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Είναι βρε παιδί αυτοί οι δημοτικοί μας σύμβου-
λοι να μην βρουν θέμα που δεν έχει διαφωνίες 
και προστριβές με συμπολίτες μας. Έτσι, στη συ-
νεδρίαση των συνεδριάσεων… την Τρίτη το βράδυ, 
που έχασε η Παναθηναϊκάρα στη Βαρκελώνη από 
τη Μπαρτσελώνα στο μπάσκετ (σιγά μην παίζαμε 
ποδόσφαιρο), και τι δεν είπαν! Άρχισαν με την ντά-
λα του ήλιου και τέλειωσαν λίγο πριν κλείσουν τα 
μπαράκια! Ποιο ήταν το θέμα; Ελάτε τώρα. «Λήψη 
αποφάσεων για την τουριστική περίοδο 2013». 
Ποιος δηλαδή θέλετε να μην έχει άποψη;

Δ.Μ.Μ.

Είπαν λοιπόν ό,τι λένε εδώ και χρόνια. Και να 
’σου ευχολόγια και να ’σου προτάσεις. Να μας 
άκουγε κανείς εκτός Πάρου, να μας θαύμαζε! Βέ-
βαια, ΕΧΩ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ, ήταν ακριβώς τα ίδια, σαν 
αυτά που είχαμε ματαξανασυζητήσει και πριν 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 (πιο κάτω δεν πάω, «έπιασα» Αρ-
γουζή) χρόνια και βάλε…

Δ.Μ.Μ.

Ο Καστρουνής λοιπόν μπερδεύ-
τηκε κάποια στιγμή και θέλοντας να 
προτείνει να είναι κλειστός ο παραλι-
ακός δρόμος τις γιορτές του Πάσχα, 
είπε: «Μια και το Πάσχα είναι φέτος 
τον Αύγουστο!». Ναι, ναι! Ο χαμός 
έγινε μέχρι να καταλάβει ο Σωτήρης 
το λάθος. Καλά είπαμε βρε φιλα-
ράκι «ό,τι θέτε στον ΣΥΡΙΖΑ, τώρα 
που πάτε για κυβέρνηση». Μην μας 
πάτε όμως το Μεγάλο Σάββατο στον 
15Αύγουστο. Δεν θα την αντέξουμε 
αυτή την αλλαγή!

Δ.Μ.Μ.

Τελικά είχε πολλά θέματα αυτό το 
δημοτικό συμβούλιο, που δεν μπόρεσα να βγάλω 
ούτε μια είδηση ουσίας. Σε κάποια στιγμή, ο της 
«Ορθόδοξης» Αριστεράς, Κ. Ροκονίδας, αναρω-
τήθηκε αν στο άγαλμα της Αφροδίτης στο Λού-
βρο, υπάρχει ταμπελάκι που να γράφει ότι έγινε 
με μάρμαρο από την Πάρο. Εκεί, τον κόντραρε ο 
Αντιπαριώτης και η Τριβυζά, που είχαν πάει και του 
είπαν «ναι υπάρχει!». Η συζήτηση «άναψε», αφού 
ο Ροκονίδας όταν είχε πάει δεν υπήρχε. Η στήλη 
μας που έψαξε το θέμα στη συνέχεια κατέληξε στο 
εξής συμπέρασμα. Το ταμπελάκι που έγραφε ότι το 

άγαλμα σμιλεύτηκε από Παριανό μάρμαρο, πρέπει 
να το έκλεψαν οι Αξιώτες! 

Δ.Μ.Μ.

Again, από τη συνεδρίαση. Κάποιοι από τους δη-
μοτικούς μας συμβούλους πρέπει να είναι εντελώς 
άσχετοι με τη βραδινή ζωή του νησιού. Ζήτησαν 
λοιπόν να βγαίνουν τα απορριμματοφόρα το καλο-
καίρι πιο πρωί! Τι πιο πρωί βρε παιδιά; Σ’ ένα μπα-
ράκι που σύχναζα το καλοκαίρι βλέπαμε το απορ-
ριμματοφόρο να μαζεύει τα σκουπίδια ακριβώς 
έξω από το μαγαζί στις 4:30 το πρωί! Το τι «Γαλ-
λικά» έπεφταν από τους θαμώνες δεν λέγονται! 
Πόσο πιο πρωί λοιπόν; Όταν τελειώνει τη βραδινή 
του παράσταση το θερινό «REX» ας πούμε;

Δ.Μ.Μ.

Σαν να μου φάνηκε πως ο σύλλογος γυναικών 
Μάρπησσας, στην ανακοίνωσή του για τους «Για-
τρούς του Κόσμου», κράζει με ήπιο βέβαια τρόπο 
όλους όσοι πήγαν να τον καπελώσουν… Οι για-
τροί λοιπόν ήρθαν με πρωτοβουλία του συλλό-

γου γυναικών. Άντε και επειδή 
είμαι πάλι στις καλές μου δε θα 
γράψω ποιος δημοτικός φορέ-
ας πήγε να παρουσιαστεί ως ο 
οργανωτής, τουλάχιστον στην 
Παροικιά…

Δ.Μ.Μ.

Προς Δήμο Πάρου ενταύθα: 
Στην ανακοίνωση που εκδώσα-
τε για την τρισμέγιστη κ. Λίτσα 
Φτακλάκη, κάνατε λόγο για τη 
φοβερή της ιδέα να ενταχθεί στα 
μνημεία πολιτιστικής κληρο-
νομιάς η Εκατονταπυλιανή. Δε 
θα σχολιάσω ότι η κυρία Λίτσα 

από τέτοιες «πιστολιές» σας παίζει στα δάχτυλα. 
Έχει πει και καλύτερα, όπως εκείνο το «μπαίνου-
με στην αγορά της Νοτίου Αμερικής». Δεν μπορώ 
να καταλάβω γιατί στην Πάρο, έμεινε μόνο σ’ αυτό. 
Αυτό που δεν καταλαβαίνω όμως είναι, γιατί στην 
ανακοίνωσή σας -και ενώ αναφέρατε τους πάντες 
που ήταν στη συνάντηση- δε θελήσατε να αναφέ-
ρετε τους δύο Περιφερειακούς μας Συμβούλους, 
κ.κ. Π. Τζανακόπουλο και Κ. Μπιζά. Δικοί μας 
είναι και αυτοί και είναι η φωνή του νησιού στην 
«Περιφέρεια Ρόδου – Ν. Αιγαίου».

Δ.Μ.Μ.

Η υπερβολή στον τίτλο θέλει να τονίσει την 
σοβαρότητα και την κρισιμότητα των θεμάτων που 
θα θίξουμε. Θέλουμε επίσης, να ενεργοποιήσουμε 
τους αρμόδιους πριν είναι πολύ αργά.

 • Το Λιμενικό Ταμείο μετά την ψήφιση, τις επόμενες 
ημέρες, του σχετικού νομοσχεδίου θα πάψει να έχει 
την αυτοτέλεια που απέκτησε τα τελευταία χρόνια. 
Αυτά τα χρόνια δημιουργήθηκε ένα αποθεματικό 
περίπου των πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά τα 
χρήματα κινδυνεύουν να χαθούν σήμερα, αν γίνουν 
ανώνυμες εταιρίες τα Λιμενικά Ταμεία. 

Αυτά τα χρήματα έπρεπε να είχαν γίνει έργα 
που τόσο ανάγκη έχει ο τόπος. Όλα αυτά τα χρόνια 
όμως ο πρόεδρος και το διοικητικό συμβούλιο του 
Δ.Λ.Τ. δεν έχουν να παρουσιάσουν τις αποφάσεις 
εκείνες που θα αξιοποιούσαν αυτά τα εκατομμύρια. 
Η ευθύνη βαραίνει τόσο τον πρόεδρο όσο και όλα 
τα μέλη του Δ.Σ. αφού οι αποφάσεις ήταν όλες 
ομόφωνες.

Μεγάλη ευθύνη έχουν κυρίως τα δημοτικά 
συμβούλιά και των δύο Δήμων. Αν χαθούν τα 
χρήματα δε θα κερδίσει ο τόπος τίποτα, αν κάποιοι 
κατηγορηθούν… για παράβαση καθήκοντος. Τι 
μπορεί να γίνει λοιπόν;

• Στην ΔΕΥΑΠ εδώ και αρκετούς μήνες έχουν 
στηθεί οδοφράγματα. Ανακοινώσεις και από τις 
δύο πλευρές με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς 
δείχνουν ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα.

Το δημοτικό συμβούλιο δεν τόλμησε να βάλει 
το μαχαίρι βαθιά στη πληγή και την έχει αφήσει 
να πυορροεί. Κανένας δεν πιστεύει ότι η ΔΕΥΑΠ 
είναι ανεξάρτητο «βασίλειο» και ο πρόεδρος είναι ο 
απόλυτος «μονάρχης». Υπάρχει η βούληση λοιπόν 
να αντιμετωπιστεί το πρόβλημά ριζικά;

Ο τόπος δεν αντέχει άλλο αυτές τις πληγές... 
Απαιτεί εδώ και τώρα λύσεις.

Λαουτάρης

Η θέση μας

Οι πληγές 
του… Φαραώ 
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εξασφάλισε
την προβολή σου!

προλαβαίνεις µέχρι τέλος Απριλίου



Τα ίδια Παντελάκη μου 
τα ίδια Παντελή μου
Ανεπίτρεπτη συμπεριφορά προς το Βελέντζειο

Με ανακοίνωσή του το «Βελέντζειο Ίδρυμα Πρόνοιας και Μορφώσεως Πάρου», 
ενημέρωσε για ανεπίτρεπτες συμπεριφορές εναντίον του και ακόμα πιο περίεργες 
τοποθετήσεις της επιστημονικής Δ/ντριας του Κ.Υ. Πάρου, κ. Κοκκελίδου, σε ό,τι 
αφορά το υγειονομικό αεροσκάφος της Πάρου.

Τα όσα περιγράφονται στην ανακοίνωση του Βελεντζείου Ιδρύματος για 
συμπεριφορές που μας γυρνούν πολλά χρόνια πίσω, γεμίζουν προβληματισμό την 
κοινωνία του νησιού μας.

Η ανακοίνωση του Βελεντζείου έχει ως εξής:
«Σε πρόσφατη συνάντηση του Βελεντζείου Ιδρύματος με μέλη του Συντονιστικού 

των Φορέων Πάρου-Αντιπάρου για την Υγεία, ενημερώθηκαν τα παρευρισκόμενα 
μέλη για τον τρόπο χρηματοδότησης του Κέντρου Υγείας Πάρου και την λειτουργία του 
υγειονομικού αεροσκάφους του Βελεντζείου Ιδρύματος. 

Στα πλαίσια αυτά, υπήρξε συνάντηση στο Κέντρο Υγείας Πάρου, προκειμένου να 
ρυθμισθούν τα εν λόγω ζητήματα. 
Στη συνάντηση αυτή, από την πλευρά 
του Βελεντζείου Ιδρύματος, παρόντες 
ήταν ο Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος 
και Δήμαρχος Πάρου κ. Χρήστος 
Βλαχογιάννης και ο εξουσιοδοτημένος 
από το Ίδρυμα για το θέμα του υγειονομικού 
αεροσκάφους και Δημοτικός Σύμβουλος 
κ. Ευριπίδης Ακάλεστος. Από την πλευρά 
του Συντονιστικού παρευρέθηκε ο κ. 
Κων/νος Αργουζής. Από την πλευρά του 
Κέντρου Υγείας Πάρου, παρόντες ήταν 
η Επιστημονική Δ/ντρια, οδοντίατρος 
κα. Κοκκελίδου, οι γιατροί που κλήθη-
καν από την ίδια, συγκεκριμένα είχαν 
κληθεί 4 από τους αγροτικούς ιατρούς, 
οι επικουρικοί γιατροί καρδιολόγος 
κ. Χατζηγεωργίου και παθολόγος κ. 
Γρυλλάκης, όπως επίσης και ο διοι-
κητικός υπάλληλος κ. Καρπάθιος. Δεν 
είχαν κληθεί, όλως περιέργως, από την 
Επιστημονική Δ/ντρια να παρευρεθούν 
στη συνάντηση αυτή οι μόνιμοι ιατροί 
του Κέντρου Υγείας Πάρου, οι οποίοι θα 
μπορούσαν να συνδράμουν ουσιαστικά 
και καταλυτικά στην επίλυση των προβλημάτων που θα συζητούντο, ιδιαίτερα μάλιστα 
για τις αεροδιακομιδές των ασθενών, για τις οποίες αρμόδιοι να αποφασίσουν είναι και 
οι γιατροί αυτοί.

Κατέστη σαφές στους παρευρισκόμενους, αρχικά, ότι η χρηματοδότηση του Κέντρου 
Υγείας Πάρου από το Βελέντζειο Ίδρυμα είναι ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ και μόνον εφόσον οι ανάγκες 
δεν καλύπτονται από το Κράτος. Δεν μπορεί πλέον το Βελέντζειο Ίδρυμα να συνεχίζει 
να χρηματοδοτεί το Κέντρο Υγείας Πάρου, όταν οι αρμόδιοι και υπεύθυνοι δεν έχουν 
αποδεδειγμένα εξαντλήσει τις απαιτούμενες ενέργειες προς τους κρατικούς φορείς για 
την κάλυψη των αναγκών τους. 

Για το θέμα των αεροδιακομιδών ασθενών με το υγειονομικό αεροσκάφος του 
Βελεντζείου Ιδρύματος, που ήταν και το βασικό θέμα της συνάντησης στο Κέντρο Υγείας 
Πάρου, κατέστη επίσης σαφές ότι η λειτουργία πλέον του υγειονομικού αεροσκάφους 
προϋποθέτει την συνδρομή των ιατρών που θα συνοδεύουν τους ασθενείς. Και 
τούτο γιατί, δεν είναι επιτρεπτό πλέον να επαναληφθούν περιστατικά που συνέβησαν 
στο παρελθόν, όταν γιατροί αρνήθηκαν πολλές φορές την συνοδεία ασθενών με το 
υγειονομικό αεροσκάφος, για την θεσμική κάλυψη της λειτουργίας του οποίου είχαν 
σαφείς αντιρρήσεις και αντιδράσεις, έχοντας προκαλέσει, εις βάρος των ασθενών, 
έντονη σύγχυση και ανησυχία στην Παριανή κοινωνία. Η θέση της Επιστημονικής Δ/
ντριας του Κέντρου Υγείας Πάρου κας. Κοκκελίδου, που εκφράσθηκε μάλιστα και σε 
κατ’ ιδίαν συνάντηση που είχε την επόμενη ημέρα με τον Αντιπρόεδρο του Ιδρύμα-
τος και Δήμαρχο Πάρου κ. Βλαχογιάννη, ήταν ότι δεν υπάρχει θεσμική κάλυψη για 
την λειτουργία του υγειονομικού αεροσκάφους και ότι η ίδια, από την θέση που έχει 
στο Κέντρο Υγείας Πάρου, δεν θα επιτρέψει τις αεροδιακομιδές των ασθενών με 
το υγειονομικό αεροσκάφος, με το οποίο, όλως περιέργως, και η ίδια στο παρελθόν 
συνόδευσε ασθενείς… Με την θέση της Επιστημονικής Δ/ντριας συμφώνησαν, αρχικά, 
και κάποιοι εκ των γιατρών που ήταν παρόντες στη συνάντηση αυτή. 

Κάποιοι εκ των παρευρισκόμενων ιατρών, όχι μόνον αμφισβήτησαν εκ νέου τη 
θεσμική κάλυψη λειτουργίας του υγειονομικού αεροσκάφους, με τον γνωστό πλέον 
χαρακτηρισμό του –«αεροπλανάκι»-αλλά δήλωσαν επίσης ότι δεν είναι υποχρεωμένοι 
να κάνουν διακομιδές ασθενών, ότι δεν είναι ειδικευμένοι και δεν έχουν τις γνώσεις για 

αεροδιακομιδές, ενώ επίσης έκαναν λόγο και για οικονομικό αντάλλαγμα σε περίπτωση 
που θα αποφασίσουν να συνοδεύουν ασθενείς. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ίδιοι 
ιατροί δεν έχουν προφανώς πρόβλημα να συνοδεύουν τους ασθενείς είτε με το πλοίο 
της γραμμής είτε με τα εκάστοτε ιδιωτικά πλωτά σκάφη…!!! 

Τόσο ο κίνδυνος και η απίστευτη ταλαιπωρία για την υγεία του ασθενή που μεταφέρεται 
με τα πλωτά αυτά μέσα, οι τριτοκοσμικές συνθήκες μεταφοράς των ασθενών με τα 
μέσα αυτά όσο και η υπέρμετρη επιβάρυνση των φορολογούμενων πολιτών από την 
λειτουργία των πλωτών αυτών μέσων, είναι δεδομένα, βέβαια και αδιαμφισβήτητα. Έχει 
γίνει εκτενής αναφορά στα ζητήματα αυτά όχι μόνον από το Βελέντζειο Ίδρυμα αλλά 
και από το Συντονιστικό, από Συλλόγους και Φορείς του τόπου μας και όχι μόνον, από 
κόμματα της Ελληνικής Βουλής, από τον ίδιο τον Υπουργό Υγείας, από δημοσιογράφους, 
από Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης από Τηλεοπτικά Κανάλια. 

Το Κέντρο Υγείας Πάρου, λοιπόν, προστρέχει κάθε χρόνο για οικονομική στήριξη στο 
Βελέντζειο Ίδρυμα, χωρίς μάλιστα να έχει ενεργήσει, όπως άλλωστε οφείλει, προς τους 
αρμόδιους φορείς του Κράτους πρώτα απ’ όλα, θεωρώντας δεδομένη και άνευ όρων 
την χρηματοδότησή του από το Ίδρυμα και την ίδια στιγμή, ευθέως και απροκάλυπτα, με 
βαρύτατους και προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, απαξιώνει, για μία ακόμη φορά, με τον 
χείριστο τρόπο, το υγειονομικό αεροσκάφος που έχει διατεθεί από το Βελέντζειο Ίδρυμα 
για την εξυπηρέτηση της Πάρου. 

