχθυολόγων.
10:15-10:35 «Εξέλιξη της Ελληνικής επαγγελματικής αλιείας την τελευταία 20ετία. Προϋποθέσεις για την αειφόρο 

ανάπτυξη του κλάδου και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αλιευτικών πόρων της χώρας», Καββαδάς Στέφα-
νος, ειδικός λειτουργικός επιστήμονας στο Ινστιτούτο Θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

10:35-10:55 «Οι Προστατευόμενες Περιοχές ως Παράγοντας του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης των 
Νησιώτικων Οικονομιών», Κόκκορης Γιώργος, επίκουρος καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας, Παν/μιο 
Αιγαίου.

10:55-11:15 «Δημιουργία και λειτουργία θαλάσσιων προστατευομένων περιοχών στη Μεσόγειο», Manel Gazo, 
Παν/μιο Βαρκελώνης, σύμβουλος του ιδρύματος Κουστώ.

11:15-11:45 Διάλειμμα. 
11:45-12:00 «Εκτίμηση της αλιευτικής παραγωγής των ΠΕ Νάξου και Θήρας το 2011. Εξέλιξη αλιευτικής πα-

ραγωγής/ώρα αλιευτικής προσπάθειας και κατηγορία αλιευτικού εργαλείου στην ΠΕ Νάξου τα έτη 1995-2012», 
Κρασσάς Γιώργος, βιολόγος-ιχθυολόγος, Τμήμα Αλιείας Νάξου.

12:00-12:15 «Επιτυχημένα παραδείγματα διαχείρισης αλιείας από τη Μεσόγειο», Παξιμάδης Γεώργιος, WWF Ελ-
λάς, υπεύθυνος θαλάσσιου περιβάλλοντος.

12:15-12:30 «Το μέλλον της Ελληνικής Αλιείας και ο ρόλος του παράκτιου ψαρά», Λάζου Άντζελα, Greenpeace, 
υπεύθυνη εκστρατείας για το θαλάσσιο περιβάλλον. 

12:30-13:00 Παρεμβάσεις – τοποθετήσεις – συζήτηση.
13:00-13:30 Συμπεράσματα – λήξη.
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Με αφορμή το 
θέμα της Κύπρου

Η Κύπρος μας περνά δύ-
σκολες στιγμές. Βρίσκεται 
μπροστά σ’ έναν δεύτερο Αττί-
λα, αυτή τη φορά οικονομικής 
μορφής, στην πιο βάρβαρη και 
απαίσια εκδοχή. Και όλα αυτά, 
γιατί σήμερα η μεγαλόνησος 
«παίζει» διεθνώς, και διακυ-
βεύοντας μεγάλα οικονομικά 
και στρατηγικά συμφέροντα! 
Αυτό δεν αρέσει στο βορρά. Ο 
νότος είναι κατεχόμενη περιο-
χή και αλλοίμονο αν σηκώσει 

κεφάλι… 
Ο μνημονιακός τυφώνας πρέπει να σαρώσει κάθε 

ελπίδα για τους λαούς, που πίστεψαν κάποτε στο 
Ευρωπαϊκό όνειρο, και σήμερα ζουν τον εφιάλτη, 
που απειλεί ανθρώπινα δικαιώματα, αξιοπρέπεια 
και την ιδέα της κάθε Πατρίδας στο όνομα της ισο-
πέδωσης και της εκμετάλλευσης ανθρώπου από 
άνθρωπο. Και την κερκόπορτα άνοιξε ο «φρέσκος» 
πρόεδρος Αναστασιάδης, που ξέχασε, λίγα εικοσι-
τετράωρα μετά, την τιμή που του έκανε ο Κυπρια-
κός λαός. Που ξέχασε τι έλεγε, ώρες πριν, ότι «οι 
καταθέσεις στις Τράπεζες είναι εγγυημένες»… Ίσως 
κάτι θυμίζει και σε μας, τους Έλληνες, αυτή η 
φαρσοκωμωδία του προέδρου… 

Ο συνοδοιπόρος λοιπόν του Σαμαρά, «των μνη-
μονιακών ρημάτων πειθόμενος», άνοιξε την πόρτα 
των πιο απάνθρωπων μνημονιακών πειραμάτων. 
Είπε ψέματα, εξαπάτησε το λαό του, ξέχασε την Πα-
τρίδα του (ο υποστηρικτής του σχεδίου Ανάν για την 
Κύπρο)… Η Κύπρος οδεύει ολοταχώς στην κατα-
στροφή, αφού οι καταθέσεις θα κάνουν φτερά (μετά 
την κλεψιά του 10%), σε μια χώρα ελκυστική για 
τους καταθέτες όλου του κόσμου. Το τραπεζικό σύ-
στημα θα καταρρεύσει και η συνέχεια είναι γνωστή, 
τραγικά γνωστή, για μας του Έλληνες. Ανακεφα-
λαίωση, μνημόνιο, νέα μέτρα, ύφεση, ανεργία, 
οικονομική καταστροφή…

Δυστυχώς και εμείς οι Έλληνες ζούμε, εδώ και 
αρκετό καιρό, την ίδια φαρσοκωμωδία. Ο Πρωθυ-
πουργός ψεύδεται ασύστολα και προσπαθεί να μας 
πείσει, με ύφος δυστυχισμένης γυναικούλας, ότι 
διαπραγματεύτηκε… αλλά οι «δανειστές» μας είναι 
αμετακίνητοι. Έτσι, μετά τις φωνασκίες του για μη 
επιβολή νέων φόρων, μειώσεις στους υπάρχοντες 
και ευνοϊκή ρύθμιση οφειλών δυστυχισμένων αν-
θρώπων, και «πριν αλέκτωρ φωνήσαι τρείς» και 
νέους φόρους έχουμε και διατήρηση του χαρατσιού 
έχουμε, και μειώσεις στο φόρο πετρελαίου και εστί-
ασης δεν έχουμε και τα κακά της μοίρας μας έχου-
με!.. Ψεύτες, και πάλι ψεύτες! Γνωρίζετε πολύ καλά 
πως όλα αυτά τα έχετε ψηφίσει, με χέρια και πόδια, 
δίχως να τα διαβάσετε, και τώρα έρχεστε να μας 
εξαπατήσετε και πάλι, ότι δήθεν δώσατε μάχη, ρι-
ψάσπιδες της Πατρίδας, εντολοδόχοι του βορ-
ρά! Ντροπή και πάλι ντροπή!.. Από την άλλη, για μια 
ακόμα φορά, οι συνοδοιπόροι του Σαμαρά, πράσινοι 
και ροζ, ψελλίζουν κάποιες διαφωνίες, αλλά και αυ-
τοί, οι ψεύτες, θα στηρίξουν κάθε μέτρο, μήπως και 
πέσει η κυβέρνηση και δεν «σωθεί» η χώρα!..

