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Καλά ε; Έχομεν ξεφύγει! Ναι, ναι. Ο Λυκουρέ-
ντζος (κάποτε είμαστε και μαζί στην πάλαι ποτέ 
ΔΗ.ΑΝΑ. –κακιά η ώρα ήτανε-), είπε να αναλά-
βουν οι δήμοι τα νοσοκομεία. Να δω εγώ το Βλα-
χογιάννη να μου ’ρχεται με την άσπρη μπλούζα να 
μου πάρει την πίεση και τι στον κόσμο. Θα τα έχω 
δει όλα πια σε τούτη τη ζωή.

Δ.Μ.Μ.

Μιας και ανέφερα τη ΔΗ.ΑΝΑ. πιο πάνω (αι-
ώνια αιρετικός της δεξιάς) να θυμηθώ και τότε, 
στα κεντρικά της γραφεία, που είχαμε βγάλει ένα 
βουλευτή, τον Κατσίκη, από το Υπόλοιπο Αττικής, 
όπως λεγόταν τότε. Εί-
χαμε θρονιαστεί όλοι 
έξω από τα γραφεία της 
Γ’ Σεπτεμβρίου, προκει-
μένου να υποδεχθούμε 
τη βουλευτάρα με αν-
θοδέσμες στα χέρια για 
να μην μας την κάνει στη 
συνέχεια –που μας την 
έκανε- προς την «απα-
ράδεκτη» Μητσοτακική 
δεξιά. Όποιον βλέπαμε 
«καλώς τον κ. Κατσίκη» 
λέγαμε. Με 214 ψηφα-
λάκια είχε εκλεγεί στο 
Υπόλοιπο Αττικής, ο 
Κατσίκης! Άσχετο τώρα, 
μας άφησε χρόνους την 
προπερασμένη βδο-
μάδα ο κυρ-Θόδωρας, 
στα 77 του χρόνια. Αυτό 
που μας έχει μείνει από όλους όσοι είμαστε στο 
φοιτητικό της ΔΗ.ΑΝΑ. (εγώ και 5-6 άλλοι δηλα-
δή, που είχαμε απομείνει στον Στεφανόπουλο), 
ήταν τα τραπεζώματα που μας έκανε στα Βλάχικα 
της Βάρης. Α, όλα κι όλα. Ο κυρ-Θόδωρας, ήξερε 
πάντα που να φας το καλό κοντοτοσούβλι και που 
έχει τα καλά κοψίδια.

Δ.Μ.Μ. 

Αυτός που «έγραψε» πάντως στο τελευταίο δη-
μοτικό συμβούλιο στη συζήτηση για το νέο αερο-
δρόμιο ήταν ο Σ. Καστρουνής. Από το έργο του 
νέου αεροδρομίου ξεκίνησε και στη διασταύρωση 
του Γκίκα και τον νέο Περιφερειακό Παροικιάς, κα-
τέληξε! Πως το κατάφερε αυτό, ούτε ο ίδιος δεν 
ξέρει. Θέλει, δε λέω, μεγάλη τέχνη αυτό!

Δ.Μ.Μ.

Στη Μόσχα, λέει η Μ. Χανιώτη, πήγαμε καλά στην 
τουριστική έκθεση. Καλά Μαράκι, κλείσε μου και 

δύο αεροπορικά εισιτήρια, Μόσχα – Πάρο, και τα 
λέμε μετά… Έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Αν έκανε 
πραγματικά μια στοχευμένη κίνηση η τουριστική 
επιτροπή, αυτή ήταν το σουαρέ που στήσατε στην 
Αράχοβα. Και το γράφω αυτό, γιατί με πολύ λίγα 
έξοδα θα δείτε ότι από εκεί θα υπάρχει ανταπό-
κριση. Από Ρωσία μεριά μην περιμένετε, όπως και 
δεν είδαμε τίποτα εδώ και πολλά χρόνια που προ-
σπαθείτε εκεί. Τσάμπα κόπος, τσάμπα έξοδα, δί-
χως αεροδρόμιο. Ρώτα και κανέναν που ξέρει απ’ 
έξω και ανακατωτά τα χούγια των Ρώσων. (Καλά 
εντάξει, συγκεκριμένων Ρωσίδων τα χούγια ξέρω, 
αλλά και αυτό είναι μία γνώση… Μην τα ισοπεδώ-

νουμε όλα).
Δ.Μ.Μ.

Στην Αντίπαρο, πρέπει να 
μην έχουν και πολλά προ-
βλήματα. Δεν εξηγείται αλ-
λιώς το θέμα. Πρέπει την 
τελευταία βδομάδα να έχουν 
χαλάσει ένα δάσος σε χαρτί, 
για να εκδίδουν δελτία τύ-
που. Αν ψάχνετε για καλή 
δουλειά σ’ αυτές τις δύ-
σκολες οικονομικά εποχές, 
προτείνω χαρτοπωλείο στην 
Αντίπαρο. Σίγουρη πελατεία.

Δ.Μ.Μ.

ΠΡΟΣΕΧΩΣ: Έρχεται το 
κατηγορητήριο για την υπό-
θεση του Λιμενικού Ταμείου.

Δ.Μ.Μ.

Τώρα, για να καταλάβω. Κανείς από την πλειο-
ψηφία του Δήμου δεν ανέγνωσε την ανακοίνωση 
των εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ, ή ποιούν τη νήσσαν. 
Και στις δύο περιπτώσεις, «πατάτα» ποιούν…

Δ.Μ.Μ.

Η Γρηγορία στην παρέλαση ήταν μες την καλή 
χαρά. Καλά Γρηγορία, μ’ αυτά που είπες στο δημο-
τικό συμβούλιο για τους εχθρούς της Πάρου, που 
αντιστρατεύονται τις εργασίες του νέου αεροδρο-
μίου, να δω που θα βρεις αποκούμπι…

Δ.Μ.Μ.

Μεταξύ μας τώρα. Αν κάτι «έκλεψε» τις εντυπώ-
σεις στην κατάθεση στεφάνων στις 25 Μαρτίου, 
ήταν οι γόβες μίας εκπαιδευτικού! Και για όποιον 
δεν το κατάλαβε το νησί μας ομορφαίνει!

Δ.Μ.Μ.

Η δίμηνη πίστωση χρόνου που ζητήθηκε από τον 
υπουργό υγείας τελείωσε και παρά τις όποιες υπο-
σχέσεις για άμεση αντιμετώπιση κάποιων από τα 
καυτά ζητήματα του Κέντρου Υγείας. Το διάστημα 
αυτό, παρακολουθούμε με απορία σειρά ενεργειών 
που κάθε άλλο παρά την ουσιαστική αντιμετώπιση 
δείχνουν. Όπως: 

• Ένα ζευγάρι γιατρών (παιδίατρος-ορθοπεδικός) 
που θα ερχόντουσαν... απλά πήγαν άλλου.

• Ενισχύθηκε ο μηχανισμός του ΕΚΑΒ με... δακτυ-
λόγραφο.

• Ο διοικητής του νοσοκομείου της Σύρου διέτα-
ξε την απόσπαση ενός αγροτικού γιατρού από την 
Πάρο, στη Σύρο...

• Ο υπουργός υγείας προτείνει... τα νοσοκομεία να 
ενταχθούν στη αρμοδιότητα των δήμων.

Επίσης, αυτό το διάστημα είδαμε πολλές ανακοι-
νώσεις που μας καθησύχασαν με ψεύτικες υποσχέ-
σεις ότι όλα θα αντιμετωπιστούν στην Πάρο.

Είδαμε ακόμα, ανακοινώσεις που ουσιαστικά μας 
καλούσαν να ξαναπληρώσουμε για τα ελλείμματα 
του Κ.Υ.

Όλα αυτά δεν είναι τυχαίες επιλογές ή λάθη άλλα 
είναι η άκαμπτη τελικά εφαρμογή της συγκεκριμέ-
νης πολιτικής των μνημονίων που εφαρμόζει η τρι-
κομματική κυβέρνηση. Ο υπουργός υγείας εξάλλου 
μας το είχε πει πολύ καθαρά «δεν θα κάνουμε τίποτε 
κατ’ εξαίρεση έξω από το πλαίσιο της δημοσιονομι-
κής πολιτικής που έχουμε δεσμευτεί».

Δυστυχώς, η αποπροσανατολιστική προσπάθεια 
που βρίσκεται σε εξέλιξη στόχο έχει να καμφθεί το 
αγωνιστικό φρόνιμα πολιτών που διεκδικούν μια 
θέση «στον ήλιο».

Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, κάνουν πολύ 
καλά την δουλειά τους. Εμείς;...

Η μόνη απάντηση μας σ’ αυτή την κατάσταση δεν 
μπορεί να είναι τίποτα άλλο από την ένταση του 
αγώνα μας. Επιβάλλεται πλέον η επιτάχυνση των 
διαδικασιών για  για τον συντονισμό του αγώνα σε 
πανκυκλαδικό επίπεδο. Αγώνας μέχρι το τέλος.

Λαουτάρης 

Η θέση μας

Αυτό θέλουμε;
Αυτό δικαιούμαστε;

studio Αχιλλέας
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«Η δασκάλα μας»
Στην κατάμεστη κυριολεκτικά αίθουσα του Κοινοτικού Μεγάρου Λευκών ,τιμήθηκε 

«η δασκάλα μας» η κυρία Άννα Κονταράτου- Αρκά. Η εκδήλωση οργανώθηκε από 
το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων του δημοτικού νηπιαγωγείου Λευκών –Κώστου.

Την γλυκιά κυρία Άννα τίμησαν οι Λευκιανοί και όχι μόνο. Φίλοι, συνάδελφοι, μα-
θητές στις ομιλίες τους συνέθεσαν και ανέδειξαν την προσωπικότητά της μέσα από 
τις βιωματικές τους εμπειρίες. Η μαθήτρια της Ελένη Αρκουλή -εκπαιδευτικός- στην 
ομιλία της, απόσπασμα της οποίας παραθέτουμε, με απλό αφηγηματικό λόγο, ανέδει-
ξε  με σαφήνεια την προσφορά της «κυρίας» …  Γύρισε χρόνια πίσω το σύνολο σχεδόν 
των παρευρισκομένων και διακρίναμε στους περισσότερους τα σημάδια συγκίνησης.

«Θέλω να συγχαρώ τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων γι’ αυτήν του την πρωτο-
βουλία και να ευχαριστήσω πολύ την οργανωτική επιτροπή, που μου έκανε την τιμή να 
με προσκαλέσει να μιλήσω για ένα πολύ αγαπητό μου πρόσωπο: την κυρία Άννα, την 
πρώτη μου δασκάλα.

Θα ξεκινήσω με ένα απλό περιστατικό που αποτέλεσε αφορμή μιας συγκινητικής ανα-
δρομής στο παρελθόν, την οποία απόψε θα μοιραστώ μαζί σας. Ήταν λίγα χρόνια πριν, 
εσπερινός της Μεγάλης Παρασκευής στην Αγ. Τριάδα Λευκών. Ψέλναμε τα εγκώμια υπό 
την καθοδήγηση της κ. Άννας, όταν στο μικρό διάλειμμα μεταξύ των εγκωμίων, ακούω 
την ξαδέλφη μου, την Ντίνα την Αλιπράντη να την ρωτάει κάτι  προσφωνώντας την: «Κυ-
ρία…». Απλά Κυρία… και τίποτα άλλο. Ήταν το κυρία το παιδικό, το μαθητικό. Αυτό με το 
οποίο προσφωνούν τα παιδιά τη δασκάλα τους, που έχει περιεχόμενο οικείο και  ευγε-
νικό συνάμα, τόσο λησμονημένο μα και τόσο ζωντανό, παρά το αδυσώπητο κύλισμα των 
δεκαετιών. Για εμάς τους μαθητές της η κ. Άννα  Κονταράτου είναι απλά... «η κυρία». Το 
σύμβολο της τρυφερότητας και του κύρους, του χαμόγελου και της αυστηρότητας που 
με γλυκύτητα έθετε τα όρια. 

Αυτό το «κυρία» με συγκλόνισε και χτύπησε το κουδούνι  που άνοιξε την αυλαία των 
αναμνήσεών μου στο Δημοτικό σχολείο των Λευκών, στα μέσα της δεκαετίας του ’70.

«Κυρία», όταν βάφτιζε τα γράμματα στο τσίγκινο τενεκεδάκι-κολυμπήθρα, το ο και το ι, 
το μαγκουράκι που κόλλησε στο ο και έφτιαξαν το α. Χαρτονένια γραμματάκια κομμένα 
με το ψαλιδάκι, βαμμένα με προσοχή με φανταχτερά βαπτιστικά χρώματα για να τυπώ-
νονται καλά στην παιδική μνήμη. Τρυφερές βαπτίσεις συνώνυμες της γνώσης. Κι έπειτα 
εμείς, -τέσσερις όλοι κι όλοι μαθητές- στην Α’ Δημοτικού, νονοί και καλεσμένοι μαζί, να 
γλυκαινόμαστε με τις καραμέλες-λουκουμάκια, τις μπομπονιέρες που μας μοίραζε. «Να 
μας ζήσει το νέο γράμμα! Να είναι καλοτάξιδο, να μείνει για πάντα στη μνήμη μας, σε 
όλη μας τη ζωή ορθογραφημένο και τυπωμένο ξεκάθαρα!» Τόσο ξεκάθαρα όσο κανέ-
νας ηλεκτρονικός υπολογιστής και κανένας διαδραστικός πίνακας ίσως να μην μπορέσει 
ποτέ να  πετύχει. 

«Τα φωνήεντα είναι 7 και φωνάζουν δυνατά» Αχ! Τι όμορφα που φαντάζουν τα γράμ-
ματα της Κυρίας. Προσπαθούσα να τα μιμηθώ, αλλά αδύνατον. «Ελένη σήμερα είναι 
μεγάλα σαν καράβολοι». Την άλλη μέρα το αντίθετο. «Σήμερα έγιναν σαν ψείρες. Σήμερα 
τα κατάφερες καλύτερα». Να ’στε καλά κυρία με το χιούμορ και τη σοβαρότητα μαζί. 
«Τόσο… όσο». Όσο χρειάζεται για να πλημμυρίσει μια παιδική ψυχή λαχτάρα για το κα-
λύτερο  και να ενισχυθεί η προσπάθεια. Στα μαθηματικά το μάτι μετακινείται στη σκάλα 
των αριθμών από το 1 ως το 30 στον τοίχο δεξιά και στη γεωγραφία στους λιγοστούς 
χάρτες. Τι τα θες; Μια χαρά την καταλαβαίναμε τη δασκάλα…

Δεν ήταν όμως μόνο τα μαθήματα! «Κυρία πώς γίνεται η κομποβελονιά; Η σταυρο-
βελονιά;». «Σιγά μη βιάζεστε. Πρώτα με κλωστή και βελόνα θα μάθετε τρυπώντας στα 
σημάδια που σας έχω στο χαρτονάκι». Επρόκειτο για το χαρτονάκι του κεντήματος, όπου 
κάναμε τα πρώτα βήματα στο κέντημα. «Έτσι πιάνεται το βελονάκι. Θα ξεκινήσετε πλέ-
κοντας γαϊτανάκι». Και τι τέλεια που τα καταφέρνουν σε αυτά ορισμένα παιδιά, κι ας μην 
έμαθαν ακόμα να κλίνουν τα ουσιαστικά! Να και η καλλιέργεια των δεξιοτήτων των παι-
διών και η ανάδειξη των ταλέντων τους. Απλά και αβίαστα με το μεράκι της δασκάλας. 
Κι όλα αυτά γίνονταν την ώρα που η Κυρία δίδασκε την Τρίτη και την Τετάρτη τάξη, μιας 
και το σχολείο ήταν διθέσιο.

Κι έπειτα χτυπούσε το όμορφο μπρούτζινο κουδουνάκι για τη χαρά του διαλείμματος 
στη μικρή αυλή του Δημοτικού  Σχολείου, που φάνταζε Ολυμπιακών διαστάσεων στα 
παιδικά μάτια. «Κυρία τι να φυτέψω στον μικρό μου κήπο;». Ένα μικρό κηπάκι, όσο δυο 
ταψιά, που διατηρούσε κάθε παιδί στην άκρη της αυλής. «Κυρία, να το σκάψουμε, να το 
ποτίσουμε; Κυρία φύτρωσε η φακή. Τι είναι αυτά τα αγριόχορτα;». Πόσο απλά γινόταν η 
εξοικείωση των μαθητών με τη φύση και με τον κύκλο της. Από τα ωραία καλλιγραφικά 
γράμματα της δασκάλας με τις εποχές σε λωρίδες χαρτονιού, κρεμασμένες στον τοίχο 
πάνω από την έδρα: «άνοιξη, καλοκαίρι, φθινόπωρο, χειμώνας…» στο φυτό που γεννιέ-
ται, ωριμάζει, πεθαίνει… Από τη θεωρία της φυτολογίας στην τάξη, στην πρακτική του 
κηπάκου της αυλής: ιδού το μυστικό της τέλειας εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Και ξανά παιδικές φωνές. «Κυρία, να παίξουμε παστέλα, -έτσι λέγαμε το κουτσό- να 
κάνουμε σκοινάκι, να παίξουμε πινακωτή, αλάτι ψιλό ή το μαντήλι; Να χωριστούμε αγό-

ρια κορίτσια για να τραβήξουμε το σκοινί; 
Θα τους δείξουμε εμείς!».

Τριανταπέντε με σαράντα παιδιά και οι 
έξι τάξεις μαζί σ’ αυτήν τη μικρή αυλή. Τι 
να πρωτοκάνουμε; Μακριά από την βαρε-
μάρα των παιδιών σήμερα, μακριά από τα: 
«κυρία με έσπρωξε, κυρία με χτύπησε» 
και τις διαρκείς καταγγελίες… Εμείς δεν 
προλαβαίναμε να νιώσουμε ανία. «Κυ-
ρία να χορέψουμε; Πέρα στους πέρα κά-
μπους, Γέρνει η βαρκούλα, η Γερακίνα… 
Κάτω στου βάλτου τα χωριά». Τραγουδού-
σαμε δυνατά και χορεύαμε συγχρόνως. 
Μας δίδασκε και χορούς η κυρία! Μας δί-
δασκε και τα τραγούδια . Κι όλα αυτά σε 
ένα διάλειμμα…

Όταν ήταν χειμώνας και το κρύο πολύ, 
νέες υποχρεώσεις: «Κυρία σβήνει η φω-
τιά στην ξυλόσομπα». Να ρίξουμε ξύλα 
για να ζεσταθούμε σ’ εκείνους τους φο-
βερούς, κρύους,  υγρούς και ατελείωτους 
χειμώνες των Λευκών της δεκαετίας του 
’70. Χειμώνες τόσο θλιβεροί, σε ένα χωριό 
φάντασμα που τα γκρεμισμένα σπίτια ήταν 
περισσότερα από τα όρθια και τα κατοικη-
μένα ελάχιστα. Το σχολείο όμως ήταν πηγή 
χαράς. «Στο διάλειμμα θα καψαλίσουμε και το ψωμί μας στη στόφα».