Ενημερώνουμε την Παριανή κοινωνία ότι το Βελέντζειο Ίδρυμα κάθε χρόνο 
συμπεριλαμβάνει στον προϋπολογισμό του χρηματικό ποσό ύψους 60.000 – 70.000 
ευρώ για το Κέντρο Υγείας Πάρου. Βασική όμως προϋπόθεση για την διάθεση του όποιου 

χρηματικού ποσού, με απαραίτητη 
προϋπόθεση την τήρηση της 
διαφάνειας και της διαδικασίας, είναι 
ότι οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι του 
Κέντρου Υγείας Πάρου θα έχουν 
προβεί προηγουμένως σε όσες και 
όποιες ενέργειες απαιτούνται προς 
τους αρμόδιους φορείς του Κράτους 
για την κάλυψη των αναγκών τους, 
καθόσον, όπως έχει αναφερθεί 
πολλές φορές και τονίζεται άλλη 
μία φορά, η θέση του Βελεντζείου 
Ιδρύματος στην λειτουργία του 
Κέντρου Υγείας Πάρου, είναι 
επικουρική και μόνον. 

Ενημερώνουμε επίσης την 
Παριανή κοινωνία ότι η διάθεση 
και λειτουργία του υγειονομικού 
αεροσκάφους, τουλάχιστον για την 
τρέχουσα περίοδο, προϋποθέτει, 
πλέον, όχι την απαξίωση του 
Βελεντζείου Ιδρύματος από μέρους 
του διοικητικού και ιατρικού 
προσωπικού του Κέντρου Υγείας 
Πάρου, αλλά την συνεργασία και 

συνδρομή τους. Ήδη το Βελέντζειο Ίδρυμα ενεργεί ώστε να υπάρξει μόνιμος ιατρός 
ειδικευμένος στις αεροδιακομιδές, που θα μπορεί να συνδράμει επίσης στην αντιμετώ-
πιση επειγόντων περιστατικών  και στις ανάγκες   του Κέντρου Υγείας Πάρου. 

Δεν είναι πλέον επιθυμητό από την πλευρά του Βελεντζείου Ιδρύματος, που επί σειρά 
ετών, χρηματοδοτεί την λειτουργία του Κέντρου Υγείας Πάρου, να αντιμετωπίζει τέτοια 
απαξιωτική και προσβλητική στάση και συμπεριφορά. 

Δεν είναι πλέον επιθυμητό από την πλευρά του Βελεντζείου Ιδρύματος να πρέπει, 
κάθε φορά που το ιατρικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας Πάρου αλλάζει, δεδομένου 
μάλιστα και του γεγονότος ότι δεν υπάρχει προς το παρόν Διοικούσα Επιτροπή, να 
πρέπει να αποδεικνύει τα δεδομένα, αδιαμφισβήτητα και αυτονόητα για την θεσμική 
κάλυψη της λειτουργίας του υγειονομικού αεροσκάφους, να «σύρεται», να υβρίζεται, να 
χλευάζεται, να απαξιώνεται…!!! Και όλα αυτά τελικά να γίνονται εις βάρος του ασθενή, 
εις βάρος δηλαδή εκείνου που την δύσκολη στιγμή, χρειάζεται την αρωγή και συνδρομή 
της ιατρικής κάλυψης. 

Θυμίζουμε ότι η αγορά του υγειονομικού αεροσκάφους από το Βελέντζειο Ίδρυμα, η 
διάθεσή του στο Κέντρο Υγείας Πάρου, η απόλυτη θεσμική κάλυψη της λειτουργίας του 
υγειονομικού αεροσκάφους με βάση όλους τους κανόνες που ορίζει η νομοθεσία και 
με τις καλύτερες προδιαγραφές, η ολοσχερής κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του 
υγειονομικού αεροσκάφους από το Βελέντζειο Ίδρυμα από το 2007 μέχρι σήμερα, η 
επίπονη και καθημερινή προσπάθεια των πιλότων του αεροσκάφους για την ασφαλή 
και αποτελεσματική αεροδιακομιδή των ασθενών, υπηρετούν ένα και μόνο σκοπό: Την 
Υγεία των Παριανών και η Υγεία δεν είναι διαπραγματεύσιμο «προϊόν»…

Για το ΒΕΛΕΝΤΖΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ & ΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΠΑΡΟΥ    

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ – Αθανασία Κεσκινίδη
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ - Χρήστος Βλαχογιάννης

Ο ΤΑΜΙΑΣ - Ευθύμιος Κυδωνιεύς 
ΤΑ ΜΕΛΗ – πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Κυδωνιεύς, Φραγκίσκος Βελέντζας, 

Δημήτριος Σιφναίος».

4 Τοπικά θέματα Παρασκευή 12 Απριλίου 2013



5www.fonitisparou.gr Ειδήσεις

Ερώτηση της Φ.τΠ. 
στα μέλη του 
Λιμενικού Ταμείου 

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες (μετά από αναβο-
λές που υπήρξαν) την Τρίτη 16 Απριλίου 2013, πρόκειται να 
εισαχθεί προς συζήτηση και ΨΗΦΙΣΗ το σχέδιο νόμου για 
την «ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου 
και άλλες διατάξεις».

Μεταξύ των άλλων θεμάτων το σχέδιο νόμου συμπεριλαμ-
βάνει και το άρθρο 37 που γράφει:

«Ανάπτυξη Περιφερειακού Λιμενικού Συστήματος
1. Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν αιτιολογημέ-

νης εισήγησης της Ρ.Α.Λ., προσκαλεί τα Δημοτικά Λιμενικά Τα-
μεία, είτε να συγχωνευθούν μεταξύ τους προς τον σκοπό 
δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρείας, είτε να προσχωρήσουν 
σε ένα από τα Λιμενικά Δίκτυα του παρόντος, με ειδικότερα 
κριτήρια εφαρμογής της λιμενικής Πολιτικής που καθορίζονται 
για τα Λιμενικά Ταμεία από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

2. Με βάση τις προτάσεις των Δημοτικών ή Διαδημοτι-
κών Λιμενικών Ταμείων και Γραφείων στην πρόσκληση 
της προηγούμενης παραγράφου εκπονείται με ευθύνη 
των Υπουργείων Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου 
ολοκληρωμένο σχέδιο συνενώσεων Λιμενικών Ταμείων 
σε Περιφερειακά Δίκτυα Λιμένων – Ανώνυμες Εταιρίες 
κατ’ αναλογία των Δικτύων του άρθρου 35 παρ. 1 του παρό-
ντος, τα οποία ιδρύονται δια νόμου».

Ακόμα, σε συνάντηση που είχε ο Υπουργός Ναυτιλίας και 
Αιγαίου, κ. Κ. Μουσουρούλης, με το ΔΣ της Κ.Ε.Δ.Ε. στις 
16/1/2013 είχε αναφέρει: «Η όλη η διαδικασία θα είναι «εθε-
λοντική» για τα Λιμενικά Ταμεία και αφού περάσει μια «μετα-
βατική» περίοδος, το υπουργείο θα τα συνενώσει υποχρεωτι-
κά». Σημειώνουμε πάντως, πως ο κ. Μουσουρούλης δεν είχε 
εξηγήσει ποια θα είναι η «μεταβατική περίοδος…

Το ΔΣ της ΚΕΔΕ, αλλά και πάρα πολλοί δήμαρχοι είχαν εκ-
φράσει την αντίθεσή τους. Έκτοτε, δεν γνωρίζουμε ποια άλλη 
αντίδραση υπήρξε από την ΚΕΔΕ.

Το σχέδιο νόμου, που προφανώς όλα τα μέλη του διοικητι-
κού συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντιπάρου, 
λόγω της ιδιαιτερότητας που παρουσιάζει, θα έχουν διαβάσει, 
αναφέρει ακόμα και άλλα ενδιαφέροντα πράγματα, που όμως 
δεν είναι της παρούσης.

Η εφημερίδα μας με επίγνωση της κατάστασης που 
δημιουργείται θέτει τους εξής προβληματισμούς:

1. Πριν τη δημιουργία του Λιμενικού Ταμείου Πάρου – Αντι-
πάρου, υπήρχε το Λιμενικό Ταμείο Κυκλάδων. Μετά τη δι-
άλυσή του, το νησί μας δεν πήρε ποτέ τα χρήματα που του 
αναλογούσαν από το κοινό ταμείο που υπήρχε. Άρα, έχουμε 
παράδειγμα πως χρήματα που ανήκουν στο νησί μας –απο-
δεδειγμένα- όταν πηγαίνουν σε κοινό ταμείο κάνουν «φτερά».

2. Το παραπάνω παράδειγμα μας δείχνει το τι μπορεί να επα-
κολουθήσει κατά την άποψή μας.

3. Επί πολλά χρόνια υπάρχουν προβληματισμοί διότι τα χρή-
ματα του Λιμενικού Ταμείου είναι «παρκαρισμένα» στις τρά-
πεζες. Το 1,5 εκ. ευρώ έγινε 2,5 εκ. ευρώ, έγινε 3,5 εκ. ευρώ, 
έγινε 4,5 εκ. ευρώ και πλέον αν είναι σωστές οι πληροφορίες 
μας ξεπερνούν τα 5 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο κ. 
Στέφανο Γαβαλά και σύμφωνα με τον προϋπολογισμό του Λι-
μενικού Ταμείου, αυτά τα χρήματα αναλογούν σε κωδικούς 
έργων. Έργα όμως, που δεν μπορούν για την ώρα να ολοκλη-
ρωθούν, διότι το ταμείο δεν είναι στελεχωμένο κατάλληλα και 
έτσι, λόγω της πολυπλοκότητας που παρουσιάζουν τα λιμε-
νικά έργα και την ανάμειξη πολλών υπηρεσιών, αυτά αργούν 
να κατασκευαστούν. Σημειώνουμε πάντως, ότι εν έτη 2013 η 
Πάρος, πρέπει να είναι το μοναδικό νησί με τόση μεγάλη κίνη-
ση επιβατών που ονομάζει χώρους αναμονής επιβατών δύο 
κάγκελα στο πλάι και μία λαμαρίνα για σκέπαστρο…

Για όλους τους παραπάνω προβληματισμούς της εφημερί-
δας μας μήπως θα ήταν καλό να μας ενημερώσουν τα μέλη 
του ΔΣ του Λιμενικού Ταμείου (που σχεδόν όλες τις αποφάσεις 
τις λαμβάνουν ομόφωνα) αν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν άνω 
των 5 εκατομμυρίων ευρώ, από το νησί μας; Και αν υπάρχει 
κίνδυνος να χαθούν 5 εκ.ευρώ, ποιός θα λογοδοτήσει γι’αυτό;

Η εφημερίδα μας πρόκειται να δημοσιεύσει κάθε απάντησή 
τους και τις αιτιάσεις τους.

Φ.τΠ.

Επίσκεψη 
Φτακλάκη

Επίσκεψη στη Πάρο πραγματοποίησε το πε-
ρασμένο Σάββατο 6 Απριλίου, η Αντιπεριφερει-
άρχης Τουρισμού, Νοτίου Αιγαίου, κ. Ελευθερία 
Φτακλάκη, μετά από πρόσκληση του Δημάρχου 
Πάρου και της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής.

Η κ. Φτακλάκη, μετείχε σε ανοιχτή συζήτηση για 
θέματα που αφορούν στον τομέα του τουρισμού, 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμ-
βουλίου, όπου συμμετείχαν ο Δήμαρχος Πάρου 
κ. Χρ. Βλαχογιάννης, ο Δήμαρχος Αντιπάρου κ. 
Ιω. Λεβεντάκης, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ.κ. 
Π. Τζανακόπουλος και Κ. Μπιζάς, η Πρόεδρος της 
Επιτροπής Τουριστικής Προβολής κ. Μ. Χανιώτη, 
η Πρόεδρος της ΚΔΕΠΑΠ κ. Α. Κάγκανη, Δημοτι-
κοί Σύμβουλοι και από τα δύο νησιά, εκπρόσωποι  
φορέων και συλλόγων που ασχολούνται με τον 
τουρισμό, καθώς και αρκετοί επαγγελματίες του 
τουρισμού. 

Κατά τη συζήτηση τέθηκαν όλα τα ζητήματα από 
τους Δημάρχους και τους παρευρισκόμενους και 
αναζητήθηκαν κοινές δράσεις με την Περιφέρεια 
για την σωστότερη προβολή των προορισμών. 
Από την πλευρά της η Αντιπεριφερειάρχης πα-
ρουσίασε το Στρατηγικό και το Επιχειρησιακό 
σχέδιο Τουριστικής Προβολής των νησιών της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Στο πλαίσιο της 
επίσκεψης της πραγματοποιήθηκε το πρωί του 
Σαββάτου ενημερωτική συνάντηση με την Πρό-
εδρο της Επιτροπής Τουριστικής Προβολής κ. Μ. 
Χανιώτη, όπου η Αντιπερειφεριάρχης ενημερώ-
θηκε για τη δράση του Δήμου σε θέματα τουρι-
στικής προβολής. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 
ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
όπως τα θαλάσσια σπορ (kite surf, wind surf, κα-
τάδυση, ιστιοπλοΐα), το θρησκευτικό τουρισμό 
(ανάδειξη του Ιερού Προσκυνήματος Εκατοντα-
πυλιανής, ως μνημείο πολιτιστικής κληρονομιάς),  
την ανάδειξη των φεστιβάλ του νησιού (διαδρομές 
στην Μάρπησσα, Φεστιβάλ Γεώργιος Κονιτόπου-
λος, Φεστιβάλ  Άρτος, οίνος) κ.α. 

Κατά την επίσκεψή της, η κ. Φτακλάκη, επι-
σκέφθηκε και ξεναγήθηκε στο Ιερό Προσκύνημα 
Εκατονταπυλιανής, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, 
περιηγήθηκε στον παραδοσιακό οικισμό της Πα-
ροικίας, στη Νάουσα, στη Μάρπησσα, στα Μάρμα-
ρα, στην Αλυκή και δεσμεύτηκε ότι θα επανέλθει 
έτσι ώστε να γυρίσει και το υπόλοιπο νησί και να 
γνωρίσει τις ομορφιές του.

Τέλος, σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Πάρου ση-
μειώνει: «Ο Δήμαρχος Πάρου κ. Χρ. Βλαχογιάν-
νης, επιθυμεί να ευχαριστήσει, την κ. Φτακλάκη 
για την άμεση ανταπόκριση στην πρόσκληση για 
επίσκεψη στο νησί της Πάρου και για την αποδοχή 
των αιτημάτων μας, αλλά και τους επαγγελματίες 
που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση και έδωσαν 
το παρόν στην ανοιχτή συζήτηση, δίνοντας έτσι της 
ευκαιρία στην Αντιπεριφερειάρχη να αποκτήσει 
ολοκληρωμένη άποψη για το νησί και τα θέματά 
του αλλά και εκείνοι να ενημερωθούν για το επι-
χειρησιακό σχέδιο της Περιφέρειας».

Επίσκεψη 
Ραγκούση 
στις Η.Π.Α.

Ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του κ. Γ. Ραγκούση, στις 
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, προσκεκλημένου 
στο πλαίσιο του προγράμματος International Visitor 
Leadership Program, υπό την αιγίδα του Υπουργείου 
Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από 25 Μαρτίου έως 
2 Απριλίου, στην Ουάσιγκτον, στην Ομάχα, στο Ντένβερ 
και η θεματολογία της επικεντρώθηκε στα παρακάτω 
πεδία:

Washington D.C.: Το αμερικανικό παράδειγμα ανά-
πτυξης και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας μέσα 
από την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας των νέων, 
την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες (το μοντέλο της 
Silicon Valley - Silicon Prairie). Φορολογική Μεταρρύθ-
μιση και εφαρμοσμένες πολιτικές για την καταπολέμηση 
της φοροδιαφυγής. Διμερείς σχέσεις

Omaha, Nebraska: Το μοντέλο προώθησης της 
επιχειρηματικότητας των νέων στις ΗΠΑ. Κυβερνη-
τικές πολιτικές στήριξης της επιχειρηματικότητας και 
της καινοτομίας.. Ηθική και δεοντολογία στον Ιδιωτικό 
τομέα. Οι συλλογικές πρωτοβουλίες στις ΗΠΑ για την 
εδραίωση της επιχειρηματικής ηθικής. Στρατηγικές για 
την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων υψηλής τεχνολο-
γίας- startups

Denver, Colorado: Φορολογική μεταρρύθμιση σε 
πολιτειακό επίπεδο. Συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα για την αύξηση της κυβερνητικής  λογοδοσίας και 
την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης. Προγράμματα 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για τη διαφάνεια και την 
ηθική στη διακυβέρνηση.

Από πλευράς των ΗΠΑ στις συναντήσεις έλαβαν μέ-
ρος, μεταξύ άλλων, η Υφυπουργός Δικαιοσύνης, αρ-
μόδια για την εφαρμογή της φορολογικής νομοθεσίας 
και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής κ. Katheryn 
Keneally, το μέλος του Αμερικανικού Κογκρέσου κ. 
Lee Terry, αξιωματούχοι του Υπουργείου Εξωτερικών 
επικεφαλείς των αρμόδιων γραφείων για την Ελλάδα 
και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και για τις διεθνείς 
επενδύσεις και την ενέργεια, καθηγητές πανεπιστημίων 
και επικεφαλείς ιδιωτικών και μη κερδοσκοπικών ορ-
γανισμών για την ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας 
των νέων, της διαφάνειας και της επιχειρηματικής ηθι-
κής καθώς και οι επικεφαλείς του Ελληνοαμερικανικού 
Ινστιτούτου.