Η πρότασή μας είναι λοιπόν η εξής: Επειδή η Βου-
λή είναι ανίκανη να νομοθετήσει, η δικαιοσύνη, οι 
πνευματικοί άνθρωποι- όσοι έχουν ακόμα Ελλη-
νική ψυχή- μαζί με το λαό, να κινηθούν ώστε να 
επιβληθεί η ποινικοποίηση του πολιτικού ψεύδους 
και της αλητείας. Όλοι αυτοί να διώκονται για σύ-
σταση συμμορίας προς τέλεση του εγκλήματος της 
εσχάτης μορφής εξαπάτησης ενός ολόκληρου λαού. 
Είναι καθήκον μας και συνταγματική υποχρέωση… 
(ακροτελεύτια διάταξη, άρθρο 120 του Συντάγμα-
τος).

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ

Η υστερία του 
εθελοντισμού

Έχω την εντύπωση ότι το τρι-
πάκι του εθελοντισμού το έχουν 
καταπιεί πολλοί αμάσητο και 
κατά καιρούς προπαγανδίζουν 
περί αυτού.

Ο εθελοντισμός και η αξία που 
παράγεται απ’ αυτόν είναι δεδο-
μένα, αλλά δεν μπορεί σε καμία 
περίπτωση να αποτελέσει πανά-
κια για οτιδήποτε γίνεται πάνω 
σ’ αυτόν τον πλανήτη.

Έτσι και στο νησί μας ακούω με μεγάλη ευκολία να 
ξεστομίζεται η φράση περί εθελοντισμού για διάφορα 
πράγματα. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πολλές φορές 
πρέπει ο πολίτης να συμμετέχει σε εθελοντικές πρά-
ξεις για βοήθεια του κοινωνικού συνολικού. Όμως, 
απ’ αυτή την κίνηση έως και το ότι θα αντικαταστή-
σουμε πράξεις για τις οποίες το συντεταγμένο κράτος 
έχει την υποχρέωση και την οφειλή να τις κάνει, αυτά, 
απέχουν πολύ. Δεν μπορεί δηλαδή, από τη μία το 
κράτος να εισπράττει φόρους π.χ. για τη δημιουργία 
δρόμων και από την άλλη να προσφέρεται εθελοντι-
κή εργασία γι’ αυτή τη δημιουργία. Έχω την εντύπω-
ση άλλωστε, ότι σε πολλά πράγματα το κράτος θέλει 
να «σπρώξει» παρόμοιες ενέργειες εθελοντισμού 
προκειμένου να βγάλει την ουρά του απέξω και το 
χρήμα να μείνει ολάκερο στις τσέπες του.

Η εθελοντική εργασία και η προσφορά –που δεν 
πρέπει να υπάρχει κανείς νοήμων πολίτης- που να 
την αμφισβητεί, αποτελεί αυτή την εποχή μία ακόμα 
«ρουκέτα» της μνημονιακής κυβέρνησης προκειμέ-
νου να «δουλέψει» και άλλο τον πολίτη. Δεν είναι δυ-
νατόν από τη μία να μειώνει μισθούς και συντάξεις 
και να απαιτεί μεγαλύτερες εισφορές από τον κάθε 
έναν και συγχρόνως να αποζητά την εθελοντική ερ-
γασία.

Η κάθε κοινωνία και ο κάθε πολίτης, γνωρίζει πολύ 
καλύτερα από κάθε άλλον που πρέπει να βοηθήσει 
και πως. Αυτή η χώρα έχει δημιουργηθεί μετά την 
επανάσταση ενάντια στον Τούρκο καταχτητή το 1821, 
χάρη στις δωρεές επιφανών Ελλήνων ευεργετών. 
Τότε, ακόμα και ο απλός πολίτης (βλ: ιστορία Ψωρο-
κώσταινας στο Ναύπλιο), κατανόησε ότι η χώρα είχε 
ανάγκη τη βοήθεια και τον εθελοντισμό για οτιδήπο-
τε γινόταν. Άλλο όμως επανάσταση του 1821, άλλο 
απελευθέρωση της χώρας από την τριπλή κατοχή 
(βλ: Γερμανία, Ιταλία, Βουλγαρία, στο Β’ παγκόσμιο 
πόλεμο) και άλλο μνημονιακή κυβέρνηση που έχει 
παραδώσει γη και ύδωρ στους ξένους τραπεζίτες. 
Όλα αυτά έχουν μία μεγάλη διαφορά. Σέβομαι από-
λυτα όλους όσοι έστησαν αυτό το κράτος μετά την 
επανάσταση του 1821 ή το Β’ παγκόσμιο πόλεμο και 
έχω απόλυτη επίγνωση γιατί πρέπει να είμαι απέναντι 
πολιτικά σε όλους όσοι προσπάθησαν με την ένταξη 
της χώρας στο Δ.Ν.Τ. να καταστήσουν αναλώσιμη μία 
ολόκληρη Ελληνική κοινωνία.

Πολλοί θα ρωτήσουν (τους «ακούω» ήδη στα αυτιά 
μου) τι θα γίνει σε θέματα καθημερινότητας και τι θα 
γίνει σε θέματα καθημερινής προσφοράς σε συμπο-
λίτες μας που υποφέρουν και δεν έχουν τα προς το 
ζειν. Πολύ απλά. Εκεί προσφέρουμε αυτό που μπο-
ρεί ο καθένας με τον τρόπο που ξέρει ή μέσω των 
προνοιακών δομών που έχουν δημιουργηθεί. Μιλάω 
–γράφω- για τα άλλα ζητήματα που μας διαφημίζουν 
εντέχνως καθημερινά οι κυβερνώντες. Πρέπει να 
διεκδικήσουμε με πολιτικά μέσα αυτά που μας ανή-
κουν, αυτά που μας αφαιρούν. Δε σημαίνει ότι επει-
δή μας τα αφαιρούν, εμείς πρέπει να προσφέρουμε 
γι’ αυτά με εθελοντική εργασία. Ο εθελοντισμός για 
πάσα νόσο δεν είναι τίποτα άλλο από ένα κολπάκι 
ακόμα, της μνημονιακής κυβέρνησης.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ

Σώου Τσιργή
Ο διοικητής του 

Νοσοκομείου Σύ-
ρου, κ. Δημήτρης 
Τσιργής, συνεχίζει 
να προκαλεί με τις 
κινήσεις του.