Ο καιρός περνάει, έρχεται και η άνοιξη. Η μέρα σήμερα είναι ωραία και ηλιόλουστη. 
Στην πρωινή προσευχή το διαχρονικό αίτημα των μαθητών: Ε Κ Δ Ρ Ο Μ Η… Τι φοβε-
ρές εκδρομές: Στον Άγιο Αρτέμιο, στον Άη Γιάννη τον Καπαρό, στην Αγία Κυριακή, στον 
Βρόντα ή στον Κακό Ποταμό, στους Μύλους… Να πώς μαθαίναμε όλα τα μοναστήρια, 
τα εξωκκλήσια, αλλά και τους χείμαρρους του χωριού. Όλα τα είχαμε επισκεφτεί στις 
εκδρομές. Περπάτημα να δουν τα μάτια σου. Για ώρα στις γραμμές μας, καταχαρούμε-
νοι με τα τραγούδια να σκίζουν τον αέρα. «Επεράσαμ’ όμορφα» ή «Ο Μάιος μας έφτασε 
με ρόδα και κρίνα…» την Πρωτομαγιά. Η γκρίνια, η κούραση ήταν άγνωστες λέξεις. Τα 
ατυχήματα ελάχιστα. Άλλωστε στις γρατζουνιές και τις μελανιές δεν δίναμε και πολλή 
σημασία…

Η κυρία κάθε Σάββατο μεσημέρι έχει πολλή δουλειά στο σχολείο. Όχι διορθώματα. 
Αυτά τα έκανε στο σπίτι. Γι’ αυτό άλλωστε 5:30 τα ξημερώματα ήταν πάντα αναμμένο το 
φως στο παράθυρο του σπιτιού της. Καθάριζε, λοιπόν, τις αίθουσες και τις τουαλέτες του 
σχολείου μαζί με τα κορίτσια της πέμπτης και της έκτης τάξης! Τότε δεν υπήρχε καθαρί-
στρια και ήταν μεγάλη η τιμή να το κάνουμε αυτό μαζί με τη δασκάλα. Να και οι γνώσεις 
οικιακών. 

Την Κυριακή 8:30 και πάλι στο σχολείο .Η κυρία μας βάζει στην γραμμή και πάμε 
στην εκκλησία. «Όλοι στη σειρά. Με τάξη». Και κατά τη διάρκεια της λειτουργίας να μας 
επιτηρεί και να ακούει στο τέλος τα παράπονα για το θόρυβο που κάναμε, γιατί εύκολο 
το χεις να ησυχάσουν 40 ζιζάνια υπό το βλέμμα «μιας κυρίας»; Κι ήταν κι άλλες πολλές 
οι δραστηριότητες. Να ετοιμάσουμε τα σκετς και τα τραγούδια για τις σχολικές γιορτές. 
Πάντα ανοιχτές στο κοινό του χωριού που τις περίμενε σαν φως στο τούνελ της ρουτι-
νιάρας ζωής του. 

«Κυρία πότε θα αρχίσουμε πρόβες για τα εγκώμια της Μεγάλης Εβδομάδας; Η ζωή εν 
τάφω..». Να και η πρώτη στενή επαφή με τα αρχαία ελληνικά. Είναι σωστός ο μουσικός 
τόνος; Μάλλον αυτό θα ρώτησε η Ντίνα το βράδυ της Μ. Παρασκευής καμιά τριανταριά 
χρόνια αργότερα και πυροδότησε αυτό το ταξίδι μας. «Μόνο οι μεγάλες τάξεις να έρ-
θουν το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής να στολίσουμε τον Επιτάφιο. Θα περνάνε στην 
κλωστούλα βιολέτες για να μαθαίνουν πώς γίνονται οι γιρλάντες». Να και η βιωματική 
γνωριμία των ηθών και των εθίμων. Η κυρία είναι υπεύθυνη για τις αναπαραστάσεις για 
τις μυροφόρες, για τα αγγελάκια την Κυριακή του Πάσχα και για τόσα άλλα…

Παραμονές των διακοπών του Πάσχα, δίνει εντολή: «αύριο με τις βούρτσες και τα 
κουβαδάκια του γαλακτίσματος!». Τι χαρά, τι ωραίο διάλειμμα από τα μαθήματα, ποτι-
σμένο με την προσμονή των διακοπών του Πάσχα! Όλοι στους δρόμους από νωρίς το 
πρωί. Ξεχορταριάζουμε, σκουπίζουμε, γαλακτίζουμε τους δρόμους. Σε όλο το χωριό. 
«Εμείς το αγαπάμε το χωριό». Το ίδιο κάνουμε και παραμονές της Αγίας Τριάδος, στο 
πανηγύρι. Να φορέσει τα καλά του για να υποδεχθεί τους ξένους. 

Και κάτι τελευταίο και εντελώς απίστευτο: Η δασκάλα καλοδεχόταν στην τάξη και όποιο  
νήπιο επιθυμούσε ο γονιός του να πηγαίνει στο σχολείο και να παρακολουθεί στην ηλι-
κία του νηπίου. Ας μην ξεχνάμε ότι τότε δεν υπήρχε νηπιαγωγείο στις Λεύκες! Και να 
με κατά τις δέκα το πρωί, εγκατεστημένη στο τελευταίο θρανίο της Πρώτης τάξης με το 
τετράδιο και το μολυβάκι μου και η κυρία να μου βάζει ασκήσεις προγραφής και εγώ να 
ζω το θαύμα που λέγεται «σχολείο». «Μπράβο παιδί μου». 

Και η δασκάλα εκεί ακούραστη, αεικίνητη, άοκνη, πολυάσχολη και πολυσχιδής, στο 
χορό, την μουσική, το κέντημα, την καθαριότητα, τις σχολικές γιορτές και πάνω από όλα 
στην πολύτιμη γνώση. Τη γνώση που μεταδίδονταν με απλό και αβίαστο, σχεδόν φυσικό 
τρόπο με τη ζεστασιά και την αγάπη του δασκάλου που απλοποιεί και κάνει κατανοητά τα 
σύνθετα και ακατανόητα. Τη γνώση που κοιτά κοροϊδευτικά τα σύγχρονα πολυμέσα, τις 
αίθουσες προβολών, τα σεμινάρια, τις επιμορφώσεις και τα πρότζεκτ. Κλείνει κοροϊδευ-
τικά το μάτι, γιατί κατέχει εφτασφράγιστα μυστικά που μόνο δάσκαλοι σαν την κυρία τα 
κατέχουν. Έτσι γεννιέται στις παιδικές ψυχές η αγάπη στη γνώση, στην παράδοση, στον 
γενέθλιο τόπο μας. Έτσι απλώνονται οι ρίζες που κρατούν τον άνθρωπο όρθιο και σφιχτά 
δεμένο με τον διπλανό του  στις καταιγίδες της ζωής…                                                      

Σ’ ευχαριστούμε κυρία…».

photo frank

photo frank
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«Στοχοποίηση»
Συνεχίζεται η σκυταλοδρομία της 

«στοχοποίησης» μου, σε σχέση με την 
Μεγάλη Αντιφασιστική Συγκέντρωση 
και Πορεία των Παριανών, που έγινε με 
αφορμή την προσπάθεια «απόβασης» 
της ΧΑ στο Νησί μας.

Πρώτα απ’ όλα θέλω να τους ευχα-
ριστήσω δημόσια για την ανέξοδη «δι-
αφήμιση», «προβολή» και «προώθηση» 
που προσωπικά μου κάνουν, υποστη-
ρίζοντας ότι, έμμεσα, είμαι ο βασικός 
υπεύθυνος για την πραγματοποίηση της 
Συγκέντρωσης-Πορείας.

Για άλλη μια φορά τονίζω ότι η Συγκέ-
ντρωση και η Πορεία στήθηκαν και διοργανώθηκαν από την ΑΝΤΙ-
ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΟΥ, και της αξίζουν γι’ αυτό, τα πιο 
ειλικρινή συγχαρητήρια. Τόσο από εμένα, όσο και από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν 
υπήρξε καμιά απολύτως προσπάθεια καπελώματος, όπως μας προ-
σάπτεται. Μετά την εκμετάλλευση της εσωτερικής πληροφόρησης 
που υπήρξε, αναφέρονται, με ανακρίβειες βέβαια, στην απόφαση της 
Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, για να καλύψουν, και πολιτικά, όλους αυ-
τούς που από την αρχή δεν έβλεπαν με καλό μάτι την Κινητοποίηση 
και Συγκέντρωση, που αυθαίρετα βέβαια βαφτίζουν σε Αντισυγκέ-
ντρωση. Είναι σε όλους γνωστό ότι την κάλεσε και οργάνωσε η ΑΝΤΙ-
ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΑΡΟΥ και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή τη φορά 
γίνεται προσπάθεια, σε θεωρητικό επίπεδο μάλιστα, να αποδειχθεί, το 
λάθος μου στην στήριξη της Πρωτοβουλίας, που τάχα παρέσυρε και 
τον τοπικό ΣΥΡΙΖΑ.

Για να ξεκαθαρίσουμε ΠΟΛΙΤΙΚΑ τα πράγματα:
- Η τεράστια επιτυχία της Συγκέντρωσης- Πορείας, διέψευσε αυ-

τούς που μίλαγαν για αποτυχία, με συμμετοχή 50-100 ατόμων, που θα 
διέσυρε τόσο τους διοργανωτές όσο και τους συμμετέχοντες.  

- Η επιτυχία αυτή έδειξε ότι, οι Παριανοί Πολίτες και κύρια η Νεολαία 
έχουν υψηλό πολιτικό κριτήριο, και δεν έπεσαν στη «λακκούβα» της 
τρομολαγνείας και της φοβικής υστερίας που έντεχνα καλλιεργήθηκε. 

- Η επιτυχία αυτή εξέθεσε πολιτικά αυτούς που δεν πιστεύουν ότι, 
τον Οργανωμένο Φασισμό τον αντιμετωπίζεις ΑΝΟΙΧΤΑ, και ΟΧΙ από 
το ΣΑΛΟΝΙ σου, βγάζοντας τον πολίτη στο Δρόμο και τις Πλατείες, 
σπάζοντας το Φόβο και την Τρομοκρατία, διοργανώνοντας κύρια Μα-
ζικές και Αγωνιστικές Κινητοποιήσεις με συγκεκριμένους στόχους 
και αιτήματα. 

- Η επιτυχία αυτή εξέθεσε πολιτικά αυτούς που έπεσαν στη παγί-
δα της παραπληροφόρησης, που με μαεστρία βέβαια προωθήθηκε 
από το Κράτος και το Παρακράτος, για την χορήγηση άδειας από την 
Αστυνομία στη ΧΑ, για συγκέντρωση στην ίδια Πλατεία. Ήταν γνωστό, 
σε όλους τους «παροικούντες την Ιερουσαλήμ», ότι από διάφορους 
θεσμικούς και μη παράγοντες γίνονταν απεγνωσμένες προσπάθειες 
εξεύρεσης κλειστού χώρου, όπως και τελικά έγινε. 

- Αποδείχθηκε ότι η Παριανή Κοινωνία έχει βαθειά ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΑ 
ΑΝΤΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ και η κινητοποίηση της απέτρεψε τον «περίπατο» 
που η ΧΑ πίστευε ότι θα πραγματοποιούσε στο Νησί μας.

- Αποδείχθηκε ότι οι Νεολαίοι της Αντιφασιστικής Πρωτοβουλίας, 
κατάφεραν, μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, να οργανώσουν 
μια πρωτόγνωρη σε μέγεθος και παλμό Αντιφασιστική - Αντιναζιστική 
Πολιτική Συγκέντρωση, αντιλαμβανόμενοι πρώτοι, τις διαθέσεις της 
Νεολαίας και γενικότερα της Παριανής Κοινωνίας.

- Είμαι προσωπικά υπερήφανος που, τόσο εγώ, όσο και η συντρι-
πτική πλειοψηφία των μελών και φίλων του ΣΥΡΙΖΑ, αντιληφθήκαμε 
έγκαιρα τη σημασία της Αντιφασιστικής Συγκέντρωσης και την προ-
παγανδίσαμε με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο. Η εξέλιξη μας δι-
καίωσε. 

- Παρεμπιπτόντως, η τεράστια συμμετοχή της Παριανής Νεολαίας 
και στην χτεσινή Αντιρατσιστική Συναυλία, που διοργανώθηκε και πάλι 
από την Αντιφασιστική Πρωτοβουλία Πάρου μας δείχνει, για δεύτερη 
φορά μέσα σε ένα μήνα, τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσουμε, 
τον δρόμο της μαζικής και αγωνιστικής κινητοποίησης.     

- Ενημερώνω τους διάφορους που, «παραπληροφορώντας», «ενο-
χοποιώντας» και «στοχοποιώντας» προσπαθούν να κτυπήσουν όλους 
αυτούς, που με τη στάση τους, τους ενοχλούν πολιτικά, ότι δεν θα με 
φοβίσουν, πτοήσουν, ή τρομοκρατήσουν. Σήμερα ο «στόχος» μπορεί 
να είμαι εγώ, αύριο κάποιος άλλος. Θα συνεχίσω να εκφράζω ελεύ-
θερα την άποψη μου και να δρω σύμφωνα με τα πιστεύω μου. Ούτε 
σ’ εμένα, και σίγουρα ούτε σε πάρα πολλούς άλλους, δεν πιάνουν 
οι  «υποδείξεις» και οι άλλες πολιτικές τους αθλιότητες.

Η Πολιτική Δράση σε όλα τα επίπεδα θα είναι η απάντηση μας.
    

Μανώλης Ισιγώνης 
Μέλος της Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ Πάρου-Αντιπάρου

Γιορτή 
των σπόρων

Η Τοπική Επιτροπή της Ελληνικής Εται-
ρίας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ορ-
γανώνει για τρίτη συνεχόμενη φορά την 
«Γιορτή Των Σπόρων», την Κυριακή 7 
Απριλίου στο Αγροκήπιο της Παροικιάς.

Στόχος της γιορτής των σπόρων είναι 
η διατήρηση και η ανάπτυξη των ντό-
πιων ποικιλιών των νησιών μας μέσω 
της ανταλλαγής σπόρων μεταξύ αυτών 
που διατηρούν τέτοιες ποικιλίες και ο 
εφοδιασμός με σπόρους σε αυτούς που 
επιθυμούν να τους σπείρουν.

Οι τοπικές κοινωνίες οφείλουν να δια-
τηρήσουν τους σπόρους τους που είναι 
αποτέλεσμα εκατοντάδων χρόνων προ-
σαρμογής στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε 
τόπου, και είναι λιγότερο ευπαθείς σε αρ-
ρώστιες, δεν εξαρτώνται από λιπάσματα 
και φυτοφάρμακα και είναι απαραίτητο 
στοιχειό των τοπικών γαστρονομιών. Η 
εξαφάνιση των τοπικών ποικιλιών φυ-
τών θα οδηγήσει στο σημείο να θεωρεί-
ται πολυτέλεια το δίλημμα κατά πόσο θέ-
λουμε να καταναλώνουμε μεταλλαγμένα 
ή όχι. Θα είμαστε τότε διατροφικά εξαρ-
τημένοι από την αγροτική και χημική βιο-
μηχανία. Στα νησιά μας έχουμε ακόμα ει-
δικότερους λόγους να προστατεύσουμε, 
να διατηρήσουμε και να διαδώσουμε τις 
ντόπιες ποικιλίες βρώσιμων και άλλων 
φυτών. Οι Κυκλάδες έχουν περιορισμέ-
νους φυσικούς πόρους όπως νερό και 
αγροτικές εκτάσεις. Έτσι η εμφανιζόμενη 
νέα διάθεση επιστροφής στην αγροτική 
παραγωγή δεν θα μπορούσε να στοχεύ-
σει την ποσότητα αλλά την ποιότητα και 
την υψηλή προστιθέμενη αξία. Και είναι 
σαφές ότι η υψηλότερη προστιθέμενη 
αξία θα επιτευχθεί με ντόπιες ποικιλίες 
που θα τύχουν αναγνώριση με «brand 
name» η/και πιστοποίηση προέλευσης 
και βιολογικής καλλιέργειας.

Επίσης, σαφές είναι ότι ένα τέτοιου 
τύπου αγροτικής ανάπτυξης διασυνδέ-
εται με τον καλύτερο τύπου τουρισμού 
που προσδοκούμε. Αλλά αν μη τι άλλο, 
η «Γιορτή των Σπορών» είναι ένα γλέντι 
που καλωσορίζει την άνοιξη, με ποτό και 
μεζέ, ίσως και χορό. Ας επωφεληθούμε 
από την κρίση για να γίνουμε πιο κοινω-
νικοί, στον υπέροχο χώρο του αγροκή-
πιου που πρέπει να ξαναγίνει με κάποιο 
τρόπο ο πόλος έλκυσης της αγροτικής 
παραγωγής της  Πάρου! Παρακαλούνται 
θερμά όσοι διαθέτουν σπόρους να  τους 
φέρουν εκ των προτέρων για να απο-
φευχθεί κάποια συμφόρηση που παρα-
τηρήθηκε τα προηγούμενα χρόνια.

Για τον τρόπο παραλαβής σπόρων οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινω-
νούν στον αριθμό τηλεφώνου: 22840 
24571.

25 Μαρτίου: 
Δίχως δάκρυα

Πέρασαν και φέτος, τα στρα-
τευμένα παιδιά μας, μπροστά 
από τον Άγνωστο Στρατιώτη. 
Και το πέρασμά τους σκόρπισε 
ρίγη εθνικής συγκίνησης, και τα 
μάτια μας γέμισαν δάκρυα χα-
ράς και περηφάνιας. 

Κι όμως, κάτι παράταιρο χά-
λασε την εικόνα… Κάτι, που δεν 
ταίριαζε στα μάτια του κορμιού 
και της ψυχής μας. Ήταν όλοι 
εκεί, κουστουμαρισμένοι, τι-
μώμενοι και φρουρούμενοι, παρακολουθώντας την 
ιδιωτική παράσταση, που πίστευαν και πιστεύουν ότι 
δίνει η Πατρίδα μόνο γι’ αυτούς… Δίχως το λαό, δί-
χως τις μάνες, που ανάστησαν, με τόσες θυσίες τους, 
λεβεντόκορμους γιούς τους. Αυτοί απέναντι, μακριά, 
κομπάρσοι θαρρείς, στη μεγάλη γιορτή της Πατρί-
δας. Οι λεβεντόκορμοι νέοι, τα παιδιά μας, τρίζανε το 
χώμα που πατούσαν και μαζί και τις φθηνές, από κό-
ντρα-πλακέ, εξέδρες τους των επισήμων! 