Ακόμα, ο κ.  Γιάννης Ραγκούσης, με πρωτοβουλία του 
συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρέσβη στην Ουάσιγκτον, 
κ. Χρ. Παναγόπουλο.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι με αφορμή τον Νόμο για την 
Διαύγεια ο κ. Γ. Ραγκούσης είχε επισκεφθεί τις ΗΠΑ τον 
Ιούλιο του 2011 στο πλαίσιο της συνάντησης 70 κρατών 
που προωθούν πολιτικές διαφανούς διακυβέρνησης. 
Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το γρα-
φείο του κ. Ραγκούση: «Η Δι@ύγεια και αυτήν τη φορά 
ήταν στο επίκεντρο των συνομιλιών ως παράδειγμα 
πρωτοποριακής πολιτικής διαφάνειας τόσο μοναδικό για 
το κράτος και τη διακυβέρνηση όσο σημαντικό και για 
την υγιή λειτουργία νέων επιχειρήσεων μέσα σε ένα δι@
υγές δημόσιο περιβάλλον».

studio Αχιλλέας
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Οργισμένη απάντηση 
για νέο αεροδρόμιο

Ο συνδυασμός της πλειοψηφίας του Δήμου Πάρου, «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για 
το Μέλλον», με αφορμή δημοσιεύματα σε ηλεκτρονικό και γραπτό τύπο, περί σταμάτημα των 
εργασιών στο νέο αεροδρόμιο Πάρου, εξέδωσε στις 10 Απριλίου την παρακάτω ανακοίνω-
ση:

«Η κατά «Mr Λακκούβα» Στάση Εργασιών στο «Νέο Αεροδρόμιο Πάρου».
Η ΚΑΤΑΝΤΙΑ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ!
Είναι αδιανόητο και πρωτάκουστο για την ιστορία της Πάρου, κάθε εβδομάδα να προσπα-

θούμε να αποδεικνύουμε το αυτονόητο... Ότι δηλαδή αυτά που βλέπετε στις δημοσιευμένες 
Φωτογραφίες και Βίντεο, είναι πραγματικά και αληθινά.

Ξεπερνάει κάθε λογική και είναι αποτέλεσμα της μεθοδευμένης παραποίησης της 
αλήθειας του «Mr Λακκούβα». Εκτός αν ο αναξιόπιστος «Mr Λακκούβας» είτε πιστεύει ότι 
όλα τα παραπάνω είναι προϊόν μοντάζ - αποτέλεσμα της ραγδαίας αναπτυσσόμενης τεχνολο-
γίας - είτε πιστεύει ότι είμαστε ο «μάγος Χουντίνι» εμφανίζοντας ψεύτικες μπουλντόζες και 
μηχανήματα...

Είναι λοιπόν αδιανόητο και πρωτάκουστο για την ιστορία της Πάρου, να προσπαθούμε 
να απαντήσουμε στα αμέτρητα κατασκευασμένα ψέματα, στη μεθοδευμένη διαστρέβλωση 
της αληθείας και στα αρρωστημένα σενάρια επιστημονικής φαντασίας, του αναξιόπιστου «Mr 
Λακκούβα».

Το τελευταίο σενάριο του «Mr Λακκούβα»
Ο αναξιόπιστος «Mr Λακκούβας», στο τελευταίο πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του, υποστη-

ρίζει πως έγινε στάση εργασιών;;; στο Βουτάκο. Θυμίζουμε τι εστί ο αναξιόπιστος «Mr 
Λακκούβας»:

1. Αυτός που δημόσια υποστήριζε πως το έργο δεν πρόκειται ποτέ να δημοπρατηθεί (έργο 
στα χαρτιά χαρακτηριστικά έγραφε) - ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΜΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ! 

2. Αυτός που δημόσια υποστήριζε πως το έργο δεν πρόκειται ποτέ να ξεκινήσει. (αεροδρό-
μιο κοροϊδία χαρακτηριστικά ανέφερε) - ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΜΩΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ!

3. Αυτός που δημόσια υποστήριζε πως δεν υπάρχουν λεφτά για το έργο - Η ΕΡΓΟΛΗ-
ΠΤΡΙΑ ΟΜΩΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ!

4. Αυτός που δημόσια υποστήριζε (πριν από ένα μήνα περίπου) ότι οι εργασίες θα σταμα-
τήσουν λόγω της περιβαλλοντικής μελέτης - ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΜΩΣ ΣΥΝΕΧΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙ ΚΑΝΟΝΙΚΑ!

ΔΙΑΨΕΥΣΤΗΚΕ δηλαδή ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΩΣ
Αυτά είναι τα έως τώρα κατασκευασμένα ψέματα του «Mr Λακκούβα»!!!
Αφήνουμε λοιπόν στη κρίση του Παριανού λαού, την αξιοπιστία των λόγων του «Mr Λακ-

κούβα».
Ο «Mr Λακκούβας» προσφάτως όμως μετατράπηκε και σε Υποκινητή, Καθοδηγητή και 

Διαφημιστή κάθε δυνατής προσπάθειας ματαίωσης του έργου, έτσι ώστε να δικαιολογήσει τα 
παραπάνω κατασκευασμένα ψέματά του.

Όπως δυστυχώς αποδεικνύεται, ο «Mr Λακκούβας» είναι αυτός που επιθυμεί διακαώς την 
ματαίωση του έργου... 

Η ΑΛΗΘΕΙΑ 
Αυτήν την εβδομάδα παραδόθηκε από τον εργολάβο, η τελευταία εκτελεστέα φάση του έρ-

γου. Για να προχωρήσει όμως η εργολήπτρια εταιρεία στην επόμενη φάση του έργου, πρέπει 
πρώτα να έρθει κλιμάκιο από την αρμοδία υπηρεσία ώστε να ελέγξει τα παραδοτέα, 
να κάνει γεωλογική έρευνα του εδάφους και τέλος να χαράξει τη περιοχή της επόμενης 
φάσης του έργου (η συγκεκριμένη διαδικασία ακολουθήθηκε όταν παραδόθηκε και το προη-
γούμενο τμήμα του έργου και είναι υποχρεωτική).

Πρόκειται λοιπόν για μία απολύτως προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία, χωρίς κα-
νέναν αρνητικό αντίκτυπο στην εξέλιξη των εργασιών κατασκευής του έργου, η οποία μάλιστα 
θα επαναλαμβάνεται υποχρεωτικά σε κάθε επόμενη παράδοση τμήματος του έργου.

Το σχετικό κλιμάκιο είναι ήδη εδώ και αναμένεται να έχει ολοκληρώσει τη παραπάνω 
διαδικασία έως την Παρασκευή 12/04. Καταλαβαίνετε λοιπόν πως οι εργασίες κατασκευής 
του «Νέου Αεροδρομίου Πάρου» συνεχίζονται κανονικά  (Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο να 
εξηγούμε τη διαδικασία εκτέλεσης ενός έργου... Ποιος τη χάρη σου «Mr Λακκούβα»... 
Βοηθάς τους Παριανούς να μαθαίνουν χρήσιμες λεπτομέρειες...).

Η παράταξή μας, «Ενιαία Κίνηση Πολιτών Ενότητα για το Μέλλον», συνηθίζει να μιλάει μόνο 
με ΠΡΑΞΕΙΣ και ΕΡΓΑ!!! και δεν παρεκκλίνουμε από αυτό...

Τα λόγια και την παραποίηση της αλήθειας, τα αφήνουμε για τον αναξιόπιστο «Mr Λακ-
κούβα»…

ΥΓ (με πολλαπλούς αποδέκτες):
Πρέπει για άλλη μία φορά να καταστήσουμε σαφές, ότι ο Δήμος Πάρου ΔΕΝ είναι υπεύ-

θυνος ούτε για τον έλεγχο του έργου ούτε για την χρηματοδότηση του. Υπεύθυνο είναι 
το αρμόδιο Υπουργείο, με την Υ.Π.Α..

Ο Δήμος Πάρου κατόρθωσε όσο ήταν ο κ. Ραγκούσης υπουργός, να προχωρήσει 
όλες τις διαδικασίες για τη δημοπράτηση και την έναρξη των εργασιών κατασκευής 
του «Νέου Αεροδρομίου Πάρου». Παρακολουθούμε όμως από κοντά την ομαλή συνέχιση 
και ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής και αν κάποτε χρειαστεί θα δράσουμε άμεσα και 
καίρια, όπως μέχρι τώρα έχουμε πράξει.

ΕΜΕΙΣ κατορθώσαμε να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του μεγαλύτερου ονείρου 
όλων των Παριανών, δηλαδή του «Νέου Αεροδρομίου Πάρου» και ΕΜΕΙΣ αν χρειαστεί θα 
επέμβουμε όταν το κρίνουμε απαραίτητο».

Αντιδράσεις 
για το πεζοδρόμιο

Με αφορμή τη δημιουργία 
τμημάτων πεζοδρομίου στον 
Περιφερειακό δρόμο Πα-
ροικιάς η «Πάρος-ΑΞΙΑ» 
διά του δημοτικού της συμ-
βούλου κ. Αγ. Πατέλη και 
ο εμπορικός σύλλογος 
Πάρου, δημοσιοποίησαν τις 
διαφωνίες τους.

Η ανακοίνωση της «Πά-
ρος-ΑΞΙΑ» μεταξύ άλλων 
σημειώνει:

«[…] Κατ’ αρχάς είχε υπο-
λογιστεί το πλάτος του πε-
ζοδρομίου στο ένα μέτρο, 
όμως από τη πρώτη ημέρα των εργασιών διαπιστώθηκε ότι ήταν πολύ στενό, 
έτσι παρά την ολοήμερη εργασία του κοπτικού μηχανήματος της ασφάλτου, την 
επόμενη μέρα ξεκίνησαν πάλι νέες εργασίες κοπής της ασφάλτου προκειμένου 
το πλάτος του πεζοδρομίου να φτάσει τελικώς στο 1.20 μέτρα. Πάλι όμως σε 
κάποιους φαντάζει στενό (και πράγματι έτσι είναι) και μάλιστα επικαλούνται ότι 
αφ’ ενός όταν συναντώνται δυο άνθρωποι με δυσκολία θα προσπερνούν χωρίς 
να χρειαστεί να κατέβει ο ένας από το πεζοδρόμιο, αφ’ ετέρου ότι το 1.20μ. 
πλάτος δεν αποθαρρύνει τους οδηγούς από το να σταθμεύουν τα οχήματά τους 
στην άκρη του δρόμου, αφού προς το παρόν δεν υπάρχουν πινακίδες που να 
απαγορεύουν την στάθμευση. 

Όμως και στα δυο άκρα του το πεζοδρόμιο, από όποια πλευρά και αν το δούμε 
συγκεντρώνει αρνητικά σχόλια για το τρόπο που καταλήγει, όχι πάντως για τις 
ράμπες των αμαξιδίων των ΑΜΕΑ που ασφαλώς είναι απαραίτητες, αν και είναι 
αμφίβολο αν  μπορεί να ανεβεί το ειδικό αμαξίδιο από την πλευρά προς το αλ-
σύλλιο. Χαρακτηριστικό επίσης είναι το γεγονός, ότι λίγες ημέρες πριν την ολο-
κλήρωση των εργασιών, μέλος της Δημοτικής Κοινότητας Παροικιάς (της πα-
ράταξης της πλειοψηφίας) απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους στο έργο, 
έκανε έντονες παρατηρήσεις προφανώς για κάποιο σημείο του πεζοδρομίου 
που είναι φανερό ότι υπάρχει κατασκευαστικό λάθος».

Συνεχίζοντας η ανακοίνωση γράφει: «Δεν ξέρω αν θα αποκατασταθούν όλες 
οι ατέλειες που προανέφερα ή ποιός θα επιβαρυνθεί τελικά το κόστος αποκατά-
στασης ή ακόμη και το κόστος της επέκτασης από 1μ. σε 1.20μ., αυτό όμως που 
ξέρω πολύ καλά και αυτό που έχω αποκομίσει από την εμπειρία των δύο και 
πλέον χρόνων που υπηρετώ τον τόπο μας και τους συμπολίτες μας από τη θέση 
του δημοτικού συμβούλου, είναι το εξής: δεν είναι δυνατόν να γίνονται δημοτικά 
έργα με τέτοιου είδους πρόχειρη λογική, δεν επιτρέπεται να ξοδεύεται ούτε ένα 
ευρώ άσκοπα από τα χρήματα των δημοτών μας».

Τέλος, στην ανακοίνωση της «Πάρος-ΑΞΙΑ», που υπογράφει ο κ. Αγ. Πατέλης 
σημειώνεται: «[…]  Αυτό πάντως που έχει σημασία κατά τη δική μου άποψη, 
είναι ότι αυτό το αρχικό κομμάτι του πεζοδρομίου πρέπει να γίνει αφορμή, ώστε 
στο μέλλον το υπόλοιπο έργο να γίνει με σωστές προδιαγραφές και χωρίς κατα-
σκευαστικά λάθη. Γιατί δε νοείται ο κύριος εμπορικός δρόμος της Παροικιάς να 
παραμένει χωρίς πεζοδρόμιο, δεδομένης μάλιστα και της επικινδυνότητας που 
παρουσιάζει λόγω του μεγάλου αριθμού οχημάτων που τον διατρέχουν καθη-
μερινά, ούτε να αποκτήσει εν τέλει ένα στενό και προβληματικό πεζοδρόμιο και 
μόνον εις βάρος του οδοστρώματος».

Επίσης, σε ανακοίνωσή του ο εμπορικός σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, με-
ταξύ άλλων σημειώνει ότι αποφάσισε να στραφεί εν συνεχεία, κατά παντός 
υπευθύνου, για την επίλυση του χρόνιου προβλήματος, της πεζοδρόμησης του 
περιφερειακού.

Η αφορμή για το σύλλογο όπως υποστηρίζει δόθηκε: «με την αποσπασμα-
τική, άστοχη και μεμονωμένη απόφαση του δήμου, για να πεζοδρομήσει ένα 
μικρό τμήμα στην αρχή του δρόμου. Υπενθυμίζουμε, ότι ο δήμος έχει απαλλο-
τριώσει, όλες τις εκτάσεις για 3 μέτρα εκατέρωθεν του περιφερειακού, από την 
διασταύρωση Γκίκα έως την Πούντα. Η ύπαρξη του αξονομετρικού και τα χαρ-
τιά των απαλλοτριώσεων από το 1970 επιβεβαιώνουν τα αναφερόμενα, καθώς 
και δραματικές αλλαγές στη χρήση γης στην εν λόγο περιοχή. Όμως είναι γνω-
στό σε όλους ότι το έργο δεν έγινε χάρη στα συμφέροντα και τη μικροπολιτική 
που κυριαρχούσαν στην πατρίδα μας αλλά και στο μικρό νησί μας έως σήμερα».

Η ανακοίνωση του εμπορικού συλλόγου ολοκληρώνεται γράφοντας: «[…] 
Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζουμε να διεκδικήσουμε την άμεση δημι-
ουργία πεζοδρομίου εκατέρωθεν του περιφερειακού δρόμου, στις διαστάσεις 
όπου είναι το νόμιμο δηλαδή περίπου 3 μέτρα σε κάθε πλευρά και όχι σε οποια-
δήποτε άλλη τυχαία μέτρηση.

Προειδοποιούμε επίσης το δήμο να μην παραλάβει το ελλιπές έργο από την 
κατασκευή του τμήματος με διάσταση 1,2 μέτρου γιατί αυτομάτως θα νομιμο-
ποιεί την αυθαιρεσία των ιδιοκτητών (που έχουν αποζημιωθεί ήδη) αλλά  και 
την δική του. Σε μια τέτοια περίπτωση θα κινηθούμε νομικά κατά παντός υπευ-
θύνου».
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Έντονες 
διαφωνίες στη 
ΔΕΥΑΠ

Το σήριαλ της ΔΕΥΑΠ με τις κόντρες μεταξύ εργαζο-
μένων και εργοδοσίας δε φαίνεται να έχει τέλος.

Έτσι, μετά την ανακοίνωση των εργαζομένων η ερ-
γοδοσία πέρασε στην αντεπίθεση και στις 9/4 εξέδωσε 
ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση – απόφαση έχει ως εξής:
«Σε απάντηση δημοσιεύματος στα Μ.Μ.Ε. του Σωμα-

τείου Εργαζομένων της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και συγκεκριμένα 
σε καταγγελίες που απευθύνονται προς τον κ. Δήμαρχο 
Πάρου, την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, τον 
Πρόεδρο και τα Μέλη του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π., με αφορ-
μή την «Παγκόσμια ημέρα του νερού 2013», δεν πρό-
κειται να ακολουθήσουμε τη συγκεκριμένη τακτική που 
είναι ταυτόσημη με ανακοίνωση συνιστώσας πολιτικού 
φορέα. Δηλώνουμε κάθετα ότι οι παρεμβάσεις πολιτι-
κού και κομματικού χαρακτήρα μόνο κακό δημιουργούν 
στην ομαλή λειτουργία της Επιχείρησης και είμαστε βέ-
βαιοι ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων σε αυτή την 
τακτική είναι αντίθετοι.

Επισημαίνουμε δε ότι το μανιφέστο για την «Παγκό-
σμια ημέρα του νερού» και μέσα σε αυτό οι κακοήθειες 
των καταγγελλομένων από το Σωματείο Εργαζομένων 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π., αποτελεί αντικείμενο επεξεργασίας μιας 
ομάδας του Σωματείου που πολλές φορές αιφνιδιάζουν 
τους συναδέλφους τους με συχνές και στημένες ανακοι-
νώσεις.

Συγκεκριμένα απαντούμε με υπευθυνότητα στην Πα-
ριανή Κοινωνία σε όσα θέλουν να διαστρεβλώσουν οι 
επικεφαλείς του Σωματείου.

Μισθολογικά ζητήματα:
α) Αυτά έχουν πάρει το δρόμο της επίλυσης με βάσει 

το υπ’ αριθμ. 2/6753/0022/11-3-2013 έγγραφο του 
Υπουργείου Οικονομικών, αλλά και την αναμενόμενη 
έγκριση της Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

β) Επισημαίνουμε χαρακτηριστικά όλα τα αιτήματα για 
να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα μετά την εκκαθάρι-
ση που ουσιαστικά δεν θα μπορούσε να δικαιολογήσει 
τέτοια ένταση, λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι οι εργαζό-
μενοι για άλλη υπόθεση επιδομάτων έχουν δεσμεύσει 
εδώ και δύο χρόνια ποσό 73.000 ευρώ από το ταμείο 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π. Η εκδίκαση της παραπάνω διαφοράς στον 
Άρειο Πάγο στις 4/12/2012 κρίνεται με εισήγηση υπέρ 
της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και εις βάρος των εργαζομένων.