Ο κ. Τσιργής, που 
προ 15 περίπου 
ημερών είχε υπο-
βάλλει (αρχικά ρα-
διοφωνικά…) την 
παραίτησή του, συ-
νεχίζει και διοικεί το Νοσοκομείο Σύρου. Την περασμέ-
νη εβδομάδα με υπογραφή του έδωσε εντολή στο ΕΚΑΒ 
του Νοσοκομείου – Κ.Υ. Νάξου, οι βάρδιες να γίνονται 
από ένα άτομο. Δηλαδή, ο διασώστης να πηγαίνει στο 
συμβάν μόνος τους. Τώρα, πως ο διασώστης μόνος του 
θα μπορέσει να σηκώσει τον τραυματία, αυτό είναι μία 
άλλη υπόθεση…

Την περασμένη Παρασκευή (15/3) ο κ. Τσιργής, 
πρωτοτύπησε και πάλι. Έτσι, με έγγραφό του κάλεσε 
τον αγροτικό ιατρό του Κ.Υ. Πάρου, κ. Παναγιώτη Στα-
ματάκο, να μετατεθεί στο Νοσοκομείο Σύρου, καθώς 
όπως υποστηρίζει στο έγγραφο υπάρχει άμεση ανάγκη 
κάλυψης του Γενικού Νοσοκομείου Σύρου! Δηλαδή, η 
Σύρος, έχει ανάγκη από έναν αγροτικό γιατρό, ενώ η 
Πάρος είναι πλήρως καλυμμένη και μάλλον της περισ-
σεύουν γιατροί… 

Στην απόφασή του ο κ. Τσιργής με το υπό αριθμό 
πρωτοκόλλου 2665 γράφει: 

«[…] Αποφασίζουμε την μετακίνηση του αγροτικού για-
τρού κ. Σταματάκου Παναγιώτη, από το ΚΥ Πάρου στο Γ.Ν. 
Σύρου από 19/3/2013 μέχρι και 18/5/2013 για την κάλυ-
ψη άμεσων και επιτακτικών υπηρεσιακών αναγκών. Τα 
έξοδα μετακίνησης και διαμονής κατά το ανωτέρω χρονι-
κό διάστημα θα βαρύνουν τον ίδιο».

Εκτός τόπου και χρόνου!
Και μόνο η τελευταία πρόταση της απόφασης Τσιργή, 

αποδεικνύει το πόσο εκτός τόπου και χρόνου είναι ο 
ίδιος.

Σε μία δύσκολη οικονομική περίοδο με τρομακτικές 
επιπτώσεις γύρω μας, ο διοικητής του Νοσοκομείου 
Σύρου διατάσει ένα νεαρό γιατρό με μισθό μερικών 
εκατοντάδων ευρώ, να βρει ένα ακόμα σπίτι για δύο 
μήνες! Ο κ. Τσιργής, είναι προφανές ότι μέσα στον παχυ-
λό μισθό του που του προσφέρει η κομματική του θέση 
(διορισμένος από το ΠΑΣΟΚ), δεν έχει αντιληφθεί τις 
τραγικές συνθήκες που υπάρχουν γύρω μας. Έτσι, με 
ιδιαίτερη ευκολία ξεσπιτώνει ένα χαμηλόμισθο δημόσιο 
υπάλληλο και του λέει να υποβληθεί σε έξοδα για ένα 
ακόμα νέο σπίτι…

Η αντίδραση Βλαχογιάννη
Ο κ. Βλαχογιάννης μόλις ενημερώθηκε για το θέμα 

προσπάθησε να έρθει σε επικοινωνία με τον κ. Τσιργή. 
Μόνο, που ο κ. δήμαρχος «έφαγε πόρτα», αφού ποτέ 
δεν εμφανίστηκε ο κ. Τσιργής στο τηλέφωνο. Τελικά την 
επόμενη μέρα ο κ. Τσιργής ανακάλεσε την απόφασή του.

Για το συγκεκριμένο γεγονός ο κ. Βλαχογιάννης είχε 
στείλει την παρακάτω επιστολή:

«ΘΕΜΑ: «Μετακίνηση αγροτικού ιατρού»
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αρίθμ. 2665/15-3-2013 απόφασή σας 
Kύριε Διοικητή,
Με αφορμή την παραπάνω απόφασή σας θέλω να σας 

εκφράσω την έντονη διαμαρτυρία μου για τη μετακίνηση 
του αγροτικού ιατρού κ. Σταματάκου Παναγιώτη από το 
Κέντρο Υγείας Πάρου στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου για 
το χρονικό διάστημα από 19-3-2013 μέχρι 18-5-2013.

Είναι προφανές ότι οι διαμαρτυρίες των κατοίκων της 
Πάρου και οι απεγνωσμένες προσπάθειες που καταβάλ-
λουμε όλοι μας τα τελευταία δύο χρόνια για να μη συνε-
χιστεί η περαιτέρω υποστελέχωση του Κέντρου Υγείας δε 
σας συγκινούν καθόλου, σας αφήνουν αδιάφορο, ώστε 
με απόφασή σας τελεσίγραφο και χωρίς καμία τεκμηρί-
ωση μετακινείται ιατρό με περισσή ευκολία αφήνοντας 
ακάλυπτες τις ανάγκες ενός νησιού του οποίου οι κάτοικοι 
αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι. 

Κύριε Διοικητή, η απόφασή σας αυτή αν μη τι άλλο σί-
γουρα προκαλεί γι’ αυτό θα πρέπει να ανακληθεί».
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

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

ΠΑΡΟΙΚΙΑ (περιοχή Καλα-
λέ, πλησίον ταχυδρομείου), 
πωλείται διώροφη οικία, ι-
σόγειο, με δύο γκαρσονιέρες 
και  1ος όροφος διαμέρισμα 
90 τμ. Πωλούνται μαζί ή α-
νεξάρτητα ανά όροφο. Τηλ.: 
6937409409

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 (Κουνάδος), ε-

νοικιάζεται διαμέρισμα 45 
τμ. Τηλ.: 6972077052

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 κατάστη-
μα 100 τμ, κατάλληλο για 
γραφείο, με δικό του πάρ-
κινγκ, 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

ΛΕΥΚΕΣ, ενοικιάζεται δι-
ώροφη κατοικία, 80 τμ. 
Όμορφη θέα , αυτόνομη 
θέρμανση, πρόσφατα ανα-
καινισμένη. Τιμή 300 €. Τηλ.: 
6972092675  

ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ, ενοικιάζεται 
πέτρινη μεζονέτα, νεόδμητη, 
130 τμ ή 150 τμ, επιπλωμένη 
ή μη, για σεζόν ή χρόνο. Δι-
αθέτει 2 ή 3 υπνοδωμάτια, 
καλοριφέρ, μπόιλερ, ηλιακό.  
Τηλ.: 6932233031

 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     

ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ (στον κε-
ντρικό δρόμο, δίπλα στο Jet 
Oil), ενοικιάζεται ταβέρνα 
– ψησταριά, πλήρως εξοπλι-
σμένη. Τηλ.: 6977611141  

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    

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

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΗΤΟ-
ΠΩΛΕΙΟΥ πωλείται, μπεν 
μαρί μεγάλο και μικρό, φρι-
τέζες, θερμαντικό πατάτας, 
φούρνος πίτσας, λάντζες, 
ψησταριά κάρβουνου, πά-
γκος, 2 τραπεζάκια με 4 
καναπεδάκια, κλιματιστικό 
τοίχου Mitsubishi για 120 τμ. 
Τηλ.: 6934506657  

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

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

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
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 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

ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ιατρός-ρευµατολόγος

Θοδωρής Σαρλάνης
θα κάνει ιατρείο στην Παροικία,

την Παρασκευή 29 Μαρτίου
στο ιατρείο του κ. Αποστολόπουλου.