Δεν δικαιούσαι, κ. πρόεδρε της Δημοκρατίας -πέ-
ραν του σεβασμού στο υψηλό σου αξίωμα,- να εί-
σαι υπερήφανος για τα νιάτα και τους ένστολους, 
που περνούν από μπροστά σου. Σε χαιρετούν, γιατί 
έτσι λέει το πρωτόκολλο, μα στις δύσκολες στιγμές, 
που περνάμε, αυτό δεν έχει δυστυχώς καμιά αξία! 
Προσυπέγραψες αντισυνταγματικά μνημόνια, 
πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, υπέκυψες, 
υποτάχθηκες… Και η ταπεινή φωνή μου δεν φθά-
νει μέχρι το φθηνό, από κόντρα-πλακέ, βάθρο σου, 
κοίταξε γύρω σου τα ερείπια και τα φαντάσματα της 
χώρας σου. Αν και αυτό δεν είναι αρκετό, σκέψου 
τον ομόλογό σου, Πρόεδρο της Ισλανδίας, που επέ-
στρεψε πίσω τα κουρελόχαρτα ανυπόγραφα που του 
έστειλαν, κάποιοι εντολοδόχοι της Πατρίδας του, να 
υπογράψει! Σήμερα η χώρα του, αναστημένη, ευγνω-
μονεί τον άξιο Πρόεδρό της. Εσένα όμως;..

Δεν δικαιούστε υπουργοί και παρατρεχάμενοι του 
Οικονομικού επιτελείου να παραβρίσκεστε στη γιορ-
τή της Πατρίδας. Αν τα λόγια μου δεν αγγίζουν τα 
«περήφανα» αυτιά σας, προσπαθήστε να ακούσετε τη 
φωνή της Προέδρου του συλλόγου πεσόντων μαχη-
τών της Αεροπορίας, Μιράντα Παπασταύρου. «Είμαι 
καρκινοπαθής. Το 2011 η εφορία μου επέστρεψε 300 
ευρώ. Το 2012 μου ζητά 223 ευρώ!... Στάθηκα στην 
ουρά και παρακάλεσα για δόσεις. Τρέμω για φέτος…». 
Και όμως. Ο άνδρας της, σμήναρχος Παπασταύρος, 
δεν ζήτησε να δώσει, με δόσεις, το αίμα του στην Πα-
τρίδα, αλλά μέσα σε μια στιγμή πέρασε, από την ύλη, 
στο άυλο πάνθεο των ηρώων!.. Τι κρίμα όμως, να 
έχει τέτοιες πολικές ηγεσίες… Και κάτι τελευταίο… Η 
παρέλαση τελείωσε και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας 
συνάντησε τους γίγαντες της ελληνικής ψυχής, που 
κάθονταν απέναντι τα αυλακωμένα από το χρόνο και 
τη θυσία κορμιά τους. Και ο πρώτος γίγαντας λυγά, 
όχι γιατί λύγισε η ψυχή του, αλλά το ταλαιπωρημένο 
κορμί του δεν αντέχει άλλον εξευτελισμό. Με δάκρυα 
στα μάτια, ο τιμημένος γέροντας ψελλίζει «δεν πάει 
άλλο», και προσπαθεί να δώσει στον πρόεδρο ένα 
κομμάτι τσαλακωμένο χαρτί. Η ίδια η Πατρίδα δακρύ-
ζει στα μάτια του, ολάκερη η Ελλάδα παρακολουθεί 
το δράμα… Ο πρόεδρος δεν έχει δάκρυα για τον γέ-
ροντα, δεν έχει δάκρυα για την Ελλάδα! Όμως τα ιερά 
δάκρυα του γέροντα, μαζί με τα δικά μας, θα γίνουν 
ορμητικό ποτάμι οργής και αγανάκτησης για όλους 
εκείνους που δεν είχαν δάκρυα ποτέ στα μάτια τους. 

Δίπλα διέκρινα και το συμπολίτη μας Δημητρό-
πουλο. Σεβαστέ μου φίλε, ως πότε θα παρελαύνουν 
Πρόεδροι, Πρωθυπουργοί, Υπουργοί, και παρατρε-
χάμενοι, να σας σφίγγουν το χέρι, δίχως ψυχή, δίχως 
αγάπη, δίχως δάκρυα! Ως πότε;

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ
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Πόλεμος ανακοινώσεων 
στην Αντίπαρο

Με αφορμή την ανακοί-
νωση του Δήμου Αντιπάρου, 
για θέματα που αφορούν τη 
σχολική κοινότητα του νη-
σιού ξέσπασε πόλεμος ανα-
κοινώσεων

Στην ανακοίνωσή του ο 
Δήμος Αντιπάρου υποστήρι-
ζε ότι «οι ενοποιημένες πλέον 
παρατάξεις της αντιπολίτευ-
σης επιβεβαίωσαν για άλλη 
μια φορά το βασικό τους χα-
ρακτηριστικό. Είναι επικίνδυ-
να ανεύθυνοι και καταστροφι-
κοί για το νησί μας».

Συνεχίζοντας την ανακοί-
νωσή του ο Δήμος Αντιπά-
ρου, υποστήριζε: «[…] Στη 
τελευταία τους θεατρική πα-
ράσταση χρησιμοποίησαν τα παιδιά μας και τα σχολεία μας. Παρόλο που γνώριζαν μετά από την 
ενημέρωση τους από τον ίδιο τον δήμαρχο ότι έχουν αντιμετωπιστεί τα προβλήματα τα επαναφέ-
ρουν μόνο και μόνο για να δημιουργήσουν εντυπώσεις. Ενώ δεν έθεσαν τα θέματα που ψευδώς 
παρουσιάζουν στη σχολική επιτροπή που είναι αρμόδια να εισηγείται στο Δήμαρχο ή το δημοτικό 
συμβούλιο ζητούν να γίνει ειδική θεματική συνεδρίαση».

Οι αντιδράσεις

Στη συνέχεια ο συνδυασμός της μείζονος αντιπολίτευσης «Ενωτική Κίνηση Προόδου», 
απάντησε στην ανακοίνωση του Δήμου, υποστηρίζοντας:

«[…] Κατηγορεί τους συλλόγους Γονέων για αντιπολιτευτική τακτική, ποιός αυτός που ουδέποτε 
ασχολήθηκε κατά το παρελθόν με αυτούς, ούτε ως απλό μέλος (…). 

Αντί να αναλάβει τις ευθύνες του, γιατί δεν έχει επιδιορθωθεί η μόνωση στα σχολεία προκειμένου 
να φύγουν οι κουβάδες από τις αίθουσες, γιατί δεν έχει προχωρήσει η μελέτη για την κατασκευή 
των νέων σχολικών κτιρίων, γιατί δεν έχει μεριμνήσει για την προσθήκη αίθουσας στο σχολικό 
κτίριο του Γυμνασίου, αφού γνωρίζει ότι με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς τα παιδιά δεν θα 
χωρούν στις ήδη υπάρχουσες, γιατί δεν έχει προβεί στην αντικατάσταση των κουφωμάτων και στα 
δύο σχολικά κτίρια, που βρίσκονται σε άθλια κατάσταση, γιατί δεν έχει επισκευάσει τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις των σχολείων και τέλος γιατί δεν έχει απαντήσει εδώ και ένα χρόνο σε συνεχόμενα 
έγγραφα αιτήματα των συλλόγων, τα έβαλε με όλους και με όλα».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης η «Ενωτική Κίνηση Προόδου», υποστηρίζει: «Κανείς, μέχρι 
σήμερα δήμαρχος σε όλη την Ελλάδα, δεν κατηγόρησε συλλόγους Γονέων στην προσπάθειά τους 
να καλυτερεύσουν τις συνθήκες διαβίωσης και μάθησης των παιδιών τους, είναι ο μοναδικός που 
το κάνει, γιατί απλά δεν ενδιαφέρετε».

Ανακοίνωση για το θέμα εξέδωσε και ο δημοτικός συνδυασμός «Μένουμε Αντίπαρο».
Ο συνδυασμός της ελάσσονος μειοψηφίας μεταξύ άλλων υποστηρίζει: «Την πρώτη φορά, πριν 

δύο χρόνια, που ο συνδυασμός μας έγραψε για «έλλειμμα δημοκρατίας» θεωρηθήκαμε αυστηροί. 
Τώρα που η πολιτική συμπεριφορά του Δήμου έχει επιδεινωθεί, δείχνοντας επιθετικότητα και δι-
άθεση αποκλεισμού όχι μόνο στις παρατάξεις αλλά και στους Συλλόγους, δεν υπάρχει αμφιβολία. 
Μια διαδρομή που ξεκίνησε με ένα πνεύμα συνεργασίας και μετετράπη σε υβρεολογία, φίμωση, 
πολιτικοποίηση των ζωών μας, συκοφάντηση και –πρόσφατα- ψευδολογίες δεν τιμά κανέναν».

Η ανακοίνωση κατέληγε ως εξής: «[…] Η ανακοίνωση του Δήμου, ατυχής έμπνευση κάποιου 
ευφάνταστου κειμενογράφου, ανακάλυψε τους αρχιτέκτονες της καταστροφής στο πρόσωπό μας. 
Η υπερβολή όμως απέχει λίγο από τη χυδαιότητα. Καλό είναι να είμαστε όλοι προσεκτικοί στις 
δημόσιες διατυπώσεις μας στην κρίσιμη περίοδο που έρχεται».

Παρέμβαση όμως για το θέμα έκαναν και οι σύλλογοι γονέων Νηπιαγωγείου - Δημοτι-
κού και Γυμνασίου - Α’ Λυκείου.

Στην ανακοίνωσή τους υποστηρίζουν: «[…] Παρόμοια κείμενα απειλούν να εισάγουν νέα ήθη 
στις σχέσεις Συλλόγων και Δήμου και πολώνουν την τοπική κοινωνία, από την οποία προερχόμα-
στε όλοι, κυρίως δε οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου-Δημοτικού και Γυ-
μνασίου, κατά την πολυετή διάρκειά τους. Η απαίτηση να συζητηθούν τα πολλαπλά προβλήματα 
των σχολείων σε ένα θεματικό δημοτικό συμβούλιο –ώστε να υπάρξουν θεσμικές αποφάσεις και 
να τηρηθούν πρακτικά- δεν ήταν έμπνευση κάποιας παράταξης, όπως καταλογίζει το κείμενο του 
Δημάρχου, αλλά απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Γυμνα-
σίου, μετά από κάποια δυσάρεστα συμβάντα που παρατηρήθηκαν εκεί. (…) Αντί όμως για θεματικό 
συμβούλιο (για το οποίο δεσμεύτηκε ο Δήμαρχος για την Παρασκευή 1 Μαρτίου, το ανέβαλλε 
όμως για την Τρίτη 5 Μαρτίου, και μία μέρα πριν την διεξαγωγή του το μετέτρεψε σε «ενημέρω-
ση») διεξήχθη μία ενημέρωση-συζήτηση, χωρίς πρακτικά, χωρίς συμφωνημένη ατζέντα θεμάτων 
και αντίθετα με τις υποσχέσεις λίγες μέρες πριν (…).

Αναμένουμε την αλλαγή τακτικής και συμπεριφοράς από τον ίδιο το Δήμαρχο προς τους δύο 
Συλλόγους και τα δίκαια αιτήματα τους, για το καλό των παιδιών του νησιού μας. Η πόλωση που 
προσπαθεί να δημιουργήσει η ανακοίνωση του Δήμου δεν ωφελεί κανέναν».

«Σωθήκαμε από θαύμα»
Η εκπαιδευτικός κ. 

Μαρία Τρούλλου, σε 
συνέντευξή της στην 
εφημερίδα «Έθνος», 
στις 22/3 κατήγγειλε 
ότι στα επεισόδια στις 
28/2 (κατά την ημέρα 
δηλαδή, που η Χρυσή 
Αυγή έκοβε την πίτα 
της στην Παροικιά), 
δέχτηκε επίθεση από 
προβεβλημένο στέλε-
χος της Χρυσής Αυγής, μπροστά σε διμοιρία των ΜΑΤ, που έμεινε περι-
έργως αμέτοχη, όπως υποστηρίζει

Η κ. Μαρία Τρούλλου, δήλωσε για όσα συνέβησαν: «Έσπρωξε βίαια το 
κεφάλι μου στο τοιχίο. Δέχτηκα και δεύτερο χτύπημα στο κρανίο από λοστό 
ή γκλομπ. Ένιωσα το αίμα να κυλάει».

Ακόμα, στο δημοσίευμα της εφημερίδας «Έθνος», γράφτηκε:
«Ύστερα από τον ξυλοδαρμό μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μαζί με τον 

Σάββα Μαυρίδη, τον σύντροφό της, όπου χρειάστηκαν αμφότεροι ράμματα. 
Η εκπαιδευτικός, παρόλο που επέλεξε τη δημοσιοποίηση της επίθεσης που 
δέχτηκε από σημαίνον στέλεχος της Χρυσής Αυγής, αποφάσισε να μην προ-
χωρήσει σε μήνυση κατά του συγκεκριμένου ατόμου. Ένας από τους λό-
γους είναι (όπως μας λέει) ότι μετά την πρόσφατη δίκη του Ηλία Κασιδιάρη, 
στην οποία αθωώθηκε σε μια αίθουσα γεμάτη από οπαδούς του κόμματος, 
θεωρεί ότι ενδεχομένως και η δική της υπόθεση να έχει την ίδια τύχη.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι φοβάται, καθότι ο άνθρωπος που την ξυλο-
κόπησε με μανία το έπραξε μπροστά στα μάτια των αστυνομικών, οι οποίοι 
δεν την προστάτεψαν από την επίθεση, ούτε προχώρησαν στη σύλληψη του 
δράστη, οπότε θεωρεί πως έχει ασυλία. Επίσης. πιστεύει πως θα υπάρξουν 
αρκετοί πρόθυμοι... μάρτυρες να δώσουν άλλοθι στον δράστη για τη στιγμή 
της επίθεσης».

Για τα επεισόδια στις 28/2 γράφτηκε ακόμα: «Λίγο πριν από το τέλος 
της πορείας, δυνάμεις των ΜΑΤ «στρίμωξαν» τους διαδηλωτές, όπως κα-
ταγγέλλει η εκπαιδευτικός, σε ένα σκοτεινό σοκάκι της Παροικιάς, κοντά 
στην ταβέρνα όπου γινόταν η εκδήλωση της Χ.Α. Στη συνέχεια έκαναν ρίψη 
χημικών και έφοδο προς το συγκεντρωμένο πλήθος. Στην πλάτη των ΜΑΤ 
υπήρχαν άτομα με πολιτικά, που αναγνωρίστηκαν από τους παρευρισκομέ-
νους ως οπαδοί της Χ.Α. και, όπως καταγγέλλεται, πετούσαν πέτρες εναντί-
ον των διαδηλωτών. Η δασκάλα βρήκε καταφύγιο σε ένα μπαλκόνι μαζί με 
τον σύντροφό της Σάββα Μαυρίδη, αλλά δεν κατάφερε να ξεφύγει από τα 
χέρια ενός γεροδεμένου ατόμου. «Μέσα από τα ΜΑΤ που έτρεχαν και χτυ-
πούσαν τον κόσμο πετάχτηκε ένας τεράστιος τύπος σε έξαλλη κατάσταση. 
Ερχόταν απευθείας καταπάνω μου. Στεκόμουν εκεί, πάνω στο μπαλκόνι, 
και εκείνος, πολύ ψηλός, με άρπαξε από το πέτο, με χτυπούσε και πάλευα, 
προσπαθούσα να αντισταθώ. Προσπαθούσε να μας τραβήξει κάτω από το 
μπαλκόνι. Στο ύψος του δρόμου θα μας είχε τσακίσει. Ένας από τους λόγους 
που δεν είχαμε κακό τέλος ήταν το ότι βρισκόμασταν λίγο πιο ψηλά από 
εκείνον και όχι στα πόδια του», λέει η Μ. Τρούλλου για τη νύχτα που έζησε».

Επίσης, η κ. Τρούλλου, δήλωσε στο «Έθνος» και τα εξής: «Η επίθεση 
που δέχτηκα ήταν τόσο ωμή και βίαιη. Αποτρόπαιη, χωρίς καμία δικαιολο-
γία. Σαν να με διάλεξε μέσα στο πλήθος. Τι πιο απειλητικό από μια γυναίκα 
αντιφασίστρια; Με άρπαξε από τα μαλλιά και χτύπησε με μανία το κεφάλι 
μου στο τοιχίο. Έπεσα χτυπημένη στο μέτωπο και έμεινα κάτω ζαλισμένη. 
Ένιωσα το χέρι του συντρόφου μου στο μπράτσο. Προσπαθούσε να με ση-
κώσει. Τότε δέχτηκα το δεύτερο χτύπημα. Από την ίδια με τον δράστη κα-
τεύθυνση, που με πέτυχε στην κορυφή του κρανίου».

Τέλος, σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση βεβαιώνεται ότι τις βραδι-
νές ώρες της 28/2 προσήλθε στο νοσοκομείο ο κ. Σ. Μαυρίδης και έφερε 
θλαστικό τραύμα μετωπιαίας χώρας και αριστεράς ινιακής χώρας, όπου 
έγιναν καθαρισμός των τραυμάτων και απαιτήθηκαν 17 ράμματα. Αντί-
στοιχα και η κ. Μ. Τρούλλου, η οποία παρουσίαζε έντονες κεφαλαλγίες, 
άλγος στον αυχένα και άλγος κυρίως οφθαλμού, ενώ χρειάστηκε τέσσε-
ρα ράμματα στο κεφάλι.
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Μόσχα – Αράχωβα, 
η Πάρος!

Αρκετά καλή ήταν η 
συμμετοχή του Δήμου 
Πάρου στην έκθεση του-
ρισμού «ΜΙΤΤ», στη Μό-
σχα. Το νησί μας εκπρο-
σώπησε η πρόεδρος της 
Επιτροπής Τουριστικής 
Προβολής και Ανάπτυ-
ξης, κ. Μαρία Χανιώτη.

Από το περίπτερο της 
Πάρου, πέρασαν ο Γεν. 
Γραμματέας του Υπουρ-
γείου Τουρισμού, κ. Αναστάσιος Λιάσκος, καθώς και ο Γεν. 
Γραμματέας του ΕΟΤ, κ. Πάνος Λειβαδάς, οι οποίοι παραβρέ-
θηκαν στα εγκαίνια της έκθεσης, καθώς και πολλοί τουριστικοί 
πράκτορες που προμηθεύτηκαν το έντυπο υλικό του Δήμου 
Πάρου και του Ιερού προσκυνήματος Εκατονταπυλιανής, στη 
Ρώσικη γλώσσα.