2. Στην καταγγελία ότι οι διοικούντες τη Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
συνεχίζουν να εξοικονομούν χιλιάδες ευρώ σε μια προ-
σπάθεια να κλείσουν «ψηφοθηρικές τρύπες» και άστο-
χα ανοίγματα της Επιχείρησης, τους καταγγέλλουμε για 
κοινούς συκοφάντες, εάν δεν καταθέσουν συγκεκριμένα 
στοιχεία που να αποδεικνύουν τη βασιμότητά τους, σε 
διαφορετική περίπτωση θα υποστούν τις συνέπειες του 
νόμου. Η ανοχή και η υπομονή έχουν τα όριά τους σε 
κομματικούς παροξυσμούς.

3. Επισημαίνουν ότι ο στόλος των αυτοκινήτων της Επι-
χείρησης είναι επικίνδυνος για τους εργαζόμενους λόγω 
περικοπών στη συντήρηση. Απαντούμε ότι τέτοια ανευ-
θυνότητα δεν θα μπορούσαμε να φανταστούμε, όταν ο 
εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
κ. Γεώργιος Ραγκούσης ουδέποτε έχει καταθέσει ένστα-
ση στο Δ.Σ. για επικινδυνότητα των αυτοκινήτων, παρά 
μόνο για τη συντήρησή τους απευθυνόμενος στο Γενικό 
Διευθυντή.

4. Όσον αφορά τη στάση του κ. Δημάρχου, των Συμ-
βούλων του Δημοτικού Συμβουλίου, των Συμβούλων 
του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π., ήταν πραγματικά υπεύθυνη και 
αμερόληπτη υπέρ των εργαζομένων και σε αντίθεση με 
τη διαφορετική άποψη του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. 
Παρά ταύτα με το δημοσίευμα αποδεικνύεται ότι το κυ-
ρίαρχο θέμα ήταν η αποπομπή του Προέδρου και των 
Μελών του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π. για τους δικούς τους λό-
γους. Αναζητούσαν και απέτυχαν τη δίωξη ενός προσώ-
που που όλες οι παρατάξεις αναγνώρισαν δημόσια την 

τιμιότητα και την εργατικότητά του στην άσκηση των κα-
θηκόντων του ως Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

5. Κατηγορούν τη σημερινή Διοίκηση ότι δήθεν επε-
ξεργάζεται σενάρια πώλησης της Δημοτικής Επιχείρησης 
σε ιδιώτες με απαξίωση των εργαζομένων. Απαντούμε 
και πιθανολογούμε ότι αυτοί οι ολίγοι προσπαθούν με τις 
ενέργειές τους να οδηγήσουν τη Δ.Ε.Υ.Α.Π. σε οικονο-
μικά αδιέξοδα. Σε κάθε περίπτωση δηλώνουμε απερί-
φραστα ότι η Δ.Ε.Υ.Α. Πάρου θα παραμείνει Δημοτική 
Επιχείρηση του Δήμου Πάρου και αυτά που φαντασιώ-
νονται δυστυχώς ορισμένοι εμπνευστές αποτελούν στοι-
χεία και παροτρύνσεις κομματικών παρατάξεων.

Επίσης δηλώνουμε ότι ο Πρόεδρος και τα Μέλη του 
Δ.Σ. σε συνεργασία με τη συντριπτική πλειονότητα των 
εργαζομένων θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπά-
θεια να κρατήσουμε όρθια τη Δημοτική Επιχείρηση, 
παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες της περιόδου 
που βιώνουμε, έχοντας ως κυρίαρχο και αδιαπραγμά-
τευτο στόχο το όφελος των κατοίκων της Πάρου και των 
εργαζομένων της Δημοτικής Επιχείρησης.

 
Το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Π.

Φραγκούλης Στέλιος
Φραγκούλη Μαρουσώ

Χασούρης Κων/νος
Χανιώτη Μαρία

Ρούσσος Ζαχαρίας
Ο κ. Ραγκούσης Γεώργιος απείχε της ψηφοφορίας».

Παραίτηση Αντιπαριώτη
Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΥΑΠ, 

δημοτικός σύμβουλος, κ. Δημήτρης Αντιπαριώτης, με 
ανακοίνωσή του στις 8 Απριλίου διαχώρισε τη θέση του 
και παραιτήθηκε. Θυμίζουμε, ότι ο κ. Αντιπαριώτης είχε 
εκφράσει τη διαφωνία του με τη διοίκηση της εταιρείας 
και σε παλαιότερη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου Πάρου, σε θέμα της ΔΕΥΑΠ.

Η ανακοίνωση του κ. Δ. Αντιπαριώτη έχει ως εξής:
«Αγαπητέ κ Δήμαρχε,
Με την παρούσα επιστολή υποβάλλω γραπτά, στη 

διάθεση του Δημοτικού  Συμβουλίου την παραίτηση 
μου, από την αντιπροεδρία του ΔΣ της ΔΕΥΑ Πάρου. 
Κατά την δική μου αντίληψη, όταν κάποιος κατέ-
χει δημόσιο αξίωμα σε Διοικητικό Συμβούλιο, θα 
πρέπει να αφουγκράζεται, να συνεργάζεται, να συν-
διαλέγεται, να συναποφασίζει και να ασκεί διοί-
κηση με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της επι-
χείρησης και την επίλυση των προβλημάτων της. 
Στόχος όλων μας, θα έπρεπε να ήταν αφενός ένα καλό 
εργασιακό περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι εμπιστεύ-
ονται τη Διοίκηση της εταιρείας, αισθάνονται υπερηφά-
νεια για την εργασία τους και αφετέρου η επιβίωση της 
επιχείρησης και η διασφάλιση του κοινωνικού αγαθού, 
όπως είναι το νερό. Αντ αυτού, έχουμε μια περιρρέου-
σα εδώ και καιρό ένταση και κρίση μεταξύ των εργα-
ζομένων και του Προέδρου της ΔΕΥΑΠ , η διαχείριση 
της οποίας δεν με βρίσκει σύμφωνο. Ενώ ταυτόχρο-
να, δε μου δόθηκε ποτέ η δυνατότητα της συνεργα-
σίας για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων. 
Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας στο πρόσωπο 
μου, αλλά αδυνατώ να συνεχίσω απλά, να βρίσκομαι στη 
θέση αυτή.

 
Με εκτίμηση

Δημήτρης Αντιπαριωτης».

Δημοσιογραφία 
στην Πάρο

Υπάρχει μία ομάδα συμπολι-
τών μας που για διάφορους λό-
γους ο καθένας δεν επιθυμεί τη 
δημιουργία νέου αεροδρομίου. 
Από την άλλη υπάρχουν και τα 
ΜΜΕ του νησιού μας που οφεί-
λουν να ενημερώνουν τους συ-
μπολίτες μας.

Κάποιοι που ασκούν δημοσι-
ογραφία στο νησί μας -με αφορ-
μή τη δημιουργία του νέου αεροδρομίου- φρονούν 
πως ό,τι κακό γίνεται σ’ αυτό τον τόπο υπαίτιοι είναι 
οι πολιτικοί τους αντίπαλοι (λες και οι ίδιοι είναι πο-
λιτικοί και όχι απλά δημοσιογράφοι). Αυτή η άποψη 
τους έχει οδηγήσει να έχουν λησμονήσει κύρια γνω-
ρίσματα του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Δηλα-
δή, ο γράφων για το δημόσιο βίο οφείλει πρώτιστα να 
δώσει την είδηση –το γεγονός- και στη συνέχεια να 
γράφει την άποψή του.

Ο δημοσιογράφος με κανέναν τρόπο δεν «γεννάει» 
είδηση, δεν διαστρεβλώνει την είδηση, δεν δημιουρ-
γεί ο ίδιος την είδηση. Την κρίνει, την ερευνά τη «σκα-
λίζει». Το γεγονός όμως, την είδηση, οφείλει να 
την παρουσιάσει. Σ’ ένα μικρό τόπο -όπως ο δικός 
μας- το δημοσιογραφικό επάγγελμα είναι δύσκολο. 
Με όποιο θέμα και αν ασχοληθείς είσαι αναγκασμέ-
νος να βρεις απέναντί σου συγγενείς, φίλους, γείτο-
νες. Αυτός είναι και ο λόγος που ο δημοσιογράφος 
της επαρχίας συνήθως δεν έχει πολλές συμπάθειες 
και ακούει γύρω του διάφορα ευφάνταστα σενάρια 
για τον ίδιο. Ο δημοσιογράφος της επαρχίας είναι 
αναγκασμένος να ισορροπεί καθημερινά για να κάνει 
την εργασία του.

Ατυχώς, στο νησί μας έχει παραχθεί και ένας άλ-
λος τύπος δημοσιογραφίας. Αυτός του εύκολου επι-
κοινωνιακού κέρδους με δημοσιεύματα που έχουν 
πληθώρα υβριστικών και περιπαικτικών χαρακτηρι-
σμών. Το ότι κάποιοι από τους θιγόμενους δεν αντι-
δρούν οφείλεται κυρίως στον μικρό επαρχιακό μας 
τόπο που κάθε κίνηση πρέπει να είναι προσεκτική 
και κυρίως, δεν είναι ανάγκη για οτιδήποτε συμβαίνει 
να τρέχουμε στα δικαστήρια. Σημειώνω ακόμα, πως 
και η πλευρά των δημοσιογράφων κατά καιρούς θα 
έπρεπε να ασκεί ένδικα μέσα, λόγω της ευκολίας 
ορισμένων να κάνουν χαρακτηρισμούς γι’ αυτούς. 
Αλλά είπαμε: Μικρή κοινωνία... Δεν είναι ανάγκη να 
γίνουμε όλοι από δυο χωριά χωριάτες. 

Η εφημερίδα μας το τελευταίο χρονικό διάστημα 
έχει γίνει στόχος διαφόρων που δεν εννοούν να κα-
ταλάβουν πως με μοναδικό όπλο της τη συνεχή ερ-
γασία και κυρίως το συνεχές ψάξιμο των ειδήσεων, 
μπορεί και παρουσιάζει πρωτότυπη ύλη και «ψαχνό» 
είδησης. Τρέχουμε σαν τους παλαβούς προκειμένου 
να κάνουμε ρεπορτάζ, να ρωτήσουμε, να ψάξουμε, 
να, να, να. Και όλα αυτά μ’ ένα στόχο. Να παρέχουμε 
σωστή και έγκαιρη ενημέρωση (να κάνουμε δηλαδή, 
καλά τη δουλειά μας). Το πόσα θέματα τους τελευταί-
ους μήνες πρωτοπαρουσίασε η Φ.τΠ. στο αναγνω-
στικό κοινό των νησιών μας το γνωρίζουν καλύτερα 
οι αναγνώστες της. Θυμίζω ακόμα, πως μερικά απ’ 
αυτά τα θέματα αναδημοσιεύτηκαν στη συνέχεια σε 
δεκάδες ΜΜΕ του γραπτού και ηλεκτρονικού τύπου 
της χώρας. Ακόμα, πολλά από τα δημοσιεύματά μας 
αποτέλεσαν θέματα ερωτήσεων στη Βουλή, καθώς 
και ρεπορτάζ στον Αθηναϊκό τύπο.

Η εφημερίδα μας στηρίζεται αποκλειστικά στους 
αναγνώστες της. Μόνο σ’ αυτούς δίνει λόγο και σε 
κανέναν άλλο. Το δικαίωμα της πληροφόρησης, αλλά 
και το δικαίωμα να αντιδράσουμε στις κατηγορίες 
που προσάπτουν όλοι όσοι έχουν μάθει να «δημοσι-
ογραφούν» από το γραφείο τους και μόνο και ανάλο-
γα τις πολιτικές συμμαχίες που έχουν ανάγκη… θα το 
υπερασπίσουμε μέχρι τέλους.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ Μ. ΜΠΕΛΕΓΡΗΣ
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Η Ένωση Ξενοδόχων Πάρου – Αντιπάρου, προσπαθώντας να αντιμετωπίσει τα 
οξύτατα οικονομικά προβλήματα που έχουν προκύψει στη βαριά «βιομηχανία» του 
νησιού, προσπαθεί με κινήσεις ουσίας να επενδύσει στην επιμόρφωση του κλάδου 
της.

Έτσι, η Ένωση Ξενοδόχων των νησιών μας θέλοντας να δώσει έμφαση στην επι-
μόρφωση όλων των επιχειρηματιών πάνω σε τουριστικά θέματα, ενόψει και 
της επερχόμενης τουριστικής περιόδου αποφάσισε  να διοργανώσει διημερίδα για 
τον τουρισμό στις 23 και 24 Απριλίου από τις 15.30 μέχρι 20.30 στη αίθουσα 
του ΑΜΕΣ «Νηρέας», στην Νάουσα. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης, κ. Γ. Μπαφίτη: «το θέμα της διημερίδας 
έχει να κάνει με την «ποιότητα των ξενοδοχειακών υπηρεσιών από ξενοδοχεία και 
ενοικιαζόμενα δωμάτια-διαμερίσματα καθώς και με θέματα ποιότητας για επιχειρή-
σεις εστίασης και θα κλείσει η διημερίδα με επίκαιρα θέματα που αφορούν το μάρ-
κετινγκ των τουριστικών επιχειρήσεων». Γι’ αυτό θέλω να παρακαλέσω όλους τους 
επιχειρηματίες να συμμετάσχουν στο σεμινάριο από το οποίο θα επωφεληθούν τα μέ-
γιστα, μιας και ο καθηγητής της διημερίδας είναι από τους ποιο γνωστούς στην Ελλάδα 
για θέματα τουριστικού μάρκετινγκ».

Ακόμα, ο κ. Γ. Μπαφίτης, πρότεινε με την ευκαιρία της συνέντευξής του στην εφη-
μερίδα μας να πραγματοποιηθεί και άλλη μία ημερίδα με συνδιοργανωτές τουριστι-
κούς φορείς και το Δήμο Πάρου, με θέμα: «τις προοπτικές που ανοίγονται για το νησί 
μας με την κατασκευή του νέου αεροδρομίου και με το κατά πόσο είμαστε έτοιμοι να 

αντιμετωπίσουμε  τις νέες προκλήσεις που δημιουργούνται από αυτό».
Σημειώνουμε, ότι ενώ όλοι στο νησί περιμένουμε με αγωνία την ολοκλήρωση του 

έργου του νέου αεροδρομίου, δεν έχει σκεφθεί κανείς την μετέπειτα διαχείριση σε 
σχέση με την υποδοχή των τουριστών, της μεταφοράς τους προς τους τόπους διαμο-
νής τους κλπ. Γι’ αυτό το λόγο η πρόταση των ξενοδόχων είναι από τις πλέον ενδια-
φέρουσες που έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Η συνέντευξη Γ. Μπαφίτη:
Ποιες ήταν οι ενέργειές σας τη φετινή περίοδο:
Γ.Μ.: «Η παρουσία στα τουριστικά δρώμενα φέτος, ήταν να συμμετάσχουμε στην 

έκθεση Τουρισμού της Βιέννης που έγινε 10-14 Ιανουαρίου, καθώς και στην Έκθε-
ση Τουρισμού του Βερολίνου, που έγινε τον Μάρτιο με την συνεργασία του Δήμου 
Πάρου, αφού είχαμε την τιμή και να τον εκπροσωπήσουμε. Επίσης, μέσα από την 
Έκθεση της Βιέννης τον Ιανουάριο, μπορέσαμε και πραγματοποιήσαμε με τη βοήθεια 
του Ε.Ο.Τ Αυστρίας, την διοργάνωση στις 12 Μαρτίου (μαζί με άλλα 3 νησιά, Σίφνο, 
Μήλο, Ίο) εκδήλωσης στην Ελληνική Πρεσβεία στην Βιέννη. Η εκδήλωση απέβλεπε 
στην ενημέρωση των τουριστικών δυνατοτήτων αυτών των νησιών σε Αυστριακούς 
δημοσιογράφους και αυστριακούς πωλητές τουριστικών πακέτων. Παρόλο που η εκ-
δήλωση αυτή γινόταν υπό την επιμέλεια των Δήμων αυτών των νησιών, εν τούτοις η 
Πάρος (και το λέω αυτό με λύπη μου), εκτός από την δική μου συμμετοχή δεν συμ-

Οι ξενοδόχοι παίρνουν πρωτοβουλίες
Κινήσεις ουσίας από τον κλάδο
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μετείχε με άλλο Δημοτικό ή επιχειρηματικό παράγοντα. 
Αρκεί να αναφέρω ότι η Μήλος, συμμετείχε με τον δήμαρχό της και τρεις τουριστι-

κούς πράκτορες, η Σίφνος με τον Αντιδήμαρχό της και ένα τουριστικό πράκτορα και η 
Ίος με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και ένα τουριστικό πράκτορα. Μέσα 
από αυτές όλες τις συμμετοχές, μας δόθηκε η ευκαιρία να συναντηθούμε με σημα-
ντικούς τουριστικούς πράκτορες οι οποίοι τελευταία αρχίζουν και εγκαταλείπουν τις 
Κυκλάδες και φυσικά μπορέσαμε να τους τονίσουμε την αναγκαιότητα να επαναφέ-
ρουν στα τουριστικά τους προγράμματα νησιά όπως η Πάρος, με τις πλούσιες εναλ-
λακτικές δυνατότητες που διαθέτουν για τους πελάτες τους».

Ποιες είναι οι προτάσεις της Ένωσης Ξενοδόχων προς το Δήμο Πάρου:
Γ.Μ.: «Κατά καιρούς, έχουμε κάνει στο πλαίσιο της Τουριστική Επιτροπής του Δή-

μου, αλλά και στο Δημοτικό Συμβούλιο, προτάσεις που έχουν να κάνουν με τη βελτί-
ωση του τουριστικού προϊόντος στο νησί μας. Με την ευκαιρία που μου δίνεται μέσα 
από την εφημερίδας σας να επαναλάβω κάποιες από αυτές.