Τηλ. για ραντεβού:
22990 69055 & 697 6797449

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

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ        

Στις 9 Μαρτίου, έφυγε από τη ζωή ο 
Αντώνης Σομπόνης, που κατοικού-
σε στον Πρόδρομο. Ευχαριστούμε από 
καρδιάς όλους όσους μας συμπαρα-
στάθηκαν σ’ αυτές τις δύσκολες ώρες. 
Το σαρανταήμερο μνημόσυνο θα γίνει 
την Κυριακή 14/4/2013, στην Ιερά 
Μονή Εισοδίων Θεοτόκου (Κοντιανής) 
στον Πρόδρομο. 

Η οικογένεια. 

Έφυγε στις 3 Μαρτίου ο Ζουζουλής Αντώνης, σύζυ-
γος της Ειρήνης Αρκουλή του Μοσχονά. Ευχαριστούμε 
όσους μας συμπαραστάθηκαν σ’ αυτές τις δύσκολες 
ώρες. 

Η οικογένεια του, η σύζυγος Ειρήνη, τα παιδιά του 
Χρήστος και Αικατερίνη, τα εγγόνια του και οι λοιποί 
συγγενείς. 
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Διαμαρτυρία 
συνοδού ασθενή

Ο κ. Β.Ρ. (το ονοματεπώνυμό του στη διάθεση των 
ενδιαφερομένων), κατήγγειλε στην εφημερίδα μας τις 
πολύ κακές συνθήκες που υπήρχαν κατά το ταξίδι του 
-για διακομιδή συγγενικού του προσώπου από Παροι-
κιά προς Σύρο- το βράδυ της 5/3/2013.

Σύμφωνα με τον κ. Β.Ρ. αμέσως μετά την έξοδο του 
σκάφους «Κυρίαρχος», από το λιμάνι της Παροικιάς, ο 
καπετάνιος ανέπτυξε πολύ μεγάλη ταχύτητα.

Έτσι, σε συνδυασμό με τη θαλασσοταραχή που υπήρ-
χε λόγω των πολλών μποφόρ, οι δύο ασθενείς που ήταν 
στο σκάφος και οι συνοδοί τους προσπαθούσαν να κρα-
τηθούν για να μην πέσουν κάτω. Ακόμα, όπως μας είπε 
και οι δύο περιπτώσεις που διακομίζονταν από την Πάρο 
στη Σύρο, δεν ήταν επείγοντα περιστατικά από ατύχημα 
που έπρεπε να φθάσουν το γρηγορότερο δυνατό στην 
Ερμούπολη. Δηλαδή, η διακομιδή που διήρκεσε μία 

ώρα και 15 λεπτά περίπου, θα μπορούσε κάλλιστα να 
διαρκέσει μερικά λεπτά της ώρας παραπάνω και όλοι 
να φθάσουν στη Σύρο, δίχως να ταλαιπωρηθούν. Επί-
σης, ο καπετάνιος του σκάφους κάπνιζε και ο καπνός 
ενοχλούσε τους δύο ασθενείς, αφού η απόσταση που 
τους χώριζε ήταν μικρή και η πόρτα που μεσολαβούσε 
μεταξύ ασθενών και καπετάνιου ήταν ανοιχτή.

Όπως δε μας είπε ακόμα ο κ. Β.Ρ. κατά τη διαδρομή 
και λόγω της μεγάλης ταχύτητας και της θαλασσοταρα-
χής έφυγε το προστατευτικό κιγκλίδωμα που υπήρχε 
στο κρεβάτι του ενός ασθενή.

Τέλος, ο κ. Β.Ρ. εξέφρασε την έκπληξή του για τις 
ενέργειες του Ελληνικού Δημοσίου, που από τη μία 
αποζημιώνει με 4000 ευρώ το αλιευτικό καΐκι γι’ αυτή 
τη διαδρομή, ενώ από την άλλη το υγειονομικό αερο-
σκάφος του νησιού μας -που δεν πετάει λόγω έλλειψης 
χρημάτων- χρειάζεται μόνο το 1/4 περίπου των χρημά-
των για να καλύψει όλα τα έξοδά του για μία ανάλογη 
διακομιδή στη Σύρο. Και ας μην ξεχνούμε ότι η διακο-
μιδή με το Βελέντζειο Υγειονομικό Αεροσκάφος, γίνεται 
με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και φυσικά σε ελάχιστα λεπτά 
της ώρας. 

Ενημέρωση 
Συντονιστικού

Το Συντονιστικό Φορέων για τον τομέα υγείας Πάρου 
– Αντιπάρου, δημοσιοποίησε την περασμένη εβδομάδα 
ενημερωτικό δελτίο τύπου σχετικά με τις ενέργειές του.

Το δελτίο τύπου έχει ως εξής:
«Στις 11 Μαρτίου, ένα ακριβώς μήνα μετά τη συνάντη-

ση με τον Υπουργό Υγείας, στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του Δήμου Πάρου, συνεδρίασε η ολομέλεια των φορέων 
της Πάρου και της Αντιπάρου με θέμα ημερήσιας διάτα-
ξης την ενημέρωση για τις μέχρι τώρα εξελίξεις και τον 
προγραμματισμό της δράσης τους κατά το αμέσως προ-
σεχές διάστημα.

Από τη μέχρι τώρα ενημέρωση, από τη διαύγεια του 
Υπουργείου Υγείας, προκύπτει ότι έγινε προκήρυξη δύο 
θέσεων για το Κέντρο Υγείας Πάρου επικουρικών για-
τρών για την κάλυψη της κενής θέσης του παιδιάτρου και 
της κενής θέσης του ορθοπεδικού. Η προθεσμία υποβο-
λής αιτήσεων έληξε στις 11 Μαρτίου 2013 και αναμένεται 
η αξιολόγησή τους. Επίσημη ενημέρωση για την Πράξη 
Υπουργικού Συμβουλίου που αποδεσμεύει διορισμούς 
για την πρόσληψη και άλλων γιατρών, νοσηλευτικού προ-
σωπικού και προσωπικού του ΕΚΑΒ, καθώς και για την 
κρατική χρηματοδότηση του υγειονομικού αεροσκάφους 
της Πάρου δεν υπάρχει. Έχουμε τονίσει πολλές φορές, ότι 
η προσπάθεια αυτή, που ξεκίνησε με την ενεργό συμμε-
τοχή των τοπικών κοινωνιών της Πάρου και της Αντιπά-
ρου θα έχει διάρκεια και θα περάσει από πολλές φάσεις. 

Επισημαίνουμε ότι το πρώτο που πρέπει να διαφυλά-
ξουμε είναι η ενότητά μας. Αυτή είναι η δύναμή μας και 
αυτήν υπολογίζει η κυβέρνηση. Αν υπάρξουν διασπάσεις 
και μεμονωμένες πρωτοβουλίες, η μεγάλη αυτή προ-
σπάθεια θα εκφυλισθεί και θα πάει χαμένη. Γι’ αυτό και οι 
όποιες πρωτοβουλίες χρήσιμο είναι να συζητιούνται στο 
συντονιστικό και στην ολομέλεια των φορέων.