Τα σχόλια για το press kit του Δήμου, μέσα στο οποίο μπαί-
νει όλο το προωθητικό υλικό καθώς και τα δωράκια (φακελάκι 
με σπόρους βασιλικού και οδηγίες φύτευσης, συσκευασίες με 
βότανα από την Παριανή Γη), ήταν πολύ θετικά, καθώς ήταν 
ολοκληρωμένη παρουσίαση του νησιού (μοναδικό νησί στις 
Κυκλάδες που διαθέτει όλο το υλικό του στη Ρώσικη γλώσσα). 
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους του Δήμου Πάρου, έγιναν 
αρκετές επαφές με επαγγελματίες του τουρισμού, τα στοιχεία 
των οποίων θα είναι στην διάθεση των επαγγελματιών τις επό-
μενες ημέρες. Επίσης, η κ. Χανιώτη, ευχαρίστησε το Ιερό Προ-
σκύνημα Εκατονταπυλιανής, για την προμήθεια εικόνων της 
Παναγίας Εκατονταπυλιανής, που προσφέρθηκαν ως επίσημο 
δώρο του Δήμου στην έκθεση.

Ακόμα, με τίτλο «η Πάρος πάει Αράχοβα» έγινε η παρουσίαση 
του νησιού μας από 23 έως 25 Μαρτίου, στο Λιβάδι Αράχοβας.

Συγκεκριμένα, στον πολυχώρο «Εμπορικό Alt 1200», δι-
ανεμήθηκε πληροφοριακό υλικό και προσφέρθηκαν τοπικά 
εδέσματα της Πάρου με στόχο την προβολή ως καλοκαιρινού 
προορισμού στους επισκέπτες του δημοφιλούς χειμερινού θέ-
ρετρου.

Με τον πρωτότυπο αυτό τρόπο ο Δήμος Πάρου, προσπάθησε 
να  διεισδύσει στους ταξιδιώτες της Αράχοβας, αξιοποιώντας 
ένα από τα πλέον καθιερωμένα στέκια της περιοχής που βρί-
σκεται σε προνομιακή απόσταση από το χιονοδρομικό κέντρο. 

Ερωτήματα
 Πριν από μήνες έβαλαν τα pillars και τελείωσε το έργο στο 

τμήμα που αράζουν τα κότερα. 
Έκτοτε είναι πάρκινγκ του εργολάβου χωρίς να γίνετε καμία 

εργασία. Στη «σιδερένια» εδώ και ένα μήνα έχουν καλουπώσει 
χωρίς και εκεί να γίνετε τίποτα. Υπάρχει κανένας αρμόδιος να 
μας πει τη γίνετε; Το Πάσχα έφτασε. Δεν υπάρχει φως μας έκο-
ψαν και το νερό. 

Τα νερά του ποταμού μετά από μια επιτυχημένη επέμβαση 
που έκαναν από τον δήμο τώρα τρέχουν μέσα στο λιμανάκι. 
Όταν βρέχει δεν μπορείς να πλησιάσεις με τα πόδια. Έρχονται 
χώματα, σκουπίδια και όλα τα καλά… Μπροστά από το Ταχυ-
δρομείο υπάρχει μια μεγάλη ρωγμή που κάθε χρόνο μεγαλώ-
νει. Πρέπει πρώτα να πέσει ο μόλος και μετά να τρέχουμε ή 
πρέπει να το δούμε τώρα;  

Κάθε φορά που έχει γαρμπή κάποια σημεία της Παροικιάς, 
αλλά και της Πάρου, γίνονται επικίνδυνα για τους πεζούς, τα 
μοτοποδήλατα και για τα αυτοκίνητα, όταν  πολλές φορές δεν 
ξέρεις τι υπάρχει κάτω από το νερό. Μήπως θα πρέπει να το 
δουν οι αρμόδιοι -αν υπάρχουν- για να μην τρέχουμε κατό-
πιν; Μήπως υπάρχει κανένας αρμόδιος να βάλει ένα σήμα στα 
κάγκελα των λεωφορείων με ανακλαστικό για να φαίνεται και 
να μην πέφτουν επάνω; Μήπως υπάρχει κανείς αρμόδιος όταν 
κλείνουν τα καταστήματα το χειμώνα για να τους υποχρεώ-
νει να μαζεύουν τις γλάστρες, τα κάγκελα, τις βάσεις από τις 
ομπρέλες που δεν φαίνονται μέσα στο σκοτάδι. Και μια παρά-
κληση στους οδηγούς. Υπάρχουν και πεζοί σ’ αυτήν την πόλη. 
Να προσέχουν όταν παρκάρουν. 

Ευχαριστώ για την φιλοξενία
ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΤΣΟΥΡΗΣ

Από λαϊκός 
αποταμιευτής 
έγινες 
επενδυτής.
Τι δεν 
καταλαβαίνεις;

Οι αποταμιεύσεις 
και οι καταθέσεις 
λοιπόν, για όσους 
έχουν ακόμα, δεν 
είναι πια ένα σίγου-
ρο και ήσυχο λιμά-
νι. Έπιασε κι εκεί 
φουρτούνα.

Τώρα, μπορεί και 
πρέπει να «συνει-
σφέρουν» και αυτές στη σωτηρία των τρα-
πεζών, στη σταθερότητα του συστήματος. 
Το είπε ο πρόεδρος του eurogroup, κι ας το 
πήρε πίσω μετά. Το έδαφος προετοιμάστηκε. 
Τις «αντιδράσεις» τις μέτρησε το σύστημα. 
Έτσι δουλεύει, με σχέδιο και υπομονή, μέχρι 
που νάρθει η κατάλληλη στιγμή. 

Οι αποταμιεύσεις, λοιπόν, είναι κι αυτές 
επενδύσεις. Και μάλιστα επενδύσεις ρίσκου! 
Η σταθερότητα και η σιγουριά του καπιταλι-
σμού στα κύματα. Τα δόντια του ματώνουν 
καθημερινά από ανθρώπινα θύματα. Και 
όμως κάποιοι επιμένουν να μιλάνε ότι μπο-
ρεί να υπάρξει μια πιο «δίκαιη» ζούγκλα. 
Αυτό συμβαίνει όταν χάνεις τα ταξικά γυαλιά 
σου. Ζαλίζεσαι. 

Ποιος μπορεί να δεχτεί τέτοια πράγματα; 
Όλο και λιγότεροι. Πιστεύει κανείς ότι θα 
σταματήσουν εκεί; Ότι θα σταματήσουν κά-
που; Ότι δε θα χτυπήσουν για να πάρουν ότι 
νόμιζες ως τώρα δικό σου; Το μισθό, τη δου-
λειά, τα δικαιώματα, το μέλλον, το σπίτι σου 
το ίδιο.

Πως «θα διασφαλιστεί η αναγκαία σταθε-
ρότητα» λοιπόν; Με κάποιο σιδερένιο χέρι 
ίσως;

Τι μένει όταν για όλα, για τη σφαγή, τα 
χαράτσια, την καταστολή, την ανεργία, τη 
φτώχεια, τα μαγκάλια, την αβεβαιότητα, την 
κατάργηση της «Δημοκρατίας» τους, για όλα 
δηλαδή, υπάρχει πάντα μια καλή δικαιολογία; 
Μα τι άλλο; Αυτός που θα τα επιβάλει. Όποιο 
χρώμα κουστούμι και αν φορέσει. Με την 
άδειά σου, ή τουλάχιστον με τη σιωπή σου.

Τέρμα πια στις αυταπάτες. Ή με τους λί-
γους και ισχυρούς ή με τους πολλούς και 
χιλιοβασανισμένους. Και πιο σωστά και φω-
ναχτά.

Τέρμα πια στις αυταπάτες. Ή με το κε-
φάλαιο ή με τους εργάτες.   
    

ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ

Η δεξιά που είναι;
Την περασμένη εβδομάδα με αφορμή την επέτειο 

της εθνικής παλιγγενεσίας εκδόθηκαν διάφορες ανα-
κοινώσεις από πολιτικούς χώρους του νησιού μας 
για το ιστορικό γεγονός.

Οι ανακοινώσεις που εκδό-
θηκαν και ανέγνωσα ήταν κα-
λογραμμένες, και θεωρώ ότι η 
εποχή του μνημονίου που περ-
νάμε έχει δώσει μία νότα καλυ-
τέρευσης, αλλά και περισσότε-
ρης σοβαρότητας σε ό,τι αφορά 
τις δημόσιες τοποθετήσεις.

Οι ανακοινώσεις που εκδόθηκαν για την 25η Μαρ-
τίου, είχαν φυσικά την οπτική γωνία του κάθε πολιτι-
κού χώρου που της εξέδωσε. Απ’ αυτές τις ανακοι-
νώσεις που δημοσιοποιήθηκαν μου έκανε μεγάλη 
εντύπωση ότι έλειπαν παρόμοιου χαρακτήρα δελτία 
τύπου από το μεγάλο κομμάτι της δεξιάς στην Πάρο, 
που εκφράζεται έτσι και αλλιώς από τον πολιτικό 
σχηματισμό της ΝΔ. Άλλωστε, άλλη οργανωμένη κί-
νηση της δεξιάς, πλην της τοπικής ΝΔ, δεν υπάρχει 
στο νησί. Εννοείται λοιπόν, ότι η τοπική ΝΔ θα έπρεπε 
να απαντήσει επικοινωνιακά σε όλες αυτές τις ανα-
κοινώσεις εκδίδοντας ένα ανάλογο δελτίο τύπου για 
την εθνική παλιγγενεσία του 1821. Κάτι τέτοιο δεν 
υπήρξε. Μου κάνει μάλιστα ιδιαίτερη εντύπωση όταν 
η εθνική επέτειος της 25ης Μαρτίου, είναι για τη δε-
ξιά ένα ουσιαστικά δικό της «γήπεδο», για να παίξει 
μπάλα (με κανέναν τρόπο μη νομιστεί ότι η επανά-
σταση του 1821 «ανήκει» μόνο στους δεξιούς…). 
Παρά ταύτα, η κρίση που περνάει ο ιδεολογικός χώ-
ρος της δεξιάς στη χώρα μας –και όχι μόνο- φαίνεται 
ότι «χτύπησε» και την τοπική ΝΔ. Σημειώνω ακόμα, 
ότι ούτε σε Κυκλαδικό επίπεδο είδα κάτι ανάλογο. Τα 
μόνα πράγματα που είδα από γνωστούς φίλους της 
δεξιάς στην Πάρο, ήταν αναρτήσεις με χαζοχαρού-
μενα σχόλια σε σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, αλλά 
τίποτα σχετικό με την 25η Μαρτίου. Προφανώς, είναι 
και αυτό ένα χαρακτηριστικό δείγμα της κρίσης της 
δεξιάς, όταν δεν μπορούν να «σπικάρουν» και να βά-
λουν σε μία σειρά δύο προτάσεις.

Ο λόγος που εκφέρει δημόσια η σημερινή δεξιά στο 
νησί μας έχω την εντύπωση πως δεν μπορεί να συ-
γκινήσει ή να προβληματίσει κανένα πολίτη. Αφήνω 
δε στην άκρη πως κάθε ανακοίνωση της τοπικής ΝΔ 
-που τους τελευταίους μήνες είδε το φως της δημο-
σιότητας- προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αφού τα 
θέματα με τα οποία ασχολήθηκαν δεν μπόρεσαν να 
τα στηρίξουν στη συνέχεια. Δεν γνωρίζω ποια άτομα 
αποτελούν σήμερα την τοπική ΝΔ, πλην του προέ-
δρου της κ. Κ. Ροδίτη. Γνωρίζω όμως, πως εκπρο-
σωπούν επίσημα ένα μεγάλο κομμάτι της δεξιάς. Και 
η δεξιά και τα ιδεώδη που απορρέουν από αυτήν, 
δεν είναι η μεταφορά ειδήσεων από πολιτευτές και 
εκπροσώπους του κόμματος σε κεντρικό επίπεδο. 
Και το γράφω αυτό, διότι τους τελευταίους μήνες η 
τοπική ΝΔ «βομβαρδίζει» σε δημόσιες συζητήσεις με 
πληροφορίες για τον τομέα υγείας. Αυτό είναι λάθος. 
Η τοπική ΝΔ αν θέλει να παίξει κάποιο ρόλο πρέπει 
να βγει με καταγγελίες για τους χειρισμούς των κα-
ρεκλοκενταύρων της Αθήνας. Εκεί, θα «κερδίσει» η 
τοπική της ΝΔ, εκεί, θα προβληματίσει τους συμπο-
λίτες μας. Όλα τα υπόλοιπα «μου είπαν», «τους είπα» 
κλπ είναι να είχαμε να λέγαμε. 

Αν η δεξιά που αποτελεί ή θέλει να αποτελεί το θε-
ματοφύλακα των παραδόσεων αυτής της χώρας και 
της ιστορίας της, δεν μπορεί να αρθρώσει δυο κου-
βέντες με σοβαρότητα, τότε δεν έχει άλλη επιλογή 
από το να περιμένει το τέλος της…

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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Ηχηρό χαστούκι δέχθηκαν όλοι όσοι φέρουν προσχώματα για τη δημιουργία του 
νέου αεροδρομίου Πάρου, στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου την περα-
σμένη Πέμπτη 21 Μαρτίου, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δήμου Πάρου.

Συγκεκριμένα, πριν την έναρξη της συνεδρίασης η επικεφαλής της αντιπολίτευσης 
κ. Γρ. Πρωτολάτη, ζήτησε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης η πορεία του έρ-
γου του νέου αεροδρομίου, ενώ ο επικεφαλής της Λαϊκής Συσπείρωσης Πάρου, κ. 
Κώστας Ροκονίδας, ζητούσε με επιστολή του τη συζήτηση του θέματος εξ αφορμής 
δημοσιευμάτων που υπήρχαν.

Η επικεφαλής της «Πάρος – ΑΞΙΑ», κ. Γρ. Πρωτολάτη, υποστήριξε πως μόνο με την 
ομόφωνη στάση του δημοτικού συμβουλίου θα πάρουν όλοι το μήνυμα ότι η Πάρος 
είναι ομόφωνα υπέρ της δημιουργίας αυτού του έργου πνοής για το νησί μας, ενώ 
όπως είπε: «για να ξέρουν αυτοί οι λίγοι που είναι ενάντια σ’ αυτό το έργο ότι 
θα βρουν απέναντί τους όλο το νησί».

Στη συνέχεια ο δήμαρχος κ. Χρ. Βλαχογιάννης, εξήγησε ότι εργοδότης του νέου αε-
ροδρομίου είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και η «Πρίσμα Δομή ΑΤΕ» είναι ο 
ανάδοχος. Αυτό, ο κ. Βλαχογιάννης το είπε διότι είναι πιθανό ορισμένοι να πιστεύουν 
ότι η πορεία του έργου βρίσκεται στα χέρια της δημοτικής αρχής. Ο κ. Βλαχογιάννης, 
στη συνέχεια υποστήριξε πως τον είχε επισκεφθεί ένα Ιταλός κάτοικος της Πάρου και 
τον είχε ρωτήσει σχετικά με την ανανέωση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και 
για τον αγωγό όμβριων υδάτων που χύνεται στη θάλασσα. Ο κ. Βλαχογιάννης, του 
είχε απαντήσει πως δεν γνωρίζει τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου με τόση ακρίβεια 
και του συνέστησε -αν έχει απορίες- να απευθυνθεί στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στη συνέχεια της ενημέρωσής του ο δήμαρχος του νησιού είπε πως στις 15 Μαρ-
τίου υπήρξε μία καταγγελία συμπολιτών μας που διαμένουν πέριξ του νέου αερο-
δρομίου που κατασκευάζεται, διότι οι λόφοι χωμάτων που δημιουργούνται από τις 
χωματουργικές εργασίας δημιουργούν προβλήματα στις οικίες τους όταν φυσάει. Ο 

κ. Βλαχογιάννης, εξήγησε ότι το αίτημα των συμπολιτών μας είναι δίκαιο και θα πρέ-
πει να γίνονται συμπληρωματικές εργασίες, όπως το βρέξιμο των χωμάτων.

Τέλος, ο κ. Βλαχογιάννης ενημέρωσε για τη σύσκεψη που είχε πραγματοποιηθεί 
την ίδια μέρα (19/3) στην Πάρο, με εμπλεκόμενους φορείς του έργου και είπε: «Το 
έργο δε σταματάει με τίποτα! Ας το έχουν καλά στο νου τους όσοι υποστήριζαν ότι δε θα 
γίνει. Όσοι έλεγαν ότι το νέο αεροδρόμιο είναι μία κοροϊδία και δε θα γίνει ας 
μην ανησυχούν. Το έργο συνεχίζεται κανονικά».

Οι τοποθετήσεις
Η κ. Γρ. Πρωτολάτη μετά την ενημέρωση του κ. Βλαχογιάννη, ρώτησε τον δήμαρ-

χο γιατί αντί να στείλει τον Ιταλό κάτοικο στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν τον «έπιασε» 
προκειμένου να τον σταματήσει.

Ο κ. Βλαχογιάννης, της απάντησε: «Δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν πολίτη να 
μην διεκδικήσει τα δικαιώματά του. Είμαστε καθημερινά σε επαφή με τις υπηρεσίες και 
ενημερωνόμαστε για οτιδήποτε συμβαίνει».

Ακόμα, η κ. Πρωτολάτη, ζήτησε τη δημιουργία επιτροπής που θα παρακολουθεί την 
πορεία του έργου και κατέληξε πως δεν πρέπει να «διαφημίζονται» τα αρνητικά της 
εξέλιξης για το νέο αεροδρόμιο. Η τελευταία τοποθέτηση Πρωτολάτη ήταν μία σαφή 
αιχμή κατά όλων όσοι ψάχνουν σε καθημερινή βάση να κάνουν «σημαία» οτιδήποτε 
πιστεύουν ότι μπορεί να σταματήσει την κατασκευή του νέου αεροδρομίου.

Ο δημοτικός σύμβουλος, κ. Γ. Μπαφίτης, υποστήριξε και αυτός πως πρέπει να 
δημιουργηθεί μία ομάδα παρακολούθησης των εργασιών και συμπλήρωσε πως το 
έργο είναι ολόκληρης της Πάρου.

Ο δημοτικός σύμβουλος της ΚΕΠ Πάρου, κ. Σ. Καστρουνής, συμφώνησε με την 
πρόταση Μπαφίτη και είπε πως το έργο του νέου αεροδρομίου είναι μία από τις βασι-
κές υποδομές που πρέπει να έχει το νησί μας.