1. Θεωρούμε ότι ο Δήμος πρέπει να αποκτήσει ισχυρή Τουριστική Γραμματεία 
με μόνιμο υπάλληλο του Δήμου, γνώστη των τουριστικών θεμάτων, ώστε πα-
ράλληλα με τον ή την Πρόεδρο της Τουριστικής Επιτροπής να υλοποιεί την τουριστική 
πολιτική του Δήμου που συμβουλευτικά θα προτείνει η Τουριστική Επιτροπή και ο 
Σύμβουλος που κάθε φορά επιλέγει ο Δήμος. Και εννοώ συμβουλευτικά γιατί π.χ. 
το θέμα της συμμετοχής μας στις Τουριστικές Εκθέσεις, θα πρέπει να καθορίζεται 
πρωτίστως με βάση το μέγεθος των αγορών που μας επισκέπτονται και όχι με βάση 
τις επιθυμίες των μελών της Τουριστικής Επιτροπής. Θεωρώ παράλογο σε δύσκολες 
οικονομικά εποχές (όπου η ιεράρχηση της συμμετοχής μας στις Εκθέσεις εξ’ αυτού 
του λόγου είναι σημαντική), να συμμετέχουμε σαν Δήμος Πάρου στις Εκθέσεις στην 
Τουρκία και στο Ισραήλ και να μην συμμετέχουμε στην έκθεση του Παρισιού και του 
Όσλο, όταν γνωρίζουμε εξ’ αρχής ότι ένα μεγάλο μέρος των επισκεπτών στο νησί μας 
προέρχεται από την Γαλλία και την Σκανδιναβία. Στο σημείο αυτό θέλω να αναφέρω 
και ένα άλλο σημαντικό λόγο που θα πρέπει να κρίνει τη συμμετοχή μας στις διάφο-
ρες Εκθέσεις. Ο λόγος αυτός έχει να κάνει με το κατά πόσο ο Δήμος έχει προετοιμα-
στεί κατάλληλα, ώστε στην κάθε έκθεση που θα πάει να έχει προγραμματίσει και τις 
αντίστοιχες συναντήσεις με  tour –operators, δημοσιογράφους, ή να έχει οργανώσει 
την παρουσίαση κάποιων εκδηλώσεων.

Στην εποπτεία της Τουριστικής Γραμματείας θα πρέπει επίσης να περιέλθει και η 
αναβάθμιση και προώθηση της ιστοσελίδας του Δήμου Πάρου η οποία αν και έχει δο-
θεί η υπόσχεση από το Δήμο ότι σύντομα θα πραγματοποιηθεί, εν τούτοις παραμένει 
ακόμη ως υπόσχεση.  

2. Θα πρέπει ο Δήμος από μόνος του ή και σε συνεργασία με τους τουριστικούς 
φορείς να διοργανώνει κάθε χειμώνα σεμινάρια που θα αποβλέπουν στη βελτίωση 
του τουριστικού μας προϊόντος ώστε να γίνουμε περισσότερο ανταγωνιστικοί σε ένα 
ταχέως αυξανόμενο ανταγωνιστικό περιβάλλον.     

3. Για την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου δεν φτάνει να είναι ανοικτά μόνο 
μερικά μαγαζιά και κάποια δωμάτια ή ξενοδοχεία, αλλά θα πρέπει και ο Δήμος να 
εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις για να υπάρχει αυτή η επιμήκυνση. Και αναφέρομε 
στην χαρτογράφηση και ανάδειξη των μονοπατιών της Πάρου (περιπατητικός του-
ρισμός), στην ανάδειξη της Εκατονταπυλιανής ως μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς παράλληλα με την ανάδειξη και άλλων σημαντικών εκκλησιών και μο-
ναστηριών (θρησκευτικός τουρισμός), στην επαναφορά του wind-surfing  στην Χρυ-
σή Ακτή ως παγκόσμιου αθλητικού γεγονότος όπως ήταν κάποτε, αλλά και του kite 
–surfing (αθλητικός τουρισμός).

4. Εξίσου σημαντικό είναι να υλοποιήσει άμεσα ο Δήμος μέσω του Λιμενικού Τα-
μείου έργα πνοής για το νησί μας, όπως είναι η τοποθέτηση ναυδέτων στο λιμάνι της 
Παροικίας ή αλλού για την πρόσδεση κρουαζιερόπλοιων, η κατασκευή χώρου υπο-
δοχής στο Λιμάνι της Παροικίας και κάποια άλλα που έχουν συζητηθεί εκτενώς στο 
Λιμενικό Ταμείο. Όταν λέω άμεσα το εννοώ, διότι όπως γνωρίζεται με την ενοποίηση 
των Λιμενικών Ταμείων που έχει δρομολογηθεί, όλοι οι πόροι του δικού μας ταμείου 
και μιλάω για περίπου 4 εκατ. ευρώ θα μπουν στο μεγαλύτερο Ταμείο που θα δημι-
ουργηθεί και θα αφορά όλα τα νησιά του Αιγαίου.  

5. Θεωρούμε επίσης αναγκαίο να υπάρχει μετά από συνάντηση μεταξύ του Δήμου 
και των επαγγελματικών φορέων του τουρισμού μια άτυπη συμφωνία για την διατή-
ρηση της τιμής του τουριστικού προϊόντος στο νησί μας σε λογικά και ανταγωνίσιμα 
επίπεδα, με την υποχρέωση βέβαια του Δήμου να μην προβεί σε αύξηση, αλλά θα 
έλεγα έστω και σε μικρή μείωση των δημοτικών τελών ως μια έμπρακτη αναγνώριση 
των προσπαθειών που κάνουν οι τουριστικοί φορείς σε αυτή την δύσκολη οικονομι-
κή συγκυρία. 

Κλείνοντας, θέλω να αναφερθώ και σ’ ένα θέμα που προκάλεσε αρκετή συζήτηση  
τελευταία στο Τοπικό συμβούλιο της Παροικίας και είχε να κάνει με τη διατήρηση ή 
όχι της σημερινής θέσης του ΚΤΕΛ και των ταξί. Εμείς πιστεύουμε ότι στο πλαίσιο της 
καλύτερης και αμεσότερης ανταπόκρισης που πρέπει να έχουν οι επισκέπτες του νη-
σιού με τα Μέσα μαζικής μεταφοράς κατά την αποβίβαση τους στο λιμάνι του νησιού, 
είναι αναγκαίο να διατηρηθούν οι υπάρχουσες θέσεις των Κ.Τ.Ε.Λ και των 
ταξί».

Άλλες ενέργειες

Ποιες άλλες ενέργειες έχει κάνει η Ένωση Ξενοδόχων;
Γ.Μ.: «Ο σύλλογος μας στο πλαίσιο των οικονομικών δυνατοτήτων του ταμείου 

του προσπάθησε το τελευταίο καιρό με ενέργειες να βοηθήσει διαφορετικές δραστη-
ριότητες σε περιοχές του νησιού μας. Έτσι, το φθινόπωρο που μας πέρασε ενίσχυσε 
οικονομικά με το ποσό των 1000 ευρώ τους αγώνες windsurfing που έγιναν στην 
Χρυσή Ακτή, ενώ με 1000 ευρώ ενίσχυσε επίσης το Πολιτιστικό Κέντρο Παντανάσσης 
στην Νάουσα. Αποφάσισε επίσης, να διαθέσει το ποσό των 1000 ευρώ για την ενίσχυ-
ση του Κέντρου Υγείας Πάρου. Ήδη με το ποσό των 360 περίπου ευρώ, αγοράστηκαν 
4 μεγάλες και 2 μικρές φιάλες οξυγόνου. Το δε Δ.Σ  του συλλόγου μας αποφάσισε 
στην τελευταία συνεδρίαση του, να πάρει την πρωτοβουλία για τη συγκέντρωση χρη-
μάτων από εμάς και από τους άλλους 4 συλλόγους των ενοικιαζομένων δωματίων 
του νησιού μας, με σκοπό να προβεί στην αγορά ενός απινειδωτή αξίας περίπου 6000 
ευρώ, για να το δωρίσει στο Κέντρο Υγείας Πάρου που αποτελεί γι’ αυτό σημαντικό 
όργανο κατά την μεταφορά των ασθενών στην Αθήνα ή την Σύρο».

Το νέο αεροδρόμιο

Κ. Μπαφίτη, ποιες είναι οι σκέψεις σας για τη δημιουργία του νέου αερο-
δρομίου Πάρου;

Γ.Μ.: «Είναι το πιο σημαντικό έργο που γίνεται στο νησί μας τα τελευταία 50 χρό-
νια.. Για τη μέχρι τώρα πορεία του συμμετείχαν πολλοί άνθρωποι από διάφορες θέ-
σεις, όπως ο κ. Αργουζής, η κ  Παπαζώη, ο κ. Αλογοσκούφης, με την χρηματοδότηση 
των απαλλοτριώσεων, ο κ. Ραγκούσης, που συνέβαλλε σημαντικά στην έναρξη του 
έργου, και ίσως και κάποιοι άλλοι ακόμη. Επομένως, δεν είναι ένα έργο που ανή-
κει σε μια παράταξη, ή σε κάποιο κόμμα, αλλά είναι έργο όλων των Παριανών 
και σαν τέτοιο θα πρέπει να αντιμετωπιστεί από όλους μας. Γι’ αυτό θα πρέπει όλοι 
μας ενωμένοι,  (Δημοτικές Παρατάξεις και Παριανός λαός), να προσπαθήσουμε ώστε 
απρόσκοπτα να συνεχιστεί η υλοποίηση του έργου. Η σπουδαιότητα του έργου είναι 
τόσο μεγάλη για την ανάπτυξη του νησιού μας, αρκεί να σας αναφέρω ότι σε όλες μας 
τις συναντήσεις με τουριστικούς οργανισμούς που είχαμε το τελευταίο διάστημα, το 
πρώτο πράγμα που μας ρωτούσαν είναι εάν το νησί σας έχει αεροδρόμιο για να δέ-
χεται αεροπλάνα από το εξωτερικό, γιατί διαφορετικά δεν υπήρχε ενδιαφέρον για το 
νησί. Δυστυχώς νησιά χωρίς αεροδρόμια είναι νησιά χωρίς προοπτική».

Σεζόν 2013

Ποια είναι η άποψή σας για τη φετινή σαιζόν;
Γ.Μ.: «Και αυτή η σαιζόν θα είναι δύσκολη όπως η προηγούμενη η οποία στατιστικά 

ήταν η χειρότερη τα τελευταία 15 χρόνια. Θέλω να πιστεύω, ότι φέτος θα πάμε λίγο 
καλύτερα από πέρυσι, όχι όμως κάτι το πολύ εντυπωσιακό. Και αυτό, γιατί η μεν 
εγχώρια αγορά έχει «πεθάνει» μέσα από το καταιγισμό των φόρων που συνεχώς 
υποβάλλεται, η δε ξένη αγορά δεν έχει ακόμη αποκτήσει την εμπιστοσύνη προς την 
Ελλάδα ως χώρα τουριστικού προορισμού. Είναι ακριβώς η κατάσταση, σαν μια επι-
χείρηση να έχει απολέσει αυτό που λέμε «ΦΗΜΗ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑ», τότε όπως γνω-
ρίζεται αυτό, για να ξανά αποκτηθεί, χρειάζεται μεγάλο χρονικό διάστημα με πολύ 
κόπο, κουράγιο, υπομονή και επιμονή. Και θεωρώ κλείνοντας, ότι αυτές είναι οι 
τέσσερις λέξεις κλειδιά που πρέπει να έχουμε όλοι μας, για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση  της κρίσης που όλοι μας βιώνουμε σήμερα».
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Απάντηση γονέ-
ων σε Κουταλίδη

Με αφορμή τη συνέντευξη του προέδρου του συλ-
λόγου γονέων και κηδεμόνων Δημοτικού Σχολείου 
Αγκαιριάς, κ. Βασίλη Κουταλίδη, που δημοσίευσε η 
εφημερίδα μας στο προηγούμενο φύλλο της, οι κ.κ. 
Τρυφωνόπουλος Δημήτρης, Ζωγραφίδης Χρήστος 
και Μαλάμος Θεόδωρος, εκ μέρους γονέων της 
Αγκαιριάς, μας έστειλαν την παρακάτω επιστολή:

«Σας ευχαριστούμε που μας δίνετε την ευκαιρία να 
σχολιάσουμε ένα δημοσίευμα σας, της Παρασκευής 
5 Απριλίου 2013 το οποίο αφορά το δημοτικό μας 
σχολείο στην Αγκαιριά. 

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος του συλλόγου γονέων και 
κηδεμόνων εξέφρασε τις προσωπικές του απόψεις 
οι οποίες βεβαίως είναι σεβαστές. Κατά την γνώμη 
μας δεν μπορούμε να λέμε «διαφορετική οπτική» 
τα γεγονότα που έχουν διαδραματιστεί μεταξύ της 
διεύθυνσης, των εκπαιδευτικών, των παιδιών και 
των γονέων. Τα προβλήματα ξεκίνησαν από την ανι-

κανότητα και την εσκεμμένη έλλειψη επικοινωνίας 
της διεύθυνσης του σχολείου. Βεβαίως αργότερα με 
έξυπνες κινήσεις αποπροσανατολισμού συγκεκριμέ-
να άτομα θέλησαν να το παρουσιάσουν ως ρήξη στις 
μεταξύ σχέσεις των γονέων και γενικά της κοινότητας 
μας.

«Ομαλό κλίμα» δεν είναι δυνατό να υπάρχει όταν 
γονείς αναγκάζονται να κάνουν καταγγελία ανάρμο-
στης συμπεριφοράς της διεύθυνσης του δημοτικού 
σχολείου στο Αστυνομικό τμήμα. Μετά από όλα αυτά 
τα λυπηρά γεγονότα είναι ευνόητο ότι οι γονείς,  εί-
ναι πολύ δύσκολο να εμπιστευτούν το πρόβλημα τους 
στο σύλλογο γονέων, αποτέλεσμα είναι ο νέος πρόε-
δρος στο σύλλογο γονέων να έχει ελλιπή γνώση της 
κατάστασης. Ξεκαθαρίζουμε ότι στην μέχρι τώρα ολι-
γοήμερη θητεία του, δείχνει πρόθεση να ασχοληθεί 
με όποιο θέμα προκύψει. 

Κλείνοντας αναφέρουμε ότι έως και σήμερα τα επί-
μαχα προβλήματα δεν λύθηκαν άλλα κουκουλώθη-
καν. Έχουμε ζητήσει την γνώμη και την παρέμβαση 
υψηλού εκπαιδευτικού φορέα. Άραγε υπάρχει τελικά 
κάποιος αρμόδιος να μας πληροφορήσει αν αυτός 
είναι ο τρόπος λειτουργίας του εκπαιδευτικού συστή-
ματος στην Ελλάδα;».

Να συνεργαστού-
με στη Νάουσα

Ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας, 
κ. Γ. Μπαρμπαρίγος, απευθύνει μέσω της εφημερί-
δας μας, έκκληση συνεργασίας προς τους πολίτες 
της ομώνυμης Κοινότητας, προκειμένου να διατη-
ρηθεί καθαρότερο το χωριό.

Η επιστολή του κ. Γ. Μπαρμπαρίγου, έχει ως εξής:
«Αγαπητοί συμπολίτες, 
ενόψει των Άγιων ημερών του Πάσχα, ζητώ απ’ 

όλους σας να βοηθήσετε ώστε να διατηρηθεί η πόλη 
μας καθαρή, τηρώντας τα αυτονόητα: 

- τοποθετούμε τις σακούλες απορριμμάτων μέσα 
και όχι δίπλα στους κάδους, 

- καθαρίζουμε το χώρο μπροστά από το σπίτι ή την 
επιχείρησή μας, 

- δεν τοποθετούμε κλαδιά και μπάζα σε χώρους 
που δεν επιτρέπεται αλλά σ’ αυτούς που έχουν ορι-
στεί από το Δήμο –καλέστε 1562-, 

- κάνουμε ανακύκλωση, 

- δεν τοποθε-
τούμε σακού-
λες απορριμμά-
των εκεί όπου 
δεν υπάρχουν 
κάδοι, 

- δεν αφή-
νουμε σκουπί-
δια στις παρα-
λίες, 

- μαθαίνουμε 
βασικούς κανό-
νες καθαριότη-
τας περιβάλλο-
ντος στα παιδιά 
μας με την κα-
λύτερη μέθοδο 
δ ιδασκαλ ίας , 
το παράδειγμά 
μας.

«Η ΚΑΘΑΡΙ-
ΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΣΗ ΑΡΧΟΝΤΙΑ» μαθαίναμε στο σχο-
λείο και επίσης είναι δείγμα ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ.

Ας δείξουμε το επίπεδό μας ως άνθρωποι και 
πολίτες».

Επιστολή 
διαμαρτυρίας 
Τριαντάφυλλου

Ο κ. Αναστ. Τριαντάφυλλος, μέλος του ΔΣ του εμπορικού 
συλλόγου, δημοσιοποίησε επιστολή του προς τον πρόεδρο 
του συλλόγου, κ. Απ. Αλιπράντη, σχετικά με τον παραγκωνι-
σμό του όπως ισχυρίζεται, από το συνδικαλιστικό όργανο.

Η επιστολή του κ. Τριαντάφυλλου, έχει ως εξής:
«Κύριε Πρόεδρε,
Με μεγάλη λύπη διαπιστώνω πως συνεχίζετε να προσπαθεί-

τε να με εκδιώξετε από το διοικητικό συμβούλιο του συλλόγου 
μας.

Την αρχή την κάνατε στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση 
όπου συμμετείχατε με συνδυασμό (πρωτόγνωρο για τα δεδο-
μένα των συλλόγων μας του νησιού μας) λέγοντας πως δεν με 
θέλετε γιατί δεν έχω να σας προσφέρω τίποτα στο επόμενο δι-
οικητικό συμβούλιο. Δυστυχώς για εσάς, παρότι ανεξάρτητος, 
οι συνάδελφοί μου με τίμησαν με την ψήφο τους εκλέγοντάς με 
για 17η συνεχόμενη χρονιά.