Αποφασίστηκαν τα παρακάτω:
1. Να παρακολουθείται συνεχώς η πορεία υλοποίησης 

των κυβερνητικών δεσμεύσεων, αλλά και η δραστηριό-
τητα των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Επί του παρόντος 
ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας έχει υποβάλει μετά 
την 11η Φεβρουαρίου 2013 μόνο το ΚΚΕ. 

2. Να αναζητηθούν γιατροί, νοσηλευτές και διασώστες 
του ΕΚΑΒ που επιθυμούν να εργασθούν στο Κέντρο Υγεί-
ας Πάρου, προκειμένου να καταρριφθεί η επιχειρηματο-
λογία του υπουργείου, ότι δεν βρίσκει προσωπικό πρό-

θυμο να έλθει στην Πάρο.
3. Να υπάρξει στενή συνεργασία με τους παριανούς και 

αντιπαριώτικους συλλόγους  των Αθηνών. Έχει μεγάλη 
σημασία η ενεργοποίησή τους, επειδή βρίσκονται κοντά 
στα κέντρα αποφάσεων. Στα πλαίσια αυτά θα επιδιωχθεί 
η πραγματοποίηση σύσκεψης με όλους τους τοπικούς 
συλλόγους των Αθηνών με σκοπό την πλήρη ενημέρωσή 
τους και το συντονισμό της κοινής δράσης.

4. Να επιδιωχθεί η ενεργοποίηση  της τοπικής κοινότη-
τας των ευρωπαίων πολιτών καθώς και κάθε παριανού 
και φίλου της Πάρου που έχει τη δυνατότητα και μπορεί 
να βοηθήσει.

5. Να σταλούν στις αρχές Απριλίου τηλεγραφήματα από 
φορείς και μεμονωμένους πολίτες στον Υπουργό Υγείας 
και τα κόμματα με περιεχόμενο την υπενθύμιση των υπο-
σχέσεων που έδωσαν.

6. Να πραγματοποιηθεί στα μέσα του Απρίλη συνάντη-
ση με τον Υπουργό Υγείας και τα πολιτικά κόμματα, για τα 
θέματα που τους έχουμε θέσει και εν συνεχεία να δοθεί 
συνέντευξη τύπου στα αθηναϊκά μέσα ενημέρωση.

7. Να κατατεθούν προτάσεις για την καλύτερη οργάνω-
ση των νησιωτικών Κέντρων Υγείας στο σχέδιο νόμου 
«Ιπποκράτης», που ετοιμάζει το αρμόδιο υπουργείο.   

8. Επειδή, η αρχή της νησιωτικότητας είναι το βασι-
κό μας επιχείρημα, το οποίο στηρίζεται στη γεωγραφι-
κή ιδιαιτερότητα των νησιών μας, να απευθυνθούμε σε 
όλα χωρίς εξαίρεση τα νησιά των Κυκλάδων με στόχο το 
συντονισμό όλων των κυκλαδιτών σε κοινή δράση για τη 
βελτίωση της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας περίθαλψης στις Κυκλάδες. Η Πάρος προσφέρεται 
και συγκοινωνιακά για μια παγκυκλαδική συνάντηση φο-
ρέων με θέμα την υγεία, την οποία και θα επιδιώξουμε, 
όχι για να συζητήσουμε γενικά και αόριστα, αλλά για το 
πως θα οργανωθούμε για να ξεκινήσουν κινητοποιήσεις 
σε κυκλαδικό επίπεδο».

Σηπτική Αρθρίτιδα
Ο όρος περιγράφει την αρθρίτιδα που οφείλεται 

στα βακτήρια (μικρόβια). Είναι σοβαρή μορφή γιατί 
μπορεί να προκαλέσει γρήγορα καταστροφικές αλ-
λοιώσεις στην άρθρωση. Δύο είναι οι βασικές κατη-
γορίες: α) Η γονοκοκκική αρθρίτιδα που οφείλεται 
στον γονόκοκκο και β) Μη γονοκοκκική αρθρίτιδα 
που συνήθως οφείλεται σε σταφυλόκοκκο αλλά και 
σε άλλα βακτήρια όπως τα αναερόβια, το κολοβα-
κτηρίδιο ο πρωτέας κ.α.

Ποια όμως είναι τα χαρακτηριστικά συμπτώματα; Ο 
ασθενής παρατηρεί συνήθως μία άρθρωση ξαφνικά 
να γίνεται ζεστή πρησμένη και μερικές φορές κόκ-
κινη. Πυρετός εμφανίζεται επίσης στους περισσότε-
ρους -όχι πάντα ψηλός- και μερικές φορές λείπει. 
Ρίγος εμφανίζεται στο 25% των ασθενών. Τα παρα-
πάνω συμπτώματα δεν παρουσιάζονται μόνο στην 
μικροβιακή, αλλά και σε άλλες αρθρίτιδες όπως η 
ουρική αρθρίτιδα. Πως λοιπόν τίθεται η διάγνωση; Η 
βασική εξέταση είναι η καλλιέργεια αρθρικού υγρού 
ή η ανίχνευση μικροβίων στο μικροσκόπιο μετά από 
κατάλληλη χρώση που θα δείξει το υπεύθυνο μικρό-
βιο. Ο ειδικός γιατρός θα παρακεντήσει την άρθρω-
ση και θα αναρροφήσει αρθρικό υγρό προκειμένου 
να το στείλει στο Μικροβιολόγο για εξέταση. Άλλες 
εξετάσεις που θα βοηθήσουν τη διάγνωση και θα 
προσδιορίσουν το μέγεθος της αρθρικής βλάβης εί-
ναι η γενική αρθρικού υγρού, οι ακτινογραφίες της 
προσβεβλημένης άρθρωσης, η αξονική, η μαγνητική 
τομογραφία, το σπινθηρογράφημα κ.α. Ποιες όμως 
αρθρώσεις προσβάλλονται; Η άρθρωση του γόνατος 
είναι η συνηθέστερη. Οποιαδήποτε άρθρωση όμως 
μπορεί να προσβληθεί. Πως όμως τα μικρόβια φτά-
νουν στην άρθρωση και προκαλούν αρθρίτιδα; Τις 
περισσότερες φορές μεταφέρονται μέσω του αίματος 
και φτάνουν στην άρθρωση έχει δηλ. πριν μολυνθεί 
το αίμα.  Άλλοι τρόποι είναι μέσω ανοιχτού τραύμα-
τος, από δερματική λοίμωξη, από επέκταση οστικής 
λοίμωξης (οστεομυελίτιδα), από ενδοαρθρική έκχυ-
ση κ.α. Προδιαθεσικοί παράγοντες είναι διαταραχές 
της άμυνας ειδικά σε βρέφη ή ηλικιωμένους, φάρμα-
κα όπως ανοσοκατασταλτικά και κορτικοειδή,χρόνια 
νοσήματα όπως ο καρκίνος ή η κίρρωση του ήπατος, 
η δρεπανοκυταρική αναιμία, ρευματικές νόσοι όπως 
η ρευματοειδής αρθρίτιδα, ο λύκος, η νευροπαθητι-
κή αρθρίτιδα, η ουρική αρθρίτιδα και τέλος η ενδο-
φλέβια χρήση ουσιών.