Όλοι ΜΑΖΙ 
για το νέο αεροδρόμιο
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Ο δημοτικός σύμβουλος της «Πά-
ρος-ΑΞΙΑ», κ. Αγ. Πατέλης, ζήτησε 
να υπάρχει συνεχή και υπεύθυνη 
ενημέρωση από τη δημοτική αρχή.

Ακόμα, για το έργο του νέου αερο-
δρομίου μίλησαν και άλλοι δημοτι-
κοί σύμβουλοι που εξέφρασαν όλοι 
τους την ομόφωνη θέλησή τους για 
τη δημιουργία του.

Τελικά, η πρόταση της αντιπολίτευ-
σης για την επιτροπή παρακολού-
θησης της εξέλιξης των έργων του 
νέου αεροδρομίου δεν έγινε δεκτή, 
καθώς δεν υπάρχει τέτοια δυνατό-
τητα, από τη στιγμή που η επιτροπή 
θα πρέπει να παρακολουθεί ειδικευ-
μένους επιστήμονες περί της κατα-
σκευής αεροδρομίων κλπ. 

Ο αγωγός όμβριων υδάτων 

Για τον αγωγό όμβριων υδάτων 
που θα καταλήγει στη θάλασσα, οι 
αρχικές αιτιάσεις κατοίκων της περι-
οχής ήταν για το αν εκτός των υδά-
των που θα χύνονται σ’ αυτόν θα συ-
μπεριλαμβάνονται και καύσιμα των 
αεροσκαφών κλπ και άρα θα υπάρχει μόλυνση του περιβάλλοντος. Κάτι τέτοιο δεν 
ισχύει, αφού και μόνο ο τίτλος του έργου «αγωγός όμβριων υδάτων» το αποδεικνύει. 
Ο αγωγός θα μεταφέρει το βρόχινο νερό που θα συσσωρεύεται στο νέο αεροδρόμιο, 
στη θάλασσα.

Αυτός ο αγωγός σύμφωνα με όλους όσοι γνωρίζουν καλύτερα το έργο «βγαίνει» 
σε λάθος σημείο και είναι ορατός. Έτσι, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΠ, κ. Στ. Φραγκούλης, 
ανέλυσε τις σκέψεις του για το έργο και πρότεινε να προταθούν κάποιες βελτιώσεις 
για την κατασκευή του.

Ο δημοτικός σύμβουλος της «Πάρος-ΑΞΙΑ» κ. Ευρ. Ακάλεστος, ήταν εκ δια-
μέτρου αντίθετος στις απόψεις του κ. Σ. Φραγκούλη, διότι όπως υποστήριξε «μην 
πάμε σ’ άλλη πρόταση και νέες μελέτες, γιατί τότε μπορεί να «κολλήσουμε» μόνοι μας το 
έργο». Ο κ. Ακάλεστος πρότεινε (και έγινε δεκτό) πως ό,τι γίνει, να γίνει στη συνέχεια 
και όχι τώρα που το έργο έχει ξεκινήσει.

Η «Ενότητα»

Ο συνδυασμός της πλειοψηφίας «Ενιαία Κίνηση Πολιτών 
Ενότητα για το Μέλλον», δημοσιοποίησε με τίτλο «Ο «Mr 
Λακκούβας» και η προσπάθεια ματαίωσης του έργου» το πα-
ρακάτω δελτίο τύπο:

«Ο «Mr Λακκούβας» - εμπνευστής, καθοδηγητής, υπο-
κινητής και διαφημιστής της προσπάθειας ματαίωσης του με-
γαλύτερου έργου υποδομής στην ιστορία της Πάρου, του «ΝΕΟΥ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΠΑΡΟΥ» - μετατράπηκε από μέγα κατήγορο σε 
δήθεν υπέρμαχο του έργου.

ΟΙ ΜΑΣΚΕΣ ΕΠΕΣΑΝ
Ο «Mr Λακκούβας», διαφημίζοντας κάθε δυνατό τρόπο μα-

ταίωσης του έργου, διατυμπανίζει ότι η κατασκευή του «Νέου 
Αεροδρομίου Πάρου» βρίσκεται δήθεν στον αέρα. Ο «Mr Λακ-
κούβας» έχει εξαπολύσει μία άνευ προηγουμένου παρασκηνι-
ακή επίθεση με σκοπό την ματαίωση του έργου. Τα αίτια της συ-
γκεκριμένης απαίσιας επίθεσης του «Mr Λακκούβα» εναντίων 
της κατασκευής του «Νέου Αεροδρομίου Πάρου» (δηλαδή ενα-
ντίων της ανάπτυξης της Πάρου και της Παριανής Οικονομίας), 
είναι πολύ απλά: Ο «Mr Λακκούβας», θέλει να δικαιολογηθεί 
στο Παριανό λαό για τα κατασκευασμένα ψέματα  και την αρρω-
στημένη διαστρέβλωση της αλήθειας, που δημοσίως υποστη-
ρίζει.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΓΡΑΨΕ
Μετά κι από το τελευταίο παραλήρημα του «Mr Λακκούβα», 

η ιστορία έγραψε ότι ο «Mr Λακκούβας» βρίσκεται πίσω από 
την προσπάθεια ματαίωσης του έργου. Για ποιο όμως έργο μι-
λάμε; 

- Το έργο που θα δώσει μία άνευ προηγουμένου τόνωση 
ρευστότητας στη Παριανή οικονομία! 

- Το έργο που ήδη απασχολεί και θα απασχολήσει ακόμη 
περισσότερους Παριανούς εργαζομένους! 

- Το έργο που θα αποτελέσει έναν ασυγκράτητο πόλο 
ανάπτυξης για την Πάρο και την Οικονομία της, δηλαδή, 

το «ΝΕΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΡΟΥ».

ΠΑΡΙΑΝΟΙ και ΠΑΡΙΑΝΕΣ,
Απομονώστε όσους επιθυμούν την 

ματαίωση του μεγαλύτερου έργου 
υποδομής στην ιστορία της Πάρου. Η 
μικροψυχία τους και η μικροπολιτική 
δεν θα κερδίσουν! 

ΤΙΜΩΡΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ! 
ΠΕΡΙΘΩΡΕΙΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟΥΣ!
Α-ΠΟ-ΜΟ-ΝΩ-ΣΤΕ ΤΟΥΣ!
Η κατασκευή του «Νέου Αεροδρο-

μίου Πάρου» ΔΕΝ κινδυνεύει. Το 
έργο είναι απολύτως κατοχυρωμένο 
με όλες τις προβλεπόμενες από το 
νόμο διαδικασίες. Οι εργασίες κατα-
σκευής συνεχίζονται και θα συνεχι-
στούν με αμείωτο ρυθμό!

ΥΓ (των παραποιητών): Τι σημαίνει 
«Mr Λακκούβας»;

Κάποιος που χαρακτηρίζει «λακ-
κούβα» και μάλιστα δευτερευούσης 
σημασίας, τα παρακάτω:

1. Κατασκευή νέου διαδρόμου 
αποπροσγειώσεων μήκους 1.400μ 
και πλάτους 45μ., 

2.  Κατασκευή δύο συνδετήριων 
τροχοδρόμων, 

3. Δάπεδο Στάθμευσης 200 x 130μ, 
4. Κατασκευή περιμετρικής και υπηρεσιακής οδού 4.130μ και 790μ αντίστοιχα, 
5. Τεχνικά έργα αποστράγγισης,  
6. Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες εγκατάστασης φωτοσήμανσης.  
7. Χωματουργικές εργασίες (Ενημερωτικά, εδώ συμπεριλαμβάνονται και τα χωμα-

τουργικά των κτιριακών εγκαταστάσεων)».

Ο Δήμος Αντιπάρου

Για το ίδιο θέμα δημοσιοποίησε ανακοίνωση και Ο Δήμος Αντιπάρου. 
Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Αντιπάρου με ανησυχία και αγανάκτηση παρακολουθεί την προσπάθεια με-

μονωμένων ατόμων,  που εξυπηρετούν αδιευκρίνιστα συμφέροντα, να προσπαθούν με 
διάφορες προφάσεις και ταχυδακτυλουργικές μεθόδους  να σταματήσουν το μεγάλο 
έργο του νέου αεροδρομίου.

Το έργο αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά έργα  
που έγιναν ποτέ για τα νησιά μας.  Από το έργο αυτό  προσδο-
κούμε την ανάκαμψη της οικονομίας μας διαμέσο της τουριστι-
κής αναβάθμισης και της επισημότητας τόσο της Πάρου όσο και 
της Αντιπάρου.  

Το νέο αεροδρόμιο, όταν ολοκληρωθεί η κατασκευή του, θα 
άνοιξη διάπλατα μια νέα πύλη εισόδου για χιλιάδες νέους επι-
σκέπτες αλλά θα αποτελέσει ταυτόχρονα και τον κομβικό τόπο 
μετεπιβίβασης επισκεπτών για τα γειτονικά μας νησιά των Κυ-
κλάδων λόγω γεωγραφικής θέσης..

Για τους λόγους αυτούς και μόνο, δεν πρέπει να επιτρέψουμε 
σε κανένα να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα στη εξέλιξη των 
εργασιών του νέου αεροδρομίου.

Δυστυχώς καθοδηγητής σ αυτή την καταστροφική προσπά-
θεια φυσικά είναι ο γνωστός, όπως αναφέρεται,  σ’ όλους εκδό-
της της «λακκούβα».

Αυτόν που τον βρίσκουμε πίσω από κάθε κακό και για τα δυο 
νησιά μας.  Αυτόν που στέφεται με εμπάθεια και εμμονή κατά 
προσώπων καλυπτόμενος από τη δημοσιογραφική του ιδιότη-
τα.  Ας γίνει κατανοητό, ότι ουδείς πλέον, από αυτούς τους ολί-
γους,  είναι στο απυρόβλητο.  Όλοι λογοδοτούμε για τα έργα και 
τις πράξεις μας.  Ιδίως όταν αυτές στέφονται σε βάρος των κα-
τοίκων των νησιών μας και κυρίως κατά της ποιότητας ζωής των 
οικογενειών μας.

Καλούμε όλους τους συμπατριώτες μας να καταδικάσουν και 
να απομονώσουν κάθε καταστροφική προσπάθεια από όπου 
αυτή και αν προέρχεται. Η ολοκλήρωση του έργου του νέου αε-
ροδρόμιου πρέπει να είναι κοινός στόχος όλων μας έτσι ώστε το 
συντομότερο να αποτελέσει τη νέα πραγματικότητα για τα νησιά 
μας.

Παρήγορο και ενθαρρυντικό είναι ότι το σύνολο της κοινωνίας 
μας έχει καταδικάσει -ο καθένας με τον τόπο του- τέτοιες τακτι-
κές και μεθοδεύσεις».
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Η Σημαία 
του Έθνους

Τα τελευταία χρόνια διαμένω 
ένεκα οικογενειακών και βιο-
ποριστικών υποχρεώσεων σε 
εκμισθωμένη κατοικία, η οποία 
έχει πρόσοψη σε δημόσιο κτί-
ριο. Αυτό που με έχει εξοργίσει 
λοιπόν τα χρόνια αυτά, εκ βα-
θέων ψυχής, παράλληλα με τα 
όσα βιώνει ο καθένας μας στην 
προσωπική απελπιστική καθημερινότητα του, είναι 
οι δύο σημαίες (Ελληνική και Ε.Ε.) που «κοσμούν» 
την είσοδο του δημοσίου κτιρίου. Είναι παραμελη-
μένες-ξεσκισμένες, στις διαθέσεις του κάθε λογής 
ανέμου και όχι στο εθνικό συναίσθημα των ενοί-
κων-λειτουργών του δημοσίου κτιρίου.

Επισημαίνω, ότι μια εκ των δυο σημαιών (Ελλη-
νική) είναι σύμβολο ιστορίας αιώνων, ποτισμένη με 
πόνο, αίμα και ψυχή ενός αέναου αγωνιζόμενου 
λαού για ανεξαρτησία. Η άλλη (Ε.Ε.) τολμώ πλέον 
να πω, ότι ήταν όψιμο δημιούργημα των ισχυρών 
κρατών απέναντι στα ανίσχυρα. Δίνοντας στα ανί-
σχυρα κράτη, πρωτίστως, σταδιακό απερίσκεπτο 
τρόπο σκέψης, με εικονικές καταστάσεις απολαύ-
σεων, που σκοπό είχαν την σταδιακή υποδούλωση, 
μέσω της παγκοσμιοποίησης αγαθών και υπηρε-
σιών διαμορφώνοντας τους, σε καταναλωτές με 
ανάπτυξη δανειακής υποχρέωσης (βλ. ευρωπαϊκή 
επιχορήγηση, επιδότηση, συγχρηματοδότηση, κ.α). 

Ειδικά, η 25η Μαρτίου έχει ως σύμβολο την ση-
μαία μας. Κυρίαρχο διαχρονικό στοιχείο στην  ιστο-
ρία ενός έθνους. Πόσο μάλλον ενός ξενιτεμένου ή 
μη, που όταν αντικρύσει την σημαία της πατρίδας 
του, δακρύζει με νόστο και πόνο ψυχής για τους 
αγώνες των ομοεθνών του, για ανεξαρτησία και 
ελευθερία. Δεν είναι λοιπόν ειδικότερα, η σημαία 
ένα άψυχο κομμάτι ύφασμα με διάφορα χρώματα 
αλλά έχει ψυχή, φωνή αλλά και… μνήμη για την 
ιστορία ενός λαού.

Είναι οι αξίες, οι παραδόσεις, οι αγώνες για ανε-
ξαρτησία, η ελευθερία της χώρας ο παλμός της ψυ-
χής και η ελπίδα του λαού ενός έθνους. Η ύψωση 
της σημαίας ουσιαστικά έδινε το σήμα ότι θα αρχίσει 
η μάχη και η πτώση της, την ήττα, την υποδούλω-
ση του λαού που εκπροσωπούσε και συμβόλιζε. Η 
στάση προσοχής στην όψη της, συμβολίζει την ιερή 
ευλάβεια στους πεσόντες, που την κράτησαν αγέ-
ρωχα ψηλά και όρθια με αυταπάρνηση.

Σήμερα από το «ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ» και το «ΕΛΕΥ-
ΘΕΡΙΑ Ή ΘΑΝΑΤΟΣ» που ήταν γραμμένο στο ένδο-
ξο κυανόλευκο ύφασμα, φτάσαμε μεθοδευμένα με 
τους ασεβείς υπηρέτες των σύγχρονων Δούρειων 
Ίππων, στο «ΜΝΗΜΟΝΙΟ Ή ΧΡΕΟΚΟΠΊΑ» και την 
υποτίμηση του ιερού υφάσματος που είναι η ση-
μαία του έθνους και το αίμα ενός λαού, που ήταν 
και είναι πάντα μόνος. Γιατί είχε και έχει εκλέξει ή 
επιλέξει διαχρονικά μια καιροσκοπική εσωτερική-
εξωτερική διπλωματία των ολιγαρχικών  οικογε-
νειοκρατιών κατωσοβρακοκιστών «πατριωτών»…

Αυτές τις στιγμές που βιώνουμε επιβάλλεται να 
αντιληφθούμε και να προασπίσουμε με ειλικρινή, 
αξιόπιστη, εθνική συνείδηση, ότι o λευκός σταυρός, 
οι πέντε κυανές και οι τέσσερις λευκές παράλληλες 
διαδοχικές γραμμές, μπορεί να συμβολίζουν τον 
ουρανό μας, την θάλασσα μας και την αγνότητα των 
διαχρονικών μας αγώνων. Όμως συμβολίζουν κάτι 
εθνικά απεριόριστο, υπερήφανο, αξιοπρεπή, εσώ-
ψυχα σμιλεμένο με αίμα, πόνο, και ιστορικά χρήσι-
μο, την αυτοδιάθεση της ελεύθερης ψυχής και του 
ανήσυχου πνεύματος του ανώνυμου Έλληνα.

Εν κατακλείδι, τον διαχρονικό Ύμνον εις την Ελευ-
θερίαν, που συνοδεύει το αέναο κυμάτισμα της Ση-
μαίας μας.

ΓΙΩΡΓΟΣ Ε. ΔΕΚΑΡΙΣΤΟΣ

Για το νέο αεροδρόμιο
Όπως φαίνεται η ανάγκη σύντομης κατασκευής του νέου αε-

ροδρομίου έχει γίνει πλέον κατανοητή για όσους ασχολούνται με 
το επιχειρείν και όσους μπορούν να σκέπτονται.

Ανεγκέφαλοι παντού υπάρχουν. Δεν ξέρω όμως αυτή την επο-
χή αν πρέπει να χωρούν και μάλιστα σε χώρο όπου η κυρίαρχος 
απασχόληση είναι ο Τουρισμός. Όσοι επιστρέψαμε από τις διά-
φορες τουριστικές εκθέσεις εισπράξαμε την άρνηση των Tours 
Operators να στείλουν πελάτες στο νησί όσο δεν έχει αεροδρό-
μιο για charters.

Τώρα, ας δούμε τι συμβαίνει με τα κυκλοφορούντα e-mails, 
εξώδικα και τον κ. Τζιοβάνι Μόρκο, Iταλό, που έχτισε δίπλα στο 
αεροδρόμιο. Λέτε να παρέλειψαν να τον ενημερώσουν οι νομι-
κοί και τεχνικοί σύμβουλοι του ότι εκεί γίνεται το νέο αεροδρό-
μιο με διαδικασίες που ευρίσκοντο τότε στην ολοκλήρωσή τους;

Η πραγματικότητα είναι η εξής:
Η απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) έληξε 

την 31/12/2012.
Εις τον Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209Α/21-9-2011) άρθρον 5, εδά-

φιον 4 ορίζεται: 
Δια το χρονικόν διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ εμπρόθεσμης 

υποβολής φακέλου ανανέωσης (ΑΕΠΟ) και της ολοκλήρωσης 
της διαδικασίας αυτής με την έκδοση σχετικής απόφασης, η υφι-
σταμένη ΑΕΠΟ διατηρείται σε ισχύ. Ως εμπρόθεσμη υποβολή 
ορίζεται αυτή που διενεργείται τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη 
λήξη της υφισταμένης ΑΕΠΟ. Το αίτημα της ανανέωσης υπεβλή-
θη εμπρόθεσμα από την ΥΠΑ την 2/9/2012. Αυτά μέχρις εδώ.