Η συνέχεια γνωστή. Κατά την συγκρότηση σε σώμα ήταν σαν 
να μην υπήρχα για εσάς.

Ο ισχυρισμός σας ότι δεν βοηθάω μάλλον αστείος μπορεί να 
χαρακτηριστεί. Για να προσφέρει κάποιος σε ένα πόστο πρέπει 
να του έχουν αναθέσει και την αντίστοιχη αρμοδιότητα. Δεν νο-
μίζω να υπάρχει κάπου εκπροσώπηση του συλλόγου μας από 
μένα.

Εάν έχω προσφέρει ή όχι  τα 17 αυτά χρόνια που βρίσκομαι 
στα εκάστοτε διοικητικά συμβούλια του συλλόγου μας, ας το 
κρίνουν οι συνάδελφοι και όχι εσείς κύριε πρόεδρε.

Δηλώνω λοιπόν κατηγορηματικά πως θα συνεχίσω να είμαι 
αρωγός σε κάθε προσπάθεια προάσπισης των συμφερόντων 
των μελών του συλλόγου μας, αλλά και σε κάθε αγώνα για το 
γενικότερο κοινωνικό όφελος.

Τάσος Τριαντάφυλλος
Μέλος ΔΣ Εμπορικού Συλλόγου Πάρου – Αντιπάρου

Υ.Γ. Ας μου επιτρέψετε να αναφέρω αυτό που μου έχει πει ο 
«μέντοράς μου»:

Όσο πιο ψηλά βρίσκεσαι, τόσο περισσότερο θόρυβο θα κάνει 
η πτώση σου.

Για τα εισιτήρια 
σε τρίτεκνους

Συνάντηση είχε πριν από λίγες ημέρες ο Αντιπεριφερειάρχης 
Κυκλάδων, κ. Γιώργος Πουσσαίος, με την πρόεδρο του συλλό-
γου τριτέκνων, κ. Θωμαΐδα Παραβάλου.

Ο κ. Πουσσαίος, ανέλαβε πρωτοβουλία για την ικανοποίηση 
του αιτήματος των μελών του συλλόγου για μείωση της τιμής 
των εισιτηρίων των πλοίων.

Αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματος, ιδιαίτερα στη ση-
μερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, ο κ. Πουσσαίος, ζητά 
τη νομοθετική θεσμοθέτηση της μείωσης των ακτοπλοϊκών 
εισιτηρίων στις τρίτεκνες οικογένειες, όπως ισχύει και για τις 
πολύτεκνες,  κατά τη συζήτηση του θέματος στο Ελληνικό Κοι-
νοβούλιο. 

Παράλληλα θα επιδιώξει συναντήσεις και με στελέχη των 
ακτοπλοϊκών εταιρειών προκειμένου να λάβει τη συναίνεσή 
τους στην αποδοχή του αιτήματος.

Τσάι, στην Αγκαιριά!
Ο πολιτιστικός σύλλογος Αγκαιριάς, προσκαλεί τους φίλους 

και τις φίλες του την Κυριακή 14 Απριλίου και ώρα 8 μμ 
στον ανακαινισμένο χώρο του συλλόγου για το ανοιξιάτικο 
τσάι!

Σύμφωνα με το σύλλογο έχει ετοιμαστεί μία ωραία βραδιά 
υπό το φως των κεριών και με «ζωντανή μουσική!». Όπως 
υπόσχεται ο σύλλογος «θα είναι μία βραδιά αξέχαστη». Η τιμή 
εισόδου στην εκδήλωση είναι 5 ευρώ.
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Εκδήλωση 
για την Πάρο

Στις 3 Απριλίου, στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού 
Ομίλου Ελλάδος, ο Σύνδεσμος Μαρπησσαίων και Αρχι-
λοχιτών Πάρου και ο Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος, συνδι-
οργάνωσαν ομιλία με θέμα: «Η αρχαία πόλη της Πάρου 
και το ιερό του Απόλλωνα στο Δεσποτικό», την οποία 
παρακολούθησε αρκετός κόσμος.

Ο ομιλητής, αρχαιολόγος, κ. Γιάννος Κουράγιος, που 
ανασκάπτει τα τελευταία 14 χρόνια  το Δεσποτικό, κατά 
τη διάρκεια της ομιλίας του παρουσίασε τα σημαντικά 
ευρήματα της μακρόχρονης αρχαιολογικής έρευνας 
στην αρχαία πόλη της Πάρου, πρόσφατα πορίσματα της 
έρευνας από το ιερό του Απόλλωνα, καθώς και το ιστο-
ρικό της ανασκαφής.

Στο τέλος της εκδηλώσεως, όλοι οι παρευρισκόμενοι 
γεύθηκαν Παριανά εδέσματα, που ήταν ευγενική προ-
σφορά επιχειρηματιών του νησιού μας.

«Διαδρομές στη 
Μάρπησσα»

Πραγματοποιήθηκε στις 7 Απριλίου, η ημερίδα «Δια-
δρομές στη Μάρπησσα - το φεστιβάλ ως εργαλείο ανά-
πτυξης για τον τόπο μας».

Επαγγελματίες από όλη την Πάρο, εκπρόσωποι φο-
ρέων, αλλά και φίλοι της ομάδας, βρέθηκαν την πε-
ρασμένη Κυριακή σε ξενοδοχείο της Χρυσής Ακτής. 
Η εθελοντική ομάδα διοργάνωσης παρουσίασε τη λει-
τουργία και τους στόχους της, καθώς και τα αποτελέ-
σματα και τον αντίκτυπο της δράσης στο πλαίσιο ανάπτυ-
ξης του νησιού. Στη συνέχεια η κ. Μ. Ψαρρού, υποψήφια 
διδάκτωρ στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, παρουσίασε την 
έρευνά της για τα φεστιβάλ της Ελληνικής επικράτει-
ας. Ο κ. Παύλος Χατζηγρηγορίου, διδάκτορας ΕΜΠ, 
μίλησε για τη φυσιογνωμία των πόλεων και τον ψηφι-
ακό πολιτισμό. Στο τέλος, η κ. Ελ. Σβορώνου, υπεύθυνη 
προγράμματος κατάρτισης και περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης «WWF Ελλάς», συντόνισε εργαστήριο με θέμα: 
«Συν - σχεδιάζοντας την Πάρο του μέλλοντός μας». 
Σύμφωνα με τους διοργανωτές: «η συμμετοχή του κό-
σμου ήταν θερμή και άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις 
στη διοργάνωση και στους προσκεκλημένους ομιλητές, 
ενώ σημαντικά είναι τα συμπεράσματα που βγήκαν για τα 
βήματα που χρειάζονται να γίνουν προς την κατεύθυνση 
της βιώσιμης ανάπτυξης του νησιού».

Τέλος, οι διοργανωτές ευχαρίστησαν με δελτίο τύπου 
τους συμμετέχοντες, τους ομιλητές καθώς και όλους 
όσοι βοήθησαν στη διεξαγωγή της ημερίδας και τους 
ευγενικούς τους χορηγούς.

Ευχαριστούν τους 
«Γιατρούς 
του Κόσμου»

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας, με ανακοίνωσή 
του ευχαρίστησε το κλιμάκιο των «Γιατρών του Κό-
σμου», που προσέφεραν το περασμένο Σαββατοκύ-
ριακο (6-7/4/2013), τις πολύτιμες υπηρεσίες του στη 
Μάρπησσα.

Το κλιμάκιο αποτελούνταν από 3 οφθαλμίατρους με 
μία βοηθό, παιδίατρο και νοσηλεύτρια. Μέσα στο συ-
γκεκριμένο ωράριο που είχε οριστεί, αλλά και αρκετές 
ώρες αργότερα, προσπαθώντας να δουν όσο το δυνα-
τόν περισσότερους συμπολίτες μας, κατάφεραν τελικά 
και εξέτασαν πάνω από 400 άτομα!

Ο σύλλογος γυναικών Μάρπησσας σε ανακοίνωσή 
του σημειώνει: «Για μια ακόμη φορά ο αριθμός που επι-
σκέφθηκαν τους γιατρούς ήταν πολύ μεγάλος και έδειξε 
πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για δωρεάν υγεία! Το σκε-
πτικό (η λογική) του συλλόγου μας είναι αυτή η δωρεάν 
υγεία για όλους ανασφάλιστους και μη (μην ξεχνάμε ότι 
πλέον αρκετοί κάτοικοι του νησιού μας δεν έχουν την οι-
κονομική δυνατότητα για να κάνουν τις εξετάσεις τους, 
αλλά και να αγοράσουν τα φάρμακά τους).    

Να σας ενημερώσουμε επίσης, ότι η αποστολή βρέθη-
κε στο νησί μας μετά από πρόσκληση δική μας σε συνερ-
γασία με την Τοπική Κοινότητα Μάρπησσας. Η αποστολή 
είχε προγραμματιστεί από το Νοέμβριο για τις αρχές Φε-
βρουαρίου, αλλά λόγω των επαναλαμβανόμενων απερ-
γιών της ΠΝΟ δεν πραγματοποιήθηκε. Επίσης, εδώ και 
αρκετό καιρό έχουμε προσκαλέσει και προγραμματίσει 
την επόμενη αποστολή των Γιατρών του Κόσμου στην 
Πάρο».

Τέλος, ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του ευχαρίστησε 
τους ευγενικούς του χορηγούς.

Πολιτισμός 
Εκδηλώσεις

Η θεατρι-
κή ομάδα 
του ΑΜΕΣ 
«Νηρέας», 
θα παρου-
σιάσει το 
Σαββατοκύ-
ριακο 13-14 
Απριλίου, τη 
σάτιρα του 
Ρ ι κ ά ρ ν τ ο 
Τα λ ε σ ν ί κ , 
«βαριέμαι». 
Οι παραστά-
σεις θα δο-
θούν στην 
αίθουσα του 
ΑΜΕΣ «Νη-
ρέας» και 
θα ξεκινή-
σουν και τις 
δύο μέρες στις 8:30 το βράδυ. Η πλοκή της υπόθεσης 
είμαι μ’ έναν υπάλληλο που πέφτει θύμα της εργασια-
κής βαρεμάρας και θα απουσιάσει από τη δουλειά του 
κατ’ εξακολούθηση. Κι ενώ όλοι οι δικοί του άνθρωποι, 
η γυναίκα του, η μητέρα του, θα νομίζουν πως κάτι έπα-
θε, εκείνος θα βρει την ευκαιρία να χαρεί τη ζωή του 
μακριά από το καθημερινό εργασιακό άγχος. Το «βαριέ-
μαι» έχει αποσπάσει το βραβείο καλύτερης θεατρικής 
κωμωδίας «Argentores», έχει μεταφερθεί στη μεγάλη 
οθόνη και έχει μεταφραστεί και παρουσιαστεί σε περισ-
σότερες από 30 χώρες. Παίζουν: Βαγγέλης Οικονόμου, 
Μαρίνα Δράγαζη, Μπάμπης Τσιράκης, Αλίκη Μαρουλί-
δου, Γιώργος Ταντάνης και Αντώνης Τριπολιτσιώτης. Η 
σκηνοθεσία είναι της Ντίνας Τριπολιτσιώτου.

Η θεατρική ομάδα του Γυμνασίου Νάουσας, θα 
παρουσιάσει το έργο «Ας παίξουμε τους μεγάλους», 
του Αντώνη Δελώνη, σε διασκευή. Οι φίλοι του θεάτρου 
μπορούν να απολαύσουν την παράσταση το Σάββατο 13 
Απριλίου, σε αίθουσα του Γυμνασίου Νάουσας. Η ώρα 
έναρξης της παράστασης είναι στις 6:30 το απόγευμα.

O πολιτιστικός σύλλογος «Αρχίλοχος», θα παρου-
σιάσει στις 13 και 14 Απριλίου, στις 8 το βράδυ, το παρα-
μύθι «Ο ελαφοβασιλιάς», στην αίθουσά του. Παίζουν με 
σειρά εμφάνισης: Δημήτρης Γιώργαρος, Βασίλης Σπα-
νός, Κώστας Μητρόπουλος, Μαριάννα Λάλη, Γιώργος 
Πατσιώτης, Στέλλα Ιγνατιάδου, Χρήστος Θεωδορακού-
δης, Σοφία Καζακίδου, Μενέλαος Μαρούλης, Ραφαήλ 
Σκλαβούνος, Αντώνης Πρέκας, Γιάννης Τριπολιτσιώτης 
και Άννα Μητρογιάννη. Οι υπόλοιποι συντελεστές είναι: 
Σκηνοθεσία Γιώργος Γεμελιάρης. Κοστούμια Πελαγία 
Παπαδάκη, Στέλιος Μαύρης. Φωτισμοί: Λένα Αγωγιάτη. 
Βοηθός Σκηνοθέτη: Ελένη Πισόκα. Ειδικός Συνεργάτης: 
Νίκος Τσιγώνιας. Hair Stylist: Βαρβάρα Παπαδάκη.

Ο σύλλογος Παρίων «Η Εκατονταπυλιανή», διορ-
γανώνει 11ήμερη εκδρομή από 13 έως 23 Ιουνίου στην 
Κάτω Ιταλία – Σικελία (Μπάρι, Μεταπόντιο, Ρήγιο, Κε-
φάλου, Παλέρμο, Αγκριτσέντο, Κατάνια, Συρακούσες, 
Αίτνα, Τάραντας, Λέτσε, Καλημέρα, Μάρταλο, Κοριλιάνο 
και Αλμπερομπέλο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επι-
κοινωνήσουν με την κ. Φιλιώ Σαρρή στο 210-3464716.

H Ακαδημία Τζαζ Πάρου, διοργανώνει από 19 έως 
26 Ιουλίου 2013, στις Λεύκες, τη «Διεθνή Ακαδημία Τζαζ 
και Φεστιβάλ». Παράλληλα, θα παρουσιαστεί από 20 
έως 26/6/2013 και το φεστιβάλ «Jazz in Paros».

Γιορτή βιβλίου 
στην Αγκαιριά

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαβ-
βατοκύριακο (6-7 Απριλίου), η γιορτή παιδικού βιβλίου 
που διοργάνωσε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 
του Δημοτικού Σχολείου Αγκαιριάς, με αφορμή την πα-
γκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου.

Η γιορτή πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Σχολείο 
Αγκαιριάς, όπου οι μικροί φίλοι που την επισκέφθηκαν, 
εκτός από την έκθεση παιδικών και εφηβικών βιβλίων 
είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν την αφήγη-
ση παραμυθιών, να κατασκευάσουν κούκλες, σελιδο-
δείκτες και πασχαλινές χειροτεχνίες και βέβαια να γευ-
τούν τα κεράσματα του μπουφέ που φρόντισαν τα μέλη 
του συλλόγου. Η γιορτή έκλεισε με κυνήγι θησαυρού 
που ενθουσίασε τα παιδιά που συμμετείχαν, αλλά και 
τους μεγάλους που τα παρακολουθούσαν.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Αγκαιριάς, σε 
ανακοίνωσή του ευχαριστεί από καρδιάς τα μέλη του, 
τη Διεύθυνση του Δημοτικού και τους δασκάλους που 
συμμετείχαν. Συνεχίζοντας την ανακοίνωση σημειώ-
νουν: «Ιδιαίτερα ευχαριστούμε για τη βοήθειά τους τις 
κυρίες που επιμελήθηκαν τα τμήματα της χειροτεχνίας, 
όπως και όλους τους φίλους του συλλόγου που μας συ-
νέδραμαν σε αυτή την πρώτη προσπάθεια. Με την ελπί-
δα να είναι το βιβλίο σύντροφος των παιδιών, ευχόμαστε 
και του χρόνου».
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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

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

 ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  
- ΠΡΟΣΦΟΡΑ     

ΛΕΥΚΕΣ (περιοχή Αγ. Αι-
κατερίνης),ενοικιάζεται 
διώροφη παλιά παραδο-
σιακή οικία, απολύτως 
εκσυγχρονισμένη, με κή-
πο. Τηλ.: 2284042268, 
6974558663  

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 

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

ΝΑΟΥΣΑ (στον περιφερει-
ακό δρόμο, απέναντι από 
την Κρεαταγορά Αλιπρά-
ντη), ενοικιάζεται μαγαζί 
80 τμ και σπίτι 70 τμ. Τηλ.: 

2284051313, 6948489447
ΠΑΡΟΙΚΙΑ (Κακάπετρα), 
ενοικιάζεται διαμέρισμα 
2άρι, με αυτονομία σε θέρ-
μανση, ΔΕΗ και νερό. Τηλ.: 
6974489697 (κος Σιφναίος 
Δημήτρης) 

ΑΛΥΚΗ (πλησίον αερο-
δρομίου, στον κεντρικό 
δρόμο προς Αλυκή), ενοικιά-
ζεται κατάστημα, 89 τμ. Τηλ.: 
2284091312, 6972284503 

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

ΣΑΝΤΑ ΜΑΡΙΑ ενοι-
κιάζονται επιπλωμένα 
εξοχικά δίχωρα, για σεζόν. 
Τηλ.: 6978333147

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
– ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ    
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΛΥ-
ΝΤΗΡΙΟ ΠΙΑΤΩΝ πωλείται, 
μεταχειρισμένο (καλή κατά-
σταση). Τιμή 350,00 €. Τηλ.: 
6949197612

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΦΕ-
ΜΠΑΡ, πωλείται στην 
παραλία της Παροικίας. Τηλ.: 
6977286865

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

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

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

ΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΒΟΗ-
ΘΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ αναζητεί το 
εστιατόριο Αργοναύτης στην 
Παροικία, για να εργαστούν 
την θερινή περίοδο. Τηλ.: 
6936069340 

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ζητείται από την εταιρεί-
α EUROPCAR. Απαραίτητα 
προσόντα: γνώση δυο ξέ-
νων γλωσσών, γνώση Η/Υ, 
δίπλωμα αυτοκινήτου, επι-
κοινωνιακός.  
Τηλ.: 2284027352

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

MERCEDES IX πωλείται, 
1600 κυβικά, μοντέλο 2010, 
μαύρο χρώμα, άψογη κατά-
σταση. Τηλ.: 6949197612-3 

MERCEDES ΦΟΡΤΗΓΟ 709 
πωλείται, με γερανό, μοντέ-
λο 1995. Τηλ.:  6949197613

 ΔΙΑΦΟΡΑ     

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

ΕΠΙΠΛΑ μεταχειρι-
σμένα πωλούνται, σε 
άριστη κατάσταση. Κανα-
πές κρεβάτι, μονά και διπλά 
κρεβάτια με στροματέξ, τρα-
πέζι κουζίνας, καναπές. 
Επίσης, κουβέρτες, σεντό-
νια, πετσέτες, πιάτα, ποτήρια, 
μαχαιροπίρουνα, μικρό ψυ-
γείο. Τηλ.: 6973366992

ΑΝΤΙΚΕΣ πωλούνται, (βι-
εννέζικη καρέκλα, σαλόνι 
σκαλιστό σκυριανό 7 τεμ) 
και κρεβάτι μονό ΙΚΕΑ με 
αποθηκευτικό χώρο.  Τηλ.: 
6978529377

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€

Πλατεία Νάουσας | 22840 51860



Μανικιούρ 5€!