Ποια όμως είναι η θεραπεία; Η αντιμετώπιση της 
σηπτικής αρθρίτιδας είναι μια επείγουσα ιατρική 
κατάσταση γιατί τυχόν καθυστέρηση στη διάγνωση 
μπορεί να οδηγήσει  σε ολοκληρωτική καταστροφή 
της άρθρωσης και μόνιμη αναπηρία. Η θεραπεία με 
τα κατάλληλα αντιβιοτικά πρέπει να αρχίζει αμέσως 
μετά τα αποτελέσματα των καλλιεργειών ή και νωρί-
τερα αν υπάρχει ισχυρή υποψία λοίμωξης ή έχουμε 
εμφανείς βλάβες από τον ακτινογραφικό έλεγχο. Η 
χορήγηση είναι ενδοφλέβια για δύο περίπου εβδο-
μάδες. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας  ποι-
κίλει και εξαρτάται από το είδος του μικροβίου, την 
έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τη σωστή παρακο-
λούθηση του ασθενούς με καλλιέργειες κ.α. 

Συμπερασματικά η ευαισθητοποίηση του γιατρού 
κάθε ειδικότητας αλλά και των ασθενών που σήμερα 
είναι πολύ περισσότερο ενημερωμένοι είναι ζωτικής 
σημασίας για την επιτυχή έκβαση μιας καταστροφι-
κής αρθρίτιδας που όμως θεραπεύεται απόλυτα αν  
διαγνωστεί και αντιμετωπιστεί χωρίς καθυστέρηση.

Θοδωρής Σαρλάνης
Ιατρός Ρευματολόγος

Ο γιατρός μας
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Νικητής ο ΑΟΠ στο τοπικό ντέρμπι
ΑΟΠ – Αστέρας Μαρμάρων 1-0

Στην ολοκλήρωση των αγωνιστικών του υποχρεώσεων για το πρωτάθλημα Α’ ΕΠΣ 
Κυκλάδων, ο ΑΟΠ κέρδισε στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς, 1-0 τον Αστέρα Μαρμά-
ρων, στο τοπικό ντέρμπι.

Στη διάρκεια του πρώτο ημιχρόνου ο ΑΟΠ ήταν σαφώς καλύτερος από την ομάδα 
των Μαρμάρων, ενώ στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας προσπάθησε να ισοφαρίσει, 
δίχως όμως να καταφέρει.

Ο αγώνας δυστυχώς έγινε μπροστά σε λίγους φιλάθλους –ήταν δεν ήταν 100 οι 
θεατές- αλλά κατάφερε να προσφέρει αρκετές συγκινήσεις. Ο ΑΟΠ είχε την πρω-
τοβουλία κινήσεων στο πρώτο ημίχρονο, αλλά δεν είχε το εύκολο τελικό σουτ προς 
την εστία του Αστέρα Μαρμάρων. Το γκολ οι Παροικιώτες το πέτυχαν στο 45ο λεπτό 
όταν οι αμυντικοί του Αστέρα δεν μπόρεσαν να διώξουν την μπάλα από την περιοχή 
τους και ο Θ. Δαφερέρας που καραδοκούσε με ψύχραιμο σουτ έστειλε την μπάλα στα 
δίχτυα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Αστέρας Μαρμάρων, παρουσιάστηκε σαφώς καλύτερος 
(ιδιαίτερα στα τελευταία 15 λεπτά του αγώνα). Παρόλα αυτά ο ΑΟΠ ήταν εκείνος που 
έφθασε πάρα πολύ κοντά στην επίτευξη ενός ακόμα γκολ και συγκεκριμένα στο 68ο 
λεπτό. Συγκεκριμένα, ο Τσόκα του ΑΟΠ έκανε μία κούρσα από την αριστερή γραμμή 
του γηπέδου και πέρασε όποιον βρήκε μπροστά του. Όταν μπήκε στη μεγάλη περιοχή 
των Μαρμάρων, ανατράπηκε αντικανονικά από τον Καρανίκη και έτσι, ο διαιτητής κ. 
Μαραγκός, έδειξε την άσπρη βούλα του πέναλτι. Την εσχάτη των ποινών εκτέλεσε ο 
Κασιμάτης, αλλά ο πολύ καλός τερματοφύλακας των Μαρμάρων, Σερέπας, με εντυ-
πωσιακή εκτίναξη απέκρουσε το σουτ. Από εκείνο το λεπτό και μετά τα Μάρμαρα 
βγήκαν ομαδικά στην αντεπίθεση και λίγο έλειψε να ισοφαρίσουν με τον Λ. Χριστό-
φορο και τον Κληρονόμο. Όμως και στις δύο περιπτώσεις δεν μπόρεσαν να πετύχουν 
γκολ. Ακόμα, στο 88ο λεπτό ο παίκτης του Αστέρα, Κληρονόμος, ζήτησε πέναλτι σε 
ανατροπή του, κάτι όμως, που αρνήθηκε να δώσει ο διαιτητής κ. Μαραγκός και σύμ-
φωνα με το βίντεο του αγώνα μάλλον καλώς δεν το έδωσε.

Οι πρωταγωνιστές
ΑΟΠ: (πρ. Α. Λάπη), Χαριστός (46ο Δ. Νίκας), Γαβαλάς (4ο Κ. Σάμιος), Κασιμάτης, 

Δαφερέρας, Σένκα, Σκιαδάς (55ο Ν. Γιουρτζίδης), Διακάτος, Τσόκα, Μπάλιος, Ξένος, 
Ρούσσος.

Αστέρας Μαρμάρων: (πρ. Στ. Κληρονόμος), Σερέπας, Ζουμής (46ο Κ. Σάμιος), Πα-
παδόπουλος, Καρανίκης, Αλιπράντης, Ρούπας, Κορρές, Βιτζηλαίος, Λ. Χριστόφορος, 
Κληρονόμος, Ρούσσος.