Υπάρχει η από 12/2/2013 έκθεση ελέγχου τήρησης περιβαλ-
λοντικών όρων της επιθεώρησης περιβάλλοντος. Τα αναγραφό-
μενα σε αυτήν σαφώς και έχουν ληφθεί υπ’ όψιν, δεδομένου ότι 
το έργον αυτό εδημοπρατήθη και εκτελείται με όλες τις απαραί-
τητες μελέτες με τις οποίες και δεν προκύπτει ότι ασχολήθησαν, 
οι συντάξαντες την έκθεση αυτή, ούτε και διαπίστωσαν κάποια 
παράβαση. Τα ανωτέρω διαπιστώθηκαν και κατά την συνάντησή 
μας την 22/3/2013 με τους αρμοδίους της Δ/σης περιβάλλοντος 
της ΥΠΑ.

Εξ όλων αυτών αβίαστα προκύπτει ότι η κατασκευή του νέου 
αεροδρομίου πρέπει να προχωρήσει και οι άνθρωποι που ενα-
ντιώνονται θα πρέπει να αντιληφθούν ότι αυτό είναι το συμφέρον 
εν τέλει και δια τους ιδίους.

Παράλληλα ο φιλόξενος τύπος στα ανωτέρω περιστατικά θα 
πρέπει κάποτε να μας πληροφορήσει αν εργάζεται για το καλό 
της Πάρου ή απεργάζεται αυτό. Εγώ προσωπικά διερωτώμαι.

Με εκτίμηση
Βασίλειος Καρποδίνης

Η Αντίπαρος 
στη Γαλλία

Στη διεθνή τουριστική έκθεση SALON DE 
MONDIAL που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι 
από τις 21 έως τις 24 Μαρτίου, συμμετείχε φέτος 
για πρώτη φορά η Αντίπαρος -με ιδιαίτερη επιτυ-
χία- φιλοξενούμενη στο περίπτερο της Περιφέ-
ρειας Νοτίου Αιγαίου.

Οι δύο δημοτικοί σύμβουλοι που εκπροσώπη-
σαν την Αντίπαρο, πρόβαλαν το νησί διανέμοντας 
το μεταφρασμένο διαφημιστικό υλικό  που είχε 
προετοιμαστεί από τη Κοινωφελή Επιχείρηση 
του Δήμου.

Για τέσσερις ημέρες οι εκπρόσωποι του νη-
σιού ήρθαν σε επαφή με χιλιάδες επισκέπτες, 
δίνοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για 
την Αντίπαρο, τονίζοντας τις ομορφιές και τα ιδι-
αίτερα χαρακτηριστικά της, παρουσιάζοντας τον 
Αρχαιολογικό χώρο του Δεσποτικού της Αντιπά-
ρου, το Σπήλαιο, το Κάστρο, τις καθαρές παραλί-
ες της. Παράλληλα μετέφεραν τη φιλοξενία και τη 
ζεστασιά των κατοίκων και των επιχειρηματιών 
του τόπου μας, το καλό φαγητό και τις προσιτές 
τιμές.  

Επίσης, κατά τη διάρκεια λειτουργίας της έκ-
θεσης συναντήθηκαν και συζήτησαν με πολλούς 
εκπροσώπους του  τουριστικού κλάδου οι οποίοι 
έλαβαν πληρέστατη ενημέρωση για το νησί μας. 

Σύμφωνα με δελτίο τύπου του Δήμου Αντιπά-
ρου, «η προσέλευση ήταν αθρόα, το ενδιαφέρον 
των επισκεπτών πολύ μεγάλο και τα οφέλη που θα 
αποκομισθούν από το νησί και τους επιχειρηματίες 
μας πιστεύουμε ότι θα είναι μεγάλα και θα φανούν 
άμεσα».
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Έντονη κριτική από τους 
εργαζόμενους της ΔΕΥΑΠ

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νερού στις 22 Μαρτίου και με τον τίτλο «το νερό 
είναι κοινωνικό αγαθό. ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης», οι εργα-
ζόμενοι της ΔΕΥΑ Πάρου δημοσιοποίησαν δελτίο τύπου.

Στην ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι θέτουν ερωτήματα για τη βιωσιμότητα της 
ΔΕΥΑΠ και στη συνέχεια επανέρχονται στο ζήτημα των αποζημιώσεών τους που έως 
σήμερα δεν έχει λυθεί, παρά τις όσες διαβεβαιώσεις είχαν πάρει από το Δεκέμβριο 
2012.

Ακόμα, στην ανακοίνωση γίνεται σαφές ότι συνεχίζει το κακό «κλίμα» μεταξύ εργο-
δοσίας και εργαζομένων και τέλος, οι εργαζόμενοι καλούν το δημοτικό συμβούλιο να 
επανέλθει στο θέμα τους. Η ανακοίνωση δημοσιοποιήθηκε πριν τη συνεδρίαση του 
τελευταίου δημοτικού συμβουλίου στις 21 Μαρτίου και έτσι έως τη στιγμή που έκλει-
σε η ύλη της εφημερίδας μας δεν είχαν γίνει γνωστές άλλες αντιδράσεις.

Η Φ.τΠ. δημοσιεύει ολόκληρη την ανακοίνωση των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΠ, 
όπως θα δημοσιεύσει και κάθε άλλη ανακοίνωση - απάντηση που θα υπάρξει από 
πλευράς εργοδοσίας.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα νερού θέλουμε να καταδείξουμε την αρνητική 

παγκόσμια εμπειρία από την ιδιωτικοποίηση του νερού, πως, με ποιο τρόπο και από 
ποιους προωθείται και να αναδείξουμε τον ρόλο και το έργο των Δημοτικών Επιχειρή-
σεων Ύδρευσης.

Επιστημονικές μελέτες αποδεικνύουν ότι σε ολόκληρο τον κόσμο, όπου υπήρξε ιδι-
ωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης, αυτή συνοδεύτηκε από υποβάθμιση της ποιό-
τητας του νερού, αύξηση της απώλειας νερού, υποβάθμιση των υποδομών και αύξηση 
των τιμών. Με την ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών παροχής νερού δεν διευκολύνεται 
η πρόσβαση στο νερό σε χαμηλού εισοδήματος νοικοκυριά, τα πλεονάσματα δεν επεν-
δύονται στα συστήματα ύδρευσης αλλά διανέμονται ως κέρδη στους συμμετέχοντες 
ιδιώτες και δεν γίνονται κεφαλαιοποιήσεις αλλά επικεντρώνονται στη βραχυπρόθεσμη 
εξοικονόμηση κερδών.

Η καλή λειτουργία της ύδρευσης απαιτεί ενδυνάμωση των δημοσίων υπηρεσιών 
ύδρευσης και τοπικό δημοκρατικό έλεγχο και διαχείριση των νερών. Πόλεις σε όλο τον 
κόσμο αντιμετωπίζουν τις αποτυχίες της ιδιωτικοποίησης του νερού. Η άνιση πρόσβα-
ση, η αθέτηση υποσχέσεων, οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και τα σκανδαλώδη περιθώρια 
κέρδους ωθούν τους Δήμους και τους πολίτες να ξαναπάρουν πίσω τον έλεγχο αυτού 
του κοινωνικού αγαθού και υπηρεσίας.

Σήμερα η ασκούμενη μνημονιακή αδιέξοδη πολιτική που προωθεί με κάθε τρόπο το 
ξεπούλημα και τις ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων κοινωνικών αγαθών με την υπάρχου-
σα και  νέα νομοθεσία που ετοιμάζει, φοβόμαστε ότι θα οδηγήσει στην απαξίωση των 
υπηρεσιών των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης με στόχο την ευκολότερη πώληση 
τους σε ιδιώτες και σε πολυεθνικές.

Ο κίνδυνος αυτός απειλεί και την Παριανή κοινωνία. Οι διοικούντες μας φαίνεται να τον 
αγνοούν ή να τον υποτιμούν όπως δείχνουν οι μέχρι τώρα ενέργειες και μη ενέργειές 
τους στρώνοντας το δρόμο της απαξίωσης των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ και των εργαζο-
μένων σε αυτήν. Αντί η Διοίκηση να αξιολογήσει σωστά τις συνθήκες και να σταθεί στο 
πλάι των εργαζομένων για να αντιμετωπίσουμε από κοινού τις επερχόμενες δυσκολίες 
επέλεξε τώρα να βρισκόμαστε σε αντίπαλο στρατόπεδο έχοντας ανάμεσα μας όλα τα 
γεγονότα πού έχουν προηγηθεί.

Περασμένα ναι ξεχασμένα όχι… και εξοφλημένα όχι.
Παρά το ότι έχουν περάσει τέσσερις (4) μήνες από τη δημοσιοποίηση σε αρμόδια 

θεσμικά όργανα των αυθαιρεσιών και της αυταρχικής συμπεριφοράς της Διοίκησης 
της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης ΠΑΡΟΥ που είχαν σαν αποτέλεσμα 
την παράνομη παρακράτηση σημαντικού μέρους των μισθών μας για έναν ολόκληρο 
χρόνο, καθώς και τη δημιουργία σοβαρών προβλημάτων στην εύρυθμη λειτουργία της  
και στην εργασιακή ειρήνη, παρά τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Πάρου για 
αποκατάσταση της νομιμότητας στη ΔΕΥΑΠ, μέχρι σήμερα δεν έχουν αλλάξει τα δεδο-
μένα των αποκαλύψεων  και καταγγελιών  μας, λίγες αλλαγές έγιναν και αυτές κρύβουν 
υποκρισία αφού τα πάντα ξεκινούν και καταλήγουν στο ίδιο πρόσωπο.

Μέχρι και σήμερα 
ΔΕΝ έχουν ακόμα υπολογιστεί και επιστραφεί τα παράνομα παρακρατηθέντα ποσά 

από τους μισθούς μας του 2011 και 2012 .
ΔΕΝ έχει ακόμα υπολογιστεί σωστά ο μισθός μας για το έτος 2013 .
ΔΕΝ μας δίδονται νόμιμες παροχές (γάλα από το 2010).
ΔΕΝ έχει επέλθει ισορροπία εργασιακών σχέσεων, επιθυμητή και αποτελεσματική 

συνεργασία με την Διοίκηση που με την υποκρισία και την αδιαλλαξία της δεν συνδρά-
μει σ’ αυτή.

Περαιτέρω η Διοίκηση μας ΔΕΝ έλαβε υπόψη της την ομόφωνη απόφαση της Γ. Συ-
νέλευσης μας για καταβολή των οφειλομένων στο τέλος Φεβρουαρίου 2013 επικαλού-
μενη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΔΥΝΑΜΙΑ.

ΔΕΝ μας κάλεσε σε διαπραγμάτευση αλλά ΕΠΕΒΑΛΕ την εξόφληση μας έως το τέλος 
Οκτωβρίου 2013 χωρίς καμιά εγγύηση για αυτό.

ΔΕΝ φρόντισε παρά τις επισημάνσεις μας για την έγκαιρη και σωστή μετάβαση στις 
νέες εργασιακές σχέσεις που ήδη έχουν επέλθει από 01-01-2013 με τον Ν. 4093/2012 
(υπερωρίες, βάρδιες επιφυλακές κλπ.), με αποτέλεσμα ένα λειτουργικό αλαλούμ με 
ατυχείς πειραματισμούς που δημιουργούν αλυσιδωτά προβλήματα.

ΔΕΝ επεδίωξε την ενημέρωση και την εξεύρεση λύσεων σε υπαρκτά λειτουργικά 
προβλήματα σε συνεργασία με άλλες ΔΕΥΑ και την ΕΔΕΥΑ. 

Επίσης, ΔΕΝ άλλαξε  η σύνθεση του 
Δ.Σ. ΔΕΥΑΠ σύμφωνα με τις υπάρχου-
σες διατάξεις.

Από τα παραπάνω είναι προφανές ότι 
η σημερινή Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ δεν 
είναι αυτή που απαιτούν οι συνθήκες 
και οι συγκυρίες της εποχής μας. Όμως 
δυσαρέσκεια και απορίες μας έχει προ-
καλέσει και η στάση του κ. Δημάρχου 
Πάρου και των Δημοτικών Συμβούλων 
της πλειοψηφίας απέναντι στο μείζον 
ζήτημα της διοίκησης και διαχείρισης 
της Δημοτικής Επιχείρησης και απένα-
ντι στην προσωποκεντρική διοίκηση της 
που λειτουργεί αυθαίρετα παράνομα, παράλογα, αυταρχικά και υποκριτικά, με ότι αυτό 
συνεπάγεται.

Πιστέψαμε ότι μετά από αυτά τα γεγονότα ο κ. Δήμαρχος και οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβου-
λοι της πλειοψηφίας έχοντας πρωτίστως ηθική υποχρέωση θα διαχώριζαν τη θέση τους 
από τις απαράδεκτες αυτές πολιτικές και πρακτικές που καταγγείλαμε και θα αναλάμ-
βαναν την πολιτική ευθύνη και δράση. Αντίθετα βάπτισαν «αναντικατάστατο» και «κα-
ταλληλότερο» τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ και εγγυητές της καλής λειτουργίας της 
άπαντες του Διοικητικού Συμβουλίου της και έδωσαν άφεση αμαρτιών.

Ιδιαίτερη αίσθηση μας προκάλεσε η επίθεση του κ. Δημάρχου στην προσπάθεια μας 
να αναδείξουμε τη σοβαρότητα, το βάθος και τις διαστάσεις του προβλήματος, με φρά-
σεις «δεν θα μας υποδείξετε εσείς …» «…..να φύγουν οι εργαζόμενοι» ξεχνώντας τα 
λεγόμενα του περί «δεύτερου Λιμενικού Ταμείου» και το γεγονός ότι κατά την πρόταση 
μομφής που τέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν μας επετράπη η αναλυτική έκθεση 
των προβλημάτων στην Δημοτική Επιχείρηση που μέχρι σήμερα υφίστανται .

Το μέλλον ;… Αγώνας…
Οι πρακτικές αυτές άσκησης εξουσίας δεν αρμόζουν στο σήμερα, που κύρια χρειάζε-

ται αποκοπή από το κατεστημένο και ουσιαστική αντιμνημονιακή πολιτική βούληση από 
την πλευρά της ευρύτερης Διοίκησης μας. Δεν αρμόζει σε  μας, στην ΔΕΥΑΠ, και στους 
Παριανούς πολίτες αυτή η υπερμνημονιακή πολιτική που επιβάλλεται συστηματικά πολ-
λά χρόνια πριν, με κύριο εκφραστή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΠ, υποτιμώντας την 
επιχείρηση εσωτερικά και ισοπεδώνοντας μας εργασιακά και μισθολογικά.

Επισημαίνουμε πέραν των μισθολογικών, τις περικοπές στην συντήρηση του στόλου 
των αυτοκινήτων της ΔΕΥΑΠ  με αποτέλεσμα να είναι πλέον επικίνδυνα για την ασφά-
λεια μας. Επισημαίνουμε ακόμα τις σοβαρές περικοπές σε προσλήψεις προσωπικού  
ειδικοτήτων. Η πολιτική της Διοίκησης της ΔΕΥΑΠ εδώ και χρόνια βασίζεται στις περι-
κοπές αυτές σε βάρος μας, στην ποδοπάτηση των εργασιακών μας σχέσεων, στην κα-
ταστρατήγηση της εργασιακής ειρήνης και του αισθήματος δικαιοσύνης, μέσα σε κλίμα 
τρομοκρατίας, με παρακρατήσεις από μισθούς και παροχές. 

Με την τακτική αυτή εξοικονόμησαν οι διοικούντες και συνεχίζουν να εξοικονομούν 
χιλιάδες ευρώ σε μια προσπάθεια να κλείνουν τις «ψηφοθηρικές» τρύπες και άστοχα 
ανοίγματα της επιχείρησης χωρίς να δώσουν πίσω στους καταναλωτές συμπολίτες μας 
ούτε ένα ευρώ, τουλάχιστον διευρύνοντας και επικαιροποιώντας το κοινωνικό τιμολόγιο 
εντάσσοντας σε αυτό και άλλες νεοδημιουργηθείσες από την κρίση ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες (νεόπτωχοι, οικογένειες χωρίς κανένα εργαζόμενο, μονογονεϊκές οικογένειες 
κ.α.). 

Αυτή η πολιτική σε συνδυασμό με την κυβερνητική μνημονιακή βάρβαρη και αδιέ-
ξοδη πολιτική λιτότητας και πωλήσεων – ιδιωτικοποιήσεων δημοσίων αγαθών, με την 
υπάρχουσα νέα νομοθεσία, χωρίς προσλήψεις τακτικού προσωπικού, χωρίς το εργα-
λείο της επιφυλακής και των υπερωριών φοβόμαστε ότι θα οδηγήσει με μαθηματική 
ακρίβεια στην απαξίωση των υπηρεσιών της ΔΕΥΑΠ και κάθε άλλης ΔΕΥΑ και στην 
ευκολότερη πώληση τους σε ιδιώτες επενδυτές και πολυεθνικές, στρεβλώνοντας την 
πραγματικότητα και ρίχνοντας το βάρος σ’ εμάς τους εργαζόμενους καταλογίζοντας μας 
ευθύνες όπως συνηθίζεται αυτή την εποχή.

Οι συνέπειες και οι επιπτώσεις στη ζωή όλων μας από την ιδιωτικοποίηση των υπη-
ρεσιών ύδρευσης, όπως προαναφέραμε έχουν καταδειχτεί από τη διεθνή εμπειρία και 
επιφέρουν σοβαρές βλάβες στο Δημόσιο συμφέρον. Μέχρι σήμερα γνωρίζουμε πολύ 
καλά ότι η ΔΕΥΑ ΠΑΡΟΥ στέκεται στα πόδια της επειδή μεγάλο φορτίο σηκώνεται από 
εμάς με φιλότιμο, μεγάλη προσπάθεια και «χορηγίες» και τώρα ενάντια στις επερχόμε-
νες καταστάσεις κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου στην κοινωνία της Πάρου, διεκ-
δικούμε και απαιτούμε

Το νερό να παραμείνει Δημόσιο αγαθό.
Την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων και την προστασία του φυσικού πε-

ριβάλλοντος. 
Τιμολογιακή πολιτική προσαρμοσμένη στις σημερινές ανάγκες της κοινωνίας με ιδιαί-

τερη ευαισθησία στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Την εύρυθμη και σύννομη λειτουργία της ΔΕΥΑΠ και την κατά το  δυνατόν καλύτερη 

εξυπηρέτηση του κοινωνικού συνόλου.
Τη διασφάλιση των εργασιακών, θεσμικών και μισθολογικών μας δικαιωμάτων και 

κατακτήσεων.  
Τελειώνοντας δηλώνουμε προς πάσα κατεύθυνση ότι, εάν στο κοντινό μέλλον η ΔΕΥ-

ΑΠ οδηγηθεί σε κλείσιμο είτε γιατί πωλείται είτε γιατί απορροφάται από τον Δήμο, θεω-
ρούμε από σήμερα προσχεδιασμένη τη πορεία αυτή από αυτούς οι οποίοι  υπηρετούν   
συμφέροντα που καθορίζουν και καταστρέφουν τις ζωές όλων μας αυτή τη περίοδο . 