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

Αναγγελία γάμου
Ο Σκιαδάς Γεώργιος του Αθανασίου και της Μαρίας, το γένος Γκίνη, που γεννήθηκε 

στο Μαρούσι και κατοικεί στην Πάρο, και η Περράκη Άννα του Παναγιώτη και της 
Μαρουσώς, το γένος Βιτζηλαίου , που γεννήθηκε στην Ερμούπολη Σύρου και κατοι-
κεί στην Πάρο, πρόκειται να παντρευτούν τον Ιούνιο στην Πάρο.  

Νέα δημοσιεύματα 
για κλείσιμο του αεροδρομίου

Το θέμα που έφερε στο φως της δημοσιότητας η Φ.τΠ. στις 22 Μαρτίου, για το πι-
θανό κλείσιμο του υφιστάμενου αεροδρομίου Πάρου, έρχεται και πάλι στην επικαι-
ρότητα με νέα δημοσιεύματα.

Συγκεκριμένα, το περασμένο Σάββατο 22 Μαρτίου, ο «Ριζοσπάστης», γράφει: 
«Ίσως ο αρμόδιος υπουργός Κ. Χατζηδάκης να «ορκίζεται» ότι κανένα αεροδρόμιο 

δεν πρόκειται να κλείσει, ωστόσο, ποιος κάτοικος ακριτικής περιοχής μπορεί να λάβει 
αυτές τις υποσχέσεις στα σοβαρά, όταν τα τελευταία χρόνια κλείνουν σχολεία, νοσο-
κομεία, εφορίες, ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα και κάθε είδους δημόσια υπηρεσία 
που χαρακτηρίζεται «κοστοβόρα».

Ο εμπορικός σύλλογος 
για το νέο αεροδρόμιο

Με τίτλο: «Ναι στο νέο αεροδρόμιο και στο μέλλον του νησιού μας. Όχι στη μι-
κροπολιτική και στην οπισθοδρόμηση», ο εμπορικός σύλλογος Πάρου – Αντιπάρου, 
εξέδωσε ανακοίνωση για το νέο αεροδρόμιο που κατασκευάζεται.

Η ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Ο Εμπορικός Σύλλογος αποφάσισε, μετά τις φήμες που κυκλοφορούν έντονα τις 

τελευταίες μέρες, ότι δήθεν υπάρχουν προβλήματα στο υπό εκτέλεση μεγάλο έργο 
της κατασκευής του νέου αεροδρόμιου Πάρου, στη συνεδρίαση του Δ.Σ. που έγινε 
04/04/2013, ότι «στηρίζει αταλάντευτα την ολοκλήρωση του έργου που σε μια δύσκο-
λη οικονομική συγκυρία θα βάλει το νησί μας σε τροχιά ανάπτυξης».

Δεν είναι δυνατόν να πιστέψουμε ότι υπάρχουν συμπολίτες μας που έβαλαν τις υπο-
γραφές  τους σε κάποια προσπάθεια δημιουργίας προσκομμάτων στο έργο. Όλα τα 
προβλήματα μπορούν να λυθούν αν υπάρχει  καλή πρόθεση και καθίσουμε γύρω από 
ένα τραπέζι να τα συζητήσουμε.

Κανείς μας δεν θέλει να δημιουργήσει προβλήματα στον άλλο, αλλά και  κανείς δεν 
αρνείται, ότι με αυτό το έργο, η Πάρος θα μπει στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη και θα 
γίνει προσιτή σε κάθε επισκέπτη, εξασφαλίζοντας έτσι το μέλλον των κάτοικων της, σε 
μια αρνητική οικονομική περίοδο. Δεν πρέπει να χαθεί χρόνος!

Κινδυνεύει το μέλλον του νησιού μας, το μέλλον των παιδιών μας».

Αγώνας κόντρα στις κατασχέσεις
Οι «προειδοποιητικές επιστολές» σε 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους του μόχθου από 

το υπουργείο Οικονομικών, με τις οποίες ζητά να τακτοποιήσουν άμεσα τα ληξιπρό-
θεσμα χρέη τους στο Δημόσιο, ετοιμάζουν το έδαφος για την επιβολή μέτρων ανα-
γκαστικής είσπραξης, κατάσχεσης μισθών, συντάξεων, τυχόν άλλων εισοδημάτων 
και περιουσιακών στοιχείων.

Πρόκειται για ποσά κάτω των 3.000 ευρώ στη συντριπτική τους πλειοψηφία, επο-
μένως για εργαζόμενους, αυτοαπασχολούμενους, φτωχούς αγρότες, με λίγα λόγια 
για λαϊκές οικογένειες.

 Η κυβέρνηση αφού τσάκισε μισθούς, συντάξεις και το εισόδημα των άλλων φτω-
χών λαϊκών στρωμάτων και επέβαλε άγρια φοροληστεία στο λαό τώρα ετοιμάζεται 
για άλλη μια έφοδο, που θα οδηγήσει σε ακόμη μεγαλύτερη εξαθλίωση.

Κανείς μόνος του! Όλοι για έναν και ένας για όλους! Αγωνιστική αλληλεγ-
γύη και δράση ώστε να υψωθεί τείχος υπεράσπισης των λαϊκών ανθρώπων 
από τις κατασχέσεις. Το οργανωμένο λαϊκό κίνημα μπορεί να αποτρέψει την ολο-
κληρωτική καταστροφή των λαϊκών ανθρώπων.

Κ.Ο.Β. ΠΑΡΟΥ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.
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Οστεοπόρωση 
(μέρος Β’)

Η φαρμακευτική θεραπεία της οστεοπόρωσης εί-
ναι πλέον πλούσια και περιλαμβάνει  εκτός από συ-
μπληρώματα διατροφής με ασβέστιο και βιταμίνη 
D φάρμακα όπως: η καλσιτονίνη, (MIACALCIK) τα 
διφωσφονικά (αλενδρονάτη, FOSAMAX) ριζενδρο-
νάτη (ACTONEL), η ραλοξιφένη (evista) οιστρογόνα 
σε συνδυασμό με προγεστερόνη (ορμονική θεραπεία 
υποκατάστασης), ρανελικό στρόντιο (PROTELOS), 
αναβολικοί παράγοντες όπως η παραθορμόνη και η 
τεριπαρατίδη και τέλος τα νεώτερα φάρμακα όπως 
τους  βιολογικούς παράγοντες λ.χ. το denosumab 
(PROLIA).

Ο γιατρός ανάλογα με τον ασθενή θα κρίνει ποιο 
από αυτά θα χρησιμοποιήσει για το καλύτερο δυνατό 
αποτέλεσμα έχοντας υπ’ όψιν του και τις παρενέργει-
ες των φαρμάκων. Π.χ. οισοφαγίτιδα στα διφωσφο-
νικά ή καρκίνος ενδομητρίου στα οιστρογόνα. Στις 
μη φαρμακευτικές θεραπείες εξέχουσα θέση έχει η 
άσκηση με σκοπό την αύξηση της οστικής μάζας και 
την πρόληψη των πτώσεων που προκαλούν κατάγ-
ματα στο ήδη αδύναμο οστό. 

Η πρόοδος στη κατανόηση και στη θεραπεία της 
οστεοπόρωσης είναι τεράστια τα τελευταία χρόνια. 
Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι ο έλεγχος της νόσου 
προλαμβάνει την εκδήλωση των βαριών επιπτώσε-
ων της όπως η αυξημένη θνητότητα την αναπηρία, 
την κακή ποιότητα ζωής και το υψηλό κόστος νοση-
λείας για τον ασθενή και τα ασφαλιστικά ταμεία ειδικά 
στη σημερινή δύσκολη οικονομικά συγκυρία.

Επειδή, η συχνότερη μορφή είναι η μεταεμμηνο-
παυσιακή οστεοπόρωση είναι απαραίτητο οι γυναί-
κες μετά  την εμμηνόπαυση ειδικά αυτές που έχουν 
αυξημένους παράγοντες κινδύνου να υποβάλλονται  
σε μέτρηση οστικής μάζας προκειμένου να λάβουν 
αυτές που το χρειάζονται έγκαιρα θεραπεία. 

Σημαντικό επίσης είναι να θυμόμαστε ότι οι άντρες 
νοσούν σπανιότερα δεν είναι όμως άτρωτοι από τη 
νόσο ειδικά αν έχουν επιβαρυντικούς παράγοντες 
και νόσους που προδιαθέτουν στη νόσο.

Θοδωρής Σαρλάνης
Ιατρός Ρευματολόγος

Ο γιατρός μας

Ομιλία 
για την υγεία 
στην Αντίπαρο

Ομιλία με θέμα: «διατροφή στο σχολικό περιβάλλον – 
γερά οστά – οστεοπόρωση», πραγματοποιήθηκε στην 
Αντίπαρο, την Πέμπτη 4 Απριλίου.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Αντιπάρου, 
την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου και τη Σχολική 

Επιτροπή Γυμνασίου με Τ.Λ. Αντιπά-
ρου.

Ομιλητής ήταν ο κ. Ηλίας Χατζόπου-
λος – σχολικός σύμβουλος φυσικής 
αγωγής. Ο κ. Χατζόπουλος ανέπτυξε 
με εντυπωσιακό και ενδιαφέροντα 
τρόπο το θέμα που αφορούσε τη δια-

τροφή των παιδιών, των εφήβων αλλά και των ενηλί-
κων και τόνισε πόσο σημαντική είναι αυτή στη σωστή 
λειτουργία και ανάπτυξη του οργανισμού. 

Στη συνέχεια αναπτύχθηκε εποικοδομητικός διάλο-
γος μεταξύ των παρευρισκομένων. Μετά το τέλος της 
εκδήλωσης παρατέθηκε μικρός μπουφές από την Κοι-
νωφελή Επιχείρηση του Δήμου Αντιπάρου.

Ερώτηση 
Συρμαλένιου,για 
τη συγχώνευση

Ερώτηση προς τον υπουργό υγείας κατέθεσε ο βου-
λευτής ΣΥΡΙΖΑ Κυκλάδων, κ. Ν. Συρμαλένιος, για την 
άρση συγχώνευσης των Νοσοκομείων Σύρου και Νά-
ξου.

Ο κ. Συρμαλένιος, υποστηρίζει πως η επιχειρούμενη 
ενοποίηση καταργεί τη διοικητική, ιατρική και νοσηλευ-
τική αυτοτέλεια των δύο νοσοκομείων, πολλαπλασιά-
ζοντας τα προβλήματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας περίθαλψης και επιδεινώνοντας την ήδη δυσμενή 
κατάσταση της δημόσιας υγείας στην περιοχή των Κυ-
κλάδων. 

Όπως υποστηρίζει στην ερώτησή του «με τη σχεδι-
αζόμενη ενοποίηση, τα 24 κατοικημένα νησιά των Κυ-
κλάδων θα εξυπηρετούνται πλέον μόνο από ένα νοσο-
κομείο».

Ο βουλευτής Κυκλάδων εστιάζει το αίτημα της μη 
συγχώνευσης σε έξι επιχειρήματα:

1. Η νησιωτικότητα είναι δικαίωμα συνταγματικά κα-
τοχυρωμένο και επομένως ο υγειονομικός χάρτης της 
χώρας δεν μπορεί να αντιμετωπίζει  με τα ίδια κριτήρια 
την χερσαία και νησιωτική Ελλάδα. Οι κάτοικοι των νη-

σιών πρέπει να εξυπηρετούνται στον τόπο τους, άμεσα, 
με ασφάλεια, με κάθε καιρό, χωρίς ταλαιπωρία και χω-
ρίς  κόστος. 

2. Με την παραπάνω απόφαση συγχωνεύονται δύο 
νησιωτικές περιοχές χωρίς σταθερή ακτοπλοϊκή σύν-
δεση. 

3. Η ομάδα νησιών που θα εξυπηρετούνται από το 
νοσοκομείο με έδρα τη Σύρο έχει μόνιμο πληθυσμό με-
γαλύτερο των 75.000 κατοίκων, ενώ τη θερινή περίοδο 
ξεπερνά τους 500.000. 

4. Ορισμένα από τα παραπάνω νησιά διαθέτουν ορει-
νές περιοχές και μεγάλες χιλιομετρικές αποστάσεις που 
ξεπερνούν τα 50 χλμ. (π.χ. Νάξος).  

5. Η ενοποίηση θα αυξήσει το ήδη τεράστιο πρόβλημα 
των διακομιδών. Σημειώνουμε ότι το 2012 έγιναν 317 
διακομιδές μόνο από την Νάξο. Το κόστος αυτών των 
διακομιδών  υπολογίζεται σε πάνω από 1.500.000 ευρώ 
ετησίως. 

6. Η στήριξη της ελληνικής οικονομίας στον τουρισμό 
προϋποθέτει τουριστικούς προορισμούς με πρόσβαση 
σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
τουρίστες μεγαλύτερης ηλικίας ή οικογένειες με παιδιά, 
κάτι που στην περίπτωση των Κυκλάδων δεν προβλέ-
πεται να ισχύει στο μέλλον. 

Για όλους τους παραπάνω λόγους ο κ. Συρμαλένιος 
στην ερώτησή του θέτει το ζήτημα: «Πώς θα καλυφθούν 
οι ιδιαίτερες ανάγκες των κατοίκων των Κυκλάδων και 
των χιλιάδων τουριστών, καθώς και οι απαιτήσεις στον 
τομέα της Υγείας λόγω νησιωτικότητας, από την επιχει-
ρούμενη συνένωση των νοσοκομείων Σύρου και Νά-
ξου;».

Ασφάλεια 
Τροφίμων

Ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλ-
λογος Πάρου - Αντιπάρου, με νέα 
του ανακοίνωση ενημερώνει ότι 
θα πραγματοποιήσει πιστοποιημέ-
να σεμινάρια ΕΦΕΤ, στην υγιεινή 
τροφίμων, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση και τη 
νέα υγειονομική διάταξη (ΦΕΚ Β’ 2718/8-10-12)

Το πιστοποιητικό είναι 5ετους ισχύος. Όσοι επαγγελ-
ματίες είχαν προμηθευτεί το πιστοποιητικό παλαιότερα 
είναι υποχρεωμένοι να το παρακολουθήσουν ξανά αν 
έχει παρέλθει πενταετία, καθώς στο άρθρο 12 παρ. 1 
«Μεταβατικές διατάξεις» αναφέρεται ρητά η διάρκεια 
του πιστοποιητικού.

Το πρόγραμμα κατάρτισης του ΕΦΕΤ απευθύνεται σε 
εργοδότες και εργαζόμενους επιχειρήσεων τροφίμων. 
Ως επιχειρήσεις τροφίμων εννοούνται, εκτός από τις 
ευκόλως εννοούμενες (που παράγουν, επεξεργάζονται, 
αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχο-
λούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη 
μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια 
παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων), όλοι οι οργανι-
σμοί της αλυσίδας τροφίμων ανεξαρτήτως μεγέθους 
και πολυπλοκότητας Οι οργανισμοί της αλυσίδας τρο-
φίμων περιλαμβάνουν τόσο τους άμεσα όσο και τους 
έμμεσα εμπλεκόμενους οργανισμούς σε ένα ή περισσό-
τερα στάδια της αλυσίδας τροφίμων.

Οργανισμοί που συμμετέχουν άμεσα στην αλυσίδα 

τροφίμων είναι μεταξύ άλλων οι οργανισμοί παραγω-
γής ζωοτροφών, συγκομιδής, παραγωγής γεωργικών 
προϊόντων, παραγωγής συστατικών, μεταποίησης, 
λιανικής πώλησης, διάθεσης τροφίμων, τροφοδοσίας, 
υπηρεσιών καθαρισμού και απολύμανσης, μεταφο-
ράς, αποθήκευσης, συσκευασίας και διανομής τροφί-
μων.

Στο πλαίσιο της υπουργικής απόφασης και καθώς 
οι έλεγχοι του ΕΦΕΤ στους οργανισμούς έχουν εντα-
θεί με αποτέλεσμα την επιβολή κυρώσεων σε πολλές 
επιχειρήσεις, ο Εμποροεπαγγελματικός Σύλλογος 

Πάρου – Αντιπάρου, θα προβεί στην υλοποίηση προ-
γραμμάτων κατάρτισης για την απόκτηση πιστοποιη-
τικού «Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων» του ΕΦΕΤ, 
με σκοπό την αρμονική λειτουργία των επιχειρήσεων. 
Το σεμινάριο είναι διάρκειας 10 ωρών (2 ημέρες από 
5 ώρες κάθε ημέρα). Θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία 
του και θα υπάρξει πρωινό και απογευματινό τμήμα. Το 
πρόγραμμα περιλαμβάνει:

- Την παροχή εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού 
του προγράμματος 

- Την έκδοση πιστοποιητικού παρακολούθησης του 
προγράμματος επιμόρφωσης. 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 120 
ευρώ για την παρακολούθηση του σεμιναρίου και για 
τη συμμετοχή στις εξετάσεις του ΕΦΕΤ. Στο κόστος συ-
μπεριλαμβάνεται το παράβολο των εξετάσεων αξίας 30 
ευρώ. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στη γραμ-
ματεία του συλλόγου στα τηλέφωνα: 22840-22262 και 
6936-670556.          