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

Ήττα για το Νηρέα
Την Καθαρή Δευτέρα (!) αναγκάστηκε να αγωνιστεί για το πρωτάθλημα της ΕΠΣΚ, ο 

Νηρέας, στη Μήλο, με τον τοπικό Παμμηλιακό.
Ο αγώνας είχε αναβληθεί δύο φορές στο παρελθόν και τελικά λόγω των μειωμένων 

ενδοκυκλαδικών ακτοπλοϊκών δρομολογίων αυτός πραγματοποιήθηκε την Καθαρή 
Δευτέρα. Ο Νηρέας, που ταξίδεψε στη Μήλο, με πάρα πολλά νέα παιδιά, αιφνιδίασε 
τους πρωτοπόρους του Β’ ομίλου και προηγήθηκε ελάχιστα δευτερόλεπτα μετά την 
έναρξη του αγώνα με γκολ του Τσενάι. Όμως, μόλις 6 λεπτά αργότερα δέχθηκε το 
γκολ της ισοφάρισης με το Μάλλη. Στο 26ο λεπτό ο Παμμηλιακός πήρε τα ηνία του 
αγώνα με τον Β. Καμακάρη, που πέτυχε το 2-1. Ο Μπαργιάμη για τους γηπεδούχους 
πέτυχε το 3-1 στο 34ο λεπτό. Ο θρίαμβος για τους Μηλιούς ποδοσφαιριστές ολοκλη-
ρώθηκε στο 40ο λεπτό και πάλι με τον Β. Καμακάρη, που είναι ίσως ο κορυφαίος 
ποδοσφαιριστής στις Κυκλάδες, αυτή την εποχή.

Οι μόνες αξιόλογες φάσεις στο Β’ ημίχρονο ήταν δύο δοκάρια. Ένα με τον Καμακά-
ρη του Παμμηλιακού και άλλο ένα με τον Γκεμπόρις του Νηρέα. Τέλος, σημειώνουμε 
ότι σε όλη την εκπληκτική πορεία που κάνει φέτος ο Παμμηλιακός, έχει δεχθεί σε όλο 
το πρωτάθλημα μόνο δύο γκολ. Και τα δύο από την ομάδα του Νηρέα.

Οι πρωταγωνιστές
Παμμηλιακός: (πρ. Γκούντζας), Γενναδόπουλος (80ο Ζούλιας), Κυρίτσης, Μάνη, 

Μπαργιάμη, Σιδέρης, Ατανάσοφ, Β. Καμακάρης (73ο Στεφανής), Μάλλης, Χατζίεφ, 
Παπαδημητρίου, Α. Ψαθάς (65ο Τσιριγωτάκης).

Νηρέας: (πρ. Γ. Μοστράτος), Παπαδάκης, Μαθιέλλης (78ο Ραυτόπουλος), Μένεγος, 
Χατζία, Τέτλα, Σακαρίδης, Τριπολιτσιώτης (46ο Κικίσου), Τσενάι (87ο Παγώνης), Σου-
λίδης, Μετάι, Γκεμπόρις.

Διαιτητής: Πάντος, με βοηθούς τους κ.κ. Ρουκή και Κουλακιώτη.

Πρωτάθλημα Παίδων
Για το Γ’ όμιλο παίδων που μετέχουν οι Παριανές ομάδες τα αποτελέσματα ήταν τα 

εξής:
Αστέρας Μαρμάρων – ΑΟΠ 0-3 α.α.
Φιλώτι – Νηρέας 0-10.

Βαθμολογίες

Πρωτάθλημα Ακαδημιών Πάρου
Για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος Ακαδημιών ποδοσφαίρου Πάρου, είχα-

με το προηγούμενο Σαββατοκύριακο τα εξής αποτελέσματα:

Μπαμπίνι (ως 7 ετών)
Νηρέας – Μαρπησσαϊκός 4-1
Προτζούνιορ (ως 9 ετών)
Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ 2-3
Αλυκή – Παναθηναϊκός Πάρου 0-3
Νηρέας – Αστέρας Μαρμάρων 3-7
Τζούνιορ (ως 11 ετών)
Νηρέας – Μαρπησσαϊκός 2-2
Προπαίδες (έως 13 ετών)
Νηρέας – Αστέρας Μαρμάρων 11-4
Μαρπησσαϊκός – ΑΟΠ 3-7

φωτό R. van der Most

Α’ ΕΠΣΚ
1. Παμμηλιακός 37
2. Νέοι Ολυμπιακούς Σύρου 34
3. Πάγος 28
4. ΑΟΠ 15
5. Νηρέας 14
6. Αστέρας Μαρμάρων 8
7. Πανσιφναϊκός 7
8. Σέριφος 2

ΣΗΜ: Πανσιφναϊκός και Αστέρας Μαρ-
μάρων έχουν -2 βαθμούς.

3ος Όμιλος Παίδων

1. ΠΑΣ Νάξου 22
2. ΑΟΠ 22
3. Αναγέννηση 13
4. Νηρέας 13
5. Φιλώτι 3
6. Αστέρας -4

ΣΗΜ: Ο Αστέρας Μαρμάρων έχει -7 
βαθμούς.
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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 

22 Mar, World Water Day. The international observance of World Water 
Day is an initiative that grew out of the 1992 United Nations Conference 
on Environment and Development (UNCED) in Rio de Janeiro. See www.
worldwaterday.org
 
23 Mar, 8.30pm, Earth Hour 2013.  Turn off the lights for one hour to 
make a stand against climate change. See www.earthhour.org
 
24 Mar, 1.30pm, Solidarity Club (Διασυλλογική Ομάδα Αλληλεγγύης) 
event organized by the Trade & Business Association of Paros-Antiparos 
with live music by the band Dela Paro at Alyki Restaurant (G.Skandalis). 
Entrance 10€ inc. food & drink. Proceeds to cover immediate health and 
social needs.
http://www.facebook.com/sylogosp

 
23, 24 & 25 Mar, 8.30pm, Performance of Nikolaos Laskaris’ one-
act play “Της Τύχης τα μπερδέματα” by the Music Dance Group of Naoussa 
at their hall in Naoussa. Info:Ypapandi 22840-52284, http://users.otenet.
gr/~parofolk/naussagr.htm
http://www.facebook.com/pages/
Mousikoxoreutiko-Sugkrotima-Naoussa-
Parou/136263236366
 
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.

25 Mar, Independence Day & Annunciation 
of the Virgin Mary, national holiday. After 
the church service (around 11am), the schoolchildren hold a parade. In 
Paroikia the parade starts from the Ekatontapyliani; in Naoussa from the 
main square. Also in Marpissa and Antiparos. In the evening the Women’s 
Association of Marpissa organise a candle-lit procession (lambadiforeia) 
around the village starting from the Agrotoleschi Hall starting at around 
8pm. Info: Irini 694-518-6978. There is also a candle-lit procession in 
Prodromos starting at around 7.30pm from the Dexameni and in Paroikia 
starting around 8.30pm from the 1st Dimotiko School.
 