Ήδη έχει δρομολογηθεί η πώληση των ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ και η ΕΥΔΑΠ ΝΗΣΩΝ στοχεύει 
επάνω μας.

Στα σχέδια αυτά λέμε ΟΧΙ.
Επιτακτική είναι η ανάγκη το Δημοτικό Συμβούλιο Πάρου να ασχοληθεί σοβαρά με το 

θέμα».
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 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ   
 & ΕΠΑΓΓΕΛ. ΧΩΡΩN   

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

ΛΕΥΚΕΣ, πωλείται παλαιά 
οικία, 70 τμ, με 400 μέτρα 
οικόπεδο, εντός σχεδίου, με 
θέα. Τηλ.: 6971962021

 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

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

ΛΙΒΑΔΙΑ ΠΑΡΟΙΚΙΑΣ, 
ενοικιάζεται studio, επι-
πλωμένο με κουζίνα και 
πλυντήριο ρούχων. Τηλ.: 
6989871269, 6975328459

ΑΓΚΑΙΡΙΑ, ενοικιάζεται μο-
νοκατοικία 1ου ορόφου, 95 
τμ, με θέα. Επίσης στην Α-
ΛΥΚΗ, ενοικιάζεται οικία 55 
τμ, κοντά στη θάλασσα. Τηλ.: 
2284091126 (απογευματι-
νές ώρες)  
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

ΠΑΡΙΑΝΟΣ ζητεί 
εργασία, με εμπειρία στις οι-
κοδομικές, ξυλουργικές και 
ηλεκτρολογικές εργασίες 
για εποχιακή ή μόνιμη απα-
σχόληση. Τηλ.: 2284028733

 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



• ΜΕ ΑΓΟΡΕΣ LANCOME
∆ΩΡΟ 1 ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
• ΜΑΣΚΑΡΕΣ MAYBELLINE 9,90€

Θερµοκήπια
Κυκλάδες, Πάρος

Τηλ.: 22840 42039
ktimalazanaki@gmail.com

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

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

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

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

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

ΖΟΥΛΗΣ Κ. ΙΩΑΝΝΗΣ

Ανακοίνωση
Κ.Τ.Ε.Λ. ΠΑΡΟΥ Α.Ε 
Ανων. μετ. τουρ. εταιρεία 
Δ/νση: Παροικία Πάρος 
Τ.Κ. 84400 
Τηλέφωνο: 22840-21133/21395
e-mail: ktelparou@hotmail.com
       

Πάρος, 14/03/2013

Θέμα: Διαφημιστική προβολή 

Η ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε., προτίθεται να εκτυπώσει και-
νούργια εισιτήρια και προσφέρει την πίσω όψη αυτών 
στη διάθεση εταιρειών – επιχειρήσεων για τη διαφημι-
στική τους προβολή. Οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι θα 
καταβάλουν μόνο το κόστος εκτύπωσης των εισιτηρίων 
– 9,50 € κάθε χίλια εισιτήρια- με ελάχιστη ποσότητα πα-
ραγγελίας τα 32.000 τεμάχια. 

Τα τηλέφωνα της ΚΤΕΛ Πάρου Α.Ε. -2284021133, 
2284021395, 6979725675- είναι διαθέσιμα προς κάθε 
ενδιαφερόμενο.

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

graphic & web design

Αγ.Ελένη, Παροικία (έναντι ΕΚΟ Σγαρδέλη)
τ: 22840 28025 

e: nadia@smileweb.gr | w: smileweb.gr
fb: www.facebook.com/smileweb.gr
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Ουρική αρθρίτιδα
Πρόκειται για μια ρευματική νόσο που εισβάλει 

πολλές φορές θορυβωδώς με έντονο πόνο στις αρ-
θρώσεις πρήξιμο ερυθρότητα και μερικές φορές χα-
μηλό πυρετό.

Τα ενοχλήματα αυτά αναγκάζουν τον ασθενή να 
προσφύγει στο γιατρό για διάγνωση και θεραπεία της 
νόσου του. Η έναρξη πολλές φορές γίνεται τη νύχτα 
και μπορεί να έχει προηγηθεί πλούσιο γεύμα ή κα-
τανάλωση αλκοόλ. Παλιά ονομαζόταν ποδάγρα λόγω 
της προτίμησης της στο μεγάλο δάκτυλο του ποδιού. 
Σήμερα όμως ξέρουμε ότι μπορεί να χτυπήσει πολ-
λές αρθρώσεις (αστραγάλους, γόνατα, αγκώνες καρ-
ποί κα). Ποιά όμως είναι η φύση της νόσου; 

Η ουρική αρθρίτιδα οφείλεται σε μια διαταραχή του 
μεταβολισμού του ουρικού οξέος. Αυτό καθιζάνει 
στους αρθρικούς ιστούς (αλλά και αλλού π.χ. ουρο-
ποιητικό) και δημιουργεί φλεγμονή με αποτέλεσμα 
πόνο, δυσκινησία και αρθρική καταστροφή. Η υπε-
ρουριχαιμία (αύξηση του ουρικού οξέος στο αίμα) 
οφείλεται: α) σε αυξημένη παραγωγή του (10%) από 
διάφορα αίτια (άγνωστα, διαταραχές ενζύμων αυξη-
μένη πρόσληψη από τις τροφές, έντονος καταβολι-
σμός νεοπλασίες, ψωρίαση αιμολυτική αναιμία, αλ-
κοολισμός) και β) σε μειωμένη απέκριση του στους 
νεφρούς από κακή νεφρική λειτουργία, αφυδάτωση, 
σε νόσους όπως η υπέρταση, από φάρμακα όπως τα 
διουρητικά και τέλος από άγνωστα αίτια. Η ουρική 
δεν είναι μία νόσος αλλά έχει πολλές μορφές όπως: 
α)Η οξεία κρίση, β) Η υποξεία διαλείπουσα αρθρίτι-
δα με μεσοδιαστήματα ηρεμίας και γ) Η χρονία το-
φώδης αρθρίτιδα που οφείλεται στην συσσώρευση 
ουρικού οξέος  στους ιστούς (ουρικοί τόφοι). Η ουρι-
κή αρθρίτιδα δε βλάπτει μόνον τις αρθρώσεις και τα 
περιαρθρικά μόρια όπως ορογόνους θυλάκους και 
τένοντες αλλά και άλλα όργανα όπως τα νεφρά, τις 
ουροφόρες οδούς (π.χ. ουρολιθίαση).

Η διάγνωση της ουρικής αρθρίτιδας δεν είναι μια 
«απλή υπόθεση» και δεν εξαντλείται στη φυσιολογι-
κή ή μη εργαστηριακή τιμή του ουρικού οξέος στο 
αίμα. Τιμές κάτω από αυτήν μπορεί να προκαλέσουν 
κρίση και αντίστοιχα ψηλότερες τιμές δεν δημιουρ-
γούν πάντα συμπτώματα. Ο γιατρός συνεκτιμά πολ-
λούς παράγοντες όπως κλινική εικόνα, τρόπος ζωής, 
κληρονομικότητα και συνυπάρχουσες παθήσεις. 
Μπορεί να παραγγείλει εξειδικευμένες εξετάσεις 
όπως μικροσκοπική εξέταση αρθρικού υγρού, ακτι-
νογραφίες, μέτρηση ουρικού οξέος στα ούρα για να 
καταλήξει σε ασφαλή διάγνωση.

Τι γίνεται όμως με τη θεραπεία; Η πρώτη φροντίδα 
του γιατρού είναι να αντιμετωπίσει την οξεία αρθρίτι-
δα με φάρμακα όπως η κολχικίνη τα αντιφλεγμονώ-
δη η κορτιζόνη κ.α. Αφού η κρίση ξεπεραστεί αποτε-
λεσματικά τότε θα συζητήσει με τον ασθενή τρόπους 
για τη πρόληψη μελλοντικών επεισοδίων με μείωση 
των επιπέδων του ουρικού οξέος στο αίμα. Αυτό 
μπορεί να γίνει με φάρμακα όπως η αλλοπουρινόλη, 
αλλά και με τροποποίηση φαρμακευτικής αγωγής 
π.χ. διουρητικά που τυχόν βλάπτουν.

Μεγάλη σημασία έχει και η αλλαγή του τρόπου 
ζωής. Η μείωση του σωματικού βάρους η αποφυγή 
του αλκοόλ των λιπαρών τροφών, της υπερβολικής 
κρεατοφαγίας, η αύξηση της κατανάλωσης υγρών εί-
ναι μερικά αποτελεσματικά μέτρα.

Συμπερασματικά η σοβαρή άλλοτε αυτή νόσος 
μπορεί να αντιμετωπιστεί σήμερα αποτελεσματικά αν 
ο ασθενής προσέλθει έγκαιρα στο γιατρό και κάνει 
τη σωστή θεραπεία προκειμένου η νόσος να υφεθεί 
και ο ασθενής να μην οδηγηθεί σε αρθρική βλάβη και 
αναπηρία αλλά να παραμείνει υγιής και λειτουργικός 
για τον εαυτό του και τη κοινωνία. 

Θοδωρής Σαρλάνης
Ιατρός Ρευματολόγος

Ο γιατρός μας

 «Διαδρομές 
στη Μάρπησσα»

Η εθελοντική ομάδα των διαδρομών στη 

Μάρπησσα, διοργανώνει ημερίδα με θέμα: «Δι-

αδρομές στη Μάρπησσα: Το φεστιβάλ ως εργα-

λείο ανάπτυξης για τον τόπο μας».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί  

την Κυριακή 7 Απριλίου στην αί-
θουσα συνεδρίων «Ωκεανίς» στο 
ξενοδοχείο «Ποσειδών» στη Χρυ-
σή Ακτή.

Η ώρα προσέλευσης είναι στις 9 
το πρωί και η είσοδος είναι ελεύ-
θερη.

Ουδέν νεώτερον 
για την υγεία

Ο υπουργός υγείας κ. Ανδρέας Λυκουρέντζος, που 
κατά τη συνάντηση της Παριανής αντιπροσωπείας στις 
11 Φεβρουαρίου είχε θέσει χρονοδιάγραμμα δύο μη-
νών για την καλυτέρευση των συνθηκών του τομέα 
υγείας στο Κ.Υ. Πάρου, αίφνης άλλαξε ρότα.

Ο κ. Λυκουρέντζος, που μέχρι στιγμής δεν έχει κάνει 
τίποτα που να αποδεικνύει τις καλές του προθέσεις, έκα-
νε μία νέα δήλωση ΣΟΚ, που βάζει σε υποψίες πολλούς, 
καθώς δείχνει ότι πετάει λευκή πετσέτα σε ό,τι έχει να 
κάνει με τα συγκεκριμένα προβλήματα. Συγκεκριμένα 
στις 20 Μαρτίου σε συνάντηση που είχε με εκπροσώ-
πους της Νάξου, εξέφρασε την άποψη να αναλάβουν 
οι Ο.Τ.Α. τη διοίκηση των Νοσοκομείων με την παροχή 
αντίστοιχων πόρων. Μόνο, που δεν είπε ποιοι πόροι θα 
είναι αυτοί που θα δίνουν τη δυνατότητα στους δήμους 
να μπορούν να χειρίζονται τόσο μεγάλα θέματα. Θυμί-
ζουμε ακόμα, ότι όλοι οι δήμοι της χώρας βρίσκονται 
σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, καθώς από τη 
μία τους έχουν «φορτωθεί» νέες αρμοδιότητες και από 
την άλλη η περικοπή πόρων δεν έχει προηγούμενο.

Πάντως, ο κ. Α. Λυκουρέντζος υποστήριξε πως στο 
«Χάρτη Αιγαίου για την Υγεία», που ετοιμάζεται από το 
υπουργείο, θα υπάρχει ειδική δράση για τις αεροδιακο-
μιδές – ΕΚΑΒ, μέσα στη οποία θα ενταχθεί και το υγειο-
νομικό αεροπλάνο της Πάρου. 

Η συνάντηση του Συντονιστικού
Την περασμένη Παρασκευή 22 Μαρτίου, πραγματο-

ποιήθηκε συνάντηση πολλών φορέων και συλλόγων 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλί-
ου Πάρου, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα 
του τομέα υγείας στα νησιά μας.

Στη συνάντηση αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί 
ενημερωτική συγκέντρωση στην Παροικιά, στις 7 Απρι-
λίου. Ακόμα, στις 14 Απριλίου, θα πραγματοποιηθεί 
ενημερωτική συνάντηση στα γραφεία της Ομοσπονδίας 
Παριανών Συλλόγων στην Αθήνα, ώστε να ενημερω-
θούν και οι Παριανοί και Αντιπαριώτες που μένουν στην 
πρωτεύουσα. Επίσης, είναι πιθανό να δοθεί και συνέ-
ντευξη τύπου για τα προβλήματα του τομέα υγείας που 
αντιμετωπίζουν τα νησιά μας.

Σε ανακοίνωσή του στις 26/ Μαρτίου, το Συντονιστικό 
Φορέων αναφέρει:

«Το Συντονιστικό των Φορέων Πάρου - Αντιπάρου για 
την ΥΓΕΙΑ καλεί τους κατοίκους της Παροικιάς σε ενημε-
ρωτική συγκέντρωση την Κυριακή 7 Απριλίου 2013, στις 
10.30 το πρωί, στην αίθουσα του Αρχίλοχου.

Η ενημέρωση αφορά στις ενέργειες που έχουν γίνει, 
στα αποτελέσματα που είχαν και στις νέες προγραμματι-
σμένες πρωτοβουλίες του Συντονιστικού».

Επίσης, το Συντονιστικό Φορέων αποφάσισε τις επό-
μενες μέρες να σταλούν ομαδικά τηλεγραφήματα από 
φορείς και συλλόγους στο υπουργείο υγείας.

Το κείμενο διαμαρτυρίας θα γράφει τα εξής:
«κ. υπουργέ,
Σας υπενθυμίζουμε τις δεσμεύσεις σας από 11 Φε-

βρουαρίου για την επίλυση των προβλημάτων του Κέ-
ντρου Υγείας Πάρου – Αντιπάρου.

1. Κάλυψη των κενών σε ιατρικό και νοσηλευτικό προ-
σωπικό και σε διασώστες του ΕΚΑΒ.

2. Οικονομική κάλυψη των διακομιδών με το υγειονομι-
κό αεροσκάφος της Πάρου.

Η διακομιδή από την Πάρο στην Αθήνα, με σούπερ 
πούμα κοστίζει στο ΕΚΑΒ 10.000 ευρώ.

Η διακομιδή με καΐκι από την Πάρο στη Σύρο, κοστίζει 
στο ΕΚΑΒ 4.000 ευρώ.

Η μεταφορά με το υγειονομικό αεροπλάνο από την 
Πάρο στην Αθήνα, θα κόστιζε στο ΕΚΑΒ μόνο 2000 ευρώ.

Σε συνθήκες μνημονίων που η Ελλάδα μετράει και το 
ένα ευρώ, αυτό είναι απαράδεκτο». 

Η τοπική ΝΔ
Στις 26 Μαρτίου η τοπική οργάνωση ΝΔ δημοσιοποίη-

σε δελτίο τύπου σχετικά με τη συμμετοχή της στη Ρόδο, 
σε εργασίες για το προσυνεδρίο της ΝΔ, παρουσία του 
γραμματέα πολιτικής επιτροπής της ΝΔ κ. Μ. Κεφαλο-
γιάννη και άλλων κομματικών στελεχών της.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου της τοπικής ΝΔ συμμε-
τείχε και ο πρόεδρός της κ. Κώστας Ροδίτης. Η ανακοί-
νωση της τοπικής γράφει: «[…] Ο κ. Ροδίτης, στην ομιλία 
του έθεσε τα θέματα εμπορίου, τουρισμού, ακτοπλοΐας, 
αεροδρόμιου, υγείας, υγειονομικού αεροπλάνου.  

Περιληπτικά για το εμπόριο ότι πρέπει να βοηθηθούν 
με το ΕΣΠΑ οι Κυκλάδες το ζήτημα της μείωσης του υψη-
λού ΦΠΑ, στην εστίαση και τις μεταφορές.  

Για το αεροδρόμιο ότι πρέπει για την ανάπτυξη του του-
ρισμού να κατεβαίνουν πτήσεις τσάρτερ, για το ακτοπλο-
ϊκό ότι τα τελευταία χρόνια  έχουν χαθεί οι γραμμές που 
έφερναν τον τουρισμό στα  νησιά μας 

α) Θεσσαλονίκη – Σκιάθο – Πάρο - Σαντορίνη - Κρή-
τη να μπορεί η Μακεδονία και η Κρήτη να έρχεται όπως 
παλιά κατευθείαν η γραμμή ήταν προσοδοφόρα με πλοία 
όπως το EL GRECO, ΑΡΙΑΔΝΗ κλπ.

β)  Πειραιάς – Σάμος μέσω Πάρου Νάξου με εύκολη 
τουριστική βίζα όπως για Σ’αμπ ώστε να έρχονται από 
Τουρκία 

γ) Πειραιάς – Δωδεκάνησα μέσω Πάρου και εύκολη 
βίζα για τους ρώσους που έχουν απευθείας πτήση από 
Μόσχα με την σύμφωνη γνώμη του προέδρου ξενοδό-
χων ότι υπήρχε διακίνηση τουριστών Κυκλάδων - Δω-
δεκάνησα. 

Για το υγειονομικό αεροπλάνο ότι έχει να πετάξει από 
τον Σεπτέμβριο για οικονομικούς  λόγους με κόστος 
Πάρο Αθήνα - Πάρο 2.000 ευρώ ενώ το ΕΚΑΒ κοστίζει 
στο κράτος 10.000 ευρώ και ένα σκάφος που μεταφέρει 
ασθενείς 4.000 ευρώ. 

Υγεία πλήρη επάνδρωση του νοσοκομείου Νάξου και 
σοβαρή στελέχωση  του κέντρου υγείας Πάρου και το 
κράτος θα γλυτώσει τεράστια ποσά από τις διακομιδές και 
εμείς τις ζωές μας. Επίσης κατατεθήκαν οι προτάσεις των 
ενδιαφερόμενων φορέων και συλλόγων στην γραμματεία 
του συνεδρίου».
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Νικητές οι «μπλε» ΑΟΠ – Νηρέας 3-1
Για την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος παίδων του Γ’ ομίλου της ΕΠΣ 

Κυκλάδων, ο Αθλητικός Όμιλος Πάρου, κέρδισε 3-1 το Νηρέα, σε αγώνα που διε-
ξήχθη την περασμένη Κυριακή 24 Μαρτίου, στο Δημοτικό Στάδιο Παροικιάς. Έτσι, ο 
ΑΟΠ που βγήκε δεύτερος στο Γ’ όμιλο παίδων ΕΠΣΚ, περιμένει τους αντιπάλους τους 
από τους άλλους ομίλους για τα μπαράζ προκειμένου -αν προκριθεί- να συμμετέχει 
για μία ακόμα χρονιά στους τελικούς του final 4 που θα αναδείξουν τον πρωταθλητή 
του Νομού μας.