Τέλος, τα πρώτα σεμινάρια έχουν ήδη προγραμματι-
σθεί και θα συνεχιστούν για όσο χρονικό διάστημα χρει-
αστεί.
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Πρωτάθλημα Ακαδημιών Ποδοσφαίρου

Ομόφωνη καταδίκη 
στην προβοκάτσια 
κατά ΑΟΠ

Ομαδικές επιστολές είχαμε την εβδομάδα που πέρασε 
σχετικά με τα φέιγ βολάν που πετάχτηκαν στους δρό-
μους της Παροικιάς, κατά της διοίκησης του Αθλητικού 
Ομίλου Πάρου.

Οι γονείς των αθλητριών και αθλητών του ΑΟΠ δημο-
σιοποίησαν την παρακάτω επιστολή:

«Σχετικά με το επαίσχυντο φέιγ βολάν που κυκλοφό-
ρησε στην Παροικία Πάρου, με ανεπίτρεπτους και απα-
ράδεκτους χαρακτηρισμούς προφανώς για την Εκλεγμέ-
νη Διοίκηση του ΑΟΠ και με το οποίο καλούμαστε ως 

πολίτες – γονείς να τους διώξου-
με, εκτός συλλόγου, ώστε να προ-
στατεύσουμε τα παιδιά μας, δη-
λώνουμε ότι δεν θα υποταχθούμε 
σε τέτοιες λογικές επειδή «κάποιοι 
άλλοι» έχουν τέτοιες βλέψεις και 
επιθυμίες.

Άλλωστε, οι άνθρωποι του ΑΟΠ 
όλα αυτά τα χρόνια έχουν κερδίσει 

την εμπιστοσύνη μας τόσο με τη συμπεριφορά τους και 
το ήθος τους στα γήπεδα της Πάρου όσο και εκτός Πάρου 
στα τόσα ταξίδια των παιδιών μας για διάφορες αθλητι-
κές τους υποχρεώσεις τους. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν 
συνοδέψει άπειρες φορές τα παιδιά χωρίς την παρουσία 
μας και δεν προέκυψε ποτέ το παραμικρό πρόβλημα ή 
παράπονο. Εμείς τους ευχαριστούμε για την προσφορά 
τους στον ΑΟΠ, ο οποίος αποτελεί σημαντικό κομμάτι 
στη ζωή των παιδιών μας.

Δηλώνουμε την εμπιστοσύνη μας και Στηρίζουμε τη 
Διοίκηση του Αθλητικού Ομίλου Πάρου. Με τα παιδιά 

μας δεν κάνουμε «πολιτική».
Οι γονείς των αθλητριών και αθλητών του Α.Ο. Πά-

ρου».

Καταδίκη και από ΝΟΠ

Ανακοίνωση καταδίκης των όσων συνέβησαν κατά 
της διοίκησης του ΑΟΠ, εξέδωσε και ο Ναυτικός Όμιλος 
Πάρου.

Η ανακοίνωση του ΝΟΠ έχει ως εξής:
«Το Δ.Σ. του Ναυτικού Ομίλου Πάρου, ομόφωνα κα-

ταδικάζει τις ενέργειες σαν αυτή που έγινε κατά του Α.Ο. 
Πάρου.

Πολιτικές και μικροπολιτικές πράξεις δεν έχουν θέση 
στον χώρο του αθλητισμού.

για το Δ.Σ. του Ν.Ο.Π
Ο Πρόεδρος: Πώλος Ε.

Ο Γ. Γραμματέας: Φωσκίνης Γ.».

Κουτσουρεμένο ήταν το πρόγραμμα της περασμένης 
εβδομάδας του πρωταθλήματος που μετέχουν σχεδόν 
όλα τα παιδιά του νησιού μας έως 13 ετών, και έχει την 
ονομασία «Πρωτάθλημα Ακαδημιών Ποδοσφαίρου Πά-
ρου». Ο λόγος που δεν πραγματοποιήθηκε κανονικά το 
πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής ήταν οι πολύ δυνατοί 
νοτιάδες που φυσούσαν την περασμένη Κυριακή. Έτσι, 
πραγματοποιήθηκαν αγώνες μόνο το Σάββατο 6 Απρι-
λίου.

Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

Μπαμπίνι (έως 7 ετών)
Αλυκή – Αστέρας Μαρμάρων 4-0

Προτζούνιορ (έως 9 ετών)
Μαρπησσαϊκός – Αλυκή 6-3
ΑΟΠ – Αστέρας Μαρμάρων 4-1

Τζούνιορ (έως 11 ετών)
Μαρπησσαϊκός – Παναθηναϊκός Πάρου 2-4

Προπαίδες (έως 13 ετών)
Μαρπησσαϊκός – Αλυκή 4-2
ΑΟΠ – Αστέρας Μαρμάρων 10-3

Βαθμολογίες
Μπαμπίνι
1. Αλυκή                          18
2. Μαρπησσαϊκός             9
3. Νηρέας                         9
4. ΑΟΠ                             3
5. Αστέρας Μαρμάρων     0

Προτζούνιορ
1. ΑΟΠ                               19
2. Μαρπησσαϊκός              15
3. Παναθηναϊκός Πάρου   10
4. Αστέρας Μαρμάρων       9
5. Νηρέας                           4
6. Αλυκή                            1

Τζούνιορ
1. ΑΟΠ                              15
2. Παναθηναϊκός Πάρου   12
3. Νηρέας                           7
4. Μαρπησσαϊκός               4
5. Αλυκή                             0

Προπαίδες
1. ΑΟΠ 18
2. Αλυκή 9
3. Νηρέας 7
4. Μαρπησσαϊκός 7
5. Αστέρας Μαρμάρων 0

Οι μεγαλύτεροι…

Το περασμένο Σαββατοκύριακο συνεχίστηκαν κανο-
νικά οι αγώνες των πρωταθλημάτων υποδομών της 
Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κυκλάδων.

Ο ΑΟΠ κέρδισε την Κυριακή το πρωί (7/4) στον πρώ-
το αγώνα μπαράζ του πρωταθλήματος παίδων, την Ίο, 
με το ευρύ 3-0. Πλέον η ομάδα της Παροικιάς δεν έχει 
να κάνει τίποτα περισσότερο στον επαναληπτικό αγώ-
να στην Ίο, από το να υπερασπίσει το σκορ που πέτυχε 
για να κερδίσει τη συμμετοχή της στο final 4 παίδων της 
ΕΠΣΚ.

Τα γκολ για την Παριανή ομάδα πέτυχε ο Κρουσταλ-
λάκης στο 10ο και 18ο λεπτό και ο Σάμιος στο 31ο λεπτό.

Η αρχική ενδεκάδα του ΑΟΠ ήταν: Λάμπρου, Σκιαδάς, 
Σάμιος, Πρίφτης, Κρουσταλλάκης, Πατέλης, Χύσκα, Αρ-
γελάς, Κ. Σαρρής και Βενέτης.

Η Ίος παρουσιάστηκε στον αγωνιστικό χώρο με την 
εξής ενδεκάδα: Μπουσαλάκος, Μ. Δράκος, Κωστόπου-
λος, Γ. Μπουσαλάκος, Καραπούλιας, Καρράς, Δράκος, 
Νικηφόρος, Μονογιός.

Διαιτητής του αγώνα ήταν ο κ. Γ. Κουζούμης.
Ακόμα, για το πρωτάθλημα Νέων ο Νηρέας κέρδι-

σε σχετικά εύκολα με 3-0 τον ΠΑΣ Νάξου στο γήπεδο 
Παροικιάς. Έτσι, τα πάντα για την πρώτη θέση του Β’ 
ομίλου που μετέχουν οι Παριανές ομάδες, πρόκειται 
να κριθούν στην αναμέτρηση ΑΟΠ – Νηρέας. Ο αγώνας 
ήταν προγραμματισμένος για χθες το βράδυ (ώρα που 
η εφημερίδα μας είχε κλείσει την ύλη της).

Βαθμολογία Νέων

1. Νηρέας 25
2. ΑΟΠ 20
3. ΠΑΣ Νάξου 18
4. Φιλώτι 15
5. Αναγέννηση 7
6. Πανναξιακός 1
7. ΑΕ Νάξου -4
ΣΗΜ: Φιλώτι, ΠΑΣ Νάξου, Νηρέας και ΑΕ Νάξου 

έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Αναγέννηση Νάξου και ΑΟ 
Πάρου έχουν 2 αγώνες λιγότερους.

ΣΗΜ 2: Η ΑΕ Νάξου έχει -4 βαθμούς. Αναγέννηση 
Νάξου, Πανναξιακός και ΑΟ Πάρου, έχουν -2 βαθμούς.
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WHAT'S ON
IN PAROS & ANTIPAROS
Daily updates (you don't need to be a facebook user) 
at: www.facebook.com/paroslife

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

APRIL 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 

Tao’s Center is open again from 1/4 with daily morning meditation, Chi 
Kung with Lynn, Osho Kundalini Meditation, Yoga with Sasy, The Ring, Tai 
Chi and Movie Club.  Info: 22840-28882, www.taos-greece.com 

until 13 April, Gail Anthony exhibition at Pirate Bar, Paroikia. Daily from 
6.30pm, duration 31/3-13/4. Info: http://www.facebook.com/piratebar.
paros
 
until 14 April, 3rd Children’s Book Exhibition organized by the Parents 
Association of the Naoussa Dimotiko School at the Ag. Athanasios Hall, 
Naoussa. Exhibition duration 30/3-14/4, Mon-Fri: 5-9pm / school visits in 
the mornings, Sat/Sun: 10am-1pm & 5-9pm. Entrance free of charge. Info: 

http://www.facebook.com/events/119380514921231/

12, 13 & 14 Apr, 8pm, Theatrical performance by the Marpissa Women’s 
Association «O Kounenes» at the Agrotoleschi Hall, Marpissa. Entrance: 7€ 
adults, 5€ children. Info: http://www.facebook.com/groups/186791289229

12, 13 & 14 Apr, 8.30pm, Theatrical 
performance by the Paros Women’s 
Association Ariis «Τα μώρα τα φέρ-
νει... 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

13 Apr, 6.30pm, «Reading Books» 
with Xrysavgi Kanelopoulou from the 
Theseus Centre at the 3rd Children’s 
Book Exhibition organized by the 
Parents Association of the Naoussa 
Dimotiko School at the Ag. Athanasios Hall, Naoussa. Duration 30/3-14/4.
http://www.facebook.com/events/119380514921231

13 & 14 Apr, 8pm, Theatrical production by the Archilochos Theatrical 
Society of «O Ελαφοβασιλιάς / The King Stag» (adapted from Carlo Gozzi’s 
Il Re Cervo) at the Archilochos Hall, Paroikia. Info: Giorgos 694-484-5372, 
http://www.facebook.com/events/550005985022201/
http://youtu.be/ta7WOhc47Qc

13 & 14 Apr, 8.30pm, Theatrical performance of Ricardo Talesnik’s «Βα-
ριέμαι / La fiaca» by the Nireas Theatre group at the Nireas Hall, Naoussa. 
Info: http://www.facebook.com/groups/161863813740

14 Apr, «Let’s do it Greece 2013» beach clean-up campaign all over the 
country. www.letsdoitgreece.org

14 Apr, 9.30am, «Let’s do it Greece» event organized by Antiparos En Plo 

to clean the main road from the port of Antiparos to St. George, starting at 
the wooden kiosk at the Port of Antiparos.
http://www.facebook.com/events/355448684574726

14 Apr, 10am, «Let’s do it Greece» event organized by the Marpissa 
Women’s Association and the local community of Marpissa to clean 7.5km 
of beaches from Piso Livadi to Drios, one team starting in Drios and one 
in Piso Livadi.  
Info: http://www.facebook.com/groups/186791289229

14 Apr, 9.30am, Village Clean-up in Angeria organized by the Angeria 
Cultural Association and Parents Association of the Angeria Primary 
School. Info: http://www.facebook.com/events/162527303906512/

14 Apr, 11am, «Colouring Stories» with Iro Vavanou at the 3rd Children’s 
Book Exhibition organized by the Parents Association of the Naoussa 
Dimotiko School at the Ag. Athanasios Hall, Naoussa. Duration 30/3-14/4.

14 Apr, 8pm, Spring Invitation to Tea by the Angeria Cultural Association 
invites friends to the Association’s renovated space in a nice atmosphere 
with candlelight and live music.
Admission € 5. Info: http://www.facebook.com/groups/207078912708127

16 Apr, 6am, Start of PNO (Panhellenic Seamen’s Federation) 24-hour 
strike. No ferries running.
http://livingingreece.gr/strikes

Πρόσκληση ενδιαφέροντος 
για αγορά ακινήτων

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Πάρου σε εκτέλεση απόφασης της Γενικής Συνέλευσής 
του καλεί όσους ενδιαφέρονται για την αγορά τμήματος ή όλου από τα παρακάτω 
ακίνητα ιδιοκτησίας του να υποβάλλουν προσφορές μέχρι 10 Μαΐου 2013.

Α. ΠΑΡΟΙΚΙΑ
Συγκρότημα καταστημάτων – γραφείων (ισόγειο και όροφος) στον παραλιακό δρό-

μο της Παροικίας στην περιοχή Βίντζι συνολικής επιφάνειας 1274 τετραγωνικών μέ-
τρων.

Συγκρότημα ισόγειων καταστημάτων στο ίδιο με το ανωτέρω σημείο (παραλιακή 
Παροικίας – Βίντζι) συνολικής επιφάνειας 450  τετραγωνικών μέτρων. 

Β. ΝΑΟΥΣΑ
Οικόπεδο 1484 τετραγωνικών μέτρων στη θέση Άγιος Ιωάννης ή Καβαλαρικόν 

(πίσω από τις αποθήκες του Συνεταιρισμού).
Οικόπεδο 500 τετραγωνικών μέτρων με ισόγεια καταστήματα 205 τετραγωνικών 

μέτρων επί του δρόμου Νάουσας – Αγίων Αναργύρων (δίπλα στην αποθήκη του Συ-
νεταιρισμού).

Γ. ΜΑΡΠΗΣΣΑ
Οικόπεδο 1614 τετραγωνικών μέτρων με ισόγειο 

κατάστημα 119 τετραγωνικών μέτρων στον κεντρι-
κό επαρχιακό δρόμο του χωριού (Παροικίας-Δρυ-
ού) στη θέση Μάκρωνας. 

Ισόγειο κατάστημα 122 τετραγωνικών μέτρων επί 
του ίδιου, με το ως άνω, δρόμου (απέναντι από το 
δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου). 

Δ. ΑΛΥΚΗ
Οικόπεδο 640 τετραγωνικών μέτρων με ισόγειο 

κατάστημα 102 τετραγωνικών μέτρων. 
Ε. ΚΩΣΤΟΣ
Οικόπεδο 1433 τετραγωνικών μέτρων με ισόγειο κτίσμα 94 τετραγωνικών μέτρων 

στη θέση Ψαρόγες απέναντι από τον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου.
ΣΤ. ΜΑΡΜΑΡΑ
Οικόπεδο 1005 τετραγωνικών μέτρων με ισόγειο κατάστημα 150 τετραγωνικών 

μέτρων στη θέση Αγία Μαρίνα επί του δρόμου Μαρμάρων Μάρπησσας. 
Πληροφορίες : Γκόκας Αλέξης, Τριαντάφυλλος Νίκος στα γραφεία του Συνεταιρι-

σμού και στα τηλέφωνα 22840 22179, 22182, 22235.

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΣΙΓΩΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Πρωτάθλημα τένις
Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Πάρου, θα διοργανώσει το Εθνικό Πρωτάθλημα 

Junior κατηγορίας Ε2 για αγόρια – κορίτσια, ηλικίας 12-14 ετών. 
Οι ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων είναι 19-23 Απριλίου στις εγκατα-

στάσεις του ομίλου αντισφαίρισης στην Αγία Ειρήνη.
Το Εθνικό πρωτάθλημα είναι επίσημο βαθμολογούμενο τουρνουά από την 

Ελληνική Φίλαθλη Ομοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) και μετράει στην Πα-
νελλαδική βαθμολογία των αθλητών 12-14 ετών. Συγκεντρώνει τη συμμετοχή 
56 αθλητών για τα αγόρια και 56 αθλητριών για τα κορίτσια απ’ όλη την Ελλάδα. 
Είναι με 32άρι κυρίως ταμπλό και 32άρι στα προκριματικά. Οι αγώνες κρίνο-
νται στα 2 νικηφόρα σετ των 6 games ενώ για τα διπλά 2 νικηφόρα κανονικά 
σετ με το τρίτο να παίζεται σε 10άρι tie brake. 

Στους αγώνες θα πάρουν μέρος και αθλητές από την Πάρο, γι’ αυτό ο σύλ-
λογος ζητά την ενίσχυση των φιλάθλων, ενώ η είσοδος στους αγώνες θα είναι 
ελεύθερη.

Μαθητές 
μαθαίνουν τένις 

Στις 5 Απριλίου, μαθητές από τη Μάρπησσα, επι-
σκέφθηκαν τον Όμιλο Αντισφαίρισης Πάρου.

Τα παιδιά ήρθαν σε επαφή με το άθλημα και χω-
ρίστηκαν σε 10άδες όπου περνούσαν ανά 5 τους 
σταθμούς προπόνησης που είχαν δημιουργήσει οι 
προπονητές του ομίλου. 

Αφού έγινε το απαραίτητο ζέσταμα με παιχνίδια, 
στη συνέχεια 50 περίπου παιδιά πήραν μία πρώτη 
επαφή με τα βασικά χτυπήματα του τένις.

Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Πάρου, ευχαριστεί τους 
δασκάλους των σχολείων που με δικιά τους πρωτο-
βουλία πραγματοποιούνται αυτές οι εκδρομές. 



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€