25 Mar, 11am, Solidarity Bazaar organized by the Naoussa Women’s 
Association in the port of Naoussa.  Collection of items for the bazaar every 
Wednesday 6-8pm at Ag.Athanasios Hall, Naoussa. Info: 22840-52926, 
22840-52555.http://www.facebook.com/groups/125112600895825
 
28 Mar-5 Apr, Women’s Association of Naoussa Spring Trip to 
Cappadocia. Info: Eleftheria  22840-51402, 694-553-3328. http://www.
facebook.com/events/159169374233196/
 
29-31 Mar, “River Path” workshop, 3 days of Buddhist teaching at Tao’s 
Center, Ambelas. 
Info: 22840-28882, http://www.taos-greece.com/activities-2/
workshops-2/the-river-path/

 
30 Mar, 4pm, Harlem Shake in Paros Port. Info:http://www.facebook.
com/events/438857152858490/
 
30 & 31 Mar, 8.30pm, Performance of Nikolaos Laskaris’ one-act 
play “Της Τύχης τα μπερδέματα” by the Music Dance Group of Naoussa 
at their hall in Naoussa. Info:Ypapandi 22840-52284, http://users.otenet.
gr/~parofolk/naussagr.htm
http://www.facebook.com/pages/Mousikoxoreutiko-Sugkrotima-
Naoussa-Parou/136263236366
 
30-31 Μar, Two-day conference on “Fishing in the Cyclades - Present and 
Future” at the Archilochos Hall, Paroikia. Info: Maria Mavri 694-588-9282.

30 Mar, 8.30pm, 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 Cultural 
Centre of the Philadelphia Society in Maroussi, Athens. Entrance: 10€ (5€ 
students/children). Info: Apollonia 697-700-0058 & Deutsch-Griechischer 
Verein Philadelphia, Kriezi 62-64, Athens 15125, tel: 210-684-8009, fax: 
210-681-3902, email: philadel@hol.gr
 
31 Mar, European summertime begins. Clocks go forward one hour.
 
31 Mar, Western Easter. 

ANIMAL WELFARE

The Paros Municipality announced their support of Law 4039/2012 for the 
care of stray and pet animals and the relevant penalties and fines that will 
apply in case of violations of the law.  The law includes the requirement 
for the provision of sufficient and appropriate food and clean water, for 
shelter, exercise, a clean living space and general wellbeing of the animal. 
Torture, brutal treatment, poisoning, drowning, hanging, burning and 
amputation are specifically prohibited and it is mandatory for pets to have 
a health booklet for vaccinations, worming, removal of fleas and ticks 
and microchipping.  Owners are also obliged to take care of sterilization 
if they do not want their animal to produce offspring, and the disposal or 
abandonment of newborn puppies or kittens in bins or anywhere else is 
prohibited and will be prosecuted.  The municipality state their position that 
“Our behaviour towards animals is a sign of our culture.”

Οι γονείς του Σχολείου 
Λευκών – Κώστου

«Ως γονείς αλλά και ως Παριανοί αισθανόμαστε αληθινά περήφανοι όταν όμορφα 
πράγματα συμβαίνουν στα σχολεία του τόπου μας.

Η έκδοση του Ημερολογίου 2012 του Νηπιαγωγείου Λευκών «12 ΜΗΝΕΣ, ΟΝΕΙΡΕ-
ΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΑ ΧΕΡΙΑ», υπό την επιμέλεια και καθοδήγηση της 
δασκάλας μας κ. Γιάννας Σέργη, τιμήθηκε με Έπαινο Σχολικού Εντύπου από τη Γυναικεία 
Λογοτεχνική Συντροφιά, έναν έπαινο που αθλοθετήθηκε από τον Εκδοτικό Οίκο Πατάκη 
και απονέμεται από Επιτροπή που τη συνθέτουν καταξιωμένοι λογοτέχνες. Να σημειω-
θεί ότι είναι η μόνη διάκριση που αφορά παιδιά – δημιουργούς.

Στην έκδοση αυτή, οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου Λευκών αναβιώνουν τα πα-
λιά επαγγέλματα της κοινωνίας του χωριού μας σε ένα αποτέλεσμα γεμάτο νοσταλγία, 
συγκίνηση και αρώματα άλλων καιρών.

Τέτοια αρώματα παράδοσης γέμισαν και το φετινό Ημερολόγιο του Νηπιαγωγείου 
μας με τίτλο: «12 ΜΗΝΕΣ ΣΑΝ ΓΛΥΚΟ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ». Τα παιδιά πήραν τις συντα-
γές, τις κουτάλες, τις κατσαρόλες, τα φρούτα, τα μυρωδικά, μπόλικη ζάχαρη και μαζί με 
τις κούκλες τους έστησαν ένα ξεχωριστό παιχνίδι παρασκευής γλυκών του κουταλιού 
εντός σχολείου, αλλά και στο γύρω χώρο όπου και φωτογραφήθηκαν «επί το έργον». 
Μόνο συγχαρητήρια και έκφραση βαθιάς εκτίμησης αξίζει στη δασκάλα μας, τόσο για 
την παιδαγωγικότητα του εγχειρήματος το οποίο, εκτός των άλλων, έχει αξιοσημείω-
τες 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. Ευχαριστούμε επίσης τη Δ/ντρια Π.Ε. Κυκλάδων, κ. Ε. 
Βλαστάρη, και τη Σχολική Σύμβουλο Π.Α., κ. Α. Θάνου, για τα επαινετικά και εμψυχωτικά 
λόγια που μας έστειλαν.

Με την ευκαιρία, έστω και περίπου ενάμιση χρόνο μετά, θέλουμε 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 κι-
βωτό 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.

Το Δ.Σ. Του Σύλλογου Γονέων & Κηδεμόνων
Δημοτικού Σχολείου & Νηπιαγωγείων Λευκών – Κώστου».

Αγώνες ιστιοπλοΐας 
στη Σύρο

Η Περιφέρεια Νοτίου Αι-
γαίου, σε συνεργασία με τον 
Ναυτικό Όμιλο Σύρου και 
την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή 
Ομοσπονδία, διοργανώνουν 
το πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας 
νήσων Αιγαίου και Κρήτης, 
για σκάφη τύπου Optimist 
και Laser 4,7. Τη διεξαγωγή 
του πρωταθλήματος υπο-
στηρίζουν ο Δήμος Σύρου – 
Ερμούπολης και ναυτιλιακή 
εταιρεία που δραστηριοποι-
είται στα νησιά μας.

Οι ιστιοδρομίες θα πραγ-
ματοποιηθούν στοn όρμο 
του Φοίνικα, το Σάββατο 23 
και την Κυριακή 24 Μαρτίου 
και θα ξεκινούν στις 10 το 
πρωί.

Τη Δευτέρα 25 Μαρτίου, 
στις μία το μεσημέρι, θα 
πραγματοποιηθούν οι απο-
νομές των επάθλων στους 
νικητές-τριες, των αγώνων 
στον Νεώσοικο του ΝΟ Σύ-
ρου (πλησίον Λιμεναρχείου Σύρου). Στους αγώνες έχουν δηλώσει συμμετοχή 16 
ναυταθλητικοί σύλλογοι, από τις Κυκλάδες (8 σύλλογοι), από τα Δωδεκάνησα (2 σύλ-
λογοι), την Κρήτη (5 σύλλογοι) και τη Χίο (ένας σύλλογος) και το σύνολο των αθλητών 
θα ξεπεράσει τα 170 άτομα.



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

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
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