Ο αγώνας της περασμένης Κυριακής λόγω του ότι δεν είχε βαθμολογικό ενδιαφέ-
ρον για τις δύο ομάδες (οποιοδήποτε αποτέλεσμα δεν άλλαζε κάτι σημαντικό στην 
τελική βαθμολογία), προσέφερε ωραίο θέαμα και έτσι, οι αρκετοί φίλαθλοι που τον 
παρακολούθησαν χειροκρότησαν με θέρμη τις προσπάθειες των νεαρών ποδοσφαι-
ριστών.

Ο Νηρέας αιφνιδίασε τους γηπεδούχους Παροικιώτες και στο 12ο λεπτό με το 
Χασάνι άνοιξε το σκορ. Ο ΑΟΠ αντέδρασε ουσιαστικά στο δεύτερο ημίχρονο, όπου 
πέτυχε τρία γκολ και πήρε τη νίκη στο μεγάλο ντέρμπι του νησιού. Τα γκολ για τους 
Παροικιώτες πέτυχε (δύο) ο Κοσμάς Σαρρής και άλλο ένα ο Σάμιος. Και τα τρία γκολ 
για τον ΑΟΠ μπήκαν μέσα σε 7 λεπτά, δηλαδή, από το 51ο λεπτό έως και το 58ο λεπτό.

Ο ΑΟΠ του προπονητή κ. Μ. Φραντζή, ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Λάμπρου, 
Πατέλη, Σκιαδά, Χύσκα, Σάμιο, Σαρρή, Σένκα. Κ. Σαρρή και Ν. Σκιαδά. Αγωνίστηκαν 
ακόμα ως αλλαγές και οι: Κονταράτος, Αργελάς, Δόγκας, Λουκής, Γκλόκα, Κουτσα-
φτάκης και Φραντζής.

Ο Νηρέας του προπονητή κ. Μιχ. Παπαδάκη, ξεκίνησε τον αγώνα με τους: Ζώτο. 
Σιφναίο, Τσούκε, Τσενάι, Τριπολιτσιώτη, Ντούσι, Ξάχο, Τζανακόπουλο, Βιτζηλαίο, Χα-
σάνι και Ζυμπερί. Αγωνίστηκαν ακόμα ως αλλαγές και οι Μπάλιος και Καραχάλιος. 

Τελική Βαθμολογία Γ’ όμιλος Παίδων ΕΠΣΚ
1. ΠΑΣ Νάξου 28
2. ΑΟΠ  25
3. Αναγέννηση 16
4. Νηρέας             13
5. Φιλώτι                3
6. Αστέρας             -4
ΣΗΜ: Ο Αστέρας Μαρμάρων έχει -7 βαθμούς.

Πρωτάθλημα Ακαδημιών Πάρου
Με την 4η αγωνιστική συνεχίστηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο το πρωτάθλημα 

ακαδημιών ποδοσφαίρου Πάρου.
Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:
Μπαμπίνι (ως 7 ετών) 
Αστέρας Μαρμάρων – Νηρέας  2-5
ΑΟΠ – Αλυκή   0-4
Προτζούνιορ (ως 9 ετών)
ΑΟΠ – Πάνθεον   7-0
Νηρέας – Αλυκή   5-4
Αστέρας Μαρμάρων – Μαρπησσαϊκός  0-7
Τζούνιορ (ως 11 ετών)
Πάνθεον – ΑΟΠ  3-10
Προπαίδες (ως 13 ετών)
Νηρέας – Αλυκή   3-4
Σε όλες τις βαθμολογίες των Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Πάρου, προηγείται ο ΑΟΠ, 

εκτός των Ακαδημιών μπαμπίνι, που προηγείται η Αλυκή.

φωτό R. van der Most

Κέρδισαν εντυπώσεις 
και εμπειρίες

Πολλοί φίλαθλοι των Κυκλάδων ισχυρίζονται ότι η παιδική ομάδα του ΑΟΠ (που 
δημιουργήθηκε μόλις πριν μερικούς μήνες), έχει μεγάλο μέλλον. Όλα αυτά επιβε-
βαιώθηκαν το περασμένο Σαββατοκύριακο στο κλειστό γυμναστήριο Νάξου, όπου 
διεξήχθη το final 4 Νέων της ΕΣΚ Κυκλάδων.

Ως γνωστό η παιδική ομάδα του ΑΟΠ (όπου απέσπασε αήττητη την πρώτη θέση 
στον όμιλό της και περιμένει το αντίστοιχο final 4 των Παίδων), μετείχε με την ίδια 
σύνθεση και στο πρωτάθλημα Νέων της ΕΣΚΚ 2012-1013, με την προσθήκη μόνο 
ενός εφήβου καλαθοσφαιριστή. 

Το πόσο μέλλον έχουν οι παίδες του ΑΟΠ φάνηκε και στους τελικούς της Νάξου, 
όπου η Παριανή ομάδα των πιτσιρικάδων είδε στα μάτια για 40 ολόκληρα λεπτά στον 
ημιτελικό τον Άτλαντα Σαντορίνης. Ο αγώνας χάθηκε από τον ΑΟΠ από απειρία, κα-
θώς σ’ αυτές τις ηλικίες οι διαφορές είναι εμφανείς μέσα στους αγωνιστικούς χώ-
ρους. Η Παριανή ομάδα προηγήθηκε 27-19 στο πρώτο ημίχρονο και έτσι πολλοί φίλοι 
του αθλήματος πίστεψαν ότι οι πιτσιρικάδες του ΑΟΠ, μπορούν να κάνουν τη μεγάλη 
έκπληξη. Ο ΑΟΠ συνέχιζε να προηγείται και στο τρίτο δεκάλεπτο με 43-37. Στο τέταρ-
το και τελευταίο δεκάλεπτο δεν άντεξαν οι παίδες του ΑΟΠ και κάπου εκεί εκτός της 
απειρίας τους, φάνηκε και η διαφορά ηλικίας. Οι Παριανοί είχαν ακόμα να αντιμετω-

πίσουν και τους πολύ καλούς Σαντορινούς 
παίκτες Μπάγια και Λουίτζι, που έβλεπαν 
το καλάθι του ΑΟΠ σαν βαρέλι και ό,τι 
σούταραν πήγαινε μέσα. Το τελικό 58-54 
υπέρ της ομάδας της Σαντορίνης, μπορεί 
να άφησε πικρή γεύση στους πιτσιρικάδες 
του ΑΟΠ, αλλά το θερμό χειροκρότημα των 
φιλάθλων και τα κολακευτικά σχόλια που 
γράφτηκαν στα ΜΜΕ του Νομού μας είναι 
η καλύτερη επιβράβευση γι’ αυτά τα παιδιά.

Οι πρωταγωνιστές
Άτλας Σαντορίνης: (πρ. Αξιώτης), Μπάγια 29 (2), Λουίτζι 15 (1), Λάτσε 1, Γκότσης, 

Διαμαντόπουλος, Σιέχου, Βιτζηλαίος 1, Καραμολέγκος 6, Χουλιούμης 6.
ΑΟΠ: (πρ. Καζακίδης), Καλακώνας, Σκιαδάς 4, Καπετανέας, Χερουβείμ 11, Δεκα-

βάλας 6, Κορτιάνος 6, Παπαχατζής 14 (4), Καλόγερος 6, Σιφναίος 3 (1), Μπιζάς 4, 
Δούζας.

Στο μικρό τελικό που ακολούθησε το πρωινό της Κυριακής, ο Πανναξιακός κέρδισε 
τον ΑΟΠ 57-38 και κατέχτησε την τρίτη θέση του final 4, ενώ ο ΑΟΠ κατατάγηκε τέ-
ταρτος στις Κυκλάδες. Πρωταθλήτρια ομάδα στους Νέους Κυκλάδων, αναδείχθηκε ο 
ΑΟ Ερμούπολης, που κέρδισε στον τελικό τον Άτλαντα 65-63.

Τέλος, το final 4 των Παίδων Κυκλάδων, θα πραγματοποιηθεί στην Ερμούπολη, το 
Σαββατοκύριακο 13-14 Απριλίου 2013. 
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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 

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 Mar, 6.30pm, Opening of 3rd Children’s Book Exhibition organized 
by Parents Association of Naoussa Dimotiko School at Ag. Athanasios 
Hall, Naoussa. Exhibition duration 30/3-14/4. http://www.facebook.com/
events/119380514921231/

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 & 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

30 Mar, 8.30pm, Benefit concert for AMEAI Centre with Konstantina 
Andreakou (piano), Andreas Xaniotis (violin) & Apollonia Oikonomou (voice) 
at the Cultural Centre of the Philadelphia Society in Maroussi, Athens.  Info: 
Apollonia 697-700-0058.

31 Mar, European summertime begins. Clocks go forward one hour.

31 Mar, Western Easter.

APRIL 2013

1 Apr, April Fool’s Day.

3 Apr, Lecture “The Ancient Town of Paros and the Temple to Apollo on 
Despotiko” by archaeologist Yannos Kourayios organized by the Marpissa 
& Archilochos Association and the Hellenic Nautical Club at their building 
at Servias 18, Piraeus.

5, 6 & 7 Apr, 8.30pm, Theatrical performance by the Paros Women’s 
Association Ariis “Τα μώρα τα φέρνει... ο πελαργός / Babies are Brought 
by Storks” at the Hard Rock, Paroikia. Info: 694-258-2321, 694-732-5919 
& 693-667-0556.  http://www.facebook.com/groups/syllogos.gynaikon.
parou.ariis 

6-7 Apr, “Doctors of the World” Clinic organized by the Marpissa 
Women’s Association & local community with an opthalmologist and 
paediatrician at the Agrotoleschi Hall, Marpissa. Sat 9am-2pm & 5-9pm, 
Sun 9am-2pm. Info: Maria  694-508-3520, http://www.facebook.com/
groups/186791289229

6 & 7 Apr, Theatrical performance of Ricardo Talesnik’s “Βαριέμε / La 
fiaca” by the Nireas Theatre group at the Nireas Hall, Naoussa. 

7 Apr, 9am, Presentation/discussion on the subject “Routes in Marpissa: 
the festival as a way to develop our area” at the “Okeanis” hall, Poseidon 
Hotel, Golden Beach. Entrance free. RSVP by 1 April: 697-351-6500, 697-
450-1849, stimarpissa@gmail.com

7 Apr, 11am-4.30pm, 3rd Annual Seed Festival organized by the 
Hellenic Society for Environment & Culture at the Agrokipio, Paroikia. Info: 

Nicolas 22840-24571, http://www.elletparos.gr/en/local-seeds.html

CONCERTS AT THE ARCHILOCHOS

Organized by the Anti-fascist Initiative of 
Paros & Antiparos, a successful concert 
on the theme  “Love Music Hate Racism” 
was organized by the young people of 
the island on Thursday 21 March, UN 
International Day for the Elimination 
of Racial Discrimination (www.un.org/
en/events/racialdiscriminationday).  
Local bands of young singers and musicians gave fine performances 
to a large crowd who gathered to support their music and the theme of 
the evening.  More photographs and video at: http://apparou.wordpress.
com/2013/03/23/antiratsistiki-synalvlia/

On Sunday 24 March, a benefit concert for 
the AMEAI Centre in Naoussa for People 
with Special Needs & Abilities showcased 
the talents of Konstantina Andreakou 
(piano), Andreas Xaniotis (violin) & Apollonia 
Oikonomou (voice), directed by Orfeas John 
Munsey, including a programme of music 
from the 18th-20th century by Bach, Mozart, 
Schubert, Mahler, Dvorak, Enrique Granados and the grand finale “What a 
Move!” from Bernstien’s “Trouble in Tahiti.”  A repeat performance of the 
concert will take place in Athens on Saturday 30 March at the Cultural 
Centre of the Philadelphia Society in Maroussi,  Kriezi 62-64, Athens 15125, 
Tel: 210-684-8009.

25 MARCH CELEBRATIONS

Despite the stormy weather on 25 March, celebrations took place all around 
the island in remembrance of the 1821-1832 Greek War of Independence.  
Manto Mavrogenous, after whom the main square in Paroikia is named, 
is a heroine of the Greek resistance to the Ottoman occupation - she was 
a truly extraordinary woman, from an aristocratic, wealthy and educated 
background. Born in Austria in 1796, she died in poverty in Paros in 1840. 
She was not just a Greek heroine, but a multicultural and multidimensional 
woman who urged her friends around the continent of Europe to support 
her efforts on behalf of the Greek people - an inspiration to each one of 
us today. Many videos and photographs of the various Independence Day 
events are available at: http://www.facebook.com/groups/Paroslife/

3η θέση 
η Κουταλίδη 
σε αγώνες 
Ταεκβοντό 

Ο Αθλητικός Σύλλογος «Αιγαίας» 
Πάρου, συμμετείχε στο Πανελλήνιο 
πρωτάθλημα ταεκβοντό ανδρών - 
γυναικών, εφήβων - νεανίδων, παί-
δων – κορασίδων, που διοργάνωσε η 
Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντό, στη 
Χαλκίδα. 

Η αθλήτρια του Αιγαία, Κωνστα-
ντίνα Κουταλίδη, που αγωνίστηκε με 
πραγματικό σθένος μπόρεσε και κα-
τέκτησε την τρίτη θέση στην κατηγο-
ρία κορασίδων (2000 -2001) στα 55 
κιλά.

Παριανόπουλα σε 
αγώνες τένις

Ο ΟΑΠ (Όμιλος Αντισφαίρισης Πάρου), συμμετείχε με τρεις 
αθλητές της αγωνιστικής του ομάδας, στο Πρώτο Πανελλήνιο 
Πρωτάθλημα κατηγορίας Ε2, που πραγματοποιήθηκε στην Πά-
τρα.

Στους αγώνες ο αθλητής Στέλιος Μπαρμπαρής, παίζοντας με 
έναν πιο έμπειρο αντίπαλο, έχασε την πρόκριση στα προκριματι-
κά της διοργάνωσης. 

Η Μαρίσα Κουτρά, έδωσε έναν αγώνα που λόγω του υπερβο-
λικού αέρα μόνο αγώνας τένις δεν μπορούσε να χαρακτηριστεί 
και έχασε την πρόκριση και αυτή στα προκριματικά. Επίσης, η 
αθλήτρια Μερόπη Παρούση, Νο26 στην Ελληνική κατάταξη κο-
ριτσιών 14-16ετών, αφού πέρασε  ένα γύρο στο κυρίως ταμπλό, 
αποκλείστηκε στους 16 της διοργάνωσης χάνοντας από την πολύ 
πιο έμπειρη αθλήτρια του ομίλου Γλυφάδας, Εύη Μπότση, που 
οποία είναι Νο 17 στην Ελλάδα. Στην  κατηγορία του διπλού η 
Μερόπη Παρούση, έπαιξε συμπαίκτρια με τη Χριστίνα Βασιλά-
κη, από τον Όμιλο Πεύκης και αφού κέρδισαν τον πρώτο αγώνα, 
αποκλείστηκαν στους 16 της ίδιας διοργάνωσης. Τέλος, ο Όμιλος 
Αντισφαίρισης Πάρου, συγχαίρει τους αθλητές του για τη συμμε-
τοχή τους και το ήθος τους, κατά τη διάρκεια των αγώνων. 

«Έσκισαν»
Μεγάλες επιτυχίες έφεραν 

αθλητές του ΝΟ Πάρου και του 
ΝΟ Αντιπάρου, στο πρωτάθλη-
μα ιστιοπλοΐας νήσων Αιγαίου 
και Κρήτης, για σκάφη τύπου 
Optimist και Laser 4,7, που διορ-
γανώθηκε στην Ερμούπολη στις 23-24 Μαρτίου, από την Πε-
ριφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε συνεργασία με το Ναυτικό Όμιλο 
Σύρου και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.

Στους αγώνες συμμετείχαν 16 ναυταθλητικοί σύλλογοι και τα 
αποτελέσματα ήταν τα εξής:
LASER ΑΓΟΡΙΑ
1. ΜΑΜΑΛΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ – Ι.Ο.ΧΑΝΙΩΝ
2. ΚΟΥΤΣΕΛΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ – Ν.Ο.ΡΟΔΟΥ
3. ΑΘΕΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Ν.Ο.ΓΑΖΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
LASER ΚΟΡΙΤΣΙΑ
1. ΚΑΡΑΚΙΑΟΥΡΗ ΜΑΡΙΑ – Ν.Ο.ΡΟΔΟΥ
2. ΚΡΙΣΙΛΙΑ ΠΙΟΛΕΤΑ – Ν.Ο.ΑΝΔΡΟΥ
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ – Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ
ΚΟΡΙΤΣΙΑ OPTIMIST
1. ΓΚΟΚΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ – Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
2. ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ ΠΩΛΙΝΑ -  Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
3. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – Ν.Ο. ΧΙΟΥ
ΑΓΟΡΙΑ OPTIMIST
1. ΜΠΡΟΥΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡ - Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
2. ΦΑΡΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ – Ν.Ο.ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ
3. ΒΟΛΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ - Ν.Ο.ΧΙΟΥ
11ΧΡΟΝΑ ΑΓΟΡΙΑ ΟPTIMIST 
2. ΜΠΡΟΥΣΗΣ ΒΙΚΤΩΡ – Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ
2. ΒΟΛΙΚΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ – Ν.Ο.ΧΙΟΥ
3. ΚΟΖΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – Ι.Ο.ΧΑΝΙΩΝ
11ΧΡΟΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ OPTIMIST
1. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΑΛΕΙΑ – Ι.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2. ΒΑΓΙΟΥ ΖΩΗ – Ι.Ο.ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3. ΡΟΥΣΣΟΥ ΜΑΡΙΑ  Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ
ΜΙΚΡΟΤΕΡΟΣ ΑΘΛΗΤΗΣ
ΠΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-Ν.Ο.ΣΥΡΟΥ (2/6/2005)
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΘΛΗΤΡΙΑ
ΔΑΦΕΡΕΡΑ ΘΕΩΦΑΝΙΑ-Ν.Ο.ΠΑΡΟΥ (25/12/2004)



ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΠΡΟΒΑΛΕΤΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
 Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΑΣ

ΣΕ ΠΑΡΟ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΑΡΟ;

3.500 ΦΥΛΛΑ
∆ΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ∆ΩΡΕΑΝ

Μπορείτε να δυναµώσετε τώρα
την ένταση της επικοινωνίας σας
& να ενισχύσετε την προβολή σας

... από 40€


